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 واًل : الممف السياسيأ

 االتحاد خالل من والفرنسي االلماني الدور عمى نعول إننا: عباس محمود رئيسال قال
 .المنطقة في وعادل دائم سالم إلى لموصول االميركية المتحدة الواليات ومع ،االوروبي

مساء  غابرييل، زيغمار االلماني الخارجية وزير مع لمصحفيين مشتركة تصريحات في ذلك جاء
 .اهلل رام بمدينة الرئاسة مقر في األربعاء،

 من وعدد الرباعية من متعددة تكون أن يجب السالم لتحقيق الوساطة أن نؤكد الرئيس: وأضاف
 .شديد مأزق في حاليا تمر السالم لتحقيق الرامية السياسية والعممية واالوروبية، العربية الدول

 مواقف عمى ونشكره لفمسطين، االلماني الخارجية لوزير اليامة بالزيارة أرحب: الرئيس وتابع
 الدولتين، بحل تمسكنا فييا أكدنا وجادة، ىامة مباحثات اليوم معو واجرينا فمسطين، تجاه ألمانيا
 دولة لتعيش ،7391 العام حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة إلقامة

 .واستقرار بأمن إسرائيل ودولة فمسطين

 القدس، كقضية ليا، نتعرض التي الضغوط رغم السالم، بثقافة متمسكون نحن: الرئيس وقال
 .مكان كل في االرىاب محاربة عمى تأكيدنا نجدد وكذلك االونروا، تمويل وقضية

وزير الخارجية االلماني: إن العممية السياسية في الشرق االوسط تمر اآلن في مرحمة دوره، قال وب
صعبة، وقرار الواليات المتحدة االميركية بخصوص مدينة القدس جاء خارج مفاوضات السالم، 

  .نبتعد عن كل ما تم االتفاق عميو في اتفاق أوسمووىذا يعطي انطباعا بأننا 

وأشار إلى أن المانيا تدعم حل الدولتين، لضمان أن يكون ىناك سالم في المنطقة، وال يوجد أي 
 .خيار عممي او سياسي غيره لموصول إلى السالم

بل أي غابرييل: وضع القدس يجب أن يتم التفاوض عميو بين الطرفين، وال يتم فرضو من ق وقال
 .طرف خارجي، وىذا ليس موقف المانيا، ولكن موقف جميع دول االتحاد االوروبي

    وكالة وفا المصدر: 

 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9KoOQBa810284434080a9KoOQB
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9KoOQBa810284434080a9KoOQB
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 تحقيق خالل من يتحقق  الحقيقي األمن إن ، الرئاسة باسم الرسمي ردينة الناطق أبو نبيل قال
 واستمرار السيطرة سياسة  عمى وليس الدولية، الشرعية قرارات عمى القائم والدائم العادل السالم

 إن فييا أعمن والتي نتنياىو، اإلسرائيمي الوزراء رئيس تصريحات عمى رداً ، وذلك االحتالل
 األردن غور منطقة في األمنية بالسيطرة ستحتفظ إسرائيل

 الدولية الشرعية إلى يستند ما سوى حل ال لنا بالنسبة صحفي، تصريح فيابو ردينة  وأضاف
 قيام إلى دعت التي العربية والقمم الفمسطينية، الوطنية مجالس وقرارات العربية، السالم ومبادرة
 .الشرقية القدس وعاصمتيا ،7391 حدود عمى سيادة ذات مستقمة فمسطينية دولة

 العربية السالم ومبادرة الدولية، الشرعية أساس عمى يقوم الدولتين حل إن ردينة، أبو وتابع
 عمى كاممة بسيادة الشرقية القدس وعاصمتيا 7391 حدود عمى دولة المتحدة، األمم وقرارات

 فإما الفمسطينية، األراضي داخل واحد إسرائيمي جندي بوجود نقبل وال الفمسطينية األراضي كافة
ال كاممة، الفمسطينية السيادة تكون أن  .استقرار وال سالم وال أمن ىناك يكون لن وا 

 حدود ىناك تكون أن أيضا تتطمب إلسرائيل اآلمنة الحدود أن الرئاسة، باسم الرسمي الناطق وأكد
 .ألحد أمن ال أو لمجميع كامل أمن فإما الحقيقي، األمن ىو وىذا لفمسطين، آمنة

  وكالة وفا المصدر: 

 إلى سيتوجو المركزية المجنة أعضاء من وفداً  أن فتح حركة باسم المتحدث القواسمي أسامة أعمن
 . المقبل األحد لمجنة اجتماع يسبقو المقبل األسبوع منتصف غزة قطاع

 تحقيق أن اعتبرت حماس حركة ألن مكانيا تراوح المصالحة عجمة أن إلى القواسمي وأشار
 .الموظفين قضية عمى يقتصر الوطنية المصالحة

 عقد بيدف تأتي الثوري المجمس في أعضاء زيارة وكذلك لغزة المركزية وفد زيارة أن وأوضح
 من قيادات لقاء أمام عائق ال أنو مبيناً  المصالحة أمام العقبات وتذليل لمحركة تنظيمية لقاءات
 . والالجئين القدس تستيدف التي التحديات أمام لموقوف حماس

 ترامب إعالن إلبطال التوجيات كافة سيبحث األحد المركزية المجنة اجتماع إن القواسمي وبين
  .الشعبية المقاومة وتصعيد الدولية لممنظمات والتوجو القدس بشأن



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-1                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

رئيس مفوضية منظمة التحرير الفمسطينية لدى الواليات المتحدة، ، مع مدراء  د.حسام زممط حثب
المالية التي تمر ونروا" في مقر  المفوضية، األزمة األوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "

 .مميون دوالر من مستحقات الوكالة ليذا العام 96بيا المنظمة بعد قرار اإلدارة األمريكية تجميد 

وقال السفير زممط خالل استقبالو كال من مديرة األونروا في واشنطن إليزابيث كامبل، وممثل 
السياسية كونيا تمثل  الوكالة في نيويورك بيتر مولريان، إن األونروا غير خاضعة لممزاجات

 .المسؤولية القانونية لمنظام الدولي حول قضية الالجئين

وأضاف: أن اليجوم عمى األونروا يقوده نتانياىو والحكومة اإلسرائيمية بيدف تصفية قضية 
 .الالجئين عن طريق إنياء عمل األونروا، وأن مواجية المخطط اإلسرائيمي ىي مسؤولية العالم

قيادة وشعبا ستواجو بحزم محاوالت المساس بالحقوق القانونية والسياسية وأكد أن فمسطين 
 .والخدماتية لالجئين الفمسطينيين غير القابمة لمتصرف

 المصدر: وكالة معا 

 ممف الحكومة :  ثانياً 

اهلل رئيس الوزراء ، إن هناك حاجة ماسة إلى حشد الدعم الدولي إلحياء رامي الحمد د.قال 
منذ فترة طويمة، وذلك عمى أساس احترام حق الشعب الفمسطيني في  عممية السالم المتوقفة

 تقرير المصير واالستقالل.

صمة وأعرب رئيس الوزراء في كممتو خالل االجتماع االستثنائي لمجنة المانحين الدولية، في العا
البمجيكية بروكسل، عن اعتقاده ان االجتماع يمكن أن يسيم في رسم مسار عممي لمسالم، وأن 

 ينقل إشارات مفعمة باألمل والتفاؤل.

: "يأتي عقد ىذا االجتماع االستثنائي لمجنة المانحين في منعطف حاسم، د. الحمد اهلل  وقال
المرة من راع رئيسي لعممية السالم في حيث تتمقى آفاق تحقيق حل الدولتين ضربة أخرى، وىذه 

الشرق األوسط، وىذا يضاف إلى الضربات الحادة الناجمة المتمثمة في استمرار التوسع 
 االستيطاني اإلسرائيمي غير الشرعي والبناء االستيطاني عمى أرضنا الفمسطينية".

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Z215p2a810299662128aZ215p2
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Z215p2a810299662128aZ215p2
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Z215p2a810299662128aZ215p2
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ألوروبي عمى عقد ىذه عن خالص امتنانو لحكومة مممكة النرويج واالتحاد اد. الحمد اهلل وأعرب 
الدورة االستثنائية لمجموعة المانحين الدوليين لفمسطين، وشكر ممثمي الدول والمنظمات الدولية 
المشاركة في ىذا االجتماع عمى دعميم المتواصل لجيودنا في بناء الدولة، وكذلك سعينا الجاد 

م، وىذا ىو المسار الوحيد من لتحقيق حل الدولتين، والذي يتمثل في استقالل الفمسطينيين وحريتي
 ."أجل التوصل إلى تسوية سممية لمصراع مع إسرائيل

لجنة المانحين الدولية إلى إصدار بيان سياسي وموقف صريح لحث الرئيس د. الحمد اهلل ودعا 
االميركي عمى إلغاء اإلعالن األخير بخصوص القدس، وكذلك قراره بتخفيض المساعدات المالية 

لخدمة الالجئين الفمسطينيين  7393الوكالة التي أنشأتيا األمم المتحدة في عام  لألونروا، وىي
 في الشرق األدنى.

  وكالة وفا المصدر: 

 لممستيمك والغاز المحروقات اسعار عن لمبترول العامة االدارة ، والتخطيط المالية وزارة عمنتأ
 باالسعار االلتزام الغاز وموزعي المحطات اصحاب الوزارة وطالبت، 0272/ 20 شباط لشير
 :التالي النحو عمى وذلك القانونية، المسؤولية طائمة تحت ادناه

 لتر/ كاز -ش 9.19 لتر/ 32 بنزين -ش 9.06 لتر/ 36 بنزين - لتر/  ش6.13  :سوالر
 92)  غاز اسطوانة -ش 97(كغم70) غاز اسطوانة -ش 06كغم 6) غاز اسطوانةش، 6.13
 " .فقط شيكل 0 المستيمك لمنزل الغاز السطوانة التوصيل سعر ش. "099 (كغم

  معاالمصدر: وكالة 

   ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

، إن التحقيقات مع رئيس  قال المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية، أفيحاي مندلبميت
وصمت مراحميا النيائية، وانو لن  0222والممف  7222في الممف  نبيامين نتنياىو الحكومة

 .الصعبة يتردد في اتخاذ القرارات

لم  0222والممف  7222وقال مندلبميت في خطابو إن ىناك "تحقيقات أجريت في الممف 
تسمعوا عنيا، التحقيقات ليست تمفزيون الواقع وال يمكن مشاركة الجميور بكل المعطيات وكل ما 

 ."يجري أو تم فعمو من أجل الوصول لمحقيقة
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  84المصدر: موقع عرب 

 في مختمفة مناطق من مواطناً  76 الخميس اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 . الغربية الضفة محافظات

 جنين من زكارنة ومحمد قبيا وصفي أسامة ، الييجا أبو جمال عماد:  المعتقمين بين من وعرف
 محمود رمضان، إبراىيم يوسف أحمد ريحان، احمد مصطفى عماد ، قمنديا من عدوي إبراىيم ،

 ابراىيم احمد رمضان، عوض ابراىيم حامد اشتية، احمد ابراىيم جياد سموادي، محمد نايف
 ،  نابمس غرب تل قرية من اليندي حسان جياد رمضان، ابراىيم يوسف قاسم رمضان، عثمان
 دبور عامر وأحمد قمقيمية، شرق عزون من شبيطة عادل ومحمد سميم فيصل محمد واعتقمت كما
 .اهلل رام شمال الجمزون مخيم من

 المصدر: وكالة معا 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

المانحين الدوليين قالت إينى إريكسين سورايدي وزيرة الخارجية النرويجية إن أعضاء مجموعة  
 .لفمسطين أكدوا دعميم الستئناف عممية السالم بين اإلسرائيميين والفمسطينيين

جاء ذلك في تصريحات أدلت بيا سورايدي لمصحفيين عقب ترؤسيا اجتماعا استثنائيا لمجموعة 
 .الدول المانحة من أجل فمسطين أو ما تعرف ب)لجنة االتصال الخاصة( التي تترأسيا النرويج

وأعربت سورايدي عن تفاؤليا الحذر تجاه السالم بين اإلسرائيميين والفمسطينيين قائمة "ىناك الكثير 
من األمور يجب القيام بيا لدفع عممية السالم إلى األمام" مؤكدة أن "اجتماع اليوم خرج برسائل 

 ."ميمة

اف المفاوضات بين وقالت سورايدي إنيا تتوقع من الواليات المتحدة طرح مقترح يؤدي الستئن
جميع األطراف بشأن جميع القضايا العالقة بما فييا الحدود واألمن والمستوطنات ووضع مدينة 

 .القدس والالجئين والمياه
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واضافت أن المانحين الدوليين أعربوا عن قمقيم العميق بشأن الوضع المالي لوكالة األمم المتحدة 
ونروا( وكذلك جراء االزمة اإلنسانية االرق األدنى )لغوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين في الش

 .واالقتصادية في قطاع غزة

وأشارت الوزيرة النرويجية إلى أن المجتمع الدولي أوضح أن األطراف الفمسطينية البد أن تتجاوز 
 .انقساماتيا الداخمية وان تستعيد السمطة الفمسطينية السيطرة عمى غزة

 المصدر: وكالة معا 

 عمل صالت تربطيا شركات 029 رصد إنو المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مكتب قال 
 في مشاركة أي تفادي عمى وحثيا الغربية، الضفة في قانونية غير إسرائيمية بمستوطنات
 .الفمسطينيين ضد “منتشرة” انتياكات

 وتوسعة وصيانة إنشاء دعم في رئيسيا دورا الشركات تمعب” المتحدة األمم تقرير وقال
 .“اإلسرائيمية المستوطنات

 إلى سكانيا نقل وتسييل لألراضي، إسرائيل مصادرة في ذلك بفعميا تساىم وىي” وأضاف
 .“لفمسطين الطبيعية الموارد استغالل في وتشارك المحتمة الفمسطينية األراضي

 00 وىناك المستوطنات، في أو إسرائيل في شركة، 796 الشركات، ىذه غالبية مقار وتوجد
 في مقراتيا فتوجد الشركات، باقي أما. التقرير بحسب ليا، مقرا المتحدة الواليات من تتخذ شركة
 .وبريطانيا وفرنسا وىولندا ألمانيا بينيا من أخرى دولة 73

 وكالة رويترزالمصدر: 

 تقديم عدم عمى الشركات تحث إسرائيمية تصريحات إن عون ميشال المبناني الرئيس الق 
 .“لمبنان تيديد” المتوسط بالبحر غاز حقل في لمتنقيب لبناني لعطاء عروض

 ولحقو لمبنان تيديد 3 رقم البموك عن ليبرمان كالم” تويتر عمى الرسمي حسابو في عون وقال
 .“اإلقميمية مياىو عمى سيادتو ممارسة في

  رويترزالمصدر: وكالة 
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 عمى ُيمارس الذي والضغط االقتصادي الوضع إن الثاني اهلل عبد الممك األردني العاىل قال 
 .القدس من المممكة موقف سيما وال السياسية، المواقف عن ناجمان األردن

 .القدس عن لمدفاع المسيحي والعالم أوروبا مع التعاون يجب أنو األردني العاىل واعتبر

 الصعوبات من جزءاً  األردنية،أن الجامعة طمبة من عدداً  لقائو خاللاعتبر الممك عبد اهلل  و
 مضيفاً  السياسية، مواقفيا بسبب عمييا المطبق الضغط إلى يعود بالده تواجييا التي االقتصادية

 ".عنكم نخفف ونحن القدس موضوع في معنا إمضوا مفادىا رسائل وصمتنا"

 إسرائيمي ضغط وىناك والمسيحيين لممسممين مدينة القدس أن عمى الثاني اهلل عبد الممك وشدد
 يجب ننجح أن أردنا إذا" وتابع المسممين، عمى الحال ىو كما القدس في المسيحية الكنائس عمى
 ".المسيحي العالم وبين بيننا العالقة لتعزيز والعالم أوروبا مع نتعاون أن

 المصدر: روسيا اليوم 

 العربية لمجامعة العامة األمانة بمقر ،اليوم الخميس ليا اجتماعا العربية، السالم مبادرة لجنة تعقد
 الخاصة التطورات في لمنظر االردن برئاسة بالمجنة األعضاء لمدول الخارجية وزراء مستوى عمى

 االحتالل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف األمريكية المتحدة الواليات إعالن ضوء في بالقدس
 .اإلسرائيمي

 وتونس والبحرين مصر وعضوية رئيساً  األردن:من كالً  العربية السالم مبادرة لجنة وتضم
 األمين جانب إلى واليمن والمغرب ولبنان وقطر وفمسطين والعراق والسودان والسعودية والجزائر

 .العربية الدول لجامعة العام

 المتحدة الواليات لقرار السمبية التداعيات مع لمتعامل العربي التحرك خطة االجتماع يبحثسو 
  .إلييا سفارتيا ونقل اإلسرائيمي االحتالل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف األمريكية

  وكالة االنباء االردنية المصدر: 

   

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


