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   أواًل : الممف السياسي 

 ، فتح مساء الثالثاء لحركة المركزية المجنة اجتماع خالؿ كممتو في عباس، محمود رئيسال قاؿ 
 .الغربية والضفة وغزة القدس مف كؿ في تجري أف يجب والتشريعية الرئاسية االنتخابات إف

 مف واإلجراءات المساعي وبدأنا ممكنة، فرصة أقرب في بعقدىا قرارا اتخذنا سيادتو، وأضاؼ
 ىذا لتحقيؽ الفصائؿ، مع مساعييا بدأت التي االنتخابات لجنة خالؿ مف إلييا الوصوؿ أجؿ

 .اليدؼ

 أف وأبمغنا كافة، بالقوى باالتصاؿ ناصر حنا المركزية االنتخابات لجنة رئيس قاـ: الرئيس وتابع
 أف وبقي والرئاسية، التشريعية االنتخابات إجراء عمى وافقت قد حماس حركة فييا بما القوى كؿ

 ،6991 عاـ في جرى كما القدس، في االنتخابات لعقد اإلسرائيمية الحكومة موافقة إلى نصؿ
 األصدقاء، جميع وأبمغنا اإلسرائيمية، لمحكومة رسمية رسالة وأرسمنا ،5001و 5002 عاـ وفي
لى الموضوع، ىذا أجؿ مف إسرائيؿ مع يتكمموا بأف األوروبي االتحاد رأسيـ وعمى  يأت لـ اآلف وا 
 .اإلسرائيمية الحكومة مف جواب

 ما بكؿ التشريعية مؤسساتنا نستكمؿ أف نريد ألننا ،االنتخابات اجراء وأكد الرئيس عمى  أىمية 
 غزة، وقطاع الغربية والضفة القدس في تجري أف يجب الوقت نفس في ولكف قوة، مف أوتينا
 ليذه نستعد أف ويجب النتيجة، ىذه إلى لنصؿ جيدنا وسنعمؿ الموافقة، ىذه بانتظار ونحف

 ".حركتنا تيـ التي االنتخابات،

 ثابت،" العصر صفقة" مف موقفنا إفوقاؿ، " العصر صفقة" لػ وجدد الرئيس الموقؼ الرافض 
 ".والبحريف وارسو في جرى الذي مف الخاصة المواقؼ تتبعو وبالتالي

 وىو غزة، في تبنيو أف أميركا قررت التي المستشفى قضية وىي جديدة قضية ىناؾ: "وأضاؼ
 يبحثوف عندما إسرائيؿ، دمرتيا ولكف وميناء، مطار لدينا كاف أنو عمما والميناء، المطار سيتبعو

 الضفة عف غزة فصؿ أجؿ مف" العصر صفقة" يستكمموف فإنيـ والمطار، والميناء المستشفى عف
قامة الغربية،  األمور ىذه ىنا ومف غزة، في كياف إقامة يريدوف ولكف ىو، ما ندري ال كياف وا 

 "الخانة ىذه في تصب وغيرىا ومطار ميناء مف تحقيقيا عمى يعمموف التي

 وكالة وفا المصدر: 
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 لمواقؼ الكامؿ دعميا الثالثاء، مساء ليا اجتماعاً   خالؿ فتح، لحركة المركزية المجنة  أكدت   
 أف عمى ممكنة، فرصة أقرب في والرئاسية التشريعية االنتخابات إجراء بخصوص الرئيس السيد
 .غزة وقطاع الغربية والضفة الشرقية القدس في كافة الفمسطينية األراضي تشمؿ

 بوصمة ىي بمقدساتيا القدس أف دوماً  يؤكد فتح حركة موقؼ أف إلى المركزية المجنة وأشارت
 الفمسطيني شعبنا مشاركة ودوف القدس، دوف انتخابات ال وبالتالي الفمسطيني، الوطني المشروع
 .المقدسة مدينتنا داخؿ وترشحاً  تصويتا المقدسي

 تكريس في االنتخابات ىذه أىمية مؤكدة التفاوض، أو المساومة يقبؿ ال الموقؼ ىذا أف وبينت
 .الفمسطينية المؤسسات الستكماؿ الفمسطينية السياسية الحياة في االقتراع وصندوؽ الديمقراطية

 الموقؼ عمى التأكيد المجنة جددت األميركية، المتحدة الواليات مع بالعالقة يتعمؽ وفيما
 محاولة باعتبارىا اإلمكانيات بكؿ ليا والتصدي ،"القرف صفقة" رفض تجاه الموحد الفمسطيني
قامة غزة، قطاع عف الغربية الضفة فصؿ عبر الفمسطينية، القضية لتصفية  عف منفصؿ كياف وا 
 غزة قطاع في ترويجيا البعض يحاوؿ التي المشبوىة، المشاريع مف محذرةً  الفمسطينية، الشرعية
  األميركي، المستشفى كإقامة

 شعبنا لمصالح واالنحياز واإلسرائيمية، األميركية األوىاـ مع التساوؽ مف  المجنة حذرت كما
 .الوطنية الوحدة وتغميب

 في الديمقراطيوف النواب أصدره الذي لمقرار وتقديرىا ترحيبيا عف المركزية، المجنة وأعربت
 بومبيو األميركي الخارجية وزير قرار ورفض الدولتيف، حؿ مف موقفيـ حوؿ األميركي الكونغرس

 .المستوطنات شرعنة تجاه

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 
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 ،%61 مف أكثر العالـ مف المباشرة وارداتنا قيمة ارتفاع اف اشتية، محمد. د الوزراء رئيس قاؿ   
 منصة بمغادرة نبدأ بأف االعماؿ رجاؿ واىتماـ الفمسطيني، المستيمؾ وعي عمى كبير دليؿ

 .االحتالؿ واقع عمينا يفرضيا التي التبعية

 جدا، الميـ مف: "5062 لمعاـ فمسطيف مصدر جائزة حفؿ في كممتو خالؿ الوزراء رئيس وبّيف
 المستيمؾ ثقة ألف األخيرة السنوات خالؿ تضاعفت الفمسطينية الصادرات قيمة اف نعمـ أف

 ."فمسطيف في ثقة ىي الفمسطيني بالمنتج المتصاعدة الدولي

 عصب في يصب ألنو الخاص قطاعنا بو يقوـ الذي الجيد ونرعى نقدر: "اشتية وأضاؼ
 ".الواردات ورفع تنوعو الى والداعية الوطني المنتوج تعزيز الى الرامية الفمسطينية االستراتيجية

 مف يجعؿ الذي ىو الفمسطيني اإلصرار ولكف صعب، االقتصادي الوضع: "الوزراء رئيس وتابع
 الصعوبة مف نجعؿ أف معنى يعمموف األرض ىذه عمى عاشوا الذيف وكؿ فرصة الصعوبة
ذا انتاج وماكينات ومصانع لشركات كبيرة نجاح قصص وىناؾ فرصة،  الجائزة نعطي أف أردنا وا 
 ".الجائزة ىذه ستحؽي أرضو عمى صامد فمسطيني انساف فكؿ ألحد،

 الوزراءمجمس المصدر:  

 

 يواصؿ ، الفمسطيني  الشعب اف، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر اميف عريقات صائب أكد
 وتجسيد االسرائيمي، االحتالؿ إنياء عبر ، واستقاللو حريتو اجؿ مف ونضالو وبقاءه صموده
 اسرائيؿ دولة جانب الى وسالـ بأمف لتعيش الشرقية، القدس بعاصمتيا فمسطيف دولة استقالؿ

 . 691١ حدود عمى

 اكاديمية خصياتش 50 مف اكثر ضـ األمريكييف التقدمييف مف وفدا خالؿ لقائو  عريقات وشدد 
 دوؿ جميع داعيا ، بامتياز استحقاؽ الفمسطينية والتشريعية الرئاسية االنتخابات اف ،  وتشريعية

 خالؿ مف االنتخابات ىذه عرقمة بعدـ(   سرائيؿا)  االحتالؿ سمطة إلزاـ الديمقراطية وقوى العالـ
 . الشأف بيذا 6992 عاـ  الموقع االتفاؽ بتنفيذ االلتزاـ

(  اسرائيؿ)  االحتالؿ سمطة انتياكات حوؿ والدراسات الوثائؽ مف مجموعةلموفد   عريقات قدـو 
 االستيطانية االحتاللية الحقائؽ بفرض   يتعمؽ فيما وخاصة الدولية والشرعية الدولي لمقانوف
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  راضياأل مف وغيرىا واألغوار والخميؿ حوليا وما المحتمة الشرقية القدس في  االستعمارية 
 البيوت وىدـ العرقي والتطيير  األراضي ومصادرة الميدانية االعدامات الى اضافة ، المحتمة
ساءة الطبي، واإلىماؿ  . غزة لقطاع وخاصة واإلغالؽ والحصار االسرى معاممة وا 

  موقع منظمة التحريرالمصدر: 

 

 احتالؿ كدولة اسرائيؿ انتقاد اعتبار، رافضة ً  شعبنا بحؽ الييودي االرىابأدانت وزارة الخارجية 
 التعامؿ مف مجدداً  تحذر فانيا شعبنا، أبناء بحؽ المستوطنيف جرائـ العبارات بأشد لمسامية معاداةً 

 نتائجيا عند التوقؼ تستدعي وال يومياً  تتكرر روتينية اصبحت كأمور المستوطنيف اعتداءات مع
 قوات مف عمنية بحماية العزؿ األبرياء المواطنيف تستيدؼ انيا خاصة الخطيرة، وتداعياتيا
 االحتالؿ.

 الجيود مع التساوؽ الدوؿ بعض محاوالت مفوحذرت وزارة الخارجية في بياف صحفي ، 
 اماـ سواء قضائية ومالحقة ومحاسبة مساءلة أية مف االحتالؿ دولة لحماية االسرائيمية االمريكية
 قرارات مشاريع لتقديـ االوروبية الدوؿ بعض في جيات تسارع حيث الوطنية، او الدولية المحاكـ

 السامية، ومعاداة احتالؿ كدولة اسرائيؿ انتقاد بيف تساوي لبرلماناتيا

 السامية؟ معاداة وبيف احتالؿ كقوة اسرائيؿ مناىضة بيف الجمع يمكف كيؼ ،الوزارة   وتساءلت
 توفير اجؿ مف العمؿ إف. االنسانية ضد وجرائـ حرب جرائـ لمستوى ترتقي التي الجرائـ تمؾ

 بحؽ الجرائـ مف المزيد الرتكاب االرىابية لعناصرىا اخضراً  ضوءاً  يشكؿ االحتالؿ لدولة الحماية
 .الفمسطينييف

 فعمي شريؾ ىو ويقرىا لصالحيا يصوت او القوانيف ىذه مثؿ يقترح مف كؿ اف الوزارة وأكدت  
 القضية ىذه عمى الكراـ مرور تمر لف الوزارة اف. الفسطينييف المواطنيف بحؽ الجرائـ في

 الدولي قانوفال مف جزءاً  تصبح حتى كافة المحافؿ في واثارتيا فضحيا وستواصؿ الخطيرة،
 قوائـ عمى الييودي االرىاب عناصر وضع يتـ وحتى دولية، قانونية عاـ رأي وقضية النافذ،

 .الدولية االرىاب

 وزارة الخارجية المصدر: 
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 المندوبيف مستوى عمى العربية الدوؿ جامعة لمجمس طارئ اجتماع عقد فمسطيف دولة البتط  
 في برازيمي تجاري مكتب فتح خطوة لبحث لبحث وقت، بأقرب عادية غير دورة في الدائميف
 .القدس

 تصريح في الموح دياب العربية الجامعة لدى الدائـ ومندوبيا القاىرة في فمسطيف دولة سفير وقاؿ
 الدوؿ بيا تقـو أف يمكف التي واإلجراءات الخطوات لبحث جاء االجتماع عقد طمب إف ،فيصح

 في ليا تجاري مكتب بفتح البرازيؿ جميورية بيا قامت التي القانونية غير الخطوة إزاء العربية،
 . إسرائيؿ لدى سفارتيا مف كجزء القدس مدينة

 تنفيذية آليات يتضمف عربي بموقؼ االجتماع يخرج أف أىمية إلى الفمسطيني، السفير وأشار
 .الخطوات ىذه مثؿ عمى أخرى دوؿ إقداـ دوف والحيمولة قرارىا عف البرازيؿ لتراجع ضاغطة

 سفارة دولة فمسطين بالقاهرةالمصدر: 

 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 وصؿ التي الكارثية األوضاع أف الحافي، أكـر ، االجتماعية التنمية لوزارة المساعد الوكيؿ قاؿ 
 بغزة الواقع األمر حكومة مسؤوليتيا تتحمؿ والفقر البطالة نسبة زيادة مف غزة، قطاع في أىمنا ليا
 (.حماس حركة)

 لجنة بتكميؼ قاـ مجدالني أحمد. د الوزير أف إلى االخباري النجاح مع حوار في الحافي وأشار
 لحركة الداخمي االمف" أف إال غزة قطاع في المسحوقة العائالت لمساعدة بغزة الوزارة موظفي مف

 نشاط أي ممارسة وممنوع محظورة لجنة بانيـ وأبمغيـ المجنة أعضاء كافة باستدعاء قاـ" حماس
 .غزة بقطاع نشاط أي استكماؿ أو

 صرفو يتـ الذي المبمغ تحديد بمقتضاىا يتـ رياضية معادلة عمى تعتمد الوزارة أف الحافي، وبيف
 لألسرة المعيشي المستوى تقيس المعايير وىذه. النقدية التحويالت برنامج مف المستفيدة لألسرة
 العمؿ عمى القدرة ؿ،األطفا األسرة، أفراد عدد السف، الديمغرافية،) منيا، متغيرات عدة وتشمؿ
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 ، االسرة ألفراد الصحي الوضع السكف، مساحة السكف، ممكية السكف، وضع األسر، ألرباب 
 (.الجامعييف الطالب

 الخاصة الرياضية المعادلة ىما، بطريقتيف يتـ األسر عف الحجب برنامج أف الحافي، وأوضح
 عمى والحاصميف الضريبية الممفات ألصحاب مباشرة، المالية وزارة قبؿ مف والحجب ، بالبرنامج
 أخرى جيات مف رواتب

 البرنامج مف عاـ لمدة ستستفيد جديدة أسرة 60.000 أف الحافي، أكد القادـ، العاـ وبخصوص
 .يورو مميوف 60 إجمالي بمبمغ دفعات، أربعة بواقع

 في االجتماعية التنمية لبرنامج المانحة والجيات الحكومة مف المساىمة نسبة أف الحافي وكشؼ
 األوروبي، االتحاد قبؿ مف% 30.3و ، الحكومة قبؿ مف% 1١.6 ىي ديسمبر، شير دفعة

 .الدولي البنؾ قبؿ مف% 5.1و

 .غزة محافظات في الجديدة المشاريع مف العديد عف الكشؼ سيتـ القادـ العاـ أف الحافي أكدو 

  النجاح االخباريالمصدر: 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

خالؿ عمميات دىـ وتفتيش مواطنًا   65 ، االربعاء اليوـ فجر اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات اعتقمت
أصيب فيما  مواطنيف مف العيسوية ،  9بينيـ  تمفة بالمحافظات الشمالية والقدس،لمناطؽ مخ

بأعيرة معدنية أطمقيا جنود االحتالؿ خالؿ اقتحاـ مخيـ الدىيشة  بينيـ فتى  مواطنيفعدة 
  . بيت لحـ جنوب

 صوب نيرانيا الثالثاء، مساء اإلسرائيمي، االحتالؿ طائرات فتحتوفي المحافظات الجنوبية 
شياد است، وأفادت مصادر محمية بغزة قطاع جنوب يونس، خاف محافظة مف الشرقية المنطقة

مصدر  أيتأكيد مف ، دوف محافظة خاف يونس  شرؽ مف بمدة عبساف الكبيرة  احد المواطنيف 
 . طبي

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

https://palsawa.com/post/201228/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85
https://palsawa.com/post/201228/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85
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 قبؿ قانوني، تقرير بمورة ميندلبميت افيحاي االسرائيمية لمحكومة القانوني المستشار ينوي  
 نتانياىو بنياميف الوزراء رئيس تفويض يجوز كاف اذا ما حوؿ المقبمة،  اإلسرائيمية االنتخابات

 ثالثة في لممحاكمة الى نتنياىو بتقديـ القرار خمفية عمى وذلؾ ال، اـ المقبمة الحكومة بتشكيؿ
 . فساد ممفات

 بمورة قرر انو جوابية الئحة ضمف العميا العدؿ محكمة ابالغ إمكانية يدرس ميندلبميت وقاؿ
 . لنشره موعد عف يعمف او قانونيا رايا يرفؽ قد بحيث الجزئية ىذه في موقؼ

  اذاعة كان:المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الدعـ أنواع كافة تقديـ بضرورة تونس في الثقافة لوزراء عشر الحادي اإلسالمي المؤتمر أوصى 
 التصدي في والخميؿ القدس مدينتي أىالي صمود لتعزيز الموجية فمسطيف دولة لجيود والمناصرة
 .المدينتيف في االسرائيمي االحتالؿ وانتياكات لحمالت

 .سيؼ أبو عاطؼ د. الثقافة وزير بمشاركة، لممؤتمر الختامي البياف توصيات ضمف ذلؾ جاء

 مندداً  المدينتيف في الثقافي لممشيد الدعـ لتقديـ المنظمة في األعضاء الدوؿ المؤتمر ودعا
 والحضاري الثقافي وتراثيا الشريؼ، القدس مدينة تيويد االسرائيمي االحتالؿ سمطات بمحاوالت
 .والجغرافية التاريخية لمحقائؽ تزوير مف بو تقوـ وبما والمسيحي، واالسالمي العربي

 مدينة معالـ لتغيير االستيطانية االحتالؿ ومشاريع المتكررة االنتياكات المؤتمر وأداف كما
 .الصمة ذات الدولية الشرعية القرارات خرؽ في الخميؿ،

 وزارة الثقافة المصدر:  

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-18                   األربعاءاليوم  : 

 نيائية اتياـ الئحة سيقدـ المجمس أف بيموسي، نانسي األمريكي، النواب مجمس رئيسة أعمنت   
 .السمطة استخداـ إساءة بتيمة ترامب، دونالد ، رئيسال ضد

 التي السمطات أىـ مف ميمة النواب مجمس سيمارس اليوـ االربعاء  : بياف في بيموسي وقالت
 األمريكي الرئيس ضد المساءلة مف مادتيف إقرار لصالح نصوت سوؼ الدستور، لنا منحيا

 (.ترامب دونالد)

 ساعات ست يمنح الذي التشريع القواعد لجنة أقرت أربعة، اعتراض مقابؿ أصوات تسعة وبتأييد
 .الكونجرس عمؿ وعرقمة السمطات استخداـ إساءة تيمتي عمى النيائي التصويت قبؿ لممناقشة

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

