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 2019-01-28المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 ال نحن، "هللا رام في الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز مقر ،امس هتفقدخالل  السيد الرئيس،قال  •
 فنحن أساسيتنا مست إذا ولكن أحد أي مع الخالفات نحب وال دولة أي مع صراع في ندخل أن نحب

 أحمر خط هذا ئيلإسرا لدولة عاصمة القدس إن المتحدة الواليات تقول وعندما للتصدي، جاهزون
 ".)ت.فلسطين،وفا(إطالقا بتجاوزه نقبل أن يمكن وال

 من خرجنا عندما 1948 عام األول الخطأ التاريخ، في خطأين ارتكبنا نحن،"السيد الرئيسقال  •
 نحقق حتى ا،هن سنبقىو أرضنا من نخرج لن نحنو خرجنا، عندما 1967 في الثاني طألخوا أرضنا
 (ت.فلسطين)".وقت يحتاج ولكن سيأتي  أنه متأكد وأنا النصر

أصدر السيد الرئيس، مساء األحد، قرارا بتعيين المستشار علي جميل مهنا مستشارا قانونيا  •
 .)وفا،ت.فلسطين،وكاالت..(لسيادته

كيل حكومة اجتماعها برئاسة السيد الرئيس، االحد، بمقر الرئاسة، بتشة فتح، في أوصت مركزي •
منظمة التحرير وشخصيات مستقلة وأوصت بتشكيل لجنة من اللجنة فصائلية سياسية من فصائل 

 .)وفا(المركزية لبدء المشاورات مع فصائل منظمة التحرير

االجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار  أوصت مركزية فتح، امس، بتجميد العمل بقانون الضمان •
 77ات المعنية والمختصة، ورحبت بترؤس فلسطين لرئاسة مجموعة الجهل ذلك مع كل الحوار حو

 )وفا،معا..( + الصين في الجمعية العامة لألمم المتحدة.

فة شددت مركزية فتح، على موقفها الرافض والمتصدي لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهاد •
لقضية مساعدات إنسانية. ومحاولة البعض تحويل قضيتنا الوطنية  لتصفية القضية الفلسطينية،
 )وفا،ت.فلسطين، وكاالت..(.

قال جبريل الرجوب أمين سر مركزية فتح "نحن وصلنا إلى قناعة أن إمكانية بناء شراكة بين  •
 ونحن كفتحاويين أن ينتصر من ينالطرف ألحد بد وال، ممكنة واإلسالم السياسي غير الوطنيةالحركة 
 ".)ق. العربية(اإلنتخاباتخالل  اإلنتصار يجب أن يكون من هذا أن نرى

إسطوانة التكفير والتخوين واإلتهام هي شيفيرة جينية لدى حركة ، "إن جبريل الرجوباللواء قال  •
ق.  عة لها".)أنا آمل أن تعمل حماس مراجو ،الوطنية الفلسطينيةو حماس، وما لها عدو إال فتح

  العربية(

نود "اتفاق القاهرة الذي يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت مركزية فتح، التزامها الكامل بتنفيذ ب •
وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور مصر الساعي إلنهاء االنقسام وتحقيق  كمدخل حقيقي لتحقيق

 )وفا،ت.فلسطين، وكاالت..(.  الوحدة الوطنية.
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هتمين ي تشكيلها، بحكومة الباحثين عن الوحدة الوطنية، والم  الحكومة المنو وصفت حركة فتح، •
 )دنيا الوطن(ي عاديها ي عادي شعبنا كله. بالمصالحة، مشيرة إلى أن من

 من االنتهاء بعد سيتم الحكومة يترأس من حسم إن العالول، محمود فتح حركة رئيس نائب قال •
 الحمدهللا حكومة أن يعني ال جديدة حكومة تشكيل أن ايفمض التحرير، منظمة فصائل مع المشاورات

 (فلسطين فزيونتل).جيدة غير

 على الحكومة رئاسة لتولي اسم أي األحد، فتح مركزية اجتماع ناقشي لم"العالول، محمود قال •
 (                فلسطين تلفزيون) .سياسية فصائلية حكومة لتشكيل بالمبدأ توجها أخذناو اإلطالق،

، الحكومة لتشكيل التحرير منظمة فصائل مع للحوار لجنة تشكيل جرى أنه إلى العالول، محمود ارأش •
 الطيراوي، وتوفيق األحمد، وعزام فتوح، وروحي الشيخ، حسين: تحف مركزية أعضاء من مكونة
 (                فلسطين تلفزيون) .الفتياني ماجد فتح ثوري سر وأمين

ون خارج االجماع الوطني، من الفصائل ريد أن يكعاطف أبو سيف"إن من ي  قال الناطق باسم فتح،  •
دام لشعبنا، وبالتالي ن ريد تشكيل  التي ال ت ريد أن ت شارك بالحكومة المنوي تشكيلها، فهو حر، ونحن خ 
 )دنيا الوطن(حكومة تخدم الشعب".

صّرح عاطف أبو سيف أن تشكيل حكومة جديدة  سيكون وفقا للتشاورات والمفاوضات مع الفصائل  •
التحرير، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية للحركة أوصت بتشكيل لجنة  فصائل منظمةاألخرى من 

  .)موقع الحدث(للتشاور والمناقشة

ختياره لرئاسة الحكومة المقبلة، نّوه عضو مركزية فتح محمد شتية، إلى أنه لم يتم الحسم حول ا •
".) "، وأن "القرار األخير سيكون بيد السيد الرئيساللحظة رسمي حتى  مشيرا إلى أنه "ال شيء

 (21عربي

أشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إلى أنه حتى اآلن لم يخرج النقاش حول  •
فتح، وحتى اللحظة ال يوجد مشاورات بشكل من دوائر مركزية حركة  مسألة تشكيل الحكومة الجديدة
 معا(.)رير، بشأن تشكيل الحكومة القادمةرسمي مع فصائل منظمة التح

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية  •
ت شاملة "رئاسية باعتبارها الحكومة األقدر على التحضير النتخابا استنادا لالتفاقيات الموقعة

 معا(  )لتمثيل النسبي الكامل.وتشريعية ومجلس وطني" بمشاركة الكل وفقا لمبدأ ا

قال بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب: "إن أقصر الطريق إلنهاء االنقسام تنفيذ ما تم االتفاق  •
 ".) شهاب(الجهود لتحقيق الوحدة ويجب بذل 2017عليه في 

ة ليست إن تغيير الحكومة لن يؤثر شيئا في وضع االنقسام والمسألة الرئيسيقال بسام الصالحي، " •
 شهاب(. المضي بإنهاء االنقسام؟".) الحكومة ولكن كيف يمكن

قال عائد ياغي مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة: "نحن بحاجة الى مزيد من الخطوات  •
 ".)شهاب(ترسخ االنقسام القائم من أجل الوحدة الوطنية وال

 خاطئ االمني والتنسيق وتفصيال جملة االمني التنسيق ضد انا" البرغوثي مصطفىالنائب د .  قال •
 .. )ق.القدس( "خاطئة نظرية على يقوم النه اساسه، من
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تسلم وزير الخارجية رياض المالكي، مساء األحد في مقر الوزارة نسخة من أوراق اعتماد رئيس  •
 ريكاردو آلن، لدى فلسطين، وأشاد المالكي بالعالقات الثنائية بين مكتب جمهورية تشيلي السفير

 البلدين.)وفا،..(

أشار مسؤول في حكومة اإلحتالل، إلى أن "السلطة الفلسطينية كانت ترفض منذ توقيع اتفاق أوسلو  •
ت األموال المنقولة إلى غزة، وأن إسرائيل من خالل المنحة القطرية أصحب أي رقابة إسرائيلية على

 سكاي نيوز(".)تراقب كل دوالر يدخل إلى قطاع غزة

 توقيع مراسم وجرت األحد المتحدة، األمم مع تفاهم مذكرة غزة، إعمار إلعادة قطريةال اللجنة وقعت •
 جيميو العمادي، محمد القطري السفير من كل   بين القدس، في المتحدة األمم مكاتب في المذكرة

 .)دنيا الوطن(.الفلسطينية األراضي في اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم منسق ماكغولدريك،
 

 2019-01-27 حدالاالتقرير المسائي 
 

 باستقبال وكان هللا رام في الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز مقر اليوم، رئيسالسيد ال تفقد •
 وأطلعت تخصصاته بجميع الجهاز وطاقم عوض، عال لإلحصاء المركزي الجهاز رئيسة سيادته،
 (،معا)وفا .عملها وكيفية الجهاز إدارات على سيادته، عوض،

اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، وقال امين سر مركزية ، ر الرئاسةترأس السيد الرئيس في مق •
ان االجتامع ناقش التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية في هذه  فتح اللواء جبريل الرجوب،

 )ت.فلسطين(.المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا

ىوضع حد للعنف، إلى ل ، االحتالمالدينوف نيكواليدعا مبعوث االمم المتحدة للشرق االوسط  •
الشاب حمدي النعسان، واعتبر مالدينوف ان استشهاد الشاب النعسان  ومحاكمة المسؤولين عن قتل

 .)حسابه عبر تويتر، ق.القدس،..(امر غير مقبول

 المستوطنين، إرهاب تجاه الدولي المجتمع لتقاعس باهظا ثمنا يدفع شعبنا إن" الخارجية وزارة قالت •
 فإنه وإال األوان، فوات قبل الفلسطيني لشعبنا الدولية الحماية لتوفير سريعا يتحرك أن منه والمطلوب

 )وفا،معا،ت.فلسطين(".الكاملة المسؤولية يتحمل

أبو  سعيد العربية الجامعة في المحتلة العربية واألراضي فلسطين لشؤون المساعد العام األمين طالب •
 بالضغط والبدء، تجاه الفلسطينيين اإلسرائيلي التصعيد ازاء صمته عنالمجتمع الدولي بالكف  علي
 .)وفا(لقواعد القانون الدولي باالمتثال إللزامها إسرائيل على

أبو علي، التصعيد االحتاللي ضد الشعب الفلسطيني، الذي كان آخره هجوم  أدان السفير سعيد •
فر عن استشهاد مواطن شمال شرق رام هللا، مساء السبت، ما أسالمستوطنين على قرية المغير 

 )وفا( وإصابة العشرات.

إن  مجزرة المستوطنين بحماية جيش االحتالل في "حركة فتح ماجد الفتياني ثوري قال امين سر  •
اسرائيلية تعيد الذاكرة لمشاهد مجازر العصابات الصهيونية المنظمة في  قرية المغير جريمة حرب

 ".)صوت فلسطين(دير ياسين وقبية وكفر قاسم

على ضرورة تفعيل لجان الحراسة في القرى القريبة من : رضوان فتح رائد عضو ثوري أكد •
وان مجزرة قرية المغير ارهاب منظم يمارسه المستوطنون بحماية  المستوطنات لحماية ابناء شعبنا،

 )صوت فلسطين( .جيش وحكومة االحتالل
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التحرير د. صائب عريقات الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن  ل أمين سر تنفيذية منظمةحمّ  •
قرية المغير والتي أدت إلى استشهاد المواطن حمدي النعسان وإصابة ثالثين  جريمة المستوطنين في

 صوت فلسطين( .)مواطنا 

عراقيه والحكومة والبرلمان ذاهبون باتجاه إن كل القوى ال"أحمد عقل  ،في العراق قال سفير فلسطين •
ومنسجمون بالمطلق مع خيارات الشعب الفلسطيني  ،ومع ما تقرره القيادة دعم المواقف الفلسطينية

 ".)صوت النجاح(بدون أي تدخل في شؤونه الداخلية

قال عضو مركزية فتح عباس زكي إن تشكيل حكومة فصائلية برئاسة شخصية من فتح هو أمر ال  •
لم تعقد حتى اللحظة  فتحالطريق الى هذه الحكومة ليس سهالً، مؤكداً ان  وانالمشاورات،  ل طورزا

 .)راية اف ام(أي اجتماع رسمي لنقاش مرشحين منها لرئاسة أي حكومة قادمة

الجديدة  الحكومة رئيس يكون بأن أمرها حسمت إن المركزية سالمة دالل، فتح مركزية عضو قالت •
سياسية فصائلية تضم فصائل منظمة التحرير، ورفضت اإلفصاح عن  كون الحكومةمن المركزية وست

 )العربي الجديد(.االسم الذي تم التوافق عليه رئيساً للحكومة

قال رئيس المكتب اإلعالمي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب إنه "قد بات من ضرورات  •
 إال الوطني مشروعنا ضد يحاك لما للتصّدي بيلس فال المرجعية واضحة المصلحة تشكيل  حكومة  

 العربي الجديد(.)بتولّي فصائل منظمة التحرير لمسؤولياتها

 الذي الشاطئ اتفاق أن جديدة، حكومة بتشكيل المقصود إن: رضوان فتح رائد عضو ثوري قال •
 فصائلية، ومةحك تشكيل هو الخيار واآلن قائماً، يعد   لم ،2014 عام في الحكومة، خالله من ش كلت
 (الوطن دنيا")األزمات ومعالجة الداخلي الشأن إدارة مهمتها تكون

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، أنه "لم يتم طرح موضوع تشكيل  •
 العربي الجديد(.  حكومة رامي الحمد هلل على الجبهة الديمقراطية".) حكومة فصائلية سياسية وإقالة

 منظمةلن نشارك في أي حكومة لفصائل "لمكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر مزهر:عضو اقال  •
 ".)موقع قناة القدس عبر تويتر(االنقساموتعمق وحدها ألنها ستزيد األزمة 

و ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن تنظمه يرفض تشكيل أي قال طالل أب •
 .(القدس العربي ).الوطنيحكومات خارج إطار التوافق 

أن الوضع الفلسطيني الصعب يستوجب توحيد الصف ، "إقال القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا •
لتشاور مع أمناء الادعو أبو مازن ، وواالتفاق على برنامج مشترك الفلسطيني وإنهاء االنقسام

 ".)صوت النجاح(تشكيل حكومة جديدةلالفصائل 

قال عاطف ابو سيف، الناطق بإسم حركة فتح، "نحن نرحب بأي فكرة واي دعوة تعمل على اقناع  •
ازمة المصالحة في رفض حركة المصالحة التي وقعت عليها، وان  حركة حماس بتنفيذ االتفاقيات

  العربي الجديد(. تنفيذ االتفاقيات السابقة".)ق.ماس ح

الروسية إلجراء حوار إلنهاء اإلنقسام الدعوة " قال محمود خلف، القيادي في الجبهة الديمقراطية: •
المطلوب ان تتوفر النوايا واالرادة السياسية الجادة بل في المكان،  كنتالمشكلة لم ومرحب بها، 

 .".)ق. الغد العربي( نقساماإلنهاء الالمكانية التوصل 

في محاولتها إلنهاء االنقسام، ان تنجح موسكو "نحن نتمنى قال نبيل عمرو عضو المجلس الوطني،  •
 .)ق.الكوفية(وعاطفي داخل المجتمع الفلسطيني لها من عمق سياسيلما 
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رحب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بمصادقة مجلس النواب اإليرلندي بالقراءة الثانية على  •
 )وفا(.منتجات المستوطنات في الدول الواقعة تحت االحتاللمشروع قانون مقاطعة 

، إلى محادثة توبيخ، استدعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي •
صحيفة "هآرتس"  دبلن دفع مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات.)في أعقاب قرار برلمان 

 العبرية، معا(

 المنتجات على إضافية ضرائب بفرض اإلسرائيلية والصناعة االقتصاد وزير كوهين إيلي هّدد •
 نهائي بشكل اإليرلندي البرلمان إقرار إمكانية على ردا إسرائيل إلى تصديرها يتم التي اإليرلندية

 (هيوم يسرائيل  صحيفة.)المستوطنات منتجات بمقاطعة يقضي قانونا

اقتحمت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية المتطرفة ميري ريغيف، البلدة القديمة في القدس  •
ية مشددة وقامت بجولة استفزازية فيها، بحراسة وحماية أمن المحتلة، صباح اليوم األحد،

 )وفا، معا، راية، وكاالت..(.ومعززة

في القدس إجراءات االحتالل وسياسته الممنهجة ، اليوم، "إن قال عبد هللا صيام نائب محافظ القدس •
.)صوت "ظل الدعاية االنتخابية االسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني ازدادت مؤخراً فيالمحتلة، 
 (                      فلسطين

مت وزارة الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلية األسبوع المنصرم، االتحاد األوروبي بتمويل منظمات اته •
بماليين اليورو، ودعت  (BDS) وسحب االستثمارات وفرض العقوباتتدعم حركة المقاطعة 

بروكسل الى جعل المساعدات المالية للمنظمات غير الحكومية مشروطة بالتزام صريح برفض 
 .)معا(.ائيلمقاطعة إسر

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي

 
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/

