
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-21                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 خطأ ترتكب األميركية المتحدة الواليات إف ردينة، أبو نبيؿ الرئاسة باسـ الرسمي الناطؽ قاؿ
 بذلؾ تشكؿ وىي والمستوطنات، القدس مف بموقفيا استعمارية سياسة اتباعيا خالؿ مف تاريخياً 
 .األحداث مجريات في الميـ دورىا تفقد إقميمية قوى جعؿ الذي األمر العصر، جرائـ أكبر

 احتراؽ استمرار إلى سيؤدي األخطاء ىذه استمرار أف ،ريح صحفيتص في ردينة أبو وأضاؼ
 ينجو لف كافة المجاالت في الفاشمة األمريكية السياسة ىذه جراء الحريؽ وىذا بأسرىا، المنطقة

 .أحد منو

 الوجود عمى الحفاظ ىي وقيادتو، الفمسطيني الشعب يخوضيا التي األساسية المعركة إف: وتابع
 .األرض عمى عربية فمسطينية كمدينة القدس مدينة وىوية الفمسطيني،

 المدمرة الحرائؽ بأنياء الكفيؿ ىو الفمسطيني الشعب يرضي الذي الحؿ أف الرسمي، الناطؽ وأكد
 سيبقى الفمسطيني الشعب الف الخاطئة، مواقفيا مراجعة األميركية اإلدارة عمى لذلؾ الموجودة،

 .الصعاب كانت ميما أرضو عمى صامداً 

 وأف السابؽ، في أفشميا كما تماماً  المؤامرة إفشاؿ عمى قادر شعبنا إف: "بالقوؿ ردينة أبو وختـ
رثيا وىويتيا بمقدساتيا والقدس أجال، أـ عاجالً  ستقاـ المستقمة الفمسطينية الدولة  السد ستكوف وا 
 ".الفمسطيني الوطني لممشروع الحامي والدرع

 وكالة وفا المصدر: 

 

 وقت أي مف أكبر الفمسطينية القضية عمى التآمر حجـ إف" اشتية محمدد. الوزراء رئيس قاؿ
 ".مضى وقت أي مف أكبر أيضا قضيتنا مع التضامف حجـ لكف مضى،

 بحضور المغتربيف وشؤوف الخارجية وزارة لطاقـ أجراىا ندوة في مشاركتو خالؿ اشتيةد. وشدد
 بيف الجيود توحيد ضرورة عمى األربعاء، مساء الوزارة، لمقر زيارتو خالؿ المالكي رياض الوزير

 .والمحمي الدولي المستوى عمى التحديات مواجية مف لمتمكف مؤسساتنا
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 تكمف الدولي القانوف يخرؽ ال االستيطاف بأف ترامب إدارة تصريحات في الخطورة إف اشتية وقاؿ 
 .تخيفنا ال لكنيا الدولي، القانوف منظومة بعصب تضرب بكونيا

 ورفع قضيتنا لنصرة طواقميا، بكافة المغتربيف وشؤوف الخارجية وزارة بيا تقوـ التي بالجيود وأشاد
 لتعزيز داعيا ،"السياسية معركتنا عف أىمية تقؿ ال الدبموماسية معركتنا إف: "قائال فمسطيف، اسـ
 .الجيود ىذه

 اىتماـ تعكس الزيارة أف إلى مشيراً  الوزارة، لمقر الوزراء رئيس زيارة المالكي ثمنفومف جيتو 
 الخارج في الفمسطينية والممثميات والسفارات الوزارة طاقـ يبذلو الذي بالجيد والقيادة الوزراء رئيس
 .المشروعة الفمسطينية الحقوؽ لتحقيؽ

 وطنيـ خدمة في لمعمؿ والمندفعيف المتحمسيف الموظفيف بأداء المالكي. د الوزير وأشاد
. الفمسطيني المواطف ولمسيا تحققت التي الدبموماسية اإلنجازات عمى انعكس الذي و وقضيتيـ،

 القيادة وصوت فمسطيف رسالة إليصاؿ ومينية جيد بكؿ ستعمؿ الوزارة أف المالكي الوزير واكد
 .لمعالـ

 وزارة الخارجية ،وكالة وفا المصدر: 

 

 العدوانية، األميركية السياسة ىذه لمواجية الجيود كؿ تضافر ، التحرير منظمة فصائؿ أكدت   
 أماـ الممفات تفعيؿ مع مترافقا واإلقميمي، الدولي الصعيديف عمى الفمسطينية القيادة تحرؾ ودعـ

 قياميا تتطمب التي المؤسسات وكؿ الدولية العدؿ محكمة إلى والذىاب الدولية الجنائية المحكمة
 االحتالؿ ودولة األميركية اإلدارة تجاه الدولية والمواثيؽ القوانيف لتنفيذ مسؤولياتيا بتحمؿ

 .اإلسرائيمي

 اهلل، راـ بمدينة المنظمة مقر في ، عقدتو الذي الطارئ االجتماع خالؿ الفصائؿ واعتبرت
 وغير الشرعي غير االستعماري االستيطاف شرعنة حوؿ األميركي الخارجية وزير تصريحات
 منذ شعبنا ضد مفتوحة وحربا سافرا جديدا عدوانا المحتمة، الفمسطينية األراضي في القانوني
 عاصمةً  ترمب الرئيس لساف عمى الفمسطينية دولتنا عاصمة القدس مدينة عف اإلعالف
 .لالحتالؿ
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 الشرعيات بكؿ استيتارا يشكؿ الذي األميركية اإلدارة موقؼ رفض عمى الفصائؿ وشددت 
 .شعبنا لحقوؽ المعادية السياسة ىذه ظؿ في مستمراً  صارخاً  وعدواناً  الدولية والقوانيف

 .العربية واألحزاب القوى موقؼ توحيد وخاصة موحد عربي موقؼ اتخاذ أىمية عمى وشددت

   وكالة وفا المصدر: 

 

 

 اإلدارة إف منصور، رياض السفير المتحدة األمـ في فمسطيف لدولة المراقب المندوب قاؿ 
 فالصوت لشعبنا، المعادية ونواياىا لمسالـ أىميتيا عدـ تكريس في تتردد ال أصبحت األميركية
 إلسرائيؿ ومشجع الفمسطيني الشعب ضد محرض صوت بؿ لمسالـ داعما ليس األميركي
 .ألرضنا القانوني غير الضـ في قدما لممضي

 في األوضاع حوؿ الشيرية الدولي األمف مجمس جمسة خالؿ األربعاء، اليوـ كممتو، في ذلؾ جاء
 االعتراؼ بومبيو، مايؾ األميركي الخارجية وزير إعالف بحث فييا جرى التي األوسط، الشرؽ
 ،691ٔ عاـ المحتمة الفمسطينية األراضي عمى المقامة اإلسرائيمية المستوطنات" شرعية"بػ رسميًّا
 .شرعية غير الدولي القانوف بموجب ُتعتبر والتي

 الشعب حؽ عمى األميركية اإلدارة اعتداء ظؿ في ينعقد االجتماع ىذا إف" منصور وقاؿ
 مف واالستقرار واألمف السالـ لنزع آخر قانوني غير بإعالف وتأتي أرضو، في الفمسطيني

 كؿ مف باطال ونعتبره الشرعي، وغير المسؤوؿ غير اإلعالف ونديف نرفض ونحف قتنا،منط
 .واألخالقية والتاريخية والسياسية القانونية النواحي

 وكالة وفا المصدر:
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لعاـ لمنظمة اليونسكو بمشاركة وزراء ثقافة العالـ، لممؤتمر ا 0ٓوصت المجنة الثقافية لمدورة الػأ 
 .في باريس، األربعاء، التخاذ قرارات جديدة بشأف القدس

وزيرا لمثقافة، بحضور وزير الثقافة  ٕٓٔوأعربت المجنة الثقافية خالؿ الدورة التي يشارؾ فييا 
عاطؼ أبو سيؼ، عف قمقيا مف العوائؽ والممارسات التي تضر بالمساعي الرامية لممحافظة د.

 .عمى الطابع المميز لمدينة القدس وأسوارىا

لدولية، أنيا ستقدـ المزيد مف الدعـ لألنشطة وأكدت الدوؿ األعضاء لميونسكو والجيات المانحة ا
 .الرامية لصوف التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة عف طريؽ التمويؿ الخارج عف الميزانية

وأعربت المجنة عف قمقيا بشأف الحفريات واألشغاؿ اإلسرائيمية في القدس القديمة، وعمى جانبي 
 .القدس وأسوارىا

  وزارة الثقافةالمصدر:

 

 ممف الحكومة  : ثانياً    

 صدمة يشكؿ االستيطاف بتشريع األمريكية اإلدارة قرار إف: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قاؿ  
 التزاـ أي تظير ال االمريكية االدارة أف عمى دليؿ وىو الدولية، والشرعية العالمي لمنظاـ ارتدادية
 ".الذاتية مصالحيا حتى او االنساف حقوؽ او اإلقميمي االمف او الدولي بالقانوف

 نفسو يضع الوزراء مجمس اف ،األربعاء عقدته التي الطارئة الحكومة خالل اشتية وأضاف 
 وشعبية، واقتصادية وقانونية سياسية إجراءات مف يراه ما كؿ في الرئيس وقرار قيادة خمؼ

 مستوطنة جامعة وطمبة المستوطنات، في والعماؿ المستوطنات، ببضائع متعمقة قضايا وسيناقش
 ".ومنتوجاتو االستيطاف شرعية بعدـ يتعمؽ ما وكؿ ارئيؿ

 التحرؾ يتابع عباس، محمود الرئيس السيد مف وبتوجيو الوزراء مجمس اف: "اشتية وأوضح 
 الخارجية وزراء ومجمس الدولية والمحاكـ العمومية والجمعية األمف مجمس في والعربي الدولي
 قابمة قرارات الى الدولية البيانات ترجمة عمى والعمؿ والقانونية السياسية الناحية مف العرب
 ".لمتنفيذ

http://www.palgov.ps/article/3431/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 وارضاء الكونغرس، في األمريكي الرئيس مساءلة ثمف شعبنا تدفيع اف: "الوزراء رئيس وتابع 
 ضد إجراءات خالؿ مف إسرائيؿ في شريكو أنقاض ومحاولة المتطرفيف، مف جميوره

 انياء اجؿ مف نضالو في االستمرار عف شعبنا تثني لف بائسة محاولة ىي الفمسطينييف،
 ".االحتالؿ

 وكسر الدولتيف، حؿ ضرب ىو بو القياـ االمريكية اإلدارة تحاوؿ ما اف: "الوزراء رئيس واستطرد
سرائيؿ بو، واالعتراؼ الواقع االمر وترسيخ السياسي، لمحؿ القانوني اإلطار  قوة أي تممؾ ال وا 
 ".عمييا المستوطنات لبناء أو ألرضنا الحتالليا سياسية او تاريخية او قانونية

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان ثالثًا:

 

خالؿ عمميات دىـ مواطنيف  8 ،الخميس اليوـ فجر اإلسرائيمي، اعتقمت قوات االحتالؿ  
 .بينيـ طالبة جامعية طنيف بالمحافظات الشمالية والقدسوتفتيش لمنازؿ الموا

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 الساعة تماـ في اليوـ ظيرسيبمغ   ريفميف رؤوفيف االحتالؿ دولة رئيس اف عبرية مصادر قالت 
 . الحكومة تشكيؿ مف المكمفْيف احد يتمكف لـ بأنو ادلشتايف يولي الكنيست رئيس ، والربع الواحدة

، مف ابتداءً  يوًما وعشريف الواحد فترة تبدأ  الحالة ىذه وفي  عضو وستيف واحد بإمكاف حيث اليـو
 الميمة، بيذه النائبية الشخصيات إحدى يكمؼ بأف خطًيا الدولة رئيس الى طمب تقديـ كنيست

 .سابقا كمفت التي الشخصيات وبضمنيا

 تحظى حكومة تركيب مف شخص أي تمكف دوف المدة ىذه انقضاء حاؿ في أنو اإلشارة وتجدر
جراء الشارع الى االحتكاـ بو المعموؿ القانوف يمـز فعندئذ برلمانية، بأغمبية  الثالثة ىي انتخابات وا 

 .واحد عاـ غضوف في
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 مف يتمكف لـ بأنو ريفميف االربعاء مساء   أبمغ قد ،غانتس بيني ابيض ازرؽ حزب رئيس وكاف 
 قصارى ببذؿ المقبمة الثالثة األسابيع خالؿ ممتزما زاؿ ما انو أوضح ذلؾ ومع حكومة، تشكيؿ
 . حكومة لتشكيؿ جيوده

  فضائية مكانالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 فمسطينية بدولة االعتراؼ األوروبي االتحاد عمى أف أسمبورف جاف لوكسمبورغ خارجية وزير قاؿ 
 .المحتمة الغربية الضفة في اإلسرائيمية لممستوطنات دعميا عف المتحدة الواليات عبرت بعدما

نما مفتوحاً  تفويضاً  وال معروفاً  ليس دولة بفمسطيف االعتراؼ” ، أسمبورف وأضاؼ  بحؽ اعتراؼ وا 
 تمييد يستيدؼ إجراء لكنو ،“إسرائيؿ مناىضة منو المقصود ليس... دولتو في الفمسطيني الشعب
 .الدولتيف لحؿ الطريؽ

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 بعد األمف مجمس في المنتخبة عشرال الدوؿ بياف الصفدي، أيمف االردني الخارجية وزير ثمف
 الدولي، لمقانوف خرقاً  باعتبارىا ورفضيا، المستوطنات شرعية ال أكد الذي ،أمس االربعاء جمستو،
 العشر الدوؿ إعالف بعد تغريدة في الصفدي وقاؿ. السالـ تحقيؽ وفرص الدولتيف حؿ يقوض
 لألمـ الخاص المبعوث مف إلحاطة المجمس فييا استمع األمف لمجمس جمسة ختاـ في بيانيا

 األردف وادي ضـ عمى العمؿ نيتو إسرائيؿ وزراء رئيس إعالف" إف السممية، لمعممية المتحدة
 ".السممية الجيود كؿ قتؿ إعالف ىو المحتؿ

 بعد األمف مجمس في األعضاء األوروبية الدوؿ أعمنتو الذي المماثؿ الموقؼ الصفدي ثمف كما
 لمقانوف وخرقيا المستوطنات شرعية ال حوؿ الواضح األوروبي الموقؼ أيضاً  أكد والذي الجمسة
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 رفض في الواضح الدولي اإلجماع تمثؿ المواقؼ ىذه إف وقاؿ. األمف مجمس وقرارات الدولي 
 .الشامؿ لمسالـ التوصؿ جيود يقوض الدولي لمقانوف خرقا بصفتيا المستوطنات

 الحرية في الفمسطينييف حؽ وتمبية االحتالؿ زواؿ دوف شامال سالـ ال" أف الصفدي وأكد
 ".والدولة

 الدولي المجتمع يجمع التي المستوطنات شرعية ال حقيقة يغير شيء ال أف،  الصفدي وشدد
 جيود عمى وأثره المستوطنات إزاء موقفيا المتحدة الواليات تغيير خطورة مف محذرا إدانتيا، عمى

 السياسات نتيجة مسبوقة غير تحديات السممية العممية فيو تواجو وقت في السالـ تحقيؽ
 وظممو االحتالؿ تكريس" أف ، مؤكداً الصراع حؿ فرص كؿ تقتؿ التي اإلسرائيمية والممارسات

 ."واستقراراً  أمناً  يضمنا ولف سالمًا، يحققا لف الدولية الشرعية قرارات وخرؽ

 االنباء االردنية  وكالةالمصدر: 

 

 في اإلسرائيمية المستوطنات اعتبار عدـ المتحدة الواليات قرار أوروبية دوؿ خمس انتقدت  
 .لواشنطف مباشرة تشير أف دوف الدولي، لمقانوف انتياكا المحتمة األراضي

 مجمس في أعضاء وجميعيا وبولندا، وبمجيكا وبريطانيا وألمانيا فرنسا قالت مشترؾ، بياف وفي
 بما المحتمة، الفمسطينّية األراضي في اإلسرائيمّية االستيطاف سياسة مف موقفنا" إف الدولي، األمف
 ".يتغير ولـ واضح الشرقّية، القدس ذلؾ في

 إمكانية ويقوض الدولي، القانوف بموجب شرعي غير ىو استيطاني نشاط كؿ" أف البياف واعتبر
 ".االستيطانية األنشطة كؿ وقؼ إلى إسرائيؿ ندعو... الدائـ السالـ وأفؽ الدولتيف حؿ

  فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

