
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-16                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 وكالة عمل تفويض المتحدة األمم بتجديد والتاريخي اليام بالقرار ،عباس محمود رئيسال رحب
 مقابل دولة، 051 إلى وصمت ساحقة بأغمبية ،"ونروااأل" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث

 .القرار ضد( واسرائيل المتحدة ياتالوال) دولتين تصويت

 التاريخية وحقوقو شعبنا جانب إلى أجمع العالم وقوف عمى دليل التصويت ىذا أن سيادتو وأكد
 واستمرار الفمسطينيين الالجئين دعم في الدولي المجتمع موقف عن وتعبيرا لمتصرف، القابمة غير
 .المتحدة األمم عن الصادرة القرارات وفق نيائيا حال قضيتيم حل حين إلى ليم الخدمات تقديم

 األطراف لجميع الشكر ووجو الفمسطيني، الحق لجانب وقفت التي العالم دول جميع الرئيس وحيا
 .اليامة التاريخية المحظة ىذه في القرار ىذا صدور إنجاح عمى عممت التي

 غوث وكالة عمل تفويض المتحدة األمم تجديد إن اشتية محمدد. الوزراء رئيس اعتبرومن جيتو 
 وايمانا شعبنا مع دولياً  تضامناً  يعكس ساحقة بأغمبية" األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل
 .الوطنية بحقوقو

 الذاكرة ىي" األونروا" أن مؤكداً  القرار، لصالح صوتت التي الدول كافة الوزراء رئيس وشكرا
 وطنيم إلى الالجئين عودة حتى ضرورة عمييا والحفاظ الفمسطيني، شعبنا لمأساة التراكمية
 .منيا ىجروا التي وبيوتيم

 .واسرائيل المتحدة الواليات اعتراض مقابل القرار، لصالح صوتت دولة 051 أن يذكر

  وكالة وفا المصدر:

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-16                   السبتاليوم  : 

 يتم تعميم باي عالقة اي الجنوبية األقاليم -" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة نفت    
 . لمحركة الرسمية المواقع مصادره تكن لم المختمفة اإلعالم وسائل عبر تداولو

 الموقع خالل من بيا الخاصة اإلعالمية واألخبار المعمومات استقاء ضرورة عمى الحركة أكدتو 
 وما الحركة، تديرىا التي والثقافة االعالم مفوضية مجموعات خالل من او بيا، الخاص الرسمي

 .العيون في لمرماد ذر فيو ذلك دون

 عبر تداولو يتم تعميم أي من والحذر الحيطة توخي الجنوبية االقاليم في ابنائيا الحركة ودىعت
 .لمحركة الرسمية المواقع مصادره تكن لم المختمفة اإلعالم وسائل

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر:

 

 إسرائيل ألن ،جداً  صعبة ميمة االحتالل تحت التنمية إن: "اشتيةمحمد .د الوزراء رئيس قال 
 جغرافي كخزان" ج" أراضي وتستخدم والحدود، المعابر وعمى االقتصادية مقدراتنا عمى تسيطر
 ترتب االحتالل سياسيات أن إلى مشيرا ،"الموقعة االتفاقيات كل وتنتيك االستيطاني، لالتساع
 .الفمسطيني االقتصاد عمى ضخمة خسائر

: ستوكيولم، السويدية العاصمة في ،التقدمي التحالف مؤتمر في مشاركته خالل اشتية.د وتابع 
 يفرضيا التي التبعية عالقة من التدريجي االنفكاك استراتيجية الفمسطينية ةالحكوم تبنت ذلك مع"

 مع المباشر التجاري التبادل وتشجيع الوطني، المنتج تعزيز خالل من االحتالل، واقع عمينا
 ".الخصوص وجو عمى العربية والدول العالم

 إلنجاح عباس محمود الرئيس جيود عمى الباحثين الوزراء رئيس أطمع آخر، جانب من 
 حماس، يشمل ما الفمسطينية الفصائل كل من وموافقة تجاوبا ىناك أن موضحا االنتخابات،

 تم التي االتفاقيات كل نجاح عدم بعد اإلنقسام لإلنياء بوابة ىي االنتخابات أن إلى مؤكدا
 .توقيعيا

 من لتمكيننا إسرائيل عمى الضغط المتحدة واألمم االوروبي االتحاد طالبنا: "الوزراء رئيس وقال
 ".الجيود بدأت وبالفعل القدس، في االنتخابات عقد

 مجلس الوزراءالمصدر:  

http://www.palgov.ps/article/3423/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7
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 لحقوق دعماً  قرارات سبعة لصالح الساحقو باألغمبية المتحدة األمم بتصويت فتح حركة حبتر   
 لالجئين المساعدات وتقديم االنروا والية تفويض خاللو من يجدد قرار ومنيا الفمسطيني، شعبنا

 وشعبنا قضيتنا عمى المتآمرين لكل قوية رسالة الساحق التصويت ىذا معتبرة الفمسطينيين،

 ان صحفي، تصريح في القواسمي ةأسام فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
ن الضغوطات، أو لإلبتزاز يخضع ال العالم ان عمى يدلل التصويت ىذا  -العربي الصراع وا 

 االمم قرارات تطبيق خالل من إال يحل ال جوىره الفمسطينية القضية تعتبر والذي االسرائيمي
 سموه ما تحت بدائل وايجاد عنيا وااللتفاف الغاءىا محاوالت وأن ، الدولية والشرعية المتحده
 ذريعا فشال فشل العار صفقة

 تمك ودعت القرارات، لصالح صوتت التي العالم دول لكل المتنانوا بالشكر فتح حركة وتقدمت
 الييا وصمت التي الدولية العزلو حجم ترى وأن حساباتيا تراجع أن ضده صوتت التي الدول
 االسرائيمية االحتالل لدولة ودعميا تمسكيا بسبب

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر:

 

 بتجديد القاضي التاريخي بالقرار عشراوي حنان.د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رحبت 
 ساحقة بأغمبية ،"االونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة عمل تفويض المتحدة األمم

 .دولة 051 إلى وصمت

 كبيرا انتصارا يمثل الساحق الدولي الدعم ىذا ان"  ،التنفيذية المجنة باسم ليا بيان في وقالت
 باعتبارىا" االونروا" الالجئين وتشغيل غوث ولوكالة الفمسطينيين ولالجئين الدولي ولمقانون لمعدالة
 ماليين 3 عن يزيد عما المسؤولية وجية والتشريد االقتالع جريمة عمى الشاىد السياسي العنوان
 ".عقود سبعة منذ فمسطيني الجئ

 مواقف مثمنة والشجاع، المبدئي الدعم ليذا الفمسطيني الشعب امتنان عن عشراوي وعبرت 
 - األمريكية والتخويف الضغط لحممة ترضخ ولم القرار ىذا لصالح صوتت التي الدول

 .  اإلسرائيمية

 منظمة التحريرموقع المصدر: 
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 ان الالجئين شؤون دائرة رئيس ، رالتحري لمنظمة التنفيذية المجنة عضو ىولي ابو أحمد. د أكد 
 التصويت عن امتنعت 5 و عارضت دولتين مقابل المتحدة االمم في عضو دولة 051 تصويت

 شكل االونروا عمل والية تفويض تجديد قرار مشروع عمى العامة الجمعية في الرابعة المجنة في
 الـ ومجموعة العربية المجموعة مع الساعة مدار عمى عممت التي الفمسطينية لمدبموماسية انتصاراً 

 السياسي الدعم لحشد االسالمي التعاون ومنظمة ، االنحياز عدم وحركة ، الصين+  55
 .تفويضيا لتجديد لألونروا

 من جديدة صفعة تمقت االسرائيمي االحتالل وحكومة االمريكية االدارة ان ، ىولي ابو. د وقال
 لثالث الرابعة المجنة في التفويض تمديد قرار مشروع لصالح التصويت خالل من الدولي المجتمع
 071 االعضاء الدول عمى العام لمتصويت القرار مشروع ترحيل سيتم ضوئو عمى والذي سنوات

 . القادم ديسمبر من االول في العامة الجمعية في

 االمم في االستعمار وانياء الخاصة السياسية المسائل لجنة بتصويت ىولي ابو. د ورحب
 سنوات لثالث األونروا عمل والية تفويض تجديد قرار مشروع لصالح" الرابعة المجنة" المتحدة
 . 0101 يونيو/ حزيران 11 الى 0101 لعام يونيو/ حزيران 11 من تبدأ قادمة

 دائرة شؤون الالجئين:المصدر

 

 5 لصالح والتصويت الدولي باإلجماع والمغتربين الخارجية وزير المالكي رياض. د رحب   
 المجموع موقف عمى واضحا مؤشرا واعتبره العامة، لمجمعية لرابعةا المجنة في فمسطين قرارات
 وحقوق الدولي، القانون مع والمتسقة العامة الجمعية في بفمسطين الخاصة القرارات من الدولي
 .والجئيو الفمسطيني الشعب

 ابناء حقوق# عمى لمحفاظ وسعيا في ما بكل ستقوم الفمسطينية الدبموماسية ان عمى المالكي وأكد
 عمى والحفاظ ذلك جانب والى الرئيس، السيد رأسيا وعمى السياسية القيادة بقرارات مدعمة شعبنا،

 .الدولي القانون عمى والقائمة االطراف، المتعددة الدولية المنظومة

 : ىي فمسطين لصالح العامة الجمعية اعتمدتيا التي القرارات ان الى يشار

 ؛ دول 5 وامتناع 3 وضده 045 لصالحو وصوت االونروا منظمة عمميات -0
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 دول؛ 5 وامتناع 0 وضد 051 لصالحو وصوت الفمسطينيين، لالجئين المساعدة تقديم -0 

 7 وامتناع 4 وضد 040 لصالحو وصوت الفمسطينيين، الالجئين ممتمكات عائدات قرار -1
 دول؛

 4 وضد 040 لصالحو وصوت ،0745 حزيران اعتداءات نتيجة الفمسطينيون النازحون -2
 دول، 7 وامتناع

 الشرقية، القدس فييا بما المحتمة، الفمسطينية االرض في االسرائيمية المستوطنات قرار -3
 دولة، 03 وامتناع ،4 وضد ،034 لصالحو وصوت

 بما المحتمة، الفمسطينية االرض في الفمسطيني الشعب حقوق عمى االسرائيمية الممارسات -4
 دولة، 02 وامتناع ،6 وضد ،032 لصالحو وصوت ية،الشرق القدس فييا

 الشعب حقوق عمى وأثرىا اإلسرائيمية الممارسات في لمتحقيق الخاصة المجنة عمل -5
 .دولة 56 وامتناع ،00 وضده ،60 لصالحو وصوت الفمسطيني،

  وزارة الخارجية :المصدر

 

صابتو عمارنة معاذ: الصحفي المصور لمزميل االحتالل استيداف الصحفيين نقابة ستنكرتا    وا 
 االراضي مصادرة عمى احتجاج لمسيرة تغطيتو اثناء العين في بالمطاط مغمفة معدنية برصاصة

 .الخميل محافظة في صوريف منطقة في

 ىذه بوقف الحقيقي دورىم يأخذوا وان التحرك بسرعة الدولية المؤسسات كافة النقابة وطالبت
 أن يستطيع الذي لمصحفيين، الدولي االتحاد وخاصة صحفيينا ضد اليومية االحتفالية الجرائم
 الجرائم ىذه ضد وسريعة ميمة خطوات يأخذ

 الصحافة لحرية معادية دولة انيا االحتالل دولة مع التعامل يتم أن ضرورة عمى النقابة وشددت
 .عمارنة معاذ لمزميل العاجل بالشفاء تمنياىا عن، معربًة  واإلعالم
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 عمارنة، معاذ الصحفي المصور لو تعرض الذي باالعتداء لمصحفيين الدولي االتحاد ندد كما 
 احتجاجية مسيرة تغطيتو أثناء اليسرى عينو في بالمطاط مغمفة معدنية برصاصة أصيب حيث
 .الخميل محافظة في صوريف بمدة في األراضي مصادرة عمى

 نقابة الصحفيين: المصدر

 

 ممف الحكومة  : ثانياً    

 

 الدولية المنظمات وجميع الدولي لممجتمع عاجالً  نداءً  الكيمة مي. د الصحة وزيرة أطمقت  
 الصمت وكسر دياك، أبو سامي المريض األسير عن لإلفراج الفوري لمتدخل واإلنسانية الصحية

 .بحقو بطيء بشكل ترتكب قتل جريمة أمام

 الصحية الدولية المنظمات لجميع متطابقة ورسائل صحفي بيان في الكيمة الوزيرة وأضافت
 سجون داخل وحيداً  الموت يصارع دياك أبو سامي األسير أن ،الدولي والمجتمع واإلنسانية
 واحتضان برؤية أمنيتو وتحقيق عنو اإلفراج االحتالل دولة ترفض فيما اإلسرائيمي، االحتالل

 .وأىمو والدتو

 وزراة الصحة المصدر: 

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان ثالثًا:

 في المواقع من عدد عمى قصفو السبت، اليوم فجر اإلسرائيمي، الحربي الطيران ّددج  
 .مةجسي مادية أضرارا وأوقع ،ات الجنوبيةالمحافظ

 بينيم آخرين، 011 من أكثر وأصيب مواطنا، 12 الماضي، الثالثاء فجر منذ استشيد قد وكان
 .غزة قطاع عمى أيام لثالثة استمر يميإسرائ عدوان في ونساء، أطفال

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً  

 

 أن بتاتا المقبول غير من إنو: "محافظات غزة في "األونروا" عمميات مدير شمالي ياسقال مات
 يكونوا أن يجب أطفال ىؤالء المروعة؛ الطريقة بيذه حياتيم األطفال، وخصوصا المدنيون، يفقد

 ".لممستقبل العدة ويعدون بطفولتيم ويستمتعون يدرسون

 لإلصابة أو لمقتل األبرياء المدنيين تعرض فقط ليس المعاناة يسبب ما بأن  شمالي وأضاف
 والمخاوف أيضا، االجتماعية النفسية اآلثار نعالج وأن نعترف أن عمينا: "مضيفا خطيرة؛ بجراح

 "السكان عمى التصعيدات ىذه مثل تتركيا التي الدائمة والصدمات

  االونروا موقعالمصدر: 

 

 حزب رشحو أن بعد حكومة بتشكيل الجممي الحبيب ، التونسي الرئيس سعيد قيس كمف  
 واالستجابة المتعثر االقتصاد إلصالح ىائمة تحديات ليواجو الوزراء، لرئاسة اإلسالمي النيضة
 .المتزايدة االجتماعية لممطالب

 أكبر النيضة، حزب فيو يشغل الذي البرلمان من حكومي ائتالف لتشكيل شيران الجممي وأمام
 . فقط المقاعد عدد ربع البالد، في حزب

 وفي بالميمة، أخرى شخصية الرئيس يكمف شيرين، خالل حكومة تشكيل في فشمو حال وفي
 .جديدة النتخابات الرئيس يدعو أخرى، مرة الفشل حال

  رويترزوكالة المصدر: 
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 : حدث في مثل هذا اليوم  رابعاً  

 

 الياجاناة عصابة و مصر بين القتال بوقف األمن مجمس قرار صدور – 0726  –00- 04  
 1 فمسطين حرب في

 

 ."يونسكوال " والثقافة والتعميم لمتربية المتحدة األمم منظمة تأسيس - 0723  –00- 04  

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

