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  أواًل : الممف السياسي 

 الفمسطينية لمقضية الداعمة السعودية العربية المممكة مواقف ،عباس محمود رئيسال ثّمن 
 عقدت التي السعودي الوزراء مجمس جمسة عن صدر الذي البيان آخرىا كان والتي ولشعبنا،
 موقفيا عمى أكد والذي سعود، آل عبدالعزيز بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم برئاسة
 والتي العربية السالم مبادرة إلى استنادا الصراع لحل والداعي الفمسطينية القضية من الثابت
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 7645 عام حدود عمى فمسطينية دولة إقامة إلى دعت
 بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم عمى بالغريبة ليست المواقف ىذه أن عمى الرئيس وأكد
 المبدئية المواقف ىذه عاليا يقدر شعبنا وأن السعودي، والشعب السعودية، والقيادة العزيز، عبد
 .وقيادتيا وشعبيا المممكة أصالة عن تعبر التي

 
رؤساء الحكومة المبنانية السابقين تمام  بمواقف وفي سياق متصل اشاد الرئيس محمود عباس

الداعمة لمقضية الفمسطينية ورفضيم المطمق لمموقف الذي سالم، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، 
 ، والذي يؤدي إلى تصفية القضية الفمسطينية.أعمن عنو مستشار الرئيس األميركي جاريد كوشنر

، أن ىذه المواقف ليست غريبة عمى مواقف لبنان الشقيق بيم ىاتفيتصال خالل ا الرئيس وأكد 
المبدئية تجاه القضية الفمسطينية والداعمة لحقوق شعبنا بالحرية واالستقالل واقامة دولتو المستقمة 

 وعاصمتيا القدس.
 وكالة وفا : لمصدرا
 

، إن مبادرة السالم العربية التي أقرتيا القمم مي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينةقال الناطق الرس
، خط أحمر، وأنو 7373العربية واالسالمية، وأصبحت جزءَا من قرار مجمس االمن الدولي رقم 
 .واالسالمية ال يمكن لكوشنير أو غيره اعادة صياغة المبادرة نيابة عن القمم العربية

جاءت تصريحات أبو ردينة، تعقيبا عمى ما ذكره مبعوث الرئيس األميركي جارد كوشنير بأن 
 "ىدف صفقة القرن ىو انياء مبادرة السالم العربية".

وأضاف، أن السالم لن يكون بأي ثمن، وأن الرئيس محمود عباس كشف أىداف ىذه الصفقة 
ام قمم مكة التي عقدت مؤخرا في المممكة العربية التي تستيدف تصفية قضيتنا الوطنية، أم

 .السعودية
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وتابع أبو ردينة: إن ىدف ورشة المنامة ىو التمييد إلمارة في غزة، وتوسيعيا والتخطيط لفصميا  
عن الضفة الغربية، وتيويد القدس، مؤكدًا أن أي خطة ال تمر عبر الشرعية الفمسطينية مصيرىا 

 .الفشل
ت أحادية ىدفيا تجاوز الشرعية العربية والدولية ستصل إلى طريق مسدود، وأكد، أن أية اجراءا

وأن فمسطين لم تكمف احدا بالتكمم باسميا، وأنو ال شرعية سوى لقرارات الشعب الفمسطيني 
 الممثمة بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية، وقرارات المجالس الوطنية.

 وكالة وفا : لمصدرا
 
 اإلجراءات بسبب ىي اليوم نواجييا التي المالية األزمة أن اشتية، محمدد. الوزراء رئيس أكد

 التي االقتصادية الحرب وبسبب ناحية، من الفمسطيني االقتصاد عمى المفروضة اإلسرائيمية
 .أخرى ناحية من" األونروا" وضد الفمسطينية الوطنية السمطة ضد المتحدة الواليات بدأتيا
 الفمسطينيون بل اقتصادية، ليست القضية" أن عمى ،"إن إن سي" مع مقابمة خالل اشتية، وشدد
نياء المستقمة دولتيم لقيام يتوقون  ".االحتالل وا 
 الورشة ىذه وثانيا أوال، ىذا كثيرا، فييا مبالغ( ترمب عنيا تحدث التي) األرقام أن وأوضح

 ال فمسطين في االقتصادية فالمشكمة سياسي، بعد أي ليا ليس( البحرين ورشة) االقتصادية
 .ما اقتصادية قضية بأي ليا عالقة
 أنّ  يعني الجوىرية القضايا إلى التطرق دون وىناك ىنا استثمارات بضعة عن الحديث أن أكد

 جزء أىم فإنّ  سابقاً  قمت كما. "التضميل من نوع سوى ليست( البحرين ورشة) ىذه العمل ورشة
 ."القيوة فاصل ىو الورشة ىذه من

 والواليات إسرائيل صنيعة من ىو نعيشو الذي المالي الحصار أن عمى التأكيد اشتية وجدد
 في الفمسطيني، الشعب لمساعدة ىناك أنو البحرين في يجمس من يدعي كيف: متسائال المتحدة،

 أموالنا ألنّ  مالية ورطة في بالفعل نحن نفسو؟ الوقت في ماليا حصارا عمينا يفرضون حين
 .إسرائيل في ما مكان في محجوزة
 بسبب بل فمسطينية، سياساتية أخطاء بسبب ليست بيا نمر التي المالية الضائقة: وأردف

لى" سي" مناطق إلى الوصول من الفمسطينيين تمنع التي اإلسرائيمية السياسات  األسواق وا 
 .أراضينا إلى الوصول من المستثمرين ومنع الدولية،

 CNN: لمصدرا
 

https://arabic.cnn.com/world/video/2019/06/24/v76368-boris-johnson-profile
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 كافة الوطن محافظات في االحتجاجية والوقفات المسيرات التوالي، عمى الثالث لميوم تتواصل  
 والورشة ،"القرن صفقة" يسمى لما رفضا العالم، دول من وعدد الشتات في الالجئين ومخيمات
 الرئيس لمواقف ودعما ضعيف، تمثيل وسط الثاني يوميا تعقد التي البحرين، في األميركية
 .لقضيتنا التصفوية الحمول لكل الرافضة عباس، محمود
 بالتنسيق" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة ليا دعت التي االحتجاجية، الفعاليات وتستمر
 .  االربعاء اليوم حتى والنقابات المدني المجتمع ومؤسسات الوطني العمل فصائل مع والشراكة

   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية : لمصدرا
 
 بان االدعاء" أن االربعاء، اليوم ، الشيخ حسينر: يالوز   فتح لحركة المركزية المجنة عضو أكد 

 ".صحيح وغير باطل كالم ىو عديدة فرصا أضاعوا الفمسطينيين

 عرض ما كل" إن( تويتر) االجتماعي التواصل موقع عمى حسابو عبرفي تغريدة   الشيخ وقال
 الحقوق ودون فقط ودينية مدنية حقوق ومنحيم االحتالل لتكريس محاوالت ىو الفمسطينيين عمى

 ".وطنيم تراب فوق بدولتيم حقيم في السياسية

 بحق سياسية مجزرة يكون يكاد االن الفمسطينية القضية لو تتعرض ما" أن الشيخ وأضاف
  "لنا المشروعة الحقوق

    شبكة تويتر: لمصدرا

ل عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف إن قا
ياب الفمسطيني عن ورشة المنامة جعميا تولد ميتة، مضيفًا أن محاوالت تغيير اسم صفقة الغ

القرن إلى فرصة القرن من قبل كوشنير لن تنجح في تحقيق السالم عبر االقتصاد ولن يكون 
 .ىناك اقتصاد مستدام في ظل االحتالل

وموحد في رؤيتو لمحل عمى أن الموقف الفمسطيني ثابت  عبر صوت فمسطينوشدد أبو يوسف 
 45ة المستقمة عمى حدود الذي يجب أن يستند إلنياء االحتالل واقامة الدولة الفمسطيني

 .وعاصمتيا القدس الشرقية وعودة الالجئين
واعتبر أبو يوسف أن ما يحدث ىو حرب معمنة ضد شعبنا بدءًا من اعالن ترامب القدس 

حاوالت إنياء وكالة األونروا لشطب قضية الالجئين عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده الييا، وم
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واغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن واعطاء الضوء األخضر لالحتالل لالستمرار في  
 .عدوانو

 : اذاعة صوت فمسطين      لمصدرا
 

 صحة اظيرت المنامة ورشة ان العوض وليد الشعب لحزب السياسي المكتب عضو الق 
 ترمب ادارة بين الوثيق االرتباط واظير ترمب فريق مع لمتعامل الرافض الفمسطيني الموقف

 .االحتالل ودولة والصييونية
 عبر الدولية الشرعية استبدال تريد المتحدة الواليات ان عبر وصت فمسطين العوض واضاف
 الجانب بمقاطعة البداية منذ ىشاشتيا اظيرت البحرين ورشة ان مؤكد االقتصادية البوابة

 الدولية الساحة في وزن ذات دول السيما حضورىا العام دول من كبير عدد ورفض الفمسطيني
 .والصين وروسيا فرنسا مثل
 بوحدة واالعتراف لممصالحة المصرية الجيود مع التعاطي الى حماس حركة العوض ودعا

 بقضيتنا تحيط التي االخطار كل لمواجية وغزة لمضفة واحدة وحكومة الفمسطيني التمثيل
 .الوطنية

 : اذاعة صوت فمسطين      لمصدرا
 

 : ممف االحتالل واالستيطانثانياً 

، خالل عمميات دىم وتفتيش اً مواطن 71 ،االربعاء اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 مخيم في االحتالل قوات مع مواجيات خالل مواطناً  02 أصيب فيما ،  بالمحافظات الشمالية

ئل أبو كويك، ورائد اليازوري، وحسام الواوي، ومحمد  ، وعرف من المعتقمين:اهلل برام األمعري
 شمبي محمد محمود الشابمن مخيم االمعري برام اهلل ،  .حصالح، ومحمود صالح، وعبد صال

 بسام اهلل عبد والفتى دية أبو قاسم خمدون الشاب،  طولكرم محافظة من جيتاوي طالل عبداهلل، 
 من زفافو من أسبوع قبل عوينات نور الشاب ،الخميل شمال ُأّمر بيت بمدة من الطيطي
 منتصر رباعية من محافظة جنين. ، قمقيمية

قبالة نيران اسمحتيا تجاه الصبادين في قوات االحتالل  فتحت زوارقوبية وفي المحافظات الجن
قبل ان تفرج ، حازم أبو ندى ،محمد ومصعب نضال عياش  ، كمااعتقمت الصيادين:رفح بحر
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حطة توليد وقف نقل الوقود إلى م فيما تواصل قوات االحتالل،االربعاءصباح اليوم عنيم  
 .الكيرباء في قطاع غزة

 اإلنشاء قيد محطة ، اليوم صباح االحتالل،قوات  ىدمتوفي سياق االعتداءات االسرائيمية 
، بركسين دمت جرافات االحتالل االسرائيميى، كما القدس شرق شمال عناتا في الغاز لتعبئة

 .غرب سمفيت طومغسمة سيارات عند المدخل الشرقي لبمدة دير بمو 
  وفاوكالة : المصدر

 
 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

أعمن المفوض العام لألونروا بيير كرينبول، أن عددا من الدول قدمت تعيدات لممساىمة في دعم 
مميون دوالر كمساىمات لتجاوز  772، وأن ىذه التبرعات ربما بمغت حتى اآلن "األونروا" مالياً 

م، الضائقة المالية التي تيدد وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين مع حمول صيف ىذا العا
 ال سّيما بعد قرار الواليات المتحدة وقف الدعم المخصص ليا.

الثالثاء، لجمع خالل مؤتمر ُعقد بمقر األمم المتحدة في نيويورك، مساء  ودعا كرينبول،
 التبرعات، الدول إلى التعجيل في إرسال المساىمات المادية، لضمان استمرارية عمل "األونروا".

الدول المانحة لألونروا، لممساىمة في استمرار الوكالة بتقديم واجبيا نحو  وانطمقت فعاليات مؤتمر
 الجئي فمسطين الذين يتجاوز عددىم خمسة ماليين.

وأعمنت مجموعة من الدول، المبالغ التي ستقدميا كتبرعات خالل المؤتمر، في حين تعيدت دول 
 .أخرى بتقديم األموال في الفترة المقبمة

  وفاوكالة : المصدر
 

 عبد بن سممان الممك الحرمين خادم برئاسة المنعقد جمستو خالل السعودي الوزراء مجمس أكد 
 موازنة لدعم مالية أمان شبكة بتفعيل الخاصة العربية الدول جامعة بمقررات االلتزام العزيز
 موازنة في األعضاء الدول أنصبة بحسب شيرياً  دوالر مميون مائة بمبمغ الفمسطينية السمطة
 .الفمسطيني الشعب ألموال اإلسرائيمية القرصنة مديناً  العامة، األمانة

       وكالة االنباء السعودية: لمصدرا
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 قابل غير وطنيم إلى العودة في وذرياتيم الفمسطينيين حق أن السعودية العربية المممكة أكدت  
 وأنو بالتقادم، يسقط وال الزمان بمرور ينقضي وال والراسخة الثابتة الحقوق من وىو لمتصرف،

 . الدولية القرارات ليم كفمتو وسياسي قانوني حق فيو وأخالقيا، إنسانًيا حًقا كونو عن فضالً 
 اهلل عبد السفير المتحدة األمم لدى الدائم مندوبيا معالي ألقاىا التي المممكة كممة في ذلك جاء

 الشرق في الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة دعم مؤتمر أمام المعممي
 . نيويورك في المتحدة األمم بمقر الثالثاء أمس عقد الذي(  األونروا)  األدنى
 إلغاثة المتحدة األمم وكالة لدعم وذلك المؤتمر ىذا عقد بأىمية الكممة مستيل في المعممي ونوه

 بيير األونروا لوكالة العام لممفوض تقديره عن معرباً  ،(األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل
 كل ومواجية قيم وعمل دؤوبة جيود من بو ونيقوم لما الوكالة في العاممين وجميع كراينبول
 .الفمسطينيين الالجئين لمساعدة الصعبة والظروف المخاطر
 األدنى الشرق في الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة أن وأوضح

 خدمات م،7626 لعام 120 رقم العامة الجمعية قرار عبر الممنوح التفويض وفق تقدم( األونروا)
 .عاماً  السبعين يقارب ما قبل انشائيا منذ الفمسطينيين الالجئين معاناة من التخفيف في جميمة

     وكالة االنباء السعودية: لمصدرا
 
 
 عمل بأنو أيام قبل الشمالية كوريا عمى لمعقوبات المتحدة الواليات تمديد الشمالية كوريا اعتبرت 

 .الماضي العام سنغافورة في البمدين بين عقدت التي التاريخية لمقمة صريح وتحد عدائي

  ريظم نم تعتبر االمريكية العقوبات ان ، الشمالية الكورية الخارجية وزارة باسم المتحدث وقال
 .“تطرفا األكثر العدائية األعمال مظاىر

        رويترزوكالة : لمصدرا
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 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً  

 

 الغائبين الفمسطينيينالمواطنين  أراضى ممكية قوات االحتالل االسرائيمي تنقل -62-4-7631
 التابعة لحكومة االحتالل. التطوير سمطة إلى الغائبين أمالك سمطة من
 

 

 

عبر منصات لمواجهة ورشة البحرين كافة  االخبار والمواد االعالمية لمحممة الوطنية   لمتابعة
 حركة فتح باألقاليم الجنوبية عمى شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي المختمفة : 

 /https://fatehinfo.net:  الرسميالموقع االلكتروني 

 https://www.facebook.com/Fatah.official/:  فيس بوك

 https://twitter.com/Fateh_Movement: تويتر

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 

https://fatehinfo.net/
https://www.facebook.com/Fatah.official/
https://twitter.com/Fateh_Movement
https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

