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  أواًل : الممف السياسي 

 
 عاجل الجتماع دعا عباس محمود الرئيس إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال 

 .اهلل رام مدينة في الرئاسة بمقر الخميس غداً  مساء الفمسطينية، لمقيادة
 الجانب قبل من المستويات كافة عمى المستمرة الكبيرة التحديات أمام: "ردينة أبو وأضاف

 المدمرة االستيطانية النشاطات استمرار او الفمسطينية، االموال بحجز يتعمق ما سواء االسرائيمي
 جنوب باىر صور في الحمص بواد آخرىا كان التي المواطنين، بيوت بيدم وانتياءً  المرفوضة،

 عمى ردا ىامة قرارات التخاذ الخميس، يوم مساء عاجل الجتماع دعا الرئيس فإن القدس، شرق
 ".والتعديات التحديات ىذه كل

 يتعمق ما سواء المستويات كافة عمى طرق مفترق سيكون االجتماع أن إلى أبو ردينة وأشار
 االستفزازات دعم ومحاولتيا االميركية بالتحديات وانتياء المرفوضة، االسرائيمية االجراءات بسمسمة

 .الفمسطينية والحقوق بالشرعية ليا عالقة ال وقائع وخمق االسرائيمية،
 وفا وكالة: المصدر

 
 ىو بالقدس  الحمص وادي في بناية 61 قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية ان ىدم االحتالل لـ

 في العرقي التطيير من وجزء عمينا، إسرائيل تشنيا التي الديموغرافية الجغرافية الحرب من جزء
 ما إلى القدس سكان عدد تخفيض إلى ييدف الذي 0202 إسرائيل مخطط ضمن القدس، مدينة

 ونحن القدس، في ابقوا الحمص واد في ألىمنا ونقول السكان، مجمل من% 61 عن يزيد ال
 ".المقدسة المدينة في أىمنا صمود نعزز أن جاىزون

 أفق ال: "،حفل تخريج الفوج الخامس واألربعين لجامعة الخميلفي وأضاف اشتية خالل كممة لو 
سرائيل اإلسرائيمية، والحكومة األميركية اإلدارة مع لمسالم  تدمير عمى ممنيج بشكل تعمل وا 
 غدًا  يدعو أن عباس محمود الرئيس استدعى القدس في جرى وما مستقبمية، حمول أي إمكانية
 عن االنفكاك باستراتيجية بدأنا جانبنا من ونحن القادمة، الخطوات لتدارس اجتماع إلى الخميس

 منتوجنا إلى وسنرتكز مستشفياتنا، وعززنا إسرائيل، إلى الطبية التحويالت واوقفنا االحتالل،
 السالم يريد ال يشجعيم ومن السالم يريدون ال بيوتنا ييدمون والذين. منتجيم مواجية في الوطني
 ".أيضا

أردف اشتية: "الذين يسّوقون فكرة السالم االقتصادي عمى حساب الحل السياسي ال يريدون و 
السالم، نحن شعب يريد الحرية والكرامة وعزة النفس ونريد أن نبني حقوقنا عمى العدل، من أجل 
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دولة فمسطينية ذات سيادة قابمة لمحياة مترابطة األطراف عاصمتيا القدس وحق العودة لالجئين،  
 ."نريد الحرية ألسرانا األبطال وأن نبقى األوفياء ليمو 
 إن: "المصري الوطني باليوم االحتفال في كممتو خالل اشتية محمد. د ومن ناحية أخرى قال  

 عمق في تمتد البمدين بين فالعالقة ،اً أيض وفمسطين مصر تاريخ في ضارب يوم يوليو 02
 العربي القومي والمد العروبة ىي بل الجوار، وحكم فقط سياسية جغرافيا ليست والعالقة التاريخ،

 تتوج واليوم السيسي، الفتاح عبد الرئيس فخامة إلى وصمنا أن إلى المتالحقة والحقب والناصرية
 ".والسيسي مازن أبو الرئيسين بين المستمر بالتنسيق ومصر فمسطين بين العروبة روح
 السياسية الجغرافيا وأىميا القضايا، من العديد في مصر مع شركاء نحن: "الوزراء رئيس وتابع
 التي العالقة من التدريجي لالنفكاك العربي والعمق مصر مع التاريخية فمسطين حدود تشكمو وما

 .والعراق األردن بعد القاىرة الى قريبا الطريق في نحن،االحتالل واقع عمينا يفرضيا
 وفا وكالة: المصدر 
 
 
 
 
 انعقاد عقب الختامي بيانو في" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير لحركة الثوري المجمس أكد 

 شعبنا داعياً  الوطني، مشروعنا قمب وتشكل األبدية، عاصمتنا القدس أن السادسة، دورتو
 وعزل األقصى واقتحام التيويد وفرض واألحياء البيوت بيدم االحتالل إلجراءات الحازم لمتصدي
 بكل القصوى األولوية وصمودىم أىميا ودعم القدس إيالء يستدعي ما محيطيا، عن القدس
 .فييا لمعمل المرجعيات وتوحيد وتحركنا، ومشاريعنا خططنا
 االحتالل مواجية في تقف الفمسطيني لالك ومعيا فتح حركة إن عمى الختامي البيان وشدد

 اإلدارة تشّنو الذي المستمر العدوان مواجية وفي االستيطاني استعماره واستفحال االسرائيمي
 الفمسطينية التحرير منظمة بقيادة والدولي االقميمي بتحركنا ونستمر وحقوقو، شعبنا عمى األميركية
 .محمودعباس الرئيس رأسيا وعمى لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل
 وقدسنا حقوقنا ضد األميركية والقرارات االجراءات لكل المطمق  فتح حركة رفض  البيان وجدد

 الظالمة اإلجراءات ىذه لوأد كافة، المستويات وعمى الحثيث بالتحرك المضي مؤكدة والجئينا،
 .المنطقة في العادل السالم فرص تقوّض  والتي الدولي لمقانون المخالفة

https://fatehinfo.net/post/158351
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 أولويات رأس عمى يبقى لموطن، والسياسية الجغرافية الوطنية الوحدة استرداد  عمى البيان وأكد 
 تطبيق بيدف المصري الجيد مع اإليجابي لمتعاطي الحركة استعداد عن المجمس ويعّبر فتح،
 في أىمنا احتياجات لدعم عمميا الستمرار بالحكومة مييبا ،60/62/0262 التفاق وكامل فوري
 .المتاحة السبل بكل الجنوبية افظاتالمح
 السالم مبادرة ذلك في بما قمميا وقرارات العربية بالشرعية فتح حركة تمسك عمى البيان وشدد
 مديناً  والقدس، لفمسطين والمالي السياسي الدعم قرارات بتطبيق ونطالب تغيير، أي دون العربية
 صريح خرق أنيا عدا شعبنا، ظير في طعنة ذلك ويعتبر لمبعض التطبيع نحو اليرولة بشدة

 إنياء وأولوية فمسطين قضية مركزية عن األنظار تحويل ونرفض عربية، جماعية لقرارات
 ألرضو االسرائيمي االحتالل

 حول داخمية لجان وتشكيل وغزة القدس حول الداخمية القرارات من عديد الثوري المجمس واتخذ
 تتعمق وطنية وقرارات االستشاري، المجمس وتشكيل اخميالد بالنظام تتعمق لقرارات إضافة ذلك،
 المقاومة حول وقرار اإلسرائيمية البضائع ومقاطعة المستوطنات منتجات تجريم قانون بإنفاذ

 .الشعبية
 الجنوبية باألقاليم والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 
 الخميس،  غداً  يوم الفمسطينية القيادة اجتماع" إن فتح حركة رئيس نائب العالول، محمود قال  

 ".لمغاية ميماً  اجتماعاً  سيكون
 غير االنسيال وبيذا بالمقدمات، يتعمق االجتماع أن: فمسطين صوت عبر العالول وأضاف
 .الحمص وادي في ارتكبت التي الكبرى الجريمة وآخرىا اإلسرائيمية، االنتياكات من المسبوق

 وال عميو، ىو كما الراىن الوضع يستمر أن أبداً  يجوز وال باإلمكان يعد لم أنو عمى العالول وشّدد
 من بد وال بيا، ممتزم وغير بيا متمسكاً  ليس اآلخر الطرف باتفاقيات، متمسكين نبقى أن يجوز
 ". الياوية لحافة األمور وصمت لو حتى إجراءات اتخاذ
 الدولة وفكرة العودة وحق القدس األساسية وثوابتنا قضايانا المرة ىذه المستيدف أن عمى وشّدد

 تعزيز وسائل أىم وأحد الصمود، سوى شيئًا، نناقش أن خيار لنا ليس ذلك أجل ومن الفمسطينية،
 بأن الجميع يدرك أن بد ال الفمسطيني اإلجماع أن بالمعنى البحرين ورشة في جرى ما الصمود،
 . الكبرى التحديات مواجية في اتفاق من بد ال كان ميما المرحمة ىذه في األولوية
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 بمشاعر نتالعب وال واضحين، نكون حتى: "العالول قال ، الوطنية بالمصالحة يتعمق وفيما 
 يعودوا أن المفترض ومن ذىبوا، والمصريون مصر، في اإلخوة عن النظر بغض حميورنا،
 ".شيء بأي يأتوا ولم ،0262 اتفاق آليات تطبيق حول واضحة بإجابات
 الوطنية الوحدة واستعادة المصالحة تكن لم حال في أنو عمى فتح، حركة رئيس نائب وشّدد
 .شيئاً  نصنع ال أن اإلطالق عمى يعني ال فيذا اآلن، متاحة

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 كان سيصل الوفد المصري أن عن الفتياني، ماجد فتح، لحركة الثوري المجمس سر أمين كشف 

 .المصالحة حوارات في جديد وال تأجيميا تم الزيارة لكن األيام، ىذه اهلل رام إلى
 

 الجدول تنفيذ والمطموب زمني جدول وىناك اتفاقيات ىناك فمسطين، صوت عبر الفتياني وقال
عالن الزمني،  من القادمة لمخطوة ذاىبون وأننا طويت، االنقالب صفحة بأن واضح موقف وا 
 كممتو، خالليا من الشعب سيقول برلمانية، انتخابات إلى لمذىاب غزة في الحكومة عمل ناحية
 ".واحداً  شعباً  الفمسطيني الشعب سيرى والعالم

 جيداً  يبذلون المصريين واالخوة حماس، حركة مع مباشر حوار  وجود عدم الفتياني  وأوضح 
 ىنا من الشروط بعض فرض وتحاول تماطل، وحماس الزمني الجدول ىذا لتنفيذ الجميع؛ مع

 .المحمة إعادة وفيو لمجميع مكان فيو الزمني الجدول يشترط، ال الوحدة يريد والذي  وىناك،
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 
 
 االحتالل ليدم التام االتحاد رفض الفرا، الرحيم عبد االوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير أكد 

  بالقدس باىر صور في سكنية لبنايات
 فيدريكا االوربي االتحاد في الخارجية لمسياسة العميا المفوضة ان فمسطين، صوت عبر الفرا وقال

 حكومة وطالبت القدس مدينة معالم بتغيير  السماح عدم فيو اكدت بياناً  اصدرت موجريني
 .الدولتين حل عمى يؤثر استمرارىا الن فوراً  إجرائيا بوقف االحتالل

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
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 الحكومة: ممف ثانياً  

المواطنين لمساندة  تين خطي وضعت ممحم ان الحكومة لحكومة ابراىيم المتحدث باسم ا قال  
والثانية طويمة  األمد احداىما قصيرة  مبينًا ان  ، م االحتالل منازليمالذين ىد في وادي الحمص

بل تنفيذ الخطة طويمة ايجاد مساكن ليم قو  عمى ارضيم المواطنين تباث وتقومان عمى تعزيز ، 
 كل تدرس  يةلجان فن ىناكان مشيرا الى  الميدمة ، البيوتل عمى انقاض از من بإقامةاالمد 

 .وعدم مغادرتيا  المواطنين عمى ارضيم  ثبات الخيارات لتعزيز
تأتي  قال ممحم انيا ، عات مشتركة في القاىرة اجتملعقد االحكومة  بتوجو  وفيما يخص 

وضمن خطتيا في االنفكاك ومة في االردن والعراق رتيا الحكالتي اج السابقة لمقاءات استكماال
 عن االحتالل.

 ورئيس الوزراء  ممحم ان الحكومة أوضح  ،عن شير تموز وحول النسبة التي ستدفع لمموظفين
 المدارس و وعودة المبارك مول عيد االضحى السيما مع ح ، اىمية كبيرة  ىذا االمر يوليان 
 عن نسبة الصرف . عالنليم بعد ذلك اإللمخزينة من اموال  ما سيدخل  بانتظار تقييمومة الحك

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 

تيش خالل عمميات دىم وتف مواطناً  02 األربعاءفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 .لممنازل بالمحافظات الشمالية

 الجنوبية باألقاليم والثقافة االعالم مفوضية: المصدر
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 تصريحات يم منئفي مجمس االمن عن رفضيم واستياعضاء األعبر عدد من مندوبي الدول  
ال يمكن  قال فيها أنه الذي غرينبالت، جيسون األوسط، الشرق إلى الخاص األمريكي لمبعوثا

حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم أو مرجعيات 

 بـ المعروفة لمسالم ترامب، األمريكي، الرئيس خطة عن خالل حديثو ، ةقرارات األمم المتحد
 "القرن صفقة"
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 قائمة ليس الدولي القانون لنا، بالنسبة” المتحدة األمم لدى ألمانيا سفير ىويسجن كريستوف وقال 
 .“نريده ما منيا نختار طعام

 .“ليا االمتثال يجب دولي، قانون ىي األمن مجمس قرارات” روسيا سفير نيبينزيا فاسيمي أكد فيما

 مفيداً  يكون ربما المنطقة إلى بزيارة األمن مجمس قيام أن إلى نيبينزيا وأشار

 لمسالم جيد أي ستدعم بالده إن المتحدة األمم لدى فرنسا سفير ريفييو دي نيكوال قال جيتو ومن
 كل خصوصا الدولي، بالقانون ممتزما ىذا دام وما معا، وضعناه الذي المنيج مع متماشيا دام ما”

 .“األمن مجمس قرارات

 األمن مجمس جمسة خالل  جرينبالت جيسون األوسط الشرق إلى األمريكي المبعوث وكان
 النقاب سيكشف متى بشأن قريبا قرار اتخاذ في يأمل ترامب دونالد األمريكي الرئيس إن ، الدولي
 .والفمسطينيين إسرائيل بين لمسالم خطة عن

 أضاف لكنو ،“ورقة 12 حوالي” من المؤلفة الخطة بشأن تفاصيل أي عن جرينبالت يكشف ولم
 مرجعيات أو الحاسم غير الدولي القانون أو الدولي التوافق أساس عمى الصراع حل يمكن ال أنو

 األمن مجمس أعضاء من قوية ردودا أثار ما وىو المتحدة، األمم قرارات

  رويترزوكالة : لمصدرا

 

 بين النزاع لتسوية األوسط الشرق إلى الدولي األمن لمجمس تابعة بعثة إرسال إلى روسيا دعت 
 .واإلسرائيميين الفمسطينيين

 األمن لمجمس جمسة خالل نيبينزيا، فاسيمي المتحدة، األمم لدى الدائم روسيا مندوب وقال
 إلى الدولي األمن لمجمس بعثة إرسال طويل وقت منذ الضروري من: "الثالثاء مساء الدولي،
 ".المنطقة

 توتسوي يمكن ال األوسط الشرق في النزاع أن عمىردًا عمى صريحات غرين بالت   نيبينزيا شددو 
 األمن مجمس قبل من إرساؤه تم األساس ىذا" أن إلى مشيراً  الدولي، القانون أساس عمى إال

 ".وجوده عدم عن المتحدة الواليات ممثل تحدث التي الدولي التوافق ىو وىذا الدولي،
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 ىل: "وتساءل". أيضا األمن مجمس بيد الدولي التوافق في النظر إعادة" أن إلى نيبينزيا ولفت 
 ".الموقف ىذا مع بوساطتو سيذىب أين إلى المحترم مريكياأل الممثل يفيم

 الفمسطينية الوحدة استعادة في لممساىمة جيودا تبذل موسكو نإ نيبينزيا قالمن ناحية أخرى و 
 .االتجاه بيذا المصريين الزمالء بخطوات وترحب

 روسيا اليوم: لمصدرا

 
 تشيده الذي لمتصعيد إدانتيا عن المصرية، الخارجية وزارة عن صادر بيان في مصر أعربت 

 جنوب' الحمص وادي' في سكنية مباني عدة بيدم اإلسرائيمية السمطات قيام من القدس، مدينة
 مقررات مع يتنافى بما القدس في القائم الوضع تغيير شأنيا من أعمال ألية ورفضيا المدينة،
 .واإلنسانية الدولية االتفاقات من وغيرىا الصمة، ذات الدولية الشرعية

 مؤكداً  والشامل، العادل السالم تحقيق جهود عمى األعمال هذه تأثير مخاطر إلى البيان نوهو  
 استئناف عمى والعمل المشروعة، الفمسطيني الشعب حقوق دعم تجاه الراسخ مصر موقف عمى

 الشرعية لمقررات وفقاً  الدولتين حل أساس عمى السالم بعممية الدفع بغية المفاوضات
 وزارة الخارجية المصرية: لمصدرا.الدولية

 

 اإلسرائيمي االحتالل سمطات لقيام الشديدين واستنكاره إدانتو عن السعودي الوزراء مجمس أعرب
 مئات تؤوي والتي القدس شرق باىر صور ببمدة الحمص وادي منطقة في المنازل عشرات بيدم

 الفمسطينيين، المواطنين من األفراد

 بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم برئاسة االسبوعية جمستو خالل الوزراء مجمس ودعا 
 الذي الخطير والتصعيد العدوان ىذا لوقف التدخل إلى الدولي المجتمع سعود آل عبدالعزيز
 طابع تغيير ومحاولة القدس مدينة من لممواطنين القسري والتيجير الفمسطيني الوجود يستيدف
 ذات واالتفاقات واإلنسانية الدولية القوانين مع ويتعارض السكانية، وتركيبتيا القانوني المدينة
 .الصمة

 وكالة االنباء السعودية: لمصدرا

https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/2946454275426499


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-24                   األربعاءاليوم  : 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 
 فتح لحركة المركزية المجنة عضو" صبري أبو" صيدم ممدوح: القائد دايإستش - 02-2-6126

 .العمميات لشؤون العاصفة قوات العام قائدال ونائب
 

 فمسطين عمى البريطاني االنتداب صك عمى يصادق األمم عصبة مجمس - 6100 -02-2
 باالتفاق وضعت قد االنتداب صك مسودات وكانت. 01/1/6102 في التنفيذ موضع ووضع
 61/2 في البريطانية لمحكومة وقدم العالمية الصييونية والمنظمة البريطانية الحكومة بين السري

 عام في اإلنجميزي العموم مجمس عميو ووافق 1/60/6106 في األمم لعصبة وقدم ،6161/
6100 . 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

