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   أواًل : الممف السياسي 

 من واعتبارا نريد، ما فيو حققنا ألننا عظيم اليوم ىذا إن عباس محمود فمسطين دولة رئيس قال 
 .قدمناىا أن سبق التي القضايا بتقبل الدولية الجنائية المحكمة ماكينة ستبدأ اليوم

 مرحمة بانتياء الجنائية لممحكمة العامة المدعية مكتب إعالن عمى سيادتو تعميق في ذلك جاء
 قد التحقيق لفتح القانونية الشروط كافة أن وتأكيدىا فمسطين، في الحالة في األولية الدراسة
 .تتحقق

 فمسطيني أي بإمكان أصبح واآلن تاريخي يوم ىذا القرار، بيذا جميعا أىنئكم: "الرئيس وأضاف
 ".الجنائية المحكمة أمام قضية يرفع أن االحتالل جراء أصيب

 جرائم حول يمزم ما كل وتقديم الحثيثة، والمتابعة العمل من سنوات أربع بعد: "سيادتو وتابع
 القرار اليوم صدر المحتمة، الفمسطينية األراضي في الفمسطيني شعبنا بحق المرتكبة االحتالل

 ".وتدرسيا والقضايا والقوانين الحيثيات تتابع كانت المحكمة ألن

  خالل اجتماع المجمس الثوريكممة الرئيس اضغط هنا لقراءة النص الكامل ل

 وكالة وفا المصدر: 

 الدولية الجنائية المحكمة مع المتابعة عن المسؤولة الوطنية المجنة رئيس عريقات صائبد.  قال 
 إصدار فييا التمييدية الدائرة من الطمب بنسودا، فاتو لممحكمة العامة المدعية مكتب قرار إن ،

 فتح من فمسطين تقّرب ومشجعة إيجابية خطوة فمسطين، في اإلقميمي اختصاصيا في لمبت قرار
 .فييا ارتكبت التي الحرب جرائم في الجنائي التحقيق

 من الجرائم مرتكبي إلفالت حد وضع شأنيا من الخطوة أن ، لو، بيان في عريقات وأضاف
 .العدالة إحقاق إلى وصوال منعيا في وتسيم العقاب،

 الجرائم في لمنظر لدييا قضائي اختصاص وجود حول لموقفيا تأكيد" الخطوة ىذه أن وأوضح
 التحقيق فتح نحو أخيرة خطوة وىي بفمسطين، اإلسرائيمي االحتالل قوات ترتكبيا التي المستمرة
 االحتالل لضحايا االنتصاف وأن ممكن، العدالة تحقيق بأن شعبنا ألبناء أمل ورسالة الجنائي،

 ".قريبا بات

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=bpPuy9a867411504399abpPuy9
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 والتحرك األولية، الدراسة إنياء أجل من مشاوراتيا، التمييدية الدائرة تنيي بأن أممو عن وأعرب 
 المرتكبة والجرائم الدماء من مزيدا شعبنا يكمف تأخير أي أن عمى مشددا التحقيق، بإجراء فوراً 
 .يوميا بحقو

دعائيا الخطوة ىذه عمى اإلسرائيمية الفعل رد وعن  لممحكمة قضائي اختصاص وجود بعدم وا 
 شرعنة أجل من الُمصّممة قوانينيا تضع إسرائيل أن إلى عريقات أشار فمسطين، أرض عمى

 يؤكد وأنو خاصة معو، كامل بشكل وتتنافى الدولي، القانون فوق والضم واالستيطان االحتالل
 .الشرقية القدس فييا بما 7691 حدود حتى أرضيا عمى السيادة في نفمسطي دولة حق

  :وكالة وفاالمصدر

 

 يشكل الدولية الجنائية لممحكمة العامة المدعية إعالن إن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  
 التي الحرب جرائم عمى إسرائيل لمحاكمة  ممكن قانوني جيد بكل وسنقوم والحقيقة، لمعدل انحيازا
 ".الغربية والضفة والقدس غزة قطاع في شعبنا أبناء بحق ارتكبتيا

 في األولية الدراسة انتياء عن بنسودا فاتو المدعية مكتب إعالن عمى تعميقا اشتيةد. وأضاف
 في اإلقميمي اختصاصيا في لمبت قرار إصدار التمييدية الدائرة من والطمب فمسطين، في الوضع
 ووقوفيا الدولية الحقوقية المؤسسة نزاىة في الفمسطينيين ثقة من تزيد الخطوة ىذه إن: "فمسطين

 ".عمييا إسرائيل وتمارسيا مارستيا التي الضغوط كل رغم العدل جانب إلى

 في والفتا كبيرا تحوال طويال، الفمسطيني الشعب انتظره الذي القرار ىذا" في الوزراء رئيس ويرى 
 وانتصارا الفمسطيني، الشعب بحق اإلسرائيمية االنتياكات مع الدولية الجنائية المحكمة تعامل
 ".العقاب من المجرمين إفالت ومحاوالت القوة غطرسة عمى والعدل لمحق

 فتح في الوقت من المزيد إضاعة وعدم القرار بإصدار لإلسراع التمييدية الدائرة اشتيةد. وحث 
 بأدلة ممفات تقديم تم أنو مؤكدا شعبنا، أبناء ضد لمرتكبةا الدولية الجرائم في رسمي تحقيق
 .االحتالل جرائم حول تفصيمية وتقارير

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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بفتح تحقيق بجرائم االحترام ،  الدولية الجنائية لممحكمة ةالعام المدعية بإعالن فتح حركة رحبت  
 الحرب مجرمي ومحاكمة العدالو لتحقيق الصحيح باالتجاه واعالنا ،أبيضاً  يوما ذلك واعتبرت

 الدولي لمقانون والمستمر الفاضح وخرقيم الفمسطيني الشعب بحق جرائميم عمى اإلسرائيميين

 إن صحفي تصريح في القواسمي أسامو فتح حركة بإسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 ىامو وبداية اإلسرائيمي، المحتل مع الصراع مراحل في ومفصمية ىامة مرحمة يشكل اإلعالن ىذا
 الشعب انتظرىا طالما التي العدالو وتحقيق اإلسرائيميين، الحرب مجرمي بمحاسبة لمبدء

 الفمسطيني

عتزازىا فخرىا عن فتح حركة وعٌبرت  لألمم بالذىاب االستراتيجي عباس محمود الرئيس بقرار وا 
 الدولية لممؤسسات لإلنضمام تمييدا ،٢١7٢ العام في فمسطين بدولة اإلعتراف لنيل المتحدة
 المحكمة في كعضو رسميا واالنضمام روما ميثاق عمى والتوقيع الدولية الجنائية محكمة ومنيا
 اليام اإلعالن ليأتي اإلسرائيميين، الحرب مجرمي مع تحقيق فتح طمب لتقديم ، ٢١7٢ العام في
 من المستمرين والدبموماسي السياسي والجيد العمل من سنوات خمسة بعد العامو المدعية من

  الممف بمتابعة المختصين

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 إسرائيل بتاريخ أسود يوم ىو ىذا نعم: نتنياىو عمى ردا المالكي رياض.د الخارجية وزير قال 
 ضد جنائي تحقيق لفتح يكفي ما ىناك أن والبراىين األدلة كل توفر بعد قررت المحكمة الن

 .اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم مستوى إلى يصل ما الرتكابيا إسرائيل

 مصاف في أصبحت النيا القرار ىذا من تتعظ أن إسرائيل عمى يجب المالكي. د الوزير وأضاف
 والمنبوذة المارقة الدول نادي ودخمت اإلنسانية، ضد وجرائم حرب جرائم ترتكب التي الدول

 لمعدالة انتصار القرار ان المالكي واكد. الجرائم تمك عمى تحاسب أن يجب والتي والمجرمة
 حرب جرائم بحقو وارتكبت االحتالل، دولة ظممتو فمسطيني لكل وانتصار الفمسطيني، ولمحق
 .اإلنسانية ضد وجرائم



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-21                   السبتاليوم  : 

 ىناك أن يدعي أن ويحاول الباىتة الحجج خمف نتنياىو يختبئ العادة ىي كما المالكي. د وتابع 
 لو يجد لن االدعاء ىذا، جرائميا عمى احتالل كدولة إسرائيل تحاسب عندما السامية معاداة
 .الدولية الجنائية محكمة في طريق

 وزارة الخارجية المصدر: 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً 

 قسم إلى نقمين يتم حديثا يعتقمن المواتي األسيرات بأن والمحررين، األسرى شؤون ىيئة افادت 
 أليام، األسيرات فيو وتحتجز ،"المعبار" يسمى لمعزل بقسم أشبو ىشارون، سجن في خاص
 .الدامون سجن إلى نقمين قبل قاسية مأساوية بظروف ألسابيع وأحيانا

 الحيوانات الحتجاز حتى تصمح ال الغرفة تمك أن األسيرات، إلفادة وفقا الييئة وأوضحت
 في أوجاعا تسبب جدا ورقيقة قذرة جمدية فرشات وعمييا ،"حديدية أبراش" أربعة فييا بداخميا،
 قبل من متعمد بشكل الساعة مدار عمى مفتوحة نافذتيا ألن جدا باردة والغرفة والرقبة، الظير
 .يوميا واحدة ساعة إال إلييا بالخروج لألسيرات يسمح وال جدا صغيرة وساحتيا السجن، إدارة

  هيئة شؤون االسرى المصدر: 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 67) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد األسير يواصل 
 .اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  2٢) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 7٢) مجموعو

 والثقافةمفوضية االعالم : المصدر
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 اسرائيميين وعسكريين سياسيين مسؤولين إن ،القضائية لمشؤون االسرائيمية "كان" قناة معمقة قالت 
 فتح حال في العالم، في دولة مئة من أكثر في االعتقال خطر يواجيون قد وسابقين حاليين

 .الفمسطينية المناطق في حرب جرائم ارتكاب بشبيات رسمًيا تحقيقا الدولية الجنائية المحكمة

 المصدر: موقع قناة كان

  

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 في كامال تحقيقا ستفتح إنيا  بنسودا فاتو الدولية الجنائية المحكمة في االدعاء رئيسة أعمنت 
 لممحكمة القضائية السمطة نطاق تحديد فور الفمسطينية األراضي في حرب جرائم ارتكاب مزاعم
 .الشأن ىذا في

 عن أسفر ٢١7٢ عام في ٌفتح والذي المزعومة الحرب لجرائم األولي الفحص إن بنسودا وقالت
 .التحقيق فتح متطمبات بجميع توفي كافية معمومات

 الغربية الضفةو  غزة قطاع في ترتكب أو ارتكبت حرب جرائم بأن قناعة لدي” بنسودا  وأضافت
 .“ الشرقية القدس يشمل بما

 ىذه في القضائية واليتيا بشأن حكم إلصدار المحكمة لقضاة طمبا قدمت إنيا وأوضحت بنسودا
 .الفمسطينية لألراضي القانوني الوضع عمى التنازع بسبب القضية

 لممحكمة فييا يمكن التي األراضي أن عمى تأكيدا التحديد وجو عمى طمبت” : قائمة وتابعت
 بما الغربية والضفة غزة قطاع تشمل لمتحقيق، أخضعيا أن يمكنني والتي صالحياتيا، ممارسة

 .“الشرقية القدس فييا

  وكالة رويترزالمصدر:  
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 الحرب بجرائم كامل تحقيق إجراء الدولية الجنائية المحكمة لقرار معارضتيا واشنطن أعمنت 
 .بومبيو مايك الخارجية وزير عن صادر لبيان وفقاً  الفمسطينية، األراضي في المرتكبة اإلسرائيمية

 اضطياد إلى تيدف أخرى أعمال وأية التحقيق ىذا بشدة نعارض نحن: " بيانال في وجاء
 فإننا األساسي، روما نظام إلى االنضمام الفمسطينيون اعتزم عندما أوضحنا وكما. ظمما إسرائيل

 ىذه لنظام االنضمام ليا يحق ال وبالتالي سيادة، ذات دولة فمسطين اراعتب يمكن أنو نعتقد ال
 المؤتمرات أو الكيانات أو المنظمات في كدولة المشاركة أو الكاممة العضوية ونيل المحكمة
 ".الدولية الجنائية المحكمة ذلك في بما الدولية،

 المصدر:روسيا اليوم

 

 إن وقالت اإلنسان، حقوق في بيونجيانج سجل لتناوليا المتحدة الواليات ، الشمالية كوريا انتقدت 
 شبو في بالفعل المتوتر الوضع تفاقم إلى إال تؤدي لن واشنطن جانب من “المفظية اإلساءة”

 .الكورية الجزيرة

 الحكم نظام انتقاد حاولت ما  إذا المتحدة الواليات ، الكورية  الخارجية وزارة باسم متحدث وحذر
 .“غاليا الثمن تدفع” فسوف اإلنسان بحقوق تتعمق مشكالت إلى باإلشارة الشمالية كوريا في

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 قانون في تعديلٍ  عمى الجمعة، اليوم مساء األردنية، األسنان أطباء لنقابة العامة الييئة وافقت
 أطباء نقابة في التسجيل باألردن، دائمة بصفة المقيمين غزة ألبناء بالسماح يقتضي النقابة

 .األردنيين األسنان

 محاولة في تأتي المقترحة التعديالت ىذه إن القدومي عازم األردنيين األسنان أطباء نقيب وقال
 إلى وأدت أعوام، 2 قبل النواب مجمس أقرىا التي التعديالت أحدثتيا التي التشوىات لمعالجة

 .النقابة عمل في اختالالت وقوع
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 أبناء من أو) عبارة بإضافة النقابة بقانون السابعة المادة من( ىـ)الفقرة تعديل تم أنو وأضاف 
 المادة لتصبح( مؤقت أردني سفر جواز ويحممون المممكة في دائمة بصفة المقيمين غزة قطاع
 المممكة في دائمة بصفة المقيمين غزة قطاع أبناء من أو الجنسية أردني: التالي النحو عمى

 .غزة قطاع/  األردنية والجوازات المدنية األحوال بطاقة ويحممون

 وفاوكالة المصدر: 

 

 من البالد بخروج الخاصة جونسون، بوريس الوزراء، رئيس خطة بريطانيا في العموم مجمس أيد
 .٢١٢١ يناير يةنيا بحمول( بريكست) األوروبي االتحاد

 ستخضع التي الخطة لصالح صوتا، ٢82 مقابل صوتا 8٢3 بغالبية المجمس، أعضاء وصوت
 .البرلمان في التدقيق من لمزيد

 األوروبي االتحاد خارج بريطانيا خالليا تكون التي - االنتقالية لمفترة تمديد أي الخطة وتحظر
 .٢١٢١ عام بعد لما - قواعده من بالكثير ممتزمة لكن

 ر: بي بي سي المصد

 

 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 تغيير يرفض قرار مشروع باألغمبية تُِقر   المتحدة لألمم العامة الجمعية - ٢١71  -٢7-7٢
 .إلسرائيل عاصمة المتحدة الواليات بيا اعترفت أن بعد القانوني القدس وضع

 . الفمسطينيين إلى اإلسرائيمية السيطرة من تنتقل لحم بيت مدينة  -766٢   -٢7-7٢

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

