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 2020-2-24 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

هما   الماضية ساعة متأخرة الليلةعدوان اإلسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق في  فيشهيدين  •

،الشرق  القدس دوت كومدنيا الوطن ،) . عاًما" 23عاًما" و زياد أحمد منصور " 24سليم أحمد سليم " 

 (االوسط

، في سلسلة غارات شنتها طائرات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع  الماضية أصيب أربعة مواطنين، الليلة  •

 وكاالت(..)وفا، ت.فلسطين، معا، غزة

  الشعب  بممارسة المعنية المتحدة األمم لجنة رئيس نيانغ، شيخ المتحدة، األمم لدى السنغال سفير قال •

  من  باالنسحاب المفاجئ  لقرراها تفسير أي تقدم لم أوكرانيا إن للتصرف، القابلة غير لحقوقه الفلسطيني

 )القدس العربي( .اللجنة

كشف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن رئيس الموساد يوسي كوهين زار العاصمة   •

الجاري لطلب مواصلة النظام القطري دعم حماس وذلك بتكليف من بنيامين  أوائل فبرايرالقطرية الدوحة 

 .(east-online ).نتنياهو

عملية تمويل قطر لحماس يعني استمرار حالة  "إن استمرار ، القيادي في حركة فتحقال حازم أبو شنب •

ديد من البلدان العربية عر تقوم بعمليات تمويل لإلنقسام في ال أن قط اإلنقسام الفلسطيني، كما

   ".)ق.العربية( المختلفة

 إسرائيلية أمنية وقيادات الموساد جهاز لرئيس قطر استقبال بشدة«» األحد، ، الشعبية الجبهة أدانت •

  قطر  تُقّدمها التي المالية الرشوة تغطيه لن  ذلك مخاطر: »إن بيان في  الجبهة وقالت أخرى 

 )عكاظ السعودية( .«للفلسطينيين

استنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية مصادقة وزير الجيش اإلسرائيلي نفتالي بينيت على مخطط   •

 (وزارة األوقاف  )وفا،. بالخليلالحرم اإلبراهيمي  المصعد" في"مشروع  
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  هذا " القرن صفقة" وفق بالحدود الخاصة الخرائط رسم من االنتهاء سيتم  أنه نتنياهو، بنيامين قال  •

  افتتاحه  بعد أربع كريات مستوطنة في ألقاه خطاب خالل التفاصيل من مزيًدا نتنياهو يكشف ولم، األسبوع 

 (كوم   دوت القدس) .المستوطنة داخل استيطاني حي

أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األحد، وزارة الجيش بتوصيل الكهرباء الثنتي عشرة  •

 )معا(.شرعية( في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بؤرة استيطانية )غير

 2020-2-23 حداال المسائي

ً واحداً في مواجهة المؤامرات المحدقة بقضيتنا  ناأشار السيد الرئيس، اليوم، إلى أن شعب  • يقف صفا

كافة   وتكريس وحدتنا، االمر الذي يتطلب استنهاض الطاقات الداخليوضعنا  الوطنية، لذا علينا تمتين

 )وفا، ت.فلسطين(. لتحقيق آمال شعبنا ببناء دولتنا

ب آخران، اليوم، برصاص قوات االحتالل قرب السياج الحدودي شرق خان يونس  استشهد شاب وأصي  •

طنين انتشال جثمان شاب ملقى  أصيبا في القدم أثناء محاولة مجموعة من الموا وأفاد مسعف بأن شابين 

 ( ...)وفا،سماد بقصف مدفعيعلى األرض، استشه

ي يظهران مجددا في التنكيل بجثمان الشهيد قالت وزارة الخارجية، إن "فاشية االحتالل وانحطاطه األخالق •

،  وفا.)"2003يعيد الى ذاكرتنا ما حصل مع المتضامنة األميركية راشيل كوري عام  محمد الناعم، وإنه

 (.، وكاالت..قع الخارجيةمو

استنكرت حركة فتح، "الحادث اإلجرامي الذي أقدمت عليه قوات االحتالل بانتشال جثمان الشهيد محمد   •

الناطق باسم فتح حسين حمايل، إن "هذا السلوك يعد جريمة حرب بشعة يجب   بالجرافة" وقال الناعم، 

 االماراتي( 24".)الوقوف عليها من كل المؤسسات

باسم فتح حسين حمايل،"العالم أجمع بضرورة توفير حماية دولية فورية لشعبنا"، واكد  لناطق طالب ا •

الناعم، يعبر عن العقلية الهمجية واإلجرامية التي تحكم   بجثمان الشهيد محمدحمايل ان مشهد التنكيل 

 (  ، ..االماراتي 24)سلوك قادة االحتالل".

الناعم، في خان  ، بتنكيل قواته بجثمان الشهيد محمد علي رحب وزير الجيش اإلسرائيلي نفتالي بينيت •

ا سنفعل وسنعمل  بواسطة جرافة عسكرية وقال بينيت إنه "هكذا ينبغي وهكذ يونس جنوب قطاع غزة،

 " .)حسابه في تويتر، وفا(.ضد المخربين
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حدات االستيطانية أدان نائب رئيس الوزراء، االيرلندي تانيست كوفيني، اإلعالن األخير عن بناء آالف الو •

وأكد كوفيني أن كل النشاط االستيطاني في األرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني  في القدس الشرقية

 وفا(.)القانون الدولي.   بشكل واضح بموجب

أدانت جامعة الدول العربية، إعالن اسرائيل بناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة في القدس الشرقية   •

خطة تهدف إلقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار  عالن عنالمحتلة، واال

 الشرق االوسط( قلنديا".)وفا، 

نية، إدانتها لبناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها  جددت وزارة الخارجية االسبا •

.) وكالة األنباء الكويتية "كونا"، ير الدوليةالدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين وفق المعاي  تخالف القانون

 وفا(

يلي مؤخرا بشأن بناء أعربت الخارجية االسبانية، اليوم، عن قلقها إزاء إعالن حكومة االحتالل اإلسرائ  •

) وكالة  االستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في القرار. آالف الوحدات

 .ية "كونا"، وفا(األنباء الكويت

قد تولّد أزمات جديدة وقال   حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم، من طرح حلول سالم غير عادلة •

 وفا(  واإلسرائيليين".) الذي لم ُيحّل بعد بين الفلسطينيين ننسى الصراع"علينا أن ال  البابا

قال أمين سر تنفيذية منظمة التحرير د. صائب عريقات إنه آن األوان للبدء الفوري بتنفيذ قرارات   •

وتحقيق المصالحة رداً على التصعيد االستيطاني، وإجراءات االحتالل لضم   المجلسين المركزي والوطني،

 .)صوت فلسطين(الفلسطينية األرض

دة بمخططات االستيطان األخيرة، مبيناً أن المسألة اآلن  رحب د. صائب عريقات، بمواقف دول العالم المند •

األوان على لالتحاد األوروبي، أن يسلك مسلك مساءلة ومحاسبة إسرائيل، التي لم  تعدت البيانات، وآن 

 ت فلسطين،..(          )صو تعد تأبه لردود الفعل.

لوالية، وفتح تحقيق قضائي مع دعا د. صائب عريقات، الجنائية الدولية إلى اإلسراع بإنهاء قضية ا •

جانب التحرك بمجلس حقوق اإلنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكذلك مجلس  المسؤولين اإلسرائيليين إلى 

 )صوت فلسطين،..(           األمن، والجمعية العامة.

ض ال ابراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى مؤسسات االمم المتحدة في جنيف، "إن وزير الخارجية رياق •

االستيطان ونهب   عن خاللها  يتحدث االنسان حقوق  لمجلس 43الـ  الدورة خاللكلمة  المالكي سيلقي غدا

         ص.فلسطين(الموارد من قبل االحتالل.)
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لمجلس حقوق   43ين ستطرح أربعة مشاريع قرارات خالل الدورة الـ قال ابراهيم خريشة ،"إن دولة فسط •

الدول المشاريع التي سيتم طرحها، وسيكون التصويت عليها في   ونأمل أن تؤيّد  االنسان في جنيف،

 ".)ص.فلسطين(العشرين من الشهر القادم

ة القرن( بتنفيذ طالب د.جمال محيسن عضو مركزية فتح الدول التي أعلنت عن موقفها الرافض لـ )صفق •

؛ ألن إسرائيل ال تعترف  حكومة االحتالل، وأال تبقى في إطار اإلدانات غير المؤثرة إجراءات عقابية بحق

         ص.فلسطين(بقرارات الشرعية الدولية.) 

قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي أن "صفقة القرن" هي   •

امريكي فقط، وما يتم في القدس من استيطان هو تطبيق للمشروع االسرائيلي  اسرائيلية بتوقيعرؤية 

        ".)وطن(لـ"صفقة القرن وليس تطبيق

قال مسؤول ملف االغوار في محافظة طوباس معتز بشارات "إن مسيرة كبيرة ستنظم بعد غد الثالثاء في   •

 )ص.فلسطين(لحماية المنطقة من االحتالل ومستوطنيه".التحرك الشعبي  االغوار في اطار

القيام بواجبها ودورها في تحصيل فواتير  طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، البلديات والهيئات المحلية ب  •

 ( )وفا، معا، سما.مليون شيقل في الضفة وقطاع غزة 600تقدر بنحو مليار و  المياه والديون التي

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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