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 واًل : الممف السياسيأ

 بشأن األميركي اإلعالن إن،"فتح"الوطني الفمسطيني  التحرير لحركة المركزية المجنة تقال
 عممية ألية السميم األساس وضع عمى قادرة جديدة آلية بناء الدولي المجتمع من يتطمب القدس،
قامة سيالسيا لمحل وصولً  ورعايتيا سياسية  .السالم وا 

 رئيس برئاسة األحد، مساء اهلل، برام الرئاسة مقر في اجتماعيا عقب صدر بيان في ذلك جاء
 .فتح  حركةالقائد العام ل عباس، محمود فمسطين دولة

 عمى تمت التي والتحركات السائدة األوضاع وراجعت الرئيس، من إلحاطة المجنة واستمعت
 العتراف عن باإلعالن األميركية اإلدارة قيام منذ والدولي، واإلقميمي، الفمسطيني، المستوى
 .إلييا سفارتيا ونقل إلسرائيل عاصمة بالقدس

 الوليات فإن القرار ليذا ونتيجة أنو إلى منوىة القرار، ليذا المطمق رفضيا المركزية المجنة وأكدت
 دور لعب عمى قادرة تعد ولم الصراع، جانبي بين الوسيط دور لمعب أىميتيا فقدت قد المتحدة
 وضع عمى قادرة جديدة آلية بناء الدولي المجتمع من يتطمب ما وىو السالم، عممية راعي

قامة السياسي لمحل وصولً  العممية ىذه رعاية وعمى سياسية عممية ألية السميم األساس  .السالم وا 

 معارضة عدم خاصة األخرى، األميركية المواقف بعض تجاه الشديد قمقيا عن وعبرت
 ذلك في بما المواقف، ليذه الخطيرة والتأثيرات األونروا، ضد والموقف اإلسرائيمية المستعمرات

 المعادية الخطوات من المزيد واتخاذ لبالدنا، الستيطاني الستعمار تصعيد عمى إسرائيل تشجيع
 .جنين في أىمنا ضد الوحشية القمع حممة مثل الوطنية، ولمسمطة لشعبنا

 إلى ميدانياً  العاممين الحركة أبناء المركزية المجنة حّيت األرض، عمى التطورات مجال وفي
 الخطوات وآثار اإلسرائيمية السياسات مواجية في قطاعاتو بكافة العظيم شعبنا أبناء جانب

 ذلك في بما عديدة مجالت في القضائي لمتحرك شعبنا أبناء من المتضررين ودعت األميركية،
  .الدولية الجنايات محكمة باتجاه

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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، إن "واشنطن ل تقدم تموياًل مباشرًا  عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيةد. قال 
 .من تأثير التيديد األميركي بقطع المساعدات المقدمة إلييا لخرينة السمطة الفمسطينية"، مقمالً 

، ول إن "القيادة الفمسطينية ل تقايض الحقوق الوطنية بالمال صحفي وأضاف اشتية، في تصريح
تقبل اإلبتزاز السياسي"، مبينًا أن "الوليات المتحدة قدمت مرتين إلى ثالث مرات فقط، منذ عام 

 – 05، مساعدات مباشرة لمسمطة، بينما يبمغ حجم المشاريع الممولة منيا سنويًا حوالي 4991
 ."مميون دولر فقط 05

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

بحث  المركزيةاجتماع المجنة ان امين سر المجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب  المواء: قال
عدة ممفات ابرزىا تصميب الموقف الفمسطيني في مواجية السموك المريكي المنافي لكل المواثيق 
والعراف الدولية عبر تصعيد الحراك والمقاومة الشعبية في وجو الحتالل إليصال رسالة بان 

 وليات المتحدة واسرائيلالشعب الفمسطيني موجود وان عمى العالم ان يقف معو في مواجية ال

واضاف الرجوب انو جرى بحث موضوع المصالحة في اجتماع المركزية وتم التأكيد عمى 
الموقف الفتحاوي بالمضي نحو المصالحة مع حركة حماس وفق برنامج الدولة ومفيوم واضح 

 لممقاومة وشكل النظام السياسي الذي يجب ان يحظى بقبول دولي

لقرن اعتبر الرجوب انيا لن تمر ال اذا وجدت غطاًء عربيًا مشيرًا وبخصوص ما يسمى صفقة ا
من ان الوليات  محذراً ، لمحيمولة دون توفير ىذا الغطاء  الى حراك مستمر عمى المستوى العربي

 المتحدة تسعى لتصفية القضية الفمسطينية وتحويميا الى قضية انسانية.

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 حكومة موافقة بشدة الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان أدانت 
قرار تشريع عمى اإلسرائيمية الستيطان  ليافات" الشرعية وغير العشوائية الستيطانية البؤرة وا 

 .الغربية الضفة شمال نابمس محافظة أراضي عمى المقامة" جيالد

 عمى فقط يقتصر ل الليتالح الستعماري الستيطاني القرار إن" ،عنيا صدر بيان في وقالت
 يد يطمق بل الفمسطيني، لمشعب الخاصة الممتمكات عمى بناؤىا تم التي الستيطانية البؤر تشريع
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 في الفمسطينية األراضي عمى الستيالء في بالشروع صريحا ترخيصا ويمنحيم المستوطنين
 ".بالكامل الغربية الضفة

 جريمة ويشكل الدولية واألعراف لمقوانين صارخا انتياكا يعد القرار ىذا أن إلى عشراوي وأشارت
 وقراراتو، الدولي بالمجتمع إسرائيل استخفاف عمى صريح بشكل ويؤكد روما، لميثاق وفقا حرب
 األعمى األميركي والنحياز التواطؤ مستغمة ،4331 الدولي األمن مجمس قرار ذلك، في بما

 .األرض عمى وجرائميا الستيطانية لسياساتيا

 والييئات والمؤسسات المحافل في الدبموماسية مساعييا ستواصل الفمسطينية القيادة أن وأكدت
 لمحاسبة الدولية الجنائية والمحكمة المتحدة لألمم العامة والجمعية األمن لمجمس وستتوجو الدولية

 المجتمع مطالبة الستيطانية، وجرائميا شعبنا بحق انتياكاتيا عمى الحتالل دولة ومساءلة
 األنشطة لجميع كامل وقف إلى لمتوصل وممموسة جادة إجراءات اتخاذ عمى بالعمل الدولي

 .والستنكار جبالش ببيانات الكتفاء وعدم الستيطانية

    وكالة وفا : المصدر

 الحكومة ممف:  ثانياً 

دفع ما تسمى بضريبة  ل السرائيمي،وصفت حكومة الوفاق الوطني، فرض سمطات الحتال
المالك عمى الكنائس ومباني المم المتحدة، ومنيا وكالة غوث وتشغيل الالجئين "الونروا" في 

الحتاللي  عاصمتنا مدينة القدس المحتمة، بأنو يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد
  السرائيمي تجاه المدينة واىميا.

: "إن سمطات الحتالل صحفيفي بيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود وقال 
بإقداميا عمى ىذه الخطوة التي تعتبر عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس المحتمة وضد 
أىميا األصميين، إنما تستيدف فرض مزيد من التضييق عمييم، جريا وراء اوىام ترحيميم 

  ، اضافة الى العمل من اجل تثبيت الحتالل والستيطان داخل المدينة".وتيجيرىم

تقول بفرض الضرائب عمى دور العبادة  وشدد المحمود عمى انو ل توجد أي شرائع في العالم 
  سوى شريعة الحتالل.
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ووصف المتحدث الرسمي التبرير الذي ساقتو سمطات الحتالل حول ذلك والقائل: بأنيا ل 
الضرائب عمى دور العبادة بل عمى العمال التجارية التابعة ليا بانو )عذر أقبح من تفرض 

ذنب(، يساق لتبرير ىذا العدوان الجديد عمى الكنائس األكثر قداسة في العالم وعمى مباني المم 
المتحدة ومنيا "الونروا"، التي تم تأسيسيا بسبب كارثة النكبة والتي وقعت عقب قيام اسرائيل، 

 وتيجير وتشريد أبناء شعبنا من ديارىم وعن ارض وطنيم.

   وكالة وفا المصدر: 

 الموظفين رواتب أن سالم، الجبار عبد والتخطيط المالية وزارة في الرواتب عام مدير عمنأ
 .البنوك عبر الثنين يومال صرفيا سيتم ثاني، كانون شير عن العموميين

 المصدر: وكالة وفا 

 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 في متفرقة مناطق من مواطناً  44 الثنين اليوم فجر السرائيمي الحتالل قوات اعتقمت
  .الغربية الضفة محافظات

 40 طقاطقو خالد عامر ، عاما، 41طقاطقة مراد امير:  من كال المعتقمين بين من وعرف
 دير  من الخطيب شرحبيل ، لحم ببيت فجار بيت من عاماً  40 ديريو حمزة عمي عامًا،

 من شريفة أبو مدحت  ، اهلل رام غرب بمعين من ياسين ياسين ، برناط محمد ، اهلل برام ابومشعل
 مخيم من عويضات نادر،  اهلل رام مدينة من العرابيد مجدي احمد ، اهلل رام شمال الجمزون مخيم

 سيف ، بالخميل صوريف من غنيمات ابراىيم فادي غنيمات، إبراىيم منيب ، بالخميل العروب
 مخيم من شماسنة احمد  ،جنين قرب راعي كفر  من السيد جمال ، الخميل مدينة من ابوزينة
 .  بالقدس شعفاط

    وكالة معا: المصدر
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 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 بعد األحد يوم سنوات خمس مدتيا ثانية رئاسة بفترة اناستاسيادس نيكوس القبرصي الرئيس ازف 
 ومحاولتو 4543 في اقتصادي لنييار احتواء من حققو لما تأييدىم الناخبون أبدى أن

 .عرقي أساس عمى المقسمة قبرص جزيرة في األتراك القبارصة مع لممصالحة

 رويترزوكالة المصدر: 

 الرئيس إلعالن ورفضا الفمسطيني، لمشعب دعما برن، السويسرية العاصمة في المئات تظاىر 
 .إلسرائيل عاصمة بالقدس العتراف ترمب دونالد األميركي

 حكومية غير منظمة 40 عن ممثمون التحادية، ساحة في جرت التي التظاىرة في وشارك
 .الفمسطينية الجالية أبناء إلى باإلضافة الفمسطينية، لمقضية داعمة سويسرية

 وفاالمصدر: وكالة 

 دولة بقواعد التقيد إلى ترامب دونالد األمريكي الرئيس الكونغرس، في ديموقراطيون أعضاء دعا
 .الروسي بالتدخل سّمي فيما التحقيق من المسؤولين كبار إقالة وعدم القانون

 ُيشعل أن أخشى القرار ىذا الرئيس اتخذ حال في" األحد، دوربن ديك الديمقراطي السيناتور وقال
 ".عنيا غنى في نحن مواجية

 النواب مجمسي في الجميورية األكثرية كانت إذا ما معرفة في ىي اآلن المسألة" دوربن، وأضاف
 ".والدستور القانون دولة عن ستدافع والشيوخ

 التحقيقات مكتب ضرب ىو ترامب إليو يسعى ما إن شيف آدم الديموقراطي النائب قال جيتو من
 .مولر تحقيق عرقمة وبالتالي الفدرالي

 روسيا اليومالمصدر: 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


