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   أواًل : الممف السياسي 

 السياسية، بالقضية يبدأ أن عميو الفمسطينية القضية حل يريد من إن عباس، محمود رئيسال قال 
 .بامتياز سياسية قضيتنا ألن بيا نقبل وال آماال عمييا نعمق ال التي المميارات أوىام ببيع وليس

 خطوة خطوة تتقدم قضيتنا: "باسع محمود لمؤسسة لمتبرعينا تكريم حفل خالل الرئيس  وأضاف
 صفقة وستذىب الشريف، القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة إلى اهلل بإذن وسنصل

 عمى يعممون الذين االقتصادي المشروع وسيذىب اهلل، بإذن الجحيم إلى العار صفقة أو القرن
 ".الجحيم إلى كذلك أوىاما لنا ليقدموا المقبل الشير عقده
 بيذا نقبل لن بأننا الالزمة البيانات وأصدرنا وقت كل في ونقوليا كممتنا قمنا نحن: "الرئيس وتابع

 بحاجة لسنا ونحن اطالقا، منيا شيء يصل لن التي األوىام لنا يبيعون ألنيم ونتائجو االجتماع
 ةدول نبني أن عمى قادرون  أمثالكم وجيود الفمسطيني شعبنا أبناء جيود بفضل ألننا لدعميم
 ".امتياز بكل حديثة عصرية

 وكالة وفا المصدر: 
 
 وفد سيرأس عباس محمود الرئيس ان الخالدي، مجدي الدبموماسية لمشؤون الرئيس مستشار قال 

 ستبحث والتي المقبل الخميس يوم السعودية الييا دعت التي الطارئة العربية القمة في فمسطين
 .ومنشأتيا أمنيا عمى اعتداءات اي جراء المممكة مع التضامن
 وقوف عن تعبر كممة سيمقي الرئيس ان ، فمسطين صوت إلذاعة حديث في الخالدي وأوضح
 .ليا تتعرض التي االعتداءات امام العربية والدول السعودية جانب الى وتضامنيا فمسطين
 العربية الدول ورؤساء قادة من عددا القمة ىامش عمى سيمتقي الرئيس إن ، الخالدي وأضاف
 .الفمسطينية القضية مستجدات لبحث
 رفض تم كما القرن صفقة برفض القمة الى فمسطين دولة من مقترح قرار الى الخالدي ولفت

 التحرير ومنظمة القيادة من رفضيا تم التي البحرين في االقتصادية الندوة فييا وبما خطواتيا
 .ونيائي كمي بشكل االعمال ورجال الخاص والقطاع
  ة صوت فمسطيناذاع: المصدر
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، ان القيادة  أجرت اتصاالت التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات د. صائب قال  
دولة وىيئة دولية بتعميمات من الرئيس، بخصوص مؤتمر المنامة الذي دعت  02مع اكثر من 

 القضية الفمسطينية. المنامة عمى اليو االدارة االمركيية تم خالليا التأكيد عمى خطورة عقد مؤتمر
وأوضح عريقات في حديث الذاعة صوت فمسطين صباح اليوم ، ان من بين االتصاالت التي 
جرت مع روسيا والصين وقد أكدت الدولتين عدم المشاركة في ىذا المؤتمر وانيما تحترمان  

 لاء االحتالالنيالموقف الفمسطيني وشددا عمى ضرورة عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات 
 دولو  جامعة الدول العربية واالتحاد االفريقي ايضاً  أن االتصاالت تضمنت عريقات الىواشار 

موضحًا ان الجميع اكد انو لم يتمقى  ،االمم المتحدة دول االتحاد االوروبي و التعاون االسالمي و 
 حتى المحظة لحضور المؤتمر.

 السمك أعضاء مع األسرى ائالتاالثنين لع مساء أقيم، فطارا خاللعريقات قد اعمن  وكان
ان القيادة الفمسطينية وكافة مكنات المجتمع : " فمسطين دولة لدى المعتمدين الدبموماسي

 ".يذىب أال الذىاب قرر من كل ، مطالبًا  الفمسطني قد قرر عدم الذىاب لمؤتمر المنابة
 مقابل المال ونيريد بل السالم، مقابل األرض استبدال ليست المسألة إن عريقات  وأضاف

 من مشيرًا الى انو  الدعوات، ىذه لمثل يستجيبوا أال الدبموماسي السمك السالم، مطالبًا أعضاء
 وىل وتحضر، تذىب أال قررت وفمسطين الفمسطينية القضية لمناقشة أحد يذىب ان غير الالئق

 ".ذلك أريد ال لويقو  موجود غير المعني والطرف دولة قضية لمناقشة العالم دول ادعو أن يعقل
: "نطمب من جميع من قرر الذىاب أن يعيد النظر، وان يتوقف ويتمسك بمبادرة عريقات  وتابع

السالم العبية وقمة الظيران التي أسماىا خادم الحرمين الشريفين الممك سممان بقمة القدس، 
 والتمسك بقرارات قمة تونس، والقانون الدولي والشرعية الدولية".

إلى أن أعضاء السمك الدبموماسي لدى فمسطين سمعوا رسائل أىالي األسرى،  تعريقا وأشار
آالف عام، "نحن نسعى لحريتنا واستقاللنا وانياء االحتالل واقامة الدولة  6ومنيم من ىو محكوم 

وعاصمتيا القدس الشرقية، وحل قضايا الحل النيائي  7967الفمسطينية المستقمة عمى حدود عام 
 واالفراج عن األسرى". 791سيا قضية الالجئين استنادا لقرار كافة، وعمى رأ

  وكالة وفا اذاعة صوت فمسطين ، : المصدر 
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 اليو تدعو الذي البحرين، مؤتمر مقاطعة إلى ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة دعت  
 .واالزدىار االقتصاد بوابة من برمتيا الفمسطينية القضية لتصفية مزادا باعتباره أمريكا،
 من" ، صحفي بيان في القواسمي، أسامة الحركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو وقال

" امريكا" الفمسطيني الشعب عن واالقتصادية االنسانية المساعدات قطع من أن تصديق السذاجة
نما ليم، اقتصاديا ازدىارا يريد  الحقوق غاءبإل المتمثمة اإلسرائيمية األجندة لتمرير فقط يسعى وا 

 ".االحتالل تحت مزعوم وازدىار واقتصادية مدنية بحقوق واستبداليا لشعبنا والسياسية الوطنية
 واقفين نموت: "وقال العالم، ومسمع مرأى أمام القرن لمذبحة يتعرض الفمسطيني الشعب أن وأكد
 صامدين سنقف وقيامتنا، وأقصانا وقدسنا وحقوقنا حريتنا عمى نتفاوض او نقايض لن نركع، ولن

 ".والتضحيات التحديات عظمت ميما حقوقنا عن مدافعين مرابطين
 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 
 االمريكية االدارة ان عمى ىولي بو احمد: الدكتورتحرير بمنظمة ال الالجئين شؤون دائرة رئيس اكد
 واقتراحات رؤى تقديم االبيض البيت في مسؤول مصدر وفق سعييا خالل من لمعالم األوىام تبيع

 عن واالستعاضة لمفمسطينيين دائمة كمدن الغربية الضفة في الالجئين مخيمات بناء بإعادة
 الفمسطينية السمطة وتقودىا تديرىا االستدامة ببرامج األغذية وتوزيع التعميم مجال في األونروا
 .البحرين عاصمة المنامة في المقبل الشير عقدىا المزمع الورشة خالل
 المنامة مؤتمر في طرحو المنوي االمريكي االقتراح ان ، صحفي بيان في ىولي ابو. د وقال
 قضية تصفية خالل من الوطني المشروع تصفية في المؤتمر ىذا خبايا يكشف البحرين بدولة

 االزدىار لأج من السالم مسمى تحت اقامتيم اماكن في توطينيم عبر الفمسطينيين الالجئين
 . القرن صفقة لتمرير مدخال تشكل التي
" االزدىار أجل من السالم" مؤتمر لعقد الفمسطينية التحرير منظمة رفض عمى ىولي ابو. د واكد
 تستيدف عدوانية اىداف من يحممو لما فييا المشاركة وعدم بمقاطعتو الدول داعيا المنامة في

 والمبادرة المتحدة االمم قرارات مع تتعارض حمول وفرض التحرري الفمسطيني الوطني المشروع
 . لمسالم العربية
 وان بو تعترف ولن الفمسطينية التحرير منظمة معو تتعاطى لن المؤتمر مخرجات ان الى ولفت

 . لمفمسطينيين بالنسبة ورق عمى حبر سوى يكون لن المؤتمرات ىذه عن يخرج ما
  دائرة شؤون الالجئين: المصدر
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 ممف الحكومة:  ثانياً  

 إلى آخر، بعد يوما محموم نحو وعمى تدفع" حماس" حركة أن الفمسطيني الرسمي اإلعالم كدأ   
 عمى تجنييا سياق في كمو وذلك البغيض، االنقسام خطاب والتشرذم، الفرقة خطاب تكريس
 .الفمسطيني الوطني لمخطاب ومناىضتيا الرسمي، اإلعالم
 الوطنية الحرة والكممة الحرية عمى باعتدائيا تستمر" حماس" حركة إنفي بيان صحفي ،  وقال

 ،وزوراً  كذباً  فمسطين، تمفزيون ذلك وقبل الجديدة، الحياة صحيفة عمى تدعي اليوم" الفمسطينية،
 وسائميا من أيا فيو تخمو ال الذي الوقت في الوطنية، لمسمطة والفتنة التحريض وسائل من بأنيما

 تصريحات من وال واالقتتال، الفتنة عمى والتحريض والتكفير نالتخوي خطب من اإلعالمية
 ".الرسميين وناطقييا مسؤولييا وخطب

 
 كل جانبت التي الصحفية وكتمتيا" حماس" حركة لتمفيقات سيتصدى الرسمي اإلعالم أن وأضاف
 ةبجريد ممثمة الوطنية الصحافة تقديميا في" حماس" سمطة أيد الذي بيانيا في وصواب، حقيقة
 .غزة قطاع دخوليا من لمنعيا لو شرعية ال قضاء أمام لممحاكمة الجديدة، الحياة

  وكالة وفا : المصدر
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

الشمالية ات محافظالمن  مواطناً  00 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 تادتيم الى مراكز االعتقال لدييا.واق لممنازل يشفتتو  خالل عمميات دىموالقدس 

 جنوب عرابة من العارضة أحمد ومصطفى حمدان، رؤوف محمد الشيخوعرف من المعتقمين : 
براىيم. جنين  من رضوان ربحي زكي السابق واألسير بطولكرم، الغصون دير من شميوب أيوب وا 
 وأحمد خشير،الش عوني ،سمفيت غرب الزاوية من شقور نافع وأحمد قمقيمية، شرق عزون

محافظة نابمس،  من ضراغمة نجم وأنس ضراغمة، نجم محمود العامودي، وحسني درويش،
 فواد أحمد صبيح، مالك ليث صبيح، أمجد أحمد خطيب، رمضان محمد الدين، صالح صقر

 محمد موسىمن القدس، الدين صالح حسن وميدي صبيح، سالم محمد مطاوع، نور خطيب،
 أمر، بيت من العالمي أحمد وعاطف ، الخميل من الرجبي أمينو  لحم، بيت من الشيخ عبد

 .محافظة الخميل من اليريني وأسيد
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 شرطة من خاصة قوات حاصرت وفي سياق االعتداءات عمى المصمين في المسجد االقصى  
 المسجد لساحات المستوطنين اقتحام عقب القبمي المسجد الثالثاء اليوم صباح االحتالل
 .القبمي المسجد داخل المعتكفين صفوف في توتر حدوثل أدى ما األقصى،

  صحيفة القدسالمصدر: 

 األولى، بالقراءة" 07الـ الكنيست حل" قانون  عمى االسرائيمي لمكنيست العامة الييئة صادقت 
 عضو 11 عارضو فيما القانون، لصالح كنيست عضو 66 صوت إذ ليال، الثانية الساعة قرابة

 .أعضاء خمسة وامتنع كنيست،
 قبل الثالثاء، القانون، بمشروع بالمداوالت الخاصة المجنة تجتمع أن المقرر من ذلك، أعقاب في

 .األربعاء غد بعد النيائية، والثالثة الثانية لمقراءة طرحو
 إقناع من تمكنو عدم بعد الحكومة، تشكيل في بفشمو االثنين مساء أقر قد نتنياىو بنيامين  وكان
 ليبرمان  داعياً  الحكومي، االئتالف في بالدخول ليبرمان، أفيغدور ،"بيتينو يليسرائ" حزب رئيس
 كثيرة بأمور القيام خالليا يمكن ساعة، 18 ىناك إن  قائالً  بموقفو، مجدداً  النظر إعادة إلى
 ".مستقرة يمين حكومة وتشكيل الناخب رغبة تمبية"لـ

 84عرب موقع المصدر: 
 

 لي: الممف العرب والدو  رابعاً 

 روسيا اليومالمصدر: 

 المواقع أحد عمى االثنين مساء اعتدى اإلسرائيمي االحتالل أن  سوري عسكري مصدر أعمن  
صابة شييد ارتقاء عن أسفر ما القنيطرة بريف العسكرية  .بجروح مقاتل وا 

 مقا اليوم مساء من دقائق 07,72 الساعة تمام في“ إنو: سانا وكالة لـ تصريح في المصدر وقال
 أسفر وقد القنيطرة بريف أرنبة خان شرق العسكرية مواقعنا أحد باستيداف اإلسرائيمي العدو

صابة شييد ارتقاء عن العدوان  .”بجروح آخر مقاتل وا 

  االنباء السورية "سانا"وكالة المصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 

 الممك برئاسة بمصر أنشاص نةمدي في األول العربي القمة مؤتمر انعقاد  -08-5-7918
 .عروبتيا عمى والتأكيد فمسطين باستقالل التمسك أىميا من كان قرارات عدة اتخذ وقد فاروق،

 

 من عدد بحضور القدس في الفمسطيني الوطني لممجمس األولى الدورة عقد -08-5-7961
 . ةالفمسطيني التحرير منظمة تشكيل قرار اتخاذ فيو تم والذي العرب الزعماء

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
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