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 5028-03-52المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 المخطط وياتي. المكبر جبل في جديدة استيطانية وحدة 000 ناءب القدس في االحتالل بلدية تعتزم 

 عام المشروع نفس وفق ةمقرر كانتوحدة  320 الى تضاف زهاف نوف مستوطنة لتوسيع الجديد

 (معا.) 5022

  أن عدد من شارك فيها ( فوضناك)أكدت إدارة الحملة الوطنية الكبرى لمساندة الرئيس محمود عباس

ساعة على انطالقها وتفاعل معها عبر منصات التواصل االجتماعي المختلفة، تجاوز  88بعد مضي 

 (فلسطين.ت).المليون مشارك ومتفاعل

 إننا ندعم بكل قوة ، الحملة التي أطلقها  الشباب : "عاطف أبو سيف. حركة فتح د قال المتحدث باسم

في غزة، مناصرة للرئيس محمود عباس، وللتأكيد على تصليب مواقفه تجاه المؤامرة  الفلسطيني

 (دنيا الوطن)".التي تحاول إسرائيل وأمريكا والبعض اإلقليمي، تمريرها على شعبنا

 لمساندة الرئيس هي تجسيد " فوضناك"لحركة فتح إياد صافي ان حملة  أكد عضو المجلس الثوري

 (دنيا الوطن) .إدراك خطورة المؤامرة على المشروع الوطني الشعبي في للوعي الوطني

  تبنت المجموعتان العربية واإلسالمية في االتحاد البرلماني الدولي، مشروع بند طارئ حول تداعيات

ً لميثاق األمم المتحدة بش اعالن اإلدارة األميركية أن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقا

ولقرارات الشرعية الدولية، ومن المقرر ان يعرض هذا البند غدا على الجمعية العامة للتصويت 

 (وفــا) .عليه، الى جانب بنود طارئة اخرى

  العربية واإلسالمية أكد عزام األحمد رئيس وفد المجلس الوطني المشارك باجتماع المجموعتين

 (دنيا الوطن).أبداور يسمى بصفقة القرن لن ترى الن باالتحاد البرلماني الدولي، ان ما

 حمل بنيامين نتنياهو بشدة على مجلس حقوق االنسان في اعقاب القرارات الخمسة التي تبناها 

 (PNN)حسب تعبيره .هذا المجلس بالمسرح الهزلي لصالح فلسطين، ووصف نتنياهو
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 افيغدور ليبرمان إسرائيل الى االنسحاب من مجلس حقوق االنسان  اإلسرائيليا وزير الجيش دع

تويتر ان عضوية إسرائيل في هذا المجلس تضفي صبغة الشرعية  واعتبر في تغريدة له على موقع

 (PNNمعــا،) .على قراراته المناوئة لليهود

 فيها  أدانتالتي  اإلنسانقرارات مجلس حقوق  باألمم المتحدة نيكي هايلي األمريكيةالمندوبة  وصفت

 (ق فلسطين اليوم.)حسب وصفها ،الغبية بالقراراتاإلسرائيلي  االحتالل

 األلماني الخارجية ووزير لودريان، أيف جان ،سافرن خارجية وزير أن اإلسرائيلية، الخارجية أعلنت 

 المسؤولين مع للتباحث عة،سا 88 لمدة ةزيار في ،للمنطقة اليوم صباح سيصالن، ماس، هايكو

 سيبحث كذلك ،”القرن صفقة“ و ”اإليراني النووي االتفاق“ أبرزها اإلقليمية القضاياب اإلسرائيليين

 (88عرب).غزة لقطاع أسلحة نقلب فرنسي دبلوماسي تورط قضية الفرنسي الوزير

 وإسرائيل فلسطين سيزور ماس هايكو الجديد األلماني الخارجية وزير إن األلمانية األنباء وكالة قالت 

 (DW،88عرب). األلمانية الخارجية وزارة باسم متحدثة وقالت، المقبلين واالثنين األحد يومي خالل

 فيصل أبو شهال إن الهدف من عقد المجلس الوطني؛ هو اختيار لجنة تنفيذية جديدة، . قال النائب د

 (دنيا الوطن)".صفقة القرن"مواجهة مصلحة الشعب الفلسطيني، ل وتجديد الشرعيات؛ التي تخدم

 أبو شهال، أن دعوات المجلس وزعت على الفصائل الفلسطينية، وسيتم عقده في الوقت فيصل  كدأ

 ً دنيا ).بأمر وطني فلسطيني( فيتو)لمن يريد أن يستعمل حق النقض  المحدد له، ولن يكون مرتهنا

 (الوطن

 الح ناصر على الرفض التام لقرار الكونغرس أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، ص

الشهداء واألسرى مقابل استمرار دفع المساعدات األمريكية للسلطة  األمريكي بوقف مخصصات

 (فلسطين اليوم.ق) .الفلسطينية

  لمؤتمر حركة ً انتخب مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، رئيسا

مركزية الحركة، مفوض األقاليم الخارجية سمير الرفاعي، أعضاء  ، وهنأ عضوفتح إقليم سوريا

 (وفـا).لجنة اإلقليم المنتخبة، متمنياً لهم التوفيق بمهامهم

  دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام هللا والبيرة، إلى المشاركة الواسعة في كافة

ت ذكرى النكبة ومسيرات العودة التي أقرت وطنيا كمقدمة لفعاليا األرض ، الفعاليات إلحياء يوم

 (فلسطين.ت) .للنكبة 20تدشينا لفعاليات الذكرى الـ
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 المتحدث باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان الضميري، إن قادة حماس ما زالوا يواصلون  قال

رئيس مؤتمنين على اجراء تحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء ، و سياسة التضليل وليسوا

 (وفــا).جهاز المخابرات العامة

 

 5028-03-58 السبتالتقرير المسائي 

 

 سليم الوطني المجلس رئيس عمان،اليوم، األردنية بالعاصمة إقامته، مقرب رئيسالسيد ال استقبل 

 30المجلس الوطني المقررة في الـ الترتيبات الجارية لعقد جلسة  على سيادته، اطلع، الذي الزعنون

ختصة لالنتهاء من كافة من شهر نيسان المقبل، وأشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها اللجان الم

 (وفـا).الترتيبات المتعلقة بعقد المجلس بالوقت المحدد، وتوفير كل اإلمكانيات لنجاحه

 أحمد مجدالني، ان شوطا كبيرا تم قطعه بالتحضيرات النعقاد . أشار عضو تنفيذية لمنظمة التحرير د

 (فلسطين.ص) .االجتماع الذي عقد االربعاء الماضي المجلس الوطني في

 قرارات تدين االنتهاكات  8أحمد مجدالني، إن اعتماد مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان . قال د

لكن "صحيح، األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، خطوة باالتجاه ال والممارسات اإلسرائيلية في

اعتمادها دون تنفيذ على أرض الواقع يضع عالمات استفهام حول قدرة المؤسسة الدولية على 

 (فلسطين.ص)".محاسبة االحتالل

  اء لرسالة في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، ادارة ترمب لإلصغ "فتح"دعت حركة

تحقيق العدل والسالم عالميا، حيث رحبت الحركة بتصويت مجلس  العالم اآلتية من جنيف لصالح

حقوق اإلنسان على مجموعة قرارات تخص وضع حقوق اإلنسان في فلسطين تحت االحتالل، وتأييده 

 (وفـا).الحق الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية مجسدة بالقانون الدولي

 ب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد مجلس حقوق االنسان االممي أربعة رح

بأغلبية ساحقة، وشدد المتحدث الرسمي في تصريح له اليوم ، على ان  قرارات خاصة بفلسطين

التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر انحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيرا عن طهارة التمسك 

 (وفـا).قوف في وجه الظلم والغطرسة واالحتالل، ورفضا للغة االبتزاز والتهديدبالو
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  أكدت وزارة اإلعالم أن قرارات مجلس حقوق اإلنسان األربعة أمس، تصويت على أن نهج القيادة

يحقق نجاحات دبلوماسية وسياسية تُمهد لمحاسبة إسرائيل على إرهابها الشرعية والسيد الرئيس 

 (سوا) .عدوانها ضد أبناء شعبناواستيطانها و

  القت قرارات مجلس حقوق االنسان التي ادانت اسرائيل يوم امس انتقادات شديدة اللهجة من قبل

التي وصفتها بالقرارات الغبية، وجاءت هذه االنتقادات على لسان  الواليات المتحدة االمريكية

ت القرارات بانها قرارات غبية وان التحييز المندوبة االمريكية باالمم المتحدة نيكي هايلي التي وصف

 (PNN) .لصالح الفلسطينيين ضد اسرائيل يجب ان يتوقف

 رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية ستبحث اتخاذ خطوات واجراءات بديلة . أكد وزير الخارجية د

قانون حجب التي اتخذتها اإلدارة األمريكية بمصادقة الكونغرس على  لمواجهة الخطوة التصعيدية

 .المساعدات المالية عن السلطة الوطنية في حال استمرت بدفع مخصصات األسرى والشهداء

 (فلسطين.ص)

 م زملط، في إحاطة لإلعالم قال رئيس المفوضية العاّمة لمنظمة التحرير لدى الواليات المتحدة، حسا

الذي يقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ( تايلور فورس)قانون األميركي رداً على إدراج 

بسبب مدفوعاتها لعائالت الشهداء واألسرى، إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائالت الشهداء 

 (فلسطين.ت) .اليواألسرى وتوفير حياة كريمة لهم وأنها ال تخضع لالبتزاز الم

  أكدت حركة فتح أنها لم تستغرب بالمطلق قرار الكونغرس االمريكي االخير، مؤكدة أن أسرانا

من أجل الحرية واالستقالل، وحقوق عائالتهم ليست للمساومة،  البواسل وشهداؤنا االبطال ناضلوا

يض يتبارون مع وقال عضو المجلس الثوري للحركة أسامه القواسمي ان الكونغرس والبيت االب

 (سما).الكنيست والكابينت االسرائيلي بالتعبير عن الكراهية والعنصرية ضد شعبنا

  وصف عضو تنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد اشتراط الكونغرس االميركي باالستفزازي وبأنه ال

خالد  بل يثبت ان اسرائيل هي من تقرر والكونغرس هو من يشرع، واكد يختلف عن سلوك اسرائيل،

ان سياسة االدارة االميركية على هذا الصعيد تعكس ازدواجية معايير منحطة تنتهجها ادارة الرئيس 

 (معـا).االميركي دونالد ترامب مع الشعب الفلسطيني وبأن مصيرها الفشل

  رفضت الجبهة الديمقراطية في بيان لها اليوم قرار الكونغرس األميركي اشتراط وقف رواتب

وعائالت الشهداء، مقابل مواصلة المساعدة المالية للسلطة  سرى وعائالتهموتعويضات األ
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ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية للرد على قرارات الكونغرس بإحالة جرائم الحرب  .الفلسطينية

 (معـا).اإلسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية

  ما يتم التوافق عليه، ومنها قرارات دعت الجبهة الديمقراطية الى تعزيز اللحمة الوطنية بتطبيق

بأوسلو وإلتزاماته السياسية واألمنية واإلقتصادية، ومواصلة العمل  المجلس المركزي فك اإلرتباط

على إنجاز إتفاق المصالحة وإنهاء اإلنقسام، بموجب تفاهمات فتح وحماس في 

 (معـا).25/20/5022

 رة تقع على الشعب الفلسطيني، وأن هناك خطر أكد النائب بسام الصالحي، أن تحديات وجودية كبي

بانهيار كل المشروع الوطني بفعل االنقسام الحاصل، وشدد الصالحي، على  جدي وأزمة حقيقية تهدد

ضرورة التنفيذ الفوري للمصالحة واحتواء الوضع، وأن تكون هناك نوايا حقيقية لتنفيذ ما تم االتفاق 

 (قدس نت) .عليه

 ى مملكة البحرين خالد العارف، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البحريني أعلن سفير فلسطين لد

 (فلسطين.ص) .القادم الى فلسطين، خالل الشهر

 ن الفلسطينيين سلطات االحتالل اإلسرائيلي باإلفراج الفوري عن الزميل طالبت نقابة الصحفيي

 (وفـا) .تلفزيون فلسطين الصحفي بكر عبد الحق، مراسل

  عائلة، في حي ( ٠٥٤)العبرية، أن سلطات االحتالل، شرعت بإسكان " يروشاليم"ذكرت صحيفة

وضحت الصحيفة نقالً مالك شمالي القدس المحتلة، وأ" جبعات زئيف" استيطاني جديد بمستوطنة

وحدة سكنية لعائالت متدينين يهود معظمها  ٠٥٤، حانون كيس، إنه تم بيع "نوفي إسرائيل"شركة 

 (فلسطين اليوم.ق) .في الواليات المتحدة" أنجلوسكونية"لعائالت 

  روقغزة تتهيأ نحو الش"توقّع الكاتب الصحفي البريطاني الشهير دون ماكنتهاير، في كتابه الجديد" ،

ً لقطاع غزة، رغم صورة الواقع الحالي القاتمة والمعتمة بسبب الحصار الذي يكاد  مستقبال مشرقا

 (سما) .يفتك به ويحوله الى مقبرة جماعية كبرى

  تدريب قرابين "أكد حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، أن إقامة مهرجان ضخم تحت عنوان

ضير بشكل دوري لتنظيم الجهود واإلمكانات وإشاعة الهيكل للتح يأتي كإطار لمنظمات" الفصح

، أي القربان "البقرة الحمراء"الفكرة بين المستوطنين، من أجل الوصول للهدف اإلستراتيجي، 

 (قدس نت) .الرئيسي



  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 

 مقال اليوم

 

 لن نقايض أموال أمريكا كلها بكرامة شعبنا الوطنية: حديث صحيفة القدس

 

ف عدائي آخر تتخذه الواليات المتحدة االمريكية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ونضاله موق

العادل ضد االحتالل اإلسرائيلي غير المشروع عبر قيام الكونغرس األمريكي بالمصادقة على قانون قطع 

وقف أقل ما يقال فيه المساعدات للسلطة الوطنية إذا واصلت دفع إعانات لعائالت الشهداء واألسرى، وهو م

إنه يستجيب لمطالب االحتالل اإلسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة ويتنكر لقرارات ومواثيق الشرعية 

أراضي محتلة، وتلك التي  2602الدولية التي تعتبر األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ العام 

 .الحتاللتؤكد حق أي شعب يخضع لالحتالل في مقاومة هذا ا

وواضح أن الشهداء واألسرى الذين تتلقى عائالتهم هذه المساعدات هم شهداء وأسرى حرية ناضلوا من 

 .أجل التخلص من هذا االحتالل غير المشروع، وهو حق نص عليه القانون الدولي

روع بأكملها، إن ما يجب أن يقال هنا إن الواليات المتحدة االمريكية التي تمول وتسلح دولة احتالل غير مش

كما أن استيطان هذه الدولة غير المشروع في األراضي المحتلة يحظى بتبرعات ضخمة مصدرها الواليات 

المتحدة ، عدا عما تنفقه الحكومة اإلسرائيلية من أموال المساعدات الرسمية االمريكية لتوسيع وترسيخ هذا 

وقيادته كيفية التعامل مع عائالت مناضليه من  االستيطان، ال يحق لها بأي حال أن تحدد للشعب الفلسطيني

الشهداء والجرحى واألسرى، كما ال يحق لها توجيه المواعظ للشعب الفلسطيني وقيادته حول كيفية التصرف 

 .بهذا الشأن باعتبار ذلك أيضا تدخال سافرا ومرفوضا في الشأن الفلسطيني

نية العالمية واللوبي المؤيد إلسرائيل، داس منذ أمد وواضح أن الكونغرس األمريكي الذي تغلغلت فيه الصهيو

بعيد على كل القيم والمبادئ والمواثيق والقرارات الدولية، ولذلك ليس غريبا أو مفاجئا أن يخرج هذا 

ولكن . الكونغرس وفي ظل هذه اإلدارة االمريكية المنحازة بالمطلق لالحتالل والمعادية للشعب الفلسطيني

االمريكية وأعضاء الكونغرس المذكور أن يدركوا تماما أن الشعب الفلسطيني وقيادته يجب على اإلدارة 

اللذين يقدران شهداء وأسرى الحرية الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم وإنهاء نير هذا االحتالل 

أموال أمريكا بذرة غير المشروع، ال يمكن أن يقبال بهذا االبتزاز األمريكي الوقح، كما ال يمكن أن يقايضا كل 

 .كرامة وطنية من تلك الكرامة التي ضحى من أجلها الشهداء واألسرى والجرحى



  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

وكان من األجدر بهذه اإلدارة االمريكية وهذا الكونغرس أن ينظرا إلى نفسيهما بالمرآة كي يدركا أي تدٍن 

مواثيقها وقراراتها وجراء أخالقي وأي عزلة دولية هي التي وصال إليها جراء رفضهما الشرعية الدولية و

وقوفهما إلى جانب احتالل غير مشروع يرتكب يوميا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 

وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي عموما إلى درجة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية المرموقة أكدت أن 

 .خانة جرائم الحرب وفق القانون الدولي بعض ممارسات هذا االحتالل يمكن تصنيفها تحت

لقد أكد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وكل أبناء شعبنا مرارا أن قضية مخصصات عائالت 

الشهداء واألسرى ليست مطروحة للمقايضة أو المساومة ، فشعبنا ال يمكن أن يتنكر لنضاالت وتضحيات 

ثل هذا االبتزاز، ومن األجدر بالكونغرس واإلدارة االمريكية وقف شهدائه وجرحاه وأسراه، ولن يقبل يوما م

المساعدات السنوية الضخمة لالحتالل واالستيطان غير المشروعين، ومن األجدر بهما وقف تسليح وتمويل 

كل هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي، وان يدركا أن هناك عنصرا هاما في حياة كل 

ؤمن بالحرية والعدالة وهو الكرامة الوطنية التي يرفض شعبنا أي مساس بها ال من أمريكا وال شعب ي

 .غيرها
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