
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-22       اليوم  : الخميس             6-12-2017

 واًل : الممف السياسيأ

رئاسة االخ: احمد الجنوبية اجتماعًا ب بالمحافظاتلحركة فتح التعبئة والتنظيم عقدت مفوضية 
 بالمحافظات الجنوبية.مفوض التعبئة والتنظيم عضو المجنة المركزية لمحركة ، حمس "ابو ماىر"

االليات الستنياض الحركة واطرىا التنظيمية في المحافظات الجنوبية ، كما وبحث االجتماع 
 . لمحركة استراتيجي خياراً المصالحة الوطنية والتي تعتبر بماع عمى تمسك حركة فتح واكد االجت

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: 

عضو المجنة المركزية لحركة  التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر عريقات أمين صائبد. قال
 الفمسطينية، السمطة تدمير إلى 9002 منذ تيدف نتانياىو بنيامين الوزراء رئيس حكومة إن ،فتح

 .5221 سنة حمت قد كانت بعدما المدنية اإلدارة وأعادة

 الواحدة الدولة حل إلى يتجو الفمسطيني الشعب أن ،"عربية نيوز سكاي" مع مقابمة في وأضاف
 ىو نتانياىو إليو يطمح ما أن إلى أشار كما إسرائيمي، أي يقبمو لن أمر وىو المتساوية بالحقوق

 .الفمسطيني الشعب يقبمو لن ما وىو ،"األبارتيد" غرار عمى بنظامين واحدة دولة

 شارون، أرييل الراحل، اإلسرائيمي الوزراء رئيس عيد عمى 9002 سنة بدأ مخطط إلى وأشار
 .الدولتين مشروع يضرب ىذا أن منو اعتقادا الغربية بالضفة غزة ارتباط لفك

 التي األميركية دارةاإل" ظل في جديداً  واقعا ثمة إن قائلً  االنقسام، إزالة إلى عريقات ودعا
 ".اإلسرائيمي الجانب إلى انحازت

 بدعم مشيداً  الدولي، لمقانون مراعاة وفي المتاح، وفق تتحرك السمطة أن واشار د.عريقات الى 
 .إلسرائيل عاصمة بالقدس واشنطن اعتراف إزاء اإلفريقي، واالتحاد األوروبي االتحاد

 عربية نيوز سكايقناة المصدر: 
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 من ، المبنانية الساحة عمى والمشرف" فتح" لحركة المركزية المجنة األحمد عضو عزام حذر 
 ربما ،(األونروا) لوكالة األميركية المساعدات تقميص ترامب دونالد األميركي الرئيس قرار" أن

 لمبنان الخير تريد ال التي القوى لكل ملئمة تمناخا لبنان في الفمسطينية المخيمات داخل ُيوجد
 ".لبنان في األىمي السمم تيديد إلى اليادفة التحركات استمرار ظل في وخصوصاً  وفمسطين،

 دولة سفير رافقو المشنوق، نياد :المبناني البمدياتو  الداخمية بوزير األحمد، لقاء خلل ذلك جاء
 .العردات أبو فتحي لبنان في التحرير منظمة ئلفصا سر وأمين دبور أشرف لبنان في فمسطين

 يحمل ولبنان وسوريا واألردن والضفة غزة قطاع في" األونروا" خدمات تقميص" أن األحمد واعتبر
 في وخصوصا الفمسطينية، المخيمات في والبيئة والصحية المعيشية الخدمات عمى أخطارا
 ".لبنان

 أجل من المسألة ىذه لمعالجة المشترك التحرك سبل حول وزيرال معالي مع تشاورنا: "وأضاف 
 . المخيمات في اإلنسانية األوضاع انييار عدم

 المصدر:  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

أكد المجمس الثوري لحركة "فتح"، مساء األربعاء، دعمو لمبادرة السيد الرئيس محمود عباس،  
 لمسلم في مجمس األمن الدولي.

وطالب نائب أمين سر المجمس فايز أبو عيطة في تصريح، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتو 
تجاه إنياء االحتلل اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة 

 بفمسطين، مؤكدا الدعم الكامل لتمسك الرئيس بالحقوق الوطنية لشعبنا.

ة تكمن في استنادىا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجمس األمن وقال إن أىمية المبادر 
ن أىمية الموقف الفمسطيني تستند عمى أن شعبنا ىو  الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، وا 

 صاحب الحق وال يستطيع أحد تجاوز ىذا الحق.

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

http://fatehinfo.net/post/147788
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 الرئيس مبادرة وتبني لدعم األوروبية الدول" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة دعت 
 .الدولي األمن مجمس أمام خطابو في امس، طرحيا التي الفمسطيني

 مستندة حل كخارطة الرئيس لخطاب النظر إلى نزال، جمال. د أوروبا في باسميا المتحدث ودعا
 وحل الدولي والقانون المتحدة األمم ومقررات الدولية الشرعية احقاق عمى عالمي إلجماع
 .الدولتين

 حل بشأن الدولي والقانون الدولية الشرعية بتكريس الفمسطيني الرئيس مبادرة مناداة إن وقال،
 تسوية آلية عوتوسي الدولي والقانون العدالة قواميا قطبية لفكرة جوىرا تصمح الفمسطينية القضية
 ساعية وىي العالم في معينة قوى عنيا تعبر لتوجيات النقيض الطرح يشكل بما النزاعات
 .اإلنسانية والمساواة العدالة ومفاىيم الدولي القانون مكانة وتقويض للستفراد

 بالمحافظات الجنوبية االعلممفوضية  المصدر: 

 معركة يخوض الذي عباس محمود ئيسالر  ضد المتتالية حماس تصريحات فتح حركة رفضت 
 مشبوىة محاوالت مع مفتوحة مجابية ويخوض الفمسطينية، القضية تصفية تستيدف حقيقية
 .االسرائيمي المخطط وتمرير السياسي، البحث طاولة عمى من واللجئين القدس ممفي إلخراج

 موازياً  ىجوماً  نإ" باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامو وقال
 من بعض مع المتحدة االمم في امريكا ومندوبة االسرائيميين والمتطرفين وليبرمان نتانياىو يشنو
!!!!!!!!! الرئيس عمى اليجوم ىذا في والتزامن التساوق ىذا عن متسائلً  القرى، روابط بقايا

 المبرر غير اليجوم ىذا سبب عن ويتساءل يسأل أن والعربي الفمسطيني المواطن حق من اوليس
 ؟"وشعبيا وطنيا

 ىو عباس بعد ما مرحمة حول حمدان أسامو حماس في القيادي"  حديث إن: القواسمي وأضاف
 ".المتحدة االمم في اسرائيل مندوب لحديث تماما متطابق اقتباس

 بالمحافظات الجنوبية االعلممفوضية  المصدر: 

 

 

http://fatehinfo.net/post/147789
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 معبر بإغلق مساء االربعاء أبمغتيا المصرية طاتالسم أن بالقاىرة فمسطين دولة سفارة عمنتأ
 . مفاجىء بشكل المعبر رفح

 لمتابعة ، الموح دياب :السفير برئاسة أزمة خمية ، انيا شكمت ليا بيان في السفارة وأوضحت
 وخصصت العريش، و االسماعيمية بين الممتد الدولي، الطريق في الفمسطينيين المواطنين سلمة
 كافة لبذل سعييا مؤكدةً  العالقين، لممواطنين ساعة 92 مدار عمى لمطوارىء واتفى أرقام السفارة
 : ىي واألرقام الفمسطينيين، المواطنين سلمة عمى لمحفاظ واالتصاالت الجيود

(05005129٠92 -0500٨٠٠٠22٠-050515٠0٠0٠) 

 المصدر: سفارة دولة فمسطين بالقاهرة

 

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 غزة قطاع إعمار إلعادة القطرية المجنة رئيس مع اهلل، الحمد راميد. الوزراء رئيس بحث   
 الصحة مجاالت في خاصة غزة، لقطاع المقدم الدعم تكريس سبل ،العمادي محمد السفير
 .والطاقة

 حثيث، بشكل تسعى الحكومة أن ،مساء االربعاء العمادي السفير استقبالو لدى اهلل، الحمد وأكد
 لحشد العرب، واألشقاء الدولي المجتمع ومؤسسات العالم دول مع المستمر صمياتوا خلل من

 خاصة القطاع، في شعبنا ألبناء المقدمة األساسية بالخدمات لمنيوض غزة، قطاع لصالح الدعم
 .عمييم اإلسرائيمي الحصار استمرار ظل في

 االستثنائية الظروف ظل في خاصة شعبنا، أبناء لصمود العرب األشقاء دعم تكثيف أىمية وأكد
 القسري والتيجير االستيطان في العدوانية ممارساتو من االحتلل تصعيد سيما بيا، يمر التي

 .واللجئين القدس بشأن ترمب األميركي الرئيس قرارات وتداعيات المواطنين، واعتقال واليدم

 وكالة وفاالمصدر: 
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أدانت حكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات، الحممة العدوانية المدفوعة التي تشنيا أطراف 
 "عديمة المسؤولية" في حركة حماس ضد القيادة والحكومة.

األربعاء، إن الحكومة  مساءوقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان 
، وىي غير مسؤولة، وتثبت روح وطنياً  ود الزىار فجوراً تعتبر األقوال األخيرة التي أدلى بيا محم

العداء المتأصمة ضد شعبنا وقيادتو لدى بعض األفراد الذين ينتمون الى حماس، ويتخذون منيا 
غطاًء لطيشيم وعبثيم المشيود فيما يتصل بمصالح شعبنا، وأوضح دليل عمى ذلك ىذا االنفلت 

نياء االنقسام الذي اقترفتو األخير والذي يصب في خانة تدمير ومحق  أي أثر لممصالحة وا 
 أيدييم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الذي يجب أن يحاسب ويخضع لممحاكمة والتحقيق، ىو من يدمر 
ويخرب المصالحة الوطنية، ومن يخطف مستقبل أبناء شعبو ومن يثير مثل تمك النعرات وييدد 

و من المعيب وطنيا وأخلقيا وقيميا أن تخرج مثل نسيج أبناء شعبنا عبر أقوالو اللمسؤولة، وأن
تمك التفوىات التي تحاول المساس بمقام رئيس الوزراء كمما قدم رؤية جديدة لضمان تحقيق 

 المصالحة وانقاذ أبناء شعبنا في القطاع من عسف وطيش "أولئك".

يادة والحكومة، وقال: لقد صار واضحا ومعموما أسباب إطلق ىذه الحملت "المدفوعة" ضد الق
وخاصة في ىذه المرحمة، فقد اشتدت قبل خطاب الرئيس محمود عباس في مجمس األمن 
وتواصمت في اليوم التالي، وتوافق ذلك مع إعلن رئيس الوزراء عن إيجاد عشرين ألف وظيفة 

علن الحكومة عن مشاريع ضخمة في قطاعنا الحبيب  . ألبناء شعبنا الصابر في القطاع، وا 

المتحدث: باختصار، كمما قدمت الحكومة محاولة جادة لتحقيق المصالحة ولتنفيذ  وأضاف
مشاريع اقتصادية في قطاع غزة تضمن إنقاذ أىمنا مما ىم فيو، تخرج عمينا تمك األصوات 
المفبركة بيجوميا وحججيا الواىية الكاذبة المدفوعة سمفا، والتي تقدم التماسات اعتمادىا لدى 

 . المعادية لشعبنا وقضيتناأصحاب المشاريع 

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-22       اليوم  : الخميس             6-12-2017

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 في التطورات آخر ضوء عمى وجاء الثانية، اإلسرائيمية القناة أجرتو لمرأي، استطلع أظير
 يرى اإلسرائيمي، العام الجميور من% 10 أن األربعاء، مساء نتائجو وُنِشرت ،"2000 الممف"

 .لمحكومة كرئيس ميامو إكمال يمكنو ال ونتنياى أن

 وىل االستقالة، نتنياىو عمى الواجب من أنو يرى العام الجميور كان إذا ما االستطلع وفحص
 .االنتخابات إجراء موعد لتقديم حاجة الجميور يرى

 مقارنة يستقيل، أن ينبغي نتنياىو أن يرون آراؤىم، المستطمعة من% 10 فإن للستطلع، ووفقا
 .منصبو في يبقى أن يجب نتنياىو أن يعتقدون ،%٨٨ مع

 84موقع عربالمصدر: 

 وافق نتنياىو بنياميناالسرائيمي  الوزراء لرئيس مقرباً  معاوناً  إن إسرائيمية إعلم وسائل قالت 
 تيديداً  تمثل خطوة في فساد تحقيقات عدة من واحد في الدولة لصالح بشيادتو اإلدالء عمى

 .السياسي نتنياىو لمستقبل خطيرا

 تحوال السابق ورئيسو اليميني الوزراء رئيس ضد الدولة لصالح الشيادة فيمبر شمومو قرار ويمثل
 فيمبر قرار يمثل وقد. يبدو فيما تاما تأييدا يؤيدونو منو المقربون كان الذي لنتنياىو بالنسبة كبيرا

 جثة” بأنو منتقديو أحد وصفو والذي الحادة بتصريحاتو المعروف نتنياىو يواجو موقف أصعب
 .“سياسية

 مبكرة انتخابات إلى سيدعو( عاما 8٠) نتنياىو كان إذا ما حول التكينات التطور ىذا أذكى كما
 .خمفو اليميني الجناح تأييد وحشد االنتخابية الحممة خلل القانونية اإلجراءات لتعطيل محاولة في

 وكالة رويترز المصدر:

 بإجراءات والبدء الكنيست لحل قانون مشروع تقديم غيلؤون ايلن رتسمي كتمة رئيس ينوي 
 .مبكرة النتخابات االعداد

 .القادم االربعاء يوم ىيئتيا بكامل القرار مشروع عمى ستصوت الكنيست إن عبرية مصادر وقالت

 .لموزراء رئيسا وشرعيتو الجميور ثقة فقد نتنياىو إن ميرتس كتمة رئيس وقال
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 القانون بتأييد الحكومي االئتلف من الكنيست اعضاء إلقناع بحممة سيبدأ انو ؤونغيل واضاف
 .مبكرة انتخابات واجراء الكنيست بحل الجديد

 اوصت ان وبعد تلحقو، التي العديدة الفساد ممفات من الرغم عمى بمنصبو نتنياىو ويتمسك
 فساد، ممفي في نتنياىو بحق اتيام ةالئح بتقديم لمحكومة القانوني المستشار اإلسرائيمية الشرطة
 الذي نتنياىو يواجييا التي الممفات اخطر يعتبر جديد فساد ممف في بالتحقيق الشرطة شرعت
 .المحك عمى السياسي مستقبمو بات

 معاالمصدر: وكالة 

 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 قرار مشروع عمى االرجح عمى خلليا يصوت جمسة الخميس اليوم الدولي االمن مجمس يعقد   
 المساعدات وصول امام المجال الفساح يوما، ٨0لـ سوريا في النار الطلق بوقف يطالب

 .والمصابين المرضى واجلء االنسانية

 الشرقية الغوطة في لمقتال فوري وقف الى االربعاءأمس  المتحدة االمم دعت وقت في ذلك يأتي
 فييا الوضع غوتيريش انطونيو الدولية لممنظمة العام يناالم وصف والتي دمشق قرب المحاصرة

 ".االرض عمى جحيم" بانو

 طالبتا القرار مشروع أعدتا المتين والكويت ستوكيولم ان المتحدة االمم في السويدية البعثة وافادت
 .االرجح عمى الخميس سيجري انو مضيفة ،"يمكن ما بأسرع" التصويت يتم بأن

 وأمل. القرار مشروع العتراض النقض في حقيا الى ستمجأ روسيا كانت اذا ما ُيعرف ال لكن
 .التصويت عن باالمتناع موسكو تكتفي ان في دبموماسيون

 وكالة فرانسالمصدر: 
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 كوشنر، جاريد االوسط الشرق في لمسلم ووسيطو ترامب دونالد االميركي الرئيس صير طمب 
 السلم خطة" دعم" الدولي االمن مجمس ضاءأع من غرينبلت جيسون لترامب الخاص والموفد
 .االوسط لمشرق واشنطن تعدىا التي

 غير اجتماع خلل اعدادىا، الجاري الخطة بشأن توضيح باي يرفق لم الذي الطمب ىذا وجاء
 51الـ األعضاء الدول وسفراء االميركيين، المسؤولين بين المتحدة االمم في ساعة استغرق رسمي

 .وليالد االمن مجمس في

 عناصر عن االجتماع خلل الكشف يتم لم انو اسمو عن الكشف رفض دبموماسي وكشف
 ".االميركية الخطة طرح موعد بشأن توضيحات تقدم ولم. جديدة او فعل محددة

 اسمائيم، عن الكشف عدم وطمبوا النقاش، حضروا الذين من الدبموماسيين من عدد أضاف كذلك
 لخطتيما" االمن مجمس اعضاء دعم طمبا"و" والمطف الود" شديدي اكان االميركيين المسؤولين ان

 .عنيا اإلعلن" وقت يحين عندما" المستقبمية

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


