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 واًل : الممف السياسيأ

 تعالج لمسالم، خطة الدولي، األمن مجمس أمام الثالثاء، مساء عباس، محمود رئيسال رضع 
 .عقود دارم عمى السالم مساعي بفشل تسببت التي الجوىرية، اإلشكاالت

 دولي مؤتمر عقد إلى تدعو الخطة أن األمن، مجمس أمام خطابو في عباس، الرئيس وأوضح
 تشمل واسعة دولية بمشاركة ويتم الدولية، الشرعية لقرارات يستند ،8108 منتصف في لمسالم

 باريس مؤتمر غرار عمى الفاعمة، والدولية اإلقميمية واألطراف واإلسرائيمي، الفمسطيني الطرفين
 .0851 األمن مجمس قرار لو دعا كما موسكو، في المؤتمر مشروع أو لمسالم

 األمم في كامالً  عضوا فمسطين دولة قبول المؤتمر، مخرجات من يكون أن يجب: الرئيس وقال
 إسرائيل ودولة فمسطين دولة بين االعتراف وتبادل ذلك، لتحقيق األمن لمجمس والتوجو المتحدة،

 المفاوضات في الجانبين تساعد األطراف متعددة دولية آلية وتشكيل ،0967 عام حدود عمى
 زمنية   فترة   ضمن عميو يتفق ما وتنفيذ أوسمو، اتفاق حسب الدائم الوضع قضايا جميع لحل

 .لمتنفيذ الضمانات توفير مع محددة،

 اتخاذ عن المفاوضات، فترة خالل األطراف جميع تتوقف أن تتضمن الخطة ان الرئيس وأضاف
 رأسيا وعمى النيائي، الحل نتائج عمى تؤثر التي تمك خاصة الجانب، األحادية األعمال

 القرار وتجميد الشرقية، القدس فييا وبما 0967 عام المحتمة األرض في االستيطانية النشاطات
 .لمقدس االميركية السفارة نقل ووقف إلسرائيل، عاصمة بالقدس يعترف الذي

 وعقد اعتمدت، كما العربية السالم مبادرة تطبيق عمى أيضا تنص السالم خطة أن الرئيس وبّين
 .واإلسرائيميين الفمسطينيين بين سالم التفاق التوصل عند إقميمي اتفاق

 بالقانون بااللتزام مقبمة، مفاوضات ألي المرجعية األسس عمى التأكيد عباس الرئيس وجدد
 338و ،848 األمن مجمس قرارات يشمل بما لصمة،ا ذات الدولية الشرعية وقرارات الدولي،
 .الموقعة واالتفاقيات العربية، السالم ومبادرة ،8334 لمقرار وصوال

 الذين الحضور، قبل من حارا وتصفيقا ترحيبا األمن، مجمس أمام عباس الرئيس خطاب والقى
 .فيو جاء لما دعميم بالمجمل أبدوا

 اضغط هنا الرئيس خطابالكامل ل نصلقراءة ال

 وكالة وفا المصدر: 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gMDFk1a812551509726agMDFk1
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 لحركة المركزية المجنة عضو،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د أكد 
 القانون الى تستند سالم مبادرة وطرح األمن مجمس أمام عباس محمود الرئيس خطاب أن ، فتح

 أجل من التقاطيا الدولي المجتمع عمى تاريخية فرصة يشكل العربية والمبادرة الدولية والشرعية
نياء وشامل عادل سالم صنع  حدود عمى فمسطين دولة سيادة وتجسيد اإلسرائيمي، االحتالل وا 

 ذات الشرعية لقرارات وفقاً  النيائي الوضع قضايا وحل الشرقية، القدس وعاصمتيا ،0967
  .8334و ،478و ،338و ،848 األمن مجمس قرارات فييا بما الصمة

 السالم، عممية لرعية جديد دولي إطار مع الدولي المجتمع تعاطي ضرورة عمى عريقات وشدد
 لمخروج دولي مؤتمر وعقد العممية، ىذه من نفسيا األمريكية المتحدة الواليات أخرجت ان بعد

 .الدولتين حل ورؤية الدولية الشرعية إلى مستندة تفاوضية لعممية تحضر دولية بمرجعية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 والتنظيم التعبئة ومفوض فتح لحركة المركزية المجنة عضو "ابو ماىر" حمس أحمد :االخ استقبل 
 .داونر جيمس العام البريطاني القنصل نائب ،مساء الثالثاء الجنوبية، المحافظات في

 والمصالحة غزة، قطاع أوضاع خالل المقاء البريطاني والمسئول حمس ماىر ابو األخ وبحث
 .اليامة القضايا من وعددا الداخمية،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 السفير تصريحات الثوري مجمسيا وعضو فتح حركة باسم المتحدث القواسمي أسامه أدان 
 اياىا معتبرا المحتمة، فمسطين دولة أراض في االسرائيمية المستعمرات حول ابيب تل في االمريكي
 نفسو نًصب قد فريدمان أن مؤكدا ولية،الد والقوانين االعراف لكل والمخالفة والوقحة بالعنصرية

 .فمسطين دولة ألراضي المستعمرين  الصياينة المتطرفين باسم رسميا متحدثا

 ميما محالة ال زائمون أراضينا في والمستعمرين  االستعمار ان صحفي، بيان في القواسمي وقال
 يتحققوا ال وسالما أمنا وأن بالمطمق، حقا يخمق لن الواقع االمر خمق منيج وأن الزمن، طال

 يتحقق وانما الفمسطيني، الشعب ضد عنصري ابارتيايد نظام وفرض السالح، وبقوة باالمالءات
 .انتقاء أو انتقاص دون الدوليين والشرعية القانون بتطبيق

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

http://fatehinfo.net/post/147768
http://fatehinfo.net/post/147739
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 الشقيقة الدول وكافة الدولي المجتمع اهلل، الحمد رامي برئاسة الوطني الوفاق حكومة عتد
 األمن مجمس أمام خطابو في قدميا التي عباس محمود الرئيس رؤية دعم إلى والصديقة،

 .الدولي

 أىمية الثالثاء، مساء أصدره بيان في المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وأكد
 المحبة روح تالمس التي واإلنسانية الحضارية ومضامينو وحمولتو أبعاده بكل الرئيس خطاب
 كافة عمييا تحض التي واالستقالل الحرية نيل أجل من بالكفاح والتمسك والحوار والسالم
 .العالمية واالتفاقات النواميس

 صحيحا أساسا ويشكل لمسالم حقيقية رؤية يمثل الخطاب أن إلى الرسمي المتحدث وأشار
 .جديدة لمرحمة

 أرض باسترداد طالب بل بالقمر يطالب لم عباس محمود الرئيس خطاب إن: المحمود وأضاف
رساء االحتالل بإنياء وطالب المحتل، وطنو  العنف دوامة ووقف والشامل العادل السالم أسس وا 
 واالستقالل الحرية في حقو الفمسطيني العربي شعبنا منح عبر وذلك والعالم المنطقة كل في

قامة  .67 عام حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 تصحيحا أيضا خطابو في قدم مازن أبو الرئيس ان عمى الحكومة باسم الرسمي المتحدث وشدد
 واستعادة السالم لتحقيق وصحيحا قويما وطريقا نيجا تصمح السياسية لمعممية( السائدة لمرؤية)

 .السممية العممية انطالق

 وكالة وفا المصدر: 

 أيام أربعة البري رفح معبر فتح قررت المصرية السمطات أن بالقاىرة، فمسطين دولة سفارة أعمنت
 .االتجاىين في المواطنين وعودة لسفر فبراير 84 السبت حتى فبراير 80 األربعاء يومال من بدء

 بالشكر الموح دياب العربية الدول جامعة لدى الدائم ومندوبيا بالقاىرة فمسطين دولة سفير وتوجو
 الشعب أبناء عمى المعاناة تخفيف عمى الدائم لحرصو السيسي الفتاح عبد: لمرئيس الجزيل

 متمنياً  المستطاعة، المساعدة كل تقديم في تتوان ال التي المصرية األمنية ولألجيزة الفمسطيني،
 .واألمان األمن دوام ولشعبيا واالزىار االستقرار امدو  لمصر

 المصدر: سفارة دولة فمسطين بالقاهرة
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً  

من محافظات الضفة الغربية  مواطناً  81االربعاء  اليوم االحتالل االسرائيمي فجر قوات اعتقمت
 ناصر خالد وليد ، اهلل رام شرق سمواد من حامد باسم أحمد: المعتقمين من وعرفومدينة القدس ،

 أحمد ،  اهلل رام شمال الجمزون مخيممن  عميان نضال جياد،  اهلل رام األمعري مخيممن 
 ،  اهلل رام شرق الشرقية المزرعة من محمد محمود ، اهلل رام شمال الجمزون مخيممن  بصبوص

 سميمان،  نابمس من محافظة السمعوس ياسر ، السمعوس حسام، السمعوس نضال،  سعد أحمد
 أبو الدين نجم ،  قمقيمية -ولويل اهلل عبد،  جنين جنوب قباطيةمن بمدة  عساف محمد ،نزال

 سميمان عمران،  العمور محمد حسين،  العمور سميح معتصم ، الخميل شرق نعيم بني -جارور
 األسير ، القدسب القديمة البمدة من  نجيب محمود ،نجيب عبادة،  لحم بيتب تقوع من بمدة صباح
 بالقدس شعفاط مخيم من  محيسن عمر المحرر

 وكالة معاالمصدر: 

 في نتانياىو بنيامين الوزراء رئيس من المقربين من اثنين اعتقمت انيا االسرائيمية الشرطة عمنتأ 
 .لالتصاالت بيزك مجموعة في كبار موظفين خمسة اعتقمت كما فساد، بتيم جديد تحقيق اطار

 تيم بتوجيو القضاء رسميا أوصت انيا الماضي االسبوع الشرطة اعالن بعد التوقيفات وتأتي
 وقد مندلبميت افيخاي العام النائب بيد اآلن والقرار انياىو،نت الى الثقة واستغالل واالحتيال الفساد

 .أشيرا او أسابيع يستغرق

 وىو فيمبر شمومو الى باالضافة نتانياىو، عائمة باسم سابق متحدث وىو حيفيتز، نير اعتقال وتم
 .االعالم وزارة مدير منصب في الوزراء رئيس عينو نتانياىو من مقرب

 واثنان بيزك، شركة في المسيطرة الحصة يممك الذي ايموفيتش شاؤول ىم االخرون والمعتقمون
 .الشركة في ومديران عائمتو أفراد من

 نتانياىو حصول مقابل االعمال مجال في تنازالت عمى حصل ايموفيتش أن في الشرطة وتشتبو
 .ايموفيتش يممكو الذي االلكتروني االخباري" واال" موقع في ايجابية تغطية عمى

 وكالة فرانس برس المصدر:
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 القومية لقانون المعدلة الصيغة عمى االربعاء االسرائيمي اليوم بالكنيست الدستور لجنة تصوت 
 االسبوع في لمكنيست العامة بالييئة االولى بالقراءة عميو لمتصويت تحضيرا وذلك الييودية،

 .القادم

 البند في القدس بمكانة المتعمق التغيير جاء لمقانون المعدلة الصيغة في التغييرات ابرز ومن
 ىي والموحدة الكاممة القدس" اضافة تمت" اسرائيل عاصمة ىي القدس" فبدل القانون، من الرايع

 .بالقدس سياسية تسوية الية نتنياىو حكومة رفض عمى التأكيد بيدف وذلك ،"اسرائيل عاصمة

 مما السرائيل، عاصًمة بالقدس االعتراف االمريكي الرئيس العالن استمراًرا التعديل ىذا ويأتي
 .االمريكي االعالن يرفض الدول بغالبية قرار التخاذ المتحدة االمم ىيئة دفع

 الصيغة ان المشتركة، القائمة عن البرلمانية الدستور لجنة عضو جبارين، يوسف. د النائب وقال
 التي العرب المواطنين ضد العنصرية البنود كل تشمل غًدا عمييا التصويت المخطط من التي

 الذي والبند، العربية لمغة الرسمية المكانة يمغي الذي البند ذلك في بما األصمية، بالصيغة جاءت
 .فقط لمييود بمدات باقامة يسمح

 دعم لعدم الحكومي باالئتالف احزاب القناع مجيودىا تواصل المشتركة القائمة ان جبارين وأكد
 .تمريره ومنع القانون

 معاالمصدر: وكالة 

 

  : الممف العربي  والدولي ثالثاً  

حول التدخل الروسي في  صحفي مؤتمر في ساندرز سارة األبيض البيت باسم المتحدثة قالت   
 الواضح من ولكن األمريكية، االنتخابات في تدخمت روسيا أن بدييي أمر: "االنتخابات االمريكية

 ترامب حممة بين تواطؤ وجود عدم المؤكد من أنو كما. نتائجيا في يؤثر لم التدخل ىذا أن
 ".وروسيا االنتخابية

 مرارا"األمر ىذا" أكد ترامب دونالد األمريكي الرئيس أن إلى لمصحفيين حديثيا في ساندرز ولفتت
 .وتكرارا
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 في المزعوم" الروسي التدخل" في مستقمة تحقيقات األمريكي الكونغرس يجري ذاتو، الوقت وفي
 سير في ليا ضموع أي وتفصيال جممة موسكو تنفي بينما األمريكية، الرئاسية االنتخابات
 .نتائجيا أو األمريكيين انتخابات

 المصدر: روسيا اليوم

 عباس، محمود الرئيس مغادرة ىيمي، نيكي المتحدة، األمم لدى الدائمة واشنطن مندوبة انتقدت 
 .لكممتيا االستماع دون اليوم، الدولي األمن مجمس جمسة

 دون األمن مجمس قاعة عباس الرئيس يغادر أن باألسف أشعر: "الكممة في ىيمي وقالت
 ".الفمسطيني لمشعب قائدا بو ونرحب إلينا، االستماع

 عندما عريقات صائب وىو لديك، المفاوضين كبار من واحد نصيحة أقبل لن ولكنني: "وأضافت
 الحقائق عن صوتي بأعمى أتحدث سوف ال" مشددة عباس، النتقادىا" أخرس أن مني طمب

 ".الصعبة

 وكالة االناضولالمصدر: 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


