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 2020-2-18 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

اختفت آثاره (، والذي عاما   53، نبأ استشهاد ابنها فخر محمود أبو زايد قرط ) بيتونياأكدت عائلة قرط في  •

شككت العائلة في رواية قد و ، نه، غرب رام هللاأعلنت قوات االحتالل العثور على جثماو، يوما  11قبل 

 ( ،سوا)وفــاجيش االحتالل حول استشهاد ابنها.

لرئيس خالل إتصال هاتفي مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل اإلستعداد لتنظيم االنتخابات  أكد السيد ا •

 )وفــا(  الحصول على موافقة عقدها في القدس من الجانب اإلسرائيلي. الفلسطينية بمجرد

أمام  قدم السيد الرئيس خالل اإلتصال شرحا مفصال للمبادرة البديلة للصفقة األميركية التي تم طرحها  •

المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسالم وإنشاء آلية دولية و العالمبموافقة غالبية دول  مجلس األمن وتحظى

 ا( ـ)وفمتعددة األطراف أساسها الرباعية الدولية.

لرعاية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السالم   آلليةمانيا لإلنضمام لأسيادته  داعا •

دعمها االقتصادي ولبناء مؤسسات الدولة ودعم "األونروا"، مثمنا مواقف   يا على وشكر ألمان ، العربية

 )وفـا(.ألمانيا بالتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين

م وفق رؤية حل الدولتين، وأن  ن موقف ألمانيا سيتواصل لدعم السال من جانبها، أكدت المستشارة ميركل أ •

 )وفــا( .دورها من أجل تحقيق ذلك ألمانيا ستواصل

أشاد مجلس الوزراء بجلسته األسبوعية أمس بالموقف الذي اتخذه االتحاد األوروبي تجاه خطة   •

ين على حدود الرابع من حزيران  األوروبية إلى المبادرة باالعتراف بدولة فلسط "ترمب"، داعيا  الدول

 )وفــا(ها القدس الشرقية.وعاصمت  1967عام  

محمد اشتيه، حول نتائج د. ته ، إلى تقرير مفصل من رئيس الوزراء استمع مجلس الوزراء بمستهل جلس •

لألمن، والتي قدم خاللها مداخلة أكد فيها على ثوابت الموقف   لمؤتمر ميونخ 56مشاركته بالدورة الـ 

 )وفــا( سطيني الرافض لـ "صفقة القرن".الفل

فدا برلمانيا بريطانيا من حزب  استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، االثنين في مكتبه برام هللا، و  •

لجنة الدفاع في البرلمان توبياس إلوود، وأطلعه على آخر التطورات   المحافظين على رأسه رئيس

 )وفــا( السياسية.
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: "إن الخريطة الواردة في خطة الرئيس األميركي  مع الوفد البريطاني  جتماعقال رئيس الوزراء خالل اال  •

طينية مقطعة األوصال تربط بينها أنفاق أو جسور، بإمكان إسرائيل دولة فلسترمب كارثية إذ تعكس 

 )وفــا( إغالقها متى شاءت".

تي صوتت من أجل االعتراف  برلمان المملكة المتحدة والبرلمانات األوروبية الخالل االجتماع دعا اشتية  •

الدولتين والوقوف إلى   الضغط على حكوماتها لتنفيذ االعتراف، من أجل حماية حل بالدولة الفلسطينية إلى

 )وفــا( جانب العدالة للشعب الفلسطيني.

قال رئيس الدبلوماسية األوروبية جوزيب بوريل، إن مجلس االتحاد األوروبي، سيناقش التسوية الشرق   •

  .مارس 2"صفقة ترامب" األمريكية، بعد االنتخابات البرلمانية في إسرائيل المقررة في أوسطية و

(i24news) 

ناقشنا بإيجاز أفضل  و األميركية"تبادلنا وجهات النظر حول عملية السالم بعد عرض الخطة :ل قال بوري  •

لية المتفق عليها،  اتفق عليها الطرفان وأفضل السبل لحماية المعايير الدوالسبل إلعادة بدء عملية 

 (i24news) ."ليوالمساواة في الحقوق والقانون الدو

وبي عبد الرحيم الفرا وجود إجماع أوروبي على رفض أي خطة  أكد سفير فلسطين لدى اإلتحاد األور •

مله بأن تبادر الدول األوربية بإطالق آلية جديدة لعملية  أ، معربا عن المعايير الدولية للسالم ال تتماشى مع 

 )ت.فلسطين( السالم.

ل التي تفكر بصد الهجوم الفعلي الذي  أكد عضو مركزية فتح صبري صيدم وجود مجموعة كبيرة من الدو  •

الموقف، في إشارة للحديث عن مبادرة اوروبية عربية لتكون بديال عن   القرن" إلنقاذ أحدثته "صفقة 

 )سوا( القرن. صفقة

قال صيدم: أي شيء ال يستند لقرارات الشرعية الدولية ال يلتزم بالقانون الدولي وال يحفظ ثوابت شعبنا،   •

 )سوا(   القيادة الفلسطينية على اإلطالق.  قبل  لن يكون مقبوال من

  مليار شيكل من أموال الضرائب  7.1قال صيدم حول المطالبات اإلسرائيلية بإصدار حجز على مبلغ  •

. أمام حالة القرصنة التي وفرتها صفقة القرن وإعالن اإلدارة  .على اإلطالق. الفلسطينية:"هذا ليس بجديد

 )سوا(األمريكية عنها".

جبهة الديمقراطية بالتحرك األوروبي، في رفضه "رؤية ترامب"، وتأكيده الحقوق المشروعة  رحبت ال •

عربية  –ة، ومحاوالته إلطالق مبادرة أوروبية وتمسكه بقرارات الشرعية ذات الصل للشعب الفلسطيني، 

 )سما( مشتركة، بمواجهة "رؤية ترامب".
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الرئيس شكلت   السيد العامة، طالل ناجي، إن مواقف القيادة  -قال األمين العام المساعد للجبهة الشعبية •

،  ئهالل لقاجاء ذلك خ عربيا وإسالميا وعالميا، مواقف رافضة لـ"صفقة القرن" ل جدارا منيعا صلبا وأدت

 )وفــا( أشرف دبور. لبنانسفير فلسطين لدى 

ؤتمر الوطني األردني اختتمت بمخيِم العودِة لالجئين بمحافظة الزرقاء األردنية، االثنين، فعاليات الم •

القرن"، وأكد المشاركون في المؤتمر، أن اإلعالن األميركي عن الصفقة يمثل  الفلسطيني لرفض "صفقة

 (عمون ).ة القضية الفلسطينيةعدوانا جديدا لتصفي 

أدانت وزارة الخارجية األردنية، موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مد القطار السريع الواصل بين   •

البلدة القديمة في القدس المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة   بيب والقدس إلىتل أ

 (االنباط،سرايا،سبوتنيك )القديمة.

ن في المؤتمر السنوي الذي عقده اتحاد البرلمانيين العالمي باألمم المتحدة في  طالب وفد دولة فلسطي  •

حد البنود الواجب نقاشها من قبل البرلمانيين التعليم تحت االحتالل األجنبي كأ  نيويورك، بضرورة إدراج

 )وفــا( حول العالم.

 )عمون،خبرني( لصفقة.مستشار عرفات يطالب بوحدة أردنية فلسطينية ويتحدى أن يكون ترامب قرأ ا •

 
 2020-2-17 ثنيناال المسائي

 

أعلن عضو تنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدالني، أن الجانب الفلسطيني قد يتوجه إلى المحاكم الدولية،   •

الشركات العاملة في المستوطنات اإلسرائيلية، والداعمة لالستيطان بطريقة غير  لرفع قضايا ومحاكمة

  (،الميادين )سبوتنيك  .شرعية

االسرائيلية بعملها يستهدف قتل حل الدولتين   -سم الخرائط االمريكية قال مجدالني إن شروع لجنة ر •

 ( FM)راية  وتصفيتها. واغتيال عملية السالم

و تنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف، إلى أن اجتماع اللجنة التشاوري، الذي عقد أمس  أشار عض  •

على أهمية ترتيب البيت الداخلي والوحدة الفلسطينية، لمواجهة )صفقة القرن(.  األحد، في رام هللا، أكد 

 )ص.فلسطين(

يد على أهمية بقاء االتصاالت، وهي جارية من أجل ذهاب وفد منظمة التحرير  قال أبو يوسف:"تم التأك •

الفصائل"، مشيرا  إلى أنه "حتى اآلن لم يجر تحديد مواعيد من حركة حماس إلنجاح  إلى قطاع غزة للقاء 

 )ص.فلسطين(زيارة غزة". 
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س الوزراء االسرائيلي المتطرف بنيامين استنكر عضو تنفيذية منظمة التحرير صالح رأفت تصريحات رئي  •

الضفة الغربية لدولة إسرائيل، ووصفها بأنها تعكس الموقف الحقيقي لقوى اليمين   نتنياهو بشأن ضم

 ( ،سوا)معــا واليمين المتطرف في إسرائيل.

ان   قال عضو مركزية فتح اللواء توفيق الطيراوي:"نتنياهو يقول ان لديه خرائط ويريد من هذه الخرائط •

لخريطة فلسطين االساسية ونحن نقول ونرد عليه ان فلسطين فيها خارطة واحدة من   تكون جديدة خالفا

 )ص.فلسطين(نهرها لبحرها". 

هاجم الطيراوي مواقف حركة حماس األخيرة والتي تعيق وصول وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة، كما   •

 )ص.فلسطين(عاما .   13ل السياسي وإحتجازها للبعض منذ أكثر من سة اإلعتقا اربممإستهجن إستمرارها 

أكد عضو مركزية فتح ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع االسرائيلي محمد المدني، أن "صفقة القرن"   •

قواعد القانون الدولي وتستهدف إدامة الصراع  اسرائيلية ثنائية تنسف كل -أمريكية ليست أكثر من رؤية 

 )وفــا(  في المنطقة.

قال االمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي ان اللقاءات الجدلية التي تجريها لجنة التواصل مع   •

 سنوات تستدعي تقييما لعمل هذه اللجنة من قبل منظمة التحرير. 8مدار  على االسرائيليالمجتمع 

 ن()ص.فلسطي

قالت صحيفة معاريف االسرائيلية ان اتصاالت جرت خالل المؤتمر االمني الذي عقد في ميونخ لبلورة  •

 ( DW،)معــا لتكون بديال لصفقة القرن االمريكية. مبادرة اوروبية عربية

وزراء خارجية الدول االعضاء باالتحاد، اتفقوا   قال سفير فلسطين لدى االتحاد االوروبي عادل عطية إن •

الشهري الرسمي على مناقشة رؤية االتحاد االستراتيجية على ضوء "صفقة القرن"،   خالل اجتماعهم

 )وفا( وسبل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية.

ي لحل  أكد سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، جاهزية روسيا للعب دور مهم في أي جهد دول •

اإلسرائيلي، خاصة التحرك في إطار الرباعية الدولية، باعتبارها نافذة دولية مهمة.  الصراع الفلسطيني 

 )ص.فلسطين(

أشار نوفل إلى أن المشاركة الفلسطينية بمنتدى "فالداي" السنوي في موسكو ليست مشاركة فصائل بل   •

نبيل شعت ممثال للسيد الرئيس إضافة إلى عضو تنفيذية منظمة التحرير د. احمد   ا د.يشارك فيها رسمي 

 )ص.فلسطين(مجدالني.

أطلع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بمقر المجلس بالعاصمة األردنية، عمان، وفدا برلمانيا  •

ى آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة مخاطر "صفقة  إبراهيم ليانتو، عل إندونيسيا برئاسة النائب 

 )وفــا(القرن" على الحقوق الفلسطينية .
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قالت د. حنان عشراوي:"إن المجتمع الدولي مطالب بتشكيل تجمع مضاد للقوى المناهضة للقانون الدولي   •

ا  برلمانيا  بريطانيا  يستند الى الحقوق والعدالة"، جاء ذلك خالل استقبالها اليوم، وفد والسالم الشامل، 

 )وفا( رفيع المستوى، برئاسة توبياس إلوود.

طالبت وزارة الخارجية، بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ "صفقة القرن" األميركية، الهادفة إلى تصفية   •

وأكدت أن المجتمع الدولي ليس لديه متسع من الوقت إلنقاذ ما تبقى من فرص   القضية الفلسطينية،

 )وفــا(على أساس حل الدولتين.لتحقيق السالم 

بنيامين نتنياهو في ادعائه أمام المستوطنين أن   تصريحات، حذرت الجبهة الديمقراطية، من خطورة  •

والسامرة جزء من إسرائيل"، في إعالن واضح عن شطبه من الخارطة والحقا    أراضي الوطن في "يهودا

 )قدس نت(  .من الوجود وطنا  اسمه فلسطين

ة الديمقراطية تهديدات وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينت لقطاع غزة، وتوعده بأن  أدانت الجبه •

  30اغتيال )حرفيا (  بأن جيشه ، كما استهجنت الجبهة تباهي بينت مؤخرا مؤلما  جدا   الربيع القادم سيكون

 )معــا(  منذ توليه منصبه الوزاري. فلسطينيا  

، عقب  48ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي العام جددت القوى الوطنية واإلسالمية،  •

االثنين، في مدينة رام هللا تأكيدها على اإلجماع الفلسطيني القيادي والفصائلي  اجتماع مشترك عقد اليوم 

 )وفــا( والشعبي الرافض لــ"صفقة القرن".

قتضب تعديل اسمها لتحمل اسم "الهيئة قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان م  •

 )وطن(العودة ومواجهة الصفقة".  الوطنية لمسيرة

يرافقه مدير عام  اطلع المفوض العام لوكالة "األونروا" باإلنابة، كريستيان ساوندرز، اليوم اإلثنين،  •

 )وفــا(  كوردوني، على أوضاع مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.  الوكالة في لبنان كالوديو

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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