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   أواًل : الممف السياسي 

 عمييا ترتب وما اإلسرائيمي الجانب مع الموقعة االتفاقات جميع أن عباس، محمود رئيسال أكد  
 غور عمى اإلسرائيمية السيادة فرض اإلسرائيمي الجانب نفذ إذا انتيت، قد تكون التزامات من

 .7967 عام المحتمة الفمسطينية األراضي من جزء وأي الميت البحر وشمال األردن
 وشمال األردن غور عمى اإلسرائيمية السيادة ببسط سيقوم أنو نتنياىو إعالن عمى رداً  ذلك جاء

 .اإلسرائيمية باالنتخابات فوزه حال المستوطنات من وعدد الميت البحر
 ميما كافة المتاحة بالوسائل أىدافنا وتحقيق حقوقنا عن الدفاع حقنا من أنو عمى سيادتو، وشدد
 .الدولي والقانون الدولية الشرعية قرارات مع تتناقض نتنياىو قرارات أن حيث النتائج، كانت

 وكالة وفاالمصدر: 
 
حذرت حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح، من أي محاولة لرئيس حكومة االحتالل نتنياىو  

 لفرض السيادة وضم مناطق من اراضي الدولة الفمسطينية في الضفة.
، أنيا والشعب الفمسطيني لن يرضخوا ادر عن مفوضية االعالم والثقافةوأكدت فتح في بيان ص

لمشيئة وقرارات نتنياىو وحكومتو اليمينية العنصرية، وأنيا ستقاوم ىذه القرارات وستفشميا بصمود 
 شعبنا وثباتو عمى أرضو ومقاومتو ليذه المحاوالت.

حمود عباس الذي أعمن خاللو أن أي ضم سينيي أي ارتباط لمجانب موقف الرئيس مفتح وثمنت 
الفمسطيني باالتفاقيات، الفتة إلى أن نتنياىو انما يعيد الصراع لمربعو االول كصراع وجودي، 
مؤكدة أن الشعب الفمسطيني الذي يناضل منذ أكثر من مائة عام سيواصل كفاحو بنفس العزيمة 

 نية المشروعة في الحرية واالستقالل.واالصرار حتى ينال حقوقو الوط
 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية

 
 االستيطانية االحتالل إجراءات كافة بان محيسن جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال 

 الجانبين بين والتفاىمات واالتفاقيات الدولي لمقانون مخالفة المحتمة الفمسطينية االراضي في
 من يكثف وأن االستيطانية المشاريع من المزيد نتنياىو يطرح بأن متوقعا واالسرائيمي، الفمسطيني

 .االسرائيمية االنتخابات قبيل عدوانو
 فمسطين دولة اقامة امكانية تدمر االجراءات ىذا إن  ،" فمسطين صوت" عبر محيسن وقال

 محمود الرئيس السيد خطاب في ورد وما والمركزي الوطني المجمسين قرارات تنفيذ ويتطمب

https://fatehinfo.net/post/158934
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 بكافة اسرائيل مع التعامل لوقف لجنة تشكيل الى خمص والذي القيادة اجتماع في عباس 
 .وقعت التي االتفاقات

 فمسطيناذاعة صوت المصدر: 
 
 الغربية، الضفة من مناطق ضم إسرائيل إعالن إمكانية من اشتية محمد الوزراء رئيس حّذر 

 .المقبمة االنتخابات في األصوات لكسب نتنياىو بنيامين الحكومة رئيس محاوالت ضمن
 من جزءا ليست فمسطين أرض" إن القدس في العام اإلسباني القنصل ، لقائو لخال اشتية وقال

ذا لنتنياىو، االنتخابية الحممة  االنتخابية األصوات سيربح االستيطانية الكتل بضم أنو يعتقد كان وا 
سرائيل فيو القريب، المدى عمى  ".البعيد المدى عمى الخاسران وا 

 سبل اوالوسون جيسيكا القدس في العام السويدي القنصل مع ، اشتية، بحثومن ناحية أخرى 
 مجددا بالعناقيد، التنمية عبر الحكومة استراتيجية مع تماشيا فمسطين، فيالتنموية المشاريع دعم

 .االقتصادي الصعيد عمى خاصة لفمسطين، المستمر السويدي بالدعم اشادتو
سبل تكامل  في فمسطين إيفون ىيمي ناقش اشتية مع ممثمة برنامج االمم المتحدة االنمائيكما 

األدوار ما بين البرنامج والوزارات ذات العالقة، لدعم تطبيق استراتيجية الحكومة عبر التنمية 
 .اقيدبالعن

 مجمس الوزراءالمصدر: 
 
 أحمد ،القيادي بحركة حماس  كالم عمى اهلل، عبد اهلل عبد ،فتح لحركة الثوري المجمس عضو رد

 لترامب سنداً  تكن ال بحر ألحمد أقول"، عباس محمود الرئيس والية انتياء بخصوص بحر،
 تستحق ال" بحر تصريحات أن إلى مشيراً  ،"الكبار نتحدى ونحن الفمسطينية، القيادة ضد ونتنياىو

 ".الرد
 األسطوري لمصمود تخريباً  تمثل التصريحات ىذه: "في تصريح لدنيا الوطن اهلل عبد وأضاف
 ".الفمسطينية القضية إلنياء ُتحاك التي المؤامرات وجو في وقيادتو الفمسطيني لمشعب
 العام من التشريعي لممجمس رئاستو نيابة انتيت بحر وأحمد ليا، قيمة ال القرارات ىذه: "وتابع

 اغتصب ىو وبالتالي المجمس، رئاسة انتخاب سنة كل ُيعاد أن المفترض من إنو حيث ،7007
 يعتبر تحديداً  الوقت ىذا في الكالم وىذا يقول، لما قيمة وال لو قيمة وال حق وجو بدون الموقع
 ."يصمت أن وعميو اإلسرائيمي، االحتالل مع تساوقاً 

 دنيا الوطنالمصدر: 
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 اإلسرائيمي الوزراء رئيس اعالن ،رأفت صالح التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو استنكر  
 غور عمى اإلسرائيمية السيادة وتطبيق ضم الجاري 77/9 في انتخابو حال في نيتو نتنياىو
 .الغربية الضفة في االستعمارية االستيطانية والبؤر الكتل وكل الميت البحر وشمال األردن
 .الفمسطيني الحقوق حساب عمى ويأتي بالخطير، اإلعالن ىذا ،لو تصريح في رأفت ووصف
 بالصراع الخاصة الدولية الشرعية قرارات وكل الدولي لمقانون فظاً  انتياكا يمثل ذلك أن ورأى

 مع ويتناقض الفمسطينية، – اإلسرائيمية االتفاقيات لكل وانياء اإلسرائيمي، – الفمسطيني
 تطبيق عمى أكدت التي سرائيميةاإل – األردنية واالتفاقيات اإلسرائيمية – المصرية االتفاقيات

 التي العربية األراضي جميع من اإلسرائيمي باالنسحاب 338 ،747 الدولي االمن مجمس قرارات
 ".ولبنان وسوريا واألردن مصر" 7967 عام أحتمت

 منظمة التحريرالرسمي لموقع الالمصدر:  
 
 القطرية المجنة رئيس تصريحات إن العوض وليد الشعب لحزب السياسي المكتب عضوقال    

 في ساىم لمقطاع اموال من يقدمو كان ما ان تؤكد العمادي، محمد السفير غزة اعمار إلعادة
 .االنقسام تعزيز

 يتعمق فيما حماس وحركة العمادي بين خالفا ىناك أن ،" فمسطين صوت" عبر العوض واضاف
 ىو يقدمو وما حماس لحركة قطر تقدمو ما كشفت وتصريحاتو االحتالل مع التيدئة بتفاىمات
 .القطاع في استثمارية مشاريع إلقامة شخصيا
 من مزيد فرض عمى حماس حركة اقدام من الشعب لحزب السياسي المكتب عضو وحذر

 لمشاريع تقديمو من العمادي انسحاب عمى مؤشرات ظل في القطاع في المواطنين عمى الضرائب
 .القطاع في استثمارية

 التي تمك او الضرائب من سواء حماس حركة تجنييا التي االموال قانونية عدم عمى العوض واكد
 .االنقسام واستمرار القطاع في االزمة حدة من تزيد والتي قطر تقدميا

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 

احمد مجدالني، ان "ما اطمق عميو رئيس وزراء د.قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
حكومة االحتالل نتتياىو بالتعيد بإقرار سيادة إسرائيل عمى غور األردن وشمال البحر 
الميت"،تشجيعا لغالة االستيطان وعصابات الموت لمزيد من التطرف ولضمان اصواتيم 

 ".بيةاالنتخا
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"ىذا القرار يترتب عميو تداعيات بانياء كافة االتفاقيات  : مجدالني في تصريح صحفي وأضاف 
 ".مع دولة االحتالل وما يترتب عمييا من التزامات ستكون لو تداعيات يتحمل نتنياىو مسؤوليتيا

عمى ىذا القرار سينيى ما تبقى من عممية السالم ،وىو قرار خطير الى أن مجدالني  واشار
المجتمع الدولي التحرك لحماية القانون الدولي وىيبة قرارات الشرعية الدولية."مؤكدا ان ضم اي 
اراضي من الدولة الفمسطينية مرفوض وىو قرار عنصري ،يدعو الدراج االحتالل ضمن قائمة 

  .الدول العنصرية
 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية

 

 وىجمتيا ، العسكرية االحتالل سمطات اجراءات إن ، صيام اهلل عبد القدس محافظ نائب قال 
 وأسرلة لتيويد احتاللية سياسة إطار في يأتي ، المحتمة القدس في المواطنين عمى المسبوقة غير

 ودعم ، المدينة في الفمسطيني الوجود ومحاربة ، ومكانيا زمانيا األقصى المسجد وتقسيم القدس
 .المتطرف االسرائيمي لميمين االنتخابية الحممة
 واإلسالمي العربي الواقع تغيير في االحتالل سمطات فشل  ،" فمسطين صوت" عبر صيام وأكد

 مطالبا ، البسيطة بإمكانياتو االجراءات ليذه وتصديو المقدسي المواطن صمود بفعل ، لمقدس
 . المقدسة المدينة وحماية ، أرضيم عمى المواطنين لبقاء داعم عربي موقف وجود بضرورة
 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

 
 ثانيًا : ممف الحكومة

 االقتصادية الوحدة منظمة مع بالتعاون العمل يجري انو العسيمي خالد االقتصاد وزير قال  
 في االستثمار لدعم مؤتمر لتنظيم التحضيرات متابعة عمى الربيع محمد السفير ورئيسيا العربية
 .القاىرة في الجاري العام نياية وسيعقد فمسطين
 ان  ، االربعاء اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في العسيمي واضاف
 ىدفو فييا العقاري لالستثمار القطاعي واالتحاد العربية الجامعة مظمة تحت ينعقد الذي المؤتمر
 القطاع من اعمال رجال دعوة وسيتم فييا واالستثمار لفمسطين المالي الدعم لتقديم السبل بحث

 .لحضوره العربي العالم انحاء كل من العربي الخاص
 لمالئمة الشركات قانون عمل لتطوير فمسطين في تتم اخرى ترتيبات   ىناك انو العسيمي وبين
 .فمسطين في االستثمارية البيئة

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2459730630754498&set=a.477134632347451&type=3&eid=ARCQPlYAsKtDiXJ4DJ4KwTcQUi06L36jQIcfX8TFHyh0aObiCbvUONCovSIas-2quQdbTuj1xXigBoID
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2459730630754498&set=a.477134632347451&type=3&eid=ARCQPlYAsKtDiXJ4DJ4KwTcQUi06L36jQIcfX8TFHyh0aObiCbvUONCovSIas-2quQdbTuj1xXigBoID
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

، خالل عمميات دىم وتفتيش مواطناً  76، األربعاءاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 . بالمحافظات الشمالية والقدس

، بعدد من القذائف صفت مدفعية االحتالل اإلسرائيمي، ظير اليوم ق وفي المحافظات الجنوبية
ا أراضي وممتمكات ثالثة مواقع شمال بمدة بيت الىيا شمال قطاع غزة، واستيدفت آلياتي

 الحربي الطيران فيما شن، المواطنين في بمدة خزاعة شرق خان يونس، وشرق مدينة غزة
 .فجر اليوم محافظات الجنوبيةال وشمال وسط مواقع عدة استيدفت جوية غارات اإلسرائيمي

. 
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 
 اصيبوا أسرى خمسة ان ربو عبد حسن والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث قال 

 بمحتوياتيم والعبث باألسرى والتنكيل جمبوع لمعتقل امس السجون مصمحة اقتحام جراء بجروح
 .الكيربائية والعصي البوليسية الكالب باستخدام بيم الخاصة الكيربائية االجيزة ومصادرة

 نسيم الطفل الشييد جثمان تسميم بانتظار الييئة ،ان" فمسطين صوت" عبر قال أخرى جيا ومن
 في الماضي الشير منتصف ارتقى والذي القادمين، االسبوعين خالل العيزرية بمدة من رومي أبو

 كافة ستتخذ والمحررين األسرى شؤون ىيئة أن ربو عبد أكد فيما االقصى، المسجد باحات
 .السايح بسام الشييد االسير جثمان لتسميم الالزمة واالدارية القانونية االجراءات

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

    

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 المتواصمة االمريكية المحاوالت من" االونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة حذرت 
 تعريف إعادة خالل من واليتيا تجديد نص عمى تعديالت إدخال عبر الوكالة عمل إللغاء
 إلى االول الجيل في وحصرىم الالجئين أعداد تخفيض عن التحدث وبداية الفمسطيني الالجئ
 .االعداد حسب لموكالة مالية مساعدات اعطاء جانب
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 عمى شرسة ىجمة إن ،" فمسطين صوت"عبر مشعشع سامي" االونروا" باسم المتحدث وقال 
 .والياتيا تجديد نصوص واضعاف ماليا لتجويعيا تيدف المتحدة الواليات تقودىا الوكالة
 الغاء او الالجئ تعريف بإعادة لبالده مطالبة اي السويسري الخارجية وزير بنفي يتعمق وفيما
 إلنياء اسرائيل ارادتيا لمعبة افشال ىي التصريحات ىذه إن مشعشع قال االونروا، وكالة عمل
 .الوكالة عمل
 لمجنة متروك لموكالة الداخمية االوضاع يتعمق فيما التحقيق نتائج أن عمى مشعشع وشدد

 واصفا المجنة، وتوصيات التحقيق بمخرجات ستمتزم الوكالة أن السياق في مؤكدا التحقيق،
 .بالمشبوه سياسية ألغراض التحقيق ىذا توقيت استخدام

 اذاعة صوت فمسطين:لمصدرا
 
 السيادة فرض اإلسرائيمي االحتالل حكومة رئيس إعالن العبارات بأشد تدين أدانت دولة قطر 

 انتخابو إعادة حال في الغربية بالضفة الميت البحر وشمال األردن غور منطقة عمى اإلسرائيمية
 .الحالي سبتمبر 77 في

 الفمسطيني الشعب وصمود الفمسطينية القضية دعم في والدائم الثابت موقفيا وجددت دولة قطر
 . الشقيق

 االنباء القطرية:وكالة لمصدرا
 
 رئيس بخطة نددوا العرب الخارجية وزراء أن الغيط أبو أحمد العربية لمجامعة العام األمين قال  

 .المحتمة الغربية الضفة من أجزاء ضم نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء
 فرص تقوض إنما التصريحات ىذه المجمس يعتبر” االجتماع بعد لمصحفيين الغيط أبو وقال
 .“كافة أسسيا وتنسف السالم عممية في تقدم أي إحراز
 تطورا” نتنياىو إعالن يعتبرون إنيم القاىرة في اجتماع بعد بيان في الجامعة خارجية وزراء وقال
 وقرارات المتحدة األمم وميثاق الدولي القانون انتياك العزم بإعالن جديدا إسرائيميا وعدوانا خطيرا

 “.338و 747 األمن مجمس قراري فييا بما الصمة ذات الدولية الشرعية
 :وكالة رويترزلمصدرا
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انت سورية بشدة إعالن رئيس وزراء كيان االحتالل الغاصب عزمو ضم أراض فمسطينية في أد 
في سياق الطبيعة التوسعية ليذا  الضفة الغربية المحتمة إلى الكيان الصييوني مؤكدة أنو يأتي

الكيان وخطوة جديدة في االعتداء عمى حقوق الشعب الفمسطيني ومحاوالت تصفية القضية 
 .الفمسطينية

بشدة إعالن رئيس  أن الجميورية السورية تدين: السوريةقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية و 
الوزراء في كيان االحتالل الغاصب عزمو عمى ضم أراض فمسطينية في الضفة الغربية المحتمة 

اراتيا بخصوص الوضع إلى الكيان الصييوني وذلك في انتياك سافر لمشرعية الدولية وقر 
 .القانوني لألراضي الفمسطينية المحتمة

وأضاف المصدر: إن إعالن نتانياىو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان االحتالل وخطوة 
جديدة في االعتداء عمى حقوق الشعب الفمسطيني ومحاوالت تصفية القضية الفمسطينية والتي 

اطؤ والمشاركة الفاعمة لإلدارة األميركية التي لم تعد تخفي تشكل صفقة القرن أحدث تجمياتيا بالتو 
 .عداءىا المستحكم لألمة العربية وتآمرىا عمى حقوقيا ومصالحيا ومستقبميا

 السوريةاالنباء :وكالة لمصدرا
 

 الضفة في األردن غور بضم نتنياىو، االحتالل وزراء رئيس تعيد أن من ،األوروبي االتحاد حذر
 .المنطقة في السالم فرص يقوض المقبل األسبوع انتخابات في فاز إذا المحتمة الغربية
 المستوطنات بناء سياسة" إن ، برس لفرانس تصريح في األوروبي االتحاد باسم متحدث وقال

 واإلجراءات واستمرارىا الدولي القانون بموجب قانونية غير القدس، في ذلك في بما وتوسيعيا
 ".الدائم السالم وفرص الدولتين حل إمكانات تقوض السياق ىذا في المتخذة

 فرانس برس:وكالة لمصدرا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 الوزراء ورئيس عباس محمود الرئيس بين المباديء وئيقة مسودة نشر -7007  -77-9   

 . اولمرت اييود االسرائيمي
 
 .غزة قطاع من الجانب أحادي انسحابيا تكمل اإلسرائيمية القوات -7005  -77-9   
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-11                   األربعاءاليوم  : 

 ومبنى نيويورك في العالمي التجارة مركز برجي يستيدف بالطائرات ىجوم  -77-9-7007    
 سبتمبر. 77بأحداث  عرففيما  فيرجينيا، في الدفاع وزارة
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

