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 أواًل : الممف السياسي

 الشيداء أرواح عن الكاممة المسؤولية اإلسرائيمي االحتالل سمطات عباس محمود رئيسال حمل  
 التي الشعبية السممية المظاىرات مواجية في االحتالل، جيش بنيران والجرحى، ، ارتقوا الذين

 .العالم شعوب كباقي المصير تقرير في بحقيا ولمتمسك الذكرى ىذه إلحياء خرجت
 الدولية الحماية توفير عمى الفوري بالعمل المتحدة األمم الجمعة، مساء كممتو في سيادتو، وطالب
 .والمتصاعد المستمر اليومي العدوان ىذا أمام األعزل الفمسطيني لشعبنا

 بوجو  يؤكد سممية، شعبية مظاىرات في والجرحى الشيداء من الكبير العدد ىذا سقوط إن" وقال
 ".األعزل الفمسطيني لشعبنا الحماية لتوفير الدولي المجتمع تدخل

 أية أن والداني لمقاصي أثبتت تواجده أماكن كل في اليوم شعبنا رسالة أن التأكيد سيادتو وجدد
 .عربية فمسطينية ستبقى والمسيحية اإلسالمية بمقدساتيا القدس وأن تمر، لن تصفوية مشاريع

 لقراءة كممة الرئيس كاممة اضغط هنا

 المصدر: وكالة وفا 

 الذين الشيداء أرواح عمى وطني حداد يوم السبت، يومال اعتبار عباس، محمود رئيسال قرر  
 .الخالد األرض ليوم واألربعين الثانية لمذكرى احياء خرجت التي المسيرات خالل اليوم ارتقوا

 السفير المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب عباس، محمود فمسطين دولة رئيس كمف كما
 .لشعبنا الدولية الحماية لطمب الالزمة الفورية  اإلجراءات باتخاذ منصور رياض

 المصدر: وكالة وفا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

ومفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات  عضو المجنة المركزية لحركة فتح أحمد حمسأكد   
أن حركة فتح في قطاع غزة دفعت بكل إمكانياتيا وجماىيرىا لممشاركة في ذكرى إحياء ،الجنوبية

يوم األرض، لتوصل رسالة بأن شعبنا قبل التحدي ومستمر في النضال من أجل حقو وأرضو، 
 وفي مقدمتيا القدس.

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=EJG7gba815163119958aEJG7gb
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=EJG7gba815163119958aEJG7gb
http://fatehinfo.net/post/148990
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أن حركة فتح موجودة بكل  خالل مشاركتو بمسيرات احياء يوم األرض وأضاف حمس ،
عند مسؤولياتيا  ، ألنيا مكون أساسي في ىذه الفعالية الوطنية الكبرى، وستبقى دوماً مستوياتيا 

 ورىان شعبنا عمييا.

ليوم االرض الخالد ىذا العام، ليا خصوصيتيا ألن ىناك تحديات  ٕٗوقال إن إحياء الذكرى الـ
اليات المتحدة األميركية من إعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل إضافية تمثمت في موقف الو 

ونقل سفارتيا إلييا، وتصاعد اإلجراءات االسرائيمية بحق ابناء شعبنا من حصار واستيطان 
 وعدوان مستمر.

وأكد حمس أن االحتالل ال يريد أن يرانا عمى أرضنا، وواجو المسيرات السممية بإطالق النار وقتل 
 ، ولكن ىذا يزيدنا اصرارا عمى مواصمة مقاومتنا.المتظاىرين

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 بحق االسرائيمية والمحرقة المجزرة لوقف والعاجل الفوري لمتدخل الحر العالم فتح حركة دعت 
 والثابت المكفول وبحقو الفمسطينية باالرض تمسكو عن لمتعبير سمميا خرج الذي الفمسطيني شعبنا
 . وظمما عنوة منيا ُأخرج التي أرضو الى لمعودة

 بيان في القواسمي أسامو باسميا الرسمي والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو وقال
 وباستعداده ودولتو، وطنو بتراب وبتمسكو وأخالقو، بقيمو عظيم الفمسطيني شعبنا إن صحفي،

 ، واالذالل االستعباد عن بعيدا وكرامة بحرية العيش في ،وبحقو والمواجية لمصمود الدائم
 العزة معان أعمى يضرب اليوم شعبنا وأن بحقنا، إسرائيل تمارسو التي واالرىاب والقمع والحصار
 الحرية"  صدحت التي وبحنجرتو العاري، بصدره االسرائيمية والبطش القمع آللة والتحدي والبطولة
 " . ومقدس ثابت حق العودة"  ،"  عاصمتنا القدس ،"  لفمسطين

 راح والتي شعبنا، بحق االسرائيمية المجازر ىذه عمى الدولي الصمت فتح حركة واستيجنت
 االخضر الضوء أن مؤكداً  جريح، وخمسمائة الف من وأكثر شييداً  ةعشر  خمسة ضحيتيا
المصدر: . شعبنا معاناة في وسببا شعبنا، بحق االسرائيمي التصعيد في مباشرا سبباً  االمريكي

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 االخوة لكل والتقدير الشكر درجات أسمى " فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة جيتو 
 المحمية اإلعالم ووسائل والمراسمين واإلعالميين، الصحفيين من اإلعالمي، القطاع في العاممين

http://fatehinfo.net/post/148993
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 وىو تواجده أماكن كافة في الفمسطيني الشعب رسالة صادقة مينية بكل نقموا  الذين والدولية
 االرض يوم لذكرى إحياءً  السممية، الكبرى العودة مسيرة في والفداء، البطولة معالم أسمى يجسد
 .الخالد

 بالسالمة تمنياتيا عن لتعرب المناسبة، ىذه الجنوبية، المحافظات في اإلعالم مفوضية وانتيزت
 دورىم، أداء أثناء االسرائيمي، االحتالل برصاص أصيبوا الذين الصحفيين الجرحى لكل والشفاء
 ىذا في الفمسطينية قضيتنا عن العالم لكل وصمت التي الرائعة اإلعالمية الرسالة عمى واثنت
 .األغر اليوم

 اإلعالم لمفوضيات والتقدير، الشكر بخالص الجنوبية بالمحافظات اإلعالم مفوضية تقدمت كما
 ومتابعتيم لألحداث، حثيثة تغطية من كادرىا بذلو ما عمى غزة، قطاع في فتح اقاليم في

 العالم، الى رسالتو إيصال في العظيم شعبنا إرادة مقابل اإلحتالل، ىمجية نقل عمى الحريصة
 . الوطنية بالثوابت تمسكو عن والتعبير

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

ن بأشد العبارات، المجزرة البشعة التي ارتكبتيا قوات االحتالل عن أدانت وزارة الخارجية والمغتربي
سبق إصرار وتعمد وتخطيط بحق أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزه الذين شاركوا في المسيرات 

صابة أكثر من  ٘ٔالسممية، ما أدى الستشياد  آخرين برصاص جيش االحتالل  ٓٓٗٔمواطنا وا 
 الحي.

، إنيا كانت أول من "حذر من المجزرة التي ارتكبتيا دولة االحتالل يا وقالت الوزارة، في بيان ل
بحق المواطنين الفمسطينيين العزل الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية سممية تعبيرا عن رفضيم 

 لالحتالل، وتمسكيم بحقوقيم العادلة والمشروعة".

ة ذكرى يوم األرض الخالد ومعانيو وحيت الوزارة جماىير شعبنا التي خرجت في المسيرات لمناسب
ودالالتو المجيدة، كما حيت تمسك شعبنا وقيادتو بأرض وطنو وكرامتو الوطنية واإلنسانية وحقوقو 
العادلة، رافضة اليجمة االستيطانية الشرسة اليادفة لفرض سيطرة االحتالل عمى األرض 

 الفمسطينية ومصادرتيا.

 المصدر: وكالة وفا 
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بنيامين نتنياىو، المسؤولية الكاممة والمباشرة عن ىذه وحممت الحكومة اإلسرائيمية، برئاسة 
 الجريمة الكبرى ونتائجيا وتداعياتيا الخطيرة.

  ممف الحكومة:  ثانياً 

، حكومة االحتالل اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عن رئيس الوزراء  رامي الحمد اهللد. حّمل  
االعتداءات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، كونيا تطمق العنان لقواتيا لتمارس القتل، واالعتداء 

 عمى المتظاىرين العزل.

الحمد اهلل عبر صفحتو في موقع "الفيسبوك"، اليوم السبت، المجتمع الدولي بمحاسبة د.وطالب 
إسرائيل عمى جرائم القتل التي ارتكبتيا مع سبق اإلصرار بحق أبناء شعبنا، واتخاذ قرارات حاسمة 
ي إلنياء االحتالل، وتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني، كذلك حل قضايا الوضع النيائ

قامة ٜٗٔوعمى رأسيا قضية الالجئين استنادًا إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ، وا 
 الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس.

وقال الحمد اهلل: "ننحني ألرواح شيدائنا األبرار الذين ارتقوا خالل احياء الذكرى الثانية واألربعين 
 مائيم الطاىرة أرض الوطن".ليوم االرض الخالد، ورووا بد

وحيا جماىير شعبنا الصامد الذين جسدوا إرادة شعبنا عمى البقاء والصمود، وأبرقوا رسالة 
لالحتالل ولمعالم أجمع، بأن شعبنا لن يرضى باستمرار احتالل وطنو ونيب أرضو، واالعتداء 

 .عمى مقدساتو وارتكاب الجرائم بحقو

 المصدر: الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء عمى الفيسبوك

 الى واكبار اجالل تحية ، الوطني الوفاق حكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف وجو
 إلحياء الممحمية المراسم خالل اْلَيْومَ  ىذا في ارتقوا الذين البطل الصامد شعبنا شيداء ارواح
 العيد تجديد عمى تأكيدا بدمائيم االرض وعمدوا الخالد االرض ليوم واالربعين الثانية الذكرى
 .عنيا والدفاع باألرض التمسك عمى المقدس

كبار وفاء تحية المحمود وجو كما  عمى تؤكد كي اْلَيْومَ  ىذا ىبت التي شعبنا جماىير الى وا 
 لمحممة الشجاعة مواجيتيا في القيادة حول وااللتفاف االرض عن والدفاع الوطنية الثوابت

 .المحتمة العربية القدس مدينة وعاصمتنا وقضيتنا وطننا تستيدف التي الجديدة االستعمارية
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 تقترفيا التي االعتداءات عن الكاممة المسؤولية اإلسرائيمية الحكومة الرسمي، المتحدث وحمل
 المحتمة الفمسطينية ارضنا أنحاء كافة في الفمسطيني العربي شعبنا أبناء بحق االحتالل قوات

 .الجنوبية المحافظات في وخاصة

 أيدي عمى الفمسطيني العربي شعبنا أبناء دماء اراقة لوقف وعاجل فوري دولي بتدخل وطالب
 .االسرائيمي االحتالل قوات

عن قرار الحكومة تعطيل المدارس أعمن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني و 
والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم غد السبت في كافة محافظات 

ما بقرار سيادة الرئيس محمود عباس إعالن الحداد الوطني العام عمى أرواح الشيداء الوطن، التزا
 .الذين ارتقوا اْلَيْوَم الجمعة خالل خروج جماىير شعبنا إحياء لذكرى يوم األرض الخالد

 المصدر: مجمس الوزراء

 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 خالل االسرائيمي االحتالل قوات برصاص ارتقوا الذين  الشيداء عدد ان الصحة وزارة اعمنت 
 ٙٔٗٔ من واكثر شييداً   ٘ٔ بمغ   الجمعة أمس غزة محافظات في النكبة ذكرى احياء مسيرات
 .غاز واستنشاق مختمفة بجراح اصابة

  غزة شمال محافظة: ) كالتالي كان محافظاتال وفق واالصابات الشيداء توزيع ان الوزارة توبين
 شيداء ٖ يونس خان محافظة،اصابة ٖ٘ٗ و شيداء ٗ غزة محافظة ، اصابة ٕٙٛ و شيداء ٘
 ٖٕٚ و شييد  رفح محافظة ، اصابة ٜٚٔ و شييدان الوسطي محافظة ، اصابة ٖٔ٘و

 (.اصابة

 الصحة وزارة: المصدر
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 مواطناً  ٘ٔ استشياد عقب غزة، بشأن مشترك بيان عمى االتفاق في الدولي األمن مجمس أخفق 
صابة  .الجمعة أمس األرض، يوم مسيرات خالل المئات وا 

 الكويت دعت طارئة جمسة فمسطين، بتوقيت السبت اليوم صباح عقد الدولي، األمن مجمس وكان
 .عقدىا إلى

 محمود الرئيس كمف حيث الفمسطينية، القيادة طمب عمى بناء الجمسة عقد الكويت طمب وجاء
 اإلجراءات باتخاذ منصور رياض السفير المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب عباس،
 .لشعبنا الدولية الحماية لطمب الالزمة الفورية

 قوات" الجمسة، خالل زرىون، بروك تاي السياسية لمشؤون العام األمين وكيل بأعمال القائم ودعا
 عمى وشدد". ضحايا وقوع لتجنب النفس ضبط درجات بأقصى االلتزام إلى اإلسرائيمية األمن

جراء أخير كممجأ إال الفتاكة القوة استخدام عدم ضرورة"  السمطات، قبل من مالئمة، تحقيقات وا 
 ".ذلك عن ناجمة وفيات أي بشأن

 لممخاطر األطفال تعريض وعدم المدنيين، استيداف عدم ضرورة عمى الدولي المسؤول وشدد 
 وقانون الدولي اإلنساني القانون وفق اللتزاماتيا إسرائيل امتثال ضرورة مؤكدا وقت، أي في

 .اإلنسان حقوق

 المصدر: وكالة وفا

 ضد اإلسرائيمي التصعيد المومني محمد الدكتور االردنية الحكومة باسم الرسمي الناطق دانأ 
 .الجرحى ومئات شييداً  ٖٔ سقوط عن أسفر والذي الجمعة امس ىذا غزة قطاع

 كنتيجة اليوم، غزة قطاع في جرى عّما المسؤولية باالحتالل، قائمة كقوة إسرائيل، المومني وحّمل
 الفمسطيني الشعب أبناء ضد المفرطة لمقوة واستخداميا السممي التظاىر لحق إسرائيل النتياك
 وفقاً  لديارىم العودة في حقيم عمى والتأكيد األرض يوم ذكرى إلحياء باآلالف خرجوا الذين الُعّزل

 .الدولية واألعراف القوانين ليم تضمنيا التي واإلنسانية والسياسية القانونية لحقوقيم
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 بمسؤولياتيا لإللتزام إسرائيل عمى الضغط في بمسؤولياتو لمنيوض الدولي المجتمع المومني ودعا
 الغالبية يعتمد والذي غزة، قطاع منيا يعاني التي اإلنسانية األزمة ومعالجة باالحتالل، قائمة كقوة

 .األونروا تقدميا التي المساعدات عمى اليومية حياتيم في سكانو نم العظمى

  األنباء األردنيةالمصدر: وكالة 

 الحاجز عند وقعت التي االشتباكات بشأن البالغ القمق عن المتحدة لألمم العام األمين أعرب 
 اإلسرائيمية الجيش وقوات" الكبرى العودة مسيرة" في المشاركين الفمسطينيين بين غزة في الحدودي

صابة األقل عمى شخصاً  ٘ٔ استشياد إلى أدى مما  .بجراح كبير عدد وا 

 تحقيق إجراء إلى العام األمين ودعا. الضحايا أسر مع تعاطفو عن غوتيريش أنطونيو وأعرب
 .الحوادث تمك في وشفاف مستقل

 أي وخاصة الضحايا، من مزيد وقوع إلى يقود قد عمل أي عن االمتناع المعنية األطراف وناشد
 .لمخطر المدنيين يعرض قد إجراء

 الظروف تييئة إلى اليادفة السالم عممية إحياء إلحاح عمى تشدد المأساة ىذه أن غوتيريش وذكر
 لمفمسطينيين يسمح سممي حل إلى التوصل أجل من المغزى، ذات المفاوضات إلى لمعودة

 األمم استعداد عمى التأكيد العام األمين وجدد. وأمن بسالم جنب إلى جنبا بالعيش واإلسرائيميين
 .الجيود تمك لدعم المتحدة

 موقع اخبار االمم المتحدة المصدر: 

 القوات بو قامت ما العبارات بأشد أبوالغيط، أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين أدان
 الذكرى إلحياء غزة في انطمقت التي المظاىرات مع وحشي تعامل من الجمعة، اإلسرائيمية،

 قطاع في المصابين ومئات القتمى من أعداد سقوط إلى أفضى مما األرض ليوم واألربعين الثانية
 ىذه عن واألخالقية والسياسية القانونية المسئولية يتحمل االحتالل أن مؤكداً  اآلن، حتى غزة

 إلى النياية في سيقود بل الفمسطينيين، قمع إلى يؤدي لن الترىيب وأن ُأزىقت، التي األرواح
 . أمس  جرى ما نحو عمى الوضع انفجار



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-31                   السبتاليوم  :  6-12-2017

 داعيا والعنف، التدىور من مزيد إلى باألمور يدفع السياسي األفق غياب إن قولو أبوالغيط وقال
 المحتمة، األراضي في الفسمطيني الشعب حماية إزاء مسئولياتو تحمل إلى الدولي المجتمع
 .الياوية إلى كميا بالمنطقة يدفع العنف ممارسة في إسرائيل تمادي أن من ومحذرا

 اليوم السابعالمصدر: 

 االسبوع قررت دول عمى رداً  دولة عشرين من دبموماسيا خمسين من اكثر بطرد موسكو امرت
 ىي لدبموماسيين متبادل طرد موجة في سكريبال، قضية اطار في روس دبموماسيين طرد الفائت
 الحديث التاريخ في االكبر

 وكندا وايطاليا والمانيا وبريطانيا فرنسا بينيا دولة ٖٕ سفراء الروسية الخارجية وزارة واستدعت
 .دبموماسيييم بحق اتخذت التي الطرد اجراءات ابالغيم تم حيث وبولندا

   فرانس برسوكالة المصدر:  

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 المحاذي سموان حي في نعمارتي عمى يستولون إسرائيميون مستوطنون - ٕٗٓٓ -ٖ-ٖٔ
 .المسجد محيط وتيويد الحصار لتشديد األقصى لممسجد

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 


