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 مصادر تنفيو  ..الحمد اي يتراجع عن االستقالة بعد لقائو عباس 2
رئػػيس الػػوزراف الفمسػػطي ي ، أف كفػػاح زبػػوفعػػف  راـ اهلل مػػف، 22/6/2023، الشددرق األوسددط، لندددن ذكػػرت

مػف ععن ػػد اقسػتقالة، ب ػػ ط سػاعة  24تراجػػع عػف اسػتقالتد بعػػد أقػؿ مػػف ، المعػيف دػدي،ا، رامػػي الدمػد اهلل
وغادر الدمد  مباشر مف الرئيس الفمسطي ي مدمود عباس )أبو مازف( الذي التقاه في مقره في راـ اهلل أمس.

 اهلل بموكبد الرسمي مف المقاطعة بعد ساعتيف مف المقاف.
م ػػذ تيسػػيس  وبػػدأت مشػػكمة الدمػػد اهلل م ػػذ تعيػػيف  ػػائبيف لػػد بقػػرار مػػف الػػرئيس  فسػػد، فػػي  طػػوة لػػـ تدػػدث

السمطة الفمسطي ية. وعمؿ ال ائباف وفؽ صنديات مطمقة وتد ن في ك،ير مف األدياف في عمػؿ دمػد اهلل، 
و صوصػػا مصػػطفه، وهػػو ال بيػػر اققتصػػادي، الػػذي كػػاف يريػػده عبػػاس عمػػه رأس الدكومػػة، قبػػؿ أف يجػػد 

الػذي بػذؿ جهػودا لتسػويؽ دمػد  بعض المعار ة القوية لهذا التوجد. وأدرجت اقسػتقالة، الػرئيس الفمسػطي ي
 اهلل لدى ال رب، عذ أظهرتد كمف يسعه لمسيطرة عمه كؿ مفاصؿ السمطة.

عف الرئاسة غا بة مف الطريقة التػي تعػاطه بهػا الدمػد اهلل مػع المسػيلة، « الشرؽ األوسط»وقالت مصادر لػ
 اقستقالة مباشرة. عذ قرر اقستقالة فورا في ظروؼ دقيقة ولـ يرجع لمرئيس لمتشاور ولـ يسممد 

ولػػـ تعقػػد الدكومػػة الجديػػدة سػػوى جمسػػتيف فقػػط، ولػػـ تت ػػذ قػػرارات مصػػيرية بعػػد، وقالػػت  ع هػػا بصػػدد ععػػداد 
 س وات، وا  ها ستركز عمه اققتصاد. 3 طتيف، واددة قصيرة لمائة يـو وأ رى طويمة لػ

مة الفمسطي ية، عيهػاب بسيسػو، ال اطؽ باسـ الدكو أف مف راـ اهلل،  ،22/6/2023العربية نت، دبي،  و قمت
 فػػه لػػػػ بالعربيػػػةب، األ بػػاف التػػػي تدػػػد،ت عػػف عػػػدوؿ رئػػػيس الدكومػػة، رامػػػي الدمػػػد اهلل، عػػف اسػػػتقالتد. وقػػػاؿ 

 المتددث أف الجهود ما زالت مستمرة مف الرئيس الفمسطي ي، مدمود عباس، قدتواف استقالة الدمد اهلل.
مصادر فمسطي ية  فت لػبسكاي  يوز عربيةب األ باف  أف، 22/6/2023، سكاي نيوز عربية، ابوظبي وقالت

وأكػػدت المصػػادر التػػي رف ػػت  التػػي أوردتهػػا وكػػاقت أ بػػاف، الجمعػػة، عػػف عػػودة الدمػػد اهلل، عػػف اسػػتقالتد.
  ساعة لتدديد موقفد مف اقستقالة. 24الكشؼ عف هويتها أف الرئيس عباس، أمهؿ الدمد اهلل 

كػػة فػػتح، مدمػػد الدػػورا ي، فقػػد قػػاؿ فػػي اتصػػاؿ هػػاتفي مػػع بسػػكاي  يػػوز أمػػا ع ػػو المجمػػس اقستشػػاري لدر 
عربيةب عف أجواف عيجابية سادت المقػاف الػذي جمػع الدمػد اهلل بعبػاس، عمػه أف يمتقػي الػرجنف مجػددا السػبت 

 لدسـ أمر اقستقالة.
أكػد لػػػباألياـب  اً يػر كب مسػفوقً ، أف عبػد الػرفوؼ ار ػافوط عػف مراسػمها، 22/6/2023، األيدام، رام ايوأ ػافت 

وجػػػافت تيكيػػػدات  سػػػاعة بػػػيمر اسػػػتقالة الدمػػػد اهلل سػػػواف بقبولهػػػا أو بتراجعػػػد ع هػػػاب. 24أ ػػػد بسػػػيبت  ػػػنؿ 
وطبقػػػًا  عبػػػاس، مسػػػاف أمػػػس، فػػػي مقػػػر المقاطعػػػة لػػػرئيس الػػػوزراف المسػػػتقيؿ. المسػػػفوؿ بعػػػد اسػػػتقباؿ الػػػرئيس

لوجػد مػف الدمػد اهلل عػف األسػباب التػي دعتػد  لمصادر مطمعة فإف الرئيس استمع لممرة األوله مباشرة وجهػاً 
 عله تقديـ استقالتد المفاجئة.

وأ افت  تـ الدديث عف صنديات رئيس الوزراف و ائبيد د.مدمد مصطفه ود.زياد أبو عمرو، وتقرر فػي 
 هاية اقجتماع أف يتـ السعي في  نؿ الساعات األربع والعشريف القادمة لمعمػؿ عمػه التوصػؿ علػه صػي ة 

وافقيػػة بشػػيف صػػنديات رئػػيس الػػوزراف و ائبيػػد وأف يػػرد الدمػػد اهلل دتػػه ذلػػؾ الدػػيف جوابػػد ال هػػائي لمػػرئيس ت
 سواف بالتمسؾ باقستقالة أو التراجع ع ها.

وأكػػػد المتدػػػدث باسػػػـ الدكومػػػة عيهػػػاب بسيسػػػو لوكالػػػة فػػػرا س بػػػرس أف اجتماعػػػًا ،ا يػػػًا سػػػيعقد مسػػػاف السػػػبت 
 الة.لمواصمة البدث في مو وع اقستق
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وقاؿ بسيسو بما لدي ل اية اآلف ك ػاطؽ باسػـ الدكومػة أف ه ػاؾ اجتماعػًا سػيعقد السػبت بػيف رئػيس الػوزراف 
 والرئيس مدمود عباس قستكماؿ ال قاش دوؿ مو وع اقستقالةب.

وكػػاف مسػػفوؿ، طمػػب عػػدـ كشػػؼ اسػػمد، أعمػػف فػػي وقػػت سػػابؽ أف بالدمػػد اهلل التقػػه الػػرئيس مدمػػود عبػػاس 
وأو ح المصدر  ي مقر الرئاسة في راـ اهلل وأف الدمد اهلل أبمغ عباس بقراره سدب استقالتدب.لمدة ساعتيف ف

 فسد أف المقاف بيف عباس والدمد اهلل سبقد اتصاؿ هاتفي ال ميس بيف الرجميف بأدى عله تهدئة التوتر الذي 
لفمسػطي ية غسػاف الشػكعة  جػػح  جػـ عػف اقسػتقالةب، قفتػًا علػه أف بع ػو المج ػػة الت فيذيػة لم ظمػة التدريػر ا

وأو ػح المسػفوؿ أف بالدمػد اهلل يريػد صػنديات وا ػدة  في الوساطةب التي توقهػا بػيف عبػاس والدمػد اهلل.
ومدػػددة لػػد كػػرئيس دكومػػة ول ػػائبي رئػػيس الدكومػػة ووفػػؽ القػػا وف لكػػي ق يدصػػؿ ت ػػارب أو تػػدا ؿ فػػي 

 الصندياتب.
 

 نا بمرسي وأردوغانلقاءاتفي ىنية: القدس كانت حاضرة بقوة  2
أكد رئيس الدكومة الفمسطي ية ب زة عسماعيؿ ه ية مساف الجمعة أف ممؼ مدي ة القدس المدتمػة   صفا -غزة

ومػػا تتعػػرض لػػد المدي ػػة مػػف جا ػػب اقدػػتنؿ ااسػػرائيمي كػػاف دا ػػرا بقػػوة  ػػنؿ المقػػافات التػػي عقػػدها وفػػد 
 التركي رجب طيب أردوغاف. دركة دماس مع الرئيس المصري مدمد مرسي ورئيس الوزراف

وأو ػح ه يػة فػػي كممػة لػػد  ػنؿ دفػػؿ ت ػريا طػنب وطالبػػات كميػة التمػػريض فػي الجامعػػة ااسػنمية ب ػػزة 
مساف الجمعة أف بالدديث كاف مفصًن دػوؿ مػا يجػري فػي القػدس ومػا يجػب عمػه األمػة عممػد تجػاه القػدس 

فا أ  ػا بأ ػذ ا كنمػا وا ػدا مػف ف اصػة و اصة بقيػادة مصػر مػف ديػث موقعهػا العربػي وااسػنميب، م ػي
 الرئيس مرسي بي د سيدعو لمفتمر دولي في القاهرة مف أجؿ القدسب.

ولفػػت ه يػػة علػػه أف القػػدس كا ػػت دا ػػرة أي ػػا  ػػنؿ المقػػاف مػػع رئػػيس الػػوزراف التركػػي، م ػػيفا أف بت اول ػػا 
لمصػػاطب علػػه اآلقؼ تب ػػي تركيػػا لمو ػػوع مصػػاطب العمػػـ فػػي المسػػجد األقصػػه ليصػػؿ عػػدد طػػنب هػػذه ا

 ليكو وا أك،ر قدرة عمه التصدي ألي مداولة ققتداـ المسجد أو المساس بدب.
طالبا وهفقف يتواجدوف بشػكؿ يػومي وعمػه مػدار  450وقاؿ ع د يشارؾ في مشروع مصاطب العمـ أك،ر مف 

 رات الصبادية.الساعة دا ؿ المسجد وهـ الذيف يتصدوف دائما لمداوقت اقتداـ األقصه و اصة في الفت
وأشار ه ية عله ما تتعرض لهػا القػدس مػف مػفامرة وم ػاطر، مػف سياسػة التهويػد والدفريػات والتهجيػر وهػدـ 
بعاد ال واب والوزراف و شر اقدتنؿ لكؿ موبقػات فػي القػدس، ع ػافة علػه المػفامرة ال طيػرة لتقسػيـ  البيوت وا 

ذوه في الدـر اابراهيمي في ال ميؿ بتقسيـ المسجد وقاؿ بيريدوف أف يكرروا ذات الم طط الذيف  ف المسجد.
 ك يس يهودي. 200األقصه زما ًيا ومكا ًياب، م يفا بب وا دوؿ المسجد ما يقرب مف 

ودذر ه ية مف أف اقدتنؿ يريد ت يير معالـ القدس وشطب ،قافة الشعب الفمسطي ي واألمة وا تػزاع القػدس 
 المسجد األقصه.مف مديطها العربي وااسنمي واستبادة 

وشػػدد عمػػه أ  ػػا لػػف  فػػرط ولػػف  ت ػػازؿ عػػف القػػدس المدتمػػة مهمػػا كمف ػػا ذلػػؾ مػػف ،مػػف، م ػػيفا أف القػػدس فػػي 
 دركات ا السياسية وال،قافية وااعنمية بؿ والجهادية أل ها عاصمة العواصـ وبالجهاد والمقاومة  دررها.

عله أف ه اؾ ،نث است تاجات لهذه الزيػارة  ودوؿ زيارتد لمصر وتركيا  مف وفد دركة دماس، أشار ه ية
هػػي أف شػػعوب األمػػة رغػػـ ا شػػ الها ومواجهتهػػا لمتدػػديات الدا ميػػة وال ارجيػػة عق أف ق ػػية فمسػػطيف تعتبػػر 

وأ ػػاؼ بلمسػػ ا مركزيػػة الق ػػية الفمسػػطي ية وودػػدة الشػػعوب دػػوؿ الق ػػية رغػػـ أ هػػـ  مركزيػػة بال سػػبة عليهػػا.
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وتابع  أف ق ية فمسطيف تودد، ولها أولوية وتشكؿ مركزية البدث والمتابعةب.ي تمفوف في دا مهـ وبي هـ عق 
 ه يةب وجد ا أف ق ية فمسطيف ما زالت تدتفظ بمكا تها وبوهجها كق ية مدورية لهذه األمةب.

ولفت عله أف المردمة الدالية تشهد ععادة ب اف لمبيئة اقستراتيجية المديطة بفمسطيف، م يًفا بالم طقة جرى 
فكيكها ويعاد ترتيبها وتركيبها مف جديد، وهذه التركيبة سيكوف لها األ،ر الكبيػر عمػه ق ػيت ا وشػعب ا وعمػه ت

 مستقبؿ الصراع مع عدو ا الصهيو يب.
وأكد أ هـ يتابعوف مف هذا الم طمؽ ععادة ب ػاف البيئػة اقسػتراتيجية المديطػة بق ػيت ا مػف م طمػؽ أف بق ػية 

جري دولهػا، وتطػورات األو ػاع مػف دولهػا ولػيس مػف م طمػؽ أ  ػا  تػد ؿ فػي فمسطيف تف،ر وتتػي،ر بمػا سػي
 شيف أي دولة عربيةب.

وجدد ه ية تيكيده عمه عدـ التد ؿ في أي مف شفوف الدوؿ العربية وااسنمية، م يفا بلكك ا  تابع و راقب 
ه اؾ ععادة رسـ لمم طقػة،  و بد عله أف ألف تطورات األو اع سمبيا أو عيجابيا سيي،ر بالق ية الفمسطي يةب.

رادات فػػي هػػذه الم طقػػة، مبي ػػا أف ه ػػاؾ مدػػاوقت غربيػػة دميمػػة لتركيػػب  مشػػيرا علػػه وجػػود صػػراع مشػػاريع وا 
 الم طقة وفؽ السي اريو األمريكي وليس وفؽ عرادة األمة وال،وار.

يفا أف بهػذه وذكر أف بما يجري فيد دراكات متصػمة ب جػاح األمػة فػي تقػديـ  فسػها كمشػروع د ػاريب، م ػ
 اقمة ليست أقؿ مف األمـ أف ت،بت  فسها عمه رقعة المشاريع الد اريةب.

وأوصه ه ية ال ريجيف، أوق بشكر  عمة اهلل عز وجؿ عمه العمـ والوصوؿ عله هذه الدرجة، وأف يي ذوا بيد 
والػوطف، ع  ػا  ريػد  وقاؿ ب ريد عقوًق أبعػد مػف دػدود الجامعػة ومػف دػدود غػزة ال ير ليصموا عله هذه الدرجة.

 عقوق تسهـ في ب اف الد ارة اق سا يةب.
وأكد ه ية اقلتزاـ بالوقوؼ الدائـ عله جا ب الجامعة ااسنمية وكؿ الجامعة ومسػيرة التعمػيـ، مشػيرا علػه أف 

 ما يميز الجامعة ااسنمية أ ها ترتقي رغـ الظروؼ الصعبة واألزمة المالية.
 22/6/2023، )صفا( وكالة الصحافة الفمسطينية

 
 .. ويبحثان ممف المصالحة الوطنيةىنية يستقبل مصطفى البرغوثي بغزة 3

استقبؿ رئيس الوزراف الفمسطي ي عسماعيؿ ه يػة، فػي وقػت متػي ر مػف مسػاف أمػس الجمعػة، أمػيف عػاـ   غزة
 غو،ي.دركة المبادرة الوط ية الفمسطي ية, وم سؽ لج ة الدريات في ال فة ال ربية د. مصطفه البر 

وبدث ه ية مع البرغو،ي عددًا مف الممفات الدا مية الفمسطي ية،  اصة فيما يتعمػؽ بممػؼ المصػالدة وسػبؿ 
 دفعها، كما ه يه بم اسبة ذكرى ا طنقة دركة المبادرة الفمسطي ية.

 22/6/2023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 سجون االحتالل المجمس التشريعي حاتم قفيشة فيبنائب مالصحي ل الوضعتدىور  4
أفػػاد مركػػز دقػػوقي فمسػػطي ي، بتػػدهور الو ػػع الصػػدي لم ائػػب فػػي المجمػػس التشػػريعي   ال ميػػؿ )فمسػػطيف(

وقػاؿ مركػز بأسػرى فمسػطيفب  أشػهر. 6الفمسطي ي داتـ قفيشة والمعتقؿ في سجوف اقدتنؿ ااسرائيمي م ذ 
(، عف ال ائػػب قفيشػػة أصػػيب مػػف رًا 6|22لمدراسػػات فػػي بيػػاف تمقسػػت بقػػدس بػػرسب  سػػ ة ع ػػد، اليػػوـ الجمعػػة )

بارتفػػػاع م ػػػطرب فػػػي  ػػػ ط الػػػدـ ومسػػػتوى السػػػكر، األمػػػر الػػػذي اسػػػتدعه  قمػػػد علػػػه عيػػػادة سػػػجف بال قػػػبب 
 الصدراوي ديث يقبع األسير.
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رت  قػؿ األسػير قفيشػد علػه مسػتفه سػجف بالرممػةب  ػنؿ األيػاـ  وأشار البياف، عله أف عدارة سػجف بال قػبب قػرس
 متدهور الداد الذي طرأ عمه و عد الصدي.القادمة،  تيجة ل

 22/6/2023، قدس برس
 

 الخميل: إجراءات االحتالل تضعف ثقة المواطن باألجيزة األمنية شرطةمدير  5
دذسر مدير شرطة مدافظة ال ميؿ، الواقعة في ج وب ال فة ال ربية، مف فقداف المػواطف   ال ميؿ )فمسطيف(

 طي ية، بسبب ممارسة اقدتنؿ التي ت زع هيبتها.الفمسطي ي ال،قة بيجهزة األمف الفمس
وقاؿ عبد المطيؼ القدومي مػدير شػرطة ال ميػؿ،  ػنؿ لقائػد الق صػؿ السياسػي البريطػا ي ادوارد ا فػا ز، عف 
المعيقػػات التػػي ي ػػعها جػػيش اقدػػتنؿ أمػػاـ  ػػباط الشػػرطة الفمسػػطي ية أ، ػػاف تيديػػة مهػػامهـ فػػي الم ػػاطؽ 

ية، ديث اققتدامات والمػداهمات واقعتقػاقت، ت ػعؼ ،قػة المػواطف الفمسػطي ي ال ا عة لمسمطة الفمسطي 
 باألجهزة األم ية ب.

 22/6/2023، قدس برس
 

 السمطة الفمسطينية تستجير بالقطاع الخاص لتمويل خزينتيا 6
ا الماليػة ق تزاؿ السػمطة الفمسػطي ية عػاجزة عػف الوفػاف بالتزاماتهػ  مدمد عبد اهلل -القدس دوت كوـ -راـ اهلل

مميػػػوف دوقر أمريكػػػي شػػػهريًا، فيمػػػا ق تتجػػػاوز عيراداتهػػػا  280تجػػػاه موظفيهػػػا و فقاتهػػػا العامػػػة، البال ػػػة  دػػػو 
 مميو ًا. 230الشهرية 

ومع استمرار العجز وتراكمد بشكؿ شهري، وتذمر الدكومة الفمسطي ية كما ورد عمه لسػاف وزيػر اققتصػاد، 
ـ التزاـ الما ديف، بدفع األمواؿ التػي تعهػدوا بتقػديمها، اصػبدت السػمطة الدكتور جواد ال اجي مف رًا، مف عد

 مميوف دوقر شهريًا. 256أماـ ميزؽ يجعمها تبدث عف دموؿ سريعة،  اصة لموفاف بفاتورة الرواتب البال ة 
 و تيجة لػذلؾ، فقػد لجػيت السػمطة علػه القطػاع ال ػاص الفمسػطي ي، لت طيػة جػزف مػف ال فقػات الطارئػة، وذلػؾ

 2.2عمه شكؿ قروض قصيرة األجؿ،  اصػة مػف القطػاع المصػرفي، الػذي تػديف لػد السػمطة بمبمػغ يتجػاوز 
 مميار دوقر.

وكا ػػت ر ػػر هػػذه القػػروض، مػػا قدمػػد ب كػػاف يعمػػنف فػػي السػػوؽ الفمسػػطي ية،  هايػػة الشػػهر الما ػػي، بهػػدؼ 
رؼ رواتب لمموظفيف بصورة ت طية رواتب العامميف في القطاع الدكومي عف شهر أيار / مايو، وتج ب ص

 جزئية.
 2.2مميار دوقر، م ها  دو  3ويبمغ مجمؿ القروض المستدقة لمقطاع ال اص عمه السمطة الوط ية، قرابة 

 500مميػػػار لصػػػالح المصػػػارؼ العاممػػػة فػػػي فمسػػػطيف، ومبمػػػغ مميػػػار دوقر لصػػػالح صػػػ دوؽ التقاعػػػد، و دػػػو 
مميػوف لصػالح مفسسػات  ارجيػة، كمػا اشػارت  280ف، و مميوف دوقر مستدقات لصالح المورديف والمقػاولي

 بيا ات صادرة عف وزارة المالية مطمع الشهر الجاري.
وتعد هذه القروض مستدقة الدفع فورًا، عق أف  زي ة السػمطة ال اويػة، عػاجزة دتػه عػف دفػع فوائػد القػروض 

مميػػوف  60ف  زي ػػة الدولػػة قرابػػة منيػػيف دوقر شػػهريًا، ديػػث تسػػت زؼ هػػذه األ يػػرة مػػ 5الشػػهرية، التػػي تبمػػغ 
 دوقر س ويًا، بدسب أستاذ اققتصاد في جامعة بيرزيت الدكتور باسـ مكدوؿ.

وفػػػي المقابػػػؿ فػػػإف القطاعػػػات اق تاجيػػػة فػػػي تراجػػػع مسػػػتمر، وبدسػػػب تقريػػػر سػػػابؽ صػػػادر معهػػػد الدراسػػػات 
يػػػع اتفاقيػػػة أوسػػػمو عػػػاـ والسياسػػػات اققتصػػػادية بمػػػاسب، فػػػإف قطاعػػػات اق تػػػاج فػػػي تراجػػػع مسػػػتمر م ػػػذ توق
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% مػف ال ػاتا المدمػي ر ػذاؾ، فإ هػا اصػبدت تم،ػؿ اليػـو أقػؿ مػف 32، فبعد أف كا ت الزراعػة تشػكؿ 2993
 % فقط م د.4

 22/6/2023، القدس، القدس
 

 اإلسرائيميفذ حكم اإلعدام بحق متخابرين اثنين مع االحتالل نالداخمية في غزة ت 7
سبت دكـ ااعداـ بدؽ مت ابريف مع أجهزة أمف اقدتنؿ ااسرائيمي غزة / سما  فذت دا يمة غزة صباح ال

أعػػواـ. قالػػت الدا ميػػة فػػي بيػػاف لهػػا وصػػؿ وكالػػة بسػػماب  سػػ ة ع ػػد ع ػػد باسػػت اًدا لشػػريعت ا  20م ػػذ أك،ػػر مػػف 
دقاقػًا لدػؽ الػوطف والمػواطف، ودفاظػًا عمػه األمػف  لػه مػا  ػص عميػد القػا وف الفمسػطي ي، وا  ودي  ا الد يؼ وا 

 43عاًمػا، و المت ػابر )ح.خ( 49مجتمعي فإ د تـ ت فيذ دكـ ااعداـ بدؽ المت ابر مػع اقدػتنؿ )ع.غ( ال
 عاًماب.

وأشارت عله أف المدكمة العسكرية ب زة كا ت قد دكمت عميهمػا بااعػداـ شػ ًقا دتػه المػوت بعػد أف وجهػت 
( مػػف قػػا وف العقوبػػات ال،ػػوري 232) المدكمػػة لهػػـ تهػػـ الت ػػابر مػػع جهػػة أج بيػػة معاديػػة  نفػػًا لػػ ص المػػادة

( مػف ؽ.ع.ث لعػػاـ 88( معطوفػػًا عميهػا المػػادة )378ـ، والتػد ؿ فػػي القتػؿ  نفػػًا لػ ص المػادة )2979لعػاـ 
 لممتهـ األوؿ. 2979( مف ؽ.ع.ث لعاـ 253ـ، والتجسس  نفًا ل ص المادة )2979

واقػػع عسػكرية وأم يػػة ودكوميػة وورشػػات وأعم ػت الػوزارة أف المدكػػوميف أبم ػا عػػف أمػاكف وبيػػوت مػواط يف وم
ص اعية تـ استهدافها مف قبؿ اقدتنؿ أدت علػه استشػهاد عػدد مػف األطفػاؿ والمػواط يف والمقػاوميف، قفتػة 

 عله أف المدكوميف مرتبطاف مع اقدتنؿ م ذ ما يزيد عف عشر س وات. 
 22/6/2023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 موحد وواضح وال تناقض فيو ي سوريةمن الحرب ف البردويل: موقف حماس 8

أكػد القيػادي فػي دركػة دمػاس د.صػنح البردويػؿ ،بػات دركتػد وو ػوح موقفهػا وعػدـ   أدمد المصػري -غزة
ت اق ػػد البتػػة، مشػػيًرا علػػه أف بعػػض وسػػائؿ ااعػػنـ تدػػاوؿ ا ػػتنؽ بعػػض األمػػور التػػي ق أسػػاس لهػػا مػػف 

 الصدة أو الواقع.
سطيفب ب عف موقؼ الدركة مف أي طرؼ أو جهة أو دولة يقـو عمه أساسيف  وقاؿ البردويؿ في تصريح لػبفم

أولهما مدى دعمها لممقاومة والشعب الفمسطي ي، و،ا يهمػا ادتػراـ عرادة ودريػة الشػعوب، كمػا جػرى سػابًقا مػع 
 دولة سورياب.

كػػة القػائـ عمػػه بالدكومػة السػػورية بقيػت طيمػة المػػدة السػابقة فػػي عطػار مبػدأ الدر  وأ ػاؼ  بعف عنقػة دمػػاس
دعػـ المقاومػػة وادتػراـ عرادة الشػػعب، غيػر أف مػػا جػػرى مػف أدػػداث وتعر ػها لمشػػعب بالقتػؿ والقمػػع أدى علػػه 

 ا فكاؾ هذه العنقةب.
وتػػابع قػػػائًن  با سػػدب ا بهػػػدوف مػػف سػػػوريا، ولػػـ  قاتػػػؿ بجا ػػػب الشػػعب، ولػػػـ  فيػػد ال ظػػػاـ، وطالب ػػا مػػػراًرا بدػػػؿ 

ًدا عمػه أف دمػاس مػف سياسػتها ال،ابتػة عػدـ التػد ؿ بشػيف أي بمػد عربػي أو المشكمة الدا مية بػالدوارب، مشػد
 عسنمي مطمًقا.

بد ػػػوؿ عيػػػراف ودػػػزب اهلل عمػػػه ال ػػػطب، وذلػػػؾ ع ػػػدما أصػػػرت الدركػػػة عمػػػه  وبػػػيف أف هػػػذا الموقػػػؼ أدى علػػػه
يا، موقفها، ورفػض مػا يجػري فػي سػوريا، مفكػًدا أف الدركػة دعػت دػزب اهلل دػدي،ًا علػه سػدب قواتػد مػف سػور 

 والتفرغ لقتاؿ ومواجهة اقدتنؿ ااسرائيمي.
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وجػدد تيكيػده عػدـ وجػود أي ت ػػاقض فػي موقػؼ قػادة دمػاس، غيػػر أف بعػض وسػائؿ ااعػنـ تدػاوؿ اقتطػػاع 
أجػػزاف مػػف دػػدي،هـ أو مػػف بيا ػػات الدركػػة، مداولػػة ادعػػاف وجػػود تبػػايف أو شػػرخ فػػي الموقػػؼ، قفتًػػا علػػه أف 

 اهلل أو عيراف.الدركة لـ تقطع عنقاتها بدزب 
وتػػػابع  ببعػػػٌض فسػػػر دعوت ػػػا لدػػػزب اهلل بي هػػػا اسػػػتمرار لمعنقػػػة معػػػد، وبعػػػض ر ػػػر وجػػػدها  وًعػػػا مػػػف عبػػػراز 
القطيعػػةب، مشػػيًرا علػػه أف مصػػادر هػػذه التفسػػيرات ق ت ػػرج عػػف وسػػائؿ ااعػػنـ، أو ببعػػض مػػف يصػػطاد فػػي 

 الماف العكرب.
ياسػية  ارجػة عػف الواقػع أو الدقػائؽ، بقولهػا بوجػود وذكر البردويؿ أف هػذه الجهػات وصػمت علػه تدمػينت س

تياريف فػي قيػادة دركػة دمػاس  أدػدهما يػرتبط بقطػر وتركيػا، ور ػر بػإيراف وسػوريا، م ػيًفا  ب قػوؿ بو ػوح  
 دماس ليست في جيب أي طرؼ، وهي موددةب.

دوف دفع ألي ،مػف، و وه عله أف دركتد تداوؿ اقستفادة مف أي مت فس لدعـ الشعب الفمسطي ي ومقاومتد، ب
ق مػػف دريػػة الشػػعوب وق مػػف الدقػػوؽ ال،ابتػػة لمشػػعب الفمسػػطي يب، وتردػػب بػػيي دعػػـ مػػف الػػدوؿ العربيػػة أو 

 ااسنمية بعيًدا عف اقبتزاز السياسي.
وبشيف مطالبة فتح دركتد بعػدـ التػد ؿ فػي الشػفوف الدا ميػة لمػدوؿ العربيػة قػاؿ البردويػؿ  بم ػذ متػه دمػاس 

الػدوؿ العربيػة الدا ميػة و، ومػف عسػتراتيجية الدركػة ومبادئهػا األصػيمة ادتػراـ الػدوؿ العربيػة  تتد ؿ في شفوف
 بعيًدا عف أي تد ؿب.

وأ اؼ  بفتح مفمسة سياسيًّا، ق رفيػة وق بر ػاما لهػا، عذ تقتػات عمػه بعػض المعو ػات األمريكيػة واألوربيػة، 
معتمػػػدة عمػػػه بالفبركػػػةب والكػػػذب، ودوف أي  وتدػػاوؿ أف تجػػػد أي ، ػػػرة لمهاجمػػػة دمػػػاس، وا  ػػػعاؼ سػػػمعتها،

 است اد عله الدقائؽب.
 22/6/2023، فمسطين أون الين

 
 سياسيون: استقالة الحمداي أزمة مرجعيات تعيشيا السمطة الفمسطينية 9

راـ الدمػػد اهلل قػػاؿ مدممػػوف وسياسػػيوف فمسػػطي يوف عف اسػػتقالة رئػػيس الػػوزراف الفمسػػطي ي   )وكػػاقت(-راـ اهلل 
 لـ يمض عمه عممد سوى اسبوعيف، ا ما هي تعبير عف ازمة مرجعيات تعيشها السمطة الفمسطي ية.الذي 

وقػػػاؿ امػػػيف عػػػاـ دػػػزب الشػػػعب الفمسػػػطي ي بسػػػاـ الصػػػالدي   به ػػػاؾ ازمػػػة فػػػي مفسسػػػات ال ظػػػاـ السياسػػػي 
 الفمسطي ي، وب اصة المرجعياتب.

قػػػا وف اقساسػػػي فػػػاف المجمػػػس التشػػػريعي وأ ػػػاؼ باسػػػتقالة الدمػػػد اهلل تفكػػػد وجػػػود هػػػذه اقزمػػػةب. ودسػػػب ال
 الفمسطي ي هو مف يراقب عمؿ الدكومة ويم دها ال،قة.

ودعا الصالدي اله عقد اجتماع لممجمس المركزي الفمسطي ي )وهو اعمه هيئة تشريعية في م ظمة التدرير، 
كومػػػة فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ ا عقػػػاد المجمػػػس الػػػوط ي( لمبدػػػث فػػػي الو ػػػع السياسػػػي العػػػاـ، وو ػػػع مرجعيػػػة قي د

 فمسطي ية قادمةب.
وقػػاؿ الصػػالدي ببسػػبب اسػػتمرار المرجعيػػات الرقابيػػة عمػػه الدكومػػة  دػػف رف ػػ ا الػػد وؿ فػػي هػػذه الدكومػػة 

 والدكومة التي سبقتهاب.
وقاؿ مسفوؿ فمسطي ي اف ما اغ ب رئيس الوزراف هو بطريقة التعامؿ معػد مػف قبػؿ  ائبيػد زيػاد ابػو عمػرو 

 ؿ عمه صنديات ليست مف ا تصاصهماب.ومدمد مصطفه ومداولتهما الدصو 
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وأو ػػح أف بمػػا فجػػر الموقػػؼ هػػو دصػػوؿ مدمػػد مصػػطفه عمػػه تفػػويض مػػف الػػرئيس عبػػاس بػػالتوقيع عمػػه 
اقتفاقيات مع الب ؾ الدولي الدمد اهلل يعتبر اف هذه صنديات رئيس الدكومة وكا ت كذلؾ فػي عهػد رئػيس 

 الدكومة السابؽ سنـ فياضب.
عمػػػرو يريػػػد تسػػػمـ الممػػػؼ السياسػػػي وهػػػذا مػػػا يعتبػػػره الدمػػػد اهلل مػػػف ا تصػػػاص رئػػػيس وأ ػػػاؼ أف بزيػػػاد ابػػػو 

 الوزراف وهو الذي يقرر المقافات بيف الدكومة والمسفوليف الدولييفب.
 22/6/2023، الغد، عّمان

 
نمابحت االنقسام لم ينتج عن نزاع داخمي  الطيراوي: 20  عربية ودولية أيضاً  أسبابىو نتيجة  وا 

توفيػػػؽ الطيػػػراوي ع ػػػو المج ػػػة المركزيػػػة لدركػػػة فػػػتح، أدػػػد اع ػػػاف القيػػػادة  قػػػاؿ ليػػػد عػػػوض راـ اهلل ػ و 
اق قساـ لـ ي تا عف  زاع فمسطي ي فمسطي ي بدػت وا مػا هػو  تيجػة اسػباب لػبالقدس العربيب عف الفمسطي ية، 

ف المسػػػػيلة عربيػػػػة ودوليػػػػة أي ػػػػًا، اي ا ػػػػد لػػػػيس دالػػػػة فمسػػػػطي ية بدتػػػػد، واق قسػػػػاـ اصػػػػبح جػػػػزفا ق يتجػػػػزأ مػػػػ
الفمسطي ية ولف تتـ المصالدة اق بإزالة اسباب اق قساـ وهو كما ذكرت  تيجػة لتػد نت دوليػة فػي الم طقػة. 
وه ػػا اي ػػا يجػػب اقعتػػراؼ اف ه ػػاؾ اسػػبابا دا ميػػة لمصػػالح الػػبعض اققتصػػادية فػػي دمػػاس والػػذي أصػػبح 

التػػي دمػػاس هػػي فرعهػػا الفمسػػطي ي ق يعيػػؽ التقػػارب والمصػػالدة. كمػػا وارى أف دركػػة اق ػػواف المسػػمميف و 
تفمف بالشراكة وا ما باققصاف واقدنؿ وما يجري فػي غػزة وبعػض الػدوؿ العربيػة هػو  يػر دليػؿ عمػه هػذا. 
ويجب التيكيد عمه ا  ا شعب وادد وارض واددة وهـ وادد مهما داوؿ البعض اظهار عكس ذلؾ بسموكيات 

ة الجمعة مف اف استمرارها باقستيطاف فػي اقرا ػي الفمسػطي ية الدكومة اقسرائيمي دذر الطيراويو  مشبوهة.
الػػذي يعتبػػػر اف بسػػػيدفع الفمسػػطي ييف الػػػه تجديػػد مطػػالبتهـ بفمسػػػطيف التاري يػػة، قػػػائن   2967المدتمػػة عػػاـ 

مستوط ة بيت أيؿ ومعالي ادوميـ عسرائيمية، فإ  ػا  قػوؿ لهػـ ولمجميػع اف ديفػا ويافػا وعكػا فمسػطي ية وسػتبقه 
، مشيرا اله ا د ق يوجد لدى اقدارة اقمريكيػة رفيػا ققامػة الدولػة الفمسػطي ية بػؿ هػي تػدير اقزمػة بي يةفمسط

 مف  نؿ اقتصاقت التي يجريها وزير  ارجيتها جوف كيري في الم طقة بهدؼ استئ اؼ المفاو ات.
 22/69/2023القدس العربي، لندن، 

 
 دولية" تصفية لمقضية"الشعبية": المساس بقرارات "الشرعية ال 22

اعتبػػػػرت الجبهػػػػة الشػػػػعبية لتدريػػػػر فمسػػػػطيف، أف المسػػػػاس بقػػػػرارات بالشػػػػرعية الدوليػػػػةب ذات الصػػػػمة بالق ػػػػية 
الفمسػػػطي ية هػػػي مداولػػػة جديػػػدة مػػػف قبػػػؿ اادارة األمريكيػػػة التػػػي تتب ػػػه م ػػػاورات ومواقػػػؼ دكومػػػة اقدػػػتنؿ 

 واقستيطاف والع صرية لتصفية الق ية الوط ية.
جبهة في بياف مكتوب، اليػوـ، ال ػ وطات األمريكيػة واألوروبيػة الراميػة لمقفػز عمػه قػرارات الشػرعية ودا ت ال

الدولية واتفاقات ج يؼ، التي تكفؿ دقوؽ شعب ا ال،ابتػة فػي الدولػة المسػتقمة كاممػة السػيادة وعاصػمتها القػدس 
 والعودة وتقرير المصير.

ادة السمطة الفمسطي ية وابتزازها  دو المزيػد مػف الت ػازقت بعػد ورأت في السياسات ال ربية القائمة عمه دفع قي
% مػف أرض فمسػطيف و بػذ مػا يسػمه 78أف دصمت م ها عمػه اقعتػراؼ بدػؽ )عسػرائيؿ( فػي الوجػود عمػه 

باارهػػػاب ف ػػػًن عػػػف بتبػػػادؿ األرا ػػػيب، أ ػػػد بيقػػػوض لػػػيس األسػػػاس العممػػػي بػػػؿ واألسػػػاس القػػػا و ي لدقػػػوؽ 
ة غيػر القابمػة لمتصػرؼ لصػالح مػزاعـ دكومػة غػنة التطػرؼ واقدػتنؿ واقسػتيطاف الشعب الفمسطي ي ال،ابت

 والع صريةب.
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 22/6/2023، فمسطين أون الين
 

 مواطنين في حادث سير ستةصابة عباس زكي و إ 22
ا ػروف، فػي دػادث  6اصػيب ع ػو المج ػة المركزيػة لدركػة فػتح عبػاس زكػي، و  القدس دوت كوـ -راـ اهلل

  ـ الجمعة، قرب مد ؿ بمدة ع اتا بمدافظة القدس، ا، اف توجهد لمدي ة راـ اهلل.سير وقع ظهر اليو 
 22/6/2023، القدس، القدس

 
 دولةال ييوديةبرفضيم االعتراف بسواء بطرق إرىابية أو ينا لمقضاء عميسعون  نالفمسطينيوو: نياىتن 23

ف كيري عله عسرائيؿ مواصًن قبؿ أياـ مف وصوؿ وزير ال ارجية األميركي جو   أسعد تمدمي –ال اصرة 
جهوده قستئ اؼ المفاو ات بي ها وبيف السمطة الفمسطي ية، أطمؽ رئيس الدكومة ااسرائيمية ب ياميف 

تق ي عمه ادتماقت  جاح كيري في مهمتد، » ت ياهو جممة تصريدات وصفها معمقوف عسرائيميوف بي ها 
 «. وهي ادتماقت  ئيمة أصنً 

سطي ييف، في  طاب مساف أوؿ مف أمس أماـ المشاركيف في ادتفاقت الرئيس ااسرائيمي واتهـ  ت ياهو الفم
سواف بطرؽ عرهابية أو عبر »شمعوف بيريز بعيد مينده التسعيف، بي هـ يسعوف لمق اف عمه عسرائيؿ 

 «.رف هـ اقعتراؼ بإسرائيؿ يهودية
ي ي م ذ أك،ر مف  صؼ قرف، وهو رف هـ أف ،مة سببًا في استمرار الصراع ااسرائيمي الفمسط»وأ اؼ 

أ مي ا مستوط ات وترك ا قطاع غزة لكف »وقاؿ «. )الفمسطي يوف( اقعتراؼ بدؽ دولة يهودية في الوجود
قصؼ الصواريخ لـ يتوقؼ... ع هـ يريدوف بئر السبع وأسدود ويافا )مدف فمسطي ية ادتمتها عسرائيؿ عاـ 

 «.فة ال ربية(( وليس فقط يهودا والسامرة )ال 2948
األوؿ ي ـ أولئؾ الذيف يدعوف لمق اف عمه عسرائيؿ مف »وأردؼ عف الشعب الفمسطي ي م قسـ لقسميف، 

 «. نؿ است داـ وسائؿ عرهابية، وال،ا ي ي ـ كؿ الراف يف مواجهة القسـ األوؿ
ستعدة لمتوصؿ عله سنـ عذا ص ع ا السنـ فإ  ا س ص عد مع القيادة الفمسطي ية التي تعمف أ ها م»وتابع أ د 

مع الدولة اليهودية، وتقبؿ بدؽ الشعب اليهودي في أف تكوف لد دولة قومية... هذه كا ت المشكمة وهذه 
 «.ستكوف المشكمة

كي يكوف ل ا غٌد م موف، عمي ا أف  كوف أقوياف في الدا ر والمستقبؿ... وكي يتدقؽ السنـ »وأ اؼ  
في المستقبؿ... وكي يتـ الدفاظ عمه السنـ، عمي ا اف  كوف أقوياف في عمي ا أف  كوف أقوياف في الدا ر و 

الدا ر والمستقبؿ..ألف اتفاؽ السنـ الذي  ت ازؿ فيد عف األمف لف يصمد، وأ ا لف أت ازؿ قط عف أمف 
 «.دولة عسرائيؿ ومواط يها، ولذا فإ  ي ع دما أتددث عف ال د، ع ما أع ي غد السنـ واألمف

توقيتها غير الم اسب مع وصوؿ »اعة الجيش ااسرائيمي ددة التصريدات وتسافلت عف واستهج ت عذ
وربما مف هذا الم طمؽ يعتـز »، م يفة أ د يبدو أف  ت ياهو يدرؾ أف ق أمؿ في  جاح جهود كيري، «كيري

 «.أف يدشسف األسبوَع المقبؿ م طقًة ص اعية جديدة في عددى مستوط ات ال فة ال ربية
 22/6/2023، لندنالحياة، 
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طمب رئيس الدكومة اقسرائيمية ب ياميف  ت ياهو مف مفو ة   ترجمة  اصة -القدس دوت كـو -راـ اهلل
اقوروبي العنقات ال ارجية في اقتداد اقروربي كاتريف رشتوف اقمت اع عف عصدار بياف مف قبؿ اقتداد 

يديف الب اف في المستوط ات، بدجة أ د بي ر بجهود وزير ال ارجية اقميركي جوف كيري، ادياف عممية 
 السنـب، وذلؾ دسبما اوردتد صديفة بهآرتسب عمه موقعها اقلكترو ي.

 27وأ افت الصديفة أف هذه المطالبة جافت  نؿ اجتماع  ـ اق، يف، يوـ امس، لمديمولة دوف عصدار
دولة اوروبية لبياف عدا ٍة لسياسة الدكومة اقسرائيمية باقستمرار بب اف المستوط ات في اقرا ي الفمسطي ية 
المدتمة، ومف المتوقع اف يت مف هذا البياف المبادئ اقساسية التي يتب اها اقتداد اقوروبي لدؿ الصراع 

ر أف يعقد يوـ اق، يف المقبؿ في بروكسيؿ وأشارت بهآرتسب عله أ د مف المقر  اقسرائيمي. -الفمسطي ي
وزراف  ارجية الدوؿ اقوروبية اجتماعهـ الشهري، وأف مو وع الشرؽ اقوسط سيكوف في مقدمة جدوؿ 

 اقعماؿ لهذا اقجتماع.
 22/6/2023، القدس، القدس

 
 طنات.."إسرائيل" سوف تتنازل عن بعض المستو لمفمسطينيين دولة خاصة بيم تكونيجب أن  :لبيد 25

يش عتيد وزير الماؿ يئير لبيد، ع د يتدتـ عمه ااسرائيمييف أف »قاؿ زعيـ دزب   أسعد تمدمي –ال اصرة 
وأ اؼ «. يجب أف تكوف لمفمسطي ييف دولة  اصة بهـ»يدركوا أف ق دؿ أمامهـ سوى دؿ الدولتيف، وا  د 

لمستقبمي بي ها وبيف السمطة عف عسرائيؿ ست طر  مف اقتفاؽ ا« واش طف بوست»في مقابمة مع صديفة 
الفمسطي ية عله الت ازؿ عف بعض المستوط ات في ال فة ال ربية، لكف ليس عمه التكتنت اقستيطا ية 
الكبرى أريئؿ وغوش عتسيوف ومعاليد أدوميـ، معتبرًا أف م،ؿ هذا الت ازؿ سيكوف لدظة مدز ة بال سبة لد 

يبوف أرادوا تدقيؽ دمـ، وهو دمـ أيدتد الدكومات المتعاقبة، أل د في هذه المستوط ات يقطف عسرائيميوف ط»
 «.ودقيقة أف الدمـ غير صديح ق تع ي أف الت ازؿ عف مستوط ات ليس تراجيدياً 

جراف مفاو ات دته  وزاد أف األهـ اآلف هو العودة عله طاولة المفاو ات عمه أساس دؿ الدولتيف وا 
 «.ليس غير مددود  روج الد اف األبيض... ألف الوقت المتاح

أف يقوؿ دا ؿ دزبد ع د « ليكود»ودافع لبيد عف  تا ياهو بالقوؿ ع د ليس سهًن عمه  تا ياهو كزعيـ لدزب 
 «.وهو يدفع ،م ًا سياسيًا عمه هذا الموقؼ، لكف هذا الموقؼ ي،بت جدية  ياتد»يفيد دؿ الدولتيف، 

ا يطالب الفمسطي يوف، قاؿ لبيد عف م،ؿ هذا القرار وردًا عمه سفاؿ دوؿ رفض  تا ياهو تجميد اقستيطاف كم
ف يقؼ عمه رأسد رجؿ أك،ر اعتداًق »ليس سهًن في الدكومة الدالية  ألف ليكود اليوـ أك،ر تطرفًا وا 

وزاد أف الدكومة السابقة جمدت الب اف في المستوط ات لكف الفمسطي ييف لـ يدس وا التصرؼ «. ) تا ياهو(
 «.و اتولـ ييتوا عله المفا

و تـ قائًن عف رئيس الدكومة يعمـ أ  ي أعتـز الدفع باتجاه استئ اؼ المفاو ات مع الفمسطي ييف، وسي  ط 
، معربًا عف م اوفد «قدر ما استطيع ليتدقؽ هذا الدؿ، ليس دبًا بالفمسطي ييف ع ما لما فيد مصمدة عسرائيؿ

 «.ا تنؿ التوازف الديموغرافي بشكؿ م رس اسرائيؿ»مف 
 22/6/2023، الحياة، لندن

 
 روحاني الرئيس اإليراني حسن ضد األميركينتنياىو يحرض الشعب  26
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بعد تدذيره مف الرهاف عمه ا ت اب الشيخ دسف رودا ي رئيسًا لمجمهورية اقسنمية في ايراف،   عمي ديدر
رية ب ياميف  ت ياهو، اله ازاف عمكا ية التوصؿ اله اتفاؽ ما دوؿ البر اما ال ووي، ا تقؿ رئيس الدكومة العب

مردمة م اطبة الرأي العاـ اقميركي مباشرة، بهدؼ قطع الطريؽ عمه أي امكا ية تجاوب مف قبؿ اقدارة 
 األميركية مع الرسائؿ ال م ية التي وجهها رودا ي بعد ا ت ابد، ع دما تددث عف رفع مستوى الشفافية.

األميركية، أفس الددس األد ه المطموب مف ايراف هو « ستواش طف بو »وأكسد  ت ياهو في مقابمة مع صديفة 
غنؽ الم شية ال ووية في فوردو  ع راج كافة اليورا يوـ الم صب مف ايراف، ووقؼ كؿ عمميات الت صيب وا 

 بالقرب مف مدي ة قـ، قفتًا اله أف هذه المطالب هي مطالب مجمس األمف ق مطالبد هو.
ـ لجدسية رودا ي، يكمف في الموافقة عمه هذه المطالب، مشددًا عمه  رورة رأى  ت ياهو أف اق تبار الداسو 

عدـ تف يؿ األسموب عمه الم موف. ووصؼ  تائا اق ت ابات في عيراف بي ها كا ت م يبة لمشعب 
لسوف الدظ،  تائا اق ت ابات غير قادرة عمه ت يير الطموح ال ووي »اقيرا ي مف  ظامد، م يفًا أ د 

  «.الذي ق يجري تدديده مف قبؿ الرئيس، بؿ مف قبؿ القائد األعمه، السيد عمي ال ام ئياقيرا ي، 
عقيدة التددث واقستمرار في الت صيب، مشيرًا اله ا د  أصدابووصؼ  ت ياهو الرئيس الجديد بي د مف 

راف في التقدـ  شر كتابًا عف تجربتد كمدير لممفاو ات، قاؿ فيد ا د عبر تهدئة المجتمع الدولي  جدت اي
 المتواصؿ في بر امجها ال ووي .

ق بمة، وهـ  200وكجزف مف سياسة التدريض عمه ايراف، اكد  ت ياهو ا ها ق تريد فقط ق بمة او ق بمتيف، بؿ 
يب وف صارو ًا باليستيًا عابرًا لمقارات بموازاة بر امجهـ ال ووي. و اطب  ت ياهو الوسط اقميركي بالقوؿ عف 

س وات لموصوؿ اله  8اله  6ورأى ا هـ يدتاجوف مف «. هذا الصاروخ ليس اسرائيؿ بؿ ا تـالهدؼ مف »
 ارا ي الوقيات المتددة.

 22/6/2023، االخبار، بيروت
 

 المستوطن بد"البراق" يظير سيولة إعطاء أوامر قتل العرب مقتلبركة: محمد  27
عمه  مفية مقتؿ المستوطف في  يوـ أمس في بياف ال ائب العربي في الك يست مدمد بركة   قاؿال اصرة

سادة البراؽ بع ها ليست المرسة األوله التي  شهد فيها أف عبارة باهلل أكبرب، هي بذريعة كافيةب لنعتداف ودته 
القتؿ لقائمها، واليوـ كا ت الصورة أك،ر و ودا، ألف الجا ي هو مف قوات اقدتنؿ في القدس المدتمة، ما 

 ات وسهولة ال  ط عمه الز اد، عذا كاف المستهدؼ عربيا، أو يودي بي د عربيب.يعكس  طورة التعميم
ودعا بركة سمطات وجيش اقدتنؿ، عله وقؼ هذه المجزرة البطيئة، التي تدصد ال دايا،  اصة وأف 

ية المستوط يف يطالبوف بت فيؼ أك،ر بلمقيودب في التعميمات اطنؽ ال ار عمه الفمسطي ييف في ال فة ال رب
 والقدس المدتمة، كي يكوف القتؿ أسرع وأك،ر.

 22/6/2023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 رئيس المؤسسة الرسمية لمحاخامات األشكنازيين "معاريف" تنشر تقريرًا عن فضائح الحاخام متسجر 28
رسمية اعتقمت الشرطة ااسرائيمية كبير رجاؿ الديف اليهود ورئيس المفسسة ال   ظير مجمي - تؿ أبيب

لمدا امات األشك ازييف، يو ا متسجر، عمه ذمة التدقيؽ بعد أف تراكمت لديها شبهات دولد في سمسمة مف 
 ق ايا الفساد ال طيرة. 



 
 
 

 

 

           24ص                                    2898العدد:                22/6/2023السبت  التاريخ:

مف الشرطة، لكف ك،يريف أكدوا « ال طوة الشجاعة»وردبت وسائؿ ااعنـ ااسرائيمية و براف القا وف بهذه 
قتهامات ما زالت طي الكتماف في ممفات الشرطة، فقد  شرت أ ها جافت متي رة عدة س وات. ومع أف ا

، أمس، تقريرا مفصن عددت فيد سمسمة ف ائح تورط فيها متسجر في الما ي، وم ها  «معاريؼ»صديفة 
 طردت  ده اتهامات بالفساد وصودرت ر صتد كرجؿ ديف.  2998في س ة 

لمتمفزيوف ااسرائيمي المستقؿ، جرى التدقيؽ  «الق اة ال،ا ية»، وفي أعقاب تدقيؽ أجرتد 2005وفي س ة 
معد في الشرطة عمه تمقي رشه عديدة جدا  نؿ وجوده عمه رأس المفسسة الدي ية، فيقاـ في ف ادؽ ف مة 
مع أفراد عائمتد لنستجماـ عمه دساب رجاؿ أعماؿ ومفسسات عامة و اصة. وقد أوصت الشرطة 

وز وجد صعوبة في ع،بات اقتهامات، فيغمؽ الممؼ لقمة األدلة بمداكمتد، لكف المستشار الق ائي مي ي مز 
و شر بيا ا كتب فيد أف متسجر كذاب وموبوف بالفساد بشكؿ م هجي وطالبد بيف ي ير  هجد تماما ويستقيؿ 

 مف م صبد الدي ي الرفيع. 
سية في عسبا يا. ، د ر مفتمرا عالميا لمتآ ي بيف األدياف، وذلؾ في مدي ة عشبيمية األ دل2006وفي س ة 

وقد أجرى صدافي فر سي مقابمة معد، فدعاه بعد المقابمة عله غرفتد في الف دؽ وعرض عميد م اجعتد 
ج سيا. وقد أكد هذه التهمة أدد م ظمي المفتمر اليهود، رقف ميشؿ، وقاؿ لمصديفة عف متسجر أ جؿ 

وأكد أ د لـ يعد يدعه عله مفتمرات دولية رجاؿ الديف اليهود وكؿ اليهود في العالـ، بذلؾ التصرؼ ال طير. 
أو أي لقافات مف طرفد في ال ارج. ومع أف متسجر  فه هذه اقتهامات عق أ د لـ يدع فعن لمقافات مف 

 ت ظيـ ميشؿ.
، 2003ع ها كا ت قد  شرت تقريرا عف اعتدافات ج سية مف طرؼ متسجر، وذلؾ في « معاريؼ»وقالت 

. ففي دي د أدله أربعة شباف بتصاريح مشفوعة بالقسـ بي هـ تعر وا لمندقات قبيؿ تعيي د دا اما رئيسا.
ج سية مف متسجر ع دما كا وا فتية ص ارا تدت السف القا و ية. وأجرت لهـ الصديفة فدصا بجهاز كشؼ 
 الكذب فتبيف أ هـ يقولوف الدقيقة. ولكف متسجر  فه اقتهامات بشدة وعرض مف طرفد فدصا ي،بت صدقد.

 22/6/2023، شرق األوسط، لندنال
 
 

 بين جبيتين: أنبوب تركي أو محطة تسييل برية "إسرائيل"غاز  29
أك،ر قادة الدكـ في عسرائيؿ مف رًا مف الدديث عف اآل،ار الجيوسياسية قكتشافات ال از في   دممي موسه

قدظ ك،يروف أف قرار البدر المتوسط، وتدوؿ الدولة العبرية مف مستهمؾ لمطاقة عله م تا ومصدر لها. و 
عسرائيؿ السماح بتصدير ال از يفتح رفاقًا عمه  وع جديد مف الصراعات والمشكنت، التي لـ تكف موجودة 
في الما ي. واهتـ ر روف بمداوقت روسيا تعزيز عنقاتها اققتصادية والسياسية وال،قافية مع عسرائيؿ ليس 

 روسية في هذه الدولة، وا  ما ألمور تتعمؽ بقطاع ال از أي ًا.بسبب وجود  سبة كبيرة مف ال اطقيف بالم ة ال
وفي كؿ األدواؿ، فإف القرار ااسرائيمي بتصدير ال از يفتح الباب عمه مصراعيد أماـ م افسة عم ية 
ومستترة بيف  طيف استراتيجييف تقؼ في جهة أميركا وتركيا، وفي األ رى روسيا وقبرص. ومف المفكد أف 

ئيمية في تصدير ال از تدفع المراقبيف مف الجهتيف لمدفع  دو ال يارات المف مة لكؿ م هما، الرغبة ااسرا
  صوصًا أ د يصعب عمه الدولة العبرية تصدير ال از مف دوف اقستعا ة بيي مف الفريقيف.

سرائيؿ عق أف اادارة األميركية، التي داولت عصنح ذات  وبرغـ العنقات التي ق تزاؿ متوترة بيف تركيا وا 
البيف بي هما است ادًا عله مصالح استراتيجية مشتركة، تيمؿ بيف يشكؿ تصدير ال از مد ًن اعادة العنقات 
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عله طبيعتها. ولذلؾ فإف ادتماؿ ع شاف  ط أ ابيب غاز بدري عله تركيا ي قؿ عسرائيؿ عله دائرة أ رى في 
تقارير تفيد بيف المباد،ات جارية بيف جهات  العنقات مع أوروبا عمومًا ومع تركيا  صوصًا. وه اؾ

 عسرائيمية وتركية دوؿ هذا الشيف.
وقد ت اوؿ مسفولوف أتراؾ هذا الجا ب في تصريداتهـ مف رًا، كما أف عسرائيؿ عي ت مي ائيؿ لوتاـ سفيرًا 

ر لشركاف  اصًا لشفوف الطاقة لمتابعة األمر مع األتراؾ. وم ح المسفوؿ عف القيود التجارية  وفا أ  
لمد وؿ في مفاو ات تجارية مع شركات تركية، عمه  مفية األهمية السياسية لهذه « لفيتاف»دقؿ 

 اقتصاقت.
ويعتبر  براف عسرائيميوف أف السجاؿ دوؿ طريؽ تصدير ال از يبدأ في المكاف الذي ي تهي فيد السجاؿ دوؿ 

تصديره يكفي فقط لمشروع كبير وادد. ولكف التصدير. ومف الوا ح، وفؽ هفقف، أف كمية ال از المسموح 
عمه جدوؿ األعماؿ يوجد  ياراف  مد أ بوب تدت بدري مف دقوؿ ال از ااسرائيمية عله تركيا أو ع شاف 

 مدطة برية هائمة لتسييؿ ال از تسمح بتصديره عله الصيف وأسواؽ الشرؽ.
بيف األ بوب التركي ومدطة تسييؿ ال از  اققتصادية ااسرائيمية عله أف الت افس« غموبس»وأشارت صديفة 

ستراتيجية.  تجري عمه عدة صعد متوازية  اقتصادية، سياسية وا 
، عمه اآل،ار السياسية لمقرارات بشيف تصدير ال از. «غموبس»عمومًا يتفؽ ال براف ااسرائيميوف، وفقًا لػ

، كما كاف الداؿ في «أسهاعمه ر »عسرائيؿ، وليس « بيد»ويروف أف المهـ اآلف أف عصا ال از باتت 
 استيرادها لم از مف مصر.

 22/6/2023، السفير، بيروت
 

   ثالثة  نتنياىو لفترة والية يعارضون ترّشح استطالع: نصف اإلسرائيميين 20
ال اصرة  أظهر استطنع لمرأي العاـ، بيف  صؼ سكساف الدولة العبرية يعار وف ترشسح رئيس الوزراف 

 لفترة وقية ،ال،ة. ياهوااسرائيمي ب ياميف  ت 
(، 6|22وبدسب اقستطنع الذي أجرتد الق اة العاشرة في التمفزيوف ااسرائيمي و شرت  تائجد اليـو الجمعة )

بالمائة مف ااسرائيمييف أبدوا رف هـ لترشسح  ت ياهو لوقية جديدة، في ديف أيسدت ذلؾ مجموعة ق  50فإف 
 الدولة العبرية وامت ع ر روف عف اادقف بآرائهـ.بالمائة مف سكاف  37تتعدسى  سبتهـ 

وأشار اقستطنع، عله تراجع شعبية أدزاب اليميف بشكؿ ممدوظ لدى الجمهور ااسرائيمي بشكؿ يقمسؿ مف 
 فرص قدرة هذه األدزاب عمه تشكيؿ ائتنؼ قوي لم وض في اق ت ابات وتولي رئاسة الدكومة مجدسدًا.

بيت اب قد ا  ف ت شعبيتد بمقعد وادد مقابؿ ما دصؿ عميد  –، فإف تدالؼ بالميكود ووفقًا ل تائا اقستطنع
مقعدًا، في ديف دافظ دزب به اؾ مستقبؿب برئاسة يائير  32في اق ت ابات العامة األ يرة ديث دظي بػ 

 مقعدًا. 23مقعدًا وبالبيت اليهوديب  26مقعدًا، كما دصؿ دزب بالعمؿب عمه  29لبيد عمه 
 22/6/2023قدس برس، 

 
 سجون غزة والضفة خالل عام ونصففي مواطنين توفوا  مركز حقوقي: ستة 22

مػػواط يف، توفػػوا فػػي  6أفػػاد المركػػز الفمسػػطي ي لدقػػوؽ اا سػػاف، فػػي تقريػػر لػػد أف   القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة
ة بال ػفة ال ربيػة، مدكومة ب زة، والدكومػلقطاع غزة وال فة ال ربية، دا ؿ مراكز التوقيؼ والسجوف التابعة 

  نؿ عاـ و صؼ.
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مػػواط يف توفيػػا  أفالمركػػز فػػي تقريػػره عػػف جػػرائـ التعػػذيب فػػي السػػجوف ومراكػػز التوقيػػؼ الفمسػػطي ية،  وأو ػػح
، فػػػي مراكػػػز التوقيػػػؼ 2023ودتػػػه ايػػػار  2022فػػػي قطػػػاع غػػػزة  ػػػنؿ الفتػػػرة مػػػا بػػػيف ايمػػػوؿ  4بال ػػػفة و
 والسجوف.

 جمػت عػف التعػذيب فيمػا يشػتبد فػي تعػرض دالػة أ ػرى لمتعػذيب، أف عدػدى هػذه الدػاقت كا ػت  عله وأشار
مػف قبػؿ الجهػات الرسػمية فػي تػوفير الدمايػة الش صػية لدالػة ،ال،ػة، أمػا الدػاقت  عهمػاؿبي ما يشػتبد بوجػود 

ال،ن،ػػة األ ػػرى فقػػد توفػػوا بشػػكؿ طبيعػػي  تيجػػة عصػػابتهـ بػػيمراض م تمفػػة، غيػػر أف هػػذا ق يعفػػي الجهػػات 
صير وااهماؿ في توفير الرعايػة الطبيػة النزمػة لهػـ كمػا قػاؿ المركػز الػذي طالػب بػالتدقيؽ الرسمية مف التق

 في ظروؼ وفاتهـ و شر ال تائا عمه المأل.
وقاؿ المركز في تقريره  بعف ممارسة التعذيب في سجوف ومراكز اقعتقاؿ في كؿ مف ال فة ال ربيػة وقطػاع 

ت فردية، وممارسة التعذيب توظػؼ أديا ػًا كػيداة مػف أدوات غزة، هي ممارسة م هجية وم ظمة، وليست داق
 .ال صومة السياسية، عمه  مفية اق قساـ السياسي الراهف

 22/6/2023القدس، القدس، 
 

 " ييدد باندثار اآلثار اإلسالمية والعربيةالبراق" إلىوممرات تفضي  مصاعد إلنشاء مخطط 22
ؼ  اصػر، عػف أف مػا تسػمه المج ػة الموائيػة لمت ظػيـ كشػؼ المدػامي قػيس يوسػ ر مدمد ابو   ػي -القدس 

م ططا هيكميػا جديػدا لب ػاف مصػاعد  األسبوعأودعت هذا  ااسرائيميةوالب اف في القدس التابعة لوزارة الدا مية 
تصػؿ بػيف الدػي اليهػودي فػي البمػدة القديمػة وسػادة البػراؽ، وذلػؾ لػربط الدػي مباشػرة  األرضوممرات تدت 

 اف مركز لزوار السادة وم طقة تجارية.بسادة البراؽ وب 
تسػػػمه )شػػػركة تػػػرميـ وتطػػػوير الدػػػي  عسػػػرائيمية اصػػػر فػػػي بيػػػاف صػػػدافي يػػػـو الجمعػػػة، أف شػػػركة  وأو ػػػح

المالػػؾ لػػألرض التػػي يسػػري عميهػػا الم طػػط، هػػي مػػف  أ هػػااليهػػودي فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي القػػدس( وتػػدعي 
 لمج ة المذكورة. وقدمتدأعدت الم طط 
الجديد فا د سيتـ استبداؿ الدرج المفدي مف الدي اليهودي اله سادة البراؽ والمسمه )درج  ودسب الم طط

 عقامػة علػه ع ػافةالراب يهودا هميفي( بإ شاف مصعديف كهربائييف يربطاف بيف الدي اليهودي وسادة البراؽ، 
 مركز لمزوار وم طقة تجارية.
هػػػذا الم طػػػط  أف علػػػهوف ال،ػػػا ي أفقيػػػا، مشػػػيرا سػػػيكوف عموديػػػا فيمػػػا سػػػيك األوؿوأو ػػػح  اصػػػر أف المصػػػعد 

وتدت سادة البراؽ وهي الدفريات التي ست فذها الشػركة المػذكورة  األرضيتطمب ت فيذ دفريات واسعة تدت 
 العربية وااسنمية الموجودة في الم طقة باق د،ار. اآل،اربإشراؼ سمطة اآل،ار ااسرائيمية، ما يهدد 

المجمػػس  أف علػػهتقػػديـ اقعترا ػػات عمػػه هػػذا المشػػروع  ػػنؿ شػػهريف، مشػػيرا وأكػػد أ ػػد يمكػػف لممت ػػرريف 
برئاسػػػة مدمػػػود مصػػػالدة، سػػػيقـو بتقػػػديـ اعتػػػراض مفصػػػؿ عمػػػه  األ  ػػػردا ػػػؿ ال ػػػط  األعمػػػه ااسػػػنمي

 في سادة البراؽ. ااسرائيميةالم طط كما فعؿ سابقا بشيف الم ططات الهيكمية 
التػي  ااسػرائيميةد ، قػاؿ مصػالدة بعمي ػا التصػدي لكػؿ المشػاريع تعقيبػد عمػه هػذا الم طػط الجديػ عطاروفي 

تجميػػد هػػذه الم ططػػات يعطػػي الجهػػات الفمسػػطي ية  أفوأكػػد ب تهػػدد الوجػػود العربػػي وااسػػنمي فػػي القػػدسب.
وااسػنمية المدميػػة والدوليػة المسػػادة الزم يػة الكافيػػة لمعمػػؿ سياسػيا عمػػه عبطػاؿ هػػذه المشػاريع لمدفػػاظ عمػػه 

 قدس الفمسطي يةب.هوية ال
 22/6/2023القدس، القدس، 
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 مراحل لتوسيع مستوطنات جنوب الضفة أربعةمن  إسرائيميةخطة  23

كشػػؼ مجمػػس التجمعػػات اقسػػتيطا ية ااسػػرائيمية )يشػػع( عػػف  طػػة مػػف اربػػع  ر مدمػػد ابػػو   ػػي -القػػدس 
لػػػؾ بػػػدعـ مباشػػػر مػػػف مرادػػػؿ لتوسػػػيع المسػػػتوط ات المقامػػػة ج ػػػوب ال ػػػفة ال ربيػػػة  ػػػنؿ العػػػاـ الجػػػاري، وذ

 الدكومة ااسرائيمية.
الدكومػػػػة ااسػػػػرائيمية صػػػػادقت  أفال اصػػػػة بالمسػػػػتوط يف،  ااسػػػػرائيميوقالػػػػت الق ػػػػاة السػػػػابعة فػػػػي التمفزيػػػػوف 

الما ػػي عمػػه  طػػة جديػػدة تق ػػي بب ػػاف مئػػات الودػػدات اقسػػتيطا ية فػػي ج ػػوب ال ميػػؿ بال ػػفة  األربعػػاف
 ال ربية.

تفعيمػػد مػػف جديػػد )اادارة المد يػػة  أعيػػدأف الدكػػـ العسػػكري ااسػػرائيمي الػػذي  كمػػا كشػػؼ موقػػع بوالػػنب العبػػري
ااسرائيمية( قدـ  طة لب اف مئات الوددات اقستيطا ية في البفر التي ت ـ غنة المسػتوط يف، وذلػؾ بهػدؼ 

 علػػه ع ػػافة، عسػػتراتيجيةتعتبػػر ذات مكا ػػة  أرا ػػيعغػػنؽ م ػػاطؽ شاسػػعة فػػي وجػػد الفمسػػطي ييف ومصػػادرة 
بي هػػا مسػػتوط ة  ع ػػوة فػػي السػػ وات الػػ،نث الما ػػية مػػف أقيمػػتالشػػرعية عمػػه بػػفر اسػػتيطا ية كا ػػت  ع ػػفاف

ب يػاميف  ااسػرائيميودعػـ وتشػجيع رئػيس الػوزراف  ععجػابهػذه ال طػة دػازت عمػه  أفالموقػع  وأكد بس سا اب.
ودػدة  325ه ال طػة تشػمؿ ب ػاف هذ أف علهوقادة الدكـ العسكري ، مشيرا  ااسرائيمي ااسكاف ت ياهو ووزير 

مما،مة في مستوط ات ج ػوب ال ػفة  ععدادب اف  عله ع افةاستيطا ية جديدة في مستوط ة بس سا ا بوددها، 
 وتمؾ المقامة فوؽ قمـ جباؿ ال ميؿ.

هػذا المشػروع )ال طػة( كػاف عبػارة عػف دمػـ ع ػد قػادة المسػتوط ات ولك ػد اليػـو بػات  أفوقاؿ مجمس )يشػع( 
مػػف جا بػػد، قػػاؿ الدا ػػاـ اليهػػودي المتطػػرؼ يسػػرائيؿ أرئيػػؿ مػػف مسػػتوط ة )كريػػات أربػػع( المقامػػة  ا.واقعػػ امػػرأ
مدي ة ال ميؿ باف ال فاؽ األوروبي الذي يتجمه بالت ديد بمشاريع اقستيطاف فػي )ارض عسػرائيؿ(  أرا يفوؽ 

با ػػد لػػـ يسػػمع وق يريػػد اف عػػرش عسػػرائيؿ فػػي القػػدس وال ميػػؿب، مفكػػدًا  اسػػتعادةلػػـ ولػػف يػػف،ر عمػػه عمم ػػا فػػي 
 يسمع عف أف الدكومة ااسرائيمية قررت وقؼ طرح عطافات ب اف في م اطؽ ال فة ال ربيةب.
 22/6/2023القدس، القدس، 

 
 األسبوعية في محافظات الضفة الغربية المسيراتاالحتالل يقمع  24

ب، أمػػس، باق ت ػػاؽ فيمػػا أصػػيب باأليػػاـب، بوفػػاب  أصػػيب عشػػرات المػػواط يف والمت ػػام يف األجا ػػ –راـ اهلل 
فػػي  ر ػػروف بجػػروح ور ػػوض، جػػراف قمػػع قػػوات اقدػػتنؿ المسػػيرات األسػػبوعية السػػممية فػػي عػػدة مدافظػػات

بق ابؿ ال از المسيؿ لمدموع والمياه العادمػة والرصػاص المعػد ي، فػي الوقػت الػذي اعتػدت فيػد  ال فة ال ربية
مسػػطيف فػػي كفػػر قػػدوـ، فيمػػا التهمػػت ال يػػراف مسػػادات عمػػه الصػػدافييف بال ػػرب واعتقمػػت طػػاقـ تمفزيػػوف ف

وأفػػػػاد الم سػػػػؽ  دػػػػتنؿ الق ابػػػػؿ الصػػػػوتية باتجاههػػػػا.واسػػػػعة مػػػػف أرا ػػػػي المػػػػواط يف  تيجػػػػة عطػػػػنؽ قػػػػوات اق
ااعنمػػي لمسػػيرات كفػػر قػػدـو مػػراد اشػػتيوي بػػيف عشػػرات الج ػػود دهمػػوا القريػػة، واعتػػدوا عمػػه طػػاقـ تمفزيػػوف 

د شاور والمصور بشار  زاؿ بال رب، وصادروا الكاميرا ال اصػة بػالتمفزيوف فمسطيف الذي  ـ المراسؿ أدم
 وألقوا بباقي المعدات ال اصة بهـ في داوية لمقمامة.

 22/6/2023األيام، رام اي، 
 

 اعتداءات إسرائيمية عمى مدارس فمسطينية منذ بداية العام سبعة: "التضامن"مؤسسة  25
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اقدػػػتنؿ بشػػػفس سػػػبعة اعتػػػدافات بدػػػؽ سػػػمطات فمسػػػطي ي، قيػػػاـ رصػػػد تقريػػػر دقػػػوقي   فمسػػػطيف أوف قيػػػف
  المدتمة، م ذ بدف العاـ الجاري. والقدس ال ربية ال فةفي مفسسات تعميمية فمسطي ية 

وو،سقػػػت مفسسػػػة الت ػػػامف الدوليػػػة لدقػػػوؽ اا سػػػاف فػػػي تقريػػػر لهػػػا اليػػػوـ، قيػػػاـ قػػػوات اقدػػػتنؿ يػػػوـ ال،ن،ػػػاف 
سػػة ببيػػت أمػػيفب فػػي قريػػة عػػزوف ق ػػاف قمقيميػػة شػػماؿ ال ػػفة ال ربيػػة الما ػػي بتجريػػؼ سػػادة ودديقػػة مدر 

المدتمػة، مشػػيرًة علػػه أف هػذا اقعتػػداف هػػو السػابع مػػف  وعػػد بدػؽ المفسسػػات التعميميػػة الفمسػطي ية م ػػذ بدايػػة 
المفسسػػػات التعميميػػػة العػػػاـ الجػػػاري، بويم،ػػػؿ ر ػػػر دمقػػػة مػػػف المسمسػػػؿ الصػػػهيو ي الطويػػػؿ الػػػذي يسػػػتهدؼ 

وذكػرت المفسسػة أف بقيػػة اقعتػدافات التػي طالػت المرافػػؽ التعميميػة الفمسػطي ية  ػنؿ ال صػػؼ  .الفمسػطي يةب
األوؿ مػػف العػػاـ الجػػاري، تػػتم سص باقتدػػاـ قػػوات عسػػكرية عسػػرائيمية لعػػدسة مػػدارس أساسػػية و،ا ويػػة فػػي راـ اهلل 

لمدي ػػة المقدسػػية، واقعتػػداف و ػػابمس وال ميػػؿ والبمػػدة القديمػػة بالقػػدس وبمػػدة سػػمواف ودػػي جبػػؿ الزيتػػوف شػػرقي ا
 عمه الطواقـ التعميمية فيها واعتقاؿ طمبة فمسطي ييف وقطع الطريؽ عميهـ وغيرها.

 22/6/2023، فمسطين أون الين
 
 
 
 

 بالخارج اإلسالمية تصاريح إلنشاء فروع لمجامعة عمىالخضري: حصمنا  26
ال  ػػري  ب دتفػػؿ اليػػـو بت ػػريا  جمػػاؿ غيػػث  قػػاؿ رئػػيس مجمػػس أم ػػاف الجامعػػة ااسػػنمية ـ.جمػػاؿ -غػػزة

الفػوج ال،ػا ي وال،ن،ػػيف )فػوج القػدس( والػػذي يفكػد أف الجامعػة ااسػػنمية ق تػزاؿ شػام ة وتعمػػؿ عمػه تدقيػػؽ 
وتوقػع ال  ػري، أف يػتـ تشػ يؿ  قبمة وتعزيػز صػمود وصػبره و،باتػدب.كؿ ما يصبوا لد شعب ا في دياتػد ومسػت

ـ، ومف ،ـ ب اف 2024موؿ مف رئيس الوزراف التركي في يو يو عاـ مستشفه بالصداقة التركي الفمسطي يب الم
مرافػؽ المدي ػػة الطبيػة والب ػػه التدتيػة النزمػػة لهػا، مشػػيًرا علػػه أ ػد سػػيتـ ب ػاف المدي ػػة اله دسػية، ووادػػة التق يػػة 

 دديقة التك ولوجية، في وقت قدؽ.وال
ارتفاع تكمفة الدراسة، م ػيًفا  ب ظػًرا لمظػروؼ وأشار عله أف الجامعات الفمسطي ية تعا ي مف أزمة تتم،ؿ في 

علػه ،ما يػة  اققتصادية الصعبة لـ  مجي عله رفػع رسػوـ الدراسػة مػا أظهػر عجػًزا فػي الميزا يػة يقػدر مػف سػبعة
وقػػػاؿ  بطمػػػب م ػػػا أف  فػػػتح فػػػروع لمجامعػػػة فػػػي عػػػدد مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػة وااسػػػنمية،  منيػػػيف دي ػػػار أرد ػػػي.

وأشار علػه أ ػد سػيتـ ت ػريا  س هذا المو وع  مف  طة الجامعةب.ائها، وس در ودصم ا عمه تصاريح ا ش
ألػؼ  70قرابة ،ن،ة رقؼ  ريا و ريجة  مف الفوج ال،ا ي وال،ن،يف بفوج القدسب، قفًتا عله أ د تػـ ت ػريا 

مية مػف جا بػد، أو ػح رئػيس الجامعػة ااسػن ـ الما ية مف الجامعة ااسنمية. ريا و ريجة  نؿ األعوا
د.كماليف شعث، أف جامعتد تعمؿ م ذ  شيتها عمه  دمة المجتمع الفمسطي ي مف  ػنؿ تقػديـ  دمػة التعمػيـ 
العػػػػالي لمطمبػػػػة دوف أف ي ػػػػطروا لمسػػػػفر لم ػػػػارج كمػػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ فػػػػي السػػػػابؽ، علػػػػه جا ػػػػب تزويػػػػد المجتمػػػػع 

وأكػد شػعث، أف  وعنجها. تهـ بهدؼ الوصوؿ لدموؿالفمسطي ي بالكوادر المفهمة، وتدارس ق اياهـ ومشكن
عػػدد مػػف أع ػػاف الهيئػػة التدريسػػية والطمبػػة دصػػموا عمػػه المراتػػب األولػػه  ػػنؿ مشػػاركتهـ فػػي المػػفتمرات أو 

 المعارض الدولية وغيرها
22/6/2023فمسطين أون الين،   
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 أشير لمدة أربعةالسجن طفل مقدسي ب عمىاالحتالل يحكم  27
، دكمػػا بالسػػجف 29/6/2023األربعػػاف  ااسػػرائيميةعسػػكرية اصػػدرت المدكمػػة ال  القػػدس دوت كػػوـ -القػػدس

عامػا(، مػػف بمػدة العيزريػة ج ػػوب شػرؽ القػػدس،  24أشػػهر عمػه الطفػػؿ مدمػد ادمػد المكدػػؿ ) 4الفعمػي لمػدة 
 .عسرائيمية أهداؼزجاجات دارقة عمه  علقافشيكؿ، بتهمة  2000ودفع غرامة مالية مقدارها 

 22/6/2023القدس، القدس، 
 

 عيادة السجن مقاطعة يقررون النأسرى عسق 28
كشػػؼ مدػػامي وزارة شػػفوف األسػػرى والمدػػرريف كػػريـ عجػػوة أف األسػػرى فػػي سػػجف عسػػقنف   معػػا –راـ اهلل 

عيػػادة السػجف، وذلػػؾ ادتجاجػػا عمػػه سياسػػة ااهمػػاؿ  علػػهسػيمت عوف ابتػػداف مػػف غػػد األدػػد القػادـ مػػف ال ػػزوؿ 
 عدارة السجف. الطبي واقستهتار التي يتعر وف لها مف قبؿ طبيب

 22/6/2023الغد، عمان، 
 
 
 
 

 تبتمع بمدة بروقين "بروخين"مستوطنة  29
دذر رئيس بمدية بروقيف المدامي  افذ بركات مف استمرار  هػب وسػرقة أرا ػي    اص بفمسطيفب - سمفيت

 بمػدة بػػروقيف الواقعػة غػػرب مدافظػة سػػمفيت لدسػاب مسػػتوط ة )بػرو يف(، التػػي كا ػت فػػي بػدايتها مجػػرد بػػفرة
 استيطا ية.

وقاؿ بركات في تصػريح لػػبفمسطيفب  ب)بػرو يف( تدولػت علػه مسػتوط ة تكبػر وتت ػ ـ عمػه دسػاب أرا ػي 
وق تعا ي بمدة  المزارعيف مف البمدة، وهو ما يشكؿ   ًطا كبيًرا عمه المزارعيف الذيف يفقدوف مصدر رزقهـب.

توط ة )برو يف( فقط، بؿ أيً ا سمطات فمسطي ي مف سرقة أرا يها لدساب مس 4200بروقيف التي يقط ها 
 اقدتنؿ أ ذرت عشرات الم ازؿ بالهدـ.

 22/6/2023فمسطين أون الين، 
 

 2948يذوقون من جديد مرارة اليجرة بعد نكبة  ةسوريالفمسطينيون في  :تقرير 30
بػػيف  صػػؼ مميػػوف قجػػ  كػػا وا  أف األميركيػػةتقػػوؿ صػػديفة بواشػػ طف بوسػػتب   القػػدس –واشػػ طف، بيػػروت 
 عذديػاتهـ.  أ، ػافيعيشػوف ازدواجيػة ال كبػة  أ هػـلب اف، مجموعة وجدت  علهوعبروا الددود  ةيقيموف في سوري

ألفػا مػف الفمسػطي ييف الػذيف طمبػوا المػنذ فػي لب ػاف مػف الدػرب فػي سػوريا دسػب تقػديرات  55ه ػاؾ  أفيقدر 
. 2948العػاـ  عسػرائيؿدولػة  ععػنفالعائنت التي فػرت مػف فمسػطيف بعػد  أب افالمتددة، ومعظمهـ مف  األمـ

 فأف النجئػػػي  صػػػد وجػػاف فػػػيجػػاف هػػػذا فػػػي تقريػػػر بع،ػػت بػػػد مراسػػػمة الصػػػديفة كػػاروليف ر ي ػػػغ مػػػف بيػػػروت، 
دياتهـ وب وا مساك هـ  أقامواكا وا يعيشوف في م يمات وق يتمتعوف بالمواط ة، لك هـ  ةفي سوري الفمسطي ييف

 4مػػف  أك،ػػركػػا وا يتمتعػػوف بيف ػػؿ مسػػتويات الديػػاة بػػيف  أ هػػـا ودػػافظوا عمػػه وظػػائفهـ وبوجػػد عػػاـ اعتبػػرو 
 منييف قج  فمسطي ي في اي مكاف مف الم طقة.
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ق يممكػوف شػيئا فػي دولػة يدمػؿ تاري هػا الممػيف مػف  أ فسػهـيجػدوف  في هـ رى، أوقد فقدوا قواعدهـ مرة  أما
 ق يجدوف الترديب بهـ. وأ هـبقايا بالصراع مع الفمسطي ييف، 

 22/6/2023قدس، القدس، ال
 

 : يوم طبي مجاني بمناسبة إشيار "لجنة فمسطينيي سورية في لبنان" الحموةمخيم عين  32
لد ػور فعاليػػات عشػػهارها، وذلػؾ مػػف  ػػنؿ اليػـو الطبػػي المجػػا ي  بلج ػػة فمسػػطي يي سػورية فػػي لب ػػافبدعػت 

السػاعة  23/6/2023األدػد فػي  الذي سيقاـ في مركز  الد بف الوليد فػي م ػيـ عػيف الدمػوة، وذلػؾ يػوـ غػدٍ 
 ظهرًا. 2صبادًا ودته  الساعة  9ظهرًا، وسيبدأ اليوـ الطبي مف الساعة  22:30

22/6/2023 
 

 : الضفة وغزة خاليتين من فيروسي "بوليو" و"كورونا"في غزة الصحةوزارة  32
بة بفيروس بالبوليوب ، وجود داقت مر ية مصافي غزة  فت وزارة الصدة الفمسطي ية  ربيع أبو  قيرة - غزة

المسػػبب لشػػمؿ األطفػػاؿ أو وجػػود دػػاقت تدمػػؿ الفيػػروس الجديػػد وال ػػامض بكورو ػػاب القاتػػؿ, سػػواف فػػي قطػػاع 
 غزة أو ال فة ال ربية.

وقػػػاؿ مػػػدير دائػػػرة الطػػػب الوقػػػائي فػػػي وزارة الصػػػدة د.مجػػػدي  ػػػهير لػػػػبفمسطيفب  عف فيػػػروس ببوليػػػوب لػػػيس 
ال ػػػفة ال ربيػػػة، م ػػػيًفا عف بأطفال ػػػا مدصػػػ وف م ػػػد بشػػػكؿ جيػػػد موجػػػودا وق  ػػػوؼ مػػػف د ولػػػد علػػػه غػػػزة و 

ومطعمػػوف, و دػػف  جػػري فدوصػػات ميػػاه الصػػرؼ الصػػدي و تػػابع ذلػػؾ الفيػػروس م ػػذ سػػ وات, ودصػػم ا مػػف 
 م ظمة الصدة العالمية عمه شهادات تفكد أف فمسطيف  الية مف هذا المرضب.

اف مػف  ػنؿ الهجػرة غيػر الشػرعية لألفارقػة وأو ح  هير أف سبب ا تشار المرض في األرا ي المدتمة ج
علػػه )عسػػرائيؿ( عبػػر أرا ػػي سػػي اف بجمهوريػػة مصػػر العربيػػة, مفكػػدا وجػػود المػػرض فػػي القػػارة اافريقيػػة وأف 

 الفيروس الموجود دا ؿ األرا ي المدتمة هو مف ال وع الموجود في مصر.
يع ػػي وجػػود المػػرض, ولكػػف عػػدـ وأكػػد  ػػهير أف وجػػود الفيػػروس فػػي ميػػاه الصػػرؼ الصػػدي بالمجػػاريب ق 

تدصف األطفاؿ م د يسهؿ عصابتهـ بػد, م ػيفا  بالتمقػيح الػذي يي ػذه األطفػاؿ يمػ عهـ تمامػا ويدصػ هـ مػف 
المػػرض طػػواؿ ديػػاتهـ, والمدصػػف جيػػدا دتػػه لػػو كػػاف الفيػػروس م تشػػرا لػػيس عميػػد  ػػوؼ ألف  سػػبة التطعػػيـ 

 %  د المرضب.200ع د ا 
 20/6/2023فمسطين أون الين، 

 
 "السيوطي" لد"إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصىكتاب " :حديثًا في طبعة محققةصدر  33

لػػـ تدػػظ بقعػػة مػػف بقػػاع العػػالـ باقهتمػػاـ م،ممػػا دظيػػت القػػدس، ومرجػػع هػػذه الدظػػوة هػػو   مدمػػد فػػوزي رديػػؿ
علػػه هػػذه  –ـاليهوديػػة والمسػػيدية وااسػػن– ظػػرة القداسػػة التػػي ي ظػػر بهػػا أصػػداب الػػديا ات السػػماوية الػػ،نث 

 البقعة المباركة. 
ومػػف أهػػـ دققت هػػذه الدظػػوة ك،ػػرة مػػا تػػـ تيليفػػد بم تمػػؼ الم ػػات عػػف القػػدس ومػػا بهػػا مػػف مقدسػػات ت ػػص 

، الػػذي ألفػػد أبػػو «عتدػػاؼ األ صػػا بف ػػائؿ المسػجد األقصػػه»الػديا ات الػػ،نث، ومػػف بػػيف هػػذه الكتػب كتػػاب 
جي والػػذي صػػدر دػػدي،ًا فػػي طبعػػة مدققػػة عػػف دار عبػػد اهلل مدمػػد بػػف شػػهاب الػػديف أدمػػد السػػيوطي الم هػػا

أستاذ  –عميد ردمة اهلل–الكتب والو،ائؽ القومية المصرية، وقاـ بتدقيقد العنمة الدكتور أدمد رم اف أدمد 
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التػػاريخ والد ػػارة ااسػػنمية فػػي كميػػة اآلداب فػػي جامعػػة عػػيف شػػمس. وقػػد ألػػؼ الم هػػاجي كتابػػد وفػػاًف ل ػػذر 
ؼ كتابػًا عػف ف ػائؿ القػدس عف أكرمػد اهلل بزيارتهػا والصػنة فػي المسػجد األقصػه، قطعد عمه  فسد بيف يفلػ
وفػػي غ ػػوف ذلػػؾ التػػوهـ الػػذي دصػػؿ، جعمػػت هلل تعػػاله عمػػي عف د مػػت بيػػت  «وفػػي ذلػػؾ يقػػوؿ المفلػػؼ 

المقدس وق يت الوطر فيد مف الزيارة وبم ت مع الزائريف فيد غاية التم ػي واقت ػيت مػف  هػا الهػدى ر،ػاره، 
فػػػفن مػػػف ف ػػػائؿ بيػػػت المقػػػدس وعجائبػػػد ومػػػا اشػػػتمؿ عميػػػد مػػػف الصػػػفات القديمػػػة والهيئػػػات التػػػي سػػػارت ألفل

 «.أدادي،ها الدس ة في اآلفاؽ
 22/6/2023الحياة، لندن، 

 
  "إسرائيل"في عن الطعام المضربين األردنيين مسيرة سيارات تضامنا مع األسرى عّمان:  34

سػرى األرد يػيف الم ػربيف عػف الطعػاـ مسػيرة سػيارات داشػدة مسػاف أقامت ت سيقية المجاف العاممة لأل  عماف
الم ربيف  في السجوف ااسرائيمية، امس الجمعة جابت شوارع العاصمة عماف ت ام ا مع األسرى األرد ييف

 عف الطعاـ م ذ وادد و مسيف يوما.
 22/6/2023، الدستور، عّمان

 
 
 

 يوالفمسطينحة لمشرب لمجانبين األردني صال مياهوفر كميات تس قناة البحر الميت: عّمان 35
الميػػت(   -فيمػػا تعػػوؿ المممكػػة عمػػه البػػدف بت فيػػذ مشػػروع  اقػػؿ البدػػريف )األدمػػر   عيمػػاف الفػػارس -عمػػاف 

لمواجهة زيادة الطمب عمه المياه وسط التدديات الراه ة، ما تزاؿ وزارة المياه والػري، با تظػار اسػتنـ التقريػر 
 شيف دراساتد في هذا األمر.ال هائي لمب ؾ الدولي ب

ورجدت المصادر، التي ف ػمت عػدـ الكشػؼ عػف اسػمها، فػي تصػريدات علػه بال ػدب، أف يكػوف سػبب تػي ر 
 اق تهاف مف التقرير، ألسباب تجهيزية أو عجرائية.

السػػمطة، التقريػػر ال هػػائي لمب ػػؾ الػػدولي الػػذي يت ػػمف مندظػػات ال بػػراف  -ومػػف الم تظػػر أف تتسػػمـ الػػوزارة 
سػرائيؿ، وأ طياؼ المجتمع المدمي مف الدوؿ ال،نث المشاركة في المشروع مف األردف والسػمطة الفمسػطي ية وا 

 ليتـ عر د تفصيميا عمه وزراف مياه الدوؿ ال،نث.
وستتددد ال طوات المقبمة لمسير في المشروع، عقب اطنع وزراف الدوؿ المع ية عمػه التقريػر ال هػائي لمب ػؾ 

 مميارات دوقر. 20البت في عجرافات البدف بت فيذ المشروع، الذي تقدر كمفتد ااجمالية بػ  الدولي، وبالتالي
وأشػػار وزيػػػر الميػػػاه والػػػري ووزيػػػر الزراعػػة دػػػاـز ال اصػػػر فػػػي تصػػػريدات سػػابقة، علػػػه مسػػػاعي الػػػوزارة لت فيػػػذ 

والفمسطي ي، ع ػافة  المردمة األوله مف المشروع، الذي سيوفر كميات مياه صالدة لمشرب لمجا بيف األرد ي
 ل خ كميات مف المياه المالدة لمبدر الميت.

وتصػػؿ تكمفػػة هػػذه المردمػػة، علػػه دػػوالي مميػػار دوقر، فيمػػا يسػػت رؽ ت فيػػذها عػػاميف و صػػؼ العػػاـ، وتت ػػمف 
 ع شاف مدطة لتدمية مياه البدر شماؿ مطار العقبة.

وهو العاـ الذي سيكتمؿ فيد المشػروع  2060وسيجري ت فيذ المشروع عمه  مس مرادؿ، تستمر ل اية العاـ 
بشػػػكمد ااجمػػػالي، وبالتػػػالي فػػػإف أسػػػعار الميػػػاه المدػػػنة، سػػػيتـ اقترادهػػػا مػػػف قبػػػؿ شػػػركات استشػػػارية، يجػػػري 

 ا تيارها في دي د عبر طرح عطافات م افسة عالمية.
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  22/6/2023، الغد، عّمان
 

 ي مواجية اعتداءات االحتاللف العاممين في ادارة الوقف في القدس دعملعّمان: ورشة عمل  36
بػدأت فػي عمػػاف أمػس فعاليػػات الورشػة المقدسػية )عدارة م ػػاطر العمميػات واقسػػت،مارات لمممتمكػات واألصػػوؿ 
والص اديؽ الوقفية( ي ظمها ممتقه القدس ال،قافي برعاية وزير اقوقاؼ والشفوف المقدسات اقسنمية الدكتور 

 مدمد  وح الق اة.
الدكتور عسدؽ فرداف في افتتاح الورشة التي يشرؼ عميها ويديرها المعهد الدولي لموقؼ  وقاؿ رئيس الممتقه

تػػيتي لنسػػهاـ فػػي دعػػـ العػػامميف فػػي ادارة الوقػػؼ فػػي القػػدس »ااسػػنمي فػػي ماليزيػػا، اف م،ػػؿ هػػذه الػػورش 
ا كػػؿ يػػوـ، لمواجهػػة اعتػػدافات اقدػػتنؿ الصػػهيو ي سػػيما فػػي ظػػؿ اعتدافاتػػد األ يػػرة التػػي شػػهد اها و شػػهده

 «.وا تهاكد الصارخ لدرمة مقدسات ا في القدس الشريؼ، والذي تزايدت وتيرتد وددتد في األعواـ األ يرة
وقػػاؿ اف ممارسػػات اقدػػتنؿ تسػػتدعي كػػؿ م ػػا لمقيػػاـ بػػدوره، واق ػػطنع بمسػػفولياتد لموقػػوؼ فػػي وجػػد هػػذه 

 اليد عمه المشاكؿ التي تعا يها.اق تهاكات مفكدا اهمية الورشة في تقويـ أو اع األوقاؼ، وو ع 
 22/6/2023، السبيل، عّمان
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طالب الرئيس السودا ي عمػر البشػير أع ػاف دزبػد بالتماسػؾ لمواجهػة التدػديات   طارؽ ع،ماف -ال رطوـ 
الصػهيو ي »د لف تسمـ ولػف ت قػاد لمػا أسػماه بالتدػالؼ والتآمر الذي يداؾ  د بنده، مشددًا عمه أف دكومت

مجػػددًا رف ػػد القػػاطع لعبػػور  فػػط الج ػػوب عبػػر األرا ػػي السػػودا ية مػػا لػػـ تمتػػـز جوبػػا باقتفاقيػػات « الصػميبي
 المبرمة بيف البمديف.

 وفيمػػا قطػػع البشػػير بعػػدـ سػػمادد بػػد وؿ م ظمػػات أج بيػػة لم ػػاطؽ ال زاعػػات بػػوقيتي ج ػػوب كردفػػاف وال يػػؿ
األزرؽ، قمػؿ مػػف الم ػػاوؼ دػػوؿ قيػػاـ سػػد ال ه ػػة اق،يػػوبي عمػػه السػػوداف ومصػػر، مفكػػدًا اسػػتمرار التشػػاور 

 دوؿ تقميؿ سمبيات قياـ السد.
وشػػػدد  ػػػػنؿ م اطبتػػػػد اجتمػػػاع مجمػػػػس شػػػػورى دػػػػزب المػػػفتمر الػػػػوط ي الدػػػػاكـ الػػػذي يتزعمػػػػد بػػػػيف التػػػػآمر 

ي تػدافع مسػتمر وأف المعركػة مسػتمرة بػيف دكومتػد والتدديات عمه السوداف ليست بجديدة، مشيرا علػه أ هػا فػ
 وقوى الشر.

ق يقبػؿ بػيف ت ػرج عميػد دولػة مػف العػالـ « تدالؼ صػميبي صػهيو ي»ولفت عله أف العالـ اآلف يسيطر عميد 
اسػػػػت دموا كػػػػؿ اقسػػػػاليب  ػػػػد ا مػػػػف دصػػػػار اقتصػػػػادي وسياسػػػػي ودبموماسػػػػي وأم ػػػػي »ال،الػػػػث، وا ػػػػاؼ 

 «.وقا و ي
 22/6/2023، البيان، دبي
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مميوف دوقر مف المساعدات  275ال قاب عف أف اقدارة األميركية قررت تقميص « معاريؼ»كشفت صديفة 
يػارات دوقر مم 3,2العسكرية الس وية اسرائيؿ، أي ما يم،ؿ  مسة في المئة مف مجموع المسػاعدات البال ػة 

 س ويًا. 
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وذكػرت أف رئػيس الدكومػػة ب يػاميف  ت يػاهو طمػػب مػف مستشػػاريد والمسػفوليف المه يػيف عػػدـ مطالبػة الوقيػػات 
 المتددة باست، اف اسرائيؿ مف  طة التقميصات.

عله أ هـ في اسػرائيؿ ت فسػوا الصػعداف أل هػـ كػا وا يت وفػوف مػف تقمػيص أوسػع قػد يصػؿ « معاريؼ»وأشارت 
و  صػػػػؼ مميػػػػار دوقر. وسػػػػيتـ األمػػػػر فػػػػي  طػػػػاؽ تقمػػػػيص جػػػػارؼ قررتػػػػد اادارة لمواجهػػػػة األزمػػػػة الػػػػه  دػػػػ

 اققتصادية، وهو يت مف كؿ ب ود  فقات الميزا ية الفيدرالية. 
عسػػرائيؿ لػػػـ تطمػػب اسػػت، اف.  دػػف مسػػػتعدوف »وقػػاؿ السػػفير اقسػػرائيمي فػػي واشػػػ طف مايكػػؿ اورف أمػػس، عف 

لتقمػػيص  ػػمف أمػػور أ ػػرى فػػي قػػدرة عسػػرائيؿ عمػػه شػػراف طػػائرات متممصػػة وسػػيف،ر ا «.لممشػػاركة فػػي العػػبف
 «. 35اؼ »متطورة مف طراز 

. لكػػف فػػي أعقػػاب الت ييػػرات قمػػص 2026طػػائرة ستصػػمها فػػي العػػاـ  29ووقعػػت عسػػرائيؿ عمػػه صػػفقة لشػػراف 
ؿ، هػو أف . والمع ػه بال سػبة اسػرائي2200علػه  2500الب تاغوف عدد الطػائرات، التػي  طػط ا تاجهػا، مػف 

 كؿ طائرة ستكمؼ أك،ر.
وسػػيف،ر التقمػػيص فػػي التػػدريبات المشػػتركة بػػيف الجػػيش اقسػػرائيمي والجػػيش األميركػػي، والتػػي تتم،ػػؿ أهميتهػػا 
األساس في صورة عسرائيؿ والتعاوف بيف الدولتيف. ويدتمؿ أف يكوف لذلؾ تي،ير أي ًا في العقود التي وقعػت 

 ، لػػف يت ػػرر.2023مميػػوف دوقر لمعػػاـ  222ل ػػاص بالقبػة الدديديػػة، مػع شػػركات اسػػرائيمية. لكػػف التمويػػؿ ا
ومػػػع ذلػػػؾ ت ػػػررت العػػػنوة لتمويػػػؿ ال طػػػط المشػػػتركة اسػػػرائيؿ وأميركػػػا فػػػي تطػػػوير م ظومػػػات دفػػػاع  ػػػد 

مميػػوف دوقر مػػف العػػنوة، التػػي  22وقػػد قمصػػت «. كيمػػع دافيػػد»و« 3ديػػتس »و« 2ديػػتس »الصػػواريخ م،ػػؿ 
 مميوف دوقر. 269ؿ هذه ال طط بمبمغ وعدت بها اسرائيؿ لتموي

 22/6/2023، السفير، بيروت
 

 محكمة م: المركز القانوني لفمسطين يؤىميا لالنضمام لالدوليةمدعية الجنايات  39
قالػػػت المػػػدعي العػػػاـ لمدكمػػػة الج ايػػػات الدوليػػػة فػػػاتو ب سػػػودة، أف المركػػػز القػػػا و ي لفمسػػػطيف يفهمهػػػا   تػػػو س

/ 29دوليػة، بعػد اقعتػراؼ الػدولي بهػا فػي الجمعيػة العامػة لألمػـ المتدػدة يػـو لن  ماـ لمدكمػة الج ايػات ال
22 /2022. 

جػػاف ذلػػؾ فػػي كممػػة ب سػػودة أمػػاـ  ػػدوة دوليػػة دػػوؿ مو ػػوع بالعدالػػة اق تقاليػػة والعدالػػة الدوليػػة فػػي الم طقػػة 
العادلػة اق تقاليػة، ومركػز  العربية  معاهدة روما والمدكمة الج ائية الدوليةب، التي عقدت بمبادرة مف أكاديمية

 الكواكبي لمتدوقت الديمقراطية، وم ظمة بق سنـ بدوف عدالةب.
وكػػاف وزيػػر العػػدؿ عمػػي مه ػػا، الػػذي يشػػارؾ فػػي ال ػػدوة الدوليػػة فػػي تػػو س،  قػػؿ مسػػاف أمػػس لمسػػيدة ب سػػودة, 

 رسالة مف القيادة الفمسطي ية, بد ور سفير دولة فمسطيف لدى تو س سمماف الهرفي.

 22/6/2023، الة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(وك
 

  مديرة برنامج األغذية العالمي: ثمث الفمسطينيين يعانون انعدام األمن الغذائي 40
عم ت مديرة بر اما األغذيػة العػالمي ارتػاريف كوسػيف أمػس  ػنؿ زيػارة أ  ا.ؼ.ب -عماد ابو سمبؿ  -أريدا

اف ،مػث السػكاف الفمسػطي ييف يعػا وف ا عػداـ األمػف ال ػذائي، وهػي  سػبة قرية ال اف األدمر القريبة مف أريدا 
 مرشدة لنزدياد.
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وقالت كوسيف  نؿ زيػارة لمقريػة ديػث يتػوله بر ػاما األغذيػة العػالمي ووكالػة األو ػروا توزيػع المػواد ال ذائيػة 
بد ػور المفػوض  ػافت أو  بشكؿ مشترؾ بق يمكف اف  تددث عػف السػنـ مػف دوف تػوفير األمػف ال ػذائيب.

مميػوف فمسػطي ي  2,6العاـ لألو روا فيميبو غرا دي اف بارتفاع أسعار المواد ال ذائية وتراجع الرواتب يجعػنف 
فػاد بيػػاف أو  ق يعممػوف مػاذا سػتكوف وجبػتهـ المقبمػة ب، قفتػة الػه اف باألمػف ال ػذائي يشػكؿ جػزفا مػف األمػفب.

في المئػة  34مميوف فمسطي ي، أي  2,6، فاف 2022د بفي عاـ مشترؾ لبر اما اقغذية العالمي واقو روا ا 
فػي المئػة  27مف العائنت الفمسطي ية، كا وا يعػا وف ا عػداـ األمػف ال ػذائي، وهػو ارتفػاع كبيػر مقار ػة ب سػبة 

 ػػػاؼ البيػػػاف اف هػػػذا التػػػدهور  ػػػاتا مػػػف بارتفػػػاع  سػػػبة البطالػػػة ومراودػػػة ال مػػػو اققتصػػػادي أو  ب.2022فػػػي 
وفػي  مالية لمسمطة الفمسطي ية واستمرار اقدتنؿ اقسرائيمي لم فة ال ربية ودصػار قطػاع غػزةب.والمشاكؿ ال

دديث لػ بالدياة الجديدةب  نؿ زيارتها م ػيـ عقبػة جبػر قالػت كوسػيف اف بالتدػديات التػي يفر ػها اقدػتنؿ 
 فمسطيفب.وعدـ وجود فرص عمؿ واألزمة اققتصادية العالمية كمها أسباب وراف الفقر في 

وأ افت كوسيف بهدف ا مػف  ػنؿ الشػراكة مػع وزارة الشػفوف اقجتماعيػة فػي السػمطة الفمسػطي ية هػو  ػماف 
 وصوؿ هذه المساعدات اله الفئة التي تستدقها وهي الفقرافب.

 22/6/2023، الحياة الجديدة، رام اي
 
 

 بمخيم خان الشيح بسوريةمدرسة تابعة ليا  الجئين فمسطينيين في ستةتدين مقتل  "األونروا" 42
مقتػؿ « اقو ػروا»دا ت وكالة غوث وتش يؿ النجئيف الفمسطي ييف في الشػرؽ األد ػه   ليمه الكركي -عماف 

ستة قجئيف فمسطي ييف في م يـ  ػاف الشػيخ  ػارج دمشػؽ ا،ػر سػقوط ،ػنث قػذائؼ هػاوف عمػه األقػؿ عمػه 
 الم يـ.

( قجئػػػا 260كا ػػػت تػػػيوي )« األو ػػػروا«مدرسػػػة تابعػػػة لػػػػكمػػػا اسػػػت كرت الوكالػػػة سػػػقوط أدػػػد الصػػػواريخ عمػػػه 
فمسػطي يا مشػردا. وقػد قتػػؿ فػي هػذه ال ػارة مػػا ق يقػؿ عػف  مسػة قجئػػيف فمسػطي ييف، مػ هـ طفػنف وامرأتػػاف، 
دا ؿ المدرسة فيما أصيب أدد عشر ش صا، م هـ موظؼ يعمؿ لػدى الوكالػة، بجػراح  طيػرة، وقتػؿ قجػ  

  ر ر في مكاف ر ر مف الم يـ.
بيقسه العبارات، فإف )األو روا( تعرب عف است كارها لهذا الم،اؿ »وجاف في بياف الوكالة الذي اصدرتد امس 

األ ير مف اقست فاؼ بيرواح المد ييف في ال زاع السوري،  اصة ا د لـ يكف باامكاف تقديـ الرعاية الطبيػة 
جعؿ مػف المسػتديؿ لهػـ أف يػتـ ع نفهػـ أو  لمجرده عق في صباح اليوـ التالي ديث أف الصراع المسمح قد

 «.أف يتمقوا العنج دا ؿ الم يـ
 22/6/2023، الدستور، عّمان

 
 في القدس " 2"ايو  المنطقة وفد أمريكي يزور سرًااإلذاعة العبرية:  42

ي كشفت ااذاعة العبرية العامة صباح السبت أف وفًدا أمريكًيا برئاسػة  ػابط كبيػر فػ  صفا -القدس المدتمة
ب الواقعة بػيف مدي ػة القػدس المدتمػة ومسػتوط ة بمعاليػد 2البدرية األمريكية زار سًرا هذا األسبوع م طقة ب ايد 

 أدوميـب.
وذكرت أف أع اف الوفد درسوا مدى تي،ير مشاريع الب اف ااسرائيمية في المكاف عمه التواصؿ الج رافي ألي 

 دولة فمسطي ية في المستقبؿ.
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كترو ػػي لمق ػػاة ال،ا يػػة مػػف التمفزيػػوف ااسػػرائيمي أف أع ػػاف الوفػػد األمريكػػي اجتمعػػوا مػػع وأو ػػح الموقػػع اقل
 م سؽ أعماؿ الدكومة ااسرائيمية في الم اطؽ الفمسطي ية الميجر ج راؿ ايتاف دا  وت.

 22/6/2023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 واألراضي الفمسطينية  "إسرائيل"الخارجية البريطانية تدين عنف المستوطنين في  43
أداف وزيػػر الدولػػة البريطػػا ي لشػػفوف الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ افريقيػػا، ألسػػتير بيػػرت   كامػػؿ عبػػراهيـ -عواصػػـ 

 الع ؼ الذي يمارسد المستوط وف  د الفمسطي ييف في اسرائيؿ واألرا ي الفمسطي ية المدتمة.
ُأديػف الهجػـو عمػه قريػة أبػو غػػوش »يػة امػس وقػاؿ الػوزير بيػرت فػي بيػاف صػدر عػف وزارة ال ارجيػة البريطا 

، عقب سمسػمة مػف الدػوادث المروعػة فػي «العربية في اسرائيؿ والكتابات الع صرية وت ريب ممتمكات سكا ها
اسرائيؿ واألرا ي الفمسطي ية المدتمة عمه يد مستوط يف متطرفيف، واصفا الع ؼ الذي يمارسد المستوط وف 

.بي د ظاهرة ب ي ة يجب التصدي   لها بدـز
كما ردسب بػاادا ة الواسعة لهذه الهجمات في اسرائيؿ، وبإعنف دكومتها عػف عزمهػا تقػديـ المسػفوليف ع هػا 

 عله العدالة.
س  اقش التقدـ الذي ا جزتد الدكومة ااسرائيمية فػي مندقػة مرتكبػي ااعتػدافات »وأ اؼ الوزير بيرت أ  ا 

ة ال ائػػب العػػاـ ااسػػرائيمي، يهػػودا فاي شػػتايف، علػػه ل ػػدف األسػػبوع وات ػػاذ عجػػرافات داسػػمة بدقهػػـ،  ػػنؿ زيػػار 
 المقبؿ.

 22/6/2023، الرأي، عّمان
 

 عاجمة استقاالت 44
 أ.د. يوسؼ رزقة

 2/6/2023بمربط ويريد أف يفؾ التربيطب. هػذا مم ػص اسػتقالة رامػي الدمػد اهلل مػف رئاسػة الػوزراف. مػا بػيف 
قصيرة بػيف التكميػؼ بػالوزارة واقسػتقالة م هػا، ولك هػا مػدة كافيػة ،ما ية عشر يوما، وهي مدة  20/6/2023-

لمف كاف أكاديميا درا ليشعر بوطية القفص الذي د ؿ عليد ربما بدسػف  يػة. الػدكتور الدمػد اهلل يسػجؿ المػدة 
 األقصر في تاريخ اقستقاقت مف رئاسة الوزراف في ردمة السػمطة الفمسػطي ية، وربمػا فػي تػاريخ الػوزارات فػي
الوطف العربي، الدكتور المستقيؿ لـ يجد شػيئا م ريػا لمبقػاف فػي الم صػب وهػو يػرى الدبػاؿ تمتػؼ دػوؿ ع قػد 
ويديد، واأل طر أ ها تمتؼ دوؿ فكره ودريتد، لذا قرر أف يستعيد فكره ودريتد، وأف يركؿ الوزراف بقدميػد بػن 

 أسؼ.
وؿ رئػػػيس السػػػمطة عمػػػه صػػػندياتد، بعػػػد أف ربمػػػا أدرؾ الدمػػػد اهلل أ ػػػد كػػػاف م طئػػػا بقبػػػوؿ التكميػػػؼ، وبت ػػػ

اغتصب م د مسبقا صندية و ع  ائبيف لد أددهما لنقتصاد واآل ر لمسياسة. ما فعمد رئيس السمطة كاف 
استددا،ا م،يرا لم ظاـ السياسي الفمسطي ي المقرر. ألف ا تيار ال ائب هو مف صػندية رئػيس الػوزراف عػادة، 

ة ع ها دكومة رئيس السمطة، وأف الدكومػة ق شػيف لهػا بالسياسػة، وق شػيف ومف ،ـ قاؿ المدمموف في الدكوم
لهػػػا بالمػػػاؿ، وأف رئاسػػػة الدكومػػػة مدػػػدودة فػػػي المسػػػائؿ ااراديػػػة الدا ميػػػة. لسػػػت أدري لمػػػاذا تقبػػػؿ الدمػػػد هلل 

أف التكميػػؼ وفيػػد هػػذه الم،الػػب وتمػػؾ المددوديػػة ال ػػيقة  ولكػػف المعمػػـو اآلف مػػف  ػػنؿ اقسػػتقالة السػػريعة 
الرجؿ لـ يكف يدرؾ دجـ القيود، وق عدد األربطة التي تقيده وتقيد تصرفاتد، دته عذا ما أدرؾ الفارؽ الهائؿ 
له الجامعة. قاؿ المدمموف  بيف الصورة والواقع، وبيف رئاسة دكومة ورئاسة جامعة، قرار العودة عله دريتد وا 
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امػة سػمطة بػرأس وادػد، و مػع  ظػاـ الرأسػيف بعػد عف دكومة رامي الدمد اهلل  عف رئػيس السػمطة تمكػف مػف عق
 ال نص مف سنـ فياض الذي استمد قوة مركزه مف عوامؿ  ارجية، مالية وسياسية.
ذا بالسػػم ة ) وزيػػرا( تتكشػػؼ عػػف 24ويومهػػا دسػػب بع ػػهـ أف العافيػػة سػػتعود لم ظػػاـ السياسػػي الفمسػػطي ي، وا 

 وين.وـر جديد ق عف عافية افتقر عليها ال ظاـ السياسي ط
قد يتراجع الدكتور رامػي الدمػد اهلل عػف اقسػتقالة اسػتجابة لم ػ وط التػي تقػوؿ لػد  أرجػوؾ مػا تسػود وجه ػا، 
وق تشػػمت ب ػػا اآل ػػريف، و ػػذ مػػف الصػػنديات مػػا تريػػد، المهػػـ أف تعػػود وأف تسػػتمر لسػػ ة أو أك،ػػر، وجػػرب 

ا األب فػػػي مدػػػيط مػػػف العػػػواذؿ وسػػػتكوف مبسػػػوطا و وكػػػيف ال ظػػػاـ السياسػػػي دالػػػة وجدا يػػػة وعاطفيػػػة يػػػديره
 والشامتيف، بي ما ال ظاـ السياسي عمه الورؽ مفسسة مكتممة تتددد فيها صنديات العامميف بدقة.

 
 
 

قػد يتراجػع وقػد ق يتراجػع، وهػػذا القػرار لػد، والشػيف شػػي د، ولكػف مػا يع ي ػا  دػػف كمػراقبيف وكشػركاف فػي الدػػؽ 
، ق عػػػ ف دالػػػة عافيػػػة، وق أدسػػػب العافيػػػة يمكػػػف أف تعػػػود لم ظػػػاـ العػػػاـ هػػػو أف اقسػػػتقالة تكشػػػفت عػػػف وـر

السياسي الفمسطي ي في ظؿ سمطة الفػرد وتفػرد رئػيس السػمطة بػالقرار، ومػف ،ػـ فقػد وصػمت رسػائؿ اقسػتقالة 
 دته عذا تراجع الدكتور الدمد اهلل ع ها.

 22/6/2023، فمسطين أون الين
 

 بيريز.. الخدعة اإلسرائيمية الكبرى 45
 رهـوجرايسي ، ب

توافػػدت عمػػه عسػػرائيؿ فػػي األيػػاـ األ يػػرة، عشػػرات الش صػػيات العالميػػة البػػارزة، مػػف ساسػػة سػػابقيف ودػػالييف، 
وعممػػاف وف ػػا يف مشػػاهير  لممشػػاركة فػػي مػػا يسػػمه بمػػفتمر الػػرئيسب السػػ وي الػػذي يرأسػػد الػػرئيس ااسػػرائيمي، 

ت السياسػػية والعمميػػة، عق أف المػػفتمر وهػػو شػػمعوف بيريػػز فػػي هػػذه الدالػػة. وتعقػػد  ػػنؿ المػػفتمر عػػادة ال ػػدوا
 الذي عقد األسبوع الما ي كاف بادتفاقب ببموغ بيريز التسعيف مف عمره  في مطمع رب )أغسطس( المقبؿ.

وقػػػد امػػػتأل ف ػػػاف المػػػفتمر ووسػػػائؿ ااعػػػنـ معػػػد، بكػػػذب و ػػػداع وت ػػػميؿ، اظهػػػار بيريػػػز عمػػػه أ ػػػد برجػػػؿ 
برجػؿ السػػنح األ طػرب. وعمػه مػػدى سػ وات جموسػد فػػي دائػرة ات ػػاذ السػنـب، بي مػا دقػػائؽ التػاريخ تفكػد أ ػػد 

 القرار،  اصة في العقديف األ يريف، كاف أك،ر مف مرسة دجر ع،رة أماـ التقدـ الفعمي في مفاو ات السنـ.
فػػي عطػػار لعبػػة تقسػػيـ األدوار دا ػػؿ المفسسػػة ااسػػرائيمية، أرسػػمت عسػػرائيؿ بيريػػز علػػه العػػالـ باعتبػػاره بالرجػػؿ 

لطيب الذي ي شد السنـب. وكا ت عوامؿ ك،يرة سػاعدت عمػه رسػـ هػذه الصػورة الكاذبػة، م،ػؿ كػؿ التطػورات ا
السياسية في تسعي يات القرف الما ي، وظهوره ب طاب بهادئب فيد الك،ير مف ال داع. فمػ،ن، دػيف ا ت ػب 

ائيؿ بداجػة الػه بيريػز ، قيؿ فػي دي ػد بشػكؿ وا ػح، عف عسػر 2007الك يست برئيس الدولةب في صيؼ العاـ 
كي يعمؿ عمه تبييض صورتها أماـ العالـ  عذ كاف م افسػد فػي تمػؾ اق ت ابػات هػو رئػيس الك يسػت السػابؽ 
مػػػف اليمػػػيف المتشػػػدد رفوفػػػيف رفمػػػيف. مػػػا يع ػػػي أف الػػػدور الم ػػػوط ببيريػػػز هػػػو تسػػػويؽ األكذوبػػػة الكبػػػرى، بػػػيف 

 عسرائيؿ بمع ية بالسنـ ودؿ الدولتيفب.
يػز هػذا األسػبوع عمػه رادػة مػديح رئػيس أميركػي دػالي ور ػر سػابؽ )بيػؿ كمي تػوف(، وا ػعا تدػت لقد  ػاـ بير 

وسػػادتد رسػػائؿ دافئػػة مػػف زعمػػاف كبػػار فػػي العػػالـ، تتم ػػه لػػد عمػػرا مديػػدا، رغػػـ تاري ػػد الػػدموي بامتيػػاز. فهػػو 
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، مقابؿ مشاركة عسرائيؿ ، بإقامة مفاعؿ ديمو ة ال ووي2956بالداهية ااسرائيميب الذي أق ع فر سا، في العاـ 
 في العدواف ال،ن،ي عمه مصر في ذاؾ العاـ.

ف الرجػؿ ت يسػر، ف قػوؿ عف بيريػز أعمػف قبػؿ  دػو  مػس سػ وات، عػف دعمػد لوادػد  ف قيػؿ عف ذلػؾ تػاريخ، وا  وا 
مػػف أ طػػر مشػػاريع التسػػمح ااسػػرائيمية الجديػػدة، وقػػد يكػػوف أ طػػر مػػف السػػنح ال ػػووي، وهػػو مشػػروع بال ػػا و 

يب، وهػػػي أدؽ تك ولوجيػػػا يعرفهػػػا العصػػػر الدػػػالي. عذ ت كػػػب م تبػػػرات عسػػػرائيمية عمػػػه تدويػػػؿ هػػػذا تك ولػػػوج
اقكتشاؼ العممي عله سنح فتاؾ. وقػد جػاهر بيريػز بػااعنف عػف أ ػد سػيعمؿ عمػه جمػع التبرعػات والػدعـ 

نميػة والػرأي العػاـ، المالي لتطوير هذا السنح. ودقيقة أف التطورات الجاريػة مػا تػزاؿ بعيػدة عػف الدمبػة ااع
 مف شي ها أف تكوف ع ذارا ب طورة ما يجري في الم تبرات السرية.

ويشػػػػعر عجػػػػوز السياسػػػػة ااسػػػػرائيمية وداهيتهػػػػا، بارتيػػػػاح كبيػػػػر فػػػػي السػػػػ وات األربػػػػع األ يػػػػرة، يجعمػػػػد يطمػػػػؽ 
الداليػة. لكػف ب طابات السنـب المعسػولة، بػدوف قمػؽ مػف أف تسػتجيب لهػا دكومتػا ب يػاميف  ت يػاهو السػابقة و 

ي طػػ  بيريػػز عذا مػػا راهػػف عمػػه ذاكرت ػػا القصػػيرة، أل  ػػا  ػػذكر أي امتعػػاض كػػاف يعبػػر ع ػػد بفػػي المداد،ػػات 
الدا ميةب مف شكؿ عدارة رئيس الوزراف السابؽ عيهود أولمرت، لممفاو ات مػع القيػادة الفمسػطي ية فػي العػاميف 

% مػف ال ػفة ال ربيػة بػدوف القػدس،  95ف ، دي ما كاف يعتبر مجرد الكػنـ عػف ا سػداب مػ2008و 2007
 هو تفريط بمصالح عسرائيؿ.

وقبػػؿ هػػذا، كػػاف بيريػػز قػػد أبػػـر التدػػالؼ األو،ػػؽ مػػع الػػدموي ااسػػرائيمي بامتيػػاز أرييػػؿ شػػاروف، فػػي السػػ وات 
األ يرة لد في السادة السياسػية، قبػؿ أف يقػع فػي غيبوبػة مػا يػزاؿ فيهػا، وأقػاـ معػد دزبػا ا فصػاليا عػف دػزب 

لميكودب، بعد أف ا شؽ بيريز عف دزبد بالعمؿب. وقبؿ هذا وذاؾ، لـ ي ؼ بيريز غ ػبد ممػا كػاف يػدور فػي با
عف سير المفاو ات بػيف الجػا بيف ااسػرائيمي والفمسػطي ي فػي فتػرة دكومػة  2000وسائؿ ااعنـ في العاـ 

ر أف العػػػروض ااسػػػرائيمية عيهػػػود بػػػاراؾ. فػػػرغـ معرفتػػػد بػػػيف وجهػػػة بػػػاراؾ الدقيقيػػػة هػػػي التفجيػػػر، كػػػاف يعتبػػػ
لمفمسطي ييف فيها أي ا الك،ير مف التفريط. وقد قاؿ في دي د، ع د لو أتيح لد عبراـ اتفاؽ، لما قبؿ باق سداب 

 % مف ال فة بدوف القدس. 80مف أك،ر مف 
كػػػاف ،مػػػة  فػػػاؽ وكػػػذب ك،يػػػريف فػػػي اقدتفػػػاؿ المركػػػزي ببيريػػػز، وكا ػػػت اقبتسػػػامات ك،يػػػرة. وكػػػاف مػػػف بػػػيف 

 ادكيف جدا رئيس الػوزراف  ت يػاهو  عذ يعتبػر اقلتفػاؼ العػالمي دػوؿ بيريػز بم،ابػة التفػاؼ دػوؿ المشػروع ال
 الصهيو ي األكبر، والذي في صمبد سمب دقوؽ شعب، ودرما د مف وط د ودولتد.

 22/6/2023، الغد، عّمان
 

 .. دعوة لمقتل"اي اكبر" 46
 العربي رأي القدس

وايػػا كا ػػت ديا تػػد او هويتػػد، فػػاف هػػذه دعػػوة لمقتػػؿ، قطػػنؽ الرصػػاص ’  اكبػػراهلل‘اف يػػردد اي ا سػػاف عبػػارة 
 فورا، ودوف اي تردد.

باقمس كاف مف ردد هذه العبارة زائرا يهوديا قرب الدائط ال ربػي لممسػجد اققصػه، او دػائط المبكػه دسػب 
 أردتد قتين.التسمية اليهودية، فما كاف مف ادد الدراس اق اف عاجمد باطنؽ عدة رصاصات 

اهلل ‘القتيؿ لـ يكف مسمدا، ولـ يع،روا في منبسد عمه اي اسػمدة او مػواد مريبػة، كػاف مسػالما، ولكػف عبػارة 
 ا طر مف كؿ اقسمدة، بؿ واك،رها فتكا ع د هفقف المذعوريف المرتبكيف.’ اكبر
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لبقاف عمه قيد الدياة، بات عميهـ بات مم وعا عمه العرب والمسمميف اف يرددوا هذه العبارة اذا كا وا يريدوف ا
،  اصػػة مػػف اصػػداب ’ال ربػػاف‘الصػػمت وعػػدـ الصػػنة فػػي بمػػد يدكمػػد  ظػػاـ ع صػػري عقيدتػػد القتػػؿ، قتػػؿ 

 اقرض اقصمييف، مسيدييف كا وا او مسمميف.
ق  عرؼ اقسباب التي دفعت بهذا اليهودي  ػدية القتػؿ بسػبب الشػبهة، دتػه يكبػر بالطريقػة التػي وصػفتها 

ت اق بػػػاف، ومػػػف المفكػػػد اف الدػػػارس الػػػذي اطمػػػؽ ال ػػػار مػػػا كػػػاف يفعػػػؿ ذلػػػؾ، اي قتمػػػد، لػػػو عػػػرؼ ا ػػػد وكػػػاق
 يهودي.

اق ساف الفمسطي ي ابف اقرض وممدها، هو المستهدؼ دائما، مستهدؼ في صنتد، مستهدؼ في مقدساتد، 
 مستهدؼ في بيتد، مستهدؼ في اطفالد وافراد اسرتد.

 يكفػػي، واقتدػػاـ مسػػجده اققصػه عػػدة مػػرات عمػه ايػػدي المسػػتوط يف الػػذيف ب ػاف المسػػتوط ات عمػػه ار ػد ق
يبد،وف عف هيكػؿ مزعػوـ ق يكفػي اي ػا، فػالمطموب اك،ػر مػف هػدـ هػذا المسػجد، المطمػوب القتػؿ والتصػفية 

 لكؿ مواطف فمسطي ي واقعذار والمبررات جاهزة.
مة اقسػرائيمية لػد بعػد ا تهػاف  دماتػد، ق ػد سفير ج وب افريقيا السابؽ لـ يتردد لدظة في رفض تكريـ الدكو 

ق يشػػرفد اف تكرسمػػد دولػػة تمػػارس الع صػػرية الب ي ػػة بصػػورة اك،ػػر شراسػػة مػػف ال ظػػاـ الع صػػري فػػي بػػنده. 
 واقك،ر مف ذلؾ اف هذا السفير الشجاع طمب اقتنع عشريف شجرة جرى زرعها باسمد.

اسـ الديمقراطية والد ارة ودقوؽ اق سػاف، ويجػد الػدعـ العالـ  اؽ ذرعا بهذا الكياف الع صري الذي يقتؿ ب
 المطمؽ مف الوقيات المتددة اقمريكية زعيمة العالـ الدر.

في م تمؼ ا دػاف اقرض ’ اهلل اكبر‘كـ ا ساف فمسطي ي يستشهد برصاص ال ظاـ الع صري ق د ردد عبارة 
 المدتمة 

يها تدسػػبا لدػػرب تسػػت دـ فيهػػا اسػػمدة كيميائيػػة، ولػػف السػػمطات اقسػػرائيمية تػػوزع اق عػػة ال ػػاز عمػػه مسػػتوط 
  ست رب اذا ما وزعت كمامات لكتـ اصوات الفمسطي ييف او اشرطة قصقة لم ع ترديد عبارة اهلل اكبر.

لػػف  سػػت رب اي ػػا اذا وزعػػت السػػمطات  فسػػها تعميمػػات مكتوبػػة لمسػػياح اليهػػود وغيػػر اليهػػود زوار اقرا ػػي 
 عبارة اذا كا وا يريدوف السنمة وتج ب الرصاصات القاتمة.المدتمة بعدـ ترديد هذه ال
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بُأعطي هذه الدكومة شيكا مفتوداب، يقوؿ الوزير  فتالي بي يت لرفاقد. ويقصد بي يت اقئتماف السياسي. فهػو 

دد بتركها، دتػه لػو بػدأت مفاو ػات مػع الفمسػطي ييف، األمػر الػذي يبػدو لف ي سدب مف الدكومة بؿ ولف يه
في هذه المدظة ك ياؿ م رؽ ر ر، كالدولة الفمسطي ية  فسها. اذا ما بدأ ق سمح اهلل دوار كهذا، فاف بي يت 
سػػيطمب اق يعطػػه الفمسػػطي يوف اي سػػمفة، وأف تػػدار المداد،ػػات اي ػػا عمػػه كػػؿ الموا ػػيع بػػالتوازي )اقمػػر 

لػػػذي سػػػيجعؿ التقػػػدـ صػػػعبا بػػػالطبع(. واذا لػػػـ يكػػػف كػػػؿ هػػػذا بكػػػاؼ، فػػػاف المردمػػػة الرابعػػػة مػػػف  طػػػة بي يػػػت ا
السياسػػية سػػتكوف طػػرح اقتفػػاؽ عمػػه الجمهػػور ققػػراره. ولهػػذا ل ػػرض فا ػػد يعمػػؿ عمػػه قػػا وف اسػػاس يتعمػػؽ 

 باقستفتاف الشعبي.
عػيش مػع المشػكمة الفمسػطي ية عذ وصػػم ا فػي بدايػة اقسػبوع أ،ػار بي يػت عاصػػفة كبػرى دػيف قػاؿ  ا ػد يجػػب ال

الػػه طريػػؽ مسػػدود، م،ػػؿ رفيقػػد مػػف جػػوق ي الػػذي يعػػيش مػػع الشػػظية فػػي المػػف رة. وبعػػث بي يػػت بالرفػػاؽ مػػف 
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بيشعب لمب اف عمه اقرض بيكبر قدر ممكف، بال ػبط م،ممػا بعػث شػاروف بالمسػتوط يف لنسػتيطاف عمػه كػؿ 
يػت فػيمكف القػوؿ اي ػا اف الدولػة الفمسػطي ية هػي غػرس لػـ يسػتوعب تمة. واذا ما وسع ا التشبيد التم،يمي لبي 

في جسد اليميف، ولهذا السبب فقد تيجمت الفكرة المرة تمو اق رى، دته واف ألقه رئيس الوزراف الؼ  طػاب 
 ر ر في بار اينف وأعمف عف دؿ الدولتيف.

 ػيع السياسػية المعقػدة وبالتيكيػد لػيس يدسعي بي يت بي د مدظور السعي اله الكماؿ، وق سػيما لػيس فػي الموا
فػػي الشػػرؽ اقوسػػط. مػػف يسػػعه الػػه ذلػػؾ يجمػػب مصػػيبة. اقرهػػاب فػػي م تصػػؼ التسػػعي يات ا ػػدلع بعػػد أف 
جػػرت مداولػػة لتدقيػػؽ دػػؿ كامػػؿ لممشػػكمة مػػف  ػػنؿ اتفاقػػات اوسػػمو. وجػػافت اق تفا ػػة ال،ا يػػة فػػي أعقػػاب 

ومف ه ا أي ا ولدت اقسػتعارة المشػوقة عػف الشػظية  ركض باراؾ  دو تدقيؽ اتفاؽ شامؿ في كامب ديفيد.
في المف رة. بليس كؿ شػيف ممكػف دمػدب، يقػوؿ بي يػت لرجالػد. باديا ػا توجػد  زاعػات يجػب أف تػديرها، عذ ق 

 يوجد  يار ر رب.
يشػػكو بي يػػت مػػف أف أ طػػاف السياسػػييف الػػذيف أرادوا ادػػنؿ السػػنـ الموهػػـو أ،قمػػوا عمػػه  مػػط دياتػػد وكػػادوا 

فو د دياتد. ففي اياـ اق تفا ة اقوله كاف يعيش في  يويورؾ وسافر اله البند لق اف شهر في ال دمة يكم
. باريػد أف ام ػع  اقدتياط في راـ اهلل. في اياـ بالسور الواقيب كاف يعيش في فموريدا وجػاف ليقاتػؿ فػي طػولكـر

ع الدولة الفمسطي ية قف مع ه هذه الدولة هذه الدروبب، يقوؿ مدب السنـ مف البيت اليهودي. باريد أف أم 
 هو درب أ رىب.

 
 ال يوجد حب كبير

كيػػؼ تم ػػع الدولػػة الفمسػػطي ية  الدػػؿ السياسػػي لبي يػػت يبػػدو هاذيػػا ولػػيس معقػػوق دتػػه فػػي  ظػػر رفاقػػد، ولك ػػد 
ؽ ج، متيكد مف أف العالـ سيفهمد في  هاية المطاؼ. دسب بي يت، تفرض اسرائيؿ سيادتها فورا عمه الم اط

الػػؼ فمسػػطي ي فػػي هػػذه الم طقػػة  50فػػي المائػػة مػػف ارا ػػي ال ػػفة. وت ػػـ اسػػرائيؿ  60التػػي تشػػكؿ قرابػػة 
مميوف فمسطي ي، يقتػرح بي يػت مػ ح  2و  2.5وتم دهـ ج سية اسرائيمية. ولمم اطؽ أ و ب، ديث يسكف بيف 

سػػ ة. وعمػػه هػػذا الدكػػـ  35دكػػـ ذاتػػي، مػػف ال ػػوع الػػذي اقتردػػد م ػػاديـ بػػي ف فػػي مػػفتمر كامػػب ديفيػػد قبػػؿ 
 الذاتي يفرض بي يت قيديف أساسيف  ق يكوف لد جيش، وق يسمح لد باستقباؿ النجئيف الفمسطي ييف فيد.

وبي يػػت عمػػه ق اعػػة مػػف اف اققتصػػاد سيدسػػـ فػػي ال هايػػة المسػػتقبؿ المشػػترؾ. فعمػػه مػػدى سػػ تيف كػػاف مػػدير 
ف. فقد قدظ بي يت رغبػة شػديدة فػي العػيش معػا، عاـ مجمس بيشعب وكاف يعرؼ جيدا، عمه دد قولد، الميدا

العرب اله جا ب المستوط يف. وهو يراهـ يعمموف في م اطؽ ص اعية مشتركة، يتدركوف عمه ذات الطرؽ، 
يشتروف مف ذات المدنت، وق سيما لدى رامي ليفي فػي قطػاع ب يػاميف. وقػد شػ ص أي ػا تعبػا شػديدا. بق 

 رغبة في الصداـب، يقوؿ مدمن الداؿ. يوجد دب كبير ولكف ق توجد اي ا
بولكػػف دتػػه قائػػد الم طقػػة الوسػػطه  يتسػػاف الػػوف، الػػذي هػػو اي ػػا  ػػريا ودػػدة بسػػييرت متكػػاؿب يدػػذر هػػو 

 اق ر مف الجمود الذي يفدي اله تصعيد لمع ؼب، يقولوف لبي يت.
 بعمه رجاؿ الجيش اف يمت عوا عف اقعراب عف أراف سياسيةب، يجمؿ بي يت ال قطة.

فػػي هػػذه اق، ػػاف يجمػػس بي يػػت فػػي الدكومػػة ولديػػد اسػػبابد قف يكػػوف را ػػيا. فاقغمبيػػة المطمقػػة مػػف اع ػػاف 
اقئػػػتنؼ يفكػػػروف م،مػػػد، دتػػػه واف قػػػالوا امػػػورا معاكسػػػة. هػػػذه هػػػي عهػػػود المػػػوبي مػػػف أجػػػؿ بػػػند اسػػػرائيؿ، 

تجتػػاح الػػبند مػػف اليمػػيف،  دوتػػوبيمي والػػن مبػػاقة السياسػػية ليئيػػر لبيػػد. موجػػة –د ػػوف  –تصػػريدات ليبرمػػاف 
وبي يػػت يريػػد أف يقودهػػا. وبالم اسػػبة، فػػي اقداديػػث ال اصػػة ي، ػػي بي يػػت عمػػه تسػػيبي لف ػػي، رئيسػػة فريػػؽ 
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المفاو ات السياسية في الدكومة. وهو يقوؿ اف بلف ي تتصرؼ بشكؿ مسفوؿ رغـ مواقفها. تكتيكها ورلياتها 
 صديدةب.

 
 
 
 

ة لهذه الدكومة، رغـ المصاعب. لعمد يفهـ باف لف ي ق يمك ها وددها أف يتددث بي يت اليوـ عف وقية طويم
تدفع مسيرة سياسية تهز اقئتنؼ. وبي يت ق بد يعرؼ مع ذلػؾ بػاف ،مػة مػف كػاف يمك هػا أف تدػؿ الدكومػة 
ا والت افس في اق ت ابات فقط كي ق يكوف هو في دا مها. وهذه اسمها سارة  ت يػاهو. فػي هػذه المدظػة، يػده

 هي السفمه.  نفا لمشائعات، فهي ق تفعؿ بالدكومة ما تشاف.
 22/6/2023، "معاريف"
 22/6/2023، األيام، رام اي
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