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   أواًل : الممف السياسي 

رئيس محمود عباس، إن اإلعالم الفمسطيني يشيد نقمة نوعية يشيد ليا القاصي والداني، القال  
 ونحن فخورون بما وصل إليو من تقدم نال رضا المواطن الفمسطيني والعربي.

نسبة المشاىدة أن عامة لمبرامج في تمفزيون فمسطين،الطاقم االدارة خالل استقبال  الرئيس أضافو 
والرضا عن أداء التمفزيون واإلعالم الفمسطيني في ارتفاع كبير، وىو ما يدل عمى أننا نسير في 

 .الطريق الصحيح لبناء إعالم فمسطيني مواكب لمتطور الذي يشيده اإلعالم العربي والدولي"
، أن "اإلعالم لو أىمية خاصة في بناء الفرد والمجتمع، وفي بناء لبنات دولتنا الرئيسوتابع 

الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية، بالرغم من كل المؤامرات اليادفة لتصفية قضيتنا 
نجازات".  الوطنية، والحمالت المسعورة التي تشن لتشويو ما وصمنا إليو من تقدم وا 

 وكالة وفاصدر: الم
 ومن ترمب الرئيس إدارة إن عريقات صائبد. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين قال 

 . وصبره صموده ويواصل الجمر عمى يقبض فمسطيني كل عمى ىجوما بدأت مبعوثييا، خالل
 لمتوظيف أدوات لدييا المتحدة الواليات أن ،فمسطين صوت إلذاعة تصريح في عريقات، وأضاف
 ىو ما كل عمى لميجوم تعميمات وتصدر عظمى قوة لكونيا المؤسسات من الكثير وتمول

 .ذنب لو ليس بأن اإلسرائيمي االحتالل وتصوير وفاسد واقعي غير بوصفو فمسطيني
 مؤىل فيو طرح ما قبل إذا الفمسطيني الجانب إن فييا قال التي كوشنير تصريحات إلى وأشار  

ذا شعبنا لقيادة  الخطة إطار في يأتي ذلك أن مضيفا مؤىمة، وغير فاسدة قيادة فيو رفض وا 
 .شعبنا عمى والمؤامرة الكبرى
 ورشة في لممشاركة الدعوات ليا وجيت التي والصديقة الشقيقة الدول مطالبتو عريقات وجدد

 فمسطين حول عربية عاصمة في مؤتمر يعقد أن يعقل ال أنو مضيفا الدعوة، تمبي أال المنامة
 .استشارتيا دون
 إنياء دون حل ال أن" واإلسالمية، العربية القمتين في عباس محمود الرئيس قالو ما عمى وأكد

قامة االحتالل  ".الفمسطينية الدولة وا 
لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيعقد يوم الخميس المقبل  تشاورياً  أن اجتماعاً  عريقات وبين

لبحث كل التطورات السياسية، مبينا أن الرئيس محمود عباس يواصل إرسال الوفود برسائل 
شخصية إلى جميع أنحاء العالم والتواصل مع كل األطراف الدولية لحشد الدعم لمموقف 

 .الفمسطيني
 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 كل مع يبذل «مصري جيد» وجود الشيخ حسين الوزير حفت لحركة المركزية المجنة عضو أكد  
حركة لـ رسمية دعوة المحظة حتى توجو لم القاىرة لكن. المصالحة ممف استئناف لعودة الجيات،

 .الممف بحث لبدء لمقاىرة، التوجو أجل من الفمسطينية، الفصائل من ألي أو فتح
 لبحث العودة عممية تكون ال أن ضرورة عمى ،لقدس العربيفي حوار مع صحيفة ا الشيخ وشدد

 أي أن مؤكداً  سابق، مرات غرار عمى نتائج بأي تخرج ال ،«روتينية عممية» مجرد المصالحة
 إحباطا ستشكل «إيجابية نتائج» بـ تخرج أن دون من الوقت ىذا في ستعقد مصالحة مباحثات

 والشعبي الرسمي المستوى عمى الفمسطينية الوحدة ظل في خاصة الفمسطيني، العام لمرأي
 .األمريكية «القرن صفقة» ضد والفصائمي

 أن  موضحاً  نجاحيا، لضمان مقبمة، حوارات ألي المسبق التحضير ضرورة الى الشيخ ودعا 
 رأسيا وعمى سابقة، الموقعة االتفاقيات بكل االلتزام يتطمب بالمصالحة، الخاصة الحوارات نجاح

 .«قادمة حوارات ألي أرضية» ليكون ،3122 أكتوبر 23 في القاىرة في وقع الذي االتفاق
 حالة استمرار ظل في الوقت ىذا في وطنية وحدة حكومة عن الحديث أن ، الشيخ وأوضح
 اتفاق تطبيق خالل من يكون االنقسام، إنياء أجل من الحل أن إلى مشيراً  ،"عبثي شيء"االنقسام
 .وحدة حكومة وتشكيل االنتخابات، إلجراء الذىاب يتم وبعدىا ،3122
 صحيفة القدس العربي: المصدر

 
 أشكال عمى األبواب انفتاح من( فتح) الفمسطيني الوطني التحرير لحركة الثوري المجمس رذح 

 الرئيس إدارة من المدعومة اإلسرائيمية والسياسات الجرائم الستمرار كسبب الصراع من أخرى
 .ترمب دونالد األميركي
 بالتدخل الحقوقية والمؤسسات الدولي المجتمع السر، أمانة عن صدر بيان في المجمس، وطالب

 فمسطين عاصمة عزل عمى القائمة العنصرية وسياستو اإلسرائيمي االحتالل جرائم إليقاف فورا
بعاد واعتقال والكنائس المساجد عمى والتضييق( المحتمة القدس)  عمى واالستيالء المقدسيين وا 

 محافظ عمى أشير ستة لمدة الجبرية اإلقامة فرض وآخرىا األقصى، المسجد محيط في منازليم
 . غيث عدنان لمحركة الثوري المجمس عضو القدس،
 األميركية لإلدارة المعمنة المواقف عمى بناء" المنامة مؤتمر" إللغاء دعوتو" فتح ثوري" وجدد

 سفير عنيا عبر كما الفمسطينية القضية لتصفية أبيب تل حكومة مع مؤامرتيا أبعاد وانكشاف
 من أجزاء لضم( إسرائيل) باالحتالل القائمة القوة بدعوتو فريدمان، أبيب تل في ترمب إدارة

 . الدولي لمقانون قاتمة ضربة السياسة ىذه معتبرا الغربية، الضفة

https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%af%d8%af/
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 فييا لفمسطين، عاصمة إال تكون ولن النابض، الفمسطيني الشعب قمب ستبقى القدس أن وأكد 
 .العالم في المسيحيين محج القيامة وكنيسة األولى، المسممين قبمة ألقصى المسجد

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
 

 قدمت قد القاىرة، تكون أن عيطة، أبو فايز فتح، لحركة الثوري المجمس سر أمين نائب نفى
 .الفمسطينية المصالحة حول جديدة أوراق أي لحركتو،

 الممف، عبء وتتحمل ،3122 باتفاق تتمسك زالت ال مصر إن": الوطن دنيا"لـ عيطة أبو وقال
 ُمجدية؛ غير ستكون لقاءات أو دعوات أي أن إلى مشيًرا جديدة، مبادرات أو أوراق أي توجد وال
عالن نية حماس حركة لدى يكن لم ما  تشرين اتفاق عمى خاللو من توافق وصريح، واضح وا 

 .3122 أكتوبر/ األول
 التوافق تم ما لتطبيق عممية آليات وبو ،3122 التفاق تفصيمي اتفاق ىو 3122 اتفاق: وأضاف
 ال أنو معتبًرا االتفاق، ىذا تُنفذ أن الفور عمى ويجب ميم، كالىما أن ترى فتح وحركة عميو،
 .االتفاقين بين تناقض يوجد

 دنيا الوطنالمصدر: 
 
التحضريات جارية لعقد المجمس المركزي في  أن الزعنون، سميم الوطني، المجمس رئيس أعمن 

 .عقب مؤتمر البحرين هعقد مرجحاً  الوقت المناسب،
الوحدة و  لمتآزر فييا ونحتاج عصيبة، المقبمة األيام،إن فمسطين صوت إلذاعة الزعنون وقال

 القرن.في تصدييا لصفقة القيادة الفمسطينية  حول االلتفافو 
 بالتراجع( البحرين مؤتمر) في لممشاركة مبدئية موافقة أعطت التي العربية الدول وطالب الزعنون

ثابت  ، مؤكدًا ان الموقف الفمسطينيفي مواجية ىذا التآمر  ودعم القيادة الفمسطينية ،موقفيا عن
 . مواقفنا عن نتراجع لن و

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 جددت الحركة ان  الجنوبية، باألقاليم فتح لحركة العميا القيادية الييئة عضو عبيد جمال قال 
 القضة تصفية تستيدف التي والمشاريع المخططات كافة ضد الرئيس مع الوقوف تأكيدىا

 .البجرين مؤتمر في المشاركة برفضيا الفمسطينية
 الفمسطينية القضية لتصفية واضحة محاوالت ىناك ان ، فمسطين صوت إلذاعة عبيد وقال

 إلسقاط  االمريكية االدارة قبل من تدار متكاممة وحرب التحرير منظمة صورة وتشويو  والقيادة
 . الوطني مشروعنا
 وكل القرن بصفقة تسمى ما عمى لمرد عممية خطوات الى بحاحة شعبنا ان عبيد واضاف

 داعياً  والنشاطات، الفعاليات من سمسمة خالل من  الفمسطينية القضية ضد تحاك التي المؤامرات
 لمتصدي الداخمية الجبية لتوحيد االنقسام صفحة وطي 3122 اتفاق تطبيق الى حماس حركة
 .لتصفيتيا مؤامرات من القضية لو تتعرض ما لكل

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 مقر ضد اإلحتالل قوات عميو أقدمت الذي اإلستفزازي اإلعتداء والمغتربين الخارجية وزارةأدانت 
 جيش برصاص الجياز أفراد من عدد إصابة إلى أدى والذي نابمس، مدينة في الوقائي األمن

 الحاقد. اإلحتالل
 سمطات تشنيا التي المفتوحة لمحرب امتداداً  في بيان صحفي ، ان ىذا االعتداء واعتبرت الوزارة

 اإلحتالل تكريس بيدف ومخيماتو، وبمداتو وقراه ومدنو شعبنا ضد اإلسرائيمي اإلحتالل
رادتو شعبنا صمود من النيل محاوالت عبر واإلستيطان  الوطنية بحقوقو التمسك في الصمبة وا 

 األمنية الفوضى من حالة لخمق وصوالً  فمسطين دولة مؤسسات ىيبة وضرب والمشروعة، العادلة
 وقضيتو، شعبنا لحقوق التصفوية"  القرن صفقة"  ُتسمى ما لتمرير مناسبة كمناخات والسياسية
 .المحتمة الغربية الضفة عمى اإلسرائيمي القانون لفرض ومقدمة

 وزارة الخارجيةالمصدر: 
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 ممف الحكومة:  ثانياً  

 حول االجتماعي التواصل مواقع في مؤخراً  أشيع ما عمى الفمسطيني، الوزراء مجمس عّقب  
 .الرسمية المؤسسات بعض عمل في تجاوزات وجود
 أي إلحالة استعداده ، اشتية محمد الوزراء رئيس برئاسة ، األسبوعية جمستو خالل المجمس، وأكد

 والتحقيق الالزمة اإلجراءات ألخذ االختصاص جيات الى نوعيا، كان ميما وموثقة، جّدية قضية
 .بيا
 المجتمع بأمن تمس التي الشائعات خمف االنجرار عدم إلى المواطنين الوزراء، مجمس دعاو  

 .العالم في فمسطين وصورة
 فريدمان، ديفيد إسرائيل لدى األمريكية المتحدة الواليات سفير تصريحات رفض المجمس وجدد

 011 من أكثر ببناء اإلسرائيمي القرار إدانة وكذلك الفمسطيني، الشعب ضد المباشر وتحريضو
 عمى ومستوطنيو االحتالل قوات اعتداءات واستمرار المحتمة، القدس في جديدة استيطانية وحدة

  .لممسجد المتكررة واالقتحامات األقصى المسجد في المصمين
 مجمس الوزراء: المصدر

 
 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مواطنًا خالل عمميات دىم وتفتيش   20 الثالثاءاليوم  فجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي 
،  لدييا االعتقال واقتادتيم الى مراكزوالقدس بينيم طفمين  بمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية 

 ناصيف، رأفت ،الخميل من الرجبي وأحمد الرجبي مصطفىالطفمين:  ف من المعتقمين:ر  وعُ 
 سامح األغبر، فتحي عمر الشابمن محافظة طولكرم،  محاميد اسحق والشاب الحصري عدنان
 من محافظة القدس. وىدان محمد الشاب ، الباسطي طارق الشابمن محافظة نابمس،  الجبري

 االحتالل جيش برصاص الوقائي مناأل جياز أفراد أحد أصيب وفي سياق االعتاءات االسرائيمية
 قوات ىدمتكما ، الثالثاء اليوم فجر نابمس، مدينة في الجياز مقر محاصرة خالل اإلسرائيمي
 وبئر اإلنشاء، قيد" تسوية" ارضي وطابق سكنية شقق أربع من مكونة نايةب ،اإلسرائيمي االحتالل
 .الخميل مدينة شرق جنوب ،المياه لتجميع

 ، وكالة وفا  صحيفة القدسالمصدر: 
 
 

http://www.palgov.ps/article/3203/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?fbclid=IwAR2gQNKi15mKxJaTrgjziwG4idMaOlellZKQuv4PFFiWdiugycdD21Hw8a0
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 لمدينة القانوني الوضع عمى الحفاظ» إلى العالمية والمنظمات الييئات جميع األزىر دعا 
 الجانب من( السافرة)بـ وصفيا التي االعتداءات لوقف الفوري والتدخل ُىويتيا، وتأكيد القدس،

 .الدولية القرارات تتحدى التي اإلسرائيمية الغطرسة بصد مطالباً . «اإلسرائيمي
 باب عبر اإلسرائيميون المستوطنون بيا يقوم التي المتتالية االقتحامات بشدة، األزىر وأدان

 أمس يومي مدار عمى بداخمو التممودية طقوسيم ألداء المبارك، األقصى لممسجد المغاربة
 .اإلسرائيمية الشرطة من تسييالت وسط ،(األحد) أمس من وأول( االثنين)

في نضالو المشروع من »األزىر حينيا عمى دعمو ومساندتو الكاممين لمشعب الفمسطيني وشدد 
أجل استعادة أرضو المحتمة، وانتفاضتو الباسمة ضد سياسة مصادرة األراضي والتيويد التي 

 .، مؤكدًا حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره«تنتيجيا قوات االحتالل
 صحيفة الشرق االوسطالمصدر:  
 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 مسجد أحدىما ومسجدين سكنياً  بيتاً  241 تدمر اإلسرائيمي االحتالل قوات - 2662 -22-6
 .في حي المغاربة بالقدس البراق

 
 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

