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 2018-12-25المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 بحضور لحم، بيت مدينة في الفرنسيسكان دير في الميالد عشاء في امس مساء رئيسالسيد ال شارك •

 الوزراء من وعدد مبيضين، سمير خليةالدا وزير األردني، العاهل وممثل هللا الحمد رامي الوزراء رئيس

 وفا،معا،ت.فلسطين().األمنية األجهزة وقادة

 اعترف حيث الدولية للشرعية مخالفة بمبادرات قام ترمب االمريكي الرئيس نإ":سرئيالسيد ال قال •

 عاقبو القدس، إلى سفارته نقل وكذلك الدولية، الشرعية في موجود غير وهذا سرائيلإل عاصمة القدسب

 ال الكالم هذا إن له وقلنا االستيطان، شّرع أنه ذلك إلى إضافة األونروا، أمام األبواب بإغالق جئينالال

 فا(و)".به نقبل أن يمكن

 معها، طيبة وعالقات أميركا صداقة نريد ألميركا، أعداء وال ألحد أعداء لسنا نحن":سرئيالسيد ال قال •

 من قرار أي تطبق وأن عادلة تكون أن فقط ذلك، من أكثر يدرن وال العدل، بعين إلينا تنظر أن عليها ولكن

  (فاو )".المتحدة األمم اتخذتها التي القرارات

 كما واإلرهاب العنف نحارب نحن للعنف، نلجأ ولن نمل، ولن نيأس لن أننا" علىس، رئيالسيد ال شدد •

 هذه مع أننا واحد بمعنى أمنيا، بروتوكوال 83 العالم دول وبين بيننا العالم، في محترمة دولة أي تحاربه

  (فاو )".اإلرهاب نحارب الدول

توسعته ، شارع دير مار شربل في مدينة بيت لحم، كما زار الدير الذي جرى أمسس، رئيالسيد الافتتح  •

 (فاو) . سيادته بدعم من

 سمير دنياألر الداخلية وزير لحم بيت بمدينة الرئاسة قصر فيمساء االثنين س رئيالسيد ال استقبل •

 تربط التي الثنائية العالقات عمق سيادته وأكد الميالد أعياد احتفاالت في مشاركته هامش على مبيضين

 (وكاالت، بترا، معا، فاو) .الشقيقين البلدين

 خطتها إعالن تأجيل تنوي األميركية اإلدارة إن اإلثنين، األبيض البيت في المستوى رفيع مسؤول قال •

 إجراء بعد ما إلى ،"القرن صفقة" بـ والمعروفة والفلسطينيين، إسرائيل بين سالملا لتحقيق المقترحة،

 )معا(.إسرائيل في البرلمانية االنتخابات

 لرئيس وجهها مكتوبة رسائل خالل من التشيك، جمهورية السلمي، مشعل العربي البرلمان رئيس طالب •

 باالحتالل القائمة القوة لدى سفارتها نقل بعدم الخارجية، ووزير الشيوخ، مجلس ورئيس النواب، مجلس

 .)وفا،وكاالت(القدس إلى( إسرائيل)

 المستوى على تحركا يستدعي مخاطر من القدس تواجهه ما أن المالكي، رياض الخارجية وزير أكد •

 المرابطين، المواطنين صمود لتعزيز وقانونيا ودبلوماسيا وماليا سياسيا والتدخل واإلسالمي، العربي

 )اليوم السابع،وكاالت(.التهويدية المخططات الوإلفش
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 من تواجهه ما ظل في الفلسطينية القيادة حول التفافه أوروبا في الفلسطينية للجاليات العام االتحاد أكد •

 االنتهاكات كافة أمام وصمودها ،"القرن صفقة"لـ ورفضها المتحدة، للواليات وتصديها ووقوفها تحديات

 )وفا،معا(.اإلسرائيلية االحتاللية

 على مؤكدا   ،«القرن صفقة» إفشال ضرورة على، الريجاني على اإليراني الشورى مجلس رئيس أكد •

 البرلمانيين رابطة» تفعيل على عزمه أكد كما ، الفلسطيني لشعبا دعم في الثابت اإليراني الموقف

 (القدس العربي )..«الفلسطينية القضية عن المدافعين

 المجلس بحل الدستورية المحكمة قرار إن إسماعيل محمود العربية التحرير لجبهة العام ألمينا نائب قال •

 ).االنقسام وإنهاء المصالحة تحقيق نحو قدما المضي من القيادة وسيمكن عليا، وطنية مصلحة التشريعي

  ،وفا(فلسطين صوت

 أجريته اتصال آخر ففي ،لمصالحةا بلقاءات خصبا كان 2018 عام: "األحمد عزام فتح، مركزية عضوقال  •

 (سي بي بي".) فتح طرحته ما على ترد لم حماس أن تبين المصريين مع

 وأحزاب ودول إقليمية قوى وهناك االنقسام إنهاء تريد ال اآلن حتى حماس حركةأن األحمد  عزامأكد  •

 (سي بي بي )".المسلمين اإلخوان وحركة إسرائيل مقدمتهم، وفي ذلك في تدعمها

أحزابا، ل رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة إن القائمة أصبحت تمثل شعبا وليس قا •

جرى في غزة والضفة الغربية أضعف رئيس الوزراء اإلسرائيلي إضافة إلى  وقال عودة إن ما

 .)ق.الميادين(الفساد

لفلسطيني أصبح وقودا للتنافس قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي: "إن الدم ا •

زة أو في الشمال أو ضربات ربا ربما في غوال أستبعد أن يقوم نتنياهو بشن ح اإلسرائيلي داخل إسرائيل،

 ق.الميادين( لسوريا".)

 من سلسلة في التحقيق عن التغاضي بسبب ،حتاللاإل حكومة على هجوما" هاآرتس" صحيفة شنت •

 فلسطينيين، وقتلوا ،"محلها غير في" القوة استخدموا الذين االحتالل جنود نفذها النار إطالق عمليات

 .)سكاي نيوز(العقاب من أفلتوا ذلك ورغم

 في اليمينية" ترتسو إم" حركة تنظمها جولة إلى سينضم أنه ادلشتاين، يولي الكنيست، رئيس أعلن •

 صحيفة).الخليل مدينة على اإلسرائيلية السيادة فرض إلى ودعا أسبوعين، بعد ستجري والتي الخليل،

  ، سما، ق.الميادين(العبرية" هآرتس"

 

 2018-10-24 ثنيناالالتقرير المسائي 

 

 خالل وجرى ناصر حنا.د المركزية االنتخابات لجنة رئيس الرئاسة بمقر اليوم، رئيس،السيد ال استقبل •

 التشريعي، المجلس بحل القاضي الدستورية المحكمة عن الصادر القرار وتطبيق تنفيذ بحث اللقاء،

 .)وفا،ت.فلسطين(التشريعية االنتخابات وإجراء

 المجلس بحل الدستورية المحكمة قرار إن" مجدالني أحمد الشعبي النضال لجبهة العام األمين قال •

 لهذا تطبيق والرئيس التنفيذية السلطة واجب وبالتالي القضائية المنظومة من جزءا أصبح التشريعي

 (فلسطين صوت إذاعة)".القرار
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 ذلك كان حال في وأوسلو السلطة مع فهي حماس لحركة بالنسبة انتقائي شيء كل نإ مجدالني أحمد قال •

 اشبعت الماضية سنة 25الـ وطيلة حماس حركة ان حيث مآربها، يخدم ال عندما ضده وهي مصالحها يخدم

 (فلسطين صوت.)وانتقادا شتما اوسلو اتفاق

 السياسي النظام في قضائية سلطة أعلى تعتبر الدستورية المحكمة أن الشعبي النضال جبهة أكدت •

 تعتبر التشريعي، بحل يتعلق فيما خاصة بقراراتها الطعن أو التشكيك محاولة فإن وبالتالي الفلسطيني،

 .)وفا(القضاء سلطة من للنيل محاوالت

 شعبنا وإن كثيرا، تأخر التشريعي المجلس حل قرار إن الزق، محمود الوطني العمل هيئة سر أمين قال •

 والذهاب التشريعي بحل القاضي الدستورية المحكمة قرار تطبيق الزق وأيد بارتياح حله قرار تلقى

 (فلسطين صوت ).اشهر ستة خالل النتخابات

 الجميع من التقاطها يتم ان يجب فرصة بحل التشريعي الدستورية المحكمة قرار ان الزق، محمود اعتبر •

 بقاء بحجة عاما 12 من اكثر النائب يبقى أن أما للشعب، العودة هو االنقسام إلنهاء السليم الحل ألن

 (فلسطين صوت .)خطير أمر فهذا االنقسام

 على حماس انقالب عقب يتم أن يجب كان التشريعي حل أن محسين، جمال فتح مركزية عضو أكد •

 اوسلو واتفاق االنقسام دوامة من الخروج ضرورة على وشدد عاما   عشر اثني قبل غزة، في الشرعية

 (فلسطين صوت.)وفا،الدولة مرحلة الى واالنتقال

 مجلس يوجد وال حاصل، تحصيل الدستورية المحكمة قرار إن العالول، محمود فتح حركة رئيس نائب قال •

 صوت)وفا،".ظهورنا وراء أصبح المجلس ان: "وأضاف الشرعية على حماس انقالب منذ تشريعي

  (فلسطين

فتح عباس زكي حول قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قال عضو اللجنة المركزية لحركة  •

 (فلسطين صوت الدستورية ليس امامنا إال تنفيذه".)من المحكمة  :"القرار طالما جاء

 البرلمانية االنتخابات اجراء تعطيل مبررات نلحركة فتح "إقالت دالل سالمة عضو اللجنة المركزية  •

 (فلسطين صوت ". )الدستورية المحكمة قرار بعد انتهت

في  تروحي فتوح "إن المحكمة الدستورية من صالحياتها ان تبالسابق قال رئيس المجلس التشريعي  •

 (فلسطين صوت ورية في بعض البلدان عزلت رؤساء ".)المحكمة الدست نعلم انقضية التشريعي وكما 

 انتخابات وإجراء التشريعي بحل الدستورية المحكمة قرار إن الفتياني، ماجد فتح ثوري سر أمين قال •

 الى حماس الفتياني ودعا الحالي المأزق من للخروج آلية وضع أنه مؤكد ا للجميع، ملزم تشريعية

 .وفا( .)المراوغات عن والكف لالنتخابات االستعداد

)إذاعة .سياسي بأنه التشريعي المجلس بحل الدستورية المحكمة لقرار البعض وصف  الفتياني، ماجد رفض •

 موطني(

 التشريعي للمجلس دور أي يبق   لم بأنه تامة قناعة على بات الثوري المجلس أن إلى  الفتياني، أشار ماجد •

ا  أجله، من أسس الذي الهدف يخدم يعد ولم المناكفة، سوى ا كان أنه موضح   من حله الى يصار أن لزام 

 .وفا( .) .قضائية جهة

قال عضو ثوري فتح اللواء طالل دويكات "إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وإجراء  •

ا صائب ا وفي محله، داعي ا كل الفصائل الفلسطينية لاللتزام بهذا القرار انتخابات تشريعية يعد  .)وفا(."قرار 

 المجلس حل الدستورية المحكمة قرار شعبان مؤيد" فتح" لحركة الثوري المجلس عضو وصف •

 .سنوات منذ شعبنا له يتطلع الذي والقانوني بالصائب أشهر، ستة خالل االنتخابات واجراء التشريعي
 وفا(فلسطين، صوت إذاعة).

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 

 المحكمة عمل إن قفيشة، معتز الدستوري القانون في المختص الخليل، جامعة في القانون كلية عميد قال •

 توزان إيجاد رأسها وعلى الثالث السلطات بين العالقات وتحديد األساسي القانون تفسير هو الدستورية

  (فلسطين صوت ).السلطات هذه كافة بين

 بحل الدستورية المحكمة قرار مطلق بشكل سعد شاهر فلسطين عمال نقابات التحاد العام األمين أيّد •

 وفا(فلسطين، صوت إذاعة).نزيهة تشريعية انتخابات وإجراء التشريعي

 وال للجميع ملزمة الدستورية المحكمة إن الولويل بسام الفلسطينية للصناعات العام االتحاد رئيس قال •

 الدولية الصعد كافة على تحركات من القيادة به تقوم ما أن الولويل، وأضاف  بقراراتها الطعن يجوز

 (فلسطين صوت .)القضية دعم باتجاه يصب والعربية

 بموقف والمتعلقة أمس، مساء الميادين لقناة زكي عباس بها أدلى التي التصريحات إن رسمي، مصدر قال •

 إال يمثل ال وإنه القيادة موقف عن تعبر وال الحقيقة، عن مطلقا   تعبر ال الفلسطيني، الكل دعم من إيران

 .)وفا(.والتصريح الموقف هذا في نفسه

 على اسرائيل تفرضها التي والمالحقة الحصار إجراءات المحمود يوسف الحكومة باسم المتحدث أدان •

 بتحمل العالم وطالب المجيدة الميالد أعياد خالل لحم بيت مدينة على خاصة المحتلة، األرض

 .)وفا،معا،وكاالت(مسؤولياته

بعث وزير الخارجية رياض المالكي، برسالتين متطابقتين الى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد  •

منظمة التعاون االسالمي يوسف العثيمين، أطلعهما على آخر االنتهاكات اإلسرائيلية  ابو الغيط، وأمين عام

 )وفا(.بحق القدس المحتلة

 الفلسطيني، شعبنا أبناء احتفاالت صفو يُعّكر واالستيطان االحتالل استمرار أن الخارجية وزارة أكدت •

 الكراهية ثقافة وينشر السالم، تحقيق فرص ويُقوض المجيد، الميالد بعيد أجمع المسيحي والعالم

 وفا،ت.فلسطين(.)والعنصرية

 17) العباسي محمد قاسم الفتى المقدسي الشهيد جثمان االثنين، اليوم مساء االحتالل، سلطات سلمت •

 مثواه إلى العشاء صالة بعد األقصى، المسجد من العباسي الشهيد جثمان يشيع أن المقرر ومن (عاما

 (،اجيال)وفا..األسباط باب مقبرة في األخير

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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