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   يأواًل : الممف السياس 

 

 وغير محتممة تعد ولم الصعوبة غاية في الفمسطينية األوضاع إن عباس، محمود رئيسال أكد 
 .عربي ومالي سياسي لدعم بحاجة صعبة تحديات عمى ومقبمون لالستمرار، قابمة

 في العربية الدول جامعة بمقر العرب الخارجية وزراء اجتماع أمام كممتو في الرئيس وأضاف
 المقبل، الشير منتصف لالنعقاد ،"المركزي المجمس" فمسطين برلمان سندعو األحد، ظير القاىرة
 .االميركية المتحدة والواليات إسرائيل مع بالعالقة يتعمق فيما المناسبة، القرارات التخاذ

 وجود بعدم ويتذرع بالسالم يؤمن ال نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس أن الرئيس وأكد
ن فمسطيني، شريك  باريس اتفاقية وتنتيك وبينيا، بيننا المبرمة االتفاقيات جميع نقضت إسرائيل وا 

 .الفمسطينية المقاصة أموال باقتطاعيا

 الواليات من بتشجيع ،7491 عام منذ واحدا دوليا قرارا تطبق لم اسرائيل أن إلى الرئيس وأوضح 
 .األميركية المتحدة

الرئيس: إننا مصرون عمى تحقيق المصالحة، رغم رفض حماس  قالفيما يتعمق بالمصالحة و 
ليا، ونقوم بمسؤولياتنا تجاه شعبنا في القطاع وواصمنا إمداد غزة بموازنة تقدر بحوالي مائة مميون 

 ،دوالر شيرياً 

حديات وطالب الرئيس االشقاء العرب بتوفير دعم سياسي ومالي، لمساعدتنا عمى مواجية الت
 .المقبمة والحفاظ عمى المشروع الوطني الفمسطيني

كما جدد رفضو لضم إسرائيل لألراضي العربية المحتمة، وقال: "ال نقبل بضم إسرائيل لمقدس، وال 
 .نقبل بضم الجوالن وال نقبل ضم مزارع شبعا المبنانية"

 لقراءة النص الكامل لخطاب الرئيس اضغط هنا

 وكالة وفا المصدر: 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=309UgPa853829989089a309UgP
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=309UgPa853829989089a309UgP
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 سحب إعالن تعتزم الفمسطينية القيادة إن ، فتح، حركة رئيس نائب العالول محمود قال  
 .المقبمة الفمسطيني المركزي المجمس  جمسة في األمني التنسيق ووقف بإسرائيل االعتراف

 في التصعيد قررت األمريكية اإلدارة أن ،”العربي القدس“ صحيفة  مع حديث في العالول وأوضح
 يتم واآلن اإلسرائيمي، االستيطان وتشجيع القدس، إلى األمريكية السفارة نقل قرارىا عقب المنطقة

 .الراىن الوضع باستمرار نسمح لن نحن لذلك الغربية، بالضفة مناطق لضم التحضير

العربي  مستوىال عمى عباس، محمود الرئيس يقودىا  التي الفمسطينية التحركات أن العالول وبّين
 عمى الدول ىذه إطالع الى تيدف ،ي وامريكا الالتينية والدول االسالميةبودول االتحاد االورو 

 .المقبل المركزي المجمس جمسة خالل اتخاذه الفمسطينية القيادة تنوي وما يجري، ما صورة

 إن حيث قرارات، التخاذ وليس المركزي قرارات لتنفيذ المقبمة التوجيات“ أن عمى العالول وشدد
 القرارات بكل إسرائيل التزام عدم ىو ما بقدر أوسمو محطة قبل ما إلى العودة ليست المسألة
 .”االتفاقيات ىذه في الممتزم الوحيد الطرف نبقى لن لذلك الفمسطينية، بالقضية  المتعمقة الشرعية

 صحيفة القدس العربيالمصدر:   

 ،في تغريدة عمى حسابو عمى تويتر فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين الوزير شكر 
وقفيا الرافض لسياسية االحتالل االسرائيمي في حجز اموال المقاصة الفمسطينية فرنسا عمى م

 وعدم التزاميا ببروتوكول باريس االقتصادي.

 موقع تويترالمصدر: 

 منتصف ،القادمة المركزي المجمس جمسة عقد عن ، الوطني المجمس رئيس الزعنون سميم أعمن 
 . عباس محمود الرئيس لرغبة وفقاً  المقبل، الشير

 إجراء في البدء سيتم أنو صوت فمسطين صباح اليوم إلذاعة تصريحوأوضح الزعنون في 
 المجنة مع األعمال جدول تداول سيجري فيما المركزي، المجمس لعقد الالزمة االستعدادات

 آمال األعضاء، عمى الدعوات بتوزيع البدء اليوم سيتم، مشيرًا الى انو التحرير لمنظمة التنفيذية
 .والديمقراطية الشعبية الجبيتين فييا بما االجتماع، الفصائل تحضر أن

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً  

 

 بمحافظات مختمفة مناطق من مواطنين 1 األحد، اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 عبد والشاب  طولكرم، من موسى فتحي مراد السابق األسير: ىم المعتقمين و الغربية، الضفة
 والشاب عايش، خالد يزن والفتى ، حميدة ربو عبد أحمد عنان والشاب قمقيمية، من ذياب القادر
 القدس من حوشية نصر مالك والطفل الشرقاوي صالح الفتى لحم، بيت من. الجعيدي عمر فراس

 .المحتمة

 صحيفة القدسالمصدر:

 

 لممسجد المتطرفين المستوطنين اقتحامات ارئيل أوري االحتالل حكومة في الزراعة وزير قاد 
 ".الييودي الفصح عيد" أيام ثالث في المبارك، األقصى

 اليوم، األقصى المسجد استباحوا متطرفاً  711 من وأكثر الزراعة وزير أن عيان شيود وأوضح
 رافقت التي االحتالل قوات من مشددة بحراسة المغاربة باب عبر متتالية، مجموعات شكل عمى

 المسجد بساحة ومرورا المغاربة باب ساحة من بدءاً  األقصى بساحات سيرىا خالل المجموعات
 .السمسمة باب من وخرجوا القطانين، باب منطقة الى وصوال الرحمة وباب والمراوني القبمي

 وكالة معاالمصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 والمتمسك الفمسطينية، لمقضية الداعم مصر موقف عمى السيسي عبدالفتاح المصري الرئيس دأك
 المرجعيات وفق المستقمة الفمسطينية الدولة قيام إلى يؤدى وشامل عادل حل إلى بالتوصل
 .الشرقية القدس وعاصمتيا الدولية

 مساعييا بذل عمى مصر حرص - «مازن أبو» عباس محمود الرئيس لقائو  خالل السيسي وأكد
 إسرائيل خصم عقب خاصة الفمسطينية، السمطة تواجييا التي األزمة لحل المعنية األطراف مع



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 22                   االثنيناليوم  : 

 دون الحيمولة في يسيم بما السمطة، وضع عمى األمر لذلك السمبية واالنعكاسات المقاصة، أموال 
 .األوضاع تفاقم

 توافق وتحقيق المصالحة عممية إلتمام جيودىا في مستمرة مصر أن لتأكيد عمىوجدد السيسي ا
 مصرية استراتيجية ووفق الفمسطينية، والفصائل القوى جميع بين موحدة رؤية إطار في سياسي
 الفصل لتكريس محاوالت أي عمى الطريق وقطع غزة قطاع في ودورىا الفمسطينية السمطة لدعم
 والقطاع الغربية الضفة بين

 صحيفة األهرامالمصدر: 

 األسبوع رسمياً  احتجاجاً  قدمت فرنسا إن الماضية، الميمة نشرتيا في اإلسرائيمية 71 القناة قالت 
 خاللو من طالبت والذي الفمسطينية، المقاصة أموال من جزء اقتطاع حول إلسرائيل الماضي
 .الفمسطينية لمسمطة منقوصة وغير كاممة األموال بتسميم

 الحكومة رئيس أصر أن بعد الجانبين، بين بموماسًياد توتًرا شكل ذلك أن إلى القناة وأشارت
 كتب الميجة، شديدة رسمية رسالة عبر الفرنسي الطمب رفض عمى نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية،

 ".الكنيست قوانين عميو تنص ما وبحسب لسياساتيا وفًقا العمل ستواصل إسرائيل: "فييا

 وفاوكالة ترجمة المصدر: 

 

 141 إلى سريالنكا في فخمة وفنادق كنائس ضربت التي التفجيرات ضحايا حصيمة ارتفعت 
 آسيا جنوب في الواقعة الجزيرة تشيدىا عنف أعمال أسوأ في جريحا، 011و األقل عمى قتيال
 .عقد قبل األىمية الحرب انتياء منذ

 اشتيرت وفنادق بالعيد االحتفاالت خالل كنائس يبدو ما عمى منسقة ىجمات ثمانية واستيدفت
 .عالمية شخصيات باستضافتيا

 وكالة فرانس برسالمصدر:  
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  حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً  

 

 مذابح بعد الفمسطينية حيفا مدينة عمى تستولي الصييونية ىاجاناه عصابة - 7491 -11-9  
 .مروعة

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

