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أوالً  :الممف السياسي
قال ال رئيس محمود عباس إننا لن نقبل ببيع القدس ،وال التخمي عن ثوابتنا الوطنية وحقوق
شعبنا ،وسيبقى شعبنا صامدا عمى أرضو ،ولن يركع إال هلل وحده ،وسيواصل نضالو المشروع

إلى أن يحقق أىدافو الوطنية.

وأضاف الرئيس في كممتو في مؤتمر القمة اإلسالمية في دورتيا الـ 41المنعقدة في مكة المكرمة،
" ،إننا مقبمون عمى مرحمة غاية في الصعوبة ،األمر الذي قد يفتح الباب واسعا أمام خيارات ال
تحمد عقباىا ،بما في ذلك اتخاذ ق اررات مصيرية ،وكمنا ثقة أنكم (القادة) ستكونون كما كنتم دائما

معنا في نضالنا ،سدا منيعا وسندا في وجو محاوالت تصفية القضية الفمسطينية".

وتابع الرئيس" :إن من يشجع دولة االحتالل اإلسرائيمي عمى التصرف كدولة فوق القانون الدولي
ىي اإلدارة األميركية التي دمرت أسس ومرجعيات عممية السالم ،واتخذت إجراءات خارجة عن

الشرعية الدولية والتي رفضناىا ،كما رفضيا المجتمع الدولي بأكممو".

وأوضح الرئيس أن دولة االحتالل اإلسرائيمي قامت مؤخ اًر باقتطاع غير شرعي لجزء كبير من

أموالنا الضريبية ،بذريعة أننا ندفع رواتب لعائالت الشيداء واألسرى والجرحى ،الذين ال يمكن أن
نتخمى عنيم ،حتى وان كان ذلك آخر ما نممك ،األمر الذي أدخمنا في أزمة مالية خانقة تعيق

عمل مؤسساتنا الوطنية.

ودعا الرئيس القادة العرب لمعمل عمى تفعيل ق اررات القمم السابقة الخاصة بتوفير شبكة أمان
مالية لتمكين شعبنا من الصمود والثبات ،في ظل ىذه الظروف الصعبة والحصار الظالم

الممارس عمى شعبنا ،معربا سيادتو عن تقديره عاليا لمدول التي أوفت بالتزاماتيا ،داعين الدول
الشقيقة األخرى أن تحذو حذوىا.

المصدر :وكالة وفا

قال عضو المجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد ،أن مصر تقوم
بتحرك جدي في ممف المصالحة الفمسطينية بعيدا عن األضواء واإلعالم.

وأوضح األحمد في حديث إلذاعة صوت فمسطين صباح اليوم  ":نحن عمى تواصل مع مصر،
واالتصاالت مستمرة من أجل الخروج من الجمود في ىذا الممف الذي مضى عميو عدة أشير".

وشدد األحمد عمى ضرورة تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي تم توقيعيا سابقا وتحديدا اتفاق 41

اكتوبر  ،1144من قبل حركة حماس .
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وحول موقف حركة حماس من صفقة القرن  ،قال االحمد  :إننا في معركة مفتوحة ومتواصمة،
وليس المطموب اآلن كيف نفكر في مجابية صفقة القرن ،بل انضموا لنا انتم والكل الفمسطيني

في المعركة الشرسة التي نخوضيا مع الواليات المتحدة واسرائيل منذ أكثر من عام".

وطالب االحمد بضرورة اتمام المصالحة "حتى ال تستخدم غزة وعممية التيدئة باتجاه خدمة صفقة

القرن" ،آمال أن تتمكن مصر من التوصل التفاق في ىذا االتجاه.
المصدر :اذاعة صوت فمسطين

قال رئيس الوزراء د .محمد اشتية ،خالل افتتاحو " ،الكاسا مول" ،في ضاحية الريحان بمدينة
رام اهلل ،ان الحكومة ستقدم كافة التسييالت لرجال األعمال في الشتات لالستثمار في فمسطين.

ودعا اشتية رجال االعمال الفمسطينيين في الشتات القدوم الى فمسطين واالستثمار فييا ،مشي اًر

الى ان الحكومة ستعمل عمى تذليل كافة العقبات اماميم ،من أجل خدمة وطنيم فمسطين".

المصدر :وكالة وفا

أشادت حركة فتح بشعبنا الفمسطيني البطل والموحد خمف الرئيس محمود عباس ،برفضو صفقة

القرن واحدى مقدماتيا فيما أطمق عمييا "ورشة البحرين" تحت عنوان االقتصاد من أجل
االزدىار.

وقال عضو المجمس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي ،إن "صفقة العار تيدف

لتصفية القضية الفمسطينية ،وورشة المنامة توطئة ومقدمة ليا ،وبوابة لتحويل الصراع من
سياسي وحقوق وطنية واضحة ال تقبل التأويل ،إلى انسانية اقتصادية ،وتعميق االحتالل وتجميمو
واضفاء الشرعية عميو ،وسرقة الرواية والتاريخ واليوية الوطنية ،وجس ار لتطبيع العالقات رسميا

مع العالم العربي".

وأكد القواسمي أن "الرئيس محمود عباس قائد حر لشعب من األحرار األبطال ،وأننا نرفض

الميانة والذل والخنوع واالنصياع لمتيديد والوعيد والضغوطات ميما عظمت ،فق اررنا وطني
فمسطيني مستقل ،ونرفض الوصاية والتبعية ،ونعبر عن ق اررنا بوضوح وال نخشى في اهلل لومة
الئم ،وأن رفضنا المطمق لصفقة العار وكل ما يخرج من أمريكا بعد ق ارراتيا الظالمة المجحفة ىو

موقف ثابت ال يتغير جممة وتفصيال".

المصدر :مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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افاد التقرير االسبوعي لممكتب الوطني لمدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة
التحرير  ،ويغطي الفترة ما بين ( ، )2/14-2/12بانو وفي خطوة تشير الى استيتار غير
مسبوق بالقانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية وتفتح شيية اسرائيل عمى ضم المزيد من
االراضي العربية المحتمة بعدوان حزيران  ،4634تسمم رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياىو،
خارطة جديدة من الرئيس االميركي دونالد ترمب تظير ىضبة الجوالن السورية المحتمة جزءا من

دولة االحتالل.

واشار التقرير الى ان سياسة االدارة االميركية ىذه تشجع ايضاً االوساط العسكرية واألمنية
المتطرفة ،حيث أعد عدد من كبار الجنراالت اإلس ارئيميين والخبراء األمنيين الذين عمموا بجانب

عدد من رؤساء الحكومات اإلسرائيمية مسودة وثيقة لمتعامل مع التطورات اإلقميمية المتالحقة

المحيطة بإسرائيل ،بحيث تكون الدليل القادم لنظرية األمن اإلسرائيمية.

المصدر :اذاعة صوت فمسطين

أحيا أكثر من  111ألف مصل من القدس وأراضي الـ 15وخارجيما ،ليمة القدر ،ليمة الـ 14من
شير رمضان الفضيل في رحاب المسجد األقصى المبارك.

وكان أكثر من  141ألفا أدوا صالة الجمعة األخيرة من رمضان في االقصى ،رغم اجراءات

االحتالل المشددة في المدينة واغالقيا لمحيط البمدة القديمة وأبواب األقصى والبمدة ،بحجة تنفيذ
عممية طعن مزدوجة في المدينة.

المصدر :صحيفة القدس

ثانياً  :ممف الحكومة
قال الناطق باسم الحكومة إبراىيم ممحم ،إن رئيس الوزراء محمد اشتية قرر ،في ضوء الجدل
الذي أُثير بشأن رواتب الوزراء السابقين ،إحالة الموضوع الى الرئيس محمود عباس التخاذ
المقتضى القانوني بشأنو.
وأضاف أنو فيما يتعمق برواتب الوزراء الحاليين ،فإن الحكومة تؤكد التزاميا بالقانون المحدد

لرواتب الوزراء ومن ىم في حكميم.

المصدر :مجمس الوزراء
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ثالثاً  :ممف االحتالل واالستيطان
اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم السبت  1مواطنين خالل عمميات دىم وتفتيش
لمناطق مختمفة من المحافظات الشمالية والقدس واقتادتيم الى مراكز االعتقال.

المصدر :صحيفة القدس

أفاد مركز عبد اهلل الحوراني لمدراسات والتوثيق ،التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة

التحرير ،بأن  14شييداً ،بينيم أربعة أطفال وأربع سيدات ،ارتقوا إثر العدوان اإلسرائيمي عمى

قطاع غزة خالل شير أيار الماضي.

وأشار المركز إلى أن قوات االحتالل اعتقمت الشير الماضي  121مواطناً في الضفة والقدس
وقطاع غزة ،ويعيش األسرى الذي يبمغ عددىم نحو  2411أسير ،بينيم  121طفالً و 12سيدة،

ظروفاً صعبة داخل سجون االحتالل؛ لحرمانيم من أبسط حقوقيم المشروعة التي نص عمييا

القانون الدولي.

المصدر :مركز عبد اهلل الحوراني
كشفت صحيفة "البايس" اإلسبانية ،عن استعداد و ازرة الجيش اإلسرائيمية لبيع مساعدات تبرع
بيا االتحاد األوروبي وعدة دول أوروبية إلى الفمسطينيين.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرتو إن السمع التي تنوي إسرائيل بيعيا ىذا األسبوع صادرىا الجيش

في اكتوبر الماضي ،الفتة إلى أن المواد التي ستعرض لمبيع استخدمت في بناء قسمين جاىزين
مسبقا في مدرسة في بمدة إبزيق في وادي األردن ،والتي تم ىدمتيا قوات االحتالل بحجة عدم
حصوليا عمى تصريح.

وبينت الصحيفة أن التمثيل األوروبي كان مطموباً من قبل إسرائيل إلعادة بناء األقسام الدراسية،
باعتبارىا قوة محتمة.

وكشفت مصادر التعاون األوروبي في القدس المحتمة أن أرقام ممفات مصادرة األصول تتوافق

مع األرقام التي تظير في الحصص التي ستخرج إلى المزاد.

المصدر :صحيفة االيام
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رابعاً  :الممف العرب والدولي
أكدت منظمة التعاون اإلسالمي ”رفضيا ألي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة لمتسوية
السممية ،ال يتوافق وال ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابمة لمتصرف لمشعب الفمسطيني وفق
ما أقرتو الشرعية الدولية ،وال ينسجم مع المرجعيات المعترف بيا دولياً لعممية السالم وفي
مقدمتيا القانون الدولي وق اررات األمم المتحدة“.

وجددت المنظمة أيضا في بيان أصدرتو في ختام القمة االسالمية في مدينة مكة المكرمة

بالسعودية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ”إدانتو ورفضيا ألي مواقف تصدر عن أي
جية دولية تدعم إطالة أمد االحتالل ومشروعو االستيطاني التوسعي عمى حساب الحقوق

الوطنية المشروعة لمشعب الفمسطيني ،بما في ذلك اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،السمطة القائمة باالحتالل ،وكذلك محاوالت تقويضيا لحقوق الالجئين الفمسطينيين“.

وأكدت المنظمة ”رفض ومواجية كل اإلجراءات والق اررات اإلسرائيمية غير القانونية التي تيدف

إلى تغيير الحقائق في األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشريف ،وتقويض حل
الدولتين“.

وحثت القمة عمى اتخاذ ”اإلجراءات المناسبة ” ضد الدول التي نقمت سفاراتيا أو فتحت مكاتب

تجارية في القدس.

المصدر :وكالة رويترز
ئاسية ثانية ،في
رسميا حممتو
سيطمق
االنتخابية لوالية ر ّ
ّ
ً
أعمن الرئيس األميركي دونالد ترامب ّأنو ُ
 45حزيران الحالي في أورالندو بوالية فموريدا .
ئاسية ثانية مع نائب الرئيس مايك
وكتب ترامب عمى حسابو عمى تويتر "سأعمن تر ّشحي لوالية ر ّ
بنس في  45حزيران/يونو بأورالندو في فموريدا".
المصدر :وكالة فرانس برس
انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

