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 واًل : الممف السياسيأ

عضو المجنة المركزية لحركة ،المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرصائب عريقات أمين سر  د. الق 
الجاري، إن خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب في مجمس االمن في العشرين من الشير فتح 

سيشكل مفترق طرق، واستكمال لجيوده من أجل قيام الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا 
 .القدس

وأضاف عريقات ، إن خطاب الرئيس في مجمس األمن سيكون تاريخي وسيشكل مفترق طرق"، 
 الفتًا أنو سوف يكرس الخطاب لتثبيت التزام القيادة الفمسطينية والشعب الفمسطيني بالسالم
ومبادئ العدل والقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل الصراعات بالطرق السممية، ومحاربة 

الدولة الفمسطينية عمى   االرىاب بكافة أشكالو، وسيقول لمعالم آن األوان لتجسيد استقالل وسيادة
 .وعاصمتيا القدس الشرقية 7691حدود الرابع من حزيران عام 

يس محمود عباس في مجمس األمن في العشرين من الشير وأوضح عريقات أن وجود الرئ
الجاري والقائو خطاب أمام المجمس، سيعد استكمال لمجيد الجبار الذي بذلو الرئيس منذ اعالن 
ترامب وخروج اإلدارة األميركية عن الحل الدولي وعن استخدام لغة القانون وتحويميا إلى قانون 

 القوة

 افظات الجنوبيةمفوضية االعالم بالمحالمصدر: 

عمى مشروع االسرائيمية  الوزارية ماسمي بالمصادقة لوطنيوصفت حكومة الوفاق ا
 ليبرمان)اقتطاع رواتب األسرى( بأنو قرصنة وسرقة مالية فاضحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن أسرانا األبطال في معتقالت االحتالل 
عالميون لمحرية وىم يمثمون طميعة اإلنسانية الكريمة النبيمة التي ال تقبل اإلسرائيمي ىم رموز 

 االضطياد واالحتالل والظمم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن االحتالل ىو الذي يجب أن يحاسب وىو المطاَلب بدفع 
التعويضات ألبناء شعبنا ولكل متضرر في المنطقة، ألنو السبب الرئيسي واألول لكل أزمة وكل 

 رر، وىو مصدر المخاطر والتوتر.ض



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-19                   االثنيناليوم  :  6-12-2017

نما مصدره  وشدد عمى أن كل ما يصدر عن سمطة االحتالل ليس لو عالقة بالقانون والتشريع، وا 
 التسمط والعنجيية واالضطياد وبالتالي فيو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية.

يعتبر نيبا جديدا  وأوضح المتحدث الرسمي أن ما فرضو االحتالل عمى صعيد مستحقات األسرى
لألموال الفمسطينية، األمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبيا االحتالل اإلسرائيمي من ضمن 

 الجرائم التي يجب أن يحاسب عمييا.

 المصدر: وكالة وفا

 أن زعمت ممفقة تصريحات من اإلخبارية المواقع بعض أوردتو ما" فمسطين صوت" إذاعة نفت 
 سالح حول أثيرىا، عبر األحد أمس بيا أدلى األحمد عزام فتح لحركة المركزية المجنة عضو

 .األخير اإلسرائيمي والتصعيد غزة، قطاع في الفصائل

 حول تصريحات بأية يدل لم أنو ،" فمسطين صوت" معو أجرتو ىاتفي اتصال في األحمد وأكد
 .عربية أو فمسطينية إعالمية وسيمة ألية الموضوع ىذا

 األخبار، نشر في الدقة توخي إلى اإلعالم وسائل دغمس، بسام" فمسطين صوت" عام مدير ودعا
 لمسؤولين ممفقة تصريحات المواقع بعض فييا تنسب التي األولى المرة ليست أنيا إلى الفتا

 .فمسطينيين

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

يوم الثالثاء  قال محممون سياسيون ان خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب أمام مجمس االمن
المقبل، سيكون خطوة في اطار لفت انظار العالم لممخاطر التي تيدد القضية الفمسطينية عمى 
ضوء التحركات االمريكية واالسرائيمية االخيرة، ومحاولة لدفع أطراف دولية أخرى لمقيام بدور 

 .أكبر في ممف تسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي

 لقرأة التحميل كاماًل اضعط هنا

 المصدر: صحيفة القدس

 عمى يفرض األميركي الراعي وانحياز السالم شريك غياب إن والمغتربين، الخارجية وزارة قالت
 اإلجراءات واتخاذ وحقوقو، شعبنا، تجاه واألخالقية القانونية مسؤولياتو تحمل الدولي األمن مجمس

http://www.alquds.com/articles/1518972871245590500/
http://www.alquds.com/articles/1518972871245590500/
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نقاذ فمسطين، في بالحالة الخاصة الدولية الشرعية قرارات لتنفيذ الالزمة والتدابير  من تبقى ما وا 
 .األوان فوات قبل الدولتين حل أساس عمى السالم تحقيق في أمل

 رفع في مصداقيتو من تبقى عما األمن مجمس دفاع نإ ،صدر عنيا بيان في الوزارة وأوضحت
 قبل يتطمب فمسطين، دولة أرض في واالستيطان لالحتالل حد ووضع شعبنا، عمى الواقع الظمم
 المنظومة في العضوية كامل كعضو فمسطين بدولة والواضح الصريح االعتراف شيء كل

 .الدولية

 المواقف تعتبر نتنياىو بنيامين برئاسة اإلسرائيمية الحكومة أن الواضح من إنو واضافت الوزارة: 
 وابتالعو التيامو، في يتسارع حتى االستيطان لقطار" حديدية سكة" بمثابة المنحازة األميركية

 اإلسرائيمية المصالح خارطة رسم الى وصوال وتيويدىا المحتمة، الفمسطينية األرض من لممزيد
 .لمتفاوض قابل وغير بو مسمم واقع كأمر وفرضيا فمسطين دولة أرض في النيائية

 االنطالق صافرة شكل القدس بشأن ترمب دونالد األميركي الرئيس إعالن أن إلى الوزارة ونوىت
 من واسعة ألجزاء االحتالل سمطات تتبعيا التي والقضم الضم ولسياسة االستيطاني، التسارع ليذا

 من ضخمة استيطانية مشاريع عمى متتالية مصادقات من يجري فيما المحتمة، الغربية الضفة
 بناء عمى درعي آرييو االسرائيمي الداخمية وزير موافقة آخرىا كان جنوبيا، الى الضفة شمال
 في جديدة استيطانية وحدة 0333 بناء عمى والمصادقة قمقيمية، قرب لممستوطنين مدينة

 .المحتمة القدس جنوب" غيمو" مستوطنة

 المصدر: وزارة الخارجية 

 االحتالل، حكومة في" القوانين إلقرار الوزارية المجنة" تسمى ما إقرار اإلعالم وزارة اعتبرت  
 إرىاباً  المستوطنين إلى وتحويميا الضرائب، عائدات من واألسرى الشيداء مخصصات اقتطاع
 .وتنيبيا أموالنا تسمب بل والعنصرية، بالتطرف تكتفي ال عصابة تمارسو

 ليبرمان أفيغدور االحتالل جيش وزير يسعى ما  أن وأكدت وزارة االعالم في بيان صحفي، 
 ال عنصرية، قوانين إصدار حمى يعيشون وأقطابيا إسرائيل أن يبرىن ،"الكنيست" في إلقراره
عدام األرض، بمصادرة تكتفي  الضريبة، عائداتنا ُتصادر بل الدولية، القرارات ومخالفة األسرى، وا 

 .والقتمة لممتطرفين وتمنحيا
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 وتحمييا شعبنا، بيا يتمسك التي حريتنا، عناوين أحد ىم والشيداء األسرى بأن الوزارة وقالت
 .ظرف أي تحت االحتالل استمرار ترفض التي الدولية، والمواثيق المعاىدات

 ولن وكرامتو، وطنو الستعاده ويناضل الحرية، ويُمجد الحياة يعشق شعبنا أن التأكيد وجددت
 الكرامة عن وبحثًا لالحتالل، رفًضا شبابيم وزىرة حياتيم قدموا الذين وأسراه، شيدائو عن يتخمى
 قرارات التاريخية حقوقيا وتكفل العالم، إرادة حوليا تمتف  التي لفمسطين وفداء الحرة، والحياة
 .العامة والجمعية الدولي، األمن مجمس

 وُتخمد األوسمة، بأرفع حريتيا وفرسان مناضمييا ُتكرم األرض دول كل أنالى  الوزارة واشارت 
 المكفولة مقاومتيا رموز من تتنصل أو تتنكر وال الوسائل، بكل استقالليا أجل من المضحين
 .الدولي بالقانون

 وزارة االعالمالمصدر: 

 االحتالل، حكومة في" القوانين إلقرار الوزارية المجنة" تسمى ما إقرار اإلعالم وزارة اعتبرت   
 إرىاباً  المستوطنين إلى وتحويميا الضرائب، عائدات من واألسرى الشيداء مخصصات اقتطاع
 .وتنيبيا أموالنا تسمب بل والعنصرية، بالتطرف تكتفي ال عصابة تمارسو

 أفيغدور االحتالل جيش وزير يسعى ما إن األحد، مساء عنيا، صدر بيان في الوزارة وقالت
 عنصرية، قوانين إصدار حمى يعيشون وأقطابيا إسرائيل أن يبرىن ،"الكنيست" في إلقراره ليبرمان

عدام األرض، بمصادرة تكتفي ال  عائداتنا ُتصادر بل الدولية، القرارات ومخالفة األسرى، وا 
 .والقتمة لممتطرفين وتمنحيا الضريبة،

 وتحمييا شعبنا، بيا يتمسك التي حريتنا، عناوين أحد ىم والشيداء األسرى بأن الوزارة ورأت
 .ظرف أي تحت االحتالل استمرار ترفض التي الدولية، والمواثيق المعاىدات

 عن يتخمى ولن وكرامتو، وطنو الستعادة ويناضل الحرية، ويُمجد الحياة يعشق شعبنا أن وأكدت
 والحياة الكرامة عن وبحثا لالحتالل، رفضا شبابيم وزىرة حياتيم قدموا الذين وأسراه، شيدائو
 األمن مجمس قرارات التاريخية حقوقيا وتكفل العالم، إرادة حوليا تمتف التي لفمسطين وفداء الحرة،
 .العامة والجمعية الدولي،

 المصدر: وكالة وفا
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  ممف الحكومة :  ثانياً 

 قطاع عن صدر الذي المشترك البيان من استغرابيا عن العالي، والتعميم التربية وزارة عبرت  
 عن تحدث والذي غزة، في التربوي واالئتالف الفمسطينية األىمية المنظمات شبكة في التعميم
 الموازنة توفير بعدم فسره ما نتيجة القطاع، في الحكومية المدارس في التعميمي الوضع تدىور

 .المدارس في التشغيمية

 الوطن، شقي في التعميم دعم عمى تأكيدىا األحد، مساء عنيا، صدر بيان في الوزارة وجددت
 بشكل بو النيوض تضمن التي المقومات كافة وتوفير الحيوي، القطاع ىذا وحدوية عمى والتأكيد
 برنامج أبرزىا ومن غزة في التعميم دعم تطال نوعية برامج تنفيذ عمى تركيزىا إلى الفتة شمولي،

 . القطاع في جديدة مدرسة مئة بناء يستيدف الذي المئة

 يقضي الوطن مدارس كافة في المدرسية بالتبرعات الخاص نظاميا أن بيانيا في الوزارة وبينت
 يسير جزء ويصرف الطارئة، التشغيمية االحتياجات لسد الستخداميا التبرعات؛ ىذه عمى باإلبقاء
 .التربية مديريات لصالح طارئة كنفقات منيا

 وتأجير الكتب مبيعات وعائدات غزة قطاع في المدرسية التبرعات أموال أن إلى الوزارة وأشارت
 وقبل الدراسي، العام بداية منذ لمنظام خالفاً  غزة مالية إلى تحويميا تم قد المدرسية المقاصف

 مؤكدة تشغيمية، أرصدة بأية االحتفاظ والمديريات لممدارس السماح دون غزة إلى الحكومة عودة
 .الوطنية الوحدة واستعادة المصالحة أجواء بعد خاصة الممف ليذا الحثيثة متابعتيا

 وكالة وفا المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 صحيفة القدسالمصدر: 

 لمنازل ومداىمة اقتحام خالل مواطناً  79االثنين  اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 أبو بدير، صييب محمود :المعتقمين من والقدس، وعرف الغربية الضفة محافظات في المواطنين

 صبري ،عالء العاصي نابمس ناصر -زىرة أبو محمد األقرع من محافظة قمقيمية، حامد ، أنس
 سميمان، حمزة نادر طقاطقة ، إياد محمود خضر من محافظة نابمس ،احمد مصطفى فرحات، 
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 الزيداني ، محمد عودة ، أحمد سعادة من بمدة الرام ، مسمم لحم ، محمد بيت البدن من محافظة
 .غيث من بمدة سموان بمحافظة القدس غيث ، أحمد سرحان ، عدي

 معاوكالة المصدر: 

 رئيس إخضاع تعتزم االسرائيمية الشرطة ان األحد، مساء الثانية، اإلسرائيمية القناة كشفت 
 ،0333 الممف في كمشتبو التحذير طائمة تحت لمتحقيق نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة

 وزوجتو لنتنياىو داعمة وتغطية رشاوى مقابل كبيرة تسييالت" بيزك" شركة تمقي حول يدور الذي
 .سارة

 القضية، في ممك شاىد لتجنيد تسعى" 000 الىف" التحقيقات ووحدة الشرطة إن القناة وقالت
 من مقربين واثنين ببيزك كبار مسؤولين 5) السبعة المعتقمين أحد توقيع أن تعتقد الشرطة وأن

 .الممك شاىد عن العقاب تخفيف مقابل سيكون التوقيع وأن فقط، وقت مسالة ىي ،(نتنياىو

 التحقيق، ذمة عمى أيام وخمسة أربعة بين تتراوح لمدة السبعة المعتقمين اعتقال المحكمة ومددت
 طمبت أن بعد خالليا، ممك شاىد وتجنيد األدلة من يمكن ما جمع من تتمكن أن الشرطة تأمل
 .لذلك تستجب لم المحكمة ان إال أيام، لثمانية اعتقالو تمديد

 84المصدرك موقع عرب

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 حول االميركي الكونغرس في االستماع وبجمسات بالتحقيقات ترامب دونالد االميركي الرئيس ندد 
 ما اقصى" يفوق نجاحا تحقق موسكو ان معتبرا االميركية، الرئاسية االنتخابات في روسيا تدخل
 .المتحدة الواليات داخل الشقاق زرع فعال تنوي كانت اذا" بو تحمم كانت

 ."اميركا يا استفيقي" موسكو في الضحك من يموتون انيم"تويتر عمى تغريدة ترامب كتب وصباحاً 

 داخل الفوضى واثارة والتشويش الشقاق زرع روسيا ىدف كان اذا" تويتر عمى ترامب واضاف
 حققت قد تكون الحزبية، والكراىيات والتحقيقات االستماع جمسات كل فمع المتحدة، الواليات
 ".بو تحمم كانت ما اقصى يفوق نجاحا

 فرانس برسالمصدر: وكالة 
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 أسمحة تطوران والصين روسيا أن كواتس دان األمريكية الوطنية االستخبارات لمدير تقرير ذكر
 .األمريكية والتجارية العسكرية االصطناعية األقمار تعطيل عمى قادرة

 في" الرائدة العالم دول ترسانات في يظير أن يمكن السالح ىذا مثل أن إلى التقرير ىذا ولفت
 ".المقبمة السنوات

 االصطناعية، لألقمار مضادة خاصة وحدات شكمتا والصين روسيا أن أيضا التقرير معد ويؤكد
 .توترا أكثر سيصبح الفضاء في الوضع أن من السياق ىذا في األمريكيون المختصون ويخشى

 لألقمار مضادة أسمحة إنتاج عمى تعمالن والصين روسيا" إن تقول بمزاعم التقرير ويدفع
 ".وحمفائيا المتحدة لمواليات العسكرية اإلمكانيات من لمحد االصطناعية

 المصدر: روسيا اليوم
 

 

 انتهت النشرة اليومية  
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