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 أواًل : الممف السياسي

 مخصصات خصم قانون عمى بالمصادقة االسرائيمية الكنيست قرار الفمسطينية، الرئاسة أدانت 
 .الفمسطينية المقاصة اموال من واالسرى الشيداء

 رفضيا تؤكد الرئاسة إن ،صحفي بيان في ردينة أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق وقال
 .اآلن وحتى اوسمو اتفاق منذ العالقة بأسس مساسا وتعتبره الخطير، القرار ليذا القاطع

 لمواجية ىامة فمسطينية قرارات اتخاذ الى سيؤدي ذلك فإن القرار ىذا تنفيذ حال في انو وأضاف،
 بو المس ألحد يسمح ال التي الحمر الخطوط من يعتبر الموضوع ىذا ألن الخطير، القرار ىذا
 الذين وشيدائو وأسراه ومناضميو الفمسطيني الشعب عمى حرب اعالن بمثابة  واعتباره تجاوزه، أو

 . المستقمة الفمسطينية الدولة واقامة القدس أجل من الحرية، راية حمموا

 كل  وستكون خطيرة، تداعيات لو ستكون القرار، ىذا بتنفيذ المضي إن: الرسمي الناطق وتابع
 ومرورا الدولية، الجنايات محكمة من ابتداء الصعد كل وعمى مفتوحة الفمسطينية الخيارات
 .الدولي االمن بمجمس

 واألمة الفمسطيني الشعب من صمبا موقفا يتطمب والخطير، الجائر الكنيست قرار أن إلى وأشار
لغائو لو التصدي أجل من الدولي، المجتمع وكذلك العربية  .وا 

 وكالة وفاالمصدر: 

 الالجئين، بقضية مرتبط االونروا وجود إن،  فتح حركة باسم المتحدث سيف ابو عاطف د. قال
 .الدولي المجتمع من منة وليس  

 بالقانون التزاميا من نابع الوكالة تجاه الدول التزام أن ،عمى صحفي تصريح   في سيف وأب وشدد
 .المتحدة االمم وبقرارات الدولي

 ترامب، ادارة تسعى كما وجودىا، تصفية عمى العمل او الوكالة خدمات تقميص أن إلى وأشار
 قضية بانتياء اال تنتيي ال الوكالة اعمال ان حيث االممية لمقرارات صارخا انتياكا يشكل

 بعودة القاضي 491 القرار بتطبيق اال تحل ال الالجئين قضية وان انشائيا قرار وفق الالجئين
 .منيا تيجيرىم تم التي االماكن الي الالجئين
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 حل ايجاد عبر وجودىا مسببات ازالة يجب الوكالة، اعمال انياء عمى العمل من بدال: " وأضاف
 ".الالجئين لقضية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 لن الفمسطينية القضية أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أكد 
 .المساعدات وقطع والوعيد، التيديد أو العقارات رجال بأسموب تحل

 بتمرير تسمح لن القيادة إن األربعاء، اليوم اهلل، رام بمدينة صحفي مؤتمر خالل عريقات وقال
 .الفمسطيني لمشعب الشرعية الحقوق حساب عمى صفقات أي

 االنقسام إنياء بوابة خالل من إال يتم لن واإلسرائيمية األميركية لممخططات التصدي أن وأضاف
 .الشعب إلرادة العودة ثم غزة، قطاع في الحكومة وتمكين

 ليذه لمتصدي إجباريا ممرا المصالحة أن يدرك أن عميو االنقسام ينيي أن يريد الذي: "وتابع
 ".المخططات

 لذوي المخصصات دفع في ستستمر الفمسطينية السمطة أن عمى عريقات شدد آخر، سياق في
 .الضريبية المقاصة قيمة من مخصصاتيم بخصم االحتالل قرار رغم والجرحى واألسرى الشيداء

 واالسرى الشيداء اسر رواتب دفع وسنواصل شعبنا أبناء تجاه مسؤولياتنا عمى سنحافظ: "وأردف
 ".بابتزازنا ألحد نسمح ولن

أن  القيادة الفمسطينية تستعد لمحاسبة إسرائيل عمى جرائميا ضد المتظاىرين وكشف عريقات 
 .الرئيس األمريكيالعزل بمسيرات العودة، وستتوجو بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد قرارات 

 لدى وألمانيا والصين روسيا سفراء مع عقدىا لقاءات خالل في قوت سابق أكدكان عريقات قد و 
 تقبل لن عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة أن حدة، عمى كل فمسطين دولة
 .بتطبيقيا تسمح ولن القرارات، ىذه

 الوطني المجمس قرار تنفيذ فييا بما الخيارات، جميع تدرس القيادة أن عمى عريقات وشدد
 وتحميميا إسرائيل، االحتالل سمطة مع واألمنية واالقتصادية السياسية العالقات بتحديد الفمسطيني
 أي ،(غزة وقطاع القدس فييا بما الضفة) المحتمة فمسطين دولة أراضي في كافة المسؤوليات

 .2142-9-76 المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار عمالً  الدولة إلى السمطة مرحمة من االنتقال

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 المساعدات إنياء استراليا قرار،  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان استنكرت 
 .المسؤول وغير بالجائر ووصفتو لفمسطين المباشرة

 األمريكية اإلدارة لضغوط استسممت قد أستراليا أن الواضح من بات: "صحفي بيان في وقالت
 الفمسطينيين االسرى معاقبة في وتشارك االستيطاني العسكري االحتالل ظمم تعزيز عمى وتعمل

 واألعزل، المحاصر شعبنا مباشر بشكل يستيدف المجحف القرار فيذا. االحتالل لدى المعتقمين
 ".يرتكبيا التي المستمرة الحرب وجرائم اإلسرائيمي االحتالل انتياكات متعمد بشكل ويتجاىل

 التي 4919 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من 14 المادة الى السياق ىذا في عشراوي وأشارت
 بتوفير وكذلك مجاناً  بإعالتيم محميين أشخاصاً  تعتقل التي النزاع أطراف تمتزم" أن عمى نصت
 من المصاريف ىذه لسداد شيء أي يخصم وال الصحية، حالتيم تتطمبيا التي الطبية الرعاية

 الذين األشخاص تعول أن الحاجزة الدولة وعمى. مستحقاتيم أو رواتبيم أو المعتقمين مخصصات
 ".التكسب عمى قادرين غير كانوا أو كافية معيشة وسائل لدييم تكن لم إذا المعتقمون يعوليم

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 بيدم مخططيا اسرائيل تنفيذ مغبة من التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رأفت صالح حذر 
 احتالليا وتكريس القدس ضم بيدف االستيطاني E1 مخطط إلقامة بدويا تجمعا واربعين ستة

 ..الفمسطينية لألراضي

 التواجد الى شعبنا ابناء االربعاء، اليوم  صباح" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في رافت ودعا
 .. اىمو وتيجير بيدمو االحتالل لمخطط لمتصدي االحمر الخان تجمع في المكثف

 االحتاللي المخطط ليذا لمتصدي المستويات كل عمى العمل ستواصل القيادة إن رأفت وقال
 جرائميم عمى والعسكريين السياسيين االسرائيميين المسؤولين ومحاسبة الدولية لمقوانين المخالف
 ..الدولية الجنائية في باالستيطان المتعمقة

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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  الحكومة: ممف  ثانياً 

 األقصى المسجد ضد اإلسرائيمي االحتاللي التصعيد استمرار من الوطني الوفاق حكومة حذرت 
 . المحتمة القدس ومدينة المبارك

 االحتالل حكومة رئيس تصريحات المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث  وأدان
 وشدد  ،"األقصى لممسجد الكنيست أعضاء بزيارات السماح"  سمي ما بخصوص نتنياىو بنيامين
 الشريف، الحرم اقتحام  مواصمة عمى  وخطيرا سافراً  تحريضاً   تعتبر التصريحات تمك أن عمى

 . والمسممين العرب مقدسات بأقدس المساس عمى وتشجيعاً 

 ارتكابيا عمى يجرؤ نتنياىو  كان ما الجديدة االحتاللية الخطوة ىذه إن الرسمي المتحدث وقال
جراءاتو االحتالل لسياسات  األميركي االنحياز لوال المستفزة، والصيغة العنجيية بيذه  التعسفية وا 
 .ترمب دونالد يقوده الذي

دارة نتنياىو، برئاسة االحتالل حكومة الرسمي، المتحدث وحمل  عن الكاممة المسؤولية ترمب وا 
 الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة عواقبو من حذ رت طالما والذي الخطير، التصعيد ىذا

" ديني صراع" أتون الى برمتيا المنطقة دفع  في يساىم التصعيد ىذا كون عباس، محمود
 .ومنطقتنا بالدنا وأىل بالدنا عن وغريب مرفوض

 وفا وكالة: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 مع سيجتمع نتنياىو إن مقتضب بيان في نتنياىو بنيامين "اسرائيل"  وزراء رئيس مكتب قال 
 .تموز يوليو 44 الموافق المقبل األربعاء يوم موسكو في بوتين فالديمير الروسي الرئيس

 المتعمقة المشتركة المصالح سيما وال إقميمية قضايا لمناقشة دوري بشكل وبوتين نتنياىو ويجتمع
 تنفذ التي والروسية اإلسرائيمية القوات بين بالخطأ اشتباكات وقوع ولتفادي السورية األىمية بالحرب
 .أيار مايو في موسكو في عقد قد وبوتين نتنياىو بين اجتماع آخر كان. سوريا في عمميات

 وكالة رويترزالمصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 البالد انتقال ضوء في الرئيس إلى الصالحيات بعض بنقل مرسوما األربعاء يومال تركيا صدرتأ 
 .الماضي الشير والبرلمانية الرئاسية االنتخابات بعد التنفيذية الرئاسة نظام إلى

 عامي بين صدرت قوانين عمى تعديالت الرسمية، الجريدة في نشر الذي المرسوم، ويدخل
 ومكتب الرئيس إلى الوزراء ومجمس الوزراء رئيس من اختصاصات وسينقل 2146و 4921
 .الرئيس

قالة الوزارات وتنظيم تشكيل إردوغان بوسع وسيكون الوزراء رئيس مكتب إلغاء وسيتم  الموظفين وا 
 .البرلمان موافقة عمى الحصول دون العموميين

 رويترزوكالة : المصدر

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 
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