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 حماسبيد ضرف ان صفقة تبادل جزئية مع بينيت ول .1
بيد، الذي مة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لقرر رئيس الحكو   وكاالت:  -القدس  

إسرائيل   بين  تبادل أسرى جزئية  الكنيست، رفض صفقة  بعد حل  االنتقالية  الحكومة  سيتولى رئاسة 
ن على قيد  وحركة حماس، و"أن صفقة كهذه يجب أن تكون كاملة، بحيث تشمل األسيرين اإلسرائيليي 

 اإلسرائيليين"، وفق ما ذكر موقع "واينت" اإللكتروني. وجثتي الجنديين  الحياة
ول بينيت  قرار  هشام  ويأتي  لألسير  القسام  كتائب  عرضتها  التي  المصورة  المشاهد  خلفية  على  بيد 

 السيد، أمس.
وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن حماس نشرت المشاهد لألسير السيد كي تثبت أنها تبذل كل ما  

 عها من أجل االهتمام بصحته، حسب وسائل إعالم إسرائيلية. بوس
إن حماس مسؤ  إسرائيل  أنه في حال  وتقول  تستبق إعالن حماس  السيد، وذلك كي  ولة عن صحة 

 حدوث تدهور في صحته ستكون إسرائيل مسؤولة عن ذلك.
 30/6/2022األيام، رام هللا، 

 
 ائيلي ألرضنا ومقدساتنا عباس: واثقون في جهود مصر إلنهاء االحتالل اإلسر  .2

تاح السيسي، لمناسبة  عبد الف  ي مصر الرئيس  المحمود عباس،    يةفلسطين ال   السلطةهنأ رئيس  :  رام هللا
عن ثقته في استمرار جهود مصر    عباسوأعرب    الذكرى التاسعة لثورة الثالثين من يونيو المجيدة.

أل اإلسرائيلي  االحتالل  إلنهاء  الحثيث  مسعانا  لدعم  لحقوقه  المباركة  شعبنا  ونيل  ومقدساتنا،  رضنا 
 صمتها القدس الشرقية.ينية وعاالمشروعة في الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الفلسط

 29/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 هماكية المخالفة لقانونيير كية إلسقاط القرارات األمير باللجوء إلى المحاكم الدولية واألم اتتوصي .3

، ورشة عمل حول ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، يوم األربعاءعقدت اللجنة العليا للقدس  :  رام هللا
وإجراءات الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب ضد القدس،    1995عدم شرعية قرار الكونغرس عام  

الدولي. والقانون  الدستور األميركي  المتابعة برئاسة مستشار   بموجب  الرئاسة لشؤون    وخرجت لجنة 
ب أحمد رويضي  إلالقدس  اللجوء  إمكانية  في  البحث  أبرزها:  من  توصيات  األميركي  عدة  القضاء  ى 

)المحكمة الفيدرالية العليا( إلبطال القرارات من خالل االستناد على رأي قانوني ينسجم مع تعارض  
دعو  إقامة  إمكانية  في  البحث  إلى  إضافة  األميركي،  الدستور  مع  المتحدة  القرارات  الواليات  ى ضد 
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ة رغم المشاركة األميركية  بخصوص ما يتصل بتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابي
 في رعاية اتفاقيات كانت منظمة التحرير طرفا بها. 

ودعت التوصيات أيضا للبحث في إمكانية إقامة دعوى قضائية في مواجهة الدول التي اتخذت قرارا  
لد  والقرارات األممية، بما في  بنقل سفاراتها  الدولي  للقانون  انتهاك  القدس في  إلى  ى دولة االحتالل 

نقل سفاراتهم كجرائم حرب، إضافة  ذلك   باعتبار خطوتهم في  الدولية  الجنايات  إلى محكمة  اللجوء 
  لتشكيل فريق قانوني فلسطيني عربي لدراسة اإلمكانات القانونية المتاحة إلسقاط القرارات األميركية 

 وقرارات إدارة ترمب.
 29/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 اشتية يشدد على أهمية تعزيز العالقات مع االتحاد األوروبي لتتوج باالعتراف بدولة فلسطين  .4

شدد رئيس الوزراء محمد اشتية على أهمية تعزيز العالقات ما بين فلسطين ودول االتحاد  :  رام هللا
على  األورو  للحفاظ  فلسطين  بدولة  االعتراف  خالل  من  وتتويجها  المستويات،  أعلى  على  حل  بي 

فلسطين سفن كون    الدولتين. لدى  األوروبي  االتحاد  األربعاء، ممثل  يوم  استقباله،  ذلك خالل  جاء 
وجدد اشتية مطالبته    فون بورغسدورف، وقناصل وممثلي دول االتحاد األوروبي في مكتبه برام هللا.

بالضغط عاال األوروبي  األتحاد  القدس كسائر  االنتخابات في  بعقد  للسماح  إسرائيل  راضي وفق  لى 
االتفاقيات الموقعة، باإلضافة إلى وقف اإلجراءات األحادية اإلسرائيلية من مصادرة األراضي لصالح 

ال للمناطق  واالقتحامات  شعبنا،  ألبناء  واالعتقاالت  اليومي  والقتل  االستيطاني،  فلسطينية  التوسع 
سياسي يفضي إلى إنهاء  كما دعا أوروبا للقيام بدور فعال من أجل خلق مسار    والمسجد األقصى.

 وعاصمتها القدس. 1967االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
 29/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 التي يخلقها االحتالل القواسمي يطلع وفدا أميركيا على التعقيدات .5

ال:  رام هللا عضو  لمنظمة  لأطلع  السياسية  األربعاء، جنة  يوم  القواسمي،  أسامة  الفلسطينية  التحرير 
كبار موظفي أعضاء من الكونغرس األميركي، على الوضع الميداني والتعقيدات التي تخلقها إسرائيل  

يجري  وما  العنصري  الفصل  لجدار  وبناء  استيطاني  استعمار  أي    من  لوأد  األقصى،  المسجد  في 
و  مغزى  ذات  سياسية  عملية  الستئناف  االحتالل  فرصة  إنهاء  إمكانية  ومنع  حقيقيين،  جدوى 

 اإلسرائيلي. 
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وتساءل القواسمي خالل استقباله للوفد في رام هللا، كيف لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تكون على  
العام   الكونغرس األميركي منذ  بالرغم من وجود عالقات    1988قوائم اإلرهاب في  حتى يومنا هذا، 

وأوضح القواسمي للوفد أنه ليس من الممكن والمعقول   د من المجاالت.واتصاالت وتعاون في العدي 
أن تتبنى أميركا حل الدولتين، بينما ما زالت تعتبر ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد إرهابيا، 

 تفاقيات برعاية أميركية. وهي الجهة التي فاوضت ووّقعت كافة اال
 29/6/2022ا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
 الروي ي: التسوية في غالف البلدة القديمة إعالن حرب على األمالك الوقفية  .6

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن إسرائيل كقوة احتالل ال تملك  :  القدس
اعمال  أن    ي بيان، صدر األربعاء،ف  واعتبر  ضي والعقارات في القدس المحتلة.صالحية تسجيل األرا

هدفها  المبارك  األقصى  المسجد  محيط  في  وتحديدا  في  مختلفة  ألحواض  بها  تقوم  التي  التسوية 
السيطرة على األرض وخلق حقائق جديدة تخدم المشروع االسرائيلي الهادف إلقامة مشروع "الحوض  

ال المقدس"  اإلسرائيالوطني  الرواية  تخدم  مصطنعة  حقائق  وخلق  المقدسين  تهجير  عنوانه  لية  دي 
السماوية والوثائق   الكتب  تؤكدها  التي  التاريخية  الحقيقة  المصطنعة على حساب  التلمودية  اليهودية 

 والمستندات التاريخية والقانونية التي توكد حقيقة المدينة العربية اإلسالمية المسيحية. 
تسوية التي  ات حقوقية مختلفة فلسطينية ودولية لمواجهة إجراءات النعمل مع مؤسس  وقال الرويضي:

تعتبر عمال من أعمال االحتالل وتخالف المواثيق الدولية وقرارات األمم المتحدة وقرار محكمة العدل  
الدولية في الهاي حول جدار الفصل العنصري الذي اعتبر القدس محتلة ورفض إجراءات االحتالل  

ليات القانونية الممكنة  ا، ونعمل بالتنسيق مع مختصين دوليين لعقد ندوات دولية تضع قاعدة لآلفيه
القانونية   الخيارات  كل  تدرس  مختصة  قانونية  لجنة  وهناك  اإلنساني،  الدولي  القانون  الى  استنادا 

 الممكنة شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس. 
 29/6/2022فا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

 
 في ال فة منذ بداية الشهر الجاري  ا  سياسي معتقال   63: "محامون من أجل العدالة" .7

أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وصل  
يوم  63إلى   بيان  المجموعة في  الجاري. وذكرت  يونيو  بداية شهر حزيران/  األربعاء،    مواطنا، منذ 

سية واالعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، والتي تقوم بها  أنها تتابع حملة االعتقاالت السيا
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أجهزة السلطة برام هللا، وأخذت منحى متصاعد ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري. وأشارت إلى أن 
ت  العظمى  المحتلة، والغالبية  الغربية  بين مدن الضفة  ناوب عليها جهازي األمن  االعتقاالت توزعت 

والمخابرات.. النعرات،    الوقائي  إثارة  بين  ما  الملفات،  لهذه  تنوعت  التهم  طبيعة  أن  وأوضحت 
دون   سالح  وحيازة  مشروعة،  غير  أموال  وتلقي  جمع  وتهم  المشروع،  غير  والتجمهر  والعنصرية، 

 ترخيص، والذم الواقع على السلطة.
 29/6/2022، فلسطين أون الضن

 
 اللبناني األوضاع في المخيمات الفلسطينية مع المدضر العام لألمن العام ضبحث   األحمد .8

الفلسطينية، عزام األحمد، مع المدير العام  :  بيروت  التنفيذية لمنظمة التحرير  اللجنتين  بحث عضو 
جوانبها.  كافة  من  الفلسطينية  المخيمات  في  األوضاع  إبراهيم،  عباس  اللواء  اللبناني  العام    لألمن 

للقاء الذي جرى بينهما في بيروت، على األوضاع العامة في ع األحمد، اللواء إبراهيم، خالل اطلوأ
في جميع   االستعمارية  االستيطانية  األعمال  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  في ظل  فلسطين خاصة 

حماية  أنحاء الضفة الغربية، واالستيالء على األراضي، وهدم منازل المواطنين، خاصة في القدس و 
 نين في اقتحاماتهم اليومية للمسجد األقصى.قوات االحتالل لقطعان المستوط

 29/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 عرنكي وعبدو ضتفقان على إعادة تفعيل جمعيات الجاليات الفلسطينية في أميركا الالتينية  .9

هللا ال:  رام  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  دائرة  اتفق  رئيس  الفلسطينية،  المغتربين،  تحرير  شؤون 
السنيور   برئاسة  الالتينية  أميركا  في  الفلسطينية  الجاليات  في  مسؤولين  ضم  ووفد  عرنكي،  فيصل 
وأمين سر حركة   التشيلية(  الفلسطينية  )الشبيبة  اديبال  الكوبالك، رئيس  قيادة  ميجيل عبدو، عضو 

التعاون   على  الالتينية،  أمريكا  في  و فتح  إحياء  إلعادة  المشترك  الجاليات  والعمل  جمعيات  تفعيل 
 الفلسطينية في أمريكا الالتينية.

 29/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 إلرهاب العصابات الصهيونية   امتداد: جرائم االحتالل الفلسطينية" "الخارجية .10

مات وجوده  دولة االحتالل المتواصلة ضد شعبنا ومقو أدانت وزارة الخارجية انتهاكات وجرائم  :  رام هللا
الصهيون العصابات  إلرهاب  امتدادا  واعتبرته  والمشروعة،  العادلة  وحقوقه  وطنه  أرض  ية، في 
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واعتبرت الوزارة، في بيان، صدر األربعاء،   الستكمال تنفيذ خارطة مصالحها االستعمارية التوسعية. 
ات وعنجهية القوة والعربدة على شعبنا األعزل على سمع  أن دولة االحتالل تتصرف بأسلوب العصاب

ين المحتلة كأمر  ا تكريسا لنظام الفصل العنصري )االبرتهايد( في فلسط وبصر العالم، وتشكل جرائمه
واقع ال يمكن تغييره أو القفز عنه، بما يؤدي إلغالق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية  

ا بعاصمتها  األرض  تصفية  على  بهدف  مجتزأة،  ومواقف  بأطروحات  واستبدالها  الشرقية،  لقدس 
 وشطب حقوق شعبنا، كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية. 
 29/6/2022والمعلومات الفلسطينية )وفا(،   وكالة األنباء

 
 هنية: المقاومة الشاملة الخيار اإلستراتيجي للتعامل مع غطرسة االحتالل  .11

السياس  المكتب  رئيس  إسماعيل  أكد  حماس،  لحركة  أن  ي  الخيار  هنية،  هي  الشاملة  المقاومة 
البديل.  للتعامل مع غطرسة االحتالل اإلسرائيلي، مشددًا على رفض التوطين والوطن  اإلستراتيجي 
جاء ذلك خالل لقاء هنية ووفد قيادة الحركة مفكرين وشخصيات قيادية عربية من أقطار عربية عدة  

القوم المؤتمر  في  و شاركت  لبنان.  في  عقد  الذي  اإلسالمي  صورة  ي  في  الشخصيات  هنية  وضع 
واألقصى،  بالقدس  المحدقة  والمخاطر  الفلسطينية،  بالقضية  المتعلقة  والميدانية  السياسية  التطورات 
ومحاوالت االحتالل السيطرة على المسجد دينيًّا وتقسيمه زماًنا ومكاًنا. واستعرض هنية خالل اللقاء  

الناجمة عن التطبيع وتأثيراتها السياسية عليها، إلى  ليمية والمخاطر المحدقة بالقضية  المتغيرات اإلق
على   الجهود  تكاتف  ضرورة  على  مشدًدا  األمة،  ثروات  وسرقة  نهب  االحتالل  محاوالت  جانب 

 المستوى العربي واإلسالمي للوقوف سًدا منيًعا أمام هذه المخاطر.
 29/6/2022، موقع حركة حماس

 
 ومستوطنين اثنين برصاص مقاوميــن قة نابلس في جيش االحتاللائد منطإصابة ق .12

اإلسرائيلي،  :  نابلس السامرة  لواء  قائد  إصابة  الخميس،  اليوم  االحتالل،  جيش  باسم  الناطق  أعلن 
روعي تسويغ، ومستوطنين اثنين، برصاص مقاومين فلسطينيين في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس،  

 شمال الضفة الغربية. 
فيديو مصورة، أظهرت إطالق مسلحين فلسطينيين زخات كثيفة    وأفاد مراسل "قدس برس" أن "مقاطع

من الرصاص تجاه قوات االحتالل المتوغلة في ساعة متأخرة من مساء أمس األربعاء، شرق نابلس، 
ضاف  أو   واستهدافا مباشرا لحافلة تقل مستوطنين، خالل انعطافها نحو الشارع الذي يقع فيه القبر".

اطق باسم جيش االحتالل أن حالة المصابين طفيفة، إال أن شهود عيان  المراسل أنه "رغم تصريح الن 
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بيت   حاجز  على  المصابين  تنقل  وهي  الحمراء،  داوود  لنجمة  تابعة  إسعاف  سيارات  مشاهدة  أكدوا 
لمستوطنين  وأشار إلى أن "القائد المصاب قال قبل أسابيع في اجتماع مع ا  فوريك، شرقي أسابيع".

 قرب نابلس، إن المستوطنين والجيش وحدة واحدة".  في مستوطنة ألون موريه
 30/6/2022، قدس برس

 
 حماس: االحتالل رفض صفقة إنسانية ويتعامل بازدواجية مع جنوده  .13

صقر-غزة  في  :  أحمد  السبب  بأنها  لها  اإلسرائيلي  االحتالل  اتهامات  على  "حماس"  حركة  علقت 
"حماس" على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف فقة تبادل لألسرى. وأكدت  تأخير التوصل إلى ص

مع   بازدواجية  تتعامل  بل  األسرى،  تبادل  صفقة  ملف  مع  بجدية  تتعامل  ال  "إسرائيل  أن  القانوع، 
" نسخة عنه، أن "حكومة االحتالل ال تعمل  21أسراها". وأوضح في تصريح صحفي له وصل "عربي

ن تتخذ قرارا بالصفقة رغم أن الحركة أعلنت ود األسرى، وهي أضعف من أبجدية إلنهاء ملف الجن
ونبه القانوع، إلى أن "االحتالل ال يزال يخادع    جاهزيتها في أكثر من محطة إلتمام صفقة تبادل".

المقاومة   لدى  األسرى  الجنود  أهالي  على  التضليل  من  حالة  ويمارس  اإلسرائيلي،  المجتمع 
إلى ولفت  ا  الفلسطينية".  بعرض  ضرب  "االحتالل  صفقة  أن  ورفض  الوساطات،  مختلف  لحائط 

إنسانية أطلقها رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار أثناء جائحة كورونا ورفض أيضا إطارا للصفقة  
وأوضح المتحدث باسم "حماس"، أن "االحتالل يتعامل بازدواجية وعنصرية  قدمته الحركة للوسطاء".  

 زة لدى "كتائب القسام" على أساس العرق والجنس". مع جنوده المحتجزين في غ
 29/6/2022، 21موقع عربي 

 
 حماس تسمح لناشط إسرائيلي بدخول غزة لتحريك ملف تبادل األسرى  "كان": .14

المحتلة لناشط  :  القدس  بان حركة حماس سمحت  األربعاء،  يوم  العبرية،  كان”  “ريشت  قناة  أفادت 
محا في  غزة  لقطاع  بالدخول  “حماس”  إسرائيلي  القناة،  وحسب  األسرى.  تبادل  ملف  لتحريك  ولة 

بدخول غزة في محا إسرائيلي”  لـ “مدني  المبدأ  لتحريك  سمحت من حيث  مدنية  لمبادرة  الترويج  ولة 
وكشفت “ريشت كان” بأن هذا اإلسرائيلي هو “يوئيل مارشاك” وهو ناشط في حركة   ف األسرى.مل

نية منذ سنوات مع فلسطيني من قطاع غزة يدعى “سامي  تسمى “الكيبوتس”، وكان يروج لمبادرة مد 
وأشارت إلى أن مارشاك اجتمع منذ شهرين ونصف    عبيد”، وهو ناشط معروف بالقطاع، وفق القناة. 

ؤول أمني إسرائيلي كبير وأطلعه على موافقة حماس دخوله إلى غزة من حيث المبدأ، وطلب  مع مس
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لقطاع من أجل دفع القضية قدًما، إال أن المسؤول أبلغه  من الجيش اإلسرائيلي أن يسمح له بدخول ا
 تى اآلن. أنه سيتم التحقق من ذلك قبل السماح له بهذه الخطوة، ولم يتلق أي رد ح
 29/6/2022إلخبارية، ا سماوكالة 

 
 العالول: أطر القيادة شهدت اجتماعات هامة لبحث الملف السياسي والوضع الراهن  .15

هللا رئيس  :  رام  نائب  محمود قال  فتح  من    حركة  مجموعة  شهدت  الماضية  الفترة  إن  العالول، 
والوضع   السياسي  الملف  لبحث  المختلفة،  الفلسطينية  القيادة  أطر  في  الهامة،   الراهن. االجتماعات 

مقابلة   خالل  العالول  الهامة  على  وأوضح  االجتماعات  من  العديد  أن  األربعاء،  فلسطين،  فضائية 
خال وستتواصل  مؤخرا،  القيادة.عقدت  مستوى  على  للغاية  هامة  بقرارات  للخروج  المقبلة  الفترة   ل 

مود عباس تحدث وأضاف: "هذه القرارات منتظرة خالل الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأن الرئيس مح
مرارًا بأنه ال يمكن على اإلطالق تحمل استمرار الوضع الراهن وال بد من تغيير المعادلة القائمة على  

   مارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".استمرار م
الداخلي في إسرائيل   السياسي  بأن الوضع  التمادي في االعتقاد  العالول من  من جانب آخر، حذر 

   مواقف التي تنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.يحول دون اتخاذ ال
 29/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 لهيمنة االحتالل على اإلقليمنقب" تعزيز  : "منتدى النعيم .16

"تكليف  :  غزة يوم األربعاء، إن  باسم نعيم،  "إقليم قطاع غزة" في حركة "حماس"،  قيادة  قال عضو 
النقب، للعام القادم، مؤشر واضح على توجهات االحتالل برئاسة ما تسمى اللجنة التوجيهية لمنتدى  

ل الحراكات اإلقليمية برعاية أمريكية،  تعزيز هيمنة االحتالل على اإلقليم ومقدراته على حساب  هذه 
وأكد نعيم، في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس"، أن "ما يجري الترتيب له في    شعوبنا ومستقبلها".

ار في المنطقة، ولن يجلب سوى الضرر للقضية الفلسطينية  منتدى النقب، لن يخدم األمن واالستقر 
األصيلة". شعبنا  نعي  وحقوق  الدول  ودعا  مواقفها، م  "مراجعة  إلى  المنتدى  في  المشاِركة  العربية 

والفوضى   الفرقة  حالة  وتعزز  المنطقة،  واستقرار  بأمن  تضر  التي  الخطيئة  هذه  عن  فوًرا  والتراجع 
 الصهيوني".  واالحتراب فيها، لصالح الكيان

 29/6/2022، قدس برس
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 ى آخر المستجدات األحمد يطلع قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان عل .17
عزام  :  بيروت  "فتح"  لحركة  والمركزية  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنتين  عضو  أطلع 

المستجدات المتعلقة بالقضية  األحمد، قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان على آخر  
وأكد األحمد    لبنانية، بيروت.جاء ذلك خالل لقاء عقد في سفارة فلسطين في العاصمة ال  الفلسطينية.

القضية   هذه  وأن  الفلسطينية وفصائلها،  التحرير  تفعيل وتطوير منظمة  حرص محمود عباس على 
تنفيذية للمنظمة، وسيصار إلى رسم  كانت على سلم أولويات جدول أعمال االجتماع األخير للجنة ال

 الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك في األيام المقبلة. 
 29/6/2022ات الفلسطينية )وفا(، اء والمعلوموكالة األنب

 
 بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم الترّشح لالنتخابات المقبلة  .18

ياة  وكاالت: أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء أمس، انسحابه من الح  -القدس  
بلة للكنيست والتي من المتوقع أن ُتجرى  السياسية وعدم ترشحه للمنافسة في االنتخابات العامة المق

 تشرين األول أو األول من تشرين الثاني.  25في 
مؤتمر   في  الحقًا  وأكدها  البرلمانية،  "يمينا"  حزبه  لكتلة  اجتماع  خالل  بينيت  تصريحات  جاءت 

ل جلسة التصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءتين  صحافي عقده من الكنيست، وذلك قب
 ة والثالثة، وإقرار موعد االنتخابات المقبلة. الثاني 

االنتخابات   يترشح في  لن  بأنه  "أبلغ أعضاء حزبه  األخير  بأن  بينيت  بيان صدر عن مكتب  وأفاد 
لى شريكه في االئتالف وأضاف إن بينيت سيحتفظ بمنصبه كرئيس حكومة بديل بعد أن يتو المقبلة".

ت، خالل مؤتمره الصحافي، التنازل عن قيادة حزبه  بيني  وأعلن  الحاكم، يائير البيد، رئاسة الحكومة.
 . "يمينا" لصالح وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد؛ وفيما أكد أنه اتخذ قرارًا نهائيًا باعتزال الحياة السياسية

 30/6/2022األيام، رام هللا، 
 
 تأجيل حل الكنيست إلى الخميس  .19

تفاهمات حول تأجيل موعد حل الكنيست نهائيا    توصلت كتل االئتالف والمعارضة اإلسرائيلية، إلى
ديد موعد االنتخابات المقبلة، وذلك حتى موعد أقصاه صباح يوم غد، الخميس ،بعد أن كان من  وتح
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والثالث الثانية  القراءتين  في  للكنيست  العامة  الهيئة  لتصويت  القانون  مشروع  طرح  مساء  المقرر  ة، 
 األربعاء.

لبيد    -يع قوانين يسعى ائتالف بينيت  الت في لجنة الكنيست في مشار يأتي ذلك بسبب مواصلة المداو 
ي ظل عدم إلى إقرارها قبل حل الكنيست قبل بدء عطلة االنتخابات وتجميد العملية التشريعية، وف

 التوافق على موعد محدد إلجراء االنتخابات المقبلة. 
التن حّيز  إلى  القانون  ودخول  الكنيست  حل  على  التصويت  الخارجية  وبمجرد  وزير  سينتقل  فيذ، 

إلى منصب رئيس الحكومة، عوضا عن نفتالي بينيت الذي أعلن أنه  اإلسرائيلي، يائير لبيد، مباشرة  
ال االنتخابات  في  يترشح  والية  لن  خالل  البديل،  الحكومة  رئيس  منصب  سيتولى  بأنه  علما  مقبلة، 

 الحكومة االنتقالية.
ئيلي على المستوطنين في  ايد الذي يقضي بسريان القانون اإلسراكما سيتم تمديد أنظمة قانون األبارته 

تلقائيا، بمجرد المصادقة على قانون حل الكنيست قبل مطلع تموز يوليو    /الضفة الغربية المحتلة، 
لبيد في تمديد هذا القانون هو ما دفعهما إلى اإلعالن عن    -المقبل، علما بأن فشل ائتالف بينيت  

 إلى انتخابات. حل الحكومة والتوجه 
  -وأفادت التقارير بأنه من المتوقع أن يحل لبيد محل بينيت في منصب رئيس الحكومة ليلة الخميس  

القانون  الجمعة، وذلك في ظل التأخير في حسم م سألة حل الكنيست عبر التصويت على مشروع 
 بالقراءتين الثانية والثالثة. 

 29/6/2022، 48عرب 
 
 بشن هجوم إلكتروني على القوات الدولية في جنوب لبنان  "حزب هللا"تتهم  "إسرائيل" .20

غانتس   بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  هللا اتهم  عمل    حزب  تعطيل  استهدف  إلكتروني  هجوم  بتنفيذ 
قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة )اليونيفيل( العاملة في جنوب لبنان على الحدود بين البلدين، 

 نة أعداء« برد قاٍس.وهدد من وصفهم بـ»قراص
عما   علني  كشف  أول  بأنه  االتهام  وصف  أبيب  تل  جامعة  في  مؤتمر  خالل  غانتس  كالم  وجاء 

األخيرة  ح اآلونة  في  نفذت  هللا  حزب  مع  بالتعاون  اإليرانية  األمنية  »المؤسسات  أن  وأوضح  صل، 
 لصالح حزب هللا«. عملية إلكترونية بهدف سرقة مواد حول أنشطة اليونيفيل وانتشارها في المنطقة 
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وقال غانتس إن وحدة إلكترونية تابعة لـ»الحرس الثوري« اإليراني ُتسمى )شهيد كاوه( »أجرت أبحاثًا 
بريطانيا   منها  الغربية  الدول  من  العديد  في  الصناعية  والمنشآت  الوقود  ومحطات  السفن  إلعطاب 

قم من قراصنة العدو«. وأضاف: د تنتيل »قوالواليات المتحدة وفرنسا وإسرائيل«. وأشار إلى أن إسرائ
وليس فقط في   -»نحن نعرف من هم، نستهدفهم ومن يوجهونهم. إنهم تحت أعيننا ونحن نتحدث  

داخل   اإللكترونية  الهجمات  على  المحتملة  الردود  من  متنوعة  مجموعة  هناك  اإللكتروني.  الفضاء 
 وخارج المجال السيبراني«. 

يلي بأنها لم تسمع عن هجمات من هذا النوع من قبل، ولم سرائام اإلوردت »اليونيفيل« على االته
 تحصل على معلومات مباشرة حول الحادث المشار إليه. 

 30/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
 
 تنياهو استطالع: شاكيد قد تعيد تنصيب ن .21

يؤدي إلى    أظهر استطالع ُنشر مساء اليوم، األربعاء، أن اعتزال نفتالي بينيت للحياة السياسية، قد 
  اً مقعد   63عسكر األخير بـإعادة تنصيب بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة اإلسرائيلية المقبلة، إذ يفوز م

 . 120ي الكنيست من أصل ف
لحل  قانون  مشروع  على  الخميس،  غد،  يوم  أقصاه صباح  موعد  حتى  الكنيست  أعضاء  ويصوت 

  25أربع سنوات، من المتوقع أن ُتجرى في  البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من
إلى  للعودة  نتنياهو  خاللها  وسيسعى  نوفمبر،  الثاني/  تشرين  من  األول  أو  أكتوبر  األول/  تشرين 

 الحكم.
للقناة   استطالع  على  12وبحسب  "يمينا" سيحصل  فإن حزب  االنتخابات    5،  ما خاض  إذا  مقاعد 

ال تعارض  أنها ال  أكدت  قد  كانت  األخيرة  بأن  علما  أييليت شاكيد،  قيادة  تحت  في المقبلة  مشاركة 
 ائتالف حكومي يقوده نتنياهو.
القناة   استطالع  نتائج  "الليكود"    12وجاءت  اآلتي:  النحو  "يش عتيد"  34  -على  "كاحول 20  -؛  ؛ 

؛  6  -؛ القائمة المشتركة  7  -  ؛ "يهدوت هتوراه"8  -؛ "شاس"  9  -دينية"  ؛ "الصهيونية ال9  -الفان"  
؛ القائمة الموحدة  4  -؛ "ميرتس"  4  -؛ "تيكفا حداشا"  5  -؛ "يمينا"  5  -؛ "يسرائيل بيتينو"  5  -"العمل"  

- 4. 
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  63وبعد توزيع عدد المقاعد على المعسكرين السياسيين في إسرائيل، يحصل معسكر نتنياهو على  
مقعدا، فيما تحتفظ    51باستثناء حزب "يمينا" على  ، في حين تحصل أحزاب االئتالف الحالي  مقعدا

 القائمة المشتركة بمقاعدها الستة. 
"تيكفا  وحزب  غانتس،  بيني  برئاسة  الفان"  "كاحول  حزبي  خوض  إمكانية  االستطالع  فحص  كما 

. وفي هذه الحالة تحصل هذه  حداشا" برئاسة غدعون ساعر، االنتخابات المقبلة، في قائمة مشتركة
على   عليها    15القائمة  يحصل  التي  تلك  من  أكثر  بمقعدين  ستفوز  أنها  يعني  ما  كنيست،  عضو 

 إذا خاضا االنتخابات بقائمتين منفصلتين.الحزبان 
 29/6/2022، 48عرب 

 
 233ارتفاع قائمة "عمداء األسرى" إلى  .22

قالت هيئة شؤون األسرى والم  -رام هللا   حررين، أمس: إن مجموعة من األسرى انضمت  "األيام": 
عامًا    20خالل شهر أيار الماضي إلى قائمة "عمداء األسرى"، الذين مضى على اعتقالهم أكثر من  

إلى   أيار  نهاية  مع  وتصل  بذلك  لترتفع  االحتالل،  سجون  في  التوالي  وأضافت   أسيرًا.  233على 
يوجد   هؤالء  بين  من  إن  لها:  بيان  في  من  أس  37الهيئة،  أكثر  اعتقالهم  على  مضى  سنة،    25يرًا 

ومنهم   الصبر"،  "جنراالت  عليهم ُمصطلح  وُيعرفون   25ويطلق  أوسلو"،  "اتفاقية  قبل  أسيرًا معتقلون 
سية برعاية  بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة االحتالل من اإلفراج عنهم في إطار التفاهمات السيا

 30أسيرًا من بين هؤالء مضى على اعتقالهم أكثر من    17وأشارت إلى وجود    .2013أميركية عام  
أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من    8سنة بشكل متواصل، وُيطلق عليهم "أيقونات األسرى"، بينهم  

 .1983سنة على التوالي، أقدمهم كريم وماهر يونس المعتقالن منذ كانون الثاني عام  35
أسيرًا كانوا تحرروا في "صفقة شاليت" في تشرين    49وأوضحت الهيئة أنه إضافة إلى هؤالء، هناك  

، وأعاد لهم األحكام السابقة، وأبرزهم  2014، ثم أعاد االحتالل اعتقالهم منتصف العام  2011األول  
 سنة في سجون االحتالل. 42نائل البرغوثي الذي أمضى على فترتين، أكثر من 

 29/6/2022، رام هللا، ياماأل

 
 بة باألورام بين صفوف األسرى الفلسطينيين تزاضد في حاالت اإلصا .23

كشف نادي األسير الفلسطيني عن تسجيل ست حاالت باإلصابة باألورام والسرطان بدرجات : رام هللا
عام. بأقل من  اإلسرائيلي  االحتالل  في سجون  الفلسطينيين  األسرى  في صفوف  في   متفاوتة  وقال 
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حاالت  في  تزايًدا  "نشهد  برس":  "قدس  تلقته  القليلة    بيان  السنوات  مع  مقارنة  باألورام  اإلصابة 
آب/أغسطس   شهر  بين  ما  الواقعة  الفترة  في  حاالت  ست  ُسجلت  حيث  ،  2021الماضية، 

بين  .  2022وحزيران/يونيو   "من  الستة  هؤالء  أن  األسير  نادي  باألورام    23وأضاف  أسيًرا مصابين 
 600وأوضح أن نحو    ر أبو حميد".الّسرطان بدرجات مختلفة، وأصعب هذه الحاالت األسير ناصو 

أسير مريض في سجون االحتالل ممن تم تشخيصهم على مدار السنوات الماضية يواجهون أوضاًعا  
نحو   بينهم  العشرات من األسرى    200صحية صعبة،  يكون هناك  وقد  أمراض مزمنة،  يعانون من 

 أمراض ولم يتم تشخيصهم.ُيعانون من 
 29/6/2022، قدس برس

 
 طفال ورضع خالل مواجهات بنابلسأبنيران االحتالل بينهم إصابة  22حمر: الهالل األ .24

مواطنا بينهم اطفال ورضع خالل مواجهات مع قوات االحتالل قرب قبر يوسف    22صيب  : أنابلس
حمد جبريل بان طواقم أطوارئ في الهالل االحمر بنابلس،  فاد مدير مركز االسعاف والأو   في نابلس.

اطفال ورضيع إلى    4تعرضت لالختناق خالل مواجهات قبر يوسف من بينهم    الهالل نقلت عائلة
العالج. الستكمال  رفيديا  مع    مشفى  وتعاملت  باالختناق،  إ  12كما  الى  إصابة  اصابات    3ضافة 

 بحروق، وحالة وقوع، واصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد. 
 30/6/2022اإلخبارية،  ماسوكالة 

 
 عائلة سمرين تكشف مجددا  عمليات تزوير ضنّفذها "حارس أمالك الغائبين" مداوالت منزل .25

: أرناؤوط  الرؤوف  عائلة    عبد  منزل  قضية  في  اإلسرائيلية  العليا  المحكمة  أجرتها  مداوالت  كشفت 
سمرين بسلوان، أمس، عمليات تزوير يقوم بها ما يسمى حارس أمالك الغائبين اإلسرائيلي بالتعاون  

ا الصندوق  ما  مع  بالقدس  فلسطينية  عقارات  على  لالستيالء  استيطانية  وجماعات  اليهودي  لقومي 
النيابة العامة اإلسرائيلية في غضون    استدعى من المحكمة عامًا قبل أن    45طلب توضيحات من 

 تصدر قرارها.
قام  وتبين من خالل المرافعة التي قدمها المحامي محمد دحلة، نيابة عن عائلة سمرين، التزوير الذي

إقامتها  به ما يسمى حارس أمالك الغائبين اإلسرائيلي لإلعالن عن العقار، الذي تسكنه العائلة منذ  
له في الخمسينيات، كأمالك غائبين رغم أن مالك المنزل الذي اعتبره غائبًا كان يقيم ومات في مدينة 

وتقارع عائلة سمرين    القدس وكان يحمل هوية مقدسية ما أثار عدة أسئلة من قبل قضاة المحكمة.
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اإلسرائ   30منذ   الغائبين  أمالك  حارس  يسمى  ما  اإلسرائيلية  بالمحاكم  القومي عامًا  والصندوق  يلي 
 اليهودي وجمعية "إلعاد" اإلسرائيلية لتأكيد ملكيتها للمنزل ورفضها إخالءه.

 30/6/2022، رام هللا، األيام

 
 ار مخططات استيطانية تستهدف ضنابيع المياه في األغو  .26

بدا المستوطنون، أمس، وكأنهم في سباق مع الزمن إلحكام استيالئهم على نبع خلة    محمد بالص:
ضر في خربة الفارسية باألغوار الشمالية، والتي أقاموا بركة تجميع مياه بقربها، في اعتداء جديد  خ

ن استولوا وبحسب الناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن المستوطني  على أهالي ذلك التجمع الغوري.
فر  على نبع خلة خضر بالقرب من جسر أم إعشيش في الفارسية قبل نحو عام، وشرعوا بأعمال ح

وأشار إلى أن   وبناء في المكان، وسيطروا على منشآت المواطن رداد دراغمة القريبة من مكان النبع.
االستيالء على مياه  المستوطنين أقاموا بركة لتجميع المياه بالقرب من النبع، في اعتداء يهدف إلى  
الم في  حقه  من  الفلسطيني  وحرمان  المنطقة  في  األمطار  مياه  وتجميع  أن    ياه.الينابيع  إلى  ولفت 

بناء  بأعمال  وقاموا  الشمالية  األغوار  في  الحلوة  عين  نبع  الماضي على  العام  استولوا  المستوطنين 
ال المنطقة وحرموا  في  متنزهًا  أقاموا  والحقًا  في محيطه،  الذي وترميم  النبع  استغالل  من  فلسطينيين 

وأكد أن المستوطنين أصبحوا يستولون على   يعتبر مصدر المياه الرئيس لعشرات العائالت البدوية.
أخصب المناطق الزراعية تحت تهديد السالح، وبأوامر من قبل جيش االحتالل من خالل اإلعالن  

 عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة قبل منحها للمستوطنين.
 29/6/2022، رام هللا، األيام

 
 فعالية لزراعة األشجار  ة ومهاجمةاالحتالل ضهدم عشر منشآت تجارية وزراعي ال فة:  .27

أقدمت    –محافظات   واسعة،  وتجريف  وإخطار  هدم  حملة  مجددًا،  االحتالل،  قوات  شّنت  "األيام": 
  5ينما أخطرت بهدم  خاللها على هدم عشر منشآت تجارية وزراعية وتجريف شارع وإزالة بسطات، ب

م في  المزارعين  مئات  يخدم  مياه  وخزان  استنادية  وجدران  تجارية  والقدس  منشآت  جنين  حافظات 
مناورات  إجراء  بحجة  الفوقا  من خربة حمصة  عائالت  بطرد ست  فيه  أخطرت  وقت  في  وقلقيلية، 

صيفياً  أطفال  مخيم  االحتالل  جنود  بحماية  مستوطنين  مهاجمة  مع  ذلك  تزامن  بمدينة  عسكرية،   
 ساكنها ومنشآتها. الخليل وفعالية لزراعة األشجار في مسافر يطا واقتحامهم خربة سمرة وتصويرهم م
 30/6/2022، رام هللا، األيام
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 مستوطنون ضهاجمون مخيما لألطفال في الخليل .28
كرت وذ   هاجم مستوطنون، األربعاء، مخيما لألطفال، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.:  الخليل

االحتالل   جنود  بحماية  المستوطنين، هاجموا  من  أن مجموعة  لـ"وفا"،  الجعبري  أريج  المخيم  منسقة 
اإلسرائيلي، عددا من األطفال الملتحقين بمخيم لتحفيظ القران أثناء توجههم للمسجد، واعتدوا عليهم  

من الرعب والهلع الشديد    لةبالشتم والعبارات النابية والعنصرية، وأطلقوا كالبهم تجاههم، ما أثار حا
في    لديهم. الرجبي  عمارة  على  سابق  وقت  في  استولوا  قد  كانوا  المستوطنين  هؤالء  أن  إلى  يشار 

 منطقة الراس بالخليل، وينفذون اعتداءاتهم بحق المواطنين بشكل مستمر 
 29/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 كويت.. طالب فلسطيني ضهدي نجاحه لـ"األقصى"العامة في الاألول بالثانوية  .29

بالمئة( في شهادة :  الكويت  الفلسطيني محمود عبدالباقي، الحاصل على معدل )مئة  الطالب  أهدى 
ونال "عبدالباقي"، من بلدة    الثانوية العامة بالكويت، اليوم األربعاء، نجاحه للمسجد األقصى المبارك.

شم طولكرم،  قضاء  الغبلعا،  الضفة  مدرسة ال  من  العلمي  القسم  في  )مكرر(  األول  المركز  ربية، 
الكويت. دولة  مستوى  على  الثانوية  األهلية  فلسطين   النجاة  إلى  تفوقي  "أهدي  برس":  لـ"قدس  وقال 

والمسجد األقصى المبارك، مسرى نبينا صلى هللا عليه وسلم، الذي أدعو هللا أن يحرره، ويكتب لنا  
 ديه لدولة الكويت التي نشأت فيها وترعرعت.. ولألردن أيضا". الممات، كما أهصالة فيه قبل 

 29/6/2022، قدس برس
 
 مبادرة مصرية تعلن للتخفيف من أعباء الفلسطينيين خالل سفرهم عبر معبر رفح  .30

المصرية، مساء األربعاء، عن مبادرة  :  القاهرة السياحية  أعلنت شركة )هال( لإلستشارات والخدمات 
لسطينيين عبر معبر رفح البري، خالل رحلتي السفر )ذهاب ناة عن المواطنين الفلرفع األعباء والمعا

وأشارت الشركة في تصريح نشرته على صفحته في موقع )فيسبوك(، إلى أن هذه المبادرة    وعودة(.
وفي تفاصيل المبادرة، أكدت الشركة    جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ال  سيتم  اأنه  المسافرين  بنقل  لتخفيف  بدء  رمزية  بأسعار  مكيفة  "أوتوبيسات"  خالل  من  لفلسطينيين 
 . 2022تموز/ يوليو   2األعباء عن الفلسطينيين، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 

 29/6/2022وكالة سما اإلخبارية، 
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 عبد هللا الثاني ضلتقي هرتسوغ في عّمان  .31
هرتسوغ أمس أنه عقد لقاء لم يعلن عنه من قبل مع  ي إسحاق  أعلن ديوان الرئيس اإلسرائيل  رام هللا:

القناة اإلخبارية » األردن. وكشفت  الثاني في قصره في  الملك عبد هللا  األردني  « عن  N12العاهل 
 الزيارة إلى األردن التي وصفها بعض الحاضرين بـ»الدافئة والودودة«. 

لى الشرق األوسط )المقررة منتصف  و بايدن إوقال بيان رسمي إنه »عشية زيارة الرئيس االميركي ج  
الشهر المقبل(، وفي نطاق التطورات الدبلوماسية في المنطقة، التقى الرئيس هرتسوغ الملك عبد هللا  
»قضايا   فيه  وبحثت  بـ»الحميم«  اللقاء  ووصف  األردن«.  في  الملكي  قصره  في  األسبوع  هذا 

عالقا على  الحفاظ  إلى  الحديث  وتطرق  مستقرة  استراتيجية،  إلى  ت  والحاجة  وإسرائيل،  األردن  بين 
المنطقة«. في  األطراف  جميع  مع  بأنه    الحوار  اإلسرائيلية  للقناة  اللقاء  أردنيون  مسؤولون  ووصف 

سلسلة   أعقاب  في  يأتي  كونه  عن  فضال  المنطقة،  ستشهدها  مهمة  تطورات  عشية  النعقاده  »مهم 
 زيارات عززت العالقات األردنية اإلسرائيلية«.

 30/6/2022، لندن، سطلشرق األو ا
 
 " الجبهة الشعبّية"نصرهللا يست يف قيادة  .32

استقبل األمين العام لحزب هللا، حسن نصرهللا، وفدًا قياديًا من »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، 
مزهر.  جميل  العام،  أمينها  نائب  األحداث    برئاسة  »عرض  اللقاء  خالل  تّم  للحزب،  بيان  ووفق 

ال معركة  واألوضاع  ونتائج  األخيرة،  األشهر  في  خصوصًا  المحتلة،  فلسطين  في  واألمنية  سياسية 
 سيف القدس وآفاق المستقبل القريب لفلسطين والمنطقة«.

 29/6/2022، بيروت، األخبار
 
 استخباراتنا" مسؤول إضراني: "االنتهاكات األمنية والعمليات اإلسرائيلية قّوضت  .33

الرئيس:  وكاالت -طهران  نائب  جهاز   قال  رئيس  عزل  إن  أبطحي،  علي  األسبق،  اإليراني 
االستخبارات التابع للحرس الثوري اإليراني، حسين الطيب، األسبوع الماضي، كان اعترافا من طهران  

والب اإلستراتيجيات  ضبط  وإعادة  جديدة  قيادة  تتطلب  اإلسرائيلي  التهديد  مواجهة  روتوكوالت، بأن 
 ايمز"، األربعاء. حسبما نقلت عنه صحيفة "نيويورك ت
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للعمليات    الواسع  إيران والنطاق  داخل  "االنتهاكات األمنية  وأضاف أبطحي للصحيفة األميركية أن 
التي تقوم بها إسرائيل قّوضت بالفعل أقوى مؤسسة استخباراتية لدينا". وتابع "لطالما كانت قوة أمننا  

 لماضي". للجمهورية اإلسالمية وقد تضررت في العام اهي حجر األساس 
 29/6/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 : لرّص صفوف قوى المقاومة... وتجاوز الخالفات"المؤتمر القومّي ـــ اإلسالميّ " .34

أكثر من   فيها  التي شارك  الحادية عشرة،  دورته  أعمال  ـــ اإلسالمي«  القومي  »المؤتمر    200اختتم 
في بيانه الختامي دعمه للبنان، ودعا  شخصية عربية وإسالمية، وعدٌد من الضيوف األجانب. وأكد  

و  بينها  المشترك  وتعزيز  األمة  مكّونات  بين  الحوار  وتفعيل  المقاومة  قوى  تجاوز إلى رّص صفوف 
 الخالفات في ما بينها.

»محور   قادة  من  عدٌد  بيروت،  في  الفائتين،  واألحد  السبت  يومي  انعقد  الذي  المؤتمر،  وحضر 
المكتب   أبرزهم: رئيس  العام لحركة  المقاومة«،  األمين  إسماعيل هنية،  السياسي لحركة »حماس«، 

هللا،  لحزب  العام  األمين  ونائب  نخالة،  زياد  اإلسالمي«،  إلى   »الجهاد  إضافًة  قاسم،  نعيم  الشيخ 
أطياف   »غالبية  مّثلت  مقاومة،  وإسالمية  قومية  وفكرية  وثقافية  سياسية  وقوى  وفعاليات  شخصيات 

 األمة«. 
المشا األعضاء  الحصار  وأكد  وإسقاط  أزماته  من  للخروج  الشقيق  لبنان  جانب  إلى  »الوقوف  ركون 

بّقى من أرضه المحتلة وثرواته من األطماع  المفروض عليه«، متمّنين له »االنتصار في تحرير ما ت 
وفي البيان الختامي، دعا المؤتمر إلى »رّص صفوف قوى المقاومة   الصهيونية والهيمنة األميركية«.

كل أشكالها المدنية والمسلحة في مواجهة العدو الصهيوني األميركي وتدخله في عالمنا  والممانعة ب
ال بـ»محور  مشيدًا  واإلسالمي«،  في العربي  تأثيرها  لها  أصبح  استراتيجية  قوة  من  شّكله  بما  مقاومة 

 موازين القوى اإلقليمية والدولية«. 
بين جميع مكّون الحوار  تفعيل  المؤتمر على »ضرورة  القومية  وشّدد  القوى  باألخص بين  ات األمة، 

لتحقيق ر  بينهما،  والتباينات  الخالفات  تجاوز  والعمل على  المشترك  وتعزيز  ؤية موّحدة  واإلسالمية، 
 تجاه قضايا األمة األساسية، وفي مقدمتها تحرير فلسطين ومقدساتها«. 

وال  العرقي  واالقتتال  الفتن  أنواع  المؤتمر »كّل  دان  السياق،  هذا  األمة، وكل  وفي  أبناء  بين  مذهبي 
الحلول  عن  والبحث  بالحوار  والصراعات  النزاعات  »حّل  إلى  داعيًا  والتفتيت«،  التجزئة  محاوالت 

ودان المؤتمر »مختلف أشكال العدوان الصهيو  مالئمة التي تحول دون هدر مقّدرات األمة وقواها«.ال
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اضي السورية، هو اعتداء على األمة العربية  ـــ أميركي على سوريا«، واعتبر أن »االعتداء على األر 
 واإلسالمية«. 

 29/6/2022، بيروت، األخبار
 
 محاذضر التح يرات اإلسرائيلية ضد مواجهة مفترضة في لبنان .35

 عدنان أبو عامر 
تحيط  تعتقد أوساط إسرائيلية أن الحرب المقبلة ضد لبنان ستكون ضرورية، كي تزيل "العقدة" التي  

أم وسيظهرها  األخرى  بها،  األطراف  وسيردع  القوة،  بمظهر  سواء،  حد  على  وأعدائها،  حلفائها  ام 
الحدود  تأمين  عن  فضال  "الالمتماثلة"،  الحرب  وتكتيكات  أساليب  باستخدام  الستهدافها  الساعية 

 الشمالية.
خيار تعارض  والسياسية  األمنية  النخب  أوساط  إسرائيلية في  أقلية  هناك  لبنان،    وفيما  على  الحرب 

ا لما ستترتب عليه من خسائر فادحة، في ضوء أن حزب هللا أصبح أكثر قوة عما كان عليه من  نظر 
تزايد   يفسر  مما  المواجهة،  هذه  اندالع  كفة  ترجح  المتباينة  اإلسرائيلية  النظر  وجهات  لكن  قبل، 

ة  عدادات ومناورات عسكري األصوات الداعية لها، ال سيما وأن تل أبيب تشهد منذ شهور عديدة است
 مكثفة. 

في الوقت ذاته، ال تخفي أوساط االحتالل حرصها على أال تتورط في حرب عسكرية واسعة وطويلة  
إستراتيجية حرب ضيقة   تبّني  لتأييد  العسكريين  دفع بعض  الحزب، مما  النتائج مع  وغير مضمونة 

بنفس حجم حرب   جديدة  جولة  في  التورط  لمنع  ال  ،2006النطاق ضده،  في  التبذير  موارد وتفادي 
 والقوات. 

مع العلم أن الدعوات المؤيدة للذهاب إلى مواجهة مع الحزب، ال تنكر أن الجيش يعد قواته وخططه  
على   محتملة  مستقبلية  لمواجهة  االستعداد  عن  فضال  كإيران،  خطرا  أشد  أعداء  لمواجهة  العملياتية 

عتقدون أن الحرب مع الحزب ال سكريين اإلسرائيليين يالجبهة الجنوبية مع غزة، رغم أن عدًدا من الع
النقاط. من  أكبر  عدد  بإحراز  أي حرب   ُتحسم  ترتيبات  كثب  عن  اإلسرائيليون  يراقب  المقابل،  في 

الصواريخ،   تهديد  تحت  االحتالل  دولة  في  أكبر  مناطق  إدخال  في  وتتركز  الحزب،  لدى  محتملة 
تهديد أكبر لمنشآت حساسة  عرضا لها، بجانب قدرة  بحيث ستكون منطقة المركز وغوش دان أكثر ت

في الجبهة الداخلية، وتحسن قدرته على إصابة أهداف حساسة داخلها، مثل المصانع ومنشآت البنى  
 التحتية والقواعد العسكرية والمستشفيات. 
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لبن مع  المتوقعة  المواجهة  إسرائيلية عن  تقديرات  األخيرة شهدت صدور جملة  الفترة  أن  ان،  الالفت 
ن أبعاد عدة، لعل أهمها المكان والزمان، حيث تتزايد المطالب اإلسرائيلية بأن تتم  باعتبارها مكونة م 

مهاجمة الحزب في بدء المعركة على األقل بصورة مباغتة، وأن يشتمل على أكثر ذخائره المادية:  
أك ليوجد  النهار  خالل  نفسه  القتال  خوض  النشطاء،  منازل  القواعد،  نقاط  القيادات،  من  قدر  بر 

 بين مقاتلي الجيش والحزب.  التماس
لكن اإلسرائيليين في الوقت ذاته، يبدون تخوفًا ال يستطيعون إخفاءه، ويتعلق باستبعاد مجال القتال 
البري مع الحزب، الذي يعتقد أنها نقطة قوته، ونقطة ضعف االحتالل، وبالتالي فإن أي كثافة نارية  

ق أي إنجازات تذكر، باستثناء الدمار، ليس أكثر، اللتحام البري، لن تحقإسرائيلية ضد لبنان، دون ا 
 رغم أنه قد يكون أحد أسباب كبح جماح الحزب عن الذهاب لتلك المواجهة! 

 29/6/2022فلسطين أون الضن، 
 
 توظيف الدضن لخدمة االحتالل  .ونان في القدس..الي .36

 عبد هللا معروف 
ليوناني الرسمي تجاه القضية الفلسطينية  ربما ال يعلم كثير من المتابعين حجم التغيير في الموقف ا

القرن   بداية  في  الجانبين  بين  القوية  العالقات  إقامة  من  بدءًا  خصوصًا،  القدس  وقضية  عمومًا 
تنياهو ألثينا  الحالي، حتى وصول هذه العالقة إلى ذروتها مع زيارة رئيس الوزراء السابق بنيامين ن

 . 2010عام 
على محاولة اختراق الموقف اليوناني وتحويله لصالحها منذ بداية    إسرائيل كانت على الدوام حريصةً 

إنشائها، والمفتاح لفهم هذا كله يكمن في الحقيقة في القدس، ذلك أن ما ُيعرف بأخوية القبر المقدس 
من   تتكون  األ  113التي  البطريرك  تنتخب  والتي  عليها  عضوًا،  يسيطر  القدس،  في  رثوذكسي 

لبطريرك اليوناني األول جرمانوس على رأس الكنيسة األرثوذكسية في القدس اليونانيون منذ انتخاب ا
 %.10م، فيما ال يشكل العرب في أخوية القبر المقدس اليوم أكثر من نسبة 1534عام 

القدس استمرت طوال الحكم العثماني  وللمفارقة، فإن سيطرة اليونانيين على أخوية القبر المقدس في  
ل الكنائس الداخلية لُتَحّل في ما بينها دون تدخُّل منه، كي ال ُيحسب له الذي حرص على ترك مسائ

اًل في الشؤون الدينية للرعايا المسيحيين في الدولة.  انحيازًا لطرٍف على حساب طرٍف آخر أو تدخُّ
األرثوذكسية التي يسيطر عليها اليونانيون اليوم تمتلك    واألمر اآلخر في هذا الجانب هو أن الكنيسة 

عليًا أوقافًا ضخمًة، ففي البلدة القديمة في القدس وحدها يبلغ إجمالي هذه األوقاف نحو ربع مساحة  ف
 البلدة القديمة، إضافًة إلى أراٍض واسعٍة وعقارات مختلفٍة في مختلف األراضي الفلسطينية. 
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ب العالقات  انتقلت  إلى  وعندما  القديم  الفتور  من  واإلسرائيلي،  اليوناني  الطرفين  الحميم  ين  الحلف 
مؤخرًا، فإن إسرائيل سعت لالستفادة من هذه الحميمية للحصول على مكاسب كبيرٍة في القدس، عبر 
ووسطاء   وكالء  عبر  االستيطانية  جمعياتها  لصالح  المدينة  في  كثيرٍة  عقارات  تسريب  على  العمل 

الكنيسة األرثوذكسية  شهر هذه الحوادث حادثة البطريرك إيرينيوس األول، بطريرك  يونانيين. ولعل أ
، بعد انكشاف فضيحة تسريبه عددًا 2005اليوناني الذي تم عزله وطرده من الكنيسة منتصف عام  

بمساعدة  إسرائيلية  استيطانية  جمعيات  لصالح  األرثوذكسية  للكنيسة  المملوكة  المهمة  العقارات  من 
لمالية في بطريركية  ني آخر ُيدعى نيكوس باباديماس، كان يشغل منصب رئيس قسم اشخص يونا

الروم االرثوذكس المقدسية، وكان أحد المقربين من البطريرك إيرينيوس، وقد اختفى هذا الشخص، 
  وُيعتقد أنه تم تهريبه إلى خارج فلسطين على يد جهاز المخابرات اإلسرائيلي، تاركًا وراءه ثغرات كبيرة 

تق ُيذكر للبحث عن هذا في دفاتر حسابات الكنيسة األرثوذكسية. وللمفارقة، لم  اليونان بأي جهد  م 
 الشخص وكشف حقيقة ما حصل.

حتى عندما تم تعيين البطريرك الحالي للكنيسة، اليوناني ثيوفيلوس الثالث، فقد بقي مسلسل تسريب 
االستيطانية مستمرًا، إذ كان انتخاب البطريرك ثيوفيلوس قد تم  العقارات واألراضي لصالح الجمعيات  

د منه بإعادة العقارات التي تم التنازل عنها في عهد إيرينيوس ووقف تسريب العقارات  بناء على تعهُّ 
يقدم للمملكة   األرثوذوكسية لالحتالل، وكان من بين تعهدات ثيوفيلوس التي قدمها عند انتخابه أن 

 لوقفية. مية والسلطة الفلسطينية قوائم مفصلة بجميع ممتلكات الكنيسة األرثوذوكسية ااألردنية الهاش
د ثيوفيلوس رفضت إسرائيل االعتراف به بطريركًا على األرثوذوكس في القدس، وبقي   وبناًء على تعهُّ

أن إسرائيل وافقت    28/10/2007الموضوع معلقًا عامين حتى أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت في  
ردن أو السلطة  رًا على االعتراف به بعد تصريحه لها بوضوح أنه ال يحمل تعهدًا بأن يقدم لألأخي

 الفلسطينية قوائم بأمالك الكنيسة األرثوذوكسية العقارية.
عندما  كان  واألخطر  عليها.  بناًء  انُتخب  التي  السابقة  تعهداته  على  ثيوفيلوس  انقلب  آخر،  بمعنًى 

عربية أرثوذوكسية مختلفة البطريرك ثيوفيلوس بالتراخي عمدًا في  اتهمت جهات وشخصيات وطنية  
ت باب الخليل في القدس التي سربها سلفه لجمعية إلعاد االستيطانية، لتعود القضية  موضوع عقارا

بكثير جرت في عهده، كان على   أوسع  تسريب  وثائق وقضايا  الكشف عن  وتتفجر مرة أخرى مع 
ار إلياس" و"الطالبية" و"رحافيا" و"أبو طور" وأرض "نيكوفوريا"  رأسها قضية تسريب أرض منطقة "م

 مأمن هللا( غربي القدس وغيرها، وبمساحات واسعة. -مقبرة )مامال  القريبة من 
عاَمي   بين  ما  تباعًا  تفجرت  التي  القضايا  أذنًا    2018و  2009هذه  اليونان  حكومة  لدى  تجد  لم 

فاعل في قضية إيرينيوس، وبداًل من أن ترى خطورة ما  صاغية، فهي ال تزال تتستر على مواطنها ال
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لكنيسة األرثوذكسية التي يتحكم بها البطاركة اليونانيون في القدس، فهي تنشد تفعله إسرائيل بأمالك ا
التحالف مع إسرائيل في شرق البحر األبيض المتوسط، وتحاول أن تقدم إلسرائيل فروض الطاعة. 

اليونانية على كل ما جرى في القدس من تسريباٍت لألراضي في  وال أظن تواطؤ وصمت الحكومة  
الماضية في    السنوات  منه  وتستفيد  أكثر،  ال  إسرائيل  مع  صداقٍة  عربون  إال  مواطنيها  أيدي  على 

مواجهتها مع تركيا في شرق المتوسط وفي قبرص. ومن الطريف أنه بعد كل ما بدر من الحكومة  
اليو  قبرص  يحاول رئيس  تبني  اليونانية،  عبر زعمه  وتركيا  الفلسطينيين  بين  إسفين  أخيرًا زرع  نانية 

الغرابة،    الفلسطينيين غاية  في  األمر  وهذا  التركية.  لقبرص  تركيٍّ  "احتالٍل"  حول  ادعاءاته 
فالفلسطينيون يرون أمام أعينهم اليوم من الذي يسرب األراضي لالحتالل ومن يقف معهم في وجه 

المدين في  الفلسطيني  الحكومة  الشعب  تريده  الذي  المربع  إلى  وجرُّهم  يمكن خداعهم  وال  المقدسة،  ة 
االستيطانية. اليونا لجمعياته  القدس  المحتلة في  أراضينا  تواطأت مع االحتالل في تسريب  التي    نية 

األراضي   في  األرثوذكسية  الكنيسة  أمالك  على  مؤتَمنًة  الحقيقة  في  تُعد  لم  اليونان  فإن  ولذلك، 
وحان أصحا  المقدسة،  إلى  البطريركية  وإعادة  األرثوذكسية،  الكنيسة  رأس  لتعريب  فعاًل  بها  الوقت 

 األصليين الذين كانوا على رأسها في القدس على مدار التاريخ األرثوذكسي الطويل. 
 28/6/2022تي أر تي عربي، 
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 الفرروغل 
أكثر ض المستحيل أن يكون هناك شخص  ببساطة مأساة إسرائيلية كاملة. من  السيد هو  عفا  هشام 

منه في المجتمع اإلسرائيلي. أواًل، بسبب انفصام الشخصية، وهو مرض نفسي معرفي، يحدد حياة 
»رمات   من  اشكنازيًا  كان  لو  حتى  كامل  بشكل  التصرف  في  سيجد صعوبة  السيد  كان  الشخص. 

»مخربين«،  هشارو  أعداء،  هنا  يعتبرون  النقب  في  البدو  النقب.  من  بدوي  هو  ال.  هو  ولكن  ن«. 
جمهور قادة الرأي في اليمين الى شن »حرب استقالل« جديدة ضدهم، ليس أقل من ذلك،  ويدعو  

من أجل السيطرة على النقب. هم يتم عرضهم مجرمين عنيفين ومتمردين ضد سيادة اليهود. يعتقد  
لمجتمع اإلسرائيلي أن البدو في النقب يجب أال يكونوا مواطنين إسرائيليين. بالنسبة لهم،  كثيرون في ا

 السيد متماٍه مع »اإلخوان المسلمين« ومع »حماس«. 
بأذرع مفتوحة كأخ في   استقباله  يتم  لم  قبل سبع سنوات،  الى غزة  الجدار  السيد  اجتاز  لكن عندما 

لليهود في إسرائيل هو لـ«حماس« هو مواطن إسرائيلي.    السالح. وبالنسبة  بالنسبة  حمساوي. ولكن 
ن  وهو  السيد  ظهر  نشر  الذي  الفيلم  بعينيه  في  ويتابع  أكسجين  بأسطوانة  ومربوط  السرير  على  ائم 
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سيادة   رمز  مفتوحة،  وهي  الزرقاء  هويته  بطاقة  وضع  تم  وسادته  على  الغرفة.  في  آخر  شخصًا 
الكثير من ا يفرح  الذي  النقب،  بالنسبة  إسرائيل في  أهميته  الى  ترمز  السيد، وهي  ليهود بسحبه من 
مرفوض  السيد  أن  تبين  هكذا  باالنفصام،    لـ«حماس«.  مصابًا  لكونه  عام،  بشكل  المجتمع  من 

 ومرفوض في دولة اليهود ومرفوض في »حماس«.
بنه.  في مقابلة في التلفاز توجه والده شعبان الى سجانيه باللغة العربية وطلب منهم إطالق سراح ا

يس معكم. بالضبط وكأنه في هذا الموقف أوضح له المجتمع اإلسرائيلي: هذا بينك وبينهم، دورنا ل
في محادثة باللغة العبرية تجنب إظهار أي تعبير عن غضبه من الدولة ولم يطرح أي طلبات ولم  

األموات    يشتك ولم يقدم مواعظ ولم يضرب على الطاولة. جميع مشاعر األحقية أخذها آباء الجنود 
المؤسس العنصرية ضده في  التي الذين جثامينهم محتجزة في غزة، ولم يبق لشعبان أي شيء.  ات 

 تعالج قضيته وعائلته، حاول أن يفسرها، بحسن نية، بأنها بيروقراطية. 
يبدو أن »حماس« بحق وبصراحة ال تفهم المجتمع اإلسرائيلي. معظم اليهود لم يشعروا بأي شيء  

. بالنسبة لهم ليس له حق في أن يكون إسرائيليًا، والدولة ال تدين له بأي شيء. لن  عند رؤية السيد 
ا على أن يعطوا مقابله أي شيء من البرودة في يوم دافئ. بعضهم شعر باالشمئزاز وتمنى له  يوافقو 

»مؤيدًا  يسمونه  بيبي،  يؤيد  والذي  اليهودية  بالدولة  يعترف  الذي  عباس،  منصور  كان  اذا  الموت. 
اليهود، لإل رهاب« فأي وصف حسب رأيكم سيعطونه لعائلة السيد؟ توجه إسرائيل، اآلن، هو تفوق 
ليس توجه الشفقة تجاه شخص متعب نفسيا وبدوي من النقب. لذلك، يجب على »حماس« أن تفهم  و 

باقي   إلرسال  البيبيون  يخطط  مثلما  بالضبط  جيد،  غير  وقت  في  اإلسرائيلي  المجتمع  تمسك  بأنها 
يوجد   الى غزة.البدو   قريبا. ال  إليكم  اآلخرين  اآلالف من  مئات  بضع  إرسال  سيتم  االنتظار  أثناء 

 سرائيل أي دموع لتذرفها على هشام.إل
 »هآرتس« 

 30/6/2022، رام هللا، األيام
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