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 2018-09-11المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 العربية التحرير لجبهة السياسي المكتب أعضاء الرئاسة، بمقر ،أمس مساء رئيس،السيد ال استقبل •

 آخر على الوفد، أعضاء سيادته، وأطلع، العارضة زياد للجبهة العام األمين نائب برئاسة الفلسطينية،

 .)وفا،ت.فلسطين(السياسية األوضاع مستجدات

 ثوابت وعلى عليها والحفاظ بالقدس التمسك إن ،أمس مساء ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الناطق قال •

 من أهم شعبنا عليها أجمع التي الثوابت وبقية للقدس، باإلضافة الالجئين، قضية رأسها وعلى شعبنا،

 )وفا،ت.فلسطين(.المتحدة الواليات مع العالقة

 واشنطن في التحرير منظمة مكتب بإغالق المتمثل األخير المتحدة الواليات قرار نإ ردينة، أبو نبيل قال •

 العربية القمم وقرارات الدولية الشرعية بقرارات والتزامنا مقدساتنا، على الحفاظ تجاه موقفنا من يغير لن

 )وفا(.الفلسطينية بالقضية تعلقةالم واإلسالمية

 في الفلسطينية الدبلوماسية البعثة إغالق ،امس مساء ترمب، دونالد األميركي الرئيس إدارة أكدت •

)وفا، فرانس ."إسرائيل مع ومهمة مباشرة مفاوضات" إجراء بعدم الفلسطينيين القادة متهمة واشنطن،

 .برس،وكاالت..(

 انتقدوا الفلسطينية التحرير منظمة قادةإن " بيان في نويرت هيذر مريكيةاأل الخارجية باسم المتحدثة قالت •

 من جهودها بشأن األمريكية الحكومة مع التحدث ورفضوا عليها االطالع قبل حتى للسالم األمريكية الخطة

 (24فرانس)."السالم أجل

ددت إسرائيل بتحقيقات المحكمة الجنائية "ه امس، إنقال مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون  •

ق. الحرة، )الغربية وغزة وهي تدافع عن مواطنيها ضد هجمات إرهابيين". في أفعالها في الضفة

 الجزيرة،وكاالت...(
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أن "الواليات المتحدة ستقف دوما إلى جانب إسرائيل، وبالتالي أعلنا إغالق مقر امس، أكد جون بولتون  •

مكتب المنظمة مغلقا بينما الفلسطينيون يرفضون البدء  "سنبقي وقال واشنطن". منظمة التحرير في

 الحرة( )بمفاوضات ذات مغزى مع إسرائيل".

ان ادارة " قال سفير فلسطين لدى واشنطن حسام زملط حول اغالف مكتب منظمة التحرير في واشنطن: •

مة التحرير المجتمع االمريكي على الشعب الفلسطيني وكنا نتوقع اغالق مكتب منظترمب تخشى انفتاح 

 ".)ق. الميادين(في واشنطن

إغالق مقر منظمة التحرير في واشنطن، يحثنا على سرعة مقاضاة قرار إن "سفير حسام زملط، القال  •

 ".)القدس العربي(جرائمها ضد الدولية والهيئات الدولي القانون أدوات جميع وتفعيل، إسرائيل دوليا

 تهديدو واشنطن، في التحرير منظمة مكتب إغالق ان وي،عشرا حنان التحرير منظمة تنفيذية عضو قالت •

 أمريكا ضد تحقيق بفتح قيامها حال في عليها عقوبات بفرض ،الدولية الجنايات محكمة بولتون، جون

 )وفا،وكاالت..(.مرفوض سياسي ابتزاز هو ،وإسرائيل

 منظمة مكتب بإغالق ة،األمريكي اإلدارة قرار العبارات، بأشد المالكي، رياض الخارجية، وزير أدان •

 كوكيل المتحدة، الواليات دور على جديدا تأكيدا جاء القرار أن المالكي واشنطن واعتبر في التحرير

 .)روسيا اليوم(اإلسرائيلية الحكومة لمصالح حصري

 منظمة مقر بإغالق األمريكى، الرئيس قرار إن الخارجية، للشئون الرئيسالسيد  مستشار شعث نبيل قال •

 مخطط وجود على مشددا   ،األمريكي الداخل فى أزماته من الهروب خالله من يهدف واشنطن فى يرالتحر

 اليوم السابع( ،"dmc" فضائية).بالقوة القضية إنهاء يريد إسرائيل أمريكى

قال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن قرار الواليات المتحدة بإغالق مكتب  •

 )سما(.استمرار إلعالن الحرب األمريكية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني  واشنطن، م.ت.ف في

قال نبيل عمرو وزير االعالم الفلسطيني األسبق، "إن جميع المبررت في واشنطن إلغالق مكتب منظمة  •

الجانب الفلسطيني والعربي وجميع دول العالم خاصة دول االتحاد  التحرير، رفضت من

 سيا اليوم(".)ق.رواألوروبي

اعتبر حزب الشعب قرار االدارة االمريكية القاضي بإغالق مقر بعثة منظمة التحرير في واشنطن بذريعة  •

 ).الفلسطينية العودة للمفاوضات مع دولة االحتالل، ابتزاز وعربدة سياسية مرفوضة عدم قبول القيادة

wattan.tv) 
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 منظمة بعثة مكتب اغالق واشنطن قرار شنب أبو يدول العربية الجبهة في الوطنية العالقات مسئول أدان •

 ولن الوطنية ثوابته على والمساومة لالبتزاز يخضع لن شعبنا أن شنب، أبو وأكد واشنطن في التحرير

 (الوطن دنيا).قضيته حساب علي تنازالت يقدم

وقالت ، أعربت قطر عن أسفها إلعالن اإلدارة األمريكية، إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن •

المكتب من شأنه أن يزيد إسرائيل تعنتا ويشجعها على المضي في  ، إن إغالقالقطرية الخارجية

 )قنا،الشروق،وكاالت(.ممارساتها المرفوضة دوليا

 األمريكي القرار أن شعث، أسامة الفلسطيني الدولية العالقات في والمستشار السياسية العلوم أستاذ يرى •

 تجاه وموقفها الفلسطينية الدبلوماسية المكانة على يؤثر لن واشنطن، في التحرير منظمة مكتب بإغالق

 (مصراوي).الفلسطيني الشعب

 مشروعات من مجموعة ،امس الدائمين، المندوبين مستوى على العربية الدول جامعة مجلس رفع •

 للقضية السياسية التطورات متابعة يتضمن اإلسرائيلي،_العربي والصراع بفلسطين المتعلقة القرارات

 .)وفا(العربية السالم مبادرة وتفعيل الفلسطينية،

 وإفشال القرن، صفقة يُسمى ما لمواجهة شامل شعبي حراك إلى سالمة، دالل فتح مركزية عضو دعت •

 (فلسطين صوت. )الفلسطيني الوطني المشروع تصفية الى الهادفة األمريكية –اإلسرائيلية المخططات

دمشق،"إن القضية الفلسطينية  -ضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينقال ماهر الطاهر ع •

  ".)االخبارية السورية(شديد التعقيد نتيجة الحريق الذي يعيشه الوطن العربي اليوم تعيش في وضع

 عن األمريكي التمويل قطع مسألة إن االثنين، امش عون، ميشال اللبناني الجمهورية رئيس قال •

 )روسيا اليوم(.األوروبي البرلمان أمام سيلقيها التي كلمته خالل إليها، التطرق سيتم" روااألون"

 مليون 200 بـ يقدر عجزا تواجه المنظمة" أن إلى كرينبول بيير" األونروا"  لوكالة العام المفوض لفت •

 رة، وكاالت..()النش".الالجئين عن يتخلى ولن للبيع، ليس منظمته تفويض" أن مؤكدا ،"دوالر

 العربية الجامعة لقاء في األونروا ستشارك "، "إن كرينبول بيير" األونروا"  لوكالة العام المفوضقال  •

 األردنو الكويتو وقطر اإلماراتو السعودية ونشكر" ماديا، مسبوقة غير ألزمة حاسم وقت في ،اليوم

 .النشرة، وكاالت..( .)"لها تقدمه عما ومصر

 وشركاء الخليج دول من إضافي تمويل على للحصول تسعى وكالة األونروا إن، كرينبول بيير قال •

 المتحدة الواليات قطع عن نتج دوالر مليون 200 يبلغ عجز لسد محاولتها إطار في أوروبيين

 )الغد(.تمويلها
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 بيير ،اونروا لوكالة امالع المفوض مع ،امس الغيط، أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين بحث •

 في مساهمتها وقف المتحدة الواليات قرار أعقاب في الوكالة تواجهها التي األزمة مستجدات كرينبول،

 )االهرام، وفا،اليوم السابع(.تمويلها

 له ليس األونروا وكالة تمويل وقف ترمب األميركي الرئيس قرار إن محيسن جمال فتح مركزية عضو قال •

 هي الالجئين قضية أن محيسن وأكد، أميركية منظمة وليست دولية منظمة هي الوكالة نوأ قانوني، سند

 )وفا(عبنا.ش نضال في مركزية قضية

 القرن لصفقة رفضا   االونروا، وكالة مقرات أمام باالعتصام امس لبنان، مخيمات في شعبنا أبناء شارك •

. "االونروا" ووكالة العودة بحق وتمسكا   ناوقضيت لشعبنا المعادية االميركية السياسات على واحتجاجا  

 )وفا،معا،السفير،وكاالت..(

 القيادة ضد بحر أحمد حماس في القيادي اطلقها التي واإلساءات التجاوزات البرلمانية فتح كتلة استنكرت •

 التحدث له يحق وال األهلية فاقد هو بحر أن فتح كتلة وأكدت، عباس محمود الرئيس بقيادة الفلسطينية

 .)وفا(التشريعي المجلس باسم

 بشأن الدولية الجنايات لمحكمة جديدة إحالة سيقدم أنه مجدالني أحمد التحرير منظمة تنفيذية عضو أعلن •

 الرئيس،السيد  توجه قبيل سيعقد التنفيذية للجنة اجتماعا   أن الى مجدالني وأشار ،األحمر الخان قرية

 (الوطن دنيا ).الدولية المحافل في المواجهة اليات لوضع الجاري الشهر من 27الـ في المتحدة لألمم

 شرق البدوية األحمر الخان قرية هدم بعدم إسرائيل وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا ألمانيا طالبت •

، لألنباء نت قدس وكالة ).هدمها أمام الطريق إسرائيلية محكمة مهدت أن بعد وذلك المحتلة المحتلة القدس

 (الجزيرة نت

 

 2018-9-10التقرير المسائي االثنين 

 

 في الرئيس السيد لخطاب الرئيسي اإلطار إن الخارجية، للشؤون الرئيس السيد مستشار شعث، نبيل قال •

 بيوتهم، من الناس وطرد باالستيطان، المتمثل اإلسرائيلي المشروع مواجهة في يتمثل المتحدة، األمم

 .)دنيا الوطن(األحمر الخان وأزمة
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 قرار خاصة تصدرها، التي بالقرارات بااللتزام المتحدة األمم سيطالب "إن السيد الرئيس، شعث، نبيل قال •

 واضح بشكل سيتحدث كما الدولي، للقانون مخالفة إجراءات من به تقوم لما إسرائيل ومقاطعة الحماية

 )دنيا الوطن(". الالجئين بملف األممية عن

 امام تمر لن الفلسطينية القضية ضد ،ةاألمريكي القرارات ان المخابرات جهاز رئيس فرج ماجد اللواء قال •

 ستسقط وأمريكا اسرائيل محاوالت كل" عالج رحلة في واشنطن من عودته فور وأضاف، شعبنا صمود

 معا(وفا،)".ثابت شعب ونحن ثابتة وأرضنا ثابت حقنا.. شعبنا صود امام

 الحقوق أن زملط امحس السفير المتحدة الواليات لدى التحرير لمنظمة العامة المفوضية رئيس أكد •

 وسنواصل ،األميركية اإلدارة وتهديدات لالبتزاز نخضع ولن للبيع، وال للمساومة، ليست الفلسطينية

 )وفا،ت.فلسطين،وكاالت(.التاريخية وحقوقنا واالستقالل الحرية نيل أجل من المشروع نضالنا

 بحماية األميركية اإلدارة تعهد سياق في واشنطن يأتي في التحرير منظمة بعثة إغالق"  زملط حسام قال •

 المحتلة، الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية الحكومة تمارسها التي اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم

 ،وكاالت( )وفا. .األعزل الفلسطيني شعبنا وضد

 رامبت األمريكي الرئيس إدارة اعتزام إن، يومال التحرير منظمة تنفيذية سر أمين عريقات صائب قال •

 المحكمة من قرار وراء السعي عن الفلسطينية السلطات يثني لن واشنطن في المنظمة بعثة مكتب إغالق

 ( رويترز).إسرائيل ضد الدولية الجنائية

 االعتراف عدم سياق في تأتي التحرير منظمة مكتب بإغالق االمريكية الخطوة أن عريقات صائب قال •

 جزءا واشنطن تكون ال ان في عليه يترتب وما إلسرائيل منحازة دةالمتح الواليات يجعل ما وهو بفلسطين

 )صوت فلسطين(.سالم عملية اية من

 في التحرير منظمة ممثلية مكتب إغالق على المتحدة الواليات إقدام إن" الفلسطيني الوطني المجلس قال •

 القانون على صارخ عتداءوا ،األوسط الشرق منطقة في السالم على جديد امريكي عدوان واشنطن

 )وفا، سما، ت.فلسطين(".الدولي

 واشنطن، في التحرير منظمة مكتب بإغالق القاضي االمريكي القرار الوطني الوفاق حكومة أدانت •

 اخضر ضوء وإعطاء والمنطقة، بالدنا في السالم أسس إرساء جهود على حرب اعالن" واعتبرته

 (وفا)". الدموية سياساته بتنفيذ االستمرار في لالحتالل

 إدارة اتخاذ ازاء أسفها عن تعبر الحكومة إن" المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث قال •

 )وفا،معا، ج. القدس، وكاالت..(". واشنطن في التحرير منظمة ممثلية مكتب إغالققرار  ترمب الرئيس
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ضد شعبنا لن تثنينا عن مواصلة قالت وزارة الخارجية إن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترمب  •

 وفا،وكاالت..((.)والدبلوماسية المشروعة إلسقاط وإفشال ما تُسمى )صفقة القرنالجهود السياسية 

 التحرير منظمة مكتب إغالق االميركية اإلدارة قرار مجدالني، أحمد التحرير، منظمة تنفيذية عضو اعتبر •

 تحقيق لفتح الدولية الجنائية المحكمة دفع إلى الرامية ةالفلسطيني المحاوالت من القلق بحجة واشنطن في

 )وفا،وطن لالنباء(.المنظم الدولة إرهاب ورعاية حماية استمرار بمثابة إسرائيل، أمر في

 وسياسة القوة، بهذه االحتالل دولة عن والدفاع ،األمريكية البلطجة سياسة إن مجدالني، أحمد د. قال •

 دولة أن واضحة رسالة الفلسطيني، والشعب القيادة ضد ترمب ادارة ابه تقوم التي الجماعي العقاب

 (وفا).المتحدة للواليات 51 الوالية هي االحتالل

 الوطنية، ومؤسساته شعبنا، ضد األميركية اإلدارة تتخذها التي المتعاقبة اإلجراءات أن فتح حركة أكّدت •

وفا،صوت .)األميركية اإلدارة على العزلة من مزيد إلى سوى تؤدي لن التحرير منظمة وضد

 فتح،معا،ت.فلسطين،وكاالت..(

 الخارجية وزراء مجلس هولي أبو أحمد الالجئين شؤون دائرة رئيس التحرير، منظمة تنفيذية عضو طالب •

 مساهمة نسبة رفع في فلسطين طلب لدعم المتحدة األمم في األعضاء الدول مع عالقاته بتوظيف العرب

 المالية األزمات هذه تكرار دون تحول مالي أمان شبكة وتوفير األونروا، زانيةمي في المتحدة األمم

 )وفا(.مستقبال

 الشهر نهاية نيويورك في سيعقد الذي الدولي المؤتمر إلنجاح الجيد التحضير أهمية هولي أبو أكد أحمد •

 واالتحاد والسويد ردناأل برعاية المتحدة لألمم العمومية الجمعية اجتماع هامش على يقام الذي المقبل،

 )وفا(.األميركي القرار على األونروا ردا لوكالة والسياسي المالي  الدعم لتحشيد وتركيا واليابان األوربي

 المتحدة األمم وكالة خالل من فلسطين الجئي لدعم التبرعات لجمع وطنية حملة الماليزية الحكومة أطلقت •

 )وفا،معا((.األونروا) نىاألد الشرق في فلسطين الجئي وتشغيل إلغاثة

تنفيذ   مليون يورو لصالح وكالة "األونروا"، من أجل 3.5أقرت إيطاليا، تخصيص مبلغ إضافي قدره  •

غزة، تماشيا مع دعمها لألونروا، وفي ضوء الصعوبات المالية التي  برامجها في لبنان وقطاع

 )وفا،معا،وكاالت..(.تواجهها

"إن الواليات المتحدة تستطيع ان توقف المساعدات عن قال جمال محيسن عضو مركزية فتح،  •

ق. توفر الدعم لوكالة االونروا".)منع االشقاء العرب او دول العالم بأن ت الفلسطينيين ولكن ال يستطع ان

  القدس(
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 بسياسات منددة فعالية تنظيم منعت حماس حركة إن سيف، أبو عاطف فتح حركة باسم المتحدث قال •

 الوكالة تمويل وقف آخرها كان والتي ،"األونروا" الالجئين وتشغيل غوث وكالة تجاه ،األميركية اإلدارة

 .(وفا) .كامل بشكل

 من الماضي، آب شهر خالل المحتلة، الفلسطينية األرض من ة/فلسطينيا( 484) االحتالل قوات اعتقلت •

 (وفا).امرأة (18)و ،طفال( 62) بينهم

 ،(6000) نحو 2018 آب 31 تاريخ حتّى االحتالل سجون في الفلسطينيين والمعتقلين األسرى عدد بلغ •

( 300) نحو االحتالل سجون في األطفال المعتقلين عدد بلغ فيما قاصرتان، فتاتان بينهنّ  سيدة،( 51) منهم

 (وفا) .طفل

قف حكومة بوليفيا الثابتة في دعم قضيتنا الفلسطينية العادلة في أشاد وزير الخارجية رياض المالكي، بموا •

المحلية والدولية حتى يعم السالم العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق كافة الميادين 

 وفا،ج.القدس،معا،سما().االوسط

 التعليمية المؤسسات بحق االحتالل، قوات ترتكبها التي المتكررة االعتداءات الخارجية وزارة أدانت •

 المسيرة وضرب عرقلة بهدف اتخاذها تتعمد التي المستمرة واإلجراءات والتضييقات الفلسطينية،

 همجي، بشكل األساسية الخليل مدرسة اقتحام على االحتالل قوات إقدام الخارجية واستنكرت، التعليمية

 (وفا) .التدريسية والهيئة الطالب وإرهاب وترويع

 االحتالل، تحت لشعبنا الدولية الحماية نظام تفعيل بسرعة الدولي، األمن مجلس ،الخارجية وزارةطالبت  •

 ( وفا) .المتواصلة اإلسرائيلية الوحشية وفضح عاليا   صوتها رفع المختصة األممية المنظمات ودعت

 ردا الدولية المحاكم في إسرائيل مالحقة سيتم إنه عساف وليد واالستيطان الجدار مقاومة هيئة رئيس قال •

 المحاكم في القرار هذا على تستأنف لن الهيئة إن وأضاف، األحمر الخان قرية هدم محكمتها قرار على

 (فلسطين صوت).األراضي سرقة لتشريع االحتالل أدوات من أداة ألنها اإلسرائيلية

 قال واصل ابو يوسف عضو تنفيذية منظمة التحرير ، "إن الشعب الفلسطيني سيبقى يقدم تضحيات في •

المصير وحق اقامة الدولة المستقلة كاملة  تقرير وحق الالجئين عودة بحق المتمثلة حقوقه سبيل تحقيق

 ".)ق.القدس(وعاصمتها القدسالسيادة 

 عن األمريكي التمويل قطع قرار خطورة من ،االثنين اليوم الشرقية القدس مستشفيات شبكة حذرت •

 )وفا(.المدينة في الستة المستشفيات
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 الناجم العجز بسداد الحكومة ستقوم الرئيس،السيد  من بتوجيهات: "هللا الحمد رامي الوزراء رئيس قال •

 احتياجات تلبية في بمسؤولياتها القيام وستواصل كما القدس، لمستشفيات األمريكي التمويل وقف عن

 عا(م)وفا،. بالدنا من شبر كل في شعبنا أبناء

لشعبي للقدس بضرورة مقاطعة شعبنا المرابط في القدس المحتلة البت األمانة العامة للمؤتمر الوطني اط •

االحتالل المقبلة، على كافة المستويات من حيث الترشح أو التصويت أو الدعاية  النتخابات بلدية

 (وفا ).االنتخابية

 800و ألفا   28 بأن اليوم المتطرفة، اليهودية" الهيكل جبل أمناء" منظمة نشرتها معطيات أفادت •

 األعلى وهو ،"5778 العبري العام" خالل المحتلة، القدس في األقصى المسجد اقتحموا يهودي طنمستو

 االماراتي، سما( 24).1967 عام القدس احتالل منذ

 واستخدامها المائية مصادرهم إلى الوصول الفلسطينيين حق من انه غنيم، مازن المياه سلطة رئيس قال •

 احتياج قضية إلى المياه قضية لتحويل المرفوضة اإلسرائيلية المحاوالت ظل في وعادل، منصف بشكل

 (وفا ).فقط

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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