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 2020-2-26 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

رئيس مجلس األمن الدولي، وحصل على اجماع  رحب د. صائب عريقات، باالقتراح الذي قدمته بلجيكا،  •

لى قرارات  فلسطين وإسرائيل، استنادا إ الذي أكد دعم حل الدولتين  المتحدة،الواليات  أعضائه بمن فيهم

 )وفــا( االمم المتحدة السابقة ذات الصلة.

حيات  دعا عريقات مجلس االمن وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصال •

القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السالم   واستنادا الى أسس وركائز

 )وفــا( ربية وبما يضمن إنهاء االحتالل االسرائيلي.الع

، إن االقتراح يعد ردا على اعالن الحكومة االسرائيلية عن قراراها ببناء آالف  لهقال عريقات في بيان  •

  3500مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما يشمل إعالنها اليوم عن القرار ببناء الوحدات االستيطانية فى

 )وفــا( .E1ي منطقة وحدة استيطانية ف

أعرب عريقات عن ثقته بقرب فتح تحقيق قضائي مع المسؤليين االسرائيليين حول االستيطان وغيره من   •

 )وفــا( .جرائم الحرب

شراوي، إن استمرار إجراءات إسرائيل المتصاعدة "جعل البيانات الدولية حول االلتزام  قالت د. حنان ع •

تي صدرت مؤخرا عن مجلس األمن واالتحاد األوروبي تفقد ت الجوفاء الذلك البيانا بحل الدولتين، بما في 

 )وفــا( معناها الحقيقي.

تقاعس المجتمع الدولي وردود فعله على  قالت عشراوي:"آن األوان لالعتراف بالحقيقة المؤلمة، أن  •

من الممنهجة غير مقبول، وشجع دولة االحتالل على ممارسة المزيد  االنتهاكات اإلسرائيلية

 )وفــا( الغطرسة".

الواقعة   E1وحدة استيطانية جديدة بمنطقة  3500أدانت وزارة الخارجية األردنية، إعالن إسرائيل بناء  •

ً للقانون  وأكد وز شرق القدس المحتلة، ً فاضحا ير الخارجية أيمن الصفدي، أن هذا االعالن يعد خرقا

 الدولي وقرارات مجلس األمن وخطوة أحادية. 
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ة إلعادة نشر قوات حماية دولية في مدينة الخليل وفي جميع األراضي  لدول العربي دعت جامعة ا •

 )معــا(  لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. الفلسطينية المحتلة، وإيجاد آلية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي   •

 )معــا( عضو مركزية فتح، حسين الشيخ، غدا بموسكو. الفروف، سيلتقي مع 

جددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، دعوتها لتصعيد الضغط الشعبي السلمي من أجل   •

المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحل "لجنة التواصل   وري لقراراتالتنفيذ الف

 ( ،سما)ج.القدسمع المجتمع اإلسرائيلي".

  العمادي،  محمد القطري بالسفير القدس في أمس ، (منسق)ال ركن أبو كميل اإلسرائيلي الجنرالالتقى  •

  ونقل . الهدوء إعادة وسبل  األخيرة التصعيد جولة  واشناقحيث  .مالدينوف نيكوالي المتحدة األمم  ومبعوث

 )دنيا الوطن(.وحماس  إسرائيل بين الُمتبادلة  الرسائل  القطري المبعوث

قالت صحيفة ليبراسيون الناطقة بالفرنسية في تقرير لها، إن الجيش اإلسرائيلي يستخدم جثث   •

)القدس   ائل الفلسطينية واإلسرائيليين.محتملة لتبادل األسرى بين الفص  الفلسطينيين كأداة في أي صفقة

 العربي(

  وما  اصابات، اي  يوجد  وال  كورونا فايروس من هلل والحمد خالية فلسطين:" كيلة  مي الصحة وزيرة قالت •

 انه تبين الفحص  وبعد الفايروس بهذا شخص اصابة حول  الشبهات جرى انه الطبي فلسطين مجمعب  حصل

 (ت.فلسطين )."بإنفلونزا مصاب

 
 2020-2-25 ربعاءاال ئيالمسا

 

ببالغ الحزن واألسى الرئيس المصري األسبق محمد حسني  اليوم،نعى السيد الرئيس محمود عباس،  •

وأشاد سيادته بمواقف الرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية والشعب   مبارك الذي توفي اليوم،

 )وفـا(الفلسطيني، في نيل حقوقه بالحرية واالستقالل.

وحدة سكنية  3500و خالل مؤتمر في القدس اليوم الثالثاء، أنه أصدر تعليمات ببناء أعلن بنيامين نتنياه •

 )وفــا(  ، الواقعة شرق القدس المحتلة بشكل فوري.E1استيطانية في المنطقة 

وحدة استيطانية جديدة  3500أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار نتنياهو بالموافقة على بناء  •

مدينة القدس المحتلة، معتبرا انه يأتي في سياق السياسة اإلسرائيلية التي تعمل   شرق ( E1في منطقة)

 )وفــا(  على دفع األمور نحو الهاوية.
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أكد أبو ردينة، أن قرار نتنياهو يعتبر تحديا للبيان الذي صدر باألمس عن مجلس األمن الدولي وباإلجماع،   •

لمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا  يمس بحل الدولتين، وبا باعتبار االستيطان

 )وفــا(  .الوضع النهائي

  8200قال د. صائب عريقات إن عدد ما أعلن عنه االحتالل من وحدات استيطانية هذا األسبوع وصل إلى  •

 )ص.فلسطين(أن هذه األرقام غير مسبوقة. وحدة استيطانية معتبرا

وصف د. صائب عريقات، هذه اإلجراءات بالبداية المرة لتنفيذ ما يسمى صفقة القرن على األرض موضحا   •

ر السلطة  الزمن بهذه اإلجراءات لهدف واحد هو التخلص من السيد الرئيس وتدمي  ان نتنياهو يسابق

 )ص.فلسطين( الوطنية.

إلى جانب   2017شدد عريقات على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام وفق اتفاق عام  •

 لشعبنا للمضي في مواجهة المؤامرات التصفويه التي تستهدف قضية شعبنا. مواصلة حشدالدعم الدولي

 )ص.فلسطين(

طالب عريقات بعثة االتحاد األوروبي التي بدأت عملها بفلسطين القيام بعملها بصورة واضحة ومحددة   •

من إصدار البيانات إلى اتخاذ قرارات تأخذ بعين االعتبار العالقات التجارية   وتطلب من دولها الخروج

 فلسطين()ص.واالقتصادية بين أوروبا وإسرائيل.

، في تحٍد  E1وحدة سكنية استيطانية في المنطقة   3500أدانت وزارة الخارجية ، اعالن نتنياهو، بناء  •

بشأن االستيطان في االرض   2334الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس االمن  صارخ لجميع القرارات

 )وفــا(  الفلسطينية المحتلة.

فيذا لبنود ما تسمى "صفقة القرن" لفرض واقع جديد على  رأت الوزارة أن اعالنات نتنياهو يأتي تن  •

االميركية، ودعت الوزارة المجتمع الدولي لسرعة التحرك وعدم االكتفاء باالدانات،   االرض تحت المظلة

 )وفــا(  لحماية حل الدولتين.

وصل لفلسطين  أكد سفير فلسطين المناوب لدى اإلتحاد األوروبي عادل عطية أن الوفد البرلماني األوروبي  •

الميداني، حيث سيعمل على وضع تقرير لما يجري على أرض الواقع وعرضه على   لإلطالع على الوضع 

 )ص.فلسطين(االتحاد األوروبي.

ألف وحدة استيطانية  46أعلنت وزيرة البناء واإلسكان اإلسرائيلية يفعات شاشا بيطون، إعداد خطط لبناء  •

)قدس   مرات، بعد تنفيذ صفقة القرن المزعومة. 3ة إلى أن هذا العدد سيتضاعف مشير بالضفة الغربية،

 نت(
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وحدة  1077أدانت الحكومة البريطانية في بيان صحفي قرار الحكومة اإلسرائيلية بالمضي قدما في بناء  •

وحدة أخرى جديدة في  2200المحتلة، والذي جاء بعد اإلعالن عن عزمها بناء  سكنية جنوب القدس

 )وفــا(    قدس.ال

شدد البيان على أن "موقف المملكة المتحدة من المستوطنات اإلسرائيلية واضح بعدم قانونيتها بموجب   •

استمرار االستيطان يقوض الجهود لبدء مفاوضات سالم جديدة"، كما طالب إسرائيل   القانون الدولي، وأن 

 )وفا(  الوقف الفوري للنشاطات االستيطانية.

ن في لندن حسام زملط بتأكيد بريطانيا على موقفها بعدم قانونية المستوطنات، مضيفا رحب سفير فلسطي  •

المدعومة بخطوات عملية ال تكفي، في ظل أفعال إسرائيل المتسارعة على األرض   ان المواقف غير

 )وفــا(    والمدعومة من اإلدارة األميركية.

وطنات والمستوطنين، منوها لقاعدة البيانات طالب زملط، بريطانيا بفرض العقوبات على نشاطات المست  •

المتحدة مؤخرا وتشمل أسماء الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني بالمستوطنات   التي نشرتها األمم 

 )وفا( اإلسرائيلية، ومنها شركتان بريطانيتان.

بالتفاوض  قال عضو تنفيذية منظمة التحرير بسام الصالحي إن إجماع مجلس األمن أمس، على حماية حٍل  •

 )ص.فلسطين( الدولتين هو تالعب بالمصطلحات، ويندرج تحت مسمى الشعارات. مبني على إقامة

أشار الصالحي إلى أن المطلوب دولياً، هو تمكين الدولة الفلسطينية من فرض سيطرتها على أرضها،   •

 ص.فلسطين().االحتالل وإنهاء

رحبت وزارة الخارجية، باالقتراح الذي قدمته بلجيكا، رئيس مجلس األمن الدولي، وحصل على اجماع   •

الواليات المتحدة، الذي أكد دعم حل الدولتين فلسطين وإسرائيل، استنادا إلى قرارات   هماعضائه بمن في 

 )وفــا(  االمم المتحدة السابقة ذات الصلة.

طالبت وزارة الخارجية، بفرض عقوبات دولية على إسرائيل إلجبارها على االنصياع لإلرادة الدولية   •

فوراً، جاء ذلك في بيان صادر عنها اليوم، لمناسبة  ألرض دولة فلسطين وإنهاء احتاللها وإستيطانها

 )وفــا(  لمجزرة الحرم اإلبراهيمي. 26الذكرى الـ 

أكد مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، خالل لقائه سفير الصين لدى   •

للشرعية الدولية التي يمثلها  تشكيل ائتالف دولي في مواجهة القوى المناهضة  سوريا فونغ بياو، أهمية

 )وفــا(  األميركي.  -الحلف اإلسرائيلي
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بدوره، أكد السفير الصيني رفض الصين "صفقة القرن"، وتمسكها بحل الدولتين، ووضعها القضية  •

أولوياتها، وعملها بشكل مستمر لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع القطاعات   الفلسطينية ضمن 

   )وفــا(ات.وعلى جميع المستوي 

قال ممثل االتحاد األوروبي في القدس سفين كوهان فون بورغسدورف، إن التنكيل بجثة مواطن في غزة   •

 )وفــا(مبادئ كرامة واحترام اإلنسان. يتعارض مع جميع

ناقش مجلس السفراء العرب المعتمدين في فرنسا القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات   •

 )وفــا( الغربية، والمشاركة العربية في مجلس إدارة معهد العالم العربي بباريس. بالضفةاإلسرائيلية 

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق فيما جرى في أحداث قباطية، شُكلت   •

أعضاء اللجنة،   والدروس، ولن يذهب دم الشهيد هدرا"، جاء ذلك خالل استقباله  إلحقاق الحق وأخذ العبر

 )وطن( بحضور والد الشهيد زكارنة.

إن "صفقة القرن" هي مشروع نتنياهو المغلّف   قال أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، •

% من الفلسطينين لها، وبطريقة تعطي شرعية 100ُصممت بطريقة تضمن رفض  بغالف أمريكي، ألنها

 )وطن( فقط لإلجراءات اإلسرائيلية.

قال البرغوثي: ال يوجد أي تقّدم فيما يتعلق بزيارة غزة وإنهاء االنقسام، ونشعر بأسف وأسى، كنا نأمل   •

فتح وحماس أن يبدوا اهتماما أكبر لوقف هذا النزيف، كاشفا عن وجود جهود   من األخوة في حركتي

   )وطن(قريبة نأمل أن تُساعد بكسر الجمود.

وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك:"نحن رأينا كفلسطينيين ال  قال مصطفى البرغوثي حول •

المصري الذي قام بثورة ضد مبارك واطاح به النه اعتبره لم يحترم االصول   يختلف عن رأي الشعب

 ( BBC)الديمقراطية ولم يحترم حقوق شعبه".

ليابان طويل االمد لألونروا  ثمن رئيس دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير احمد أبو هولي دعم ا •

 )ص.فلسطين( .في الوقت الذي تسعى امريكا إلنهاء عملها وزيادة مساهمتها بميزانيتها

او التحفظات التي قدمها ممثلي بعض   وثيقة لالتحاد االوروبي رفض االتحاد االوروبي للوثيقة تكشف •

 (  PNN)  شروط االتحاد االوروبي للحصول على تمويل لمشروعاتها. المؤسسات التي قبلت

اعتبرت حركة فتح وعلى لسان المتحدث باسمها أسامه القواسمي، أن اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي  •

تتخلى عن نضالها  فتح لن يثني عزيمتها، أو يجعلها تغير من موقفها السياسي، أو  لقيادات وكوادر حركة

 )وفــا( المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي.
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 )وفــا(  المالكي يلتقي وزراء خارجية بولندا والبرتغال ولوكسمبورغ. •

 فــا()و  متحدثون يؤكدون ضرورة التحرك لفضح ممارسات المجموعات االرهابية اليهودية في فلسطين. •

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي

 
http://fatehmedia.eu/ 
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