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 2020-2-19 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

  على  وافقت التحتية للبنية الوطنية اللجنةما تسمى  أن الثالثاء اإلسرائيلية النقل وزارة باسم متحدثة أكدت •

 بالقرار سموتريتش بيزاليل النقل وزير ورحب تلة،محال بالقدس البراق حائط من بالقرب قطار محطة بناء

 ( DW)".تاريخي " بأنه ووصفه

  غوش  بينها الضفة في مستوطنات أمس ترمب، الرئيسمن  األميركي مقربان الكونغرس عضوان في ارز •

  جزًءا   تكون أن  يجب المناطق هذه"  إن  وقاال .األردن غور  ومنطقة   ، اإلبراهيمي  الحرم منطقة  و  عتصيون،

 (هيوم يسرائيل صحيفة) ".إسرائيل من

  المساعي  إطار في بروكسل  البلجيكية العاصمة الثالثاء، المالكي رياض  د. الخارجية وزير وصل •

 (الوطن  دنيا)(. القرن  صفقة)  ضد دولي تأييد أكبر لحشد الحثيثة الفلسطينية

 لتبني  األوروبي دتحااال خارجية وزراء ، (حشد)  الفلسطيني الشعب  حقوق لدعم  الدولية الهيئة طالبت •

ً  المعروفة األمريكية  السالم لخطة  رافض موقف ــ  إعالميا  )سما( ."ترامب صفقة" ب

نحن شعب واحد وان تعددت المواقع وقد  :"الداخل ب  طلب الصانع عضو قيادة المتابعة العليا للجماهير قال •

ميعاً ويجمعنا المصير ل ولكن القضية الوطنية هي القضية الجامعة لنا جا ض الن  ومواقع تختلف مواقف

 )ت.فلسطين(."المشترك

نحن نعمل على كل المستويات بما فيها نعمل على تجنيد رأي عام حتى داخل المجتمع  :"طلب الصانع  قال •

من نريد صنع السالم مع شريك اسرائيلي ووجود مثل هذا الشريك هو انتصار   االسرائيلي، النه مع

                                      )ت.فلسطين(."لنا

 بسبب األرض على تحقق القرن  صفقة من جزء أن فؤاد أحمد أبو الشعبية للجبهة  العام األمين نائب اعتبر •

  يكون  أن يجب  األمة أبناء لكل الرئيسي أن الهدفوقال  واشنطن، به تتحكم الذي الرسمي العربي الوضع

 )ق.الميادين(  .القرن صفقة إفشال 

  اعتداء  أي ردع من تمكنها  الفسطينية للمقاومة  امكانات قدم  اإليراني الثورة حرس  أن  فؤاد أحمد  أبو أكد •

                                                                                                                             ()ق.الميادين  .إسرائيلي

  أمام  الباب فتح  إسرائيل، مع العربية الدول بعض تقارب إن  ريف،ظ جواد اإليراني، الخارجية وزير قال •

  األعلى  للمرشد الرسمي الموقع على نُشر له حوار في ذلك جاء، "القرن  صفقة" المتحدة الواليات إعالن

 )االناضول،سبوتنيك(.خامنئي علي  اإليراني،

 ضد أمريكية مشاريع رة،األخي  السنوات خالل خاص وبشكل دعمت العربية، الدول بعض إن ظريف قال •

  الشرق  في  للسالم األمريكية الخطة أو ،"القرن صفقة"بـ  يُسمى وما الفلسطينيين،

 (االناضول،سبوتنيك ).األوسط

 
 2020-2-18 ثالثاءال المسائي
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عن حالة حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال   السنويتقريرها )في رحبت منظمة العفو الدولية  •

 )وفــا(  بإعالن المحكمة الجنائية في الهاي، فتح تحقيق ضد إسرائيل. (أفريقيا

(  قلنديا ) مطار أراضي على ضخم استيطاني  حي  إلقامة  خطة  مؤخًرا،  اإلسرائيلية،  اإلسكان  وزارة  تُِعد   •

 (هآرتـس صحيفة ).المحتلة القدس  شمالي المهجور

فلسطين لدى االتحاد األوروبي عبد الرحيم الفرا، أن وزير الخارجية د. رياض المالكي سيطرح   أكد سفير •

خالل زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، موضوع زيارة الرئيس محمود عباس لبروكسل، وسيمهد لهذه  

 .)ص.فلسطين(الزيارة

وزراء خارجية االتحاد األوروبي جددوا رفض أي مبادرة أو خطة سالم ال تتماشى مع  ، أن أكد الفرا •

الشرعية الدولية من جهة، وتأكيدهم على عدم السماح بفرض دولة االحتالل لسياسة األمر الواقع أو  

            . )ص.فلسطين( أي تصرف أحادي الجانب

ة القرن" ستكون على طاولة النقاش باجتماع  قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، إن "صفق •

االتحاد األوروبي بآذار المقبل، مؤكداً أن أوروبا تسعى الحترام القانون الدولي، وأنها ال تقبل إال بخطة  

 )وفــا،شاشة(  تتماشى مع المعايير الدولية.

يستال باالرض بين اسيلبورن أن وجود مبعوثة االتحاد االوروبي الخاصة لعملية السالم سوزانا تر •

لجمع ما هو مطلوب عبر تقرير مفصل ستعده، ومن ضمنها إجراء   الفلسطينية المحتلة واسرائيل،

 )وفــا،شاشة( االنتخابات االسرائيلية مطلع الشهر القادم.

أساس القانون الدولي والشرعية   للسالم علىأكد د. صائب عريقات وجوب اإلسراع بعقد مؤتمر دولي  •

العربية وبما يضمن إنهاء االحتالل وتجسيد استقالل دولة فلسطين على حدود   السالم الدولية ومبادرة 

 )وفــا(  وبعاصمتها القدس الشرقية.  1967

يركية، وتايالند، إلى االنسحاب فوًرا من العمل بالمستوطنات  دعا عريقات، عدة دول أوروبية وشركات أم •

اجتماعات منفصلة مع عدد من القناصل   اليوم،الشرعية، جاء ذلك بعد عقد عريقات  غيراالستعمارية 

 )وفــا( األوروبيين بالقدس ورام هللا.

استنهاض للموقف األوروبي لصالح  قال المتحدث باسم فتح بأوروبا جمال نزال، إن ما يجري اآلن هو  •

لالنحياز األميركي، الذي انتقل إلى تبني الرؤى والطروحات اإلسرائيلية  خلق جبهة موازية

 )ص.فلسطين(الكاملة.

متحدة، وهذه  قال نزال ان مواقف االتحاد األوروبي تستند على الشرعية الدولية، وقرارات األمم ال •

                                                                                                       )ص.فلسطين( االستقالل، وإقامة الدولة المستقلة.  مرجعيات تعطي شعبنا حق

أعلنت وزارة االقتصاد، البدء بتحرك قانوني ضد شركة التجارة اإللكترونية األمريكية “أمازون”،   •

 )االناضول( لة.للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحت  لتقديمها خدمات شحن 

أدانت وزارة الخارجية عدوان مليشيات المستوطنين اإلرهابية المسلحة الهمجي على المواطنين   •

شرق رام هللا، وإصابة عدد من رعاة األغنام بكسور ورضوض تراوحت   الفلسطينيين ببلدة المغير شمال 

 )وفــا( بين طفيفة ومتوسطة، بحماية جيش اإلحتالل.

ظمة التحرير د. أحمد مجدالني، خالل كلمته بمنتدى "فالداي" الدولي للحوار  أكد عضو تنفيذية من  •

الشرقية الروسي إن الرؤيا الفلسطينية لشرق أوسط مستقر تنطلق من   بالتعاون مع معهد الدراسات

 )دنيا الوطن(ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
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اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وعدم استجابة إسرائيل لمتطلبات  أكد مجدالني، أن إستمرار اإلحتالل  •

للسياسات األمريكية الخاطئة بالمنطقة، هو اساس دخول منطقة الشرق األوسط   السالم العادل، باإلضافة 

 )دنيا الوطن(بمرحلة حرجة من عدم االستقرار.

تجهيز إن "صفقة القرن" تمثل  قال عضو مركزية فتح عباس زكي خالل ندوة نظمتها هيئة االمداد وال •

للقانون الدولي، ويجب التصدي لها من الجميع ألنها تعتبر اعتداء على العالم  خرقًا وانتهاكا صريحا 

 )وفــا،النجاح( أجمع، كونها تمس الشرعية الدولية.

ه،  بادر النائب أحمد الطيبي خالل خطابه بالكنيست الى تمزيق خريطة “صفقة القرن” وداسها تحت قدمي  •

قبل أن يتطرق الى حملة التحريض التي يقودها نتنياهو ضد القائمة المشتركة وضد   قائال إن هذا مصيرها 

 )القدس العربي(  فلسطينيي الداخل.

قال سردار مسعود خان، رئيس الجزء الخاضع إلسالم آباد من إقليم كشمير المعروف باسم "آزاد جامو   •

القرن" المزعومة زعزعت المصداقية تجاه عرض الرئيس األمريكي دونالد   وكشمير"، إن "صفقة

 )االناضول( .ترامب لوساطة بين الهند وباكستان

دعا مدير دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار واالستيطان عبد هللا أبو رحمة، أبناء شعبنا للمشاركة   •

واإلعالن عن لجنة حماية، للتصدي لهجمات االحتالل والمستوطنين، قرب قرية  في االعتصام المفتوح،

 )ص.فلسطين( المغير شرق رام هللا.

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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