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   أواًل : الممف السياسي 

 أرضو تراب فوق باق   الفمسطيني الشعب أن المشؤوم بمفور وعد ذكرى في فتح حركة اكدت 
 الحرفي التنفيذ ىو بمفور وعد من اليدف وأن يرحل، لن وأنو ثمن، من ذلك كمف ميما فمسطين
 واقتالع أرضيم، من الفمسطينيين ماليين وطرد العنصري، االبارتيايد ونظام العرقي لمتطيير
 ".وطن بال لشعب شعب، بال أرض" العنصرية المقولة تنفيذ الى ليصير وطنو، من أصيل شعب

 أكبر أرتكب بمفور أن القواسمي، أسامو فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال 
 بيوتيم من الماليين وطرد الفمسطينيين بنكبة تسبب الي المشؤوم الوعد بيذا التاريخ في جريمة

 أبشع تجسد صورة وفي جمعاء، اإلنسانية ضد صورة أبشع في المجوء، مخيمات الى وأرضيم
 وفي الوطنية، ىويتو مكونات وبكل بأكممو شعب تستيدف التي ومؤامراتو االستعمار معاني
 .السياسية الخارطة عمى من الفمسطيني الشعب لشطب كبرى محاولة

 بدولة تعترف وأن الفمسطيني، لشعبنا تعتذر أن اليوم بريطانيا من المطموب أن القواسمي وأكد 
 ومعاناتيم وشبابا، وكيوال وأطفاال نساء الالجئين ماليين تشريد بأن تعمم وأن فورا، فمسطيني
 تنسى ان يمكن ال التي العصر جريمة ،ىي ٨837 العام منذ المستمرة

 الجنوبية  والثقافة باألقاليم وضية االعالممفالمصدر:

 

، وليد العوض، أن االجتماعات التي تعقدىا لجنة أكد عضو المكتب السياسي لحزب )الشعب( 
االنتخابات المركزية في قطاع غزة مع الفصائل، بشأن التحضير لالنتخابات، من المفترض أن 

 .تتم في مقر لجنة االنتخابات المركزية، وليس في مقر أي فصيل

)فيسبوك(: أن ذلك بيدف تجنب أي إحراجات،  عمى في تدوينة عمى حسابو العوض وأضاف
 .ومنعًا ألي تأويالت

األحد إلى القطاع، لمواصمة المساعي من أجل التوصل  اليومصل يشار إلى أن ناصر، سي
التفاق إلجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع وغزة والقدس، بناًء عمى دعوة الرئيس 

 .محمود عباس

 المصدر: شبكة فيس بوك
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 فبراير شير في التشريعية االنتخابات إجراء السبت اليوم المركزية االنتخابات لجنة توقعت  
 االنتخابات تتموىا ان عمى االنتخابات تمك بإجراء رئاسي مرسوم صدور حال وذلك المقبل

 .الرئاسية

 لجنة وفد أن"  فمسطين صوت" كحيل،عبر ىشام االنتخابات لمجنة التنفيذي المدير وقال
 عمى الفصائل وكافة"  حماس"  حركة اطالع" لـ غزة قطاع إلى االحد اليوم سيتوجو االنتخابات

 عقبة أي وتذليل لالنتخابات بالدعوة قدماً  لممضي جاىزيتو عمى عباس محمود الرئيس تأكيد
 ".أماميا

 وفق الرئاسية، االنتخابات أشير بضعة بعد سيتبعيا التشريعية االنتخابات إن كحيل، وأوضح
 .بيا المعمول واألنظمة القوانين

 اذاعة صوت فمسطين:المصدر

 

 منظمة بقيادة السياسية االرادة إن مجدالني، أحمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال   
 النضال وقادت ،"القرن صفقة" افشمت التي لشعبنا، والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير

 .وشفافية بنزاىة االنتخابات اجراء عمى قادرة الدولية، المحافل كافة في

 قضية بو تمر الذي الحالي المأزق من الخروج أجل من" ، لمجبية اجتماع في مجدالني وأضاف
 واالحتكام االنتخابات طريق فإن الوطنية، مؤسساتنا بتدمير ساىمت التي االنقسام وحالة شعبنا
 والقانوني الدستوري حقيا لممارسة لألجيال جديدة أمل بارقة يشكل االقتراع، صناديق الى

 ".والوطني

 االنتخابات، طريق أمام المناخ وتييئة الديمقراطية اجواء إشاعة أىمية  عمى مجدالني وأكد
 فييا بما والضفة غزة قطاع في اجرائيا الى وصوال تحقيقيا، امام تقف اشكاليات اية حول والحوار
 .الشرقية القدس

  وكالة وفاالمصدر:
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 ال" بعنوان سياسية ندوة السبت، مساء العربية، مصر جميورية اقميم" فتح" حركة ظمتن    
 .المشؤوم بمفور لوعد ٨01 الـ الذكرى في وذلك ،"العودة حق في لمتفريط ال القدس، في لمتفريط

 أمرا اصبح الوعد ىذا ذكرى إحياء أن عمى الندوة خالل غريب محمد فتح حركة سر امين اكدو 
 أنو الى مشيًرا شعب، وتشريد وطن اغتصاب عنو تمخض الذي المشؤوم بالحدث لمتذكير حتميا

 .فمسطين في لمييود قومي وطن منح الذي الوعد ىذا سببيا التي الفاجعة ىذه من أكثر يوجد ال

 الوعد، ليذا ميدت والتي بمفور، وعد قبل ما عام مائة من اكثر أحداث غريب واستعرض
 لالستمرار مؤىل والعالم المنطقة في االستقرار عدم أن عمى مشدًدا الوعد، ىذا وتبعات وتداعيات

 .المستقمة فمسطين دولة تقم لم وطالما فمسطين في استقرار ىناك ليس مادام

 وكالة وفاالمصدر:

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 

 عبر التاريخية المظممة تمك آثار إزالة إلى بالمسارعة بريطانيا،الفمسطينية الحكومة طالبت 
 حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة الفمسطينية بالدولة باالعتراف التاريخي خطئيا تصحيح

 .الشريف القدس بعاصمتيا 56 عام

 بمفور لوعد ٨01الذكرى بمناسبة تصريح في ، ممحم ابراىيم لمحكومة الرسمي الناطق ودعا
 لمختمف يتعرض زال ما الذي الفمسطيني لمشعب الحماية توفير إلى الدولي المجتمع المشؤوم،
 القرارات لجميع فاضح تنكر في العرقي والتطيير الثروات ونيب واالستيطان العدوان أشكال
قامة والقانونية السياسية بحقوقو اعترفت التي الدولية  .أرضو عمى دولتو وا 

 مدى عمى الفمسطيني الشعب قدميا التي الجسام بالّتضحيات تشيد وىي الحكومة ،إن ممحم وقال
 مواقفيا عمى ثباتيا تؤكد فإنيا واألسرى، والجرحى الشيداء آالف خالليا وقدم الزمان، من قرن

 . واالستقالل الحرية نيل حتى مضاء وأشد عزما، تكون ما أكثر وىي وسياساتيا،

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً     

فتيش مواطنين خالل عمميات دىم وت 4، األحدسرائيمية، فجر اليوم اإل اعتقمت قوات االحتالل   
من منزلو في مدينة ،  فادي اليدمي القدس شؤونبينيم وزير مالية والقدس،ظات الشبالمحاف

، عمى سرقة ثمار الزيتون من أراضي قرية أقدم مستوطنون، اليوم  في حين ،القدس المحتمة
 .الساوية جنوب نابمس

من المدارس الجنوبية  باالختناق وفي سياق االعتداءات االسرائيمية اصيب عشرات الطالب
 من الجنوبية المنطقة مدارس قرب الغاز قنابل من وابالً ت االحتالل جراء اطالق قوا بالخميل
 االحتالل قوات برصاص ،( عاما 21) جرادات حمدم شاب،ال أصيب، فيما الخميل مدينة

 جدار بمحاذاة جنين غرب عانين قرية أراضي فوق المقامة العسكرية البوابة عمى اإلسرائيمي،
 العنصري والتوسع الضم

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 منذ ارتكبتيا التي التاريخية خطيئتيا عن بالتكفير بريطانيا العربي، البرلماني االتحاد لبطا  
 الالجئين إلعادة قواًل، ال فعالً  وبالعمل والسالم، لمحياة محب أصيل، شعب بحق عامًا، ٨01
 حقوقيم استعادة ودعم وتعويضيم حق، وجو بغير وقيراً  ظمماً  أرضيم من ُىجروا الذين

 رقم والتعويض العودة حق قرار مقدمتيا وفي الدولية، الشرعية قرارات كفمتيا التي المشروعة،
٨83. 

 المشؤوم، بمفور لوعد ٨01 الذكرى  لمناسبة ، رئاستو عن صادر بيان في العربي البرلمان وناشد
 األمن مجمس في الدائمين األعضاء رأسيا وعمى الدولية، واألسرة واإلسالمية العربية الدول

 في بحقو واالعتراف الفمسطيني، الشعب كفاح ودعم الدولتين، حل إحياء إعادة بضرورة الدولي،
 النخاسة سوق في وبيعيا فمسطين ذبح بذكرى عمناً  االحتفال من بدالً  المستقمة، دولتو في الحياة
 .الدولي

 المصدر: وكالة وفا

https://palsawa.com/post/201225/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://palsawa.com/post/201225/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://palsawa.com/post/200465/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%8A
https://palsawa.com/post/200465/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%8A
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 رئيسا بينيم من مرشحين، خمسة إن الجزائر في لالنتخابات المستقمة الوطنية السمطة رئيس قال  
 ترفض حاشدة احتجاجات وسط المقبل الشير الرئاسة انتخابات سيخوضون سابقان، وزراء

 .االقتراع

 الثقافة ووزير فميس بن وعمي تبون المجيد عبد السابقان الوزراء رئيسا ىم الخمسة والمرشحون
 رئيس بمعيد العزيز وعبد قرينة بن القادر عبد السابق السياحة ووزير مييوبي الدين عز السابق
 .المستقبل جبية حزب

 وكالة رويترز: المصدر

 

 إدراج نيتيا عن بإعالنيا ،(األحد) اليوم األولي العام طرحيا السعودية «أرامكو» شركة أطمقت 
 .السعودية المالية السوق في أسيميا من جزء

 األسيم في المكتتبون بو سيشتري الذي السعر إن بيان، في العالم، في نفط شركة أضخم وقالت
 .االكتتاب أوامر سجل بناء فترة نياية في سيتحدد ونسبتيا المبيعة األسيم وعدد

 64 عن يقل ال بما العادية األسيم لحممة نقدية توزيعات عن اإلعالن تعتزم أنيا الشركة وأضافت
 .1010 لمعام دوالر مميار

 .مجانية أسيم عمى الحصول ليم سيحق اإلدراج في المكتتبين السعوديين المواطنين أن وتابعت

  صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 

 

 عن سيتخمى جونسون، بوريس البريطاني، الوزراء رئيس أن ،البريطانية" تايمز" صحيفة رتذك
 .اتفاق دون األوروبي االتحاد من بريطانيا بخروج التيديد

 البيان في ذلك وجاء الخروج، بشأن باتفاقو القبول عمى سيكون التركيز أن الصحيفة وأضافت
 ".المحافظين حزب" لـ االنتخابي
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 بالتوصل سواء أكتوبر 2٨ يوم التكتل من بريطانيا بخروج السابق في تعيد قد جونسون كانو  
 لتمديد السعي عمى يجبره قانون لصالح صوتوا العموم مجمس أعضاء لكن ال، أم اتفاق إلى

 .يناير 2٨ إلى الخروج

 روسيا اليوم: المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 استبسمت والتي خانيونسب مجزرة ترتكب االسرائيمي االحتالل قوات – ٨845 -٨٨- 2  
 . الفئات مختمف من مواطن 300 من اكثر واستشيد العدوان امام وصمدت

 
 
 
 

 انتهت النشرة اليومية    
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

