
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-2                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 

 نفتالي االحتالل جيش وزير  عنو أعمن الذي الجديد االستيطاني المشروع ، الرئاسة دانتأ
 .الخميل مدينة بقمب الخضار سوق في استيطاني حي بإقامة والمتمثل بينيت،

 الرئيس إدارة لمحاوالت الممموسة النتائج أولى يمثل اإلسرائيمي اإلعالن ىذا أن الرئاسة، وأكدت
 .لمضم المميدة الخطوة وىي االستيطان، لشرعنة ترمب

 الدولية الشرعية وقرارات الدولي لمقانون صارخاً  انتياكاً  يمثل اإلعالن ىذا أن الرئاسة، واعتبرت
 .كمياً  مرفوضة جديدة استفزازية خطوة وىي الموقعة، واالتفاقات

 المجتمع داعية وأرضنا، شعبنا بحق الجرائم ىذه مسؤولية اإلسرائيمية الحكومة الرئاسة، وحممت
 ممموسة خطوات واتخاذ اإلسرائيمية، اإلجراءات ىذه وجو في لموقوف العاجل لمتحرك الدولي
 .االسرائيمي االستعماري لالستيطان شاممة بمقاطعة تبدأ االسرائيمي، التصعيد ىذا مقابل

 وعاصمتيا 7691 العام حدود عمى فمسطين دولة إقامة أن أخرى مرة التأكيد الرئاسة، وجددت
 .المنطقة في واالستقرار والسالم األمن لتحقيق الوحيد الحل ىو حدودىا بكامل الشرقية القدس

 وكالة وفا : المصدر

 

 إقامة عن الحديث إن: التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات، صائب.د قال   
 ".بجدية ُيؤخذ أال ويجب فارغ، كالم" غزة، في صناعية جزيرة

 غزة، عن الغربية الضفة فصل عمى قائمة نتنياىو استراتيجية أن  فمسطين، صوت عبر  وأضاف
 واآلن شارون، ليا أسس التي الركيزة ىي ارتكازه نقطة ،7001 عام حدث الذي" االنقالب"و

 . نتنياىو

 الدور حقيقة تكشف كميا األرض شعارات وىل تنتظرون، ماذا: لحماس أسئمة عريقات ووجو
 كل االمريكية، اإلدارة بو تقوم ما وكل الوطني، لممشروع الحاصل والتدمير بو، تقومون الذي

 . نناقشيا أن يجب األسئمة
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 بالشكل الوضع يستمر أال الفمسطينية، والقيادة عباس الرئيس قبل من جيود ىناك: وأضاف 
جراء االقتراع، لصناديق لمعودة المحاوالت ظل في الحالي،  ولكن ورئاسية، تشريعية انتخابات وا 

 ".أخرى أمور عمى يدل وىناك، ىنا واتفاقات ممارسات من حماس بو تقوم ما" كل

 إصدار يتم أن ونأمل مستمرة، تزال ما المشاورات ان عريقات،.د قال باالنتخابات، يتعمق وفيما
 لجنة خالل من الرد وسيتم حماس، قدمتيا التي الورقة دراسة تتم واآلن الرئاسي، المرسوم

 .المقبمة األيام خالل المركزية االنتخابات

 إن: عريقات قال الخميل، في ييودي حي إقامة بينت نفتالي اإلسرائيمي، الجيش وزير قرار وحول
 وىذه الدولة، إقامة وتدمير االستيطان، شرعنة األمريكية اإلدارة لمحاولة ممموسة نتيجة القرار

 .الضم برنامج بتنفيذ مرتكزة أصبحت الخطوة

 المقاطعة اآلن المطموبة الخطوات أن عمى التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين وشدد
 قبل من خطوات ىناك تكون أن اآلخر، واألمر البضائع، وسم وليس االستيطان، لكل الكاممة
 .الفمسطينية بالدولة االعتراف الثالث واألمر إسرائيل، ومحاسبة لمساءلة األوروبي االتحاد

  صوت فمسطين: المصدر

 

 مخطط أن األحمد، عزام" فتح" لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو اعتبر 
 غزة عزل وىو الصييوأميركي المخطط ضمن يأتي غزة قطاع في أميركي ميداني مستشفى إقامة
قامة  الواقع األمر لسمطة البقاء عوامل كل لتوفير االحتالل قوات مخطط وضمن فييا، دويمة وا 
 .القطاع في

 لكن بعيد، زمن منذ الفمسطينية القضية عمى المؤامرة إن ، فمسطين صوت عبر األحمد، وقال
نما فمسطينيا انقساما ليس ىذا أن إلى مشيرا عاما، 71 قبل االنقسام لحظة منذ تكثفت  انقسام وا 
 .دولي إقميمي عربي عربي

 دون لمحيمولة متوفرة باالنقسام االستمرار عوامل تبقى أن أىمية بوضوح أعمن نتنياىو أن وبين 
 .مستقمة فمسطينية دولة إقامة
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 أن إلى مشيرا معيا، وتتساوق المخاطر وتدرك جيدا، تفعل ما تدرك" حماس" أن األحمد وأكد 
 .7071 عام منذ منقطعة الحركة ىذه مع القيادة من المباشرة االتصاالت

 صوت فمسطينالمصدر:

 

 بالوطنية تؤمن ال" حماس حركة أن محيسن، جمال ،(فتح) لحركة المركزية المجنة عضو قال  
 من وىذا الوطنية، األوضاع إلى تنظر وال المسممين، اإلخوان جماعة من جزء وىي الفمسطينية،

 ".القرن صفقة

 في ممتدة بغزة دويمة إقامة إطار في اآلن يحدث ما أن  فمسطين، صوت عبر محيسن وأضاف
 ميناء في مرتبطاً  سيكون العائم والميناء المخطط، ىذا ستمنع مصر أن ثقة ولدينا سيناء،

 . غزة قطاع إلى تأتي أن قبل قبرص في البضائع تفتيش سيتم حيث بقبرص،

 بالقدس يتعمق وما شعاراتيا وكل( القرن صفقة) مع حماس تساوق سياق في يأتي ىذا: "وتابع
 ".لمتجارة والمقدسات؛

 لم حماس لماذا مؤشراً  يعطي المستشفى وجود" أن: فتح لحركة المركزية المجنة عضو وأضاف
 ".إسرائيل ضد االسالمي الجياد مع المعركة تدخل

 بشأن بومبيو مايك األمريكي، الخارجية وزير إعالن إن: محيسن قال أخرى، جية من
 .االستيطان وتيرة تصعيد عمى إسرائيل شجع االستيطان،

 في االستيطانية لمتجمعات مركزاً ( أربع كريات) عن أعمنوا السابقة، الفترة خالل أنو: وأضاف
 .المستوطنات بين جغرافياً  الربط ىي المستيدفة المنطقة واليوم الخميل،

 صوت فمسطينالمصدر: 
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 ما إقامة تداعيات من ، الفمسطينية والديار لمقدس العام المفتي حسين، محمد الشيخ سماحة حذر 
 فيو المشفى ىذا ظاىر أن مبيناً  غّزة، قطاع شمال أراضي عمى األمريكي الميداني المشفى يسمى
 بيدمو، سبحانو اهلل أمر الذي الضرار مسجد صورة عن كثيراً  يفترق وال العذاب، قبمو ومن الرحمة
 والمؤمنين لمدين فساد من يحممو لما فيو، اإلقامة من وسمم، عميو اهلل صمى رسولو، ومنع

 السياسية المساعدات أمريكا فيو تمنع وقت في يأتي األمريكي، الضرار مشفى وىكذا وعبادتيم،
 وتفرض ومقدساتنا، قدسنا عمى وتتآمر لممستوطنين، أراضينا وتيدي الصامد، شعبنا عن والمالية
 فال الالجئين، وتشغيل غوث وكالة وتحارب ومؤسساتنا، ومشافينا اقتصادنا عمى مالية عقوبات
 .المعادي والتسيس الشبيات من بريء المشروع ىذا بأن يصدق أن لعاقل يمكن

 ىذا مع التعاطي بعدم غزة في المرابط الصابر شعبنا أبناء إلى نداءً  ة المفتيسماح ووجو
 .معو التعامل من والحذر الحيطة وأخذ المشفى،

 دائرة االفتاء المصدر:

 

 الحكومةثانيًا : ممف 

 

 غد   يوم ثاني تشرين شير عن العموميين الموظفين رواتب ستصرف انيا المالية، وزارة أعمنت   
 المتبقية المستحقات كامل، و ثاني تشرين شير عن الراتب كامل صرف بحيث سيتم  الثالثاء،

 .أول كانون شير راتب مع مستحقات شير ايمول صرففيما سيتم  ،آب شير عن

 وزارة المالية المصدر: 

 س الشير، ىذا خاللأن وفد وزاري فمسطيني سيتوجو   العسيمي، خالد د.، االقتصاد وزير قال  
 .أيضاً  الفمسطينية األراضي قطري وزاري وفدفي حين سيصل  السعودية، إلى

 ولممستيمك، لمعيان وواضح مباشر تأثير الوفد ليذا سيكون ، فمسطين صوتالعسيمي عبر  وقال
 وكل قطرية، استثمارات عمل إلى بحاجة ونحن جديد، لنا بالنسبة قطر سوق أن إلى مشيراً 
 . القطريين لإلخوة التقدير
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 سيكون الموضوع، ىذا إن: الوطني االقتصاد وزير قال العجول، استيراد إعادة بقرار يتعمق وفيما 
 .الوطنية مصمحتنا في سيصب الذي القرار، أخذ وسيتم الوزراء، مجمس طاولة  عمى

 صوت فمسطينالمصدر: 
 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

فتيش خالل عمميات دىم وت مواطناً  77 ، االثنين اليومفجر  االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 بينيم شقيق الشييد سامي ابو دياك. بالمحافظات الشمالية والقدس

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 يشاركوا لن ومحاميو ترامب دونالد األمريكي الرئيس أن الديمقراطيين النواب األبيض البيت أبمغ
 العدالة”  توفر عدم إلى مشيرا الرئيس لمساءلة األسبوع ىذا النواب بمجمس تعقد جمسة في

 .“األساسية

 مجمس في حاسمين نيائيين موعدين أول عمى تحد عمى ينطوي بشكل ترامب مساعدو ورد
 الحقائق تقصي من المساءلة تحقيق تركيز لتحويل الديمقراطيين استعداد مع األسبوع ىذا النواب
 .أوكرانيا مع تعامالتو بسبب التصرف بسوء محتممة اتيامات توجيو بحث إلى

 االتيامات ببحث والمكمفة النواب بمجمس الديمقراطيون يقودىا التي القضائية المجنة وكانت
 المحمي بالتوقيت مساء السادسة الساعة حتى الرئيس أميمت قد المساءلة مواد باسم المعروفة

 اإلجراءات في لممشاركة محاميا سيرسل كان إذا ما لتحديد األحد أمس( جرينتش بتوقيت 7100)
 .األربعاء يوم القضائية المجنة بيا تقوم التي

 وكالة رويترز:لمصدرا
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 ذلك في بما الحكومية، غير األمريكية المنظمات من عدد عمى عقوبات فرض الصين، أعمنت   
 .كونغ ىونغ بشأن قانونا واشنطن اعتماد بعد الحقوقية،" ووتش رايتس ىيومن"

 الواليات أصدرت األخيرة اآلونة في" ، صحفي مؤتمر في الصينية، الخارجية باسم الناطقة وقالت
 وىذا الصين، احتجاج متجاىمة كونغ، ىونغ في والديمقراطية اإلنسان حقوق حماية قانون المتحدة
 الشؤون في التدخل عن فضال الدولية، لمعالقات األساسية والمعايير الدولي لمقانون خطير انتياك
 قررت ذلك، عمى وردا. الصدد ىذا في القوي احتجاجيا عن بكين أعربت وقد لمصين، الداخمية
 المعيد ذلك في بما الحكومية، غير األمريكية المنظمات من عدد عمى عقوبات فرض الصين

 ."ىاوس وفريدوم ووتش، رايتس وىيومن وطني،ال الديمقراطي

  روسيا اليوم:لمصدرا

   

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 صدور عقب المحتمة القدس في والييود العرب بين عنيفة معارك نشوب - 7691  - 7-77   
 .التقسيم قرار
 
 

 .لمييود االقتصادية بالمقاطعة قرارا العربية الدول جامعة مجمس أصدر  - 7691 - 7-77   
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