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  أواًل : الممف السياسي

 نقاش وحمقة محاضرة فى ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د كدأ 
 والشرعية الدولي لمقانون أيقونة صبحأ عباس محمود الرئيس ان، الدولي الدوحة منتدى أمام

 األرض عمى الحقائق وفرض الذراع ولي االبتزاز سياسات رفض عندما العالم ولدول ، الدولية
 االحتاللات سمط ترتكبيا التى الحرب وجرائم ترامب دونالد  األمريكي الرئيس إدارة عمى ورد

 فمسطين ان ومجدداً  مشدداً  ، مدوية بال  المحتمة، فمسطين دولة ارض فى شعبنا بحق االسرائيمي
 وان عميو ىي ما عمى الوضع باستمرار يسمح لن انو ، عقارات صفقة وليس لمبيع ليست والقدس
 مع السياسية العالقات قطع ذلك فى بما ، الفمسطينيين المركزي والمجمس الوطني المجمس قرارات
،  قراراتيا عن تتراجع لم ما وسيطاً  أو شريكاً  تعد ولم ، نفسيا عزلت واعتبارىا ترامب الرئيس إدارة

 واالنتقال ،(  إسرائيل)  االحتالل سمطة مع واالقتصادية واألمنية السياسية العالقات تحديد وكذلك
 .  ٢١٩٢ لعام ٩١\٧٦ العامة الجمعية قرار أسس عمى الدولة الى السمطة مرحمة من

 لمقضية االنتصار الى حماس حركة عريقات دعاوعمى صعيد المصالحة والشأن الداخمي 
 الطريق ان مشدداً  ، الحزبية والمشاريع القضايا وليس ، الفمسطيني الوطني والمشروع الفمسطينية

 فى وحماس فتح حركتي من الموقع القاىرة التفاق وشامل ودقيق أمين تنفيذ فى يكمن ذلك الى
 .٢١٩٦-٩٩-٢٢ تاريخ فى الفمسطينية الفصائل جميع عميو صادقت والذى ،٢١٩٦-٩١-٩٢

  دعم أي وان ، ذلك لتحقيق المبذولة المصرية الجيود لمساندة األطراف كلعريقات د.  وطالب
 والعودة ، السياسية والشراكة المصالحة وتحقيق االتفاق تنفيذ من جزءاً  يكون ان يجب غزة لقطاع

 . الوطنية والوحدة لممصالحة بديال وليس ، ونزيية حرة عامة انتخابات إلجراء الشعب إرادة الى

 

 امانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالمصدر: 

 ىجماتيم باستمرار لممستوطنين نسمح لن أننا" ،" فتح" حركة رئيس نائب العالول محمود أكد  
برعاية الحكومة االسرائيمية المتطرفة والتي تتم ،"المواطنين أمام الطرق وقطع القرى عمى

 .وأجيزتيا
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 أن ،مساء األحد فمسطين تمفزيون عبرالذي بث " اليوم ممف" برنامج في العالول، وأضاف
 تنازل أي نقدم أن يمكن ال" أنو مؤكداً  ،"اإلطالق عمى يجدي لن القيادة وعمى عمينا الضغط"

 .عن مواقفنا الثابتة  "اإلطالق عمى

لمجم العدوان االسرائيمي  ة االصعدة عمى كاف وأوضح العالول ان الرئيس يجري حراكًا سياسياً 
 والعمل عمى عزلتو دوليًا. بحق ابناء شعبنا

وأكد العالول مجددًا ان التيديدات ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفمسطينية لن تثنينا ولن 
اراسات االحتالل  وحماية ابناء شعبنا ىي مسؤوليتنا يارنا ىو الصمود ومواجية ممتؤثر عمينا وخ

  ولن نتخمى عن ذلك .

 أن مبيناً  بيا، نمر التي الظروف بفعل االنعقاد دائم سيكون المركزية المجنة اجتماع إن وقال
 .األردن من عباس محمود الرئيس عودة بعد سيكون الفمسطينية لمقيادة موسعا اجتماعا

 ،"معاً  التحديات لمواجية الفمسطيني الحضن إلى تعالوا: "قائالً " حماس" حركة العالول وخاطب
 داخمي صراع تجاه لتقود ذىبت ومستوطنيو االحتالل مواجية أوج" وفي" حماس" أن إلى مشيراً 

 ".لألسف

  تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 الرئيس زيارة إن فتح لحركة المركزيةتين التنفيذية لمنظمة التحرير و المجن عضو االحمد عزام الق 
 تنسيق إطار في يأتي الثاني اهلل عبد الممك االردني العاىل مع ولقائو عمان الى عباس محمود

 .الحمراء الخطوط كل تجاوز التي االحتالل لعدوان حد وضع بيدف المعمومات وتبادل المواقف

 بانفجار ينذر المحتمة والقدس لمضفة والمستوطنين االحتالل قوات استباحة أن ، االحمد واضاف
 لتصعيد والرافض شعبنا لحقوق الداعم والمصري االردني بالموقفين مشيدا المنطقة، في كامل

 .وقفو وضرورة االحتالل اعتداءات

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8F%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%91%D9%8F%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87-20181216
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 وتقييم لدراسة االثنين اليوم فتح لحركة المركزية لمجنة تحضيري اجتماع عن االحمد واعمن
 بما مواجيتيا يجب قائمة ازمة ىناك”  مضيفاً  االردن، الى زيارتو من الرئيس عودة قبل االوضاع
 .”متالحقة االحداث الن الشارع المستوى وعمى فمسطيني قيادي بتحرك تستحق

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 ، لبنان في الفمسطينية التحرير منظمة وفصائل" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة نظمت 
 االسرائيمي االحتالل جرائم مواجية في شعبنا وصمود عباس محمود لمرئيس دعماً  تضامنية وقفة

 .االسرائيمية -االميركية والتيديدات

 لشؤون عباس محمود الرئيس مستشار الحموة عين مخيم في اقيمت التي الوقفة في وشارك
 أبو فتحي لبنان في التحرير منظمة وفصائل فتح حركة سر وأمين سويدان، مأمون الشباب

 صيدا منطقة سر وأمين عرب، أبو صبحي المواء لبنان في الوطني األمن قوات وقائد العردات،
 الشعبية، والمجان المنظمة فصائل وممثمو شبايطة، ماىر العميد المنظمة وفصائل فتح لحركة
 .المخيم أبناء من غفير وحشد

 القيادة تمسك عمى مشدداً  لبنان، في الفمسطيني وشعبنا أىمنا إلى الرئيس تحيات سويدان ونقل
 الشييد أجميا من استشيد التي الوطنية بالثوابت عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية

 .األبرار الشيداء وكافة عمار أبو الرمز

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 حزب طرحو قانون مشروع عمى األحد، ،االحتالل كنيستفي  لمتشريع الوزارية المجنة صادقت
 من فمسطينية عائالت طرد من اإلسرائيمي االحتالل جيش تمكين إلى وييدف" الييودي البيت"

 .مسمحة عممية نفذ العائمة أفراد أحد أن بادعاء الغربية، الضفة في سكناىا مكان

" الييودي البيت" حزب من يوغيف، موطي الكنيست عضو قدمو الذي القانون، مشروع وبحسب
 ُقتل عممية لمنفذ األولى الدرجة من أقرباء طرد االحتالل سمطات بإمكان فإن المتطرف، اليميني

 أي أيام، سبعة خالل وذلك الضفة، في آخر مكان إلى سكناىم منطقة خارج إلى إسرائيمي فييا
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 استشياد عدم حال في وىذا عممية، بتنفيذ المشتبو ضد القضائية اإلجراءات استكمال قبل حتى
 .عنيا مسؤوليتو إثبات وعدم العممية بتنفيذ المشتبو

    84موقع عرب : المصدر

 نعالوة اشرف الشييد عائمة منزل االثنين، اليوم فجر االسرائيمي االحتاللقوات  جرفات ىدمت 
 .طولكرم شمال شويكة ضاحية في

  معاالمصدر: وكالة 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 وتشغيل ةغاثإل المتحدة األمم لوكالة اضافية مساىمة إقرار عن اإلسبانية الحكومة أعمنت 
 .يورو ماليين عشرة بقيمة" اونروا" الفمسطينيين الالجئين

 النشاطات تمويل الى ستوجو المساىمة ىذه إن االحد، مساء ليا بيان في اإلسبانية السفارة وقالت
 الفمسطينيين لالجئين االجتماعي الدعم تقديم الى األولى بالدرجة تيدف والتي لموكالة االعتيادية
 .والتعميم الصحة قطاعي في وبخاصة

 الوكالة عن اعداتالمس قطع المتحدة الواليات قرار عمى رداً  تأتي المساىمة ىذه ان واضافت
 .لموكالة المالية األوضاع تدىور الى ادت والتي

 وكالة االنباء االردنية  :لمصدرا

 حدث في مثل هذا اليوم خامسًا: 

 في الزىور مرج  الى فمسطينياً  مواطناً  1٩  تبعد اإلسرائيمي االحتالل قوات - ٩١١٢-٩٢-٩٦  
 .لبنان جنوب

 

 تهت النشرة اليومية نا

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 


