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 أواًل : الممف السياسي

عضو المجنة المركزية  ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. وجه 
 اإلسرائيمي، االحتالل سجون في القابعين الفمسطينيين لألسرى وفخر إكبار تحية لحركة فتح ،

 .الفمسطينية لمقيادة ومركزية وطنية أولوية ىي األسرى قضية أن مؤكدا

 وصمودىم أسرانا لتضحيات إجالال جميعا ننحني" د. عريقات في تصريح صادر عنو : وقال
 العام واألمين البرغوثي، مروان" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو مقدمتيم وفي األسطوري،

 يوسف، حسن والنائب جرار، خالدة والنائب سعدات، أحمد فمسطين لتحرير الشعبية لمجبية
 .الشوبكي فؤاد المواء األسرى شيخ إلى إضافة التشريعي، المجمس في اآلخرين واألعضاء

 زال ما الذي الفمسطيني األسير يوم ذكرى عام كل من نيسان من عشر السابع يصادف" وأضاف
 البواسل أسرانا نكّرم اليوم ىذا في االستعماري، االحتالل ليذا والتصدي المقاومة شرف يحمل
 شعبنا ليحيا والسنين واأليام الساعات أقسى السجون وغياىب التحقيق أقبية في قضوا الذين

 ".المحتل طغيان عمى إرادتو ولتنتصر

ضراباتيا، األسيرة، الحركة نضاالت إلى عريقات وأشار  منوىا ومرضاىا، وجرحاىا، وشيدائيا، وا 
 النساء من فمسطيني مميون  حوالي 8491 عام شعبنا نكبة بداية منذ اعتقمت إسرائيل أن إلى

 أسير، 022 عن يقل ال ما 8491 عام منذ االحتالل سجون في استشيد كما واألطفال، والرجال
 طفال، 002 حوالي بينيم من أسير 9022 قرابة  االسرائيمية المعتقالت داخل يقبع يزال ما واليوم

 .والنفسي الجسدي التعذيب أشكال لكافة تعرضوا

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 تضحياتيم وأن رقابنا، في دين األسرى حرية إن ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة قالت 
 أجمل أجمو من قدموا ما ونحقق المسيرة نواصل حتى لنا دافعا وسيظل النظير منقطع وعطائيم
 .أعمارىم سنوات

 الحركة أن الحركة  في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية،  وأوضحت
 أدنى، أو قوسين قاب حريتيم أن مؤكدة بالعيود، تنكث وال األسرى، بحق عيدىا عمى زالت ما
 .شمسو ستسطع الحرية فجر وأن

 ظممة رغم المقبل بالنور التمسك عمى أسرانا إصرار من االستمرار وىج نستمد إننا: "وأضافت
 أمكان كل في شعبنا أن مبينة ،"فمسطين جبال مثل الشامخ وكبريائيم العالية، روحيم من النفق،

http://fatehinfo.net/post/149604
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 السجين ىو السجان بات بحيث المعادلة قمبوا الذين األبطال فيم ليم، بحريتو مدين تواجده
 بالسالح المدجج السجان فييا ييزمون التي ونضاالتيم مواقفيم وصالبة بإرادتيم يحاصرونو

 .والعتاد

 وقدموا واالشتباك، المواجية في الدرس تمو الدرس البواسل أسرانا لنا قدم لقد" ،"فتح" وتابعت
 بأن الخالدة فتح حقيقة يدركون ألنيم عضد، ليم يفت أو قناة ليم تمين أن دون الشييد تمو الشييد
 من جزء األلم وأن والتضحيات، بالدماء معبد فمسطين إلى الطريق وأن محالة، ال قادم النصر
  .فمسطين إال حمم وال المنشود، الحمم عن البحث رحمة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 غزة قطاع في فتح لحركة العميا القيادية بالهيئة والجرحى واألسرى الشهداء مفوضية كدتأ 
 وصياغة، اإلسرائيمية السجون في الفمسطينيين والمعتقمين األسرى بقضية النيوض ضرورة عمى

، سراحيم إطالق حين إلى ليم كريمة حياة وضمان قضيتيم إبراز يضمن بما الالزمة اإلستراتيجية
 لممواثيق المستمرة القانونية واإلنتياكات، تجاىيم اإلسرائيمية العنصرية الجرائم فضح وكذلك

 .إنسانية حياة ليم تضمن والتي الدولية واألعراف

 لألسير الوطني اليوم بمناسبةفي بيان   فتح بحركة والجرحى واألسرى الشيداء مفوضية وأفادت
، اإلسرائيمية السجون في فمسطيني أسير 9022 قرابة ىناك أن  نيسان 81 اليوم يصادف الذي
 .قاصرات 1 و، أما 08 بينين أسيرة 90+  نواب 9+  أوسمو قبل ما أسرى رأسيم وعمى

 من والحرمان الحقوق وسمب والتنكيل التعذيب أساليب ألبشع يتعرضون طفال 092 ىناك أن كما
 إلى بحاجة وىم 8922 أعدادىم تفوق الذين المرضى األسرى جانب إلى، الالزمة والرعاية التعميم

 .عاجمة طبية كشوفات

 تتضمن التي اإلستراتيجية بصياغة فورا لمشروع والجرحى واألسرى الشيداء مفوضية ودعت
 .اإلسرائيمية الحرب جرائم وفضح، وعدالتيا القضية إلبراز موحدا إعالميا خطابا

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 بات والنصاب اكتممت تكون تكاد التحضيرات إن الوطني المجمس سر أمين صبيح محمد قال 
 .الجاري الشير من الثالثين في الوطني المجمس لعقد جاىزا

http://fatehinfo.net/post/149605
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 قدم عمى جارية واالتصاالت الترتيبات أن" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في صبيح وأضاف
 الدورة في لممشاركة لفمسطين المجمس أعضاء حضور لضمان والشقيقة الصديقة الدول مع وساق
 .االفتتاحية الجمسة في كضيوف الرسمية الشخصيات من عدد دعوة وتم القادمة

 ولوضع الفمسطينية القضية بو تمر ما لتقييم لممجمس الدورة ىذه انعقاد عمى أىمية صبيح وأكد
 .نواجييا التي التحديات ظل في القادمة لممرحمة استراتيجيات

 بدأ التنفيذية أعضاء عدد كون الشرعية عمى الحفاظ أىمية عمى الوطني المجمس سر أمين وشدد
 اعالن بعد سيما خطيرة منعطفات من الفمسطينية القضية يواجو ما وكذلك جية، من يتقمص
 جية من القدس إلى أبيب تل من بالدىا سفارة نقل الدول من عدد ونية القدس بشأن ترامب
 .المتشرذم العربي الوضع عن ناىيك ثانية،

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 الدكتور برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس أكد 
 أمام والواضح الشامل عباس محمود الرئيس لخطاب الكامل دعمو الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي
 طرحيا التي السالم خطة ودعم تبني إلى فيو دعا والذي والعشرين، التاسع العربية القمة مؤتمر

 وذلك العربية، السالم مبادرة إلى والمستندة الدولي، األمن مجمس في الماضي شباط شير في
 المتحدة، األمم في كامالً  عضواً  فمسطين دولة قبول يقرر العام، ىذا لمسالم دولي مؤتمر بعقد

 الدولية، الشرعية قرارات إلى تستند جادة مفاوضات لرعاية األطراف، متعددة دولية آلية وتشكيل
 .أكيدة تنفيذ بضمانات محدد، زمني جدول ضمن عميو يتفق ما وتنفيذ

 الوطنية، المصالحة بخصوص عباس محمود الرئيس خطاب في ورد ما عمى كذلك المجمس وأكد
 العربية الجيود مع تجاوبت الفمسطينية القيادة وأن تتوقف، ولن لم لتحقيقيا المساعي وأن

 تحّمل إلى باإلضافة االنقسام، إلنياء األخرى تمو الفرصة وأتاحت الممف، ىذا في كافة والمصرية
 تسمم من تمكينيا يتم أن دون وذلك غزة، في لشعبنا موازنتيا نصف موتقدي لمسؤولياتيا، الحكومة
 الغربية الضفة في كما غزة قطاع في بمسؤولياتيا والقيام فعمي، وبشكل كاممةً  مياميا جميع

 مجمس الوزراء : المصدر

 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41349


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4- 18                   األربعاءاليوم  :  6-12-2017

 تتبعيا التي التعسفي الجماعي االعتقال سياسة استمرار إن والمغتربين الخارجية وزارة قالت 
 التي والقمع االضطياد منظومة من يتجزأ ال جزء ىي باالحتالل، القائمة السمطة إسرائيل،
 .فمسطين في االستعماري النظام لديمومة تمارسيا

 منذ أنو الفمسطيني، األسير يوم لمناسبة عنيا، صدر بيان في والمغتربين الخارجية وزارة وأضافت
 والقيادات والنواب والنساء األطفال اعتقمت ،8491 عام الفمسطينية لألرض إسرائيل احتالل

 سجون في أسير 9022 حالياً  يقبع حيث. اإلنسان حقوق عن والمدافعين والنشطاء واألكاديميين
 .صحفياً  84و التشريعي، المجمس في نواب 9و امرأة، 90و طفاًل، 002 بينيم من االحتالل،

 االحتالل ترسيخ في تساىم االحتالل أذرع إحدى العسكرية المحاكم منظومة أن وأكدت
 العادلة المحاكمة وضمانات الدولية لممعايير انتياكيا خالل من الفمسطينية، لألرض االستعماري
 باألطفال خاصة عسكرية محاكم المنظومة ىذه وتضم الدولية، المواثيق في عمييا المنصوص

 بنسبة فمسطيني طفل 122 إلى 022 بين يتراوح ما سنوياً  ويعتقل العالم، في والوحيدة األولى تعد
 إذ اإلنساني، الدولي والقانون اإلنسان حقوق لمبادئ واضحة مخالفة في ،%822 إلى تصل إدانة
 بحقوقيم ومطالبتيم اإلسرائيمي االحتالل لرفضيم الفمسطيني الشعب لتجريم المحاكم ىذه تيدف

 .والوطنية األساسية

 وكالة وفا المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 احد المواطنين من محافظة حنين  ، األربعاءاالسرائيمي فجر اليوم  االحتالل قوات اعتقمت

 عرفات وىو المبارك األقصى المسجد حراس أحد األربعاء، اليوم االحتالل قوات اعتقمت كما
 .حطة باب جية من المسجد الى الدخول محاولتو خالل نجيب،

 وكالة معا  : المصدر

 مدفعية قذائف بشظايا األربعاء، اليوم فجر خطيرة، جروحو أحدىم مواطنين، خمسة أصيب 
 خان محافظة شرق خزاعة، بمدة شرق الحدودي الشريط عمى المتمركزة اإلسرائيمي، االحتالل

 .غزة قطاع جنوب يونس

 وكالة وفا المصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 سيحضر موراليس جيمي الغواتيمالي الرئيس أن جوفيل ساندرا غواتيماال خارجية وزيرة أعمنت 
 .القدس الى أبيب تل من بالده سفارة نقل حفل المقبل  مايو 89 في

 السفارة نقل حفل الرئيس يحضر ان المتوقع من" إنو الوزراء لمجمس اجتماع عقب الوزيرة وقالت
 ".القدس الى

 .السفارة نقل ترتيبات إلنجاز االسرائيمية الخارجية وزارة مع تتعاون غواتيماال إن وأضافت

 القدس، الى أبيب تل من سفارتيا ستنقل بالده أن  الماضي ديسمبر 09 في أعمن موراليس وكان
 .القدس الى سفارتيا نقل قرارىا في المتحدة الواليات حذو تحذو العالم في دولة اول بذلك لتصبح

 وكالة فرانس برس المصدر: 

 قانون بموجب اسرائيل رئيس ضد القضاء الى بشكوى تقدمت انيا يمينية بولندية منظمة اعمنت 
 الجرائم مسؤولية البولندي الشعب" الى نسب النو الثانية، العالمية الحرب في الييود محرقة حول
 ".النازية

 بعد صدر الذي االسرائيمية الرئاسة بيان الى" نارودوفي روش" منظمة اشارت شكواىا، لدعمو 
 سنويا تجري مسيرة قبل كراكوفا في دودا اندري البولندي ونظيره ريفمين ريوفين الرئيس بين المقاء
 .بيركناو اوشفيتز النازي االعتقال معسكر موقع الى

 من كبيرا عددا ان في شك ال" انو المقاء ىذا خالل صرح االسرائيمي الرئيس ان البيان ىذا وقال
 في شاركوا والبولنديين بولندا ان ننكر ان يمكننا ال لكن النازي، النظام يقاتمون كانوا البولنديين

 ".االبادة

 جرائم مسؤولية البولندية والدولة البولندي الشعب الى نسب" بانو االسرائيمي الرئيس المنظمة وتتيم
 .الييود بمحرقة المتعمق لمقانون مخالف وىذا ،"نازية

 جرائم ويالحق يدرس الذي الوطنية الذاكرة معيد الى تقديميا تم الشكوى ان المنظمة وقالت
 .البولندي الشعب ضد والشيوعيين النازيين

 وكالة فرانس برسالمصدر: .
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 وزارة لتولي والمرشح األمريكية المركزية المخابرات مدير بومبيو مايك إن أمريكيون مسؤولون الق
 كيم زعيميا مع والتقى القيامة عيد عطمة خالل الشمالية كوريا إلى سرية بزيارة قام الخارجية

 .ترامب دونالد األمريكي الرئيس مع مزمعة قمة لبحث أون جونج

 أقوى وتقدم كيم مع التقى أنو ُيعرف اإلطالق عمى أمريكي مسؤول أكبر بومبيو الزيارة وجعمت
 كوري زعيم مع يجتمع السمطة في أمريكي رئيس أول ليكون ترامب استعداد عمى اآلن حتى إشارة
 .شمالي

 ترامب اعتقاد عززت بومبيو محادثات إن الزيارة مضمون عمى اطمع كبير أمريكي مسؤول وقال
 لكن والصاروخية النووية برامجيا حول الشمالية كوريا مع بناءة مفاوضات إجراء الممكن من بأن
 .مضمون غير ذلك

 وكالة رويترزالمصدر: .

 

 حدث في مثل هذا اليوم  :  خامساً 

 

 820 مقتل إلى يؤدي بمبنان قانا في المتحدة األمم لموقع إسرائيمي قصف - 8449  -81-9
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