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أوالً  :الممف السياسي
وجو الرئيس محمود عباس مساء األربعاء ،الجيات المختصة بمتابعة مصير الصحفي المفقود
في سوريا ،مييب النواتي.
وأصدر الرئيس تعميماتو ليذه الجيات بالتواصؿ مع الجيات المسؤولة في سوريا الشقيقة؛ لمتابعة
ممؼ النواتي ،وبخاصة أنو ما زاؿ مفقودا منذ عاـ .3122
وجاء ذلؾ عقب المناشدة التي وجيتيا عائمة المفقود لمرئيس عباس عبر برنامج "صور في القمب"
الذي ُبث عمى شاشة تمفزيوف فمسطيف مساء اليوـ ،والذي تناوؿ حالة المفقود مييب النواتي.
المصدر :وكالة وفا
أعمن د .صائب عريقات أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  ،عضو
المجنة المركزية لحركة فتح  ،أف أي أفكار أو مبادرات ستقدميا الواليات المتحدة األمريكية
لتحقيؽ السالـ "مرفوضة فمسطينيا" طالما لـ تتراجع عف إعالنيا االعتراؼ بالقدس عاصمة
إلسرائيؿ.
وقاؿ عريقات في تصريح صحفي إف اإلدارة األمريكية "أخرجت نفسيا كراعية ووسيط لعممية
السالـ بعد إعالنيا غير القانوني عف القدس عاصمة إلسرائيؿ ،وال يحؽ ليا بعد ذلؾ التحدث
عف السالـ".
وأضاؼ عريقات أف واشنطف "قوضت عممية السالـ بإعالنيا بشأف القدس وخرقت القانوف الدولي
وق اررات األمـ المتحدة التي تقوـ ميمتيا عمى حفظ السالـ واألمف الدولييف".
يأتي ذلؾ بعد أف أعمف مسؤوؿ أمريكي في البيت األبيض  ،أف واشنطف تأمؿ في طرح خطة
لمسالـ بيف الفمسطينييف واسرائيؿ في عاـ  3129بشرط استعداد الجانبيف إلنجاحيا.
المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
أدان مؤتمر المشرفين عمى شئون الفمسطينيين بالدول العربية المضيفة  ،قرار الرئيس
األميركي دونالد ترمب الصادر يوـ  7كانوف األوؿ /ديسمبر  3128بشأف االعتراؼ بالقدس
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عاصمة إلسرائيؿ ونقؿ سفارة بالده إلييا ،محذ ار مما يمثمو ذلؾ مف تيديد خطير عمى حؿ
الدولتيف ويتعارض مع كافة مع ق اررات الشرعية الدولية.
وأدف المؤتمر في دورتو الػ ::التي اختتمت بجامعة الدوؿ العربية برئاسة رئيس دائرة الالجئيف
في منظمة التحرير د .زكريا االغا ،وبحضور األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي
العربية المحتمة السفير سعيد أبو عمي ،وعدد مف ممثمي عف الدوؿ العربية المضيفة لالجئيف
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،والمنظمة العربية لمعموـ والثقافة 'ألكسو ،والمنظمة اإلسالمية لمعموـ
والث قافة ،قرار االدارة االميركية بتجميد مساىمتيا في موازنة وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف
الفمسطينييف (االونروا) لمضغط عمى دولة فمسطيف.
وطالب المؤتمر ،واشنطف بالعدوؿ عف ىذا القرار ،كما دعا كافة الدوؿ المانحة لاللتزاـ بدعـ
عمؿ األونروا لالستمرار في تقديـ خدماتيا ورفض أي توجو إلنياء عمميا أو دمجيا في
المفوضية السامية لشؤوف الالجئيف.
المصدر :وكالة وفا
قاؿ د .حساـ زممط رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الواليات المتحدة  ،لدى استقبالو
وفدا مف ممثمي االتحاد األوروبي في بروكسؿ ،والقدس المحتمة ،وواشنطف"إف فمسطيف لـ ولف
تتفاوض عمى المبادئ التي أقرىا االتحاد األوروبي والمنظومة الدولية مئات المرات ،وعمى رأسيا
القدس الشرقية عاصمة لدولة فمسطيف كاممة السيادة عمى حدود الرابع مف حزيراف ."2:78
وأضاؼ زممط خالؿ المقاء الذي عقد بمقر سفارة دولة فمسطيف بواشنطف" ،أف إعالف الرئيس
األميركي دونالد ترمب ال يؤىؿ الواليات المتحدة لتولي دور الوسيط المحايد ،خصوصا في ظؿ
وجود حكومة إسرائيمية متطرفة تسعى بالقوؿ والفعؿ لتقويض فرص السالـ".
وأكد أف ترمب ضرب أسس عممية السالـ ،مؤكدا أف القيادة الفمسطينية تسعى إلى تشكيؿ إطار
دولي ميمتو تطبيؽ الق اررات ،والقانوف الدولي ،ووضع اآلليات ،والضمانات ،وجدوؿ زمني
لتطبيؽ القانوف ،ال التفاوض عميو.
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وشدد عمى أف الفرصة اآلف مواتية لتفعيؿ دور جميع األطراؼ الدولية وعمى رأسيا االتحاد
ىاما
األوروبي ،لما تتمتع بو أوروبا مف أىمية جغرافية وسياسية واقتصادية ،ما يجعميا شريكا ّ
لمساعي السالـ القائـ عمى الحقوؽ والقانوف الدولي.

مف جانبو ،أكد الوفد موقؼ االتحاد األوروبي الراسخ والقائـ عمى أساس حؿ الدولتيف عمى حدود
 ،2:78والقدس الشرقية عاصمة لدولة فمسطيف ،وضماف حؿ كؿ القضايا األساسية حسب
سياسة االتحاد األوروبي ،والق اررات ،واإلجماع الدولي.
عباس إلى
وأشاد المسؤولوف األوروبيوف بالزيارة
الميمة التي أجراىا الرئيس الفمسطيني محمود ّ
ّ
مقر االتحاد األوروبي في بروكسؿ األسبوع الحالي ،وأىمية تعميؽ العالقة الفمسطينية األوروبية.
المصدر :وكالة وفا
قاؿ عدناف ابو حسنة المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "األونروا"،
 ،بأف المنظمة األممية تيدؼ مف خالؿ حممة التبرعات العالمية التي أطمقتيا قبؿ يوميف ،إلى
جمع مبمغ  611مميوف دوالر أمريكي تساعدىا في سد العجز المالي الذي تعانيو ميزانيتيا.
وقاؿ أبو حسنة في حديث لػوكالة "قدس برس"" ،نيدؼ مف خالؿ حممة التبرعات التي أطمقناىا
لجمع ىذا المبمغ خالؿ فترة قصيرة ،لمواجية العجز في موازنة أونروا والتي تعاني نقصا
ييدد أنشطة المنظمة األممية" ،كما قاؿ.
د\راماتيكيا وغير مسبوؽ ،مف شأنو أف ّ
وأشار إلى وجود تفاعؿ كبير مع حممة التبرعات الدولية ،موضحا أف وكالة "أونروا" تقوـ
باتصاالت عديدة عمى أكثر مف مستوى ،مستيدفة بذلؾ توسيع قاعدة المانحيف؛ بما يشمؿ
القطاع الخاص الفمسطيني.
وأوضح أبو حسنة ،أف "األونروا تجري محادثات مع البنؾ الدولي ومع بنؾ التنمية اإلسالمي في
جدة ،ومع الفمسطينييف في الشتات لممشاركة في حممة التبرعات".
وكاف المفوض العاـ لػ "األونروا" بيير كرينبوؿ حممة التبرعات لصالح المنظمة األممية ،تحت
عنواف "الكرامة ال تُقدر بثمف" ،وذلؾ لسد العجز في ميزانيتيا بعد تقميص الواليات المتحدة

األمريكية المساىمة فييا بمبمغ  76مميوف دوالر " ،محذ اًر بأف "األونروا" تواجو أكبر أزمة مالية
في تاريخيا.
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المصدر :وكالة قدس برس
نعت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"  ،المرحوـ بإذف اهلل  :محمود حمس  ،ابف شقيؽ
عضو المجنة المركزية لمحركة ومفوض التعبئة والتنظيـ في المحافظات الجنوبية االخ  :أحمد
حمس "أبو ماىر " ،بعد صراع مرير مع المرض.
وجاء في بياف النعي الصادر عف مفوضية اإلعالـ بالمحافظات الجنوبية " ،نتقدـ مف االخ أحمد
حمس" ابو ماىر" عضو المجنة المركزية ومفوض عاـ التعبئة والتنظيـ بالمحافظات الجنوبية
خاصة ،ولعائمة حمس المناضمة بأصدؽ التعازي والمواساة ،بفقيدكـ المرجو لو الرحمة ،راجيف مف
اهلل اف يكوف بمقعد صدؽ في عمييف ،مع الشيداء والصادقيف ،وألىمو ومحبيو الصبر والسمواف.
إنا هلل وانا إليو راجعوف
المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
ثانياً :ممف الحكومة
ب ّشر د .صبري صيدـ وزير التربية والتعميـ العالي  ،األسرى في معتقالت االحتالؿ بأف الو ازرة

استصدرت ق ار اًر مف مجمس الوزراء بتعديؿ القرار رقـ ( )6بشأف نظاـ االعتراؼ بمؤسسات التعميـ
العالي غير الفمسطينية ومعادلة الشيادات الصادرة عنيا ،بحيث ُيستثنى األسرى في معتقالت
االحتالؿ مف بند االنتظاـ واإلقامة لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراه ،عمى أف يكوف
األسير قد سجؿ وأنيى دراستو داخؿ األسر ،ويسري ىذا االستثناء عمى األسرى الذيف التحقوا
بالجامعات اعتبا اًر مف تاريخ 2::9/22/13ـ.
وقدـ صيدـ شكره الكبير لمحكومة عمى قرارىا ىذا ،مثمناً دورىا الدائـ في دعـ أبناء شعبنا الذي
يعاني تحت وطأة االحتالؿ ،وعمى رأسيـ األسرى الذيف يتشبثوف بالحياة والعمـ رغـ قيد االحتالؿ.
المصدر :وكالة وفا
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ثالثاً  :ممف الفصائل والمصالحة
أكدت حركة فتح عمى تثمينها لدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين لتحريؾ ممؼ المصالحة
والضغط لتفعيؿ ىذا الممؼ العالؽ مف خالؿ دعوة عناصر فتح لممشاركة في الفعالية المعمف
عنيا .
وكانت الجبية الشعبية دعت عناصرىا والقوى الوطنية والمجتمعية لممشاركة في سمسمة فعاليات
ومسيرات جماىيرية تنطمؽ في قطاع غزة بداية مف االوؿ مف شباط وتستمر حتى  33مف شباط
لمضغط في سبيؿ تفعيؿ ممؼ المصالحة ولمتأكيد عمى حؽ الجماىير بالتعبير ورفضا لكؿ
التعديات التي تطاؿ الحقوؽ المدنية والحياتية كما جاء في بياف الجبية صباح اليوـ .
وقاؿ محمد المحاـ عضو المجمس الثوري لحركة فتح في حديث مع وكالة معا " اننا في حركة
فتح نثمف ىذا الحراؾ الذي نشعر انو ضروري وحيوي في ظؿ العثرات والعوائؽ التي تعترضو في
سبيؿ مصالح حزبية لألسؼ ترتقي عند البعض عمى مصمحة الوطف وكذلؾ لتسميط الضوء اكثر
عمى معاناة اىمنا في قطاع غزة مف سياسة االحتالؿ وسياسة البعض الذي استم أر االسترزاؽ
عمى معاناة وفقر وقير الناس ىناؾ الذيف سيخرجوف لرفع الصوت عاليا في سبيؿ البحث عف
مستمع ليذا الصوت المقيور منذ العاـ . 3118
المصدر :وكالة معا
رابعاً  :ممف االحتالل واالستيطان
جيودا دبموماسية "مكثفة"
ذكر موقع "والال اإلخباري" العبري ،بأف الحكومة اإلسرائيمية تبذؿ
ً

لعرقمة استصدار قرار في الجمعية البرلمانية لمجمس أوروبا ،ضد سياساتيا االستيطانية في
األراضي الفمسطينية وضد اعتراؼ الواليات المتحدة األمريكية بالقدس المحتمة عاصمة لػ
"إسرائيؿ".
ومف المتوقع أف يتـ التصويت عمى القرار اليوـ الخميس ،في حيف يواصؿ وفد برلماني مف الػ
"كنيست" برئاسة النائب ألي از الفيف ،العمؿ في الساعات األخيرة مف أجؿ تغيير مشروع القرار
تقدـ بو الجانب الفمسطيني.
الذي ّ
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وأوضح أف المشروع يتضمف عدة بنود بينيا مطالبة المجمس إدانة القرار األمريكي؛ االعتراؼ
بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،وادانة أعماؿ االستيطاف اإلسرائيمية في األراضي المحتمة ،بما في ذلؾ
شرقي القدس المحتمة.
بندا
ويدعو القرار الفمسطيني دولة االحتالؿ إلى التوقؼ عف سياسة ىدـ المنازؿ ،كما يتضمف ً

ينص عمى أف دور الواليات المتحدة كوسيط مركزي في عممية السالـ قد قوض بعد إعالف
رئيسيا بشأف القدس.
وصرح النائب اإلسرائيمي الفيف ،بأف موافقة المجمس عمى إجراء مناقشة لمطمب الفمسطيني ،يبعث
ّ
بدال مف المفاوضات
برسالة مقمقة كونو يشجع الفمسطينييف عمى التوجو إلى المنتديات الدولية ً

المباشرة.

والجمعية البرلمانية لمجمس أوروبا ( )PACEىي واحدة مف األجيزة القانونية األوروبية ،وىي
منظمة دولية مكرسة لدعـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية وسيادة القانوف ،والتي تشرؼ عمى
المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف.
لمانيا مف البرلمانات الوطنية لدوؿ المجمس الػ  58في أوروبا ،وتجتمع
وىي مكونة مف  429بر ً
أربع مرات في السنة لمجمسات العامة لمدة أسبوع في ستراسبورغ.
المصدر :وكالة قدس برس
صادؽ الكنيست اإلسرائيمي ،مساء االربعاء ،بالقراءة التمييدية عمى مشروع قانوف يفرض قيودا
عمى تسميـ جثاميف قتمى فمسطينييف ،نفذوا عمميات ضد أىداؼ إسرائيمية ،ويحتاج القانوف إلى
المصادقة عميو بالقراءة الثانية والثالثة ،حتى يصبح ناف ًذا.
وقدـ مشروع القانوف النائباف بتسالئيؿ سموتريتش مف حزب "البيت الييودي"  ،وعنات بركو مف
"الميكود"
وتحتجز السمطات اإلسرائيمية  364جثمانا لشيداء
جثمانا منذ أكتوبر /تشريف الثاني .3126
المصدر :وكالة االناضول

فمسطينييف منذ عدة سنوات ،بينيـ 27
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خامساً  :الممف العربي والدولي
جدد العاىؿ االردني الممؾ عبد اهلل الثاني خالؿ لقائو الرئيس الفرنسي مانويؿ ماكروف التأكيد
عمى ضرورة العمؿ عمى تحريؾ عممية السالـ ،عبر إطالؽ مفاوضات جادة وفاعمة بيف
الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وبما يفضي إلى قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط الرابع
مف حزيراف عاـ  ،2:78وعاصمتيا القدس الشرقية ،مشدداً عمى أف القدس ىي مفتاح تحقيؽ
السالـ في المنطقة.
المصدر :وكالة االنباء االردنية
أرسؿ قادة  32منظمة رائدة تشارؾ في االستجابة اإلنسانية الدولية ،اليوـ الخميس ،رسالة إلى
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب ،تعارض "بأشد العبارات" القرار األميركي بحجب  76مميوف
دوالر مف المساىمات األميركية المخطط ليا لوكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف
الفمسطينييف في الشرؽ األدنى (األونروا).
وجاء في الرسالة :نشعر بقمؽ عميؽ إزاء العواقب اإلنسانية المترتبة عمى ىذا القرار بشأف
المساعدات التي تدعـ حياة األطفاؿ ،والنساء ،والرجاؿ في األردف ،ولبناف ،وسوريا ،والضفة
الغربية وقطاع غزة ،وبغض النظر عما إذا كانت عبارة عف مساعدات غذائية طارئة ،أو فرص
لمحصوؿ عمى الرعاية الصحية األولية ،أو التعميـ االبتدائي ،أو أي دعـ آخر ىاـ بالنسبة
لمسكاف الضعفاء ،فال شؾ في أف ىذه التخفيضات ستكوف ليا عواقب وخيمة إذا ما تـ المضي
بيا".
وأُرسمت الرسالة إلى سفيرة الواليات المتحدة لدى األمـ المتحدة نيكي ىالي ،ووزير الخارجية
ريكس تيمرسوف ،ومستشار األمف القومي إتش آر ماكمستر ،ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
المصدر :وكالة وفا

انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

