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   أواًل : الممف السياسي 

 

 في وخاصة الفمسطيني، الشعب ضد ىجمتيا في مستمرة اسرائيل إن عباس، محمود الرئيس قال
 العاممة الصحفية الطواقم اعتقال من اليوم بو قامت ما آخرىا كانت والتي المحتمة، القدس مدينة
 .فمسطين تمفزيون في

 ىناك أن ، الجمعة، مساء ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة اجتماع بداية في سيادتو، وأضاف
 تكون أن الشرق، بيت فييا بما جميعا المؤسسات ىذه أن عمى اإلسرائيميين وبين بيننا اتفاقيات

 في مكان أي في فمسطينية مؤسسة أي تعمل كما طبيعي، بشكل وعاممة القدس في فعالة كميا
 .العمل من الجميع تمنع إسرائيل ذلك ومع غزة، وقطاع الغربية الضفة

 األمريكي المستشفى وىو آخر، أمر وىناك. يمر أن لو نسمح لن الموضوع ىذا أن الرئيس وأكد
 جانب إلى ىذا إلنشائو، المقرر الموقع إلى يصمون واألفراد المعدات بدأت الذي غزة، قطاع في

. ومطار لمميناء، اصطناعية جزيرة ومنيا وغيرىا االقتصادية المشاريع من لمجموعة أخرى قرارات
 أمر وىذا الخميل، داخل في والمستوطنة المستعمرات موضوع ىذا كل الى يضاف سيادتو، وقال
ذا عميو، السكوت يمكن ال  عالقاتنا جميع فان التطبيق موضع في األشياء ىذه استمرت وا 

 من انفسنا ونعد كمنا وسنعمل الغية، ستكون وأمريكا إسرائيل وبين بيننا يا،عمي والمتفق المكتوبة
 قطعة قطعة ويقضموىا األرض يضموا أن نتحمل أن يمكن ال ألنو المحظة، ىذه أجل من اآلن
 .نتفرج ونحن

 صمبة أرض عمى نقف حتى حماس مع حديثا ىنالك إن سيادتو قال االنتخابات، موضوع وحول
 القدس، في االنتخابات إجراء وىي ىامة، أخرى قضية تبقى االتفاق وبعد التامة، الموافقة وىي
ذا غزة، وفي القدس وفي الغربية، الضفة في تتم أن يجب االنتخابات ألن  ذلك من نتمكن لم وا 

 .نفعل أن يمكن ماذا لنقرر الطاولة ليذه فسنعود

 وكالة وفا المصدر: 
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 لحل الداعم ، األميركي الكونغرس عن الصادر القرار في جاء لما تقديرىا عن الرئاسة عبرت     
 واإلقرار الجانب، أحادية واإلجراءات الواقع، واألمر واالستيطان، الضم لسياسة والرافض الدولتين،
 .بو الخاصة لتودو  إقامة في الفمسطيني الشعب بطموحات

 كان والتي الخاطئة، الحالية األميركية اإلدارة سياسة عمى رداً  الكونغرس قرار  الرئاسة واعتبرت
 .الدولي لمقانون مخالف غير االستيطان فييا يعتبر والتي بومبيو الوزير تصريحات آخرىا

 األميركية لإلدارة واضحة رسالة ُيعد القرار ىذا في جاء ما إن ليا، بيان في الرئاسة وقالت
 حدود عمى المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة طريق عن فقط يأتي السالم أن مفادىا واسرائيل،

 .الفمسطيني الشعب تطمعات وتحقيق الشرقية، القدس وعاصمتيا ،7691 حزيران من الرابع

 الدولي القانون الى العودة دون يتحقق لن الحقيقي السالم أن عمى التأكيد الرئاسة وجددت
 الخاطئة سياساتيا عن بالتراجع األميركية اإلدارة وطالبت. العربية السالم ومبادرة الدولية والشرعية

 .الدولتين حل ورفض االستيطان، بدعم وانتياءً  القدس، بموضوع ابتداءً 

 وكالة وفا : المصدر

 

 عباس محمود الرئيس" إن: التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات، صائب.د قال
 ينيي ىذا بسياستيا، إسرائيل استمرار حال في أنو قالو، ما أجمع العالم وسمع واضحًا، كان

 ".الموقعة االتفاقيات جميع

 العمل في تستمر أن لفمسطين، يمكن ال أنو:  فمسطين، صوت عبر عريقات. د وأضاف
 .إنساني بمدخل والدخول السياسات، ىذه ظل في واحد، جانب من الثنائية باالتفاقيات

 قي إسرائيل استمرت حال في إنو قالو، ما أجمع العالم وسمع واضحاً  كان عباس الرئيس: وتابع
 مؤسسات إغالق واستمرار الخميل، في مستوطنة وبناء حوليا، وما بالقدس، يتعمق بما سياستيا
 األغوار وضم واالعتداءات الشخصيات، وباقي القدس، ووزير المحافظ، اعتقال واستمرار القدس،
 .الموقعة االتفاقيات جميع ينيي ىذا إن: قال الرئيس إن الميت؛ والبحر
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 بقطع يقوم ال الفمسطيني، واالقتصادي المعيشي المستوى عمى يحرص من أنو عمى وشّدد 
 الوطني العمل فصائل كل مطالباً  ،(أونروا) تمويل وقطع القدس، مستشفيات عن المساعدات

 ترامب، الرئيس إدارة باتت التي األفكار، ىذه مثل مع التعاطي بعدم خاصة، حماس وحركة
 .االنقسام وتكريس( القرن صفقة) لتنفيذ مدخالً  تعتبرىا

 صوت فمسطين: المصدر

 

 األمريكي الخارجية وزير لتصريحات الشديدة إدانتيا التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أكدت  
 األراضي وضم اإلسرائيمي االستعماري االستيطان لشرعنة المستمرة ومحاوالتو بومبيو، مايك

 .المحتمة الفمسطينية

 إدانتيا الجمعة مساء ،عباس محمود الرئيس برئاسة اجتماعاً  خالل التنفيذية المجنة وأكدت
 لشرعنة المستمرة ومحاوالتو بومبيو، مايك األمريكي الخارجية وزير لتصريحات الشديدة

 لقائو بعد آخرىا كان والتي المحتمة، الفمسطينية األراضي وضم اإلسرائيمي االستعماري االستيطان
 .يومين قبل البرتغال عاصمة لشبونة في اإلسرائيمي الوزراء رئيس مع

 تصفية محاوالت لجميع التصدي عمى وتصميميا الُمطمق، رفضيا عمى التنفيذية المجنة وشددت
سقاطيا، الفمسطينية القضية  المشاريع ىذه مثل مع التعامل لعدم" حماس" حركة دعوة ُمكررة وا 
 دولة عاصمة القدس رأسيا وعمى الفمسطيني، لمشعب المشروعة الوطنية الحقوق ألن اليزيمة،
 وميما والدولية، اإلقميمية السياسية التحوالت معابد في كقرابين تُقدم أن يمكن ال األبدية، فمسطين

 قطاع وفصل االنقالب استمرار إلى الُمستند السموك ىذا تغطية ُتحاول التي الشعارات حجم كان
 .والقدس الضفة عن غزة

 الداخمية األجواء وتنقية الالزمة المناخات توفير في ُقدماً  المضي أىمية التنفيذية المجنة وأكدت
 استناداً  ،(والتشريعية الرئاسية) العامة الفمسطينية االنتخابات إلجراء المبذولة الجيود إلنجاح
 وجميع المركزية االنتخابات لجنة لرئيس رسالتو في عباس محمود الرئيس حددىا التي لممبادئ
 لمشعب والوحيد الشرعي الممثل التحرير منظمة اعتبار شممت والتي الفمسطينية الفصائل

 .الفمسطيني

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=pumQZRa866600610843apumQZR
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 وكالة وفا المصدر:  

 

 العاممة الطواقم ومخابراتو االحتالل مطاتس اعتقال" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت
 لطمس البائسة المحاولة"بــ ووصفتو الجمعة، اليوم المحتمة، القدس في فمسطين تمفزيون في

 ".الحقيقة

 فمسطين، دولة عاصمة ستبقى القدس أن والثقافة، اإلعالم مفوضية عن صدر بيان في فتح وأكد
 وجزء المحتمة، القدس مدينة لتيويد الرامي االحتالل مسمسل من جزء اإلسرائيمية الجريمة ىذه وأن
 .الفمسطيني اإلعالم عمى الحرب من

جراءاتو االحتالل مواجية في الفمسطيني الوطني اإلعالم جانب إلى وقوفيا وأكدت  وجرائمو وا 
 .ومؤسسات وصحفيين إعالميين من الفمسطيني اإلعالم بحق

 عمى ولمتعتيم الوطنية، الرواية لطمس محاولة فمسطين تمفزيون طواقم اعتقال أن فتح واعتبرت
 يواصل الذي الفمسطيني، اإلعالم ضد لجرائمو استكماال يأتي وأنو بأىميا، والتنكيل القدس أسرلة
 .شعبنا معاناة لنقل ونيارا ليال العمل

 مدينة يف العاممين وتحديدا االحتالل، جرائم فضح في ومساىمتيم بالصحفيين فتح وأشادت
  .باستيدافيم ووعيده االحتالل تيديد رغم شجاعة بكل االحتالل يواجيون الذين المحتمة القدس

   والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 

 عادلالخارجية السعودي   وزيرانو توافق مع  المالكي، رياض. د والمغتربين الخارجية وزير قال 
 روما اإليطالية العاصمة في حاليا والمعتقد لمحوار المتوسط منتدى أعمال ىامش عمى الجبير،
 نظرائيم مع احاديثيم في العرب الخارجية وزراء لكافة موحدة مداخمة اعتماد أىمية عمى

 أرض عمى القرار ذلك تطبيقات مواجية في صموده وتعزيز الفمسطيني الموقف لدعم االجانب،
 الغربية الضفة ضم عمى بالعمل نتنياىو اإلسرائيمي الوزراء رئيس تيديدات ذلك في بما الواقع،
 .منيا كبيرة أجزاء او إلسرائيل المحتمة
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 التي الفمسطينية القضية دعم في والراسخ الثابت المممكة موقف عمى الجبير الوزير أكدوبدوره  
 الحقوق وتثبيت تأكيد لصالح الدائم بالعمل المممكة مالتزا وفي االولى، العرب قضية تعتبر

 .الفمسطيني لمشعب المشروعة

 أجل من القريب المستقبل في بينيما فيما التنسيق مواصمة عمى المقاء ختام في الوزيران اتفقو 
 أمام الفمسطينية الحقوق حماية في يساىم وبما الفمسطينية، القضية لصالح أفضل نتائج

 .امريكيا والمدعومة اإلسرائيمية التيديدات

 وزارة الخارجية المصدر: 

 

 تمفزيون مكتب طاقم اإلسرائيمي االحتالل سمطات اعتقال الفمسطينيين، لصحفيينا نقابة أدانت
 ياسين، وعمي الريناوي، وكريستين ربو، عبد وأمير شمسية أبو دانا المحتمة، القدس في فمسطين
 .قدس يا الخير صباح برنامج بث خالل وذلك الجمعة، صباح

 سمطات ضد الدولي بالقضاء القانونية إجراءاتيا في ماضية أنيا ليا، بيان في النقابة، وأكدت
 .الفمسطيني اإلعالم بحق وجرائمو االحتالل

 بحق يوميا االحتالل سمطات ترتكبيا التي والجرائم االعتداءات ىذه كل أن عمى النقابة وشددت
 مزيد عمى إصراراً  إال الفمسطينيين والصحفيين اإلعالمية مؤسساتنا تزيد لن الفمسطيني اإلعالم

 .اإلعالم حرية وضد شعبنا ضد وجرائمو االحتالل حقيقة لكشف اإلعالمية التغطية من

 نقابة الصحفيينالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 كافة في صباح اليوم السبت ة،/طالب 0033 حوالي وجوت افادت وزارة التربية والتعميم عن 
 وذلك ،(االستكمالية) الثالثة دورتو في العامة الثانوية امتحان ألداء وخارجو؛ الوطن محافظات

 .األكثر عمى مبحثين في المستكممين غير لمطمبة
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 غير الطمبة ليؤالء أخرى فرصة تعطي الدورة ىذه أن إلى ليا، بيان في ، وزارةال وأشارت  
 ذوي من ولمطمبة الثاني، الدراسي الفصل في العالي التعميم بمؤسسات لاللتحاق المستكممين

 معتقالت من عنيم المفرج األسرى وكذلك الكافية، األعذار لدييم الذين الخاصة الحاالت
 .مبحثين عن يزيد ال بما العامة الثانوية شيادة عمى الحصول استكمال بغية االحتالل؛

 .العممية االمتحانات عقد سيشيدان واإلثنين األحد يومي أن إلى ُيشار 

 وزارة التربية والتعميم  المصدر:

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

 ثالثة استمر الذي الطعام عن إضرابيم أسيرًا،( 00) وعددىم" عسقالن" معتقل أسرى عمق    
 .جيدة حياتية ظروف فيو تتوفر آخر قسم إلى بنقميم وعود مقابل أيام،

 لعمميات رفضاً  باإلضراب، شرعوا" عسقالن" معتقل أسرى إن لو، بيان في األسير نادي وقال
 ألحقتو ما عمى واحتجاجاً  شير، من أكثر منذ بحقيم االحتالل معتقالت إدارة تنفذىا التي القمع
 الماضي، أكتوبر شير في قمع عممية نفذت حيث مقتنياتيم، في وخراب دمار من القمع قوات
 في أبقتيم حيث مزمنة، أمراض من يعانون أسرى ومنيم ،"نفحة" معتقل إلى األسرى ونقمت

 .ومأساوية قاسية ظروف في" المعبار"

 معتقل إلى المنقولين األسرى االحتالل معتقالت إدارة أعادت الماضي نوفمبر شير نياية وفي
 دفع الذي األمر أقدام، آثار عميو مصحفا وجدوا كما مدمرة، مقتنياتيم كافة ليجدوا ،"عسقالن"

 .المعتقل مدير إلى احتجاج رسالة ووجيوا المدمرة، مقتنياتيم من أي استالم رفض إلى األسرى

 وكالة وفاالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 

أكد مجمس النواب المغربي تضامنو الدائم وغير المشروط مع الشعب الفمسطيني ومؤسساتو 
الوطنية، وتمسكو بحل الدولتين كخيار وحيد متفق عميو دوليا إلنياء الصراع، ورفض أي حمول 

 أخرى أحادية الجانب.

تزامنا مع فعاليات جاء ذلك في بيان في بداية الجمسة الدستورية العمومية األسبوعية لمبرلمان، 
 إحياء اليوم العالمي لمتضامن مع الشعب الفمسطيني.

ودعا المجمس كافة األطراف الدولية وبرلمانات العالم لتجدد االلتزام تجاه القضية الفمسطينية 
وحقوق الشعب الفمسطيني المشروعة، عبر مواصمة الجيود إليجاد أفق عقالني وموضوعي، 

تحضر إلنياء الصراع في الشرق األوسط، ومنسجم مع الشرعية متجاوب مع رغبة العالم الم
الدولية وقرارات ومواثيق األمم المتحدة، ووضع حد لمغطرسة اإلسرائيمية والخطوات االخيرة عمى 

 األرض التي تستيدف القضية بدعم من اإلدارة األميركية.

ية التي بعثيا الممك المغربي كما أشار إلى أن األطراف البرلمانية المختمفة تثمن الرسالة الممك
محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى رئيس المجنة األممية المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني 
لحقوقو غير القابمة لمتصرف الشيخ نيانغ، والتي تعبر عن جوىر الموقف الشعبي والحزبي 

 المغربي إزاء المستجدات المتعمقة بالقضية الفمسطينية.

 وفاوكالة : المصدر

 

 فمسطيني لسالم بالسعي المجمس يمزم قرار مشروع لصالح ، األميركي النواب مجمس صوت 
 . الدولتين حل أساس عمى يقوم إسرائيمي

 الحزبين من أعضاءً  شمل ، القرار ضد نائبا 771 صوت فيما نائبا 009 القرار لصالح وصوت
 .الحالتين كال في
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 الدولتين حل بأن النواب مجمس شعور عن القرار ىذا عبر" عميو التصويت تم الذي القرار وينص 
 ييودية كدولة إسرائيل بقاء يضمن أن يمكن الذي وحده ىو مياإلسرائي الفمسطيني لمنزاع

 أي بأن الشعور عن يعبر كما. فمسطينية لدولة المشروعة الطموحات وتحقيق آمنة وديمقراطية
 ويثبت الدولتين حل صراحة يقر أن يجب ودائم ومستقر عادل حل إلى لمتوصل أميركي اقتراح

 ".اليد متناول عن بعيدا( الصراع ليذا) السممي الحل وضع شأنيا من التي الخطوات

 ويعيد ، منيا أجزاء أو المحتمة الغربية لمضفة الجانب أحادي اإلسرائيمي الضم القرار يعارض كما
 .الغربية الضفة في اإلسرائيمية لممستوطنات القديمة المتحدة الواليات معارضة تأكيد

 وكالة رويترز: المصدر

 

 دون من الفمسطينية القضية بقاء» أن الغيط، أبو أحمد العربية، الدول لجامعة العام األمين أكد
 أدى إذ العربية؛ والمنطقة األوسط الشرق في االستقرار عدم حالة في رئيسياً  سبباً  كان حل،

 لدى واالحتقان الغضب مشاعر تراكم إلى الفمسطينية لألراضي اإلسرائيمي االحتالل استمرار
 .«المشترك والعمل االقتصادي النمو وفرص واألمن االستقرار عمى انعكس ما العربية؛ الشعوب

 المنطقة أن  ، روما في «المتوسط حوارات» لمؤتمر االفتتاحية الجمسة خالل الغيط، أبو وأضاف
 واجتماعية اقتصادية إصالحات إلى حاجة في الجارية، األحداث من جمياً  يظير وكما العربية،
 .السكان من المائة في 93 عمى نسبتيم تزيد الذين الشباب طموحات لتمبية وواسعة كبيرة

 صحيفة الشرق االوسط: المصدر

 

 أن معتبرة روسية، وشركات أفراد ضد األخيرة األمريكية العقوبات عمى بالرد روسيا تعيدت 
 المتحدة الواليات تخوضيا دعائية حممة سياق في وتندرج" مسيسة" الجديدة التقييدية اإلجراءات

 .روسيا ضد

 بإدراج روسيا ضد عقوباتيا لقائمة ،واشنطن توسيع حول الروسية لمخارجية بيان في ذلك جاء
 . األمريكية المصالح يضر خبيث سيبراني نشاط ممارسة بتيمة روسية كيانات 1و فردا 71



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-7                   السبتاليوم  : 

 عمى لمضغط اليادفة واشنطن سياسة من جزء األمريكية الخطوة أن الروسية الخارجية واعتبرت 
 ".مسيسة االتيامات تمك أن الواضح من: "مضيفة العقوبات، خالل من موسكو

 روسيا اليوم: المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 مندوبا 741 بحضور األقصى المسجد في العام اإلسالمي المؤتمر افتتاح  –7607 - 1-70  
 سياسة مستنكراً  المقدس، بيت حماية عمى العمل أىدافو من وكان اإلسالمية، الدول مختمف من

 اإلسالمي المجمس ورئيس القدس مفتي الحسيني أمين :الحاج المؤتمر وترأس،  والييود ابريطاني
 لفمسطين األعمى

 
 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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