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   أواًل : الممف السياسي 

 الرئيس برئاسة الثالثاء مساء عقدتو التي الطارئ اجتماعيا عقب الفمسطينية القيادة أكدت 
 التحرك سيتم أنو ،الفمسطينية القضية ضد الخطيرة األميركية القرارات لمواجية ، عباس محمود
 المركزية والمجنة ، التحرير لمنظمة التنفيذية لمجنة اجتماعات عقد وسيتم الداخمي، المستوى عمى

 أجل من ولمحكومة المدني، والمجتمع الشعبية والمنظمات الوطني العمل وفصائل فتح، لحركة
 مواجية في الشعبية المقاومة وتعزيز الداخمية الجبية لتحصين الضرورية التوصيات دراسة

 .األميركية اإلدارة بيا تقوم التي الفمسطينية القضية تصفية محاوالت

 التوجو وسيتم والدولي، العربي المستويين عمى التحرك كذلك سيتم أنو عمى القيادة وشددت
 التعاون ومنظمة العربية والجامعة المتحدة، لألمم العامة والجمعية الدولي األمن لمجمس

 حسب المشروعة الفمسطيني الشعب حقوق لحماية اليادفة المصيرية القرارات التخاذ اإلسالمي،
 حقوق وحماية الدولي القانون بتطبيق الخاصة الدولية والمؤسسات الدولية، والشرعية القانون
 .االنسان

 في بما الدولية، والمنظمات كافة، والدولية العربية األحزاب مع التواصل سيتم أنو إلى وأشارت
 .الدولية الجنائية المحكمة لدى الممفات تحريك ذلك

 االستيطان بإدانة الخاص 4332 رقم األممي القرار لتنفيذ آليات وضع أىمية القيادة، واكدت
 الدولي لممنظمات االنضمام استكمال إلى إضافة الدولي، القانون وفق شرعي غير واعتباره
 .ىاماً  تحدياً  تشكل والتي اليامة،

 اماكن وكافة الوطن داخل الفمسطيني شعبنا جماىير الطارئ، اجتماعيا في القيادة وطالبت
 بقاء وقررت الفمسطينية، القضية لتصفية التآمري المشروع ىذا إلفشال لمتحرك، تواجده

 .قراراتيا تنفيذ لمتابعة دائم انعقاد حالة في االجتماعات

  وكالة وفا المصدر:
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 وزير تصريحات ان ، عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين  أكد    
 الناحية من شيء يغير لن المستوطنات، عمى الشرعية بإضفاء بومبيو مايك األمريكي الخارجية
 ".حرب جريمة ىو بل شرعي غير فقط ليس الدولي القانون  فاالستيطان ،  القانونية

 الثالثاء مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي" اليوم ممف" برنامج خالل عريقاتد.  وشدد
 عمى تجمس ولن مستقبمية، سالم عممية أي في دور ألي مؤىمة غير األمريكية اإلدارة"  أن ،عمى
 في إسرائيل لمالحقة عميو نسير زمني جدول ىناك" أن الى مشيراً  ،"مستقبال فمسطين فييا طاولة
 ".العالم لدول الوطنية المحاكم مختمف

 الذي القرار:   األول أمرين، عن نتج االستيطان حول  بومبيو  تصريح ان الى عريقات.د  ولفت
 متقدم قرار وىذا المستوطنات، بضائع بتوسيم أيام 2 قبل األوروبية العدل محكمة عن صدر
 من بد ال فكان صوتين، مقابل صوت 071 العامة الجمعية قرار ، الثاني واألمر و ،"جدا

 يمنع أو إسرائيل عمى عقوبات يفرض من ستحارب أمريكا أن لمقول االتجاه ىذا في التحرك
 ".بضائعيا

 التعامل وعدم فمسطين بدولة االعتراف مسألة بحسم االوروبي االتحاد مطالبتو عريقات.د وجدد
 .االستيطان مع

 بتزويد قام عباس محمود الرئيس"  أن إلى عريقات.د أشار الفمسطينية باالنتخابات يتعمق وفيما
 لمنظمة التنفيذية لمجنة منيا نسخة وصمت مبادئ بورقة ناصر حنا االنتخابات لجنة رئيس

 ".فتح لحركة المركزية لمجنة ونسخة حماس، حركة إلى ونسخة التحرير،

 قانون عمى تجرى وأن وتشريعية، رئاسية انتخابات إجراء ىي المبادئ" أن عريقات.د وأوضح
شراف الكاممة، النسبية  واالحتكام الفمسطيني، االساسي القانون وفق االنتخابات عمى دولي وا 
 ".االنتخابية العممية تعطيل وعدم الشعب، إلرادة

 فييا تعمن ، عباس محمود الرئيس إلى خطية رسالة بكتابة حماس حركة عريقات.د  طالب و 
 .االنتخابات بإجراء قبوليا

جراء االقتراع صناديق عبر الفمسطيني الشعب إلرادة نعود أن األن المطموب"  أن عريقات وأكد  وا 
 .االنتخابات

https://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 وتقوية غزة قطاع في( االنقالب) تعميق عمى تقوم كانت المراىنات" أن عريقات.د وأضاف 
 ".غزة بدون تكون ولن غزة في دولة ىناك تكون لن" أنو عمى مشددا ،"انفصالو

 االنتخابات إجراء بترتيبات إسرائيل إللزام العالم، مع جدية بكل اآلن نتابع نحن عريقات.د وقال
ذا الشرقية، القدس في  ".الرئاسي المرسوم سيصدر األمرين في نجحنا ما وا 

   تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 

 المصير تقرير حق قرار لصالح الدول اغمبية بتصويت، الخارجية وزير المالكي رياض. د رحب 
 ضد 1 و القرار لصالح 061 صوتت حيث المتحدة لالمم العامة لمجمعية الثالثة المجنة في

 لصالح صوتت التي كندا فييا بما الدول من العديد موقف في تحول شيدت كما دول، 9 وامتناع
 .القرار

 تقرير حق عمى لتتحد العالم دول وطالب القرار لصالح صوتت التي الدول الخارجية وزير وشكر
 ليستطيع فمسطين دولة الرض االسرائيمي االحتالل وانياء الحق ليذا التمتع شعبنا وحق المصير
 .الحق ىذا لمممارسة مسطينيفال الشعب

 المجتمع لدول الطبيعي الرد يشكل القرار ىذا عمى الكاسح التصويت ان عمى المالكي. د واكد
 بالرأي مذكرا الشرعية، غير االسرائيمية المستوطنات حول االمريكية االدارة اعالن عمى الدولي

 فييا بما االستعمارية ومنظومتو الجدار ان عمى فيو اكدت التي الدولية العدل لمحكمة االستشاري
 .المصير تقرير في حقو من الفمسطيني الشعب تحرم المستوطنات

 وزارة الخارجية المصدر:
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 ممف الحكومة  : ثانياً     

 اجتماع  االربعاء اليوم سيعقد الوزراء  مجمس ان ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث قال  
 .اإلسرائيمية المستوطنات حول األميركي اإلعالن عمى المترتبة التبعات لمناقشة ، طارئ

 لموصول العالم ودول الدولي القانون مؤسسات مع التحرك بدء عنقد اعمن  الوزراء رئيس وكان
 .ضده إجراءات واتخاذ الدولي، القانون ينتيك الذي لإلعالن رافض دولي إجماع إلى

 صوت فمسطينالمصدر: 

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان ثالثًا:

خالل عمميات  مواطنين عمى األقل 1 ،االربعاء اليوم فجر اإلسرائيمي، اعتقمت قوات االحتالل  
 توغمت المحافظات الجنوبيةوفي ، طنين بالمحافظات الشمالية والقدسدىم وتفتيش لمنازل الموا

 .رفح محافظة شرق محدودة لمسافة اليوم صباح إسرئيمية عسكرية أليات عدة

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 فمسطينياً  طفالً ( 721) اعتقمت اإلسرائيمي االحتالل سمطات إن الفمسطيني، األسير نادي قال
 العام أكتوبر نياية وحتى ،4109 الحالي العام بداية منذ وذلك عامًا،( 08) عن أعمارىم تقل

 .الجاري

 كل من نوفمبر عشرين يصادف الذي العالمي الطفل يومبمناسبة ، تقرير في النادي، وأضاف
 وعوفر، مجدو،" معتقالت في اعتقاليم االحتالل سمطات تواصل طفل( 411) قرابة أن عام،

 .خاصة مراكز في تحتجزىم القدس أطفال من آخر جزء إلى إضافة ،"والدامون

 نادي االسيرالمصدر: 
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 غور ضم حول قانون، مشروع تفعيل عمى نتنياىو، بنيامين الوزراء االسرائيمي ، رئيس وافق 
 .اإلسرائيمية المستوطنات إزاء موقفيا واشنطن تغيير بعد وذلك ،لدولة االحتالل األردن

 مشروع قدمت التي ،(الميكود) حزب عن االسرائيمي  الكنيست عضو ىاسكل، شارين وأكدت
 الوزراء رئيس من الكامل بالدعم يحظى القانون" إن القانون قبل عدة اسابيع،

 في بو اإلسراع قرر لكن نتنياىو  ، أسابيع قبل الضم قانون مشروع ، وكانت ىاسكل قد اقترحت
 .األمريكية السياسة في التغيير ضوء

 جيروزاليم بوست " نرجمة خاصة "صحيفة المصدر: 

 

بين  أي تقدم خالل االجتماع الذي جمع الميمة الماضية  عبرية انو لم يتحققدر امص تقال 
 بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتانياىو. أزرق ابيضرئيس حزب 

 حكومة الى االنضمام رفض عمى ابيض أزرق حزب في اجماعوذكرت المصادر ان ىناك 
 . نتانياىو برئاسة

 يذكر ان الميمة الممنوحة لبني غانتس تنتيي منتصف ليمة اليوم االربعاء.

  فضائية مكانالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 عمى المقامة اإلسرائيمية المستوطنات إن األحمر لمصميب الدولية والمجنة المتحدة األمم قالت 
 اإلدارة لموقف رفضا يمثل مما الدولي، لمقانون انتياكا تمثل زالت ما المحتمة الفمسطينية األراضي
 .لممستوطنات اآلن مؤيدا أصبح الذي األمريكية



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-20                   األربعاءاليوم  : 

 بجنيف صحفية إفادة في كولفيل روبرت اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مكتب باسم المتحدث وقال 
 خرقا تمثل اإلسرائيمية المستوطنات بأن المتحدة لألمم طويمة فترة منذ الثابت الموقف نتبع زلنا ما”

 .“الدولي لمقانون

 العدل محكمة تفسير وال القائم الدولي القانون يعدل ال لدولة السياسي الموقف تغير” أن وأضاف
 .“لو األمن ومجمس الدولية

 في اإلسرائيمية المستوطنات إن 4112 في صدرت رأي مذكرة في الدولية العدل محكمة وقالت
 .الدولي لمقانون انتياك في أقيمت الشرقية القدس ومنيا المحتمة الفمسطينية األراضي

 المتحدة الواليات من كل عمييا وقعت التي- 0929 لعام الرابعة جنيف اتفاقية أن كولفيل وتابع
سرائيل  .تحتميا التي األراضي إلى المدنيين سكانيا احتالل قوة تنقل أال عمى تنص -وا 

 اإلنساني الدولي القانون تجسد التي جنيف اتفاقات راعية األحمر، لمصميب الدولية المجنة وكررت
 .محتمة أرض الغربية الضفة أن في المتمثل موقفيا وغيرىم، المدنيين يحمي الذي

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 القانون مع تتنافى المحتمة األراضي في االستيطانية إسرائيل سياسة إن الفرنسية الخارجية تأكد
 .الدولي

 االستيطانية إسرائيل سياسة أن تعتبر فرنسا" ان ، مول ادير  الخارجية باسم الناطقة وأوضحت
 كما خاص، بشكل اإلنساني، الدولي القانون ومع الدولي القانون مع تتنافى المحتمة األراضي في

 ".األمن مجمس قرارات مع تتعارض

 ".الدولتين حل ونسف التوتر زيادة" إلى تؤدي االستيطان سياسة إن مول دير فون وقالت

 يشجع أن شأنو من قرار ألي نأسف نحن الشأنن بيذا ثابتا دائماً  كان فرنسا موقف" قائمة وختمت
 ".االستيطان استكمال عمى

 وكالة سبتوتنكالمصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-20                   األربعاءاليوم  : 

 في العدوان جراء آخر عدد أصيب فيما استشيدا وامرأة رجالً   ان السورية االنباء وكالة ذكرت   
 .دمشق غرب جنوب سعسع بمنطقة سابر بيت بمدة

 لعدوان أمس ليل منتصف بعد تصدي السوري الجيش في الجوي الدفاع أن  الوكالة وقالت
 إلى الوصول قبل الصواريخ معظم ودمرت دمشق مدينة محيط عمى بالصواريخ كثيف إسرائيمي
 . أىدافيا

  ساناوكالة المصدر: 

 

 

 القضايا عمى يركز نقاط 3 من اتفاق إلى بالمعارضة وفصائل الفنزويمية الحكومة توصمت
 .المباحثات، من شيرين عقب والسياسية، االقتصادية

 مختمف مع يتقدم والصادق الصريح الحوار إن" مادورو، نيكوالس الفنزويمي الرئيس وقال
 التعايش نحو معينة خطوات اتخاذ مع البمد، في الديمقراطية لممعارضة السياسية القطاعات
 ".الحبيبة فنزويال في واالستقرار

 النحو عمى الحوار طاولة عمى طرحت التي الثالث النقاط أن الفنزويمي اإلعالم وزير وأوضح
 :التالي

 مجمس عنيا ينبثق 4141 لعام برلمانية انتخابات إجراء يضمن انتخابي مجمس تأسيس. 0
 .جديد وطني انتخابي

لغاء والغذاء األدوية مقابل النفط تبادل تفعيل. 4  ما السمع، من كبير عدد عمى الضرائب وا 
 .الجميع متناول في ويجعمو السعر سيخفض

 .وطنية مصالحة اجراء. 3

  روسيا اليومالمصدر: 
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 : حدث في مثل هذا اليوم  رابعاً  

 

 فرحان الشيخ بحق اإلعدام حكم نفذت البريطاني االحتالل سمطات -0937   –00- 41   
 .المزار قرية جنين من وىو عكا سجن في السعدي

 

  من كل عام يصادف يوم الطفل العالمي.   –00- 41   

 

البريطانية تطوق أحراش يعبد وتشتبك مع الثوار  االحتالل قوات -0931   –00- 41   
الشيخ عز الدين القسام و أربعة من رفاقو و اعتبر ذلك مقدمة لثورة يستشيد و الفمسطينين 

 م .0936

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

