
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-1-24                   األربعاءاليوم  :  6-12-2017

 واًل : الممف السياسيأ

 من وفداً  ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين د.صائب عريقات أطمع
 عمى الالتينية، أميركا في وبنما وغواتيماال وفنزويال والسمفادور والبرازيل تشيمي فمسطينيي
 الفمسطينية التحرير منظمة في المغتربين شؤون دائرة رئيس بحضور فمسطين، دولة في األوضاع

 .خالد تيسير

 دونالد األميركي الرئيس إعالن ضوء في فمسطين، في السياسية التطورات آخر عريقات وشرح
 وزيارة القدس، إلى أبيب تل من بالده سفارة ونقل إسرائيل، لدولة عاصمة المحتمة القدس ترمب
 عميو يترتب وما اإلسرائيمي،" الكنيست" في االستفزازي وخطابو اإلسرائيمي االحتالل لدولة نائبو
 يخوضيا التي الوطنية، المعركة في جالياتنا ودور القدس، مدينة عن لمدفاع وطنية ميمات من

قامة المصير وتقرير العودة في الوطني المشروع عن دفاعاً  الفمسطيني الشعب  .الدولة وا 

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

المحافظات  في والتنظيم التعبئة مفوض،  لحركة فتح المركزية المجنة عضو محيسن جمال قال
 وزيارة القدس، بشأن ترمب دونالد األميركي الرئيس لقرار الرافضة الغضب فعاليات إن ،الشمالية 

 .المحافظات كافة في مستمرة ستبقى لممنطقة، بيا المرحب غير بنس مايك نائبو

 وبرنامج منيج وفق الفعاليات استمرار بضرورة الوطن محافظات عمى التعميم تم أنو محيسن وأكد
 ضد وغاضبة احتجاجية مسيرات اليوم ظير تنطمق أن المقرر من حيث محافظة، كل تتبعو
 .لممنطقة نائبو وزيارة ترمب إعالن

 باتجاه الفمسطيني النضال من جزء وتواصميا الوطنية الفعاليات مختمف" أن عمى محيسن وشدد
 أي من المتحدة الواليات دور أنيى األخير بإعالنو ترمب وألن اإلسرائيمي، االحتالل إنياء

 ."الدولي لمقانون بخرقو السياسية العممية ودمر السياسية، لمعممية وساطة

 يوم أن الى مشيرا" مستمرة الفعاليات ستبقى أرضنا، عمى جاثم احتالل ىناك طالما" وأضاف
 مع التماس نقاط باتجاه حاشدة بمسيرات العامة الميادين في مسيرات ستنطمق المقبل الجمعة
  .االحتالل قوات

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

http://fatehinfo.net/post/147073
http://fatehinfo.net/post/147073
http://fatehinfo.net/post/147064
http://fatehinfo.net/post/147064
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 ترمب دونالد سياسة من العرب القادة ، الخارجية لمشؤون الرئيس مستشار شعث نبيلد.  ذرح 
 ".واحدة يداً  القدس حول جميعاً  ولنبقى ترامب إحذروا:" وقال ومؤامراتو،

 مصر لجميورية  بنس مايكل األميركي الرئيس نائب زيارة إن:"  في تصريح صحفي شعث وقال
 عن أعمن ما:" مضيفاً  بوضوح، وشرحو الفمسطيني الموقف تأييد فييا واضحاً  كان واالردن العربية
 كان السياسي الفتاح عبد المصري والرئيس الثاني عبداهلل الممك األدرني العاىل مع بنس لقاء

 ومن ترامب من إحذروا العربية، الحكومات قادة وكل العرب أصدقائنا كل أحذر لكنني ايجابيًا،
 .واحدة يداً  القدس حول جميعاً  ولنبقى المؤمرات

 التي ولصفقتو ترامب، لمشروع مضادة استراتيجية بدأت الفمسطينية القيادة إن:" شعث وأضاف
 عمى وانتقمت القدس بموضوع انطمقت والتي" القرن صفعة"  ولكنيا" القرن صفقة"  أسماىا
 حل أي الفمسطينية، الدولة فكرة ورفض الالجئين، ممف إلزاحة محاولة في الغوث وكالة موضوع
زالتو، االستيطان وقف ورفض الدولتين،  الدولية والمرجعيات األصول من شيئاً  يبقى لم:" وقال وا 

 ".القرن بصفقة" أسماه لما يبقيو أن ترامب يريد المتحدة األمم قرارات ومن

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

 المنيةا المؤسسة باسم الرسمي والناطق العام السياسي المفوض ضميريال عدنان المواء الق
 المتحدة الواليات ستمارسيا التي الضغط اشكال مختمف سيفشل الوطنية وارادتو بوحدتو شعبنا ان

 وتمسكو الصمبة الوطنية مواقفو بسبب عباس محمود والرئيس السياسية القيادة عمى واسرائيل
 بعدما السياسية لمعممية ورعايتيا االخيرة االمريكية لمقرارات الواضح ورفضو الوطنية بالثوابت
 .المشروعة وحقوقو الفمسطيني الشعب عمى عدوانو في لالحتالل شريكا اصبحت

الل لقائو بضباط جياز االستخبارات العسكرية في مقره بمدينة رام اهلل تناول خالضميري  وقال
 متنوعة اشكاال سيأخذ المتوقع االستيداف ان، خاللو اخر المستجدات السياسية والوضع الراىن

 السياسية المؤسستين ليطال الداخمي باالمن والعبث الفوضى واثارة والسياسي المالي الضغط منيا
 القيادة حول وااللتفاف والوحدة اليقظة تتطمب متعددة واساليب بادوات وسينفذ ورموزىما، واالمنية
 .مستقل وقرار وطنية بإرادة الفمسطيني الشعب تطمعات عن تعبر التي الفمسطيني لمشعب الوطنية

http://fatehinfo.net/post/147072
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665905626781035&id=923825254322413
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665905626781035&id=923825254322413
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 شعبنا وان بحقوقو، وتمسكو بقضيتو بايمانو سينتصر الفسطيني الشعب ان وأكد الضميري 
 وجو في الوقوف عمى العالم في احد يجرؤ فمم الطويمة، النضال مسيرة خالل مجربة وقيادتنا
 التي االمريكية والمواقف والضغوط االمالءات برفض مازن ابو الرئيس فعل كما االمريكية االدارة
 خطاباتو في بوضوح ذلك عن وعبر عدة، مناسبات في مرة 41 الوطنية اقضيتن جوىر تمس

 في االخير وخطابو الشريف االزىر وفي واالسالمية العربية والقمتين المتحدة االمم في االخيرة
 .تواجده اماكن كل في الفمسطيني الشعب لدى االرادة صالبة الى مستندا المركزي، المجمس

 الصفحة الرسمية لمناطق باسم المؤسسة األمنية المصدر: 

 الحكومة : ممفثانياً 

 رامي د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس شدد
 ،"مازن أبو" عباس محمود الرئيس بيا يقوم التي التحركات أىمية عمى الوزراء، رئيس الحمداهلل
 بروكسل، في االوروبي االتحاد خارجية وزراء مع اجتماعو خالل خطابو في ورد ما أن معتبراً 
 دولية، ومرجعية بإشراف المفاوضات، خالل من وذلك السالم، إلى لموصول الوحيد الطريق ىو

 .فمسطين دولة مؤسسات بناء في يساىمون الذين الشركاء أىم من األوروبي االتحاد أن مؤكداً 

 فمسطين، بدولة باالعتراف يتعمق فيما إجراءاتيا بحث سموفينيا بعزم ترحيبو عن المجمس وأعرب 
 األوروبي االتحاد لدول دعوتو جدد كما الصدد، بيذا المقبمة األسابيع خالل النيائي قرارىا واتخاذ
يرلندا، فرنسا، وخاصة كافة،  دولة بفمسطين باالعتراف اإلسراع بضرورة ولوكسمبورغ، وبمجيكا، وا 
 وزير بدعوة المجمس أشاد حيث الشريف، القدس وعاصمتيا ،4691 عام حدود عمى مستقمة
 بدولة باالعتراف تقوم دول مجموعة من مكون أوروبي جسم تشكيل إلى لوكسمبورغ خارجية

 .الدولي القانون مع والمتماشية الشجاعة المواقف ليذه امتنانو عن المجمس وعّبر بفمسطين،

 االسرائيمية، الكنيست أمام بينس مايك االمريكي الرئيس نائب خطاب في ورد ما المجمس ورفض
 الرئيس إعالن بعد وذلك المقبل، العام نياية حمول قبل القدس في األميركية السفارة نقل بشأن
 ما المتحدة الواليات ان عمى المجمس وشدد ،إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف ترامب دونالد
 .الدولي واالجماع القانون قواعد وخرق التاريخ، من الخاطئ الجانب مع الوقوف عمى مصرة تزال

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41257
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41257
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 الكل وأن ومشروعة، ثابتة حقوق ىي الفمسطينية الوطنية حقوقنا أن عمى المجمس وأكد
 قيادتنا حول وااللتفاف الوحدة من بالمزيد والخطيرة، الفارقة المرحمة ىذه في مطالب، الفمسطيني
 عمى بالحفاظ والحاسم الحازم موقفيا في عباس محمود الرئيس سيادة رأسيا وعمى الشرعية
 والتمسك حققناىا، التي والدولية الداخمية والمكتسبات اإلنجازات وصون الوطني، القرار استقاللية
 المجتمع مطالباً  ومقدساتيا، وتاريخيا ومكانتيا القدس صون منيا، القمب وفي الوطنية بالثوابت
 حد بوضع" باالحتالل القائمة القوة" إسرائيل بإلزام المؤثرة، وقواه وىيئاتو أطرافو بكافة الدولي

 عام حدود عمى الدولتين مبدأ عمى القائم الحل أن إلى مشيراً  وممارساتيا، االستيطانية لسياساتيا
 وما المسؤولة، غير األحادية األمريكية القرارات وطأة تحت وداىم، حقيقي خطر في بات 4691
  .ومقدساتنا وشعبنا أرضنا ضد اإلسرائيمية االنتياكات تصاعد من عنيا وينتج نتج،

 مجمس الوزراء : المصدر

  الفصائل والمصالحة ممف :  ثالثاً  

 لن الشعبية الجبية أن ،فمسطين لتحرير الشعبية لمجبية المركزية المجنة عضو الثوابتة ىاني كدأ 
 الفصائل شكمتيا التي المجنة أن إلى الفتاً  الفمسطيني، االنقسام تكرس حكومة أي من جزءاً  تكون

 . وحماس فتح حركتي بين النظر وجيات تقريب أجل من مساعييا ستواصل

 دونالد األمريكي الرئيس يتخذىا فعمية خطوات أمام الفمسطيني الشعب أن الثوابتة، وأوضح
 لكل التصدي ىو ودوليًا، عربياً  المطموب أن إلى مشيراً  فقط، تصريحات عمى تقتصر وال ترامب،
 .الفمسطينية القضية تصفية مشاريع

 إلى منوىاً  الوطنية، الوحدة واستعادة الداخمي، الفمسطيني البيت ترتيب إعادة ضرورة عمى وشدد
سناد لدعم الوطنية المجنة لتثبيت الجيود كل يبذلون أنيم  . الفمسطينية المصالحة وا 

 دنيا الوطنالمصدر: 

   ممف االحتالل واالستيطان:  رابعاً  

 الفساد ممفات في ضده شيد السابق نتنياىو مكتب مدير ىارو آري ان اسرائيمية مصادر لتقا 
 . 4111 الممف في الحكومة رئيس مع فييا التحقيق يتم التي
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نو مقربيو لمصمحة عالقاتو استغالل مقابل ىدايا تمقى إنو": ىارو واضاف  المحادثات إحدى في وا 
 لنتنياىو ورشاوى ىدايا قدم بأنو الشرطة تشتبو الذي ميمتشين، أرنون األعمال ورجل نتنياىو بين

 .بانتظام

 لكن الممف ىذا في نتنياىو ضد اتيام ةالئح بتقديم ستوصي الشرطة ان االسرائيمية القناة وكشفت
 .لمحكومة القضائي لممستشار النياية في القرار

 وكالة معاالمصدر: 

 من متفّرقة أنحاء من ، مواطًنا 41 األربعاء، اليوم فجر  االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 في السياحة وزارة نشرتو بإعالن وذلك الصخرة قبة استغالل في تبدأ إسرائيل الضفة محافظات

 .إسرائيل في لمسياحة دعائية حممة

 .الغربية 

 دير قرية من الفارس طايل وميند جنين، مدينة من جرار جابر عدي:  المعتقمين من وعرف
 ووسام حمدان ومحمود اهلل، رام شرق مالك كفر من الناجي عاىد وليث سمفيت، قرب استيا

 مخيم من حمامدة يعقوب ويوسف رمضان، نايف محمد القدس، شرق العيزرية من المكحل
 أمر، بيت من العالمي الخميل،رفعت شمال العروب مخيم من جوابرة ومالك  لحم، ببيت الدىيشة
 .الخميل مدينة  من حسين، أبو حسام وشقيقو وزوجتو، اسنينة أبو حسين أبو وخميل

  صحيفة القدسالمصدر: 

 : الممف العربي  والدولي خامساً  

 لمفمسطينيين بالدىا دعم الحميد، عبد مورني واشنطن، في الماليزي السفير نائب أكدت  
 الحق عمى مشددة المفاوضات، عبر إال حسميا يمكن ال القدس قضية وأن العادلة، وقضيتيم
 .المقدسة المدينة في التاريخي الفمسطيني

 سنية جمع واشنطن، األميركية العاصمة في الفمسطينية السفارة مقرّ  في اجتماع خالل ذلك جاء
 وفد مع ، المتحدة، الواليات لدى الفمسطينية التحرير منظمة مفوضية في أول مستشار الحسيني،
 .عمر الدين محيي موىد المستشار وضم الحميد، عبد ترأستو ماليزي
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 وفا وكالةالمصدر: 

 بمدياً  مرسوماً  ،لوكارك باتريس السيد الفرنسية،( Gennevilliers) جونفيمييو بمدية رئيس وّقع
 .الفمسطينية بالدولة يعترف

 الفمسطينية بالدولة يعترف بمدياً  مرسوما أوقع اليوم: " الرسمي لمتمفزيون حديث في لوكارك، وقال
 القدس إلى بالده سفارة نقل ترمب دونالد أعمن أن فمنذ الحرب، عن الدبموماسية أفضل ألنني

 صديقنا بينيم ومن الفمسطينيين، وتعتقل المستوطنات، بناء تواصل إسرائيل في اليمينية والحكومة
 ."حموري صالح الفرنسي الفمسطيني

 تمعب أن وأوروبا نسافر  وعمى دبموماسي، لتدخل األوان آن" أنو اعتقاده عن لوكارك، وأعرب
 ".دورا

 الرئيس لدفع المبادرة ىذه الفرنسية البمديات رؤساء يتبنى أن" جونفيمييو بمدية رئيس وتمنى
 الفرنسية المحافظات كل اعترفت إذا: "وقال ،"الفمسطينية بالدولة لالعتراف ماكرون إيمانويل
 ".الفمسطينية بالدولة تعترف فرنسا كل أن يعني ذلك فإن جونفيمييو، بمدية غرار عمى بفمسطين

 معا وكالةالمصدر: 

 سيارتين انفجار في الثالثاء مساء اخرون عشرون نحو واصيب االقل عمى شخصا 22 قتل   
 .طبي مصدر بحسب ليبيا، شرق في بنغازي مدينة وسط المساجد احد امام مفخختين

 فرانس برسوكالة المصدر: .

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  سادساً  

 في السياحة وزارة نشرتو بإعالن وذلك الصخرة قبة استغالل في تبدأ إسرائيل - 4666 -21-4 
 .إسرائيل في لمسياحة دعائية حممة

 

 انتهت النشرة اليومية 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-1-24                   األربعاءاليوم  :  6-12-2017

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


