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 3028-02-32المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 األول، الوطني فلسطين دولة تقرير المالكي، رياض والمغتربين الخارجية وزير من ،رئيسالسيد ال تسلم 

 ويأتي؛ العنصري التمييز أشكال جميع على لقضاءل المتحدة األمم اتفاقية من التاسعة للمادة وفقا والمعد

 وتطوير تعزيز طريق عن الدولية، االتفاقيات تجاه اللتزاماتها فلسطين دولة استجابة معرض في التقرير

 (وفا).المحتلة الفلسطينية األرض في اإلنسان حقوق منظومة

 الرئيسالسيد  وضع وبسبب بأنه الفلسطينية السلطة في مصادر عن نقال بريس أسوشييتد وكالة ذكرت 

 الصحي الوضع ومتابعة لألشراف هللا رام في المقاطعة مقر داخل للسكن طبيب انتقل  الصحي

 (سمـا).لسيادته

 أن لها تتيح صغيرة فوضى إحداث محاولة"بـ حماس حركة أمس رباح يحيى فتح حركة في القيادي اتهم 

 (سمـا)."أيام قبل غزة في هللا حمدال رامي الوزراء رئيس موكب تفجير مسؤولية من تهرب

 التفجير من المستهدف" ان مزهر جميل فلسطين لتحرير الشعبية للجبهة السياسي المكتب عضو قال 

 المصالحة تخريب هو غزة قطاع في هللا الحمد رامي الوزراء رئيس موكب مؤخرا له تعرض الذي

 (قدس نت)".غزة قطاع في األزمات ومفاقمة الوطنية

 الوزراء رئيس اغتيال محاولة عن االنظار حرف بمحاولة حماس حركة ،أمس االمنية مؤسسةال اتهمت 

،العربية وفـا،معـا.) .اسبوعين نحو قبل فرج ماجد اللواء العامة المخابرات جهاز ورئيس الحمدهلل رامي

 (الحدث

 احترام بوجوب لينك مايكل المتحدة لألمم الخاص المقرر بدعوة اليوم، للصحفيين، الدولي االتحاد رحب 

 الصحفيين استهداف عن إسرائيل توقف وجوب وعلى الصحفيين، وحقوق الصحافة، حرية

 (معـا).الفلسطينيين
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 الصحافة، حرية احترام إلى" لينك مايكل المتحدة لألمم الخاص المقرر دعوة اإلعالم، وزارة اعتبرت 

 في خطوة ،"الفلسطينيين افيينالصح استهداف عن إسرائيل توقف ووجوب فيها، العاملين وحقوق

 .بحقهم المتواصلة جرائمها على االحتالل دولة ومحاسبة الحقيقة، حراس لحماية الصحيح االتجاه

 (،قدس نتوفـا،معـا.)

 على الفلسطينية للقضية الدائم، البحرين دعم خليفة آل حمد بن خالد الشيخ البحريني الخارجية وزير أكد 

 بما الدولتين، حل أساس على للسالم العربية والمبادرة الدولية الشرعية وقرارات المستويات، كافة

 سر أمين مع البحريني الخارجية وزير لقاء خالل ذلك جاء ؛الكاملة حقوقه الفلسطيني للشعب يضمن

 (وفـا،معـا.)المنامة العاصمة في الوزارة مقر في الرجوب، جبريل اللواء فتح مركزية

 والرياضة الشباب شؤون ووزير الرجوب، جبريل اللواء والرياضة للشباب األعلى المجلس رئيس تفقد 

 استاد قاعة في وذلك البحرين، في المتواجدة الفلسطيني الشبابي الوفد بعثة الجودر، هشام البحريني

 .العارف خالد البحرين مملكة لدى فلسطين دولة سفير بحضور عيسى، بمدينة الوطني البحرين

 (ت،قدس نوفـا،معـا.)

 في اإلنسان لحقوق المقلق الوضع كروكيت، فرانسوا اإلنسان، بحقوق المكلّف الفرنسي السفير ناقش 

 القاصرين واعتقال بتوقيف يتعلّق فيما سيّما ال وغّزة، الغربيّة والضفّة المحتلّة، الشرقيّة القدس

 القدس لفلسطينيّي إسرائيل تمنحه الذي الهشّ " اإلقامة تصاريح" ونظام الفلسطينيين

 (،دنيا الوطنوفـا،معـا.)الشرقيّة

 

 3028-02-33 الخميسالتقرير المسائي 

 

 رومن البلغاري نظيره مع مباحثات جلسة اليوم، هللا، رام مدينة في الرئاسة بمقر رئيس،السيد ال عقد 

 والمأزق الفلسطينية، األراضي في االوضاع مستجدات آخر على فلسطين، ضيف سيادته، وأطلع؛ راديف

 واإلجراءات القدس، نةمدي بخصوص األميركي االعالن جراء السياسية، العملية إليه وصلت الذي

 (فلسطين،وفـا،معـا.ت) .االستفزازية اإلسرائيلية

 للسالم دولي مؤتمر عقد ضرورة حول مؤخرا، األمن مجلس في أطلقها التي الدعوة رئيس،ال السيد جدد 

 دولية آلية وتشكيل المتحدة، األمم في كامال عضوا فلسطين دولة وقبول الجاري، العام منتصف في
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وذلك خالل .الدولية الشرعية أساس على سالم اتفاق إلى للتوصل الجانبين لمساعدة راف،األط متعددة

                                                                                                                                       (فلسطين.ت).هللا برام الرئاسة مقر في راديف، رومن البلغاري نظيره ،معمؤتمر صحفي

 القضية من الثابت بالده موقف وفلسطين،وجدد بلغاريا تجمع التي العالقات عمق البلغاري، الرئيس أكد 

 واالتحاد المتحدة االمم في مواقف تشكيل في لفلسطين شريكا اعتبارها على والقائم الفلسطينية،

 اساس على يتم ان يمكن اإلسرائيلي، الفلسطيني للصراع ئمودا ومستمر عادل حل أي وأن االوروبي،

 (فلسطين.ت) .وسالم أمن في تعيشان الدولتين، حل

 في سيادته وأضاف، اإلنسان لحقوق ضمانة القانون، لنصوص السليم التطبيق إن رئيس،السيد ال قال 

 تعمل فلسطين ان لحم، بيت في المنعقد العامة، للنيابة الثامن ويالسن المؤتمر افتتاح في مسجلة، كلمة

 . الدولي والقانون الدولية الشرعية قرارات وفق الثابتة شعبنا حقوق تكريس على بتصميم

 (فلسطين،وفـا،معـا.ت)

 تشتت ومنع الوطن وحدة بصون هو النجاح ومفتاح األمان صمام أن ندرك" هللا الحمد رامي .د قال 

 يتطلب ال وهذا غزة، إلى مكوناته بكافة والحكومي المؤسسي بعملنا االنتقال إلى نتطلع لهذا هويته،

 أية وبال الحياة مناحي كافة في بمسؤولياتها تضطلع بحيث للحكومة والشامل الفاعل والتمكين تأخيرا،

 .لحم بيت ةمدين في الثامن، العامة النيابة مؤتمر افتتاح في كلمته خالل؛ جاء ذلك "استثناءات

 (فلسطين،وفـا،معـا.ت)

 أوكسفورد جامعة في الباحثين من وفدا هللا، برام مكتبه في اليوم، هللا، الحمد رامي الوزراء رئيس التقى 

 أبناء بحق المستمرة اإلسرائيلية واالنتهاكات السياسية، التطورات آخر على أطلعهم حيث البريطانية،

 (وفـا،معـا،قدس نت).ومقدساتنا شعبنا

 االنسان لحقوق الهولندي السفير عمرو، أبو زياد الوطني الوفاق حكومة في الوزراء رئيس نائب أطلع 

 يتعلق فيما خاصة الفلسطينية، الساحة على التطورات آخر على له، المرافق والوفد بار، فان كيز

 (وفـا،معـا،قدس نت) .الوطنية بالمصالحة

 اإلنسان حقوق مجلس في األعضاء الدول عريقات، ائبص.د التحرير منظمة تنفيذية سر أمين دعا 

 الجمعة يوم عليها للتصويت المجلس أمام المطروحة الفلسطينية القرارات مشاريع لصالح للتصويت

 العامة الجمعية قرار حسب وذلك السابع، البند تحت يأتي القرارات هذه موقع أن مؤكدا ،32/2/3028

 (وفـا،معـا،اجيال).المتحدة لألمم
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 اإلسرائيلية األميركية المخططات وإسقاط مواجهة على الفلسطينية القدرة إن عريقات، صائب.د قال 

 عاصمة القدس باعتبار ترمب الرئيس قرارات ورفض الفلسطيني، الوطني المشروع لتصفية الهادفة

 الوحدة قوتحقي االنقالب، وإنهاء االنقسام أسباب إزالة تتطلب اليها، بالده سفارة ونقل إلسرائيل

 الحكومة تمكين أي ،3022- 23 أول تشرين اتفاق بتنفيذ حماس حركة التزام خالل من الوطنية

 (فلسطين،وفـا.ت.)الشعب إرادة الى والعودة الشرعية

 تحركات عن" حماس" فيها أعلنت التي األخيرة الساعات مجريات إن الوطني الوفاق حكومة قالت 

 العامة، المخابرات ورئيس الوزراء، رئيس لها تعرض التي الجبانة اإلجرامية االغتيال بمحاولة تتصل

 مشوهة سيناريوهات وتنفيذ رسم إلى لجوئها في النهج نفس تنتهج زالت ما أنها جديد من تثبت

 (فلسطين،وفـا.ت) .المنطق مع تتفق ال واهية روايات واختالق

 جريمة على أيام عشرة مرور بعد":يريالضم عدنان اللواء األمنية المؤسسة باسم الرسمي الناطق قال 

 أفواه بإطالق الجبانة االغتيال محاولة عن األنظار حرف تحاول حماس زالت ما غتيال،اال محاولة

 األبيض والبيت أبيب تل ومغازلة جهة، من السياسية القيادة على للهجوم وناعقيها وناطقيها أُمرائها

 (فلسطين،وفـا.ت)".وجوال الوطنية شركتي موظفي مع ثحد كما جانبية أزمات وافتعال ثانية، جهة من

 صالح حماس حركة في القيادي لسان على جاء ما منصور، دمحم اللواء الداخلية وزارة وكيل نفى 

 رئيس اغتيال محاولة بشأن وبيانات معلومات من لديها ما كل بتقديم حركته قيام حول البردويل،

 رام في الداخلية وزارة إلى فرج، ماجد اللواء العامة المخابرات جهاز ورئيس هللا، الحمد رامي الوزراء

 (صوت فلسطين).هللا

 على قوة تستطيع لن أنه على األحمد، عزام الوطنية العالقات مفوض فتح، لحركة مركزية عضو شدد 

 (فلسطين،وفـا.ت).الفلسطيني لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل التحرير منظمة تجاوز األرض

 أمام والكرامة والصمود والثبات االرادة معركة يقود الرئيس السيد أن تأكيدها فتح حركة جددت 

 هي التي" العصر صفقة" يسمى ما تحت شعبنا، على االمريكية -االسرائيلية الرؤية فرض محاوالت

 (وفـا،معـا،قدس نت) .بها يقبل أو معها يتعاطى من لكل العار صفقة

 آل العزيز عبد المدعو القطري االعالمي نشره ما إن" القواسمي، أسامة فتح حركة باسم المتحدث قال 

وفـا،معـا،قدس )".المزيف االعالمي هذا إليه وصل الذي واالنحطاط االسفاف مدى عن يعبر اسحاق،

 (نت
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 على جديد تأكيد ووالدتها التميمي عهد الطفلة بحق الصادر الحكم إن" والمغتربين الخارجية وزارة قالت 

 الشعبية المقاومة أشكال من شكل أي وإخماد السالم، ثقافة لوأد االحتالل طاتسل محاوالت

 (وفـا،معـا،قدس نت)".السلمية

 احتجاجية وقفة في البرلمان، في نواب بينهم بيروفيين، ونشطاء الفلسطينية، الجالية أبناء شارك 

 الطفلة عن باإلفراج للمطالبة اإلسرائيلية، السفارة أمام البيرو، لدى الفلسطينية الفيدرالية نظمتها

وفـا،معـا،قدس ) .اإلسرائيلي  االحتالل سجون في يقبعون فلسطيني طفل 200و التميمي، عهد األسيرة

 (نت

 عدد بحضور اليوم، هللا، رام في المشتركة، العراقية–الفلسطينية للجنة األول التحضيري االجتماع عقد 

 العالقة عمق جرادات تيسير والمغتربين الخارجية وزارة لوكي وأكد.الفلسطينية والهيئات الوزارات من

 (وفـا،معـا،قدس نت) .كافة المستويات على وفلسطين العراق تربط التي

 بري، نبيه اللبناني النواب مجلس رئيس دبور أشرف اللبنانية الجمهورية لدى فلسطين دولة سفير أطلع 

 توحيد وكيفية المحتلة، فلسطين في ألوضاعا على حايك، جميل أمل لحركة السياسي المكتب ورئيس

 (وفـا).اإلسرائيلي-األميركي المشروع لمواجهة الموقف

 معه وبحث ،"كوردوني كالوديو" لبنان في األونروا عام مدير السفارة، مقر في دبور أشرف استقبل 

 شعبنا منها يعاني التي الصعبة والمعيشية الحياتية والظروف لبنان في الفلسطينية المخيمات أوضاع

 والقيام الفلسطينيين لالجئين خدماتها تقديم في االستمرار األونروا عزم كوردوني أكد، من جانبه هناك

 (وفـا،معـا، صدى اإلعالم) .تجاههم بواجبها

 دعم حول تمحورت التي االقتصادية، والتنمية التعاون منظمة اجتماعات في فلسطيني وزاري وفد شارك 

 .السياسات ترابط لتعزيز التنافسية وبرنامج األوسط والشرق افريقيا شمال منطقة في االستثمار

 (وفـا،معـا)

 المهني والتكوين الوطنية التربية وزير  مع الشوبكي، جمال الرباط في فلسطين دولة سفير بحث 

 ونالتعا تعزيز سبل اليوم، الوزارة، مقر في إمزازي، سعيد المغربي العلمي والبحث العالي والتعليم

 (وفـا،معـا،قدس نت) .والعلمي األكاديمي

 

 مقال اليوم
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 القناع سقط: الجديدة الحياة كلمة

 

 امس يوم الجزيرة فضائية مع مقابلة في بها فاض التي البردويل، صالح الحمساوي القيادي تصريحات ذكرتنا

 الوجوه عن القناع سقط" مطلعها التي الناصر عبد جمال الزعيم ايام كامل، فايدة الراحلة بأنشودة االول،

" للحوار" حماس حركة استعداد البردويل اعلن فيه لبس ال نحو فعلى" سافرة باتت الشيطان وحقيقة الغادرة،

 بالطبع. بالنص قال حسبما)..!!( التحرير في الوطنية االهداف تحقيق اجل من ؟..ولماذا االميركية، االدارة مع

 غير تعرف ال التي حماس لغة هي وانما حماس، له المستعدة  الحوار هذا  غاية رتبري في سذاجة هذه ليست

 هذه ان الواقع وفي جدوى، او حياة ألية قابلة تعد لم بشعارات الخديعة، وتسويق بل االوهام، وتسويق الكذب،

 من فما اكثر، ال قةالحما لغة بأنها وهويتها طبيعتها تؤكد ما بقدر ووعيهم، الناس عقول تحتقر ما بقدر اللغة

 القرن، بصفقة يعرف الذي ترامب رئيسها مع االميركية االدارة مشروع ان يعرف ال بات واحد فلسطيني مواطن

 للتحرير؟؟  الوطنية االهداف تحقيق نحو يقوده ان حوار ألي اين فمن احتالليا، مشروعا إال ليس

 الحاسم، الوطني الموقف جدار في تفتحها ان كية،االمير االدارة نحو الهرولة هذه عبر حماس تريد ثغرة اي

 تحقيق لسبل الفلسطينية، الرؤية بقوة وكرسه مازن ابو الرئيس اعلنه الذي الموقف ترامب، لمشروع المناهض

 المشروع هذا امام فتحها حماس تريد طريق وأي ؟؟..الدولي االمن مجلس امام خطابه في العادل السالم

 ؟؟..تريد تحرير اي البردويل تصريحات حسب تحدد ال وهي التصفوي، االميركي

 صفقة" متطلبات وفق" التحرير" تطويع بهدف واالطالق، التعميم بالغة االطار هذا في البردويل كلمات ان

 بالوطن عالقة له ما كل تنسف اقتصادية، رفاهية بوعود غزة قطاع في دويلة غير لفلسطين ترى ال التي" القرن

 كل بغيض، عنصري نحو على تحتقر انها عن ناهيكم االنسانية، بالكرامة عالقة له ما لوك بل والوطنية،

 ..!!  واالستقالل والسيادة الحرية سبيل في ونضاالته شعبنا تضحيات

 الزهار تصريحات نغفل ان دون هذه البردويل بتصريحات خجل دونما حماس واصطفت حقا، القناع سقط لقد

 التي مازن، ابو الرئيس كلمة على هجومهم في واسرائيل، االميركية االدارة جانب الى وقباحة، عريا االكثر

 الكبير شاعرنا سنتذكر المرة وهذه القناع سقط لقد حقا الماضي، االثنين الفلسطينية القيادة اجتماع بها افتتح

 شاعرنا اوعذر" وضاعوا" "كذابون" رومهم، اطاعوا" كذابون" القناع عن القناع سقط: درويش محمود

 .   الكبير
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