
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-6-3                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 المسجد حرمة وتدنيس المقدسات عمى والعدوان االقتحام مسمسل ،بشدة  الرئاسة أدانت  
 .داخمو المصمين لحياة والتعرض ومستوطنيو، االحتالل جنود قبل من األقصى

 اإلسرائيمي االحتالل حكومة نحمل" ،ردينو أبو نبيل الرئاسة  باسم الرسمي الناطق وقال
 االقتحامات استمرار جراء المبارك، االقصى المسجد في الخطير التصعيد عن الكاممة المسؤولية

 ".االسرائيمي االحتالل قوات  بحماية المستوطنين المتطرفين قبل من المصمين عمى واالعتداءات
 من جديدة دوامة إلى المنطقة تجرّ  قد التي اإلسرائيمّية، لمممارسات الخطرة التبعات من وحّذر،
 وتحّمل بالتحرك الدولي المجتمع مطالبا بأسرىا، المنطقة أمن تيّدد أن شأنيا من العنف،

 من الصراع تحويل تحاول التي السياسة ىذه لوقف إسرائيل عمى والضغط الشأن، بيذا مسؤولياتو
 .عواقبو تعرف ال ديني صراع الى سياسي

 وكالة وفاالمصدر: 
 
جاريد  اطقيا التي التصريحات عمى رداً  التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب د. قال 

 وقد،  لمفمسطينيين يكترث ال ر"كوشني" الشخص ىذا ان ، االمريكي الرئيس مستشار كوشنير
 . السالم عممية في دور أي عن نفسو عزل

 لعدم العرب األشقاء أدعو اخرى مرة تويتر، عمى حسابو عمى تغريدة في عريقات وأضاف
 ىو لو يخططون ما(  وفريدمان بالت جرين ، كوشنير)  المستوطنين من الفرقة ىذه مع الحديث
 .لممستوطنين االزدىار

 المصدر: تويتر
 
 
 لويس الدولية االشتراكية لمنظمة العام األمين استقبالو خالل  اشتية محمد. د الوزراء رئيسدعا  

 إلى الفعل رد حالة من االنتقال إلى وقضيتيا لفمسطين المساندة الدولية المنظمات  أياال،
 بالدولة لالعتراف إجراءات واتخاذ الدولتين حل لحماية دولي تحالف لتشكيل الدعوة مجدداً الفعل،

 .الغربية الضفة من أجزاء لضم تفضي قرارات اتخاذ عمى إسرائيل إقدام قبل الفمسطينية
 دعم رسالة إليصال وسعييا الدولتين، لحل والصريح الواضح منظمتو التزام أياال أكد وبدوره،
 .العادلة وقضيتو الفمسطيني لمشعب

   وكالة وفاالمصدر: 
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 2019-6-3                   االثنيناليوم  : 

 عمى القدس مدينة أّموا الذين الفمسطينيين آالف مئات اليدمي فادي القدس شؤون وزير حّيا  
 واستفزازات" اإلسرائيمي" االحتالل قيود رغم المبارك رمضان شير خالل الساعة مدار

 .المستوطنين
 كان المدينة إلى الفمسطينيين آالف مئات زحف إن االثنين، اليوم لو بيان في اليدمي، وقال
 الدولة عاصمة الشرقية القدس بأن خمفو، ومن" اإلسرائيمي" لالحتالل واضحة رسالة بمثابة

ن الفمسطينية  .األقصى المسجد عن يتخموا لن الفمسطينيين وا 
 سن دون الفمسطينيين آالف عشرات تمكن دون حالت التي" اإلسرائيمية" القيود إلى الوزير ولفت

 المسجد إلى الوصول من غزة قطاع سكان وجميع الغربية الضفة سكان من عاما األربعين
 بالتأكيد والتي القدس وأزقة وشوارع األقصى المسجد في الفمسطينيين أعداد من الحد إلى األقصى

 .لممستوطنين القمق وسببت" االسرائيمية" الحكومة تقديرات فاقت
 وكالة وفاالمصدر: 

  
 غير حماس محاكم استدعاء من استيجانيا عن والتمفزيون لإلذاعة العامة الييئة أعربت 

 منعو بتيمة" أماميا لممثول عساف، أحمد الوزير الرسمي االعالم عمى العام لممشرف الشرعية،
 ".غزة قطاع في العمل من فمسطين تمفزيون فريق
 لإلذاعة العامة لمييئة الرئيسي المقر احتمت" حماس" إن األحد، اليوم ليا، بيان في الييئة وقالت

 أجيزة من محتوياتو ونيبت 7002 عام الوطنية الشرعية عمى بانقالبيا قامت عندما والتمفزيون
 مقرات كافة احتالليا الى اضافة الساعات، بآالف وطنية وذاكرة وأرشيف بث وسيارات ومعدات
 لمسمطة اغتصابيا من كجزء الجديدة، الحياة وجريدة ،"وفا" الفمسطينية األنباء ووكالة اإلذاعة
 .مؤسساتيا عمى والسيطرة
 مضحك أمر ىو الرسمي، لإلعالم العام المشرف حماس محاكم استدعاء أمر أن الييئة وأكدت

 من ىي فحماس واالنقسام، االنقالب لنيج واستمرار وذكائو، الفمسطيني الشعب بوعي واستخفاف
 .الحقائق وتقمب تزور واليوم ومنعت، ودمرت ونيبت واحتمت انقمبت
 مع غزة قطاع في بالعمل وستستمر الوطنية مسؤولياتيا تحمل ستواصل أنيا عمى وشددت
 الحريصة الوطنية رسالتيا بنشر القيام وستواصل الحية، الوطنية وقواه الفمسطيني الشعب جماىير

 .االسرائيمي االحتالل وجو في صموده وتعزيز الفمسطيني الشعب وحدة عمى
  وكالة وفا : المصدر
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 2019-6-3                   االثنيناليوم  : 

 ممف الحكومة:  ثانياً  

 جنود قبل من األقصى المسجد حرمة وتدنيس المقدسات عمى والعدوان االقتحام الحكومة، أدانت 
 جماح لكبح العاجل لمتدخل العالم داعيةً  داخمو، المصمين لحياة والتعرض ومستوطنيو، االحتالل

 .االقصى لممسجد المتكررة االستيدافات
 الفمسطيني الشعب عمى والسياسية المالية الحرب تتواصل بينما ليا، بيان في الحكومة وقالت
 وفي حقوقو تمس الدولية الشرعية إطار خارج ومخططات مشاريع وتمرير لتركيعو تجويعو بيدف

قامة مصيره تقرير في حقو مقدمتيا  7692 عام حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتو وا 
 وتيرة تصاعدت ،761 القرار وفق لالجئين العودة حق وتطبيق الشرقية القدس وعاصمتيا
 المبارك األقصى لممسجد االحتالل قوات من بحماية المتطرفين غالة من المستوطنين اقتحامات

 جرت التي االقتحامات وخاصة الفضيل رمضان شير من األواخر العشر في ذروتيا بمغت والتي
 االعتكاف ليالي يحيون الذين المصمين عمى واعتداءات بانتياكات الرحمة باب واستيدفت اليوم
 ردود استدعاء بيدف المصمين لمشاعر االستفزاز وتيرة رفع الى يؤشر ما وىو الفضيل الشير في
 .األولى المسممين لقبمة والمكاني الزماني التقسيم لتنفيذ االحتالل سمطات تستغميا فعل

 ووجع جراحيم ونزف عيونيم برموش الشريفين الحرمين وثالث القبمتين أولى عن المرابطين وحيت
 ومغاربيا األرض مشارق في المسممين مشاعر تمس مخاطر من عميو تنطوي لما معاناتيم،
 المشرفة الكعبة مع عقدي برباط المكان الرتباط بالنظر

 مجمس الوزراء: المصدر
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

عمميات خالل  مواطنين 8 االحداليوم  الميمة الماضة وفجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي 
،  واقتادتيم الى مراكز االعتقال والقدسدىم وتفتيش لمناطق مختمفة من المحافظات الشمالية 

، وعرف من  ومواطنتين من القدس ة ناصر قواسفتح بالقدس القديم حركة سر أميننجل منيم 
 نابمس، من زيتون أبو الرحمن عبد، قمقيمية من حرب نضال الفتاح عبد السابق ألسيراالمعتقمين: 

 .القدسالة الشريف، سندس عبيد من ، وىبالخميل من خمف أبو اليادي وعبد

  صحيفة القدسالمصدر: 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 بيا قامت التي المستفزة التصرفات ان البصل أبو عبدالناصر االردنية االوقاف وزير قال 
 المتطرفين وادخال المبارك االقصى لممسجد باقتحاميا اليوم صباح االسرائيمي االحتالل سمطات

 االيام ىذه في النساء وخاصة لممصمين وضربيا المبارك االقصى المسجد الى بالقوة والمستوطنين
 في والقوانين والمبادىء االعراف وفق ومدان مرفوض عمل رمضان من االواخر بالعشر المباركة
 .كافة العالم

 المعتكفين واالطفال والشيوخ لمنساء ضرب من االحتالل قوات بو قامت ما الوزير واستيجن
 المسيمة بالغازات ورشيم عمييم واالعتداء والمرواني القبمي المصمى داخل الى ومالحقتيم اآلمنين
 القوات بحماية كمو وذلك بإسعافيم السماح وعدم الحراس وضرب المسقوفة المساجد داخل لمدموع

 عمى المساجد ابواب بإغالق قامت التي باألسمحة المدججين والشرطة الحدود وحرس الخاصة
 في حقيم من والمعتكفين المصمين حرمان مع العبادة اماكن في تدخالً  يعد الذي األمر المتعبدين
 . مسجدىم

 قابل غير وانو ، احد فيو يشاركيم ال وحدىم لممسممين ممك االقصى المسجد أن البصل ابو وأكد
 . بو يتدخل االً  االحتالل  وعمى التقسيم، وال لممشاركة

 وكالة االنباء االردنيةالمصدر: 
 مواقفو عمى ثابت األردن أنّ  غنيمات جمانة االردنية  الحكومة باسم الرسمي الناطق أّكدت 

 لعام حزيران من الرابع حدود عمى المستقّمة الفمسطينّية الدولة لقيام والداعمة لالحتالل، الرافضة
 .الشرقّية القدس وعاصمتيا م،7692
 القنوات في األخبار ومديري اليومّية الصحف تحرير رؤساء لقائيا خالل غنيمات وقالت

 واالسالمية العربية بالقمتين مشاركتو  خالل أّكد الثاني اهلل عبد الممك ان المحمّية، التمفزيونّية
 الشريف، والقدس الفمسطينّية القضّية بمركزّية المؤمن والراسخ، الثابت األردني الموقف عمى بمكة
 .المستقمة دولتو إقامة في الفمسطيني الشعب وحقّ 

 والقانون الدولّية الشرعّية لقرارات حقيقي تطبيق وىي مقّدس، حقّ  الثوابت ىذه أنّ  عمى وشّددت
 اإلسالمّية المقّدسات عمى الياشمّية الوصاية عمى يستند األردني الموقف أنّ  مؤّكدة  الدولي

 .القدس في والمسيحّية
 .األقصى المسجد ضد اإلسرائيمّية االنتياكات الستمرار الشديدة الحكومة إدانة غنيمات وجّددت

 صحيفة الدستور االردنيةالمصدر: 
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 إسرائيمي لعدوان تصدت السوري الجيش في الجوية الدفاعات أن سوري عسكري مصدر أعمن  
 استيدفت التي الصواريخ من صاروخين ودمرت الشرقي حمص بريف التيفور مطار عمى

 .المطار

 آخرين جنديين وجرح شييد ارتقاء عنأسفر  أخرى صواريخ وصول أن“ :المصدر وأضاف
صابة لحاق ذخيرة مستودع وا   .”والعتاد األبنية ببعض أخرى مادية أضرار وا 

 وكالة االنباء السورية المصدر: 
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
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