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 1028-03-12المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 األراضي في اإلنسان حقوق أوضاع في للنظر جلسة المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس عقد 

البوابة ) .أعماله جدول وضمن الثاءالث امس جنيف في 33الـ دورته انعقاد خالل المحتلة، الفلسطينية

 (نيوز

 لمساءلة آليات وجود عدم إن خريشي إبراهيم السفير جنيف لدى فلسطين لبعثة الدائم المراقب قال 

 االساسية االسباب أحد هو شعبنا، بحق ترتكبها التي الجسيمة االنتهاكات على إسرائيل ومحاسبة

 (وفا).عاما 00 من اكثر علية مضي الذي االحتالل الستمرار

  طالب السفير إبراهيم خريشي، المفوض السامي بنشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في

 (وفا).على قرار مجلس حقوق اإلنسان المستوطنات بأسرع وقت ممكن، بناء

 يثبت ،فريدمان ديفيد اسرائيل لدى  المتحدة الواليات سفير" إن ،الفلسطينية  الخارجية وزارة قالت 

 في المتطرف اليمين ومواقف أيديولوجية ويعتنق وعصاباتهم المستوطنين سفير هأن   يوم بعد يوما  

 (النشرة اللبنانيةسبوتنيك ، معا،.)"إسرائيل

 األمريكية اإلدارة إن غرينبالت، جيسون األوسط الشرق في (السالم لعملية األمريكي المبعوث) قال 

 الظروف تنضج عندما بتنفيذها وستباشراالسرائيلي -يالفلسطين الصراع لتسوية خطة أنجزت

 ( روسيا اليوم).المالئمة

 من يناإلسرائيليين والفلسطيني لمساعدة مستعدة المتحدة الواليات أنإلى  غرينبالت، جيسون أشار 

 الرئيس لسان على الفلسطينية القيادة وجهتها التي اإلهانات من الرغم على حل إلى الوصول أجل

 (، روسيا اليومتاس ".)إسرائيل لدى األمريكي يرالسف بحق
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  ،إن هناك سعي امريكي حثيث لدعم إسرائيل لفرض حل "قال المحلل السياسي هاني المصري

 انهاءليس المطروح االن إدارة الصراع فقط، بل هناك انتقال لمحاولة و تصفوي للقضية الفلسطينية،

 (BBC. ق ".)الصراع

 فلسطين إلى فرنسا خارجية وزير زيارة أهمية مجدالني، أحمد حريرالت منظمة تنفيذية عضو أكد ،

 ورؤيتها فرنسا دور نثمن" فلسطين لدى فرنسا قنصل ،أمس ،هللا رام في لقائه خالل مجدالني، وقال

 (وفا)".الفلسطينية للقضية الداعمة مواقفها وكذلك ،وسياستها

 والعاهل الرئيس السيد بين ما جرت التي االتصاالت فحوى عن نصر إياد فتح، ثوري عضو كشف 

إن "، نصر وقال، اإلثنين مساء هللا، رام بـ ، القيادة اجتماع عقد قبل المصري والرئيس األردني،

روا الذين األشخاص عن القيادة، اجتماع في يُعلن أال الرئيس،السيد  على تمنيا الزعيمان  موكب فج 

 (الوطن دنيا".)لصددا بهذا كبيرة أزمات تحدث ال حتى هللا، الحمد

 والمعلومات المعطيات من لديه الرئيسالسيد " إن مجدالني أحمد التحرير منظمة تنفيذية عضو قال 

 لرئيس الفاشلة االغتيال محاولة مسؤولية حماس تحميل في يجزم، ويكاد يؤكد، تجعله التي الكثير

 (االماراتي 12)".فرج ماجد اللواءو الوزراء

 إن المسار السابق للمصالحة لم يعد من الممكن االستمرار فيه، وليس هناك "أحمد مجدالني، .قال د

وهناك جهة مموله  ،من والوضع بغزةان يبقى هناك جهة مسؤولة عن األ نصف مسؤولية، وال يمكن

 (BBC. ق".)هذا ال يمكن ان يستمر ..له،

 األخير، خطابه خالل الرئيس،السيد  لهجة من تغربسا إنه عمرو، نبيل المركزي، المجلس عضو قال 

 حماس حركة إدانة في القوية األلفاظ واستخدام الحدة بهذه يتحدث أن مسبوق غير أنه معتقدا

 (الغد.ق.)الوزراء رئيس موكب تفجير بمحاولة

 في جريمة استهداف  التحقيق نتائجانتظار "بـ ،بدر اركان الديمقراطية، لجبهةا مركزية عضو طالب

 الديمقراطية، لجبهةإن ا"، وقال بدر، "ومسؤولية بحكمة الموضوع وبمعالجة ء،موكب رئيس الوزرا

 (القدس.ق".)الجماعي العقاب ضد

  في تصب ضد قطاع غزة ال العقابية االجراءات"أن  ،مزهر ماهر، الشعبية لجبهةا مركزية عضورأى 

 المشروع على ائدةز حمولة ليس غزة إن قطاع"، وقال مزهر، "االنقسام وإنهاء الوطنية المصلحة

 (القدس.ق ".)الوطني
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 من  الوحيد المستفيدإن " ،دقة ابو مريم غزة، من الشعبية للجبهة السياسي المكتب عضو قالت

 نعاقب وال بعض مع نتكاتف ان هو على استهداف موكب الحمدهلل الرد، وان االحتالل هو االنقسام

                 (يةالكوف.ق".)بعض

 اول أمس،  اجتمعت الفصائل إن ظريفة، أبو طالل الديمقراطية، للجبهة لسياسيا المكتب عضو قال

 اإلجراءات من أي تتخذ أال القيادة إلى نداء ووجهت قليلة بساعات الفلسطينية القيادة اجتماع قبل

 ( الغد.ق".) غزة قطاع بحق

 غزة في الكهرباء عقطا عن جبايته يجب ما إن ملحم، ظافر الطاقة، سلطة رئيس بأعمال القائم قال 

 سلطة تمكن لعدم وذلك مليون، 10 فقط فعليا   جبايته يتم ما أن إال شهريا ؛ شيكل مليون 30 هو

 (دنيا الوطن).لها حماس منع بسبب بمهامها القيام من الطاقة

 مازن غنيم، رئيس سلطة المياه في فلسطين، إنه قريبا سيبدأ سكان قطاع غزة بشرب المياه  قال

 (الغد) .آلمنةالصالحة وا

 االحتالل مستمر بإجراءاته الال "، أن عيسى قراقعرئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين  رأى

سجون االحتالل توهم الهيئات الدولية مصلحة  ، مشيرا الى أن"لعامإنسانية وخداعه المضلل للرأي 

 (النشرة، معا) .بأنها تتعامل مع األسرى ضمن القانون الدولي

 

 1028-03-10 الثالثاءالتقرير المسائي 

 

 طينية المحتلة مايكل لينك، اليومأكد مقرر االمم المتحدة الخاص بحقوق االنسان في االراضي الفلس ،

الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان حقوق السكان الفلسطينيين أن اسرائيل أخفقت في 

 (وفا).الخاضعين لسيطرتها

 اإلعالن تأخير نيتها ابيب تل أبلغت األميركية اإلدارة أن اليوم صباح السابعة، عبريةال القناة ذكرت 

 (راية اف ام)".القرن صفقة" باسم المعروفة التسوية خطة عن

 السيد  حول ملتفون وأننا تمر، لن القرن صفعة أن" القواسمي أسامة فتح حركة باسم المتحدث أكد

 (وفا )".االميركي اإلسرائيلي العدوان أمام واضحةال الصلبة الشجاعة ومواقفه، الرئيس

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B9
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  ،إن هنالك ضبابية مقصودة فيما يخص صفقة ترامب لحل الصراع "قالت الكاتبة الصحفية نور عودة

 (رايةاذاعة  ".)الرباك الطرف الفلسطيني وذلك اللفلسطيني االسرائيلي،

 صفقة" مواجهة في رئيس،سيد اللل حركته، دعم عزام، نافذ االسالمي الجهاد حركة في القيادي أكد 

 يساند أن الفلسطيني الكل على إن" عزام وقال، فرضها األميركية االدارة تحاول التي ،"القرن

 (وفا".)القضية لتصفية الرافض الموقف هذا في الرئيس

 جهاز ورئيس الوزراء، رئيس لها تعرض التي الغاشمة االغتيال محاولة بشدة الوزراء مجلس أدان 

 الثالثاء صباح غزة قطاع في المرافق، والوفد الداخلية، وزارة ووكيل العامة، ابراتالمخ

 (فلسطين.وفا، ت.)الماضي

  طالبت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية دفعة واحدة إذا

 ( الجزيرة.ق).المصالحة وإنقاذ سكان القطاع كانت جادة فعال في تحقيق

 في منها المطلوب حماس تنفذ ضرورة على وسف،ي أبو واصل، التحرير منظمة تنفيذية عضو دشد 

 واقع سيتكر وعدم غزة، قطاع في مهامها أداء من الوفاق حكومة نيوتمك المصالحة، خطوات

                                                                                    (فلسطين صوت )."غزة على طرةيالس بمواصلة االنقسام

 التاريخية الفرصة حماس حركة أمام يزال ال أنه مجدالني أحمد التحرير منظمة تنفيذية عضو أعلن 

 هذه التقاط تريد كانت إن حماس على أن مجدالني وأوضح ،االنقسام مربع من واالنتقال اللتقاطها

 المصالحة اتفاقات تطبيق وثانيا االغتيال ولةمحا جريمة ونفذ خطط من عن تكشف أن: أوال الفرصة

 (فلسطين صوت).واحدة رزمة

 في واسعة متنفذة شرائح وجود عن الزق محمود غزة قطاع في الوطني العمل هيئة سر أمين كشف 

                                             (فلسطين صوت ).االنقسام واستمرار بدوام مصالحها ربطت حماس حركة

 الحمدهلل موكب استهداف إن جريمة"، العوض وليد الشعب حزب في السياسي عضو المكتب قال 

ووحدة الكيان السياسي الفلسطيني، و هي جريمة ارهابية   لفلسطينيةوحدة االراضي ا تمس

                                           (صوت فلسطين".)تستوجب التحقيق على اعلى المستويات

 تتساوق سياسة من قبل حماس، المصالحة بنود تطبيق عدم إن سالمة، دالل فتح مركزية عضو قالت 

اذاعة ) .وإسرائيلية أميركية مصلحة الفلسطيني االنقسام استمرارو ،اإلسرائيلي االحتالل افأهد مع

                                         (موطني
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  س الوزراء، من ارتكب جريمة االعتداء على موكب رئي"أن  اليوم، البرغوثي مصطفى .النائب دأكد

ملف  اي تقدم في دميراال ان يكون عميل لالحتالل و يهدف الى ت واللواء ماجد فرج ال يمكن

 (رايةاذاعة ".)المصالحة الفلسطينية

 على أن لدى القيادة أولوية وطنية ال تقل أهمية عن المصالحة أال وهي عقد ، مجدالني أحمد .د شدد

القادم بهدف تجديد الشرعيات وتعزيزها لمواجهة المشروع األمريكي  س الوطني نهاية الشهرالمجل

 (فلسطين صوت).الذي يستهدف فصل الضفة عن غزة

 في المشاركة من موقفها تحدد لم الجبهة إن: "ظريفة أبو طالل ،الديمقراطية الجبهة في القيادي قال 

 (اجيال".)المقبل الشهر من 30 الـ في عقده المقرر ،الوطني المجلس

 في شعبنا أبناء أوضاع الديمقراطية، الجبهة من وفد مع دبور أشرف لبنان لدى فلسطين سفير بحث 

 يضمن بما الوطني المجلس قادالنع الجارية التحضيرات على الجبهة، وفد دبور وأطلع لبنان،

 (وفا).اإلسرائيلي األميركي للمشروع موحدة مواجهة

 بسبب اإلحتالل سجون في الوضع انفجار من قراقع عيسى األسرى شؤون هيئة رئيس ذرح 

 كرامة تستهدف وعنصرية عدائية وتشريعات بقوانين المصحوبة القمعية اإلسرائيلية اإلجراءات

 ..(فلسطين اليووم، وكاالت.ق).والصحية المعيشية وحياتهم وحقوقهم األسرى

 والفصل الضم جدار مخاطر على أوروبي ا صحفي ا وفد ا اليوم، البرغوثي مصطفى .النائب د أطلع 

 الشعب على يفرضها التي" االبرتهايد" منظومة وطبيعة اإلسرائيلي، االحتالل وممارسات العنصري،

 (psnewsوطن لالنباء، ).الفلسطيني

 أن مبينا الفلسطينية التونسية العالقات متانة على، فرح بن الحبيب فلسطين لدى تونس فيرس شدد 

 التونسية الخارجية السياسة في ثابت موقف إطار في الفلسطيني الحق جانب إلى دائما وقفت تونس

 (فلسطين صوت).

  ،بإخالء قضائي قرار باستصدار االستيطانية ريغافيم جمعية البةمط إنقال محافظ الخليل كامل حميد 

 ".).بالمستوطنين األصليين السكان استبدال عملية إطار في تأتي الخليل مدينة جنوب تجمعات ثالثة

 (فلسطين صوت
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 لمحمود، استعداد القيادة والحكومة أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف ا

مشروع محطة تحلية المياه المركزية في غزة، وذلك خالل الفترة القريبة  إلطالق المرحلة االولى من

 (وفا).المقبلة

 رئيس الوزراء خيرية رصاص في كلمتها القتها نيابة عن رئيس الوزراء، خالل  مستشارة طالبت

ة المركزية لغزة المنعقد في بروكسيل بضرورة استمرار تقديم التحلي أعمال مؤتمر المانحين لبرنامج

الدعم بأشكاله كافه واالزم القامة المشاريع في مختلف المجاالت في المحافظات 

 (فلسطين.ت).الجنوبية

  عرض وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم، في كلمته خالل اجتماع تنسيق المساعدات

هم التحديات المالية التي تواجه االقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار أ ،(AHLC) للشعب الفلسطيني

 (وفا).ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

 (وفا). .للجنة المخدرات لألمم المتحدة في مقرها بمدينة فيينا 12شاركت دولة فلسطين في الدورة الـ 

 ،اليوم الثالثاء، في مقر  بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي

سويسرا لدى دولة فلسطين، جوليان ثوني، آخر التطورات السياسية  المنظمة برام هللا، مع ممثل

 (وفا) .محليا وإقليميا ودوليا

 على نيلسون، صوفي آن فلسطين لدى السويدي العام القنصل فتوح روحي فتح مركزية عضو أطلع 

 (وفا).السياسي والوضع الوطنية مصالحةال صعيد على والمستجدات التطورات آخر

 

 مقال اليوم

 

 الفلسطينية الساحة وحدة من مفر ال: القدس حديث

 

 عليه والتوافق اقاالتف يتم شيء أول فإن خارجي لخطر أو لعدوان دولة أية تتعرض عندما العالم دول كل في

 معارضة وحركات وأحزاب السلطة في وحركات أحزاب من الداخلية الجبهة توحيد هو الخطر هذا لمواجهة

 .األمان بر إلى بالدولة السير لحين الخطر هذا الفاعل للتصدي أو العدوان هذا إفشال ليتسنى
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 فإن المثال سبيل فعلى العالمية، أو منها العربية سواء العالمية التحرر حركات اعتمدته أيضا الشيء وهذا

 والقوى األحزاب جميع إطارها في انخرطت التي الجزائرية التحرير بجبهة يعرف ما شكلت الجزائرية الثورة

 ففي العالمية، للثورات بالنسبة األمر وكذلك الفرنسي، االستيطاني االستعمار من الجزائر تحرير أجل من

 األمر المستعمر، لمقاومة والحركات واألحزاب القوى جميع أيضا ضمت عةواس جبهة تشكيل تم مثال فيتنام

 للدولتين، الهائلة العسكرية القدرة رغم نفسها وأميركا فرنسا منها المستعمرة بالدول الهزيمة ألحق الذي

 توهزم الوطنية الجبهة انتصرت النهاية في ولكن فيتنام، في المحروقة األرض استخدمت التي أميركا خاصة

 التحرير منظمة زالت وما كانت فعندما الفلسطينية، الثورة على ينطبق األمر وهذا. فرنسا قبلها ومن أميركا

 فصائل كافة إطارها في تضم كانت عندما تواجده، أماكن كافة في لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل الفلسطينية

 منظمة تقوده الذي شعبنا نضاالت وطبعا ةالوحد هذه بفعل اإلنجازات من الكثير حققت فقد الوطني، العمل

 .التحرير

 وأرغمت العربية، الدول وكذلك التحرير بمنظمة العالم دول معظم اعتراف إلى الفلسطينية الوحدة أدت فقد

 لسان وعلى ذلك تنكر كانت أن بعد الفلسطيني، الشعب بوجود االعتراف على «االحتالل دولة» إسرائيل أيضا

 شعب وجود أنكروا الذين االحتالل قادة من وغيرها األسبق الوزراء رئيسة مئير غولدا ممقدمته وفي قادتها

 .الفلسطيني الشعب اسمه

 منظمة دور وتراجع الفلسطينية الساحة على أسود انقسام من اآلن ونعيشه نشاهده ما فإن الشديد ولألسف

 ضد التصفوية المؤامرات حدة اشتداد إلى أدى التحرير، منظمة إطار خارج رئيسين فصيلين وبقاء التحرير

 مواصلة الى أدى الفلسطينية الداخلية الجبهة فتصدع.عالميا بها والمعترف العادلة الوطنية وقضيته شعبنا

 بحل االعتراف وعدم المستوطنات، من المزيد وإقامة واألسرلة والتوسع الضم في لسياساته االحتالل

 .دوليا عليه المتعارف الدولتين

 اإلدارة اعتراف خالل من وقضيته شعبنا على األميركية المتحدة الواليات تطاول إلى أدى التصدع هذا نأ كما

 دولة مع محاوالتها وكذلك الطاولة على من القضية هذه وشطب االحتالل لدولة عاصمة بالقدس األميركية

 الفلسطينيين، جئينالال وتشغيل غوث وكالة عمل تصفية محاوالت خالل من العودة حق شطب االحتالل

 .المدمر االنقسام مواصلة ظل في أشد سيكون والقادم

 والدور االعتبار وإعادة الفلسطينية الساحة توحيد إعادة من بد ال التصفوية المؤامرات هذه ولمواجهة

 الساحة فوحدة.وقضيته شعبنا سيدمر الذي البغيض االنقسام هذا مواصلة من بدال التحرير، لمنظمة

 او التأجيل تحتمل ال ملحة ضرورة بات والشخصية والحزبية الفئوية المصالح على والترفع نيةالفلسطي
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 والمصالح الجراح على الكل يترفع فهل.ومخاطر تحديات من نواجهه وما به نحن ما ضوء في التأخير

 بان منها ظنا رابالت في رأسها تدفن التي كالنعامة نبقى أم العليا، الوطنية المصلحة أجل من ويعمل الخاصة

 يراها؟ ال أحدا

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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