
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-1                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 

 الفمسطينية بالدولة جماعي بشكؿ االعتراؼ الى االوروبي االتحاد دوؿ عباس محمود رئيسال دعا
 وذلؾ السياسية، المسيرة إلنقاذ العالـ في رئيسة كقوة أوروبا دور أىمية عمى الدور مؤكداً  المستقمة

 .الدولتيف وحؿ لمسالـ خدمة فمسطيف بدولة الجماعي األوروبي االعتراؼ خالؿ مف

، ميجيؿ  الحضارات لتحالؼ المتحدة االمـ منظمة ممثؿ معلقاء الرئيس جاء ذلؾ خالؿ 
 إليو وصمت وما الفمسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر عمى حيث أطمعو موراتينوس

 المخالفة األميركية والقرارات اإلسرائيمية اإلجراءات جراء حقيقي مأزؽ مف السياسية العممية
 .الدولية الشرعية لقرارات

 عمى لمحفاظ بو القياـ الدولي لممجتمع يمكف الذي الدور أىمية عمى محمود عباس رئيسال واكد
قامة االحتالؿ إلنياء السياسية العممية عمييا قامت التي الدولية والشرعية الدولي القانوف مبادئ  وا 
 .7691 عاـ حزيراف مف الرابع حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة

 وكالة وفا : المصدر

 

 لجنة رئيس اهلل، راـ بمدينة الرئاسة مقر في السبت، مساء عباس، محمود الرئيس استقبؿ   
 " .حماس" حركة مع لقاءاتو نتائج عمى أطمعو حيث ناصر، حنا المركزية االنتخابات

 والموجية باالنتخابات المتعمقة الرسالة عمى حماس حركة رد ناصر، لقائو خالؿ سيادتو وتسمـ
 .كافة الفمسطينية والفصائؿ حماس لحركة سيادتو قبؿ مف

 حماس حركة ردود مضاميف دراسة سيتـ بأنو المركزية، االنتخابات لجنة رئيس الرئيس، وأبمغ
 .القادمة األياـ خالؿ والفصائؿ

 وكالة وفا : المصدر
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 جدارا يستحؽ ال المسيح السيد ميد أف العالـ ُنسمع أف نريد: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قاؿ   
 كيؼ ليروا يأتوا أف الحواجز، تعيقيا أف يجب ال المسيح السيد ميد إلى الطريؽ وأف لمفصؿ،

 ".الواحدة المواطنة رسالة والمحبة، اإلخاء رسالة ويواصموف أشجارىـ، معًا، الفمسطينيوف يزيف

 الفمسطينية الوطنية الروح فإف لحـ، بيت تطوؽ المستوطنات كانت إذا: "الوزراء رئيس وأضاؼ
 معيـ، الذي مف واكثر اكبر معنا الذي ألف نخاؼ، ال ونحف المستوطنات، ىذه تطوؽ التي ىي

 سيبقى والعودة، القدس، وعاصمتيا الدولة في وحقنا االحتالؿ، بإنياء المؤمف البطؿ وشعبنا
 ".حقو في ومتمسكا الجمر عمى قابضا

 بحضور لحـ، بيت مدينة في المجيد الميالد شجرة بإضاءة االحتفاؿ في كممتو خالؿ ذلؾ جاء
 الوزراء مف وعدد سمماف، انطوف لحـ بيت بمدية ورئيس حميد، كامؿ لحـ بيت محافظة محافظ
 .واالعتبارية لرسميةا والشخصيات والقناصؿ والسفراء

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 حكومة مف وزراء تصريحات أف الشيخ، حسيفالوزير : فتح لحركة المركزية المجنة عضو اعتبر 
 حركة مع التيدئة تفاىمات مف جزء بأنو غزة قطاع سواحؿ قبالة العائـ الميناء حوؿ االحتالؿ
 .غزة دويمة إقامة إلى يفضي الذي االنفصالي لممشروع استمرار ىو حماس،

 ".الفمسطينية الدولة مشروع لقتؿ ييدؼ المشروع ىذا إف" تويتر عبر لو تغريدة في الشيخ وقاؿ

 وتكريس غزة في مسخ دويمة عمى ترتكز التي العار صفقة مف جزء ىو المخطط ىذا" وأضاؼ
 ".والضفة القدس في االحتالؿ

 كبار أمر بينيت نفتالي االحتالؿ جيش وزير أف الماضية، الميمة كشفت العبرية، 71 قناة وكانت
 غزة، سواحؿ قبالة" اصطناعية جزيرة" إنشاء مقترح تنفيذ إمكانية دراسة عمى بالعمؿ الجيش قادة
 .حماس مع األمد طويمة لتسوية لمتوصؿ الجارية الجيود مف كجزء

 تويتر شبكةالمصدر:
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 عسكرية قاعدة إنشاء عمى" حماس" موافقة" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة استنكرت  
 الفمسطيني شعبنا ورفض رفضيا مؤكدة ميداني، مستشفى مسمى تحت غزة قطاع شماؿ أميركية
 .القاعدة ىذه لوجود

 بحؽ جريمة ترتكب" حماس" أف والثقافة، االعالـ مفوضية عف صادر بياف في" فتح" وأوضحت
" القرف صفقة" إدارة ترمب، إدارة تقوـ أف ثمنيا والتي الموافقة، بيذه وشعبنا الفمسطينية القضية

 ترفض التي الفمسطينية التحرير منظمة عف بديال واعتمادىا" حماس" مع بالتعامؿ التصفوية
 .ترمب إدارة مع قطعيا التعامؿ

 إلى مشيرة نتنياىو، وحكومة" حماس" بيف التنسيؽ مستوى عمى دليؿ ىي المواقؼ ىذه إف وقالت
 قطاع عمى األخير اإلسرائيمي العدواف عمى بالرد المشاركة عف أحجمت عندما" حماس" مواقؼ
 تؿ قبؿ مف اعتمادىا يتـ أف مقابؿ شيء بأي تقوـ بأف استعداد عمى" حماس" أف مؤكدة غزة،
 .كشريؾ وواشنطف أبيب

 الطريؽ أف موضحة الفمسطينية، القضية عمى" حماس" بو تقوـ ما مخاطر مف" فتح" وحذرت
 وليس الوطنية الشرعية الى والعودة االنقساـ إنياء ىي القطاع في أىمنا معاناة لتخفيؼ األنسب
 أماـ" حماس" تضعيا كانت التي العقبات الى مشيرة القطاع، في أميركية قاعدة عمى بالموافقة
 .غزة في الصامد شعبنا تجاه مسؤولياتيا تحمؿ مف ومنعيا الوطني الوفاؽ حكومة

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 اف نصر ايادفتح ، مفوض االعالـ باالقاليـ الجنوبية ،  لحركة الثوري المجمس عضو قاؿ   
 السابؽ والمكاف الفاصؿ السياج مف بالقرب  بغزة اقامتو المنوي المتنقؿ االمريكي المستشفى مكاف

 ، االسرائيمية والبوابة بخصوصو االمنية االجراءات ،وطبيعة سوريا مف نقمو تـ حيث لممستشفى
 . امنية ابعاداً  وتحمؿ والتوجس الخيفةب توحي معطيات كميا

 ىذا مثؿ اقامة عمى حماس موافقة مف استغرابو في تصريح لصوت فمسطيف، نصر وأبدي 
 ثابت مستشفى وليس مؤقت المستشفى ىذا اف حيث  الكيفية وبيذه المكاف ىذا في المستشفى

 .االمريكية المصالح حسب  مكاف الى مكاف مف نقمة يتـ حيث
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 اعضاء سرقة مف ، مموث ماضي سوريا في كاف حيف المستشفى ماضي اف الى نصر  واوضح 
 . العمميات اثناء الحاالت لبعض وقتؿ المرضى مف

 ، االمريكية االدارة مع عالقات فتح الى ذلؾ رواء مف تسعى حماس حركة كانت اذا نصر وقاؿ
 . شعبنا ابناء حساب عمى ذلؾ يكوف فال

 المستشفى  اقامة رفضيـ عف ، اليوـ صباح تصريحات في الفصائؿ قادة مف عدد عبر فيما
لجبية النضاؿ الشعبي د.احمد مجدالني ،  العاـ االميف مف كالً  عبر حيث ، بغزة  االمريكي

 سميـ :المواء  الفمسطينية العربية لمجبية لحزب فدا صالح رأفت ، واالميف العاـواالميف العاـ 
 الصالحي وبساـ  الديمقراطية لمجبية  السياسي المكتب عضو ظريفة ابو وطالؿ ، البرديني
 .االمريكي المستشفى إلقامة التاـ رفضيـ  الفمسطيني الشعب لحزب العاـ االميف

 مسطين صوت ف المصدر:

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 

 اسرى مف لعدد االعتصاـ عمى تعقيباً  بكر، أبو قدري والمحرريف األسرى شؤوف ىيئة رئيس قاؿ  
 االنقالب، عقب 1001 عاـ منذ رواتبيـ قطعت األسرى ىؤالء اف ، برواتبيـ لممطالبة حماس
 مف رواتبيـ حولت العاشرة الحكومة تسمميا بعد األخيرة كوف غزة، قطاع في حماس نفذتو الذي
 كأسرى رواتبيـ وقؼ تـ ذلؾ عمى وبناء عميا، برتب رسمييف موظفيف إلى محرريف أسرى بند

 .محرريف

 أي او فتح او حماس أسرى بيف يفرؽ ال بو المعموؿ والمحرريف األسرى ىيئة قانوف: وأضاؼ
 يقطع القانوف، حدده معيف مبمغ عف راتبيا يزيد أخرى بوظيفة يعمؿ محرر أسير كؿ آخر، فصيؿ
 .اضافيا دخال يممكوف ال مف سيما ال منو، أحؽ ىو مف ىناؾ أف منطمؽ مف راتبو،
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 مشاريع يمتمكوف كونيـ رواتبيـ، قطعت المحرريف األسرى مف العشرات ىناؾ اف إلى وأشار 
 أو دخالف ليـ المعتصميف ىؤالء اف وبما المالية، وزارة كشوفات في اسماؤىـ وظيرت خاصة،
 .األسر في طويمة سنوات أمضوا لو حتى الراتب صرؼ شروط عمييـ تنطبؽ فال ثالثة،

 تصرؼ حماس فييا بما الفصائؿ مختمؼ مف محرر أسير آالؼ 1 نحو ىناؾ أف بكر أبو وأكد
 3 بنحو المحرريف حماس أسرى عدد ويقدر غزة، وقطاع الغربية الضفة في بانتظاـ رواتبيـ
 .شيقؿ 1000-1000 بيف ما المحرريف األسرى رواتب متوسط ويبمغ آالؼ،

 الذىاب حماس تريد ال وربما االعتصاـ، ىذا أجميا مف أقيـ أخرى أسباباً  ىناؾ أف يبدو: وقاؿ
 ".انتخابية مكاسب لتحقيؽ استغالليـ تريد أو الوطنية، الوحدة إلى

 وضع الذي الفريؽ ضمف كاف الذي كراجة، خميؿ القانوني المستشار أوضح قانونية، ناحية مف 
 فإنو شيقؿ، 3000الػ يتجاوز ثابتاً  راتباً  يتقاضى المحرر األسير كاف حالة في أنو األسرى، قانوف

 .السياسي انتمائو عف النظر بغض األسرى شؤوف ىيئة مف راتباً  يمنح ال

 وكالة وفا المصدر: 

 

 .ليوميف يستمر والذي المتوسط، الحوض في النحؿ لتربية العاشر المنتدى ،الزراعة وزارة أطمقت 
 مف بدعـ البيرة، مدينة في الوزارة نظمتو الذي المنتدى خالؿ عطاري رياض الزراعة وزير وقاؿ

 المتوسط، حوض في النحؿ تربية مستقبؿ" عنواف تحت االنمائي، لمتعاوف االيطالية الوكالة
 خاصة الفمسطيني، االقتصاد في أساسية ركيزة يشكؿ العسؿ إف ،"الفرص المخاطر، التحديات،

 في وساىـ العسؿ، مف طنا 710 الحالي العاـ فمسطيف دولة أنتجت حيث الحيوي، التنوع ظؿ في
 3000 القطاع ىذا في يعمؿ فيما دوالر، مميوف 73 بمقدار الفمسطيني القومي الدخؿ رفد

 .شخص
 يمتد الذي التاريخ مف وجزء االقتصادية، التنمية في ىامة خطوة يعتبر المنتدى أف إلى وأشار
 أف إلى تشير الدراسات كافة أف مبينا واالنساف، النحؿ بيف العالقة في عاـ مميوف مف ألكثر
 تعتبر لذلؾ الغذاء، انتاج إلعادة البرية، النباتات مف% 00-10 نسبتو ما بتمقيح يقوـ النحؿ
 .الفمسطيني الغذائي األمف في السمعة ىذه ألىمية حقيقيا مؤشرا

 وزارة الزراعة المصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

فتيش مواطنيف خالؿ عمميات دىـ وت 1 ، األحد اليوـفجر  االسرائيمي، االحتالؿ قوات اعتقمت 
 طمبة عمى األحد، اليوـ االسرائيمي، االحتالؿ جنود عتدىبالمحافظات الشمالية والقدس، كما ا

 –اهلل راـ شارع عمى الواقعة المدرسة إلى الوصوؿ مف ومنعوىـ الثانوية، الشرقية المبف مدرسة
 .الرئيسي نابمس

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 عقب ،( عاماً  70)  مسالمة بدوي خالد بدوي استشيادعف مساء السبت  الصحة أعمنت وزارة 
 .الخميؿ جنوب عوا بيت قرب عميو، النار االحتالؿ إطالؽ

 وزارة الصحة المصدر: 

 

األحد، آالؼ المحتجيف في ساحة "ىبيما" وسط تؿ أبيب، لممطالبة  –تظاىر، ليمة السبت 
 .باستقالة رئيس وزراء اإلحتالؿ، بنياميف نتنياىو، حسبما أفادت وسائؿ إعالـ اسرائيمية

آالؼ شخص دعوا نتنياىو إلى االستقالة،  70وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إف نحو 
 ىاتفيف: "استقؿ يا نتنياىو".

وجاءت احتجاجات الميمة بعد أياـ مف مظاىرة حاشدة نظميا أنصار نتنياىو أماـ متحؼ تؿ 
حكومة اإلسرائيمية، أبيب، تعبيرا عف دعميـ لرئيس الوزراء، وذلؾ بعد توجيو المستشار القانوني لم

 .أفيخاي مندلبنت، الئحة اتياـ في حقو

 ترجمة وكالة وفاالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 

 الوزراء رئيس يتزعمو الذي البريطاني المحافظيف حزبي بيف الفارؽ أف رأي استطالع أظير  
 وحزبالحالي   ديسمبر 71 يوـ إجراؤىا المقرر االنتخابات سباؽ يتصدر والذي جونسوف بوريس
 .قميمة أياـ قبؿ نقاط سبع كاف أف بعد نقاط عشر إلى زاد المعارض العماؿ

  وكالة رويترز:لمصدرا

   

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 

 لخطاب لالستماع جنيؼ إلى االنتقاؿ تقرر المتحدة لألمـ العامة الجمعية - 7600 - 7-71   
 الواليات رفضت أف بعد" عمار ابو" عرفات ياسر: الشييد الفمسطينية التحرير منظمة رئيس

 .دخوؿ تأشيرة إعطاءه المتحدة
 
 

 التابعة) الشعبية التحرير قوات إف:  فيو جاء(  1)  رقـ العسكري البالغ - 7691  - 7-71   
 مشتركة بوحدات التاريخ ىذا مف ابتداء عدة عسكرية بعمميات قامت(  الفمسطيني التحرير لجيش

 ( . فتح)  الفمسطينية التحرير لحركة التابعة (العاصفة) قوات مع
 

 
 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

