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 أواًل : الممف السياسي

 ميخائيل أفريقيا وشمال األوسط لمشرق الرئيس ومبعوث الروسية الخارجية وزير نائب أكد 
بالعاصمة الروسية  الفمسطيني شعبالتفال باليوم العالمي لمتضامن مع بوغدانوف خالل اح

 الموقف ثبات عمى ، عباس محمود لمرئيس بوتين فالديمير الروسي الرئيس رسالةفي  ،موسكو
 الحرية في المشروعة شعبنا تطمعات تجسيد حتى الوطنية قضيتنا دعم في المبدئي الروسي

 .العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية وقرارات الدولتين، حل مبدأ أساس وعمى واالستقالل

 لمتطرف واسعاً  المجال سيفتح الفمسطينية لمقضية عادل حل إيجاد عدم أن إلى بوغدانوف وألمح
 . واإلرىاب

 وكالة وفا : المصدر

 

 لم أنو: " فتح لحركة والمركزية لمنظمة التحرير التنفيذية المجنتين عضو االحمد عزام أكد  
 القاىرة، المصرية لمعاصمة االخيرة زيارتو خالل جديدة مصرية ورقة فتح حركة وفد عمى يعرض
 اغسطس الماضي 72في  فتح التي قدمتيا حركة  ورقةمصري لم  تفيم يم لمسواأن إلى مشيراً 

 .العشرة بنقاطيا

  ، الثالثاء مساء فمسطين تمفزيون عمى بث الذي "اليوم ممف" برنامج خالل محمد األ وأوضح
قبل وصول وفد   االعالم وسائل وبعض حماس حركة بيا تدلي كانت التي التصريحات أن

، ولم نسمع من  المصالحة لتنفيذ مصر جيود عمى التخريب ىدفياالحركة لمقاىرة واثناء وجوده 
 .المصريين عن التسريبات التي ذكرتيا الميادين حول ان حماس موافقة عمى التمكين لمحكومة

ونستأنف اتفاق اكتوبر  البداية ىي استالم حكومة د.رامي الحمد اهلل لمياميا :األحمد وقال
 سممت حماس حركة بأن نتأكد عندماـو ، من حيث توقف قبل تفجير موكب رئيس الوزراء 7102
 الى فوراً  وسننتقل الكاممة، بالشراكة سنرحب فإننا اهلل، الحمد رامي د. لحكومة المؤسسات كافة

 ".العامة االنتخابات

 عمى والتوافق وطنية وحدة حكومة بتشكيل ترحب فتح حركة أن المصري الوسيط أبمغنا: "وأضاف
 ".االنقسام إنياء في حماس نية من التأكد بعد الممفات كافة

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-20181127
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 إلى ذاتو الوقت في منوىاً  الفمسطيني، االنقسام استمرار عمى حريصة إسرائيل أنوأكد االحمد 
 .غّزة إلى القطرية األموال دخول منع محاولة بعد الفمسطينية لمقيادة تيديداً  وجيت أنيا

 إيران أن االحمد، اعتبر العودة، مسيرة وجرحى شيداء بتبني االخير إيران بموقف يتعمق وفيما
 أمام وضعيا لتحسين بيدىا؛ غزة قطاع ورقة الستمرار االموال وتدفع االنقسام، استمرار تريد

 في الشغب الستمرار القدس، في تتبناىم وال غّزة في الشيداء تتبنى إيران: " متسائالً  أمريكا،
 ".غّزة قطاع

 في حماس حركة سمطة تقوض التي االجراءات بحث سيتم المقبل االسبوع في أنو االحمد، وأعمن
 .غزة قطاع في األىالي تؤذي لن أنيا إلى الفتا غزة،

وأكد االحمد في ختام المقاء ان المعركة مع االحتالل االسرائيمي ىي معركة شاممة في كل الوطن 
ولكن المعركة االساسية ىي في القدس وىي معركة مستقبل فمسطين ،وابو عمار حين عرف في 

القدس خارج  المفاوضات اخبر الرئيس االمريكي ادعوك لحضور ان   7111اتفاق كامب ديفيد 
جنازتي، وشدد االحمد ولن يخمق بعد من يريد ان يتنازل عن القدس والدولة في غزة وال دولة في 

 غزة .

 تمفزيون فمسطين: المصدر

 

 عمان في المتواجدين لألعضاء اجتماع عقد عن الزعنون سميم الوطني المجمس رئيس أعمن 
 قوات تشنيا التي االعتقاالت وحممة المحتمة، القدس في التطورات آخر لبحث المقبل، األسبوع
 . المقدسية الوطنية والقيادات المواطنين ضد االحتالل

 جانب الى الوقوف والفصائل القوى كافة ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الزعنون ودعا
 سياسة ظل في والمساكن األفراد عمى االعتداءات تصاعد متوقعا المقدسة، المدينة في أىمنا

 .بالمنطقة االحتالل سمطات تنتيجيا التي اإلرىاب

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 االحتالل سمطات  اعتداءات محيسن جمال. د  فتح لحركة المركزية المجنة عضو اعتبر  
 ترامب لقرار وتكريسا القومية لقانون تطبيقا القدس في والمؤسسات والعقارات والمواطنين األرض
 .االحتالل لدولة عاصمة المدينة اعتبار

  الدولة  معركة ىي معركتنا: "فقال القدس بمركزيتها  الوطنية المعركة شمولية  ممحيسن  وأكد
  الوطن في الجميع وعمى شاممة، وطنية  مسؤولية الجميع فعمى وعميو ، القدس عاصمتيا التي

 وعمى  شعبنا عمى االسرائيمي لمعدوان لمتصدي الوطن في الحركة وكوادر قيادات بالذكر واخص
 ".القدس عاصمتنا

 قيام منع عبر شعبنا حساب عمى  القومية قانون تطبيق اسرائيل االحتالل دولة تحاول:" وأضاف
". الشرقية القدس وعاصمتيا 0692 العام من حزيران من الرابع حدود عمى فمسطينية دولة
 قرار لتكريس المقدسية والعقارات والشعب األرض عمى االحتالل  اعتداءات زادت  لقد:"  وتابع
 اصوات عمى باالستحواذ نتنياىو رغبة مع بالتوازي االحتالل، لدولة عاصمة القدس اعتبار ترامب
 عمى االسرائيمية األحزاب بين االحتالل دولة في اآلن القائمة  المنافسة اطار في  اليمينية الكتل
 ".شعبنا عمى العدوان في التشدد

 مفوضية االعالم بالممحافظات الجنوبية: المصدر

 الكاممة المسؤولية نتنياىو بنيامين برئاسة اإلسرائيمية الحكومة والمغتربين الخارجية وزارة محممت 
 .األغوار عمى والمتواصمة المفتوحة االستيطانية والحرب لمجريمة ارتكابيا عن والمباشرة

 األخيرة اآلونة في اإلسرائيميين المسؤولين من العديد زيارة الى الخصوص، بيذا وأشارت،
 االحتالل وقوات المستوطنين تشجع عنصرية استعمارية ومواقف تصريحات واطالقيم لألغوار،

 .فييا الفمسطينية األرض ونيب سرقة عمى

 اتجاه والمباالتو صمتو عن بالخروج الدولي المجتمع ، عنيا صادر بيان في الوزارة وطالبت
 االنصياع عمى إلجبارىا االحتالل دولة عمى والضغط وتوسيعو، االستيطان تعميق عمميات
 دراساتيا من االنتياء سرعة الى الدولية الجنائية دعت كما الصمة، ذات الدولية الشرعية لقرارات
 .الدولي لمقانون الجسيمة واالنتياكات والمستوطنين االحتالل جرائم في تحقيق وفتح

 وزارة الخارجية: المصدر

https://fatehinfo.net/post/154207
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/17632
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 مؤتمر إقامة فكرة دعم إلى المتحدة المممكة اشتية، محمد فتح لحركة المركزية المجنة عضو دعا 
 محمود الرئيس إليو دعا والذي أوروبيين، شركاء مع بالتعاون اإلسرائيمي االحتالل إلنياء دولي
 .األمن بمجمس خطابو في عباس

 القنصل بحضور فوكس، ليام البريطاني الدولية التجارة شؤون وزير لقائو خالل اشتية وأوضح
 عمى كاممة سيادة ذات فمسطين بدولة االعتراف إلى ،ىيل فيميب القدس في العام البريطاني
 المستمر احتالليا إلنياء اإلسرائيمية الحكومة عمى الضغط أىمية عمى مشددا وحدودىا، مواردىا

 .عقود سبعة منذ

 والمعاىدات واالتفاقات الدولي لمقانون اإلسرائيمية االنتياكات ضوء في الوزير اشتية ووضع
 المستوطنات وتوسيع األراضي مصادرة ونيج انتقائي، بشكل لمبنود تنفيذىا خالل من الموقعة

 .الطبيعية لمموارد الوصول ومحدودية

 االقتصاد قدرة لتعزيز كوسيمة الفمسطينية البضائع أمام البريطانية األسواق فتح الى اشتية ودعا
 عمى االحتالل واقع فرضيا التي االقتصادية التبعية من التدريجي االنفكاك عمى الفمسطيني

 الى وصمت الفمسطينيين الجامعات خريجي وسط البطالة نسبة أن إلى، مشيرًا الفمسطيني الشعب
 في الخارجية االستثمارات تشجيع خالل من عمل فرص خمق عمى العمل إلى داعياً  ،27%

 .الصغيرة المشاريع ودعم أعمال مسرعات وانشاء فمسطين،

 وكالة وفا: المصدر

  المحكومة: ممف  ثانياً 

 رامي. د برئاسة ، اهلل رام مدينة في عقدىا التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس رمحب  
 نيل أجل من المشروع وكفاحو لشعبنا، الدولي والتأييد الدعم بتعاظم الوزراء، رئيس الحمداهلل
 الشعب مع لمتضامن العالمي اليوم قرب بمناسبة وذلك مصيره، وتقرير واستقاللو حريتو

 والشعوب لمدول والتقدير التحية  موجياً  عام، كل من نوفمبر 76 يوم يصادف الذي الفمسطيني
 الفمسطينية، الوطنية الحقوق تساند تزال وال فعمياً  وساندت وقفت التي والمؤسسات والييئات
 .األرض وجو عمى احتالل آخر ضد المشروع لوطنيا ونضالنا

 قبل أقرتو الذي اليوم ىذا في شعبنا مع الحقيقي المتحدة األمم ىيئة تضامن أن المجمس وأكد 
 والمعاىدات االتفاقيات كل ينتيك الذي اإلسرائيمي االحتالل بإنياء ىو عامًا، وأربعين واحد

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=42535
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 الصمة ذات الدولية الشرعية قرارات كافة بتنفيذ إالّ  يتم ال العدالة تحقيق وأن الدولية، والمبادئ
 .الفمسطينية بالحقوق

 االنقسام إنياء يستوجب الوطنية وحقوقو شعبنا مع الدولي التضامن تعميق أن المجمس وأكد
 ممكنة، درجة أعمى إلى أدائنا بمستوى واالرتقاء أوضاعنا وترتيب الوطنية وحدتنا واستعادة
 ومؤسساتو وأطره وأطيافو الفمسطيني المجتمع ومكونات والفصائل، القوى كافة من ويستدعي

 اإلسرائيمية لمسياسة تتصدى ومؤثرة فعالة فمسطينية رؤية لبمورة قيادتنا خمف االصطفاف
 الدولي القانون عمى واستعالئيا شعبنا، بحقوق اإلقرار رفضيا في المتمثمة التيويدية ومخططاتيا

 عمى الفمسطينية قضيتنا وضع تعيد واحدة وطنية فمسطينية طريق خارطة مورس الدولية، واإلرادة
 من وتمكننا الفمسطينية، أرضنا عن االحتالل بإنياء وتمزمو الدولي، المجتمع اىتمامات سمم رأس
 حدود عمى الُمستقمة فمسطين دولة سيادة وتجسيد واالستقالل، الحرية نيل في شعبنا حقوق إنجاز
 جغرافية وحدة ودون غزة، دون تكون أن يمكن وال غزة، في تكون أن يمكن ال والتي ،0692 عام

 .الشرقية القدس األبدية وبعاصمتيا غزة وقطاع الغربية الضفة بين وسياسية

 ضمن القاىرة في الوطني الحوار جولة بنجاح تمنياتو عن المجمس أعرب السياق، ىذا وفي
عادة المصالحة، لتحقيق المبذولة الجيود  الستالم الحكومة جاىزية عمى وأكد لموطن، الوحدة وا 
 قطاع في أىمنا تجاه تشكيميا منذ تحممتيا التي المسؤوليات جانب إلى غزة قطاع في الميام كافة
نجازىا المصالحة إتمام لضمان والتاريخي اليام المصري لمدور العميق شكره ومجدداً  غزة،  وا 
 .وكامل شامل بشكل

 مجمس الوزراء: المصدر 

 : ممف االمحتالل واالستيطان ثالثاً 

 من مناطق مختمفة بمحافظات مواطناً  09 األربعاء اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتمقت 
 عدنان مصعب المحرر، الحصري أحمد عدنان المحرر :ين معتقمال من وعرف، الغربية الضفة

 حاتم قسام،  فقيا حاتم المحرر ،  جاموس أبو أحمد ،  ىويدي حسن ،  متروك أحمد، الحصري
،  ليل أبو مصطفى أحمد الفتى ،  فضل أنس،طوباس من صوافطة عماد،  طولكرم من  فقيا

 معتز،  الرجبي أسامة زيد، قمقيمية من  سميم صفوان نضال الفتى ، من نابمس  سالم أبو وجدي
 .سمفيتمن  ريان رزق المحرر، الخميلمن  البدوي نايف معن الطفل،  زنيد أبو

 وكالة معا: المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 فالديمير الروسي نظيره مع المقرر اجتماعو يمغي ربما أنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال 
 .أوكرانيا مع البحري روسيا اشتباك بسبب باألرجنتين العشرين مجموعة قمة في بوتين

 الدول تفعل أن تود المتحدة الواليات أن األمريكية الخارجية وزارة ذكرت متصل سياق وفي
 أكثر تنفيذ ذلك في بما القرم، بشأن روسيا مع نزاعيا في أوكرانيا لمساعدة المزيد األوروبية
عادة لمعقوبات صرامة  .موسكو مع لمغاز( 7ستريم نورد) خط دعم في النظر وا 

 وكالة رويترز: لمصدرا

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 تمحيات مفوضية االعالم بالممحافظات الجنوبيةمع 


