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 2018-12-8المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

الجمعية العام تجاه ما حدث مؤخرا بوالنظر بعمق وشمولية  إلى ضرورة الوقوفصائب عريقات  دعا د. •

نه البد من تحقيق ت رسالة لحماس ادول العالم ارسلبالمستقبل، وأضاف:" ألخذ العبرلألمم المتحدة 

 (ت.فلسطين).الوحدة الوطنية وانهاء االنقالب

 مشروع المتحدة، لألمم العامة الجمعية رفض ان التميمي، سعيد أحمد التحرير، ظمةمن تنفيذية عضو اكد •

 وطالب، مصيرها تقريرب الشعوب لحق انتصار هو الفلسطيني الوطني النضال إلدانة االميركي القرار

 بالرئيس ممثلة الفلسطينية الشرعية حول بااللتفاف الوطني العمل فصائل وكافة حماس التميمي،حركة

 (وفــا).الوطنية الوحدة وتجسيد االنقسام انهاء على والعمل عباس، مودمح

الجهود التي بذلت الفشال مشروع  ، أنرياض منصور السفير مندوب فلسطين الدائم في األمم المتحدة أكد •

ستثنائية هذه الجهود اإل، وأضاف:"جهود مميزة ومبدعة واستثنائية حماس هي إلدانةر االمريكي القرا

ابعة من صمود شعبنا ومن بسالته ومن صمود القيادة الفلسطينية وموقف السيد الرئيس في كانت ن

 (ت.فلسطين) مقارعة صفقة القرن.

في األمم المتحدة هو انتصار  نة حماسرفض إداأن يوسف المحمود  أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة •

 ."بمجملها بحاجة الى انهاء حالة االنقسام الحالة الفلسطينيةوأضاف بأن ، فلسطينيةال للقضية
 (ق.الميادين)

عبد هللا عبد هللا ، ان القيادة الفلسطينية بكل مقوماتها من  د. عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكد •

بأن حماس جزء من النسيج  اموحد اة والمركزية لفتح، اخذوا موقفتنفيذيجنة الوالل الرئيس محمود عباس

 (ق.القدس) الوطني الفلسطيني.

 بأغلبية فلسطين لصالح قرارات ثمانية الجمعة، اجتماعها، في المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت •

 الوطني الالنض بإدانة المتعلق األميركي القرار إفشال على ساعة 24 من أقل بعد ساحقة،

 (وفــا).الفلسطيني

، فيليب إدوار الفرنسي نظيره مع مشترك صحفي مؤتمر خالل هللا، الحمد رامي الوزراء رئيس دعا •

 محمود الرئيس مبادرة دعم إلى األوروبي االتحاد في األعضاء الدول من وغيرها الفرنسية الحكومة

 المتحدة األمم وقرارات الدولي القانون إلى ديستن للسالم دولي تمرمؤ عقد إلى تدعو والتي للسالم عباس

 (وفــا).واسعة دولية وبمشاركة الصلة ذات

 وتحقيق غزة، قطاع عن اإلسرائيلي الحصار برفع فيليب، إدوارد الفرنسية الحكومة رئيس طالب •

 لغزة، دائم حل وند من سالم هناك يكون لن:"وأضاف وحماس، فتح حركتي بين الفلسطينية المصالحة

 أن على الدولتين، لحل بالده دعم فيليب، وأكد، "االسرائيلي الحصار ورفع الفلسطينية، المصالحة يشمل

 ،النهار اللبنانية(i24news).للطرفين مشتركة عاصمة القدس تكون
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 على جعهايش الذي إلسرائيل، الكامل األميركي االنحياز المالكي رياض والمغتربين الخارجية وزير انتقد •

، جاء أميركي بغطاء تتمتع طالما القانون فوق أنها لديها الشعور ويعزز الدولي للقانون المستمر االنتهاك

 االتفاقيات من عددفي باريس حيث تم توقيع  لودريان ايف جان الفرنسي نظيرهذلك خالل اجتماعه مع 

 (وفــا) .بين البلدين الثنائية

 كما المنطقة،ب للصراع الممكن الوحيد الحل بصفته الدولتين بحل دهبال تمسك عن لودريان وزيرال عبر •

 آمنة حدود في للحياة والقابلة المستقلة المستقبلية الفلسطينية الدولة مؤسسات بدعم التمسك جدد

 (وفــا) .للدولتين عاصمة القدس تكون وأن إسرائيل، جانب إلى بها ومعترف

 قرية من أهالي تهجير اإلسرائيلي االحتالل سلطات محاوالت إن اللحام محمد التشريعي المجلس عضو قال •

 مطالبا إلسرائيل، االجرامي السجل الى ستضاف حرب وجريمة عرقي تطهير اال هو ما األحمر الخان

 قسري تهجير عملية دون والحيلولة الحريمة، هذه لمنع اسرائيل وجه في بالوقوف الدولي المجتمع

 (وفــا). فلسطينيال الشعب معاناة من ستزيد

 المتمثلة اإلسرائيلية السياسة ياتوم، داني األسبق" الموساد" اإلسرائيلية االستخبارات جهاز رئيس انتقد •

 .ذلك بجريرة ستنهار الفلسطينية الوطنية السلطة أن من محذرا" األراضي من المزيد ضم" في
(i24news) 

 

 2018-10-7 جمعةالالتقرير المسائي 

 

د. صائب عريقات، ان السيد الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة  كدأ •

وحكومة الوفاق الوطني، قد انتصرت للوحدة الفلسطينية ووضعت المصالح  المركزية لحركة "فتح"،

ت األميركية االسرائيلية الفلسطينية العليا فوق جميع االعتبارات األخرى، عندما وقفت أمام المحاوال

 )وفــا(الجائرة العتبار حركة حماس، ارهابية.

قال عضو تنفيذية منظمة التحرير د. احمد مجدالني، إن القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير حامية  •

ستكون دوما في الدفاع عن الكل الفلسطيني، وأن احباط المشروع االمريكي الدانة  المشروع الوطني،

كة حماس في االمم المتحدة هو اثبات عملي على أن القيادة تعمل وفق اجندات وطنية بمحاربة كل من حر

 )معـا( يحاول المساس بدولة فلسطين.

أشار د. احمد مجدالني إلى أن احباط المشروع االمريكي الدانة حركة حماس في االمم المتحدة يُعد رسالة  •

المصالحة واالبتعاد عن االجندات الحزبية واالقليمية الضيقة، التقاطها بسرعة النجاز  على حركة حماس

وأضاف:"بوابة االموال ومحاوالت ايجاد شرك فلسطيني لصفقة القرن، يجب أن تتوقف فورا، بالعودة 

 )معـا(للحضن الشرعي الفلسطيني".

كي الذي يدين رحبت د. حنان عشراوي، بتصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد مشروع القرار األمري •

عشراوي موقف اإلدارة األمريكية التي تواصل صياغة شراكتها ودعمها الخطير لدولة  حماس، واستنكرت

االحتالل، كما رحبت أيضا، باعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة أمس مشروع القرار االيرلندي الذي 

 (PNN)يدعو إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية.

نظمة التحرير صالح رأفت عن تقديره للدول التي لم تصوت لصالح القرار األمريكي عبر عضو تنفيذية م •

ورحب بقرار الجمعية العامة الذي تقدمت به ايرلندا والذي يدعو الى حل القضية الذي يدين حماس، 

 الفلسطينية استنادنا للقرارات الدولية، ودعا رأفت حركة حماس الى تغليب المصلحة الوطنية، واالتجاه

 )وفــا(نحو انهاء االنقسام الذي طال امده وما يزال يعصف بقضيتنا.
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، برفض مشروع القرار االميركي ضد حماس وغيرها من تيسير خالد رحب عضو تنفيذية منظمة التحرير •

يستهدف تجريم كفاح الشعب الفلسطيني ضد االحتالل االسرائيلي ووصمه باإلرهاب،  الفصائل، والذي كان

لموقف دول االتحاد االوروبي وغيرها من الدول التي انساقت وراء الموقف االميركي  وأعرب عن أسفه

 )معـا(في تصويت يعبر عن تبعية سياسية وازدواجية بالمعايير.

شدد تيسير خالد على المعاني الوطنية العظيمة لوحدة الموقف الفلسطيني بجميع فصائله وقواه السياسية  •

ذي كان له الدور الحاسم في احباط مشروع القرار، داعيا كال من حركتي االميركي وال من مشروع القرار

فتح وحماس الى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على جميع المصالح الفئوية واالنتقال 

 )معـا(الى رحاب الوحدة الوطنية لطي صفحة االنقسام االسود.

مة لألمم المتحدة التي أظهرت انحياز العالم الى الحق رحبت الحكومة بنتائج التصويت بالجمعية العا •

والغطرسة ودعم االحتالل التي تمارسها االدارة االميركية، وتهدف الى  الفلسطيني ونبذ سبل الهيمنة

تزييف الحقائق على المستوى العالمي، وتوجه المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود بالشكر الى كافة 

 )وفــا(رار االميركي انتصاراً للحق الفلسطيني.الدول التي صوتت ضد الق

اكد عضو مركزية فتح الوزير حسين الشيخ ان العالم مع القضية الفلسطينية ونضال شعبنا السياسي من  •

ومع الشرعية الفلسطينية التي هي جزء من الشرعية الدولية، وليس مع احزاب أجل الحرية واالستقالل، 

يحن الوقت لاللتصاق بالشرعية الفلسطينية حاضنة كفاحنا ونضالنا؟!  وحركات وتنظيمات، وتساءل:"ألم

 )معـا(الم يأتي وقت انهاء االنقسام واالنقالب حتى االن؟!.

أروقة بأكد قاضي القضاة د. محمود الهباش، أن الشعب الفلسطيني هزم اإلدارة األمريكية واسرائيل مجددا  •

ولية إدانة حركة حماس، ودعا الهباش حركة حماس رفض أعضاء المنظمة الد األمم المتحدة عندما

 )معـا(النجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.

رحبت الجامعة العربية، بنتائج التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة التي أظهرت دعم العالم للحق  •

سطيني المشروع إلنهاء تمسكها بالشرعية الدولية وبعدالة القضية والنضال الفلالفلسطيني، حيث أكدت 

 )وفــا(.االستقاللاالحتالل وتحقيق 

ألمم المتحدة، على مشروع القرار بقال وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، ان التصويت  •

العالم ورفضه المطلق لفرض االمالءات وتزوير وتحريف الحقائق الذي  االميركي، يؤكد عدم اقتناع

على المستوى الدولي لصالح نظام االحتالل االستعماري الذي تحاول اسرائيل تمارسه الواليات المتحدة 

 )وفــا(ترسيخه على ارض دولة فلسطين المحتلة.

أجرى وزير الخارجية د. رياض المالكي، سلسلة لقاءات بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى السفراء  •

س، كما التقى برئيس المجلس الدستوري األعلى فرنسا بمقر الجامعة العربية بباري العرب المعتمدين لدى

بفرنسا لوران فابيوس، وفي سياق آخر القى المالكي محاضرة سياسية بمعهد الدراسات االستراتيجية، 

 )وفــا(وركز خاللها على التطورات الميدانية والسياسية بفلسطين.

بت لحقوق الشعب الفلسطيني، أكد وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا، دعم بالده الثا •

جانب فلسطين في مختلف المحافل الدولية وعلى كافة االصعدة من اجل ان  مجددا وقوف نيكاراغوا الى

ينال الشعب الفلسطيني حريته ويتمتع بحقوقه ويعيش بأمن وسالم، جاء ذلك خالل استقباله وفد الوكالة 

 )وفـا(ده بالعاصمة ماناغوا.الفلسطينية للتعاون الدولي بمقر وزارة خارجية بال

قال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري الذي يرأس الوفد الفلسطيني الى  •

لترجمة المواقف السياسية التضامنية والعالقات التاريخية بين البلدين  نيكاراغوا، "إن الوكالة جاهزة

ذ برنامج تنموي في مجاالت الزراعة والصحة والبيئة والشعبين الصديقين، الى مشاريع عملية عبر تنفي

 )وفــا(تقوم به الوكالة من خالل االستعانة بخبرات دولة فلسطين النوعية".

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 

دعا حزب الشعب بالذكرى الحادية والثالثين لالنتفاضة الشعبية الكبرى الستلهام دروس الوحدة الوطنية  •

الباسلة ، باعتبارها الضمانة الوحيدة في مواجهة الحرب العدوانية المفتوحة التي  التي كرستها االنتفاضة

 )قدس نت(يشنها االحتالل على شعبنا.

( أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر ITUCالرابع لالتحاد الدولي للنقابات ) انتخب المؤتمر العام •

 )وفــا(االتحاد الدولي للنقابات، وعضواً في المكتب التنفيذي لالتحاد نفسه. سعد، نائبا لرئيس

 

 ر بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التاليلالطالع على المزيد من االخبا
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