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 2018-09-12المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 سيادته، واطلع، حسين محمد الشيخ الفلسطينية والديار القدس مفتي ،أمس مساء رئيس،السيد ال استقبل •

 بها يقوم التي اإلجراءات كل رغم أهلها وصمود المقدسة، المدينة أوضاع على المفتي، من

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا(.االحتالل

 شهر من 27 الـ في المتحدة لألمم العامة الجمعية في هاما خطابا قيلسي الرئيس إن عريقات، صائبد. قال •

 التي والبلطجة لإلبتزاز تخضع لن الفلسطينية القيادة أن على عريقات وشدد، الجاري أيلول/سبتمبر

 .)ت.فلسطين(ترامب إدارة تمارسها

 سيقول الرئيسو الجاري، سبتمبر 27 يوم الرئيس السيد خطاب لمراقبة العالم أدعوعريقات، صائبد. قال •

 .)ت.فلسطين(    ثمن بأي يكون لن سالمنا لكن ونريده للسالم نسعى إننا" خالله عال بصوت

 ساحة داخل الطارئ الثاني ااجتماعه الماضية الليلة الفلسطيني الوطني المجلس في القدس لجنة عقدت •

 المرتقب خطابه في تحديدا ، والقيادة رئيسال موقف دعم لها بيان في اللجنة وأكدت،  األحمر الخان قرية

 )وفـا،معـا( . المتحدة لألمم العامة الجمعية في

 لمملكةوا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا فرنسا من كال مجدالني، أحمدد. التحرير منظمة تنفيذية عضو دعا •

 .اقتصاديا ومقاطعته االحتالل حكومة على ضغوط بممارسة األرض، على عملي إلجراء المتحدة،

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا(

 الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة العام المفوض كرينبول، بيير قال •

 القرار أن مؤكدا   تاريخها، في األكبر األزمة تعد حاليا   ااألونرو تواجهها التي األزمة إن ،(األونروا) األدنى

 )ق.الغد العربي(.سياسي قرار هو األميركي

 في الكاملة العضوية على للحصول فلسطين دولة توجه ودعم بتبني مجلس وزراء الخارجية العرب  طالب •

 إلى باالنضمام لسطينف دولة حق ودعم تبنيو ،لذلك الدولي التأييد حشد على والعمل المتحدة، األمم

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا( .الدولية والمواثيق المنظمات
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 مواجهة على والتأكيد الفلسطينية، لألرض تجزئة أي رفضه وزراء الخارجية العرب مجلس أكد •

 من والتحذير فلسطين، دولة أرض باقي عن غزة قطاع فصل إلى تهدف التي اإلسرائيلية المخططات

 )وفـا،معا،سما(. الفلسطينية القضية تصفية محاوالت

 لوكالة السنوية الموازنة في مساهمتها تسديد استكمال على األعضاء الدول العرب الخارجية وزراء حث •

 على الجامعة لمجلس المتعاقبة للقرارات تفعيال   وذلك ،"االونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث

 )وفـا،معـا(.1987 عام منذ الوزاري المستوى

 نيويورك في( األونروا) وكالة لدعم مؤتمر لعقد المبذولة بالجهود وزراء الخارجية العربمجلس  حبر •

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا( .وتركيا واليابان األوروبي واالتحاد السويدو االردن برئاسة ،27/9/2018 بتاريخ

 األرض بحق وانتهاكاتها جرائمها تواصل أميركي وبغطاء اسرائيل إن المالكي رياض الخارجية وزير قال •

 والقانون اإلنسان حقوق ولمواثيق الدولية وللقرارات الفلسطينية، للحقوق وتنكرها الفلسطيني، واإلنسان

 )وفـا،معا،سما( .واإلنساني الدولي

 ضد العنصرية ممارساتها يف باالستمرار إسرائيل أحمد، محمد يالدردير يالسودان الخارجية وزير اتهم •

 )ق.الغد العربي(.الدولية بالقرارات االستهتار يف واستمرارها ينالفلسطي الشعب

القرار األمريكي بوقف الدعم عن االونروا يتطلب منا التحرك العاجل مع  ي:السودان الخارجية وزير قال •

العجز الذي سببه القرار حتى يتمتع أبناء الشعب الفلسطيني بحقوقهم الكاملة  الشركاء الدوليين لسد

 )ق.الغد العربي(. والخدمات الصحيةبالتعليم 

 الدولتين حل يهدد خطير بمنعطف تمر الفلسطينية القضية إن شكري سامح المصري الخارجية وزير قال •

 يعد لم أمر وهو ، االستيطان وسياسة االحتالل استمرار ظل في األوسط، الشرق في االستقرار وأسس

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا(.حياله الصمت مقبوال

وتابع قوله  ، سنتافوض ماذا فعلى المفاوضات، طاولة عن القدس أُزيحت إذا المصري الخارجية وزير قال •

 عزل في سوى ينجح لن الفلسطينيين عزل يريد منف ،"لوحدهم يقفون الفلسطينيين بأن يظن من مخطئ"

 )ق.الغد العربي(.فقط نفسه

 لدعم جهودها ومواصلة كامل، بشكل الفلسطيني الشعب خيارات مصر دعم على شكري سامح شدد •

 الالجئين وتشغيل غوث وكالة تواجهها التي العقبات على التغلب في والمساعدة الفلسطينية، المصالحة

 )وفـا،معا،سما(."األونروا" الفلسطينيين
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 المملكة واهتمامات أولويات رأس هي الفلسطينية القضية إن الجبير عادل السعودي، الخارجية وزير قال •

 السالم مبادرة على المبنية المشروعة حقوقه الفلسطيني الشعب ينال لكي تسعى التي السعودية العربية

 .)العربية(الدولية الشرعية وقرارات العربية

 القدس اغتصاب بعد" انه باسيل جبران األعمال اللبنانية تصريف حكومة في الخارجية وزير قال •

 العربية المبادرة َضَربَ  عربي وعجز دولي وصمت ركيأمي بقرار اإلسرائيلي للكيان عاصمة واعتبارها

 )معـا(". للسالم

 الخاص المبعوث مع ،أمس الهادي، عبد أنور السفير التحرير لمنظمة السياسية الدائرة عام مدير التقى •

 الرئيسالسيد  تحيات الهادي عبد نقل؛ وديمستورا ستيفاني السيد سوريا في السالم لعملية المتحدة لألمم

 )وفـا،معا،قدس نت( .ديمستورا يدللس

 للجمعية السياسية اللجنة اجتماعات في سابيال، بيرنارد الفلسطيني التشريعي المجلس في النائب يشارك •

 )وفـا( .للديمقراطية شريكا عضوا فلسطين بصفة أوروبا لمجلس البرلمانية

 ،2017 عام عليه وقعت الذي لالتفاق التدريجي التنفيذ حماس حركة من المطلوب عريقات، صائبد. قال •

 .)ت فلسطين(غزة قطاع في وإسرائيل حماس بين المنفصلة التهدئة اخترعت أمريكاو

 أنهاو فلسطينية، مصالحة تريد ال حماس أن عبدهللا عبدهللا فيها القيادي لسان على فتح، حركة اعتبرت •

 .)سمـا("يليةاإلسرائ الحكومة مع غزة في تهدئة تعقد أن بإمكانية سراب خلف سارت"

 االخوان رحم من ولدت حماس األساس من: الخطيب الوطني عمران للمجلس  السياسية اللجنة عضو قال •

 ولها فلسطيني فصيل حماس أن نعتبر نحن ذلك كل ورغم بديل، لتشكيل التحرير لمنظمة  نقيض المسلمين

 .)ق.القدس(االحترام كل

ت ألتحدث عن المصالحة ، لكن الذي استطيع أن أتحدث ليس لدي الكثير او معلوما: الخطيب عمران قال •

حماس لم تنضج إلنهاء االنقسام ، فإنهاء االنقسام ال يحتاج إلى كثير من  به هو أن النوايا لدى

 .)ق.القدس(الجدل.اتفاق القاهرة واضح، هناك سلطة وحكومة واحدة فقط

 

 2018-09-11الثالثاء التقرير المسائي 

 

 من 27 يوم المتحدة لألمم العامة الجمعية في هاما خطابا سيلقي رئيسالسيد ال أن عريقات صائب د. أكد •

 سيبدأ القرارات من مجموعة وهناك الفلسطيني، المركزي المجلس لعقد سيعود وبعدها الجاري، الشهر
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)ت.فلسطين  .اسرائيل مع والسياسية واألمنية االقتصادية العالقات تحديد يشمل وبما كامل بشكل تنفيذها

 مباشر،وفـا،معـا(

 الجنائية المحكمة في العامة المدعية لمكتب اليوم، بالغا قدمت فلسطين دولة أن عريقات، صائب د. أعلن •

 )ت.فلسطين مباشر،وفـا،معـا(.الماضي أيار شهر في قدمتها التي الرسمية للمذكرة كملحق الدولية

 مصالحة على لالتفاق المجال هذا في تبذل جبارة مصرية جهودا هناك أن الى عريقات صائب د. أشار •

-10-12 اتفاق في ورد كما تماما القضايا كل وتشمل الشاملة، التهدئة هي األولى النقطة تكون شاملة

)ت.فلسطين  .2017 نوفمبر 22 في الفصائل كافة أقرته والذي تبديل أو تغيير أي دون  2017

 مباشر،وفـا،معـا(

 روما، ميثاق في عليها المنصوص الجرائم ضمن يندرج األحمر بالخان المساس أن عريقات صائب د. أكد •

 اإلسرائيلية السياسيات األوسع السياق في ويأتي االنسانية، ضد والجرائم الحرب جرائم ذلك في بما

 .مكانهم المستوطنين وإحالل أرضهم من العرقي والتطهير السكان لتهجير النطاق واسعة الممنهجة

 )ت.فلسطين مباشر،وفـا،معـا(

 بإغالق أمس األميركية اإلدارة أعلنته الذي بالقرار الغيط، أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين ندد •

 من ممتدة سلسلة في كحلقة يأتي القرار أن على مشددا   واشنطن، في الفلسطينية التحرير منظمة مكتب

 وإفراغها قضيتهم تصفية إلى تهدف والتي الفلسطينيين، بحق الُمجحفة األميركية والسياسات اإلجراءات

 )وفـا،معـا،قدس نت( .مضمونها من

 منظمة بعثة مكتب اغالق المتحدة الواليات قرار إن أقصوي، حامي التركية الخارجية باسم المتحدث قال •

 )معـا(.األوسط بالشرق السالم عملية في حياديتها فقدان يعكس بواشنطن، الفلسطينية التحرير

 إقرار خطورة على الغيط، ابو أحمد العربية للجامعة العام األمين المشتركة، القائمة نواب من وفد أطلع •

 ،"اليهودي للشعب القومية الدولة إسرائيل" بـ المسمى اإلسرائيلي العنصري القانون اإلسرائيلية الكنيست

 القدس بمدينة يتعلق فيما وتحديدا الفلسطيني، للشعب والسياسية التاريخية الحقوق على وآثاره

 )وفـا،معـا،قدس نت( . بإسقاطه المطالبة وضرورة ومقدساتها،

 األوسط، الشرق في معتمدة تزال ال التي الدولية السياسات إن عون، ميشال العماد اللبناني الرئيس قال •

 إسرائيل دفعت السياسات هذه ان واعتبر، واإلرهاب للعنف واسعا المجال وتفسح والتطرف النقمة تزيد

 )وفـا،معـا،قدس نت(.الدولية بالقرارات الحائط عرض ضاربة لها، عاصمة وإعالنها القدس تهويد إلى
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 إن العرب، الخارجية وزراء لمجلس جلسة خالل الثالثاء الجبير، عادل السعودي، الخارجية وزير قال •

 )األناضول( .والقانوني التاريخي القدس بوضع المساس ترفض بالده

 تلبية في المحوري بدورها بالقيام" األونروا" وكالة استمرار ضرورة العرب، الخارجية وزراء أكد •

 خدماتها، تقليص أو بواليتها المساس من محذرين الفلسطينيين، لالجئين واإلنسانية الحياتية االحتياجات

 )وفـا،معـا،قدس نت( .األوسط الشرق منطقة في الوضع تأزيم في يسهم بما

 المتحدة الواليات به تقوم ما خطورة من المالكي، رياض المغتربين وشؤون الخارجية وزير حذر •

 لموازنتها الالزمة المالية الموارد بتأمين الدولي المجتمع مطالبا لألونروا، المالي الدعم بوقف االمريكية

  ،وفـا،معـا(ت.فلسطين) .بدورها القيام مواصلة من يمكنها مستدام نحو على وأنشطتها

 على الغيط، ابو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين المالكي، رياض والمغتربين الخارجية وزير أطلع •

 الواليات وقف بخطورة يتعلق فيما خاصة الفلسطيني، الدبلوماسي والحراك السياسية المستجدات آخر

 )وفـا،معـا،قدس نت(".األونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة تمويل االميركية المتحدة

 الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة تواجهها التي األزمة ، اليوم العرب، الخارجية وزراء بحث •

 ومصر، فلسطين من وتأييد األردن، طلب على بناء عقدت خاصة، جلسة خالل ،"األونروا" الفلسطينيين

)وفـا،معـا،قدس  .الوزاري المستوى على العربية الجامعة لمجلس 150الـ الدورة انطالق قبيل وذلك

 (،سمـانت

بحث رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، مع المفوض العام لألونروا بيير كرينبول، اليوم الثالثاء، آخر  •

في ضوء القرار األمريكي االخير بوقف المساهمات المالية  بأزمة "األونروا" المالية، التطورات المتعلقة

 (،سمـا)وفـا،معـا،قدس نت .لموازنة الوكالة

 سيعقدون الفلسطيني الوطني المجلس من أعضاء إن الحسيني، عدنان التحرير، منظمة تنفيذية عضو قال •

 هدم إلجراءات التصدي سبل لبحث المحتلة، القدس شرق األحمر، الخان قرية في الليلة لهم اجتماعا

 )وفـا،معـا(.التحرير منظمة في القدس دائرة من بدعوة وذلك القرية،

 بهدم مخططها لوقف اإلسرائيلية الحكومة المتحدة، والمملكة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا فرنسا من كل دعت •

 )وفـا،معـا،قدس نت( .القدس مدينة شرق األحمر، الخان قرية

 أندريه السلوفينية الخارجية في الدولة سكرتير مع جادو، أمل األوروبية للشؤون الوزير مساعدة وضعت •

 على جادو وأشادت، السالم عملية ومستقبل  غزة وقطاع والضفة القدس في األوضاع صورة في لوغار،

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com


  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 في لفلسطين دعم من سلوفينيا تقدمه بما سلوفينيا، في االستراتيجي بليد منتدى في مشاركتها هامش

 )معـا( .الدولية المحافل

 الخارجية وزارة في األدنى الشرق دائرة مدير مع الكيلة مي إيطاليا لدى فلسطين دولة سفيرة بحثت •

 . األونروا وكالة ودعم األحمر الخان بقرية يتعلق ما خاصة السياسية، التطورات كسكوني أندريا اإليطالية

 )وفـا،معـا،قدس نت(

 

 الع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التاليلالط

 

http://fatehmedia.eu/ 

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/

