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   أواًل : الممف السياسي 

 الموقعة، االتفاقات حسب التزاماتيا تنفيذ بتجاىل إسرائيل استمرار أن عباس محمود الرئيس أكد 
صرارىا  تيويد بسياسة والمضي البيوت، وىدم واالعتقاالت واالقتحامات االستيطان سياسة عمى وا 

 السالم تحقيق فرص كل سينيي والمسيحية، اإلسالمية بمقدساتيا والمساس المحتمة القدس مدينة
قامة االحتالل إلنياء الدولية الشرعية قرارات عمى القائم والشامل العادل  الفمسطينية الدولة وا 

 .المستقمة

  جيون، تشاي األوسط الشرق في السالم لعممية الجديد الصيني المبعوث خالل سيادتو وشدد
 فقدان ظل في خاصة السياسية، العممية في الصين تمعبو أن يمكن الذي واليام الكبير الدور عمى

 والمخالفة لالحتالل المنحازة القرارات جراء وذلك ومحايد، نزيو كوسيط دورىا األميركية اإلدارة
 .الدولي والقانون الدولية الشرعية قرارات لكل

 المواقف ظل في خاصة الصديقين، البمدين تربط التي التاريخية العالقات إلى الرئيس وأشار
 حرص مؤكدا كافة، الدولية المحافل في بكين تتخذىا التي الفمسطينية لمحقوق والمؤيدة اإليجابية
 .الصديقين والشعبين البمدين مصمحة فيو لما العالقات ىذه وتمتين تعزيز عمى فمسطين

 أقرب في والرئاسية التشريعية االنتخابات إجراء عمى يعمل انو الصيني لممسؤول الرئيس وأكد 
 .ممكن وقت

 عن معبراً  عباس، لمرئيس الصينية، والقيادة شي الرئيس تحيات الصيني، المبعوث نقل بدوره،
 السالم لتحقيق عباس الرئيس ينتيجيا التي الحكيمة لمسياسة الصين تكنو الذي الكبير التقدير

 .والعالم المنطقة في واالستقرار

 الدولتين حل أساس عمى القائمة السياسية لمعممية الثابت الصين دعم عمى الصيني المسؤول وأكد
نياء  .مصيره تقرير في الفمسطيني الشعب وحق االحتالل، وا 

 وكالة وفا المصدر: 
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 االميركي الكونغرس قرار أن ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  قال 
 الرئيس إدارة لمحاوالت قوية ضربة واالستيطان، الضم لسياسة والرافض الدولتين، لحل الداعم
 . والضم االستيطان شرعنة ترمب

 في برنامج "ممف اليوم " الذي بث عبر تمفزيوةن فمسطين  مساء السبت في عريقاتد. وطالب
 فى االستمرار من واسرائيل ترمب الرئيس إدارة لمنع ممموسة بخطوات " القرار، عمى تعقيبو
  ".الدولتين خيار وتدمير الدولي القانون مخالفة

 تتعمق مصيرية قرارات سمسمة اتخذ عباس محمود الرئيس أن"أخرى قال د. عريقات ةومن ناحي
 اول امس الجمعة .  التنفيذية لمجنةا اجتماع في، "اسرائيل مع بالعالقة

 االنتخابات عرقمة بعدم اسرائيل والزام العقبات تذليل ىي الرئيس استراتيجية إن":  عريقاتد. وأكد
 .باالنتخابات الشرقية القدس مشاركة ىي األساسية القضية أن مؤكدا بالقدس،

 اً مؤكد االنتخابات، باجراء العالم أمام دعا الرئيس أن وفيما يتعمق باالنتخابات ، قال د.عريقات 
 لمواجية الطرق أقصر ىي االقتراع لصندوق العودة مطمقا،وأن عنو عودة ال االنتخابات قرار أن

 .اسرائيل

 النسبي، التمثيل ووفق معينة، جداول وفق باجراءىا لالنتخابات مبادئ وضع الرئيس أن وأضاف
 .نتائجيا ُتحترم أن ويجب الفمسطينية، االنتخابات قانون الى باالضافة

 نقوم أن يجب الذي ما ىي عباس الرئيس واستراتيجية اتخاذه، تم االنتخابات قرار أن إلى وأشار
 .باالنتخابات حماس والزام القدس، في اجراءىا اسرائيل ُنمزم حتى بو

 واالستيطان، القرن، صفقة لمواجية الطرق أقصر ىي االقتراع لمصندوق العودة أن قائالً  وأردف
 تفرق ال حماسحركة   أن، مشيرًا الى ان ،االنقسام النياء الفمسطيني لمشعب استحقاق أنو مبينا
 انياء عمييا ولذلك غزة، قطاع ندو  دولة ال أنو مؤكداً  السمطات، وتعدد السياسية التعددية بين

  .االنقسام

 ىناك ان فييا قمنا االقميمية لألطراف كتب وجينا أننا:" قال القدس في االنتخابات اجراء وعن
 الدول ىذه مع االجتماع وفي تعطيميا، بعدم اسرائيل الزام منكم ونأمل االنتخابات، الجراء قرار
 ".االنتخابات الجراء تأييدىم بالكامل،مبدين وسنساندكم حق ىذا أن لنا أكدوا

https://www.youtube.com/watch?v=Qu72XVobNIc&feature=emb_title


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-8                   األحداليوم  : 

 سيكون أنو مبينا لالقتراع، مراكز ستة اقامة وىي القدس بخصوص ترتيبات وجود الى وأشار 
 لكن وتصويت، وترشيح حمالت ىناك وسيكون ىناك، االنتخابات بمراقبة يقومون دوليين مراقبين
 .القادمة االنتخابات في القدس ممف بخصوص ليا مخاطبتنا عمى بعد تجب لم اسرائيل

 الشعب عن المساعدات تقطع االمريكية االدارة أن أوضح الميداني االمريكي المستشفى وعن
 غزة،وتم في وميناء مطار لدينا كان أنو مبينا وغزة، الضفة عمى الحصار وتمارس الفمسطيني،
 .غزة في مستشفى باقامة اىتمام االدارة ىذه لدى سيكون فكيف  تدميرىم،

  مسطينيون فز تمف: المصدر 

 

 ،ان بيرزيت ببمدة المجيد، الميالد شجرة اضاءة حفل  خالل اشتية، محمد. د الوزراء رئيس قال
 والقير الظمم ضد وقف المسيح فالسيد الفمسطيني، عبلمش عيد وطني، عيد المجيد الميالد عيد"

 ".بيا ومتمسكين ألرضنا، أوفياء وسنبقى والتسمط،

 فقط، فمسطين مدن في ليس المسيحي، اإلسالمي لمتآخي نموذجا بيرزيت تعد: "اشتيةد. وأضاف
نما  ".العربي المشرق مدن لكافة وا 

 االحتالل، ىذا عن باالنفكاك نبدأ وأن االحتالل، ليذا نياية نريد نحن: "الوزراء رئيس وتابع 
 ".الوطني منتوجنا وندعم

 عتمة يضيء أن لمنور ونريد العالم، عمى النور ليعم الميالد شجرة نضيء: "كممتو اشتيةد. واختتم
 ".الحرية درب لنا ويضيء أسرانا، وزنازين شيدائنا، قبور

 مجمس الوزراء: المصدر

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 يدعم الذي ،(H.R 326)القرار مشروع لصالح األميركي الكونغرس بتصويت الحكومة رحبت
 الضم دعاة عمى الطريق ويقطع الدولتين، حل أساس عمى إسرائيمي فمسطيني سالم تحقيق

 .واالستيطان
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 التي لمسياسات األميركية البرلمانية المعارضة لتنامي الشديد ارتياحيا عن الحكومة وعبرت 
 صوتا" 222" بأغمبية جاء الذي القرار ىذا وتعتبر الفمسطينية، القضية ضد ترمب إدارة تنتيجيا
 أميركية تشريعية مؤسسة أعمى معارضة في ومفصمي تاريخي تحول بمثابة صوتا" 811" مقابل

 .الدولية الشرعية لقرارات المناقضة ترمب لسياسات

 عمى تقوم المتحدة، الواليات مع جديدة لعالقات أمل نافذة القرار ىذا يشكل أن إلى تطمعيا وأكدت
 أن بعد وذلك المتحدة، لمواليات المؤسسون اآلباء وضعيا التي والمساواة والعدل الحق قيم أساس
 .عزلو إلى تؤدي قد محاكمة يواجو الذي ترمب بسياسات اإلطاحة من المعارضة تمك تتمكن

 مجمس الوزراء المصدر:

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مواطنين خالل عمميات دىم وتفتيس  5 فجر اليوم االحد : تالل االسرائيمي تعتقلقوات االح 
 صواريخ بشظايا ، اليوم فجر بجروح مواطنان أصيب، فيما والقدس الشمالية  بالمحافظات

المحافظات  شمال جباليا وبمدة غزة مدينة في مواقع عمى إسرائيمية حربية طائرات أطمقتيا
 .الجنوبية 

 

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة 

 

 الصحافيين بحق وقعت التي والجرائم باالنتياكات خطير تصاعد عمى الصحافيين نقابة أكدت    
 .الماضي الشير خالل

 بحق االحتالل مارسو انتياكا 09 عن لمنقابة التابعة الحريات لمجنة الشيري التقرير كشف و
 .العالج لتمقي لممستشفيات 85 حوالي منيا وصل إلصابات ادت الفمسطينية الصحفية الحالة



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-8                   األحداليوم  : 

 جيش استيدف حين الخميل شمال صوريف قرية في وقعت الحاالت تمك اخطر ان التقرير وبين 
 اصاب وكذلك اثرىا عمى اليسرى عينو فقد برصاصة عمارنة معاذ الصحفي المصور االحتالل
 .آخرين زمالء 89 الرصاص

 بشكل الصحافيين أصابت التي والصوت الغاز قنابل عبر الواضح االستيداف الى البيان وأشار
 جراء شديد اختناق بحاالت 2٢ أصيب بينما جرحى بعضيم واوقعت أجسادىم في مباشر

 .السام الغاز استنشاق

 شركة مع حدث مثمما المعدات ومصادرة المؤسسات اقتحام منسوب في االرتفاع البيان بين كما
 واسعة انتياكات بسمسمة بالقدس طاقمو مع استيدف الذي فمسطين لتمفزيون لمخدمة المقدمة األرز
 االحتجاز من حالة 28 رصد تم حين في لالستدعاء ٤و لالعتقال الزمالء من ٢ تعرض وكذلك
 الصحفيين باستيداف االحتالل استمر حين في. والتغطية العمل من والطواقم الصحفيين ومنع
 الحي الرصاص فييا بنا البطش أشكال بكل غزة بقطاع

 بة الصحفيينانقالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الذي النار إطالق أن التأكيد اآلن حتى يستطيع ال بأنو إسبر، مارك األمريكي، الدفاع وزير قال 
 .إرىابي عمل الجمعة، فموريدا والية في العسكرية" باتريك" قاعدة داخل سعودي طالب نفذه

 .باستنتاجات الخروج قبل الحادث في التحقيق نتائج انتظار ضرورة إلى إسبر وأشار

 الشمراني، سعيد محمد المدعو النار مطمق أن ديسانتيس، رون فموريدا والية حاكم أكد أن وسبق
 مدينة قرب الجوية" باتريك" قاعدة في التدريب يتمقى وكان السعودي الجو سالح في عنصر

 .بينساكوال

 عمى بعد تعثر لم الحادث في تحقق التي األمريكية األمن أجيزة أن إعالمية تقارير وتداوالت
  .بمفرده تصرف أنو فرضية إلى وتميل دولية، إرىابية وتنظيمات الشمراني بين صالت

 رويترزوكالة : المصدر
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 

 الرابعة جنيف اتفاقية انطباقتقرر   المتحدة لألمم العامة الجمعية - 2995  - 1-82   
 الفمسطينية اضي  األر  عمى ، 82/1/80٤0 في المؤرخة ، الحرب وقت المدنيين بحماية المتعمقة
 . األخرى المحتمة العربية األراضي وعمى الشرقية القدس فييا بما ، المحتمة

 

 في اإلسرائيمية المستوطنات تؤكد ان   المتحدة لألمم العامة الجمعية - 2995  - 1-82   
 قانونيـة غير ، المحتل السوري والجوالن الشرقية، القدس فييا بما المحتمة، الفمسطينية األرض
 واالجتماعية. االقتصادية والتنمية الـسالم أمـام عقبة وتشكل

 

 

 متوقفة جباليا من فمسطينيون عمال يركبيا سيارة تدىس إسرائيمية شاحنة - 8011  - 1-82   
 الندالع الحادثة وأدت آخرين، وجرح مواطنين أربعة الى استشياد مما وقود، محطة في

 ."انتفاضة الحجارة " األولى الفمسطينية االنتفاضة

 

 بواسطة اليمشري محمود الفمسطيني المناضل منزل في قنبمة تفجير -8012 - 1-82   
 منظمة يشغل منصب ممثل اليمشري ، وكانمائير جولدا من مباشرة بأوامر وذلك الموساد
 . فتح حركة في األوائل المناضمين من و فرنسا، في الفمسطينية التحرير

 

 

 )الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة تأسيس - 80٤0  - 1-82   
 .(األونروا
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 رؤساء حضره اجتماًعا تعقد العربية الدول لجامعة السياسية المجنة -  80٤1 - 1-82  

 .إسرائيل دولة قيام دون والحيمولة فمسطين تقسيم قرار إلحباط وذلك العربية الدول حكومات

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

