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 يأواًل : الممف السياس 

 

 الوطني، الدفاع وزير نائب بوفاة تبون، المجيد عبد الجزائري نظيره عباس، محمود الرئيس َعزَّى
 .صالح قايد أحمد الفريق الجزائري الوطني الجيش أركان رئيس

 الفريق األخ تعالى بإذنو لو المغفور وفاة نبأ كبير بتأثر تمقينا: "التعزية برقية في سيادتو وقال
 دولة فباسم الجزائري؛ الوطني الجيش أركان ورئيس الوطني الدفاع وزير نائب صالح، قايد أحمد

 الشقيق الجزائر ولشعب لحكومة خاللكم ومن لسيادتكم نتقدم شخصيا وباسمي وشعبيا فمسطين
 مناقب اإلكبار من بالكثير مستذكرين األخوية، ومواساتنا القمبية تعازينا بأحر الكرام الفقيد وألسرة
 قضية طميعتيا وفي العادلة أمتنا قضايا وخدمة وشعبو وطنو رفعة أجل من وتفانيو الكبير الراحل

 ".فمسطين

لتقديم واجب وأوفد سيادتو قائد قوات األمن الوطني المواء نضال أبو دخان، عمى رأس وفد، 
 العزاء لمرئيس والشعب الجزائري، برحيل الفريق صالح.

 وكالة وفا   المصدر: 
 

 

 الخامسة الفمسطينية الثورة انطالقة ذكرى إحياء حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"  قررت 
 في والزمان المكان، موضحًة انو سيتم تحديد  غزه مدينة في مركزي احتفال في والخمسين
 .القادمة القميمة الساعات

 انطالقة ذكرى إحياء نأ ،عن مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةوأكدت الحركة في بيان صادر 
 إخضاعو يمكن ال وفصائمو، شعبنا أبناء لكل مقدس حق والخمسين الخامسة الفمسطينية الثورة
 .  سياسية مناكفات ألي

الحركة أبناءىا وجماىير شعبنا البطل إلي الجيوزية التامة لممشاركة الفاعمة في إحياء  ودعت
الذكرى، وااللتزام بما يصدر عنيا من قرارات ومواقف عبر وسائميا الرسمية، و عدم التعاطي مع 

 الدعوات المشبوىة الصادرة عن جيات خارجة عن الصف الوطني والحركة.

https://fatehinfo.net/post/160592
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 وضية االعالم والثقافة  مفالمصدر:  

 محمود لمرئيس حماس حركة دعوة صيدم، صبري فتح لحركة المركزية المجنة عضو اعتبر 
 لموقت مضيعة القدس دون االنتخابات اجراء موعد فيو يحدد رئاسي مرسوم بإصدار عباس
 عقد مدار عمى االنتخابية العممية عطل الذي من يعمم الكل الن ، ليا داعي ال ومزاودة ومواربة

 .الزمن من

 غزة بقطاع االطر كافة في االنتخابات اجراء منع من إن  ،" فمسطين صوت" عبر  صيدم وقال
 سايسة في واضحا تناقضا ىناك: "مضيفا الديمقراطية، في دروسا الناس اعطاء  يستطيع ال

 إلجراء تدعو نفسو الوقت وفي التحرير نحو والسعي المقاومة  ممارسة تدعي عندما حماس
 ".القدس دون االنتخابات

 اعطاء من بدال غزة في االنتخابات بإجراء لمسماح حماس تدعو فتح حركة ان الى صيدم وأشار
 .االنتخابات اجراء موعد بشان والعبر والدروس المواعظ

 الحركة وان قادمة االنتخابات بان لفتح الثوري المجمس بيان في جاء ما عمى التأكيد صيدم وجدد
 لن االنتخابات بان عباس محمود الرئيس قالو بما مذكرا الديمقراطي العرس ليذا وجاىزة العدة تعد

 .القدس بدون تجرى

 صوت فمسطين المصدر: 

 

 االنتخابات إجراء أن القواسمي، أسامة" فتح" حركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو أكد 
 بالقرارات واالعتراف واالقرار الصييوأمريكية،" العار صفقة" في االنزالق يعني القدس دون

 .الباطمة

 والتفسير التأويل يقبل ممفا او لعبة ليست القدس قضية إن ، صحفي بيان في القواسمي وقال
نما الحزبي،  األقرباء من والضغط اإلبتزاز لمسار تخضع أن نقبل ال مقدسة وطنية قضية وا 
 المعارك كل نخوض أجميا ومن الفمسطينية، الوطنية واليوية الوجود قضية وىي واألعداء،
 .والنفيس بالغالي ونضحي



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-26                   الخميساليوم  : 

نما فقط، تصويتا ليست االنتخابية العممية أن وأضاف   اصدار لحظة من متكاممة مستمرة عممية وا 
 ومراكز مواقع وتحديد االنتخابات، لجنة لبيانات تحديث اعادة من ذلك يتخمل وما المرسوم،

 .اإلجراءات من وغيرىا الدعائية والعممية االنتخابات

 ،5991 االعوام في جرى كما اإلسرائيمية العقبات إزالة دون المرسوم إصدار أن وأوضح
 أنصاف عن والبحث القدس، دون االنتخابات إجراء نحو االنزالق يعني ،5002و ،5001و

 عمى الضغط من بدال ثمن، بأي إلجرائيا الفمسطينية القيادة عمى الضغط سيبدأ وحينيا الحمول،
 حالة في فقط سيصدر المرسوم أن، مؤكدًا وعوائقو وموانعو حواجزه إلزالة االسرائيمي اإلحتالل

 .القدس عن قيوده االسرائيمي االحتالل إزالة

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 شعبنا أن األحمد، عزام" فتح" لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو أكد  
 .التاريخية وحقوقو أرضو عن الدفاع في صامد الفمسطيني

 ،"الخميل مدينة إغالق عمى عاما عشرون: "بعنوان صحفية ندوة في مشاركتو لدى األحمد وقال
 القديمة، بمدتيا عن وفصميا المدينة أوصال لتقطيع اإلحتالل أقاميا التي االستيطانية البؤر رغم"

 المواطنين، بيوت عمى بالقوة واالستيالء اإلبراىيمي، الحرم وتقسيم المواطنين عمى التضييق ورغم
 ".والدينية التارخية وحقوقو ارضو عن الدفاع في ثابت شعبنا أن إال

 وكالة وفا لمصدر: ا

استعجال حركة حماس بمطالبتيا الرئيس  ،استغرب أمين سر ىيئة العمل الوطني محمود الزق
محمود عباس بإصدار مرسوم إلجراء االنتخابات، معتبرا أن "حماس" تريد من ىذه الخطوة 

حراج القيادة والزعم بأنيا ال تريد لالنتخابات أن  .تحدث مناكفة سياسية وا 

، إن حماس باستعجاليا تريد أن توصمنا لموقف عدم اجراء "صوت فمسطين" عبروقال الزق 
االنتخابات، األمر الذي لن يحدث، مشيرا إلى أنو عندما أجريت االنتخابات في السابق رفضتيا 

 .س المحتمةإسرائيل ومن ثم بإصرار القيادة والضغوط الدولية سمحت بإجرائيا في القد
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وشدد عمى أن القيادة تنتظر اآلن نتائج الجيود الدولية المتواصمة مع دولة االحتالل لمضغط  
 عمييا لمسماح بإجراء االنتخابات في القدس.

 صوت فمسطين المصدر: 

 

الثالثة  العادية الدورة أن فتح، حركة في االستشاري المجمس سر أمين نائب الزعارير قال فيمي
 سر أمانة أن الى اهلل، مشيرًا  رام في الرئاسي المقر في القادم األحد يوم ستنعقد لالستشاري
 .الدورة النعقاد الالزمة التحضيرات أنيت قد المجمس

 الديمقراطي االستحقاق مقدمتيا في شاممة، بكممة الدورة سيفتتح الرئيس أن الزعارير وأوضح
 الجنايات بمحكمة الخاصة والتطورات والرئاسية، التشريعية لالنتخابات التحضير مستجدات وآخر
 الفمسطينية، األراضي في المرتكبة الجرائم حول التحقيق في لمشروع االستعداد أعمنت التي الدولية

 .أخرى وحركية وطنية قضايا في سيتحدث كما

 أيام، ثالثة مدى عمى ستنعقد الدورة أن االستشاري، المجمس سر أمين نائب واستكمل
 الحركية القضايا كل وستناقش الثوري، المجمس سر وأمانة المركزية المجنة أعضاء وسيحضرىا

 النظام ماُيخّولو إطار في المختصة الحركية لمجيات كتوصيات وسنرفعيا والسياسية، والوطنية
 .القيادية الحركية المؤسسات في االستشاري لممجمس صالحيات من الداخمية والموائح

 مفوضية االعالم والثقافة  لمصدر: ا

 

 القيامة كنيسة متطرف قال د. محمود  اليباش قاضي القضاة ، ان ما حدث من اقتحام  إسرائيمي
 خطر في واإلسالمية المسيحية الدينية المقدسات أن سكيًنا، يؤكد يحمل وىو المحتمة بالقدس
 األوان. فوات قبل يتدخل أن العالم عمى وأن االحتالل، بسبب شديد

 أو تقتل يوم االسرائيمي كل  االحتالل اليباش في تصريح صحفي  مستيجنًا  ، قواتد. وقال
 ما األعوج قانونيم في لو فيحق اإلسرائيمي أما سكيًنا، يحمل كان أنو بحجة فمسطيني أي تعتقل

 لمفمسطيني. يحق ال
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 من قميل وقت اطمقت سراح المستوطن بعد  اإلسرائيمي اليباش ، ان شرطة االحتاللد. وأضاف 
، في تشجيع واضح عمى االنتياكات ضد المقدسات  عقمًيا مختل أنو بحجة عميو، القبض

 الذي الصييوني المتطرف كذاك تماًما االسالمية والمسيحية الفمسطينية ، وىذا المتطرف ىو
 ارتكب الذي المجرم كوكذا عقمًيا، مختل إنو عنو وقالوا 5929 عام األقصى المسجد أحرق
 .!!!!عقمًيا مختل وقالوا 599١ عام اإلبراىيمي المسجد مجزرة

 ديوان قاضي القضاة  لمصدر: ا

 

اقتحام مستوطن يحمل سكينا،  ، أدانت الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
مشيرًة الى مضي  كنيسة القيامة بالقدس المحتمة وترويع المصمين داخميا في ذروة أعياد الميالد،

 دولة االحتالل بانتياك حرية العبادة وحرمة المقدسات.

واعتبرت الييئة، في بيان ليا، أن ىذا االعتداء يشكل خرقًا فاضحًا لمقانون الدولي اإلنساني 
نتياكًا صارخًا لحرية العبادة، مثمما يشكل انتياكًا صريحًا اللتزامات "إسرائيل"بوصفيا القوة وا

القائمة باالحتالل في األراضي الفمسطينية المحتمة وما يترتب عمى ذلك من وجوب قياميا بعدم 
مساس التعرض ألماكن العبادة من قبل المستوطنين، وضمان حرية العبادة فييا وسالمتيا وعدم ال

 بيا أو تدنيسيا بأي شكل ومن أي جية كانت.

 وكالة وفا   لمصدر: ا
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً  

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 91) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد :األسير يواصل   
، وستعقد لو جمسة استئناف ضد اعتقالو االداري اليوم  بناء عمى طمب  اإلداري اعتقالو عمى

 تقدمت بو ىيئة االسرى والمحررين باسم االسير زىران.

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  ١5) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 51) مجموعو

 االعالم والثقافةمفوضية : المصدر

 

خالل عمميات دىم وتفتيش لمناطق  عمى األقل شابين اعتقمت قوات االحتالل اليوم الخميس 
مختمفة بالمحافظات الشمالية والقدس ،فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد االقصى صباح 

 اليوم .

 عمى غارات سمسمة ، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل طائرات شنت وفي المحافظات الجنوبية 
ن أ، دون المواطنين بممتمكات وخراباً  أضراراً  وألحقت ،الجنوبية محافظاتال من مختمفة مناطق

توغمت عدة آليات عسكرية إسرائيمية، صباح مغ عن اصابات في صفوف المواطنين ، كما يب
 .الجنوبية المحافظاتاليوم ، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق مدينة رفح جنوب 

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

الميكود االسرائيمي، بين بنيامين نتنياىو ،  حزب لرئاسة التمييدية االنتخاباتتجرى اليوم اليوم 
 وجدعون ساعر .

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً  

 .الفمسطينية القضية تجاه الثابتة بالده مواقف كوندي، ألفا البروفيسور الغيني الرئيس أكد

 بكر، أبو ثائر فمسطين سفير كوناكري، بالعاصمة قصره في استقبالو لدى كوندي، الرئيس وطمب
 .عباس محمود لمرئيس تحياتو نقل

 غينيا، في الدولي لمتعاون الفمسطينية الوكالة تنفذىا التي التنموية البرامج بكر أبو واستعرض
 .المحافل كافة في الفمسطيني الشعب لحقوق الداعمة مواقفو عمى وشكره

 المصدر:وكالة االنباء االردنية 

 

 األقصى المسجد بحق المتواصمة اإلسرائيمية االنتياكات استمرار االردنية الخارجية وزارة أدانت 
 الشريف، الحرم باقتحام كنيست لعضو اإلسرائيمية الشرطة سماح آخرىا كان والتي المبارك ،
 .الشريف الحرم داخل تصرفاتيم عن والتغاضي المتطرفين مجموعات بادخال واستمرارىا

 التي المتواصمة االنتياكات ىذه رفض الفايزاهلل  ضيف : الخارجية االردنية  باسم الناطق وأكد
 القوة بصفتيا إسرائيل اللتزامات وانتياكا العالم، أنحاء جميع في المسممين لمشاعر استفزازاً  تمثل

 .الدولي لمقانون وفقاً  باالحتالل القائمة

 وطالب واالحتقان، التوتر بزيادة إال تساىم ال التي االنتياكات ىذه استمرار مغبة من وحذر
 المبارك األقصى المسجد أن عمى مشدداً  والقانوني، التاريخي القائم الوضع وباحترام بوقفيا،
 .فقط لممسممين عبادة مكان ىو دونما 5١١ البالغة مساحتو بكامل

 المصدر:وكالة االنباء االردنية 
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 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً  

 

إقدام جنود االحتالل بإطالق النار عمى أربعة عمال فمسطينيين بالقرب  - 9500  -52-55
من حاجز بيت حانون شمال قطاع غزه وكانت حصيمة العدوان استشياد ثالثة عمال وجرح 

 الرابع .

 

 عمان في صايغ أنيس.د الفمسطيني والباحث المفكر وفاة - 9500  -52-55

 
 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

