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 أواًل : الممف السياسي

 المواطنين عمى االسرائيمي، االحتالل قوات العتداء الكاممة إدانتو ، عباس محمود الرئيس أكد 
 المتحدة األمم قيام ضرورة يؤكد ما بالقوة، أرضيم من وترحيميم األحمر الخان في الفمسطينيين

 .لو الدولية الحماية وتوفير الفمسطيني الشعب تجاه بواجبيا

 لمتصدي شعبيم أبناء مع الفمسطينيين المسؤولين من كبير عدد بتالحم الرئيس، أشاد كما
 .الفمسطينية األرض سرقة إلى اليادفة االحتالل لمخططات

 فوق وصمودىم األحمر، الخان في الفمسطينيين لممواطنين البطولي التصدي الرئيس، وحيا
 يؤكد مما األعزل، شعبنا أبناء ضد المفرطة القوة واستعمالو االحتالل، جبروت من بالرغم أرضيم

 ميما فمسطينية تراب بذرة يفرط لن وأنو ومقدساتو، وثوابتو بأرضو تمسكاً  يزداد الشعب ىذا أن
 .ومقدساتو وأرضو وطنو ضد االحتاللية اليجمة شراسة كانت

 المجنة عضو ، الحسيني عدنان  المحافظ ،صحة عمى س في اتصال ىاتفيالرئي واطمأن
 االحتالل قوات قبل من لالعتداء تعرضو عقب القدس، محافظ ، التحرير لمنظمة التنفيذية

 .األحمر الخان في اإلسرائيمي

 وكالة وفاالمصدر: 

 ان ، فتح، لحركة المركزية المجنة وعضو المدنية لمشؤون العامة الييئة رئيس الشيخ نيحس قال 
 ىو الفمسطينية المقاصة من والشيداء االسرى لعائالت مايدفع باقتطاع االسرائيمي الكنيست قرار

 .الشعب الموال وسرقة قرصنة

 سياسية تداعيات لو سيكون القرار ليذا االسرائيمية الحكومة تطبيق حال في الشيخ:  واوضح
 كل وستكون ذلك، عمى ردا واجراءات قرارات سمسمة ستتخذ القيادة ان موضحاً  واقتصادية، وامنية

 والبروتوكوالت االتفاقيات كل يتجاوز الذي االسرائيمي القرار ىذا لمواجية مفتوحة الخيارات
 .الموقعة

 اتصاالت واجرينا القرار ىذا تطبيق عمى االقدام خطورة االسرائيمي الطرف ابمغنا  الشيخ: وتابع
 .وتداعياتو القرار ىذا مثل خطورة ليم مبينا ،"ودوليا اقميميا المعنية الجيات كل مع

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 التخاذ األوروبي االتحاد ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  دعا 
 ورفع انتياكاتو جميع عمى ومحاسبتو االسرائيمي لالحتالل حد وضع أجل من فاعمة تدابير

 7691 حدود عمى السيادة كاممة الفمسطينية بالدولة واالعتراف عنو، والقانونية السياسية الحصانة
 .الشرقية سالقد وعاصمتيا

 األوروبية لممفوضية العام المدير: ضم األوروبي، االتحاد من وفدا استقبالو لدى عريقات وشدد 
 أفريقيا وشمال األوسط لمشرق اإلداري والمدير دانيمسون، كريستيان والتوسع الجوار لمفاوضات

 االتحاد في األوسط الشرق ممف ومسؤول جنتيميني، فرناندو األوروبي الخارجي العمل دائرة في
 االتحاد تقاعس ان عمى ترأف، رالف فمسطين لدى االوروبي االتحاد وممثل ميمر، ميشيل

 عمى اسرائيل يشجع أفعال الى الفمسطينية القضية تجاه الثابتة مواقفو ترجمة عن األوروبي
 .القانون فوق كدولة بالتصرف االستمرار

 االعالم بالمحافظات الجنوبيةمفوضية المصدر: 

 إن الالجئين شؤون دائرة رئيس ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو ىولي أبو أحمد قال 
 يخدم عرقي تطيير القدس في البدوية لمتجمعات باالحتالل، القائمة السمطة إسرائيل، استيداف
 .اإلسرائيمي االستيطاني المشروع

 من عائمة 04 لترحيل اإلسرائيمي المخطط تنفيذ بدء ان صحفي، بيان في ىولي، أبو وأضاف
رىاب اإلنسانية ضد جريمة ىو بيوتيم وتدمير أراضييم من األحمر الخان في الجيالين عرب  وا 
عالن منظم دولة  العرقي التطيير مسمسل حمقات من وحمقة الفمسطينيين، عمى مفتوحة حرب وا 

 E1 بمخطط يعرف ما ضمن المصنفة المنطقة خارج لترحيميم لمفمسطينيين القسري والتيجير
 . الكبرى القدس قانون لمشروع التدريجي التنفيذ إطار في االستيطاني،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 والخان نوار أبو تجمعي استيدفت التي االحتاللية، اليجمة الوطني، الوفاق حكومة أدانت 
 .المحتمة القدس محيط في األحمر،

 االسرائيمي االحتالل قوات وتقترفا ما ان الحكومة، باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف وقال
 وشعبنا، أرضنا بحق االحتالل جرائم سمسمة الى يضاف األحمر، والخان نوار أبو تجمعي ضد



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-5                   الخميساليوم  : 

 السمطة عمى يحظر  والذي الدولي القانون عمى االحتاللية االعتداءات سمسمة الى أيضا ويضاف
 بالمصادرة سواء ممتمكاتيم عمى واالعتداء وتيجيرىم المواطنين ممتمكات ىدم باالحتالل القائمة

 . والتدمير بالتخريب أو

 وفا وكالة: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 مختمفة مناطق من مواطناً  71 الخميس، اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات عتقمتا 
 بمدة في" فتح" حركة سر أمين:خالد البطاط المعتقمين بين من وعرف، الغربية الضفة محافظاتب

 جنين، من حفاوي، ميند المحرر واألسير جنين، من قبيا، وصفي األسبق الوزير ، الظاىرية
 من شبانة وحسين اهلل، رام بمحافظة القبمية المزرعة من وكالىما  ربيع، أبو ويزن ربيع، أبو ونديم
 بمحافظة فرعتا من وكالىما الطويل، أمين واسعد الطويل، أمين واسالم اهلل، رام من سنجل
 .بقمقيمية اماتين من بري، احمد واسيد قمقيمية،

 وفاوكالة المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 العرب قضية ستظل فمسطين" أن الغيط، أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين أكد 
 ".األولى

 في مشاركتي فرصة اغتنم" العربي، البرلمان أعضاء أمام ألقاىا التي الكممة في الغيط، أبو وقال
 المنعطف ىذا في الفمسطينية بالقضية المحدقة التحديات عمى مجددا الضوء ألسمط الجمسة ىذه

 ".الحاسم

 التغطية أو الفمسطينية القضية لتمييع فرصة ىي الراىنة العربية األزمات أن يظن من" أن وأكد
 القضية العربي، العام الرأي فيم في ومخطئ المشيد، قراءة في مخطئ تصفيتيا أو عمييا

 كذلك وستبقى العرب، وكل العرب، قضية ولكنيا وحدىم الفمسطينيين قضية ليست الفمسطينية
قامة االحتالل بإنياء والشامل العادل حمو التاريخي الصراع ىذا يجد أن إلى  الفمسطينية لدولةا وا 

 ".الشرقية القدس وعاصمتيا ،7691 حزيران/يونيو من الرابع حدود عمى المستقمة

 بالتصدي حقيقيا تحديا تواجو العربية الدبموماسية" أن إلى العربية لمجامعة العام األمين وأشار
 قرار   عن األميركية اإلدارة إعالن منذ الفمسطينية القضية ليا تتعرض التي الخطيرة، لميجمة
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 تخمى" أنو القرار واصفا إلييا، سفارتيا تنقل إسرائيل عاصمة بالقدس باالعتراف الجانب أحادي
 النزاع إزاء حياده عن األحادية، اإلجراءات من وغيره القرار بيذا األميركي، الجانب خاللو من

 جسرا تكون أن من بدال المشكمة من جزءا المتحدة الواليات صارت بل المنطقة، في أمدا األطول
 .الحل إلى

 وفاوكالة المصدر: 

 ترضخ لن أنيا مؤكدةً  لنفسيا األذى تسبب واشنطن ان بقوليا المتحدة الواليات الصين ىاجمت
 .االقتصاديتين القوتين بين وشيكة تجارية حرب قبيل لمتيديد

 األميركي السوق إلى الصينية الواردات من دوالر مميار 10 الجديدة الجمركية الرسوم وتدخل
 .وفوري مماثل برد الصين توعدت حين في الجمعة غداً   التنفيذ حيز

 بيذه تسببت التي ىي المتحدة الواليات" ان فنغ غاو الصينية التجارة وزارة باسم المتحدث وقال
 أمامنا ليس والناس، البمد مصالح عمى حفاظاً  ولكن نخوضيا، أن نريد ال نحن التجارية، الحرب

 ".نقاتل أن سوى خيار من

 فرانس برسوكالة : المصدر

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 القانون وينص، "العودة قانون" يسمى ما عمى ،" اإلسرائيمي" الكنيست ادقص  -5-1-7654
 ."ىجرتيم بتسييل التكفلو  المزعوم، أسالفيم موطن إسرائيل، إلى القدوم الييود حق عمى"
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