
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-6-18                   الثالثاءاليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي 

 االقتصادية، المنامة ورشة إف عريقات، صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف قاؿ
 مقابؿ األرض مبدأ الستبداؿ" محاولة ىي الجاري، الشير عقدىا المتحدة الواليات تنوي التي

 ".السالـ مقابؿ الماؿ بمبدأ السالـ،
 الفمسطينية، القضية تجاه المتحدة الواليات بسياسة ،األناضول وكالة معحوار  في عريقات، ونّدد
 .المنامة ورشة فشؿ وتوّقع
 بالقدس باعترافيا القرف، صفقة مف السياسي الشؽ نّفذت المتحدة الواليات: "عريقات وقاؿ

 وتشغيؿ غوث وكالة تدمير ومحاولة االستيطاف، وتشريع إلييا، سفارتيا ونقؿ إلسرائيؿ، عاصمة
سقاط المحتؿ، السوري الجوالف عمى إسرائيؿ بسيادة واالعتراؼ ،(أونروا) الالجئيف  الدولتيف حؿ وا 

 ".691ٔ عاـ المحتمة الحدود عمى
 مقابؿ بالماؿ السالـ، مقابؿ األرض مبدأ استبداؿ يريدوف االقتصادي، الشؽ سوى يبؽ   لـ: "وتابع
 ".السالـ
 تنفيذىا، تنوي التي االقتصادية المشاريع لربط ستسعى المتحدة الواليات أف إلى وأشار

" القرف صفقة" األمريكية الخطة إف، موضحًا "المستوطنيف مع تعايش خمؽ" بيدؼ بالمستوطنات،
 ".المستوطنات الزدىار" تيدؼ

وجّدد عريقات رفض القيادة الفمسطينية لورشة المنامة، والمشاركة فييا، وجدد الدعوة لكؿ الدوؿ 
 .العربية غير العربية لمقاطعتيا، وتوقع بفشميا

وأضاؼ: "مبادرة السالـ العربية والقمـ العربية بشأف فمسطيف واضحة، وعمى الجميع االلتزاـ بيا، 
فمسطينية بامتياز، ونستغرب أف ُيحضر غيرنا لورشة نحف  ىذا ما نريده مف الجميع، ىذه قضية

 نقاطعيا كونيا تريد تدمير المشروع الوطني الفمسطيني
    وكالة وفا: لمصدرا
 الفمسطينية والدبموماسية الصمود اف الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر اميف اعتبر 

 ما تمرير اجؿ مف الدوؿ حشد في االمريكي الجيد افشاؿ مف العالـ في الشركاء مع تمكنت
 .الوطنية قضيتنا لتصفية القرف صفقة تسمى
 االمريكية االدارة اف عمى الثالثاء، اليوـ صباح" فمسطيف صوت" إلذاعة حديث في الفتياني واكد

 التي البحريف لورشة يمكنيـ ما كؿ وحشد ترويض الى عمدتا اسرائيؿ وشريكتيا كونيا تتخبط
 واكثر اقوى الفمسطيني الحؽ صوت اف اال القرف، لصفقة القيادة رفض عمى االلتفاؼ فييا ارادتا
 .العالـ في والسالـ واالستقرار االمف عف يبحث مف لكؿ الوصوؿ عمى قدرة

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/1507419
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 اعادة وىي البحريف ورشة وفرتيا ىامة محطة اماـ االف الفمسطينية القضية اف الفتياني وقاؿ 
 مؤكدا والدولي، واالسالمي العربي العالـ امتداد عمى الوطني لمشروعنا الطبيعية والمكانة البريؽ

 ىذه وجبروت بطش مف بكثير اقوى الدوؿ مف كثير في والعربي والشعبي العالمي االلتفاؼ اف
 .ألرضنا االحتالؿ شريكة االمريكية االدارة

    اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
 
 المتواصؿ األمريكي التأجيؿ إف مجدالني أحمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قاؿ 

 فرض محاولة األوؿ لمساريف يستند األمريكي المشروع أف يؤكد القرف صفقة تسمى ما إلعالف
 إطار مناخ بخمؽ الثاني المسار يتمثؿ فيما األرض عمى وعممياً  فعمياً  اإلسرائيمية األمريكية الرؤية
 .التطبيع أساسو لمتسوية إقميمي
 بعد سيكوف القرف صفقة تسمى ما إعالف إف فييا قاؿ التي غرينبالت تصريحات عمى وتعقيبا
 اليـو صباح" فمسطيف صوت" إلذاعة  تصريحات في مجدالني شدد اإلسرائيمية الحكومة تشكيؿ
نما وثائؽ مف األمريكية اإلدارة ستعمنو فيما ليس الميـ أف عمى ، الثالثاء  ىو ذلؾ مف األىـ وا 

 .الجانب أحادي اإلسرائيمي األمريكي المشروع لتمرير واألجواء المناخات
 مستغرباً  ليس الضفة مف ألجزاء إسرائيؿ ضـ حوؿ غرينبالت عنو تحدث ما إف مجدالني وقاؿ
 التحالؼ عف يعبر والذي كوشنير فريدماف غرينبالت الصييوني الفريؽ موقؼ مف جزء وىو

سرائيؿ المتحدة الواليات بيف ما االستراتيجي  . وا 
      اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 
 محمد الشيخ المبارؾ األقصى المسجد خطيب الفمسطينية، والديار لمقدس العاـ المفتي اعتبر 

 واقتالع واألراضي، لمبيوت ومصادرة لممنازؿ، ىدـ مف االحتالؿ سمطات بو تقوـ ما حسيف،
 ضد ومستوطنوىا السمطات ىذه بو تقوـ بغيض وعنصري عرقي تطيير ىو إنما لألشجار،
 .ومقدساتو وأرضو الفمسطيني الشعب
 ىدـ العنصري االحتالؿ سمطات قرار الثالثاء، اليوـ أصدرتو اإلفتاء لدار بياف في المفتي، وأداف
 إلى سيؤدي مما شقة، مئة مف أكثر تشمؿ المحتمة، بالقدس باىر صور في سكنية بناية 9ٔ

 تنفيذ إلى تيدؼ واىية حجج تحت وذلؾ بيوتيا، مف الفمسطينية العائالت عشرات تشريد
 .المقدسة المدينة في التيويدية مخططاتيا
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 دوف المبارؾ األقصى لممسجد صور بنشر القدس، في االحتالؿ بمدية قياـ خطورة مف حّذر كما 
 .الخطوة ىذه خطورة مف الخطر ناقوس دؽ إلى يدعو الذي األمر المشرفة، الصخرة قبة

 لوقؼ والفعاليات اإلمكانات بكؿ بالتدخؿ وىيئاتو ومنظماتو بحكوماتو أجمع العالـ وطالب
 بالمسجد المحدقة األخطار ودرء المقدسة، لممدينة تدمير مف لو تخطط عما االحتالؿ سمطات
 .الفمسطينية والقضية القدس ومدينة المبارؾ األقصى

    وكالة وفا: لمصدرا
 
 في الخارجية السياسة مسؤولة إف الفرا الرحيـ عبد األوروبي االتحاد لدى فمسطيف سفير ؿقا 

 السياسي الممؼ فصؿ رفض ودولو األوروبي االتحاد أف أكدت موغريني فدريكا االوروبي االتحاد
 ورشة لحضور دعوة تمقى االتحاد أف إلى مشيرة الفمسطينية بالقضية يتعمؽ فيما االقتصادي عف

 . البحريف
 في قالت موغريني أف ، الثالثاء اليـو صباح" فمسطيف صوت" إلذاعة  حديث في الفرا واضاؼ
 عقب الصفدي أيمف األردني الخارجية ووزير ىاف يوىانس العاـ المفوض مع صحفي مؤتمر
 إف الورشة ىذه في االتحاد مشاركة إف قالت أمس، لكسمبورغ في االتحاد خارجية وزراء اجتماع
 .سياسية مشاركة ىناؾ يكوف ولف بحت وتقني متدف مستوى عمى ستكوف فإنيا حصمت

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 
ث، إف جالياتنا في نبيؿ شع اؿ مستشار الرئيس لمعالقات الدولية ورئيس دائرة شؤوف المغتربيفق 

مختمؼ بمداف العالـ وقاّراتو باشرت تنظيـ سمسمة مف الفعاليات والتحركات في مختمؼ بمداف 
الميجر واالغتراب رفضا لصفقة القرف وورشة المنامة التي تشكؿ حمقة في مسمسؿ تنفيذ الصفقة، 

لشرعية لمشعب وذلؾ اسنادا لموقؼ اإلجماع الوطني الرافض لمصفقة والذي تقوده القيادة ا
 الفمسطيني ومنظمة التحرير الفمسطينية والرئيس محمود عباس.

وأوضح شعث، في بياف أصدره، اليوـ الثالثاء، اف الفعاليات تشمؿ عددا مف المسيرات 
الجماىيرية بمشاركة اصدقاء ومناصري الشعب الفمسطيني وقضيتو الوطنية، اضافة الى 
االعتصامات والندوات والمؤتمرات والوقفات االحتجاجية والتحركات الرمزية، وتوقيع العرائض 

ح وتكشؼ اىداؼ ومخاطر المبادرة االميركية وتداعياتيا عمى استقرار وامف والمذكرات التي توض
المنطقة في ظؿ الظروؼ الحالية، كما جرى مراسمة عدد مف االحزاب والبرلمانات والحكومات 
والمنظمات الدولية المختصة ومخاطبة مباشرة لممسؤوليف في مختمؼ الدوؿ بالعالـ، لحثيـ عمى 
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واعالء صوتيـ رفضا لممبادرة االميركية وصفقة القرف، وتمسكا بالقانوف دعـ الموقؼ الفمسطيني  
 الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

 وكالة وفا : المصدر
 
 

 وتحريضو االحتالؿ لدولة الداخمي األمف وزير" أرداف جمعاد" تصريحات وزارة الخارجية  أدانت 
 يتجزأ ال وجزء لمسالـ معادية تصريحات وتعتبرىا عباس، محمود الرئيس عمى والمباشر العمني

 بشكؿ واإلستيطاف، االحتالؿ" تبييض" الى الرامية ومحاوالتو التضميمية االحتالؿ حمالت مف
 . جنيؼ واتفاقيات الدولية والشرعية الدولي القانوف مع تماماً  يتناقض
 اإلسرائيمية التحريض لحممة إمتداداً  تشكؿ التصريحات ىذه أف في بياف صحفي،  الوزارة وأعتبرت
 ما لتمرير اليادفة االسرائيمية األمريكية الضغوطات اطار وفي الرئيس، السيد عمى المتواصمة

 تصفية مشاريع وجو في وقيادتو شعبنا صمود مف النيؿ ومحاوالت ،(العصر صفقة) ُتسمى
 .الفمسطينية القضية
 الكاممة المسؤولية المختمفة وأذرعيا نتنياىو بنياميف برئاسة االسرائيمية الحكومة الخارجية وحممت 
 ىذا مع الجدية بمنتيى التعامؿ وقادتيا الدوؿ مطالبة ً  عباس، محمود الرئيس حياة عف والمباشرة
 .فوراً  ووقفو مواجيتو عمى والعمؿ الرسمي، االسرائيمي التحريض
  وزارة الخارجية : المصدر

 

 العقارات كؿ إعادة"بػ القدس، في اإلسالمية والػمقدسات والشؤوف األوقاؼ مجمس طالب 
 .الشرعييف أصحابيا إلى القديمة بالقدس خميؿال باب منطقة في الػمسّربة الػمسيحية

 وأنيا الػمشبوىة، والصفقات العقود كافة بطالف عمى الثالثاء، اليوـ لو، بياف في المجمس وشدد
 أنفسيـ إال يمثموف ال أطراؼ قبؿ مف الحقوؽ أصحاب مف غفمة وفي الظالـ جنح في حيكت

 الواقع الظمـ ىذا أضالع أحد االحتالؿ محاكـ بوصاية شرعنتيا تمت باطمة وبعقود الػمريضة
 .الظالػمة القانوف ودولة القانوف باسـ
 العامة؛ األوقاؼ وقوانيف أحكاـ عمييا تسري القدس مدينة في الػمسيحية األوقاؼ أراضي" أف وأكد

 التي الخير وجوه مف أي في وثمرتو غمتو تنفؽ حبساً  يبقى بؿ يورث وال يوىب وال يباع ال فالوقؼ
 ".العموـ وجو عمى وىو الواقؼ، عينيا
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 عمى واضح، بشكؿ تنّص  التي األمف ومجمس الػمتحدة األمـ قرارات عمى األوقاؼ مجمس وشدد 
 بو يعتد وال والغ   باطؿ القدس مدينة في االحتالؿ سمطات تتخذه أو أجرتو تغيير أو إجراء كؿ أف

 .واستيالء تسريب أـ وشراء بيع أكاف سواء
 وكالة وفا : المصدر

 
 ممف الحكومة:  ثانياً 

 بدعوة ، األسبوعية الوزراء مجمس جمسة خالؿ اشتية، محمد الدكتور الوزراء رئيس رحب  
 ىو ما بكؿ لمقياـ الحكومة جاىزية مؤكداً  عامة، انتخابات إجراء الى عباس محمود الرئيس
 .وجو أكمؿ عمى وتنفيذىا االنتخابات ىذه إنجاح أجؿ مف مطموب

 الجانب مف منقوصة المقاصة أموال استالم الفمسطينية القيادة رفض الوزراء رئيس وجدد 
 الوقت في مؤكداً  باإلرىابييف، االحتالؿ سجوف في أبناؤنا يوصؼ بأف القبوؿ وعدـ اإلسرائيمي

 المشاركة عدـ الى الجميع داعياً  المقبؿ، األسبوع ستعقد التي المنامة لورشة التاـ الرفض ذاتو
 .فييا

قامة الدولتيف حؿ دوف حؿ أي أف إلى الوزراء رئيس وأشار  الرابع حدود عمى فمسطينية دولة وا 
 61ٔ القرار أساس عمى الالجئيف وعودة الشريؼ، القدس وعاصمتيا ،691ٔ عاـ حزيراف مف

 .النجاح لو يكتب لف عادؿ سياسي حؿ بدوف اقتصادي حؿ أي أف مضيفاً  الفشؿ، مصيره سيكوف
 األراضي ستعـ التي والجماىيرية الشعبية الفعاليات أىمية عمى المجمس أكد السياؽ، ىذا وفي 
 شعبنا أبناء داعياً  المنامة، ورشة عشية والشتات المجوء مخيمات مف والعديد المحتمة لفمسطينيةا

 .فييا الواسعة لممشاركة
 مجمس الوزراءالمصدر: 

 
 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

دىـ وتفتيش  خالؿ عمميات مواطنيف 6، الثالثاءاليوـ فجر  قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتقمت
 المعتقميف:ُعِرؼ مف لمناطؽ مختمفة بالمحافظات الشمالية واقتادتيـ الى مراكز االعتقاؿ لدييا ، و 

 مخيـ مف الكنش مرواف محمد السابؽ واألسير قمقيمية، مف( عاًما 55) مسكاوي أحمد كـر
 .اهلل راـ شماؿ الجمزوف

http://palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=43764
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 السماح قرر االحتالؿ أف بكر زكريا الصياديف لجاف مسؤوؿ أعمفوفي المحافظات الجنوبية  
 .أياـ لعدة إغالقو بعد محدود بشكؿ الثالثاء اليوـ غزة قطاع بحر في بالعمؿ لمصياديف
 وكالة معا: المصدر

وطنا، اليـو الثالثاء، المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة بحراسة مست 11قتحـ ا 
 .مشددة مف قوات االحتالؿ الخاص

تحت  ، بتجريؼ أراض  في قرية كيساف شرؽ بيت لحـشرع مستوطنوف اليوـ  متصؿ ؽسيا وفي
كيساف، وشرعت جرافاتيـ بتجريؼ أراض  بيدؼ إقامة محطة  حماية قوات االحتالؿ اقتحمت قرية

 .توليد طاقة شمسية

 وكالة وفا  المصدر
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الفمسطيني الصراع حؿ جيود أف مف الغيط أبو أحمد العربية الدوؿ لجامعة العاـ األميف حّذر
 الفمسطينية األراضي مجمؿ عمى فمسطينية دولة قياـ إلى أفضت إذا إال سدى ستذىب اإلسرائيمي

 .691ٔ عاـ حرب في إسرائيؿ احتمتيا التي
 الجامعة مف «مرفوض أمر فيو العربي أو الفمسطيني الجانب يرفضو ما كؿ» إف الغيط أبو قاؿو 

 الدولة إقامة ىو( الفمسطينية القضية) لحميا كعرب جانبنا مف المقبوؿ: »وأضاؼ. العربية
 ..«الشرقية القدس وعاصمتيا 91 يونيو مف الرابع حدود عمى الفمسطينية
 ق االوسطالشرصحيفة المصدر: 

 
 األردف، في( األونروا) الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث لوكالة االستشارية المجنة أنيت  

 في الالجئيف احتياجات تمبية مف لتمكينيا ليا، المقدـ الدعـ لمناقشة اجتماعاتيا الثالثاء، اليوـ
 .وسوريا ولبناف واألردف القدس وشرقيّ  الغربية والضفة غزة قطاع
 يعد االستشارية لجنتنا مع نخوضو الذي النقاش" إف كرينبوؿ بيير لألونروا العاـ المفوض وقاؿ
 والمساعدة النصح تقديـ بميمة مكمفة االستشارية المجنة أف مضيًفا ،"واإللياـ لمدعـ مصدًرا دائًما

 األمـ في األعضاء لمدوؿ ممتنوف ونحف ،الوكالة والية مياـ أدائو لدى لألونروا العاـ لممفوض



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-6-18                   الثالثاءاليوم  : 

 أف منذ ليا ودعميا باألونروا االستثنائية ثقتيا عمى المجنة ىذه في األعضاء وتحديًدا المتحدة 
 .65ٓٔ العاـ في عممياتيا بدأت

  صحيفة القدسالمصدر: 
 
 األعمى الممثؿ مع مشترؾ صحفي مؤتمرخالؿ ايمف الصفدي وزير الخارجية االردني  أكد

 القضية حؿ أف،  موغريني فيدريكا األوروبي لالتحاد األمنية والسياسة الخارجية لمشؤوف
 خطوط عمى المستقمة الفمسطينية الدولة قياـ يضمف بما الدولتيف حؿ أساس عمى الفمسطينية

 الشرعية وقرارات العربية السالـ مبادرة وفؽ الشرقية القدس وعاصمتيا 691ٔ حزيراف مف الرابع
 القدس أف الثابت ااْلردف موقؼ عمى مشدداً  المنطقة، في الشامؿ السالـ تحقيؽ شرط ىو الدولية
 وتقويضا الدولي لمقانوف خرقا إلسرائيؿ عاصمة بالقدس باالعتراؼ قرار أي ورفض السالـ مفتاح
 .الفمسطينية القضية تصفية ع. الصراع حؿ المستيدفة الجيود لكؿ

 . بعد امره يحسـ لـ لكنو ورشة البحريف لحضور رسمية دعوة تمقى األردف أفوأوضح الصفدي 
 وكالة االنباء االردنية المصدر: 

 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 .الجالء التفاقية تنفيًذا بمصر السويس قناة عف بريطاني جندي آخر جالء - 659ٔ -1-9ٔ  

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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