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 واًل : الممف السياسيأ

 تداعيات لبحث ،ثنائية قمة الثاني، اهلل عبد الممك األردني والعاهل عباس، محمود رئيسال عقد
 بالده سفارة ونقل إلسرائيل، عاصمة بالقدس االعتراف ترمب، دونالد االميركي الرئيس إعالن
 .إلييا

 حول التشاور ،عمان األردنية العاصمة في الحسينية بقصر عقد الذي القمة لقاء خالل وجرى
 باالستيالء اإلسرائيمية والتيديدات القدس، بشأن ترمب اعالن بعد سيما القادم، التحرك طبيعة
 .والضفة القدس في األراضي من المزيد عمى

 لألزمات سياسية حمول إيجاد المستيدفة والجيود الراىنة، اإلقميمية التطورات الزعيمان واستعرض
 بحثا كما الفمسطينية، القضية بشأن المواقف لتوحيد المقترحات وناقشا المنطقة، بيا تمر التي

 .المجاالت شتى في وتنميتيا تطويرىا وسبل البمدين بين الثنائية العالقات

 جميع وفي جيوده يواصل األردن أن عمى الرئيس، سيادة مع مباحثاتو خالل الممك، وأكد
 إقامة في الفمسطينيين لألشقاء المشروعة والحقوق الفمسطينية القضية عن لمدفاع الدولية المحافل
 .الشرقية القدس وعاصمتيا ٜٚٙٔ عام حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتيم

 والعرب الفمسطينيين حقوق لحماية مسؤولياتو الدولي المجتمع يتحمل أن ضرورة إلى ودعا
 .المنطقة في واالستقرار السالم تحقيق مفتاح تمثل التي القدس، مدينة في والمسيحيين والمسممين

 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة بو تقوم الذي الميم الدور المباحثات وتناولت
 الجئ ماليين ستة ىناك وأن خاصة ليا، الدولي المجتمع دعم وضرورة ،(األونروا) الفمسطينيين
 .المتحدة األمم لدى مسجل فمسطيني

 المصدر: وكالة وفا 

عضو المجنة ،الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين د. صائب عريقات أعمن
أن فمسطين ستقدم طمبا لمحكمة العدل الدولية، ضد خطة الرئيس األمريكي ،المركزية لحركة فتح 

دونالد ترامب لتسوية القضية الفمسطينية، والتي تتضمن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
 مخالفتيا لقرارات "الشرعية الدولية".إلثبات 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iLxO0ka810104552763aiLxO0k
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iLxO0ka810104552763aiLxO0k
http://fatehinfo.net/post/147211
http://fatehinfo.net/post/147211
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وقال عريقات في حوار صحفي: " لدينا طمب سيقدم لمحكمة العدل الدولية بشأن خطة ترامب، 
وذلك بيدف الحصول عمى اقرار منيا بمخالفة ىذه الخطة لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر 

 القدس الشرقية، أرضا محتمة من إسرائيل".

موعد التوجو لممحكمة، غير أنو أضاف إن القيادة الفمسطينية "تعمل وفق خطة  ولم يحدد عريقات
 متكاممة لمرد عمى قرار "ترامب".

وأكد عريقات، أن فمسطين ستسعى "لالنضمام لموكاالت )الدولية( المتخصصة"، مضيفا: " نحن 
يوما لممواجية مع أصبحنا في حٍل من أي التزام يتعمق بوقف توجينا لممنظمات الدولية، ولم نسَع 

 الواليات المتحدة، ىي من سعت لذلك".

وقال أيضا إن الفمسطينيين "سيعودون لمجمس األمن الدولي، لمحصول عمى دولة كامل العضوية 
في األمم المتحدة، رغم الفيتو األمريكي"، متابعًا: " في حال استخدمت الواليات المتحدة )حق 

 كّرة مرات عدة، لدينا خطة عمل كاممة سنتحرك وفقيا".النقض( الفيتو، وىو متوقع، سنعيد ال

لقاء، عمى مدار عام، بينيم أربعة لقاءات عمى  ٖ٘وبّين أن الفمسطينيين عقدوا مع إدارة ترامب 
 مستوى الرئيسْين ترامب ومحمود عباس.

بقطع وقال: " لقد وعدونا بعدم فرض أي حل أو إمالءات وقد نقضوا ذلك، واليوم يتم ابتزازنا 
 المساعدات في حال لم نعد لممفاوضات".

وأشار "عريقات" إلى أن المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد قريبا اجتماعا لوضع خطة عمل 
 لتنفيذ قرارات المجمس المركزي.

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

 العاممين ونقابة األمناء مجمس بينانتياء االزمة   بغزة االزىر جامعة في أعمنت نقابة العاممين
 جامعة في األمناء مجمس وأعضاء رئيس بين عقد ىاماً  اجتماعاً وذلك عقب  الجامعة ، في

 مجمس مقر في العاممين، نقابة مجمس وأعضاء ورئيس ونائبيو، الجامعة مجمس ورئيس األزىر،
 .األمناء

 ومن ابرز بنود االتفاق :
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 .شيرياً % ٔٗ.ٔ المعيشة غالء عالوة صرف في االستمرار. ٔ 

 األمناء مجمس من المقر القديم ٕٔٔٓ اتفاق وفق الشيكل فروقات في الموظفين حق. ٕ
 .بتاريخو

 ورفعيا األنظمة تعديالت لمناقشة ٕٛٔٓ/ٔ/ٖٔ األربعاء يوم الجامعة لمجمس جمسة عقد. ٖ
 .األمناء لمجمس

 .النظام وفق اإلداري النائب مع اإلدارية القضايا موضوع يحل. ٗ

 عمى المترتبة المالية اآلثار لمعرفة العاممين ونقابة الجامعة مجمس بين مشتركة لجنة تشكيل. ٘
 %(.٘ٔ) ٕٙٔٓ الجديد الكادر نطبيق

 والتمسك بفعالياتو االستمرار في المجمس بدعم العمومية الجمعية جيود العاممين، نقابة وثمنت
 .األزمة أثناء ومساندتو بحقوقو

 عمى ،" رماى أبوأحمد حمس "  فتح حركة في المركزية المجنة لعضو شكرىا عن النقابة وأعربت
 .المطروحة المشكالت وتسوية النظر وجيات تقريب في جيوده

 األزمة بحل المسؤولية تحمميم في الجامعة ومجمس األمناء مجمس لجيود تقديرىا عمى وأكدت
 .األطراف لجميع مرضي التفاق وانجازىم العالقة

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

  الفصائل والعالقات الوطنية ممف :  ثانياً 

 غزة قطاع في الشعبي النضال جبية وسكرتير الوطني العمل ىيئة سر أمين الزق محمود أكد  
 الدولية المجنة مقر امام التميمي عيد االسيرة لمطفمة واالسنادية التضامنية الوقفة في لو كممة في

 غزة بقطاع واالسالمية الوطنية لمقوى االسرى لجنة نظمتيا غزة بقطاع الدولي االحمر لمصميب
 السجون في السرانا نقدميا ىدية اكبر ان فتح بحركة والجرحى واألسرى الشيداء ومفوضية

 سجونيم حولوا اسرانا وان االنقسام وانياء الوطنية وحدتنا استعادة االسرائيمية والمعتقالت
 .الوطني النضال مسيرة فى يستمروا حتى وواعية مناضمة كوادر تخرج جامعات الى ومعتقالتيم
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 من ابنائيم زيارة من يحرمون الذين االسرى واىالي اميات والى االسرى الى التحية الزق ووجو
 شعبنا وان ليم، كريمة حياة وتوفير الصمود مقومات كافة بتوفير وطالب االحتالل، سمطات قبل

 شعبنا وسيواصل الفمسطيني لشعبنا جامعة قضية قضيتيم وان معيم يقف مكوناتة بكل الفمسطيني
 . االحتالل سجون من تحريرىم اجل من الجيود كل بذل

 الجيل نأو  فمسطين سنديانة التميمي عيد الطفمة االسيرة و االطفال االسرى صمود الزق حيا كما
 .لموطن عنده ما اغمى ويقدم يتمسك معطاء جيل الفمسطيني

 الجامعية الشيادات واعتمادة قبولو عمى صيدم صبرى .وزير التعميم العالي د. الزق وشكر
 .لالسرى

 المصدر: وكالة معا 

 ممف الحكومة :  ثالثاً 

 الحمد رامي د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدىا التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس دأك
 قضية أن من" ترامب دونالد" األمريكي الرئيس وتصريحات لتيديدات رفضو الوزراء، رئيس اهلل

 لطاولة العودة إما خيارين أمام الفمسطينيين وبأن المفاوضات، طاولة عن إزاحتيا تمت قد القدس
 الفمسطينية القيادة موقف عمى التأكيد المجمس وجدد. األمريكية المساعدات وقف أو المفاوضات

 عمى والتفاوض األمريكي لالبتزاز الخضوع ورفض القدس، بشأن الغاشم األمريكي القرار برفض
 التي والمبادئ الدولية القرارات تنفيذ آليات عمى بل والراسخة، الثابتة الفمسطينية والحقوق دئالمبا
 عمى السيادة كاممة فمسطين دولة عاصمة الشرقية القدس رأسيا وعمى الدولية الشرعية أقرتيا
 .ٜٚٙٔ حزيران من الرابع حدود

 وتشويو التضميل حممة في حماس حركة استمرار مجمس الوزراء  استغربفي سياق منفصل و 
 إلى مشيراً  والدواء، الوقود من غزة مستشفيات احتياجات تتجاىل الحكومة بأن وادعاءاتيا الحقائق

 لمستشفيات الطبية والمستمزمات الدواء من( شاحنة ٓٗ) حوالي بتوريد قامت الصحة وزارة أن
 الحكومة مواصمة عمى التأكيد المجمس وجدد(. دوالر ماليين ٗ) بقيمة أسبوعين قبل غزة قطاع
 الوقت في غزة، قطاع عمى شيرياً ( دوالر مميون ٓٓٔ) حوالي بإنفاق وتحمّميا مياميا، ألداء
 وتستحوذ خزينتيا، لصالح والضرائب الرسوم تحصيل تواصل حماس حركة فيو زالت ما الذي

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41262
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41262
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 المؤسسات من وغيرىا المستشفيات احتياجات تمبية ناحية من وترفض القطاع، إيرادات كافة عمى
 تحويل ترفض نفسو الوقت وفي تحصميا التي اإليرادات من تغطيتيا باإلمكان والتي جية، من

 الشركات إلى العربية مصر جميورية من المورد الوقود ببيع وتقوم العامة، الخزينة إلى اإليرادات
 لتشغيل وذلك التوليد، لمحطة اإلنتاجية القدرة لزيادة استخدامو من بدالً  مرتفعة وبأسعار الخاصة
 الظروف ىذه في وخاصة الوصل ساعات عدد زيادة في سيساىم مما لممحطة الثاني المولد
 مقرراً  كان والذي والرسوم، الضرائب تحصيل من الحكومة تمكين ترفض كما الباردة، الجوية
 من رواتب بدفع الحكومة فيو تطالب الذي الوقت في الجاري، الشير من العاشر في بو البدء
 أداء من الحكومة تمكين ترفض أنيا كما الجباية، من الحكومة لتمكين كشرط بتعيينيم قامت
 أن عمى التأكيد المجمس وجدد الغربية، الضفة في كما المجاالت كافة في شامالً  تمكيناً  مياميا
 التي ىي المعطمة الجية أن عمى مشدداً  شروطو، لكافة ومستوفٍ  كامل بشكل إالّ  يتم لن التمكين
 عن كذلك المسؤولية تتحمل التي وىي غزة، قطاع في أىمنا معاناة عن الكاممة المسؤولية تتحمل
عادة المصالحة مسيرة تعطيل  خيار المصالحة ان المجمس وأكد. ومؤسساتو لموطن الوحدة وا 

 في عباس محمود الرئيس االخ فخامة وبتوجييات الحكومة تتوانى ولن عنو، رجعة ال استراتيجي
 ذلمك لتحقيق الجيود كل بذل

 المصدر: مجمس الوزراء 

 روكنشواب جيرالد العالمية الصحة منظمة مكتب مدير مع ، الصحة وزير عواد جواد د. بحث 
 غير حمالت من الجيات بعض بو ماتقوم ظل في غزة، قطاع في الصحي الوضع تطورات

 .غزة قطاع في الطبية والمستمزمات الوقود بتوفر يتعمق بما صحيحة،

 مدير بحضور اهلل، رام مدينة في ،روكنشواب مع عواد الوزير عقده اجتماع خالل ذلك جاء
 .ضاىر محمود غزة قطاع في العالمية الصحة منظمة مكتب

 بكافة الصحي القطاع ومد لممواطنين، الطبية الخدمات بتقديم االستمرار الصحة وزير وأكد
 .المتاحة اإلمكانيات ضمن الوطن، محافظات كافة في الطبية المستمزمات

 تزال وما كانت حيث" الجنوبية، المحافظات في الصحي بالقطاع البالغ الوزارة اىتمام عمى وشدد
 بل يمزم، بما مده في جيدا تدخر لم وىي الصحي، القطاع عمل استمرارية عمى دائما الحريصة
 ".السابقة السنوات طيمة الظروف أحمك في االنييار من عمية حافظت
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 يكفي غزة قطاع في الوقود أن فمسطين في العالمية الصحة منظمة مكتب مدير أكد جانبو، من
 وزارة تبذليا التي الجبارة الجيود إلى مشيراً  المقبل، آذار شير منتصف حتى المشافي لتشغيل
 .غزة قطاع في خاصة لممواطنين الصحية الخدمات لتوفير الصحة

 فيما العالمية، الصحة ومنظمة الصحة وزارة بين والمشترك الوثيق بالتعاون روكنشواب وأشاد
 .الطبية والمستمزمات الوقود بتوفير يتعمق

 نابمس في مستودعاتيا من شاحنة ٜٖ بتسيير الجاري الشير خالل قامت الصحة وزارة أن يذكر
 .دوالر ماليين أربعة بقيمة غزة قطاع في مستودعاتيا إلى

 المصدر: وكالة وفا 

دعا وزير التربية والتعميم العالي د. صبري صيدم، إلى ضمان وتعزيز ثقافة الحقوق القانونية 
لمقاصرين الفمسطينيين، والذين يتعرضون النتياكات جسيمة بفعل االحتالل أثناء اعتقاليم 
وتوقيفيم، مؤكدًا عمى أىمية توظيف البعد التوعوي في ىذا المجال؛ خاصًة في ظل معاناة 

 .والطمبة المتواصمة نتيجة ممارسات االحتالل وسياساتو العنصرية األطفال

 المصدر: وكالة وفا 

   ممف االحتالل واالستيطان:  رابعاً  

 الغربية الضفة محافظات من مواطناً  ٕٙ الثالثاء اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل قوات  اعتقمت 
 ، لحم بيت جنوب الدىيشة مخيم من عياد الكريم عبد: المحرر االسير:  المعتقمين من وعرف ،

 رباح مراح قرية من الشيخ قاسم أحمد الدىيشة، مخيم  من عدوي محمد ويوسف الفراحين، إياس
 وصدام األشقر راسم سامر نابمس، محافظة من القطب ومجدي خويرة، محمد لحم، بيت جنوب
 وعبد حامد، ماىر وأمير ، جنين مخيم من جبل أبو جمعة ، طولكم قضاء صيدا بمدة من رداد

  .اهلل رام شرق سمواد قرية من حماد المطيف عبد ومحمود حماد، كايد القادر

 المصدر: وكالة معا

اعتقاالت واسعة في بمدة شنت قوات االحتالل اإلسرائيمي، ُتساندىا طائرة مروحية، حممة 
منذ ساعات الميمة الماضية واستمرت حتى ساعات صباح اليوم بمحافظة القدس  العيسوية
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حّولتيم عبر حافمة خاصة إلى ، بينيم عدد كبير من األطفال، و  مواطناً  ٖٓالثالثاء، طالت 
 .ةمراكز توقيف وتحقيق في المدين

 ناصر، وعيسى  محمود، كايد وآدم محمود، ونضال محمود، ناصر يندوالمعتقمين ىم : م
 عبيد، عاصم ومحمود محيسن، وبشار رومي، ابو ومحمد َعّصب، ابو وأنس ابوعويس، ومحمود
 أبو ورشاد عبيد، شفيق ومحمود عبيد، شفيق وحامد درباس، عرفات ويحيى عطية، اكرم وسمير
 عميان، سميح ووسام عطية، وشادي الحمص، أبو بالل ويوسف عصب، ابو اهلل وعبد ريالة،
 ونسيم محيسن، نعيم وصالح داري، القادر وعبد عميان، عميان ومحمد عميان، زكريا ومحمد
  .عطية وداود عطية، وسمير عطية، وشادي محيسن، سامي

 وفاوكالة المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي خامساً  

 المتحدة، الواليات وضعتيا التي السالم خطة عن تفاصيل ،الفرنسية" فيغارو لو" صحيفة نشرت
 .دريان لو إيف جان فرنسا خارجية وزير عمى كوشنير جاريد األمريكي الرئيس مستشار وعرضيا

 الخطة أن ،ٕٚٔٓ ديسمبر ٚٔ في االجتماع في شارك مصدر عن نقال الصحيفة وذكرت
 تشمل القدس، شرق ،"ديس أبو" عاصمتيا فمسطينية بدولة باالعتراف األولى المرحمة في تقضي
 .الغربية الضفة من بالمئة ٖٛ ونسبة غزة قطاع

 لمبادرة فرصة يعطي أن يريد ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس أن إلى" لوفيغارو" وأشارت
 مزاج لمعرفة في اهلل رام إلى الدبموماسي مستشاره نائب أرسل ماكرون بأن وأفادت ترامب،

 .األمريكية المبادرة حول الفمسطينيين

 الحدود قضايا في الفمسطينية التحرير ومنظمة إسرائيل بين مفاوضات تبدأ الثانية المرحمة وفي
ٝ ٓٙ تغطي والتي ،"ج" المنطقة في المدن مئات مصير إلى باإلضافة والمستوطنات النيائية،
 .والالجئين الضفة في اإلسرائيمي العسكري التواجد ممف طرح سيتم كما، األرض من المتبقية

   روسيا اليوم المصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

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

 الذي( آي بي اف) الفدرالي التحقيقات مكتب في الثاني الرجل ان امريكي حكومي مصدر اعمن 
 .منصبو من استقال ترامب، دونالد الرئيس من اشير منذ النتقادات تعرض

 جميوريين ومسؤولين ترامب قبل من متكررة تالنتقادا االخيرة االشير في ماكابي اندرو وتعرض
 .الديموقراطيين من قريب بانو يتيمونو

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  سادساً  

 المحتمة  راضياأل في الفمسطينيين حقوق لدعم العالمي اليوممن كل عام يصادف  -ٔ-ٖٓ 
 .ٜٛٗٔ عام

 

 األقصى المسجد بساحات الصالة في الييود بحق تقر إسرائيمية محكمة - ٜٙٚٔ -ٔ-ٖٓ  
 داخل عنوة بالدخول اتيموا ييودًيا ٓٗ برأت أن بعد وذلك النيار، من يشاءون وقت أي في

 عند المسممين وبين بينيم اشتباكات وقوع في تسبب مما الييودية األناشيد مرددين المسجد
 .المسجد ساحات

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


