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   أواًل : الممف السياسي 

 المثقفين وكبار المفكرين من وفدا الشيخ، بشرم إقامتو مقر في عباس، محمود رئيسال تقبلاس
 .اإلسترتيجية والدراسات لمفكر المصري المركز من المصريين

 إسرائيل استمرار أن مؤكدا المنطقة، في الجارية السياسية التطورات آخر عمى الوفد سيادتو وأطمع
صرارىا الموقعة، االتفاقات حسب التزاماتيا تنفيذ بتجاىل  واالقتحامات االستيطان سياسة عمى وا 

 بمقدساتيا والمساس المحتمة القدس مدينة تيويد بسياسة والمضي البيوت، وىدم واالعتقاالت
 الشرعية قرارات عمى القائم والشامل العادل السالم تحقيق فرص كل سينيي والمسيحية، اإلسالمية

قامة االحتالل إلنياء الدولية  .المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 تحديات أي عمى والتغمب االنتخابات إلجراء ثابتة سياسية إرداة ىناك أن عمى سيادتو، وشدد
 ىي االنتخابات وأن لالنقسام ضحية كانت الفمسطيني الشعب ديمقراطية ألن طرف، أي يفرضيا
 لدولة عاصمة الشرقية القدس دون أنو عمى مشددا شعبنا، ووحدة قضيتنا لحماية وبوابتنا مخرجنا
 .عاصمة يوجد وال دولة يوجد ال المستقمة فمسطين

 وكالة وفا المصدر: 

 

 الرواية حول ودولي وعربي فمسطيني نقاش إطالق الميم من: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال
 من وكل الكنعانية فمسطين عن الرواية حقيقة عن الماضي في كتب وما والقدس، فمسطين عن
 تبقى فالحقيقة فمسطين عن الرواية نبدأ اين من ليس األىم ولكن العالم، تاريخ من عمييا عبر
 ".عمييا وسنبقى األرض ىذه عمى ولدنا أننا ثابتة

 أبو عاطف الثقافة وزير بحضور ، الكنعانية، فمسطيني مؤتمر فعاليات إطالق خالل ذلك جاء
 .واألدبية الرسمية الشخصيات من وعدد سيف

 من واألخطر ممنيجة، حروب مجموعة عمينا تشن إسرائيل الن المؤتمر ىذا أطمقنا: "اشتية وتابع
 ".الرواية حرب والمال، والمياه والديمغرافية الجغرافيا حرب
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 والمسجد اإلبراىيمي الحرم عمى المستوطنين وىجمات األقصى تحت الحفريات كل: "واستدرك 
 اصحاب اننا والحقيقة الرواية، بحرب يتعمق ىذا كل القومية قانون وسن يوسف وقبر األقصى
 سياسية فالمعركة الرواية حول ليس الحل ولكن بيا، ومتمسكون أرضنا عمى وموجودون الرواية
 ".سياسي الحل يكون ان ويجب

 مجمس الوزراءالمصدر:  

 

  ستعقد ، لممنظمة التنفيذية لمجنةا ان ، رأفت صالح التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال   
 االجراءات ظل في الدولي المستوى عمى الفمسطيني التحرك لمناقشة االحد ليا اجتماعا

 .األراضي مصادرة ومواصمة المحتمة القدس تيويد تجاه واألمريكية االسرائيمية

 العامة والجمعية الدولي األمن لمجمس مجددا التوجو سيتم أنو ،" فمسطين صوت"  رافت وأوضح
 مع مجددا التواصل سيتم كما الدولية الجنائية المحكمة مع االتصاالت ومتابعة المتحدة لألمم
 .االعتراف عمى لحثيا فمسطين بدولة تعترف لم التي الدول

 االتحاد مع مستمرة االتصاالت أن رأفت أكد المحتمة، القدس في االنتخابات اجراء صعيد وعمى
 بشان االحتالل حكومة عمى لمضغط ومصر األردن في األشقاء ومع وروسيا والصين األوروبي

 .السابق في جرت كما المحتمة القدس في االنتخابات إجراء

 صوت فمسطينالمصدر: 

 

الخارجية والمغتربين أن تمديد والية "األونروا" رد دولي طبيعي عمى المؤامرة اعتبرت وزارة  
 األمريكية اإلسرائيمية عمييا.

، عمى أن سياسة االبتزاز األمريكية االسرائيمية ورغم قوتيا  صحفيوشددت الوزارة في بيان  
وتأثيرىا عمى بعض الدول، فشمت أمام التفاف غالبية دول العالم وتمسكيا بالقانون الدولي 

ل وكالة األونروا إال والشرعية الدولية وقراراتيا، وبالرغم من أن المعركة مرتبطة أساسًا بتجديد عم
أنيا عكست معركة أكبر ارتبطت بمحاوالت االدارة األمريكية فرض رؤيتيا االحادية والمنحازة 
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عمى المجتمع الدولي انطالقا من معركة االونروا، وامتدادًا لمعارك أخرى عديدة سوف تصيب  
 .دواًل آخرى ومصالحيا

ًا عمى تمسك المجتمع الدولي بحقوق الالجئين وقالت إن "ىذا االجماع الدولي يمثل استفتاء أممي
 ."491الفمسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتيا القرار 

 وزارة الخارجية  المصدر: 

 

 االحتالل حكومة  استراتيجية أن فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو أكد 
 أساس عمى الدولتين حل لمنع اساسية عناصر ثالثة عمى ترتكز المتطرف، واليمين االسرائيمية
 والبناء العنصري، والفصل والتوسع الضم جدار وىي فمسطين دولة قيام ومنع الدولية، الشرعية

 االردن غور وخاصة الضم ومخططات وتوسعو، االستيطاني

 خالل من السياسي المشيد تعقيد تتعمد االسرائيمية االحتالل حكومة إن لموفد القواسمي واوضح
 االبارتيايد نظام وتنفيذ االحتالل الستمرار وذريعة كحجة واستخدامو الصراع، في الدين إقحام
 مكان كل في خطيره ودالالت انعكاسات لو والذي جدا الخطير االمر الفمسطيني، الشعب بحق
 . ديني الى سياسي من الصراع لتحويل  وسعي العالم في

 بعاصمتيا فمسطين دولة ألراضي االسرائيمي االحتالل مع يكمن صراعنا إن لموفد القواسمي وقال
 الييودية الديانو مع وليس المتحده، األمم في بيا المعترف القدس

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

  مواطنين اعتقال من ييدف االحتالل إن قوس ناصر المحتمة القدس في األسير نادي مدير قال
 ، الوطنية لمسمطة تحرك وأي ، لمحركة نشاط اي إلغاء إلى المحتمة القدس في فتح حركة وكوادر
 .بالقوة القدس عمى الكاممة السيطرة وفرض
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 قبل من القدس في لممواطنين الدعم تقديم ضرورة إلى ،" فمسطين صوت" عبر قوس ودعا 
 المحتمة المدينة في والرباط الصمود في االستمرار السياق في مؤكدا ، الوطنية المؤسسات
 صوت فمسطينالمصدر: 

 خطة عن ، بالخميل المغمقة واألماكن القديمة البمدة في فتح حركة مسؤول الجعبري ميند أعمن
 وتشجيع اإلبراىيمي الحرم في المصمين عدد لزيادة تيدف القادمة شيور لمستة لمحركة عمل
 لتكثيف الجمعة يوم المحيطة المساجد إغالق سيتم أنو إلى الفتا ، ىويتو عمى والحفاظ لو التوجو
 . الشريف االبراىيمي الحرم في التواجد

 في االستيطاني التوسع عرقمة تتضمن فتح خطة ان ،" فمسطين صوت" عبر الجعبري وأوضح
 تم أنو إلى مشيرا ، باالستيطان الميددة المواطنين لمنازل الحماية وتوفير بالخميل القديمة البمدة
 .صالتيم من االنتياء حتى بحمايتيم تقوم الحرم في لممصمين حماية لجان تشكيل

 صوت فمسطينالمصدر: 

 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 من األقل عمى مواطنين تسعة األحد، اليوم وفجر الميمة اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت  
 .شادي مطور وعدد من كوادر حركة فتح بالقدس القدس في فتح حركة سر أمين بينيم الضفة،

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر 

 

 االحتالل ستعقد  محكمة ان ، ربو عبد حسن والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث قال
 األسير محامي قدمو الذي االستئناف طمب عمى لمرد الجاري الشير من عشر التاسع في جمسة
 منذ الطعام عن المضرب زىران االسير بحق  االداري االعتقال تثبيت عمى احتجاجا زىران احمد
 . التوالي عمى يوما 58
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 سجون ادارة مع لصفقة التوصل يتم المتوقع من أنو  ،" فمسطين صوت"وأضاف عبد ربو  عبر  
 وذلك اضرابو ووقف اعتقالو النتياء موعد بتحديد زىران احمد األسير بشأن ومخابراتيا االحتالل

 .الشير ىذا المقررة المحكمة جمسة قبيل

 حالة 022 ىناك أن ربو عبد حسن والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث واوضح
 إلى مشيرا حثيثة، طبية متابعة وتحتاج االحتالل سجون في األسرى صفوف في صعبة مرضية

 .الخبيثة األورام من يعانون األسرى من عددا أن

 صوت فمسطين: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 في الخاصة" القرن صفقة" إطالق سيتم أنو ، جاسم بن حمد األسبق، قطر وزراء رئيس شفك
 .منصبو في نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمي، االحتالل وزراء رئيس استمر حال المقبل، العام

 ما إطالق يتم أن المنتظر من"": تويتر" عمى صفحتو عبر تغريدة في جاسم، بن حمد وقال
 . منصبو في نتنياىو استمر حال في القادم العام في القرن بصفقة يسمى

 ال قد والتي الصفقة ىذه مع لمتعامل موحدة برؤية مستعدة تكون أن العربية الجامعة من وأتمنى
 ".الفمسطينية القضية صالح في تكون

 وكالة سبوتنك: المصدر
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   خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 

 : قرارين  تتخذ المتحدة لألمم العامة الجمعية   -  4955  - 48-40   

 فمسطين دولة تحل أن عمى: القرار ونص المستقمة، الفمسطينية الدولة بإعالن اعتراف: األول
 المنظمة تظل أن عمى المتحدة، األمم لدى مراقب كعضو(  الفمسطينية التحرير منظمة) محل

 . المتحدة األمم في عمميا تمارس

 األوسط الشرق في لمسالم دولي مؤتمر عقد إلى دعا:  الثاني القرار

 

 التحرير منظمة مع حوار إقامة تقرر األمريكية المتحدة الواليات  - 4955   - 48-40   
 لوزير واآلخر ريغان رونالد لمرئيس احدىما:  اليوم نفس في بيانين خالل من، الفمسطينية
 . شولتز جورج الخارجية

 بتقسيم المتحدة األمم لقرار رفضيا تعمن العربية الدول جامعة -4911    - 40- 48   
 (  قانوني غير بوصفو)  فمسطين
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