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   أواًل : الممف السياسي 

 الفرنسي نظيره سيمتقي عباس محمود الرئيس ان اليرفي سممان فرنسا في فمسطين سفير قال 
 لألمم العامة الجمعية اجتماع لحضور نيويورك الى توجيو قبل باريس في ماكرون ايمانويل
 األموال عمى اسرائيل وسطو القضية تطورات واخر المشتركة القضايا كافة لبحث المتحدة،

 .واالستيطان الفمسطينية
 فرنسية مبادرة طرح بصدد انو اعمن ماكرون الرئيس ان ،" فمسطين صوت" عبر اليرفي واضاف
 .الدولتين حل اطار وفي الدولية الشرعية وفق الفمسطينية القضية لحل جديدة اوروبية

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 الخميل مدينة إلى نتنياىو زيارةأن  ،ن الشيخ يحس :المجنة المركزية لحركة فتح الوزير عضوقال 
 المستعمرين لجموع ارضاء وتأتي الوقح المحتل لعقمية وتكريس ، الدولية لمشرعية صارخ تحدي

 .اإلسرائيمية االنتخابات قبيل المستوطنين
 من تغيرلن  الزياره ىذه عمى ان  "تويتر"في تغريدة عمى حسابو الرسمي عمى  وشدد الشيخ  

 بفمسطينيتيا الرحمن خميل وشوارع وازقة اإلبراىيمي الحرم جدران عمى المنقوش التاريخ حقيقة
 .وعروبتيا

 تويترالمصدر: 
 
 االوان آن انو الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العميا القيادية الييئة عضو عبيد جمال قال  

 غزة بخصوص الحكومة وتتخذىا اتخذتيا التي واالجراءات السياسات لكافة شاممة مراجعات لعمل
لغاء  وخطوات باجراءات واستبداليا ، تنفيذىا وراء من الجسيم والضرر بل ، فشميا أثبتت التي ،وا 
 . شعبنا أبناء صمود تعزز
 الذين التنظيم وأبناء فتح لحركة االعتبار إعادة ضرورة عمى صحفي تصريح في عبيد وأكد

 بالشرعية ويتمسكون ، ومختمفة متعددة وتحديات وصعبة ثقيمة مسؤوليات عاتقيم عمى يحممون
 . أبنائيم عظام يطحن الذي الجوع رغم الوطنية القيادة حول ويمتفون ، الفمسطينية

 الموظفين أوضاع باستغالل العكرة المياه في لممتصيدين  تسمح لن فتح حركة ان عبيد وقال
 خالل من شعبنا أبناء بين شروخات إلحداث إال تيدف ال بالـتأكيد التي سموميم لدس المأساوية

ظيار التماسيح دموع ذرف  التنظيم قدرة مؤكدا ، حقوقيم عمى والتباكي المصطنع التعاطف وا 
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 حتى واستغالل المواقف وبيع المزايدات عن بعيدا ، غزة في شعبنا وأبناء أبنائو حقوق حماية عمى 
 . والمعاناة المآسي
 بسبب ، النواحي كافة من غزة ممفات كافة لدراسة المجان تشكيل يشمل أن بضرورة عبيد وطالب

ن ، 7002 في غزة عمى حماس سيطرة منذ وتنوعيا وتراكميا المشاكل كثرة  عند توقفت الحياة وا 
 ،وال لممتعطمين عمل فرص وال لمخريجين وظائف ال ، غزة في فتح ألبناء بالنسبة التاريخ ذلك

 . لمشباب مستقبل وال ، لمموظفين استحقاقات
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 
 المولودين مواطنييا بتسجيل األمريكية االدارة لمحاولة المطمق رفضيا عمى الخارجية وزارة أكدت 

 . االخرى الشخصية ومستنداتيم سفرىم جوازات في اسرائيل_  القدس"  اساس عمى القدس  في
أن مجرد التفكير بيذا االتجاه ىو خرق فاضح لمقانون الدولي ، صحفي بيان فيالوزارة وأوضحت 

والشرعية الدولية وقراراتيا، وىو محاولة لترجمة اعالن ترامب المشؤوم بشأن القدس ونقل سفارة 
 .وتلكونو يعبر عن عمق االنحياز االمريكي الكامل لالحتالل وسياسا باإلضافةبالده الييا، ىذا 

 اية وتقويض شعبنا، معاداة في ترامب ادارة قبل من امعانا الخطوة ىذه أن ، الوزارة واعتبرت
 المستشارين مع بالتشاور تدرس  انيا مؤكدةً  ،الدولتين حل اساس عمى السالم لتحقيق فرصة

 االدارة اقدمت حال في الخطوة ىذه لمواجية االتباع الواجبة واالجراءات السبل انجع القانونيين
 .نفسيا االمريكية المحاكم الى التوجو ذلك في بما تنفيذىا، عمى االمريكية
 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 حكومة رئيس قداما خطورة من مجدالني أحمد.د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رحذ
 استيطانية وحدة 000 إقامة عن واالعالن اليوم الخميل مدينة اقتحام نتنياىو بنيامين االحتالل
 إلثبات ييدف إنو"  قائالً  المتطرفين، الكنيست أعضاء من تواقيع وجمع القديمة البمدة في جديدة
 لثورة التسعين الذكرى لمناسبة ييودية ممكية ىو القديم والسوق القديمة البمدة بأن الييودية الرواية
 ".البراق
 كرسي عمى لمبقاء واستماتو بشراسة يقاتل نتنياىو إن  ،" فمسطين صوت" عبر مجدالني. د وقال
 من تمكنو والتي شعبنا أبناء بحق الجرائم تنفيذه خالل من وذلك الشخصي أمنو عن ليدافع الحكم
 .باالنتخابات الفوز تحقيق
 الوطني المجمسين قرارات لتطبيق شكمت التي المجنة بأن مجدالني. د أوضح ثانية جيةومن 

 مع التحرك خالل من وقانونية وسياسية دبموماسية مستويات عدة عمى متابعتيا تواصل والمركزي
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 االسرائيمي الجانب مع االرتباط لفك الخطوات استمرار الى مشيرا الفاعمة، الدولية االطراف كافة 
 .المستويات مختمف عمى

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 بنيامين االحتالل حكومة رئيس اقتحام تداعيات من اليباش محمود فمسطين قضاة قاضي ذرح  

 أصوات لكسب الدعائية حممتو إطار في اليوم، الرحمن خميل لمدينة المتطرفة وزمرتو نتنياىو
 .االحتالل بدولة القادمة االنتخابيات في والمستوطنين المتطرفين

 اقتحام بنتائج مذكرا حية، ذاكرتو تزال ما الفمسطيني الشعب أن صحفي، بيان في اليباش وأكد
 الفمسطيني الشعب ان ومؤكدا عاما، عشرين قبل الشريف القدسي لمحرم شارون ارئيل المتطرف
 اقترفيا التي اإلرىابية المجزرة جراء تندمل لم ندية جراحيم زالت ما بالذات الخميل مدينة وأىالي

 4991 عام الشريف اإلبراىيمي الحرم داخل المصمين بحق جولدشتاين اإلرىابي
 وكالة وفاالمصدر: 

 االحتالل حكومة رئيس مشاركة والمقدسات القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية الييئة اعتبرت ا
 إجراءات وسط الخميل، في الشريف اإلبراىيمي الحرم اقتحام في األربعاء اليوم نتنياىو بنيامين
 عن سمخو لعممية واستكماال أواًل، يستيدفو الذي التيويدي المخطط من جزءا" مشددة أمنية

 ".أخيرا وتطرفو االحتالل عنصرية عمى حيا وشاىدا ثانيًا، عروبتو
" نتنياىو" ومشاركة عام، بشكل اإلبراىيمي لمحرم االقتحامات عمميات أن بيان، في الييئة وأكدت
 االحتالل، حكومة تنتيكيا التي االستفزازية السياسة عمى إسرائيمي إصرار ىو خاص، بشكل اليوم
 من خطوة ىو بل األول، االنتياك ليس المقدسات لحرمة واالنتياك التدنيس ىذا أن" إلى مشيرة

 .تيويده خطوات
 وكالة وفاالمصدر: 

  
الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد األقصى في القدس، من إعالنات تبّثيا  حذر

شركات إسرائيمية لمنح قروض مالية مغرية بطرق ميّسرة، مقابل رىن األشخاص لممتمكاتيم من 
 بيوت أو عقارات أو أراضي.

ائو تسريب ، إلى أن ىذه األسموب مشبوه ومرفوض، وُيقصد من ور صحفيوأشار صبري في بيان 
 ىذه الممتمكات إلى عصابات المستوطنين.

 المصدر: صحيفة القدس
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 مع األول التوأمة مشروع األربعاء، اليوم والحدود، لممعابر العامة واإلدارة المالية وزارة طمقتأ  
 في فمسطين دولة قدرة تعزيز بيدف الميتوانية، والجمارك الميتواني الحدود حرس ليتوانيا، جميورية
 .والحدود المعابر عمى الرقابة وتطوير المباشرة، غير والضرائب الجمركية االيرادات جمع تحسين

  وكالة وفاالمصدر: 
 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

دىم وتفتيش  حمالتخالل  ، امواطن 47،  األربعاءاعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
 . والقدس لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد  وفي سياق االقتحامات اليومية لممسجد االقصى
 االحتالل قوات، كما اغمقت األقصى المبارك من جية باب المغاربة بحراسة من شرطة االحتالل

 .المبارك األقصى المسجد ابواب أحد الساىرة باب األربعاء، اليوم االسرائيمي،
، كافة المحالت التجارية الواقعة عمى برت قوات االحتالل اإلسرائيمي، صباح اليوم أجمن ناحية و 

جانبي الشارع من منطقة الراس بجوار مستوطنة "كريات اربع" حتى المسجد اإلبراىيمي عمى 
 .اغالق ابوابيا، تمييدا لزيارة رئيس حكومة االحتالل "بنيامين نتنياىو" لمخميل

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

ول االنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، قال مركز معمومات وادي حموة، في تقريره الشيري ح
آخرين، وىدمت ستة  407إن قوات االحتالل قتمت خالل شير آب الماضي، مقدسيا واعتقمت 

 منازل، ومنعت اقامة ست فعاليات.
وأضاف المركز أن الشير الماضي شيد سابقة خطيرة في المسجد األقصى المبارك، باقتحامو 

وطنيو في أول أيام عيد األضحى، واستشيد طفل عمى عتبات من قبل قوات االحتالل ومست
االقصى، كما الحق وزير األمن الداخمي في حكومة االحتالل الفعاليات في مدينة القدس بمنعيا 
بحجة رعايتيا من قبل السمطة الوطنية، فيما تواصمت حمالت االعتقاالت وسياسة اليدم في شتى 

 .أنحاء المدينة
  وكالة وفاالمصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-4                   عاءاألرباليوم  : 

 األمريكي الرئيس أطمقيا التي السالم خطة إن نتنياىو نيامينباالسرائيمي  الوزراء رئيس قال 
دون ،  التي ستعقد منتصف الشير الحالي اإلسرائيمية االنتخابات بعد" فوًرا" ستعمن ترامب دونالد
 إلعالنيا محدًدا تاريًخا تحديد 
 منمخاطبًا ناخبيو ،  ، آتا كريات مستوطنة في الميكودحزب خالل حممة انتخابية ل نتنياىو وقال

 .االنتخابات بعد مباشرة  ستعمن والتي ، خطة الرئيس ترامب مع يقود التفاوض أن ترغبون 

  ترجمة مفوضية االعالم المصدر: 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 حكومة رئيس إعالن الرويضي أحمد السفير فمسطين في االسالمي التعاون منظمة ممثل أدان
 ذلك معتبرا الشريف االبراىيمي والحرم القديمة وبمدتيا الخميل اقتحام نتنياىو بنيامين االحتالل
 .االسالمية المقدسات عمى اعتداء
 دعاية أي في االسالمية مقدساتنا استخدام رفض عمى ،" فمسطين صوت" عبر الرويضي وأكد

 عدد أكبر عمى لمحصول التمثيمية بالمسرحية االقتحام ىذا واصفا األحوال، من حال بأي انتخابية
 .المقبمة الكنيست انتخابات في االصوات من

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 المضيفة العربية الدول في الفمسطينيين شؤون عمى المشرفين لمؤتمر الطارئ االجتماع ندد 
 وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة ليا تتعرض التي والتشكيك االستيداف بحممة لالجئين
 عمى التصويت اقتراب مع بالتزامن األمريكية، اإلدارة من وخاصة ،(أونروا) الفمسطينيين الالجئين

 حذر حين في المقبل، نوفمبر شير في المتحدة األمم في ليا الممنوح التفويض تجديد قرار
 .بالوكالة المساس من االجتماع

 دعم ضرورة عمى القاىرة في العربية الجامعة بمقر أمس، أعمالو اختتم الذي االجتماع، وشدد
 أو مساس أي ورفض ،4919 لعام 207 رقم إنشائيا لقرار وفقاً  عمميا، أداء في الوكالة استمرار
 ل األمريكي االنحياز العربية الجامعة انتقدت كما الفمسطيني، الالجئ صفة بتعريف تالعب

 .«أونروا» عمل إنياء ومحاولة «إسرائيل»
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 والصحية التعميمية خدماتيا كل تقديم في «األونروا» استمرار ضرورة إلى االجتماع ونبو 
 حل حتى عممياتيا، ومناطق وخارجيا، المخيمات داخل الالجئين لكل واإلغاثية واالجتماعية

 .4911 لعام 491 القرار في ورد لما وفقاً  وشاماًل، عادالً  حالً  الالجئين قضية
 الخميج االماراتية:صحيفة لمصدرا
 
أيد األردن طمب دولة فمسطين مواصمة األمانة العامة وبعثاتيا في الخارج ومجالس السفراء    

العرب جيودىا في تفعيل قنوات االتصال الدبموماسية والسياسية مع دول العالم لحثيا عمى 
 .التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية

 :صحيفة الدستور االردنيةلمصدرا 
 بأنيا بالده بيا اعترفت التي القدس في تجاري مكتب فتح بينيتز، ماريو باراغوي رئيس قرر

 .األخرى الدول وبعض وغواتيماال األميركية المتحدة بالواليات أسوة إلسرائيل عاصمةً 
. بالده في رسمية تمفزيونية لقناة بذلك صرح بينيتز فإن ،كان العبرية قناة أوردتو ما وبحسب
 تل مع الدبموماسية الخالفات بعد إسرائيل مع كاممةً  العالقات عودة عن تحدث أنو إلى مشيرةً 
 .القدس إلى السفارة بنقل قراره عن عوتراج عقب أبيب

 ترجمة صحيفة القدس:لمصدرا
 وذلك مبكرة النتخابات الدعوة إلى سيمجا إنو جونسون، بوريس البريطاني، الوزراء رئيس أكد

 األوروبي االتحاد من البالد بخروج يتعمق فيما حكومتو سياسة حول الخالف بسبب
 إجراء يريد ال إنو العموم، مجمس أعمال جدول حول تصويتا خسارتو عقب جونسون وقال

"  البرلمان أعضاء حاول ما حال في الخطوة ىذه عمى األقدام إلى سيضطر أنو إال انتخابات،
 ".بريكست لتعطيل أخرى بمحاولة القيام

 إرجاء لفرض قانون مشروع عمى لمتصويت البرلمان إلى األربعاء، اليوم النواب، مجمس وسيجتمع
 من اتفاق دون من المتحدة المممكة خروج منع إلى اإلجراء وييدف، "بريكست" لموعد جديد

 .األوروبي االتحاد
 بي بي سي:لمصدرا
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-4                   عاءاألرباليوم  : 

 اإلطاحة منذ سودانية حكومة أول في عضوا 41 حمدوك اهلل عبد يالسودان وزراءال رئيساختار   
 .الماضي نيسان في البشير عمر بالرئيس
 وزارة الدولي البنك في سابق اقتصادي تولى كما الخارجية وزارة تتولى امرأة أول الحكومة وتضم
 البشير ضد شيورا استمرت احتجاجات في تسببت اقتصادية ألزمة التصدي عميو وسيكون المالية
 .الماضية الشيور خالل حدتيا وزادت

 صحيفة الشرق االوسط:لمصدرا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 من امتد كبير بيجوم الفمسطينيين المناضمين من مجموعات قامت  –4909 -1-9   

 في موقعاً  47 واستيدفت كمم 77 طوليا واجية عمى جنوباً  السويمة مخفر إلى شماالً  التركمانية
، ناقص 212 موقع نخمة، الوتاد، أم، الطمونية، الكرنتينا سدرة، أم التركمانية،: ىي معاً  آن

 استطاع وقد الحمراء والتمة العوجا الجفتمك ومعسكر والجفتمك الكرنتينا بين مواقع وثالثة
  .الوقت من لمدة المواقع من العديد عمى السيطرة المناضمون

 
ييود الفمسطينية السمطة رئيس عرفات ياسر من كل قعو   –4999 -1-9    رئيس باراك وا 

 "7ريفر واي" اسم عمييا أطمق التي الشيخ شرم مذكرة إسرائيل حكومة
 
 

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

