
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-5- 19                   السبتاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 إيجاد ضرورة ، البنمي نظيره مع عقده مشترك صحفي ؤتمرفي ممحمود عباس  الرئيس أكد  
 المتحدة الواليات قيام عقب وذلك الدولية، الشرعية أسس وفق السالم تحقيق عمى تعمل دولية آلية

زاحة إلييا، بالدىا سفارة ونقل إلسرائيل عاصمة بالقدس باالعتراف االميركية  الالجئين ممف وا 
 .المفاوضات طاولة عن

 الدولية الحماية توفير عمى الدولي المجتمع قبل من الفوري العمل ضرورة إلى ،الرئيس  واشار
 الرد وكان المشروعة، بحقوقو لممطالبة سممية بمظاىرات خرج والذي االعزل، الفمسطيني لمشعب

 شعبنا أبناء من العشرات وقوع إلى أدى مما المتظاىرين عمى الحي النار اطالق االسرائيمي
 .وجرحى شيداء

لنؤكد دعمنا إلنشاء دولة فمسطين : "نزور فمسطين .خوان كارلوس فاريال بدوره قال الرئيس البنمي
 إلى جانب دولة اسرائيل ليعيشان بأمن وسالم".

، "بنما مصممة عمى لعب دور فاعل وبناء في العممية السياسية القائمة الرئيس البنمي وأضاف
 لمقضية الفمسطينية.عبر حل الدولتين، وبنما ستقوم بدورىا كوسيط لمبحث عن حل 

 وكالة وفاالمصدر: 

 لجنة تشكيل قرار بمرور ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  حبر 
 .اإلسرائيمي االحتالل انتياكات في لمتحقيق المحتمة فمسطين إلى حقائق تقصي

 >5الـ الدول وخص والعدل، الحق جانب إلى تقف التي الدول جميع مواقف لو، بيان في وثمن
 .القرار جانب إلى اإلنسان حقوق مجمس في صّوتوا الذين

 في تحقيق لجنة لتشكيل كبيرة بأغمبية اإلنسان حقوق مجمس اعتماد أن عمى عريقات وشدد
 قوة مساءلة تجاه الصحيح القرار ىو غزة، قطاع في االحتالل جيش ارتكبيا التي المجزرة
 وردع اإلنسان وحقوق اإلنساني والدولي الدولي لمقانون خروقاتيا عمى ومحاسبتيا االحتالل
حقاق الضحايا، لحقوق واالنتصار جرائميا،  .العدالة وا 

  مفوضية اإلعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

http://fatehinfo.net/post/150368
http://fatehinfo.net/post/150368
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 اإلجراءات من سمسمة اتخذت ةالفمسطيني القيادة ان ، الوزراء رئيس اهلل الحمد راميد. قال  
 المنظومة إحالة منيا الفمسطيني الشعب تواجو التي االستراتيجية المخاطر مستوى عمى

 تسميم وسيتم الدولية الجنائية لممحكمة جرائم من االحتالل يرتكبو ما وكل االستعمارية االستيطانية
 .القادم األسبوع مطمع رسميا اإلحالة

 وامين أردوغان، طيب رجب التركي الرئيس مع مشترك صحفي مؤتمر خالل اهلل الحمد وأضاف
 لمنظمة الطارئة االستثنائية القمة ختام في العثيمين يوسف االسالمي المؤتمر منظمة عام

 الميمة الدولية المنظمات من لعدد انضمت فمسطين" ان ، اسطنبول في اإلسالمي التعاون
 شعبنا حقوق لحماية وقانونية ودبموماسية سياسية خطوات من متاح ىو ما كل اتخاذ وسنتابع
 االحداث بحجم ودبموماسية سياسية عممية خطوات اإلسالمية االمو من ننتظر ونحن عنو والدفاع

 الحرية سبيل في العظيمة وتضحيات لشعبنا األسطوري لمصمود ينتصر وبشكل والمخاطر
 ".والمسيحية اإلسالمية ومقدساتيا القدس وحماية

 العنف يغير ولن فمسطين لدولة األبدية العاصمة وستبقى كانت القدس أن الوزراء رئيس وأكد
 الحقوق احترام وعدم السمطة غطرسة وأن والقانوني، التاريخي الواقع ىذا القانونية غير واالفعال

 وليست المشكمة من جزء انيا أخرى مرة تثبت الحالية األميركية اإلدارة ابدتيا التي الفمسطينية
 يضفي وال لممدينة القانوني الوضع غيري ال المحتمة القدس في األميركية السفارة افتتاح وأن الحل

 .إسرائيل قبل من الشرعي غير ضميا عمى الشرعية

 لمعدوان يستسمم ولن ارضو عمى والصمود الثبات سيواصل الفمسطيني شعبنا أن اهلل، الحمد واكد
 السبل متابعة عباس محمود بالرئيس ممثمة الفمسطينية القيادة وستواصل ونتغمب، وسنثابر
 والعدوان االستعمار نظام ومواجية شعبنا حقوق عن لمدفاع المتاحة والديبموماسية القانونية

 عمى وقع الذي التاريخي الظمم انياء وسيظل القدس منيا القمب وفي فمسطين وستظل اإلسرائيمي
 .االستعمار وانياء شعبنا

 وكالة وفا المصدر: 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ob5g3qa820870782699aOb5g3q
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 المجنة إن ،جنيف في اإلنسان حقوق مجمس لدى فمسطين مندوب خريشة إبراىيم السفير الق 
 القانون انتياكات جميع في االستعجال، وجو عمى لمتحقيق المجمس طرحيا التي المستقمة الدولية

 القدس فييا بما المحتمة، الفمسطينية األرض في اإلنسان لحقوق الدولي والقانون الدولي اإلنساني
 حقائق تقصي لجنة ليست فيي أقوى، قانونية صيغة تحمل  غزة، قطاع في سيما وال الشرقية،

نما  .حقائق وتقصي تحقيق لجنة وا 

 قاموا من تشخيص المجنة ىذه صالحيات من أن ، فمسطين لتمفزيون حديث في خريشة وأوضح
 العامة، لمجمعية تحقيقاتال نتائج بتوجيو توصي أنيا كما أسمائيم، ومعرفة االنتياك، بارتكاب

 .المختصة والمحاكم المتحدة األمم ومؤسسات

 الحقائق تقصي لجنة بابتعاث اإلنسان حقوق مجمس عن الصادر القرار عناصر أىم أن وأوضح
 الفمسطيني شعبنا أبناء من العزل، المنيين ضد وقعت التي باألحداث لمتحقيق السرعة وجو عمى
 أنيا كما شاممة الوالية بمعنى التحقيق، إلى المجنة وصول وحتى الماضي، آذار 63 من ابتداء

 فييا بما كافة الوطن محافظات في الزمنية الفترة ىذه في وقعت التي االنتياكات كل في ستحقق
 .غزة قطاع حدود عمى جرى ما وتحديدا الشرقية القدس

 معو التعاطي سيتم أنو مؤكدا القادم، العام من آذار شير في تقريرىا ستقدم المجنة أن إلى ولفت
 .واستنتاجات نتائج من إليو خمصت ما لرؤية حينو في

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 الحكومةثانيًا : ممف  

 جمستو في االنسان، حقوق مجمس تبني والمغتربين خارجيةال وزير المالكي رياض. د رحب 
 الشعب ضد االسرائيمية الجرائم يدين االصوات، باغمبية قراراً  ،امس عقدت التي ;5 الطارئة

 عمى وعدوانيا اسرائيل ارتكبتيا التي الجرائم في لمتحقيق دولية لجنة بارسال ويطالب الفمسطيني،
 منذ المستمرة اسرائيل، جرائم عمى السممي االحتجاج في حقو ممارستو اثناء الفمسطيني الشعب
 خالل من فييا بما لالسرئيل، االمريكية لالدارة تشجيع من ذلك رافق وما عاما، سبعين من النكبة
 .المحتمة القدس مدينة الى تعسفا سفارتيا نقل

 وزارة الخارجيةالمصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً  

صباح اليوم السبت  (عاما ;8) الساعي معيناعمنت وزراة الصحة عن استشياد المواطن :  
ي اصيب بيا من رصاص االحتالل خالل مشاركتو في مسرة العودة يوم االثنين متأثرًا بجراحو الت

 الماضي .

 الجمعة فيعمى المتظاىرين  االسرائيمي االحتالل عتداءاتا اجماليوكانت الصحة اعمنت ان 
 مصاب . 89  العودة مسيرة من الثامنة

 وزارة الصحة المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الى الجمعة مساء اسطنبول في استثنائية قمة ختام في االسالمي التعاون منظمة دول دعت  
 مؤكدة ،"لمحماية دولية قوة إيفاد" خالل من الفمسطينية االراضي لسكان" الدولية الحماية توفير"
 .غزة قطاع في" االسرائيمية لمفظائع  الشديدة إدانتيا"

 العبارات بأشد" ادانتيا عمى لمقمة الختامي البيان في المنظمة في المنضوية :8الـ الدول وأكدت
 وال المحتمة، الفمسطينية االرض في الفمسطيني الشعب بحق االسرائيمية لمقوات االجرامية االعمال

 .االسرائيمية القوات برصاص فمسطينيا 93 حوالى االثنين يوم  قتل حيث" غزة قطاع في سيما

 ارتكابيا في السرائيل" الدعم" بتوفير ترامب دونالد األميركي الرئيس إدارة الختامي البيان واتيم
 االسرائيمي االحتالل حماية منيا أشكاال يّتخذ" الدعم ىذا ان الى مشيرا ،"الوحشية الجرائم" ىذه
 ".الدولي االمن مجمس في المساءلة من

 سفارتيا نقل القانوني غير االميركية االدارة قرار أعقاب في تأتي الجرائم ىذه" ان الى البيان لفتو 
 في التمادي عمى االسرائيمية الحكومة شّجع مما المحتمة، القدس مدينة الى اسرائيل من رسميا
 ".الفمسطينيين المدنيين تجاه االرعن سموكيا

 فرانسوكالة  المصدر: 
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 الكويت صاغتو قرار مشروع بشأن مناقشات االثنين يوم المتحدة لألمم التابع األمن مجمس بدأي  
 في “دولية حماية بعثة” لنشر ويدعو الفمسطينيين المدنيين ضد لمقوة إسرائيل استخدام يدين

 .المحتمة األراضي

 63 خالل تقرير رفع جوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين من القرار مشروع ويطمب
 .“الفمسطينيين المدنيين وسالمة وحماية أمن لضمان وأساليب سبل” تبني بشأن يوما

 رويترزوكالة المصدر: 

 المتحدة الواليات مسؤولية عمى الجمعة، مساء أردوغان، طيب رجب التركي، الرئيس شدد 
 يقوض الذي( المحتمة لمقدس سفارتيا بنقل الخاص) االستفزازي القرار عواقب عن" األمريكية،

 ".بأسرىا المنطقة في السالم عممية

 القمة ختام في عقده مشترك صحفي مؤتمر خالل أردوغان، بيا أدلى تصريحات في ذلك جاء
 رامي الفمسطيني، الوزراء رئيس من كل مع إسطنبول، بمدينة اإلسالمي التعاون لمنظمة الطارئة
 .العثيمين أحمد بن يوسف المنظمة، عام وأمين اهلل، الحمد

 القرار عواقب عن األولى بالدرجة المسؤولة ىي األمريكية المتحدة الواليات" أردوغان وقال
 الذي الفمسطيني الجانب تعاقب بذلك وىي المنطقة، في السالم عممية يقوض الذي االستفزازي

 "السالم ينشد أنو مراًرا أثبت

 47 في القانوني غير قرارىا طبقت أنيا إال األمريكية، لإلدارة تحذيراتنا كل رغم" قائال وأضاف
 ىذا في قرارىا ونرفض الخطوة، بيذه نقبل ولن لم لكننا ،(القدس في سفارتيا افتتاح) مايو

  "أحمر خط والقدس لنا، بالنسبة العدم حكم في األمريكي القرار" أن، مشيرًا الى "الصدد

 االناضولوكالة المصدر: 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


