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 2019-04-11المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 الشرعية بقرارات االلتزام ضرورة الدوحة، في دورته أعمال ختام في الدولي، البرلماني االتحاد أكد •
 1967 عام حزيران من الرابع حدود على نيةالفلسطي الدولة بإقامة المتعلقة تلك ذلك في بما الدولية،

 )وفـا،معـا،دنيا الوطن(.الدولتين حل وفق

 يتعلق حقيقي خالف هناك يكن لم بالحقيقة" :شعث نبيلد. الخارجية للشؤون الرئيس مستشار قال •
 أكثر يأخذ أن يستطيع منهم من يتنافسوا كانواو ،اإلسرائيليين  المرشحين بين ما الفلسطينية بالقضية

 ".)ق.العربية الحدث( الفلسطيني الجانب من

 فرصة اي يجعلوا ال هؤالء السالم، عملية لتدمير هو نتنياهو مع ترامب فعله الذي :شعث نبيل د. قال •
 )ق.العربية الحدث(.السالم عملية لتحقيق

صفقة يرفض ولم ولن يتغير،  هحقيقة يعطينا الطمأنينة بأنالموقف العربي الرسمي :شعث نبيل د. قال •
العربي ال يريد أن يواجه الواليات المتحدة وتتحول األمور إلى صراعات  القرن، بالرغم بأن الموقف

 )ق.العربية الحدث( ونحن نتفهم ذلك.

القرن، وأنا ال أقول أن إسرائيل والواليات المتحدة يستغلون االنقسام لتطبيق صفقة :شعث نبيل د. قال •
يكا، لذلك علينا أن نستمر بالسعي من أجل إنهاء سرائيل وأمرما تريده إ ذلك تريده حماس بل هذا

 )ق.العربية الحدث( االنقسام.

 كفلسطينيين، لنا أمل خيبة تكن لم الحقيقةاإلسرائيلية في  االنتخابات نتائج: إن عريقات صائب. د قال •
 ضدو،"رتايداالبا" لصالح تصو لإلسرائيليين االنتخابي والسلوك اإلسرائيلي، الناخب ان قلت انا

 الجزيرة(ق.).االحتالل والستمرار السالم

بالنسبة لنا كفلسطينيين خياراتنا واضحة ومحددة هذه أرضنا وليس مكان لنا : عريقات صائب. د قال •
 الجزيرة(ق.).أننا نسعى للسالم لكن سالمنا لن يكون بأي ثمن غير هذه األرض، صحيح

بدال من الكتل االستيطانية واإلعالن عن  ة الغربيةبضم الضف اآلن سيقوم نتنياهو: عريقات. د قال •
قد تخرج علينا حماس وتقول نحن ضد التنازل عن  وحماس، االعتراف بدولة غزة تحت راية

 الجزيرة(ق.). فلسطين التاريخية ولكن لماذا ال نقبل دولة بغزة...!

فلسطيني وللقضية للمشروع الوطني الالمطلوب من حركة حماس اآلن بأن تنتصر :عريقات. د قال •
التنظيمي ووضع حركة اإلخوان المسلمين فوق فلسطين هذا خطأ جسيم  لفلسطينية، الن التعصبا

 الجزيرة(ق.) يجب أن ينتهي.

 هيلد فلسطين دولة لدى النرويج ممثلة مع عشراوي، حناند. التحرير منظمة تنفيذية عضو بحثت •
 على الميدانية والتطورات اإلسرائيلية االنتخابات جنتائ فيها بما السياسية التطورات آخر هارالدستاد،

 )وفـا،معـا،سوا،قدس نت(.األرض
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 عالقاته بسبب اكبر نتنياهو خطورةإن  :عبدهللا عبدهللا فتح في الدولية العالقات مفوض نائب قال •
 استراتيجية منا مطلوبالف الصعبة الظروف على دونتامعو األزمات على دونتامع نحن االنفتاحية،

 )ق.سكاي نيوز(.مستوى من اكثر على ددةمح

 خطوة اسرائيل فيها لتقطع جاءت اإلسرائيلية االنتخابات: الحوراني محمد فتح ثوري عضو قال •

 الجديد()ق.العربي .ترمب بمساعدة الجانب احادية الخطوات من مزيد بإتجاه جديدة

 حكومة أي مع الجلوس بشأن عباس محمود الرئيس تصريحات على تعليقا: الحوراني محمد قال •
 ال انه غيره من أكثر يعرف فالرئيس  بروتوكولية، الجملة هذه ان اعتقد: السالم، بشأن إسرائيلية

 )ق.العربي الجديد(.الدولية الشرعية أساس على يقوم ال سياسي حل ألي أفق أي يوجد

حالية هو تمهيد موقفها في سياق المعطيات ال على حماس بغزة ان تفهم ان: الحوراني محمد قال •
 )ق.العربي الجديد( األناشيد والكلمات الطيبات لمترير صفقة القرن. موضوعي بغض النظر عن كل

 خالل من نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن األمريكية" بوليسي فورين" مجلة اعتبرت •
 )معـا( .فلسطينية دولة قيام إمكانية على يقضي خامسة بوالية فوزه

 بعد إال للسالم خطته تفاصيل يكشف لن ترامب دونالد الرئيس ان االمريكية اإلدارة في مصادر قالت •
 )معـا،سوا(.الجديدة للحكومة نتنياهو بنيامين االسرائيلي الوزراء رئيس تشكيل

 حل تدعم تزال ال ترامب إدارة بأن علنا القول عن بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير أحجم •
 )سكاي نيوز(.والفلسطينيين إسرائيل بين راعللص الدولتين

 الُمقترحة الخطة أن ،أمس ترامب، دونالد األميركي للرئيس القومي األمن مستشار بولتون، جون أكد •
 في ستُعرض ،"القرن صفقة" بـ المعروفة والفلسطينيين، إسرائيل بين السالم لتحقيق بالده، قبل من
 )معـا،سوا(".القريب المستقبل"

 واحد بموقف يتشاركان أنهما ماتاريال، سيرجيو اإليطالي والرئيس الثاني، هللا عبد األردني ملكال أكد •
 )بترا،وفـا(.الدولتين وحل السالم عملية تجاه

 اللجنة من اعضاء رضى وعدم الجديدة الفلسطينية الحكومة في الحقائب بعض حول خالفات •
 تشكيلة عن االعالن دون تحول الحقائب تلك لتولي المطروحة االسماء على فتح لحركة المركزية
 )معـا(.اشتية محمد الدكتور برئاسة الجديدة الحكومة

 
 2019-04-10 ربعاءاالالتقرير المسائي 

 

 على ليس لكن الشعوب، لكل حق واالستقرار االمن عن البحث أن اليوم، عريقات، صائب د. أكد •
 إن عريقات، وقال؛ الدولية والشرعية القانون خالل من بل اآلخرين، وأمن استقرار زعزعة حساب
 األوضاع إلبقاء صوت اإلسرائيلي الناخب أن بوضوح أظهرت الكنيست، النتخابات االولوية النتائج

 )وفـا،صوت فلسطين(.االحتالل الستمرار وصوت عليه هي ما على

 والتطرف، العنصرية تفشي في اإلمعان أكدت اإلسرائيلية االنتخابات نتائج إن عشراوي حنان د. قالت •
 الشعب واضطهاد والسرقة والضم القتل على القائمة الراهنة السياسة اختار اإلسرائيلي الناخب وان

 )وفـا،معـا،سوا( .ومقدراته حقوقه وانتهاك الفلسطيني
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 انتخابات في العربية القوائم على وأثرت مرت التي الظروف كافة رغم إنه مجدالني، أحمد د. قال •
 تنافس حملة ظل في العربي، المجتمع تمثيل على تحافظ أن استطاعت أنها إال اإلسرائيلية، الكنيست
 )وفـا،معـا،سوا( .الجديدة والفاشية التطرف نحو االسرائيلي المجتمع وتوجه شرسة

 لحقوق التنكر على قامت الكنيست انتخابات في اليمينية االحزاب برامج ان :يوسف ابو واصل قال •
 وعلى القرن صفقة مع تتطابق وهي والضفة القدس في واالستيطان الضم على وارتكزت شعبنا
 فلسطين()صوت  .غزة عن الضفة فصل قاعدة

 من افضل ينتج ان يمكن ال والفساد واالحتالل والعنصرية التطرف مجتمع ان :الصالحي بسام قال •
 )صوت فلسطين( . اسرائيل دولة مستوى على له ممثال نتنياهو

 أن أحد كنمي ال إنه :االسرائيلية االنتخابات نتائج حول الطيراوي توفيق فتح مركزية عضو قال •
 دولة قيام إلى اإلسرائيلية السياسة تؤدي أن نتنياهو، غير آخر شخص أي فاز لو  حتى يتوقع،

 )صوت فلسطين(. فلسطينية

 لمتابعة دائم انعقاد حالة في سيبقى الثوري المجلس: عيطة ابو فايز فتح ثوري سر امين نائب قال •
 )صوت فلسطين(.الضفة ضم نيته نيتنياهو اعالن بعد خصوصا السياسية التطورات

 التي األولية النتائج ضوء في للسالم إسرائيلي شريك توفر عن والمغتربين الخارجية وزارة تساءلت •
. األخيرة السنوات في كبير بشكل تضاعفت التي شعبنا معاناة ظل وفي اإلسرائيلية، االنتخابات حملتها

 )وفـا،معـا،سوا(

 إسرائيل في بالده سفارة نقل قضية الى له، مقابلة في" بولسونارو جايير" البرازيلي الرئيس تطرق •
 إسرائيل في أسبوع قبل تواجد قد" بولسونارو" وكان؛ "بالموضوع رأيي اغير لم" قائال القدس الى

 )معـا(.أيام 3 استمرت رسمية بزيارة

 ضد اإلسرائيلي، االحتالل لنيابة تمهيدي بالتماس اليوم، والمحررين، األسرى شؤون هيئة تقدمت •
 )وفـا،معـا،سوا( .االحتالل سجون في لألسرى المحامين زيارة منع قرار

 والموضوعية والمصداقية الدقة توخي ضرورة الى اليوم، والمحررين، األسرى شؤون هيئة دعت •

 )وفـا،معـا،سوا( .وفكرته األسيرة الحركة إضراب مع التعامل في

 العام أمينها برئاسة منها كبيرا وفًدا إن األربعاء، يوم فلسطين، لتحرير الديمقراطية الجبهة قالت •
 )سوا(.الروسية الخارجية وزارة من رسمية بدعوة موسكو، يزور حواتمة، نايف

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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