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 واًل : الممف السياسيأ

 في والتنظيم التعبئة مفوض ،"فتح" لحركة المركزية المجنة عضو" ماهر ابو" حمس أحمد قال
 ".تحقيقيا عند إال يتوقف ولن منطمق المصالحة قطار إن ، الجنوبية المحافظات

 لمعام األزىر جامعة في الصيدلة كمية خريجي تكريم حفل خالل لو كممة في حمس، وأضاف
 وسيتم والعقبات، المصاعب من العديد تواجو الوطنية المصالحة إن" ،مساء الجمعة  7102
 العودة عدم عمى مصممون والقيادة، فتح وحركة عباس، محمود الرئيس أن مؤكداً  عمييا، التغمب

 كانت ميما الوطنية المصالحة تحقيق عمى العمل في مستمرون ونحن االنقسام، مربع إلى
 في مستمرون نحن لذلك الوطنية، قضيتنا وعدالة شعبنا مصالح إلى ذلك في مستندين الصعاب،

 ".لشعبنا األمل نعيد أن ألجل المصالحة، تحقيق أجل من العمل

 ،"األمام نحو المصالحة عجمة وسندفع منقوصة، جيودنا الوطنية الوحدة دون: " حمس وتابع
 حول معنا مصطفون العالم، في األحرار وجميع واإلسالمية العربية واألمتين شعبنا أن" مؤكدا
 وجو في واإلنصاف والعدل الحق قضية ىي القدس ألن المستقمة، دولتنا عاصمة القدس قضية
 حق أي طمس أحد أي يستطيع ولن الظالم، وجع في عاليا صوتو رفع فالكل والمؤامرات، الظمم
 وعود أي والثوابت الحقوق ىذه يغير ولن المستقمة، دولتنا عاصمة فقدسنا الوطنية، حقوقنا من
 .وذوييم المكرمين لمطمبة التياني مقدما كان، أي من

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

، عضو المجنة  الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أشاد 
 التي) األخيرة األمن مجمس جمسة خالل تحدثت التي الدول بمواقف المركزية لحركة فتح 

 ترمب إعالن ظل في الفمسطينية القضية فيو بما األوسط الشرق في الوضع لبحث خصصت
 التي المشروعة الفمسطيني الشعب وحقوق والعدل الحق جانب إلى وقفت والتي ،(القدس بشأن
 .الدولية الشرعية وقرارات قوانين عمييا نصت

 العربية والمممكة الكويت، في األشقاء بموقف الخصوص، وجو عمى عريقات، أشاد كما
 اهلل عبد السفير المتحدة األمم لدى الدائم السعودية العربية المممكة مندوب اكد حيث السعودية،
 ال إجراء"و ،"باطل أمر" ىو إلييا بمد أي سفارة نقل أو عاصمة بالقدس اعتراف أي أن الُمَعمِِّمي
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لى األوسط، الشرق منطقة في التوتر إشعال إلى إال يؤدي  حل إلى التوصل فرص إضعاف وا 
 العاصمة ىي ستبقى القدس أن عمى مشددا ،"الدولتين حل أساس عمى يبنى وعادل ودائم شامل

 .لفمسطين األزلية التاريخية

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

 اكاديمياً  وفداً  استقبالو خالل االرثوذكس لمروم سبسطية اساقفة رئيس حنا اهلل عطا المطران قال
 شعبنا مع تضامنية زيارة في وصموا والذين البرازيمية الجامعات اساتذة من عددا ضم البرازيل من

 ويراد واوقافيا ومقدساتيا وىويتيا وتراثيا تاريخيا في مستيدفة مدينة القدس إن ،  الفمسطيني
 ستبوء مدينتنا تستيدف التي والمخططات المؤامرات ىذه كل ولكن الفمسطيني الجسد من اقتالعيا
 فحسب بيا نفتخر التي التاريخية المقدسة االماكن وليست صماء حجارة ليست القدس الن بالفشل

 وتطمعاتو امنياتو وتحقيق حقوقو واستعادة حريتو اجل من يناضل الذي االنسان ايضا ىي بل
 .الوطنية

 شعبنا كمي بشكل تجاىل بالقدس المتعمق االخير االمريكي القرار ان  اهلل عطا المطران وأضاف
 وبيا باقون القدس في اننا حين في موجودين لسنا وكأننا ، المقدسة المدينة ىذه في الفمسطيني
 القتالعيا وخطط البعض عمييا تآمر ميما المقدسة مدينتنا عن نتخمى ولن ومتشبثون متمسكون

 االصيل الفمسطيني الحضور وتيميش مالمحيا وتشويو معالميا وطمس الفمسطيني الجسد من
 . فييا

 امريكية قرارات اي عمينا تؤثر ولن كذلك اال تكون ولن البنائيا القدس أن  اهلل عطا وأوضح
 تمغي وان وجودنا تشطب ان العالم في جية الي يحق وال.  تعسفية احتاللية اجراءات او جائرة
 . المقدسة المدينة بيذه وارتباطنا وانتماءنا حقوقنا

     معاوكالة المصدر: 

   ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً  

 بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس ستستدعي الشرطة أن اإلسرائيمية االعالم وسائل تكشف  
 بممف يتعمق ما بكل التحذير طائمة تحت تحقيق الى تتحول قد التي إفادتو، لتقديم قريباً  نتنياىو
 .0111 بممف إعالميا المعروف األلمانية الغواصات صفقة



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-1-27                   السبتاليوم  :  6-12-2017

 في التحقيق الشرطة لدى القطرية التحقيقات وحدة إنياء من قصيرة فترة بعد التفاصيل ىذه وتأتي
 رجال من ىدايا عمى نتنياىو حصول مقابل خدمات بتقديم المتعمقان 7111و ،0111 ممفي

ذا الممفين ىذين في تحقيقاتيا نتائج عن الشرطة تعمن ان انتظار عمى أعمال،  ستقوم ما وا 
 .ال أم نتنياىو ضد اتيام لوائح بتقديم بالتوصية الشرطة

 نتنياىو أن سابقا أكد" اإلسرائيمي القضائي الجياز إن قائال التقرير ىذه عمى نتنياىو مكتب وعقب
 أي يكون لن" معو التحقيق أيام كل في رددىا التي جممتو مكررا ،"الممف ىذا في بو مشتبو غير

 ".شيء أي يكن لم ألنو شيء،

 أحد يكون أن من بالتممص ينجح لن نتنياىو" إن أحرونوت يديعوت لصحيفة سابق تقرير وقال
 ".منو إفادات أخذ األقل عمى أو 0111 ممف في معيم الحقيق سيتم الذين األطراف

 معاوكالة المصدر: 

 في الفجر أذان رفع لمنع قانون مشروع طرح عن إسرائيل في الحاكم االئتالف أعضاء تراجع 
 نحو قبل عميو الكنيست صادق أن بعد األولى، بالقراءة عميو لمتصويت تحضيرا العربية، البمدات

 .التمييدية القراءة في عام

 الدينية األحزاب أعمنت أن بعد وذلك المقبل، األربعاء مقررة كانت الخصوص بيذا جمسة وتأجمت
 مما القانون، لمشروع معارضتيا ،“ ىتوراة ييدوة”و ”شاس“ وىي الحاكم، االئتالف في المتشددة

 .عميو التصويت حال في نيابية بأغمبية يحظى لن القانون أن يعني

 الذين العرب النواب من انتقاما النقاش طاولة إلى القانون بإعادة عّجل الحاكم االئتالف وكان
 في ورفعوا الكنيست، في األميركي الرئيس نائب بنس مايك خطاب عمى الماضي االثنين احتجوا
خراجيم عمييم الكنيست حراس انقضاض قبل القيامة، وكنيسة األقصى المسجد صور وجيو  وا 
 .القاعة من عجل عمى

 المصدر: شبكة فمسطين االخبارية 
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 : الممف العربي  والدولي ثالثا   

 استثناء إلى يدعو قرارا صوتا، 77 مقابل صوتا 10 بأغمبية الدانماركي، البرلمان تبنى 
 الموجية الحكومية الخطوط تشديد قرر كما،إسرائيل مع ثنائي مباشر اتفاق أي من المستوطنات

 .األخضر الخط خارج وخاصة عامة ىيئات استثمار ضد

 لمقانون خرقا المستوطنات يعتبر الذي 7002 المتحدة األمم قرار تبنت قد بذلك الدانمارك وتكون
 الضفة أراضي عمى المقامة المستوطنات وبين إسرائيل بين تميز أن العالم دول عمى وأنو الدولي،
 كل في األوروبي لالتحاد الرسمية السياسة وكذلك المحتمة، القدس ذلك في بما المحتمة، الغربية

 اإلنسان لحقوق السامي المفوض لجيود دعمو عن القرار يعبر كما. األطراف المتعددة االتفاقيات
 األراضي في تنشط التي اإلسرائيمية لمشركات" سوداء قائمة" وضع في المتحدة لألمم التابع

 .0692 عام المحتمة الفمسطينية

  شبكة فمسطين االخبارية المصدر: 

 تيدف الجانب، أحادية إجراءات أو تدابير بأي االعتراف بعدم الدولي المجتمع اإلمارات طالبت
 .الدولتين حل وتيدد ، القدس لمدينة الديمغرافي الطابع تغيير إلى

 الدولية الجيود كل وتسريع تكثيف عمى أيضًا، العربية المجموعة باسم اإلمارات وشددت
 دولة إقامة خالل من األوسط، الشرق في ودائم وعادل شامل سالم تحقيق إلى اليادفة واإلقميمية
 لقرارات وفقاً  الشرقية، القدس وعاصمتيا 0692 حزيران/يونيو حدود عمى ةمستقم فمسطينية
 .مدريد ومبادئ العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية

 نائب الشامسي، سعود أذاعو الذي المتحدة، األمم لدى العربية المجموعة بيانفي   ذلك جاء 
 المجموعة باسم المتحدة، العربية لإلمارات الدائمة البعثة لدى باألعمال والقائم الدائمة المندوبة
 األوضاع حول نيويورك في أمس الدولي األمن مجمس عقدىا التي المفتوحة الجمسة أمام العربية،

 .الفمسطينية القضية ذلك في بما األوسط، الشرق في

 727 بالقرار الشير، ليذا العربية لممجموعة كرئيس اإلمارات باسم تحدث الذي الشامسي، وذكر
 القرار وىو ،0692 عام اإلسرائيمي العدوان من أشير عدة بعد األمن مجمس اعتمده الذي
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 األمم ميثاق في ورد كما بالقوة، الغير أراضي عمى االستيالء ورفض جواز بعدم القاضي
 .المتحدة

 سالم، بمشروع وليس استيطان بمشروع حاليةال اإلسرائيمية القيادة تتبناىا التي االستراتيجية واعتبر
 من وذلك مستحيل، حل إلى 0692 حدود أساس عمى الدولتين حل تحويل إلى إال تيدف وال

 تجعل بصورة مواقعيا واختيار المستوطنات، بناء في قانونية غير ممنيجة لخطة تنفيذىا خالل
 .مستحيل شبو أمراً  فمسطينية دولة قيام من

 الصحيح االتجاه في خطوة يعد 7002 التاريخي األمن مجمس قرار أن عمى الصدد بيذا وأكد
 .0692 حدود عمى الدولتين حل أساس عمى السالم وتحقيق اإلسرائيمي االحتالل إنياء نحو

 المصدر: روسيا اليوم 

 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة وبرامج أنشطة وتأييد بدعم التزاميا بريطانيا ددتج 
 ".االونروا" األدنى الشرق في الفمسطينيين

 ،7102 العام منذ: "القدس في العامة البريطانية القنصمية عن صادر بيان في بريطانيا وقالت
 جنيو مميون 702 من أكثر األونروا الى المتحدة المممكة قبل من المقدم الدعم اجمالي بمغ

 تدرك حيث ،(7101/  7102) الحالية المالية لمسنة استرليني جنيو مميون 01 منيا استرليني،
 في سطينيينالفم لمالجئين األساسية الخدمات تقديم في لألونروا واليام الفريد الدور بريطانيا
 ".ولبنان وسوريا واألردن، المحتمة، الفمسطينية األراضي

 نصف من ألكثر األساسي التعميم خدمات تقديم في يساىم لموكالة البريطاني الدعم أن وأضافت
 ألكثر الصحية لمخدمات الوصول توفير إلى باإلضافة مدرسة، 211 من أكثر في طفل مميون
 الجئ مميون ربع عن يفوق لما االجتماعية والمعونات المساعدات وتقديم الجئ، مميون من

 يعممون شخص ألف 01 من ألكثر دخل مصادر توفير إلى باإلضافة الفقر، من يعاني فمسطيني
 .لموكالة التابعة الصحية والمراكز المدارس في

 تابعة مناطق لعدة زيارتي خالل من: "ىول فيميب القدس، في العام البريطاني القنصل وقال
 األونروا تقدميا التي األساسية الخدمات عن غنى ال أنو أرى لحم وبيت غزة في لألونروا

  معا وكالةالمصدر: 
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 من مزيد فرض تدرس المتحدة الواليات أن نيأمريكي نيمسؤولعن القناة الثانية العبرية  نقمت   
 إسرائيل، مع محادثات إلجراء الجموس ترفض تزال ال ألنيا الفمسطينية السمطة ضد العقوبات
 .اإلسرائيمية الثانية القناة أفادت ما حسب

 إلى الفمسطينيون يعد لم حال في" فإنو ، األمريكيين، المسؤولين عن الثانية القناة نقمتو لما ووفقا
 لمسمطة المالية المساعدات قطع سيواصل ترامب دونالد األميركي الرئيس فإن المفاوضات، طاولة

 ".الفمسطينية

 وارسال واشنطن في الفمسطينية التحرير منظمة مكتب إغالق ستكون التالية العقوبة أن وبينوا
 .اهلل رام إلى الفمسطينية التحرير منظمة مبعوث

 ، دافوس في نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية الحكومة رئيس مع اجتماعو خاللقد ىدد   ترامبكان و 
 مع المفاوضات استئناف عمى توافق لم ما الفمسطينية لمسمطة النقدية المساعدات كل بقطع

 .مؤخراً  المنطقة زار عندما الرئيس نائب لمقاطعة الفمسطينية السمطة بشدة انتقد كما إسرائيل،

 84موقع عرب المصدر: 

 ميركل أنغيال األلمانية المستشارة بأن نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس ادعاء ألمانيا فتن
 .النووي إيران اتفاق إزاء إسرائيل لموقف األلمانية الحكومة تفيم لو أكدت

 ىامش عمى ميركل مع اجتماعو أعقاب في لمصحفيين، نتنياىو إعالن عمى تعميقاً  ذلك وجاء
 إزاء إسرائيل لقمق تفيميا عن أعربت األلمانية المستشارة أن ، العالمي االقتصادي دافوس منتدى
 ".االتفاق مع التعامل سبل بشأن الدولتين نظر وجيات اختالف من بالرغم" النووي، االتفاق

 المصدر: صحيفة األيام

 حدث في مثل هذا اليوم رابعًا: 

 اعترافاتو حسب المتطرف اإلسرائيمي اليمين ناشطي أحد تخطيط عن النقاب كشف - 0666
 .األقصى المسجد نسف إلى تيدف كبيرة تفجير عممية لتنفيذ

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


