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   أواًل : الممف السياسي 

 ضواحييا، في وليس القدس قمب في القدس أىل ينتخب أن دون" إنو عباس محمود الرئيس  أكد 
 ".عمينا ستمارس التي الضغوط كانت ميما انتخابات ال

 أن إطالقا نقبل لن: "األربعاء مساء ،"فتح" لحركة الثوري المجمس اجتماع خالل سيادتو  وشدد
 ىذا في عمينا يضغط أن يستطيع أحد ال أنو" عمى مشددا ،"القدس في إال القدس أىل ينتخب

 ".ىناك أو ىنا من ضغوط تأتينا أن إطالقا نقبل ولن نسمح لن غيره، أو الموضوع

 في جادون أننا" عمى مشددا ،"االنتخابات تجري لن القدس في االنتخابات إجراء بدون: "وقال
 انتخابات آخر ألن االنتخابات ىذه تجرى أن ونريد بيا، مؤمنون ألننا االنتخابات إلى الوصول

 ".ثمن بأي ليس ولكن نجرييا أن يجب ولذلك ،6004 عام لدينا جرت

 بجميع باالتصال قام وقد ناصر، حنا. د المركزية االنتخابات لجنة رئيس بتكميف قمنا: "وأضاف
 إلجراء موافقة عمى نحصل أن عمينا وبقي االنتخابات، عمى وافقت وجميعيا الفمسطينية، الفصائل

 كثير من وطمبنا بعد، الجواب يأتنا ولم اإلسرائيميين إلى رسالة أرسمنا لذلك القدس، في االنتخابات
 . بعد جواب يأتنا ولم معيم تتحدث أن الدول من

 من ماذا؟ أجل من مرسوما نصدر مرسوما، أصدروا يقولون البعض ىناك: "الرئيس واستطرد
 القدس، مدينة داخل االنتخابات بإجراء تقبل لم إسرائيل أن إفرض إسرائيل، عمى الضغط أجل
 عمينا الضغوط تبدأ مرسوما نصدر عندما المحظة ىذه في أو نتراجع ىل بالمرسوم؟ سنفعل ماذا
 ".إطالقا نقبل لن الموضوع، بيذا إقبموا بتمك، واقبموا بيذا، إقبموا

 وكالة وفا المصدر: 

 

 تريده الذي الديمقراطي االستحقاق إن صيدم صبري د فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال
 وصفو يجب ال الذي األمر االنقسام، وانياء الصدع لرأب ييدف االنتخابات اجراء عبر القيادة

 قدمت حركتو بان برىوم فوزي حماس حركة في القيادي تصريحات عمى تعقيباً  وذلك بتنازالت،
 االنتخابات اجراء عمى بالموافقة يتعمق فيما وتنازالت مرونة
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 من تتيرب فتح وحركة القيادة بأن حماس حركة مزاعم ،"  فمسطين صوت"  عبر صيدم واستنكر 
 يستطيع ال بالتالي المبادرة صاحب ىو عباس محمود الرئيس أن إلى مشيراً  االنتخابات، اجراء
 .يتيرب أنو يقول أن أو نياشين يمنحو ان أحد

 من ىو عاما 31 مدار عمى االنقسام حالة في واستمر االنتخابات رفض من أن صيدم واكد
 دولة عمى بالضغط ينصب ان يجب حماس حركة توجو إن قائالً  االنتخابات، من يتيرب

 .القدس في االنتخابات اجراء عمى لمعمل االحتالل

 من المقدسيين أقصاء أن مؤكداً  القدس، في االنتخابات أجراء ضرورة عمى صيدم وشدد
 تحولت ناصر حنا االنتخابات لجنة رئيس ميمة أن مضيفاً  العاصمة، اقصاء يعني االنتخابات

 في االنتخابات اجراء أىمية عمى والتأكيد الفصائل بمحاورة سياسية ميمة إلى تقنية ميمة من
 .والقدس غزة وقطاع الضفة

 بما ستمتزم فتح حركة أن مؤكدا الفيصل، ليكونوا لممواطنين لالحتكام األوان آن أنو صيدم وأوضح
 .االنتخابات ىذه عن سينتج

 صوت فمسطينالمصدر: 

 الجيد توحيد اآلن المطموب ان ، : حسين الشيخ لحركة فتح الوزير المركزية المجنة عضو قال 
 بالمشاركة الشرقية القدس لسكان والسماح باالتفاقيات بااللتزام إسرائيل عمى لمضغط الوطني
 التشريعية االنتخابات إجراء عمى الفمسطيني اإلجماع بعد القدس داخل في وتصويتا ترشحا

 .والرئاسية

 من المطموب الوقت نفس في:"  تويترعمى حسابو عمى شبكة  تغريده في الشيخ وأضاف
 ". ذلك إلنجاز إسرائيل عمى يضغط ان الدولي المجتمع

 شبكة تويترالمصدر: 
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 ميم"  الفمسطيني التسريع ومختبر حموىا منصة اطالق ان اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال   
 لصنع التوصيات في تشارك واحدة كتمة المجتمع من وتجعل الشباب، تخاطب ألنيا لنا، بالنسبة
 ".الجميع بين الشراكة روح تمثل المبادرة وىذه القرار،

 المستدامة بالتنمية المتعمق الدولي الجيد من يتجزأ ال جزء نحن" إطالق خالل اشتية: وأضاف
 ميمة المبادرات وىذه الجيد، ىذا عمى وقع العالم رؤساء كباقي عباس محمود فالرئيس ،6010
 ".االحتالل إنياء طريق في لمسياسة رافعة ليصبح الفمسطيني االقتصاد تعزز ألنيا

 وىي لمشباب، عاما 6060 عام إعالنيا في الحكومة تبنتو ما مع تنسجم المبادرة ىذه: "وتابع
 بالعمل سنبدأ ونحن العمل، عن العاطمين الجامعات خريجي وميارات قدرات تصميم إلعادة ميمة
 ".لنا ميم ألنو الميندسين قطاع عمى

 

 ومستودعا الشباب ومبادرات ألفكار خزانا كونيا من تنطمق" حموىا" منصة أىمية أن اشتية وأكد
 األفكار ىذه وسنأخذ المنصة، ىذه في الشباب بتوصيات الحكومة ستأخذ" مضيفا لمفكر، جديدا

 ".لتمويميا مستعدون ونحن الجيدة، األفكار ألصحاب جديدة شركات إلنشاء كمبادرات

 مجمس الوزراءالمصدر:  

 

 تقرير حق قرار لصالح األربعاء، مساء كاسح، بتأييد المتحدة لؤلمم العامة الجمعية صوتت 
 .الفمسطيني لمشعب المصير

سرائيل، أميركا،: )ىي دول 3 وضده دولة، 345 القرار مع وصوت  وميكرونيزيا، وناورو، وا 
 .التصويت عن 33 امتعنت فيما ،(مارشال وجزر

 اليوم جرى الذي التصويت إن منصور رياض المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب وقال
 يمارس أن يجب شعبنا أن يؤكد المصير، تقرير حق في شعبنا لصالح العامة، الجمعية في رسميا
 .مستقمة دولة خالل من المصير، تقرير في حقو
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 وقضيتو، فمسطين لشعب العادلة المواقف حول ممتفا يزال ال المطمقة بأغمبيتو العالم أن وأضاف 
 .الدولية والشرعية الدولي القانون حول وممتفا

 في الميم العنصر ىذا دعم في الممتاز الموقف ىذا عمى العالم لدول شكره عن منصور وأعرب
 .المصير تقرير حق وىو الفمسطيني، شعبنا حقوق

  وكالة وفا:المصدر

 القيادة ان ، األحمد عزام التحرير لمنظمة والتنفيذية فتح لحركة المركزية المجنتين عضو أكد
نما ، االنتخابات إلجراء إسرائيل من اإلذن تنتظر ال الفمسطينية  يكون ال حتى الواقع مع تتعامل وا 

 وانتخابا ترشحا تتم أن يجب التي الديمقراطية العممية ليذه إسرائيل جانب من تعطيل أي ىناك
 .المحتمة القدس في ألىمنا

 إسرائيل عمى لمضغط العالم في شعبنا أصدقاء وكل القوى تجنيد يتم بأن أممو عن األحمد وأعرب
 انتخابات ال أن جميعا الفصائل كافة تأكيد ظل في المحتمة القدس في انتخابات إجراء أجل من
 . أوال بالقدس إال

 أن يجب و،  لمنقاش قابمة غير مسألة االنتخابات في فتح حركة مشاركة ان عمىاألحمد  وأكد
 القرار عن يخرج شخص أي مع التسامح يتم ، ولن لمحركة التنظيمي بالقرار حديديال لتزاميتم اال

 . فتح حركة قيادة ستتخذه الذي التنظيمي

 صوت فمسطين :المصدر
 

 األرض في ستجري االنتخابات" أن ، فتح" لحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني ماجد أكد 
 ُيكرس أن يحاول الذي االحتالل أو ، القدس بدون حماس إرادة وفق ليس لكن" ،"الفمسطينية

 ".ترامب قرارات عمميا

 أن ،"االربعاء مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي" اليوم ممف" برنامج في الفتياني وقال
 تأخر ضمنيا من واىية، كثيرة بحجج  االنتخابات، استحقاق من التيرب تحاول"  حماس"  حركة
 ".الرئاسي المرسوم صدور

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/3107551286136708/
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 أعمن حينما أحد يجبره لم عباس محمود الرئيس أن تعمم" حماس"  حركة أن الفتياني،  واضاف 
 مناورة ليست ىذه أن وتعمم والرئاسية، التشريعية لالنتخابات ذاىبون أننا المتحدة األمم منبر عمى
 .مغامرة أو

 ليذه المدني المجتمع وقوى" حماس" وحركة حمفائنا مع جدية بكل ذاىبون نحن: " الفتياني  وأكد 
 ".اإلسرائيمية العقبة بقيت لكن العقبات، ُنذلل أن ونريد ذلمنا: " متابعا االنتخابات،

 االنتخابات ليذه نسعى  وصريح، واضح والقيادة فتح و الرئيس موقف أن  الفتياني  وأوضح
 ال لكن ممثميو، اختيار في الحق لشعبنا وأن إجرائيا، ضرورة عمى الدولي المجتمع مع ونتوافق

 ".الوطنية إرادتنا وتقيد سيادتنا من تحد التي التفاصيل في التدخل الدولي لممجتمع نقبل

 نعبث ال نحن لكن المرسوم، ونصدر إسرائيل نتحدى أن ُيمكن: " قائال الفتياني واستطرد
 الرئيس سيعود يعني اإلسرائيمية، بالموافقة ذلك نرىن أن أردنا إذا ، السياسية القرارات أو بالمواقف
 إلجراء المصداقية يممك ال الرئيس إن تقول ية،اإلعالم بماكنتيا حماس وتبقى المرسوم، ويمغي

 ". يريدىا ال وأنو االنتخابات

 ضغط لممارسة خارجية؛ عالقات من لدييا بما الفمسطينية الجيود توحيد إلى  الفتياني ودعا
 ىي القدس عمى االلتفاف محاوالت" أن عادا القدس، في االنتخابات إلجراء إسرائيل؛ عمى حقيقي
 ".األمريكية اإلدارة مؤامرة مع تماىي

 أو انتخابات ىناك تكون لن أنو بوضوح أعمنت التحرير منظمة فصائل إن الفتياني،  وقال
 .منيا ستستثنى القدس كانت إذا رئاسي مرسوم

 يخص فيما اإلسرائيمية العقبة عمى لمتغمب مبتكر حل ألي فتح رؤية حول سؤال عمى رده وفي
 أننا أمس، المركزية المجنة أبمغ عباس الرئيس: " الفتياني قال القدس، في االنتخابات إجراء
ن انتظارنا، يطول ولن ننتظر  مجتمعة الفمسطينية القيادة سُتدعى ىكذا، اإلسرائيمية الحالة بقيت وا 
 ".فيو نواجو أن يجب الذي القرار واتخاذ لمتقرير الموضوع لمناقشة

 بكل لنا بالنسبة وىي القدس، دون االنتخابات إجراء نقبل لن بوضوح، قاليا الرئيس: " وتابع
  ".المحافظة حدود إلى ونخرج ارتكاز كنقطة ومقدساتيا القديمة بمدتيا من مكوناتيا

 تمفزيون فمسطين المصدر: 
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 إجراء قرار أن باسميا، والناطق فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامة حذر
 أعوام في حصل كما القدس في إجراءىا عمى إسرائيل قبل من رسمية موافقة دون االنتخابات

 من القدس إستثناء عمى المباشرة غير أو الضمنية الموافقة ذلك يعني 6004 -4377-6003
 ولكن االنتخابات، اجراء في ةُميتم فتح  حركة وأن وطني الموضوع أن مؤكداً  ،  اإلنتخابات

 . الوطنية والحقوق والدولة القدس حساب عمى ليس

 اإلنتخابات مرسوم صدر حال في أنو اإلخباري، لمشيد“ لـ خاص تصريح في القواسمي وأوضح
 خالل من مباشرة تبدأ اإلنتخابات أن موضحاً  بالعمل، اإلنتخابات لجنة تبدأ دقائق بعد فإنو

 . والتسجيل ميداني مسح وعمل الموظفين مع والحديث المراكز ووضع السكاني التعداد

 حين الى المرسوم إصدار يوم من أربعة، أو شيور ثالثة فرصة ليست القضية أن وذكرالقواسمي
 إسرائيل وضع”  البعض يقول وكما المثال سبيل عمى جميعاً  لنا يتسنى لكي اإلنتخابات، إجراء
 وبعد مباشرةً  أنو ُمشيراً  منطقيًا، غير األمر ىذا أن إلى مشيراً  عمييا والضغط الواقع األمر تحت
 القدس دون غزة وقطاع الغربية الضفة في بالعمل اإلنتخابات لجنة ستبدأ ساعات بعد أو دقائق
 عمى مباشرة غير أو ضمنية وموافقة الواقع األمر تكريس يعني وىذا ليا، تسمح لن إسرائيل ألن

 .الفمسطيني الوطني الفضاء عن خارجة القدس إعتبار في واإلسرائيمية األمريكية القرارات

نما السياسية واألىواء والمزاجات لآلراء تخضع ال القدس قضية أن القواسمي وأكد  قضية ىي وا 
 جزء وىي فمسطين دولة عاصمة ُتعتبر وأنيا والعالم، والداني لمقاسي واضحة تكون بإمتياز وطنية
 .بدونيا إنتخابات وال يمسيا، موضوع أي في المغامرة نقبل ال الفمسطينية، األراضي من

  موقع المشهد االخباريالمصدر: 

 

 غزة قطاع في االمريكي المستشفى ان عمى التأكيد ممحم، ابراىيم الحكومة باسم الناطق جدد 
 ترامب استطاع سياسية ثغرة ىو الفصائل كافة وترفضو حماس حركة بناءه عمى وافقت الذي
 وىم ان عمى مشددا والمنامة، وارسو في تمريره يستطع لم ما لتمرير انسانية يافطة تحت فتحيا

 .بو التورط يقبل فصيل كل عمى عار وصمة القرن صفقة لتنفيذ االنسانية المساعدة
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 اطار في تندرج التي الخطوات كافة عن التراجع الى حماس ،" فمسطين صوت عبر" ممحم ودعا 
 .والقدس الضفة دون غزة في كيان تكريس

 النياء البوابة باعتباره االنتخابات خيار الى الفصائل كافة تذىب ان ضرورة عمى ممحم، وشدد
 .وقضيتو بشعبنا تعصف التي التحديات لمواجية مناعة الفمسطينية الحالة واكساب االنقسام

 صوت فمسطينالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 وزارة مع مشتركا مشروعا سينفذ االوربي االتحاد ان العسيمي خالد الوطني االقتصاد وزير اعمن 
 لمصناعة دعما يورو مميون 4 بقيمة المستدامة بالطاقة خاص الطاقة وسمطة  االقتصاد
 .الشمسية الطاقة استغالل خالل من الفمسطينية

 االوروبي االتحاد من المقدم المستدامة الطاقة مشروع ان ،" فمسطين صوت"  عبر العسيمي وقال
 االنتاج، تكمفة بتخفيض الفمسطينية الصناعة لمساعدة الشمسية الطاقة استعمال زيادة الى ييدف
 .االحتالل اقتصاد عن التدريجي باالنفكاك الحكومة قرار اطار في يندرج انو الى اضافة

 كبيرة شعبنا عمى تفرض التي واالسعار االحتالل قبل من الكيرباء احتكار ان العسيمي واضاف
 قل   الشمسية الطاقة عمى االعتماد زاد ما كل انو مضيفا بنا، المحيطة بالدول مقارنو جدا

 . غزة وقطاع الضفة في تنفيذه سيتم المشروع ان مبينا االخر الطرف عمى االعتماد

  صوت فمسطينالمصدر: 
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً  

 

خالل عمميات  مواطنين عمى االقل  6 ، الخميس اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت
 .تمفة بالمحافظات الشمالية والقدسدىم وتفتيش لمناطق مخ

 صواريخ بخمسة ، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل طائرات قصفتوفي المحافظات الجنوبية 
 أعمنفيما ،  المكان في وخراباً  دماراً  وألحق غزة، مدينة غرب شمال زراعية أرضا األقل عمى
 اليوم صباح من بدءاً  أميال 30 الى غزة بحر في الصيد مساحة تقميص عن  االحتالل جيش
 .اخر اشعار وحتى

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

  خالل مالدينوف نيكوالي األوسط، الشرق في السالم لعممية الخاص المتحدة األمم منسق قال 
في االراضي  استيطانية وحدة ألف 66 من أكثر أن  ،مساء االربعاء  األمن مجمس أمام إحاطة
 إن ، مشيرًا الىالماضية الثالثة األعوام خالل عمييا صودق أو لبنائيا ُخطِّط   المحتمة يةنالفمسطي
 مقارنة  ، 6037- ديسمبر 4 الى سبتمبر 36 من الفترة خاللارتفع   االستيطانية الوحداتعدد 

 .السابقين بالعامين

 األرض في االستيطانية األنشطة جميع لوقف خطوات أي تؤخذ لم": ميالدينوف وأضاف
 األمن مجمس قرار االمن مجمس قرار عميو كما الشرقية القدس فييا بما المحتمة الفمسطينية

6112 . 

 ُقدمت التي  االستيطانية الوحدات عدد ان االمن لمجمس المقدم التقرير في ميالدينوف وأوضح
 في 4600 بنحو مقارنة سكنية وحدة 30،000 العام ىذا عمييا الموافقة تمت أو لبنائيا خطط
 مقارنة وحدة، 500 لبناء مناقصات عن  االعالن الى باالضافة السابقتين، السنتين من كل

 لبناء خطط قدمت الشرقية، القدس وفي  ،6036و 6035 عامي في وحدة 1000 من بأكثر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-19                   الخميساليوم  : 

 6300) 6036و ،(وحدة 6100) 6035 بعامي مقارنة انخفاضا ىذا ويعكس وحدة 400 نحو 
 (.وحدة

 فمسطينية دولة إقامة يدعمون من جميع قمق تثير المعطيات ىذه" أن عمى مالدينوف وشدد
 ."إسرائيل جانب إلى وحيوية مستقمة

 ،3745 عام منذ المحتمة الفمسطينية األرض في مستوطنات إقامة أن عمى 6112 قرار وينص
 الدولي القانون وفق صارخا انتياكا وُتعتبر قانونية شرعية أي ليا ليس الشرقية، القدس فييا بما

 .ودائم وشامل عادل وسالم الدولتين حل تحقيق أمام أساسية وعقبة

 موقع اخبار االمم المتحدة المصدر:  

 

، أن روسيا تعتبر إرسال بعثة  م المتحدة، فاسيمي نيبينزياعمن ممثل روسيا الدائم لدى األمأ
 .لمجمس األمن الدولي إلى منطقة "النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي" أمر ميم

: "ال تزال القضية الفمسطينية غير مساء االربعاء وقال نيبينزيا متحدثًا في اجتماع لمجمس األمن
وخارجيا. وتتفجر مواجيات مسمحة بشكل دوري المحمولة تغذي المشاعر المتطرفة في المنطقة 

 ."حول قطاع غزة، ويتنامى االستياء في الشارع العربي الفمسطيني

وأشار نيبينزيا إلى أن النشاط االستيطاني اإلسرائيمي وىدم المنازل الفمسطينية ما زاال من 
تقريره األخير" لؤلمم  المييجات الدائمة، وكذلك "الممارسة المتزايدة التي ذكرىا األمين العام في

 .المتحدة

 روسيا اليوم المصدر:  

 

 من انسحب لبنان في األعمال تصريف حكومة رئيس الحريري سعد إن  مطمع مصدر لبناني قال
 أمل حركة وحميفتيا الشيعية اهلل حزب جماعة تحركت بينما،  المقبمة الحكومة لرئاسة الترشح
 .لممنصب لمتعميم سابق وزير لترشيح

 رويترزوكالة المصدر: 
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 سمطات استخدام بإساءة  ترامب دونالد االمريكي الرئيس رسمياً  ، االمريكي النواب مجمس اتيم  
 بمد في الحزبية التوترات تأجيج شأنيا من تاريخية خطوة في الكونجرس عمل وعرقمة منصبو
 . عميقة انقسامات يعيش

 عميو يييمن الذي الشيوخ مجمس في المقبل الشير ترامب  لمحاكمة مميداً  الطريق أصبح وبذلك
 الرئيس ىو وترامب، ويصبح منصبو من وعزلو إدانتو ينبغي كان إن لتحديد الجميوريون،

 .اتيامو بعدما مساءلتو تتم  الذي الثالث االمريكي

د لمديمقراطية ترامب بأنو تيديوصفت ،رئيسة مجمس النواب األمريكي نانسي بيموسي  وكانت
 .األمريكية 

 رويترزوكالة المصدر: 

 حدث في مثل هذا اليو:  خامساً 

 

 ينص والذي 6221 رقم القرار المتحدة لؤلمم العامة الجمعية أصدرت  -3746  -37-36
 اإلنسان حقوق تمس التي اإلسرائيمية الممارسات في لمتحقيق خاصة لجنة إنشاء عمى

 .الفمسطينيين

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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