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 أواًل : الممف السياسي

 لحركة المركزية المجنة ،عضو التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د قال 
 الى المتواصل بانحيازىا الدولي القانون مع الجسور كل حرق قررت االمريكية االدارة إن  ، فتح
 فمسطينيا عشر ستة قتل جريمة إلدانة االمن مجمس من بيان أي إصدار وافشاليا االحتالل دولة
 .غزة قطاع في

 سنبقى ىل التفكير كعرب منا يتطمب االمريكي الموقف أن" فمسطين صوت" إلذاعة عريقات وأكد
 القمم بقرارات مذكرا فقط، بقولو كوشنير لنا يسمح ما نقول وان لواشنطن االعتماد اوراق نقدم

 .القدس الى سفارتيا تنقل دولة أي مع العالقات قطع عمى تنص التي السابقة العربية

 محكمة إلى الذىاب في القيادة استمرار عمى التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين وشدد
 .نركع أو نخضع ولن الدولي القانون عمى مستندين لشعبنا الدولية بالحماية والمطالبة الجنيات

 .لتنفيذىا آليات مع وقرارات مواقف اتخاذ الى الرياض في القادمة العربية القمة عريقات ودعا

   اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الموقف من تتفاجأ لم القيادة أن فتح، لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل المواء أكد
 نفسيا نصبت أن بعد الدولي، األمن مجمس في االحتالل يدين بيان إصدار بتعطيل األمريكي
 .اإلرىابية وممارساتيا إسرئيل حماية في ثابتاً  عنصراً 

 لمموقف االستسالم عدم عمى الدولي المجتمع ،فمسطين صوت إلذاعة حديث في الرجوب، وحث
 أصبحت التي األمريكية السياسة تعطمو ولن سيتواصل السياسي، الحراك أن مؤكداً  األمريكي،
 .دولياً  مرفوضة

 الوطني اإلصرار: أبرزىا حقائق، ثالث عمى سيرتكز الفمسطيني، الحراك أن الرجوب، افوأض
 العمق إلى إضافة فمسطين، أنحاء كافة في خرجت التي والمسيرات األرض، يوم في حصل الذي

 بعيداً  استراتيجية كقضية فمسطين بإعادة الرياض قمة في العربية الدول ستطالب حيث العربي،
 . األخرى والصراعات التجاذبات عن

 عمى مشدداً  ،"المتحدة األمم مؤسسات وكل األمن، مجمس إلى سنتوجو ذلك إلى إضافة: "وتابع
 .شعبنا تاريخ أو شيم من وليس مرفوض، االستسالم أن

   اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 عمى ومعاقبتيا إسرائيل محاكمة إلى فتح لحركة المركزية المجنة عضو اشتية محمد. د طالب  
صابة شييًدا 16 قتل آخرىا وكان الفمسطيني الشعب بحق ترتكبيا التي الجرائم  من أكثر وا 
 .الحصار ورفع االحتالل، بإنياء المطالبة السممية التظاىرة خالل غزة قطاع في جريح، 1611

 تمزم الدولي المجتمع من جادة وقفة يتطمب مؤخرا غزة قطاع في جرى ما إن: "اشتية وقال
 ".الفمسطيني لمشعب الدولية الحماية وتوفر الدولية، والمعاىدات بالقوانين إسرائيل

 لقاء خالل ذلك جاء و غزة، قطاع قضايا لمعالجة سياسية حمول إيجاد ضرورة عمى اشتية، وأكد
 أكسفورد، جامعة طمبة من وفد مع عقده

 تغفل التي اإلنسانية والطروحات األمنية، اإلسرائيمية اإلجراءات فشل تثبت األحداث إن وأضاف،
 . الفمسطينية السياسية الحقوق

 وعاصمتيا الدولة واستقالل االحتالل، إنياء أجل من يناضل الفمسطيني الشعب أن عمى وشدد
 قطاع عمى المفروضة الحصار لرفع إضافة المتحدة، األمم لقرارات وفقا العودة وحق القدس،

 .غزة

 في الفمسطيني شعبنا أبناء عن المعاناة رفع عمى تعمل الفمسطينية السياسية القيادة أن اشتية وأكد
 عبر الفمسطينية، الوطنية القضية تصفية لمخططات الرافض نيجيا في قدما وماضية غزة، قطاع

 .السممية والشعبية والقانونية السياسية القنوات

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 بيانا بإحباطيا المتحدة الواليات موقف إن محيسن جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال 
 بالعدوان إلسرائيل شريك كونيا مستغربا ليس غزة في اإلسرائيمي التصعيد يدين األمن مجمس في

 .شعبنا عمى

 اإلرىاب يقود الحكم توليو منذ ترامب أن" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في محيسن وأوضح
 العصر صفقة تسمى ما تطبيق بدأت واشنطن أن إلى مشيرا شعبنا ضد العقابية واإلجراءات

 .إسرائيل عبر األرض عمى عممياً 
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 واألمناء التحرير منظمة قيادات مع الرئيس السيد يعقدىا متواصمة اجتماعات إلى محسين وأشار
 .المقبمة التحرك خطوات لتنسيق لمفصائل العامين

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 إن ، العربية الدول جامعة في فمسطين لشؤون المساعد العام األمين عمي أبو سعيد السفير قال   
 في المقبل، الثالثاء الدائمين المندوبين مستوى عمى طارئا اجتماعا سيعقد العربية الجامعة مجمس
 ومصر، الكويت، من وتأييد فمسطين من طمب عمى بناء السعودية، برئاسة عادية غير دورة

 .الفمسطيني الشعب بحق اإلسرائيمي االحتالل جرائم لبحث واألردن،

 القوة إسرائيل جرائم سيبحث االجتماع أن   األحد، مساء ،"وفا"لـ تصريح في عمي، أبو وأوضح
 ليوم 24الـ الذكرى لمناسبة مسيرة في خرجوا الذين السمميين المتظاىرين ضد باالحتالل القائمة

 .الفمسطينية األرض في إسرائيل تنتيجيا التي والخطيرة المستمرة األحداث إلى باإلضافة األرض،

 ضد ارتكبت التي اإلسرائيمية المجزرة وآخرىا التطوُّرات ىذه كثب عن تتابع الجامعة أن   وأضاف
 من ثرألك إضافة شييدا، 16 ضحيتيا راح والتي غزة، قطاع حدود عمى سمميين متظاىرين
 .جريح 1011

 المصدر: وكالة وفا 

  كومةممف الح:  ثانياً 

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن اقتحام المستوطنين لممسجد األقصى 
المبارك، اليوم األحد، الذي يضاف إلى االقتحامات اليومية االخرى، يدعو لتكاتف عربي 

 ا ومنعيا.واسالمي وتحرك أممي من أجل وقفي

وأضاف المحمود في بيان صحفي، ان حكومة االحتالل تستغل المناسبات الدينية من أجل تنفيذ 
مخططاتيا االستعمارية االحتاللية االستيطانية، وقال: "حكومة االحتالل تستغل )المقدس( 

ناء لمتغطية عمى فعميا )المدنس(، وىذا ما ترفضو وتنبذه كافة االتفاقات والتفاىمات بين أب
البشرية من جية، ويشكل مخالفة صارخة وانتياكا سافرا لكل القوانين االممية وقرارات الشرعية 

 الدولية التي تمنع التعرض لمديانات والعقائد والمساس بحرية العبادة، من جية أخرى.
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وأكد أن ما تقوم بو حكومة االحتالل وما ترتكبو مجموعات المتطرفين المستوطنين يوميا ضد 
سجد األقصى المبارك، اعتداء غير مسبوق عمى أقدس مقدسات المسممين، من خالل الم

تحريض احتاللي سافر يمس حرمات الديانات السماوية الثالث، التي تعايشت في بالدنا ضمن 
 حالة التآخي واالحترام والمحبة، إال أن االحتالل البغيض سعى لتفكيك ىذه الحالة.

 المصدر: وكالة وفا 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 من وعرف  اطفال، بينيم المواطنين من عددا االثنين، اليوم فجر االحتالل، قوات اعتقمت 
 سفيان يونس الفاخوري، صالح الطفل عبيد، اشرف محمود الطفل عطية، امجد عمي: المعتقمين

 خالد خويرة، حمزه ، القدس من عاصي عمي اسماعيل الطفل عبيد، خضر محمد رضى عبيد،
 .لحم بيت من ثوابتة محمد محمود: الشاب ، نابمس من الكوني محمد الطويل،

 عقربا قرية في فضل بني الرحمن عبد الشييد منزل بيدم إخطارا االحتالل قوات سممت فيما
 نابمس جنوب

 وكالة معا : المصدر

 الجيش برصاص فمسطينيا 16 مقتل بعد مستقل تحقيق إلجراء الدولية النداءات اسرائيل رفضت
 شرق قطاع غزة  الحدودي السياج طول عمى نظمت تظاىرة خالل االسرائيمي

. تحقيق لجنة ىناك يكون لن" االسرائيمية لالذاعة ليبرمان وزير الجيش االسرائيمي افيغدور وقال
 "تحقيق لجنة اي مع نتعاون لن. كيذا شيء ىنا يحصل لن

  فرانس برسالمصدر: وكالة 

 في االحتالل بحرية اعتقمتيم صيادين ستة عن االحد مساء االسرائيمي االحتالل قوات أفرجت 
 .جنوب قطاع غزة رفح ببحر الماضي مارس من عشر الثاني

 الشباك ومصادر النار اطالق تشمل الصيادين ضد متواصمة اعتداءات االحتالل قوات وتنفذ
 .واالعتقال

  معاالمصدر: وكالة 
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

" ارىابي" بانو نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس اردوغان طيب رجب التركي الرئيس تيما
 الجمعة الدامية المواجيات حول تركيا من" االخالق حول دروسا" جيشو يتمقى ان رفض بعدما
 .واسرائيل غزة قطاع بين الحدود عمى الفمسطينيين مع

 نتانياىو يا محتل انت" البالد بجنوب أضنة في انصاره امام متمفز خطاب في اردوغان وقال
 ".ارىابي انت نفسو الوقت في. االرض ىذه عمى موجود انت محتال وبوصفك

 "ابدا ذلك ننسى ولن التاريخ في سيدرج المضطيدين بالفمسطينيين تفعمو ما" واضاف

 فرانس برسالمصدر: وكالة 

 القوات يد عمى فمسطينًيا 16 مقتل إزاء" العميق قمقيا" عن الفرنسية، الخارجية وزارة أعربت 
سرائيل غزة قطاع بين الحدود عمى الماضي، الجمعة يوم اإلسرائيمية،  .وا 

 فرنسا" إن األحد، نشرتو بيان في مول، دير فون أغنيس الفرنسية، الخارجية باسم المتحدثة وقالت
 ".المدنيين حماية بضرورة اإلسرائيمية السمطات ذك رت

 الحصار رفع إلى داعية بأمان، التظاىر في الحق لديو الفمسطيني الشعب أن إلى" مول" وأشارت
لغاء اإلسرائيمي  .غز ة قطاع في اإلنسانية األزمة إنياء أجل من القيود وا 

  وكالة االناضولالمصدر: 

 عزل أشخاص" يتعرض حيث المقدسة، األراضي في والمصالحة السالم إلى فرنسيس البابا عاد 
 ".لمقتل

 األيام ىذه جريحة تزال ال التي المقدسة األراضي عمى المصالحة ثمار لتحل" ، البابا، وقال
 ".العزل األشخاص توفر ال مفتوحة نزاعات بسبب

 األوروبي باالتحاد الخارجية السياسة ومسؤولة جوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين وكان
 .غزة في الدماء بإراقة وشفاف مستقل تحقيق إجراء إلى دعوا آخرون وزعماء موجيريني فيدريكا

 وكالة وفاالمصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 
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