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  أواًل : الممف السياسي

الفاتيكان حاضرة ايطاليا و  :كاًل منزيارة رسمية الى  االثنين الرئيس محمود عباس يبدأ غدا
 .تستمر يومين 

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

 حماس حركة إلدانة الدولي االمن لمجمس المقدم االمريكي القرار مشروع ان فتح حركة عتبرتا 
 . االسرائيمي االحتالل لدولة صارخ انحياز ويمثل مرفوض قرار

 من:  الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية عن صادر بيان في فتح حركة وقالت
 االمن بمجمس قرارىا مشروع االمريكية االدارة طرح بداية منذ الحركة عممت ثابت وطني منطمق
 االلتفات وعدم االمريكي القرار مشروع مواجية عمى والدولية الرسمية القنوات كافة عبر

 اليجوم عبر الييا جرنا الى حماس حركة تسعى التي الضيقة والفصائمية الحزبية لمتجاذبات
 القرار لمواجية جبارة جيودا يبذل الذي  عباس محمود والرئيس الفمسطينية القيادة عمى المستمر
 .حماس حركة إلدانة االمريكي

 المشاريع مع والتساوق فتح حركة قيادة عمى الشرسة اليجمة ظل في انو عمى فتح حركة وأشارت
 وثقافتيا الوطني واجبيا  عمييا يحتم الحركة ان اال ، الفمسطينية القضية من النيل تستيدف التي

 جراحيا عمى تعض الوطني الخندق في اال يوماً  تكون  لن انيا ، الشيداء بدماء المعبدة الوطنية
 .وقوالً  فعالً  الوطنية الوحدة ثقافة وترسخ القربى ذوي ظمم من غيظيا وتكظم

 القضية يستيدف مشروع أي امام متراساً  تقف دوماً  الوطنية القضايا في انيا ، الحركة وأوضحت
 خالف أي عمى العامة الوطنية المصمحة تغمبًً  دوما وانيا ، الوطني العمل فصائل أو الوطنية

 ستبقى عباس المحمود الرئيس رأسيا وعمى السياسية قيادتيا وأن ، سياسي او حزبي تجاذب او
 . الفمسطيني الوطني المشروع عن مدافعة

 اتصاالت اجرت، عباس محمود الرئيس من وبتعميمات السياسة القيادة جيود ان الحركة وبينت
 تعجز االمريكية االدارة جعمت األمن مجمس في االعضاء الدول من العديد مع مكثفة ولقاءات

 .المقبل لخميسا يوم الى التصويت وأجمت االثنين يوم القرار لتمرير االغمبية توفير عن

  ظات الجنوبية مفوضية االعالم بالمحاف :المصدر

https://fatehinfo.net/post/154261
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 الرئيس أن األحمد عزام البرلمانية فتح كتمة رئيس ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكد  
 النائية المناطق خاصة أرضيم، عمى المواطنين صمود دعم في كبيرا اىتماما يوليان والقيادة
 .العنصري والفصل الضم لجدار والمحاذية والبعيدة

 وسياستو االحتالل لعدوان تتعرض التي جنين، غرب رمانة قرية قروي مجمس لقائو خالل وشدد
 في المواطنين واحتياجات ومطالب وقضايا ىموم وباستمرار تتابع فتح حركة أن عمى التوسعية،

 .الحياة مجاالت كافة

قامة البناء، عممية في القروي المجمس بدور األحمد وأشاد  بما وغيرىا، طرق من المشاريع وا 
 والغول االحتالل لسياسة التصدي من يتمكن لكي أرضو، في المواطن صمود دعم في يساىم

 .االستيطاني

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

التقارير التي تحدثت عن اتخاذىا قراًرا بإغالق الباب بصورة تامة أمام أي فت حركة فتح ن 
 مبادرات لممصالحة الفمسطينية مع حماس .

وقال المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف ، إن "فتح ال تغمق األبواب إنما تفتحيا"، موضحا أنيا 
 تبحث عن كيفية استعادة الوحدة الوطنية.

وشدد عمى أن المصالحة يجب أن تقود إلى وحدة وطنية، وليس إلى إدارة االنقسام وتقاسم 
 وظيفي واستدامو تحت "حجج جغرافية واىية ومصالح حزبية ضيقة".

وأضاف أبو سيف : "لم نغمق الباب، لكننا لسنا بحاجة إلى حوار من أجل الحوار أو جمسات من 
ر ضد سياسة الرئيس محمود عباس وحركة فتح، وضد أجل جمسات"، مبينا أن "إغالق الحوا

منطقيا الذي وضعتو في برنامجيا السياسي بمؤتمرىا السادس، بأن المصالحة من االستراتيجيات 
 األساسية لمحركة".

عّد المتحدث باسم فتح أن "قرار المصالحة مخطوف من قبل حماس، التي ترفض تنفيذ و 
"، موضحا أنو االتفاق الوحيد الذي يفصل بالتواريخ 7102االتفاقيات السابقة، تحديدا اتفاق 

 ة الوحدة الوطنية.وبالمراحل كيف يمكن استعاد

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر
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ثمنت حركة التحرير الوطني "فتح" مواقف الدول الصديقة التي ساندت حق دولة فمسطين في  
تثبيت عضويتيا بمنظمة حظر األسمحة الكيميائية، الذي تحقق خالل مؤتمر الدول األطراف 
لمنظمة حظر األسمحة الكيميائية، ومؤتمر االستعراض التفاقية األسمحة الكيمائية في مدينة 

 دية.الىاي اليولن

: "إن سياسة تثبيت عضوية وقالت حركة فتح في بيان لممتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال
فمسطين في المنظمات الدولية ىي أحد األعمدة الرئيسية لمنيج استعادة وتطوير المكانة القانونية 

لة فمسطين والدبموماسية لدولتنا في العالم، تأسيسا عمى االعتراف العالمي الذي حققو الرئيس لدو 
 في العام، فاتحا الباب لدخولنا منظمات دولية تم اقصاؤنا منيا عقودا من الزمن".

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 عمى باألغمبية المتحدة لألمم العامة الجمعية تصويت بنتائج الوطني الوفاق حكومة رحبت    
 . المحتل السوري العربي والجوالن فمسطين لصالح قرارات عدة

 التصويت نتائج إن: "ان صحفيبي في المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 ورفضو ونبذه العالم مناىضة وتعزز والعربي، الفمسطيني الحق مع الدولي التضامن تعاظم تثبت

 ". لالحتالل

 بعاصمتنا يتصل ما خاصة االممية، لمقرارات الساحق االنحياز صوابية عمى المحمود وشدد
 في االحتالل سمطات اتخذتيا التي والخطوات االجراءات كافة يسقط والذي المحتمة، القدس
 باالحتالل قائمة كسمطة وواليتيا قوانينيا فرض تحاول او وفرضت المحتمة، العربية القدس

 .  اإلطالق عمى شرعية اي ليا وليس قانونية وغير ومرفوضة باطمة ويجعميا

 لمنظمة األطراف الدول مؤتمر في حققتو الذي واالنجاز الفمسطينية بالدبموماسية المحمود واشاد
حباطيا الكيميائية، األسمحة حظر  فمسطين، دولة عضوية في التشكيك االميركية المحاوالت وا 

 .المنظمة من إقصائيا ومحاوالت

 وفاوكالة : المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مواطنين عمى األقل من مناطق مختمفة  5 االحد اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتمقت 
 . الغربية الضفة محافظاتب

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر 

 ييدد المتطرفين لمحرديم التجنيد قانون ان االحد، اليوم االسرائيمية، ىآرتس لصحيفة تقرير ذكر  
 .مبكرة انتخابات الى والتوجو الحاكم االئتالف بسقوط

 الحرديم يقطنيا التي براك بني مدينة في الماضي الشير خرجت مظاىرة ان الى التقرير واشار
 في ينتيي القانون مشروع وان الحرديم، يطال الذي التجنيد قانون ضد المتطرفين المتدينين
 تقرر وسوف جديد مخطط بشأن اتفاق عمى الحاكم االئتالف ينجح ولم الميمة ىذه منتصف
 اقرار تأجيل االسرائيمية الحكومة طمب عمى توافق سوف كانت اذا ما غدا العميا العدل محكمة
 .المقبل مارس نياية حتى القانون

 الحاكم االئتالف في كبير مسؤول وقال الدينية، المدارس طالب بإعفاء المذكور القانون ويسمح
 .واحد شير لمدة القانون سن بتأجيل لمكنيست تسمح سوف العميا العدل محكمة ان

 ترجمة وكالة وفا : لمصدرا

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الجمعية أصدرتيا التي بالقرارات العربية، الدول لجامعة العام األمين الغيط، أبو أحمد رحب 
 باإلجراءات االعتراف بموجبيا رفضت والتي بفمسطين، الخاصة جمستيا في المتحدة لألمم العامة

 إلى األمريكية السفارة نقل منذ اُتخذت التي اإلجراءات وكذا المحتمة، القدس في اإلسرائيمية
 . القدس

 الفمسطينية القضية بشأن الدولية الجماعية اإلرادة أن تؤكد القرارات ىذه أن إلى الغيط أبو وأشار 
 ُيمارس مما الرغم عمى وذلك الصحيح، االتجاه إلى ُتشير بوصمتيا وأن وراسخة، ثابتة زالت ال
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 والتاريخي والسياسي القانوني المحتوى من النيل بيدف إجراءات من ُيتخذ وما ضغوط من
 .الالجئين ومستقبل القدس وضعية منيا القمب وفي الفمسطينية لمقضية

 اليوم السابع  :لمصدرا

توّصل الرئيسان األميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خالل قّمة في بوينوس آيرس   
إلى ىدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بمدييما تقضي بتعميق واشنطن لثالثة أشير تنفيذ قرار 

 .زيادة الرسوم الجمركية عمى نصف وارداتيا الصينية

ي خالل مؤتمر صحافي في بوينوس آيرس إّن شي وترامب وقال وزير الخارجية الصيني وانغ ي
 .""توّصال إلى اتّفاق لوضع حّد لفرض رسوم جمركية جديدة

 وكالة فرانس برس: المصدر 

 لقائو إلغاء ترامب، دونالد األمريكي، الرئيس قرار ىعم بوتين، فالديمير الروسي، الرئيس عمق 
 عمى اتخذه ترامب أن إلى مشيرا ىذا، لقراره أسفو عن معربا العشرين، قمة ىامش عمى معو

 ".األسود البحر في الحاصل االستفزاز"  خمفية

 انفتاحو مجددا. بعيد وقت منذ نضج قد األمريكي نظيره مع لقاءه أن عمى الروسي الرئيس وشدد
 مناقشتيا ينبغي التي القضايا إن" ، مسبقة شروط أي يطرح ال الكرممين ترامب،وأن لقاء عمى
 ليا االستراتيجي االستقرار قضايا ألن أجمع، العالم إلى وبالنسبة بل لنا بالنسبة األىمية بالغة

 .".الشامل الدمار أسمحة انتشار منع قضايا مباشرة تمييا األولوية،

 روسيا اليوم: المصدر

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

الجمعية العامة  قرار صدور عقب القدس في والييود العرب بين معارك وقوع - 0492 -7-70 
 .فمسطين تقسيمب لالمم المتحدة

 تهت النشرة اليومية نا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


