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 2019-12-23                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

عام إنياء االحتالل، وتحقيق استقالل  0202محمود عباس، عن أممو بأن يكون رئيس الأعرب 
 وعاصمتيا القدس الشرقية. 7745دولة فمسطين عمى حدود عام 

وقال سيادتو في رسالتو إلى العالم لمناسبة أعياد الميالد المجيدة ورأس السنة الميالدية، "رغم 
المعاناة والظمم والقمع جراء االحتالل المرير ألرضنا ومقدساتنا المسيحية واإلسالمية، إال أننا 

من الفرح والسالم  عقدنا العزم عمى االحتفال بأعياد الميالد المجيدة، ورأس السنة الجديدة، برسالة
 إلى بقية العالم".

قامة الدولة  وأكد سيادتو "سنواصل الكفاح السممي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وا 
 لشعبنا الصامد ليعيش في سالم عمى أرضو وأرض أجداده".

ن أجل وأستذكر الرئيس في رسالتو زيارة قداسة البابا فرنســــيس إلى بيت لحم والقدس، وصالتو م
زالة الجدران.  الســــالم وا 

وأعرب سيادتو عن تقديره لكنائس األرض المقدسة، التي منحتو مسؤولية األشراف عمى إعادة 
 تأىيل وترميم كنيسة الميد، التي انجزت بكل فخر واعتزاز.

 وكالة وفا المصدر: 

 

 فمسطين دولة لدى المقيم غير الكويت دولة سفير اعتماد أوراق عباس، محمود الرئيس لب  ق  ت   
 .الديحاني عزيز

 الكويت بين التاريخية لمعالقات تكريس الزيارة ىذه إن الرئيس، لقائو عقب الديحاني، السفير وقال
 .وفمسطين

 أوراق بتقديم قمت الصباح، الجابر األحمد صباح الشيخ الكويت دولة أمير بتوجييات: وأضاف
 ىذه بأن أجمع لمعالم رسالة لتكون العربية، األرض ىذه عمى الكويت لدولة سفيرا اعتمادي
 .الفمسطيني الحق عمى حريصون ونحن عربية، فمسطينية األرض
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 وما البمدين، بين والتعاون األخوية العالقات تعزيز في الخطوة ىذه تنعكس بأن أممو عن وأعرب 
 لمكويت والمركزية األساسية القضية باعتبارىا الفمسطينية لمقضية دعم من الكويت دولة تقدمو
 .العربية ولألمة

 وكالة وفا المصدر: 

 

 كافة في الفمسطينية لمقضية والداعم الدائم الكويت بموقف اشتية محمد. د الوزراء رئيس اشاد 
 انطالقيا منذ الفمسطيني الشعب ثورة احتضنت الكويت" موضحًا ان ، الدولية والمنصات المحافل

 ".السنوات مر عمى قضيتنا لدعم جيد بأي تبخل ولم

عمى   الديحاني، عزيز فمسطين لدى المقيم غير الكويت دولة سفيروأكد د. اشتية خالل استقبالو 
 .فمسطين والكويت بين الثنائية العالقات عمق

 لجنة تشكيل عمى والعمل واالقتصادي، التجاري التعاون تعزيز سبل الديحاني مع اشتية وبحث 
 الفمسطينية الخيرية المؤسسات بين التعاون تعزيز إلى إضافة البمدين، بين مشتركة وزارية

 .والكويتية

 التبعية عالقة من االنفكاك بتحقيق الحكومة استراتيجية عمى الكويتي السفير اشتية وأطمع
 العالم مع المباشر التجاري لمتبادل والتوجو الوطني المنتج تعزيز خالل من لالحتالل، االقتصادية

 .العربي عمقنا مع سيما ال

 الوزراء، لرئيس الكويتية والحكومة الوزراء مجمس رئيس تحيات الكويتي السفير نقل جانبو من
: قائال الفمسطينية، لمقضية الداعم وشعبا وحكومة قيادة الثابت الكويت موقف عمى مؤكدا

 لمعالم رسالة لتكون فمسطين، أرض عمى اعتمادنا أوراق نقدم أن أردنا الكويتية القيادة بتوجييات"
 ".عربية أرضا ستبقى فمسطين أن

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-23                   االثنيناليوم  : 

 القدس، في االسرائيمية العقبات إزالة قبل مرسوم إصدار بإتجاه يدفع من أن ، فتح حركة أكدت  
 باعتبار و عار،ال بصفقة المتعمق ونتانياىو ترامب قرارات عمى الضمنية الموافقة في ينخرط إنما

 .الفمسطيني والسياسي الجغرافي الفضاء خارج القدس

حركة  موقف ان"،  باسميا والمتحدثلحركة فتح  الثوري مجمسال عضو ىالقواسم ةأساموقال 
 عمنية رسائل وارساليا ناحية، من القدس أىمية عن االعالمي حديثيا بين تماما متناقض حماس

 إلصدار دعوتيا خالل من القدس، دون االنتخابات إجراء بضرورة الرسالو بالتقاف لممعنيين
 "القدس في إجراءىا امكانية بحث ثم ومن مرسوم
 األمم في فمسطين لدولة العضوية لنيل ذىبنا عندما حماس بموقف نذكر"  القواسمي واضاف
 ليتبين ،"  ليا قيمة ال اليواء في قفزة"  نصا قالت حيث الدولية لمجنائية لإلنضمام تمييداً  المتحدة
 وقتاً  تأخذ استراتيجية وطنية لرؤية وفقا نمضي عباس، محمود الرئيس مع فتح في أننا اليوم
 اليوم رحبت التي حماس بينما ،ةالجامع الوطنية ولقضيتنا كمو لشعبنا ايجابية بنتائج وتأتي

 ليتبين قصيرة، شعبنا ذاكرة أن ظانةً  ةالسابق مواقفيا تناست او نسيت الدولية، الجنائية باعالن
 سعداء فنحن ذلك من وبالرغم ، مطمقة حزبية آنية مواقف عن ونابعة ضيقة مواقفيا أن جميا

 "باالعالن ترحيبيم خالل من تيجيتنااالستر  المتأخر بفيميم

  مفوضية االعالم والثقافة:المصدر

 

 عقدة ىو ليس الرئاسي المرسوم أن  الفتياني، ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين أكد  
 .الظروف توفرت حال سيصدر أنو إلى مشيراً  االنتخابات،

 ىي الرئاسي المرسوم إصدار يكون أال أرجو:" االخباري النجاح لموقع تصريح في الفتياني وقال
 "يضعيا أن البعض يحاول التي المنشار في العقدة

 القوى وكافة المركزية االنتخابات لجنة خالل من اتصاالتيا استكممت الرئاسة أن الفتياني وأوضح
 .إيجابياً  يبقى أن أممو عن معرباً  إيجابي، الجميع موقف أن مؤكداً  والفصائل،

 أن مؤكداً  الجانب؛ ىذا في وضوحاً  األكثر ىو عباس محمود الرئيس أن إلى الفتياني وأشار
 .ليا يستعدوا أن شعبنا أبناء من الجميع وعمى قادمة االنتخابات
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 توصيات  ورفع فتح، لحركة برلمان بمثابة ىو الثوري المجمس إن الفتياني قال آخر سياق وفي 
 لحميا، األرض عمى عممية إجراءات إلى بحاجة أنيا فييا يرى التي القضايا بمعالجة لمحكومة
 .والمتقاعدين ،0223 تفريغات كقضية

 الثوري المجمس بيا أوصى التي القضايا ىذه الحكومة تعالج ان في أممو عن الفتياني وأعرب
 .الماضية االيام خالل اجتماعو خالل

 في السمطة  عمى التضييق عمى بالعمل عباس محمود رئيسلم اإلسرائيمي االحتالل تيديد وحول
 26 خالل الدولية الجنايات محكمة من االحتالل جرائم في التحقيق ممف الرئيس يسحب لم حال

 ستتابع القيادة وأن ،"إسرائيمية" إجراءات أي يخشوا ال والقيادة الرئيس أن الفتياني، أكد ساعة،
 .شعبنا أبناء بحق جرائميا عمى" اإلسرائيمي" االحتالل دولة لمالحقة الدولي المجتمع في جيدىا

 موقع النجاج االخباريالمصدر: 

 

 الفمسطينية االستراتيجية نا،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د  أكد 
ن ، ثمارىا تؤتي بدأت  جرائم االحتالل ارتكاب في تحقيق فتح الدولية الجنائية المحكمة قرار وا 
 . الفمسطينية القضية مسار في رئيسية تحول نقطة يشكل المحتمة، الفمسطينية  األرض في حرب

 لم اسرائيل إن فمسطين، تمفزيون عبر بث الذي" اليوم ممف" لبرنامج حديث في عريقات وأضاف
 إن يقول صفحة، 771 من مكون تقرير صدر واآلن جرائميا، من أي عمى ُتحاسب ولم ُتساءل
 وقطاع الشرقية والقدس الغربية بالضفة ترتكب حرب جرائم ىناك أن ويقر انتيى األولي التحقيق

 .غزة

 وقد إضافية، يوما 42لـ وتجدد ذلك، عمى لمرد يوما 702 التمييدية الدائرة لدى أن إلى وأشار
 ذلك من أقرب الرد يكون قد ولكن شيور، ستة حد كأقصى انتظاره يمكن الذي الوقت يصبح
 .بكثير

 لممحكمة االنضمام لمتابعة العميا الوطنية المجنة شكل عباس محمود الرئيس أن عريقات وأكد
 .قانوناً  المحكمة مع الوصل وحمقة ليا مقررا المالكي رياض والمغتربين الخارجية ووزير الجنائية،
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 المجتمع ومؤسسات استثناء دون الفمسطيني السياسي الطيف كل ضمت المجنة ىذه أن إلى ولفت 
 إلى منوىاً  السياسية، والحركات والمحامين الصحفيين ونقابات االنسان حقوق ومؤسسات المدني

 .واحد كفريق عمموا عضوا( 23) المجنة أعضاء أن

 ساىموا الذين المحامين تكاليف لتغطية المالي الدعم قدمت التي قطر دولة دور عريقات وثمن
 ما لرفع بيم االستعانة تمت والذين لمممفات، واإلعداد والصياغة والدراسة التحضير عممية في

 المحكمة الى أسبوعي أو شيري بشكل تُقدم التي والبالغات الرسائل وعشرات تقريرا 02الــ يقارب
 .ولممحكمة العامة لممدعية توجيييا قبل تدقيقيا يتم والتي الجنائية،

 واستقبال االحتالل لضحايا الرئيسي العنوان تكون أن إلى المدني المجتمع مؤسسات ودعا
 .الضحايا وممفات بأسماء التمييدية الدائرة إغراق ضرورة عمى مشددا المواطنين،

 أي يجد لم حال الدولية الجنائية المحكمة في اسرائيل عمى دعوى رفع يريد فرد كل دعم وأكد
 .تدعمو حقوقية أو إنسانية منظمة

 القانون فوق نفسيا تعتقد أميركا ان  عريقات  قال العامة، المدعية لقرار واشنطن معارضة وحول
 من اإلدارة ىذه تتمكن ولن نوعية، نقمة الجنائية المحكمة قرار لكن الكاممة، الحصانة لدييا وأن

 .المساءلة من ائيلالسر  الحماية وتوفير الدولي القانون تدمير

 النقطة، ىذه درسنا: "قال فمسطينيين، ضد دعاوى اسرائيل ترفع أن البعض لدى التخوفات وحول
 الدولية، الجنائية المحكمة نحترم ونحن شعبنا، من فرد أي عن لمدفاع القدرة ولدينا نستغرب، ولن
 سياسات من شعبنا ضد يمارس ما ىو اآلن، عمييا التركيز يجب التي األساسية المسألة لكن

 ".العرقي والتطيير التيجير

  تمفزيون فمسطين المصدر: 

 

دورتو الثالثة يوم االستشاري لحركة فتح ، ان المجمس سيعقد  المجمس عضوقال خالد مسمار 
بات وممف االستيطان وممف المحكمة االمقبل لبحث عدة موضوعات اىميا ممف االنتخ االحد 

 .الجنائية الدولية 
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لمجنة اجتماعات لما تطرقت لو استكماال ان ذلك يأتي  ، "صوت فمسطين"عبر  وأوضح مسمار 
 .كزية والمجمس الثوريالمر 

المجنة المركزية والمجمس الثوري  من تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة انو تم  مسماروقال 
 قائمة حركة فتح لالنتخابات والمعايير المالئمة . إلعدادوالمجمس االستشاري 

 المصدر: صوت فمسطين 

 

 بمعاداة وربطو الدولية الجنائية قرار تسييس االحتالل قادة محاوالت الخارجية وزارة اعتبرت  
 اإلسرائيميين المسؤولين عمى تسيطر التي القوة سكرات من ينبع اسرائيمي افالس ىو ، السامية
 الدولية، لمجنائية العامة المدعية قرار عمى تترتب التي والتداعيات بالنتائج اعترافيم دون وتحول
 .الفمسطيني الشعب عمى يقع الذي التاريخي الظمم لرفع المتعاظم الدولي الحراك وحقيقة

 من واالسرائيميين االمريكيين المسؤولين عن صدر ما كل  ان ، صحفي بيان في الوزارة وأكدت
 ىذا لتسييس محاولة ذاتو حد في ىو الدولية الجنائية قرار مواجية في وادعاءات تصريحات

 سيصدر وما المحكمة اتجاه مسبق وحكم وعدائية شديد رفض في بامتياز، الدولي القانوني القرار
 . المختمفة القانونية ونظميا لموائحيا وفقا عنيا

 اما: خيارين امامو لمتحقيق؟ الدولية الجنائية استدعتو إذا اسرائيمي مسؤول أي ان الوزارة وقالت
 لممحكمة الذىاب يرفض او التيمة، عميو ثبتت حال في لممحاسبة ويخضع لمتحقيق ىبيذ ان

 .واعتقال جمب مذكرة بحقو سيصدر وعندىا

 الحالة بشأن الدولي القانوني لمبعد االعتبار ليعيد  جاء الدولية الجنائية قرار ان الوزارة وشددت
 المحكمة وانظمة المؤسس روما لميثاق ووفقا دولية قانونية منطمقات عمى وبناء فمسطين في

 ضد جرائم في المتورطين لإلسرائيميين والغطاء الحماية توفر ان جية اية تستطيع وال نفسيا،
 .الفمسطينيين المواطنين

  وزارة الخارجية لمصدر: ا
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً  

مواطنين عمى االقل خاللعمميات دىم  4 ،االثنين اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 وتفتيش لممنازل في المحافظات الشمالية والقدس.

 ، اقتحمت صباح اليوم عصابات المستوطنين  لمحرم االبراىيمي وفي سياق االقتحامات المتكررة 

 وطقوسا رقصات وأدوا الخميل، بمدينة القديمة البمدة في الشريف اإلبراىيمي المسجد اإلسرائيميين،
 .أحذيتيم ينتعمون وىم فيو، تممودية

 عالم والثقافةمفوضية االالمصدر: 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 17) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد األسير يواصل   
لتماس ضد قرار المحكمة الافي  في جمسة بمحكة عوفر ظر اليوم، وين اإلداري اعتقالو عمى

 .االسرائيمية بثبيت اعتقالو االداري

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  20) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 73) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

أواخر الشير الجاري لمنظر في االلتماس الُمطالب بمنع  االسرائيمية   محكمة العدل العميا تعقد 
 تكميف نتنياىو بتشكيل حكومة، ألنو يواجو تيما جنائية.

 حيوت استير القاضيةاالسرائيمية   العميا المحكمة رئيسةوذكرت قناة كان االسرائيمية ، ان و 
 برأيو المحكمة سيطمع منتدلبميت افيحاي لمحكومة القانوني المستشار وان،  القضاة ىيئة ستتراس
 . المسالة حول القانوني

 قناة كان االسرائيمية موقع : المصدر
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً  

 البالد شمال في آيالند وايت جزيرة بركان ثوران حصيمة أن   اإلثنين النيوزيمندية الشرطة أعمنت 
 .الجرحى أحد وفاة بعد قتيالً  77 إلى ارتفعت

 .الحياة فارق حيث أوكالند بمدينة مستشفى في يتعالج كان الجريح إن   الشرطة باسم متحد ث وقال

  االنباء الفرنسية وكالة المصدر:  

 

 معادية لصواريخ تصدت السوري الجيش في الجوي الدفاع وسائطاعمنت وكالة سانا السورية ان  
 .المحتمة  األراضي من قادمة

 لصواريخ ليالً  عشرة الحادية الساعة نحو تصدت الجيش في الجوي الدفاع وسائط أنوأضافت 
 بريف عقربا منطقة في سقط المعادية األىداف أحد وأن المحتمة األراضي من قادمة معادية
 .دمشق

  السورية "سانا"وكالة االنباء المصدر:

 

 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 تحويل خطر لمواجية طارئ عربي قمة لمؤتمر يدعو الناصر عبد جمال  - 7741 -01-70
 .األردن نير لمياه إسرائيل

 

 .المتحدة األمم من إسرائيل طرد تطمب سوريا   - 7733  -01-70

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

