
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-1- 1                  الثالثاءاليوم  : 

 النطالقة المارد الفتحاوي 45كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الذكرى الـ 

 

   يأواًل : الممف السياس

 .فمسطين لدولة األبدية العاصمة وستبقى لمبيع، ليست القدس إن عباس، محمود رئيسال قال

 االثنين، مساء" فتح" وحركة فمسطين ثورة النطالقة 45الـ الشعمة ايقاد ميرجان خالل الرئيس وأكد
 وكل وشعبنا أىمنا يسمح ولن ألحد، نسمح ولن أبدا نقبل لن" أننا ،اهلل رام مدينة في الرئاسة بمقر
 ".أبدا يحدث لن وىذا إلسرائيل، القدس ترمب يبيع وأن القدس، يبيعوا أن أحراره، وكل العالم

 ذلك، يفعل أن ألحد نسمح لن ينفذونيا، أن ويحاولون بعيد، من يحيكونيا مؤامرة، ىذه: وتابع
 طفل سيرفع عرفات، ياسر الخالد الشييد قال كما لفمسطين، األبدية العاصمة القدس ستبقى

 .وكنائسيا ومآذنيا، أسوارىا عمى فمسطين عمم فمسطيني

 األسرى، بمعاناة الجرحى، بدم الشيداء، بدماء بإرادتكم، الثورة استمرت عاما 45: سيادتو وقال
 .المستقمة الفمسطينية الدولة عمى يحصل حتى ستستمر الشعب ىذا معاناة

 . يمنع ايقاد شعمة الثورة الفمسطينية في غزة ىو خارج عن الصف الوطني وقال الرئيس ان من

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية    

 

 باعترافيا إلسرائيل انحياز من األميركية اإلدارة بو قامت ما إن عباس محمود الرئيس قال 
 أن كما ييزنا، لن ضدنا، عقابية إجراءات واتخاذىا إلييا، بالدىا سفارة ونقل ليا عاصمة بالقدس

 وحقوقنا الوطنية ثوابتنا عن نتنازل يجعمنا ولن القدس، في حقنا يقوض أو يزيل لن ذلك كل
 أن حقيقة يغير ولن الدولية، لمشرعية مخالفة عصر صفقة عمى نوافق يجعمنا ولن المشروعة،

 .الفمسطينية دولتنا عاصمة ىي الشرقية القدس

 التحرير حركة النطالقة والخمسين الرابعة الذكرى في ،االثنين مساء كممته في  الرئيس وأكد
 المساعدات بقطع األميركية اإلدارة من ضدنا الموجية العقوبات أن فتح، – الفمسطيني الوطني

https://fatehinfo.net/post/154831


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 
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 وحقوقيم الالجئين ممف يمغي ولن مواقفنا، يغير لن األونروا، وعن الفمسطينية، الحكومة عن 
 .495 القرار رأسيا وعمى الدولية، الشرعية لقرارات طبقاً  المكفولة

لى ت،قدم" فتح" حركة أن الرئيس وأضاف  الوطني العمل وفصائل شعبنا شرائح جميع جانبيا وا 
 زلنا ال إننا ليم، ونقول جميعًا، نجّميم الذين والجرحى واألسرى الشيداء قوافل كافة، الفمسطيني

 بقيادة المستقل، وقرارنا الوطني، مشروعنا ونحمي الوطنية، بالثوابت نتمسك والقسم، العيد عمى
 والمعنوي السياسي وبيتو الفمسطيني، لمشعب والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير منظمة

 .كافة تواجده أماكن في

رىاب واالجتياحات، االعتقاالت،" أن وتابع  االقتصاد وخنق المنازل، وىدم المستوطنين، وا 
 توسيع إلى سيؤدي بل إلسرائيل، والسالم األمن يجمب لن العنصرية، القوانين وفرض الفمسطيني،

راقة والتطرف والفوضى العنف دائرة  ".الدماء وا 

 مشاورات بإجراء المركزية االنتخابات لجنة تكميف تم إنو الرئيس قال الداخمي، الصعيد وعمى
جراء التشريعي المجمس بحل القاضي الدستورية المحكمة قرار لتنفيذ فورية  التشريعية االنتخابات وا 
 .االنتخابات ىذه إلجراء لالستعداد الجميع داعيا أشير، ستة خالل

 من إخالص بكل مصر في األشقاء مع ونعمل الوطنية، وحدتنا لتحقيق نسعى: "الرئيس وأضاف
 واحد، شرعي وسالح واحد، وقانون واحدة لحكومة وصوالً  ،7142 أكتوبر اتفاق تطبيق أجل

 عن غزة لفصل المشبوىة المشاريع ومواجية شعبنا، أبناء دعم أجل من" العمل مواصمة مؤكدا
 ".ومقدساتنا وقدسنا أرضنا، يحتل من مع فقط يستمر أن يجب فصراعنا الوطن،

 لقراءة النص الكامل لكممة الرئيس اضغط هنا

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية    
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 الجنوبية بالمحافظات االعالم مسؤول ، فتح لحركة الثوري المجمس عضو نصر اياد االخ أكد   
 الفمسطينية الثورة النطالقة 45الـ الذكرى إليقاذ الشعمة بمناسبة  مسأ خرجت فتح حركة ان ،

 .  يدعون كما النظام عن خارج سموك أي تشكل تكن ولم ، وحضاري سممي بشكل ، المعاصرة

 فتح حركة في اننا ،الثالثاء اليوم صباح فمسطين صوت إذاعة مع لقاء في نصر وأضاف
 سممي بشكل خرجوا الذين فتح حركة ألبناء حماس اجيزة قبل من القمعي التعامل من تفاجئنا

 الحقد حالة عكس القمعي سموباال ان الى مشيراً  ، حركتيم انطالقة ذكرىشعمة إليقاذ  وحضاري
 . فتح حركة  تجاه حماس حركة من

 وتقيم انطالقتيا شعمةفعالية إيقاذ  تحيي فتح تترك ان حماس بحركة االجدر كان: نصر وقال
 . واضح بشكل غزة في الفتحاوي والحضور المشيد

 وعكست سابقة وطنية مناسبات في بمميونيات شاركت وان سبق فتح حركة ان :نصر وأضاف
 كافة في فتح حركة ان الى مشيرا   ، العام ظامالن عمى خمل أي يشكموا ولم ومنظم جميل شكل

 .  الذكرى إلحياء والوحدوي السممي االحتفال عمى أكدت بياناتيا

 لجماىير يسمح وحين ، مثميا حاضر أحد وال وبقوة غزة في حاضرة فتح حركة ان نصر وأضاف
 .عبث ذلك دون وما القيادة ونداء الشرعية نداء وتمبي وبقوة تحضر بالحضور فتح حركة

 جماىير التفاف يؤكد حماس اجيزة من والمنع القمع رغم الجماىيري الحضور أن الىنصر  وأشار
 . عباس محمود الرئيس العام بالقائد ممثمة الشرعية قيادتيا حول فتح حركة

 تسحب ان والمنع والقوة بالقمع يمكن انو اعتقدت حين واىمة حماس حركة ان نصر واوضح
 اخطأت وغيرىا فيي ، تريد لمن ومنحيا الحركة ابناء قموب من عباس محمود الرئيس شرعية

 .الشعب غير احد وال الشعب ىو الشرعيات يمنح من ، الحسابات

     اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 المحافظات في اإلعالم مسؤول فتح، لحركة الثوري المجمس عضو نصر إياد األخ أكد   
 لكوادر وقمعيم حماس أمن عناصر قبل من األثنين مساء غزة يف حدث ما أن ، الجنوبية

https://www.fatehinfo.ps/post/154837
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 عقميتيا عمى يدلل الفمسطينية، لمثورة 45الـ الشعمة إيقاد فعالية في المشاركين الحركة وعناصر 
 .الوطنية الثقافة عن البعد كل البعيدة ثقافتيا من وجزء القمعية

 ما كل رغم نقول فتح حركة في دوماً  كنا:  األثنين مساء النجاح فضائية مع لقاء في نصر وقال
 السنوات خالل ننسى أن وحاولنا الوطنية، لموحدة نسعى أننا إال حماس، حركة قبل من يحدث

 .لمخمف المصالحة مربع أعاد اليوم فعمتو ما لكن قبميم؛ من بحقنا ممارستو تم ما الماضية

 ىناك يكون ال لماذا ليم وقمت حماس، أمن قبل من اليوم استدعائي تم:" قائالً  نصر وأضاف 
 فتح أن ردىم وكان غزة؟، قطاع في السياسية حقوقيا كافة فتح تمارس بأن قبمكم من واضحاً  رداً 

 وتجاىموا بل بالمطمق، صحيح غير ردىم أن عمى مشدداً  الشعمة، إيقاد احتفال تفرض أن حاولت
 .الفصائل دور

 اليوم تشاء، ما تقول حماس:" فتح حركة من معتقمين ال بأن حماس بيان عمى رداً  نصر وأوضح
 غزة مستوى وعمى شعمتيا، فتح توقد ال بأن واضح بشكل تيديدنا وتم والكثيرين أنا استدعائي تم
 بالمحافظات فتح قيادة من بدءاً  حماس، حركة قبل من استدعائيا تم التنظيمية األطر كل

 .صحيح غير وبيانيا القيادية والييئة الثوري وأعضاء االقاليم وقيادة الجنوبية

 عندما ولكن يناسبيا؛ ما في فقط يعمو صوتيا الحدث، لمستوى يرتق لم الفصائل رد:" نصر وقال
 متسائالً  اهلل، ورام بغزة مرفوض وأنو السياسي االعتقال عن لمحديث الفصائل تأتي عمينا يمارس

 واالعتقال حماس ممارسات أن واضح بشكل تقولون ال لماذا بغزة الحدث اهلل؟ رام دخل ما
 ".وحماس فتح بين الخالف وتر عمى المعب ويكفي وتفصياًل، جممةً  مرفوض السياسي

       لنجاحفضائية االمصدر: 

  

 

 

https://www.facebook.com/NBCPAL/videos/1935655986548764/
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 لقطاع كان التي الفمسطينية، الثورة شعمة أن( فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت   
 خمفيا يقف من وال" حماس" تستطيع لن بإيقادىا، الكبيرة المساىمة وجماىيره وقادتو وأبطالو غزة

 .إطفاءىا

 عمى والمتآمرين خمفيا يقف ومن إسرائيل أن عمى ،االثنين مساء لها، يانب في الحركة، وشددت
 أن مؤكدة وتغييبيا، الثورة شعمة إطفاء في الماضية عاما 45الـ طوال فشموا الفمسطينية القضية
 لغاية الحبيب، قطاعنا المقدمة وفي شعبنا تواجد أماكن كل في وىاجة وقادة ستبقى الثورة شعمة
 .المجيدة ثورتنا أىداف تحقيق

وقالت "فتح" إن "حماس تقف اليوم عارية أمام الشعب الفمسطيني بعد سقوط كل األقنعة التي 
ارتدتيا طوال الفترات الماضية، تارة باسم الدين وتارة أخرى باسم المقاومة، والدين والمقاومة 

 ."سوأخالق شعبنا بريئة من كل ما قامت وتقوم بو حما

وشددت الحركة، عمى قدرتيا عمى صيانة كرامة أبنائيا وقادتيا في كل مكان، وأن أفعال "حماس" 
 المخجمة والمشينة لن تمر مرور الكرام، "وسيعمم الذين ظمموا أي منقمب سينقمبون".

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية   

 

 من بو قامت وما الثورة، شعمة إيقاد بمنعيا" حماس" إن ، النجا أبو إبراىيم غزة محافظ قال 
 .الوطني الصف عن خروجيا تؤكد المواطنين عمى اعتداءات

 المواطنين إىانة تم انو ،"حماس" عناصر قبل من أيضا لالعتداء تعرض الذي ،النجا أبو وأوضح
 مختمف من المواطنين من كبير عدد منع فيما عمييم، باالعتداء الشعمة إليقاد وصموا الذين

 .الميرجان مكان إلى الوصول من الجنوبية المحافظات

 لن والذكرى بالنفوس، واالنطالقة قوية ستبقى اإلرادة أن إال ذلك كل رغم:"  ابو النجا كدأو 
 ".اعتداء أو اعتقال يمحوىا

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية    

 

https://fatehinfo.net/post/154829
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 الحكومة: ممف ثانيًا  

 بذكرى المحتفمين عمى" حماس" عناصر نفذتو الذي اآلثم اليجوم الوطني، الوفاق حكومة أدانت 
 .المعاصرة الفمسطينية الثورة انطالقة

 عن تعرب الحكومة إن االثنين، مساء المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 بالذكرى يحتفمون الذين القياديين وعمى المواطنين عموم عمى العدوان ىذا إزاء الشديد أسفيا

 إلى إضافة العصر، ثورات وأنبل أعظم البطل، شعبنا ثورة النطالقة والخمسين الرابعة السنوية
 . الحدث لتغطية تقاطروا الذين الصحفيين عمى االعتداء

 وكالة وفا المصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

، الضفة بمحافظات  مختمفة مناطق من مواطنين 5 الثالثاء، اليوم فجر االحتالل، قوات عتقمتا 
 من بمدة بيت امر بالخميل، و اخميل يوسف وكريم عمقم، يوسف وأحمد كاظم الشقيقينوىم : 
 . طوباس من صوافطة جياد أحمد الشاب

  وكالة معا المصدر:   

 أطمق حال في يستقيل لن أنو االثنين مساء نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس أكد 
 انتخابات ستشيد اسرائيل بأن عمما فساد، قضايا في اليو االتيام لتوجيو إجراءات العام المدعي
 .7149 ابريل/نيسان في مبكرة تشريعية

 دي ريو في بالعبرية خاللو تكمم صحافي مؤتمر خالل اسرائيمي لصحافي سؤال عمى وردا
 استدعاني حال في" يستقيل لن إنو نتانياىو قال لمبرازيل، بيا يقوم رسمية زيارة إطار في جانيرو
 .االتيام توجيو تسبق إلزامية آلية وىي ،"االنتخابات قبل الي لالستماع العام المدعي

 فرانس برسوكالة المصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً  

 السالح نزع بشأن موقفو يغير لم إنو الثالثاء اليوم أون جونج كيم الشمالي الكوري الزعيم قال 
 مطالبة في المتحدة الواليات استمرت إذا “جديد نيج” اتخاذ إلى يضطر قد ولكنو بالكامل النووي
 .الجانب أحادي إجراء باتخاذ بالده

 إذا أسرع تقدما ستحقق النووي السالح نزع عممية أن الجديد العام بمناسبة كممتو في كيم وأضاف
 ترامب دونالد األمريكي الرئيس لمقاء مستعد أنو وتابع. المقابل في إجراء المتحدة الواليات اتخذت

 .الدولي المجتمع من ترحيبا تمقى نتائج لتحقيق وقت أي في

 في “سيادتنا حماية أجل من جديد نيج عن البحث سوى خيار أي لدينا يكون لن”  انو موضحاً 
 العقوبات وواصمت عمينا شيئا وفرضت الشعب صبر تقدير أساءت” المتحدة الواليات أن حال

 .“العالم أمام نفسيا عمى قطعتو بوعد الوفاء بدون والضغوط

 وكالة رويترز  المصدر:   

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 العاصفة لقوات لعامةا القيادة عن الصادر األول بيانيا فتح حركة أصدرت – 4-4-4994 
 الثورة انطالقة بداية تاريخو اعتبر والذي اإلسرائيمي االحتالل ضد العسكري العمل انطالقة معمنة

 .المعاصرة الفمسطينية

قائد مجموعة عممية تفجير نفق عيمبون وىو الشييد األول احمد موسى اد شياست – 4-4-4994
  لحركة فتح .

 .الفمسطينيون لمساعدة القاوقجي فوزي بقيادة اإلنقاذ جيش تشكيل عن اإلعالن-  4-4-4951

 تهت النشرة اليومية نا

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 اضغط هنا 45لمتابعة كافة البيانات والمواد االعالمية والمسموعة لذكرى االنطالقة الـ

 

https://fatehinfo.net/post/154553
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