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  أواًل : الممف السياسي

ان دولة فمسطين حريصة عمى السالم ويدىا ممدودة لمسالم ، أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية 
ا تزعم االدارة مفرصة لمسالم ك أيرفض ت ، ولم وفق الشرعية والقوانين الدولية وحل الدولتين

لمحفاظ  7634االمريكية ، مطالبًا احزاب االشتراكية الدولية باالعتراف بدولة فمسطين عمى حدود 
 عمى حل الدولتين ومنع االحتالل من ضم اراضي جديدة لممستوطنات .

فض بشدة صفقة القرن النيا تريد نر  الدولية االشتراكية مؤتمرخالل كممة له في اشتية وقال 
في  لحرب من الموبي الصييوني في االدارة االمريكية ونتعرضانياء القضية الفمسطينية ، 

ان امنيات الشعب الفمسطين ال ترتقي  ، وتصريحات حرينبالت في مجمس "  والرواية الجغرافي
، وعمى وقمة التزوير في المواقفلحقوق الشعب الفمسطيني ة االجحاف يعتبر قم الى حقوق، ىذا

الي ت ىي بمثابة  في قرارتتيا راراتياق ان تعيد النظر في فمسطينالثقة مع  واشنطن ان تعيد 
اسرائيل وان التبقى العالقة االمريكية متمركزة عمى  شرن حرب ممنيجة ىدفيا االبتزاز السياسي.

 . فقط

مع  سياسي لمسالميوم شريك  أيلم تكن في  المتعاقبة ان الحكومات االسرائيميةأضاف اشتية و 
 ،الفمسطينية  السمطة مع عمييا وقعت التي االتفاقيات من أي تنفيذ تريد ال اسرائيلالفمسطينيين، و 

اتفاق المرحمة  وال االقتصادي وال اتفاق باريس اوسمو اتفاق ال االتفاقيات من اي متحتر  ولم 
 أخدت وبالتالي، ممنيج بشكل تخرقيا وانما ، ويفر وايال اتفاق و  الخميلاتفاق  وال ةاالنتقالي
 تشكيل صباح اليوم وتم الموقعو مع االحتالل، باالتفاقيات العمل بتعميق  قراراً الفمسطينية  القيادة
 .القرار ىذا تنفيذ اليات لدراسة لجنة

من  لمسمطة، المالية المصادر لتجفيف ة منيجضمن خطة ماشتية ان دولة االحتالل سعت  وقال
 تمول السمطة ان عن فالحديث لألسرى، كمخصصات شيكل مميون 17 شيريا مخالل خص

 . وغير مقبول بأي شكل من االشكال مردود كالم ىو االرىاب

 االنفكاك عمى مبنية باستراتيجية بدأت قد عباس، الرئيس من بتوجيو الحكومة" أن وبين اشتية 
 احالل استراتيجية الى ذلك في ارتكزنا حيث االحتالل، من العالقة الكولنيالية مع التدريجي

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/463569297774009/UzpfSTQ2MDM5NDQ2MDgwMjYyODoxMjk2ODIwNjk3MTU5OTk2/?__tn__=kC-R&eid=ARAOeuH6BmSp2Dkc0fDqyte7aogt_Sf7QrJiX4cbpkVBdUtisbQiRThl-LAzLFbZF5v4SHkXO10kQoy3&hc_ref=ARRIK9IzULcZVtbzxD6xqwSDhUpUUVs50S_YHkYbOVzcbAfoS6tzucv_X9osOJEaOH0&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDp38u5Bkel-vG0XH5-rEMZgJDFBkuLqwkCiH2sIDBBUCuU8pdsaYpM7IAOIWscuYiJTaHo5bFvhSOnaALm2Jc4zm8J8GeGLTRRpdVgaJzsgdAxYbH9EXvVsRK0WnSxMcL7GHeLNbW-dWP1rfXxYajpWgby4-WtPv2FhcvSP_n4-6qNdylgAXOM5zDZpPsff23Md8UpKgVcWQDpCf0vJQLEtVxzhvv_k3blSgrjgTuNz120M4yccSfB3OnyQus-DvY31Exith5Z7mtCgTbUtRwPjkvmxFUQ60y6I0ELsKtfs1EzLz93T0S32mGbofivt9EsEfreHnXOXEP0mHDPSA
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 بدأنا وقد ومصر، العراق االردن وتعزيزر المنتج الوطني وتوسيع عمقنا العربي مع  الواردات
 بما االجراءات من والعديد االسرائيمية المستشفيات الى الطبية التحويالت ووقف النظيفة بالطاقة

 ". المائي الحصاد فييا

وفي  عمى استراتيجية تعزيز صمود المواطن الفمسطيني في القدس وفي قطاع غزة عمل حالياً نو 
  اء الضفة .كل انح

 قطاع إلى غداً  لمذىاب الفمسطينية، الحكومة استعداد عن اشتية، أعرب بالمصالحة، يتعمق فيماو 
مؤكدًا اننا  ،71/71/1174 االتفاق ارضية عمى حماس،حركة  مع المصالحة اتفاق لتنفيذ غزة؛
 عمى مبنية لنا بالنسبة المصالحة و عمينا، الواقعة االستحقاقات كل لمواجية جدية مصالحة نريد

 .وكل ما يمي ذلك واحد أمن ورجل وقانون شرعية

 أنو إلى الفتاً  الفمسطينية، لممصالحة مبادرة قدم عباس، محمود الفمسطيني الرئيس أن اشتية، وبين
 الى الذىاب فنحن مستعدون المصالحة، نحو القيادة برؤية تقبل ال حماس حركة كانت اذا

 .عية الفمسطينيةيلممؤسسة التشر  الفمسطيني الديمقراطي الوىج عمى من الحفاظ العامة؛ االنتخابات

 تجارية وغرف بمديات انتخابات اجرينا فقد عامة، انتخابات الى الذىاب نريد: "وتابع اشتية
لمبمدية  رئيس تعيين تمباالمس  بل غزةقطاع  في انتخابات أي يجر لم بينما الضفة، في وطالبية

 ." 

 ومشاركة عباس محمود الرئيس السيد ، تحت رعاية اليوم صباح اهلل رام مدينة في انطمقتوقد 
 مشارك 711 بحضور الدولية االشتراكية مؤتمر فعاليات  ، اشتية محمد.  د الوزراء رئيس
 .اهلل رام مدينة في العالم في دولة 12 في السياسية األحزاب يمثمون

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 
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 السمطة قرار بتطبيق المكمفة الخاصة المجنة ان في القيادة الفمسطينية، مسؤول مصدر قال   
 بوضع أعماليا  باشرت اإلسرائيمي، االحتالل مع الموقعة باالتفاقيات العمل وقف الفمسطينية

 واألمني والسياسي االقتصادي لالنفكاك وطنية استراتيجية إطار في الالزمة واإلجراءات اآلليات
 .لمنفاذ الزمنية السقوف وتحديد عنو، التدريجي

 لمنظمة التنفيذية المجنة من أعضاء تضم   المجنة ان االردنية الغد لصحيفة المصدر وأوضح
 ممموسة آليات وضع بيا ويناط“  الفمسطينية، والحكومة ،”فتح“ لحركة المركزية والمجنة التحرير،
 مؤتمر منذ تباعاً  توقيعيا جرى التي االتفاقيات تمك من الفمسطيني لمتحرر محدد زمني بسقف
 .7661 العام ”أوسمو“ واتفاق ،7667 العام لمسالم، مدريد

 األمنية األجيزة بين األمني التنسيق وقف“ يتضمن الفمسطيني القرار القرار الى المصدر واشار
 حين إلى اإلسرائيمي بالكيان االعتراف وتعميق االحتالل، وسمطات الفمسطينية لمسمطة التابعة
لغاء 7634( يونيو) حزيران من الرابع حدود عمى فمسطين بدولة اعترافيا  القدس ضم   قرار وا 
 تعزيز ذلك في بما االقتصادي، باريس اتفاق من التحرر“ و االستيطان، ووقف المحتمة،
 عالقة ويفك الفمسطيني االقتصاد استقالل يدعم مما اإلسرائيمية، لممنتجات االقتصادية المقاطعة
 .”لالحتالل الفمسطينية االقتصادية التبعية

 صحيفة الغد االردنيةالمصدر: 

 
 حممة ان ، الجنوبية باألقاليم االعالم ومفوض فتح لحركة الثوري المجمس عضو نصر اياد قال
 الشعب ان ، رئيسية رسالة تحمل الجنوبية باألقاليم فتح حركة اطمقتيا التي وطن_قرارك#

 التي القيادة قرارات وان  ، التحرير ومنظمة عباس محمود بالرئيس ممثمة قيادتو خمف الفمسطيني
 المؤامرات لمواجية والتأييد الدعم كل تمقى االحتالل مع باالتفاقيات  العمل بوقف مؤخراً   اتخذتيا

 أرجاء كافة في كبيرا   تجاوبا   قتال الحممة ان مبيناً  ،  الفمسطينية القضية لتصفية تسعى التي
 .بالخارج الفمسطينية والجاليات والساحات وطنال
 وىذا ، خطير حاد منعطف في الفمسطينية القضية ان ، فمسطين تمفزيون عبر نصر أوضحو 

 طاولة عمى توضع القضية وان ، الفمسطينية القيادة قرارات خمف الوقوف الجميع من يستدعي
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 الرئيس قرارات كافة ودعم الموقف في صالبة يستدعي وىذا واالسرائيمية األمريكية التصفيات
 . الفمسطينية والقيادة
 بعد خاصة ، االحتالل مع باالتفاقيات العمل وقف قرار لتنفيذ اليات وضع الى نصر واشار
 االقتصادية لالتفاقيات  االحتالل وانتياك  جرائميم في  االحتالل ودولة االمريكية االدارة تمادي

 .  القدس في المنازل وىدم" أ" المصنفة المناطق  عمى واعتدائو
 

 ، الفمسطينية القيادة قرارات خمف بااللتفاف  الفمسطينية الفصائل وكافة حماس حركة نصر ودعا
 تتعمق قضية امتياز سياسية قضية ىي بل انسانية قضية ليست الفمسطينية القضية ان مؤكداً 

 . الوطنية الوحدة وتحقيق لممصالحة بالذىاب جادة تكون ان حماس وعمى ، ، والقدس بالوطن
 

 عباس محمود الرئيس قرار ان  عمى تسميتيا من أكدت وطن_قرارك# الحممة ان نصر وبيَّن
 ىي ، الفمسطينية القضية لتصفية تسعى التي لممؤتمرات والتصدي االحتالل مع االتفاقيات بوقف
 . الوطن بحجم قرارات

 تمفزيون فمسطين: المصدر 
 
 محمود اإلسالمية والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس مستشار فمسطين، قضاة قاضي أطمع 

 في األوضاع تطورات عمى المقداد، فيصل السوري والمغتربين الخارجية وزير نائب اليباش،
 .فمسطين

 الرئيس بيا يقوم التي الجيود صورة في  ، بدمشق لقائو خالل السوري المسؤول اليباش، ووضع
 القدس مدينة لتيويد الرامي اإلسرائيمي المخطط لمواجية الفمسطينية والقيادة عباس محمود
 وادي حي في المواطنين لمساكن الجماعية اليدم جريمة أعقاب في خاصة سكانيا، وتيجير
 .المحتمة بالقدس الحمص

 االحتالل ضد نضالو في الفمسطيني لمشعب وقيادة، شعبا سوريا، دعم المقداد أكد جانبو، ومن
 .اإلسرائيمي
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 ىدفا دائما كانت التي الفمسطينية، المخيمات المسمحة اإلرىابية المجموعات استيداف وأدان
 غير التاريخية الحقوق وتصفية الفمسطينيين لالجئين العودة حق إنياء بغية اإلسرائيمي لالحتالل

 .الفمسطيني لمشعب متصرفل القابمة

 مساكن تدميرىا خاصة الفمسطينيين، بحق إسرائيل نفذتيا التي الجرائم المقداد أدان كما
 ضد وجريمة حرب جريمة تعتبر التي المحتمة، األرض من وغيرىا القدس في الفمسطينيين
 .الفمسطينية القضية تصفية ومحاولة" القرن صفقة" يسمى لما سوريا رفض وكرر اإلنسانية،

 وكالة وفا المصدر: 

 

 غزة وقطاع الغربية الضفة مع تتعامل الحكومة أن ، ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث أكد 
 تعاملت ما مثل رفح مع تعاملت، مشيرًا الى ان الحكومة الطارئ لمواقع النظر دون واحدة كوحدة

 ".غزة في ألىمنا الكريمة الحياة متطمبات كل تقديم سنواصل أننا ونؤكد جنين، مع

 ونتعامل والقطاع، الضفة بين موحدة تصرف الرواتب" أن عبر صوت فمسطين،  ممحم واضاف 
 الذي الطارئ لمواقع ننظر وال غزة، وقطاع الغربية لمضفة واحدة برؤية التنموية المشاريع كل مع
 ".وسينتيي نشأ

 لألسر االجتماعية التنمية لمخصصات شيكل مميون 771 الحكومة صرف أن واشار ممحم الى
 .االطار ىذا عمى يؤكد غزة، لقطاع منيا مميون  61منيا  الفقيرة،

 والمشروع الفمسطينية الوطنية السمطة يمثل غزة قطاع في مواطن كل نعتبر"  أننا ممحم وأضاف
 ، اشتية محمد الوزراء رئيس إلى عباس محمود الرئيس من التكميف لكتاب استنادا وذلك الوطني،
 ".الخدمات لتقديم بالقطاع المقيمين الوزراء مع بالمتابعة اصرار ىناك" أن مؤكدا

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 الوزراء رئيس جمع الذي المقاء أن ، فتح لحركة الثوري المجمس ضوع اهللعبد اهلل بدع كدأ
 ألنيم" مجاممة" كان فعالية، ىامش عمى بتركيا حماس حركة من قيادات مع اشتية، محمدد.

 .المكان وبنفس فمسطينيون

نما قرارات، أي عن يسفر لم المقاء أن ،"الوطن دنيا" لـ تصريح في اهلل، عبد وأوضح  حديث وا 
 .رئيسية سياسية بقضايا الحديث أو الجانبين من التزامات أي إلى يفض   ولم بالعموميات،

عبد اهلل، إلى أن الوفد األمني المصري، ينتظر رد حركة حماس من أجل العودة لألراضي ولفت 
  ."يبدو أن حماس ال تمتمك جدية إلنياء االنقسام الفمسطينيو الفمسطينية، متابعًا: "

  دنيا الوطن: المصدر

 
 دولةً  بفمسطين االعتراف قرارىا عمى ينص رسميا بيانا ونيفيس كيتس سانت حكومة صدرتأ

 . الشرقية القدس وعاصمتيا 7634 عام حزيران من الرابع حدود عمى سيادة، وذات مستقمة

 الخارجية وزير الى البيان ىذا برانتمي، مارك السيد ونيفيس، كيتس سانت خارجية وزير سمم وقد
 .االثنين ظير بيسيتير العاصمة الى وصل الذي المالكي رياض د. والمغتربين

 دبموماسية عالقات إلقامة مشترك بيان عمى الخارجية وزيري توقيع مباشرة االعتراف ىذا وتبع 
 سفيرا لترشيح استعداد عمى فمسطين دولة ان المالكي اكد حيث البمدين، بين سفراء مستوى عمى
 ىو البيان ىذا عمى التوقيع ان عمى وأكد كما. معدودة اي ام خالل ونيفيس كيتس سانت لدى ليا

 منيا مجاالت، عدة في اتفاقيات توقيع من يتبعيا ما وليا البمدين، بين شاممة ثنائية لعالقات بداية
 .والتعميم والتنمية والزراعة الصحة

  الخارجيةوزارة المصدر: 
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 الحكومة: ممف ثانياً 

 نشوب بعد بخير، بأنيم الجنوبية المحافظات حجاج ذوي الدينية والشؤون األوقاف وزارة طمأنت
 .الحجازية الديار في السعد جوىرة فندق في حريق

حسام أبو الرب، في تصريح صحفي، أنو لم يصب أي حاج بأي االوقاف  وزارة أوضح وكيل و 
مكروه في الحريق الذي شب نتيجة ماس كيربائي، حيث سيطر الدفاع المدني السعودي عمى 
الحريق، وأعطى الضوء األخضر لعودة الحجاج الى الفندق، وممارسة حياتيم الطبيعية، متمنيا 

 .جاجناالسالمة لجميع ح
وصمت الميمة  حاج 7611 وتضم فمسطين حجاج من واألخيرة الثانية الدفعة إن الرب أبووأضاف 
 الغربية الضفة من 1711 منيم ،3371 العام ليذا فمسطين حجاج عددمشيرا  الى ان  ،الماضية

عالمية وأمنية، طبية،: بعثات ترافقيم غزة، قطاع من 1271و  .وا 
 وكالة وفا المصدر: 

 

 غزة في بمدية رئيس بتعيين حماس عميو اقدمت ما ان الصالح مجدي المحمي الحكم وزير الق  
 .الديمقراطية لمحياة وانتياك الواقع االمر لسياسة تكريس ىو الشعب الى الرجوع دون

 في لمبمديات انتخابات بإجراء طالبت الوزارة ان ،" فمسطين صوت" عبر الصالح واضاف
 في يمثمو من يختار وان االنتخابية العممية يمارس ان حقو من شعبنا الن الجنوبية، المحافظات

 . الوطن محافظات باقي في ىي كما الديمقراطية الحياة من اجواء في والبمديات الييئات
 الييئات لرؤساء ستقدم التي المشاريع عمى سمبيا تأثيرا لو سيكون التعيين ىذا ان الصالح واضاف
 اخر موقفا ىناك كان ما واذا المحافظات كل في البمديات صندوق خالل من توزع التي المحمية
 . المناسبة االجراءات واتخاذ االمر دراسة سيتم

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دىم  بينيم فتى  مواطنين 4 الثالثاءفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
، خالل شابا بجروح مختمفة، فجر اليوم  17أصيب ، كما  وتفتيش لممنازل بالمحافظات الشمالية

  .مواجيات اندلعت في محيط قبر يوسف بعد اقتحام مئات المستوطنين لمقبر شرق نابمس
وفي اطار اقتحامات المستوطين لممسجد االقصى ، اقتحم عشرات المستوطين صباح اليوم  

باب المغاربة، الذي يحتفظ االحتالل بمفتاحو منذ احتالل القدس عام المسجد االقصىى من جية 
4763. 

  صحيفة القدس: المصدر
 

 لمطفل تحقيق استدعاء بتسميم االحتالل سمطات قيام ، والمحررين، األسرى شؤون ىيئة استيجنت
 بحجة المحتمة، القدس في العيسوية بمدة من( سنوات 1) عميان ربيع محمد القاصر المقدسي

 .البمدة اقتحاميا خالل االحتالل لقوات مركبة باتجاه حجارة القاء"
واستنكر رئيس الييئة المواء قدري أبو بكر، اقدام سمطات االحتالل عمى استدعاء الطفل عميان 
وىو بعمر الثالث سنوات، مؤكدا أن االحتالل يرتكب جرائم عمنية وواضحة بحق القاصرين، وأن 
الطفولة الفمسطينية تتعرض لمخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه 

 .االسرائيمية المسعورة لمقانون الدولي، والتفاقية حقوق الطفل العالمية االنتياكات
 وكالة وفا : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 خالل  السيسي الفتاح عبد  المصري والرئيس  الثاني اهلل عبد الممك  االردني العاىل أكد 
 واإلسرائيميين، الفمسطينيين بين والدائم العادل السالم تحقيق ضرورة عمى القاىرة في مباحثاتيما
 المستقمة دولتيم إقامة في والمشروعة عادلةال حقوقيم لنيل الفمسطينيين األشقاء بدعم واالستمرار

 الدولتين لحل وفقا الشرقية، القدس وعاصمتيا ،7634 عام حزيران من الرابع خطوط عمى
 .العربية السالم ومبادرة
 والتي الفمسطينية األراضي في اإلسرائيمية لمممارسات ومصر األردن رفض  عمى الزعيمان وأكدا

 الممارسات ىذه لوقف دوليا تحركا يتطمب ما لمفمسطينيين، المنازل عشرات ىدم إلى أخيراً  أفضت
 .االستيطانية

 األنباء االردنيةوكالة : لمصدرا
 
 
 النزاع لتسوية الدولية المرجعيات لتدمير نيجا اتخذت واشنطن أن الروسية الخارجية وزارة أعمنت 

 آلفاق بالنسبة مضرة وىي الجانب أحادية األمريكية الخطوات أن إلى مشيرةً  األوسط، الشرق في
 ".اإلسرائيمية - الفمسطينية لمقضية األمد وطويل عادل حل

 يخص ما في التوتر استمرار إزاء قمقة موسكو أن صحفي، بيان في الروسية، الخارجية وقالت
 ".الجانب أحادية واشنطن لمواقف رىينة أصبحت" التي اإلسرائيمية-الفمسطينية التسوية عممية

 األمن مجمس إصدار يوليو، 12 يوم عرقمت، المتحدة الواليات أن إلى الروسية الخارجية وأشارت
 لمقانون انتياكا يعتبر الذي الشرقية، القدس في فمسطينيين لبيوت إسرائيل ىدم يدين بيانا الدولي
 غرينبالت، جيسون الخاص، األمريكي المبعوث مداخمة إلى أشارت كما. إسرائيل قبل من الدولي
 بشأن دولي توافق عن البحث جدوى في شكك الذي يوليو، 11 يوم الدولي، األمن مجمس أمام

 .الشأن ذات األمن مجمس وقرارات األوسط الشرق في التسوية



  
 
 

 
 
 

 

 
 2019-7- 30                         الثالثاءاليوم  : 

 الساحقة األغمبية مواقف مع يتعارض الذي اليدام األمريكي الموقف" إن الروسية الخارجية وقالت
 الدولية المرجعيات تدمير إلى ييدف واشنطن نيج أن أخرى مرة يظير الدولي، المجتمع ألعضاء
 ".الدولي األمن مجمس قرارات في والمثبتة بيا، المعترف

 روسيا اليوم: لمصدرا

 
 مشيدة منطقة في تدريبية ميمة في كانت عسكرية طائرة  تحطم عن الباكستاني الجيش أعمن  

 .مدنيا 71 إلى باإلضافة خمسة وعددىم طاقميا كل مقتل إلى أدى مما روالبندي، بمدينة

 أدى الذي التحطم في أصيبوا مدنيا 71 الـ أن الباكستاني، الجيش عن صادر  بيان  وأوضح
 .الحريق بإخماد وقامت الحادث موقع إلى اإلنقاذ فرق ووصمت. المدينة في حريق الندالع

 رويترزوكالة : لمصدرا

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 
 األبدية العاصمة القدس مدينة يعتبر فيو قانونا صدري (اإلسرائيمي نيستالك) – 7651  -11-4

 .والكنيست الحكومة ومقر الصييوني لمكيان
 

 22 يقارب ما مقتل إلى القصف وأدى المبنانية، قانا بمدة تقصف إسرائيل - 1113 - -11-4
 .لبنان عمى الحرب أثناء وذلك وامرأة طفالً 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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