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 أواًل : الممف السياسي

 العربية والشعوب الفمسطيني الشعب بيف والعضوية األخوية العالقة عمؽ عمى فتح حركة أكدت  
 طريؽ ليا تجد لف العالقة تمؾ لضرب إسرائيؿ محاوالت أف الى وشارت استثناء، دوف قاطبة

 .لمتطبيؽ

 تصريحات استخداـ إسرائيؿ محاوالت إف القواسمي، أسامو فتح لحركة الرسمي المتحدث وقاؿ
عادة عربية لشخصيات  بعض اظيار محاولة او إسرائيمية، وأىداؼ مصالح لتخدـ قولبتيا وا 
 تكثيؼ واعادة وتضخيميا العربية الشخصيات لبعض االجتماعي التواصؿ وسائؿ عمى التغريدات
 .بالمطمؽ تنجح لف بالية محاوالت إال ىي ما العربي، الشارع رأي عف تعبر وكأنيا نشرىا،

 ومعرفة القميمة، القمة مياترات بعض عمى نيائيا الرد عدـ فمسطينيا المطموب أف القواسمي وأكد
 فرصة إسرائيؿ إعطاء عدـ أيضا عربيا المطموب وأف االسرائيمية، األىداؼ إال تخدـ ال الردود أف

 برؤية يحمموف اإلسرائيمييف أف مذكرا مخططاتيا، في يساعدىا أف يمكف تصريح أي استغالؿ
 .ومتناحرة ومتقاتمة ومدمرة محطمة العربية الدوؿ كافة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

قالت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" أنو ال بيت لمفمسطينييف إال منظمة التحرير، وكؿ   
 .المساعي إليجاد أطر بديمة ليا ستبوء بالفشؿ

، في بياف صادر عف مفوضية اإلعالـ المتحدث باسـ الحركة  عاطؼ أبو سيؼد. وأوضح
والثقافة والتعبئة الفكرية، إف الدعاوي لتشكيؿ أطر تمثيمية موازية ومجالس وطنية بديمة ليست إال 
التفافا عمى مصالح شعبنا وتساوقا مع مخططات أعدائو وستفشؿ ىذه الدعاوي كما أفشؿ شعبنا 

 .بط القرى وكؿ مشاريع تصفية القضية الوطنية الفمسطينيةقبؿ ذلؾ روا

وطالب بضرورة االلتفات إلى ىذه المخاطر بغية تجنيب شعبنا المزيد مف المآسي والعمؿ عمى 
 تعزيز المؤسسات الوطنية.

وأكد أف منظمة التحرير ىي البيت الحقيقي الجامع الذي ُيصار فيو إلى صوغ التطمعات الوطنية 
العمؿ عمى تحقيقيا وأف ىيئاتيا المختمفة ىي حارسة الحمـ الفمسطيني، مستنكًرا ما ورد وحمايتيا و 

مف سعى البعض لعقد مجمس وطني معتبًرا ذلؾ التفافا عمى اإلرادة الشعبية، داعيا حماس 
والجياد إلى مراجعة حساباتيما في عدـ دخوؿ بيت الفمسطينييف الجامع الذي شيدت شرعيتو 

 .يات والقرار الوطني المستقؿ ال بالمزاجات والمصالح الحزبية الضيقةبالدماء والتضح
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وأكدت فتح إف استعادة الوحدة الوطنية يجب أف تبقى ىدًفا مركزًيا يسعى الكؿ الفمسطيني إلى 
ف تقويض وتفكيؾ بنى  تحقيقو ال أف ينشغؿ البعض بالبحث عف المزيد مف الشقاؽ واالنقساـ، وا 

 .اس ذلؾ، ال خمؽ المزيد منياوىياكؿ االنقساـ ىي أس

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 الضرائب بأمواؿ الفمسطيني الشعب حؽ ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو سالمة دالؿ كدتأ 
 الشيداء عائالت بحقوؽ  الحركة تمسؾ عمى وشددت كاممة، االحتالؿ سمطات تجبييا التي

 (  .المقاصة) بأمواؿ النضالية الوطنية المسيرة مقايضة بعدـ الثابت الحركة وموقؼ واألسرى،

 الصفة جرائميا لمنح قوانيف االحتالؿ حكومة إقرار إف:" موطني إلذاعة حديث في سالمة وقالت
 أكدت التي المتحدة األمـ وقرارات قوانيف إلى وأشارت إطالًقا، ليا شرعية وال باطمة القانونية
 .الفمسطينية لألراضي اإلسرائيمي واإلستعمار لالحتالؿ القانونية الصفة إنعداـ

 اعتداء( المقاصة) الفمسطينية الضرائب أمواؿ مف االحتالؿ سمطات اقتطاع أف سالمة ورأت
 مالًيا إبتزازا كونو عمى عالوة الدولية، لمقوانيف فاضح وخرؽ الفمسطيني الشعب حقوؽ عمى واضح
 الفمسطينية القيادة: "أردفت ثـ لمقضية، تصفوية مشاريع لتمرير الفمسطينية القيادة عمى لمضغط
 ".إخضاعيا المستحيؿ ومف المشروعة بالحقوؽ متمسكة

 أصحاب وىـ الفمسطينية، لمقضية فداءً  وأرواحيـ أعمارىـ والشيداء األسرى قدـ لقد:" وأضافت
 لنا ورسموا الفمسطيني، لمشعب وثورية نضالية قيما وصاغوا القضية، وحاضر الشعب حكاية
 ".الحرية نحو الطريؽ

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 رامي د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس كدأ 
 ورفضيا اإلعالمية وبالحريات والتعبير الرأي بحرية الحكومة التزاـ عمى الوزراء، رئيس الحمداهلل
 أف عمى وشدد. الفمسطيني األساسي القانوف كفميا التي الحريات بيذه مساس ألي المطمؽ

 مف قدر أوسع توفير لضماف الجيود مف المزيد بذؿ منا تستدعي عاتقنا عمى الممقاة المسؤولية
 بأف والكفيؿ لمحريات الحامي باعتباره القضاء استقالؿ وتعزيز الحريات لتكريس المؤاتي المناخ

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41398
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 والمصمحة دةالوح خطاب تغميب إلى وداعياً  محاباة، أو تمييز   دوف حقو حؽ   ذي كؿ يأخذ
لى العميا، الوطنية  الحقائؽ، وتشويو التحريض وحمالت والتشيير التخويف حمالت ونبذ رفض وا 

 مجتمعنا، في األىمي السمـ وضرب بأمننا، العبث يحاوؿ مف لكؿ وطنية مسؤولية بكؿ والتصدي
 .لممخاطر الوطني مشروعنا وتعريض

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 مختمفة مناطؽ مف مف المواطنيف عددًا ،األربعاء اليوـ فجر اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات اعتقمت 
 ، جنيفمف   عمي الشيخ اسكندر فتحي وعرؼ مف المعتقميف:،  الغربية بمحافظات الضفة

، فيما اعتقمت  سمواد بمدة مف الطويؿ سمير ميند :الشاب،  الخميؿمف  طايع وجدي :الشاب
 .شاب لـ تعرؼ ىويتو مف مخيـ االمعري

 صحيفة القدس: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عقدت التي 8102 لعاـ دورتو في المتحدة لألمـ التابع واالجتماعي االقتصادي المجمس عتمدا 
 المرأة، بوضع المعنية المتحدة األمـ لجنة توصية عمى وبناءً  نيويورؾ، في المتحدة األمـ بمقر
 المساعدة وتقديـ الفمسطينية المرأة حالة" المعنوف القرار مشروع ،8102 مارس في عقدت التي
 ".إلييا

 وكندا، المتحدة، الواليات) ضد( 3) القرار، لصالح( 82: )كالتالي التصويت نتيجة وكانت
 .التصويت عف امتناع( 03)و ،(المتحدة والمممكة

 وكالة معاالمصدر: 

"والال"،  –تحقيؽ في قضية "بيزؾ" ، لمة اإلسرائيمية، رئيس الحكوم ياىوبنياميف نتنخضع 
"، فيما قدـ نتنياىو، إفادتو في إطار في التحقيقات في "الممؼ 0111المعروفة إعالمية بػ"الممؼ 

تعد اإلفادة التي و  "(،"تيسيف كروب " )قضية فساد صفقة الغواصات مع الشركة األلمانية3111
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"، األولى في إطار التحقيؽ بفساد 033لمحققي الوحدة االقتصادية في "الىاؼ قدميا نتنياىو 
 .الغواصاتصفقة 

 84موقع عرب: المصدر

 

ي جمعتو في سنغافورة الثالثاء بالزعيـ أعمف الرئيس االميركي دونالد ترامب اف القمة التاريخية الت
 ."أوف ساىمت في تجنيب العالـ "كارثة نووية-الكوري الشمالي كيـ جونغ

وقاؿ ترامب في تغريدة عمى تويتر إف "العالـ خطا خطوة كبيرة الى الوراء )مبتعدا( عف كارثة 
 ."نووية محتممة

نووية او االبحاث! الرىائف عادوا وأضاؼ "ال مزيد مف عمميات اطالؽ الصواريخ او التجارب ال
 .الى الوطف وىـ مع عائالتيـ. شكرا اييا القائد كيـ، يومنا سويا كاف تاريخي

 كيـ الزعيـ أبمغ ترامب دونالد األمريكي الرئيس بأف أفادت الشمالية الكورية األنباء وكالةوكانت 
 .البمديف بيف العالقات تحسنت إذا يانغ بيونغ عمى المفروضة العقوبات رفع عزمو أوف جونغ

 المتحدة الواليات بيف المشتركة العسكرية المناورات وقؼ نيتو أبدى ترامب إف الوكالة وقالت
 والواليات الشمالية كوريا بيف القائـ الودي لمحوار استفزازا يانغ بيونغ تعتبرىا والتي الجنوبية وكوريا

 العالقات في تحسف بعد عنيا العقوبات ورفع لكوريا األمنية الضمانات تقديـ عف فضال المتحدة،
 ".والمفاوضات الحوار استمرار خالؿ مف الجانبيف بيف

 

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 يديف العربية الدوؿ طرحتو قرار مشروع عمى األربعاء اليوـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية تصوت
 بشدة المتحدة الواليات عميو اعترضت فيما مؤخرا، غزة قطاع في العنؼ موجة في إسرائيؿ
 ".متوازف غير" باعتباره

 حؽ واشنطف استخدمت بعدما المتحدة لألمـ العامة الجمعية عمى المشروع العربية الدوؿ وطرحت
 .األمف مجمس في ضده( الفيتو) النقض
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 فمسطينيا 081 مقتؿ بعد وذلؾ ، الفمسطينييف المدنييف لحماية تدابير اتخاذ إلى المشروع ويدعو
 طوؿ عمى تظاىرات مارس 31 في بدأت أف منذ إسرائيمية بنيراف غزة قطاع في في األقؿ عمى

 .إسرائيمي أي ُيقتؿ لـ وقت في الحدودي، السياج

 اإلسرائيمية القوات قبؿ مف لمقوة والعشوائي المتناسب وغير المسرؼ" االستخداـ النص يديف كما
 ." الفمسطينييف المدنييف ضد

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 تصريحات بسبب المدينة مجمس في كبيرة مسؤولة عضوية تعميؽ ، جوىانسبرغ مدينة عمدة قرر
 .إلسرائيؿ" صديقة" المدينة إف فييا قالت عمنية

 الكامؿ السياؽ في التحقيؽ بانتظار فاالتسي، نشاط تعميؽ" ،ماشابا ىيرماف المدينة عمدة وقرر
 ".التصريحات ىذه فيو جاءت الذي والمناسب

 المصدر: وكالة وفا

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 المصير تقرير حؽ يؤيد الذي البندقية إعالف تصدر األوروبية السوؽ دوؿ - 03-6-0121 
 .الفمسطيني لمشعب

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


