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 واًل : الممف السياسيأ

لتنظيم في المحافظات مفوض عام التعبئة وا،عضو المجنة المركزية لحركة فتح  قال أحمد حمس 
ون االحتالل من إجراءات االحتالل العنصرية، ان االسري االطفال يعانون في سج الجنوبية،

 وأخر الضحايا االسيرة الطفمة عيد التميمي .

في كممة ألقاىا نيابة عن الرئيس محمود عباس في افتتاح بطولة االسيرة عيد التميمي  جاء ذلك
 الذي ينظميا نادي المشتل الرياضي في غزة .

تحقيق اىدافو الوطنية وحريتو واستقاللو الوطني ،  ُمصر عمي  كد حمس ان شعبنا بكل اطيافوأو 
 ان شاء العالم أم لم يشأ ؛ بغض النظر عن كل الظروف التي تحيط بقضيتنا العادلة .

وأضاف ،اليوم ونحن نتطمع الي يوم تحرير كل اسرانا وارضنا وشعبنا ، فأننا نجد انفسنا امام 
ي قضية الوحدة الوطنية وبدون وحدتنا تبقي حقيقة البد من التعامل معيا بكل وضوح واصرار وى

 كل نضاالتنا محفوفة بالمخاطر والوحدة ىي الطريق الوحيد النتصار القضية الفمسطينية .

بالتحية لمجميع و لألسري في سجون االحتالل ” محمود عباس“الرئيس وتوجو أحمد حمس : باسم 
ن وراء جدران االحتالل وان حريتيم ىي من وتحديدا االسيرات الماجدات واالطفال الذين يقبعو 

 اولويات الشعب الفمسطيني قيادة وشعبا .

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: 

 الحكومة قرار أن ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أكد 
 الدولي لمقانون فاضح خرق القدس، في وممتمكاتيا الكنائس عمى الضرائب فرض اإلسرائيمية
 .يةالدول والشرعية

 اإليطالي والقنصل كوشار، بيير القدس في العام الفرنسي القنصل ، استقبالو لدى عريقات وشدد
 التنفيذية والمجنة عباس محمود الرئيس أن عمى حدة، عمى كل سكولودز، فابيو القدس في العام

 القدس كنائس ضد اإلسرائيمية الحكومة قرارات يعتبرون والحكومة، الفمسطينية التحرير لمنظمة
 .القائم ولموضع الدولي لمقانون فاضحة مخالفة وممتمكاتيا
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 األمر فرض بمحاوالت اإلسرائيمية الحكومة وممارسات إجراءات وقف إلى الدولي المجتمع ودعا
 .المحتمة الشرقية القدس مدينة عمى واالستيطاني االحتاللي الواقع

 واعتباره اإلسرائيمي القرار أدان الذي الثاني، اهلل عبد الممك األردني العاىل موقف عريقات وثمن
 .القرارات ىذه مثل عن الفوري بالتراجع اإلسرائيمية الحكومة مطالبا الدولي، لمقانون فاضحا خرقا

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: المصدر: 

، إن قرار تحديد موعد نقل السفارة األميركية عضو المجنة المركزية لحركة فتح  عزام األحمدقال  
 العربية اإلسالمية والمسيحية. من تل أبيب إلى القدس، ىو استفزاز لمشعب الفمسطيني ولممشاعر

: "ان تعامل اإلدارة األميركية بيذه "السذاجة والخفة" مع في تصريح صحفيوأضاف األحمد 
قضايا الصراع، يدل عمى أنيا إدارة غير مؤىمة لمعب دور سياسي في قضايا العالم المتفجرة، 

 وفي حل القضايا والنزاعات العالقة.

قال األحمد، "إن إغالق كنيسة القيامة من قبل المشرفين عمييا بسبب محاولة  منفصلوفي سياق 
االحتالل فرض الضرائب عمى الكنائس، ىو استغالل واضح لقرار الرئيس ترمب بنقل السفارة 
الى القدس، حيث بدأت محاوالت خمق واقع جديد"، مضيفا ان أي تشريعات من الكنيست 

 مية وأية قرارات من حكومة االحتالل غير شرعية.اإلسرائي

مسممين -وأكد أن شعبنا متجذر في أرضو وفي القدس وفي كنيسة القيامة، وقال:" نحن 
مستعدون لمتضحية من أجل المسجد األقصى والمقدسات بأرواحنا، وستثبت األيام  -ومسيحيين

 سطيني بكل فئاتو".المقبمة أنيم لن يتمكنوا من فرض قراراتيم عمى الشعب الفم

وبين األحمد أن المجنة التي شكمت من قبل المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمتابعة تنفيذ قرارات 
وتوصيات المجمس المركزي، عقدت أكثر من اجتماع في رام اهلل برئاسة أمين سر المجنة 

رات المجمس التنفيذية صائب عريقات، واتخذت عدد من التوصيات، موضحًا أن جزءا من قرا
 المركزي بما فييا التوجو إلى مجمس األمن بدأ بالتنفيذ.

وأشار إلى أن المجنة اتخذت في األسبوع الماضي توصية لمطمب من المجنة التنفيذية باجتماعيا 
 . المقبل تحديد موعد انعقاد المجمس الوطني الفمسطيني
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من  : "نامل أن نبقى نحن وحماس عمى تواصل جدي وليس شكمياً وحول المصالحة قال االحمد 
أجل تنفيذ بنود االتفاق بشكل كامل حول تمكين الحكومة، رغم التباطؤ الشديد في تنفيذ االتفاق 

يتعمق بتمكين حكومة الوفاق الوطني، خاصة بعد لقاء رئيس جياز المخابرات خاصة فيما 
 المصرية، معربا عن أممو من تمكن الوفد من معالجة كافة القضايا"

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: المصدر: 

سرائيل امريكا نواجو إننا ، الدولية لمشؤونمحمود عباس  الرئيس مستشار شعث نبيلد. كدأ  وا 
 العالم ان حيث الفمسطيني، المشروع حماية عمى قادر عربي موقف غيابظل  في كاممة مواجية
 . السياسية المعركة ىذه مواجية في وحيدين نترك ولن لمعالم مالكة ليست وأمريكا سيتغير

 ادروك الموح، دياب: السفير بحضور، بالقاىرة فمسطين دولة سفارة في عقده لقاء في شعث وقال
 في الفمسطينية الجالية وجياء من عدد الى باالضافة العربية، بالجامعة فمسطين ومندوبية السفارة،
سرائيل المتحدة الواليات الكامل المواجية موقع في ىو عباس محمود الرئيس أن مصر،  في وا 

 إلسرائيل عاصمة القدس باعتراف األخير األمريكية اإلدارة وقرار اإلسرائيمية الحكومة تعنت ظل
 ،7691 عام منذ محتمة فمسطينية أرض ىي الشرقية، القدس أن متجاىمة إلييا، سفارتيا ونقل ،

 اإلسالم الثالث السماوية الديانات أتباع أمام مفتوحة مدينةً  تكون أن نريدىا التي عاصمتنا وىي
 نقبل ولن الفمسطينية لمقضية خيانة ىو القرن بصفعة التسميم أن مؤكدا والييودية، والمسيحية

 عام ونصف مميون من سكانو عدد زاد حيث سيادة لو شعب اننا موضحا االن، بعد امريكا ىيمنة
 . العام ىذا مميون 71 الى 7621

 واستيداف المقدسة المدينة في الشرعية غير االسرائيمية اإلجراءات عن شامالً  عرضا شعث وقدم
 المحافل في القيادة بو تقوم الذي والحراك المقدسة المدينة في والمسيحي االسالمي التواجد
 الدولية.

 التي الدول احد تكون ان ويجب العربية لممنطقة التاريخية القائدة ىي مصر أن شعث، وقال
 نسرع ان وعمينا ببطئ تسير الوطنية المصالحة ان موكدا الجديد، إطاره في العالم ىذا تحكم

 وتقديره شكره عن معربا مصر الشقيقة بيا تقوم التي الجيود ظل في الوفاق حكومة بتمكين
 استراتيجي، خيار ىي الوطنية الوحدة تعزيز ان حيث الفمسطينية لمثوابت ودعما المصرية لمقيادة
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 اىمنا لو يتعرض ما خاصة الفمسطينية االرض عمى الفمسطيني شعبنا صمود تعزيز وضرورة
 . 7621 عام في حدث ما نكرر ولن األخضر، الخط داخل

دياب الموح اننا لمسنا ان ىناك تعميمات واضحة وصريحة من رئيس  :من جانبو اكد السفير
الجميورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الكامل لدعم تحرك القيادة الفمسطينية 

مصر كانت و الزالت تدعم الموقف الفمسطيني و ىناك ودعميا في كافة المحافل، مشيرا ان 
 . تشاور دائم و عميق بين القيادتين المصرية و الفمسطينية

 المصدر: سفارة دولة فمسطين بالقاهرة

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 ومكانة ىوية عمى نقايض لن أننا تدرك أن إسرائيل عمى إن" اهلل الحمد رامي الوزراء رئيس قال 
 ".والتاريخية األبدية عاصمتنا وستبقى فييا، المقدسات وضع عمى أو القدس

 المشرفين الكنائس ورؤساء بطاركة ،" الفيسبوك" عمى صفحتو عمى تصريح في اهلل، الحمد وحيا
 مخططات أن خاللو من نؤكد الذي" الشجاع الوطني موقفيم عمى القيامة كنيسة عن والمسؤولين

 واستيداف محيطيا عن وعزليا المقدسة المدينة من الفمسطيني الوجود اقتالع إلى اليادفة إسرائيل
 تغمق القيامة فكنيسة وتاريخنا، ىويتنا تطمس أو العادلة التاريخية حقوقنا تمغي لن مقدساتيا
 ".الكنائس بحق اإلسرائيمية والممارسات اإلجراءات عمى احتجاجاً  مرة ألول أبوابيا

 الذي والوضع القدس في القائم الوضع تنتيك إنما الكنائس عمى العدوان بيذا اسرائيل أن وتابع
 .فييا المسيحية الكنائس يحكم

 لالنفتاح منارة القدس إلبقاء والجاد الفوري بالتحرك مطالبة العالم دول أن عمى اهلل الحمد وشدد
 واألعراف والقوانين االتفاقيات لكافة المستمرة اإلسرائيمية االنتياكات ولجم والتسامح لمتعايش ورمزا

 .المقدسة األماكن وتصون الدينية الشعائر ممارسة وحرية حق تحترم التي الدولية،

 الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء عمى الفيس بوكالمصدر: 
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 اإلعالمي لميوم االنضمام إلى والعربية الوطنية الصحافية المؤسسات اإلعالم وزارة دعت 
 االحتالل سمطات قرار وجو في لموقوف المحتمة، القدس مدينة في العبادة دور مع التضامني
 احتجاًجا أبوابيا، إغالق القيامة كنيسة إلعالن ودعما وتضامنا عمييا، الضرائب فرض االسرائيمي

 وعربًيا فمسطينًيا إعالمًيا يوًما سيكون القادم الخميس أن وتؤكد.، اإلسرائيمية القرصنة عمى
 مع يتزامن مسبوق، غير لعدوان تتعرض التي واإلسالمية المسيحية مقدساتنا إلسناد وعالمًيا
 االخير وقرارىا لو عاصمة القدس بإعالن لالحتالل، األعمى انحيازىا األمريكية اإلدارة إعالن
 .الييا سفارتيا بنقل

 وزارة االعالمالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 بالضفة متفرقة محافظات من مواطنين 1 الثالثاء اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 برام  األمعري مخيم من رويس أبو ومحمد الشني مروان و شوعاني جبر فراس:  وىم ،الغربية

 من اليوى أبو يوسف الشيخ، إسماعيل محمود الشيخ، محمود عمرو صالح، مرزوق محمد ، اهلل
 .نابمس مدينة من شحادة جياد الرحمن عبد الشاب ، لحم بيت

 وكالة معا المصدر:

 العتداء تعرض النتشة وائل األسير بأن اإلثنين، مساء والمحررين، األسرى شؤون ىيئة أفادت 
 عمميات خالل خاصة، قمع ووحدات" النحشون" وحدات قوات االحتالل من  يد عمى وحشي
 بأعداد السجن اقتحام بعد ،" نفحة" سجن إلى" ريمون" سجن من نقموا أسيرا 17 طالت التي النقل
 .الخاصة القمع قوات قبل من كبيرة

 تعسفي نقل من يرافقيا وما األخيرة، اآلونة في لمسجون االقتحام عمميات أن الييئة وأكدت
 الحجج وأن يوميا، األسرى لو يتعرض دائما نيجا أصبحت آخر، إلى سجن من لألسرى جماعي
 ىو منيا األساسي واليدف أكاذيب، من أكثر ليست بالتفتيش يتعمق فيما السجون إلدارة الواىية
خضاعيم إذالليم أجل من األسرى عمى جماعي عقاب فرض  عمييم واالعتداء والقوة، بالعنف وا 

 .بكرامتيم والمساس
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 لغاية وأمضى المؤبد، بالسجن ومحكوم الخميل مدينة سكان من النتشة واألسيريشار الى أن 
 .االحتالل سجون داخل عاما 07 اليوم

 وفاوكالة  المصدر:

 شيداء، جثامين باحتجاز يسمح قانون اقتراح عمى األولى بالقراءة  االسرائيمي الكنيست صادق 
 أىداف ضد عمميات منفذي لدفن شروط وضع صالحية االحتالل شرطة تخويل خالل من وذلك

 .المنفذ جثة احتجاز أو إسرائيمية

 مخاوف" وجود بذريعة المنفذ جثة احتجاز تستطيع اإلسرائيمية الشرطة فإن القانون اقتراح وبحسب
 ".إرىابي عمل تنفيذ إلى أو باألمن المس إلى الجثمان تشييع جنازة تؤدي أن من حقيقية

 84موقع عرب المصدر:

قامة األغوار منطقة في خاصة بممكية فمسطينية أراضي عمى اليد بوضع مستوطنون قام   بؤرة وا 
 .االحتالل جنود وحماية حراسة تحت جديدة، استيطانية

 مع الماضي، األسبوع نياية وصمت المستوطنين من مجموعة فإن ،"ىآرتس" صحيفة وحسب
 طوباس محافظة في تياسير بمدة من بالقرب ميجورة عسكرية قاعدة إلى األبقار من كبير قطيع

 .فييا وتمركزت الشمالية، واألغوار

 الشرقي المدخل قرب آخرين استيطانيين موقعين إنشاء شيدت الماضية 71 الـ األشير وشيدت
 لمعسكر المتاخمة" زوكا أم" محمية في ثالثة استيطانية بؤرة إلى باإلضافة العقبة، لقرية

 .األغوار في" إسرائيمي"

 جيش ليا يقدمو ما ظل في مستمرة، توسع عمميات تشيد المذكورة االستيطانية المواقع وتشيد
 .معسكراتو من المياه بإمدادات يزودىا حيث مساعدة؛ من االحتالل

 84موقع عرب المصدر:
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 من كل خارجية ووزراء العربية الدول لجامعة العام األمين يضم والذي العربي الوزاري الوفد عقد 
 ودولة المغربية والمممكة العربية مصر وجميورية السعودية العربية والمممكة وفمسطين األردن

 دول خارجية وزراء من نظرائيم مع ، بروكسل في ىاما اجتماعاً  المتحدة، العربية اإلمارات
 ".موجريني فيدريكا" األوروبية لمسياسة العميا والممثمة األوروبي االتحاد

 صحافي بيان في العام، األمين باسم الرسمي المتحدث عفيفي محمود المفوض الوزير وأوضح
 النقاش، طاولة ىعم العرب الوزراء طرحيا التي الوحيدة المسألة كانت الفمسطينية القضية أن لو،

 في السفارة بنقل الُمزمعة األمريكية الخطوة تداعيات خطورة عمى حديثو في  الغيط أبو شدد حيث
 و الدولي بالقانون الممتزمة األوروبية المواقف ُمثمناً  النكبة، ذكرى مع بالتزامن القادم مايو

 األوروبية الدول اضطالع ضرورة ومؤكداً  الموضوع، ىذا في األمريكية اإلدارة لتوجيات الرافضة
سرائيل فمسطين بين السياسية التسوية مسار دعم في فاعمية أكثر بدور    .وا 

 األمريكية اإلدارة عمى التأثير ممارسة إلى األوروبية الدول دعا العربي الوزاري الوفد إن وأضاف،
 عمييا المتفق المرجعية األسس مع ينسجم بشكل طرحيا تعتزم التي السالم خطة خروج لضمان
 الدولي والقانون الدولية الشرعية مقررات مع وكذلك السالم، لعممية

 وفاوكالة المصدر: 

جراءاتو اإلسرائيمي اإلحتالل ممارسات» بشدة المبنانية والمغتربين الخارجية وزارة دانت   وا 
 عمى ضرائب فرض وآخرىا القدس، في واإلسالمية المسيحية المقدسات بحق المستمرة التعسفية
 .«المدينة في وممتمكاتيا الكنائس

 إسرائيل بيا تقوم التي الممنيجة اإلجراءات ىذه» أن ليا، بيان في المبنانية الخارجية واعتبرت
 تيديدا تشكل األقصى المسجد حرمة عمى اليومي وتعدييا المقدسة األراضي في الكنائس ضد

 لتيويد المتواصمة اإلسرائيمية المحاوالت إطار في وتندرج القدس في واإلسالمي المسيحي لموجود
 الكنائس ممتمكات عمى واإلستيالء القائم، والتاريخي القانوني وضعيا وتغيير القدس مدينة

 .«واإلسالمية المسيحية األوقاف ومصادرة



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-27                   الثالثاءاليوم  :  6-12-2017

 وخرقا صارخا إنتياكا تشكل المقدسية المقدسات عمى اإلسرائيمية االعتداءات ىذه» أن إلى ولفتت
 الدولية والمواثيق القوانين لكل فاضحا

 المصري اليومالمصدر: 

 المتحدة الواليات دعمتو بريطاني قرار مشروع ضد االمن مجمس في الفيتو حق روسيا استخدمت
 قرار اعتماد ذلك بعد وتم بايران، التنديد مع اليمن الى السالح نقل حظر بتجديد يقضي وفرنسا

 .ايران الى االشارة دون من الحظر بتجديد اكتفى باالجماع

 المصدر: وكالة فرانس برس

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 يؤدي مما الجمعة صالة خالل األقصى المسجد تقتحم يميةاإلسرائ القوات - 0772 -01-0  
 .نساء بينيم شخًصا 02 إصابة إلى

 

 النشرة اليومية  انتهت

 الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات 


