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   أواًل : الممف السياسي 

 

 استمرار أن  كوفيني، سيمون إيرلندا خارجية وزير استقبالو  خالل عباس محمود الرئيس أكد   
 قائم حقيقي سالم إلى الوصول فرص كل ستدمر الفمسطينية، األراضي في االستيطان سياسة
قامة االحتالل إلنياء وصوالً  الدولية، الشرعية قرارات عمى  المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 .7634 عام حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا

 عمى الفمسطينية بالدولة األوروبية، الدول وباقي إيرلندا اعتراف أىمية عمى التأكيد سيادتو، وجدد
 الدولتين لحل وحماية مصيره، تقرير في الفمسطيني الشعب حقوق عن دفاعاً  ،7634 العام حدود

 .ممكن وقت أقرب في االنتخابات إجراء أىمية عمى مشدداً ،الدولي المجتمع قبل من المدعوم

يرلندا، فمسطين بين المتينة الثنائية العالقات إلى الرئيس، وتطرق  فمسطين دولة حرص مؤكدا وا 
 .الصديقين الشعبين مصمحة فيو لما وتعزيزىا تمتينيا عمى

 تعزيز واستمرار سطينية،الفم لمحقوق الداعم بالده موقف اإليرلندي، الخارجية وزير أكد بدوره،
 .والفمسطيني اإليرلندي الشعبين بين والتعاون الصداقة عالقات

 وفق الدولية الشرعية قرارات عمى القائمة السياسية لمعممية الدائم إيرلندا دعم عمى كوفيني، وشدد
 في والشامل العادل السالم وتحقيق اإلسرائيمي –الفمسطيني الصراع إلنياء الدولتين حل مبدأ

 .الخصوص بيذا االوروبي االتحاد مواقف مؤكدا المنطقة،

 وكالة وفا : المصدر

 

 جيد لقيادة أوروبا، في الصديقة الدول مع بالشراكة إيرلندا، اشتية محمد. د الوزراء رئيس دعا   
 واألمريكية اإلسرائيمية اإلجراءات مواجية في الفمسطينية، الحقوق ودعم الدولتين حل لحماية دولي
 .تدىورا الواقع األمر وتزيد الدولي القانون تخالف التي
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 أال العالم عمى يجب:  " كوفيني سيمون ايرلندا خارجية وزير استقبالو خالل الوزراء، رئيس وقال 
 بما التفكير العالم دول عمى بل أبدا، تعرض ال قد التي األميركية الخطة انتظار رىينة يبقى

 ".التوسعية إجراءاتيا تصعيد من إلسرائيل منعا فمسطين بدولة واالعتراف بعدىا،

 أعمنتيا التي العدوانية االستيطانية المخططات خطورة عمى الضيف الوزير اشتية.د وأطمع
 التي ةالمستوطن أو القدس، جنوب المكبر جبل سفح في سواء األسبوع، ىذا االحتالل سمطات

 سوق مجمع في الجديدة لممستوطنة إضافة قمنديا، في القدس مطار أراضي عمى إقامتيا يراد
 .الدولي القانون تحت إسرائيل وضع لضرورة داعيا بالخميل، الجممة

دامة" القرن صفة" تنفيذ في تصب التي اإلسرائيمية األمريكية الحوافز رفض أيضا اشتية وأكد  وا 
 مدن عن والحديث غزة حدود عمى األمريكي كالمستشفى فصميا، وتكريس بغزة الواقع االمر

  .عائمة وجزر صناعية

 مجمس الوزراء: رالمصد

 

 معركة ىي القدس مدينة في المعركة أن سالمة دالل فتح لحركة المركزية المجنة عضو قالت 
 في فمسطيني ىو ما كل لتدمير ممنيجة إسرائيمية سياسات مواجية في األرض عن ودفاع ىوية

 .المقدسة المدينة

 الوطنية الجيود تكامل ضرورة عمى ،" مقدسيات نساء" معسكر تخريج خالل سالمة وأكدت
 .ذلك ألجل يمزم ما كل وتوفير القدس، عن الدفاع في واألىمية

 الفمسطيني الشعب من لمنيل اإلسرائيمي االحتالل شنيا التي الحممة إلى سالمة وتطرقت
 وىدم المقدسية المؤسسات واغالق والعقوبات الضرائب كفرض المجاالت، بشتى عميو والتضييق
 .صمودىم من والنيل أىميا من القدس لتفريغ الصحفيين واستيداف البيوت،

 ىو وفمسطين لمقدس االنتماء الن وىم عن عبارة االحتالل لو يسعى ما كل أن سالمة وشددت
  .بيا والتمسك ارضيم عن لمدفاع األجيال وتتوارثو عميق انتماء

   والثقافة االعالم مفوضية: المصدر
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 الخبيثة األطراف من الثالثاء، مساء،اجتماعيا خالل التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة حذرت   
 والثوابت الحقوق شطب أجل من انفصال، الى وصوال الفمسطيني االنقسام لتكريس اليادفة

 الالجئين عودة بحق والمتمثمة لشعبنا، والوحيد الشرعي الممثل المنظمة، جسدتيا التي لفمسطينية
قامة المصير تقرير وحق ،761 القرار حسب  عمى السيادة، كاممة لمستقمةا الفمسطينية الدولة وا 
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 7634 حزيران من الرابع حدود

 صفقة" تسمى ما ضمن يأتي الذي االحتاللي، -األمريكي المشروع ليذا إدانتياالمجنة   وأكدت 
 القضية وتصفية األرض عمى وقائع تثبيت بيدف تمريرىا األميركية اإلدارة تحاول التي ،"القرن

 باإلجماع الفصائل كل أكدت الذي المشروع ىذا إقامة برفض حماس حركة مطالبة الفمسطينية،
 في الفصائل بموافقة المستشفى انشاء أن حماس بمسان الناطق ادعاه ما عكس عمى لو، رفضيا
 عربي إقميمي موقف بمورة أىمية مع معو، التعاطي مغبة من والتحذير التيدئة تفاىمات إطار
 الى المستندة شعبنا وثوابت الفمسطينية القضية عمى عمنيا تآمرا يعتبر الذي التحرك ىذا يرفض
 ومقاومة بالحقوق والتمسك شعبنا قدميا التي الجسام والتضحيات الفمسطينية القضية عدالة
 .شعبنا

 عمى جزيرة عن تتحدث التي االحتالل لتوجيات ومقاومتيا رفضيا التنفيذية المجنة أكدت كما
قامة ومطار ميناء بناء ثم غزة، قطاع شواطئ  حكومة بإشراف ذلك وغير اقتصادية مشاريع وا 

 االحتالل لتكريس اليادفة المخططات واستمرار العيون في الرماد لذر محاولة في االحتالل،
 .واالنقسام غزة قطاع عن الضفة وفصل

 المستجدات آخر خاللو تناولت ، اجتماعاً  الثالثاء مساء عقدت قد التنفيذية المجنة وكانت
 الميداني المستشفى يسمى ما فرض من يجري ما خاصة الداخمي، الوضع وقضايا السياسية
 .غزة لقطاع الشمالية المنطقة في األميركي

 وكالة وفا المصدر: 
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 مع بالتعاون" حماس" حركة اليادي، عبد أنور ، التحرير منظمة في السياسية الدائرة مدير اتيم 
سرائيل المتحدة الواليات  في" إسالمية إمارة" وإلقامة القرن صفقة لتمرير" الطاولة تحت" من وا 
 .الييودية الدولة قيام إسرائيل إلعالن مبررا تكون غزة قطاع

 صفقة ويرفض أرضو عمى صامد الفمسطيني الشعب" إن": سبوتنيك" لوكالة اليادي عبد وقال
 بينيا باالتفاق لإلجراءات تنفيذىا خالل من حماس حركة بيا تسير الشديد لألسف التي القرن
 وىذا غزة في أمريكي مستشفى إقامة اإلجراءات ىذه رأس وعمى المتحدة والواليات إسرائيل وبين

 كما غزة، إلى نقمو تم واآلن والنصرة، داعش إرىابيي يعالج وكان الجوالن من نقمو تم المستشفى
 من المتحدة الواليات مع فيو تتعامل الذي الوقت في فمسطين لتحرير المقاومة تدعي حماس أن

 ".غزة في اإلسالمية اإلمارة إقامة سبيل في الطاولة تحت

 تعطي سوف غزة في اإلسالمية اإلمارة إقامة أن ىو ذلك من األخطر: "اليادي عبد وأضاف
 كاممة، فمسطين أرض عمى الييودية الدولة إلقامة نتنياىو سياسة يسمى ما لتثبيت المبرر

سرائيل  ىي إسرائيل مشكمة ولكن لحماس غزة تعطي أن تريد وىي غزة مع مشكمة لدييا ليس وا 
 أرض والسامره ييودا" الشمس تحت مكان"  كتابو في نتنياىو اعتبرىا التي الغربية الضفة
 ".إسرائيل

 وكالة سبوتنكالمصدر: 

 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 تزويد مشروع لدعم( يورو ماليين ثمانية) اإليرلندية المنحة إن غنيم مازن المياه سمطة رئيس قال
 نوعية نقمة ميغاواط، 5 بقدرة المحطة مكونات لكافة الالزمة الكيرباء ستوفر التي الشمسية الطاقة

 .غزة شمال معالجة مشروع استدامة في

 المياه معالجة محطة في كوفيني، سيمون االيرلندي الخارجية وزير ،، واستقبال اللخ ذلك جاء
 .المنحة بالده تقديم أعقاب في غزة، قطاع شمال العادمة
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 في المياه مرافق وتطوير المائي الوضع لتحسين الشركاء كافة مع التعاون أىمية غنيم وأكد 
 .الحيوي القطاع ىذا لتطوير الدعم ىذا استمرار أىمية عمى مشددا فمسطين،

 امتدت كبيرة جيود ثمرة جاء الذي اإليرلندية، الحكومة قدمتو الذي لمدعم تقديره عن وأعرب
 أكثر تخدم التي الكيرباء توفير خالل من المحطة تشغيل لدعم المستويات أعمى عمى لسنوات

 التي الصحي الصرف مشاكل حل في يسيم ما وىو غزة، قطاع شمال في نسمة ألف 023 من
 .طويمة لسنوات المنطقة منيا عانت

 وكالة وفا المصدر:

 

 2/2 نقطة" إيرز" حانون بيت معبر عمى العاممة لدولة فمسطين التابعة األمنية األجيزة مكنتت   
 في اطار عمل االجيزة االمنية  غزة، قطاع إلى المخدرات من كمية تيريب عممية إحباط من ،

 .باألمن العابثين من والمواطن الوطن حماية عمى

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

خالل عمميات عمى االقل  مواطناً  72 ، االربعاء اليومفجر  االسرائيمي، لاالحتال قوات اعتقمت 
 .فتيش بالمحافظات الشمالية والقدسدىم وت

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

أسيرا  13، بأن أسرى سجن عسقالن والبالغ عددىم فادت ىيئة شؤون األسرى والمحررين، أ
عمى اعتداءات مصمحة السجون  األربعاء بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً  اليومسيشرعون 

 حقيم والمتواصمة منذ أكثر من شير.اإلسرائيمية عمييم، والسياسة الوحشية القمعية ب
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وأكد األسرى في سجن "عسقالن" قبل يومين، أنيم وجدوا وضع السجن كارثيا ومأساويا، بعد  
من السجن الى قسم  22/73/2376عودتيم إليو من سجن "نفحة"، إثر قمعيم ونقميم بتاريخ 

 في سجن نفحة بظروف قاسية. 0العزل رقم 

 هيئة شؤون االسرىالمصدر: 

 

 بدأ نتنياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس بان مطمعة  اسرائيمية صحفية مصادر فادتا 
 . االنتخابات من ثالثة لجولة االستعدادات

 غانتس بيني  ابيض ازرق حزب رئيس مع نتياىو اجراىا التي المحادثات أمس مساء وفشمت
 .  وطنية وحدة حكومة لتشكيل

  ، لمشبونة زيارتو بسبب اليوم عقده المقرر الميكود حزب مركز اجتماع تأجيل  نتنياىو وطمب
 .القادمة لمكنيست الحزب في الداخمية االنتخابات الغاء االجتماع ويتناول

 حكومة الى ينضم لن حزبو بان باراك بن رام ابيض ازرق حظب عن النائب صرح ذلك الى
 .  القادمة االنتخابات في فاز وان حتى نتنياىو برئاسة

 سيتم واال المقبل، األسبوع تنتيي  حكومة لتشكيل الكنيست لنواب منحت التي الميمة أن يذكر
 . جديدة انتخابات الى فالذىاب حميا

 فضائية مكان العبريةالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 ضمن المبارك األقصى المسجد( إيسيسكو) والثقافة والعموم لمتربية اإلسالمية المنظمة اعتمدت 
 مكة في الحرام المسجد: من كال ضمت اإلسالمي، العالم في المقدسة لممواقع حصرية قائمة

 .القدس في األقصى والمسجد المنورة، المدينة في الشريف النبوي والمسجد المكرمة،

 بمقر اإلسالمي، العالم في التراث لمجنة االستثنائي االجتماع أعمال ختام في ذلك جاء
 .الرباط المغربية العاصمة في" إيسيسكو"

 التراث قائمة عمى 774 منيا اإلسالمية، بالدول تراثيا موقعا 723 تسجيل عمى المجنة وافقت وقد
 .اإلسالمية الدول فى بالخطر الميدد التراث قائمة عمى مواقع 0و اإلسالمي، العالم فى

  وكالة وفا :لمصدرا

 

، المحتمة الجوالن مرتفعات بمغادرة إسرائيل يطالب قرارا المتحدة لألمم العامة الجمعية بنتت 
 عن عضوا 32 وامتنع أعضاء، 6 رفضو فيما القرار، ىذا لصالح صوتت دولة 67بأغمبية 
 .التصويت

 من الرابع خط حتى الجوالن في المحتمة السورية األراضي كل بمغادرة إسرائيل القرار ويطالب
 .الدولي األمن مجمس لقرار تنفيذا ،7634 يونيو

 حكميا بو بسطت الذي ،7657 ديسمبر 71 في الصادر إسرائيل قرار العامة الجمعية واعتبرت
 .والغيا باطال المحتل، السوري الجوالن في قوانينيا وفرضت

 روسيا اليوم : المصد

 

 فرص لتعزيز الخارج من تدخال التمس ترامب دونالد األمريكي الرئيس إن ديمقراطيون نواب قال  
 وذلك الكونجرس، عمل لعرقمة “مسبوقة غير” بحممة وأمر القومي األمن وقوض انتخابو إعادة
 مساءلة بإجراءات مرتبطة رسمية اتيامات ألي كأساس الكونجرس أعضاء سيستخدمو تقرير في

 .الرئيس
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 لجنة في أغمبية يمثمون الذين الديمقراطيون وجو صفحة، 033 في يقع الذي التقرير وفي 
 المساعدات استغل إنو قائمين السمطة استخدام بإساءة لترامب اتيامات النواب، بمجمس المخابرات
 فولوديمير األوكراني الرئيس عمى الضغط في رسمية بزيارة القيام واحتمال األمريكية العسكرية
 .سياسيا ترامب تفيد أن شأنيا من تحقيقات لفتح زيمينسكي

 المصدر: وكالة رويترز

 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 األعضاء الدول من يطمب قرارا تصدر المتحدة لألمم العامة الجمعية – 2337  - 1-27  
 . المحتمة القدس من سفاراتيا سحب

 
 

 لممرة الفمسطينية التحرير منظمة بمشاركة قراره يصدر األمن مجمس  - 7642  - 1-72   
 ( . إسرائيل قاطعتو)  المناقشات في الكاممة والمشاركة اجتماعاتو في األولى

 
 
 وأقر ، والذي يافا مدينة في األول الفمسطيني العربي الشباب مؤتمر عقد  7602  - 1-72  
 عمى وينص الفمسطيني العربي لمشباب عاما ميثاقا جعمو عظيما وقوميا وطنيا ميثاقا ختامو في

 .وصيغو ألشكالو بكل االستعمار مقاومة وضرورة العربية البمدات وحدة
 
   
 ما فشل بعد وذلك مصر من والبريطانية الفرنسية القوات انسحاب إتمام -  7623  - 0-72  

 .إسرائيل مع الدولتين توشن والذي الثالثي العدوان باسم عرف
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-4                   االربعاءاليوم  : 

 في الصييونية والعصابات الفمسطينيين المناضمين بين االشتباكات تجدد -7614  - 0-72   
 المجنة تخاذل لوال محققة العصابات ىذه ىزيمة وكانت الييود من العديد وقتل القدس مدينة
 . بالسالح الفمسطينيين دعم ووقفيا العسكرية العربية
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