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 واًل : الممف السياسيأ

 في مصغراً  اجتماعاً  االثنين، مساء بوتين، فالديمير الروسي ونظيره عباس محمود الرئيس عقد 
 .موسكو الروسية بالعاصمة الكرممين

 موسكو، قرب تحطمت التي الطائرة بضحايا الروسي نظيره االجتماع، بداية في الرئيس، وعزى
 .السالم عممية في الوحيد الوسيط تكون أن يمكن ال واشنطن أن وأبمغو

 وبين بيننا حدثت التي خاصة المنطقة وقضايا الثنائية القضايا في نتحدث أن يسعدنا: "وأضاف
 ".مؤخرا األميركي الجانب

 ودائما مرات 4 أيمول شير في انتخابو منذ ترمب دونالد األميركي بالرئيس التقيت: "الرئيس وتابع
 نسمع أن ننتظر وكنا اإلسرائيمي، العربي الصراع حل أجل من القرن صفقة عن يتحدث كان

 في التحرير منظمة مكتب إغالق أميركا بقرار قميمة أشير قبل تفاجأنا" مضيفا ،"الصفقة تفاصيل
 الوطنية السمطة يعتبر حيث لنا، برؤيتو تتعمق الكونجرس لدى غريبة أسباب وىنالك واشنطن،
 حيث القرار بيذا تتعمق أميركا مع وعالقتنا إرىابية، منظمة أننا 7987 عام منذ التحرير ومنظمة
 ".العالقة لتستمر أشير 6 كل الكونجرس قرار ننتظر

 القنصمية مع عالقتنا فعميا قطعنا واشنطن، في المنظمة مكتب إغالق عند" أنو إلى الرئيس وأشار
 لكن مقفل، رسميا واشنطن في ومكتبنا بالكامل، مقطوعة فعال اآلن وىي القدس، في األميركية

 ".صفة أي دون عممو يمارس ىناك ممثمنا

 نقل وىي عنيا، تحدث التي الصفقة أو بالصفعة ترمب فاجأنا قصيرة فترة بعد" سيادتو وقال
 أتبع ثم إلسرائيل، عاصمة الموحدة القدس أن واعتبار القدس إلى أبيب تل من األميركية السفارة
 ترفضون ألنكم عنكم المساعدات سنقطع قال ثم باألونروا، الخاص الدعم كل بوقف ذلك

 المقاءات رفضنا أننا يحصل لم كذلك لممفاوضات، الذىاب يوما نرفض لم نحن لكن المفاوضات،
 الماضي، العام لمقائكم نتنياىو مع موسكو إلى دعوتنا ذلك عمى والدليل إسرائيميين، مسؤولين مع

 ".الزيارة ألغى نتنياىو أن أبمغوني عندما موسكو إلى لمذىاب عدأست وكنت

ن اإلسرائيميين، وبين بيننا وسيطا أميركا تكون أن نقبل لن نحن" الرئيس وتابع  مساع ىناك كان وا 
 أميركا وليس الوسيط لتكون آلية عنو تخرج دولي مؤتمر ىناك يكون أن يمكن لممفاوضات
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 مع حصل كما أخرى دول من عدد مع الدولية الرباعية المجنة تكون أن أيضا ويمكن وحدىا،
 في دولة أي تكون أن من مانع أي لدينا وليس أخرى، دولة أي تشارك بحيث ،7+5 إيران

 ".وحدىم وليسوا منيا جزءا األميركان يكون وأن الوساطة

 الصراع حول ترامب دونالد األميركي الرئيس مع ىاتفيا تشاور إنو بوتين الرئيس قال جانبو، من
 .الروسية الفمسطينية العالقات عمق عمى مشدداً  والفمسطينيين، إسرائيل بين

  وكالة وفا لمصدر: ا

 فرض بخصوص الجانب أحادية خطوة أي إن،الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل قال  
 .شرعي غير كمو االستيطان ألن ،شيئاً  الواقع في تغير لن المستوطنات، عمى اإلسرائيمية السيطرة

 فرض بخصوص أمريكية -إسرائيمية محادثات وجود عن تتحدث التي األنباء عمى رداً  ذلك جاء 
 .المستوطنات عمى اإلسرائيمية السيادة

 . االستقرار وعدم التوتر من مزيد الى سوى تؤدي لن اإلطار ىذا في خطوة أي ان وأضاف،

 كل عمى ستقضي فإنيا تنفيذىا، حال في الخطوات ىذه مثل ان نحذر نحن ردينة، أبو وتابع
 .السياسية العممية إنقاذ الى ييدف دولي  جيد

 األراضي وضع في الحديث طرف ألي يحق ال انو الرئاسة، باسم الرسمي الناطق وأكد
 األراضي أن عمى نصت التي الدولية الشرعية قرارات لكل مخالفا ذلك باعتبار الفمسطينية،
 التي الفمسطينية الدولة أراضي ىي الشرقية القدس فييا بما 7967 عام المحتمة الفمسطينية
 .المتحدة األمم في مراقبا عضوا أصبحت

  وكالة وفا لمصدر: ا
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 المجنة ضوع ،الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د أكد 
 عمى إالا  اإلسرائيمي الجانب مع مفاوضات بإحراء تقبل لن فمسطين أن  ، فتح لحركة المركزية
 .الحرب جرائم عمى القائمة واإلمالءات بالشروط وليس الدولية والشرعية الدولي القانون أساس

 الدولي القانون لقواعد المنافية إسرائيل لسياسات المتحدة الواليات دعم أن عمى عريقات وشدد
 تمارسيا التي" األبارثيايد" سياسة عمى أكثر ويشجع دوليًا، عميو المجمع الدولتين حل سيدمر
 .األرض عمى االحتالل سمطات

 إال ىي ما التصريحات تمك أن موضحاً  االحتالل، وزراء رئيس تصريحات عمى تعقيباً  ذلك جاء
 االستعمارية المخططات مع أميركي بتواطؤ اإلسرائيمية اإلمالءات فرض لسياسة استمرارا

 .اإلسرائيمية

 بقضايا يتعمق فيما األميركية اإلدارة مع بالتنسيق واحد جانب من قراراً  اتخذت إسرائيل إن: "وقال
 الشرعية إلضفاء محاوالت ثالث عن الكشف تم أشير، ثالثة من أقل غضون ففي النيائي، الحل
 من محاولة أول جرت وقد األميركية، االمالءات خالل من الدولي لمقانون إسرائيل خروقات عمى
 يتم  واآلن الفمسطينيين، الالجئين قضية اسقاط محاولة ثم الطاولة، من القدس ممف اسقاط أجل

 ".إلسرائيل الفمسطينية األراضي لضم أميركية بموافقة األراضي سرقة تشجيع

 بالتفاوض آخر طرف أي أو األميركية اإلدارة نكمف لم واضحين، نكون دعونا: "عريقات وأضاف
 إن ،"السالم في الرغبة بعدم" لنا المتحدة الواليات اتيام في السبب بالتحديد وىذا عنا، بالنيابة
 عمى الشرعية إضفاء حول بل ودائم، عادل سالم بتحقيق يتعمق ال األميركي اإلسرائيمي التنسيق

 .المتحدة األمم وقرارات الدولي لمقانون اإلسرائيمية االنتياكات

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 أنو ، العربية الدول جامعة لدى الدائم ومندوبيا بالقاىرة فمسطين دولة سفير الموح دياب أكد  
 بسبب غزة لقطاع العودة من يتمكنوا لم الذين الفمسطينيين المواطنين أوضاع كثب عن يتابع

 .رفح بمعبر المحيطة الظروف

 عودة لتأمين المختصة المصرية السمطات في األشقاء مع جيودىا تبذل زالت ما السفارة أن وبين
 داخل المتواجدين العالقين يشمل بما ممكن، وقت أقرب في غزة قطاع إلى بسالم المواطنين

http://fatehinfo.net/post/147549
http://fatehinfo.net/post/147549
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 لمطمبة المعنية السفارات من تأشيرات إصدار الستكمال جار العمل وأن الدولي، القاىرة مطار
 .بجامعاتيم والتحاقيم سفرىم لسرعة

 عمى وحرصيم تعاونيم حسن عمى المصريين لألشقاء تقديره وخالص شكره الموحالسفير  وجدد 
 .العربية مصر جميورية في الفمسطيني شعبنا بأبناء المتعمقة األمور كافة معالجة

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 

  المصالحة ممف :  ثانياً  

 القائم ،ومسؤول ممف المصالحة بالحركة  فتح، لحركة المركزية المجنة عضو األحمد عزام أطمع 
 الساحة عمى المستجدات آخر عمى كامل، عباس الوزير المصري المخابرات جياز رئيس بأعمال

 . الفمسطينية

 استعراض، كامل و تم خالل المقاء مع الوزير عباسإن ،" وفا"  لوكالة تصريح في األحمد وقال
 من مصر برعاية حماس حركتي بين الموقع المصالحة  اتفاق بتنفيذ المتعمقة لمخطوات شامل
 الساحة عمى االنقسام إلنياء الوطني الوفاق اتفاق من األولى الخطوة بتنفيذ البدء أجل

 غزة قطاع عمى الكاممة سمطتيا بسط من الوطني الوفاق حكومة بتمكين يتعمق والذي الفمسطينية،
 وطي االنقسام إنياء أجل من المطموبة الالحقة الخطوات الستكمال ومركزية أساسية كخطوة
 .ةالمؤلم صفحتو

 باعتبار الممف ىذا يتابعون الذين الجياز في ومساعديو لموزير، استعرض انو األحمد، وأضاف
 . اآلن حتى تنفيذه تم ما وأمين دقيق بشكل خطواتو لتنفيذ والمتابعة االتفاق لذلك الراعية مصر

 حركة قبل من مدروس بشكل توضع عراقيل وىناك جدا، بطيئة التنفيذ خطوات أن األحمد، وأكد
 توضع زالت ما العراقيل من الكثير ىناك أن الى مشيرا دقيق، بشكل االتفاق تنفيذ لعدم حماس
 بحق يتعمق ما سواء وزاراتيم، في الطبيعية مياميم ممارسة من الوفاق حكومة أعضاء أمام

 في بيا المعمول واألنظمة األساسي القانون وفق وزارتو إدارة عن األول المسؤول باعتباره الوزير
 أي من تدخل أي دون وزارتو وزير كل يدير ان الطبيعي من أنو موكدا الفمسطينية، السمطة
 حماس حركة تديرىا التي اإلدارية المجنة حل عن اإلعالن أن مضيفا عممو، شؤون في فصيل
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 يمارسوا أعضائيا من والكثير الوزارات كافة في عمميا موجودة موازية حكومة بمثابة ىي والتي
 حماس حركة أن موضحا والقانون، واالنظمة ولالتفاق لمنظام مخالف بشكل وزاراتيم في العمل
 يعتبر وىذا الوطني الوفاق لحكومة والواردات الضرائب جباية مسألة بتسميم تمتزم لم اآلن حتى
 . االتفاق جوىر عمى صارخ خروج

 متمسكون" فتح" وحركة عباس، محمود الرئيس أن المقاء، خالل المركزية المجنة عضو وأكد
 ضرورة عمى والتأكيد المرحمة، ىذه في خاصة االنقسام بإنياء الخاصة والتفاىات باالتفاقات

 الشعب تواجو التي الحالية الظروف في المطموبة الخطوات لكافة والدقيق األمين التنفيذ
 إجراءات وتصعيد القدس، بشأن ترمب األمريكي الرئيس اعالن بعد خاصة وقضيتو، الفمسطيني
 من ليتمكن الفمسطيني الصف توحيد يتطمب وىذا الفمسطيني الشعب ضد االسرائيمي االحتالل
 فك أجل من أساسي شرط وانو الصف وحدة ضرورة عمى مشددا تواجيو، التي المخاطر مواجية
 باإلضافة والبيئية، والصحية، المعيشية، اآلثار كافة ومعالجة غزة، قطاع عن االسرائيمي الحصار

عادة الخدمات قطاع الى  من التخفيف أجل من وذلك طبيعي، بشكل المعابر وفتح اإلعمار، وا 
 . غزة قطاع في شعبنا معاناة

 مع بجيودىا ستستمر مصر أن عمى المقاء، خالل أكد كامل عباس الوزير أن الى األحمد وأشار
 الشعب مساعدة في القومي بواجبيا والقيام غزة قطاع في األرض وعمى األطراف كافة

خراج الفمسطيني،  القيادة بيا تقوم التي التحركات كل دفع خالل من محنتو من غزة قطاع وا 
نياء المشروعة الوطنية حقوقو عن لمدفاع التفرغ أجل من الفمسطيني والشعب الفمسطينية  وا 
قامة االحتالل  لمصر الفمسطيني الشعب أوالىا التي بالثقة متسمحين المستقمة، الفمسطينية الدولة وا 

 . المصري األمن من جزء ىو الذي الدور بيذا لمقيام

 ستسرع رفح معبر في المعنية المصرية المؤسسات أنوقال األحمد ان الوزير عباس كامل اكد 
 قطاع من السكان حركة لتسييل وذلك البري، رفح معبر الى الطبيعية الحركة لعودة عمميا في
 . ومؤسساتيا الفمسطينية السمطة مع بالتنسيق واليو غزة

  وفاوكالة : المصدر
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 الضفة محافظات من مختمفة مناطق في مواطناً  71 الثالثاء اليوم فجر االحتالل قوات اعتقمت  
 .الغربية

 من  خميفة وفارس ابوقصيدو، وعالء عيشة، ابو ومحفوظ حرب، ابو نياد:  المعتقمين من وعرف
 ،.المحتمة القدس شمال قمنديا مخيم من ربو، وجاسرعبد عودة، طولكرم،احمد في شمس نور مخيم
 . اهلل رام شمال سمواد من حماد فادي

  معاوكالة : المصدر

 توصياتيا غدا، أو اليوم اإلسرائيمية الشرطة تقدم أن المرجع من أنو اإلسرائيمية، اإلذاعة ذكرت 
 .  نتنياىو بنيامين الوزراء برئيس الخاصة التحقيقات ممفات بخصوص

 الشيخ روني الشرطة عام مفتش ترأسيا التي الخاصة الجمسة المتوقع من إنو اإلذاعة وقالت
 نتنياىو، ضد اتيام الئحة بتقديم الشرطة توصي بأن التحقيق، ممفات لتمخيص ماضي،ال األسبوع
 .الثمينة اليدايا قضية في الرشوة تمقي لو تنسب

 وكالة وفا المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 ضم إمكانية بحثتا واإلسرائيمية األمريكية الحكومتين بأن إسرائيمياً  تأكيداً  المتحدة الواليات نفت 
 إظيار في وذلك صحيح، غير بأنو التأكيد ووصفت المحتمة الغربية الضفة مستوطنات إسرائيل
 .نتنياىو بنيامين إسرائيل وزراء ورئيس ترامب دونالد األمريكي الرئيس بين لمخالف نادر
 الواليات أن عن تتحدث التي التقارير إن” األبيض البيت باسم المتحدث رافيل جوش وقال

 .“صحيحة غير الغربية لمضفة ضم خطة إسرائيل مع بحثت المتحدة

سرائيل المتحدة الواليات تبحث لم” المتحدث وأضاف  تركيز يزال وال المقترح ىذا مثل قط وا 
 .“والفمسطينيين اإلسرائيميين بين لمسالم مبادرتو عمى منصبا الرئيس

 رويترزوكالة المصدر: 
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 بحثا، بوتين فالديمير الروسي والرئيس ترامب دونالد األمريكي الرئيس أن األبيض، البيت أعمن
 .وفمسطين إسرائيل بين" وشامل دائم سالم اتفاق" إلى التوصل ضرورة ىاتفي اتصال خالل

بمقائو مع  األمريكي نظيره أبمغ بوتين الرئيس: "أن ، 71 الثالثاء اليوم األبيض البيت وذكر
 اتفاق إلى التوصل أجل من لمعمل حان قد الوقت أن ترامب الرئيس فقال ، عباس محمودالرئيس 
 . دائم سالم

 روسيا اليومالمصدر: 

 المجنة أن رو أفريقيا جنوب في الحاكم الوطني المؤتمر حزب في المستوى رفيع مصدر قال 
 ساعة 71 دام اجتماع بعد وذلك البالد، رئاسة من زوما جاكوب عزل قررت بالحزب التنفيذية
 .العميا الحزب لقيادة

 زوما يواجو األول، كانون ديسمبر في لمحزب زعيما الرئيس، نائب رامافوسا، سيريل انتخاب ومنذ
 في تنتيي أن المقرر من والتي الفضائح، شابتيا التي الثانية واليتو فترة إلنياء حزبو من دعوات
 .9179 منتصف

 ىناك أن بيد لمبالد، كرئيس بالتنحي لزوما أمر إصدار سمطة بالحزب التنفيذية المجنة ولدى
 .ذلك يرفض قد أنو إلى تشير محمية إعالمية تقارير

 رويترزوكالة المصدر: 
 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


