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 أواًل : الممف السياسي

 تاريخيًّا منعطًفا تم  شك   الخالدة الكرامة معركة اف ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة قالت  
 مرتيف العربّية القوات عمى انتصارا العدو حّقؽ أف بعد ، اإلسرائيميّ  العربي الّصراع تاريخ في

 الخالدة الكرامة معركة جاءت حتي ،;: حزيراف سةنك  والثانية >8 عاـ نكبة االولي متتاليتيف
 يقير ال الذي الجيش أسطورة ولتكسر العدو ليذا حدًّا لتضع وقيادتيا، فتح حركة خاضتيا والتي
 . األبد إلى

 معركة إف وأوضحت حركة فتح في بيان صادر عن مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
 عمى قادر شعبنا واف ، واالنكسار واليواف الذؿ يقبؿ ال شعبنا بإف والداني لمقاصي أكدت الكرامة
 التأكيد الكرامة فكانت ، عمييا القضاء العدواف ىذا خالؿ مف االحتالؿ اراد التي ثورتو حماية
 التضحيات بمغت ميما مصمـ وانو ينكسر ال الشعب ىذا باف وثورتو شعبنا ارادة عمى االوؿ

 . والمشروعة الثابتة الوطنية حقوقو انتزاع عمى والتحديات

 شعبنا يواجييا كبيرة تحديات خضـ في العاـ ىذا الكرامة معركة ذكرى تأتي :حركةوأضافت ال
 انكسار مرحمة نعيش وكأننا ، العربية منطقتنا في المتغيرات حجـ عف فضالً  ، الحكيمة وقيادتنا
 حشد منا يتطمب مما ، وعزتيا مجدىا لألمة فييا نعيد جديدة معركة منا تحتاج ، أخري ونكسة

 ، االحتالؿ عدواف مواجية في يومياً  شعبنا يخوضيا التي الكرامة لمعارؾ الوطنية الطاقات كؿ
 شعبنا ضد تحاؾ التي المؤامرة مواجية في يوـ كؿ مازف ابو عباس محمود الرئيس ويخوضيا
 وقاسية صعبة ستكوف المواجية مف القادمة المرحمة باف االدراؾ يتطمب الذي االمر ، وقضيتنا
 . وكرامتنا وطننا ونستعيد المؤامرات لنجابو الوطنية المصالحة بإتماـ التسريع منا وتحتاج

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 فحوى عف ،(فتح) الفمسطيني الوطني التحرير لحركة الثوري المجمس عضو نصر إيادكشؼ  
 الثاني، اهلل عبد الممؾ األردني والعاىؿ عباس محمود الرئيس بيف ما جرت التي االتصاالت

 مساء اهلل، راـ بمدينة الفمسطينية، القيادة اجتماع عقد قبؿ السيسي، الفتاح عبد المصري والرئيس
 .اإلثنيف أمس

 اجتماع في ُيعمف أال عباس، الرئيس عمى تمنيا العربياف، الزعيماف": الوطن دنيا"لـ نصر وقال
 ومدير اهلل، الحمد رامي الدكتور الوزراء رئيس موكب فّجروا الذيف األشخاص عف القيادة،

http://fatehinfo.net/post/148605
http://fatehinfo.net/post/148605
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/03/20/1130433.html
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 اتيـ الرئيس وبالفعؿ الصدد، بيذا كبيرة أزمات تحدث ال حتى فرج، ماجد المواء العامة المخابرات
 .لمرئيس ُيحسب وىذا المتورطيف، األشخاص أسماء يذكر لـ فيما الموكب، بتفجير حماس حركة

 إف: وقاؿ كممتو، في الرئيس إلييا أشار التي القانونية، اإلجراءات شكؿ عف نصر وكشؼ
 وعميو القانوف، إطار خارج ممارسات لو مف كؿ ومحاكمة اتياـ، لوائح بتقديـ تتعمؽ اإلجراءات

 ومدير الوزراء، رئيس اغتياؿ بمحاولة المتورطيف ذلؾ في بما والمواطف، الوطف تمس قضايا
 إلى بذلؾ استند منيـ، معمومات أية يريد ال إنو قاؿ عندما الرئيس أف حيث العامة، المخابرات
 اتيامو أف كما المتورطيف، األشخاص وكافة الموكب، فّجر مف حوؿ يمتمكيا، مؤكدة معمومات
 .حقيقية لوقائع مستند بؿ فراغ، مف يأت   لـ لحماس

 الوطن دنيا: المصدر

 النفاؽ درجات أعمى عف تعبر األميركية اإلدارة إف ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة قالت
 .عباس محمود والرئيس الفمسطيني الشعب تجاه السياسي

 يقطع األبيض البيت أف إلى ، صحفي بياف في القواسمي أسامة فتح حركة باسـ المتحدث وأشار
 ويغمؽ غزة، في االنساني الوضع إلنقاذ لمؤتمر ويدعو شعبنا، وعف االونروا عف المساعدات

 ثـ ،"ارىابية" التحرير منظمة باعتبار الكونغرس قرار مع تماشيا الفمسطينية التحرير منظمة مكتب
 .السياسية العممية في والمضي أميركا لزيارة الرئيس يدعو

 ومواقفو عباس محمود الرئيس حوؿ ممتفوف وأننا تمر، لف القرف صفعة إف القواسمي  وأكد
 ".االميركي اإلسرائيمي العدواف ىذا أماـ الواضحة الصمبة الشجاعة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الشعبي، النضاؿ لجبية العاـ األميف مجدالني أحمد أكد
 التشاور إطار في تأتي التي فمسطيف، دولة إلى فرنسا خارجية وزير زيارة أىمية ، الفمسطينية
 .البمديف بيف الدائـ السياسي

 كوشار، بيار فمسطيف لدى فرنسا قنصؿ ، اهلل، راـ بمدينة مكتبو في لقائو خالؿ مجدالني، وقاؿ
 التأكيد ونجدد الفمسطينية، لمقضية الداعمة مواقفيا وكذلؾ وسياستيا، ورؤيتيا فرنسا دور نثمف"

 ".الفمسطينية بالدولة االعتراؼ أىمية عمى
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 دولية رعاية عف البحث نحو والصيف وروسيا فرنسا مواقؼ عمى البناء يمكف أنو إلى وأشار
 القدس حوؿ األميركي اإلعالف نتيجة المنطقة، في األوضاع تدىور مف محذرا السالـ، لعممية

 .ذلؾ وتداعيات

 والمعاىدات المؤسسات مف لممزيد وانضماميا فمسطيف، بدولة االعتراؼ زيادة إف وقاؿ
 .الدولي موقعيا مف يعزز الدولية، والمنظمات

    وفا وكالة: المصدر

 وعزة كرامتو، عف دفاعا النضاؿ درب عمى ماض   شعبنا أف" الفمسطيني الوطني المجمس أكد  
 وتقرير والدولة بالعودة ممثمة الوطنية، حقوقو ممارسة مف تمكينو إلى وصوال الغالي، وطننا

 ".الفمسطيني الوطني التراب كامؿ عمى المصير

 التي الخالدة، الكرامة لمعركة 95الػ الذكرى بمناسبة عنو صدر بياف، في الوطني، المجمس وجدد
 تصفية محاوالت المرحمة ىذه في يواجو الذي شعبنا أف عمى التأكيد األربعاء،  اليوـ تصادؼ
 الالجئيف وعودة فمسطيف، لدولة عاصمة القدس مف بأقؿ يقبؿ لف الفمسطينية، القضية

 .ديارىـ إلى الفمسطينييف

 تثنيو ولف ومقدساتو، الوطف عف لمدفاع والنفيس بالغالي لمتضحية مستعد شعبنا اف عمى وشدد
جراءاتو االحتالؿ سياسات  الشيداء حمـ تحقيؽ حتى الوطني كفاحو مواصمة عف الجائرة وا 
 .المعمورة شعوب بباقي أسوة الكريـ والعيش واالستقالؿ، بالحرية

   وكالة وفا : المصدر

 آليات وجود عدـ إف خريشي، إبراىيـ السفير جنيؼ لدى فمسطيف دولة لبعثة الدائـ المراقب قاؿ
 االسباب أحد ىو شعبنا، بحؽ ترتكبيا التي الجسيمة االنتياكات عمى إسرائيؿ ومحاسبة لمساءلة
 .عاما 95 مف اكثر عمية مضي الذي االستعماري االحتالؿ الستمرار االساسية

 لألمـ التابع االنساف حقوؽ لمجمس 84الػ االجتماع أماـ كممتو في خريشي السفير وأضاؼ
 في االنساف حقوؽ بحالة المتعمؽ السابع البند لمناقشة ،;7الػ الدورة مف جنيؼ، في المتحدة
 سياسة في ماضية باالحتالؿ القائمة القوة أف ،;:=7 عاـ المحتمة الفمسطينية االراضي
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 واستمرار اليومية وانتياكاتيـ المستوطنيف ممارسات الى اضافة الشرعي غير االستيطاف
 .جديدة استيطانية وحدات وبناء االراضي عمى االستيالء عف االعالنات

   وكالة وفا : المصدر

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل بشدة الوزراء مجمس أدان 
 الوزراء، رئيس ليا تعرض التي الغاشمة االغتياؿ محاولة الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي الدكتور
 صباح غزة قطاع في المرافؽ، والوفد الداخمية، وزارة ووكيؿ العامة، المخابرات جياز ورئيس
 جباليا بمدة شرؽ الصحي الصرؼ مياه معالجة مشروع الفتتاح التوجو أثناء الماضي الثالثاء
 .القطاع شماؿ

 يمثؿ ال جباف عمؿ ىو الوطني، الوفاؽ حكومة رئيس موكب استيداؼ أف عمى المجمس وشدد 
 إلى ييدؼ إنما المحاولة، ىذه خمؼ يقؼ مف أف المجمس وأوضح غزة، في أىمنا وال شعبنا، ثقافة

 مباشرة ويخدـ الوطنية، المصالحة وتحقيؽ االنقساـ إلنياء المبذولة الجيود عمى تماماً  القضاء
 مؤكداً  واستمراره، االنقساـ بتكريس الرئيسة المصمحة صاحبة اإلسرائيمي االحتالؿ دولة أىداؼ
 التي الخبيثة لأليادي فرصة أي ترؾ وعدـ الدقيقة، المرحمة ىذه في الحذر توخي ضرورة عمى
 .الوطني مشروعنا لتصفية تسعى

 لتسمـ الحكومة استعداد وأكد واحدة، دفعة غزة قطاع بتسميـ حماس حركة المجمس وطالب
 بيا، تحدؽ التي المخاطر مف غزة لنجدة أساسي ومتطمب وطني كاستحقاؽ كافة مسؤولياتيا

 وجدد الوطف، ىذا عف غزة قطاع وفصؿ االنقساـ، في لالستمرار ؿإسرائي عمى الفرصة وتفويت
 وأولويات اىتماـ صمب في وسيظموف كانوا غزة قطاع في شعبنا أبناء أف عمى التأكيد المجمس

 والحكومة القيادة عمؿ

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 في الكيرباء قطاع عف جبايتو يجب ما إف الطاقة، سمطة رئيس بأعماؿ القائـ ممحـ ظافر قاؿ  
 وذلؾ مميوف، 45 فقط فعمياً  جبايتو يتـ ما أف إال شيريًا؛ شيكؿ مميوف 5; ىو غزةمحافظات 

 .ليا حماس منع بسبب وذلؾ كامؿ، بشكؿ بمياميا القياـ مف الطاقة سمطة تمكف لعدـ

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41322
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 نتيجة يأتي بالقطاع، الكيرباء انقطاع استمرار أف ، فمسطيف صوت إلذاعة ممحـ وأضاؼ
 عف الكيرباء فاتورة بدفع االلتزاـ دوف يحوؿ ما جبايتيا، عمى حماس وسيطرة المالية األعباء
 .كامؿ بشكؿ القطاع

   اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 المساعدات تنسيؽ اجتماع خالؿ كممتو في ، بشارة شكري والتخطيط المالية وزير عرض 
 الفمسطيني االقتصاد تواجو التي المالية التحديات أىـ بروكسؿ، في( AHLC) الفمسطيني لمشعب

 .اإلسرائيمي االحتالؿ ممارسات استمرار ظؿ في

 أف حيث واإلبداع، والسمع الماؿ: وىي عوامؿ، ثالثة خالؿ مف تقاس األمـ ثروات إف بشارة وقاؿ
 رعاية بيدؼ منيا الفائض وادخار الشعب ألمواؿ الحكيمة اإلدارة إلى بحاجة األوؿ العامؿ
 واستغالليا األمواؿ وتأميف الموارد إدارة عمى القدرة فيو الثاني العامؿ أما المستقبمية، األجياؿ
 مواىب تنمية عمى تحث التي الحاضنة البيئة تييئة فيو الثالث العامؿ أما متزنة، بطريقة

برازو  المواطنيف،  .المبتكرة إمكانياتيـ ا 

 الحكومة لتتمكف المالي، الوضع ضعؼ عدـ وضرورة فمسطيف دولة موازنة دعـ أىمية وأّكد
 .المقبمة المرحمة خالؿ المالية االلتزامات مف المزيد تحمؿ مف الفمسطينية

 لمنظاـ تيديدا يشكؿ رئيسية كعممة اإلسرائيمي الشيقؿ استخداـ في االستمرار أفّ  بشارة وأّكد
 وأفّ  الفمسطينييف، بحؽ المجحفة السياسات تنفيذ عف بالكؼ إسرائيؿ مطالبا الفمسطيني، المصرفي

 الشيقؿ استخداـ مف منظـ بشكؿ لمخروج ممنيج وبرنامج خطة وضع ىو المتبقي الوحيد البديؿ
 .فمسطيف في رئيسية كعممة

 التحكـ مف تحرمنا إسرائيؿ زالت ما طالما عميو الحاؿ ىو كما سيبقى المالي الوضع إفّ  وقاؿ
 الطبيعي والغاز المياه مصادر وأىـ والمعابر، واألجواء اإلقميمية ومياىنا الطبيعية بمواردنا
 .الجنوبية المحافظات في الموجودة

 وفاوكالة المصدر: 

 لتطوير االستراتيجي لمتحوؿ خطة ىناؾ إف الفمسطينية، النقد سمطة محافظ الشوا، عزاـ اؿق  
 الفتاً  الفضمى، الدولية والمعايير الممارسات مع وتناغماً  انسجاماً  أكثر لتكوف وعممياتيا، ىيكميا
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 لدولة الصالحيات كامؿ حديث مركزي بنؾ إلي سيقودنا النياية، في التحوؿ ىذا أف إلى
 .فمسطيف

 بالطموحة وصفيا خطة تبنت النقد سمطة أف ،"الوطف دنيا" لػ خاص تصريح في الشوا، وأوضح
 السياسات عمى انعكست والتي السمطة، بيا قامت التي اإلنجازات مف جممة تحقيؽ أجؿ مف

 إلى الدولييف والبنؾ النقد، كصندوؽ الدولية المؤسسات مف العديد دفعت والتي واإلجراءات،
 المياـ كافة لممارسة جاىزة أصبحت النقد، سمطة أف إلى وتقرير مناسبة مف أكثر وفي اإلشارة
 .نقدية سياسة ممارسة ذلؾ في بما الحديثة، المركزية بالبنوؾ المناطة

 بعد الفمسطيني، المركزي البنؾ عف اإلعالف ستشيد القادمة، القريبة الفترة أف الشوا، وأضاؼ
 كامؿ حديثاً  مركزياً  بنكاً  وسيكوف المركزي، البنؾ لقانوف عباس محمود الرئيس اعتماد

 .الصالحيات

 دنيا الوطن: المصدر

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 بمحافظات متفرقة مناطؽ مف مواطناً  ;4األربعاء اليوـ فجر االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 معتز:. ىـ المعتقميف و. القدس شرؽ شعفاط مخيـ مف شاباً 45 بينيـ والقدس، الغربية الضفة
 ، بأريحا السمطاف عيف مخيـ مف ىديب الناصر عبد أيمف ، نابمس مف الشامي نايؼ ، عكاشة
 جوابرة عبود تقي ، الخميؿ مف عيشة أبو عمار نافذ ، لحـ بيت جنوب الخضر مف عيسى خالد
 شعفاط مخيـ ومف ، الخميؿ غرب كاحؿ بيت مف عصافرة إسالـ ، الخميؿ شماؿ أمر بيت مف

 ، الخالدي سالـ ، عواد ضياء ، خشاف أحمد: ىـ  شاباً  45 االحتالؿ قوات اعتقمت القدس شرؽ
  ، عمي محمد احمد ، عمي محمد شمس ابو باسـ ، عمي محمد شمس ابو عبداهلل ، محيسف احمد
 ، عمقـ ابراىيـ  ، عمقـ محمد ، عمقـ حسف ، عمقـ اسماعيؿ  ، عمقـ ماىر ، عمي محمد فيد

 حمد، ابراىيـ ، طو ،حمزة مزعرو اسماعيؿ ، الدبعي خميؿ ، الشرحة محمد ، الضابط ميدي
 .سنينة أبو أنس

  وكالة معاالمصدر:  

 العاـ في قصؼ اإلسرائيمي الحربي الطيراف أف األربعاء، اليوـ اإلسرائيمية، اإلعالـ وسائؿ أفادت
 السوري النظاـ طوره نوويا مفاعال تضـ كانت بأنو يتشبو سورية، شرؽ في عسكرية منشأة ;455
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 بإسقاط إلكترونية حروب وطائرة F-16 و F-15 طراز مف مقاتمة طائرات > قامت حيث سرا،
 .عميو المتفجرات مف طنا ;7

 الشؾ بذلؾ ليثبت السوري، النووي المفاعؿ بقصؼ اإلسرائيمي الجيش أعترؼ عاما 77 وبعد
 التي األولى المرة ىي وىذه. السورية لممنشأة والقصؼ اليجوـ وراء تقؼ إسرائيؿ أف باليقيف
 .عميو عاما 77 مرور بعد القصؼ عف مسؤوليتو عف الجيش فييا يعترؼ

في ذلؾ  القصؼ عف إسرائيؿ مسؤولية عف دوليوف وساسة أجنبية إعالـ وسائؿ نشرتو ما ورغـ
 .اليجوـ ىذا بشأف المحظة حتى صامتة بقيت أنيا إال ،القوت 

  84موقع عربالمصدر: 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 اإلدارة إف غرينبالت، جيسوف األوسط الشرؽ في السالـ لعممية األمريكي المبعوث قاؿ  
 تنضج عندما بتنفيذىا وستباشر الفمسطيني اإلسرائيمي الصراع لتسوية خطة أنجزت األمريكية
 .المالئمة الظروؼ

 إلى الوصوؿ أجؿ مف النزاع طرفي لمساعدة مستعدة المتحدة الواليات أفالى  غرينبالت وأشار
 عباس محمود الرئيس لساف عمى الفمسطينية القيادة وجيتيا التي اإلىانات مف الرغـ عمى حؿ
 ".الكمب ابف" بػ عباس وصفة الذي فريدماف ديفيد إسرائيؿ لدى األمريكي السفير بحؽ

 المصدر: روسيا اليوم 

 فوزه عمى بوتيف فالديمير الروسي نظيره ىاتفي اتصاؿ في ترامب دونالد األمريكي الرئيس ىنأ
عادة باالنتخابات  .يوميف قبؿ رابعة لوالية انتخابو وا 

 سبيؿ في لمتباحث" ببعيد ليس مستقبؿ في" بينيما لقاء عقد إمكانية عمى اتفقا إنيما ترامب وقاؿ
 .وسوريا وأوكرانيا التسمح مف الحد

 صدر: بي بي سي الم 
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 حوؿ التحقيؽ اطار في احترازياً  ساركوزي نيكوال االسبؽ الفرنسي الرئيس الفرنسي القضاء  أوقؼ
 مف مقرب مصدر أفاد ما بحسب ،;455 العاـ في االنتخابية لحممتو ليبي بتمويؿ شبيات
 .التحقيؽ

 بيف الرئاسة تولى الذي ساركوزي شيادة الى االولى لممرة االستماع سيتـ انو المصدر وتابع
 المالية والتجاوزات الفساد لمكافحة المركزي المكتب مف شرطييف اماـ تحقيؽ في 4574و ;455

 لوموند" وصحيفة" ميديابارت" موقع أوردىا معمومات مؤكدا والضريبية،

 المصدر: وكالة فرانس برس

 لمحممة األمريكي الدعـ بوقؼ يقضي قرار مشروع إقرار ضد األمريكي الشيوخ مجمس صوت
 .اليمف في السعودية العسكرية

 العيد ولي مع ترامب دونالد األمريكي لمرئيس األبيض البيت في اجتماع مع ذلؾ وتزامف
 .أسابيع ثالثة تستغرؽ المتحدة لمواليات زيارة استيؿ الذي سمماف بف محمد السعودي

 .معو صوتا 88 مقابؿ ضده صوتا 99 بنسبة القرار مشروع الشيوخ مجمس أعضاء رفض وقد

 صدر: بي بي سي الم

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 ياسرالشييد:   بقيادة الفمسطينييف الفدائييف استطاع حيث الكرامة معركة - >:=47-7-7
 بعد لمعرب الكرامة الفمسطينييف بيا واعاد ، اليزيمة اذياؿ يجر االسرائيمي الجيش دحر عرفات
، وتدمير  895جنديا وجرح  495قتؿ م  االسرائيميةالقوات  وكانت خسائر، ;:=7 حزيراف نكسة
 آلية. >>
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