
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-5- 14                   األثنيناليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 الفمسطينية، القيادة اجتماع أن فتح لحركة المركزية المجنة عضو جبر اسماعيلالمواء :  أكد 
 .القدس في أىمنا صمود لتعزيز اإلجراءات من سمسمة سيتخذ االثنين، اليوم مساء

خالل اجتماع القيادة عمى انضمام فمسطين لمعديد  قال جبر، إن الرئيس محمود عباس سيوقعو 
 من المنظمات الدولية التي ترى امريكا أنيا تمس باسرائيل.

وشدد عمى أن القدس ستبقى عاصمة فمسطين االبدية ولن تنال منيا اسرائيل ميما فعمت االدارة 
 االمريكية.

لقدس وفي المسجد االقصى باليوم االسود والمساس بكرامة الشعب ووصف جبر ما جرى اليوم با
 الفمسطيني والعرب والمسممين جميعا في إشارة الى رفع العمم االسرائيمي عمى قبة الصخرة.

 
 وناشد جبر شعبنا بالدفاع عن القدس والمشاركة بالفعاليات المقررة غدا الحياء ذكرى النكبة.

مشؤون الخارجية والعالقات الدولية نبيل شعث بان اجتماع من جيتو، صرح مستشار الرئيس ل
وسيضم اعضاء المجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية  وشامالً  القيادة سيكون موسعاً 

لحركة فتح وقادة الفصائل بيدف مواجية الوضع في القدس وبحث التحديات التي تواجو القضية 
 الفمسطينية.

بحث تنفيذ قرارات المجمس الوطني المتعمقة بالتنسيق األمني وقال شعث إن االجتماع سي
والعالقات االقتصادية مع اسرائيل واالنضمام لممنظمات الدولية وطمب الحماية الدولية لشعبنا 
وتوسيع دائرة االعتراف بالدولة الفمسطينية اضافة الى التوجو المحكمة الجنائية الدولية الذي 

 دوثو في القريب العاجل.أصبح ممحا جدا وتوقع شعث ح

ن قوات االحتالل االسرائميي قد منعت االخ احمد حمس عضو المجنة المركزية لحركة أيذكر 
 فتح من التوجه عبر معبر بيت حانون لممشاركة في اجتماع القيادة الفمسطينية اليوم .

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 الواليات لدى الفمسطينية التحرير لمنظمة العامة المفوضية زممط رئيس حسام السفير الق 
 إن المحتمة القدس في األمريكية السفارة إفتتاح مراسم عمى ردا رسمي بيان في ، المتحدة،

 تشجع التي ممارساتيا بسبب المستويات أدنى إلى المتحدة الواليات تراجع اليوم سجل التاريخ"
 الحدود كل يتخطى سافر بشكل األبارتيايد، العنصري، الفصل نظام ترسيخ عمى إسرائيل

 ."سابقة وعالمية أميركية قيادات منيا حذرت التي والحواجز

 خرق لمقدس سفارتيا بنقل والباطل المرفوض المتحدة الواليات قرار" أن زممط. د وأضاف
 نظام لفرض تسعى التى إسرائيل في والكراىية التطّرف لقوى االستمرار إشارة ويعطي اللتزاماتيا
نكار دينية لمجموعة تمييزي  من ألكثر الدولي القانون كفميا التي والوطنية اإلنسانية الحقوق وا 

 ."فمسطيني مميون 21

 الجيود وقيادة لمسالم كوسيط انتيى اليوم المتحدة الواليات دور أن" الفمسطيني السفير وأكد
نياء الدولتين حل إلى لمتوصل الدولية  فييا بما 2691 العام في بدأ الذي اإلسرائيمي االحتالل وا 
. المتحدة األمم قرار حسب ينيالفمسطين لالجئين العودة حق وتطبيق المحتمة الشرقية القدس

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 برام األمة كمية في الطمبة مجمس مقاعد فتح لحركة التابعة عرفات ياسر الشييد كتمة اكتسحت 
 .1 أصل من مقاعد 1 عمى بحصوليا اهلل،

 الطالبية والمشاركة التصويت نسبة أن قرعوش، معتز الكميات في الشبيبة ممف مسؤول وأوضح
 شاركت األخرى الطالبية األطر أغمب أن مؤكداً  ،%17 نحو إلى وصمت الكمية انتخابات في

 ".المستقمين" إسم تحت

 الشبيبة وأن الفمسطيني، الشارع خيار ىي فتح أن يؤكد الجديد االنتصار ىذا: "قرعوش وأضاف
 تجري ان متمنياً  والمعاىد، الكميات في والطالبات الطالب خدمة عمى األقدر ىي الفتحاوية

 ".الغربية الضفة في تجرى كما غزة قطاع في اإلنتخابات

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 حجازي عوض االحد، اليوم األلمانية، دارمشتات بمدينة عقد الذي" فتح" حركة مؤتمر نتخبا 
 .الجديدة االقميم لجنة لسر اميناً 

 سمير الخارجية االقاليمب والتنظيم التعبئة مفوض المركزية المجنة عضو بإشراف المؤتمر وعقد
 الثوري المجمس وعضو االفرنجي، اهلل عبد االوروبية لمشؤون الرئيس مستشار وبحضور الرفاعي،
 نزال جمال" فتح" لحركة

 في ضمت والتي ، االقميم لجنة لسر امينا حجازي عوض انتخاب المؤتمر خالل وجرى
 سميمان، ونائل الشمالي، وموسى خطاب، وصالح حمزة وىالة عمرو، موسى: من كال عضويتيا

 .االشقر ووسيم الطيراوي، ومحمد إبراىيم، أبو ياسين وأحمد

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومةممف :  ثانياً  

 بالحرية تؤمن التي العالم دول كافة ، الحكومة باسم الرسمي المحمود المتحدث يوسف عاد 
( الشرقية القدس) عن اإلعالن الى الدولية، الشرعية قرارات عمى والحفاظ واالستقرار والسالم
 يمثمو الذي الدولية والقوانين الشرعية عمى السافر الخروج مواجية في فمسطين، لدولة عاصمة
 أشد في ،(االسرائيمي لالحتالل المقدسة عاصمتنا إعطاء) ترمب الرئيس وقرار االحتالل استمرار
 . التاريخ في وفانتازيا غرابة الدول رؤساء تصرفات

 بالده سفارة ترمب لنقل واسعة دولية وادانة برفض ،صحفي بيان في الرسمي المتحدث طالب كما
 .العربية وامتنا الفمسطيني شعبنا لنكبة السبعين المأساوية الذكرى في المحتمة القدس الى

 القدس تدشين يسمى ما أو( الجنون حفل) إلقامة الجارية والتحضيرات ترمب قرار ان وأضاف
 خطوة ويمثل ومقدساتنا وامتنا وبالدنا شعبنا عمى سافر عدوان ىو االسرائيمي، لالحتالل عاصمة
 اإلطاحة) استطاعتيا حسب دولة ألي تسمح سابقة وتشكل العالم مستوى عمى الفوضى تشرعن
 يرفضو الذي االمر الوطنية، والكرامة المقدسات عمى باالعتداء يسمح كما ،(اخرى دولة بعاصمة

 االنسان ظيور) منذ وجدت التي واالتفاقات والنواميس الدساتير كل وتناىضو البشرية أبناء كافة
 . الرىيبة االستعماري الجنون انفالت فترات باستثناء االرض عمى( العاقل
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 العربي شعبنا بأن المطمقة والحكومة القيادة ثقة عمى الحكومة، باسم الرسمي المتحدث وشدد
 مشارق في والمؤمنين والمسيحيين والمسممين االبطال العربية امتنا وأبناء الباسل الفمسطيني
 عاصمة العربية القدس بمدينة تمسكا ويزدادون يممكون ما بكل يدافعون سوف ومغاربيا، االرض
 القرارات ىذه مثل تحقيق يتاح ولن والمسممين، العرب وارواح قموب وعاصمة فمسطين

. الماضية التاريخية الحقب مدى عمى امتنا وأبناء شعبنا أسقطيا التي السوداء االستعمارية
 وكالة وفا: المصدر

قال يوسف إدعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية ، إن شعبنا بقيادتو الحكيمة لن يسمح بتكرار 
 نكبة جديدة في مدينة القدس، ولن يسمح بالسيطرة عمى المسجد األقصى.

وأشار ادعيس في بيان صحفي ، إلى أن المدينة تتعرض لمويالت من جراء االنتياكات بشكل 
اإلسرائيمي ومستوطنيو، والذين يمارسون جرائميم بحق القدس والمسجد يومي من قبل االحتالل 

 األقصى المبارك، وىذه الجرائم اشتدت وتيرتيا بعد اإلعالن المشؤوم، بنقل السفارة األميركية.

 وكالة وفا: المصدر

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

اليوم االثنين، شرق جباليا، وشرق عبسان االحتالل اإلسرائيمي، قوات  أصيب مواطنان برصاص  
 شرق خان يونس.

انطمقت من بوابة أبو صفية شرق جباليا وتوغمت شرق لقوات االحتالل  ليات عسكرية وكانت آ
شرق خان يونس،  عبسانمخيم العودة، وأخرى عبر بوابة أبو ريدة شرق خزاعة وشرق منطقة 

في محيط بوابة المدرسة، في حين توغمت وغمت قوات أخرى شرق البريج وسط القطاع فيما ت
 جرافات إسرائيمية شرق رفح وحاولت إزالة السواتر قرب مخيم العودة.

وتأتي إجراءات االحتالل العسكرية بالتزامن مع زحف جماىيري مرتقب، اليوم االثنين، صوب 
لسفارة المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، ضمن فعاليات مسيرة العودة، وتنديدا بنقل ا

 األمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتمة.

 وكالة وفا: المصدر
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 محافظات الضفة الغربية من مواطنين 9 االثنيناعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 محمد والشاب سالم، أبو أحمد والشاب ، النوري كايد محمد الشاب، والمعتقمين ىم :  والقدس
 الفتاح عبد نور، األقصى المسجد جنوب ِسموان بمدة من غيث أشرف الفتىمن نابمس،   خويرة

 .من الخميل فنونة أبو محمد القواسمي،

 وكالة معاالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

فمسطين دولة   دياب الموح سفير فمسطين بالقاىرة ومندوبيا الدائم لدى الجامعة العربية، أن قال 
طمبت عقد اجتماع عاجل لمجمس جامعة الدول العربية عمى مستوى المندوبين الدائمين في دورة 

األربعاء المقبل، وذلك لمواجية القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذتو   غير عادية
الواليات المتحدة االمريكية بنقل سفارتيا إلى مدينة القدس الشريف وذلك بعد إعالنيا السابق 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل االسرائيمي، والذي يعد بمثابة تحرك مخالف لمقانون 

مة.  الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّ

وقال إن ىذا الطمب جاء بناء عمى تعميمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية وشئون 
فعل وقرارات  الجتماع عن ردود المغتربين رياض المالكي مشددا عمى ضرورة أن يسفر ا

واجراءات عممية ترتقي الى مستوى ىذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية، 
وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعييا الجاد البطال قرار 

 .الواليات المتحدة االمريكية 

 المصدر: االهرام العربي

 لمجدل المثير الوعد لتحقق المحتمة  القدس في سفارتيا االثنيناليوم   المتحدة الواليات تدشن 
 ما وفي أشير منذ الفمسطيني والغضب الدولي االستنكار رغم ترامب دونالد الرئيس اطمقو الذي
 .الصدد ىذا في االميركية السياسة مع قطيعة يشكل

، في لمرئيس االمريكي مستشاران وكالىما كوشنر جاريد زوجيا مع ايفانكا ترامب ابنة وتشارك
 .حين يغيب غالبية سفراء الدول االجنبية لرفضيا لقرار نقل السفارة الذي يخالف االجماع الدولي

 رويترزوكالة  المصدر: 
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 لمقدس سفارتيا نقل بخطوة المتحدة الواليات إن ، التركي أردوغان الرئيس طيب رجب قال  
 ".بالسالم الحقيقية رغبتو عدة مرات أثبت الذي الفمسطيني الجانب تعاقب"

 انتيكت" القدس إلى السفارة نقل بقرارىا المتحدة الواليات أن عمى أنو بيان في أردوغان وشدد
 لحل كوسيط دورىا وخسرت الدولي، المجتمع لدى بمصداقيتيا وأضرت المتحدة، األمم قرارات
 ".والعدالة بالحق اإلنساني الشعور مع تتعارض التي الخطوة اإلسرائيمي،عبرىذه الفمسطيني النزاع

 يضرب الذي موقفيا مواصمة اختارت القدس، إلى لسفارتيا بنقميا المتحدة الواليات أن وأوضح
رادة الدولية، لمقوانين األساسية المبادئ الحائط بعرض  .الدولي المجتمع وا 

 أراضي احتمت التي اإلسرائيمية الحكومة أيضا كافأت المتحدة الواليات" أن التركي الرئيس وبّين
 مستوطناتيا وأنشطة الحصار فرضيا عبر الدولتين بحل التزاماتيا وانتيكت الفمسطيني الشعب
 ".المتحدة األمم قرارات ممنيج بشكل وتنتيك السالم عممية تقويض وتحاول القانونية، غير

 ".الفمسطينيين إخوتنا تجاه الممارس الظمم يغفر لن اإلنساني والضمير التاريخ" أن وأكد

 فمسطين دولة إقامة ىي الفمسطينية لمقضية ومستدام عادل حل إليجاد الوحيدة الطريقة أن وأشار
 .الشرقية القدس وعاصمة 2691 عام بحدود المستقمة

 ولن الشقيق وشعبو فمسطين دولة جانب إلى الوقوف ستواصل تركيا أن عمى أردوغان شدد كما
 .وحيدا يتركو

 وكالة االناضولالمصدر: 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 شمال عطروت مستوطنة عمى االستيالء من تتمكن العرب المقاتمين من ةقو  - 2611 -21-5
 . والصياينة العرب بين فمسطين حرب بداية في القدس

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات 


