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  أواًل : الممف السياسي 

 في ، اجتمعت وفصائل، وقوى وطنية مؤسسات عن صادرة رسالة عباس، محمود الرئيس تمقى
 إلجراء الداعي الرئيس، موقف ودعم لمتشاور واالنتخابات، لمديمقراطية العربي العالم مرصد مقر

 كاستحقاق غزة، وقطاع القدس فييا وبما الغربية الضفة الوطن، انحاء جميع في عامة انتخابات
 حرة انتخابات عبر الوطنية المؤسسات في ممثمييم اختيار في لممواطنين وحق وقانوني دستوري
 .العامة لالنتخابات الداعي الدستورية المحكمة بقرار والتزاما ونزيية،
 الى والعودة الديمقراطية الحياة دعم عمى مؤكدة الرئيس، لدى التوجو ىذا الرسالة، وثمنت

 مرسوم بموجب بالتوالي والرئاسية التشريعية البرلمانية، االنتخابات واجراء االقتراع صناديق
 .رئاسي
 واكدوا العامة، لالنتخابات وطنية حممة لتنظيم بينيم، من لجنة تشكيل عمى المجتمعون واتفق
 في المركزية االنتخابات لمجنة الكامل الدعم وتوفير االنتخابات، في الجميع مشاركة اىمية عمى
 .االنتخابات لتنظيم عمميا
 تواجو التي التحديات لمواجية اساسية وسيمة ىي العامة االنتخابات ان المجتمعون واعتبر
 ضد التصفوية المشاريع وجميع القرن صفقة تسميتيا عمى يصطمح ما فييا بما الوطنية قضيتنا
 .الوطنية قضيتنا

 وكالة وفا   : لمصدرا
 ىزيمة أنيا نؤكد ، ايام بعد ستعقد التي المنامة ورشة نإ ، اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال 

 عنيا الشرعية ستسقط ذىابنا وبعدم نشارك لن ونحن عقيمة، مخرجاتيا البرنامج، ساذجة التمثيل،
 .ميتة ستولد التي

 يريد من  ،الشمال في والطاقة المياه لرابط األساس حجر ضعو و خالل  اشتية وأضاف
 ويقطع" المخيمات في وأىمنا القدس، مستشفيات عن التمويل ويوقف يحاصرنا، ال مساعدتنا

 .الالجئين عن المساعدات
 امنية يحقق ان اجل من العالم في نياية خر الى يركض عباس محمود الرئيس ان اشتية وقال

 المال أزمة أن حيث ، مالية وليس سياسية أزمتنا ان مؤكداً  ، االحتالل بانياء الفمسطيني الشعب
 الى وصولنا وعدم،  سياسي سببيا والفقر البطالة وازمة ،سياسي سببيا فمسطين في واالقتصاد

 االدارة عمينا تشنيا التي المالية والحرب سياسي سببو دوالر مميار 3.4 خسرناي يذوال  c مناطق
 .سياسي سببيا االمريكية

https://www.facebook.com/bassam.zakarneh.5/videos/2393721787374516/


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-6-22                   السبتاليوم  : 

 القدس عواصمتنيا فمسطين دولة واقامة االحتالل انياءمتمثل ب السياسي ىدفنا ان اشتية وشدد 
 . بالسياسة المال نقايض ولن صامدين وسنبقى لالجئين العودة وحق

    تمفزيون فمسطين: لمصدرا
 
 حل رؤية تحقيق أن عمى عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين شدد 

نجاز الدولتين  تقرير في حقو مقدمتيا وفي لمتصرف القابمة غير الفمسطيني الشعب حقوق وا 
 ظل في االقتصاد بو يزدىر المنطقة، في ودائم عادل سالم إلقامة الوحيد الطريق ىو المصير
 .فمسطين لدولة كاممة سيادة
 بعاصمتيا فمسطين أن  أكسفورد،" جامعة في عريقات ألقاه الذي الخطاب في عريقات. د وأكد

 الحمول وفرض اإلمالءات سياسة وفرضيا األميركية اإلدارة إجراءات وأن لمبيع، ليست القدس
 .المشروعة الوطنية حقوقو عمى المساومة أو لالبتزاز شعبنا ُتخضع لن والقوة الواقع باألمر

 الختتام السنوي الخطاب في إللقائيا أكسفورد جامعة اختارتو التي -كممتو في عريقات واستعرض
 مدينة في واألكاديميين الدبموماسيين من لفيف بحضور -(أنطونيوس جورج) الدراسي العام

 والقيادة الشعب ضد التحريض وحمالت ترمب، إلدارة القانونية وغير األحادية المواقف أكسفورد،
 الشعب عن المساعدات وقف ذلك في بما عميو، تفرضيا التي العقوبات وسمسمة الفمسطينية
 لمناقشة اقتصادية ورشة عقد إلى فيو تدعو الذي الوقت في" األونروا" وكالة وعن الفمسطيني
 .المنامة في الفمسطيني االزدىار
 الزائفة ومساعييا األميركية اإلدارة ادعاءات مع فاضح بشكل تتناقض االجراءات ىذه أن واعتبر
 تقاطعيا إقميمية عمل وورشات مؤتمرات عقد عبر الفمسطيني، الشعب معيشة مستوى لتحسين
 .الفمسطينيين األعمال ورجال الفمسطينية القيادة

     وكالة وفا : لمصدرا
 
 اليوم ظير المركزية المجنة اجتماع ان الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر امين كدأ 

 والدبموماسية السياسية الجيود اليو الت وما شعبنا يواجييا التي والتحديات العام الوضع سيناقش
 المصالحة وجيود المركزي المجمس قرارات مناقشة اضافة البحرين وورشة القرن لصفقة لمتصدي
 .الوطنية
 رفضتيا التي البحرين ورشة تسمى ما عقد من فائدة ال انو عبر صوت فمسطين ،  الفتياني وقال
 اي وان اقتصادية وليست سياسية قضيتنا ان باعتبار فمسطين راسيا وعمى العالم دول معظم
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 مع التعاطي يمكن ال انو عمى مشددا الفمسطينية، الدولة اقامة بعد ياتي اقتصادي موضوع 
 .المال من مبمغ انيا عمى قضيتنا
 والتوافق التطابق بعد الداخمية وحدتنا تعزيز اليات ستناقش المركزية المجنة ان الفتياني وبين

 اشتداد بعد شعبنا صمود تعزز التي القرارات التخاذ المنامة وورشة القرن صفقة من الداخمي
 .عميو المالية الحرب
 من السوداء االنقسام صفحة تنتيي ان في اممو عن فتح لحركة الثوري المجمس سر امين واعرب
 .مؤامرة اي باسقاط كفيمة الوطنية الوحدة ان مؤكداً  شعبنا تاريخ

 اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
 
 

جميورية مولدافيا عما سبق إعالنو سابقا عن نقل سفارتيا لدى  رحبت حركة "فتح" بتراجع
  اسرائيل من تل أبيب الى القدس.

واشارت الحركة في بيان لممتحدث باسميا جمال نزال، اليوم السبت، الى ان مولدافيا ىي ثالث 
 دولة بعد غواتيماال والتشيك تتراجع عن ىذا المسعى.

بيذا القرار لما فيو من مقومات لخدمة االستقرار في واعرب نزال، عن ترحيب حركة "فتح" 
منطقتنا وبمدنا، ولما يمثمو من تجسيد لحقنا الوطني في عاصمتنا بصفتو خطا أحمر ال يمكن 

 القفز عنو دوليا.
وقال "نحيي تمسك مولدافيا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس الشرقية عاصمة 

 دولة فمسطين".
م نزال بالقول: "ان شعبنا يقرأ في تعذر القفز عن حقنا بالقدس ثمرة لصموده خمف قيادتو التي وخت

شكمت من خالل تمسكيا بحقنا جبية عالمية لصالح الحق الفمسطيني، وأفشمت عوامل التفوق 
 .المادي االسرائيمي في اعادة تعريف الحق والقانون الدولي

 لمحافظات الجنوبيةمفوضية االعالم والثقافة با: لمصدرا
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 صفقة ضد الفعاليات  من سمسمة ستنظم انيا" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أعمنت 
 حزيران من 42و 42و 43 الـ من ابتداء والشتات الوطن محافظات في البحرين وورشة القرن

 .الجاري
 العمل فصائل مع والشراكة بالتنسيق اعد الفعاليات برنامج ان: "صحفي بيان في الحركة وقالت
 "والنقابات المدني المجتمع ومؤسسات الوطني

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا
 

 ممف الحكومة:  ثانياً 

كد وزير التعميم العالي والبحث العممي أ.د. محمود أبو مويس أن ىناك عماًل حثيث، أ  
  الحكومية في أقرب وقت ممكن.الستكمال إقرار نظام الجامعات 

جاء ذلك خالل كممة الوزير أبو مويس في حفل تخريج الفوج الرابع والثمانون "فوج األمل  
 والتحدي" بجامعة فمسطين التقنية "خضوري"، ممثال عن الرئيس محمود عباس "أبو مازن".

 وزارة التعميم العاليالمصدر: 
 
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 مباشر بشكل الغاز وبقنابل بالمطاط المغمف والمعدني الحي بالرصاص مواطنا 18 أصيب  
 قوات قمع خالل ، باالختناق وآخرون بالخطيرة، جروحو وصفت وشاب وفتاة مسعفين بينيم

 شرق أسبوع كل من الجمعة أيام تقام التي السممية األسبوعية لممسيرات اإلسرائيمي االحتالل
 .غزة قطاع
 االحتالل جيش قمع جراء اختناق، بحاالت المواطنين عشرات أصيب الشمالية المحافظات وفي

 صفقة"لـ رفضا خرجت التي لالستيطان، المناىضة األسبوعية ونعمين قدوم كفر لمسيرة اإلسرائيمي
 .البحرين ورشة"و" القرن

  السبت، اليوم صباح النار االسرائيمي االحتالل وارقاالعتداءات االسرائيمية فتحت ز  قوفي سيا
 .غزة قطاع شمال الىيا بيت ببحر الصيادين مراكب صوبالنيران 
 وكالة معا، وكالة وفا : المصدر
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لممكتب الوطني لمدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة  كد التقرير االسبوعيأ 
تشترك فييا حكومة  مدينة القدس المحتمة تشيد مخططات تيويدية متواصمة أن التحرير ،

االحتالل وبمدية موشيو ليئون والجمعيات االستيطانية، وتواطئ القضاء االسرائيمي بيدف تحجيم 
الوجود الفمسطيني في المدينة، من خالل شن سمطات االحتالل االسرائيمي حربا شاممة عمى 

 المقدسيين خاصة بالتوسع في عمميات الطرد والتيجير القسري الجماعي.
حزيران الجاري، الى ما ىو جار ىذه االيام في  48و 82الذي يغطي الفترة ما بين  التقريرواشار 

منطقة واد الحمص في صور باىر، حيث خطر الطرد والتيجير القسري يتيدد مئة عائمة مقدسية 
( واثنتان تقعان Cتقع في المنطقة ) 4( و Aتقع في المنطقة المصنفة ) 88بناية منيا  82بيدم 

(. بحجة "قربيا من الجدار العنصري ما يشكل خطرا امنيا ال يمكن Bمنطقة المصنفة )ضمن ال
االحتالل من مراقبة المنطقة"، لكن اليدف الحقيقي لحكومة االحتالل ىو شق طريق استيطاني 

 يربط ما بين مستوطنتي "ىار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليو ادوميم".
 لتحرير موقع منظمة ا: المصدر

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين إن  كرينبول بيير لألونروا العام المفوض قال
مميار دوالر أمريكي ىذا العام لتمويل عممياتيا في  8.4جمع تستيدف  الفمسطينيين )األونروا( 
  .منطقة الشرق األوسط

 تمكنت الذي المبمغ نفس يمثل دوالر مميار 8.4 أن مبمغ ،صحفيواوضح كرينبول في مؤتمر 
 مستوى عمى مانحة جية كل وأبقت حافظت إذا" مضيفا الماضي، العام جمعو من الوكالة

 ".لألونروا المالية االحتياجات تغطية عمى قادرين فسنكون ،4181 عام في قدمتو الذي مساىمتيا
 خبار االمم المتحدة المصدر: موقع ا

 الصراع أن من حذر لكنو إيران مع حرب إلى يسعى ال إنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال 
 .“إبادة” إلى فسيؤدي حدث إذا

ذا لحرب أسعى ال” اإلخبارية نيوز سي.بي.إن محطة مع مقابمة في ترامب وقال  فستكون حدث وا 
 .“بذلك لمقيام أتطمع ال لكنني. قط قبل من تشيدىا لم إبادة

 رويترزوكالة المصدر: 
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 في الدولتين بحل االلتزام المتحدة إلى باألمم الدائم الصيني المبعوث نائب تاو، ىاي وو دعا   
 .اإلسرائيمي-الفمسطيني الصراع قضية مع التعامل
 األرض ومبدأ العربية السالم مبادرة أساس عمى العمل الدولي المجتمع عمى يجب ،تاو وقال
 لممسألة ودائم وعادل شامل حل وجود لتسييل الصمة ذات األمن مجمس وقرارات السالم مقابل

 وعاصمتيا 8621 حدود أساس وعمى كاممة بسيادة فمسطينية دولة إقامة رؤية مع الفمسطينية
 .األمن مجمس أمام ذكر حسبما الشرقية، القدس

 اإلسرائيمي االستيطان يخص الذي ،4443 رقم األمن مجمس قرار تطبيق وأكد تاو عمى ضرورة 
 .المحتمة الفمسطينية األراضي في

   شينخوا الصينيةوكالة المصدر: 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 تم بموجبو والذي الغائبين أمالك قانون اإلسرائيمية االحتالل سمطات صدرتأ -02-2-8624
 . االحتاللدولة  أمالك إلى الغائبين الفمسطينيين أراضي كل ممكية نقل
 
 

 البريطاني المستعمرات وزير قبل من( األول) األبيض الكتاب دورص  -8644 -41-2
 في الييودي الشعب وجود أن و بمفور وعد عمى أكد والذي 8/1 في ونشر تشرشل ونستون
 أقرت العرب عند صورتيا ولتحسين)  اليجرة استمرار ضرورة عمى وأكد منة وليس حق فمسطين

 (. لمعرب الحقوق بعض فيو
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

