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 أواًل : الممف السياسي

 المركزية المجنة وعضو التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د أكد 
 الن" المقبل، نيسان في الرئيس حدده الذي الموعد في سيعقد الوطني المجمس ان فتح، لحركة
 التحرير منظمة عمى لمحفاظ المقبمة المرحمة في االرتكاز خطوات اىم من الخطوة ىذه

 ".تواجده أماكن كل في الفمسطيني لمشعب والمعنوي السياسي البيت عمى ولمحفاظ الفمسطينية،

 تغيير او تأخير اي دون الفمسطيني الوطني المجمس عقد يحتم الراىن الوضع ان:" عريقات وقال
 تتطمب القادمة المرحمة الن الحضور، بعدم التيديد او العراقيل وضع كانت جية ألي يحق وال

 اإلدارة قرار ورفض الفمسطيني، الوطني المشروع عمى الحفاظ اساس عمى يقوم سياسي برنامج
 اإلمالءات ورفض الييا، السفارة ونقل إلسرائيل موحدة عاصمة المحتمة القدس باعتبار االميركية
 ".الدولي القانون عمى والخروج

 مؤسسات جميع وتفعيل جديد مركزي ومجمس جديد وطني مجمس انتخاب من البد انو: "ضافأو 
 ".إتماميا من والبد جداً  ميمة مرحمية مفصمية نقطة ىذه..  الفمسطينية التحرير منظمة

 من تمكننا وخطوة عميا وطنية مصمحة الفمسطيني الوطني المجمس عقد ان" عمى عريقات وشدد
 المحتمة بالقدس يتعمق الذي القرار وخاصة التصفوية االمالئية االمريكي الرئيس قرارات مواجية
 ". السفارة ونقل

    صحيفة القدس: المصدر

 ، المتحدة، الواليات لدى الفمسطينية التحرير لمنظمة العاّمة المفوضية رئيس زممط حسامد. قال  
 بسبب الفمسطينية السمطة عن المساعدات يقطع الذي( فورس تايمور) قانون إدراج عمى رداً 

 الشيداء عائالت بحقوق ممتزمة الفمسطينية القيادة إن واألسرى، الشيداء لعائالت مدفوعاتيا
 المشروعة الحقوق أن مؤكدا المالي، لالبتزاز تخضع ال وأنيا ليم كريمة حياة وتوفير واألسرى
 .لمبيع ليست الفمسطيني لمشعب

 انحيازه أخرى مّرة يثبت الكونغرس أن السبت، اليوم األميركي لإلعالم إحاطة في السفير وأضاف
 الجية وىي الفمسطينية السمطة ويعاقب الفمسطيني، الشعب حساب عمى اإلسرائيمي لالحتالل التام

 .الدولية والشرعية بالقرارات الممتزمة الوحيدة
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 استخدامو إلى الكونغرس خاللو من يسعى سياسية دوافع يحمل" فورس تايمور" قانون إن" وقال
 تيدف التي العصر بصفقة يسمى ما تمرير مساعي ظل في خصوصا سياسي، ضغط كأداة

 .الفمسطينية القضية لتصفية

 بين الثنائية العالقة عمى سمبا ويؤثر واالستقرار السالم بمصمحة يضر القانون أن إلى وأشار
 .البمدين

  وكالة وفا المصدر: 

 التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الفمسطيني الشعبي النضال لجبية العام األمين أكد 
 السياسي لالبتزاز خاضعة غير واالسرى، الشيداء أسر رواتب أن مجدالني، أحمد الفمسطينية
 من وناضموا حرية اسرى فيؤالء الممف، ليذا خاصة اىمية تولي الفمسطينية القيادة وأن األميركي،

 .واالستقالل الدولة أجل

 حجب قانون عمى األميركي كونغرسال مصادقة إن ،صحفي تصريح في مجدالني وتابع
 مخصصات بدفع الوطنية السمطة استمرت حال في الفمسطينية، السمطة عن المالية المساعدات

 الرئيس عبر نيائي بشكل عميو لممصادقة األبيض لمبيت القانون وتحويل والشيداء، األسرى
 التي المساعدات لحجب يدعو قراراً  أفرعو أحد في القانون يشمل حيث ترمب، دونالد األميركي
 ضد االميركية لمسياسة استمرار ىو دوالر، مميون 033 الى تصل قد التي واشنطن، تقدميا
 يشترى ال الفمسطيني الشعب أن جيدا تفيم أن ترمب إدارة وعمى الفمسطيني، والشعب القيادة
 .واالسرى الشيداء من االالف اجميا من دفع وطنية قضية صاحب فيو السياسي، بالمال

 وكالة وفا : المصدر

 اإلنسان، حقوق مجمس اعتماد إن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان التق 
 فمسطين، بدولة خاصة قرارات أربعة جنيف، في المنعقدة 03الـ دورتو في المتحدة، لألمم التابع
 .اإلسرائيمي االحتالل وجو في حق وقفة يعتبر

 وتقديرنا شكرنا عن أعرب وقيادتو، الفمسطيني الشعب باسم" صحفي، بيان في عشراوي، وأضافت
 بأربعة وخرجوا والعدالة، الحق جانب إلى وقفوا الذين اإلنسان حقوق مجمس ألعضاء البالغ
 البند إلغاء حاول الذي واإلسرائيمي األميركي واالبتزاز لمضغط يرضخوا ولم منصفة، قرارات
 تشكل خطوة في الفمسطيني، الشعب ضد اإلسرائيمي االحتالل دولة بممارسات الخاص السابع
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 ضد بالوقوف المجمس التزام وتؤكد بالمنطقة والسالم األمن مصمحة في يصب ىاما استثمارا
 ".والطغيان الظمم

   وكالة وفا : المصدر

#فوضناك ،حممة الكترونية انطمقت من غزة  لمساندة الرئيس: محمود عباس " ابو مازن" ضد 
 االجراءات االمريكية تزداد انتشارًا وتأكيدًا عمى الثوابت الوطنية.

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 الحكومة رفض عن المحمود، يوسف الوطني الوفاق حكومة باسم الرسمي المتحدث عربأ 
دانتيا  دفع استمرار مقابل واالسرى الشيداء مخصصات وقف االميركي الكونغرس الشتراط وا 

 . الفمسطينية الدولة لمؤسسات االميركية المساعدات

 ووقف االحتالل بإنياء المطالبة االميركي الكونغرس عمى كان: صحفي بيان في المحمود وقال
 اذا عنيا داتالمساع بوقف االحتالل سمطات عمى واالشتراط الفمسطيني، العربي الشعب معاناة

 شعبنا أبناء دماء اراقة في يتسبب الذي ىو االحتالل ألن واستيطانيا، احتالليا في استمرت
 . سجونو في وزجيم

 مقدسة رموز ىم وقضيتنا وامتنا لشعبنا بالنسبة واالسرى الشيداء إن: "الرسمي المتحدث وتابع
 الصفات تمك وكل والذل، الخنوع ورفض االنسانية الكرامة الى واالنحياز والكفاح والنضال لمحرية
 أموال بكل تشترى وال تباع وال البشرية أبناء لكافة مكفول حق وىي نبيمة، إنسانية صفات ىي
 . الدنيا

 وكالة وفا المصدر: 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 ومدارسيا منشآتيا استيداف لقاء ضخمة مالية تعويضات دفع اسرائيل المتحدة األمم دعت 
 .4302 عام صيف غزة قطاع عمى األخير العدوان خالل

 داني" المتحدة األمم في اإلسرائيمي السفير وصل الطمب أن العبرية" اليوم إسرائيل" صحيفة ونقمت
 .المتحدة لألمم العامة األمانة عبر" دانون

 خالل ليا تابعة مدارس 3 قصفت إسرائيل" أن إلى توصل المتحدة األمم أجرتو تحقيق وكان
صابة فمسطينًيا 22 استشياد إلى أدى مما ،4302 عام غزة حرب  قد كانوا األقل عمى 443 وا 
 ".فييا احتموا

  وكالة معاالمصدر:  

 : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 سياسات تدين قرارات خمسة الجمعة، مساء المتحدة لألمم التابع االنسان حقوق مجمس أعتمد    
 المتحدة االمم لدى المتحدة الواليات سفيرة ىددت الذي الوقت في المحتمة فمسطين في اسرائيل

 .المجمس من باالنسحاب

قامة المصير، تقرير في لمتصرف القابل غير الفمسطيني الشعب حق عمى القرارات وتؤكد  دولتو وا 
نياء السيادة ذات المستقمة  القدس ذلك في بما المحتمة الفمسطينية لألراضي اسرائيل احتالل وا 
 وموارده ثرواتو عمى الدائمة بالسيادة الفمسطيني الشعب وحق الدولتين حل وكذلك الشرقية،
 .الفمسطيني الشعب رفاىية في تستخدم أن يجب التي الطبيعية

 إسرائيل ويطالب الفمسطينية األراضي في اإلنسان حقوق أوضاع يدين قرارا ايضا المجمس واعتمد
 الشعب حقوق لحماية عاجمة تدابير التخاذ نفسو الوقت في داعياً  0693 حدود عند باالنسحاب
 والديموغرافية الجغرافية البنية من تغير تدابير وأي العازل الجدار بناء ووقف الفمسطيني،
 .المحتمة لألراضي

 المحتمة، الشرقية القدس في خاصة االستيطانية األنشطة جميع بوقف آخر قرار طالب كما
لغاء الحالية المستوطنات وتفكيك  وتعويض بالمستوطنات، الخاصة التنظيمية التشريعات جميع وا 

 . اإلسرائيمية االنتياكات بسبب بيم لحقت التي األضرار جميع عن الفمسطينيين
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 وحرمان لمفمسطينيين، القسري والطرد المحتمة الشرقية القدس في المنازل ىدم القرار يدين كما
  .المحتمة الشرقية القدس في ذلك في بما المقدسة األماكن إلي الوصول من الفمسطينيين المصمين

 فييا بما المحتمة الفمسطينية االراضي عمي اإلسرائيمية المستوطنات يدين قرارا المجمس اعتمد كما
 .المحتل السوري والجوالن الشرقية القدس

 بموجب قانونية غير 0693 عام منذ اسرائيل أقامتيا التي المستوطنات كل" ان المجمس واعتبر
 ".والعادل الدائم والسالم الدولتين حل امام رئيسية عقبة وتشكل الدولي، القانون

 وكالة وفا المصدر:  

 ىو التميمي عيد الفمسطينية الصبية عمى صدر الذي الحكم أن البريطانية، الحكومة اعتبرت 
 .الشابة األجيال عمى األوسط الشرق في النزاع حل عدم تداعيات عن صورة

 صورة إدانتيا إن بيان، في بورت، إليستر األوسط الشرق بشؤون المكمف البريطاني الوزير وقال
 .الصاعد الجيل حياة عمى الحل، إلى طريقو يجد ال نزاع لتداعيات

 أكبر جيود بذل إسرائيل عمى أنو مؤكدا السجن، فمسطينيين أطفال إليداع قمقة لندن أن وأضاف
 .الضعفاء لحماية

 والواجبات لمقانون طبقا ممارساتيا لتحسين إسرائيل دعوة في سنستمر: "بورت إليستر وتابع
 ".الدولية

  روسيا اليومالمصدر: 

 المتشددين الجدد المحافظين احد بولتون جون الخميس ترامب دونالد االميركي الرئيس عين 
 الذي االبيض لمبيت القومي االمن مستشار منصب في نيوز، فوكس قناة لدى محمال يعمل الذي
 .كبير بتأثير يتمتع

 اقتراب ومع الشمالية، كوريا مع تاريخية مفاوضات تبدأ ان يفترض بينما بولتون تعيين وجاء
 في المتحدة لمواليات السابق السفير ىذا كان الذي االيراني النووي االتفاق لمستقبل حاسم موعد
 .منتقديو اشد من المتحدة االمم

 المصدر: وكالة فرانس برس
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 المستوى رفيعة محادثات إجراء عمى وافقت الشمالية كوريا إن السبت يومال الجنوبية كوريا التق
 .الكوريتين بين اليدنة خط عمى الواقعة بانمونجوم قرية في آذار مارس 46 يوم

 إنيا تقول السبت يوم برسالة بعثت الشمالية كوريا إن الجنوبية كوريا في الوحدة وزارة وقالت
 المرتقبة لمقمة لإلعداد الشير ىذا نياية في الجنوبية كوريا من مسؤولين مع االجتماع عمى وافقت
 .نيسان أبريل في الكوريتين بين

 وكالة رويترزالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 األقصى المسجد في الصخرة باب عمى صميب يضعون ييود متطرفون – 42-0-4332
 .مستيجنة شعائر ويؤدون األحمر الخمر ويسكبون

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
 


