
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-6- 23                   السبتاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 وقياميم ،الخميل مدينة في الشريف اإلبراىيمي الحرم المستوطنين اقتحام الرئاسة أدانت  
 .المسممين لمشاعر مستفزة دينية طقوس بممارسة

 تحويل شأنيا من التي الخطيرة اإلجراءات ليذه الكامل رفضيا ليا، بيان في الرئاسة وأكدت
 وتداعياتو، العدوان ىذا عن المسؤولية اإلسرائيمية الحكومة محممة ديني، إلى سياسي من الصراع
 .العدوانية األعمال ىذه في مشاركا كان الداخمي األمن وزير يسمى ما وأن خاصة

 وكالة وفاالمصدر: 

 غزة قطاع فصل إلى وتيدف مشبوىة" المنطقة في األمريكية التحركات أن" فتح" حركة ّدتع    
 ".الفمسطينية القضية تصفية بغرض إسرائيمية ألىداف خدمة

 التحركات أن القواسمي أسامة الثوري مجمسيا وعضو باسميا الناطق لسان عمى فتح وأكدت
 اإلدارة مواقف مع كبيرا تناقضا تشكل" غزة في اإلنساني الوضع تحسين" عنوان تحت األمريكية
 وقطع ،"األونروا" الالجئين وتشغيل غوث لوكالة مساىمتيا تقميص وأبرزىا األخيرة، األميركية

 .الفمسطينية والسمطة الفمسطيني الشعب عن المساعدات

 لن" العار صفقة" لتمرير إنساني غطاء تحت المؤامرة صياغة إعادة محاولة إن القواسمي وقال
 كامل بشكل االسرائيمي االحتالل بإنياء يكمن الحل أن إلى الفتا لمنجاح، طريقا تجد ولن تمر،
 .القدس وعاصمتيا المحتمة فمسطين دولة أراضي كل عن

 المتمثل الصراع جوىر عن البوصمة لحرف األميركية -االسرائيمية المحاوالت أن عمى وشدد
 إال ىو ما إنسانية، مساعدات إلى الفمسطيني، الشعب عمى االسرائيمية واالعتداءات باالحتالل

 .فاشمة لتجارب واستنساخ لموقت، ضياع

 الدولي، والقانون الدولية الشرعية قرارات تطبيق في يكمن الوحيد الحل إن القواسمي وأضاف
نياء  .يمارسو الذي" األبارتيايد" ونظام اإلسرائيمي، االحتالل وا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 جياز ورئيس ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  بحث 
 الصفدي أيمن األردني المغتربين وشؤون الخارجية وزير مع فرج، ماجد المواء العامة المخابرات

 .الفمسطينية القضية مستجدات الجندي، عدنان المواء العامة المخابرات دائرة ومدير

 تنسيق عممية إطار في والجندي الصفدي مع وفرج عريقات أجراىا التي المحادثات وتأتي
 المرتبطة المستجدات مع لمتعامل فمسطين، ودولة المممكة بين المستمرة والتحركات المواقف
 .الشقيقين البمدين قيادتي لتوجييات تنفيذا الفمسطينية بالقضية

 أن وأكدا السياسي، االنسداد استمرار تبعات من عمان، في اجتماعيما خالل الجانبان، وحذر
 الفمسطيني لمصراع عادل لحل التوصل دون الشامل والسالم واالستقرار باألمن تنعم لن المنطقة

 ترابو عمى والدولة الحرية في حقو خاصة الفمسطيني، لمشعب المشروعة الحقوق يمبي اإلسرائيمي
 .الوطني

 عمى السيادة وذات المستقمة الفمسطينية الدولة قيام يضمن الذي الدولتين حل أن مىع وشددا
 الصراع لحل الوحيد السبيل ىو الشرقية القدس وعاصمتيا 7691 حزيران من الرابع خطوط
 .والعادل الشامل الّسالم وتحقيق

 المصدر: وكالة وفا

 مرحمة أمام الفمسطينية القضية أن ، ”فتح“ لحركة المركزية المجنة عضود.محمد اشتية  أكد 
 الحالي األميركي والمخطط الدولتين، حل تآكل تجاه االحتالل حكومة دفع ظل في خطيرة

 .الفمسطينية القضية تجاه ترمب برئاسة األميركية اإلدارة بيا تقوم التي والخطوات

 التغيرات ظل في  أين إلى فمسطين“ األول المؤتمر أعمال افتتاح جمسة خالل اشتيو، وأوضح
 الجامعة في الصراع حل ودراسات سياسات مركز يعقده الذي ”والمحمية؟ واإلقميمية الدولية
جراءاتيا، ترمب إدارة بو تقوم ما أن ، األميركية العربية  واعتبارىا المحتمة القدس في خاصة وا 
 المساعدات وتقميص ”األونروا“ تجاه خطواتيا وكذلك التوراتية، الرواية وتبنيو إلسرائيل، عاصمة

 الفمسطيني الدخمي يتالب رتيبتل أيضا فرصة يشكل االحتالل، لدولة الكامل وانحيازىا ليا،
 .المخاطر ىذه لمواجية

قامة االحتالل إنياء وىي الفمسطينية لمقضية الحل مكونات ىي ما يعمم الجميع أن عمى وشدد  وا 
 .الالجئين لقضية عادل وحل الشرقية القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة
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 وعاصمتيا الدولتين حل لقتل جميعو ييدف األرض عمى االحتالل دولة بو تقوم ما أن وبين
 وتيجير القدس مدينة بتيويد وتقوم العرب عمى بترمب تستقوي وأنيا كاممة، الشرقية القدس

 ستأخذىا، إنيا إسرائيل تقول التي الضفة، من بالمئة 69 تشكل التي األغوار ثم ومن سكانيا،
 في يجري عما الحديث يتم عندما لذلك”و أىميا، وقتل غزة حصار وكذلك”  ج“ المنطقة وثالثا

 .”العام السياسي اإلطار ضمن يكون أن يجب والحمول فمسطين

 لتوسيع ائتالف ىناك والسالم، المفاوضات في شريك فييا يوجد ال التي إسرائيل في: اشتيو وتابع
 .”السالم بتحقيق اإلسرائيمية القيادة لدى إرادة يوجد وال االستيطان،

رادة تطرح أفكار بين تميز الفمسطينية القيادة أن عمى وشدد  ال أنو الواضح من”و لمحل، سياسية وا 
 بين حمو بدل الصراع نقل أميركا ىم وكل الصراع، لحل الدولي المجتمع لدى إرادة يوجد

  واإلسرائيميين، الفمسطينيين

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 زايد، ىالة.د المصرية الصحة وزيرة مع التواصل تم قد أنو بالقاىرة فمسطين دولة سفارة ذكرت 
 بتأمين يتعمق فيما التنسيق أجل من، وديع شريف.د الحرج والطب لمحاالت الوزيرة ومستشار
 في والمتواجدين المنصرمين اليومين خالل العريش إلى وصموا الذين العودة مسيرات جرحى

 . القاىرة مستشفيات الى جرحى ثمانية وعددىم العريش مستشفى

 وزارة مع التنسيق تتابع بالسفارة الطبية الممحقية نإ في بيان صادر عنيا،  السفارة وأوضحت
 المصري الرئيس وقرار غزة قطاع بجرحى يتعمق ما المصرية المعنية واألجيزة المصرية الصحة

 في عالجيم الفمسطينيون الجرحى لتمقي ابوابيا المصرية المستشفيات بفتح السيسي الفتاح عبد
 ، ومرافقييم الجرحى أبناءىا خدمة عمى حرصيا السفارة وأكدت،  المختمفة مصر محافظات
 . واستشفاءىم عودتيم حتى أماميم العقبات وتذليل احتياجاتيم كافة لتمبية وسعييا

 بجزيل العربية الدول جامعة لدى الدائم ومندوبيا فمسطين دولة سفير الموح دياب السفير دموتق
 شعبنا ابناء دعم في جيودىم نظير المعنية واألجيزة السيسي الفتاح عبد لمرئيس الشكر

 غزة قطاع في الفمسطيني

 سفارة فمسطين بالقاهرةالمصدر: 
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 االرىابية ومميشياتيم المستوطنين قطعان اقدام العبارات بأشد والمغتربين الخارجية وزارة أدانت
 في لممواطنين التابعة المثمرة الزيتون باشجار المزروعة الدونمات عشرات احراق عمى المسمحة

 يرتكبيا التي الجرائم من جزء النكراء الجريمة ىذه ان الوزارة تعتبر. نابمس جنوب بورين قرية
 الحكومة من وتمويل وتشجيع بدعم وعرضيا، البالد طول في وتنظيماتو المنظم الييودي االرىاب

 .المختمفة واذرعيا نتنياىو بنيامين برئاسة االسرائيمية

 الكاممة المسؤولية االسرائيمية الحكومة تحمل اذ الوزارة ان: صحفي بيان في الوزارة وقالت 
 لالحتالل االمريكي االنحياز ان ترى فانيا المتواصل، االستيطاني العدوان ىذا عن والمباشرة
 الجرائم من المزيد ارتكاب في التمادي عمى والمستوطنين االحتالل يشجع وقراراتو وسياساتو

 .ومقدساتو وممتمكاتو وارضو االعزل الفمسطيني الشعب بحق واالنتياكات

 المصدر: وزارة الخارجية

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 

أعمنت وزارة الصحة عن حصيمة اعتداءات قوات االحتالل عمى المتظاىرين بمسيرات العودة 
 .حاالت خطرة 1من بينيا اصابة بجراح مختمفة   609بمغت  الجمعة  أمس

 وزارة الصحة: المصدر

 

 الخميل مدينة من جابر عارف براء الشاب السبت، اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 عدة في خراًباقوات االحتالل  وعاثت، كما  الغربية الضفةب مناطق في مداىمات حممة خالل
 .المدينة في منازل

 معاوكالة المصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 مايك األمريكي الخارجية وزير خالل لقائوأكد العاىل االردني الممك عبد اهلل بن الحسين  
 إطالق عادةإل المستيدفة الجيود تكثيف ضرورة عمى واشنطن األمريكية العاصمة في بومبيو،

 إلى يفضي وبما الدولتين حل إلى استنادا واإلسرائيميين الفمسطينيين بين فاعمة جادة مفاوضات
 .الشرقية القدس وعاصمتيا الفمسطيني الوطني التراب عمى المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة

 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة الى دعم  المقاءخالل  األردنيودعا الممك  
 واإلغاثية والصحية التعميمية خدماتيا تقديم في لالستمرار تمكينيا وأىمية ،(األونروا) الفمسطينيين

 الفمسطينيين. لالجئين

 االنباء االردنيةوكالة المصدر: 

 استثنائي تيديد" بأنيا الشمالية الكورية النووية الترسانة ترامب دونالد االميركي الرئيس وصف 
 من فقط ايام عشرة بعد يانغ بيونغ عمى عقوبات فرض استمرار ُيبرر كي وذلك" عادي وغير
 .اون-جونغ كيم الشمالي الكوري الزعيم مع التاريخي لقائو

 الى عودتو لدى ترامب قال الجاري، يونيو عشر الثاني في بكيم جمعتو التي سنغافورة قمة وبعد
 ".الشمالية كوريا من نووي تيديد ىناك يعد لم" انو واشنطن

 وكالة فرانس برس: المصدر
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