
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-11-19                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 بومبيو األميركي الخارجية وزير إعالن أن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق أكد 
 الدولي، القانون تخالف ال أنيا المحتمة الغربية والضفة القدس في اإلسرائيمية المستوطنات اعتبار

 الدولية الشرعية وقرارات الدولي القانون مع كميا ويتعارض ومدان ومرفوض باطل إعالن ىو
 (.4332) رقم القرار خاصة األمن، مجمس وقرارات لالستيطان، الرافضة

 الدولية، الشرعية قرارات بإلغاء مخولة أو مؤىمة غير األميركية اإلدارة أن عمى ردينة أبو وشدد
 األميركية اإلدارة أن عمى التأكيد، مجددًا اإلسرائيمي لالستيطان شرعية أية تعطي أن ليا يحق وال

 عن الكاممة المسؤولية ياحممن"و السالم، عممية في دور أي ليا يعد ولم مصداقية كل تماما فقدت
 .الموقف ليذا تداعيات أي

دانتيا برفضيا العالم دول وطالب الناطق باسم الرئاسة   واألمن السمم وتيدد قانونية غير ألنيا وا 
 .الخطير ،الدوليين

  وكالة وفا المصدر:

 

 اليندي، محمد اإلسالمي الجياد لحركة السياسي المكتب عضو اتيامات ، فتح حركة اعتبرت 
 وعبث انحدار الشعبية، والمقاومة االستيطان مواجية عن بالتقاعس التحرير ومنظمة فتح لحركة
 فئوية ألغراض الشيداء رمزية واستغالل ، وطني

 اإلسالمي الجياد حركة يمثل ال فردي موقف اليندي موقف ان ،صحفي بيان في الحركة، وقالت
 وفق ،"غزة عمى األخير العدوان خالل فتح حركة وابناء أبنائيا بين مسبوق غير تالحماً  ساد التي
 .تعبيره

 توجيييا من بدالً  فتح حركة تجاه االتيامات تحويل يحاول اليندي محمد" أن الى الحركة واشارات
 ".غزة عمى العدوان أثناء االسالمي الجياد خذلت ُأخرى ألطراف

   مفوضية االعالم والثقافةالمصدر:

 

https://fatehinfo.net/post/159841
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 الخارجية وزير لتصريحات واستيجانو رفضو عن اشتية، محمدد. الفمسطيني، الوزراء رئيس رب  ع 
 استيزاء تعد أنيا إلى الفتاً  الدولي، القانون يخرق ال االستيطان باعتبار بومبيو مايك األمريكي
 إلى السكان نقل وتحرم واضح، بشكل االستيطان تجرم التي الدولية والقرارات الدولي بالقانون
 .المحتمة األرض

 ألشد ترامب إدارة إنحياز(: "فيسبوك) بـ يةالرسم صفحتو عبر لو تصريح في اشتية، وأضاف
 اإلجماع عن ناىيك الدولية لمقانون األساسية المبادئ رؤية عن يعمييا إسرائيل في تطرفاً  التيارات
 المنافسة من األخيرة المحظات في نتنياىو لدعم محاولة وىو وتجريمو، االستيطان برفض الدولي
 ".الوزراء رئيس منصب عمى

 والبشر األرض بحق حرب جرائم وتشكل قانونية غير اإلسرائيمية المستوطنات: "د.اشتية وتابع
 الخطير التصريح ليذا بالتصدي الدولي المجتمع ونطالب فمسطين، دولة إلقامة عائقا وتشكل
 إلى السياسية بياناتو وترجمة عاما، 4٢ منذ السالم إلحالل الدولية لمجيود ضربة يشكل الذي
 ".ليا عاصمة القدس مع ٧٦٩١ حدود عمى الفمسطينية بالدولة باالعتراف األرض عمى أفعال

  فيس بوكالمصدر:  

 

 من الشديد استيجانو عن عريقات، صائب ،د. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أعرب
 الدولي، القانون يخرق ال االستيطان اعتبار بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير تصريحات

 المصالح عن وتدافع المستوطنين غالة صف في نفسيا تضع األميركية اإلدارة أن مؤكدا
 .مسؤولييا لبعض الخاصة االستيطانية

 الدولي القانون بنود مراجعة إلى األميركية اإلدارة مستشاري ،صحفي بيان في عريقات، ودعا
 من بدءا االستيطان تدين جميعيا الدولي القانون أدوات إن: " وقال اإلنساني، الدولي والقانون
 مرورا المحتمة، األرض إلى المدنيين السكان نقل تحرم التي الرابعة جنيف اتفاقية من 2٦ المادة
 الدولية، العدل لمحكمة االستشاري والرأي حرب، جريمة االستيطان يعتبر الذي روما بميثاق
 الموقف ليذا تأكيدا الموثقة القانونية بحيثياتو األوروبية العدل محكمة عن الصادر القرار ومؤخراً 
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 أو لمدحض قابل غير ىو والذي االستيطان إزاء كافة الدولي القانون أدوات تتخذه الذي الواضح 
 ".الشك

 العديد في أخرى مواقف في كما الموقف ىذا في تمعن المتحدة الواليات أن" د. عريقات وأضاف
 واإلرادة الدولي لمقانون مباشر تحد   في نفسيا وتضع العالم، مناطق مختمف وفي المجاالت من

 عمى بنفسيا تقضي بذلك وىي الغاب، بقانون عنو واالستعاضة مرتكزاتو تقويض وتحاول الدولية،
 ".الدولية األزمات حل في مقبول وكعامل مسؤول دولي كالعب دورىا

  وكالة وفا المصدر: 

 

 دولة أراضي في االستيطاني االستعمار بشرعنة األبيض البيت قرار أن فتح حركة أكدت  
 من كسابقاتيا حقا يخمق ولن ورق عمى حبرا وانو الفمسطيني، الشعب قدر ليس المحتمة فمسطين
 الدولية والشرعية لمقانون ومخالف ومرفوض مدان القرار ىذا وأن الغاشمة، القرارات

 الى يسعى ترامب أن  القواسمي، اسامة فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
يجاد ، األمن ومجمس المتحدة واألمم الدولي القانون الغاء  الباطل الى تستند جديده مرجعيات وا 
 األمريكية القرارات لكافة أجمع العالم برفض مذكرا ، الدوليين واالجماع القانون مخالفة والى

 المتحدة األمم في ساحقة بأغمبية التصويت آخرىا كان والتي ، واألونروا بالقدس المتعمقة السابقة
 في المتحدة الواليات عزلة عمى واضحة لةدال في أيضا، األن يحدث ما وىذا األونروا، لصالح
 .والمرفوض المدان موقفيا

 الكولونيالي االستيطاني االستعمار برفض يتغير لن الفمسطيني الموقف أن عمى القواسمي وشدد
 وعمى الدولية، والقوانين المواثيق لكافة ومخالف جريمة باعتباره تماما لمقاطعتو والدعوة ومقاومتو

رادة قوة سيزيدنا القرار ىذا أن  وكما الوطني، ترابنا عمى حقوقنا بكامل التمسك عمى وعزيمة وا 
 .المؤامرة تسقط حتى سنصمد السابقة، والتيديدات الضغوطات كل أمام صمدنا

 مفوضية االعالم والثقافة : المصدر
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 االعالن واصفاً  المستوطنات حول األمريكي االعالن ، الخارجية وزير المالكي رياض. د ادان 
 لحماية بائسة محاولة وىو لو، قانوني اثر ال انو مشدداً  السياسية، والوضاعة بالسقطة االمريكي
 العامة الجمعية في يومين منذ اعتماده تم الذي القرار فييا بما الدولية لمقرارات ومخالفة نتنياىو،

 4332 القرار فييا بما االمن مجمس قرارات الى باإلضافة المستوطنات، قانونية عدم حول
(41٧٩.) 

 المواقف عن تراجع من اإلعالن ىذا يشكمو ما الى في تصريح صحفي، المالكيد. واشار 
 الدولي، لإلجماع المعادي خانة في االمريكية االدارة ىذه ويضع االمريكية لإلدارات السابقة
 القانون الجسيمة واالنتياكات الحرب، جرائم إلخفاء ومحاولة الدولية، واالتفاقيات لمقانون ومعادي
 السمطة إسرائيل، ترتكبيا التي لمجرائم جنيف، واتفاقيات الدولي، االنساني والقانون الجنائي الدولي
 .الجرائم ىذه في المشارك خانة في االمريكية االدارة يضع وىذا باالحتالل، القائمة

 وعمى الفمسطيني، الشعب ضد العنف عمى تحريضاً  يشكل اإلعالن ىذا ان د. المالكي ، وأضاف
 االستيطان، ان باعتبار االنسان، لحقوق الدولي لمقانون وانتياك الفمسطيني الشعب حقوق انتياك
 روما ميثاق المتحدة، األمم ميثاق فييا بما الدولي، القانون عمييما يعاقب جريمتين والضم

 .الدولية العدل لمحكمة االستشاري الرأي الى باإلضافة الدولية، الجنائية لممحكمة المؤسس

 المتاحة اآلليات كل ستستخدم الفمسطينية الدبموماسية ان عمى والمغتربين الخارجية وزير وشدد
 الجرائم تغطية في يشارك او يحرض او ينتيك من كل لمحاسبة الدولية القوانين ىذه تحت

 اإلسرائيمية،

 وزارة الخارجية المصدر:
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 مع بمشاورات بدأ إنو منصور، رياض المتحدة االمم لدى فمسطين لدولة الدائم المندوب الق 
 الدولية المواقف لحشد الكويت، دولة المجمس في العربي بالعضو بدءاً  األمن، مجمس أعضاء
 .المستوطنات بشان القانوني، غير االميركي لإلعالن لمتصدي

 المقبل، االربعاء يوم جمسة سيعقد األمن مجمس أن ، صحفي بيان في منصور السفير وأضاف
 الدولية، والشرعية لمقانون المنافي االميركي الموقف أن إلى مشيرا الفمسطينية، القضية حول

 .االجتماع ىذا في النقاش محور سيكون

 ،(بريطانيا) األمن مجمس ورئيس المتحدة، لألمم العام لألمين متطابقة برسائل بعث انو وبين
 وزير تصريحات ويرفض يدين الذي فمسطين، دولة موقف تتضمن العامة، الجمعية ورئيس
 الفمسطينية األرض في االسرائيمي االستيطان بشأن القانونية غير المتحدة الواليات خارجية
 .الشرقية القدس فييا بما المحتمة،

  وكالة وفا المصدر:

 

 ممف الحكومة  : ثانياً    

 والذي دياك أبو سامي األسيرة عن الفوري اإلفراج أىمية الكيمة مي. د الصحة وزيرة أكدت  
 .أىمو عن بعيداً  السجون داخل الموت يصارع

 القدس، مدينة في األحمر الصميب بعثة رئيس مع عقدتو عاجل اجتماع خالل الكيمة. د وأضافت
 عن اإلفراج عمى إسرائيل إلجبار كبير بشكل الضغط الدولي والمجتمع الدولية المجنة عمى أن

 .األوان فوات قبل وذلك السجون، في المرضى األسرى وبقية دياك أبو األسير

 دولية أو فمسطينية طبية لطواقم لمسماح بالتدخل السابق طمبيا عمى تأكيدىا الكيمة الوزيرة وأعادت
 .المرضى األسرى عن لمكشف

 الصحةوزراة المصدر: 
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 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان ثالثًا: 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  ٧٢ ،الثالثاء اليوم فجر اإلسرائيمي، اعتقمت قوات االحتالل  
الحد ، فيما حاصرت جرافات االحتالل منزاًل طنين بالمحافظات الشمالية والقدسلمنازل الموا
 بالقدس تمييدًا ليدمو .المواطنين 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 إزاء األميركي الموقف في التغيير خطورة من الصفدي، أيمن االردني الخارجية وزير حذر 
 .السالم تحقيق جيود كل عمى وتداعياتو اإلسرائيمية المستوطنات

 فمسطين في اإلسرائيمية المستوطنات إدانة في والراسخ الثابت  االردن موقف  عمى الصفدي وأكد
 األمن مجمس قرار وآخرىا الدولية، الشرعية وقرارت الدولي لمقانون خرقاً  واعتبرىا المحتمة،
4332. 

 السالم تحقيق فرص ويقوض الدولتين حل يقتل ومرفوضاً  مداناً  الجانب أحادي إجراءً  اعتبرىا كما
 .المنطقة في الشامل

 ولن سالمًا، يحققا لن الدولية الشرعية قرارات وخرق وظممو االحتالل تكريس" إن الصفدي وقال
 فرص من تبقى ما لحماية وفاعل عاجل دولي تحرك إطالق إلى داعياً  ،"واستقراراً  أمناً  يضمنا
 من لفرضو تسعى وما اإلسرائيمية، االنتياكات تجعمو أن قبل الدولتين حل أساس عمى السالم
 .مستحيالً  األرض، عمى جديدة شرعية ال حقائق

 الدولي المجتمع يجمع التي المستوطنات شرعية ال حقيقة يغير شيء ال" أن عمى الصفدي وشدد
 ".إدانتيا عمى

 االنباء االردنيةوكالة المصدر: 
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أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السممي، رفضو القاطع إلعالن وزير الخارجية األميركي مايك  
شأن اعتبار المستوطنات اإلسرائيمية في القدس والضفة الغربية المحتمة ال تخالف القانون بومبيو ب
 .الدولي

واعتبر رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم الثالثاء، أن ىذا اإلعالن ُيعد انتياكًا صارخًا لمقانون 
، خاصًة القرار رقم الدولي وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وقرارات مجمس األمن الدولي

( بشأن رفض االستيطان، والذي نص عمى عدم شرعية إنشاء إسرائيل لممستوطنات في 4332)
م، وطالبيا بوقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارىا ٧٦٩١األرض المحتمة منذ عام 

 .أراض  محتمة

قانونّي، وال يمنح أية شرعية وشدد عمى أن ىذا اإلعالن ُيعُد باطاًل وال يترتب عميو أي أثر  
 لالستيطان اإلسرائيمي، محذرًا من تبعاتو الخطيرة وعواقبو الوخيمة عمى النظام الدولي،

 موقع البرلمان العربيالمصدر: 

 

 األراضي في اإلسرائيمي االستيطاني النشاط بأن يؤمن يزال ال إنو األوروبي االتحاد أكد  
 .دائم سالم إلى التوصل فرص ويقمل الدولي القانوني بموجب قانوني غير المحتمة الفمسطينية

 يدعو األوروبي االتحاد” بيان في باالتحاد الخارجية السياسة مسؤولة موجيريني فيدريكا وقالت
 .“محتمة كقوة التزاماتيا ضوء في االستيطاني النشاط كل إلنياء إسرائيل

  رويترزوكالة المصدر: 

أكدت روسيا أنيا لم تغير موقفيا من قضية المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية، والتي 
 .سبق أن صنفتيا غير شرعية، بعد أن أعمنت الواليات المتحدة مراجعة نيجيا في ىذا السياق

عالن وزير "، تعميقا عمى إوقال المكتب اإلعالمي لوزارة الخارجية الروسية، في تصريح مقتضب 
الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، أن الواليات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات اإلسرائيمية في 

 ."الضفة الغربية غير شرعية: "موقف روسيا من ىذه القضية لم يتغير

 المصدر: روسيا اليوم
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 ال المستوطنات أن المتحدة الواليات اعالن األمريكيين الديمقراطيين المرشحين من العديد انتقد 
 .الدولي القانون تنتيك

 ىذه" السابق االمريكي الرئيس نائب ، بايدن جو الرأي، استطالعات في البارز المرشح وقال
 ". ذلك عمى ترامب وافق األمريكية الحكومات جميع تراه ما وىو - السالم أمام عقبة

 ".لترامب الشخصية السياسة لخدمة إسرائيل مستقبل تسخير ىو بومبيو إعالن إن بايدن واضاف

قال عضو مجمس الشيوخ األمريكي وأحد المرشحين البارزين في االنتخابات الرئاسية ومن جهته 
 ."ير قانونيةالمقبمة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة "غ

انونية، وىذا واضح من ، إن "المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة غير قوقال ساندرز
 ."القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة المتعددة

وأضاف: "مرة أخرى يعزل السيد ترامب الواليات المتحدة ويقوض الدبموماسية من خالل إرضاء 
 ."قاعدتو المتطرفة

 وكالة االناضولالمصدر: 

 

 بقرارات ممتزمة القاىرة أن حافظ، أحمد المستشار المصرية، الخارجية وزارة باسم المتحدث أكد
 الغربية ضفةال في اإلسرائيمية المستوطنات بوضعية يتعمق فيما الدولي والقانون الدولية الشرعية
 .الدولي القانون مع وتتنافى قانونية غير باعتبارىا المحتمة،

 وزير إعالن بعد الغربية، بالضفة اإلسرائيمية المستوطنات من موقفيا تغير عدم عمىحافظ  وشدد
 .القضية ىذه إزاء واشنطن موقف" تخفيف" عن األمريكي الخارجية

 وزارة الخارجية المصرية المصدر: 
 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-19                   الثالثاءاليوم  : 

 : حدث في مثل هذا اليوم  رابعاً  

 

 معركة أثناء القسام الدين عز الشيخ الفمسطينية الثورة قائد استشياد - ٧٦3٢  –٧٧- ٧٦   
 وىو حيفا مسجد إمام كان ، والشيخ القسام البريطاني االحتالل جيش مع(  جنين قضاء)  يعبد

 . الالذقية مدينة قضاء من ينحدر سوري

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليمم والثقافة مع تحيات مفوضية االعال
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