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 أواًل : الممف السياسي

 اإلدارة قرار عمىاً تعقيب ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمينعريقات  صائبد. قال 
 جممة األميركي القرار ىذا ونستنكر نرفض إننا" ،"األونروا" لوكالة تمويميا وقف األميركية
 من بقرار تشكمت التي( األونروا) وكالة إلغاء األميركية المتحدة لمواليات يحق فال وتفصيال،
 غوث وكالة قيام وجوب عمى نص الذي ،9191 لعام 203 رقم المتحدة األمم العامة الجمعية
 كافة من الالجئين قضية حل حين إلى كافة المجاالت في خدماتيا بتقديم الالجئين وتشغيل
 ".جوانبيا

 المتحدة األمم ولقرار الدولي لمقانون مخالفة ىو القرار ىذا أن ،صحفي بيان في عريقات، وأكد
 .الفمسطينيين لالجئين الغوث لتقديم الوكالة ىذه أنشأ الذي

 الفمسطينية األراضي سرقة ومباركة تأييد األميركية المتحدة لمواليات يحق ال" أنو عمى وشدد
 إسرائيل، إلى وضميا القدس وسرقة الفمسطينية األرض عمى الشرعي غير اإلسرائيمي واالستعمار

 ".نتنياىو وبنيامين ادلسون شيمدون ألىواء وفقا التصرف ليا يحق وال

 لمقانون تدميرا تمثل واالستيطان والالجئين القدس تجاه األميركية اإلدارة قرارات" إن عريقات وقال
 ".المنطقة في واإلرىاب التطرف لقوى وىدايا المنطقة، في واالستقرار ولألمن الدولي

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةلمصدر:ا

الرئيس محمود عباس والقيادة اليوم، لمقاء  صل وفد من جياز المخابرات العامة المصريةي  
  .الفمسطينية في مدينة رام اهلل

في تصريح خاص لمفوضية اإلعالم  وأوضح حسين الشيخ عضو المجنة المركزية لحركة فتح
في المحافظات الجنوبية، أن الوفد المصري سيضع الرئيس محمود عباس والقيادة الفمسطينية في 

 .ةثات المصالحة الفمسطينية الداخميأخر المستجدات، كما سيتم التشاور الستكمال مباح

لتنفيذ أي خطوات يتم االتفاق عمييا من شأنيا  ركة فتح جاىزة وعمى استعدادالشيخ، أن ح وأكد
 .إنياء االنقسام، وتجاوز العقبات التي تواجو مسار المصالحة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية:المصدر

http://fatehinfo.net/post/152376
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 األميركية المساعدات قطع ،أن التحرير منظمةب الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي أبو أحمد أكد 
 تقديم في( 203) رقم  األممي بالقرار ليا الممنوح تفويضيا يمغي لن الدولية الغوث لوكالة
 .فمسطيني الجئ مميون 9.1 عن يقارب لما والتشغيل اإلغاثة خدمات

 األميركية السمطات" أن األميركية، الخارجية وزارة أعمنتو ما صحفي، بيان في ىولي أبو واستنكر
 والذي ،"اآلن بعد الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة لمساعدة مساىمات أي تقدم لن

 .الفمسطينيين الالجئين قضية وتصفية الغوث وكالة عمل إنياء ورائو من ييدف

وأكد أن استمرار األزمة المالية لوكالة الغوث سيكون لو تداعيات خطيرة عمى أمن واستقرار 
المنطقة، وستدفع بالمنطقة باتجاه العنف والتطرف وستجعل من الالجئين الفمسطينيين لقمة سائغة 

 .لمجماعات االرىابية

  دائرة شؤون الالجئين  مصدر:ال

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 المالي الدعم بوقف ترامب الرئيس قرار أن والمغتربين الخارجية وزير المالكي رياض. د أكد 
 الفمسطينيين الالجئين ممف وتيميش الوكالة تفكيك إلى أبدا يؤدي لن األونروا عن كامل بشكل
دارتو األمريكي الرئيس يتأمل كما  من قوية فعل ردود إلى القرار ىذا سيؤدي العكس، عمى. وا 
 ووكالة الفمسطينيين الالجئين ممف حيال األمريكية البمطجة بسياسة تقبل لن التي الدول عديد

دارتو ترامب اعتداءات من عنيا والذود الوكالة تمك لحماية تتحرك وسوف األونروا،  . وا 

 السياسة ممثمة ومن األلماني الخارجية وزير من المباشرة الفعل ردود وأوضح المالكي أن
 يخذل لن الدولي المجتمع أن إثبات ألكبر المسؤولين من وغيرىما األوروبي لالتحاد الخارجية
 في جديد من األمريكية اإلدارة عمل مواجية في جديد من ينبري وسوف والالجئين، الوكالة
 وفي األساس ومكوناتيا الفمسطينية ضيةالق تجاه الحقد مع الجيل تظير التي الحمقاء سياستيا
 . الالجئين ممف مقدمتيا

 الياشمية األردنية المممكة الشقيقة مع الوثيق التنسيق عمى ستعمل فمسطين دولة أن المالكي وأكد
 الدعم توفير في نشأتيا منذ بو تقوم الذي الريادي الدور وحماية الوكالة ىذه لحماية رئيس بشكل
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 الفمسطيني الجانبين بين مقبول التفاق التوصل او العودة حق تحقيق حتى الفمسطينيين لالجئين
 .العربية السالم مبادرة وفق واإلسرائيمي

 وزارة الخارجية  لمصدر:ا

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 المتحدة الواليات قرار إزاء األسف عن المتحدة لألمم العام األمين باسم المتحدث أعرب 
 وتسيم فمسطين، لالجئي أساسية خدمات توفر التي لألونروا آخر تمويل أي تقديم بعدم األميركية

 .المنطقة استقرار في

 أن وأضاف. الكاممة العام األمين بثقة تتمتع األونروا صحفي،أن بيان في المتحدث، وذكر
 المالية األزمة عمى لمتغمب وحثيثة وخالقة عاجمة جيودا قاد كراينبول بيير العام مفوضيا

 .العام ىذا الوكالة واجيتيا التي غيرالمتوقعة

 األونروا لتتمكن المتبقية، المالية الفجوة سد في المساعدة إلى األخرى الدول العام األمين ودعا
 .الضعفاء لمسكان باألمل الشعور إلى باإلضافة الحيوية، المساعدة ىذه توفير من

 المتحدةاخبار االمم لمصدر:ا

 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة تمويميا في كبيرة بزيادة األلمانية الحكومة تعيدت  
 .مساعداتيا المتحدة الواليات خفضت أن بعد( أونروا) الفمسطينيين

 وعدم الشك حالة من تزيد األونروا تمويل أزمة إن ماس، ىايكو األلماني، الخارجية وزير وقال
 ".ليا ضابط ال فعل ردود سمسمة يطمق أن يمكن المنظمة ىذه ضياع" أن الى مشيراً  ،.اليقين

نيا اآلن حتى العام ىذا لموكالة( دوالر مميون 19) قدمت بالده إن األلماني الوزير وأوضح  وا 
 .رقماً  يعمن أن دون إسياماتيا، لزيادة مستعدة

 اآلن نستعد نحن" األوروبي االتحاد دول خارجية وزراء إلى خطاب في االلماني الوزير وبين
 ".كبيرة إضافية مبالغ لتقديم

 رويترز وكالة: المصدر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-9- 1                   السبتاليوم  : 

 غوث وكالة تمويل وقف واشنطن قرار أن المتحدة األمم لدى الدائمة الروسية البعثة اعتبرت 
 .األوسط الشرق في التسوية مصمحة في يصب ال" األونروا" الالجئين وتشغيل

 من بموقفيا مراراً  صرحت روسيا: " سترجيجوفسكي فيودور الروسية البعثة باسم الناطق وقال
 التسوية عممية دفع في يسيم ال األخير المتحدة الواليات وقرار ،"األونروا"لـ المالي الدعم تقميص
 ".منيا ميما جزءا الفمسطينيين الالجئين لقضية العادل الحل يمثل التي أوسطية، الشرق

 البحت اإلنساني اإلطار نشاطيا يتعدى التي ،"األونروا" دعم ستواصل موسكو أن وأضاف
 .األوسط الشرق في السممية العممية في واإلسيام االستقرار تعزيز إلى وييدف

 روسيا اليوم لمصدر:ا

 

 دونالد األميركي الرئيس أداء عمى ُيوافقون ال األميركي ين من% 00 بأن   لمرأي استطالع أفاد 
 .عزلو فكرة يؤي دون تقريًبا نصفيم وبأن   ترامب،

 من فقط% 20 فإن   ،"نيوز سي بي إيو"و بوست واشنطن صحيفة أجرتو الذي لالستطالع ووفًقا
 .األبيض البيت في ترامب أداء عمى يوافقون األميركيين

  فرانس برسالمصدر: وكالة 

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات 


