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  أواًل : الممف السياسي

 مجمس ورئيس من رئيس سمطة النقد عزام الشوا ، ونبيل قسيس ،عباس محمود سيرئال تسمم  
 عمميا وخطة فمسطين في المالي لمشمول الوطنية االستراتيجية المال رأس سوق ىيئة إدارة

 .التنفيذية

 عمى لتحقيقيا الخطة تسعى التي واألىداف االستراتيجية  بنود أبرز عمى ،وتم اطالع الرئيس
 في المالي الشمول نسبة لرفع األساسي اليدف أن إلى واشاروا الفمسطيني، المالي الصعيد
  خالل من سيتم أدنى، كحد% 21 نسبة إلى( 8182–8102) الخطة تنفيذ فترة خالل فمسطين
 الخدمات الى الوصول وتعزيز الفمسطيني، المجتمع ألفراد المالية القدرات بناء عمى التركيز
 المستيدفة الفئات احتياجات تمبي مالية وخدمات منتجات تطوير خالل من واستخداميا، المالية

 الريادية، والمشاريع الرياديين الشباب: تشمل الفئات وىذه معقولة، وشروط أسعارب باالستراتيجية
 والمعاىد الجامعات وطمبة والمرأة، الصغر، ومتناىية والمتوسطة الصغيرة المنشآت وقطاع

 .المحدود الدخل وذوي والفقراء اإلعاقة، وذوي والمدارس،

 وكالة وفا: المصدر

 المجتمع التزام وجوب عمى  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقاتد. صائب  اكد  
 فمسطين دولة واستقالل االسرائيمي االحتالل وانياء ، الدولية والشرعية الدولي بالقانون الدولي

 كافة النيائي الوضع قضايا وحل. 0٦٩١ حزيران من الرابع حدود عمى الشرقية القدس بعاصمتيا
 . العالقة ذات الدولية الشرعية لقرارات استنادا واألسرى الالجئين قضية رأسيا وعمى

واعضاء العرب وحمل عريقات خالل لقاءات منفصمة مع عدد من المسؤولين االلمان والسفراء 
 الحكومة منتدى برلين لمعالقات الخارجية ،ركتو بمشا الجالية الفمسطينية بالمانيا عمى ىامش

 االستعمارية النشاطات الستمرار  نتيجة السالم عممية انسداد عن الكاممة المسؤولية االسرائيمية
 ، األحمر الخان محمي مجمس بيدم التيديد فى بما ، المحتمة القدس فى وخاصة االستيطانية

 المجنة عضو ومنع الفمسطينية القيادات من والعشرات غيث عدنان القدس محافظ واعتقال
 التى الحرب وجرائم غزة قطاع حصار استمرار الى اضافة ، السفر من الحسيني عدنان التنفيذية
 . غزة قطاع فى السممية العودة مسيرات ضد ترتكب
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 ارتكاز نقطة يعتبر الفمسطينية المصالحة وتحقيق االنقسام أسباب ازالة ان عمى عريقات وشدد 
 . الفمسطيني الوطني المشروع عمى والحفاظ ، العصر صفعة السقاط

 أمانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: المصدر

 الدولية القرارات تحويل إلى الدولي المجتمع فتح، الفمسطيني الوطني التحرير حركة دعت 
نصاف وواقع، فعل إلى الفمسطينية بالقضية المتعمقة  الظمم عميو وقع الذي الفمسطيني الشعب وا 
 .عام مئة من ألكثر

 يوم لمناسبة ،ةالفكري والتعبئة والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في فتح، وقالت
 الكيل سياسة الدولي المجتمع ينيي لكي آن واناآل إن الفمسطيني، الشعب مع العالمي التضامن
 المشروعة الوطنية بالحقوق الخاصة المتحدة األمم قرارات بتنفيذ األمر يتعمق عندما بمكيالين
 .الفمسطيني لمشعب

قامة المصير وتقرير العودة في األساسية حقوقو شعبنا ينال حتى الكفاح ستواصل أنيا وأكدت  وا 
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 0٦٩١ يونيو حزيران من الرابع حدود عمى الفمسطينية الدولة

 تصفية وتستيدف الفمسطيني الشعب ومستقبل مصير تيدد التي الكبيرة المخاطر من فتح وحذرت
 أن إلى مشيرة القرن، بصفقة المرحمة ىذه في تتمثل التي المخاطر وىي العادلة، الوطنية قضيتو
 وازاحة انياء بيدف االسرائيمي اليمين وحكومة ترمب إدارة قبل من تنفيذىا يجري الصفقة ىذه

 .الدولتين حل مبدأ وانياء المفاوضات، طاولة عن والالجئين القدس قضية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

 مستمرة االتصاالت ان عمى  ، التحرير بمنظمة الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي ابو احمد كدأ 
 تدبيري كإجراء الماضي حزيران في اتخذتيا التي التدبيرية االجراءات عن لمتراجع األونروا مع

 . المالية ازمتيا لمواجية

 دائرة بمقر مكتبو في األونروا ازمة خمية مع االربعاء مساء لقائو خالل ىولي ابو. د واضاف
 األمريكية اإلدارة قطع عن الناجمة المالية ازمتيا تجاوزت األونروا ان غزة بمدينة الالجئين شؤون
 اجرءاتيا في لالستمرار لألونروا مبررات ال انو الى الفتا األونروا لميزانية كامل بشكل تمويميا
 . التقشفية

https://fatehinfo.net/post/154233
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 األونروا اتخذتيا التي التدبيرية واالجراءات لالونروا المالية االزمة تطورات االجتماع وبحث
 التفويض لتغيير االسرائيمي االمريكي المسعى لمواجية التحرك وخطة المالية ازمتيا من لمخروج
 . 810٦ العام من نوفمبر في لألونروا الممنوح

 دائرة شؤون الالجئين: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

من مناطق مختمفة  ينمواطن 01 الخميس اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتمقت 
عمير سالمة من نابمس، وعيسى عامر من  :بين المعتقمين من وعرف، الغربية الضفة بمحافظات

قمقيمية، وحازم عبد اهلل لدادوة من المزرعة الغربية شمال رام اهلل، وجعفر محمود صفا من كفر 
 .مالك شرق رام اهلل

 صحيفة القدس: المصدر

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 لمتضامن العالمي اليوم مناسبةب خطابو في غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمينقال  
 يوماً  العامة الجمعية إنشاء إن ، نوفمبر 8٦ في سنوياً  إحياؤىا يتموالتي  الفمسطيني الشعب مع

 غير الجماعية بميمتنا يذكرنا" عاما، أربعين من أكثر منذ الفمسطيني الشعب مع لمتضامن دولياً 
 إحدى العقود مر عمى أصبحت الفمسطينية القضية أن إلى مشيراً ، فمسطين قضية لحل المنتيية

 .الدولي المجتمع عمى المستعصية التحديات أكبر

 القسري اإلخالء المستمر، والبناء االستيطاني التوسع اليدم، عممياتوأوضح غوتيريش أن 
 قضايا تحل لن األحادية الخطوات ، وأن ىذه  السالم تجمب لن الجماعية العقابية والتدابير
 بالمعايير وااللتزام نية، بحسن فقط، البناءة لمفاوضاتا، الفتًا البى أن النزاع أو النيائي الوضع
 ."األمد طويل المرغوب الحل ستجمب الدولتين، لحل عمييا والمتفق طويل أمد منذ القائمة

 اتخاذ إلى الفاعمة، الجيات جميع" داعياً  كاف، غير الوضع احتواء أن عمى العام األمين وشدد
 في جنب إلى جنبا تعيشان لدولتين 020 القرار في الوارد بالوعد الثقة واستعادة جريئة خطوات
 عام خطوط أساس عمى حدود مع الشعبين، لكال الشرعية الوطنية بالتطمعات وتفي وأمن، سالم



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-11- 29                   الخميساليوم  : 

 لمشعب لمتصرف القابمة غير الحقوق لتحقيق الوحيدة الطريقة" ىي ىذه أن إلى مشيرًا ،  0٦٩١
 ."وعادل شامل سالم لتحقيق الوحيد والخيار. الفمسطيني

 بمساعدة التزامو عمى والتأكيد مشاركتو تكثيف إلى الدولي المجتمع العام األمين ودعا
 .الدولتين حل إلى التوصل في واإلسرائيميين الفمسطينيين

 موقع اخبار االمم المتحدة: لمصدرا

 

 في واالستقرار السالم مفتاح ىي الفمسطينية القضية أن الثاني عبداهلل الممك العاىل االردني أكد
 الالجئين وحق القدس رأسيا وعمى النيائي الوضع قضايا جميع معالجة ويجب األوسط، الشرق
 اإلسرائيمي الفمسطيني لمنزاع شاممة تسوية إطار وضمن جادة مفاوضات عبر والتعويض بالعودة
 .الصمة ذات الدولية الشرعية قرارات أساس عمى

 الفمسطيني الشعب بممارسة المعنية المجنة رئيس إلى وجييا رسالةوقال الممك االردني في 
 الفمسطيني الشعب مع التضامن يوم بمناسبة نيانغ، شيخ السفير لمتصرف، القابمة غير لحقوقو
 .عام كل من الثاني تشرين من والعشرين التاسع في يصادف الذي

 الدولي الصعيدين عمى الخطيرة التطورات ظل وفي إنو الرسالة في العاىل األردني وقال 
 السالم يزال وال األوسط، الشرق في المركزية القضية تشكل الفمسطينية القضية تزال ال واإلقميمي،

 تبنتيا التي العربية السالم مبادرة تجسده الذي االستراتيجي، العربي الخيار ىو والدائم الشامل
 .اإلسالمي التعاون منظمة ودعمتيا العربية الدول جميع

قامة الدولتين حل عن بديل ال أنو الممك عبد اهلل  وأكد  السيادة ذات المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 0٦٩١ عام حزيران من الرابع خطوط عمى لمحياة والقابمة

 الشرعية، وغير القانونية غير اإلسرائيمية االستيطانية النشاطات جميع أن العاىل االردني أكد كما
 ىذه كل وأن الفمسطينيين، ممتمكات وىدم الطرق وشق األراضي مصادرة عمميات ذلك في بما

 تشكل أنيا كما التزامات، ترتب وال حقوقاً  تُنشىء ال والمدانة المرفوضة اإلسرائيمية اإلجراءات
 .الدولتين حل لتحقيق الوصول أمام حقيقياً  عائقاً 
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 اإلسالمية التاريخية العربية اليوية عمى الحفاظ في األردن التزام أن عمى الممك عبد اهلل  وشدد
 الشريف لمقدس المسيحية

 وكالة األنباء االردنية: لمصدرا

 تتعرض" الفمسطينية القضية أن من ، العربية الدول لجامعة العام األمين الغيط أبو أحمد حذر  
 أن توشك التي المجحفة والقرارات المنحازة" األميركية لممواقف نتيجة ،"مسبوقة غير تيديدات إلى

 ".الدولتين حل لتطبيق فرصة أي عمى تقضي

 الشعب مع لمتضامن العالمي باليوم العربية الجامعة باحتفالية كممتو في الغيط أبو وأشار
 الدولتين، حل معالم لتغيير" الماضي العام خالل سعت المتحدة الواليات أن إلى الفمسطيني،

 واالعتراف لمقدس سفارتيا نقل عبر" التفاوض طاولة عمى من والالجئين القدس قضيتي وسحب
 ".لألونروا دعميا إيقاف جاء ثم إلسرائيل، عاصمة بيا

 بالدىم سفارات نقل احتمال عن مسؤولوىا يتحدث التي لمدول حديثو لمجامعة، العام األمين ووجو
 وتمحق الدولي، لقانونا تخالف" الخطوة ىذه إن قائال وأستراليا، والتشيك البرازيل مثل القدس، إلى

 العربية الدول بكافة الدول ىذه وبعالقات العربي، العام الرأي لدى الدول ىذه بصورة بالغا ضررا
 القضية ثوابت من تغير لن" الخطوات ىذه أن عمى، مشددًا والمستويات األصعدة مختمف عمى

 ".شيئا الفمسطينية

 عربية نيوز سكاي: المصدر 

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

 

 بين فمسطين تقسيم إلى والداعي 020 رقم الدولي األمن مجمس قرار صدور - 00-0٦9١-8٦
 .والييود العرب
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 مراقب لدولة فمسطين عضوية مستوى رفع تقر المتحدة لألمم العامة الجمعية 00-8108-8٦
 عن دولة 90 وامتناع دول ٦ ورفض دولة 032 بأغمبية وذلك المتحدة األمم في عضو غير

 .التصويت

لذي اقرتو من مع الشعب الفمسطيني ايصادف اليوم العالمي لمتضامن كل عام  -00-8٦
 .0٦١١-08-8بتاريخ المتحدة  لألممالجمعية العامة 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع 


