
 
 

 

 

 

 

 

  

األمريكي ”جاستا“ لقانون للتصدي العالم شعوب يدعو العربي البرلمان رئيس   
 والبرلمان واإلفريقية واإلسالمية العربية الدول“ السلمي، مشعل العربي، البرلمان رئيس دعا -األناضول
 الجلسة أمام كلمته في ذلك جاء ،”األمريكي جاستا لقانون التصدي إلى العالم شعوب وممثلي األوربي
 العاصمة في العربية، للجامعة العامة األمانة بمقر األحد، أعمالها، عقدت التي العربي، للبرلمان العامة

 والمحلية الدولية القانونية القواعد كل يتجاهل األمريكي جاستا قانون إن السلمي وقال القاهرة، المصرية
 السيادة مبدأ إهدار أن وأضاف بأسره، العالم في بها المعمول والسياسية القانونية األسس إلى ويفتقر
 ضربا   يعد سيادة ذات أخرى دول على محلي مشرع أصدره محلي قانون وسريان بتطبيق للدول الوطنية
 .المتحدة األمم وميثاق الدولي القانون مبادئ ألبسط الحائط بعرض

 
 

                        

            

               
                

 

 

 

 

 

 

 

: العربية الجامعة أمين
 تفجيرات موجة

 خسيسة إرهابية

مصر تستهدف  

 ”يصدق ال“ ترامب

 آي السي استنتاجات

 موسكو تدخل حول ايه

 النتخابه

 التوصل تنفي روسيا
 أمريكا مع التفاق
حلب مقاتلي بشأن  
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 أمين الجامعة العربية: موجة تفجيرات إرهابية خسيسة تستهدف مصر

الغيط أمين عام الجامعة العربية بأشد العبارات التفجير اإلرهابي الذي وقع صباح األحد، بالكنيسة أدان أحمد أبو  -بوابة فيتو
الُبطرسية بالقاهرة، والذي يأتي ضمن موجة من التفجيرات اإلرهابية الخسيسة التي وقعت في مصر على مدى األيام واألسابيع 

 المصري، والشرطة والقوات الُمسلحة.الماضية، وراح ضحيتها عشرات األبرياء من أبناء الشعب 

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي له من البحرين، حيث ُيشارك في أعمال حوار المنامة، إن الجامعة العربية تتضامن بقوة 
مع مصر في مواجهتها لإلرهاب الذي ُتكاِفحه بدأٍب وشجاعة على النحِو ذاِته الذي تتضامن به مع جميع الدول العربية التي 
ُتكافح هذه الظاهرة اللعينة، وتدفع من دماء أبنائها ثمن ا غالي ا لتخلصها منها، وأوضح المتحدُث الرسمي باسم األمين العام أن 
أبو الغيط نقل عزاءه ومواساته ألسر الضحايا والُمصابين، ُمشدد ا على ثقِته في ُقدرِة الُمجتمع المصري على هزيمة هذا الشر 

 تمني ا لجميِع الشعوِب العربية العافيَة والتخُلص من هذه اآلفِة اإلجرامية.بكافِة الوسائل، ومُ 

 الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

ة تنظم األمانة العامة لجامعة الدول العربية )قطاع فلسطين واألراضى العربية المحتلة( اليوم االثنين فعالي -اليوم السابع
ليكون  1977تضامنية بمناسبة "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" الذى أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

يوما عالميا لتأكيد التضامن مع كافة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حقه فى تقرير 
قامة دولته الفلسطيني  ة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.المصير وا 

وتحيى جامعة الدول العربية هذا اليوم الهام بفعالية مركزية فى مقر األمانة العامة بالقاهرة ويشارك فيها سفراء الدول العربية  
المساعدين بالجامعة العربية، وسفراء الدول بالقاهرة ومندوبوها الدائمون لدى جامعة الدول العربية، والسفراء األمناء العامين 

األجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية، وأعضاء السلك الدبلوماسى وممثلو المنظمات والهيئات الدولية واالتحادات 
يلى العربية ولفيف من الشخصيات العامة الفلسطينية والمصرية، وتتضمن الفعالية كلمات سياسية تضامنية وعرض فيلم تسج

حول القضية الفلسطينية العادلة ويليه افتتاح معرض حول "حضارة فلسطين" الضاربة جذورها فى أعماق التاريخ والغير قابلة 
 للطمس أو التزييف.



 
 

 
 

 

 

 الجامعة العربية: فتح قنوات تواصل مع ايران يتطلب منها تعديل سلوكها

لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط األحد إيران بتعديل سلوكها في المنطقة وعدم طالب األمين العام  -الوحدة اإلخباري
يجاد تفاهم مشترك، وأضاف أبو الغيط في كلمته  التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية إذا ما أرادت فتح قنوات تواصل معها وا 

يران وتحقيق استقرار للمنطقة يتطلب منها تعديل تصرفاتها ( ان إيجاد تفاهم مع إ12بالجلسة الختامية لمنتدى )حوار المنامة 
 في المنطقة العربية مشيرا إلى تصريحاتها السابقة حول السيطرة على القرار في أربع عواصم عربية.

واعتبر التحدث باسم الطوائف وتنصيب إيران نفسها لحماية أي طائفة يمثالن "ممارسات تعود إلى القرون الوسطى وستخلق 
با ال تنتهي"، وحدد المبادئ التي تحقق األمن االقليمي في المنطقة منها احترام سيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية حرو 

يجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي  اإلسرائيلي وأخيرا  -وكذلك تشكيل الحدود والكيانات السياسية إضافة إلى المركزية وا 
اإلسرائيلي سيظل "حجة"  -امتالك دول االقليم ألسلحة الدمار الشامل، وأكد ان الصراع العربي  بلورة موقف دولي موحد ضد

يران االلتزام بمبدأ حظر انتشار  للجماعات الراديكالية والمتطرفة في تخريب المنظومة االقليمية مشددا على دول مثل إسرائيل وا 
 المزيداألسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elwehda.com/Al-Wtn-Al-Rby/1162902/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%258


 
 

 
 

 
 

 

 

 السعودية

 األمريكي” جاستا“رئيس البرلمان العربي يدعو شعوب العالم للتصدي لقانون 
الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية والبرلمان األوربي وممثلي شعوب “دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي،  -األناضول

ته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، التي عقدت أعمالها، ، جاء ذلك في كلم”العالم إلى التصدي لقانون جاستا األمريكي
األحد، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، وقال السلمي إن قانون جاستا األمريكي يتجاهل كل 

بها في العالم بأسره، وأضاف أن إهدار مبدأ القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى األسس القانونية والسياسية المعمول 
السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضربا  بعرض الحائط 

 ألبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.

 ا شك حول سياسات بريطانياالجبير تعليقاً على تصريحات جونسون المثيرة للجدل: ليس لدين

دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران لاللتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة إذا  –األناضول 
معها، جا هذا في تصريحات له خالل مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في ” عالقات جيدة”أرادات إقامة

، واتهم ”المثيرة للجدل“دية الرياض، أكد فيه أيضا  عدم شكوكه في سياسات بريطانيا بعد تصريحات جونسون العاصمة السعو 
قامة عالقات مع تنظيم  يواء قادتها، السيما سعد نجل زعيم التنظيم أسامة بن الدن ” القاعدة“الجبير، إيران بدعم االرهاب، وا  وا 

الدولة الوحيدة التي لم تتعرض لهجوم “، وبين أن 2009غارة بأفغانستان عام  الذي فر إليها في وقت سابق، قبل أن يقتل في
عالقات جيدة )مع دول المنطقة( عليها “، ألنها تدعم التنظيم، وقال إنه إذا أردات طهران أن يكون لها ”القاعدة هي إيران

ة وسيكون لها أفضل عالقات مع دول االلتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطق
، وفي تعليقه على التصريحات المثيرة للجدل لنظيره البريطاني، والتي تداولتها وسائل إعالم األسبوع الماضي، قال ”المنطقة

 ليس لدينا شك حول سياسات بريطانيا وموقف وزير خارجيتها.“

 

 

 

 العالم العربي



 
 

 
 

 

 
 مصر

 ر لمكافحة اإلرهاببوتين للسيسي: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع مص

أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بالده لمواصلة التعاون الوثيق  -محيط
مع مصر لمكافحة اإلرهاب، وذلك تعقيبا على التفجير اإلرهابي الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية صباح األحد، كما أعرب 

منصدم لهذا العمل “ه للرئيس السيسي في ضحايا التفجير اإلرهابي، ونقل البيان عن الرئيس الروسي قوله: بوتين عن تعازي
هذه المأساة “، وأشار بوتين، إلى أن ”اإلرهابي الوحشي الذي وقع في القاهرة، والمحزن أكثر، هو وجود نساء وأطفال بين القتلى

ي مواجهة اإلرهاب الدولي، الذي ينثر الموت والدمار ويطمح لتقويض السالم تؤكد مرة أخرى، ضرورة العمل المشترك الحازم ف
 25وكان تفجيرا إرهابيا قد استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية ما أسفر عن مقتل ” والوفاق بين الناس من الطوائف المختلفة

صابة العشرات.  شخصا وا 

 ليبيا

   داخل ليبيا” فوضىإدارة ال”الدبلوماسي الدباشي يتهم بريطانيا بـ

اّتهم مندوب ليبيا السابق لدى األمم المتحدة إبراهيم الدباشي، بريطانيا، بإدارة الفوضى في بالده عبر تحريك أذرعها  -إرم نيوز
 6بدأت الخارجية البريطانية بالتعاون مع جهاز المخابرات الخارجية أم أي “الدولية داخل ليبيا، وقال الدباشي في تدوينة األحد: 

، حملة لتوجيه القرارات المرتقبة لألمين العام الجديد لألمم المتحدة انطونيو غوتيرس خاصة فيما يتعلق بليبيا، وتهدف الحملة 
إلى منع األمين الجديد من تعيين شخصية قوية ومحايدة ال تخضع لتوجيهات سفراء بريطانيا وأمريكا، لترأس بعثة األمم المتحدة 

: تعالت األصوات خالل الشهور األخيرة مطالبة بإبعاد كوبلر بعد أن ثبت لليبيين وعدد من أعضاء للدعم في ليبيا، وأضاف
مجلس األمن أنه شخصية ضعيفة تتميز بعدم االكتراث وتتحاشى تقديم المبادرات العملية، وغير قادرة على الخروج من إطار 

على إدارة األزمة بطريقة تضمن استدامة الفوضى، مع إيهام األطراف  االستراتيجية العامة لبريطانيا وأمريكا في ليبيا، التي تقوم
 الفاعلة بأن لندن وواشنطن منخرطتان في البحث عن حل سلمي يرضي الجميع.

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 العراق

 وزير الدفاع األمريكي يؤكد خالل زيارته بغداد مواصلة دعم العراق
خالل لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد اعلن مسؤول عراقي أن وزير الدفاع االمريكي اشتون كارتر أكد  -أ ف ب

االحد استمرار الدعم االمريكي لهذا البلد الذي يخوض معركة استعادة الموصل من الجهاديين، وقال سعد الحديثي المتحدث 
عمليات الرسمي باسم مكتب العبادي لفرانس برس إن المحادثات بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع األمريكي تركزت على ال

الجارية لتحرير الموصل والمناطق المتبقية في محافظة نينوى، كما شملت  سبل التواصل وتعزيز التنسيق بين العراق والواليات 
المتحدة وبين العراق والتحالف الدولي وفقا للمتحدث، وتابع ان كارتر أكد االستعدادات التي تتواصل النجاز النصر النهائي في 

 لمستوى العسكري وتحقيق االستقرار في المدن المحررة.هذه المعركة على ا
 

 سوريا

 روسيا تنفي التوصل التفاق مع أمريكا بشأن مقاتلي حلب
أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي األحد، أن موسكو لم تتوصل التفاق مع الواليات المتحدة بشأن  -إرم نيوز

ج من حلب، وفق ما ذكرت وكالة اإلعالم الروسية، وقال مسؤولون توفير ممر آمن لمقاتلي المعارضة السورية للخرو 
ا لخروج المسلحين من المدينة مع عائالتهم ومدنيين آخرين،  بالمعارضة، في وقت سابق األحد، إن أمريكا وروسيا طرحتا مقترح 

أن روسيا تعمل لتهيئة الظروف وأضاف ريابكوف: ما تنقله وكاالت األنباء الغربية ال يتوافق بالضرورة مع الواقع، مضيف ا 
المناسبة لخروج آمن للناس من حلب، وأشار إلى أن قضية انسحاب المتشددين هي موضوع االتفاقات المنفصلة، ولم يتم 
التوصل بعد لهذا االتفاق، ويعود ذلك بشكل كبير إلى إصرار الواليات المتحدة على شروط غير مقبولة، وختم ريابكوف قوله إن 

 بين الخبراء الروس واألمريكيين ستتواصل في جنيف. المحادثات

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 فلسطين

 برنامجا لتحرير فلسطين” المقاومة“قيادي بحماس يدعو فتح لتبني 

، األحد، دعوته حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( إلى ″حماس“ـ جدد محمود الزهار، القيادي البارز في حركة -األناضول
في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة،  ″حماس“، وقال الزهار، خالل مهرجان نظمته ”نالمقاومة كبرنامج لتحرير فلسطي“تبني 

االنتصار الحقيقي، ليس “وأضاف: ، على حركة فتح أن تعتمد برنامج المقاومة، لتحرير فلسطين ″29”احياء  لذكرى تأسيسها الـ
، وأقر المؤتمر العام السابع لحركة ”الفصائلبعقد مهرجانات ومؤتمرات، وال يأتي من حالة االنشقاق التي تتعمق في بعض 

أيام متواصلة، برنامجا سياسيا  5نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستمر  29، الذي عقدته في مدينة رام اهلل، بتاريخ ”فتح“
 ”.التمسك بالسالم“للحركة يرتكز على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 أوروبا

 إيطاليا
 تعيين باولو جينتيلوني رئيساً لوزراء إيطاليا

ئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال األحد، أن الرئيس طلب من وزير الخارجية المنتهية واليته باولو قال مساعد للر  –د ب أ 
في االستفتاء ” ال “جينتيلوني تشكيل حكومة جديدة ، وينهى هذا التعيين أزمة سياسية ، استمرت اسبوعا  ، بعد التصويت بـ 

ول/ديسمبر الجاري ، ودفع رئيس الوزراء، الراعي الرئيسي لها، الذي أجرى على التعديالت الدستورية في الرابع من كانون أ
ماتيو رينزي لالستقالة، وبعد اختياره لرئاسة الوزراء ،سوف يضع جينتيلوني قائمة بأسماء الوزراء ،ثم سوف يعود للرئيس لكى 

أن يتم استكمال هذه العملية  تؤدى حكومته اليمين الدستورية ،كما أن عليه الحصول على ثقة مجلسي البرلمان، من المتوقع
خالل أيام ، بالتزامن مع انعقاد قمة االتحاد األوروبي المقررة الخميس المقبل فى بروكسل ، والتي سوف تشهد أول ظهور 

 لجينتيلوني على الساحة الدولية.

 فرنسا
 يعلن ترشحه لالنتخابات الرئاسية في فرنسا« فالس»

أنه قرر الترشح لالنتخابات الرئاسية، ألن بالده يجب أن تستغل كل ثقلها في عالم أكد مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا،  -أونا
لم يعد يشبه ما كان عليه، جاء ذلك في الموتمر الصحفي الذي عقده فالس، مساء األحد، في معقله االنتخابي ببلدة افري 

يس الفرنسي فرنسوا أوالند، وترشحه لالنتخابات حيث أعلن استقالته من منصبه اعتبار ا من غد، بعد موافقة الرئ” شمال فرنسا“
يناير المقبل، وقال فالس: تهديدات إرهابية، احتباس حراري، آثار سيئة للعولمة،  29و  22التمهيدية لليسار المرتقبة يومي 

روسيا ” جشي جين بين“ضعف أوروبا، صعود اليمين المتطرف، وأريد أن تكون فرنسا مستقلة متمسكة بمبادئها أمام الصين 
 ،البد من خبرة قوية ولدي هذه الخبرة.”رجب طيب أردوجان“وتركيا ” دونالد ترامب“أمريكا ” فالديمير بوتين“

 

دوليةأخبار   



 
 

 
 

 

 
 

 آسيا

 إيران
 إيران: المواجهة مع أمريكا في مياه الخليج واردة

ه والواليات المتحدة قال وزير الدفاع اإليراني اللواء حسين دهقان، إن إمكانية اندالع مواجهة عسكرية مباشرة بين بالد -إرم نيوز
، وشدد دهقان في كلمة ألقاها خالل مؤتمر طهران األمني األول لغرب ”أمر وارد جد ا“في مياه الخليج العربي أو بحر العرب، 

، ”آسيا، الذي انعقد األحد، إن إيران لن تسمح للواليات المتحدة بفرض هيمنتها على البحار المجاورة لدول منطقة غرب آسيا
أمريكا ال تريد وجود أي “هناك تكتال  بين بعض دول المنطقة بدأ يتشكل ضد الواليات المتحدة، ورأى أن “ى أن مشير ا إل

معارضة أو تيار سياسي يتصدى لسياساتها في غرب آسيا، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية، بهدف الهيمنة التامة على البحار 
 ”.المجاورة لهذه المنطقة

 
 

 أفريقيا

  غامبيا
 لضغوط للتخلي عن السلطة ويعلن الطعن في نتائج االقتراعرئيس غامبيا يخضع 

أعلن الرئيس الغامبي المنتهية واليته يحيى جامع، انه سيطعن في نتائج االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها المعارض  –أ ف ب 
هادئا  االحد في بانجول، حيث انتشرت قوات اداما بارو، في حين انه يخضع لضغوط دولية للتخلي عن السلطة، وكان الوضع 

االمن بكثافة غداة تراجع جامع عن اعترافه بهزيمته في االنتخابات الرئاسية مما اثار انتقادات دولية، واقام عناصر من الشرطة 
 من سكانه. وجنود حواجز في جميع انحاء عاصمة هذا البلد الصغير الواقع في غرب افريقيا ويشكل المسلمون تسعين بالمئة

 

 



 
 

 
 

 
 

 األمريكتين

 المتحدة الواليات
 استنتاجات السي آي ايه حول تدخل موسكو النتخابه” ال يصدق“ترامب 

استنتاجات السي آي ايه حول تدخل روسيا ” اعلن الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب االحد انه ال يصدق -أ ف ب
الواشنطن بوست اعتقد انه امر سخيف،  النتخابه في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، وقال لقناة فوكس حول معلومات نشرتها

قامت بقرصنة الهيئات ” انها ذريعة جديدة ال اصدقها، واضاف ال يعرفون اذا كانت روسيا أو الصين أو أي جهة اخرى
 ربما يكون شخص كان في سريره في مكان ما، ال يعرفون شيئا بعد.“السياسية خالل حملة االنتخابات الرئاسية، واوضح 

 


