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 يأواًل : الممف السياس

 عباس، محمود الرئيس برئاسة األربعاء، مساء ليا، اجتماعا" فتح" لحركة المركزية المجنة عقدت 
 .اهلل رام بمدينة الرئاسة مقر في

 الغربية والضفة غزة قطاع في الصامد البطل شعبنا أبناء لمحركة، المركزية المجنة وحيت
 وحركة المعاصرة الفمسطينية الثورة انطالقة ذكرى أحيوا الذين الشرقية، القدس األبدية وعاصمتنا

 والقدس الغربية والضفة ىاشم غزة في شعبنا أبناء من الماليين خروج أن إلى مشيرة ،"فتح"
 سيبقى الشعب ىذا بأن لمجميع رسائل أرسل الفمسطيني والتواجد الشتات أماكن كل وفي الشرقية،
 وبأن ومصالحو، شعبنا حقوق عمى الحريصة" فتح" وروح برسالة متمسكاً  أرضو، فوق صامدا
 إفشال عمى قادرون وأننا تواجينا، التي الصعاب كانت ميما نممك ما أغمى ىي الوطنية الوحدة

 .العمالقة وحركتنا شعبنا، عمى فرضيا البعض يحاول التي والخنوع التصفية مؤامرات كل

 والسياسي، الداخمي الشأن تيم التي القضايا من عدداً  اجتماعيا خالل المركزية المجنة وناقشت
 .الداخمية والقضايا السياسي، والوضع االنتخابات، قضية أبرزىا

 إجراء بخصوص عباس، محمود الرئيس مراراً  أعمنو الذي الرسمي الموقف وأكدت المجنة عمى 
 كافة الفمسطينية األراضي تشمل أن عمى ممكنة، فرصة أقرب في والرئاسية التشريعية االنتخابات

 .غزة وقطاع الغربية والضفة الشرقية القدس في

   وكالة وفا لمصدر: ا

 

 الفمسطيني الشعب نضال أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. كدأ
نياء واالستقالل الحرية تحقيق إلى ييدف  وجرائم الجماعية والعقوبات واالستيطان االحتالل، وا 

 ىذا يوسم أن الدولية والشرعية الدولي القانون إلى يستند طرف أو أحد ألي يمكن وال الحرب،
 .باإلرىاب النضال

  األوروبي االتحاد دول، فمسطين في األوروبي االتحاد ممثل مع لقائوخالل   عريقاتد. ودعا
 الشعب بحق جرائم من ترتكبو وما إسرائيل، االحتالل، سمطة بو تقوم ما عمى التركيز إلى



  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-9                   الخميساليوم  : 

 

 

، .الفمسطينية الحقوقية المنظمات مالحقة من بدالً  ومحاسبتيا بمساءلتيا تبدأ وأن الفمسطيني،
 .الدولية والشرعية الدولي بالقانون وتمسكيما التحرير ومنظمة فمسطين دولة التزام مؤكدًا 

 الفمسطيني المدني المجتمع مؤسسات من األوروبي االتحاد دول تطمبو ما حول الطرفان وتناقش
 .المسائل ىذه حول تعيدات من الدول ىذه من بمساعدات تتعمق التي

 بيا تبرعت التي الكرفانات اإلسرائيمي االحتالل جيش سرقة عريقاتوفي سياق متصل ادان د.
 .واألغوار أريحا بمحافظة العوجا بمدة في لمبدو( أوتشا) منظمة

 المصدر: موقع منظمة التحرير

 

  تمسك عمى ، التحرير لمنظمة التنفيذية ،"فتح" لحركة المركزية المجنتين عضو األحمد عزام شدد
 ابن" وأن كافة، المحتمة الفمسطينية األراضي في االنتخابات بإجراء فتح وحركة الفمسطينية القيادة
 ".القدس داخل يصوت أن يجب القدس

أن الرئيس ،االربعاء مساء فمسطين صوت عبر بث الذي" اليوم ممف" برنامج خالل االحمد وقال
فتح، دراسة كل االحتماالت وكيفية جعل لحركة مركزية ال المجنة عباس طمب منمحمود 

نحن دولة تحت االحتالل، وواجب المجتمع الدولي أن يوفر و االنتخابات مادة صراع مع إسرائيل، 
 .تيملنا كل اإلمكانيات السياسية والمادية بما فييا استخدام مقرا

 القيام الممكن من التي االحتماالت دراسة سيتم فإنو إسرائيل، رفضت حال أنووأوضح االحمد 
 الفصائل سيدعو عباس محمود الرئيس أن إلى موضحاً  ،"االنتخابات إجراء في جادون ألننا" بيا؛

 .القدس في االنتخابات إجراء رفض إسرائيل واصمت حال لالجتماع

 كونيا نستأذنيا؛ وال إسرائيل، نبمغ نحن العادة، في االنتخابات تجري حينما" إنو األحمد وقال
 .تحتمنا زالت ما التي الدولة

 التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين  عريقات صائب.د سيعقده اجتماع عن األحمد وكشف
 .إسرائيل عمى الضغط أخرى مرة منيم ليطمب األوروبية، الدول ممثمي مع اليوم

 ىذا ألغت األمريكية اإلدارة  ولكن ، طرحت"  القرن صفقة" ان األحمد  قال ، القرن صفقة وحول
 .المنامة ورشة فشمت بعدما". المصطمح

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/505118913690635/
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 التركيز إن األحمد قال واالحتالل، حماس بين تيدئية عن االعالم في يرشح بما يتعمق وفيما
سرائيل؛ حماس بين التيدئة عمى  أن إلى الفتا الفمسطينية، والقوى شعبنا وحدة تفتيت أجل من وا 

 .االنقسام الستمرار يعمل نتنياىو

 معنى وتدرك الفمسطينية، الوطنية الحركة من يتجزأ ال جزء حماس تكون أن نأمل: " وأضاف
 والسمم الحرب قرار" أن إلى مشيراً  ،" غزة في لدويمة تؤسس التي األمد طويمة تيدئة عن الحديث

 ".بو يتفرد أن فصيل أي أو فتح أو لحماس يجوز وال وطني، قرار

 فمسطين  تمفزيونلمصدر: ا

 

، إن الفمسطيني الشييد بيوم مركزي احتفالخالل ، نائب رئيس حركة فتح  محمود العالولقال  
 .الرئيس متمسك برعاية ذوي الشيداء واألسرى

أن شعبنا صامد رغم القرارات االسرائيمية بقرصنة أموال شعبنا، وتكثيف انتياكاتيا العالول  وأكد 
بالقتل عمى الحواجز، واالجراءات  ضد األرض بتصعيد البناء االستيطاني، واستيداف المواطنين

 .األميركية باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ومحاولة شطب حق العودة

ان يوم الشييد مناسبة تحمل كمًا كبيرًا من المشاعر واألحاسيس، ألننا نتحدث  العالول وأضاف
أجل  عن أكرم وأنبل البشر وأكثرىم إيثارًا وتضحية، فيم ضحوا بأرواحيم من أجل أن نحيا ومن

 .حرية شعبيم ووطنيم

ي حصنيم وما أن القيادة ممتزمة بما ضحى الشيداء من أجمو، "حيث سنحم عمىالعالول  وأكد 
رث من كرامة وعنفوان وكبرياء الثوا  .ر، وقيم جميمة، وأشياء ال تشترىبو، ألن بو أحالميم وا 

 مفوضية االعالم والثقافةلمصدر: ا

 

 تغيير عمى الماضية السنوات خالل عمل االحتالل إن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  
 االلتفافية الطرق من مجموعة خمق إذ مستوطنيو، لخدمة الغربية الضفة في الطرق شبكة طبيعة
 ما وىذا الفمسطينية، األراضي في متوازنة غير تحتية بنية خمق ما عمينا، االلتفاف الرئيسي ىدفيا
 ".وتغييره مقاومتو نريد
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 مرورياً  نموذجاً  والبيرة اهلل رام محافظة نحو" عنوان تحت عمل ورشة خالل اشتية. د  وأضاف
 تعبيد من منعنا خالل من عمينا االحتالل يفرضو الذي الواقع األمر كسر عمى نعمل"  حضاريًا،
 وشارع قمنديا لشارع موازيين شارعين فتح عمى العمل بدء إلى مشيرا ،"جديدة طرق وفتح الطرق
 .النار وادي

 تشمل أفقية تنمية عن نتحدث بالعناقيد التنمية استراتيجية عن نتحدث عندما": اشتية. د وبيًّن
 إلى المحافظات، وبين المحافظة في بل فقط المدينة في ليس متطورة وكيرباء ومياه طرق شبكة
 ".محافظة لكل التنافسية الميزة عمى قائمة عامودية تنمية جانب

 مجمس الوزراءالمصدر:

 

 عمى أميركيا وفدا ،القواسمي أسامة باسميا المتحدث ،"فتح" لحركة الثوري المجمس عضو أطمع
 أراضي في المتواصل االستيطاني التوسع سيما ال الفمسطينية، الساحة عمى المستجدات آخر

 .الغربية الضفة

 الممنيجة نتنياىو بنيامين االحتالل وزراء رئيس مخططات الوفد لقائو خالل القواسمي واستعرض
 فمسطين، دولة ألراضي االسرائيمي االحتالل ينيي سياسي، لحل وصولال إمكانية لتدمير

 .مؤخراً  ترمب اتخذىا التي القرارات ومخاطر

 وىو الدوليين، والقانون لمشرعية ومخالف ،"حرب جريمة" االستيطاني االستعمار أن عمى وشدد
 القوة، ومنطق السالح بقوة الفمسطينية واألراضي الممتمكات عمى يبنى

 مفوضية االعالم والثقافةلمصدر: ا

 

 الحرم أمام من 55الـ االنطالقة شعمة األربعاء، مساءالخميل، وسط إقميم فتح حركة أوقدت
 .الخميل وسط الشريف اإلبراىيمي

 الشريف، اإلبراىيمي الحرم أمام من مرة ألول الثورة انطالق شعمة بإيقاد فتح حركةواحتفمت  
 خرواط، عماد اإلقميم سر وأمين الرئيس، عن ممثال البكري، جبرين المواء الخميل محافظ بحضور
 .المواطنين من غفير وجميور اإلقميم وأعضاء
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 55الـ الذكرى إحياء فعاليات تكون أن قررت الخميل في فتح حركة إن اإلقميم سر أمين وقال
 صوب بالكامل موجية واألنشطة فعاليات بسمسة الماضي األربعاء منذ بدأت التي لالنطالقة،

 االحتالل قبل من المدينة من المغمقة واألجزاء القديمة والبمدة الشريف اإلبراىيمي الحرم
 أمام من مرة وألول الشعمة بإيقاد واختتمت ىويتيا، وتغير عمييا السيطرة يحاول الذي اإلسرائيمي،

 .الشريف اإلبراىيمي الحرم

 مفوضية االعالم والثقافةلمصدر: ا

 

 االحتالل حرب وزير إعالن إن ،مجدالني أحمد ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الق
 االميركي المستوطن وتصريحات إلسرائيل، الغربية الضفة في" ج" مناطق ضم بينيت، نفتالي
 الواضحة الشراكة يظير قانوني، يعتبره وأنو الغربية، الضفة في االستيطان حول فريدمان ديفيد
 ما عبر الفمسطينية القضية لتصفية لو تسعى ما بإطار ويندرج االحتالل، ودولة ترمب إدارة بين

 .القرن صفقة تسمييا

 الدولية الجنايات محكمة عمى والفاشية، العنصرية التصريحات ىذه أمام: "مجدالني وأضاف
 عمييا يعاقب جريمة االستيطان باعتبار اإلسرائيمي، االحتالل لمحاكمة العممية بالخطوات اإلسراع
 ".القانون

 في االحتالل قادة محاكمة عبر يمر االستيطان جرائم لوقف الوحيد الردع أن مجدالني واكد
 .حرب كمجرمي الدولية الجنايات محكمة

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 االحتالل دولة لدى األميركي السفير تصريحات إن اليباش محمود فمسطين قضاة قاضي قال  
 تصريحات ىي فييا، لمييود حقوق أنيا ادعى وما الغربية، الضفة حول فريدمان دافيد اإلسرائيمي

 لمتاريخ فاضح تزوير من فييا ما فوق محتممة، غير بدرجة لالشمئزاز ومثيرة ومستفزة وقحة
 .والعدالة القيم عمى وعدوان والواقع،
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 مصطنعة، جزافية وخرافات بأوىام المسكون فريدمان أن إلى ، صحفي بيان في اليباش وأشار
 التاريخية الحقيقة متجاىاًل  آلخر، حين من بيا ييذي التي التخاريف ىذه مثل عمى دائماً  يصر

 العربية ىويتيا وأن سنة، آالف ستة من أكثر منذ فمسطينية عربية ىي األرض ىذه بأن الساطعة
 اإلنسانية نبذتيا التي البغيضة العنصرية صناع بيذيان تتأثر أن من رسوًخا أكثر واإلسالمية

 . القويمة

 وىويتيا ممكيتيا حق وحدىم وليم الفمسطينيين، أرض ىي األرض ىذه،اليباش وأضاف
 عمرىا يعدو ال التي لدولتو أو المأفون، السفير ليذا يحق أنو يظن من وواىم ومقدساتيا،
 تاريخية وحضارة أرض ومصير وطبيعة ىوية يقرروا أن سنة، ثالثمائة من أقل سوى التاريخي
 أن تظن التي األميركية، المتحدة الواليات عمر من ضعف عشرين من أكثر عمرىا في تتجاوز
 .اإلنساني التاريخ ومسار حركة توقف أن يمكنيا الغاشمة االستعمارية القوة

 ديوان قاضي القضاةلمصدر: ا

 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 وسائل عمى أنباء من تداولو يتم ما صحة ، الحكومة باسم الرسمي المتحدث  ممحم إبراىيم نفى 
 بسبب الخميس ليوما الحكومية والدوائر والمؤسسات الوزارات تعطيل حول االجتماعي، التواصل
 .السائدة الجوية الظروف

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 901) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو االسير: احمد زىران  يواصل
 .تو بشكل كبير، في ظل تدىور صح اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  24) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 05) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

، إن وحدات القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل، اقتحمت الميمة الفمسطيني قال نادي األسير
 .( في معتقل "مجيدو" ونفذت عممية قمع واعتدت عمى األسرى2الماضية، قسم )

( أسيرًا إلى 41ولفت نادي األسير إلى أن عممية القمع استمرت لساعات، وعقب ذلك نقمت )
 .الزنازين

( 7( أسيرًا في معتقل "مجيدو" يقبعون في قسم )94وكانت إدارة المعتقل قد نقمت قبل عدة أيام )
(، جّراء غرق القسم بسبب األحوال الجوية الماطرة، عمًما أن عددًا من األسرى 2سم )قإلى 

 .( أسيراً 71( الذي يتسع فقط لقرابة )2يضطرون النوم عمى األرض في قسم )

 نادي االسير المصدر:

 

عمى االقل خالل عمميات دىم  ينمواطن 2 الخميساعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 .فرقة بالمحافظات الشمالية والقدسفتيش لمناطق متوت

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 جديدة استيطانية وحدة 0991 بناء اإلسرائيمية السمطات إعالن ،األردنية الخارجية وزارة نتأدا 
 .المحتمة الغربية الضفة في

 اإلسرائيمية المستوطنات" أن بيان في الفايز، اهلل ضيف السفير الوزارة باسم الرسمي الناطق وأكد
 ".الدولي اإلنساني والقانون الدولي لمقانون خرقاً  وتشكل شرعية، غير

 إجراءات من يمزم ما بكل والقيام مسؤولياتو، الدولي المجتمع تحمل ضرورة عمى الفايز وشدد
لز  الشامل، السالم وتحقيق الصراع حل جيود تقوض التي اإلسرائيمية االستيطان سياسة لوقف  اموا 

 .4992 رقم األمن مجمس قرار مقدمتيا وفي الدولية، الشرعية قرارات بتنفيذ إسرائيل

  وكالة االنباء االردنية المصدر: 

 

 مشروع عمى تصويتاً  سيجري المجمس إن ، األمريكي النواب مجمس رئيسة يبيموس نانسي قالت
 أن إلى مشيرة بإيران، يتعمق فيما العسكرية ترامب دونالد الرئيس أعمال من لمحد ييدف قانون
 .لمنواب ُقدمت إفادة بعد قائما ظل وقراراتيا اإلدارة استراتيجية إزاء القمق

 لكن الديمقراطيون، عميو يييمن الذي النواب مجمس عبر القانون مشروع يمر أن المرجح ومن
 ترامب إليو ينتمي الذي الجميوري الحزب أعضاء عميو يسيطر الذي الشيوخ مجمس في مروره
 .مؤكدا ليس

 رويترزوكالة :المصدر 

 

 محدث في مثل هذا اليو :  خامساً 

 

 لبنان في( ف.ت.م)  ل التنفيذية المجنة وممثل فمسطين سفير زكي عباس – 4112   -0- 9
 " . لبنان في فمسطين اعالن"  بعنوان وثيقة يطمق

 



  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-9                   الخميساليوم  : 

 

 

 منطقة في التجول حظر بفرض تقوم اإلسرائيمياالحتالل  جيش قوات - 0921 –   -0- 9
 ألعضاء تصدييم إثر المسجد وحراس المصمين من أعداد اعتقال عمى وتقدم األقصى المسجد
 .األقصى عمى رسمية اعتداء محاولة أول ىذه وكانت اإلسرائيمي، لمكنيست التابعة الداخمية لجنة

 

 السوريين) المتطوعين من العرب المناضمين بين عنيفة معركة نشبت – 0922   -0- 9
 من الحولة منطقة في الييودية المستعمرات في والمستعمرون جية من(  والفمسطينيين والمبنانيين

 ثانية جية

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

