
  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu / 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2019-09-12 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 رئيس تصريحات رفضت التي العالم دول لمواقف العالي وتقديره  شكره عن رئيس،السيد ال أعرب •

 أرض من جزء هي التي الغربية الضفة  من أجزاء ضم  نيته حول  نتنياهو  بنيامين االحتالل حكومة

 )ت.فلسطين،وفـا(.الفلسطينية الدولة

 في األثيوبية الطائفة  من وفدا  هللا، رام مدينة في الرئاسة بمقر ،أمس مساء رئيس،السيد ال استقبل •

  وأكد؛ عازاريا افيو للطائفة الروحي والزعيم  موال، شلومو السابق الكنيست عضو  برئاسة إسرائيل،

 الصراع إلنهاء الدولية الشرعية قرارات على القائم والدائم العادل السالم تحقيق ضرورة سيادته

 (،معـا،سوا)وفـا .المقبلة لألجيال أفضل  مستقبل وبناء اإلسرائيلي، – الفلسطيني

  الجمهورية رئيس إلى الرئيس، من رسالتين طوباسي، مروان  اليونان لدى فلسطين دولة سفير سلم •

  من سيكون التهديد، هذا  نتنياهو نفذ  حال في إنه"الرسالتين؛ في وجاء ؛الوزراء ورئيس اليونانية،

 )وفـا(". الخطير التحرك هذا مثل لمنع الالزمة الخطوات جميع اتخاذ الكاملتين ومسؤوليتنا حقنا

  دون السلطة من يجعل ان نتنياهو  مخطط  إن عريقات  صائب. د التحرير منظمة  تنفيذية سر أمين قال •

 العربية المبادرة بتغير نسمح لن، مضيفا بأنه الغربية  الضفة عن  منفصل غزة قطاع يبقى  وان  سلطة

 )ق.العربية(.االشكال  من شكل  بأي لالسالم

 إسرائيل، على عقوبات لفرض الدولي األمن مجلس المالكي، رياض والمغتربين الخارجية وزير دعا •

 الميت،  البحر وشمال   األردن غور منطقة  ضم نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس إعالن عقب

 (،معـا،سوا)وفـا .باالنتخابات فوزه حال

  مع  التنسيق درجات اعلى في نحن :األخير نتنياهو  إعالن حول  ملحم ابراهيم الحكومة باسم الناطق قال •

  على ستؤثر خطيرة  نوايا يعكس نتنياهو به صرح والذي  االردن وتحديدا  والشقيقة الصديقة الدول

 .)ق.العربية(  الدوليين والسالم االمن

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 

  يمكن وال االتفاقيات كل  حل  يكون  قد بخطواته  نتنياهو: رأفت صالحالتحرير  منظمة  تنفيذية عضو قال •

 ق.روسيا اليوم( ). االتفاقيات بهذه شيء باي ملتزمة تبقى ان وقيادته الفلسطيني للشعب

واضح ان نتنياهو افلس في حملته االنتخابية بكل   :اللواء جبريل الرجوب قال امين سر مركزية فتح •

  سيذهب  فشل اذا النه مستقبله هو  ما مدرك  هان اعتقدواستخدمها لتجنيد اليمين،  الوسائل القذرة التي

 )ت.فلسطين( .السجن الى

دائماً وابداً الموضوع والحقوق والدم واالحتياجات الفلسطينية   :ماجد الفتياني ثوري فتح سر أمينقال  •

التحريضية التي يلجىء اليها نتنياهو إلستعطاف وجر هذا اليمين االسرائيلي  هي المادة االعالمية

 )ق.روسيا اليوم(. ناالستيطاومنظومة 

 محاولة نتنياهو هو عنه  أعلن ما: إن نتنياهو تصريحاتحول  كميل،  هللا  عبد فتح ثوري عضو قال •

   هرولة بسبب العربي الضعف عن  ناتج ذلك كل و ،خطيرة مسألة أمام نحنو، المتطرفة األصوات لكسب

 )ق.العالم(.التطبيع نحو بعضال

 ابتالع  من المزيد إلى باالستمرار يطمح نتنياهو  :ينينالع أبو سلطان فتح حركة في القيادي قال •

 )ق.العربي(. المحتلة الفلسطينية االرض سيشعل هذه مثل خطوة على نتنياهو أقدم وإذا؛ األراضي

نددت حركة فتح بما أعلنه نتنياهو من تخطيطه لضم األغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت إلسرائيل   •

للمتحدث باسمها د. جمال نزال أوروبا بتوفير الرد العملي والمنطقي الوحيد   وطلبت فتح في بيان، 

 )معـا(.على هذه الخطوة المدمرة من خالل االعتراف األوروبي بدولة فلسطين 

  لتصفية شامل مخطط امام نحن الطاهر، ماهر الشعبية الجبهة في السياسية العالقات دائرة مسؤول قال •

)ق. اإلخبارية  .العربي الرجعي الصهيوني االمريكي المحور يقودة  المخطط  وهذا  الفلسطينية القضية

 السورية(

  جريمة هي  االحتالل به يقوم  ماإن  :ظريفة ابو  الديمقراطية طالل  للجبهة السياسي المكتب عضو قال •

  يقايض ان االحتالل يحاول حيث ، منكوبة منطقة الى المنطقة حول الذي الدائم الحصار وهذا  ذاتها، بحد

 )ق.الكوفية(. النضالي الفعل  اشكال كل

 من أجزاء لضم نتنياهو خطة من قلقه عن أمس جوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين عبر •

 ويقوض قانوني غير إجراء سيكون هذا إن وقال باالنتخابات، فاز إذا المحتلة الغربية الضفة

 .)رويترز(بالمنطقة السالم احتماالت
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في حال  األردندعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألخذ إعالن نتنياهو حول نيته ضم غور  •

محمل الجد، ألن اإلسرائيلي يكذب في كل شيء إال في الوعود  علىنجاحه باالنتخابات، "

 )وفـا،معـا،سوا(".االنتخابية

 المحاولة هذه قبول  اإلطالق  على  يمكن ال" بأنه نتنياهو، تصريحات التركية، الخارجية وزارة وصفت •

 المبادئ إسرائيل  انتهاك على الرد إلى الدولي المجتمع وندعو واقع، أمر لفرض المشروعة غير

 (وفـا،معـا،سوا) ".بوقاحة األساسية القانونية

  أن على تنص والتي  االنتخابية حملته ضمن  نتنياهو أرسلها التي الرسالة أن الدولية العفو منظمة قالت •

  المواطنين ضد دموي تحريض بمثابة هي" ورجال  نساء أطفال، - جميعًا إبادتنا يريدون العرب"

 )ق.القدس اليوم( .الفلسطينيين

 تعكس العالم دول بكافة  الشاجبة الفعل  ردودالفلسطينية   باسم الحكومة الناطق ملحم إبراهيم قال •

  إسرائيل  عرش على ملكا تعيده  انتخابية كورقة الفلسطينية االرض استخدام يحاول  الذي نتنياهو عزلة

 )العربية(.

  محمد القطري السفير تصريحات إن رباح: رمزي الديمقراطية للجبهة السياسي المكتب عضو قال •

 )معـا(".األمام إلى االنقسام إنهاء  مسار دفع مصلحة في تصب وال  تخدم ال" األخيرة العمادي

 
 2019-09-11المسائي االربعاء 

 

استقبل السيد الرئيس، اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وزير خارجية لوكسمبورغ جان   •

الضيف، على آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية، أسلبورن؛ واطلع سيادته، الوزير 

تهت ان تم فرض مجددا التأكيد على أن كل االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ستكون قد ان

 )ت.فلسطين،وفـا(السيادة اإلسرائيلية على أي جزء من األرض الفلسطينية المحتلة.

ق مبدأ حل  على موقف بالده الداعم لتحقيق السالم وفأكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن   •

بأي  إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين، وعدم االعترافالدولتين، ورفض أية 

 )ت.فلسطين،وفـا( ، بما في ذلك القدس.1967تغييرات على حدود ما قبل العام 
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ي العام في القدس جيسيكا اوالوسون  بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، مع القنصل السويد •

وبحث اشتية مع اوالوسون خالل اللقاء، الذي عقد بمكتبه، بمدينة رام تنموية، سبل دعم المشاريع ال

 )ت.فلسطين،وفـا(  سبل دعم المشاريع التنموية في فلسطين. هللا،

رئيس حكومة قرر المجلس الوطني مخاطبة األمم المتحدة وبرلمانات العالم، ردا على تصريحات  •

اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت، في حال فوزه  االحتالل نتنياهو بسط السيادة

 )وفـا،معا(.شر من هذا الشهرباالنتخابات المقررة في السابع ع

استنكر عضو تنفيذية منظمة التحرير، صالح رأفت اعالن نتنياهو، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكا فظاً   •

 ".)سما(اإلسرائيلي –الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني  وكل قراراتلدولي للقانون ا

مخططات التوسع واالستيطان التي  أشار عضو تنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف إلى أن  •

أخضر من اإلدارة األمريكية وفي ظل صمت المجتمع الدولي على عدوان   أعلنها نتنياهو جاءت بضوء

د  بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه مؤكداً أن هذه المخططات وعمليات التهوياالحتالل 

 ، معا(ساناق.العالم،).ستواجه بصمود فلسطيني

الوطني فتح، من أي محاولة لرئيس حكومة االحتالل نتنياهو لفرض السيادة   حذرت حركة التحرير •

 (،معـان،وفـا)ت.فلسطي .الدولة الفلسطينية في الضفة اراضي وضم مناطق من 

 عزمه نتنياهو يامينبن اإلسرائيلي، الوزراء رئيس إعالن  ن إ محيسن جمال  فتح مركزية عضو قال •

 االتفاقيات ولجميع الدولي، للقانون مخالف باالنتخابات، نجاحه حال في األردن غور  على السيطرة

 .)ص.فلسطين(الفلسطيني الجانب مع والتفاهمات

  بديهيات ضد  ومبيت صارخ عدوان  هذا  :االخير نتنياهو اعالن  حول  عمرو  نبيل فتح بحركة القيادي قال •

 .)اجيال( الفلسطينية الوطنية  لحقوقا

تقطاب أصوات مجرد وعود انتخابية، هدفها اس نتنياهو ليستقالت الجبهة الديمقراطية إن تصريحات  •

اللوائح األخرى،  بل هي  واألصولية المتطرفة، فحسب، أو المزايدة على منافسيه في  التيارات اليمينية

ي إقامة "دولة إسرائيل الكبرى"، والذي بدأ بتنفيذه عملياً أيضاً إعالن عن مشروعه السياسي ف

 .)دنيا الوطن، معا(وميدانياً، حتى قبل تصريحاته باألمس
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 انتخابية ورقة هذه : جديدة اراضي ضم نتنياهو سعي  حول  ملحم ابراهيم الحكومة باسم الناطق قال •

)ق.الغد .  الدولية الشرعية قبل من ادانة موضع  وهي  الناخبين استجداء ويحاول همومه باليغ وهو 

 العربي(

اإلسالمي إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي "فرض السيادة اإلسرائيلية على  أدانت منظمة التعاون •

، انتخابه" وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادةجميع مناطق غور األردن  

 (،معـا،وفـاالعربية).سبتمبر الجاري 15منظمة أنها ستعقد في جدة، األحد الأعلنت  فيما

إعالن رئيس وزراء حكومة االحتالل عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة   أدانت سوريا بشدة •

عتداء  في سياق الطبيعة التوسعية لالحتالل، وخطوة جديدة في االالغربية المحتلة، مؤكدة أنه يأتي 

 (،معـا)ت.فلسطين،وفـا ة الفلسطينية. على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاوالت تصفية القضي

نية بشدة إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة أدانت الخارجية البحري •

عديا سافرا غور األردن وشمال البحر الميت. وأكدت أن اإلعالن يمثل تاإلسرائيلية على منطقتي 

ارا على عدم التوصل لسالم عادل  ومرفوضا على حقوق الشعب الفلسطيني ويعكس اصر

 .)العربية(وشامل

ولة اإلمارات العربية المتحدة، اليوم، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه استنكرت د •

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل في رئيس وزراء االحتالل 

 )وفـا،معـا،سوا(حال فوزه باالنتخابات.

ته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية أعرب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي عن إدان •

من الضفة الغربية  االحتالل بنيامين نتنياهو بشأن عزمه ضم أراضوالمتغطرسة لرئيس وزراء 

، وفرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن وشمال البحر الميت في حال  1967المحتلة 

 )وفـا،معـا،سوا( فوزه في االنتخابات المقبلة.

ناتور الديمقراطي األمريكي الذي يسعى للترشح للرئاسة بيرني ساندرز أن إعالن نتنياهو  أكد السي •

في تغريدة على موقع تويتر: "مقترح نتنياهو بشأن ضم أراض محتلة وقال  ،ينتهك القانون الدولي

من يدعمون عملية السالم يتعين عليهم   ينتهك القانون الدولي ويجعل حل الدولتين مستحيالً، وكل 

 (DPA".)القدس العربي، رفض ذلك
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نتنياهو بضم أراض من حذر االتحاد األوروبي، اليوم، من أن تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  •

فاز في انتخابات األسبوع المقبل "يقوض فرص السالم في  الضفة الغربية المحتلة إذا 

 (،معـا،سكاي نيوز)ت.فلسطين،وفـاالمنطقة".

ألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن تصريحات نتنياهو "ال تساعد في جهود إحالل  قال األمين العام ل •

 )الجزيرة(."وزن قانوني حسب القانون الدولي أي السالم بالمنطقة، وتفتقر إلى 

دانت وزيرة الخارجية السويدية الجديدة آلن لندا إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بشأن غور األردن  •

الت إن االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي يريان في حديث نتنياهو مخالفة وق وشمال البحر الميت،

 )الجزيرة(.للقانون الدولي

ر الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تغريدة على حسابه تويتر "إن الوعد االنتخابي قال وزي •

، هو إقامة دولة أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل االنتخابات لنتنياهو، الذي يوجه كل 

 )ترك برس(."عنصرية

لس الشيوخ للبرلمان أطلع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان منتصر أبو زيد، رئيسة مج •

نزارباييف على تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، واالنتهاكات الكازاخستاني داريغا 

ني، والمخالفة التفاقيات جنيف وقواعد القانون  اإلسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطي

 ا،سوا()وفـا،معـ الدولي، ورفضها تنفيذ كافة قرارات األمم المتحدة.

قال رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، باشرت دائرة شؤون الالجئين   •

ة الطارئة للمخيمات بقيمة  ستمول ضمن المخصصات اإلضافية من المنحبتنفيذ رزمة مشاريع جديدة 

 )وفـا(.مليون شيقل، والتي ستشمل أربعة عشر مخيما

الرئيس محمود عباس السيد االشتراكي اللبناني دريد ياغي موقف ثمن نائب رئيس الحزب التقّدمي  •

"صفقة القرن"، ومحاوالت الترويج لها، كما حدث في "ورشة  تسمى بـالرافض والمتصدي لما 

 ين()ت.فلسط.المنامة" 

بحثت عضو تنفيذية منظمة التحرير حنان عشراوي، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر في  •

في تل ابيب دانييل دوفيالرد الوضع السياسي الراهن والقضايا ذات يسن، ورئيسها القدس ديفيد ك

 )وفـا،معـا،سوا( االهتمام المشترك.
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لخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام هللا، رئيس مكتب ودع وزير ا •

سبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة  دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، لمناتمثيل اليابان المعتمد لدى 

 )وفـا،معـا،سوا( فلسطين.

ناكو لدى فرنسا كريستوف سلم سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، اليوم، سفير إمارة مو •

الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى وزير خارجية إمارة موناكو  شتاينر، رسالة خطية من وزير 

فاقية جنيف الرابعة على حالة فلسطين كدولة تحت االحتالل، وذلك  جيل تونيلي تتعلق بتطبيق ات

 (وفـا،معـا) إسرائيل يوميا. لمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع هذه االتفاقيات، التي تنتهكها

 .)وفـا(جبهات  عدة على معارك يشن  نتنياهو: تقرير •

 
 التالي لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان
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