
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-22                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 لمشؤون الياباني الدولة وزير ، الرئاسة بمقر السبت، مساء عباس، محمود الرئيس استقبل 
 .سوزوكي كيسوكي الخارجية

 التأكيد مجددا الفمسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر عمى الضيف، سيادتو، وأطمع
 .ممكنة فرصة أقرب في والرئاسية التشريعية االنتخابات عقد أىمية عمى

 مشيدا   السالم، ولتحقيق لشعبنا، الداعمة السياسية مواقفيا عمى لميابان شكره عن الرئيس وأعرب
 ومؤتمر أريحا، في الصناعية والمنطقة واالزدىار السالم ممر مشروعل الياباني االقتصادي بالدعم
 .لألونروا دعميا إلى إضافة اآلسيوية، لمدول سيباد

 .مقبمة مفاوضات أي رعاية في مستقبمي سياسي دور اليابان تمعب أن أىمية سيادتو وأكد

 الشعب ودعم الدولتين، لحل الداعمة لمواقفيا اليابان مواصمة الياباني، الوزير أكد بدوره،
 .السالم صنع وجيود الفمسطيني

 وكالة وفا المصدر: 

 

 في شعبنا ألبناء التحية ، السابعة لدورته الختامي البيان في  فتح ركةلح الثوري المجمس وجه 
 وبمدة االقصى المسجد في والمرابطات المرابطين اولئك وتحديدا لفمسطين االبدية العاصمة القدس

 المجمس حيا كما واالسالمية، العربية االمتين وشرف كرامة عن المدافعين وكل وسموان العيسوبة
 .وقواعدىا بقيادتيا" فتح" أبناء

 وحماية القدس اتجاه والدينية القومية مسؤولياتيا لتحمل واالسالمية العربية الدول المجمس ودعا
 المسؤولين رأسيم وعمى المستوطنين من يومية القتحامات يتعرض الذي االقصى، المسجد

 .االسرائيميين

 وأصدقاءنا أشقاءنا داعيا القدس،  في مؤسساتنا كل جانب إلى ووقوفو دعمو المجمس وأكد
 .االسرائيمية الفاشية اليجمة من حمايتيا أجل من العاجل لمتحرك الدولي والقانون العدالة وأنصار

https://fatehinfo.net/post/160501
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 لمقدس سفاراتيا نقل أجل من ترمب إدارة لضغوط تخضع لم التي لمدول التحية المجمس ووجو 
 .المحتمة القدس مدينة في التجاري مكتبيا البرازيل فتح المجمس أدان الوقت وبنفس المحتمة،

 وكل القرن لصفقة الرافضة السياسية بمواقفيا الشك يقبل ال وبشكل الحركة التزام المجمس وأكد
 .االقميم دول بعض معيا تتساوق والتي أميركية -الصييو المخططات

 بقبوليا الدولية الجنائية لممحكمة العامة المدعية عن الصادر بالبيان الثوري المجمس ورحب
 .شعبنا ضد إسرائيمية جرائم باعتبارىا باالحتالل القائمة القوة ضد المرفوعة القضايا

 حال في االحتالل مع الموقعة كافة االتفاقيات بإلغاء الرئيس سيادة قرار الثوري المجمس وأكد
 والمزارعين لألىل التحية المجمس وجو اإلطار ىذا وفي األغوار، أراضي ضم عمى إقدامو

 . األغوار في الصامدين

 والرئاسية التشريعية االنتخابات إلجراء الداعي السابق الحركة موقف عمى المجمس أكد كما
 الشرعيات لتجديد ضرورة تشكل االنتخابات ىذه أن حيث والقدس، وغزة الضفة في  الفمسطينية
 .ودستوريا وطنيا واستحقاقا

 داخل وانتخابا ترشيحا القدس دون من اجرائيا بعدم الوطني التوافق ضرورة عمى المجمس وشدد
 القدس تعتبر والتي القرن صفقة متطمبات مع تساوقا يعتبر ذلك عن التغاضي أن حيث القدس،
 .شعبنا احتياجات كافة ومعالجة االحتالل، لدولة عاصمة

 استنياض ميمتيا واالستشاري الثوري والمجمسين المركزية المجنة من لجنة تشكيل المجمس وأقر
 انتخابات في" فتح" سيمثمون لمن المعايير وضع حيث من العامة لالنتخابات والتحضير الحركة

 لقائمة الوصول أجل من الحركية  والكوادر والقطاعات والييئات االطر مع والتواصل التشريعي،
 .الثوري المجمس قبل من عمييا والمصادقة إلقرارىا لممركزية وتقديميا" فتح" تمثل

 ال موعد في لمحركة الداخمي النظام إلقرار خاصة جمسة عقد ضرورة الثوري سالمجم وأقر
 .0202 الثاني كانون شير نياية يتجاوز

 محمد.د المركزية المجنة عضو المناضل يقودىا التي لمحكومة الكامل دعمو المجمس وأعمن
 .االحتالل عن التدريجي  االقتصادي باالنفكاك تتبعيا التي والسياسات إشتية
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 تفريغات وكذلك والضفة، غزة من كل في المتقاعدين ممف باستفاضة المجمس وناقش  
 .وقت أقرب في جذريا القضايا ىذه حل إلى داعيا   المالي، والتقاعد.،0222

  مفوضية االعالم والثقافة:المصدر

 

 سوزوكي كيسوكي الخارجية لمشؤون الياباني الدولة وزير اشتية محمد. د الوزراء رئيس أطمع  
 بوابة تكون الفمسطينية األراضي كافة تشمل عامة، فمسطينية انتخابات لعقد المبذولة الجيود عمى

 .شعبنا وتوحيد االنقسام إلنياء

 عمى وطنيا إجماعا ىناك أن اهلل، برام مكتبو في الياباني لموزير استقبالو خالل الوزراء رئيس وأكد
 الجمعية منصة من أطمقيا التي الرئيس مبادرة عمى الفصائل موافقة بعد االنتخابات، إجراء
 في االنتخابات إجراء من لتمكيننا إسرائيل عمى لمضغط اليابان داعيا المتحدة، لألمم العامة
 .القدس

 ،"القرن صفقة" عن الكشف سبقت التي األمريكية اإلجراءات إن" اشتية قال آخر، سياق وفي
زالة الدولتين وحل والالجئين القدس أن كشفت  الطاولة، عمى ليست 7691 وحدود المستوطنات وا 

  وليذا الفمسطينية، لمحقوق األدنى الحد ومع الدولي القانون مع تنسجم ال الصفقة ىذه أن أي

 قد العالم ان سعداء ونحن قائال   االونروا، لصالح السخي يابانيال الدعم الوزراء رئيس وثمن 
 ".يستطيع ما بكل الغوث وكالة لدعم وقف العالم وأن أعوام، لثالثة الغوث لوكالة الوالية جدد

 يساىم أن آمال لفمسطين، الياباني الدعم استمرار عن سوزوكي الياباني الوزير عبر جانبو من 
 وكونيا والحق العدل جانب إلى تقف بالده أن مؤكدا واالستقرار، السالم عممية بدعم الدعم ىذا

 .لفمسطين صديقة

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 ومنظمات الفمسطينية لممؤسسات اليابان دعم المالكي رياض. د والمغتربين الخارجية وزير ثمن  
 .الفمسطينية المؤسسات قدرات بناء في ومساىمتيا التنموية والمشاريع المدني المجتمع

 سوزوكي السيد الياباني الخارجية لمشؤون الدولة بوزير المالكي الوزير لقاء خالل ذلك جاء
 .اهلل رام بمدينة الوزارة مقر في كيسكو

 المجاالت، مختمف في الصديقين، البمدين بين العالقات وتطوير تعزيز سبل الجانبان بحثو 
 المجاالت في التعاون لتعزيز الجانبين بين مشتركة لجنة لتشكيل اليابان المالكي. د الوزير ودعا
 في فمسطين بدولة المتعمقة القرارات لصالح التصويت عمى اليابان المالكي. د الوزير شكر. كافة
 فمسطين بدولة االعتراف الى اليابان ودعا. األونروا وكالة والية التمديد قرار واخرىا المتحدة األمم

 ثمن كما الدولتين، وحل السالم لعمميةو  لفمسطين حكومتو دعم عمى كيسكو السيد اكد جانبو من 
 عقد خالل من الديمقراطية ممارسة نحو الرئيس السيد بقرار واشاد البمدين، تربط التي العالقة

 .الفمسطينية التشريعية االنتخابات

 زارة الخارجية و المصدر: 

 تستيدف إعالمية، لحممة تتعرض أنيا فيو أكدت العام، لمرأي بيانا   بغزة، األزىر جامعة أصدرت 
 .بمكانتيا المساس

 التي التسييالت وأن لمطمبة، إعفاءات تقدم التي الجامعات أكثر من أنيا عمى الجامعة وشددت
 .المالية إمكانياتيا بكثير تتجاوز الجامعة، تقدميا

 والنيل وقيمتيا، بمكانتيا المساس تستيدف إعالمية حممة إلى تتعرض انيا  الجامعة وأوضحت
 .ومجتمعيا وعاممييا لطمبتيا المناصرة الجامعة مواقف من

 وحفظ الكبيرة، المؤسسة ىذه عمل ضمان في تنحصر األساسية الخيارات  ان الجامعة وأكدت
 عمى بالحفاظ ىي المرحمة ىذه في واألولوية فييا، التعميم جودة وتعزيز وعاممييا، طمبتيا مستقبل

 أوصل الذي والتيديد، لالبتزازات بالخضوع جديد من نسمح ولن مفتوحة، الجامعة أبواب تبقى أن
لى اإلغالق، حافة إلى الجامعة  .الكارثي الوضع ىذا وا 

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 
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اجتماعا  االحد ان المجنة ستعقد اليومتحرير،المجنة التنفيذية لمنظمة القال صالح رأفت عضو    
 ليةالدو  ئيةمحكمة الجنامالتحرك ل الياتمتابعة لمناقشة عدة مواضيع ، ابرزىا   تشاوريا اليوم 

الى  مناقشة ممف  باإلضافة،  ة د. صائب عريقات مواالستماع من رئيس المجنة المكمفة بالمحك
 .ضد اتفاقية سيداو يضية االنتخابات التشريعية والرئاسية ، ومناقشة الحممة التحر  اجراء 

  صوت فمسطينلمصدر: ا

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً 

 من ،(عاما 20) الودريان حسن محمود المواطن األحد، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات سممت 
 .مخابراتيا لمراجعة بالغا لحم، بيت شرق ىندازة جبل منطقة

 وجبل شرقا، ورخمة حرممة، وبمدات ساحور، بيت مدينة ،اليوم فجر اقتحم االحتالل أن يذكر
 .اعتقاالت عن يبمغ أن دون لحم، بيت وسط الموالح

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 احتجاجا   التوالي، عمى( 36) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد األسير يواصل 
 .اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاما   20) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاما  ( 72) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً  

 

 القدس مدينة في تجاريا مكتبا البرازيل افتتاح إدانتيا عن اإلسالمي التعاون منظمة عربتأ 
 .المحتمة

 اإلجراء ىذا أن السبت، اليوم مساء عنيا، صدر بيان في اإلسالمي التعاون منظمة واعتبرت
 والذي 214 رقم القرار سيما ال الدولي األمن مجمس وقرارات الدولي القانون مبادئ مع يتناقض
 من البعثات ىذه سحب إلى القدس في دبموماسية بعثات أقامت التي الدول دعوة عمى ينص
 .المقدسة المدينة

 الدولي بالقانون الممتزمة التاريخية مواقفيا بتغيير البرازيمية الحكومة لقيام البالغ أسفيا عن وأعربت
 ىذه عن التراجع إلى نفسو، الوقت في ودعتيا، الفمسطيني، لمشعب المشروعة لمحقوق والمساندة
 لممساس اليادفة القانونية غير لسياساتو ودعما اإلسرائيمي لالحتالل انحيازا تشكل التي الخطوة
 المحتمة القدس لمدينة ريخيوالتا القانوني بالوضع

  وفاوكالة المصدر:  

 

 – األردنية المسمحة القوات مع بالتعاون إنسانية، مساعدات قافمة األردنية الخيرية الييئة رتي  س   
 من بتبرع طبية ومستمزمات أدوية تحمل شاحنات 1 من تتكون غزة، قطاع إلى العربي الجيش
 األردني الميداني المستشفى إلى لتسميميا الخيرية، الوئام وجمعية الموحد الفمسطيني النداء منظمة

 .غزة في

 الجيش – األردنية المسمحة القوات مع بالتنسيق تمرونمس: زبيدة رجب الييئة مستشار وقال
 النقدية التبرعات استقبال وكذلك فمسطين، في األشقاء إلى المساعدات قوافل لتسيير العربي
 الميداني المستشفى من تردنا التي االحتياجات مع يتناسب بما القطاعات مختمف من والعينية
 .القطاع في األردني العسكري

 وكالة االنباء االردنية المصدر:
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 ماليو حدث في مثل هذا :  رابعاً 

 

 تظل بأن يقضي قانون وىو القدس قانون يصدر االسرائيمي الكنيست  - 7642   -00-70
 . االسرائيمي لمكيان أبدية عاصمة القدس

 

 الممارسات فيو يستنكر،  922 رقم القراريصدر  الدولي األمن مجمس - 7611   -00-70
 إسرائيل ويطالب المحتمة األراضي في الفمسطيني لمشعب اإلنسان حقوق تنتيك التي اإلسرائيمية

 . الحرب وقت المدنيين بحماية المتعمقة 7626 لمعام جنيف باتفاقية بالتقيد

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

