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 أواًل : الممف السياسي

 وليست أميركية استيطانية لبؤرة افتتاح ىو ، القدس في جرى ما إن عباس محمود رئيسال قال 
 .سفارة

 مساء اهلل، راـ بمدينة الرئاسة مقر في الطارئ القيادة اجتماع بمستيؿ كممتو في ،الرئيس وأعمف
 اإلضراب أعمف كما الشيداء، أرواح عمى حدادا أياـ ثالثة لمدة غدا األعالـ تنكيس عف االثنيف،
 .النكبة ذكرى لمناسبة

 وأيضا غزة قطاع في شعبنا بحؽ والمجازر المذابح تستمر أيضا اليوـ ىذا في إنو الرئيس وقاؿ
 لف شعبنا أف مؤكدا الشعب، ىذا عمى تمر التي األياـ أعنؼ مف ىو واليوـ الغربية، الضفة في

 .القدس وعاصمتيا الدولة بإقامة النصر حتى السممي نضالو عف يتوقؼ

 أف مضيفا ،"أميركية صفعة ىناؾ أف يعني المفاوضات عف والالجئيف القدس إزاحة" أف وتابع
 خالؿ مف تأتي متعددة دولية وساطة إال نقبؿ لف أننا"و األوسط، الشرؽ في وسيطا تعد لـ أميركا
 ".دولي مؤتمر

 لتمبي الحاجة قمة وىي الوطني، والتالحـ الوطنية لموحدة ىي اليوـ الحاجة قمة أف الرئيس وأكد
 متى القدس لمناسبة نتحد لـ فإذا" عميو، االتفاؽ تـ ما وتنفيذ لموحدة، نداءنا وغيرىا حماس
ذا سنتحد،  ".يستحؽ آخر عنوانا أف أعتقد فال الفمسطيني، الشعب وحدة عنواف القدس تكف لـ وا 

 .لمجرحى العاجؿ الشفاء وتمنى بالرحمة، شيداءنا يتغمد أف وجؿ عز اهلل سيادتو ودعا

 وكالة وفا: المصدر

 بعد قررت القيادة إف ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. قال 
 دولة انضماـ عمى التوقيع االثنيف، مساء عباس، محمود الرئيس برئاسة الطارئ اجتماعيا
 .المتخصصة الدولية الوكاالت مف لعدد فمسطيف

 التوقيع أيضا قررت القيادة أف القيادة، اجتماع عقب ، صحفي تصريح في عريقات وأضاؼ
 األمف مجمس دعوة قررت كما الدولية، الجنايات لمحكمة االستيطاف ممؼ إحالة عمى فوري بشكؿ

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=tt5FLPa820452963132att5FLP
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=z3HGYZa820470094686az3HGYZ
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 التي جرائـ حوؿ قرار مشروع وتوزيع طارئ بشكؿ لالنعقاد عباس محمود الرئيس مف وبتكميؼ
 .لشعبنا الدولية الحماية توفير وطمب شعبنا أبناء بحؽ ارتكبت

 يقرر أف لمعالـ يتسنى حتى وذلؾ اإلنساف حقوؽ لمجمس طارئة دعوة القيادة قررت كما: وتابع
 شعبنا بحؽ االحتالؿ سمطات ترتكبيا التي الجرائـ في دولية وتحقيؽ حقائؽ تقصي لجنة إرساؿ
 .كاممة مسؤولياتو عمى العالـ يقؼ حتى األعزؿ

 لتحديد والحكومة والمركزية التنفيذية المجنتيف أعضاء مف لجنة تشكيؿ قررت القيادة أف إلى وأشار
 المجمس قرار ولوضع التنفيذ، موضع الوطني المجمس قرارات في ورد كما إسرائيؿ مع العالقات
 .لمتنفيذ القرارات إف عباس محمود الرئيس قاؿ كما لمتنفيذ الوطني

 األعزؿ شعبنا أبناء بحؽ ارتكبت التي المتكررة الحرب وجريمة المجزرة تاـ بشكؿ عريقات وأداف
سرائيؿ غزة، قطاع في  .المجزرة ىذه تبعات  نتائج عف الكاممة المسؤولية تتحمؿ وا 

 وكالة وفاالمصدر: 

 العودة، مسيرة في ارتقوا، الذيف الشيداء أف ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة كدتأ 
 أمريكي بدعـ االسرائيمية، البطش آلة تقترفيا التي الكبيرة المجزرة في ضحايا البواسؿ، والجرحى

 .االنسانية والمسمكيات واالعراؼ الدولية، القرارات ضد وانحياز واضح، سمير 

 إف الجنوبية، المحافظات في والثقافة اإلعالـ مفوضية عف صادر بياف في فتح حركة وقالت
 الرئيس دعـ لوال لتكوف كانت ما االسرائيمي، الجيش قبؿ مف وقاحة، بكؿ الممارس القتؿ

 المسموبة، حقوقيـ عف لمتعبير سممييف يخرجوف أنيـ لمجرد االبرياء، قتؿ لعقيدة ترامب االمريكي
 وأف السوداء، التاريخ صفحات الى بجرائمو يمحقو الذي" المقدس" حميفو عمى خطراً  يشكموف وال
 غزة، في االبرياء قتؿ في والتسبب القدس، الى السفارة نقؿ أخره كاف الذي االمريكي الدعـ ىذا

 مع اصيالً  شريكاً  واعتبارىا أمريكا، مف الثقة لسحب الدولي، المجتمع أماـ وجمي قوي لدافع
 الشرائع عميو تعاقب الذي األمر االبرياء، ضد الجرائـ وممارسة الغير، أرض إحتالؿ في اسرائيؿ
 االنسا لحقوؽ الحامية الدولية والقوانيف

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

http://fatehinfo.net/post/150308
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 طالبت حركة فتح العالم بأسره لوقف المجزرة التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفمسطيني
، ومطالبا بحؽ العودة باعتباره حؽ  الذي يخرج سمميا معبرا عف رفضو لقرار ترامب المشؤـو

 طبيعي وقانوني

وقاؿ عضو المجمس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسميا أسامو القواسمي في تصريح 
صحفي، أف ما تقوـ بو اسرائيؿ مف قتؿ متعمد واصابات قاتمة لممئات مف ابناء شعبنا أطفاال 
وشبابا ونساء في كؿ االراضي الفمسطينية المحتمة ، يؤكد أنيا قد أخذت الضوء االخضر مف 

مميار دوالر  2يذ ابادة جماعية وتطيير عرقي بحؽ الشعب الفمسطيني، وأف تخصيص ترامب لتنف
لتيويد القدس الشرقية بدعف أمريكي ، يؤكد أف دولة االحتالؿ ماضية في سياسة االبارتيايد 
والعنصرية وىدـ البيوت وطرد الفمسطينييف مف بيوتيـ وقراىـ ومدنيـ الفمسطينية، وخاصة في 

 وداخؿ البمدة القديمةالقدس وضواحييا 

وطالب القواسمي الحكاـ العرب والمسمميف جميعا بالوقوؼ عند مسؤولياتيـ اتجاه القدس 
  واالقصى

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 أياـ مف آخر يوما اليوـ سطر العظيـ شعبنا إف ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة التق 
 .قصر او الزمف طاؿ تضيع لف حقوقو أف أخرى مرة ويؤكد الكبيرة، فمسطيف

 كاف اليوـ شعبنا رد إف صحفي، تصريح في سيؼ أبو عاطؼ الحركة باسـ المتحدث وقاؿ
 مسيرة خالؿ شعبنا وجو حيث العالـ في الشر قوى وكؿ االحتالؿ ودولة ترامب عمى طبيعيا
 مناطؽ في تجمت التي الكبيرة البطوالت خالؿ مف لالحتالؿ جديدة صفعة اليوـ الكبرى العودة

 .غزة لقطاع الشرقية الحدود طوؿ عمى السممي التظاىر

 وأمناء ثورتو قادة وقدـ شييدا وطنيتو ومؤسس األوؿ رئيسو قدـ شعبنا أف سيؼ أبو وأضاؼ
 في والنفيس الغالي دفع في دقيقة يتوانى وال التضحية معنى يعرؼ شعب ليو شيداء تنظيماتو

 .حريتو سبيؿ

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

http://fatehinfo.net/post/150303
http://fatehinfo.net/post/150303
http://fatehinfo.net/post/150306
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 السفارة افتتاح مف اليوـ حدث ما أف فتح لحركة المركزية المجنة عضو محيسف جماؿ كدأ 
 غزة، قطاع في اإلسرائيمي االحتالؿ قوات ارتكبتيا التي والمجزرة المحتمة، القدس في األميركية

 .الالجئيف عودة لحؽ إنياء وىو شعبنا، ضد إلسرائيؿ األميركي االنحياز عمى إثبات

 أرضو يغادر لف وشعبنا الدرس تعممنا اليوـ" أننا فمسطيف، لتمفزيوف حديث خالؿ وأضاؼ،
 معرضوف أنيـ يعرفوف أنيـ رغـ لمعالـ رسالة يوصموف وشبابنا أرضو، عمى صامدا وسيبقى

 الراية وحمؿ النضاؿ وستواصؿ النكبة بعد ولدت أجياؿ وىـ ينسوف، ال الصغار لكف لالستشياد
سرائيؿ  ".يوميا بو تقوـ بما لمسالـ التاريخية الفرصة تضيع وا 

وأضاؼ: "نحف نعتز بشعبنا وقيادتنا التي قالت ال، وعمينا اليوـ إنياء ىذا االنقساـ البغيض 
إلسرائيمية، وعمى العالـ أف ينحني أماـ وتعزيز كرامة اإلنساف الفمسطيني لمواجية المخططات ا

 تضحيات شعبنا".

 تمفزيون فمسطين: المصدر

 . غزة قطاع في أىمنا لصالح بالدـ، لمتبرع حممة إطالؽ جنيف، إقميـ فتح حركة أعمنت 

 مع جنيف تضامف عف لمتعبير تأتي الحممة أف الرب، أبو نور جنيف إقميـ الحركة سر أميف وذكر
 الذكرى في بالعودة حقيـ ويؤكدوف االحتالؿ، إرىاب يتحدوف الذيف الصامد، غزة قطاع في أىمنا
 .القدس إلى االميركية السفارة نقؿ ورفضيـ لمنكبة، 70الػ

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومةممف :  ثانياً  

 لوقؼ وعاجؿ فوري دولي بتدخؿ ، الحكومة باسـ الرسمي المتحدث المحمود يوسؼ طالب 
 في خصوصا البطؿ، شعبنا أبناء بحؽ اإلسرائيمي االحتالؿ قوات تقترفيا التي الرىيبة المذبحة

 .الجنوبية المحافظات

 أقصى لبذؿ الصديقة، الدوؿ وحكومات واإلسالمية العربية الحكومات الرسمي المتحدث وناشد
 في الفمسطينية القيادة جانب إلى والوقوؼ شعبنا، أبناء دماء إراقة لوقؼ التدخؿ في جيودىا
 .  اإلسرائيمي االحتاللي لمعدواف التصدي
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 حماية وتوفير إبطاء دوف بالتحرؾ ومنظماتو مؤسساتو بكامؿ الدولي المجتمع المحمود وطالب
 القتؿ أدوات وتستخدـ رىيبة مذبحة بحقيـ االحتالؿ قوات تنفذ الذيف العزؿ، شعبنا ألبناء دولية

 .المدفعي القصؼ إلى الحي الرصاص مف دوليا المحرمة

حكومة الوفاؽ الوطني وبناء عمى تعميمات السيد الرئيس محمود عباس قررت واعمف المحمود اف 
يوـ إضراب شامؿ، وعميو  الثالثاء، الذي يصادؼ الذكرى السنوية السبعيف لمنكبة يوـ الاعتبار 

  يتـ تعطيؿ كافة المؤسسات والدوائر الرسمية.
 وكالة وفا: المصدر

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 العودة مسيرات عمى اإلسرائيمية  االعتداءات حصيمة اف االثنيف مساء الصحة وزارة أعمنت 
 .الخطرة الحاالت مف كبيرة عدد بينيـ مصاباً  2772  شييداً  85 بمغت  غزة شرؽ السممية

 وزارة الصحة : المصدر

،  محافظات الضفة الغربية مف مواطناً  21 االثنيفاعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي فجر اليـو 
 االسير حمادنة، احمد المحرر االسير الشولي، عالء المحرر االسير: المعتقميفعرؼ مف و 

 المحرر االسير سالـ، اشتية، نصوح محمد المحرر االسير ،"ابوالسكر" عصيدة محمود المحرر
 سرور، أبو عمي ثوابتة، رامي طقاطقة، محمد عالء المحرر األسير، مف نابمس حمادنة ابي

مف  عوض يوسؼ يزيد الشاب، مف بيت لحـ جبريؿ سميح صقر الُمسعؼ سرور، أبو ومعتصـ
 .الخميؿ

 المصدر: وكالة معا

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 عدـ مف “الشديد قمقيـ” عف االثنيف يـو المتحدة لألمـ التابع األمف مجمس أعضاء ثمثا عبر 
 يريد أراض عمى اإلسرائيمي االستيطاني البناء بوقؼ يطالب 2022 عاـ في صدر قرار تطبيؽ

 .عمييا دولتيـ إقامة الفمسطينيوف

 المتحدة لألمـ العاـ األميف إلى عضوا 28 يضـ الذي بالمجمس أعضاء عشرة مف رسالة وتزامنت
. 2022 عاـ منذ واحد يوـ في الفمسطينييف القتمى مف عدد أكبر سقوط مع جوتيريش أنطونيو
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 غزة قطاع حدود عمى احتجاجات في شاركوا الذيف الفمسطينييف عشرات اإلسرائيمية القوات وقتمت
 .القدس في إسرائيؿ لدى سفارتيا المتحدة الواليات فيو افتتحت الذي الوقت في

 والكويت وقازاخستاف وفرنسا االستوائية وغينيا العاج وساحؿ والصيف بوليفيا مف كؿ وقالت
 وراء األمف مجمس يقؼ أف يجب” رويترز عمييا اطمعت التي الرسالة في والسويد وبيرو وىولندا
ال مغزى، ذات تكوف أف ويضمف قراراتو  .“الدولي النظاـ مصداقية بتقويض نجازؼ فإننا وا 

 وكالة رويترزالمصدر: 

 فورية إجراءات باتخاذ الدولي األمف مجمس ، التركية الحكومةباسـ  متحدثال بوزداغ بكر طالب 
 .بغزة فمسطييف استشياد حياؿ

 في طارئة جمسة لعقد وفمسطيف الكويت دعوة إلى بإيجابية تنظر تركيا أف بوزداغ وأوضح
 . المجمس

 .الفمسطينييف بدماء ممطخة أيًضا المتحدة الواليات يدي أف أظير غزة قطاع شيده ما إف وقاؿ

 أف أظيرت( اإلثنيف)  أحداث ولكف الفمسطينييف بدماء دوًما ممطختيف كانتا إسرائيؿ يدا: "وأضاؼ
 ".الفمسطينييف بدماء أيًضا ممطخة المتحدة الواليات يدي

 واإلدارة المتحدة الواليات ولكف إسرائيؿ، ىو االثنيف مجزرة عف األساسي المسؤوؿ: "وتابع
 .".المجزرة ىذه عف المسؤولية إسرائيؿ فيو تتحمؿ الذي بالقدر مسؤولة باتت األمريكية

 االناضولوكالة  المصدر: 

 مجمس مف بياف إصدار الماضية، الميمة منتصؼ بعد األمريكية، المتحدة الواليات عطمت  
 الفمسطينييف الضحايا مف كبير عدد سقوط عمى وحزنو استيائو عف فيو عبر الذي الدولي، األمف
 .غزة قطاع في خاصة اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات أيدي عمى

 نقؿ قانونية بعدـ ومنوىا الجرائـ، ىذه بشأف وشفاؼ مستقؿ تحقيؽ بإجراء طالب قد البياف وكاف
 بقرارات االلتزاـ المتحدة، الواليات فييا بما الدوؿ، جميع وداعياً  القدس، إلى دولة ألي سفارة أي

 .الشأف بيذا الصمة ذات األمف مجمس
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 بيذا قامت التي المتحدة الواليات أخرى مرة عطمتو البياف، ىذا إصدار دولة 22 أيدت وبينما
 الحجـ إزاء حساسية أية عف تعبر ولـ لمقدس األمريكية السفارة نقؿ بشأف القانوني غير العمؿ
 .الفمسطينييف المدنييف الضحايا مف الكبير

 ليذا الشديد أسفو عف منصور، رياض المتحدة، األمـ لدى فمسطيف لدولة الدائـ المراقب وعبر
 واستمرار. الدولييف والسمـ األمف بحفظ المعني األمف مجمس إلرادة المعطؿ األمريكي الموقؼ
 الفمسطينية المسألة إزاء مسؤولية أية تحمؿ مف األمف لمجمس السماح عدـ في المتحدة الواليات

 .ونصؼ عاـ حوالي منذ واشنطف في الحكـ اإلدارة ىذه استممت أف بعد

 وفاوكالة المصدر: 

قد مجمس األمف، اليـو الثالثاء، جمسة طارئة مفتوحة حوؿ األوضاع المتردية في األراضي يع 
« غقمقو البال»الفمسطينية المحتمة، فيما عبَّر األميف العاـ لألمـ المتحدة أنطونيو غوتيريش عف 

والجرحى الفمسطينييف في  الشيداءفي أعماؿ العنؼ وارتفاع عدد « تصعيد حاد»مما وصفو بأنو 
 .احتجاجات غزة

مجمس األمف االثنيف، مع رئيسة  مساءاجتماعًا في مجمس االمف قد  المجموعة العربية وكانت 
لمشير الحالي المندوبة البولندية الدائمة لدى األمـ المتحدة جوانا فرونيتسكا، شارؾ فيو كؿ مف 
المندوب الكويتي منصور العتيبي الذي تتولى بالده حاليًا المقعد العربي في مجمس األمف، 

ة العربية، وسفير والمندوب السعودي عبد اهلل بف يحيى المعممي الذي تتولى بالده رئاسة المجموع
جامعة الدوؿ العربية ماجد عبد العزيز، والمندوب الفمسطيني رياض منصور، وطمبوا خاللو عقد 

 .طارئة لمجمس االمف
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