
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4-1                   األحداليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

 االمن مجمس في األميركية االعتراضات إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال   
 سقوط إلى ادى والذي شعبنا، عمى االسرائيمي العدوان إدانة قرار تعطيل إلى أدت التي الدولي،

 الشعب عمى عدوانيا الستمرار إلسرائيل غطاء تشكل الجرحى، من والمئات شييدا، 51
 .االحتالل إلنياء الرامية الدولية الشرعية قرارات تحدي عمى وتشجعيا الفمسطيني،

 المتمثل الحالي بنيجيا االميركية االدارة استمرار بأن ، صحفي بيان في ردينة ابو وأضاف
 لوقف نتنياىو حكومة عمى لمضغط الرامية الدولية المحاوالت كل وتعطيل االحتالل، بحماية
 التي المؤامرات لكل المتحدية مواقفو عمى وثباتا صمودا إال شعبنا تزيد لن وبطشيا، عدوانيا
 .وتصفيتيا تجاوزىا يمكن وال تموت ال حية فمسطين قضية أن وثبت وأرضو، وجوده تستيدف

 الفمسطينية االرض بأن واضحة، كانت باألمس الفمسطيني الشعب رسالة قائال، ردينة أبو وتابع
 سيقمع توسع ميما واالستيطان سيزول، طال ميما االحتالل وان الشرعيين، ألصحابيا باقية

 .قيادتو وصمود شعبنا، بتضحيات

 المصدر: وكالة وفا 

 

وان تضحياتو الجسام أفشمت كل المؤامرات  ،ان إرادة شعبنا هزمت المحتل  قالت حركة "فتح"  
 لاللتفاف حول قضيتو.

: لقد اثبت شعبنا مرة تمو األخرى بان الكف الحركة  الناطق باسم عاطف ابو سيفوأضاف 
زات ويقير المستحيل وان جبل االرادة تستطيع ان تناطح المخرز، وانو يستطيع ان يبدع المعج

 الفمسطينية ال تيزه اعتى الرياح.

وأشار إلى انو في اليوم الثاني لمسيرة العودة، اكدت "فتح" ان النصر صبر ساعة، وان الحرية 
عمى مرمى حجر، وان تحقيق الحمم اقرب، وان شعبنا سيواصل نضالو السممي الشعبي حتى يرفع 

و زىرة من زىراتيا عمم فمسطين فوق قباب القدس وكنائسيا، وما ذلك شبل من اشبال فمسطين ا
 عمى شعبنا بعسير وال بمستحيل.

http://fatehinfo.net/post/149032
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 المشيد عن األنظار حرف محاولة عمى البعض إصرار ابو سيف  ستنكراوفي سياق اخر 
 .والتحريض النعرات تثير التي التصريحات بعض خالل من غزة، قطاع في يجري الذي الحقيقي

 البطولية العظيمة الصورة رسم في وأنصارىا وقيادتيا فتح انشغال ظل في" إنو:  وأوضح ابوسيف
 الواسعة الجماىيرية والمشاركة والجرحى الشيداء تقديم شرف ليا كان حيث شعبنا، قدميا التي
 إلى سعت التي وحماس اإلسالمي الجياد قيادات بعض بتصريحات فوجئنا الحركة، أبناء من

 ".الحقيقة قول من بدال العام الرأي تضميل

وأضاف أبو سيف: "لقد كان حريا بيؤالء أن يقولوا إن الحل الجذري ألزمات قطاع غزة ال يكون 
إال بعودة األمور إلى نصابيا، من خالل قيام حماس بالخطوة الصحيحة المتمثمة بإنياء االنقسام 

سة، ففيما لم تتوقف القيادة الفمسطينية يوما عن تقديم واجباتيا تجاه أىمنا ال بالتمسك ببقرتيا المقد
في قطاع غزة في شتى القطاعات، فإن اآلخرين لم يقدموا شيئا سوى البالغة أو النقد أو المساواة 

 بين الصواب والخطأ".

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

  

 التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الفمسطيني، الشعبي النضال لجبية العام األمين اعتبر
 غزة، بشأن مشترك بيان عمى االتفاق في الدولي األمن مجمس إخفاق مجدالني، أحمد الفمسطينية

 .الدولية مصداقيتو المجمس ويفقد االحتالل، قبل من المنظم الدولة إرىاب لمواصمة تشجيعا

 شعبنا، أبناء ضد االحتالل بيا يقوم التي الجرائم إزاء الدولي المجتمع صمت ان مجدالني، وتابع
 .لالحتالل مساندة بمثابة ىو عنصرية، فاشية حكومة مع الدبموماسية المغة ومواصمة

 يقوم الذي لمحصار الرئيسي المسبب االحتالل، إدانة وجو في األميركية اإلدارة وقوف إلى وأشار
 .غزة أوضاع لمناقشة مؤتمرا عقدت التي وىي أميركية، وبأسمحة األبرياء بقتل

  وكالة وفا المصدر: .

 

 

 

http://fatehinfo.net/post/149043
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  ممف الحكومة:  ثانياً 

 المتحدة الواليات موقف ، الوطني الوفاق حكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف ستنكرا 
 األمن مجمس في االسرائيمي االحتالل يمثمو الذي واالستبداد الظمم الى انحاز الذي وبريطانيا
 .  الدولي

 الدولي األمن مجمس وافشاليما ولندن واشنطن اعتراض إن ، صحفي بيان في المحمود وقال
صدار موقف باتخاذ  التي المروعة المجزرة في الشريك خانة في يضعيما اسرائيل، ضد بيان وا 

 تظاىرات في خرجوا الذين العزل، شعبنا  أبناء صفوف في االسرائيمي االحتالل قوات ارتكبتيا
 وىي الفمسطينية الوطنية المناسبات واكبر الىم احياءً  وطنيم، ارض داخل سممية ومسيرات
 .الخالد االرض ليوم واالربعين الثانية السنوية الذكرى

 اقترافيا عن مباشر بشكل المسؤولية تتحمل التي ىي االسرائيمي االحتالل حكومة وأضاف،
 االحتالل مع تقف التي األطراف أن كما الجرحى، ومئات شييدا 52 خمفت التي الرىيبة المجزرة
 تحمل تشاركو االحتالل، جرائم ازاء( المزمن الصمت) ُتمارس التي وتمك الحماية، لو وتوفر

 الحمالت  ذكر عند اال لو سابق ال عارا وتشكل االنسانية، جبين ليا يندى جرائم عن المسؤولية
 العصري االنسان منيا وتخمص رفضيا التي السحيقة، الظالم عصور في الوحشية واالجتياحات
 .المتحضر

 المصدر: وكالة وفا 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

من مناطق متفرقة  مواطنين أربعة األحد، اليوم فجر ،االسرائيمياالحتالل  قوات عتقمتا 
مواطن من محافظات غزة زعمت انو  قوات االحتالل ، فيما اعتقمتالغربية الضفة بمحافظات

 حاول التسمسل داخل السياج الحدودي شرق قطاع غزة .

  صحيفة القدسالمصدر: 
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 غزة قطاع مع الحدود عمى الجمعة يوم احداث في تحقيق باجراء اسرائيل ميرتس حزب طالب 
 .االحتالل برصاص فمسطينيا 51 استشياد عن اسفرت والتي

 لمعرفة مستقل، اسرائيمي وتحقيق أدلة وتتطمب صعبة النتائج: " زندبرغ تمار الحزب رئيسة وقالت
 ".االحداث تدىور لمنع التحقيق ىذا تجري ان اسرائيل مصمحة ومن ىناك، حدث ما

، بالقانون وااللتزام النفس بضبط التصرف واجب إسرائيل عمى"صحفي تصريح في اضافتو 
جراءو   التصعيد من المزيد وتجنب النتائج الستخالص ضروري ومستقل حقيقي إسرائيمي فحص ا 
 العنف. إلى المنطقة دفع من بدالً  الناس ومساعدة غزة عن الحصار لرفعاسرائيل   عتدو 

 وكالة معا : المصدر

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 شعبو عن نيابة موروس، مادورو نيكوالس البوليفارية، فنزويال جميورية رئيس ورفض دانأ 
 الشعب ضد اإلسرائيمي االحتالل قوات ارتكبتيا التي المبّررة غير والجرائم العنف أعمال وحكومتو

 أكثر وجرح مواطنا، 51 ضحيتيا وراح غزة، في األرض بيوم االحتفال خالل البطل، الفمسطيني
 .آخرين 5011 من

 عمى والحفاظ لكيانيا، العادلة ومطالبتيا الفمسطينية، لمقضية دعميا فنزويال جميورية وأكدت
 أسر إلى العبارات ىذه ونقمت الفمسطينية، والحكومة الشعب مع تضامنيا عن وأعربت سيادتيا،
 .والجرحى لممصابين، العاجل الشفاء أمميا عن معربة الضحايا،

 القابمة غير حقوقو وتحقيق الشقيق، الفمسطيني الشعب مع المطمق التزاميا عمى شددت كما
 .وسيادتيا الكامل، استقالليا أجل من والنضال تاريخيا، إلييم تعود التي األرض عمى لمتصرف

 المصدر: وكالة وفا

 بعد غزة، وقطاع إسرائيل بين الحدود منطقة في العنف تفاقم تجنب إلى األوروبي، االتحاد دعا 
 .اإلسرائيميين الجنود يد عمى الفمسطينيين المتظاىرين بين قتمى سقوط

 موغيريني، فيديريكا الخارجية، لمشؤون األوروبي لالتحاد العميا المفوضة عن صدر بيان في وجاء
 الجيش جانب من السالح استخدام حاالت في مستقل لتحقيق كذلك يدعو األوروبي االتحاد أن

 .الفمسطينيين ضد اإلسرائيمي

 روسيا اليوم المصدر: 
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 الشعب ضد التصعيد إليقاف إسرائيل، عمى الضغط أجل من دولية اتصاالت مصر جريت
 .األرض يوم مسيرة في مواطنًا يوم الجمعة  51 استشياد بعد الفمسطيني،

 واإلسرائيمية األميركية السمطات مع الدبموماسية اتصاالتيا المصرية السمطات وتجري
 .الفمسطيني الشعب دماء لحقن التصعيد، وعدم الموقف احتواء أجل من والفمسطينية،

 فمسطينية وفصائل وحماس فتح حركتي مع بالتوازي اتصاالت تجري مصر أن" إيالف" وعممت
 .الفمسطينية المصالحة عممية واستئناف سطيني،الفم الموقف توحيد أجل من أخرى،

 المصدر: صحيفة ايالف االلكترونية 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 لدولة اً رئيس يكمف ياسر عرفات "ابو عمار"  التحرير لمنظمة المركزي المجمس -5-0-5191
 .المستقمة فمسطين

 52 حتى استمرت جنين مدينة في بمجزرة يقوم اإلسرائيمي االحتالل جيش – 2112 -5-0
 .أبريل

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


