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 أواًل : الممف السياسي

 عدة بعد السعودية العربية المممكة في ستعقد التي العربية القمة إن عباس، محمود رئيسال لقا
 جراء شرسة ليجمة المحتمة، القدس مدينة فيو تتعرض وقت في تأتي ألنيا ىامة، ستكون أيام

 .بخصوصيا األخيرة األميركية والقرارات اإلسرائيمية، اإلجراءات

 في الرئاسة بمقر األحد، مساء ،"فتح" لحركة المركزية المجنة اجتماع مستيل في ،الرئيس وأضاف
 ىذه لمواجية القدس، قمة عمييا يطمق أن نأمل ونحن العربية، القمة إلى سنذىب" اهلل، رام مدينة

 إلسرائيل، عاصمة بالقدس باالعتراف األميركية القرارات عقب ليا تتعرض التي الشرسة اليجمة
 ".إلييا سفارتيم ونقل

 فماذا الطاولة، عن خرجتا والالجئين القدس قضيتي إن قالوا أنيم وسمعنا سبق: "الرئيس وتابع
 قد نعتبرىا والتي صفقة، ىناك ستكون وبالتأكيد سيأتي، الذي ما نسأل ال لذلك الطاولة؟ عمى بقي

 القدس وأن الدولتين، برؤية االعتراف يتم لم ما كان، ميما سيأتي لما نستمع لن وبالتالي انتيت،
 عمى بقيت التي القضايا باقي عن نتحدث أن يمكن وعندىا فمسطين، لدولة عاصمة الشرقية
 ".الطاولة

 والذي والميندسين، المحامين نقابتي بانتخابات الساحق نجاحيا عمى فتح حركة وىنأ الرئيس 
 والتنظيم، الثوري والمجمس المركزية المجنة أعضاء من فتح أبناء كل وتعاون لتضافر نتيجة جاء

 قاموا التي المباشرة جيودىم عمى حمس، وأحمد الطيراوي، وتوفيق محيسن، جمال األخوة وخاصة
 ".النجاح ىذا لتحقيق بيا

 الماسة الحاجة عمى يدل النقابات، انتخابات تنظيم في الكبير النجاح ىذا" سيادتو، وأضاف
 واألكثر األقوى الجزء ىي والنقابات االتحادات باعتبار التحرير، منظمة ألجيزة بناء إلعادة
 باقي ستستكمل العاجل القريب في اهلل شاء إن لذلك التحرير، منظمة تقوية في واألكبر فعالية

 ".األيام ىذه تحققت التي النجاحات وباقي االتحادات

 سنوات 9 بعد وذلك اهلل، رام مدينة في قريباً  الفمسطيني الوطني المجمس سيعقد: "الرئيس قال و
 ".لممجمس عقدت طارئة جمسة آخر عمى األقل عمى

 التي العربية، مصر جميورية من وفد زارنا أيام عدة قبل: "سيادتو قال المصالحة، ممف وحول
 وحتى 7002 عام منذ الفمسطينية المصالحة لتحقيق جيودىا عمى والتقدير الشكر كل ليا نكن
 ".اآلن
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 أن إما وضوح، بكل ليم وقمنا المصالحة، حول المصريين األخوة مع تحدثنا: "الرئيس وأضاف
 من غزة قطاع بإدارة المتعمقة الممفات كل استالم من حكومتنا تتمكن أن بمعنى شيء، كل نستمم
 كاممة، المسؤولية نتحمل ذلك وعند وغيرىا، والسالح، واألمن والدوائر الوزارات الياء، إلى األلف
ال ذا حديث، حادث فمكل وا   ".ىناك يجري عما مسؤولين نكون لن رفضوا وا 

    مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

دعت المجنة المركزية لحركة "فتح" الزعماء العرب في القمة العربية المقبمة، إلى دعم رؤية السالم 
لى تأكيد الموقف العربي الثابت  التي طرحيا الرئيس محمود عباس أمام مجمس األمن الدولي، وا 

 دعما لمقضية الفمسطينية ولممبادرة العربية لمسالم.

عيا برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم األحد، في مقر وأكدت "مركزية فتح"، خالل اجتما
 الرئاسة بمدينة رام اهلل، أىمية اجتماع القمة العربية المقبل، ودعت إلى تسميتيا بـ"قمة القدس".

ما يسمى بصفقة القرن وأي مبادرة قد تطرح دون آلية دولية جديدة ودون  وشددت عمى رفضيا
دون اإلقرار بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فمسطين عمى حدود عام اإلقرار أوال بحل الدولتين، و 

7992. 

وأكدت عمى األىمية الوطنية المطمقة النعقاد دورة المجمس الوطني ونجاحيا حفاظا عمى منظمة 
 التحرير الفمسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني وعمى قوتيا وفعاليتيا.

 اضغط هنالمركزية بيان المجنة ال الكامل  صلقراءة الن

    مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 وسيبقى وحقو، بأرضو تمسكاً  يزداد شعبنا، أن ، "فتح" حركة رئيس العالول نائب محمود أكد 
 .القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو حتى صامداً 

 بعدالة وقيادتو شعبنا قناعة إن الخميل، في المفتوحة القدس جامعة زيارتو لدى العالول وقال
 فضح أجل من الجيود ستواصل الفمسطينية القيادة أن عمى مشددا بمواقفنا، نتمسك تجعمنا قضيتو

جراءاتو االحتالل ممارسات  .ومقدساتنا وأطفالنا أرضنا ضد وا 

 مكان أي في الحوار تمل ولن شعبنا، وحدة تحقيق عينييا نصب تضع الفمسطينية القيادة أن وأكد
عادة االنقسام إنياء أجل من  .لشعبنا المحمة وا 

http://fatehinfo.net/post/149294
http://fatehinfo.net/post/149285
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 عدة، مرات انعقاده تأجيل عمى وافقت فتح حركة أن العالول بّين الوطني، بالمجمس يتعمق وفيما
 في مؤسساتنا بأن تفيد قناعة إلى وصمت وحينما سقفو، تحت الفمسطيني الكل جمع أجل من

 عمى حريصة وىي المجمس، ىذا تعقد أن قررت التحرير، منظمة مؤسسات رأسيا وعمى خطر،
 .الميمة الدورة ىذه في المنظمة فصائل حضور

 مؤكدا الخارج، في الفصائل قادة لمقاء القريبة األيام خالل سيتوجو" فتح" حركة من وفدا إن وقال
 .الوطن خارج األخوة مع( كونفرنس الفيديو) عبر وبالتواصل الداخل في سيعقد المجمس أن

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

، عضو المجنة المركزية لحركة التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د قال
سقاط الحمول فرض بيدف إسرائيل في القيادة موقع أخذت المتحدة الواليات نفتح ، إ  ممف وا 
 . الفمسطينية القيادة عمى اإلمالءات من المزيد فرض وتحاول الحدود

 واشنطن تعطيل عمى تعقيباً " فمسطين صوت" إلذاعة حديث في جاءت عريقات تصريحات
 بحق االحتالل جرائم يدين األمن مجمس من بيان الستصدار األرض يوم أحداث منذ المتواصل

 . شعبنا

 وأن بديمة قيادات وجود عن تتحدث التي واإلسرائيمية األمريكية المحاوالت أن عريقات وأضاف
 المتمثل النازف الجرح يشكل ذلك كل واشنطن، في مؤتمراً  وتعقد االنقالب باستمرار حماس ُتغري

 .الوطني المشروع تصفية ومحاوالت التحديات مواجية في نتوحد أن وضرورة باالنقسام

 ُتغير لن العربية السالم مبادرة أن عريقات أكد المقبمة، العربية القمة من التوقعات سقف وبشأن
 مع عالقات عن إسرائيل من اختبار باللين من نسمعو ما كل أن عمى مشددا واحد بحرف

 اعتراف ال بأنو واضح السعودية موقف أن مؤكداً  الصحة من لو أساس ال عربية ودول السعودية
 .القدس وعاصمتيا 92 عام حدود عمى فمسطين بدولة تعترف أن دون بإسرائيل

 وت فمسطينص المصدر: اذاعة

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 المفوض من كل وتصريحات بمواقف ،والمغتربين الخارجية وزير المالكي رياض. د رحب
 القانون قواعد مع تماماً  المنسجمة المتحدة، لألمم الخاصين والمقررين اإلنسان لحقوق السامي
 بما الدولي، القانون نظر وجية عن تعبر التي الجيات، بيذه المنوطة القانونية والوالية الدولي،

https://www.facebook.com/mofa.pna/posts/1804394496270344
https://www.facebook.com/mofa.pna/posts/1804394496270344
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 فيما الدولي، الجنائي والقانون الدولي، االنساني والقانون االنسان، لحقوق الدولي القانون فييا
 تمك وخاصة الفمسطيني، شعبنا ضد ومسؤولييا باالحتالل، القائمة السمطة اسرائيل، جرائم يخص
 التي الكبرى العودة مسيرات اثناء غزة قطاع في ارتكابيا تم التي الميدانية واالعدامات الجرائم،
 لمشعب لمتصرف القابمة غير بالحقوق والمطالبة غزة قطاع حصار الستمرار رفضاً  انطمقت

 .بالعودة الحق رأسيا وعمى الفمسطيني،

 المالكي طالب حيث الدولية، الجنائية لممحكمة العامة المدعية تصريحات الى كذلك شارأو  
 سياسيين مسؤولين من فييا الضالعين إلدانة الجرائم ىذه في سريعة تحقيقات اطالق بضرورة

 . اسرائيميين وعسكريين

 والجمعية األمن مجمس وخاصة الدولي، المجتمع مؤسسات والمغتربين الخارجية وزير ودعا
 لتحمل الدولية، الجنائية المحكمة فييا بما اإلنسان، حقوق ومجمس المتحدة لألمم العامة

 الجرائم ىذه عمى المساءلة خالل من الفمسطيني، لمشعب المنتيكة الحقوق إزاء مسؤولياتيا
 .مرتكبييا ومحاسبة

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 الشيخ الفمسطينية والديار القدس مفتيخالل استقبالو  ، اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس جدد 
 عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى القيادة لدى القدس اولوية عمى تأكيده حسين، محمد

 .فييا المواطنين صمود وتثبيت لدعميا الجيود كافة تبذل وأنيا والحكومة،

 لممقدسات االحتالل وانتياكات القدس، مدينة في التطورات آخر عمى رئيس الوزراء المفتي طمعأو 
 .فييا

  وكالة وفا المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 الغربية الضفة محافظات من مواطناً  71 االثنين،االسرائيمي فجر اليوم  االحتالل قوات اعتقمت 
 الرحمن عبد السموادي، جياد السموادي، يزن عجاج، محمد:  المعتقمين من وعرف،  والقدس
 اشتية اهلل عوض المحرر االسير ، اهلل رام من العزيز عبد ،ابتسامالقدس محافظة من محسن
 االسير نابمس، من  اشتية خالد عمران المحرر واالسير اشتية الجميل عبد اسيد المحرر واالسير
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  من خدرج محمود المحرر واالسير ياسين، أسعد محمود جنين، من جرار الجبار عبد المحرر
 .  قمقيمية

  صحيفة القدس: المصدر

 بمدة من( عاماً 41) قديح عواد مروان عن استشياد: االثنين اليوم صباحأعمنت وزارة الصحة  
 في اإلسرائيمي االحتالل قوات برصاص بيا أصيب بجروح متأثراً  ، يونس خان شرق خزاعة
 .المدينة شرق الماضي مارس 00 األرض يوم ذكرى

 ثالثين إلى األرض يوم جمعة منذ  االحتالل بنيران قضوا الذين ، ذلك ترتفع حصيمة الشيداءوب
  .ومئات الجرحى القطاع في شييداً 

  وزارة الصحة المصدر: 

  

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 تمارسو الذي لمعنف الكاممة إدانتو الغيط، أبو أحمد العربية، الدول لجامعة العام األمين جدد 
 إسرائيل محمال غزة، قطاع في الفمسطينية التظاىرات مواجية في اإلسرائيمي االحتالل قوات

 ضرورة عمى وشدد.. لمسالح حاممين يكونوا أن دون أرواحيم فقدوا الذين الضحايا عن المسئولية
 .الفمسطيني لمشعب الحماية توفير في بمسئولياتو األمن مجمس اضطالع

 قطاع في الوضع أن العام األمين باسم الرسمي المتحدث عفيفي محمود المفوض الوزير وأكد
 بخروج ينذر اإلسرائيمي العنف استمرار وأن الدولي، المجتمع جانب من لتدخل يحتاج غزة

 اإلنسانية األزمة أن إلي مشيرا.. والتصعيد العنف من مزيد نحو وانزالقيا السيطرة عن األوضاع
 إلى الرصاص تصويب وليس لمفمسطينيين الدعم توجيو تستمزم القطاع يعيشيا التي الخطيرة
 .صدورىم

 ما إزاء الدولي الصمت حالة وأن المنطقة، بإشعال تيدد اإلسرائيمية الجرائم أن عفيفي وأوضح
 مرتكبي محاسبة ضرورة إلي الفتا العنف، من المزيد ارتكاب عمى االحتالل قوات تشجع يجري
 .الفمسطيني الشعب بحق الجرائم ىذه

   االهرام العربيالمصدر: 
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 قطاع يشيدىا التي الدماء اراقة انياء الى بنسودا فاتو الدولية الجنائية المحكمة مدعية دعت 
 .الفظائع مرتكبي تحاكم أن يمكن المحكمة ان من محذرة غزة

ن" العنف استخدام يتوقف أن يجب" الىاي في المحكمة عن صادر بيان في بنسودا وقالت  وا 
 أو التشجيع أو طمب أو األمر اصدار فييا بما عنف أعمال في ينخرط أو يحرض من كل"

 الدولية الجنائية لممحكمة القضائية الوالية ضمن جرائم ارتكاب في أخرى طريقة بأي المساىمة
 ".المحكمة أمام لمقاضاتو قابل

 . روما اتفاقية بموجب جرائم يشكل أن يمكن المدنيين ضد العنف" ان بنسودا وأضافت

 تخضع أن يمكن فمسطين في الوضع سياق في ترتكب" مفترضة جديدة جرائم اي أن وأوضحت
 ".مكتبي يجريو لتحقيق

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 أمريكية أنيا يعتقد بصواريخ بيجوم وصفو فيما سقطوا وجرحى قتمى إن السوري التمفزيون قال
 في جوية ضربات أي شن نفت المتحدة الواليات لكن سوريا وسط في رئيسية جوية قاعدة عمى
 .البالد

 ثمانية أسقطت السورية الجوية الدفاعات إن قولو سوري عسكري مصدر عن التمفزيون ونقل
  القاعدة في صواريخ

 حاليا سوريا في جوية ضربات تنفذ ال إنيا( البنتاجون) األمريكية الدفاع وزارة قالت جيتيا ومن
 .السوري التمفزيون تقرير رسميا وتنفي

  رويترزالمصدر: وكالة 

 حدث في مثل هذا اليوم  :  خامساً 

بحق  الصييونيتين، وشتيرن اإلرجون منظمتي يد عمى ياسين دير مذبحة وقوع - 7941 -9-4
شييد من االطفال والنساء والشباب وكبار  090المواطنين الفمسطينيين وبمغ حصيمة المذبحة 

 .السن

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


