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  أواًل : الممف السياسي

 االتفاقات تنفيذ وقف عمى بالعمل قراراً  اتخذت الفمسطينية القيادة إن ،محمود عباس الرئيس قال
صرارىا بيا االسرائيمية الحكومة التزام عدم بسبب وذلك االسرائيمي، الجانب مع الموقعة  عمى وا 
 وىدم األراضي ومصادرة باالستيطان االستمرار عبر دولية، برعاية عميو االتفاق تم ما كل تدمير
 .االعتقاالت وسياسة اليومية واالقتحامات الفمسطينية، األموال وحجز البيوت

 يدنا ،ةرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات االشتراكية الدوليالرئيس خالل استقبالو  وأضاف
 تدمير عمى ويعمل إال فرصة يترك لم االسرائيمي الجانب ولكن لمسالم، ممدودة زالت وما كانت
 االشتراكية احزاب نطالب لذلك دوليًا، المدعوم الدولتين حل مبدأ عمى السالم تحقيق فرص كل

 فرص انقاذ عمى والعمل فوري بشكل التدخل برلماناتيم او حكوماتيم خالل من سواء الدولية
 القدس وعاصمتيا مستقمة فمسطينية دولة إقامة خالل من واألمن واالستقرار السالم تحقيق
 .7745 العام حدود عمى الشرقية

 خالل من المفاوضات لرعاية ونزييا وحيداً  وسيطاً  تعد لم االميركية االدارة أن إلى الرئيس، واشار
 .الدولية الشرعية مبادئ كل تخالف والتي الفمسطينية القضية بحق اتخذتيا التي القرارات

ره قال األمين العام لالشتراكية الدولية لويس اياال، إن قرارات االدارة االميركية الحالية وبدو 
 بخصوص قضية الشرق األوسط "تذىب بعيدا عن االجماع الدولي والشرعية الدولية".

وأضاف ان حل الدولتين ىو ما نحتاج الى تحقيقو، واالشتراكية الدولية تعمل عمى ذلك، ونحن  
لموجودين، فمسطينيين واسرائيميين، يتشاركون في رؤية حل الدولتين، ونحن نتطمع سعداء بان ا

 ىذا العام الى اجابة حول ىذه الرؤية".

 وكالة وفاالمصدر: 
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  مال بيت صندوق في المحشودة األموال  من%  63 أن: اشتية محمد الوزراء رئيس قال   
 عمى   متمنياً  السادس، محمد الممك من شخصي وبتبرع المغربية المممكة من أموال ىي ، القدس
 الصندوق، ىذا في جدياً  ماالً  تضخ أن العربية الدول

 السادس محمد الممك لتربع العشرين والذكرى المغربي، الوطني باليوم االحتقال خالل اشتية وقال 
 بدأت التي العالقة ىذه جديدة، ليست المغربية المممكة وبين بيننا المتميزة العالقة أن" ، العرش

 لتسكن القدس الى المغربية الجالية جاءت عندما عاما 638 قبل الدين صالح الناصر زمن في
 الجالية عمى كان بل فقط، القدس في أىمنا عمى يكن لم االحتالل أحدثو الذي والظمم  فييا،

قامة فييا، المغربي الحي وىدم المدينة، في المغربية سكان مكانو، الييودي الحي وا   أىمنا وا 
 ".لممدينة والمسيحي واإلسالمي العربي لمتاريخ التزوير قمة في المدينة، حدود خارج المغاربة

 ومنح الدولية المحافل في سياسيا لنا المغرب تقدمو ما عمى لممغرب  والتقدير الشكر اشتية ووجو
 .القدس مدينة في تنفيذىا تم التي المشاريع من وعدد لمطالب

 كل في تجدد المغربية المممكة ان الحمزاوي، محمد فمسطين في المغرب سفير قال جيتو من
 غير وحقو المناضل، الفمسطيني الشعب جانب إلى التام المبدئي وقوفيا وفعال، قوال المناسبات،

قامة بحريتو، التنعم في لمتصرف القابل  عام حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتو وا 
 وتحقيق وطنيم، إلى العودة في الالجئين حق عمى والتأكيد الشرقية، القدس وعاصمتيا ،7745
 حل أساس وعمى الم،لمس العربية والمبادرة الدولية، الشرعية قرارات أساس عمى واالستقرار السمم

 ".الدولتين

 وكالة وفاالمصدر: 

 لم تكن تممك خيارات سوى ان القيادة الفمسطينية  العالولقال نائب رئيس حركة فتح محمود 
الدخول في مواجية مفتوحة ورفض كل المشاريع االمريكية اليادفة لتصفية وانياء القضية 

عدم التزام ل أتى نتيجة طبيعيةوقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل الفمسطينية وان قرار 
االراضي  ومصادرةوالقتل  اقية وانتيك جميع الحقوق والثوابت الفمسطينية االحتالل باي اتف

ان  ، مؤكداً وتيويد القس وتجريف االحياء العربية بالقدس والقرصنة عمى االموال الفمسطينية 
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شعبي  فصائمي و والتفاف ويوجد حالة اجماع ومدروسة خطوات القيادة الفمسطينية محسوبة
 .من كافة اطياف ابناء شعبنا حوليا

انو لم  ،الثالثاءمساء   وأضاف العالول في برنامج ممف اليوم الذي بث عبر تمفزيون فمسطين
يعد ىناك مجال سوى المواجية المفتوجة في ظل االنحياز االمريكي لالحتالل واعتبار القدس 

حتالل لم يمتزم نقاش ، ولماذا نمتزم بيا واال أيواخراج القضايا االساسية من عاصمة لالحتالل 
 بيا مطمقًا 

التي اتخذتيا القيادة الفمسطينية وصمودىا في وجو الضغوط االمريكية  القراراتوتابع العالول ان 
عمييا بعض المعاناة ولكن ال  ترتبالقضبة الفمسطينية وازاحة القدس والالجئين ،  إلنياءاليادفة 

 شعبنا سنفشل كافة المؤامرات االمريكية . وبالصبر وبثبات ابناء ،يوجد حل سوى ذلك

وأكد العالول ان العالم يقف ويؤيد موقف القيادة الفمسطينية في قرارىا باالنفكاك عن االحتالل 
 وتعميق كافة االتفاقيات معو .

 مواجية في والوقوف المعب لتيدئة ومن ناحية أخرى  دعا  محمود العالول حركة حماس
 بإعادة واليوم، باألمس قامت وحماس اآلن، متاحة غير المصالحة كانت إذا الكبرى، التحديات

 قانوني، مسوغ أي دون البمديات في تعيينات وأجرت الوزارات، بعض وألغت اإلدارية، المجنة
 .ذلك من وأكثر

 التي اإلجراءات أن إلى الفتاً  متناقضة، إشارات ُترسل حماس حركة إن: العالول واضاف 
 فصائل أو أصدقاء عبر إيجابية رسائل، فيي ترسل داخمية لمعارك وفتح مخالفة غزة في اتخذتيا

 لكن ،.المصالحة أجل من جاىزة وأنيا شيء أي لعمل لدييا استعداد وجود حول ثالثة، جية أو
 بما تماماً  مخالف بشكل وتتصرف لمغاية، كبيراً  تشدداً  نجد ذلك الختبار تذىب حينما الواقع في

 ".آماليم نخيب ذلك وبعد أماًل، لمناس نعطي أن نريد ال: "متابعاً  ،"االنقسام ُيكرس

https://www.youtube.com/watch?v=ojoob5921bw
https://www.youtube.com/watch?v=ojoob5921bw
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 لكنيم السابقة، االتفاقيات لتطبيق واستعدادىا حماس حركة ليروا مؤخراً  المصريون ذىبوقد 
 شيء آخر وكان جيودىم، مع تتجاوب لم حماس أن بمعنى شيء، لدييم يوجد وال عادوا

 ".األخيرة بالفترة تمت التي الخطوات

 أنو مبيناً  ،"7875 اتفاق اسمو شيء يوجد ال أنو أعمنت" حماس حركة أن إلى العالول، ولفت
 ".الموقعة السابقة االتفاقيات لتطبيق آليات إنما اتفاقاً  ليس"

، ستبقى تبذل كل جيد ممكن من أجل استعادة الوحدة ة فتح حركأن تأكيد الدد العالول وج
وستتجاوب مع أي مبادرة بيذا الشأن، منوىًا إلى أن االنتصار الفمسطيني عمى  الوطنية، ولن تمل

 .الموقف األمريكي في ممف ورشة المنامة ال يجب أن يدفعنا لتخفيف الحذر

 يجب فإنو ذلك، أجل ومن االحتالل، وجرائم األمريكية لمسياسة نتصدى أن األولوية: "وأكمل
 ".واالحتجاج الصدام لدرجة اعديتص أن خالف ألي يجوز وال لمحوار، آخر تباين أي إخضاع

 المصدر: تمفزيون فمسطين

 
 عمى عاشور عصام فمسطين دولة لدى المصري السفير اليدمي فادي القدس شؤون وزير أطمع 

 .المحتمة القدس مدينة في الحاصمة التطورات آخر

 الثابتة المصرية بالمواقف اهلل، رام في السفارة، بمقر المصري السفير ئولقا خالل اليدمي وأشاد
 المصرية الحكومة تمعبو الذي والتاريخي اليام الدور مثمنا الفمسطينية، القضية تجاه والواضحة

قامة حقوقيا ونيل أىدافيا لتحقيق الفمسطينية القضية دعم سبيل في  المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 مصر توفره الذي واإلقميمي العربي العمق مؤكدا الشريف، القدس وعاصمتيا 7745 حدود عمى

 .الفمسطينية لمقضية

ة أمام عممية من ناحيتو، استنكر السفير المصري ىذه الجريمة وأدانيا بأشّد العبارات واعتبرىا عقب
والمصرية  عمق العالقات التي تجمع بين الحكومتين الفمسطينية مؤكداً ، السالم وخطوة لمخمف
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وبين الشعبين الشقيقين، وعّبر كذلك عن دعم الحكومة المصرية لمشعب الفمسطيني حتى نيل 
حقاق حقوقو التي كفمتيا جميع المواثيق الدولية.  استقاللو وا 

 وكالة وفا المصدر: 

 

 التوصل اىمية العردات ابو فتحي لبنان في التحرير منظمة وفصائل فتح حركة سر امين اكد 
 صعبة ظروفا يعيشون انيم السيما لبنان في العمل من الفمسطينين الالجئين منع لقضية حل الى

 .حياة ليم بالنسبة والعمل وقاسية

 لممطالبة االرض عمى متواصل الشعبي الحراك ان عبر صوت فمسطين، العردات ابو وقال
 باتاحة والقاضي 7878 عام الصادر النواب مجمس قرار تطبيق الى داعيا المسالة ىذه بانياء
 عنوان وتحت لبنان في السياسية التجذابات بسبب ياتي تطبيقو عدم ان معتبرا لمفمسطينين العمل

 .التوطين

 الشان في التدخل بعدممحمود عباس  الرئيسو  القيادة بقرار االلتزام عمى العردات ابو وشدد
 بسسب يومين قبل المبناني العمل زير لقاء عن اعتذار عن كاشفا الحوار عمى والحرص المبناني

 الحراك مؤكداان المغمقة الغرف رىينة تبقى والتي لمحوارت االيجابية النتائج عن االعالن عدم
 . تجميده او القرار بالغاء اال يتوقف لن الشعبي

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 المختصة لمجنة غدا سيعقد اجتماع ان يسنمح جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال 
 ذوي بحضور فوري بشكل عماليا تبدأ ان عمى االسرائيمية االتفاقيات مع التعامل وقف قرار بتنفيذ

 . التنفيذية لمجنة اجتماع يتموه ان عمى الشان ىذا في والخبرة االختصاص
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 مع وقعت التي االتفاقات بوقف اتخاذه تم الذي القرار ان عبر صوت فمسطين،  محيسن واضح
 الساحة مستوى عمى حراك   الى ادى اتفاقات بأي جانبيا من تمتزم لم كونيا االسرائيمية الحكومة
 بناء عن االعالن االحتالل محاوالت الى محيسن واشار ، االتفاقيات بيذه العمل بوف الدولية
 عين الطرف لغض مكشوفة مراوغة اال ىي ما الحمص واد في ىدمو تم ما بدل سكنية وحدات
 . واالغوار القدس تيويد

 من شعبنا ابناء ظروف تحسين وليس االحتالل انياء االوحد الفمسطين المطمب ان محيسن وشدد
 موضحا. اقتصادي وليس سياسي الحل ان تدرك ان واشنطن عمى ان مؤكداً  وغيرىا شقق بناء
 عمى او الوطنية لمسمطة مباشرة تقدم كانت التي سواء مساعداتيا كل بوقف شرعت التي ىي ان

  . غزة قطاع في يحصل بما المسؤولية محمميا مشاريع شكل

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 
 الفمسطينية والقيادة عباس محمود الرئيس قرار لمساندة وطن_قرارك# الوطنية الحممة أكدت 

 بأخطر اليوم تمر الفمسطينية القضية أن الثاني بيانيا في ، حتاللاال مع االتفاقيات بوقف
 وقراراتيا الفمسطينية لمقيادة والمساندة الدعم تقديم يستوجب مما ،تعقيداً  واكثرىا واصعبيا مراحميا

 . الفمسطينية القضية لتصفية والساعية لالحتالل الداعمة االمريكية المؤامرة لمواجو المصيرية
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 العمل بوقف الفمسطينية والقيادة عباس محمود الرئيس قرار أن بيانيا في الحممة وأوضحت
 ىذه التحام عن تعبيراً  اال ىو ما معو العالقة من االنفكاك و االحتالل مع الموقعة باالتفاقيات

 وال الرجال بعزة السالم ننشد قيادةً  و شعباً  ونحن ، شعبنا بتطمعات و الفمسطيني بالحمم القيادة
 عمى وسر خمفك اننا مازن ابو عباس محمود العام القائد لألخ مؤكدين ، الشراكة دونية ننشد
 .معك لخضناه البحر غمار خضت لوو   وطن،_فقرارك اهلل بركة

  مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 
 
 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 والجنوبية الشمالية المحافظات من ة/طالب ألف 74 حوالي نأ والتعميم التربية وزارة قالت
  العامة؛ الثانوية امتحان من" آب دورة" الثانية لمدورة الخميس غداً  سيتقدمون

 لتحسين الطمبة أمام المجال إتاحة إلى تيدف الدورة ىذه أن صحفي، بيان في الوزارة، وأوضحت
 الذين الطمبة أمام الفرصة إلتاحة وأيضاً  فييا، ينجحوا لم التي لممباحث االستكمال أو عالماتيم
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 "آب دورة" أن إلىًً  مشيرة ،"حزيران دورة" االمتحان من األولى لمدورة التقدم دون ظروفيم حالت
 .72/6/7877 حتى تستمر

  وزارة التربية والتعميمالمصدر: 

 
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش   مواطناً  75 األربعاءفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 شرق العيسوية بمدة في" فتح" حركة سر أمينوالقدس، من بينيم   لممنازل بالمحافظات الشمالية

 .درويش ياسر القدس
 

  وكالة وفا: المصدر
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 بشدة، الزياني، راشد بن عبدالمطيف. د العربية الخميج لدول التعاون لمجمس العام األمين نأد 
 القدس بمدينة باىر صور بمدة في الفمسطينيين منازل بيدم اإلسرائيمية االحتالل سمطات قيام

 .المحتمة
 اإلسرائيمية السمطات إصرار تؤكد التي القانونية غير األعمال ليذه التعاون مجمس رفض وأكد
 .اإلنسانية معاناتو وزيادة الفمسطيني الشعب حقوق انتياك عمى
 قرارات مع تتعارض التي الممارسات ىذه في اإلسرائيمية السمطات إمعان إن: »الزياني وقال

يجاد السالم، إحالل إلى اليادفة الجيود يعطل الدولية الشرعية  لمقضية سممي حل وا 
عادة العادلة، بقضيتو الثابت والتزامو الفمسطيني، لمشعب المجمس دعم وجدد.«الفمسطينية  وا 

 القدس وعاصمتيا 45 يونيو من الرابع حدود عمى المستقمة دولتو إقامة في المشروعة حقوقو
 .العربية والمبادرة الدولية الشرعية قرارات إطار في الشرقية،

 صحيفة البيان االماراتية: لمصدرا
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 
 لحل فدراليا نظاما أقترح الذي لندن في األمريكي البريطاني المؤتمر انعقاد–7724  -17-5

 ( غرادي – موريسون) مشروع باسم وعرف ، والعرب الييود ورفضو ، الفمسطينية القضية
 

 والسياسية والقانونية اإلدارية وعالقاتو االرتباط بفك قرارا األردن أصدر -7766 - -17-5
 . عاما 16 دامت اندماجية وحدة بعد الغربية، بالضفة

 
 أدى ما نابمس، في بمنزلين النار يضرمون متطرفون إسرائيميون مستوطنون -7873 -17-5
صابة ينمحترق عمي دوابشة رضيعال استشياد سعد دزابشة وزوجتو رييام ودوابشة وطفمو إلى  وا 

 .بالغة بحروق الطفل االخر احمد سعد دوابشة
 

 وثائق صادرت اإلسرائيمي ة الُسمطات أن   ُيعمن الدولي القدس مركز رئيس  -7875  -17-5
 أثناء وذلك وأراضييا، القدس وأوقاف بأمالك تتعمق األقصى المسجد بداخل محفوظة كانت ُميم ة
 .7875 يوليو 75 إلى يوليو 72 يوم ُمنذ الُمصمِّين أمام إغالقو فترة

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

