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 2028-03-22المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 نبيه اللبناني النواب مجلس لرئيس أّكد عباس محمود الرئيسالسيد  إن مطلع، لبناني مصدر قال 

 خطابه في لنهأع لما خالفًا ،"حماس" حركة ضد إجراءات اتخاذ ينوي ال أنه بري،

 (الجزيرة،وكالة وطن).األخير

 بغزة، شعبنا ضد اجراءات يتخذ لن مازن ابو الرئيس إن السيد"، االحمد فتح عزام مركزية عضو قال 

 ملتزمون سنبقى نحن بالمقابل تقويضها، يتم حتى واالنقالب الخطف سلطة ضد اجراءات سيتخذ بل

 (فلسطين.ت)."بغزة اهلنا تجاه

 حماس حركة بإعتبار االمريكي القرار رفضت الرئيسالسيد  رأسها وعلى القيادة، داالحم عزام قال 

 (فلسطين.ت) .به  نقوم ما ونعي فعل بردود نتصرف ال نحن ارهابية، حركة

 تُولد، أن قبل( القرن صفقة) دفنت الفلسطينية، القيادة إن األحمد، عزام قال  ً  المستهدف أن إلى الفتا

 (دنيا الوطن).تصفيتها الهدف وأن الفلسطينية والقضية فلسطيني،ال الشعب هو الصفقة من

 اإلنجاز بين تختار ان حماس قيادة على ان الجاغوب منير فتح في اإلعالمي المكتب مسؤول قال 

 ربما إجراءات   من ذلك يستدعيه وما غزة إختطاف" في اإلستمرار أو تبعاتها بكل للمصالحة الفوري

 الوطن من مختََطف   كجزءً  اإلنقالبية الواقع األمر سلطة تحكمها التي غزة مع التعامل حدّ  الى تصل

 (معـا)". اإلنقالب لتمويل نهائي وقف من ذلك يعنيه ما بكل

 شديد بغضب تشعر القاهرة ان الدولي" افيرز ايست ميدل" لموقع وفلسطينية مصرية مصادر كشفت 

 اغتيال محاولة عن بالمسؤولية واتهمها حماس فيها هاجم الذي االخير الرئيسالسيد  خطاب من

 (سمـا).فرج ماجد اللواء المخابرات  ومدير هللا الحمد الوزراء رئيس
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 بعد ساخن صفيح فوق باتت القدس مدينة إن الحسيني عدنان شؤونها ووزير القدس محافظ قال 

 القدس يف االحتالل مؤسسة تنفذها وإجراءات قوانين سلسلة تبعته الذي المشؤوم ترمب إعالن

 (وفا،معـا،سمـا).الواقع أرض على المشؤوم اإلعالن وتجسيد لترجمة متسارعة بوتيرة

 لنقل المطلوبة التحتية البنى بإعفاء أمرا ،أمس كحلون، موشي االسرائيلي، المالية وزير أصدر 

 (88وفـا،عرب ).الالزم الترخيص من للقدس، األميركية السفارة

 بالدولة االعتراف الى اليونان جادو، أمل السفيرة والمغتربين الخارجية وزير مساعد دعت 

 والبرلمان الوطني اليوناني البرلمان لتوصية واستجابة الدولتين، حل انقاذ بُغية الفلسطينية

 الخارجية وزارة في افريقيا وشمال االوسط الشرق ادارة بمدير لقائها خالل ذلك جاء.األوروبي

 (وفـا،معا).هللا رام مدينة في الوزارة بمقر ،أمس له، المرافق والوفد و،ثيودور ثيودورس اليونانية،

 على ثيودورو ثيودورس اليونانية، الخارجية وزارة في افريقيا وشمال االوسط الشرق ادارة مدير أكد 

 الموحد، األوربي الموقف مع ينسجم الموقف هذا أن على مؤكداً  الدولتين، حل من الثابت بالده موقف

ً  لكليتهما، عاصمة والقدس الدولتين لحل مالداع  األرض في االستيطان تعتبر اليونان ان مبينا

 (،صدى اإلعالموفـا،معا) . قانوني وغير شرعي غير 2691 عام المحتلة الفلسطينية

 أولوموس مدينة في باالسكي، جامعة مع بالتعاون التشيك، جمهورية لدى فلسطين دولة سفارة أحيت 

 ،"غزة نافذة" الفوتوغرافي المعرض تنظيم خالل من الفلسطينية، للثقافة الوطني يومال البالد، شرق

 (وفـا) .ثابت فادي الفلسطيني للمصور

 االستراتيجيات مراجعة مؤتمر أعمال ،أمس مساء التحرير، منظمة في األبحاث مركز افتتح 

                                                                                    (وفـا).هللا رام في الرئاسة بمقر" أصبنا وأين أخطأنا أين" عام مئة خالل الفلسطينية

 

 2028-03-22 ءاالربعاالتقرير المسائي 

 

 عن بري، وأعرب، بري نبيه اللبناني النواب مجلس رئيس من هاتفيا اتصاال اليوم، رئيس،السيد ال تلقى 

 القضية لها تتعرض التي المؤامرات وجه في وقيادته الفلسطيني الشعب لوقفة الكبير تقديره

 (فـافلسطين،و.ت).الفلسطيني للشعب الثابتة الحقوق تجاوز ومحاوالت الفلسطينية،



  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 رومين البلغاري الرئيس هللا، رام مدينة في الرئاسة بمقر الخميس، غد يوم رئيس،السيد ال يستقبل 

 للشؤون الرئيس مستشار ووصف؛ رئيسا انتخابه منذ االولى للمرة فلسطين يزور الذي راديف،

صوت ).يقينالصد البلدين بين العالقات عمق مؤكدا بالهامة، الزيارة  الخالدي، مجدي الدبلوماسية

 (فلسطين،وفـا

 بعيد بالده احتفال لمناسبة غينجوب، هاغي ناميبيا جمهورية رئيس اليوم، رئيس،السيد ال هنأ 

 واالزدهار، االستقرار من المزيد الصديق ولبلده غينجوب للرئيس برقيته، في سيادته وتمنى؛ االستقالل

 لحقوق الداعمة وبمواقفه والشعبين، بلدينال تجمع التي الوطيدة التاريخية بالعالقات اعتزازه مؤكدا

 (وفـا،معـا). الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة، دولته وإقامة االحتالل، إنهاء في شعبنا

 برقيات سيادته وبعث؛ اليوم يصادف الذي النوروز، بعيد الوسطى آسيا دول قادة رئيسالسيد ال هنأ 

 وتترستان، وأوزبكستان، ازاخستان،ك جمهوريات رؤساء :من لكل الخصوص بهذا التهنئة

 تلك تربط التي الوطيدة األخوية للعالقات تقديره عن معربا وطاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان،

 (وفـا،معـا) . شعبنا بقضية الدائم واهتمامهم الثابت بدعمهم الكبير واعتزازه بفلسطين، الشعوب

 قبل شعبنا فيها انتصر التي الكرامة معركة أن"ينة،رد أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق أكد 

 والمحاوالت الضغوط كل رغم الحالية، معاركنا كل في وسننتصر مستمرة، زالت ما عاما خمسين

 (وفـا،معـا)".الوطنية قضيتنا لتصفية البعض بها يقوم التي المشبوهة

 مهاترات الى االستماع عدم لىا المواطنين كافة اسماعيل محمود التحرير منظمة تنفيذية عضو طالب 

 (صوت فلسطين).عقب على رأسا الحقائق يقلب الذي الحمساوي االعالم

 يقف الذي رئيس،السيد ال ضد لفتنةا ألبواق ألثيرها الجزيرة قناة وتسخير تجيير فتح حركة استهجنت 

 (،معـافلسطين،وفـا.ت) .الفلسطينية للقضية التصفوي المشروع هذا أمام وشجاعة وقوة ببسالة

 تستهدف ال غزة بحق الرئيسالسيد  اتخذها التي االجراءات ان محيسن جمال فتح مركزية عضو قال 

 ان على واشدد المواطنين بحق غزة في وجريمة مأساة ارتكبت التي حماس تستهدف وإنما هناك اهلنا

  (صوت فلسطين).قطاعال في شعبنا عن تتخلى لن القيادة

 2001 العام في الشرعية على حماس حركة انقالب ومنذ الحكومة إن" عواد جواد الصحة وزير قال، 

 (صوت فلسطين)".غزة قطاع إلى أنواعها بكافة الصحية خدماتها تقديم تواصل وهي
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 المواطنين من عددا اللوح، دياب السفير العربية، مصر جمهورية لدى فلسطين دولة سفير استقبل 

 مصر جمهورية إن اللوح، السفير وقال؛ البري رفح معبر إلغالق نظرا مصر، في العالقين الفلسطينيين

 الدخول في حركتهم وتسهيل غزة، قطاع مواطني معاناة من التخفيف على حريصة عربية،ال

 (فلسطين،وفـا،معـا.ت).والخروج

 حركة قيادة مع العمل، تواصل الضفة وفي غزة، قطاع في قيادتها إن اليوم، الديمقراطية الجبهة قالت 

 المخابرات ومدير حكومةال يسرئ اغتيال محاولة جريمة ذيول لتطويق الفلسطينية والسلطة حماس،

 (معـا).التصعيد مخاطر الفلسطينية الحالة تجنب وطنية بحكمة األمور ومعالجة العامة،

 الصعيدين على خطابه في الرئيس أظهره الذي الحسم أن سويلم، المجيد عبد السياسي المحلل أوضح 

 وأن بالقوة، عليه استولت عما التنازل تريد ال" حماس" بأن لقناعة نتيجة جاء الدولي، او الداخلي

   (وفـا) .غزة في للحكومة والشامل الكامل بالتمكين إال تتم، أن يمكن ال المصالحة

 السيد  خطاب عكسه الذي الموقف إن شاللدة، دمحم الدولي القانون في والخبير السياسي المحلل قال

 االحتالل تدعم برىك قوى تحدي على اصراره في عظمى، لدول سياسيا موقفا يعكس الرئيس،

   (وفـا) .االسرائيلي

 القدس إعالن في والمتمثلة األميركية القرارات لكافة إدانتها األوروبية الشيوعية المبادرة أعلنت 

 الالجئين وتشغيل غوث لوكالة المالية المساعدات ووقف إليها، السفارة ونقل إلسرائيل عاصمة

 (وفـا،معـا،سمـا)".األونروا" الفلسطينيين

 لمحاسبة هامة لمرحلة أسس دولية، بيئية ومعاهدات لمواثيق فلسطين انضمام أن اإلعالم، وزارة أكدت 

 والذي العالمي، المياه يوم أن على اليوم، لها، بيان في الوزارة وشددت.البيئية جرائمها على إسرائيل

 أرضنا، وسلب يعية،الطب ثرواتنا ونهب بيئتنا، بحق االحتالل انتهاكات إلبراز فرصة غدا، يصادف

 (وفـا،معـا،سمـا) .أشجارنا واقتالع

 السياسيين ومسؤوليها المختلفة وأذرعها االسرائيلية الحكومة والمغتربين، الخارجية وزارة حملت 

 أبناء قمع في استمرارها ونتائج تداعيات عن والمباشرة الكاملة المسؤولية واألمنيين، والعسكريين

 (وفـا،معـا،سمـا) .والتنقل الحركة على قدرتهم وشل عليهم ييقوالتض بهم والتنكيل شعبنا

 قيامها على عاما بسبعين تحتفل التي إسرائيل إن" الودر، رونالد اليهودية العالمية المنظمة رئيس قال 

                                                                                                          (وفـا)".وجودها يهددان كبيرين خطرين اليوم تواجه العام، هذا
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 في الصحافة حرية احترام وجوب لينك، مايكل فلسطين في االنسان حقوق لمجلس الخاص المقرر أكد 

 .الرابعة جنيف اتفاقية واحترام الفلسطينيين، الصحفيين استهداف عن اسرائيل توقف ووجوب فلسطين،

 (وفـا،معـا،سمـا)

 الوصول بهدف جدا مؤلمة تنازالت قدموا الفلسطينيين إن الهرفي سلمان فرنسا لدى فلسطين سفير قال 

 منطق فرض وتريد شيء، كل عن يتنازلوا أن الفلسطينيين من تريد اسرائيل أن بيد سياسية، تسوية إلى

 (وفـا،معـا،سمـا) .السياسي الحل في العسكرية القوة

 هللا، رام في الخارجية وزارة بمقر جادو، أمل السفيرة األوروبية للشؤون الخارجية وزير مساعد اطلعت 

 القائم والوضع والدولية، المحلية السياسة الساحة على المستجدات آخر على الفرنسي البرلمان من وفدا

 (وفـا،معـا،سمـا) .المحتلة الفلسطينية األرض في

 إليها التوصل جرى صفقة إن األربعاء، التميمي، عهد المعتقلة، الفلسطينية الفتاة عن الدفاع فريق قال 

 في بنود 8 على واإلبقاء ضدها االتهام الئحة أغلبية حذف ألجل العسكري، االدعاء مع

 (وفـا،معـا،سكاي نيوز).الالئحة

 محيطه في الفلسطيني المصرفي القطاع" مؤتمر أعمال اليوم، عمان، األردنية العاصمة في انطلقت 

 وأثرها اإللكترونية، المدفوعات بأنظمة تتعلق مصرفية، مواضيع عدة المؤتمر، يتناول؛ حيث "العربي

 (وفـا،معـا،سمـا) .والمصرفي المالي القطاعين دور تعزيز في

 

 مقال اليوم

 

 حماس؟ سيأخذان أين إلى والعجز الفشل

 

 رباح يىيح

 اإلبادة خطر ان فلسطين في المسلمون االخوان اعترف عاما، وعشرين ثالثة بعد اكثر، بدقة او قرن، ربع بعد

 للنضال الشاسعة المساحة في االشكال من شكل بأي المشاركة رفضوا ألنهم يتهددهم، الكامل واإلهمال

 الفترة تلك في تعرض قد المسلمين االخوان متنظي وكان العربي، للنضال كبرى رافعة الى تحول الذي الفلسطيني

 بارزة كوادر ذهبت فقد نفسه، التنظيم من االخوان لكوادر والمستمر الكثيف الخروج خالل من فادحة خسائر الى
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 في قوتها كل ودفقت المعاصرة، الفلسطينية الثورة اطلقت بدورها التي فتح حركة تأسيس في واشتركوا منهم

 إن بل يسارية، او قومية ايديولوجية عناوين لها كان التي األخرى الوطنية والفصائل يه التحرير منظمة جسم

 الدكتور هو متحيز شاب يد على انفسهم المسلمين االخوان قلب من 2681 عام في خرج الفصائل هذه أحد

 اكثر فيه واوقال شاذا، هجوما االخوان جماعة من لقي وقد اإلسالمي، الجهاد حركة أسس الذي الشقاقي فتحي

 ان الى المقيت نهجهم تحت يرزحون فظلوا هم اما لذلك، يأبه لم لكنه الخمر، في مالك االمام قال ما مرة الف من

 رغم بقيت التي حماس، حركة تأسيس عن واعلنوا زخمها، فاستغلوا االنتفاضة، في النهاية قبل بأنفسهم زجوا

 حلقاته واحدى الصهيوني، المشروع صلب في ضرةحا ظلت انها بل الشعب، وخارج السرب، خارج ذلك،

 التي المكشوفة اللعبة في إليقاعهم لهم، تسليمه خلفية على ،2001 عام غزة قطاع من األحادي االنسحاب

 الفلسطينية الدولة من بدال يريدونها التي غزة وامارة شامال، انفصاال يرونه الذي االنقسام وهو قليل بعد حدثت

 واتفاقات 2001 حزيران من عشر الرابع في االنقسام وقع ومنذ الشرقية، القدس اوعاصمته المستقلة

 رئيس مشعل خالد قال التي المراجعة عن حماس اعالن بعد حتى تستمر، حماس عراقيل ولكن تتوالى المصالحة

 وقصيرة ةشكلي كانت للمراجعة االنحناءة فإن سنوات، اربع استمر حولها النقاش ان السابق السياسي المكتب

 اعطى ان له سبق الذي والعاروري السنوار، ويحيى هنية، باسماعيل ممثلة الجديدة القيادة وبرغم النفس،

 نفت قد حماس كانت ان بعد غزة، على ثالثة بحرب ،2028 عام في العنف الستدراج مبرر اكبر إسرائيل

!! حماس الى ينتميان الفاعلين بان تركيا، في حماس ممثل العاروري فاعترف االسرائيلين الشابين بقتل عالقتها

 غزة قطاع ضد الثالثة إسرائيل حرب ان ومعروف الكبير، السؤال هو هذا نفي؟ طول بعد االعتراف هذا لماذا

 وألحقت المنازل، من اآلالف عشرات ودمرت واربعمائة، الف من اكثر وقتلت يوما، وخمسين واحدا استغرقت

 هذا ماذا؟ على خير، بألف نفسها اعتبرت حماس لكن القطاع، في التحتية البنية بمفردات أخرى خرافية اضرارا

 رام مع التخابر خلفية على واالعدام والتعذيب االعتقال عمليات أهمها شاذة ممارسات في االن ينكشف الذي هو

 الهجوم ثيفوتك العامة، المخابرات رئيس يضم كان الذي الوزراء رئيس موكب ضد االجرامي والتفجير هللا،

 الذي التشريعي المجلس احياء ومحاولة تفاهتهم، في شهرتهم تكمن حماس في أناس من الرئيس شخص على

 الوطنية"و" جوال" شركتي ضد واالغالق واالعتقاالت التشكيك وعمليات له، شرعية ال والمنقلب عليه انقلبوا

 العام النائب من بامر اال الشركات عنها تفصح ان يمكن ال التي المشتركين بيانات على يحصال لم النهما" موبايل

 . شرعيا ليس القطاع في حماس عينته الذي العام النائب الن هللا رام في الشرعي

 هذه متعددة، والءات على الموزعة حماس تيارات ألن التناقض، حاالت اقصى على الدالة السلوكيات هذه

 االهوج والركض وهمية، مشاريع وراء الهستيري االندفاع سولي فشلها سبب وكأنه الشعب من الثأرية الموجه

 المتعارضة صفوفها بين أهلية حرب والى التمزق، الى حتما سيأخذها حماس، يأخذ أن الى ميتة، غزالن وراء
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 االحتالل وهو الرئيسي العدو أحضان في االرتماء خطرا اشدها يكون قد كثيرة، للخبية طرق والى المصالح،

 .حماس؟ انتحار على السيطرة تتم كيف القادمة، المعركة هي وهذه كثيرة، ذلك على ئلوالدال علنا،

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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