
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-11                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 رجب التركي الرئيسنظيره و  عباس، محمود رئيسال بين ىاتفي اتصال األحد، مساء جرى، 
 .أردوغان طيب

 القدس بمدينة يتعمق فيما خاصة الفمسطينية، القضية تطورات عمى التركي نظيره الرئيس، وأطمع
 سياسة واستمرار تيويدىا، ومحاوالت يومية، إسرائيمية وانتياكات اعتداءات من لو تتعرض وما

 وقطاع الغربية والضفة القدس من كل في إجرائيا وأىمية االنتخابات لموضوع إضافة االستيطان،
نياء الوطنية الوحدة لتحقيق المبذولة والجيود غزة،  .االنقسام وا 

 تركيا لمواقف وقيادتو الفمسطيني الشعب وتقدير شكر عن االتصال، خالل الرئيس، وأعرب
 تعزيز أىمية عمى مشددا كافة، الدولية المحافل في وشعبيا الفمسطينية لمقضية والداعمة المستمرة
 .البمدين بين الثنائية العالقات

 مشددا المحافل، كافة في الفمسطينية لمقضية بالده دعم استمرار أردوغان الرئيس أكد جيتو، من
 المطموبة الجيود كل ببذل ووعد االنتخابات، ىذه بأىمية يتعمق فيما الرئيس سيادة موقف عمى
 .البمدين بين المشتركة المواقف تنسيق أىمية التركي الرئيس أكد كما، إنجاحيا أجل من

  وكالة وفا المصدر:

 

 الترتيبات بشأن رسمي رد أي تتمقي لم بأنيا" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت   
 بالمحافظات الجنوبية. عرفات ياسر الخالد لمشييد عشر الخامسة الذكري بأحياء المتعمقة

 الجيود كل رغم وأوضحت حركة فتح في بيان صادر عن مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية،
 عممي شيء أي عن تسفر لم الجيود ىذه كل أن إال مشكوره والفصائل القوى مختمف تبذليا التي
 األختطاف حمالت و قائمة الزلت الداخمي واألحتقان الغضب حالة أن و اآلن، حتى

 .مستمرة الحركة كوادر و لقيادات واألستدعاءات

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر:

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-11                   االثنيناليوم  : 

في تدوينة عمى خسابة عمى ،الشيخ حسين الوزير  ،"فتح" لحركة المركزية المجنة عضو قال  
 محمود عباس  الرئيس رسالة عمى الخطي الرد" حماس" حركة من المطموب إن شبكة "تويتر"

 الفصائل بباقي أسوة وذلك والتشريعية، الرئاسية لالنتخابات الطريق خارطة حددت التي
 .الفمسطينية

 شبكة تويترالمصدر:  

 

،والمركزية لحركة فتح ، عمى خطاب لمنظمة التحريرمجنتين التنفيذية األحمد عضو ال عمق عزام 
 فصائل لكل رسالة أرسل عباس محمود الرئيس خطابات، عمى نرد ال اسماعيل ىنية، نحن

 اليوم وحتى فصائل، 01 إلى إيصاليا توليت من وأنا التنفيذية، المجنة عبر التحرير منظمة
 عمييا. بالموافقة فصائل 7 رد استممت

 حنا االنتخابات لجنة رئيس بواسطة حماس حركة إلى أرسمت ان الرسالةوأضاف االحمد،  
 ". عمييا لمرد حرفاً  حرفاً  الرسالة سندرس إننا لو وقالوا خصيصًا وسمميا، وذىب ناصر،

 شبكة تويترالمصدر: 

 

 عمى حماس حركة بموافقة: “عيطة أبو فايز فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين نائب رحب
 .”الوطني المقاء قبل لالنتخابات الرئاسي المرسوم إصدار عباس محمود الرئيس طمب

 ىنية عنيا تحدث التي المتطمبات جميع أن ،“ الغد“ قناة لموقع حديث في عطية أبو وأضاف
 الرئاسي المرسوم إصدار بعد سيكون الذي الوطني المقاء خالل من مناقشة إلى تحتاج

 .”لالنتخابات

 تطبيق ىناك يكون أن ونأمل المرحمة، ىذه في االشتراطات دائرة من نخرج أن نريد: “وتابع
 مصمحة ألنيا االنتخابات إنجاح أجل من حماس حركة من الواقع أرض عمى وجدي عممي

 .”عامة فمسطينية

 فيما حماس، حركة اشتراطات من المحام محمد فتح لحركة الثوري المجمس عضو حذر بدوره،
 .الفمسطينية االنتخابية بالعممية يتعمق



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-11                   االثنيناليوم  : 

 أن تحاول لالنتخابات الدعوة بداية من حماس إن ،”الغد“ قناة مع ىاتفية مداخمة في المحام وقال 
 ىذه تنسف اشتراطات إلى تذىب ثم ومن االنتخابات، ىذه عمى بالموافقة لمشارع خطابا توثق

 و الرئاسة وكذلك التشريعي المجمس انتخابات إلى وصوالً  الديمقراطية العممية وتعيق الموافقة
 . الوطني المجمس حتى

 خالل ىنية إسماعيل حماس لحركة السياسي المكتب رئيس بو جاء ما أن إلى المحام ولفت
 يسبق لالنتخابات الرئاسي المرسوم يكون أن في عقبة ىناك تكون لن أنو الصحفي، المؤتمر
 ومن فتح حركة من توجيا ىناك ألن بالفرض، موسومة موافقة ىي المقرر، الوطني االجتماع
 .االنتخابات ليذه بالدعوة عباس محمود الرئيس

 موقع قناة الغدالمصدر: 

 

 لمجميع الوطن وىو بسيط لمديمقراطية فتححركة  مفيوم إن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال   
 مدرسة من تخرج بل خصومو لتصفية مدرسة من عرفات ياسر يتخرج ولم بو، يمتزم من ولكل
 ".الثانوي والتناقض الرئيسي التناقض بين والصديق، العدو بين بيا يميز

 ياسر القائد الرئيس الستشياد عشرة الخامسة الذكرى إحياء حفل في كممتو خالل وقال د.اشتية 
 من الشعب إلى اليوم تحتكم البنادق، من غابة في الديمقراطية أقامت التي فتح"حركة  عرفات،
 والتوجو االنتخابية الديمقراطية ىو االنقسام إلنياء المدخل بأن مازن أبو الرئيس طرحو ما خالل
 أبو إن. االنقسام إنياء ىدف إلى يوصمنا لم الذي العبثي الجدل ووقف االنتخابات إجراء نحو

 الفمسطينية التحرير منظمة مظمة تحت الفمسطينية الوطنية المدرسة يجسد فتح، ومعو مازن،
 ".البنادق غابة ديمقراطية محقاً  يسمييا عمار أبو كان والتي

ضاف اشتية: "تحقيق وحدتنا تحت سقف البرلمان سوف يمكننا من مواجية السياسات وأ
االستعمارية التي تشنيا عمينا إسرائيل، وحركة فتح اليوم في حالة تصد وصمود وبناء، ونحن 

الصييوني ومواجية سياستو، وىي حكومتيا فيي التي تقود الكفاح ضد المشروع االستعماري 
الفمسطينية  التي تبني المجتمع وتناضل من أجل إنياء االحتالل وانتزاع الحق بإقامة الدولة

 ."المستقمة المبنية عمى المعايير الدولية والقيم اإلنسانية، دولة لكل المواطنين األحرار

  مجمس الوزراء:المصدر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-11                   االثنيناليوم  : 

أي أفكار أو مقترحات بشأن ازالة أن السياسي لحزب الشعب وليد العوض، قال عضو المكتب 
لضرورة الرد بوضوح عمى  العقبات أمام إجراء االنتخابات يجب أال تتعارض أو تشكل بديالً 

 ."التي حمميا رئيس لجنة االنتخابات د. حنا ناصر بيذا الشأن محمود عباس الرئيس رسالة
األمر "سيعزز المناخات  "فيس بوك"، إن ىذا بو عمى حساة لو دوينوأضاف العوض في ت

 ."اإليجابية ويبدد القمق المشروع لدى المواطنين

 شبكة "فيس بوك":المصدر

 

 إلحباط وعربيا فمسطينيا حراك ىناك إن ىولي، أبو أحمد الالجئين شؤون دائرة رئيس قال  
 الفمسطيني، الالجئ تعريف إلعادة المتحدة األمم أروقة في اإلسرائيمية-األمريكية المحاوالت
 أن مؤكدا ثالثة، من بدال عام عمى واقتصاره ”األونروا“ عمل والية تفويض تجديد عمى والتأثير
 . ستفشل األونروا عمى المؤامرة

 مخيمات في المجتمعي التأىيل لجان ممثمي مع األحد، مساء لقائو خالل ىولي، أبو وأوضح
 األمم في الدائمة فمسطين بعثة أن اهلل، رام بمدينة الالجئين شؤون دائرة بمقر الغربية الضفة
 إلحباط العربية المنظومة مع الساعة مدار عمى تعمل منصور، رياض السفير ورئيسيا المتحدة
 أو تعريفو إعادة خالل من الالجئ، بصفة المساس االحتالل وحكومة األمريكية اإلدارة مسعى
 .”األونروا“ تصفية مخطط تمرير

 مواجية في يتمثل الالجئين، شؤون ودائرة التحرير منظمة أمام الكبير التحدي أن إلى ولفت
 أجل من المتحدة، األمم في األعضاء الدول عمى االحتالل حكومة وضغوط األمريكية الضغوط
 .التفويض تجديد عممية إفشال

 الالجئين عودة حين إلى ،213 بالقرار ليا الممنوح التفويض وفق ”األونروا“ عمل استمرار وأكد
 . 091 القرار في ورد لما طبقا ديارىم إلى الفمسطينيين

 : دائرة شؤون الالجئينالمصدر

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-11                   االثنيناليوم  : 

 ممف الحكومة  : ثانياً     

 

أكرم الخطيب، أن حرية الرأي والتعبير محمية بموجب القانون  :د النائب العام المستشارأك
 األساسي والقوانين واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان .

نقيب المحاميين جواد عبيدات، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وشدد الخطيب لدى لقائو، 
لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع الفنية المختمفة مع النقابتين، عمى العالقة اإلستراتيجية مع 

شكل متواصل مع مشيرًا إلى أن النيابة العامة تعمل دومًا وب نقابة الصحفيين والمحاميين،
النقابتين لتعزيز وترسيخ المفاىيم القانونية وخدمة قطاع العدالة، مثمنًا دور الصحفيين في إيصال 
الحقيقة ونقل ما يجري في األراضي الفمسطينية المحتمة وكشف ممارسات االحتالل التي تنفذ 

 بحق شعبنا

نيابة العامة وخاصة فيما يتعمق وأكد أبو بكر وعبيدات أىمية التعاون والتنسيق بينيم وبين ال
بتعزيز الحقوق وحماية الحريات، واالستمرارية في العمل في مختمف المجاالت، من أجل تقديم 

 أفضل الخدمات لممواطن.

 المصدر: وكالة وفا 

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان ثالثًا:

 

فتيش خالل عمميات دىم وت مواطنين 9، االثنينسرائيمية، فجر اليوم اإل اعتقمت قوات االحتالل   
 .الشمالية والقدسبالمحافظات 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-11                   االثنيناليوم  : 

  

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 والباقورة الغمر بمنطقتي الخاصين بالممحقين العمل إنتياء الثاني، اهلل عبد االردن ممك أعمن  
 .منيما شبر كل عمى الكاممة االردنية السيادة وفرض السالم، اتفاقية في

 ،01الـ االردني األمة لمجمس الرابعة العادية الدورة أعمال افتتاحو خالل األردني العاىل وجدد
 خطوط عمى المستقمة، دولتيم إلقامة والفمسطينيين الفمسطينية لمقضية الداعمة المممكة مواقف
 اإلسالمية المقدسات وحماية الشرقية، القدس وعاصمتيا ،0997 عام حزيران من الرابع

 ليذه والتيديدات المخاطر تنامي رغم لممساومة، قابمة وغير ثابتة مواقف فييا والمسيحية
 .المقدسات

 الخاصين لمممحقين تجديد أو تمديد االردنية عدم  المغتربين وشؤون الخارجية وزارة وقد أكدن
 . اإلسرائيمية األردنية السالم باتفاقية

 وكالة االنباء االردنية المصدر: 

 

 : حدث في مثل هذا اليوم  رابعاً 

 

رئيس المجنة التنفيذية  "ابو عمار"  عرفات ياسر الرمز القائد استشياد -3111  –00- 00  
 بيرسي العسكري في فرنسا .لمنظمة التحرير ، رئيس دولة فمسطين ، في مستشفى 

 

 

 السمطة رئاسة يتولى فتوح روحي الفمسطيني التشريعي المجمس رئيس - 3111  –00- 00  
 .عرفات ياسر السمطة رئيس وفاة عن اإلعالن بعد بالنيابة الفمسطينية الوطنية



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-11                   االثنيناليوم  : 

  

 . الفمسطينية الثورة لمكافحة عسكرية محاكم ينشئ البريطاني االحتالل - 0927  –00- 00  

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

