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 أواًل : الممف السياسي

رر المجمس المركزي الفمسطيني إنياء التزامات منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الوطنية ق  
االعتراف بدولة  الفمسطينية كافة تجاه اتفاقاتيا مع سمطة االحتالل )إسرائيل( وفي مقدمتيا تعميق
وعاصمتيا  7691إسرائيل إلى حين اعترافيا بدولة فمسطين عمى حدود الرابع من حزيران عام 

القدس الشرقية، نظرا الستمرار تنكر إسرائيل لالتفاقات الموقعة وما ترتب عمييا من التزامات 
 وباعتبار أن المرحمة االنتقالية لم تعد قائمة.

دورتو العادية الثالثين في  بيانو، مساء االثنين، عقب اختتام كما قرر المجمس المركزي، في
مدينة رام اهلل " دورة الخان األحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس محمود عباس، 
وقف التنسيق األمني بأشكالو كافة، واالنفكاك االقتصادي عمى اعتبار أن المرحمة االنتقالية وبما 

م تعد قائمة، وعمى أساس تحديد ركائز وخطوات عممية لالستمرار في عممية فييا اتفاق باريس ل
 .االنتقال من مرحمة السمطة إلى تجسيد استقالل الدولة ذات السيادة

 وخول المجمس المركزي الرئيس محمود عباس والمجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

الكاممة عن عدم االلتزام بتنفيذ جميع االتفاقات وحمل المجمس المركزي حركة "حماس" المسؤولية 
فشاليا والتي كان آخرىا اتفاق  ، الذي صادقت عميو 71/71/1171التي تم التوقيع عمييا وا 

، وأكد التزامنا بتنفيذ ىذه االتفاقات بشكل تام 11/77/1171الفصائل الفمسطينية كافة في 
 بالرعاية الكريمة لألشقاء في مصر.

الكامل لممشاريع المشبوىة اليادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما كما أكد رفضو 
 .فييا عاصمتنا األبدية القدس الشرقية، عمى اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن

وأعاد المجمس المركزي التأكيد عمى أن التيدئة مع االحتالل اإلسرائيمي مسؤولية وطنية لمنظمة 
ىا الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، كما تم في المفاوضات التحرير الفمسطينية باعتبار 

وليس عمال فصائميا، وفقًا لممبادرة والرعاية  1172غير المباشرة الفمسطينية اإلسرائيمية عام 
 المصرية لوقف العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
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ار الموقف من رفض ما يسمى موقف الرئيس والمجنة التنفيذية بالتأكيد عمى استمر المجمس وثمن 
حباطيا، واعتبار اإلدارة  صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجيتيا بكل السبل الممكنة وا 

 األميركية شريكا لحكومة االحتالل اإلسرائيمي، وجزءا من المشكمة وليست جزءا من الحل.

 ا لمقانون الدولي.وأكد المجمس المركزي التمسك بحقنا في مقاومة االحتالل بكافة الوسائل وفق

وحيا نضال وصمود أسرى الحرية في سجون االحتالل اإلسرائيمي، مستنكرا في الوقت ذاتو 
استمرار سياسة االعتقال اإلداري واعتقال لألطفال، واإلعدامات الميدانية واحتجاز جثامين 

 الشيداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة الميد.

فورس(، وقرار الحكومة االسرائيمية القتطاع  -ميركي )قانون تايمورورفض المجمس االبتزاز األ
مخصصات أسر الشيداء واألسرى والجرحى من المقاصة الفمسطينية في مخالفة فاضحة لمقانون 

 الدولي.

وثمن المجمس المركزي قرار الرئيس بإجراء التعديالت الالزمة عمى قانون الضمان االجتماعي 
 بأثر رجعي.

  لقراءة النص الكامل  لبيان المجمس المركزي اضغط هنا

 المصدر: وكالة وفا 

 دورة إن: فتح لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضوعزام األحمد   لقا 
 امتداد وىي ىامة، كانت الماضيين، اليومين خالل اهلل، رام في ُعقدت التي المركزي المجمس
 .الماضي إبريل شير في الوطني المجمس الجتماع

ان ىذه :يناألحمد في برنامج ممف اليوم الذي بث عمى تمفزيون فمسطين مساء االثن وأضاف
 أغسطس شير منتصف في ُعقدت التي المركزي، لممجمس 16 لمدورة امتداد أيضا الدورة 

 . أساسية قضايا بثالث الخاصة والمركزي الوطني المجمس قرارات تنفيذ متابعة أجل من الماضي،

 حماس حركة ومع إسرائيل، ومع ، المتحدة الواليات مع العالقة ىي القضايا أن االحمد وأوضح
 . "خطوة وراء خطوة" بالتدرج تنفيذىا سيبدأ المركزي، المجمس قرارات أن إلى مشيراً  بغزة،

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=fSc0cGa841413419451afSc0cG
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=fSc0cGa841413419451afSc0cG
https://www.youtube.com/watch?v=yp3ldTesIAc#action=share
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سيتم عقد اجتماع لمجنة التفيذية اليوم الثالثاء لمبدء في التنفيذ التدريجي  " أن واضاف االحمد
 .لقرارات المركزي وفقًا لتخويل المجمس المركزي

 ".شيء األفق في يوجد ال اآلن حتى" أنو الى وحول المصالحة اشار  االحمد

 حوارات نريد وال مفتوحا، الباب سُنبقي ذلك ورغم غزة في التمرد سمطة تقويض سيتم: "وتابع
 ."جديدة واتفاقيات

 من البدء إلى داعياً  الماضي، أكتوبر من عشر بالسابع القاىرة في توقيعو تم اتفاقا ىناك أن وأكد
نياء المصالحة بنود كل تنفيذ في التوقف حيث  .االنقسام وا 

 بيذا مخولة ىي التي الفمسطينية القيادات ولكل لو عباس الرئيس تعميمات إن: "األحمد وقال
 إال تأتي ال الشراكة أن عمى مشددا مصالحة، إلى والوصول االنقسام إنياء بضرورة الممف،
 ".االنقسام بإنياء إال التحرير منظمة تدخل أن حماس لحركة يمكن وال االنقسام، بإنياء

 تمفزيون فمسطين :المصدر

 

 لمشعب والكفاحية النضالية المسيرة فكرة تعرض من فتح حركة رئيس نائب  العالول محمود حذر 
 ىذه في الفعمي الخطر الى االستقالل تقرير وحق واالستقالل الحرية وىدف ومبدأ ، الفمسطيني
 الفمسطينية القضية عمى باألخطر وصفيا التي المحظات

  مسيرة في دائما والضغوط لمتآمر تعرضنا لقد"  :موطني اذاعة مع حديث في العالول وقال
 ". المرحمة ىذه في واقع ماىو األخطر لكن.. الثورة

 صعوبة اكد  حيث  المركزي لممجمس الثالثين الدورة افتتاح في الرئيس خطاب الى ولفت 
 . ومكانتو قدراتو حسب كل ، التاريخية المسؤولية تحمل وضرورة ، المرحمة وخطورة

:"  العالول قال الفمسطينية لقضية بيا تمر التي الخطيرة المراحل في التاريخية فتح مسؤولية وحول
 فكرة بأن االخوة اقناع عمى نعمل  الوقت وبنفس ، التاريخية المسؤولية تحمل في مستمرون نحن

 خطر في ، المصير تقرير وحق واالستقالل الحرية استعادة ىدف ، والنضالية الكفاحية المسيرة

https://fatehinfo.net/post/153679
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 األحداث مع ويستيين القائم الفعمي الخطر ىذا اليدرك البعض ان ورأى ، لالنييار تتعرض وقد
 . وتطوراتيا

 .عالية فمسطينية بارادة ارضنا عمى صمودنا وتعزيز بالحوار وأكد العالول، سنستمر 
 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر"

 

 النمسا خارجية وزيرة االثنين، مساء ، اإلعالم وزير الوزراء، رئيس نائبردينة  أبو نبيل التقى 
 سفير بحضور أثينا، في األوروبية العربية القمة بفعاليات مشاركتو ىامش عمى كنايسل، كارين

 .طوباسي مروان اليونان لدى فمسطين

 اإلسرائيمية والمحاوالت الفمسطينية، القضية مستجدات عمى كنايسل الوزيرة ردينة، أبو وأطمع
 مدينة في خاصة االستيطان، مشاريع تسارع خالل من األرض عمى الوقائع لتغيير الجارية
 .الدولية المواثيق وكافة الدولي لمقانون والمخالفة المستمرة إسرائيل وانتياكات ومحيطيا، القدس

 رئيس نائب االثنين، في وقت سابق تسيبراس، اليكسس اليونان وزراء رئيس ستقبلقد كان و
 .طوباسي مروان اليونان لدى فمسطين سفير بحضور ردينة، أبو نبيل اإلعالم وزير الوزراء،

 باستمرار لميونان وتمنياتو عباس محمود الرئيس تحيات اليونان وزراء لرئيس ردينة أبو ونقل
 .واالزدىار، التقدم

 والمحاوالت الفمسطينية، القضية مستجدات آخر عمى اليوناني الوزراء رئيس ردينة، أبو وأطمع
 في خاصة االستيطان، مشاريع تسارع خالل من األرض عمى الوقائع لتغيير الجارية اإلسرائيمية

 لدولي.ا لمقانون والمخالفة المستمرة إسرائيل وانتياكات ومحيطيا، القدس مدينة

 وكالة وفا :المصدر

 االحتالل واالستيطان: ممف  ثانياً 

 .ًا من محافظات الضفة والقدسمواطن 71، الثالثاءاالحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم  قوات تاعتقم

 وكالة معا :المصدر
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برصاص قناصة  عاما( 72حمد عبد الحي أبو عبادة )م مواطنال عمنت وزارة الصحة عن استشيادأ 

 جيش اعتداءجراء وأ االثنين، مساء ،إصابة بالرصاص الحي 51آخرين منهم:  08االحتالل، وإصابة 
 .غزة قطاع غرب شمال البحرية الحدود قرب السممية المسيرة عمى اإلسرائيمي االحتالل

 وزارة الصحة : المصدر

 

  ممف الحكومة:  ثالثاً 

 

 الفوري بالعمل الدولية الحقوقية والمنظمات والعالم الدولي المجتمع ،الوطني الوفاق حكومة طالبت
 أطفال ثالثة قصف جريمة ارتكابو اثر االحتالل ومحاسبة الدولية القانونية اإلجراءات اتخاذ عمى

 .طائراتو بصواريخ

 ىذه عن المسؤولية اإلسرائيمي االحتالل الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف وحّمل
 واألسمحة القتل طائرات أحدث استيداف عمى ولمتغطية لتبريرىا، كاذبة رواية وتمفيق الجريمة،
 في السمقا وادي مواطني من السطري ومحمد سعيد وخالد ظاىر ابو الحميد عبد لألطفال الفتاكة
 .  المحاصر غزة قطاع

 أطفال أحالم اغتيال في شريك ألنو المسؤولية، من جزءاً  يتحمل الدولي المجتمع ان عمى وشدد
 جرائمو من مزيد ارتكاب عمى اإلسرائيمي االحتالل يشجع الذي صمتو عن يخرج مالم فمسطين

 .شعبنا أبناء بحق

 وكالة وفا :المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 ،شخصاً  71 ةصابمما أدى الى ا االثنين مساء تونس العاصمة وسط نفسيا تونسية امرأة جرتف 
 متشددين ىجمات بعد سنوات ثالث منذ مستمرا ىدوءا كسر تفجير في الشرطة، من عشرة بينيم
 .1171 عام العشرات فييا قتل

 تونس مع التام تضامنيا مؤكدة التفجير، العرب الداخمية وزراء لمجمس العامة األمانة وأدانت
 .“واإلرىاب التطرف” مواجية في جانبيا إلى ووقوفيا

 رويترزوكالة لمصدر:ا

 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 فمسطين من وفود بحضور األوسط الشرق في لمسالم مدريد مؤتمر انعقاد - 7667 -01-71 
سرائيل واألردن ولبنان سورياو   .المتحدة والواليات السوفيتي االتحاد من كل وبإشراف وا 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 


