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  أواًل : الممف السياسي

الثاني في العاصة االردنية  اهللالعاىل االردني الممك عبد اليوم األحد يمتقي الرئيس محمود عباس
 عمان وذلك لبحث التصعيد االسرائمي بحق ابناء شعبنا .

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 بالتمسك العالم ،حكومات التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميند.صائب عريقات  طالب 
 انتياكاتيا بوقف االحتالل لقوة واضحة رسالة وتوجيو الدولي القانون قواعد بموجب بالتزاماتيا
 الفمسطينية، والبمدات والقرى لممدن المتكررة اجتياحاتيا ولجم شعبنا، أبناء بحق المتواصمة
  الموقعة، واالتفاقات الفمسطينية لمسيادة صارخة مخالفة في المدنيين شعبنا أبناء واستيداف
لزاميا  .األرواح في الخسائر من المزيد ومنع الفوري، باالنسحاب وا 

 في فوراً  الشروع إلى والدبموماسيين العالم دول ممثمي إلى وجييا عاجمة رسالةودعا عريقات 
 مع العسكرية جارةالت أشكال جميع ووقف الفمسطيني، لمشعب الدولية الحماية لتنفيذ آليات وضع
 .الدولي اإلنساني القانون بموجب التزامتيا تحترم حتى االحتالل سمطة

  امانة سر المجنة التنفيذيةالمصدر: 

 تحت االنضواء إلى حماس حركة ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين الوزير دعا 
 ".تاريخية فرصة" أمام اآلن أنيا معتبًرا االنقسام، إنياء عن واإلعالن ،"الشرعية مظمة"

 تحت انضوائيا حماس العالن تاريخية الفرصة: " فمسطين تمفزيون مع لقاء   في الشيخ وقال
نياء الشرعية مظمة  ".االنقسام وا 

 رأسيا عمى الفمسطينية الشرعية بدعم وعمنياً  واضحاً  موقفا حماس تتخذ" بأن أممو عن وأعرب
 ".أخرى مربعات في تنزلق وأال التصفوي، المشروع مواجية في عباس محمود الرئيس

 موقفيا عن تعمن وأن حماس، قبل من التفكير مستوى في رقي ىناك يكون أن نتمنى: " وأضاف
 ميدانيا وتماسكو شعبنا توحد أن إلى الفتا ،"اآلن حزبية سياسية وتصفيات حسابات في تدخل وأال
 .العدوان عمى طبيعي رد ىو اإلسرائيمي اليجوم مواجية في
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 بجديد، ليس" الفمسطينية والقيادة عباس الرئيس عمى اإلسرائيمي التحريض أن إلى واشار الشيخ
 الفمسطيني الشعب تستيدف والمستوطنين، االحتالل حكومة قبل من مبرمجة سياسة ىي إنما
 ".والرئيس القيادة مقدمتو وفي

أكد الشيخ أن موقف القيادة الفمسطينية لن يتغير حيال الجرائم اإلسرائيمية، كاشفا أن الرئيس و 
 .عباس أعطى تعميماتو المباشرة إلعادة بناء منزل عائمة أبو حميد

مع العاىل األردني الممك عبد  إلى عمان لعقد اجتماع اليومالرئيس سيغادر أن  وأوضح الشيخ
مجنة المركزية لفتح والمجنة اهلل لبحث آخر االعتداءات والتطورات األخيرة، عمى أن يعقد اجتماع ل

اتخاذ اجراءات مناسبة لصد  سيبحث خالليا أيضاً التنفيذية لمنظمة التحرير عقب عودتو 
 .العدوان

 المصدر: تمفزيون فمسطين

 حزب عن االسرائيمية الكنيست عضو دعوة ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة اعتبرت
" فتح" حركة رئيس ونائب عباس، محمود الرئيس اغتيال الى حزان، أورون المتطرف الميكود
 المستوطنين وحكومة االحتالل دولة تمارسو الذي الدولة، ارىاب عمى آخر دليال العالول، محمود
 . الميكود حزب رئيس نتنياىو بنيامين يرأسيا التي

 المستويين ، الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن صادر بيان في" فتح" حركة وحممت
 رئيس ونائب مازن، ابو الرئيس حياة عن كاممة المسؤولية االسرائيميين والعسكري السياسي
 .العالول محمود الحركة

 قتل عمى التحريض حممة ان القاطع بالدليل تؤكد حزان تصريحات أن الى الحركة واشارت 
 حكومة رئيس مكتب من واخراجيا اعدادىا تم قد عباس، محمود الفمسطيني الشعب رئيس

 .العنصرية المستوطنين

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر
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ن الفمسطيني، الشعب إرادة أمام سيفشل االحتالل إن فتح حركة أكدت  ترتكبيا التي الجرائم وا 
 . عمييا وبقائو أرضو عن دفاعو مواصمة عن تثنيو لن قواتو

 المحافظات في يجري ما أن سيف، أبو عاطف باسميا المتحدث لسان عمى الحركة وأوضحت
 واستبسالو الفمسطيني الشعب صمود أن إلى الفتةً  عقاب، دون تمر لن حرم جرائم ىو الشمالية

 .قوة من االحتالل دولة استخدمت ميما سيتواصل عنيا ودفاعو أرضو عن الذود في

 بحق اإلسرائيمي االحتالل اعتداءات وأن سينتصر، باق وشعبنا زائل االحتالل أن الحركة وبينت 
 وتيديد المواطنين الحتجاز كمعاقل المدارس واستخدام المنازل وىدم واالقتحامات العزل المواطنين

 صمت ظل في يأتي المستوطنين وقطعان االختالل جيش وجرائم عباس محمود والرئيس القيادة
 . معيب دولي

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 العنيفة اإلسرائيمية األفعال عمى واالىتمام الضوء لتسميط األوروبي البرلمان فتح حركة دعت 
 في اإلجرامية تجمياتو مع وعدوانيا النفالتيا حدا تضع إجراءات اتخاذ يكفل بما مدنيينا بحق

 .مؤخرا المحتمة فمسطين دولة أرضي

 تقريرا وتبنيو األوروبي البرلمان مناقشة ضوء في: نزال جمال. د فتح حركة باسم المتحدث وقال
 لمنظر البرلمان ندعو الجاري أول كانون ديسمبر 23 يوم العالم في اإلنسان حقوق وضع عن
 اتفاقية ومراجعة باإلحتالل القائمة السمطة يد عمى الفمسطينيين دماء إراقة تجاه الخطورة بعين

 .إسرائيل مع األوروبية الشراكة

 اإلرىاب من شعبنا دماء بحقن يتكفل موقف التخاذ فمسطين دولة جيود مع لمتجاوب نزال ودعا
 .األوروبي اإلتحاد دول مع مميزة شراكة اتفاقية تربطيا احتالل سمطة بو تقوم الذي

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةالمصدر: 

 والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس مستشار فمسطين قضاة قاضي اليباش محمود طالب  
 عند يقف وان والعاجل الفوري بالتحرك غوتيرش، انطونيو المتحدة لألمم العام األمين ، اإلسالمية
 بحق االحتالل قوات اقترفتيا التي اإلسرائيمية الجريمة إدانة في واألخالقية القانونية مسؤولياتو

 .اليوم صباح اهلل رام قرب الفمسطينيين لالجئين األمعري مخيم في حميد أبو عائمة منزل
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 جريمة حميد، أبو عائمة منزل ىدم أن السبت، مساء صحفي بيان في القضاة قاضي واعتبر
 ومحكمة الدولي القانون وفق مرتكبييا ويحاسب يدينيا أن العالم عمى يجب ىمجية حرب

 التي الجرائم من وغيرىا الجريمة ىذه في وتحقق دورىا تأخذ أن يجب التي الدولية الجنايات
 .شعبنا بحق االسرائيمي االحتالل قوات ترتكبيا

 األمم مسؤولية تحت ىي الفمسطينيين الالجئين مخيمات وباقي األمعري مخيم أن اليباش، وأكد
 وأين فييا؟ اسرائيل جرائم عمى المتحدة األمم تصمت لما: متسائال الدولي القانون بحكم المتحدة
 ذلك؟ من المتحدة لألمم العام األمين

    وكالة وفا المصدر: 

يرى محممون سياسيون أن ما يجري من استباحة اسرائيمية لمدينة رام اهلل، يندرج باألساس في 
إطار محاوالت تصدير األزمة بين "حماس" ونتنياىو، فبينما تريد "حماس" تسخين الضفة لتبريد 
غزة فإن نتنياىو يسعى ألن يصرف االنتباه عن أزماتو الداخمية، ويظير قوتو أمام جميوره 

 .طرف، ويعتقد أولئك المحممون بأن ما يجرى ليس سوى موجة محدودة من التصعيدالمت

  لقراءة التحميل كاماًل اضغط ىنا

     القدس صحيفةالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 أقدمت التي الخطوة الوطني الوفاق حكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف اعتبر    
 مرفوضة، خطوة إلسرائيل عاصمة الغربية بالقدس االعتراف يسمى بما والمتمثمة استراليا عمييا
 معطيات أفرز الذي السياسي لمواقع صحيحة غير قراءة إلى يستند موارب موقف بمثابة وىي

 .2451 عام منذ القدس مدينة بحق الصادرة الدولية لمقرارات الواضح االنحياز العالم عمى تفرض

 االعتراف وتأكيد القدس، إلى سفاراتيا نقل عمى اإلقدام عدم إلى العالم دول المحمود ودعا
 الدولية والقرارات القوانين ذلك عمى نصت كما فمسطين لدولة الطبيعية العاصمة العربية بالقدس
 الفمسطينية األراضي ىي غزة وقطاع الشرقية القدس فييا بما الغربية الضفة أن أوضحت التي

http://www.alquds.com/articles/1544875681719482200/
http://www.alquds.com/articles/1544875681719482200/
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 الفمسطينية بالدولة تعترف اليوم وحتى 2411 عام ومنذ ،2491 عام في إسرائيل احتمتيا التي
 .الدولي واإلجماع القانون حسب العالم في دولة 244( الشرقية) العربية القدس وعاصمتيا

  وكالة وفا : المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

محافظات مختمفة ب مناطقمواطنين من  1 األحد اليوم  فجرقوات االحتالل االسرائيمي  اعتقمت 
قد اعتقمت ما يزيد عن   اإلسرائيمي، وقد اعمن نادي االسير ان قوات االحتالل الضفة الغربية 

 مواطن من محافظات الضفة منذ صباح الخميس وحتى فجر اليوم السبت . 211

    ة معاوكال: المصدر

، في المسجد األقصى المبارك، إثر 51السبت، امرأة فمسطينية من أراضي الـ، مساء استشيدت 
 .أن منعت شرطة االحتالل اإلسرائيمي، سيارة االسعاف من دخول المسجد نوبة قمبية، بعد

 المصدر: وكالة وفا 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عاصمة الغربية بالقدس االعتراف أستراليا وزراء رئيس إعالن بشدة العربية الدول جامعة دانت 
 القدس بمدينة الخاص الدولي القانوني لموضع خطيراً  انتياكاً  يشكل ىذا أن عمى ،مشددة إلسرائيل
 .الفمسطيني الشعب حقوق عمى واعتداء الصمة ذات األمن مجمس و الدولية الشرعية ولقرارات

 السفير العربية بالجامعة المحتمة العربية واألراضي فمسطين لشؤون المساعد العام األمين وقال
 وسياسات لمواقف سافرا انحيازا يمثل القرار ىذا أن ،صحفي تصريح في- عمي أبو سعيد

 األخيرة اآلونة في خاصة والمتصاعد المتواصل وعدوانو لممارساتو وتشجيعا اإلسرائيمي االحتالل
 و الدولية والشرعية بالقانون استيتارا حقوقو وأبسط الفمسطيني الشعب عمى ومستعمريو بجيشو
 بحل السالم لتحقيق فرص أي تدمير تستيدف محمومة محاوالت في الدولي المجتمع بإرادة

 . الدولي المجتمع إرادة عن المعبر الدولتين

 ن االماراتيةصحيفة البيا :لمصدرا

 حدث في مثل هذا اليوم خامسًا: 
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من  من محافظة رفح وىم صرانم   نعيم وزياد كيرب   خميل عمادد ااستشي – 29-23-2442  
  .ابرز كوادر حركة فتح بمحافظات غزة 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 
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