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 أواًل : الممف السياسي

  عربية أطراف مع مكثفة اتصاالت أجرى عباس، محمود الرئيس أن الفمسطينية، الرئاسة اعمنت
قميمية  االقصى المسجد ضد االسرائيمي االحتالل قوات بو تقوم الذي العدوان لوقف ودولية وا 
 .فيو والمصمين المبارك

 الخطيرة االسرائيمية لالنتياكات الشديدين واستنكارىا إدانتيا ليا، بيان في الرئاسة وجددت
 القبمي لممصمي االسرائيمي االحتالل قوات اقتحام وآخرىا المبارك، االقصى المسجد ضد المستمرة
خراج  .بالقوة منو المصمين وا 

 ومقدساتيا المحتمة، القدس مدينة بحق االسرائيمية  االعتداءات ىذه استمرار بأن الرئاسة، وحذرت
 عواقبيا ومن منيا حذرنا طالما  دينية حرب إلى المنطقة وجر االوضاع، تأزيم عمى ستعمل
 .اجمع والعالم المنطقة عمى الكارثية ونتائجيا

 وكالة وفاالمصدر: 

 المحتمة، القدس في يجري ما إن القواسمي، أسامة فتح حركة باسم الرسمي المتحدث قال   
 المسممين بحق حقيقية وجريمة جدا، خطير وباحاتو المبارك األقصى المسجد في وتحديدا

 .سواء حد عمى والمسممين العرب والمسؤولين القادة وبحق والمسيحيين

 من وكنائسيم، لمساجدىم الوصول من والمسيحيين المسممين تمنع إسرائيل أن القواسمي وأضاف
 وبالقنابل بالضرب عمييم وتعتدي المصميين إرىاب عمى وتعمل والحواجز، الجدران خالل

 وتدعي ليدمو، تمييدا أساساتو في وعبثا وحفرا خرابا األقصى المسجد تحت وتعيث واالعتقال،
 احترام عمى حرصيا أيضا وتدعي ،7691 العام قبل القائم الوضع عمى محافظتيا ذلك بعد كذبا

 وحقوق الديمقراطية معاني أبسط تعرف ال دولة أنيا والحقيقة ديمقراطية، دولة وأنيا األديان
 .اإلنسان

 العنصرية عن وتعبر التاريخ، في األبشع ىي االسرائيمي االحتالل ممارسات أن القواسمي وأكد
 والتدمير، والقتل األحقاد عمى تصر وأنيا واستقرار، بسالم العيش تريد ال التي المتطرفة والعقمية
دخال  أحد إال األقصى بالمسجد العبث عمى إصرارىا وأن الدينية، الحروب أتون في المنطقة وا 
 .الخبيثة نواياىا عمى القاطعة األدلة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 الدولي المجتمع الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د طالب 
 عمى االحتالل عدوان لمجم والالزمة العاجمة االجراءات جميع باتخاذ واالسالمي العربي والعالم
 فمسطين أرض جميع وفي القدس في لشعبنا الدولية الحماية وتأمين المبارك األقصى المسجد
خضاع المحتمة،  الفمسطيني الشعب لحقوق الممنيجة انتياكاتيا عمى الدولية لممساءلة إسرائيل وا 
 الصمت أن مؤكداً  االحتالل، عمى عاماً  خمسين بعد الدولي االنساني والقانون الدولي ولمقانون
 .مكمفاً  أصبح االحتالل جرائم عمى الدولي

 قوات واجتياح المبارك، لألقصى بركات نير االحتالل بمدية رئيس اقتحام بشدة عريقات وأدان
طالق لممسجد، الخاصة بالقوات يسمى وما االحتالل  لمدموع والمسيمة الصوتية القنابل وا 
 وفرض اتصاالتيم، أجيزة ومصادرة بعضيم، واعتقال المصمين عمى الوحشي بالضرب واالعتداء
غالق المسجد عمى الحصار  الحديدية، بالسالسل القبمي والمسجد المشرفة الصخرة قبة مسجد وا 

 ستبوء جميعيا المحاوالت وىذه ديني، صراع إلى الصراع تحويل تتعمد إسرائيل إن:  "وقال
 غييرت فييا ستحاول التي األوقات كل وفي الوقت نفس في الماضي العام باءت كما بالفشل
 زمانياً  األقصى المسجد وتقسيم المحتمة، الشرقية القدس في الراىن والقانوني التاريخي الوضع
 جزءاً  المدروس العدوان ىذا معتبراً ". المقدسة المدينة في األبي وشعبنا أىمنا صمود بسبب ومكانياً 

  ترامب اعتراف لدى بتنفيذىا بدأ التي القرن صفقة لتمرير األميركي اإلسرائيمي المخطط من
 ".إلسرائيل عاصمة بالقدس

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 شؤون عمى المشرفين مؤتمر ان التحرير، بنظمة الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي ابو احمد أكد
 والبحث الدولية الغوث وكالة منيا تعاني التي المالية األزمة مستفيض بشكل سيبحث الفمسطينيين

 المقدمة االساسية بالخدمات المساس دون لمالية ازمتيا من لمخروج الوكالة تساعد اليات عن
 عودة لحين 203 بالقرار ليا الممنوح التفويض وفق مياميا عمى والحفاظ الفمسطينيين لالجئين
 . 769 القرار في ورد لما طبقا 7691 عام منيا ىجروا التي ديارىم الى الفمسطينيين الالجئين

 لمؤتمر( 700) الدورة أعمال ان السبت اليوم عنو صادر صحفي بيان في ىولي ابو وقال
 االحد غد يوم صباح ستبدأ لالجئين المضيفة العربية الدول في الفمسطينيين شؤون عمى المشرفين

 الدول بمشاركة القاىرة المصرية العاصمة في العربية، الدول لجامعة العامة األمانة مقر في
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 اإلسالمي، المؤتمر ومنظمة العربية الدول لجامعة العامة واألمانة ، لالجئين المضيفة العربية
 .”أسيسكو“ والثقافة لمعموم اإلسالمية والمنظمة ،’ألكسو‘ والثقافة لمعموم العربية والمنظمة

 القضية لمناقشة المخصص الوحيد المؤتمر كونو الى تعود المؤتمر اىمية ان الى واشار
 العرب الخارجية وزراء مجمس الجتماع دوريا تقدم توصياتو وان العربية الجامعة داخل الفمسطينية

 . إلقرارىا

 المصدر: دائرة شؤون الالجئين

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 واإلسالمية العربية الحكومات ، الحكومة باسم الرسمي المحمود المتحدث يوسف طالب  
 عمى والتحرك المبارك، االقصى المسجد إنقاذ اجل من الفوري بالتحرك العالم، ودّول وحكومات

 مقدساتنا عمى العدوان من االحتالل تمنع التي االممية والشرائع القوانين بتطبيق فوراً  البدء صعيد
 . عدوانو جّراء الدولي والعقاب والمساءلة لممحاسبة وتخضعو المحتمة وارضنا

 قوات من كبيرة مجاميع نفذتو الذي اليجوم خطورة من ،صحفي بيان في الرسمي المتحدث وحذر
 .الجمعة صالة انتياء عند االقصى المسجد في المصمين عمى االحتالل

  االقصى بالمسجد تحيط التي اليومي الخطر دائرة ظل في يأتي اليجوم ىذا ان ورغم بانو وأوضح
 االحتاللي، العنصري القومية قانون يسمى لما ترجمة تأتي السوداء مجرياتو ان اال المبارك،

 . المسممين مقدسات أقدس عمى واالستيالء والمكاني الزماني التقسيم فرض في وذلك

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 استيطانية وحدة 900 لبناء خطة بدء اعتزامو ليبرمان، أفيغدور اإلسرائيمي، الجيش وزير عمنأ 
 أن إسرائيمية مصادر أكدت فيما القدس، شمال المحتمة، الغربية بالضفة" آدم" مستوطنة في جديدة
 .القرار عمى وافقت ترامب إدارة
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 في سكنية وحدة 900 إلقامة خطة بوضع الشروع في أوامًرا أصدرت لقد:  ليبرمان وقال
 ".القادمة األسابيع التخطيط لجان في عمييا والمصادقة ،‘آدم‘ مستوطنة

 بناء عمى وافقوا األميركيين" إن اسمو، تذكر لم إسرائيمي، مسؤول عن ،"معاريف" صحيفة نقمت و
 .القدس شرق ،"‘آدم‘ مستوطنة في استيطانية وحدة 900

 84موقع عربالمصدر: 

( عاماً  71) اليمص فتحي مؤمن الفتى استشياد عن السبت، اليوم صباح الصحة وزارة أعمنت  
 جنوب رفح مدينة شرق العودة مسيرات في مشاركتو خالل االحتالل برصاص بإصابتو متأثر
 شرق(عاماً  94) مصطفى أبو غازي:   من كالً  امس استشيد قد وكان الجمعة، امس غزة قطاع
 20 منذ الشيداء حصيمة ترتفع ،وبذلك رفح شرق( عاماً 73) السطري أمجد الطفل ، يونس خان
 .القطاع في شييداً  744 إلى الماضي اذار

 وزارة الصحة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 االنتياكات غنيمات جمانة الحكومة باسم الرسمي الناطق اإلعالم لشؤون الدولة وزير أدانت  
 الشريف، القدسي الحرم/ المبارك األقصى المسجد ضد المستمرة اإلسرائيمية واالستفزازات
 المصمين عمى واعتدائيا امس المبارك األقصى لممسجد االسرائيمية الشرطة اقتحام خصوصاً 
 .القدس أوقاف إدارة وموظفي

 المقّدس المكان ىذا حرمة تنتيك والمرفوضة الُمدانة الممارسات ىذه مثل أن  غنيمات، وأضافت 
 إللتزامات انتياكاً  تمثل كما العالم، أنحاء جميع في والمسممين فيو، الُمصمين مشاعر وتستفز
 اإلنساني والقانون الدولي القانون بموجب الشرقية، القدس في باإلحتالل قائمة كقوة إسرائيل،
نتياكاً  الدولي،  أماكن إحترام ضرورة عمى تؤكد التي الدولية والمواثيق األعراف لكافة أيضاً  وا 
 إحترام خالل من يأتي الحرم في اليدوء عمى الحفاظ أن عمى ُمشّددةً  كافة، لمديانات العبادة
دارة القائم والقانوني التاريخي الوضع  .القدس أوقاف بإدارة المتمثمة الشرعية المكان وا 
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 الحرم/ المبارك األقصى المسجد سالمة عن المسؤولية كامل اإلسرائيمية الحكومة غنيمات وحّممت
 الوضع عمى والحفاظ فورًا، بوقفيا وطالبت ضده، ُترتكب التي واالنتياكات الشريف، القدسي
 .المقدسة األماكن في القائم التاريخي

 األنباء االردنيةوكالة المصدر:  

 رحب ما وىو موسكو لزيارة ترامب دونالد األمريكي نظيره بوتين فالديمير الروسي الرئيس دعا 
 بين ىمسنكي لقمة المتحدة الواليات داخل المستمرة االنتقادات من الرغم عمى األبيض البيت بو

 .الزعيمين

 مطموبة “المناسبة الظروف” إن اقتصادي مؤتمر لحضور أفريقيا لجنوب زيارة خالل بوتين وقال
 المتحدة الواليات في ثارت التي السياسية الضجة إلى إشارة في أخرى قمة لعقد الدولتين في

 .ىمسنكي في وترامب بوتين لقاء بعد الماضي األسبوع

. لذلك مدعو ىو. ضيفي لتكن” وقال موسكو في ترامب الستقبال مستعدة روسيا إن قائال وتابع
 .“أبمغتو وقد

 استضافة إلى يتطمع ترامب الرئيس” بيان في األبيض البيت باسم المتحدثة ساندرز سارة وقالت
 دعوة يتسمم عندما موسكو زيارة عمى منفتح وىو العام، بداية بعد واشنطن في بوتين الرئيس
 لة رويترزاوك: المصدر.“رسمية

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


