
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-17                   السبتاليوم  :  6-12-2017

 واًل : الممف السياسيأ

 رفيعين وفدين بين سيعقد موسعاً  اجتماعاً  ان االحمد عزام فتح لحركة المركزية المجنة عضو اعمن
 .القادم الشير بداية القاىرة في الشعبية والجبية فتح من

 الذي االتفاق المقاء ىذا يعزز بان اممو عن ،"فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في االحمد واعرب 
 . موعده في الوطني المجمس لعقد الفصائل بقية مع تم

 في- سيعقد الوطني المجمس ان مؤكداً  الشعبية الجبية مع المقاء نتائج ازاء تفاؤلو  االحمد وابدى
 . المقبل نيسان شير من الثالثين في -االحوال كل

 بين -وستستمر– بالفعل بدأت قد المجمس لعقد التحضيرية االجتماعات ان الى االحمد واشار
 بما التحرير لمنظمة جديدة ىيئات انتخاب يشمل الذي االعمال جدول عمى لالتفاق الفصائل
 . المركزي والمجمس التنفيذية المجنة يشمل

 وحتى 8811 عام من السياسية لممسيرة شاممة مراجعة االحمد، بحسب المجمس، سيجري كما
 طرحيا التي الرؤية من مالمحو ستستمد والذي القادمة مرحمةلم السياسي البرنامج لصياغة االن
 .الماضي شباط في االمن مجمس في الرئيس السيد

 ىي التنفيذية المجنة وان" فمسطين دولة رئيس" عمى سيؤكد المجمس ان الى االحمد ولفت 
 .المتحدة االمم في فمسطين عضوية لقبول وفقا وذلك" فمسطين دولة حكومة"

 المجمس اجتماعات لحضور مدعو الفمسطيني الكل ان  فمسطين لصوت  االحمد واضاف 
 حماس دخول قبل االنقسام انياء ضرورة عمى شدد لكنو( الحالية بييئتو اي) القائم الوطني
 . التحرير لمنظمة

 بمؤتمر اسماه ما لعقد دعا الذي مرزوق ابو موسى حماس في القيادي تصريحات عمى ورداً 
 منظمة خارج زالت ما حماس ان االحمد قال الوطني، المجمس انعقاد من بدال جامع وطني

 . االنقسام انياء قبل داخميا تصبح ولن التحرير

 ستبقى ذلك ودون التحرير منظمة لدخول حماس بوابة ىو االنقسام انياء ان االحمد واضاف
 ال تزال ال وانيا حماس لدى االن حتى متوفرة غير االنقسام انياء ارادة ان الى الفتا خارجيا
 . السياسية الشراكة بمبدأ تؤمن
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 تواجدىم اماكن كافة في الفمسطينيين لكل المعنوي الوطن ىي المنظمة ان عمى االحمد وشدد
 االنقسام سرطان بنقل يسمح ولن المساومة تقبل ال  الفمسطينية التحرير منظمة ان عمى مؤكداً 
 . الييا

 لحماس االتيام توجو لم فتح حركة ان االحمد اوضح غزة، في االثمة االغتيال محاولة وبشأن
 استمرار يريد من كل ان مضيفا غزة في الواقع االمر سمطة بوصفيا المسؤولية حممتيا لكنيا

 .استفيام عالمات عميو نضع االنقسام

 ىذه الن الوضع يفجر ان حاول من الميم بل بالتنفيذ قام من او االداة ليس الميم ان واضاف 
 ية.ودمو  امنية كارثة لحصمت – اهلل سمح ال – نجحت لو االثمة المحاولة

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

حركة ، عضو المجنة المركزية لالتحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. قال
 .الفشل مصيره ترمب، دونالد االميركي الرئيس إدارة تتبعو الذي اإلمالءات طريق إن ،فتح

 يرافقو لوبيز، كاسترو الفانسو الخارجية لمشؤون اإلسباني الدولة وزير ،استقبالو خالل ذلك جاء
 مؤسسة عام ومدير ،.( U.N.D.P)الـ مؤسسة عام ومدير القدس، في اإلسباني العام القنصل
 .حدة عمى كل القدس، في السويدي العام القنصل يرافقو لألبحاث، السويدية برنادوت فولك

 اإلسرائيمي الحصار رفع عبر يتم غزة قطاع في االنسانية المشاكل حل أن عريقات وأكد
 عبر الوطنية المصالحة وتحقيق االنقسام أسباب إزالة خالل ومن وجوا، وبحرا برا عميو المفروض
 التعددية عمى القائمة السياسية الشراكة وركائز أسس إلى واستنادا الشعب، إلرادة االحتكام
 .السمطات تعدد وليس السياسية

 أمام بالت جرين جيسن كممة خالل من غزة قطاع عمى ترامب الرئيس إدارة تباكي أن عمى وشدد
 لنقل مقدمة كونو يعدو ال غزة، في اإلنسانية عاألوضا لبحث األبيض البيت في ُعقد مؤتمر

 كجزء غزة لدولة وتمييدا أخرى، جيات إلى غزة قطاع من( إسرائيل) االحتالل سمطة مسؤولية
 المفاوضات، طاولة من والالجئين القدس ممفات إسقاط إلى اليادفة ترمب الرئيس صفقة من

 ،8891 حزيران من الرابع حدود عمى الدولتين خيار تدمير بيدف القطاع عن الضفة وفصل
 .باالبرتيايد المتمثل الواقع باألمر واستبدالو
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 قطعت ان بعد االنسانية غزة قطاع اوضاع عمى بالت جرين يحرص كيف: عريقات وتساءل
 الالجئين وتشغيل غوث وكالة مخصصات من دوالر ميمون 033 مبمغ ترمب الرئيس إدارة

 .الالجئين من غزة قطاع سكان من% 17 لحولي خدماتيا تقدم التي األونروا،

 ىو فمسطين لدولة كعاصمة الشرقية والقدس والقطاع لمضفة الجغرافية الوحدة تحقيق أن وأكد
 .غزة قطاع مشاكل جميع لحل الطرق أقصر

 المصدر: وكالة وفا 

 لدييا ما بتقديم ،"حماس" حركة الفتياني، ماجد" فتح" لحركة الثوري المجمس سر أمين طالب  
 جياز ورئيس اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس موكب استيداف حول وحقائق، بيانات من

 .غزة قطاع إلى دخوليما أثناء فرج، ماجد العامة المخابرات

 مفرداتيم تغيير إلى وناطقييا، حماس قادة ،"فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في الفتياتي ودعا
 ال" فتح" أن مؤكدا الموكب، استيداف في التحقيق اتجاىات حرف وعدم وتصريحاتيم االعالمية

 وقيادتو، الفمسطيني لمشعب الحقائق تقدم أن حماس من يتطمب ما ألحد، اتيامات توجو أن تريد
 .الوحدة تحقيق تدعم أن أرادت ما إذا

 بوجود تعمل غزة قطاع في أطرافا ىناك أن تام بوضوح تؤكد األولية التحقيقات أن إلى وأشار
 .وعمميم تواجدىم عن النظر يغض أو تحركاتيم يدعم حماس، من داخمي غطاء

 اآلراضي في نوعيا من األولى أنيا إلى مشيًرا اآلثمة، االغتيال محاولة تبعات من الفتياني وحذر
 .الفمسطينية

 فمسطين صوت: المصدر

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 جديد إسرائيمي مخطط عن اإلعالن ان: الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف الق  
 ضمن يأتي خطير، احتاللي استيطاني مخطط ىو والقطار، الحديدية بالسكك المستوطنات لربط
 من المحتمة ارضنا في تنفيذىا عمى وتعمل االحتالل حكومة تقودىا التي الشرسة التصعيد حممة
 الجائرة االميركي الرئيس مواقف الى ذلك في اسرائيل وتستند عمييا، والسيطرة وسرقتيا نيبيا اجل

 . وفظائعو لالحتالل والمنحازة
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 االحتالل محاوالت ضمن أيضا يندرج المخطط ىذا ان ،صحفي تصريح في المحمود وأكد
 تمييدا ارضنا عمى المستوطنات ابقاء عمى والعمل اإلسرائيمية السيادة يسمى ما فرض االسرائيمي
 كاممة مةالمستق دولتنا إقامة مستقبل وتدمير بالدنا تجزئة وبالتالي محيطيا، عن ونزعيا القتطاعيا

 . 91 حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا السيادة

 يرضخ ولن شعبنا يمرره  لن االحتالل حكومة عميو تقدم ما ان عمى الرسمي المتحدث وشدد
 .إلسقاطو والكفاح والرفض التحدي من بمزيد ويواجيو قيادتو خمف يقف بل أمامو

 وكالة وفا: المصدر

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

عاما(،  07الشاب شادي عيسى معالي ) السبت اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
وليد  :االسيرين المحررين قوات االحتالل سممتفيما  ،من مخيم الدىيشة جنوب بيت لحم

دىم منزلي ذوييما ، بعد البستنجي، وعبد اهلل سميمان نواورة، بالغين لمراجعة مخابراتيا 
 بيت  لحم. وتفتيشيما، في منطقة العبيات شرق

اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم السبت، بمدة عزون شرق قمقيمية،  متصل  وفي سياق
 .وتمركزت وسط حارة المنطار بعد ان عزلتيا عن باقي الحارات والشوارع

 ورعاة مزارعين السبت، اليوم صباح اإلسرائيمي، االحتالل قوات استيدفتوفي محافظات غزة 
 ىاجمت فيما غزة، قطاع جنوب يونس، خان شرق الفخاري منطقة وفي غزة، مدينة شرق أغنام
 .المياه وخراطيم الرشاشة األسمحة بنيران السودانية منطقة بحر قبالة الصيادين مراكب بحريتو

 قرب اندلعت مواجيات خالل اإلسرائيمي، االحتالل قوات برصاص أصيبوا قد مواطناً  57 وكان
 مرور مع تزامناً  الجمعة، امس غزة قطاع وشرق شمال الحدودي الشريط عمى التماس مناطق
 .إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف ترمب إعالن عمى يوم مائة

 وفاوكالة المصدر: 

 لمتمفزيون الثانية القناة معو أجرتيا مقابمة في كحمون، موشي اإلسرائيمي، المالية وزير قال 
 إذا ما يقرر من ىو العام، النائب أن يؤكد والقانون واحد، وقانون واحد رجل ىناك" اإلسرائيمي،

 اتيام الئحة بتوجيو يقضي قرارا اتخذ أنو العام، النائب وسُيعمنُ  ال، أو اّتيام الئحة سيقّدم كان
 ".الحكومة رئيس بحقّ 
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 بحّقو ُوّجيت حال لمحكومة، كرئيس بميامو نتنياىو يستمر   أن يمكنُ  ال" أنو كحمون وأوضح
 .يتغّير ولم أشير، ثالثة منذ موقفو ىو ىذا أن إلى ُمشيرا ،"اّتيام الئحة

 .نتنياىو بحقّ  اتيام الئحة ُوجِّيت حال االئتالف في يبقى لن حزبو أنواكد كحمون 

 84عرب موقع المصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 تقدمت ىايمي نيكي المتحدة األمم في المتحدة الواليات مندوبة أن ، بوليسي فورين مجمة كشفت  
 وبسبب المتحدة األمم في المتحدة الواليات تدعم ال التي الدول بمعاقبة تيديداتيا يترجم بمشروع
سرائيل المتحدة الواليات ضد الدول ىذه وقوف  كانون 58 يوم المتحدة لالمم العامة الجمعية في وا 
 العالم في الفقيرة الدول من دولة 03 ىإل يصل الدول ىذه عدد أن الى مشيرة ،5381 األول
 .الثالث

 بدعم مشروطة خارجيا تقدميا التي المساعدات لجعل امريكية كمحاولة الخطوة ىذه وتأتي
 األميركية المالية االلتزامات من دوالر ماليين 883 بخفض أميركي قرار بعد وذلك سياسي،
 صوتت التي الدول ىذه من وانتقاما( أونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إغاثة لـوكالة التقميدية

 عاصمة المحتمة بالقدس االعتراف بشأن الماضي األول كانون 9 يوم المتحدة الواليات قرار ضد
 .إلسرائيل

 العامة الجمعية في المتحدة الواليات وضد الفمسطينيين جانب إلى صوتت دولة 851 وكانت
 المتحدة الواليات جانب إلى دول سبع صوتت فيما ، 5381 \85\81 يوم المتحدة لألمم

سرائيل  .وا 

 معاوكالة المصدر: 
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 النووي لالتفاق" تكميمي" التفاق التوصل بشان مباحثات االوروبية والقوى المتحدة الواليات اجرت 
 .المستوى رفيع أميركي مسؤول وفق المقبل، مايو 85 بحمول االيراني

 والدول إيران بين الموقع االتفاق من" باالنسحاب" ىدد قد ترامب دونالد األميركي الرئيس وكان
 يتم لم ما عقوبات، رفع مقابل إليران النووي البرنامج عمى قيودا فرض والذي الكبرى، الست

 .المقبل مايو 85 قبل 5387 عام اتفاق في ثغرات يعتبره ما بإزالة مطالبا ،"تحسينو"

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 7 مدتيا جديدة لوالية لمبالد رئيسا بينغ جين شي انتخاب السبت اليوم الصيني البرلمان أعاد  
 .لمرئيس نائبا الوثيق شي حميف كيشيان وانغ انتخب فيما سنوات،

 ورئيسا الشعبية الصين لجميورية رئيسا" انتخب بينغ جين شي بأن الرسمية شينخوا وكالة وأفادت
 األولى الدورة خالل السبت اليوم صباح الشعبية الصين لجميورية المركزية العسكرية لمجنة

 ".الصيني الشعب لنواب عشر الثالث الوطني لممجمس الجارية

 روسيا اليومالمصدر: 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 المسجد داخل القنابل من كمية عمى يعثرون األقصى لمسجدا حراس -8818 -81-0 
 .تفجيره في لتستخدميا ييودية جماعة وضعتيا

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية 


