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 واًل : الممف السياسيأ

سيمتقي اليوـ االثنيف مع وزراء  عباس محمود الرئيس اف الخارجية وزير المالكي رياض. د أعمف 
 خارجية االتحاد االوروبي في العاصمة البمجيكية بروكسؿ .

 رسمياً  االعتراؼ األوروبي االتحاد خارجية وزراء  مف سيطمبأف الرئيس  وأوضح د. المالكي 
 .االثنيف اليوـ بيـ  لقائو خالؿ فمسطينية بدولة

 أخذ ـعميي يتوجب انو االوروبي االتحاد وزارء سيبمغ عباسالرئيس  محمود   اف المالكي وقاؿ
 عاصمة بالقدس االعتراؼ ترامب دونالد االميركي الرئيس قرار عمى" لمرد كوسيمة" الخطوة ىذه

 .السرائيؿ

 سيعيد عباس محمود الرئيس اف بروكسؿ في برس فرانس وكالة مع مقابمة في المالكي ضاؼأو 
 .األوسط الشرؽ في" السالـ بعممية التزامو" عمى ايضاً  التأكيد

 مف يتوقع عباس محمود الرئيس فاف المعبة، قواعد غّير قد ترامب قرار اف بما" المالكي وقاؿ
 لمرد كوسيمة فمسطيف بدولة جماعي بشكؿ واالعتراؼ المبادرة االوروبي االتحاد خارجية وزراء
 ".ترامب قرار عمى

 فرانس وكالة: المصدر

عمى أف السمطة الفمسطينية جادة في تطبيؽ قرارات  نائب رئيس حركة فتحمحمود العالول أكد  
 " حتى لو أدى ذلؾ النييارىا.82المجمس المركزي خالؿ دورتو األخيرة "

" ىناؾ قرار في المركزي يطمب مف المجنة التنفيذية البدء الفوري في حوار صحفي وقاؿ العالوؿ 
في تطبيؽ ىذه القرارات، ولـ يعد أمامنا خيار سوى مقاومة التوجيات اإلسرائيمية بكؿ الوسائؿ 
الممكنة، سواء بالعمؿ السياسي أو الميداني أو الدبموماسي، أو بإعادة النظر في العالقة مع دولة 

 تالؿ كاالعتراؼ والتنسيؽ األمني".االح

وبخصوص إشارة الرئيس عباس لو بأنؾ موجود، وىؿ ىي إشارة منو باعتباره خميفتو في قيادة 
السمطة الفمسطينية ، رد العالوؿ قائال: " ال ىذا غير مطروح أبدًا ، ربما تحدث عف ذلؾ في 

 سياؽ آخر مرتبط بما يجري عمى األرض أو غيره".

http://fatehinfo.net/post/147010
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ية لترتيب موضوع خالفة الرئيس عباس ، قاؿ نائب رئيس حركة فتح : "بالتأكيد وحوؿ وجود آل
 ىناؾ مؤسسات فمسطينية وفتحاوية واألمور مرتبة وال مشكمة في ىذا الخصوص".

وأضاؼ: " كؿ ما ورد سُيطّبؽ باإلضافة الى تعزيز صمود الشعب الفمسطيني عمى األرض 
 يار أمامنا سوى ىذا.ومقاومة االنتياكات اإلسرائيمية ، وال خ

وأشار العالوؿ إلى أف "ما ورد مف قرارات المجمس المركزي غير موجو إلسرائيؿ فقط ، بؿ موجو 
 أيضا إلى الغرب ودوؿ العالـ".

وبالنسبة إلى عممية السالـ، ذكر العالوؿ: " حتى اآلف ال يوجد شيء مطروح عمى الطاولة غير 
 الى درجة كبيرة".تسوية الدولتيف، رغـ أنو آخذ بالتآكؿ 

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

 شؤوف دائرة رئيس الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضود.زكريا األغا  كدأ
 في المالي العجز تكرار أف عمى االستشارية، المجنة الجتماعات فمسطيف وفد رئيس الالجئيف،
 مالية وليست سياسية أسباب مرده" األونروا" الالجئيف وتشغيؿ الغوث لوكالة االعتيادية الموازنة
 . الفمسطيني الشعب نكبة عمى الدولي الشاىد تمثؿ التي الدولية الوكالة لتصفية

 الالجئيف تشغيؿ غوث لوكالة االستشارية لمجنة الطارئ االجتماع في كممتو خالؿ األغا ورفض
  عف ممثميف بحضور عماف، في الوكالة رئاسة مقر في اليوـ عقد الذي ،"أونروا" الفمسطينييف

 حد الى مساىمتيا بتقميص األمريكية االدارة قرار المانحة، والدوؿ ولبناف وسوريا واألردف فمسطيف
 تقميص معتبرا الفمسطينييف، لالجئيف خدماتيا تقديـ عمى الدولية الوكالة قدرة ييدد مما كبير

 عاـ في كانت أف بعد دوالر مميوف 01 الى 8102 العاـ في ووصوليا الوكالة لميزانية مساىماتيا
 مستقبؿ وييدد الغوث وكالة لخطط قاسية ضربة يمثؿ دوالر، مميوف 051 مف بأكثر تقدر 8102
 . اعممي

 المصدر: وكالة وفا 

 لػ خاص تصريح في الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد د. نفى
 .جديد مف السالـ عممية في االمريكية الوساطة عباس محمود الرئيس قبوؿ ،"الوطف دنيا"

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=OfOZuLa809635338534aOfOZuL
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=OfOZuLa809635338534aOfOZuL
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 محمود الفمسطيني الرئيس أف فمسطيني مصدر عف نقمت قد العبرية( معاريؼ) صحيفة وكانت
 .واألردف مصر مف كؿ إشراؾ بشرط جديد مف االمريكية بالوساطة لمقبوؿ مستعد عباس

 المصدر: دنيا الوطن

 عمى اإلسرائيمية السيادة فرض) يسمى ما أف عمى التأكيد الوطني الوفاؽ حكومة جددت
 وتثبيتا أرضنا، عمى السيطرة مف مزيدل وفرضا ،محموماً  احتاللية سعاراً  يمثؿ( المستوطنات

 .لالحتالؿ

 مستوطناتيا، إسرائيؿ تفكؾ أف األصؿ" المحمود، يوسؼ الحكومة باسـ الرسمي المتحدث وقاؿ
 عمى السيادة) فرض مصطمح ألف تشاء، ما بيا وتفعؿ الفمسطينية، أرضنا عف بعيدا وتحمميا

 تمؾ عمييا المقامة الفمسطينية أرضنا عمى االحتاللية السيطرة مف مزيد فرض يعني( المستوطنات
 .البغيض االحتالؿ أذرع أحد تشكؿ والتي المستوطنات،

 وتثبيت السيطرة مف مزيد فرض إلى السعي تواصؿ إسرائيؿ أف عمى الرسمي المتحدث وشدد
 االراضي كامؿ عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة، الفمسطينية الدولة قياـ لمنع االحتالؿ

 تيدؼ إنما ذلؾ في وىي الدولية، الشرعية لقرارات وتنفيذا طبقا ،0602 عاـ المحتمة الفمسطينية
 مواقؼ الى مستندة ،نيائياً  تدميراً  الدولتيف بحؿ المتمّثمة العالمية الرؤية مف تبقى ما تدمير الى

عالنو ترمب، دونالد األميركي الرئيس  ".  لالحتالؿ عاصمة المحتمة العربية القدس" المشؤوـ وا 

 وكالة وفا المصدر: 

 الحكومة : ممفثانياً 

وزير العمؿ، رئيس مجمس إدارة الصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ والحماية  مأموف أبو شيالأعمف 
، التي تبمغ start up Palestine"، إطالؽ المرحمة الثانية مف مشروع "االجتماعية لمعماؿ 

كتب القدس، م -قيمتيا نحو عشرة مالييف دوالر، بالشراكة مع الوكالة اإليطالية لمتعاوف اإلنمائي
 .ووزارة المالية والتخطيط

وقاؿ أبو شيال، إف المرحمة القريبة القادمة ستشيد اقداـ الصندوؽ عمى تنفيذ العديد مف مشاريع 
اإلقراض التنموية الكبيرة والنوعية بالتعاوف مع البنوؾ المحمية، تنفيذا الستراتيجية الحكومة 
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كؿ قروض ميسرة لمخريجيف والعاطميف عف القاضية بتجنيد نصؼ مميار دوالر لضخيا عمى ش
 .العمؿ

ف الصندوؽ يعكؼ عمى توقيع اتفاقية كبيرة بخمسيف مميوف دوالر مع بنؾ فمسطيف أوأضاؼ 
بضمانات وزارة المالية في حكومة الوفاؽ، لمنح اآلالؼ القروض الميسرة لمخريجيف والعاطميف 

 .عف العمؿ في الضفة الغربية وقطاع غزة

 أف الصندوؽ يعمؿ عمى كؿ الصعد مف أجؿ تجنيد األمواؿ لمواجية البطالة وأكد أبو شيال
 .والفقر عبر تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيؿ

 وفا وكالة: المصدر

   الفصائل والمصالحة ممف :  ثالثاً  

 في فرعيا مسئوؿو  فمسطيف لتحرير الشعبية لمجبية السياسي المكتب عضوجميؿ مزىر   ىنف
 فصائمي وفاؽ تضـ  حكومة تشكيؿ"  أسمتو عما رسمية غير إعالـ وسائؿ تناقمتو ما غزةقطاع 
 ال والتي الفارغة والتراىات االعالمية بالفبركة األخبار ىذه واصفاً  ،" ودحالف حماس حركة يضـ
 .أحد عمى تنطمي أف يجب

 منذ فمسطينية حكومة أي في المشاركة الدواـ عمى زالت وما رفضت التي الجبية أف مزىر وأكد
 تعميؽ في تساىـ اصطفافات أو تشكيالت أي في اإلطالؽ عمى تشارؾ لف السمطة تأسيس
 .المصالحة إنجاز خطوات عمى عراقيؿ ضع وتحاوؿ االنقساـ

 ومواجية الوطنية المصالحة إنجاز في قدماً  والمضي الوطنية الوحدة تحقيؽ أف عمى مزىر وشدد
 حقوؽ عف الدفاع واستمرار وتعطيميا، المصالحة عرقمة محاوالت وكؿ قضيتنا، تصفية مخططات
 الجبية تسعى ثابت ىدؼ ىي االجتماعية والعدالة والكرامة الحرية في العادلة ومطالبيا الجماىير
 .عنو تتخمى ولف المخمصيف الوطنييف كؿ وبجانبيا لتحقيقو الشعبية

 المصدر: الموقع الرسمي لمجبهة الشعبية 
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   ممف االحتالل واالستيطان:  رابعاً  

 يسمح قانوف مشروع عمى األحد، مساء التشريع، لشؤوف االسرائيمية  الوزارية المجنة صادقت
 جثاميف تسميـ بعدـ الشرطة صالحيات مف سيعزز والذي الشيداء، جثاميف باحتجاز لمشرطة
 طرح وسيتـ. األمنية االحتالؿ أجيزة تفرضيا التي بالشروط عائالتيـ تمتـز حتى لذوييـ الشيداء
 .الكنيست في ألولىا لمقراءة األسبوع، ىذا خالؿ القانوف مشروع

 المحكمة أصدرت أف بعد ،"اإلرىاب مكافحة" قانوف عمى تعديؿ مشروع تقديـ بعد ذلؾ جاء
 مف االحتالؿ حكومة يمنع الماضي، ديسمبر/ األوؿ كانوف في قضائًيا، أمًرا العميا، اإلسرائيمية
 .ذلؾ لو يتيح قانوف سف حاؿ في إال تسميميا، عمى والتفاوض الشيداء جثاميف احتجاز

 وأميمت الشيداء، جثاميف احتجاز صالحية تممؾ ال إسرائيؿ أف أكدت قد المحكمة وكانت
 يتـ أف عمى ،"الجثاميف احتجاز يجيز" قانوف سف مف خالليا تتمكف حتى أشير، 0 مدة الحكومة
 .القانوف سف في الحكومة فشؿ حاؿ في ذوييـ إلى الجثاميف تسميـ

 صالحية اإلسرائيمي االحتالؿ جيش في" المنطقة قائد" منح عمى أيًضا القانوف مشروع وينص
 ".اضطرابات دوف تشييعيـ ضماف يتـ حتى" عائالتيـ، إلى الشيداء جثاميف تسميـ تأخير

  84المصدر: موقع عرب 

بّيف استطالع خاص، أجراه موقع "والال" اإلخباري اإلسرائيمي، في السابع عشر مف كانوف 
األحد، تراجع قوة حزب الثاني/ يناير الجاري، مف قبؿ "بانمز بوليتيكس"، ونشرت نتائجو مساء 

ؽ مقعد الميكود الحاكـ بقيادة بنياميف نتنياىو، لصالح حزب "يش عتيد"، بقيادة يائير لبيد، بفار 
 .واحد

، فإف كتمة "يش عتيد" تحصؿ عمى   85وأظير االستطالع أنو في حاؿ جرت االنتخابات اليـو
مقعدا، ويحصؿ "المعسكر الصييوني"، برئاسة آفي غباي،  82مقعدا، بينما يحصؿ الميكود عمى 

 .مقعدا ويكوف في المكاف الثالث 05عمى 

مقعدا، 00مقعدا، بينما تحصؿ القائمة المشتركة عمى  00وتحصؿ كتمة "البيت الييودي" عمى 
مقاعد،  2مقاعد، و"ميرتس" عمى  2وتحصؿ كؿ مف كتمتي "كوالنو" و"ييدوت ىتوراه" عمى 

 .مقاعد 2مقاعد، و"شاس"  5"يسرائيؿ بيتينو" عمى 
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، أظير االستطالع وحوؿ المرشح األنسب لمنصب رئيس الحكومة في انتخابات  تجرى اليـو
%، 02% مف المستطمعو، فيما جاء لبيد في المرتبة الثانية بنسبة 00حصوؿ نتنياىو عمى دعـ 

%، فيما حصؿ كؿ مف موشي 2%، ونفتالي بينيت عمى نسبة 00وحصؿ آفي غباي عمى نسبة 
طمعة آراءىـ % مف المست85% مف الُمستطمعيف. فيما قاؿ 0كحموف وأفيغدور ليبرماف عمى دعـ 

 .إف أيا مف ىؤالء المرشحيف غير مناسب لتولي منصب رئيس الحكومة

  84المصدر: موقع عرب 

 أوسطية شرؽ جولة ختاـ في اسرائيؿ الى االحد مساء بنس مايؾ االميركي الرئيس نائب وصؿ 
 في غضب موجة اثار والذي، السرائيؿ عاصمة بالقدس االعتراؼ واشنطف قرار بعد بيا يقوـ

 .واإلسالمي العربي العالميف

 طينيوف زيارة بنس.وسيقاطع الفمس، حطة لبنس بعد زيارتو مصر واالردفواسرائيؿ ىي آخر م

 صحيفة القدسالمصدر: 

 يقـو اف مف تخشى الكنيست ورئاسة االسرائيمي  الخارجية وزارة اف االسرائيمي التمفزيوف ذكر 
 .الكنيست في اليـو االثنيف بينس مايؾ االمريكي الرئيس نائب خطاب بتخريب العرب النواب

 . مرة الوؿ امريكييف امف حراس لوجود باالضافو القاعو داخؿ الكنيست حراس تكثيؼ تـ وقد

 بينس خطاب عمى المشتركة نواب اعتراض طريقة عف االفصاح الطيبي احمد النائب ورفض
  ".بذلؾ قراراً  ونتخد سنجتمع: قائال اليـو االثنيف

 المصدر: وكالة معا 

 : الممف العربي  والدولي خامساً  

 بفمسطيف القادمة األسابيع في سموفينيا تعترؼ أف المتوقع مف إنو اإلسرائيمية، العاشرة القناة قالت 
 .ذاتيا الخطوة تدرس أخرى أوروبية دوؿ 0 وأف كدولة،

 بدولة باالعتراؼ يقضي قرار فيو بحثت اجتماعا أسبوع قبؿ عقدت قد السموفينية الحكومة وكانت
 بالبمداف باالعتراؼ المخولة المؤسسة ألنو عميو لممصادقة البرلماف إلى القرار ورفعت فمسطيف،
 .المقبؿ فبراير في الشأف بيذا التصويت وسيجري السموفينية، القوانيف بحسب األخرى،
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 االعتراؼ القادـ الشير ويعمف الحكومة توصية عمى السموفيني البرلماف يصادؽ أف المرجح ومف
يرلندا ولوكسمبورغ بمجيكا وتدرس فمسطيف، بدولة  .مماثمة قرارات اتخاذ وا 

 تؿ إلى مؤخرا بيا قاـ التي زيارتو خالؿ اإلسرائيمييف أطمع قد اإليرلندي الخارجية وزير وكاف
 .كدولة بفمسطيف االعتراؼ مسألة جدي بشكؿ تدرس إيرلندا بأف أبيب

 الدوؿ مف مجموعة تعترؼ أف إلى أياـ قبؿ  لوكسمبورغ خارجية وزير دعا السياؽ ىذا وفي
 .المبادرة زماـ بتولي فرنسا إقناع وتحاوؿ بفمسطيف األوروبية

 االعتراؼ في بجدية تنظر البمجيكية الحكومة أف إلى إسرائيؿ في كبار مسؤولوف أشار كما
 .بفمسطيف

 في الفمسطينية السمطة وضع تحسيف عمى تعمؿ فرنسا فإف الفرنسية، لوموند لصحيفة وفقاو 
 حرة تجارة اتفاقية األوروبي االتحاد يوقع أف واقترحت كدولة، بيا االعتراؼ دوف األوروبي االتحاد

 .إسرائيؿ مع الماضي في وقعو الذي االتفاؽ غرار عمى الفمسطينية السمطة مع

 روسيا اليوم المصدر: 

طمبت النيابة العامة االسبانية مف القاضي المكمؼ بالتحقيؽ بشأف انفصاؿ كتالونيا إصدار  
مذكرة توقيؼ دولية جديدة بحؽ الرئيس السابؽ لإلقميـ كارليس بوتشيموف، في حاؿ غادر إلى 

 .الدنمارؾ

كا إلى وجاء في بياف النيابة العامة: "في حاؿ توجو الزعيـ االنفصالي الموجود حاليا في بمجي
تفعيؿ مذكرة التوقيؼ  المحكمة العميا الدنمارؾ، فإف النيابة ستطمب مف قاضي التحقيؽ في

 ."األوروبية، ومطالبة السمطة القضائية الدنماركية بتوقيؼ المتيـ

وبحسب كتمتو النيابية "معا مف أجؿ كتالونيا" )يميف وسط(، مف المفترض أف يشارؾ بوتشيموف 
 ."وأوروبا عمى مفترؽ الديمقراطية كتالونيا" االثنيف في حمقة نقاش في جامعة كوبنياغف بعنواف

 روسيا اليوم المصدر: 

 حوؿ لمتفاوض ، نادرة، جمسة عقد عمى ،(والشيوخ النواب) األمريكي سالكونغر  أعضاء وافؽ    
 . الفيدرالية الحكومية لممؤسسات" الجزئي اإلغالؽ" إنياء
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 الثاني، يومو المتحدة الواليات في" الحكومي اإلغالؽ" دخوؿ مع الجديدة المفاوضات جولة وتأتي
 .8102 لعاـ اإلنفاؽ موازنة إقرار في الكونغرس فشؿ إثر

 إفّ  األمريكية، الشبكة مع لقاء في رياف، بوؿ األمريكي، النواب مجمس رئيس قاؿ جيتو، مف
 حتى لمحكومة الالـز التمويؿ توفير شأنيا مف األمد قصيرة صفقة قبوؿ عمى وافؽ النواب مجمس"
 ".المقبؿ شباط/ فبراير 2

 في) تمريرىا مف الشيوخ مجمس تمكف حاؿ الصفقة، قبوؿ عمى وافؽ النواب مجمس" أفّ  وأضاؼ
 (".االثنيف اليوـ جمسة

 أف عمى ماكونيؿ، ميتش الشيوخ، مجمس في الجميورية األغمبية زعيـ أكد ذاتو، اإلطار في
 . اإلثنيف اليـو   سيتـ" شباط/فبراير 2 حتى الموازنة قانوف مشروع عمى التصويت

 قانوف مشروع الشيوخ مجمس في الديمقراطيوف يؤيد أف المرجح غير مف إعالمية، تقارير وبحسب
" داكا" برنامج رأسيا وعمى اليجرة، سياسات بشأف تنازالت الجميوريوف يقدـ أف دوف الموازنة،
 .الطفولة سف في المتحدة الواليات إلى وصموا الذيف الشرعييف، غير المياجريف لحماية

 وكالة االناضولالمصدر: .

 : الممف العربي  والدولي سادساً  

واحد قادة  ، 02 الػ قوات وقائد الفمسطيني القائد يغتاؿ االسرائيمي الموساد - 88-0-0626 
  مفخخة سيارة بتفجير وذلؾ"  األحمر األمير"بػ الممقب ، سالمة حسف عمي: حركة فتح الشييد

 .بيروت في منزلو مف خروجو بعد
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