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 أواًل : الممف السياسي

 قطاع في الفمسطيني الشعب عمى تراىن حركتو أن ، فتح حركة رئيس نائب العالول محمود أكد
 األفكار مع يتساوقوا لن أنيم والجياد، حماس حركتي فييا بما والفصائل ومؤسساتو غزة

 .األميركية

 وجود إلى األحد، مساء  فمسطين تمفزيونبرنامج حال السياسة الذي بث عمى  في العالول، وأشار
 .الفمسطيني الشعب تجاه  مواقفيا عن األميركية المتحدة الواليات لتراجع بوادر

 أميركي، تراجع بوادر ىناك كان أيام قبل األونروا لدعم روما مؤتمر في: " العالول وأوضح 
 توزيع أساس عمى المسألة، إلى ينظرون إنما لوظيفتيا األونروا إنياء يريدون ال أنيم تحدثوا حينما
 ".األكبر الجزء ىي تتحمل وأال الدول نحو العبء

 تراجع وىذا  األكبر، العبء يتحممون أنيم( المتحدة الواليات) يعتبرون ىم: "العالول وأضاف
 ".سياسي

 من حتى الفمسطينيين، إلى القرن صفقة أفكار يحمل أحدا يوجد ال"  أنو إلى العالول وأشار
 ".أشقائنا

 مع تواصل وجود عدم مؤكدا تماما، األميركية السياسة ضد فمسطينيا موقفا ىناك أن وبّين
 .اإلطالق عمى واشنطن

 من إجماع وىناك"  محاولة، ال قادم عقده إنأوضح العالول  الوطني، المجمس وحول انعقاد
 ".األمر ىذا عمى التحرير منظمة فصائل

 المجمس وسنعقد وتقويتيا، الشرعيات تجديد باتجاه االنتظار مربع من خروجال قررنا: " وأضاف
 بتاريخ والجياد حماس إلينا جاءت إذا" ، مشيرًا الى انو "أحدا ننتظر ولن 4/ 03 في الوطني

 ".مازن أبو الرئيس قال كما جديدا مجمسا سنعقد 2/5

 المصدر: تمفزيون فمسطين

 ومحاوالت المشبوىة والمشاريع المؤامرات كل أن ردينة أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق أكد
 وتمسكو الفمسطيني، شعبنا صمود أمام ستنتيي الفمسطينية القضية تصفية تستيدف التي التشكيك
 .خياراً  بل ،اختباراً  ليس وىذا أجمع، العالم أقرىا التي المشروعة وبحقوقو بثوابتو،
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 التاريخية، قيادتو خمف الوقوف وىو وثابت، واضح شعبنا خيار أن" صحفي، تصريح في وأضاف
 ".الفمسطيني شعبنا صمود صخرة عمى تتكسر المؤامرات وكل المشبوىة، المشاريع لكل لمتصدي

 في تنجح لم القدس مدينة في اإلسرائيمية واإلجراءات األخير ترمب قرار أن ردينة، أبو وتابع
 عمى سواء األىم، ىو يريده وما يقولو ما بأن لمعالم أثبت والذي الصامد، شعبنا عزيمة من النيل

 .ذلك عمى دليل خير القيامة وكنيسة األقصى في جرى وما السياسي، المستوي عمى أو األرض،

قامة بالحرية، شعبنا وتطمعات آمال يمبي ال مشبوىا سياسيا حال إن" وقال  المستقمة دولتو وا 
 أية أو غزة، في دويمة أو مؤقتة، حدود ذات دولة كان سواء يمر، لن الشرقية، القدس وعاصمتيا

 ".مشبوىة مشاريع

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة إلى أن المرحمة القادمة تتطمب من الجميع كما كنا دوما ثباتًا 
أية نتيجة، بفضل الوعي وطنيًا صمبا أمام أية مصالح إقميمية قد تتشكل، والتي لن تؤدي إلى 

 الفمسطيني والعربي، الذي تبمور وأصبح عصيًا عمى أية مؤامرات.

 وكالة وفا المصدر: 

 المركزية المجنة عضو ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات، صائب. د أدان  
 استيداف منتقداً  الدولي، النظام وأمن الستقرار تيديدىا االميركية اإلدارة مواصمة فتح، لحركة
 سياسة استخدام خالل من والعدل الحق جانب إلى تقف التي الفقيرة والشعوب الدول ومعاقبة
 .سياسية أغراض لتحقيق المالي االبتزاز

 المتحدة األمم في المتحدة الواليات مندوبة مذكرة عمى تعقيباً  ، صحفي بيان في عريقات وشدد
 جانب الى تصوت ال التي الدول عن األميركية المساعدات بقطع فييا تيدد التي ىيمي، نيكي

 تصر المتحدة الواليات أن عمى األوسط، الشرق وقضايا بإسرائيل يتعمق فيما المتحدة الواليات
 .الدولي والقانون المجتمع عن نفسيا عزل عمى

 دولة فيو تبتزّ  الذي والعشرين الواحد القرن في المخجل العدائي بالسموك الخطوة ىذه ووصف
 الدول بسموك يذكرنا االميركية اإلدارة سموك إن: "وقال الفقيرة، والشعوب الدول عظمى

 الشعوب عمى والعقوبات القوة فرض حاولت التي الغابرة، القرون في الكبرى االستعمارية
 ".الحرة الشعوب إرادة عمى إرادتيا إمالء في يوماً  تنجح لم لكنيا الضعيفة،
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، يسبقو االثنين، اجتماعاً  اليومعقد القيادة الفمسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء ت   
، في إطار المقاءات المتواصمة تمييدا النعقاد اجتماع لفصائل منظمة التحرير ظير اليوم 

 المجمس الوطني أواخر نيسان القادم.

ود إسماعيل إلذاعة "صوت موقال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مح
، إن العممية اإلجرامية التي استيدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل، ورئيس فمسطين"

جياز المخابرات العامة المواء ماجد فرج، عمى جدول أعمال االجتماع، ألن ما قبل ذلك شيء 
 وما سيكون بعد ذلك شيء آخر.

ال يمكن أن تمر مرور الكرام عمى محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جياز  وأوضح أن القيادة
المخابرات ألن ىذا الموضوع يستيدف المصالحة، مشيرا إلى أن عقد المجمس الوطني قرار 
نيائي لوضع استراتيجية واضحة لمواجية األخطار التي تعصف بالقضية الفمسطينية، خاصة بعد 

 ن القدس.قرار الرئيس األميركي بشأ

  اذاعة صوت فمسطين: المصدر

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً 

 مختمفة انحاء من طفل بينيم مواطناً  55 االثنين، اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 مقبول، أحمد وحمودة الخطيب، ياسر وليد: المعتقمينعرف من و  ، الغربية الضفة بمحافظات

 عاىد محمود الشابين عسكر، كفاح حمودة والطفل الدين، صالح وسمطان عسكر، خميف ومحمد
 .جنين من قبالوي وراجح لحم، بيت من الجعفري حمزة ، اهلل رام من الدر أحمد ومحمد عواد

 الرحمن عبد الشييد ذوي منزل وداىمت نابمس جنوب عقربا بمدة االحتالل قوات اقتحمت  فيما
 اسرائيمي، امن حارس مقتل عن اسفرت والتي امس يوم بالقدس الطعن عممية منفذ فضل بني

 .ليدمو تمييدا المنزل مقاسات واخذت

 وكالة معاالمصدر:  
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  : الممف العربي  والدولي ثالثاً 

 بالده وقوف يعقوب، حاج الدين نور فمسطين دولة لدى المقيم غير بروناي سمطنة سفير أكد 
 .العادلة وقضيتو الفمسطيني الشعب جانب إلى

 تدعم بالده أن عمى الحسيني، عدنان المحافظ القدس شؤون وزير لقائو لدى بروناي سفير وشدد
 الدولية الساحة عمى عباس محمود بالرئيس ممثمة الفمسطينية القيادة بيا تقوم التي الخطوات كافة

قامة الفمسطيني الشعب حقوق النتزاع  .القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 

 اإلسالمية، الدول قبل من بيا االىتمام وزيادة القدس لمدينة الدينية السياحة تشجيع ضرورة وأكد
 الفمسطينيين بحق انتياكاتيا ووقف الدولي القانون باحترام اإلسرائيمي االحتالل سمطات مطالبا

 .ومقدساتيم

 الفمسطينية بالقضية المتعمقة األوضاع عمى بروناي، سفير الحسيني، محافظال أطمع جانبو، من
 .والمسيحية اإلسالمية ومقدساتو وأرضو شعبنا أبناء بحق اإلسرائيمية واالنتياكات عامة،

 وفاوكالة المصدر: 

 في فمسطين مع تقف دولتو إن االثنين، اليوم فرح، بن الحبيب فمسطين لدى تونس سفير قال 
 مستقمة، فمسطينية دولة إلى لموصول مساعييا إطار في مقبمة، حمول أو تسويات أي من موقفيا

 .القدس وعاصمتيا

 غدا يصادف الذي لتونس الوطني العيد لمناسبة ،"وفا" مع مقابمة في فرح بن السفير وأضاف
 محمود فمسطين دولة رئيس أخيو مع رسائل تبادل السبسي قائد الباجي الرئيس أن الثالثاء،
 بدولة االعتراف وتأكيد الفمسطينية، لمقضية الداعم تونس موقف وجدد الموضوع، ىذا حول عباس

 حل لدعم والشامل العادل السالم أجل من جيد كل مع ونحن القدس، وعاصمتيا فمسطين،
 الثابتة الحقوق عمى لممحافظة وسعييا المجال، ىذا في الفمسطينية القيادة جيود ونقدر الدولتين،
 .الفمسطيني لمشعب

 المستقل، الفمسطيني القرار تحترم تونس أن العادة، فوق سفير ىو والذي فرح، بن وشدد
 القيادة بو تقوم ما كل نساند ونحن آخر، أحد أي من بحقوقو أدرى الفمسطيني والشعب وخياراتيا،
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 بل قيادة، قضية ليست فالقضية جيدا، ذلك القيادة تعرف كما دعميا وسنواصل الفمسطينية،
 .الفمسطيني لمشعب ومتواصل تام بشكل داعم التونسي والشعب تونسي، عام ورأي شعب قضية

 وفاوكالة المصدر: 

 اشبو انتخابات في رابعة لوالية لروسيا رئيسا بوتين فالديمير الروسي الرئيس انتخاب أعيد 
 .بالمزورة ووصفتيا المعارضة بيا نددت باستفتاء،

 من اكثر منيا امضى عاما 65 العمر من يبمغ الذي الروسي الرئيس ان الجزئية النتائج واظيرت
 بوتين بذلك ليبقى االصوات، من المئة في 76 من اكثر عمى حصل قد السمطة، في عاما 58

 وقت في الدولية، الساحة واجية الى االخيرة السنوات في اعادىا التي لروسيا رابعة لوالية رئيسا
 في سكريبال سيرغي السابق المزدوج الروسي العميل تسميم منذ الغرب مع قوة اختبار يخوض
 المتحدة المممكة

  وكالة فرانس برسالمصدر: .

 

 النشرة اليومية  انتهت
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