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 واًل : الممف السياسيأ

 الى سفارتيا بنقل قرارىا تنفيذ األميركية اإلدارة إعالن ،الفمسطيني الوطني المجمس اعتبر 
معانا واإلسالمية، والعربية الدولية لإلرادة سافرا تحديا المحتمة، القدس  حقوق عمى عدوانيا في وا 
 .األبدية عاصمتو في الفمسطيني شعبنا

 قرارىا تنفيذ عمى األميركية اإلدارة إصرار أن عمى ، صحفي بيان في الوطني، المجمس وشدد
 واختارت االحتالل، لصالح السالم عن واالبتعاد العزلة اختارت أنيا جديد من يثبت العدواني
 االستقرار وعدم التوتر من مزيد اشعال واختارت األرض، أنحاء كافة في والمسممين العرب معاداة

 .المنطقة في

 العرب ومشاعر عقيدة يمس الذي قرارىا تبعات تتحمل الحالية االميركية اإلدارة أن وأكد
 مدينة عن بالدفاع واإلسالمية العربية األمتين مطالبا جمعاء، واإلنسانية العالم حول والمسممين

 السفارة نقل قرار تنفذ منع أجل من وعالقاتيا امكانياتيا كافة وبتسخير ومقدساتو، القدس
 .المحتمة المدينة الى االميركية

 صالبة بكل يواجيون األولى المحظة ومنذ وقيادتو الفمسطيني الشعب إن: الوطني المجمس وقال
 ألنو األرعن، القرار ىذا مواجية سبيل في طاقاتيم أقصى ويبذلون االميركية، اإلدارة قرار وثبات

 في واألمن السالم يتحقق ولن االبدية، عاصمتيا القدس مدينة تكون أن دون فمسطينية دولة ال
 .القدس مدينة في كاممة حقوقو الفمسطيني الشعب ينل لم إذا العالم وفي بل المنطقة

 مجمس في أطمقيا التي عباس محمود الرئيس مبادرة عمى ردت قد االميركية اإلدارة ان وأضاف
 مقصود موعد في القدس مدينة إلى سفارتيا نقل قرار تنفيذ عن بإعالنيا أيام، قبل الدولي األمن
 سالح بقوة أرضو من شرد الذي الفمسطيني لمشعب الوطنية بالمشاعر االستيتار من مزيد ىدفو

رىاب  .عاما سبعين قبل الصييونية العصابات وا 

 وكالة وفاالمصدر: 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=X99U3Ga812787544470aX99U3G
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 جرار، نصر أحمد الشييد لعائمة المستمزمات بكافة مجيزة شقة جنين إقميم" فتح" حركة وفرت 
 .الجاري الشير من السادس في اإلسرائيمي االحتالل قوات يد عمى ارتقى الذي

 المنزل توفير إن ،في تصريح صحفي الرب أبو الدين نور جنين إقميم" فتح" حركة سر أمين وقال
 الذين الشيداء عوائل تجاه الوطني واجبيا عمى" فتح" حركة من تأكيدا جاء جرار الشييد لعائمة
 .منازليم اإلسرائيمي االحتالل قوات دمرت

 الوطني العمل ىذا في ساىم من كل دور مثمنا بالكامل، تجييزه جرى المسكن أن إلى وأشار
 .فمسطين أجل من ضحوا الذين شيداءه ينسى ولن ومتوحد ممتحم شعبنا أن يؤكد الذي

 أن بعد لعائمتيا مسكنا وفرت التي" فتح" حركة دور جرار نصر أحمد الشييد والدة ثمنت بدورىا،
 .الماضي الثاني كانون شير من عشر الثامن في منازليم االحتالل جرافات ىدمت

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: 

 مسؤولياتو يعرف" عباس محمود الرئيس إن ، فتح حركة باسم المتحدث سيف أبو عاطفد. قال
 ".بذلك يذكره لمن بحاجة ليس وىو كرئيس

 الرئيس عمى لوم ىناك" قال الذي العمادي، محمد القطري السفير تصريحات عمى رداً  ذلك جاء
 في الشعب وأعطي الجميع أبو أنت لو وقمت بالكامل الفمسطينيين رئيس ىو ألنو عباس محمود

 ".الشعب أعطي لكن حماس تعطي ال ، غزة

 أن إال الفمسطيني، شعبنا دعم في قطر لدور تقديرنا مع" ،صحفي تصريح في سيف أبو وأضاف
 ليس وىو كرئيس مسؤولياتو يعرف وىو غزة قطاع في خاصا اىتماماً  يولي عباسمحموج  الرئيس
 ".بذلك يذكره لمن بحاجة

 منذ غزة قطاع في شعبنا ألبناء الخدمات تقديم عن ينقطع لم" عباس الرئيس أن سيف، أبو وأكد
 ".اآلن وحتى 7004 حزيران في حماس انقالب

 وعدم الماضية السنوات طوال غزة قطاع خطفيا عمى حماس حركة لوم يجب األساس" وشدد
 ".القطاع في الحكومة تمكين تشمل والتي مصرية برعاية الموقعة لالتفاقيات تطبيقيا
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 الفمسطيني لمشعب الكثير قدمت قطر أن ونعرف قطر دور نقدر" فتح باسم المتحدث وأضاف
 من تقدير موضوع قطر ودور الفمسطينية، الوطنية القضية تجاه القومية واجباتيا من جزء وىذا

 تنفيذ أجل من حماس عمى الضغط ىو المطموب ولكن ذلك يقدر دائما وىو عباس الرئيس
 لتطبيق عمييا تضغط أن ويمكنيا حماس عمى دالل لقطر أن نعمم ونحن واالتفاقيات، المصالحة
 ".االتفاقيات

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: المصدر: 

 اليوم منذ تتابع السفير برئاسة المشكّمة األزمة خمية أن  بالقاىرة فمسطين  دولة سفارة أوضحت 
 أن كما الدولي، القاىرة مطار في وكذلك العربية مصر جميورية في العالقين أوضاع األول

 مستجدات حول االستفسار في الراغبين المواطنين كافة مع دائم تواصل عمى السفارة مندوبي
 .المحيطة الظروف تيسير وسبل األمور

 حجوزات لدييم ليس الذين القاىرة مطار من المسافرين أن  عنيا صدر بيان في السفارة وأفادت
 الخطوط عمى مقاعد وجود عدم بسبب وذلك مسافر، 69 أصل من فقط 6 عددىم طيران

 خطوط سعة يفوق بما أي مسافراً  40 بمغ تركيا إلى المسافرين عدد أن ،حيث التركية و المصرية
 . ممكن وقت أقرب في األمر تدّبر عمى السفارة وتعمل الحالي، الوقت في الطيران

 وحالت مسافرين، 90 عددىم يبمغ تأشيرات عمى الحاصمين غير المسافرين أن السفارة وبينت
 السبت، اليوم ليم تأشيرات استصدار دون المعنية لمسفارات بالنسبة األسبوع نياية أجازات

 إصدار إجراءات لمباشرة السفارات تمك مع التواصل الغد صباح من بدءاً  السفارة وستباشر
 إقامتو لكن السعودية العربية المممكة إلى التوجو في راغب مواطن يوجد كما ليم، تأشيرات
 . ايضا غدا مشكمتو حل عمى السفارة وستعمل منتيية،

 كافة عمى االطمئنان حتى الموح دياب السفير برئاسة األزمة خمية عمل استمرار السفارة وأكدت
 .العالقة قضاياىم فةكا انتياء و العربية مصر جميورية في المتواجدين الفمسطينيين المواطنين

 المصدر: سفارة دولة فمسطين بالقاهرة
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  ممف الحكومة:  ثانياً  

 االميركية، التصريحات إن المحمود، يوسف الوطني الوفاق حكومة باسم الرسمي المتحدث قال 
 يوافق الذي المقبل، أيار شير في القدس مدينة الى االميركية السفارة نقل بشأن تناقميا يتم التي
 مباشرا ومساسا ووجوده، الفمسطيني العربي شعبنا بيوية مساسا تشكل المشؤومة، النكبة ذكرى

 .العربية وامتنا شعبنا أبناء بمشاعر ومتعمدا

 ترمب االميركي الرئيس أعمنو الذي السفارة نقل قرار أن عمى ، صحفي بيان في المحمود وشدد
 القوانين ولكافة الدولية الشرعية لقرارات وصريحة واضحة مخالفة يشكل وىو ومدان، مرفوض
 . عمييا المتفق والعالمية االنسانية

 فمسطين، دولة عاصمة المقدسة العربية مدينتنا بمنح قيامو ىو ترمب فعمو ما ان وأضاف
 . واالستعمار االحتالل عنجيية عبر إال التاريخ، في تحدث لم خطوة في آلخرين،

 المتالحقة التحديات لمواجية الوطني الصف وتوحيد المصالحة تحقيق في اإلسراع إلى ودعا
 .البطل شعبنا ومصير الوطنية قضيتنا تواجو التي

 وكالة وفاالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 السبت، مساء اإلنسان حقوق جمعيات في والنشطاء والالجئين اإلسرائيميين من اآلالف تظاىر 
 يقدر والذين البالد من األفارقة الالجئين طرد اإلسرائيمية الحكومة لخطة رفضا أبيب تل مدينة في

 اآللف بعشرات عددىم

 الذين والسودانيين اإلريتريين الالجئين من اآلالف بطرد تقضي خطة اإلسرائيمية، الحكومة وأقرت
 المخاطرة او أبريل/نيسان من األول قبل بالرحيل أما انذرتيم وقد شرعية، غير بطرق البالد دخموا

 .محددة غير لمدد السجن بمواجية

 84موقع عرب المصدر:

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-25                   األحداليوم  :  6-12-2017

 نتنياىو، بنيامين االسرائيمية، الحكومة رئيس أن السبت، مساء اإلسرائيمية، الثانية القناة أفادت
 القدس في واشنطن سفارة تدشين في لممشاركة ترامب، دونالد األميركي، لمرئيس دعوة وجو

 في المحتمة لممدينة أبيب تل من بالده سفارة نقل أميركي مسؤول إعالن عقب وذلك المحتمة،
 .النكبة ذكرى مع بالتزامن القادم مايو منتصف

 شير من 91 في المحتمة، القدس في األميركية السفارة الفتتاح لمحضور ترامب نتنياىو ودعا
 .القادم مايو

  84موقع عرب المصدر:

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 وزارة إعالن العبارات بأشد ،العربية الدول لجامعة العام األمين الغيط، أبو أحمد استنكر 
 بحمول المحتمة القدس إلى أبيب تل من سفارتيا نقل المتحدة الواليات اعتزام األميركية الخارجية
 .9615 في الفمسطينية النكبة ذكرى مع تزامًنا الُمقبل، مايو منتصف

 أن يعتبر الغيط أبو أن العام، األمين باسم الرسمي المتحدث عفيفي، محمود المفوض الوزير وأكد
 المستمر الخاطئة والقرارات االستفزاز مسمسل في وخطيرة جديدة حمقة ُيمثل األميركية اإلدارة قرار
 الفمسطينيين بين وتعايش سالم في أمل آخر عمى يقضي أن يوشك والذي الماضي، ديسمبر منذ

 انحياز عن يكشف النكبة تاريخ ذات في السفارة بنقل األميركي القرار أن ُمضيًفا واإلسرائيميين،
 ما منذ المنطقة في القائم الصراع وتاريخ لطبيعة رشيدة قراءة أي وغياب اإلسرائيمي لمطرف كامل
 عممية لرعاية المطموبة األىمية فعمًيا األميركي الطرف يفقد الذي األمر عاًما، سبعين عمى يزيد

 .لمنزاع ودائم عادل حل إلى تُفضي سممية

 قانوني أثر أي لو ليس القدس إلى األميركية السفارة نقل أن عمى الرسمي المتحدث شدد بدوره،
 العالم دول من الكاسحة الغالبية أن مؤكًدا محتمة، كأرض المدينة وضعية عمى انعكاس أو

 الحل قضايا استباق خطورة عمى الدولي اإلجماع تعكس نادرة سابقة في األميركي القرار رفضت
 .األميركية اإلدارة أركان بعُض  يتوىم كما التفاوضية العممية من القدس ممف إخراج أو النيائي،

 143 األمن مجمس لقرارات خرًقا وُيمثل الدولية، الشرعية عمى خارج األميركي القرار أن وأضاف
 القرار، ليذا السمبية التبعات لكافة التصدي عمى عازمةٌ  العربية الدول وأن ،9650 لعام 145و



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-25                   األحداليوم  :  6-12-2017

 يظل وبحيث المستقبل، في مماثمة خطوة عمى أخرى دولة أي تُقدم أال ضمان عمى والعمل
 .اتخذتو التي الدولة إدانة سوى أثرٍ  بال معزواًل  األميركي راءاإلج

 العربية نت المصدر: 

 في نار اطالق وقف يطمب قرار مشروع السبت مساء  باالجماع الدولي االمن مجمس اعتمد  
 نحو قتل فيما االنسانية المساعدات وصول امام المجال الفساح شير لمدة" وقت اسرع في" سوريا
 معقل الشرقية، الغوطة عمى السوري النظام ينفذه الذي القصف من ايام سبعة خالل مدنيا 296

 .دمشق قرب المعارضة فصائل

 لمدة وقت اسرع في الحربية االعمال بوقف االطراف كل" مرات عدة ُعدل الذي النص ويطالب
 ".دائمة انسانية ىدنة اجل من سوريا في االقل عمى متتالية يوما 00

 لممرضى طبي واجالء منتظم بشكل االنسانية المساعدات ايصال امام المجال افساح"ىو واليدف
 ".بالغة بجروح والمصابين

 العتيبي منصور الكويتي نظيره مع القرار مشروع طرح الذي سكوغ اولوف السويدي السفير وقال
 92 من اكثر النص تطمب وقد". انساني محض ىو النص سوريا، حول سالم اتفاق ليس انو"

 .االسد بشار السوري الرئيس نظام حميفة روسيا موافقة عمى لمحصول المفاوضات من يوما

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 الحرم اإلبراىيميم قتحي  المستوطن الييودي المتطرف "باروخ غولدشتاين -9661 -72-7  
أداء المصمين لصالة ويرتكب مجزرة بحق المصمين اثناء ، تحت أنظار جيش االحتالل  بالخميل 

 .شييدًا وعشرات الجرحى من الفمسطينيين 76، ما أوقع فجر يوم الجمعة 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


