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 أواًل : الممف السياسي

 المؤتمر في المشاركة العربية وفودمل السبت مساء استقباله خالل عباس محمود الرئيس أكد 
 المخبري الطب نقابة من بتنظيم اهلل رام مدينة في عقد الذي المخبري، لمطب 51الـ العربي

 وسنحارب إلسرائيل، عاصمة القدس إن يقول بأن غيره أو لترمب نسمح لن نحن: "الفمسطينية
 إلى بالدىا سفارة بنقل دولة ألي نسمح لن وكذلك البداية، منذ القرار ىذا نحارب اآلن ونحن
 ".الحل قبل القدس

 الشرقية والقدس ليم، الغربية والقدس لنا، الشرقية القدس فإن الحل يأتي عندما: "الرئيس وأضاف
 ويصموا إلييا يأتوا أن المؤمنون يستطيع والييودية، والمسيحية اإلسالمية الثالث الديانات ميد

 دولتنا عاصمة الشرقية القدس إن البداية منذ قمنا ألننا حرية، بكل الدينية شعائرىم ويمارسوا
 ".حرية بكل شعائرىا لتمارس األديان لكل مفتوحة ستكون

 نتنفس ألننا الفمسطينية األرض عمى باستقبالكم سعداء نحن: "قائالً  العربي بالوفد الرئيس ورحب
 بوجودكم واالستقالل لمحرية ذاىبون نحن لمعالم ونقول االحتالل، تحت فنحن خاللكم، من الحرية
 وكذلك الدولي، األمن مجمس في خطابا ألقيت وأنا العالم، لكل نداؤنا ىذا دائما لذلك جانبنا، إلى
 زيارة إن العرب لألشقاء فييا قمت والتي السعودية، في عقدت التي األخيرة العربية القمة في

 أن فقط وعميك محفوظة، وطنيتك وبالتالي السجين، تزور بل السجان، مع تطبيعا ليست فمسطين
 " .عندنا يجري ما لترى فمسطين زيارة عمى العزم تعقد

 وتأييدكم سنصمد، معنا، بوجودكم المتمثل وتأييدكم ودعمكم وعزيمتنا بإصرارنا: "الرئيس وقال
 إن لمعالم تقولوا أن أىميا كثيرة، فوائد لو وقدومكم الخارج، من تأييدكم عن يختمف معنا وأنتم

 عمى يجري ماذا أعينكم بأم   لتروا وكذلك معو، جميعنا نحن بل وحده، ليس الفمسطيني الشعب
 وغيرىا والتيويد، العنصري الفصل وجدار واستيطانو االحتالل جراء لشعبنا معاناة من األرض

 ".اإلسرائيمية الحكومة تمارسو الذي االبرتيايد معالم من

 وكالة وفا : المصدر
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 العنوان ىي الفمسطينية التحرير منظمة إن الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل قال 
 الخارطة عمى فمسطين اسم وضعت التي وىي الحديث، الفمسطيني الشعب نضال لتاريخ األبرز
 .السنين مر عمى ليا تعرضت التي المؤامرات كل رغم

 يتم فمسطين، أرض عمى الفمسطيني الوطني المجمس انعقاد قرب مع انو ،ابو ردينة وأضاف
 التي الفمسطينية، التحرير بمنظمة المتمثل الفمسطيني البيت عمى الحفاظ عمى العيد تجديد

 اسم تغييب ودولية إقميمية قوى فييا حاولت مرحمة في الفمسطينية الوطنية اليوية عمى حافظت
لغاء فمسطين نكار تاريخيا وا   .وجودىا وا 

 مرحمة وبداية الوطني، نضالنا تاريخ في تحول نقطة المنظمة، تأسيس شكل: "ردينة أبو وتابع
 فتح حركة بقيادة 5691 عام الفمسطينية الثورة بانطالق تعززت المحتل، ضد صراعنا في جديدة
 الشرعي ممثمو حول شعبنا أبناء التفاف بفضل ييزم ال الذي الفمسطيني الحضور جسدت التي

 ".واالستقالل الحرية لنيل الوطنية بثوابتو وتمسكو والوحيد

 كل رغم والتبعية االنكسار عمى عصية الدوام وعمى كانت الفمسطينية التحرير منظمة إن وقال
 التي والصمود البقاء معركة أن أثبت ما باألخطار، مسكونة مضطربة منطقة في المؤامرات

 .والتضميل التاريخ تزييف محاوالت ىزمت" ف.ت.م" تقودىا

 وكالة وفا : المصدر

 المركزية المجنة وأعضاء العالول محمود الحركة رئيس نائب ضم" فتح" حركة من وفد اجتمع
 والقيادي دبور، أشرف لمحركة الثوري المجمس وعضو الرفاعي، وسمير فتوح وروحي األحمد عزام
 من وعدد كامل، عباس الوزير المصري العامة المخابرات رئيس مع بسيسو، صخر الحركة في
 .الموح دياب فمسطين دولة سفير بحضور الجياز، قادة

 القتل جرائم استمرار ظل في فمسطين في لألوضاع شامل استعراض االجتماع في وجرى
 الشعبية المقاومة مواجية في اإلسرائيمي االحتالل جيش بيا يقوم التي والتدمير واالعتقال
 .غزة قطاع عمى االسرائيمي الحصار تشديد واستمرار السممية،

 غزة بقطاع الفمسطيني الشعب أبناء تواجو التي الشديدة المعاناة تخفيف كيفية في البحث وجرى
لى من والسفر والتنقل الحياة، مناحي بكل معيشتو في  .غزة قطاع وا 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=464yP3a818589430758a464yP3
http://fatehinfo.net/post/149705
http://fatehinfo.net/post/149705


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4- 22                   األحداليوم  :  6-12-2017

 عمى اإلرىاب، مواجية في سيناء في األمنية الظروف رغم ستعمل مصر أن كامل، الوزير وأكد
 مصر رعاية في واالستمرار السيسي الرئيس تعميمات وفق غزة لقطاع الالزمة التسييالت تقديم
 .الفمسطينية الساحة في االنقسام إنياء لجيود

 الذي لمدور مازن، أبو الرئيس برئاسة وقيادتو الفمسطيني الشعب تقدير عن" فتح" حركة وفد وعبر
 كذل تحقيق سرعة أجل من بجيودىا واستمرارىا المصالحة رعاية في مصر بو تقوم

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 محمد فادي الدكتور الشييد الفمسطيني المواطن فتح الفمسطيني الوطني التحرير حركة عتن 
 ماليزيا، في كوااللمبور مدينة في السبت فجر الغدر يد اغتالتو الذي ماليزيا، في المقيم البطش
 .المسجد في الفجر لصالة طريقو في وىو

 الماليزية السمطات وطالبت كما الجمل، مصابيم في لعائمتو التعازي بأحر فتح حركة وتقدمت
 ومرجعياتيم، وتوجياتيم لممجرمين والوصول االغتيال، عممية مالبسات لكشف تحقيق بإجراء
بداعو بتفوقو معروف البطش الدكتور كو ن  ميمة إسيامات المجال ىذا في ولو العممي، وا 

 .الطاقة مجال في دولية مؤتمرات في ومشاركات

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 لمسيرة الرابعة الجمعة في واألسرى الشهداء نداء لبت التي شعبنا جماهير فتح حركة حيت
 عودتو رأسيا عمى والتي الوطنية تطمعاتو تحقيق حتى نضالو في ماض شعبنا ان مؤكدةً  ، العودة
 .وأجداده آبائو ارض الي

 الفمسطيني الشعب أن سيف، ابو عاطف الدكتور باسميا ممتحدثل تصريح في الحركة وقالت
 .الفمسطينية القضية لنسف تيدف التي المؤامرات كل ليفشل العزيمة وتمك االصرار بيذا

 ما تحقيق حتى دربيم عمى ماضون اننا تأكيد ىو لمشيداء شعبنا انتصار ان الي الحركة وأشارت
 .واالستقالل والحرية العودة حتى دربيم عمى ماضون اننا لمتأكيد ولألسرى سبيمو، في استشيدوا

 بحق وانتياكاتيا االحتالل دولة جرائم كل امام االعزل لشعبنا دولية حماية بتوفير الحركة وطالبت
 .المسالمين المتظاىرين

 ذكرى في الكبرى المسيرة الي وصوال العودة مسيرة فعاليات شعبنا مواصمة عمى الحركة وشددت
 .السبعين النكبة

http://fatehinfo.net/post/149682
http://fatehinfo.net/post/149682
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 الشيداء ان وقالت واالسري الشيداء جمعة في ارتقوا الذين األربعة الشيداء فتححركة  ونعت
 ايوب محمد والشييد حانون بيت مدينة ابن العثامنة احمد والشييد جباليا مخيم ابن عقل احمد
 .وكوادرىا فتح ابناء من وىم جباليا مخيم ابن

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 بدأت األميركية اإلدارة إن ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د قال 
 نقل واعتزاميا إلسرائيل، عاصمة بالقدس اعترافيا خالل من القرن، بصفقة تسمية ما بتنفيذ فعال

 .المقبل آيار منتصف إلييا سفارتيا

 التطورات آخر حول خاللو تحدث اهلل، رام في عقد صحفي، مؤتمر خالل عريقات وأوضح
 إعالن منذ لمسالم وراعيا شريكا تعد لم األميركية اإلدارة أن الفمسطينية، الساحة عمى الجارية
 وتطبيق ،”األونروا“ الالجئين وتشغيل غوث وكالة لمخصصات حجبيا جانب إلى األخير، ترمب
 ال اإلمالءات إطار في يدخل ذلك أن معتبرا االسرائيمية، المستوطنات عمى اإلسرائيمي القانون

 .المفاوضات

 الرضوخ بعدم المتحدة، األمم في أعضاء ىم ممن خاصة العالم، دول  عريقات وطالب
 معيب أمر ذلك أن معتبرا القدس، إلى أبيب تل من سفاراتيم ونقل األميركية لمضغوطات
 من إجراء وأي الدولية لمقانون وفقا محتمة الشرقية القدس كون المصالح، كانت ميما ومخجل،

 .الغيا يعتبر القبيل ىذا

 التي الجسيمة االنتياكات عن دفاعا تأتي ترمب، إدارة تمارسيا التي واالبتزاز التيديد قوة إن وقال
 .والعنف الفوضى إلى المنطقة يدفع ما الدولية، والشرعية الدولي القانون بحق إسرائيل ترتكبيا

 شعبنا شيداء والمركزية، التنفيذية المجنتين وأعضاء عباس محمود الرئيس باسم عريقات، ونعى
 4 بينيم شييدا 03 آذار 03 منذ حصيمتيم بمغت والتي السممية، العودة مسيرات منذ ارتقوا الذين
 .أطفال

 أبرياء يوجد ال إنو فييا يقول التي ليبرمان، اإلسرائيمي الجيش وزير بتصريحاتعريقات   وندد
 .بارد بدم الفمسطينيين األطفال قنصيم عمى االحتالل جنود وتينئتو غزة، قطاع في

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

http://fatehinfo.net/post/149707
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 الحكومة ممف:  ثانياً 

 لالحتالل، انحيازىا تواصل األمريكية المتحدة الواليات أن صحفي بيان في اإلعالم وزارة أكدت 
 .الدولي لمقانون الفاضح وخرقيا

  من" المحتمة األراضي" مصطمح األميركية الخارجية وزارة شطب ان االعالم وزارة واعتبرت
 اإلنسان لحقوق  االحتالل خرق مع والتعامل العالم، أنحاء في اإلنسان حقوق عن السنوي تقريرىا

 .والعادلة المشروعة حقوقنا عمى لاللتفاف فاشمة محاولة ،"تيم"و" ادعاءات" أنيا عمى الفمسطيني

 مع يتعارض الذي األمريكي، السموك ىذا عن المرور عدم إلى المتحدة األمم الوزارة  ودعت
 أرًضا غزة وقطاع القدس فييا بما الغربية الضفة ويصنف العامة، والجمعية األمن مجمس قرارات
 .يزول أن يجب احتالل وىو ،5693 حزيران منذ محتمة

 الدولي، القانون عمى فقط تنقمب ال الراىنة، األبيض البيت إدارة أن عمى التأكيد الوزارة وجددت
 جانب إلى وصوتت شرعية، أي االحتالل منح رفضت التي السابقة، األمريكية المواقف تخرق بل

 .وقفو

 وزارة االعالم المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

بمحافظات  ةمختمف مناطق من مواطناً  56 اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم األحد 
 . اهلل رام من  مواطناً  51 بينيم ،الغربية   الضفة

 وكالة معاالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 الفتوة" جمعية أقامتو الذي القدس دعم ميرجان  خالل بنانيالم الوزراء رئيس الحريري سعد  قال 
 ىو الميرجان ىذا: "األقصى الحمم: "عنوان تحت والمعراج اإلسراء ذكرى بمناسبة" اإلسالمية

 حصل، ميما أنو نقول ولكي وحدتيا، وألجل ألجميا نجتمع أن تستحق والقدس القدس، لدعم
 ".فمسطين لدولة األبدية العاصمة وستبقى كانت القدس

 اهلل فييا أسرى التي والعراج، اإلسراء ليمة المباركة، الميمة بيذه لالحتفال جميل لقاء إنو: "وأضاف
 .الشريف القدس إلى المقدس، بيت إلى والسالم الصالة عميو بالرسول وتعالى سبحانو
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 القدس جانب إلى الوقوف بيروت العروبة، بيروت نعرفيا، التي بيروت ىي ىذه: "الحريري وتابع
 .عمييا نحافظ أن نريد التي بيروت ىي. والنور والمحبة والعمم االعتدال بيروت وفمسطين،

 صحيفة المستقبل المبنانيةالمصدر: 

 مسيرات في دائم بشكل تتواجد عثةب إرسال إلى المتحدة، األمم أوروبية حقوقية منظمة توجي 
 بحق اإلسرائيمي االحتالل ممارسات لمراقبة إسرائيل؛ مع غزة قطاع حدود عمى المتواصمة العودة

 .السمميين المدنيين

 وقال اإلنسان، لحقوق األورومتوسطي المرصد عن صدر بيان ضمن عاجمة دعوة في ذلك جاء
 التجمع حرية في بالحق والمعني المتحدة، باألمم الخاص لممقرر دعوة توجيو تم: "المرصد
 مراقبة أجل من أممية؛ بعثة إلرسال فول، كميمنت نياليتسوسي الجمعيات، وتكوين السممي

 ".غزة قطاع في الجارية االحتجاجات

 الممارسات ومراقبة التظاىرات، سممية من التأكد" في يتمثل البعثة إرسال من اليدف أن وأوضح
 ".المحتجين تجاه اإلسرائيمية

 لممطالبة سممية؛ احتجاجية مسيرات في يخرجون المدنيين الفمسطينيين" أن الدعوة في وجاء
 بالقوة عمييم يرد اإلسرائيمي الجيش أن غير ،(5641 عام منيا ُىج روا التي) ديارىم إلى بالعودة
 ".المميتة

 من أحد حياة عمى أو اإلسرائيمي الجيش عمى خطرا يشكموا لم المتظاىرين أن" المرصد وأوضح
 "جنوده

 84موقع عرب المصدر: .

 عرض" عباس محمود الرئيس مع ىاتفية مشاورات ماكرون ايمانويل الفرنسي الرئيس أجرى 
 ،"واشنطن الى توجيو من يومين قبل السالم مفاوضات وآفاق فمسطين في الوضع معو خالليا
 .الفرنسية لمرئاسة بيان اورد ما بحسب

 الفمسطينية السمطة تبذليا التي الجيود" الفرنسي الرئيس شجع الياتفي، االتصال ىذا وخالل
 ".موحدة دولة قواعد لبناء ضرورية الفمسطينيين بين مصالحة اجل من مصر، من بدعم وحماس،

 عبر غزة قطاع يشيدىا التي االنسانية االزمة انياء من بد ال" انو الفرنسية الرئاسة اعتبرتو 
 ".اسرائيل الى بالنسبة صادقة امنية ضمانات عبر وكذلك القيود ورفع الحصار نياية
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 مع الدولتين حل دعم" لجية ابريل/نيسان 51 في العربية القمة اعمنتو بما ماكرون اشاد كذلك،
 ".2332 العام( اطمقت التي) لمسالم العربية المبادرة دعم وتكرار عاصمة القدس

 االسرائيميين بين تفاوضي حل اجل من جيودىا" ستواصل فرنسا ان الرئاسة واضافت
 ".مجددا السالم طريق لسموك الوحيد السبيل وىو والفمسطينيين،

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 احتمالية تبحث الحكومة أن حميدي، زاىد أحمد الداخمية، وزير الماليزي، الوزراء رئيس نائب قال
 االراضي عمى السبت صباح البطش، فادي الفمسطيني، األكاديمي باغتيال أجنبية وكاالت تورط

 .الماليزية

 إن  ( خاصة) المحمية" تايمز سترايتس نيو" صحيفة نقمتيا تصريحات في حميدي وأضاف
 فادي األكاديمي قتل كيفية عمى بناءً ( أجنبية وكاالت تورط) االحتمالية تستبعد ال السمطات"

 ".البطش

 بعض أو أجنبية، استخبارات وكاالت مع الصالت بعض لقتمو يكون أن يمكن" حميدي وأوضح
 ".فمسطين مع الصديقة غير الدول

 ذلك يف بما القضية، في شامل تحقيق إجراء"بـ بالده شرطة أمر انو الماليزي الوزير وقال
 الرسمية الجية) وآسيانبول ،(الدولية الجنائية الشرطة منظمة) اإلنتربول مساعدة عمى الحصول
 ".المعنية الوكاالت من وغيرىما( آسيا شرق جنوب أمم لرابطة التابعة الشرطة أجيزة من المكونة

 ة يالمصدر: وكالة االناضول الترك

 

   حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 مذابح بعد الفمسطينية حيفا مدينة عمى تستولي الصييونية ىاجاناه عصابة - 5641 -22-4
 .مروعة

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


