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 أواًل : الممف السياسي

 الجمعة، مساء ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة رئيس ، عباس محمود الرئيس ترأس
 .اهلل رام مدينة في الرئاسة بمقر لممنظمة، الجديدة التنفيذية لمجنة األول االجتماع

 شعبيم تجاه الوطني بواجبيم لمقيام التوفيق الجديدة التنفيذية المجنة ألعضاء الرئيس وتمنى
 .وقضيتيم

 ثالثة تركنا خالل من وذلك الوطنية، الوحدة إلنجاز مفتوحة تزال ال األبواب أن عمى التأكيد وجدد
 .لممنظمة لالنضمام التنظيمات من ألي التنفيذية المجنة في شاغرة مقاعد

 وكيفية والحساسة الحرجة المرحمة ىذه في القضية تواجو التي المخاطر عن الرئيس وتحدث
 .مجابيتيا

 تتعرض ما كل في عباس محمود الرئيس لمواقف تبنييم التنفيذية المجنة أعضاء أكد جيتيم، من
 ليا يتعرض التي والضغوط لمتيديدات ورفضيم الفمسطيني، والشعب الفمسطينية القضية لو

 بالثوابت وتمسكو شعبنا حقوق عن التنازل ولرفضو الشجاعة، الوطنية مواقفو نتيجة الرئيس
 ،7691 لعام حزيران من الرابع حدود عمى الفمسطينية الدولة بإقامة المتمثمة الفمسطينية
 القرارات عميو نصت ما وفق ديارىم إلى الفمسطينيين الالجئين وعودة الشريف، القدس وعاصمتيا

 .الدولية

 ياسر الشييد الرئيس ضريح عمى الزىور من اكميال ،وكان الرئيس محمود عباس قد وضع 
 .قبل بدء االجتماع الجديدة التنفيذية المجنة أعضاء بحضور عرفات،

  وكالة وفا : المصدر

 الوطني المجمس أعمال نجاح أن عمى ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت
 النيج صوابية عمى يؤكد الوطن، من عزيز جزء فوق والعشرين، الثالثة دورتو في الفمسطيني
 عمى الفرصة فوت الذي عباس، محمود الرئيس األخ وخاصة الفمسطينية، القيادة عند الوطني

 والوحيد عيالشر  والممثل الكبرى المظمة في الشرعية تجديد بإمكانية والمشككين، المتربصين
 في تشارك لم التي الفصائل التحاق ضرورة عمى اإلبقاء مع التحرير، منظمة الفمسطيني، لمشعب
 مظمة دخول عمى قادرة نفسيا تجد أن حين الى ليا، محجوزة مقاعدىا ترك بعد الدورة، اعمال
 .اإلحتالل من والخالص التحرر مشروع إلستكمال الفمسطينية، التحرير منظمة
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 األخ الجنوبية، المحافظات في والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في فتح حركة وحيت
 عمى الوطني، لممجمس العادية الدورة في والمشاركين المنظمة وقيادة عباس، محمود الرئيس
 ىياكل تجديد في نجاحيم وعمى الوطنية، الممفات لجميع اليامة، ومناقشاتيم الكبيرة، جيودىم
 العمل مواصمة ضرورة عمى والتشديد المركزي، والمجمس التنفيذية المجنة وخاصة المنظمة
 فمسطين لدولة عاصمة القدس في والتمسك المنظمة، أىداف تحقيق حتى الوطني والنضال
 عاصمة بإعتبارىا بخصوصيا ترامب، األمريكي الرئيس قرار ورفض السيادة، ذات المستقمة،

 تأمين ضرورة مع الدولية، القرارات جميع مع ومتناقضاً  معادياً  راالقرا ىذا وأن الكيان، لدولة
 .لالستيطان كامل ووقف الدولية، المرجعيات وفق المفاوضات الى لمعودة السميمة األجواء

 وأعضاء ، التنفيذية المجنة اعضاء مينئة الوطني، المجمس أعمال نتائج فتح حركة وباركت
 األمام نحو قوية ودفعة أمل بادرة الظروف، ىذه في االنجاز ىذا معتبرة المركزي، المجمس
 .واالنقسام اإلحتالل، من الخالص طريق ومواصمة الوطني، الحمم لتحقيق

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 عباس محمود الرئيس قرار أسباب ، "فتح" حركة باسم المتحدث سيف أبو عاطف. د كشف 
 .غزة قطاع في الموظفين رواتب بصرف

 ،"بحياتيم المساس أو الموظفين أو غزة معاقبة يقصد يكن لم" عباس الرئيس إن ، سيف أبو وقال
 ".االنقسام ىياكل عمى التأثير إمكانية لفحص محاولة" كانت االجراءات أن مبيًنا

 حياة عمى االجراءات تأثير لمدى دائمة ودراسة فحص عممية في القيادة أن إلى سيف أبو وأشار
 والتنموية المعيشية الناس أوضاع عمى الدائم عباس الرئيس قمق مؤكًدا بالقطاع، أىمنا ومعيشة

 .ىناك أىمنا عمى الحياة أعباء من تخفيف في المستمرة وتعميماتو غزة، في

 عمى ليس لكن االنقسام، انياء تريد" عباسمحمود  الرئيس رأسيا وعمى القيادة أن عمى وشدد
 أريد وال غزة أبناء يعاني أن أريد ال لنا وقال األب بقمق( الرئيس) شعر: "مضيًفا ،"شعبنا حساب

 ".يعانون تجعميم كانت ان االجراءات ىذه

 تمك إثارة في غزة قطاع من الوطني المجمس أعضاء جميع لعبو الذي الميم الدور إلى وألمح
 لو يكون أن الممكن من كان ألنو كثيرا؛ يحضر لم من خسر لقد: "مستدرًكا لمنقاش، القضية
 ".الناس قضايا عن النبيل الدفاع ىذا في سيما
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 في أىمنا عن التخفيف كيفية حول واسعا نقاشا شيدت الوطني المجمس عقد أيام أن إلى ونوه
 .والشتات وغزة القدس

 لشعبنا تمت ال بطريقة ايرز عبر ووقف عارض من رغم حاضرة كانت غزة: " ابو سيف وقال
 مجدًدا ،"الخروج من الطاولة عمى غزة قضايا حمموا الذين الوطني المجمس أعضاء لمنع بصمة؛
 ".المواطنين حياة عمى قرار أي لتأثير دائمة دراسة حالة في" القيادة بأن التأكيد

 االنقسام، ثبات من تفيق أن حماس عمى نتمنى: "قائال حماس، لحركة نداء ابوسيف ووجو
 مبادلة" لـ إياىا داعًيا ،"اليوم فجر عباس الرئيس قرعيا التي الوحدة طبول إيقاع عمى وتصحو

 االنقسام، في لمتمسك تدفعيا التي المبررة غير األنانية عن والتخمي الوحدة تجاه" المشاعر ىذه

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 اليات شممت جديدة، دراسة التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائبد. طرح 
سالمياً  عربياً  والموقف ترامب، صفقة اسقاط فريقياً  وا   فمسطين، قضية في االنحياز عدم ودول وا 
 .الدولية الرباعية المجنة ودور الُمصالحة وتحقيق االنقسام أسباب إزالة وشممت كما

 باالعتراف ترامب دونالد األمريكي الرئيس إدارة قرارات عمى خاص بشكل الدراسة ىذه وتركز
 موعداً  الجاري، الشير في النكبة ذكرى وبتحديد الماضي، العام نياية إلسرائيل، عاصمة بالقدس
 كيفية إلى إضافة الخطير، القرار ىذا وتداعيات القدس، إلى أبيب تل من األمريكية السفارة لنقل

بطالو مواجيتو  .الدولي لمقانون ومخالفاً  وباطالً  الغياً  اعتباره عمى وا 

 المصالحة وتحقيق األنقسام أسباب بإزالة البدء يعني الوطني مشروعنا إن": الدراسة وتقول
سقاط مواجية نستطيع حتى الوطنية  ترامب األمريكي لمرئيس واإلمالءات الفرض مرحمة وا 
 بخيار واستبدالو الدولتين خيار تدمير بيدف وذلك نتنياىو، اإلسرائيمي الوزراء رئيس ولشريكو
 ".عميو ىو ما عمى القائم الوضع استمرار أي ،(األبرثايد) بنظامين الدولة

 مطمع في الفمسطيني المركزي المجمس في واعتماده إقراره تم الذي العمل برنامج إن"  وتضيف
 من نخرج أن لنا بد وال القادمة، المرحمة في العمل لبرنامج رئيسة ارتكاز نقطة يشكل العام،

 زمنية جداول مع القرارات ليذه تنفيذ آليات عمى واتفقنا حددنا وقد الوطني مجمسنا اجتماعات
 ".محددة

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 
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  ممف الحكومة:  ثانياً 

 مسعاىا عن -باالحتالل القائمة السمطة - إسرائيل تراجع بأن والمغتربين الخارجية وزارة أكدت 
 الدولي لمقانون واعماال اإلنسانية والقيم لممباديء انتصارا يعد األمن مجمس لعضوية الترشح في

 . المتحدة األمم وميثاق

 أىمية عدم لمشك مجاال يدع ال بما يؤكد اإلنسحاب ىذا إن ، عنيا صدر بيان في  الوزارة  وقالت
 تحقيق إلى يسعى الذي األمن مجمس عضوية عمى لمتنافس -باالحتالل القائمة السمطة -اسرائيل
 األمم بميثاق الممتزمة غير الدول لكافة واضحة رسالة التراجع ىذا ويعد الدوليين، واألمن السمم

 . األمن ومجمس العامة الجمعية وقرارات المتحدة

 متواصمة وبجيود سفاراتيا خالل ومن المختمفة قطاعاتيا وعبر عممت لقد انيا الوزارة وأوضحت
 العالم في والصديقة الشقيقة الدول إلى وباإلضافة واإلقميمية السياسية التجمعات كافة مع ومضنية
 االنحياز عدم حركة ودول اإلسالمي التعاون ومنظمة العربية الدول جامعة مع الوثيق وبالتعاون
 . األمن مجمس عضوية عمى بالحصول اإلسرائيمي التوجو ىذا إلحباط

 واخالقيا قانونيا الباطل الترشح ليذا حقيقية مساندة أي إفشال في الجيود تمك نجحت وقد
نسانيا،  .  العنصرية وسياساتيا إسرائيل تدعم التي القميمة، الدول بعض من إال وا 

 أية لتبوء إسرائيل أىمية عدم لكشف األصعدة كافة وعمى مساعييا ستواصل  انيا الوزارة وشددت
 فمسطين دولة أرض عمى أقيم الذي العنصري، االستعماري نظاميا إنياء قبل دولية مناصب
 .الفمسطيني لمشعب المشروعة الوطنية الحقوق حساب وعمى

 الخارجيةوزارة المصدر: 

 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 منيم 1 الحي، بالرصاص 31 بينيم ، مواطنا7711  اصابة عن الصحة  وزارة اعمنت 
 لمدموع، المسيل بالغاز اختناق وحاالت المطاطي بالرصاص اصابات والباقي خطيرة، جروحيم
 الشعبية العودة ومسيرات فعاليات في المشاركين عمى اإلسرائيمي االحتالل جنود اعتداء خالل

 .غزة قطاع شرق الحدودي الشريط طول عمى السممية

   وزارة الصحة المصدر: 
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 لألمم التابع األمن بمجمس مقعدين عمى وبمجيكا ألمانيا مع المنافسة من ، إسرائيل انسحبت 
 فرصيا ضعف بسبب جاء االنسحاب أن مصادر ورجحت ،9191-9176 لعامي المتحدة
 .بمقعد بالفوز

 عضوا، 761 أعضائيا عدد يبمغ التي المتحدة، لألمم العامة الجمعية تصوت أن المقرر ومن
 يناير/الثاني كانون من األول في تبدأ عامين لفترة جدد أعضاء خمسة الختيار القادم الشير
9176. 

 .وآخرين الغربية أوروبا لمنطقة مخصصين مقعدين عمى تتنافس وبمجيكا وألمانيا إسرائيل وكانت

 ثمثي من أكثر عمى لمحصول تحتاجان لكنيما منافس، بال السباق وبمجيكا ألمانيا وتخوض
 .بالمقعد لمفوز بالكامل العامة الجمعية أصوات عدد إجمالي

  84موقع عرب  المصدر

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 أدلى التي المالحظات يدين بيان بتبني الدولي األمن مجمس إقناع في المتحدة الواليات شمتف 
 إىانات" عمى وتحتوي" مقبولة غير" أنيا اعتبرت والتي الييود عن عباس محمود الرئيس بيا

 ".لمسامية معادية قاسية

 وقالت متحيزاً  باعتباره البيان نص عمى األمن، مجمس في الدائم غير العضو الكويت واعترضت
 .اعتذاره قدم عباسالرئيس محمود  إن  

 وكالة فرانس برسوكالة المصدر:  

سرائيل بالده بين الموقعة المذكرة إن يوىانيس، كالوس رومانيا، رئيس قال   سفارة نقل حول وا 
 .تصحيحو ويجب خطأ، كانت القدس، إلى أبيب تل من رومانيا

 من السفارة نقل حول المذكرة بشأن سؤال عمى لو رد في يوىانيس، عن ،"أغربرس" وكالة ونقمت
 وليس مصمحة، لدي ليس ألنو تصحيحو، يجب واآلن خطأ، وقع لقد: "قولو القدس، إلى أبيب تل
 ".إسرائيل مع وجيدة ودية عالقات إفساد في مصمحة أي كدولة رومانيا لدى
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 تبقى ىذه أن مضيفا وأكثر، عاما 91 منذ إسرائيل في مطروح الموضوع ىذا أن الرئيس، وأكد
 إجراء يمكننا ال نحن: "قائال المتحدة، األمم شروط بجميع الوفاء بعد إال تحقيقيا يمكن ال تطمعات
 ".الدولي القانون معايير مع تتناسب ال التي األماني، أساس عمى خارجية سياسة

 يوىانيس الرئيس دفع ما القدس إلى إسرائيل في سفارتيا نقل أيدت قد رومانيا حكومة أن يذكر
 .الدولي لمقانون انتياكا يمثل قد القرار ىذا مثل أن من التحذير إلى

 وسيا اليوم:ر المصدر

 تفاقم من كاباالري، خيرت أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة لميونيسف اإلقميمي المدير ذرح
 أفضل ىو ما يستحقون غزة أطفال أن مضيفا ،"غزة في العنف تصاعد ضوء في" األطفال معاناة
 .الحالي الوضع من

بعادىم األطفال حماية إلى" اليونيسف" دعوة ، صحفي بيان في كاباالري، وجدد  األذى، عن وا 
 .استيدافيم أبدا ينبغي وال والمالعب والبيوت المدارس إلى ينتمون األطفال أن منوىا

 في المئات وأصيب أطفال خمسة قتل الماضية، الخمسة األسابيع خالل أنو البيان واوضح
 .غزة في كبير حد إلى سممية احتجاجات

 المصدر: اخبار االمم المتحدة 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


