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 2019-11-25                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 النجمة رئيس االتحاد االردني لكرة القدـ ، الحسيف فب عمي األمير عباس، محمود الرئيس قّمد 
 المستويات عمى وتطويرىا الرياضة شأف إعالء في الكبير لدوره تقديراً  القدس، وساـ مف الكبرى
 ودعـ الفمسطينية،– األردنية األخوة عالقات تعزيز في لجيوده وتثميناً  والوطنية، واإلقميمية الدولية
 .العادلة قضيتيا ونصرة فمسطيف

 وكالة وفا المصدر: 

 

 االنتخابات حوؿ تصريحات بأي أدلى قد يكوف أف قاطعا نفيا ، الرحيـ عبد الطيب نفى  
 .لالنتخابات" فتح" حركة ومرشح الفمسطينية

 كافة داعيا الصحة، مف لو أساس ال وافتراء وكذب وتزوير اختالؽ ىذا إف الرحيـ عبد وقاؿ
 .المعمومات وتداوؿ التصريحات نقؿ عند الدقة توخي ضرورة إلى اإلعالـ وسائؿ

 المصدر: وكالة وفا 

 

 اإلدارة لسياسات رفضيا ، التشاوري اجتماعيا خالؿ ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أكدت   
 الالجئيف عودة بحؽ والمتمثمة والتاريخية الثابتة شعبنا حقوؽ لشطب اليادفة األميركية

قامة المصير تقرير وحؽ ،491 القرار إلى استنادا الفمسطينييف  المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 ونقؿ لالحتالؿ عاصمة القدس أف ترمب الرئيس إعالف فمنذ القدس، وعاصمتيا السيادة كاممة
غالؽ إلييا، األميركية السفارة  المساعدات أمواؿ وقطع واشنطف، في الفمسطيني التمثيؿ مكتب وا 
 تكريس إلى ييدؼ مسمسؿ في األميركي السياسي الخطاب مف" االحتالؿ" مصطمح واسقاط
 الخارجية وزير تصريح بعدىا ليأتي برمتيا، الفمسطينية القضية يستيدؼ صييوني أميركي تحالؼ

 الدولية، القرارات كؿ الحائط بعرض ضاربا الخطير التصفوي المخطط ىذا في كحمقة األميركي
 كاف والتي الدولي األمف ومجمس المتحدة لألمـ العامة الجمعية مف الصادرة القرارات خاصة
 .االستيطاني االستعمار وقانونية شرعية عدـ يؤكد الذي 4331 رقـ القرار آخرىا
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ودعت المجنة التنفيذية جماىير شعبنا وفصائمو ومؤسساتو الى المشاركة الواسعة تمبيو لدعوة  
ألميركية في كؿ المحافظات الفمسطينية لمتعبير عف رفض شعبنا لمقرارات ا الثالثاء  غداً القوى 

واالحتاللية التصعيدية واالجرامية لممساس في حقوقنا ومواصمة التحرؾ الشعبي الجماىيري خالؿ 
 .الفترة المقبمة

 وكالة وفا المصدر: 

ستطرح  دولة فمسطيفصائب عريقات، بأف د.اؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ق
اإلجراءات األميركية ضد الشعب الفمسطيني، بما فييا اإلعالف األخير حوؿ أف المستوطنات 

 .الدولي، عمى اجتماع الييئة العامة لممحكمة الجنائية الدولية الشير المقبؿليست مخالفة لمقانوف 
دولة في  431إف االجتماع سيعقد بمشاركة »، «صوت فمسطيف» عبروأضاؼ عريقات 

ال »، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية االستناد إلى ما تـ تفويضيا بو مف العالـ. وتابع، «الىاي
يوجد أي مبرر لممجمس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية عدـ فتح تحقيؽ في جرائـ 

الحتالؿ المتمثمة باالستيطاف والقدس واألسرى وحصار قطاع غزة، كما ال يوجد ما يبرر عدـ ا
نشر مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة قاعدة بيانات الشركات التي تتعامؿ مع 

 «.المستوطنات
القيادة الفمسطينية اتخذت مجموعة مف الخطوات ردًا عمى اإلجراءات األميركية  افوقاؿ عريقات 

واالحتالؿ، مف ضمنيا التوجو لممحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدؿ الدولية ومجمس األمف 
 .الدولي، والجمعية العامة لألمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية

 صوت فمسطين المصدر:

 

 

 جرائـ عمى تغطي المتحدة الواليات سياسة إف ، اهلل نصر تيسير فتح ثوري مجمس عضو قاؿ   
 رفض عمى مؤكداً  االستيطاف، لشرعنة تسعى كما العودة، حؽ إلغاء وتريد اإلسرائيمي االحتالؿ

 .ضدىا بقوة الفمسطيني الشعب ووقوؼ السياسة تمؾ
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 اإلسرائيمي، لالحتالؿ المنحازة األمريكية السياسة ضد احتجاجية وقفة خالؿ اهلل نصر ودعا 
 يـو جماىيرية مشاركة أوسع إلى، االحد ءمسا نابمس وسط الشيداء ميداف في  فتح حركة متيانظ
 .األمريكية السياسية برفض واضحة رسالة إليصاؿ حوارة حاجز باتجاه نابمس، في الثالثاء، غد

 األمريكية السياسة تواجو التي القيادة خمؼ الفمسطينية الجماىير بالتفاؼ اهلل نصر وطالب
 .الفمسطينية الوطنية والقضية الفمسطيني الوجود تستيدؼ التي الخطيرة

 التنظيمية المناطؽ مف عدد إلييا دعت التي الوقفة في فتح حركة نشطاء مف العشرات شارؾ وقد
 لمتحيز رافضة والفتات فتح حركة ورايات الفمسطيني العمـ المشاركوف ورفع نابمس، محافظة في

 .اإلسرائيمي االحتالؿ لصالح األمريكية لإلدارة العدوانية والسياسة األمريكي

    والثقافة مفوضية االعالمالمصدر: 

 

 العاـ القائد أف الحركة، باسـ والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو  القواسمي أسامة قاؿ  
 صاحب وىو الرئاسية، لالنتخابات فتح حركة مرشح ىو عباس، محمود الرئيس ، فتح لحركة
 الوطنية لمواقفو مازف أبو الرئيس حوؿ ممتفة فتح حركة أف مؤكداً  الموضوع، ىذا في القرار

 ووقوفو غزة، قطاع في دويمة إلقامة االسرائيمي المشروع مف وموقفو القرف، صفقة في التاريخية
 وجيوده واالمريكية، اإلسرائيمية التيديدات ورفض كامؿ بشكؿ القدس أسرلة محاولة في صامدا

 .االنتخابات بوابة خالؿ مف الوطنية الوحدة إنجاز في

 االنتخابات لجنة رئيس ناصر حنا د.أف  القواسمي أوضح ،االنتخابات لجنة بوفد يتعمؽ وفيما
 حركة قادة لمقاء غزة،، قطاع إلى االثنيف، اليوـ سيتوجيوف المجنة ووفد الفمسطينية، المركزية
 الغربية الضفة في االنتخابات اجراء عمى بالموافقة خطي كتاب عمى يحصؿ أف متوقعاً  حماس،
 .ىنية اسماعي لمحركة السياسي المكتب رئيس مف الخصوص وجو عمى والقدس غزة وقطاع

 الخارج مف عودتو بعد عباس محمود الرئيس فاف ،  معيقات تحصؿ لـ حالة في القواسمي وقاؿ
 وصمت أيف إلى وسيستمع الموضوع، ىذا في المختصة والمجاف المستشاريف، كافة مع سيجتمع
 بإجراء يتعمؽ فيما الدولية الضغوطات وصمت أيف إلى وكذلؾ حماس، حركة مع االمور

 بعد المرسـو اصدار يتـ أف  متوقعاً  ذلؾ، عمى االسرائيمية الردود ىي وما القدس، في االنتخابات
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 وتحقيؽ االنتخابات انجاح لضماف الوقت؛ مف بضعا سيتأخذ حيث المشاورات، اجراء استكماؿ 
 .االنقساـ وانياء الوطنية الوحدة تتويج وىو اليدؼ،

  دنيا الوطنالمصدر: 

 

 حاجز عبر غزة قطاع إلى المركزية االنتخابات لجنة وفد االثنيف، اليوـ يصؿ أف المقرر مف 
 .اهلل راـ مف قادًما ،"إيرز" حانوف بيت

 والفصائؿ حماس حركة بقيادة سيمتقي ناصر، حنا الدكتور برئاسة الوفد وصؿ حاؿ وفي
 بشأف الفمسطينية القيادة مع اهلل راـ في جرت التي والمقاءات التطورات صورة عمى إلطالعيـ
 .االنتخابات إجراء إمكانية

 إصدار عمى موافقتيا يؤكد خطي كتاب حماس حركة قيادة مف المجنة وفد يتسمـ أف المتوقع ومف
 .إجرائيا آليات لبحث الفمسطينية لمفصائؿ اجتماع عقد بعد فيما يميو رئاسي، مرسوـ

 صحيفة القدس المصدر:

 

 الوطنية الييئة ورئيس عساؼ، أحمد الوزير الرسمي اإلعالـ عمى العاـ المشرؼ بحضور 
 توقيع القاىرة، المصرية العاصمة في األحد مساء جرى زيف، حسيف الوزير المصري لإلعالـ
 المصري، والتمفزيوف لإلعالـ الوطنية والييئة والتمفزيوف، لإلذاعة العامة الييئة بيف تفاىـ مذكرة

 . ومصر فمسطيف بيف اإلعالمية الخدمات مجاؿ في المشترؾ التعاوف وتعزيز لتطوير

 في العمؿ تعزيز إلى المصري، والتمفزيوف اإلذاعة مقر في توقيعيا تـ التي االتفاقية، وتيدؼ
 المجاالت، بمختمؼ كثيرة تعاوف آفاؽ وفتح ومصر، فمسطيف بيف اإلعالمية الخدمات مجاؿ
 .المختمفة والفنية الثقافية المجاالت جميع في وتنميتيا اإلعالمية الخدمات وتبادؿ

  وكالة وفا المصدر:
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 الحكومةممف  ثانيًا: 

 الذي العماؿ، تصاريح بخصوص جديد أي يوجد ال أنو المدنية، شؤوفلم العامة ييئةال أكدت
 .إسرائيؿ في سيعمموف

 بخصوص لدييـ معمومات ال إنو": الوطف دنيا"لػ وىداف وليد المدنية، الشؤوف باسـ الناطؽ وقاؿ
 .بذلؾ الييئة إبالغ يتـ لـ كما التصاريح،

، إلى ُمستمرة التصاريح سماسرة ومالحقة محاربة أف وىداف، وأوضح  عمى بناءً  تنتِو؛ ولـ اليـو
 .يوميف أو بيوـ الظاىرة ىذه عمى القضاء يمكف ال أنو إلى مشيًرا الفمسطيني، الوزراء مجمس قرار

 مف اىرةالظ ىذه عمى القضاء بيدؼ مستمرة؛ ذلؾ في الييئة وتحركات جيود أف إلى وأشار
 .جذورىا

 المصدر:دنيا الوطن

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان :ثالثاً 

خالؿ عمميات   ًا عمى األقؿمواطن 41 ، االثنيف اليوـ فجر اإلسرائيمي، قوات االحتالؿ اعتقمت  
مواطنيف مف بمدة العيسوية  8بينيـ ات الشمالية والقدس ظبالمحاف لمنماطؽ مختمفة دىـ وتفتيش

 .بالقدس

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
   

 الحزب إف ليكود حزب في نتنياىو منافس ،و الميكود عف الكنيست عضو ساعر جدعوف قاؿ
 بعد لمتنحي لدفعو الوزراء رئيس عمى الضغوط تصاعد مع وذلؾ زعامتو عمى انتخابات سيجري
 .بالفساد اتيامو

 زعامة عمى تمييدية انتخابات إجراء عمى نتنياىو بموافقة” تويتر عمى لو تغريدة في ساعر ورحب
 .“الميكود
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 مف تتاح التي الثالثة األسابيع غضوف وفي الكنيست حؿ قبؿ اجرائيا ضرورة عمى ساعر أكدو  
 نتانياىو الكبيريف الحزبيف رئيسي فشؿ بعد حكومي، ائتالؼ لتشكيؿ النواب ألحد الفرصة خالليا
 .ذلؾ تحقيؽ في غانتس وبيني

 الستة األسابيع خالؿ تمييدية انتخابات سيجري ليكود حزب أف إسرائيمية إعالـ وسائؿ وذكرت
 .الموعد لتأكيد الحزب باسـ لمتحدث الوصوؿ بعد يتسف ولـ. القادمة

   وكالة رويترزالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 الشعب إلبادة المتالحقة لممحاوالت حدا لوضع  العالـ دوؿ  سعيد قيس التونسي الرئيس دعا 
 .الشرعية ىذه تداس ذلؾ ومع نقائصيا عمى بالشرعية قبؿ الذي الفمسطيني

 الرئاسي األمف عناصر الستشياد الرابعة الذكرى في لو كممو خالؿ التونسي الرئيس وعبر
 أف و العقود عشرات منذ يستمر الذي العدواف ىذا اليوـ العالـ يقبؿ بأف  استغرابو عف  التونسي،

 . االحتالؿ براثف مف الفمسطيني الشعب النقاذ اإلنسانية تتحرؾ ال

 وكالة تونس افريقياالمصدر: 

 

 موقؼ لبحث ؛ طارئا اجتماعا االثنيف اليوـ الوزاري، المستوى عمى العربية الدوؿ جامعة تعقد   
 الفمسطينية األراضي في القانوني غير اإلسرائيمي االستيطاف بشأف األخير األمريكية اإلدارة
 ".4991 عاـ المحتمة

 االعتراؼ بشأف األخير األمريكي القرار لبحث ، العرب الخارجية وزراء  باالجتماع وسيشارؾ
 .المحتمة األراضي في اإلسرائيمي االستيطاف بشرعية
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 اعتبار عف العدوؿ قررت األمريكية اإلدارة أف أعمف بومبيو مايؾ األمريكي الخارجية وزير وكاف 
 .الدولي لمقانوف مخالفة بأنيا الفمسطينية األراضي عمى المقامة المستوطنات

 وكالة االنباء االردنية المصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 فمسطيف في لبريطانيا سامي مندوب آخر باركر أيفيميف الجنراؿ فاة و –- 4983  -41-44
 . سنة 83

 

 

 إلى يدعو الذي  34/42 رقـ  القرار  المتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنت - 4911 -41-44
 41 مقابؿ القرار مع صوت 424 بأكثرية  وذلؾ ، األوسط الشرؽ في السالـ مؤتمر عقد

 دولة 94 وامتناع(  األمريكية المتحدة والواليات وكندا والسمفادور إسرائيؿ:  وىي)  ضده أصوات
 .التصويت عف

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
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