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 2018-12-26المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 في االستيطانية الوحدات آالف بناء على للتوقيع طريقه في نتنياهو بنيامين أن إسرائيلية مصادر كشفت •

 )معا(."األعلى التخطيط مجلس" قبل من الموافقة عملية اكتمال بعد الغربية الضفة

 يمنع قانون مشروع على والثالثة الثانية بالقراءتين الثالثاء، أمس ،اإلسرائيلي" الكنيست" صادق •

 )ت فلسطين،وفا،معا(.الفلسطينيين لألسرى السجن فترة تقصيرمن  االحتالل سلطات

 الميالد عيد يكون بأن هأمل عن الثالثاء، أمس الميالد عيد بمناسبة رسالته في فرنسيس، البابا أعرب •

 )وفا،معا(.السالم درب على ويسيروا الحوار والفلسطينيون اإلسرائيليون ليستأنف مناسبة

 ، السالم إحالل أجل من واإلسرائيليين الفلسطينيين بين للحوار فرانسييس، البابا بدعوة الرئيس رحب •

 مجلس وقرارات الدولي القانون أساس على سالم عملية في للدخول الفلسطيني الجانب استعداد وأكد

 )ت فلسطين(.العالقة ذات العامة والجمعية األمن

 لالهتمام تقديره عن يعرب الرئيس سيادة إن ردينه، أبو نبيل اإلعالم وزير الوزراء، رئيس نائب قال •

 ظةموع خالل وذلك ومعاناته، الفلسطيني بالشعب الفاتيكان، بابا فرنسيس البابا عنه عبر الذي الكبير

 )ت فلسطين( .الفاتيكان حاضرة في ألقاها التي الميالد

 الُمباشرة مسئولياتها كل تَتحمل األمريكية المتحدة الواليات إن   َمجدالني، أحمد التنفيذية، اللجنة عضو قال •

 الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة ُمساعداتها َوقف عن نَجمت التي والسياسية، االجتماعية

 )دنيا الوطن((.أونروا)

 لم والتشويه، والتخوين التحريض حمالت كل ورغم الرئيس،سيادة  أن لبنان في" فتح" حركة أكدت •

 أجل من صنع الذي والمحلية، واإلقليمية الدولية االمتدادات ذي المرعب االنقسام جبروت أمام يستسلم

 )ت فلسطين( .الوطني المشروع ودفن تفتيت

 والرواتب الرعاية إزاء المنظمة فصائل مع مراجعة سنعمل:المركزية اللجنة رس أمين الرجوب، جبريل قال •

 عادي مواطن أي أو بالمنظمة عالقة له أحد أي يتضرر أال يضمن بما غزة، في الموجودة وااللتزامات

 )ت فلسطين(.آخر

 مصر أن كامل عباس اللواء المصرية المخابرات جهاز رئيس لقاء خالل من تتفهم :الرجوب جبريل قال •

 )ت فلسطين(.كشريك إنما كوسيط تتعامل ال

 والحياة التشريعي والمجلس ظالماً، كان لو حتى القضاء قرار بالمطلق تناقش ال فتح :الرجوب جبريل قال •

 ولتحالفاتها السياسي حماس ألسلوب مطمئنين غير أننا كما للحركة، بالنسبة ديمقراطي خيار الديمقراطية

 )ت فلسطين(.اإلقليمية

سيادة  مظلة تحت االنقسام إنهاء أجل من  فتح حركة مع بالعمل حماس حركة أطالب :الرجوب جبريل قال •

                                                                                       )ت فلسطين( .بأيديكم صنعتموهم الذي العار هذا ننهيل ، مازن أبو الرئيس
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 لالبتعاد وأدعوها بالخليل المتظاهرين مع التعامل في أخطأت تكون قد األمنية األجهزة :الرجوب جبريل قال •

                                                             )ت فلسطين( .بقدسية األمن رجل مع التعامل الفصائل أطالب كما السياسية، التجاذبات عن

 يعني التشريعي بحل الدستورية قرار تنفيذ إن العوض، وليد الشعب، لحزب السياسي المكتب عضو قال •

ً  تزول أنو، الوطني المجلس في أعضاءه عضوية زوال  المجلس في ذلك على ترتبت التي العضوية تباعا

 )دنيا الوطن(.التنفيذية واللجنة المركزي

 

 2018-10-25 لثالثاءاالتقرير المسائي 

 

 وأوضحت، التشريعي المجلس بحل يكتفي لن الرئيس سيادة أن ،"أونالين الخليج" صحيفة ادعت •

 من% 70 من أكثر إحالة ،2019 بداية الرئيس،سيادة  سيتخذها التي القرارات أهم من أن الصحيفة،

 ذلك في بما المبّكر، اإلجباري التقاعد إلى الفلسطينية، السلطة إلى التابعين والعسكريين المدنيين الموظفين

 الوطن،الخليج اونالين()دنيا .والتعليم الصحة تيوزار موظفي

 العليا الدستورية للمحكمة التفسيري القرار على االطالع وبعد الزعنون سليم الوطني المجلس رئيس دعا •

 الدولة سلطات لجميع ملزم قرار فهو وتنفيذه، القرار هذا احترام إلى الفلسطيني، التشريعي المجلس بشأن

 (،معاوفات فلسطين،).القرار هذا تنفيذ تعطيل وعدم االستجابة إلى الجميع مطالبا وللكافة،

 االحمد عزام برئاسة اليوم، الكتلة مقر في لها اجتماعا التشريعي المجلس في البرلمانية فتح كتلة عقدت •

 التفسيري القرار لمناقشة ذلك جاء .فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفذية اللجنتين عضو

 ودعوة منحال التشريعي المجلس باعتبار والقاضي( 10/2018) رقم الدستورية المحكمة عن صادرال

 (معاوفا).اشهر 6 خالل البرلمانية لالنتخابات الدعوة مرسوم إلصدار الرئيس

 ذلك في الن وخارجيا، داخليا التشريعي المجلس السم استخدام اي من حماس حركة فتح، كتلة حذرت •

 خانة في وتصب الفلسطيني، القانون عليها يحاسب قانوني غير بشكل صفة انتحال يف قانونية جريمة

 (معاوفا).االنقسام انهاء امام والعقبات العراقيل وضع

 التشريعي، المجلس حل الدستورية المحكمة قرار إن عيطة، أبو فايز الثوري المجلس سر أمين نائب قال •

 الديمقراطي حقه ممارسة من شعبنا وتمكين البرلمانية االنتخابات إجراء إلى األولى بالدرجة يهدف

 )ص فلسطين،وفا(.والدستوري

 استحقاقا تعتبر التي االنتخابات، وإجراء الدستورية، المحكمة قرار احترام أهمية على عيطة، أبو شدد •

 رارلق فورا االستجابة حماس حركة على،مضيفا، البغيض االنقسام بسبب أعوام تسعة من أكثر عليه مضى

 لتشكل االنتخابات، إجراء عبر للشعب االحتكام خالل من باالنقسام، تتمسك ال وأن الدستورية، المحكمة

 )ص فلسطين،وفا(.االنقسام إلنهاء واألقصر المثلى الوسيلة

 قرار الفلسطيني، المركزي المجلس عضو فلسطين، عمال نقابات اتحاد عام أمين سعد شاهر اعتبر •

 محدد موعد عن واإلعالن عاماً، 12 منذ العمل عن المعطل التشريعي المجلس حلب الدستورية المحكمة

ً  مدخالً  بأنه البرلمانية االنتخابات إلجراء  التي والمعيقات العلل من معافاة برلمانية حياة الستئناف مناسبا

 )معا(.فلسطين في البرلمانية الحياة بتعطيل تسببت

 يوم األوسط، الشرق لجنة في عضو فتح لحركة والمركزية يذيةالتنف اللجنتين عضو األحمد عزام أطلع •

 الفلسطيني الملف على طرأت التي والتطورات المستجدات على الدولي البرلماني االتحاد من وفدا االثنين،

 معا(وفا،).الفلسطيني الداخلي الوضع على األخيرة األمريكية اإلدارة قرارات انعكاسات خاصة
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 للتعايش رمزا ستبقى القدس مدينة الفلسطينية العاصمة أن مجدالني أحمد يذيةالتنف اللجنة عضو أكد •

 العنصرية واإلجراءات باالستيطان فيها الحياة روح قتل يحاول الذي االحتالل عن رغما والسالم، والمحبة

 نيومسيحي مسلمين الشعب وصمود إرادة أن بل االحتالل شريك ترامب إعالن عن ورغما والفاشية،

 )معا(.االحتالل على صرستنت

 تشهده ما أن األخير، األسبوع خالل جرى الذي االلكتروني معا وكالة استفتاء في المشاركين غالبية رأى •

 الرؤية هذه%( 72.1) أيّد وبينما .األطراف جميع فاجأت غاضبة عمليات يعتبر أحداث، من الغربية الضفة

 السلطة وإسقاط الغربية للضفة إسرائيل احتالل ادةإع هو بحدث ما أن%( 14.8) سوى يؤيد لم لألحداث،

 الرئيس السيد على ضغط رسائل مجرد يحدث، ما أن%( 13.1) رأى الوقت ذات في .الفلسطينية

 )معا(".القرن صفقة" لقبول عباس محمود الفلسطيني

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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