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 واًل : الممف السياسيأ

األحد، الى العاصمة األردنية عمان، في زيارة رسمية محمود عباس، مساء رئيس الوصل 
اركتو في القمة الثالثين لالتحاد اإلفريقي من العاصمة األثيوبية اديس أبابا، بعد مش لألردن، قادماً 

لقائو كممة ىامة.  المنعقدة عمى مستوى الزعماء، وا 

 االثنين، العاىل األردني الممك عبد اهلل الثاني.يوم ال الرئيس ومن المقرر أن يمتقي 

 المصدر: وكالة وفا 

، إن متابعة جيود السالم تتطمب إنشاء آلية دولية متعددة األطراف، محمود عباسرئيس الل اق
 تحت مظمة األمم المتحدة.

، في كممتو أمام القمة العادية الثالثين لالتحاد اإلفريقي في العاصمة اإلثيوبية الرئيسوأضاف 
أديس أبابا، اليوم األحد: ندعو ألن يكون لالتحاد اإلفريقي، ودولو األعضاء ممثمون ليم في ىذه 

أ حل الدولتين اآللية أو في المؤتمر الدولي الذي ندعو لتنظيمو وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبد
نياء االحتالل اإلسرائيمي ألرض دولة فمسطين، وبما فييا القدس الشرقية، 7691عمى حدود  ، وا 

عاصمة دولتنا، التي نريدىا مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، ليمارسوا شعائرىم وصمواتيم 
سرائيل لتع يشا في أمن واستقرار فييا بأمن وسالم، األمر الذي سيتيح الفرصة لكل من فمسطين وا 

 وحسن جوار.

وقال الرئيس: إن تمسكنا بخيار السالم، ىو خيار نسعى لتحقيقو منذ عقود، غير أن قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترمب المتعمق بالقدس، قد جعل الواليات المتحدة طرفًا منحازًا إلسرائيل، 

تكون قادرة عمى أن تقترح حاًل عاداًل واستبعدت نفسيا كوسيط في عممية السالم، وبذلك فإنيا لن 
 ومنصفًا لتحقيق السالم في الشرق األوسط.

عمى أىمية التزام جميع الدول باالمتناع عن إنشاء بعثات دبموماسية  الرئيس محمود عباسوأكد 
، وعدم االعتراف بأية إجراءات أو 7641لمعام  814في مدينة القدس، عماًل بقرار مجمس األمن 

 مجمس األمن المتعمقة بالقدس والقضية الفمسطينية. تدابير مخالفة لقرارات

وقال إن مدينة القدس المحتمة، تتعرض ليجمة شرسة دولة االحتالل، تيدف لتغيير ىويتيا 
الروحية، وطابعيا، ومكانتيا التاريخية، والعبث بمقدساتيا المسيحية واإلسالمية، إضافة إلى 
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، واالستيالء عمييا بقرار أحادي، واتخاذ قرارات إصدارىا قوانين عديدة تكرس ضم القدس الشرقية
 مخالفة لمقانون الدولي تحت مسمى القدس الموحدة.

  لقراءة النص الكامل لكممة الرئيس في القمة األفريقية اضغط هنا

 المصدر: وكالة وفا 

عضو المجنة ،الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين د. صائب عريقات أكد
 المنطقة، في والدائم والعادل الشامل السالم دعائم إلرساء الوحيد المدخل أن،المركزية لحركة فتح 

 القدس بعاصمتيا فمسطين دولة وسيادة تقاللاس وتكريس اإلسرائيمي االحتالل إنياء يتطمب
 .إسرائيل دولة جانب إلى وسالم بأمن لتعيش ،7691 عام حزيران من الرابع حدود عمى الشرقية

 األمم ومبعوث روبو، دي أبميو األسبق بمجيكا وزراء رئيس مع عريقات لقاء أثناء ذلك جاء
 الخميل مدينة في المؤقت الدولي التواجد بعثة ورئيس مالدينوف، نيكوالي السالم لعممية المتحدة
 .حدة عمى كل جونسين، أينار المواء

وقال عريقات إن إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل 
سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، والقول إنو تم إسقاط ممف القدس من المفاوضات، يعتبر 

راقة الدماء، ليس فقط بين الفمسطينيين  وصفة لتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وا 
 واإلسرائيميين بل وعمى صعيد منطقة الشرق األوسط.

وثمن عريقات موقف اإلجماع الدولي الرافض لقرارات الرئيس ترمب، والمستند إلى القانون الدولي 
 وقرارات الشرعية الدولي.

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

 باالعتراف ترامب االمريكي الرئيس قرار أن "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة كدتأ
 في والمسممين العرب لكل واىانة صفعة بمثابة االسرائيمية، االحتالل لدولة عاصمة بالقدس
 .فمسطين دولة أراضي من يتجزأ ال جزء القدس أن اقر الذي الدولي لمقانون أيضا واىانة العالم،

 التيديدات القواسمي ةأسام باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو ورفض
 استقبال ورفضو االمريكي القرار من موقفو حول عباس محمود لمرئيس االمريكية واالتيامات

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=jtoiE0a810041737065ajtoiE0
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=jtoiE0a810041737065ajtoiE0
http://fatehinfo.net/post/147193
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. المفاوضات لطاولة الفمسطينيين بعودة االمريكية لممساعدات وربطو االمريكي، الرئيس نائب
 غير وحقوقنا بالمال، يشترون ال الفمسطيني والشعب عباس محمود الرئيس:"  القواسمي وقال

 الراية يرفع أن يمكن فمسطينيا طفال وال قائدا بعد يولد ولم والترىيب، والتيديد لالبتزاز خاضعو
 نقبل ولن الفمسطينيي، الشعب قاموس في موجوده غير اهلل لغير والركوع  الخوف ولغة البيضاء،

 قرارىا عن تراجعيا حال في اال  السياسية لمعممية راعيا أو وسيطا المتحدة الواليات تكون أن
 كاممة القدس تكون أن دون استقرار وال حل وال االنتقالية، أو المجتزأة بالحمول نقبل ولن الجائر،
 .لمنقاش قابل وغير ثابت الموقف ىذا أن عمى مشددا" فمسطين لدولة عاصمة

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

 انو ، الخارجية والشؤون الدولية لمعالقات محمود عباس الرئيس مستشار شعث نبيلد. قال 
 تكون وان فمسطين، بدولة االعتراف“ االثنين، اليوم مسؤولييا لقائو خالل اليابان من سيطمب
 دعم تقديم الى اضافة السالم، عممية عمى لإلشراف االقطاب متعدد الدولي االطار من جزءاً 

 .”االميركي التمويل خفض بعد ”االونروا“ لوكالة اضافي

 الدولي الحراك اطار في تأتي الخطوة ىذه ان“ ، مكتبو عن صادر صحفي بيان في شعث وقال
 .”االحتالل لدولة عاصمة القدس ترمب االميركي الرئيس اعالن عمى ردا المرحمة، ىذه في

 ووزيري الوزراء رئيس عباس، محمود لمرئيس مبعوثا ،اليوم اليابان يصل الذي شعث ويمتقي
 فمسطين، مع اليابانية الصداقة جمعيات وممثمي البرلمان واعضاء الدولي والتعاون الخارجية
 ليالدو  االطار في ومشاركتيا بفمسطين االعتراف ومطالبتيا الثنائية العالقات تقوية بيدف
 .الفمسطينية القضية تجاه االيجابية مواقفيا الى مشيرا لمسالم،

 موضوع لبحث الخارجية، وزير مع يمتقي حيث الجنوبية كوريا الى ذلك بعد شعث وسيتوجو
 .الفمسطينية لمقضية والسياسي المالي الدعم وتعزيز الثنائية العالقات ودعم بفمسطين االعتراف

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 ألي القيادة رفض عمى واشنطن في التحرير لمنظمة العامة المفوضية رئيس زممط حسامد.  جدد
قامة االحتالل إنياء أساس عمى واضحة لمرجعية تستند ال مفاوضات  الفمسطينية الدولة وا 
 .سياسية تسوية أي وقمب الفمسطينية القضية محور ىي القدس أن عمى مشددا القدس وعاصمتيا
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 المبادئ عمى التفاوض اليوم وحتى 7667 عام منذ يتم لم أنو ،صحفي تصريح في زممط وأوضح
 الفمسطينية لمدولة عاصمة والقدس واالستيطان االستعمار وتفكيك االحتالل إنياء وىي الراسخة
 دولية آليات إيجاد عن الحديث ىو عاما 69 خالل تم ما أن مبينا وتعويضيم الالجئين وقضية
 .عمييا لمتفاوض القانون وتطبيق لتنفيذ

 زممط حسام أكد الفمسطينيين، عمى العقوبات من مزيد بفرض األمريكية التيديدات عمى وتعقيبا
 الخيار كان إذا لكن كثيرة لضغوط تتعرض القيادة أن إلى مشيرا ينفع ولن لم المالي االبتزاز أن
 . الحقوق بيذه تفريط ال فإنو المشروعة الفمسطينية والحقوق المالية المساعدات بين ما

 نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس بأن إسرائيمية إعالم وسائل نقمتيا تسريبات عمى رده وفي
 واشنطن، في التحرير منظمة مكتب إغالق في اإلسراع ترامب دونالد األمريكي الرئيس من طمب
 كل تصفية أجل من التحريض إطار في ويأتي نتانياىو أوىام من جزء األمر ىذا أن زممط أكد

 .الفمسطينية القضية

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

إنو بدون ان تتراجع ،قال صالح رأفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية،  
واشنطن عن اعالنيا بأن القدس عاصمة إلسرائيل وعن قرار نقل سفارتيا الى القدس فإنو ال دور 

امل مع أي خطة امريكية لحل الصراع ألنيا منفرد لمواليات المتحدة في أي مفاوضات ولن نتع
 .أزالت القدس من جدول أي مفاوضات

إلذاعة "صوت فمسطين" الرسمية إلى أن الواليات المتحدة ومن خالل  حديثفي وأشار رأفت 
تقميص ما تقدمو من أموال لألونروا فإنيا تعمل مع اسرائيل لشطب قضية الالجئين من أي 

 .ول بومفاوضات األمر الذي ال يمكننا القب

وفي سياق أوسع اشار رأفت الى استمرار الحراك السياسي بقيادة الرئيس في مسعى لعقد مؤتمر 
 .دولي او من خالل لجنة دولية لرعاية أي مفاوضات بعيدا عن التفرد االمريكي

 المصدر: وكالة معا 

، من أية محاوالت لمنيل من القيادة حذر االتحاد العام لمجاليات الفمسطينية في أوروبا 
الفمسطينية، مؤكدا دعمو المطمق لمقيادة الفمسطينية وعمى رأسيا رئيس دولة فمسطين محمود 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=vrQCwOa810057916866avrQCwO
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عباس في مواجية المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفمسطينية، داعيا أبناء شعبنا إلى 
 االلتفاف حول القيادة الشرعية المنتخبة والمتمسكة بالثوابت الوطنية.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام ورشة عمل نظميا االتحاد في العاصمة الينغارية بودابست، 
تحت شعار: "القدس عاصمة فمسطين األبدية"، لنقاش وبحث خطة عمل لممرحمة القادمة في 

كي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ضوء تداعيات إعالن الرئيس األمير 
 ونقل سفارة بالده إلييا.

وطالب االتحاد المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، بتنفيذ قرارات المجمس المركزي 
عادة النظر في العممية السياسية 79/7/6174بتاريخ  64الفمسطيني الصادرة عن دورتو  ، وا 

حكومة االحتالل اإلسرائيمي واإلدارة األميركية إلى طريق مسدود، وأىاب بقيادة  التي أوصمتيا
الشعب الفمسطيني بعدم التياون مع كل من تسول لو نفسو تسريب أراضي القدس وكل األراضي 

 الفمسطينية.

نياء حالة االنقسام،  وشدد االتحاد في بيانو عمى ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الفمسطينية، وا 
فضح وتعرية كل من يقف حجر عثرة أمام ذلك وتحميمو مسؤولية استمراره، كما دعا إلى تعزيز و 

في دول أوروبا، ومساندتيا، لمحاصرة االحتالل دوليا، وفضح سياستو  BDS دور لجان المقاطعة
 .العنصرية كنظام "ابارتيايد"

 المصدر: وكالة وفا 

 ممف الحكومة :  ثانياً 

 7611 عن يزيد ما إعادة مالاستك عن ، العالي والتعميم التربية وزير صيدم صبريد.  أعمن
 .غزة في التربوي القطاع في عمميم إلى وموظفة موظف

 من 011 لـ العمل ميام تسميم بغزة الوزارة بمقر جرى أنو إلى صحفي، بيان في الوزير، وأشار
عادة القطاع، في الوزارة بمقر لعمميم إداريين موظفين 71 إعادة تم وأيضاً  المعممين،  مدير وا 

 .موقعو إلى الفرا الرحيم عبد يونس خان تربية

 الوزارة بيا تقوم التي الحثيثة المساعي إطار في جاءت العممية ىذه أن عمى تأكيده صيدم وجدد
يالء التربوي، العمل وحدوية عمى الحفاظ سبيل في  غزة، في التعميمي بالقطاع االىتمام كل وا 
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 وسيسيم شمولي، بشكل التعميم منظومة عمى إيجابيا سينعكس الذي األمر بو؛ النيوض وضمان
 الوطن، شقي في المنفذة النوعية والبرامج التطويرية المنطمقات تدعم مخرجات إلى الوصول في

يجابية وفاقية بروح التعامل في األطراف جميع بدور مشيدا  ونجاح التربوية المسيرة عمى حرصا وا 
 .المصالحة

 المصدر: وكالة وفا 

   ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً    

مواطنًا خالل عمميات دىم وتفتيش في  74 االثنين اليوم فجراالسرائيمي  االحتالل اعتقمت قوات
 . مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية 

 : وكالة معاالمصدر

 الوسائل، بعض عن العبرية، أحرونوت يديعوت صحيفة في المخابرات مراسل ألفو كتاب كشف
 .االغتياالت لتنفيذ اإلسرائيمي، الداخمية المخابرات وجياز الموساد عمالء يستخدميا التي

 مثل لمقتل طرقا استخدما اإلسرائيميين، والشاباك الموساد إن بيرغمان رونين الصحفي وقال
 نقالة وىواتف مسمحة، طيار بدون وطائرات اليدف، حياة إلنياء شيرا يستغرق أسنان معجون
 .بعد عن فييا التحكم يتم صغيرة، بقنبمة محشوة احتياطية سيارة إطارات إلى باإلضافة مفخخة،

 معمومات إلى باإلضافة ،"العدو عمماء" اغتيال عمميات بيرغمان بحسب الكتاب ويستعرض
 .عاما 11 خالل اغتيال عممية ألف 61 عن يقل ال ما نفذت إسرائيل بأن تفيد عمييا، حصل

 معاوكالة المصدر: 

األحد، التصويت عمى شرعنة البؤرة  أمسرجئت الحكومة اإلسرائيمية، خالل جمستيا األسبوعية، أ
طانية "حفات غمعاد"، فيما قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياىو، بأنو سيعمل عمى طرح االستي

 .المشروع لمتصويت في األسبوع القادم

عمى أراضي مدينة نابمس بعد مقتل أحد  6116وأقيمت البؤرة االستيطانية "حفات غمعاد"، عام 
 .قادة المستوطنين ىناك

 84المصدر: موقع عرب 
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لشطاين، انتقادات شديدة الميجة لرئيس الحكومة يولي إد،االسرائيمي وجو رئيس الكنيست
اإلسرائيمية، بنيامين نتنياىو، ولحزب الميكود الحاكم، مبينا أن نتنياىو يسير عمى خطى الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، في تعاممو مع األحزاب والقيادات اإلسرائيمية، ويتمادى في التصريحات 

لمحكومة، فيما صرح بأنو يرى ضرورة لتغيير قائمة المثيرة لمجدل، حيث ال يتصرف كرئيس 
 .الميكود االنتخابية

، حيث سربة بثتيا اإلذاعة اإلسرائيميةانتقادات إدلشطاين لنتنياىو والميكود، وردت في تسجيالت م
قال: "قد يكون أي تصريح لترامب أنو إذا كان يطمق النار عمى شخص في الجادة الخامسة، فإن 

 ."يضيف األصوات لو، وعمى ما يبدو ىذه التصريحات أثرت عمى نتنياىو ذلك

تصريحات رئيس الكنيست وردت خالل اجتماع مغمق عقد قبل أسبوعين وحضره شخصيات بارزة 
في الصييونية الدينية، حيث أعرب إدلشطاين عن انتقادات شديدة الميجة ونادر ضد رئيس 

 .دلميكوالحكومة وكذلك ضد فصيل واسع في حزب ا

 84المصدر: موقع عرب 

 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 شتاينمير فرانك األلماني الرئيس استقبالو خالل  الثاني اهلل عبد الممك  األردني العاىل جدد 
 .حل الدولتين الذي تكون فيو القدس الشرقية عاصمة لمفمسطينيينالداعم ل موقف االردن 

 لكسر الدولية الجيود تكثيف ضرورةممك األردن خالل مباحاثاتو مع الرئيس االلماني عمى  وأكد
 الحل إطار ضمن تسويتيا يجب القدس مسألة أن عمى مشدداً  ، السممية العممية في الجمود
 الدولة إقامة إلى يفضي واإلسرائيميين، الفمسطينيين بين وشامل عادل سالم واتفاق النيائي

 .الشرقية القدس تياوعاصم المستقمة الفمسطينية

   االنباء االردنية وكالةالمصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-1-29                   االثنيناليوم  :  6-12-2017

 مرشحين تقدم امس يشيد ولم الجميورية، رئاسة النتخابات الترشح باب فتح  مدة اليوم تنتيى 
 غمار لخوض إبراىيم، الشين المستشار برئاسة لالنتخابات، الوطنية لمييئة ترشحيم بأوراق جدد

 باسم الرسمى المتحدث الشريف، محمود المستشار فيو اكد الذى الوقت فى االنتخابية، المنافسة
 .أمس حتى بأوراقو تقدم الذى الوحيد المرشح ىو السيسى الفتاح عبد الرئيس ان الييئة،

 لقيام لالنتخابات الوطنية الييئة حددتيا التى المدة ايضا تنتيى اليوم ان الشريف واضاف
 .الترشح فى يرغبون الذين لممرشحين التأييدات نماذج بتحرير المواطنين

  صحيفة األهرامالمصدر: 

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


