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 2019-09-11 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 التزامات من عليها ترتب وما اإلسرائيلي الجانب مع الموقعة االتفاقات جميع  أن السيد الرئيس أكد •

  البحر وشمال  األردن غور على رائيليةساإل السيادة فرض اإلسرائيلي الجانب نفذ  إذا انتهت، قد تكون

 (، ت فلسطين)وفا.1967 عام المحتلة الفلسطينية األراضي من جزء وأي الميت

  مهما كافة المتاحة بالوسائل أهدافنا وتحقيق حقوقنا عن الدفاع حقنا  من أنه  على السيد الرئيس شدد •

 )وفا(.الدولي والقانون الدولية يةالشرع قرارات مع تتناقض نتنياهو قرارات أن حيث النتائج، كانت

  ضمن الغربية، الضفة من مناطق  ضم إسرائيل  إعالن إمكانية من  اشتية محمدد.  الوزراء رئيس حذّر •

 )ت فلسطين(. المقبلة االنتخابات في األصوات لكسب نتنياهو  بنيامين الحكومة رئيس محاوالت

  على الفورية العقوبات بفرض العالم لدو عريقات صائب.د التحرير منظمة تنفيذية سر أمين طالب •

 السيادة بفرض حرب جريمة ارتكاب عن  خاللها أعلن التي حكومتها رئيس تصريحات وإدانة ،إسرائيل

 )معا( .االنتخابات في فوزه  حال  األردن غور على

  إعادة حال  في األردن غور  ضم نتنياهو تعهد عشراوي حنان  عضو تنفيذية منظمة التحرير وصفت •

 فرص  لكل ومدمر عرقي وتطهير  لألراضي سرقة"و "الدولي للقانون صارخ انتهاك" بأنه هانتخاب

 اليوم( رأي، AFP)."السالم

إعالن نتنياهو ببسط السيادة اإلسرائيلية على غور  على ملحم  علق المتحدث باسم الحكومة إبراهيم •

 أصواتو ذهب يستجدي يعكس توتر وقلق شديد لدى نتنياهو، لذلك ه  هذا الخطاب: قائال" األردن

 ق.الجزيرة(")الناخبين لكي يفوضوه.

  واألمم الدولية والشرعية الدولي القانون يدوس  نتنياهو"  إن  الهباش محمود فلسطين قضاة قاضي قال •

  سيادة  ال: "وأضاف   األردن غور  على" اإلسرائيلية السيادة" فرض نيته يعلن حين  بقدميه المتحدة

 (سوا.)" أرضنا في للالحتال  بقاء وال شرعية  وال
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 كاذب نتنياهو" إن  فتح بحركة والتنظيم التعبئة لمفوضية اإلعالمي المكتب رئيس الجاغوب منير قال •

  لن وعوده أنّ  اليقين علم يعلم أنه رغم المتطرفين لناخبيه الوعود  لتقديم  استعداد على وهو  محترف،

 ( الوطن دنيا)سوا، ."شيئا   الواقع من تغيّر

 اإلسرائيلية السيادة فرض بنيته نتنياهو  إعالن البرغوثي مصطفى الوطنية مبادرةلا عام مينأ وصف •

  وطن.)الغربية الضفة  كل بل  األغوار منطقة فقط ليس وتهويد  لضم خطة بأنه األغوار منطقة على

   (، سمالألنباء

 الغربية الضفة من أراض ضم  نيته إعالن بشأن نتنياهو تصريحات بشدة، العرب الخارجية وزراء أدان •

 خطيرا  تطورا يعتبر اإلعالن هذا ناالجتماع الطارئ للوزراء العرب، أ ، وجاء في بيان المحتلة

 وقرارات  المتحدة األمم وميثاق الدولي القانون فاضح نحو  على ينتهك جديدا إسرائيليا وعدوانا

 )وفا( .الدولية الشرعية

  ضم عزمه نتنياهو  إعالن صفدي،لا أيمن األردني المغتربين وشؤون  الخارجية وزير اعتبر •

  تصعيدا   ، األردن  غور منطقة  على اإلسرائيلية السيادة وفرض ، الال شرعية اإلسرائيلية المستوطنات

 )وفا( .السلمية العملية عليها قامت التي األسس ينسف  خطيرا  

 إذا ،1967 عام ةالمحتل الغربية الضفة من  أجزاء ضم نيته نتنياهو، إعالن" العبارات بـأشد قطر أدانت •

 سيقضي"  السياسة هذه في المضيّ  أنّ  من  محذّرة الجاري، سبتمبر/أيلول 17 في انتخابه أعيد ما

 )وفا(".المنشود السالم فرص على تماما  

 فاز إذا الضفة من أراض ضم عزمه  عن نتنياهو، أعلنه لما القاطع ورفضها إدانتها السعودية، أعلنت •

 الخارجية، وزراء مستوى  على اإلسالمي التعاون لمنظمة طارئ تماعجا  عقد إلى ودعت، باالنتخابات

 ( RT) . عالنهذا اإل لبحث

 للمملكة األولى القضية هي  الفلسطينية القضية أن العساف إبراهيمالسعودي  الخارجية وزير أكد •

  هاوتمسك الفلسطيني للشعب المشروعة للحقوق دعمها ستواصل المملكة أن مؤكد ا السعودية العربية

 (، المدينةعكاظواس، ).العربية السالم بمبادرة

  َوْفق  األوسط بالشرق السالم عملية ضمن المفاوضات إحياء ضرورة على العساف إبراهيم وزيرال أكد •

 إعادة نحو  مسؤولياته ليتحمل  الدولي المجتمع وتدعو العربية، والمبادرة الدولية الشرعية قرارات

 (مدينة، العكاظواس، ).الفلسطينية  الحقوق
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وفق   الفلسطينيعلى موقف العراق الراسخ والداعم للشعب  الحكيم محمد العراقي الخارجية وزير شدد •

، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية وحقه في إقامة دولته المستقلة قرارات الشرعية الدولية،

 .)الجزيرة مباشر( المركزية

  من الحثيث للعمل العرب الخارجية وزراء المالكي، رياض المغتربين وشؤون  الخارجية وزير عاد •

  تفويض تجديد قرار لصالح واسع   تصويت على  للحصول ، األطراف ومتعددة الثنائية عالقاتهم  خالل

 )وفا، سوا، الحياة الجديدة ، العرب(".األونروا" وكالة

تمع الدولي مطالب ، إن المجإبراهيم خريشيالمتحدة  األمملدى  قال المراقب الدائم لدولة فلسطين •

والمحاسبة وحدها القادرة على   المساءلةوأكد خريشي أن ، الفلسطيني الحماية الدولية للشعببتأمين 

 .)وفا(من العقاب اإلفالتمعالجة ثقافة 

  جهود دعم  إلى ستونيادولة   ،جادو  أمل السفير األوروبية، للشؤون الخارجية وزير دعت مساعد •

 العامة  الجمعية في األونروا والية تمديد قرار دعم وتحديدا الدولية، ماتالمنظ في الفلسطينية القيادة

 )وفا، سوا(.المتحدة لألمم

  لوكالة التفويض تجديد على التصويت إن الغيط، أبو العربية أحمد للجامعة العام األمين قال •

  إلنهاء ضالراف العالمي اإلجماع  سيعكس القادمين أول وكانون  ثاني تشرين شهري في" األونروا"

 (الجزيرة ،وفا، سوا).الالجئ بصفة التالعب أو الوكالة دور

ووجدنا  السنوات الثالث الماضية كانت زمن ا ضائع ا بالنسبة للقضية الفلسطينية، ان  الغيط  أبو أحمد أكد •

صدى  الجزيرة ،).يعلن عنها ورؤى يرجى التبشير بها انتظار خطط   فيمفرغة  حلقات فيأنفسنا ندور 

 يا اليوم(سرو ،وطنالبلد، 

  أن كرينبول، بيير" األونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم لوكالة المفوض أكد •

 العمل إلى داعيا الفلسطينيين، الالجئين  قضية عن الشرعية لنزع الوكالة ضد مسبوقة غير حملة هناك

 )وفا، سوا، دنيا الوطن(.لألونروا الوالية لتجديد

  االحتالل لسلطات أجاز الذي اإلسرائيلية( العليا)قرار  أمس، والمغتربين الخارجية زارةوأدانت  •

، واعتبرته امتدادا النتهاكات االحتالل وجرائمه المتواصلة وعقوباته  الشهداء جثامين احتجاز استمرار

 (PNN.)وفا،التنكيلية بحق أبناء شعبنا
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  محمد  القطري السفيرتعليقا على تصريحات  قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب •

ما   أنيكتشف العمادي  أن يتحفنا السفير العمادي بهذا التصريح، وجيد  أن: "لم نكن بحاجة العمادي

 )ت فلسطين( كان يقدمه من أموال دون المرور بالقنوات الشرعية كان يذهب لتغذية االنقسام. 

، إصابات عن  يبلغ أن  دون غزة، قطاع في مواقع دةع ،األربعاء اليوم فجر االحتالل، طائرات قصفت •

،  فلسطين موقع: من كال   استهدفت االحتالل ان محلية مصادر قالتو   وسط  والتل البحرية موقعيْ  شماال 

 )معا( .األخير الموقع  بجوار مدمرة وبناية القطاع،

 
 2019-09-10المسائي الثالثاء 

 

  الشهر المتحدة األمم في الرئيس السيد خطاب إن: "رأفت صالح التحرير منظمة  تنفيذية عضو قال •

 األمريكية والمخططات"  القرن صفقة" بـ  تسمى لما المطلق الفلسطيني الرفض على سيؤكد الجاري

 ". الوطني مشروعنا لتصفية اإلسرائيلية

  عن لإلفراج االحتالل على للضغط الدولي والمجتمع اإلنسان  حقوق مؤسسات كافة رأفت صالح دعا •

 ذلك باعتبار االحتالل ثالجات في التي وتلك األرقام مقابر  تسمى ما في سواء   المحتجزة الجثامين جميع

                                                                                                                                                                                                                                                                                         )ص فلسطين(.شعبنا  لحقوق انتهاكا يُعدّ 

  ضمن الغربية، الضفة من  مناطق ضم إسرائيل  إعالن إمكانية من  اشتية محمد الوزراء رئيس حذّر •

  جزءا ليست فلسطين  أرض" إن اشتية وقال، المقبلة االنتخابات في األصوات لكسب نتنياهو محاوالت

 االنتخابية األصوات سيربح  االستيطانية الكتل بضم أنه  يعتقد  كان وإذا لنتنياهو، االنتخابية الحملة من

 )وفا، سوا(".البعيد المدى على  الخاسران وإسرائيل فهو القريب، المدى على

 ذلك في لما الفلسطينية، بالدولة واالعتراف للمسارعة األوروبي االتحاد  ودول إسبانيا محمد اشتيه  دعا •

 1967  عام حدود   على الفلسطينية الدولة إقامة تواجه التي المخاطر ظل  في الدولتين، لحل  دعم من

 )وفا، سما، سوا( .الشرقية القدس وعاصمتها

 االقتصادية األوضاع وأن مسبوقة، غير انسانية أزمة تعيش فلسطين أن من المتحدة األمم حذرت •

  الفلسطينية العامة المالية اسرائيل مع المقاصة ازمة تدفع فيما االنهيار، نقطة إلى وصلت واالجتماعية

 )وفا، سوا ، دنيا الوطن( .وشيك  انهيار نحو
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 152 الـ العادية دورته في العرب الخارجية وزراء  اجتماع  أعمال اليوم انطلقت نفلسطي بمشاركة •

بنود تتعلق  4إن االجتماع سيناقش  العكلوك مهند العربية الجامعةب المناوب السفير قالو بالقاهرة،

 بالقدس والالجئين ودعم اإلسرائيليةبالقضية الفلسطينية وهي التطورات الفلسطينية واالنتهاكات 

                                                                           )ص فلسطين( .اضافة الى دعم موازنة فلسطين تجديد التفويض لألونروا واألسرى

 االلتزام نؤكدم، "محر من العاشر إحياء  مراسم خالل ، هللا  نصر حسن  السيد هللا لحزب العام األمين قال •

  الوزراء رئيس بتدنيس هللا  نصر  السيد وندد عنها، سندافع التي لبنان في الفلسطينيين بحقوق 

 )ق الميادين(."الشريف اإلبراهيمي للحرم الخبيث نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي

 لدى مقيم غير الجديد نيوزلندا سفير اعتماد أوراق المالكي رياض والمغتربين الخارجية وزير تسلم •

 العربية الدول  الجامعة لدى مندوبها بالقاهرة، فلسطين سفير بحضور لويس، جريج  فلسطين دولة

 )وفا(.بالقاهرة فلسطين  دولة سفارة مقر في اللوح، دياب

  سقط  السايح بسام الشهيد األسير إن  بكر أبو قدري اللواء والمحررين  األسرى شؤون  هيئة رئيس قال •

  أدنى من  وحرم المعتقالت، إدارة قبل  من ومتعمدة  ممنهجة طبية جريمة  بحقه مورست أن  بعد شهيدا،

 )وفا(.اإلنسان  حقوق ومبادئ الدولي بالقانون المكفولة المرضى األسرى حقوق 

  الشيوخي عزمي المهندس الشعبية اللجان عام وأمين  المستهلك حماية جمعيات اتحاد رئيس أشاد •

  بهدف  إسرائيل من  العجول استيراد ووقف العربية األسواق من واالستيراد باالنفتاح الحكومة بقرار

 )معا(.باالحتالل االرتباط وفك المحلي المنتج تعزيز

 
 يارة موقعنا على العنوان التاليلالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم ز
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