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   أواًل : الممف السياسي 

 

لى والشتات، الوطن في الفمسطيني شعبنا إلى ،عباس محمود رئيسال نعى     العربية األمتين وا 
لى واإلسالمية،  عبد أحمد المناضل" فتح" حركة قيادات أحد الكبير، الوطني القائد العالم، أحرار وا 

 .عاما 67 يناىز عمر عن اهلل رام مدينة في يناالثنء مسا المنية وافتو الذي الرحمن

 أن وجل   عز المولى سائالً  والمواساة، التعازي بأحر   شعبنا، وأبناء الفقيد ذوي من الرئيس وتقدم
 .جناتو فسيح يسكنو وأن رحمتو، بواسع الفقيد يتغمد

 حقوق عن الدفاع في حياتو أفنى الذي الكبير، الوطني المناضل مناقب عمى سيادتو وأثنى
 .المستقل الوطني قراره عن الدفاع وفي شعبنا،

 ونجمو، الرحمن، عبد أحمد الكبير الوطني المناضل زوجة ، عباس محمود الرئيس ىاتفكما 
 .بوفاتو معزيا

 وكالة وفا : المصدر

 

 الرحمن، عبد أحمد الكبير الوطني القائد ابنيا ،(فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة عتن   
 .عاما 67 يناىز عمر عن اهلل رام مدينة في االثنين مساء المنية وافتو الذي

 والوطن، الشتات في الرحمن عبد أحمد لمقائد الطويمة النضالية بالمسيرة الحركة، وذك رت
 عباس محمود الرئيس لسيادة كمستشار الكفاحية، حياتو في شغميا التي والميام وبالمسؤوليات

 في وعضو فتح، لحركة ثوري ومجمس مركزي، مجمس مجمس وعضو التحرير، منظمة لشؤون
 .الفمسطيني الوطني المجمس

 األوائل الرواد من وىو القدس، غرب شمال سوريك بيت قرية مواليد من الرحمن عبد وأحمد
 شرار، أبو ماجد الشييد مع الموحد اإلعالم مؤسسي من وكان ،7676 عام بيا التحق لمحركة
 باسم ناطقا وكان الثورة، فمسطين مجمة تحرير وترأس فمسطين، صوت إذاعة مؤسسي من وىو
 .الوزراء لمجمس عام أمين أول وىو عرفات، ياسر الشييد لمرئيس ومستشارا" فتح" حركة
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 مؤلفات، عدة ولو الفمسطينيين، واألدباء الكتاب لالتحاد العامة األمانة في عضوا الفقيد كان كما 
 .عرفات: بعنوان األخير، وكتابو 5172 لعام الدولة بجائزة فاز وقد" عرفات زمن في عشت" منيا

 أجل من بدأىا التي مسيرتو تكمل أن الفقيد، وروح الفمسطيني الشعب" فتح" حركة وعاىدت
 تحقيق حتى العادل الوطني النضال في تستمر وأن الوطنية، بالثوابت تتمسك وأن فمسطين،
 دولتنا بإقامة الكامل الوطني واالستقالل الحرية في شعبنا وأىداف المشروعة، الوطنية الحقوق

 .الشرقية القدس وعاصمتيا السيادة كاممة المستقمة الفمسطينية

 أن وجل عز اهلل داعية الكبير، الفقيد أسرة إلى المواساة مشاعر وأصدق بأحر الحركة وتقدمت
 .رفيقاً  أولئك وحسن والصديقين الشيداء مع جناتو فسيح ويسكنو رحمتو بواسع يتغمده

  عالم والثقافة ة االمفوضي: المصدر

 

 شعبنا أبناء لعموم الجنوبية، األقاليم" فتــــــح"  فتح الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت 
 بإسم السابق المتحدث الرحمن، عبد أحمد األخ الكبير المناضل والشتات، الوطن في الفمسطيني

 عباس محمود الرئيس لمسيد السابق والمستشار عرفات، ياسر الخالد الزعيم ومستشار فتح، حركة
 . اإلثنين مساء المنية وافتو الذي

 التعازي بخالص،  الجنوبية باألقاليم االعالم مفوضية عن صادر بيان في  فتح حركة وتقدمت
لى الفقيد أسرة إلى  والمواساة  الفقيد   يتغمد   أن وجل   عز   المولى وتسأل المناضل، شعبنا أبناء وا 

ُسن والصديقين الشيداء مع جناتو فسيح يسكنو وأن ومغفرتو عفوه وعظيم رحمتو بواسع  أولئك وح 
 .العزاء وحسن والسموان الصبر جميل وذويو أىمو ُيميم وأن رفيقا،

   والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 

 

https://fatehinfo.net/post/160002


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-3                   الثالثاءاليوم  : 

 اإلسرائيمية الحكومة قرار إن عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين قال   
 ترمب الرئيس إدارة إلعالن األولية النتائج أحد ىو المحتمة، الخميل في جديدة مستوطنة بناء

 .االستيطان شرعنة

 ان الى منوىا الضم، ستكون النيج ىذا عمى المقبمة الخطوة أن لو، بيان في عريقات، وأضاف
 االستعماري لالستيطان شاممة بمقاطعة الدولي المجتمع من ممموسة خطوات المطموب
 .االسرائيمي

 األحد، أمس بينيت، نفتالي االسرائيمي االحتالل جيش وزير  قرار اعالن عمى تعقيبا ذلك جاء
 الخميل، مدينة من القديمة البمدة في( الحسبة) الجممة سوق منطقة في جديد استيطاني حي إقامة
 .االبراىيمي والحرم االستيطانية البؤر بين جغرافي تواصل خمق بيدف

 جنود من كاممة بحماية تنفذ التي المستوطنين جرائم إن عريقات.د قال أخرى، جية من
 .نتنياىو وبنيامين ترمب الرئيس إدارة لسياسات نتيجة إال ىي ما االحتالل،

 وكالة وفا المصدر: 

 

 يتحدى إنو: األحمد عزام فتح، لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو قال 
 . اإلسرائيمي االحتالل مع االشتباك قواعد عن اإلعالن من اإلسالمي والجياد حماس حركتي

: " االثنين مساء ، فمسطين تمفزيون  عبر بث الذي"  اليوم ممف" برنامج في األحمد، وأضاف
 أن الى مشرا  غزة، في إسرائيل مع التفاىمات ضد أنيا تدعي اإلسالمي الجياد حركة أن

 أكبر التيدئة تفاىمات  في جرى ما ولكن ، الحياة أمور لتسيير الغربية بالضفة األمني التنسيق
 .أمني تنسيق كممة من بكثير

سرائيل حماس: "األحمد وتابع  رفع والتفاىمات سيناء، في باألمن تتعمق بقضايا مصر يبتزان وا 
 القضية تصفية القرن صفقة وجوىر إسرائيمية، سياسة وتنفيذ لالنقسام وتكريس وىمية شعارات

 ".الفمسطينية

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2204&v=Vw4mGWQ4SEw&feature=emb_title
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 القيادة رفض مؤكداً  ،"ووطني سياسي ثمن بدون فقط، لمتيدئة تفاىمات مع نحن: "االحمد وقال 
 .سيناء في تتمدد غزة في دويمة إلقامة الحالية يةالمصر 

 جزيرة عن عبارة كاتس، وخطة الفمسطينية، القضية تصفية القرن صفقة جوىر: "األحمد واستطرد
 جزء كأنيا" أمنيا عميو إسرائيل تسيطر متحرك وجسر ونصف، متر كيمو أربعة بمساحة صناعية

 ".إنجاز؟ إسرائيل من الجزء ىذا ىل: " متسائال ،"إسرائيل من

:  مستطرداً  ،"األمور ىذه تمضي أن يمكن ال الوطنية، الوحدة ظل في" أنو عمى األحمد وشدد
 ما وفق ،76 عام المحتمة األراضي عمى فمسطينية دولة تقوم أن يمكن ال االنقسام، إنياء بدون"

 ".88 عام الوطني المجمس خالل من الفمسطينية الوطنية الحركة بو وقبمت العالم بو اعترف

 بيا، يعترف كمو والعالم لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل ىي التحرير منظمة" أن إلى  االحمد ونوه
 ".الفمسطيني لمشعب ووطني معنوي إطار انما حزب او تنظيم ليست وىي

 زيون فمسطينتمف المصدر:

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 

عت الحكومة بمزيد من مشاعر الحزن واألسى، إلى الشعب الفمسطيني في الوطن والشتات، ن
لى األحرار في جميع أنحاء العالم، القائد والمحارب الوطني  لى األمتين العربية واإلسالمية، وا  وا 

"، الذي وافتو الكبير، أحد القيادات المتقدمة في حركة "فتح"، المناضل أحمد عبد الرحمن "أبو يزن
عاما قضاىا في صفوف الثورة الفمسطينية  67المنية مساء اليوم اإلثنين في مدينة رام اهلل عن 

 مقاتال، وكاتبًا صحفي ًا، ومفكرًا، وسياسيا.

إن القائد الوطني أحمد عبد الرحمن ترك أثرا كبيرا في المشيد الوطني بما الحكومة ، وقالت  
امتمكو من قدرات أسيمت في إثراء الحركة الوطنية أمام  حباه اهلل من سجايا وخصال نبيمة، وبما

 زيف الرواية اإلسرائيمية.
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وكان الفقيد الكبير شغل منصب أول أمين عام لمجمس الوزراء، إضافة إلى العديد من المناصب  
 .القيادية التي تقم دىا طيمة حياتو الحافمة بالنضال وبالمواقف الوطنية

ية، وجميع الوزراء، من أسرة الفقيد بخالص العزاء، ضارعين إلى محمد اشتد.وتقدم رئيس الوزراء 
 اهلل العمي القدير أن يتغمده بواسع رحمتو ويسكنو فسيح جناتو.

 مجمس الوزراء المصدر:

 

 

 لمعجول المباشر االستيراد في الفمسطيني الحق تثبيت من تمكنت أنيا الزراعة وزارة أكدت   
 اإلسرائيمي، الجانب من عراقيل أية دون المتاحة العالمية األسواق من 7/7/5151 من اعتباراً 

 الجانب لدى المحتجزة العجول عن واإلفراج الفمسطينية، السوق تحتاجيا التي وبالكميات
 والبالغ العالمية، األسواق من استوردوىا الفمسطينيون التجار كان التي األزمة بدء منذ اإلسرائيمي

لغاء رأس، 2111 يقارب ما عددىا  بحق اإلسرائيمي الجانب اتخذىا التي اإلجراءات جميع وا 
 وحمايتو، المحمي اإلنتاج قاعدة بزيادة استراتيجيتيا مع انسجاماً  وذلك الفمسطينيين، المستوردين

 .اإلسرائيمي االقتصاد عن التدريجي االنفكاك طريق عن لمسمع المباشر االستيراد سياسة وتعزيز

 السوق تحتاجيا التي العجول أعداد بتحديد سيقوم الفمسطيني الجانب أن إلى الوزارة وأشارت
 السوق لحاجة وفقا الحالي، العام من أول كانون شير خالل اإلسرائيمي الجانب من الفمسطينية
 .الفمسطيني

  الزراعةوزارة المصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 

خالل عمميات مواطنين عمى االقل  71 ، الثالثاء اليومفجر  االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 .فتيش بالمحافظات الشمالية والقدسدىم وت

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 الثالث لمشير  الطعام عن المفتوح إضرابيما اليندي ومصعب زىران أحمد األسيران يواصل 
 .االداري العتقاليم رفضاً  التوالي عمى

 سابًقا مرات عدة اعتقل وكان أبناء أربعة ولو ومتزوج الماضي آذار منذ معتقل زىران أن ُيذكر
 سبتمبر من الرابع في اليندي االسير  اعتقل فيما عاًما، 72 مجموعو ما خالليا أمضى

 اعتقالو ليعاد الماضي اعتقالو في يوما 52 لمدة الطعام عن إضرابا كذلك خاض وكان الماضي،
 وىو لالحتالل سجون في سنوات عدة أمضى أنو عمماً  عنو، اإلفراج عمى عام من أقل بعد

 .طفالن ولديو متزوج

 تعنت ظل في لألسيرين الخطير الصحي الوضع من حذرت األسرى شؤون ىيئة وكانت
 .اإلداري لالعتقال سقف بتحديد لمطمبيما االستجابة ورفض االحتالل

 هيئة شؤون االسرى والمحررينالمصدر: 

 

 اإلسرائيمي االحتالل تكمفة أن( أنكتاد) والتنمية لمتجارة المتحدة األمم مؤتمر أعده تقرير كشف
 بميون 76.6 بنحو تقدر 5176و 5111 عام بين الواقعة الفترة في الفمسطيني الشعب عمى

 قدمتو الذي أنكتاد تقرير وبحسب ،5176 لعام الوطني االقتصاد حجم أضعاف ثالثة أي دوالر،
 .تصاعد في تزال ال الخسائر فإن المتحدة، لألمم العامة الجمعية إلى
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 التي واألثقال العائدات إىدار بسبب الخسائر يتكبدالفمسطيني    االقتصاد وذكر التقرير ان  
 ئدعوا دوالر بميون 7.7و فوائد دوالر بميون 58.5 الخسائر وتشمل. عميو الفوائد دفعات تضعيا
 .إلسرائيل مسربة مالية

 الفمسطينية الميزانية في العجز عمى تقضي أن يمكن لالحتالل المتراكمة التكمفة أن التقرير قد رو 
 حجم ضعف بنحو فائض وجود إلى أيضا تؤدي وأن الفترة، تمك في دوالر بميون 76.6 البالغ

 أضعاف بعشرة التنمية عمى الفمسطينية الحكومة إنفاق حجم من تزيد أن باإلمكان وكان العجز،
 عمل فرصة مميوني خمق، و الفترة تمك خالل دوالر بميون 7.2 عمى يثبت وأن اآلن، عميو ىي ما

 .سنويا وظيفة 777،111 بمعدل أي الماضية، 78 األعوام خالل

  موقع اخبار االمم المتحدة المصدر: 

 

 إقامة أجل من تنازل أي يقدم لم نتنياىو ان البيد يائير أزرق ابيض  حزب  رئيسنائب   الق
 . المحاكمة من نفسو انقاذ يريده ما كل وان وطنية، وحدة حكومة

 وباستمرار المحاكمة إلى تقديمو بعد الوزراء رئيس منصب بتولي نتنياىو تشبث ان البيد وأوضح
بالشراكة مع حزب  فعمًيا معني غير انو يعني الدينية واألحزاب اليمين أحزاب باقي مع التحالف

 .ازرق ابيض

اجراء االنتخابات موعد  لتبكيرمستعدة انيا لمجنة االنتخابات المركزية ومن ناحية اخرى قالت 
 .المقبل في الخامس والعشرين من شير فبراير  لتكون العامة

   فضائية مكان العبريةالمصدر: 
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 نتنياىو، بنيامين إسرائيل، في األعمال تصريف حكومة رئيس أن إسرائيمية إعالم وسائل ذكرت  
 ألسباب استقبالو عن بريطانيا اعتذار بعد الناتو قمة لحضور لندن إلى زيارتو إلغاء عمى أجبر

 .لوجستية

 كان حيث اليوم، لندن يزور لن نتنياىو أن رفيع، إسرائيمي مسؤول عن العبرية" 75 القناة" ونقمت
 .الناتو قمة ىامش عمى بومبيو، مايك األمريكي، الخارجية وزير مع لقاء لعقد يخطط

 والمستشارة ماكرون، إيمانويل الفرنسي، الرئيس أن أخرى مصادر عن ىارتس  صحيفة نقمت كما
 لنتنياىو لقاء لتنظيم إسرائيل قبل من الدبموماسية المحاوالت عمى يردا لم ميركل، أنغيال األلمانية،

 .معيما

 ترجمة وكالة معاالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 استيطانية مشاريع عن اإلسرائيمية الحكومة إعالن الصفدي أيمن االردني الخارجية وزير دانأ
جراء الدولي لمقانون خرقاً  يعتبر والذي الخميل في القديمة والبمدة وقمنديا المكبر جبل في جديدة  وا 
 .السالم تحقيق جيود يقو ض شرعي غير

 اإلنساني والقانون الدولي القانون بموجب اإلسرائيمي االستيطان شرعية الأن  عمى الصفدي وشد د
 االستيطان لوقف واألخالقية القانونية مسؤولياتو الدولي المجتمع تحمل ضرورة عمى مؤكداً  الدولي
لزام  .  5557 رقم األمن مجمس قرار بتنفيذ إسرائيل وا 

 الذي الدولتين حل يقو ض وتوسعتيا المستوطنات بناء في إسرائيل استمرار أن من يفدالص وحذ ر
 .والدائم الشامل السالم قيقتح فرص كل ويقتل الصراع لحل الوحيد السبيل يمثل

 االنباء االردنية :وكالة لمصدرا
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 ترامب دونالد الرئيس قرار إن األمريكي النواب بمجمس القضائية المجنة رئيس نادلر جيرولد قال   
 .“مؤسف” لقرار مساءلتو إلى تفضي قد التي الجمسات حضور عدم

 دعوة ومستشاره الرئيس رفض الماضية الميمة من متأخر وقت في” نادلر الديمقراطي وأضاف
 لمجمس أولوية كان بالمشاركة لمرئيس السماح ألن مؤسف رده. األربعاء جمسة في لممشاركة
 .“البداية من النواب

 المصدر: وكالة رويترز

 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 قرعان حمدي: األسير عمى تحكماالسرائيمي  االحتالل محكمةتسمى بما  – 5116  - 5-75  
 ، 5117 عام زئيفي رحبعام(  المتطرف اليميني)  اإلسرائيمي السياحة وزير باغتيال المتيم

 . عام ومائة المؤبد بالسجن
 

 
 في المقاطعة في عرفات ياسر الرئيس مقر عمى اإلسرائيمي الحصار ءبد -5117  - 5-75   
 .اهلل رام
 
 عقد عمى صوتا 756 بأغمبية توافق المتحدة لألمم العامة الجمعية - 7686  - 5-75  

 . األوسط الشرق في لمسالم دولي مؤتمر
 
   
 ما فشل بعد وذلك مصر من والبريطانية الفرنسية القوات انسحاب إتمام -  7627  - 5-75  

 .إسرائيل مع الدولتين شنتو والذي الثالثي العدوان باسم عرف
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-3                   الثالثاءاليوم  : 

 في الصييونية والعصابات الفمسطينيين المناضمين بين االشتباكات تجدد -7676  - 5-75   
 المجنة تخاذل لوال محققة العصابات ىذه ىزيمة وكانت الييود من العديد وقتل القدس مدينة
 . بالسالح الفمسطينيين دعم ووقفيا العسكرية العربية

 
 

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

