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   يأواًل : الممف السياس 

 غرينبالت تصريحات عمى رداً  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائب. د قال 
 او خطة  تعرض لم  االمريكية االدارة ان  ، السالم خطة وأد عمى تعمل الفمسطينية القيادة بان

 القدس اعتبروا ىم ،  تنفيذه يريدون ما كل نفذوا حقيقة ىم ولكن ال أو نعم نقول حتى صفقة
 ، الدولية والشرعية الدولي لمقانون واضحة مخالفة في الييا السفارة ونقمو اإلسرائيمي عاصمة
 لمبحر النير من فقط لمييود المصير تقرير حق اعطي الذي العنصرية القومية قانون واعتمدوا
 تمثيل  لو يكون ان يحق الف المصير تقرير في حق لو ليس الفمسطيني الشعب  مادام وبالتالي
 ،  الغوث وكالة عن المساعدات واقطع ثم ومن في واشنطن،التحرير  منظمة مكتب  فأغمقوا
 وقاموا أدبياتيم كل من االحتالل واسقطوا السمم طريق في عقبة ليس باعتباره االستيطان وتشريع
 . اسرائيل الى الجوالن بضم
 الفمسطيني الموقف ان ، السبت اليوم صباح فمسطين صوت اذاعة مع لقاء خالل  عريقات وأكد

 في األمن مجمس في خطابو في عباس محمود الرئيس  قدمو  السالم عممية من االساسي
 حل الى مستندة  مستقبمية تفاوضية عممية ألية كأساس الماضي، العام فبراير من العشرين
 وىذا ،  العالقة ذات الدولية  الشرعية قرارات خالل من  النيائي الوضع قضايا وحل الدولتين
 .واالسيوي واالفريقي االوروبي الموقف مع ينسجم

 يمكن ،وال الدولية الشرعية الى ويستند ومحدد واضح الفمسطيني الموقف ان عريقات وأضاف
 من الرابع حدود عمى  سيادة ذات فمسطينية دولة واقامة االحتالل انياء دون يتحقق ان لمسالم
 .االسرى عن واالفراج الالجئين قضية وحل الشرقية القدس وعاصمتيا حزيزان
 من الفمسطيني الموقف شرح الى دولة من اكثر الى وفودا سترسل القيادة ان الى عريقات وَبيَّن
 مناىضة عالمية جبية اكبر وبناء الفمسطينية القضية عمى القرن صفقة ومخاطر  السالم عممية

 المركزي المجمس سينفذىا التي لمقرارات العالم وتييئة ، االحتالل لدولة المنحاز االمريكي لمموقف
 . القادمة جمستو خالل

  اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 مرسودي ريتنو لقائو وزيرة الخارجية االندونيسية خاللرياض المالكي  وزير الخارجية  د. أكد  
 مشيراً  ،"القرن صفقة" يسمى ما الفمسطينية القيادة رفض ، ةالمتحد باألمم إندونيسيافي مقر بعثة 

 والقدس 7691 عام حدود عمى فمسطينية دولة إلقامة فرصة أية تقويض تستيدف أنيا الى
 أية وأن الدولي، القانون ومبادئ الدولية الشرعية قرارات عمى انقالب وأنيا ليا، عاصمة الشرقية
 الفشل، مصيرىا فمسطين لدولة عاصمة الشرقية القدس كون من تنتقص صفقة أو مقترح أو خطة
 .وتفصيالً  جممةً  رفضيا وسيتم

 
 مجمس في خطابو في جاءت التي لمسالم عباس محمود الرئيس خطة الى المالكي، الوزير واشار

 .مستقبمية تفاوضية عممية ألية كأساس الماضي، العام فبراير من العشرين في ألمنا
 لنظيره يوجييا عباس، محمود الرئيس من مرسودي السيدة إلى رسالة بتسميم المالكي الوزير قام و

 .إندونيسيا جميورية رئيس
س األمن ان "إنو ال يمكن لمجم برئيس مجمس األمن،خالل لقائو  المالكي  قال وفي سياق آخر، 

ان  في ظل العدوان االسرائيمي ضد المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً  يبقى صامتاً 
توالي اليجمات العسكرية والغارات الجوية ضد المدنيين العزل في القطاع المحاصر ىو انتياك 

ورفع  نصارخ لمقانون الدولي مما يتطمب من مجمس األمن التحرك بشكل فوري لوقف ىذا العدوا
 .ةالحصار الجائر عن قطاع غز 

 وكالة وفا : المصدر

 

 لمسابقة ترويجية مواد أي سحب الى األوروبية اإلذاعات اتحاد والمغتربين، الخارجية وزارة دعت 
 الشعب لحقوق احتراما المحتمة، القدس مدينة في تصويرىا تم التي" 9176 لألغنية فيجن يورو"

 .الدولي القانون وقواعد الفمسطيني،

 السماح بعدم االوروبية االذاعات التحاد وجهتتها رسائل عدة في الخارجية وطالبت
خفاء استعمارىا، لترسيخ العالمي الحدث ىذا باستغالل( باالحتالل القائمة القوة)إلسرائيل  واقعيا وا 

 يتمتع لما نظرا النطاق، وواسعة الممنيجة وانتياكاتيا العنصري، التمييز وممارسات االستعماري
 في يساىم قد بما العالمي، العام الرأي عمى التأثير عمى القدرة من األوروبية اإلذاعات اتحاد بو

 كمتابعة الرسالة ىذه جاءت حيث القانونية، غير إسرائيل وممارسات سموكيا وقبول الفكر، تطويع
 .لالتحاد سابقة لرسائل

https://www.facebook.com/mofa.pna/?ref=br_rs
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 دولة وجود تمغي ترويجية مواد بث من االحتالل سمطات بو تقوم ما أن عمى الخارجية وشددت 
 اتحاد من وواضح رافض موقف وجود ودون لممسابقة، كشعار المستخدمة الخارطة عن فمسطين

 المشروعة غير اإلسرائيمية السياسات بيذه" اليوروفجن" ِقبل من ضمنياً  اعترافاً  يشكل اإلذاعات،
 تقرير في الفمسطيني الشعب حق فييا بما اإلنسان حقوق وقانون الدولي القانون تنتيك التي

 غير امر وىو األوروبي، االتحاد سياسات مع يتنافى بما الثقافية الحقوق من وغيرىا المصير
 .مقبول

 دولة مع اليام الحدث ىذا إلقامة الرافض موقفيا عن رسائميا في الخارجية وزارة وعبرت
 بشكل األراضي تضم وكذلك الفمسطينيين، وتضطيد ىوادة بال الدولي القانون تنتيك استعمارية

 .الفمسطيني لمشعب الطبيعية مواردىا وتنيب قانوني غير

  وزارة الخارجيةالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 الزراعية األراضي تجاه رشاشاتيا نيران السبت، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات فتحت
 .إصابات وقوع عن يبمغ أن دون ،غزة محافظات جنوب خانيونس محافظة شرق

 جبع في الفواره منتزه قرب عسكريا حاجزا نصبت قوات االحتاللوفي المحافظات الشمالية 
 عن أسفر مما المواطنين، باتجاه لمدموع المسيمة القنابل من كثيفا وابال ، وأطمقت افظة جنينحبم

 .اختناق بحاالت العديد إصابة

  صحيفة القدس: المصدر
 

 رفح شرق عام 92 العال عبد جمعة اهلل عبد :المواطن استشيادأعمنت وزارة الصحة عن   
 العودة مسيراتجراء اعتداء قوات االحتالل االسرائيمي عمى  مختمفة بجراح مواطن 01 واصابة
 .مساء الجمعة غزة قطاع شرق السممية

  وزارة الصحة المصدر: 
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 الرئيس من األسبوع، منتصف في نتنياىو بنيامين" الميكود" حزب زعيم يطمب أن المتوقع نم 
 عمى والرابعة لو الخامسة ىي جديدة، حكومة لتشكيل أسبوعين، لمدة ميمة تمديد ريفمين، رؤوفين
 .التوالي

 بدونو، حكومة تشكيل نتنياىو يحاول أن ليبرمان، أفيغدور" بيتينو يسرائيل" حزب زعيم ويخشى 
 بيدف لمتفاوض إلييم دعوة" الميكود" وجو إذا ما ،"األبيض أزرق" قائمة في مسؤولين سأل حيث 
 .ذلك نفوا" أبيض أزرق" مسؤولي أن إال لمحكومة، ضميم

  i24موقع : المصدر
 

 الممف العرب والدولي:  ثالثاً 

 اإلسرائيمي االستيطاني النشاط الدولي، األمن مجمس في األعضاء الدول من دولة 72 ستنكرتا
 االستيطان. قانونية عدم مؤكدةً  المحتمة الفمسطينية األرض عمى

 التوسع عن بالكف إسرائيل ، جتماع مجمس األمن في مقّر األمم المتحدة االدول خالل  وطالبت 
 مصادرة بين تتراوح الفمسطينيين، عمى مدمرة وآثار تداعيات من لالستيطان لما االستيطاني
 والعنف لممياه العادل غير والتوزيع االلتفافية، والشوارع االستيطانية الوحدات إلقامة األراضي

قامة العزل المدنيين ضد المستوطنون يمارسو الذي  المواطنين أراضي عمى العازل الجدار وا 
 .الفمسطينيين

   وكالة وفاالمصدر: 

 

 القيادة أعضاء األوسط لمشرق ترامب دونالد األمريكي الرئيس مبعوث جرينبالت جيسون تيما
 الكشف قبل حتى ترامب يرعاىا التي الفمسطينية-اإلسرائيمية السالم خطة لوأد بالسعي الفمسطينية

 .عنيا

 من إن قائال الخطة تفاصيل يروا حتى االنتظار عمى الفمسطينيين المسؤولين جرينبالت وحث
 .“وصوليا فور وفاتيا” إعالن الخطأ
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 استنكار ،“القرن صفقة” بأنيا ترامب يصفيا التي الخطة ميندسي أحد جرينبالت، رفضو  
 إلسرائيل بشدة منحازة ستكون أنيا يرون التي المنتظرة السالم لمقترحات فمسطينيين مسؤولين

 .فمسطينية دولة إقامة ليدف ضربة ستوجو وأنيا

   رويترزوكالة المصدر: 

 

 محاولة" بتنسيق" السابق االستخبارات جياز مدير مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيساتيم  
 .المركزية االستخبارات وكالة ،"ايو آي لمسي جاسوس" أنو معتبرا العصيان

 قبل من تجنيده تمّ  فيغيرا كريستوفر أن إثبات في نجحنا" التمفزيون بثيا كممة في مادورو وقال
 ىذه يقدم أن بدون ،"كمندس كجاسوس، كخائن، يعمل كان وأنو عام من أكثر قبل إيو آي السي
 .األدلة

 الفنزويمية المعارضة زعيم إليو دعا الذي الفاشل" االنقالب بتنسيق" قام فيغيرا أنّ  مادورو وأضاف
 .ابريل/نيسان 01 في غاويدو خوان

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

