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   أواًل : الممف السياسي 

 القادر عبد الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية رئيس نظيره عباس، محمود الرئيس ىنأ   
 .المجيدة الجزائرية الثورة بعيد االحتفال بمناسبة صالح بن

 لشعبنا ثابت أخوي دعم من الجزائر تقدمو ما لكل والتقدير الشكرة جزيل عن سيادتو أعرب و
قامة ألرضنا االحتالل إنياء أجل من المشروع ونضالو  القدس وعاصمتيا المستقمة دولتنا وا 
 .الشريف

  وكالة وفاالمصدر:

 

 الفرصة باقتناص بريطانيا عريقات صائب التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين طالب 
 عبر عنيا المسؤولة السياسية فمسطين شعب قضية حل في وجوىري فاعل دور لمعب السياسية

 الظمم عن والسياسية القانونية بمسؤوليتيا واالعتراف لشعبنا، االعتذار خالل من الزمن من قرن
 .بو أوقعتو الذي

 بمفور وعد لصدور 201الـ الذكرى حمول لمناسبة عنو، صدر صحفي، بيان في عريقات ودعا
 ردع في إرادتيا بترجمة كفيمة عممية بمبادرات والدفع فمسطين، بدولة االعتراف إلى المشؤوم،
 نظام لترسيخ االحتالل سمطة تقودىا التي العرقي التطيير وعمميات واالستيطان االحتالل
 .العنصري القومية قانون إلى يستند استعماري عنصري

 ستشكل أنيا إالا  االستعمار، وآثار نتائج وحدىا تمحو لن اإلجراءات ىذا أن من الرغم عمى: وقال
 الشرق في ودائم عادل سالم لتحقيق بواجباتو لمقيام الدولي المجتمع أعضاء لسائر نموذجا
 .العالم وحول األوسط

 إحقاق نحو ممح نوعي تحول إلحداث بمسؤولية تتصرف أن لبريطانيا األوان آن لقد: وأضاف
 مشددا ،"قرن من أكثر قبل بمفور ليا وتنكر رفضيا التي الفمسطيني لمشعب السياسية الحقوق
 تيمنت التي االحتالل دولة وصنيعتو االستعماري الوعد ليذا الضحية زالت ال فمسطين أن عمى
 تقرير في واألصيل المشروع وحقو لشعبنا السياسية الحقوق إنكار في بمفور بوعد

 وكالة وفاالمصدر:".المصير
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 ان ىولي ابو احمد الالجئين شؤون دائرة رئيس ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو كدأ  
 وفي التصفوية والمؤامرات المشاريع كافة مواجية في الحربة رأس سيبقى الفمسطيني الشعب
 . والثوابت الحقوق تستيدف التي االمريكية القرن صفقة منيا المقدمة

 الفمسطيني الشعب ان بمفور لوعد( 201) الذكرى بمناسبة صحفي بيان في ابو ىولي  واضاف
 والوطن التوطين مشاريع واسقط المؤامرات وجو في وقف ، عباس محمود الرئيس برئاسة وقيادتو
 من بمفور وعد جريمة استكمال القرن صفقة خالل من تسعى االمريكية االدارة ان الى الفتا البديل
 وتوطين األونروا دور وانياء ليا عاصمة بالقدس واالعتراف اسرائيل دولة ييودية ترسيخ خالل

 الوجود وانياء الفمسطينية القضية لتصفية كمدخل المضيفة البمدان في الفمسطينيين الالجئين
 . ارضو عمى الفمسطيني

 لصالح القوة موازين اختالل بسبب الماضي في بمفور وعد مرا  اذا انو عمى ىولي ابو واكد
 بمغت ميما الحاضر في االمريكية القرن صفقة تمر فمن االحتالل عمى القائمة الدولة اسرائيل

 . الفمسطيني شعبنا عمى والضغوطات المؤامرات واستعرت التضحيات

 ال لمن وأعطي األرض تمتمك ال جية من صدر ألنو باطالً  سيبقى بمفور وعد ان الى ولفت
 اإلنسان حقوق ولمبادئ الدولية والقوانين والمواثيق األعراف لكافة الصريح والنتياكو يستحق
 . لمشعوب لحقوق وتنكره

 دائرة شؤون الالجئين:المصدر

 

 إلى فمسطين بدولة تعترف لم التي وبرلماناتيا العالم دول الفمسطيني الوطني المجمس البط   
 ثمناً  يدفع يزال ما الذي لشعبنا انصافاً  الصمة، ذات الدولية الشرعية لقرارات وفقاً  بيا االعتراف

 . المشروعة وحقوقنا أرضنا حساب عمى وتنفيذه بمفور لوعد نتيجة وتشردًا، دماً  باىظاً 

 الوعد ىذا أن بمفور، وعد عمى 201 مرور بمناسبة  أصدره بيان في الوطني المجمس وأكد
 من أكثر وتيجير اقتالع الى أدت جريمة الدولي القانون وقواعد ألحكام وفقاً  يعتبر االستعماري

بادة وتدمير آثمة، عرقي تطيير عممية في فمسطين سكان نصف  وبمدة قرية 132 من أكثر وا 
 . شعبنا أبناء بحق الدموية المجازر مئات جانب الى فمسطينية،

http://www.plo.ps/article/51551/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-102-%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 يعيش اآلن حتى يزال ما الذي شعبنا، لمعاناة حد   لوضع األوان آن إنو: الوطني المجمس وقال 
لزامو محاسبتو عن الدولي المجتمع َعِجزَ  مجرم، احتالل تحت  أدى الذي االمر قراراتو، بتنفيذ وا 
 واالعتقال والقتل العدوان مع والمترافقة بالتقادم، تسقط ال التي الجريمة تمك استمرار الى

 وشدد. شعبنا عمى الكارثة بيذه تسبب من ومقاضاة مساءلة يقتضي الذي األمر واالستيطان،
 االحتالل إلنياء الجاد العمل ودولو ومؤسساتو الدولي المجتمع مسؤولية عمى الوطني المجمس

قامة وعودتو مصيره تقرير من شعبنا وتمكين اإلسرائيمي  القد مدينة وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 

 موقع منظمة التحريرالمصدر:

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 

 اإلعالم وزراء لمجمس التنفيذي المكتب رئيس مع المحمود، يوسف اإلعالم وزارة وكيل حث 
 وسبل العربي، لإلعالم دائمة عاصمة القدس قرار تكريس الغويل، فوزي المفوض الوزير العرب
 .العربي اإلعالم في فمسطين حضور تعزيز

 عمى القاىرة، المصرية العاصمة في بينيما جر الذي المقاء خالل الغويل، مضيفو المحمود وأطمع
 .المحتمة القدس فييا بما فمسطين في والميدانية السياسية واألوضاع التطورات آخر

 حضور بتعزيز يتعمق فيما لتنفيذىا تسعى التي والمشاريع الوزارة توجيات المحمود وناقش
 الذي الرئيسي العنوان وىو والدولي، العربي اإلعالميين المشيدين في المحتمة والعاصمة فمسطين
 .المرحمة ىذه في اإلعالم وزارة ترفعو

 عباس، محمود الرئيس رأسيا وعمى وقيادتو الفمسطيني الشعب صمود الغويل ثمن جانبو، من
 باعتبارىا والقدس الفمسطينية لمقضية العربية الدول جامعة توليو الذي االىتمام عمى مشددا
 .العربية لألمة األولى المركزية القضية

    وكالة وفاالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً    

سرائيمية، فجر اليوم السبت، سمسمة غارات جوية استيدفت مواقعا اإلحربية الطائرات الشنت    
 .في مختمف مناطق قطاع غزة ودمرتيا وألحقت أضرارا بممتمكات المواطنين

 أمس أصيب،وفي اطار قمع قوات االحتالل لممسيرات السميمة االسبوعية في محافظات الوطن، 
 خالل باالختناق وآخرون الحي، بالرصاص 15 بينيم االحتالل، برصاص مواطن 200 الجمعة،

 .غزة قطاع شرق األسبوعية السممية لممسيرات اإلسرائيمي االحتالل قوات قمع

 قمع جراء لمدموع، المسيل بالغاز باختناق األجانب والمتضامنين الشبان عشرات أصيبكما 
 شارع بفتح والمطالبة لالستيطان المناىضة األسبوعية قدوم كفر مسيرة اإلسرائيمي االحتالل جيش
 .بمحافظة قمقيمية عاما 21 منذ المغمق القرية

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 بجراح متأثراً  ،(عاما 15) الشحري محمد أحمد الشاب استشيادعن  ، الصحة وزارة أعمنت 
 فيما غزة، قطاع جنوب خانيونس محافظةل السبت اليوم فجر إسرائيمي قصف في بيا أصيب
رًا متاث من محافظة خان يونس ن استشياد الشاب براء العمور، فيما اعمن عآخران اثنان أصيب

 .1022بجراحة التي اصيب بيا في عدوان عام 

 وزارة الصحة المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 أجل من ومتواصل مكثف بشكل العمل الحمبوسي، محمد العراقي، النواب مجمس رئيس أكد  
 عن ممثمين بمشاركة دستورية تعديالت إجراء عمى والعمل خارجي، ضغط دون ومطالبو الشعب

 .المتظاىرين

 مكثف بشكل سيعمل المجمس أن الحمبوسي في تدوينة عمى حسابو عمى "فيس بوك" ، وأضاف
 أو كان إقميميا خارجي، ضغط دون ومطالبو، الشعب أجل من" الميمة ىذه من اعتبارا ومتواصل

 ".العراقيين مصمحة فيو لما حزبية، أو شخصية إرادات فرض ودون دوليا،

 شبكة فيس بوكالمصدر: 
 

" القرن صفقة" أن الواضح من بات أنو الفروف، سيرغي الروسي، الخارجية وزير أعمن 
 .متكاممة فمسطينية دولة إقامة تفترض ال األمريكية

 بعد فورا إسرائيل دولة إقامة إلى الجمعة، مساء ،" 12 روسيا" لقناة"  حديث في الفروف وأشار
 .اآلن حتى فمسطينية دولة إقامة تتم ولم ،2421 عام الصدد بيذا أممي قرار تبني

 المتحدة، الواليات شيء كل وقبل شركائنا، من الكثير يريد ال يبدو ما وعمى: "قائال وتابع
 ".إقامتيا

 كما التي القرن، بصفقة الجميع المتحدة الواليات تعد الدولية القرارات تنفيذ من بدال: "وأضاف
 ".متكاممة فمسطينية دولة إقامة تفترض لن الجميع، أدرك

 42قناة روسيا : المصدر

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-2                   السبتاليوم  : 

  

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 وقد ، االسرائيمي االحتالل أيدي في غزه قطاع سقط بمفور وعد ذكرى في– 2411 -22- 1  
 تأميم بعد مصر عمى الثالثي العدوان خالل وذلك وفرنسية بريطانية قوات القطاع الحتالل سبقيم
 . السويس قناة

 

 إلى( البريطاني الخارجية وزير بمفور ارثر)بمفور وعد بريطانيا أصدرت– 2425 -22- 1  
 . فمسطين في لمييود قومي وطن إقامة إلى يدعو الذي الصييوني، روتشيمد

 
 
 
 

 انتهت النشرة اليومية    
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

