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 3028-05-32المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 لكسر غزة معدين غرب البحري الميناء داخل قاربين اليوم فجر االحتالل اإلسرائيلي تاطائر قصفت 

 (معا).القطاع على الحصار

 و من  ،سعود آل سلمان الملك الحرمين خادم من ةهاتفيت اتصاال الثالثاء، مساء رئيس،سيادة ال تلقى

 تميم قطر أمير، و السادس دمحم الملك المغربي العاهلو،  سلمان بن دمحم األمير السعودي العهد ولي

لالطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت  عيسى بن حمد البحرين عاهل، و حمد بن

 (وسط السعودية ،الشرق األوفات فلسطين،).به

 األميري والملق هاني األردني الوزراء رئيس من ةهاتفيت اتصاال الثالثاء، مساء رئيس،سيادة ال تلقى 

لالطمئنان على صحته بعد الوعكة  الصفدي أيمن ،األردن خارجية وزيرو ،طالل بن حسن األردني

 (وفا) .الصحية التي ألمت به

 الخارجية مقر في أمس بلوك، ستيف الهولندي، بنظيره المالكي، رياض.د الخارجية وزير التقى 

 العام المدعي لمكتب اإلحالة ملف بتقديم الخارجية وزير قام أن بعد وذلك الهاي، في الهولندية

 (معات فلسطين،).اليوم هذا صباح الدولية الجنائية للمحكمة

 الفلسطيني الشعب الن ريخي،وتا مهم ةالدولي للجنائية اإلحالة طلب تقديم إن:المالكي رياض. د قال 

 (قناة الغد العربي).بحقها العقوبات كل من محمية وإسرائيل دائما، الثمن يدفع الذي هو

 يؤهلها الدولية الجنائيات محكمة إلى فلسطين انضمام: الخارجية وزارة وكيل جرادات تيسر قال 

 (العربية الحدث). اإلسرائيلي االحتالل حول ملفات من لديها ما لتقديم الحق ويعطيها

 العام المدعي قرار أن الهاي، في الدولية الجنائية المحكمة باسم المتحدث هللا، العبد فادي أوضح 

 (األوسط الشرق).إسرائيل جانب من الرفض أو بالقبول عالقة له ليس
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 مالعا األمين من لكل متطابقة رسائل بثالث المتحدة األمم لدى فلسطين لدولة الدائم المندوب بعث 

 االرض في لألوضاع الخطير التدهور حول العامة الجمعية ورئيس( بولندا) األمن مجلس ورئيس

 (وفا،معا).االحتالل انتهاكات بسبب المحتلة الفلسطينية

 الوضع من البولندي الجانب قلق عن تيرليتسكي، ريشارد البولندي النواب مجلس رئيس نائب عبر 

 رئيسا   كونها وبحكم بالده، وأن غزة، قطاع حدود على جرى ما خاص وبشكل فلسطين، في الحالي

 (وفا).يجري ما تراقب ، األمن لمجلس

 الذي المجرم العنصري النظام هذا محاسبة يجب: فتح حركة باسم المتحدث القواسمي أسامة قال 

 والقانون الدولي النظام ضد أمريكي بدعم األعزل الفلسطيني الشعب ضد أدواته كل يستخدم

 (قناة روسيا اليوم).الدولي

 السلطة على عقابية إجراءات فرض إلى اإلسرائيلي الخارجية وزير نائب أورين مايكل دعا 

 اتهامات في كامل تحقيق إلجراء الدولية الجنائية للمحكمة طلبا تقديمها أعقاب في الفلسطينية

 (معا،سما).الفلسطينية األراضي على اإلنسان حقوق بانتهاك إلسرائيل

 إصدار ألغت إندونيسيا أن الثالثاء، نحشون، إيمانويل اإلسرائيلية الخارجية باسم متحدثال أعلن 

اليوم ) .األخيرة غزة أحداث على ردا البالد إلى دخولهم حظر قررت كما لإلسرائيليين، تأشيرات

 (معاالسابع،روسيا اليوم،

 حقه أجل من نضاله يف يالفلسطين الشعب مع بالده تضامن معصوم، فؤاد يالعراق الرئيس أكد 

 (اليوم السابع).الشريف القدس وعاصمتها مستقلة فلسطينية دولة بإقامة المشروع

 الفلسطينيين لحماية دولية قوة البلدان، من مجموعة مع بالتعاون سترسل، أنها تركيا أعلنت 

 (سما،معاروسيا اليوم،) .تمارسه الذي" اإلرهاب" على إسرائيل محاسبة بضمان متعهدة والقدس،

 القدس إلى األمريكية السفارة بنقل االحتفال لحضوره ابيب، تل في سفيرها طرد أنجوال قررت ،

 الشرق شؤون مدير طرد تم وكذلك دولته علم دون االحتفال حضر سفيرنا ان"  البيان وأضاف

 (معاسما،)".الخلفية نفس على األنجولية الخارجية فى األوسط

 إسرائيل إعجاب إلى إشارة في األبد إلى يبقى لن ترامب مريكياأل الرئيس أن أوروبي مسؤول قال 

 لن ، شأننا من تقللوا ال:  العاشرة القناة وفق أبيب تل إلى رسالة األوروبي المسؤول ونقل،  باألخير

 (معاالعرب اليوم،)".األبد إلى هنا ترامب يبقى
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 وموقفها األوروبي االتحاد دول مهتقد الذي الدعم أهمية مجدالني، أحمد التنفيذية اللجنة عضو أكد 

 (وفا).فلسطين لدولة الداعم بلجيكا موقف وثمن للقدس، األميركية السفارة نقل من

 خالل األقصى المسجد محل المزعوم للهيكل مجسم صورة يتلقى وهو األمريكي السفير تصوير تم 

 (معا) .المحتلة القدس في يهودي ديني لمعهد زيارته

 عربي رد دون والحقيرة المنحطة األمريكية التصرفات هذه ستبقى متى إلى":عريقات صائب د قال 

 (معا).الشريف؟ القدسي الحرم وعظمة األقصى المسجد مكانة إلى يرقى وإسالمي

 هذا: "تعليقا  على تصرف السفير األمريكي الطيبي احمد العربية القائمة عن الكنيست عضو قال 

 (معا)." هناك السفارة تضع لم أنك يدالج من. السالم إحالل يريد المجنون

 متعدد توافق بوجود غربية؛ دبلوماسية مصادر عن نقال الثالثاء،، اللندنية" الحياة" صحيفة أفادت 

 بتنفيذ يسمح ما السياسي، عن اإلنساني الجانبين بفصل يقضي غزة، قطاع بخصوص األطراف

 (رايه اف ام).المتحدة األمم طريق عن القطاع في حيوية إنسانية مشاريع

 مكتب على اآلثم والثقافة االعتداء اإلعالم مفوضية عن الصادر الحركة بيان في فتح حركة استنكرت 

 (وفا).منفلتين مسلحين قبل من الثالثاء، عصر غزة، مدينة في والتنظيم التعبئة

 

 3028-05-33 الثالثاءالتقرير المسائي 

 

 العاهل واطمأن ، الثاني هللا عبد الملك األردني العاهل من هاتفيا اتصاال اليوم، رئيسال السيد تلقى 

 قيادته، تحت الفلسطيني وللشعب والعافية، الصحة موفور لسيادته متمنيا ،سيادته صحة على األردني

 (وفا).واالستقالل الحرية في أحالمه تحقيق

 على العراقي، الرئيس واطمأن، معصوم فؤاد العراقي الرئيس من هاتفيا اتصاال رئيسال السيد تلقى 

 تحقيق قيادته، تحت الفلسطيني وللشعب والعافية، الصحة موفور لسيادته متمنيا الرئيس صحة

 (، شاشةPNNوفا، ).واالستقالل الحرية في أحالمه

 التركي الرئيس واطمأن، أردوغان طيب رجب التركي الرئيس من هاتفيا اتصاال رئيسال السيد تلقى 

 تحقيق قيادته، تحت الفلسطيني وللشعب والعافية، الصحة موفور لسيادته متمنيا الرئيس، صحة على

 (، شاشةPNNوفا، ).واالستقالل الحرية في أحالمه



  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 اإلمام واطمأن، الطيب أحمد األكبر اإلمام الشريف األزهر شيخ من هاتفيا اتصاال رئيسال السيد تلقى 

 قيادته، تحت الفلسطيني وللشعب والعافية، الصحة موفور لسيادته متمنيا الرئيس صحة على األكبر،

 (PNNوفا، ).واالستقالل الحرية في أحالمه تحقيق

 لبث رئيسلسيد الل الصحية الحالة استغلت اسرائيل نإ  العالول محمود فتح حركة رئيسنائب  قال 

 التي الظروف هذه في شعبنا ابناء بين الشديد القلق من حالة حداثأ بهدف والتحليالت االشاعات

 (فلسطين.ص).التحديات من هائال كما   تشهد

 كما والعافية الصحة وموفور العاجل بالشفاء الرئيس لسيادة تمنياته عن مجلس الوزراء أعرب ،

 التزامه أكدو، اإلنسان حقوق ومجلس العرب الخارجية وزراء واجتماع اإلسالمية القمة نتائج ثّمنو

 ( وفا،معا).القدس في التعليم لدعم الوطنية بالخطة

 صائب.د الدولية الجنائية المحكمة مع المتابعة عن المسؤولة العليا الوطنية اللجنة رئيس أكد 

 التاريخية الحقوق تكريس في والمشروع األصيل بواجبها تقوم فلسطين دولة أن اليوم عريقات،

 (معا،وفا).المصير تقرير في حقه مقدمتها وفي لشعبها المشروعة

 الجنائية للمحكمة العامة المدعية إلى اإلحالة طلب اليوم، صباح المالكي، رياض الخارجية وزير سلم 

 العامة المدعية لمكتب" ستحيل أنها بيان في الخارجية وأوضحت، بنسودا فاتو الهاي، في الدولية

 اختصاص ضمن تقع أخرى وجرائم اإلنسانية، ضد والجرائم الحرب، بجرائم متعلقة أدلة

 (،ت فلسطين،معاRT).المحكمة

 إسرائيل إفالت إلنهاء الوقت حان أنه اليوم، عشراوي حنان. د التحرير منظمة تنفيذية عضو أكدت 

 .األعزل الفلسطيني شعبنا بحق المتعمدة وجرائمها انتهاكاتها على ومساءلتها ومحاسبتها العقاب من

 (معا،وفا).الدولية الجنايات محكمة إلى فلسطين في الحالة إحالة على تعقيبا هذه تصريحاتها جاءت

 الشرق في للسالم دوليا مبعوثا 21 هناك إن مجدالني،أحمد  التحرير منظمة تنفيذية عضو قال 

 تقطع ترمب إدارة أن على مشددا فلسطين، دولة في لقاء الى جميعا دعوتهم يجب وأنه األوسط،

 الوقائع وفرض لتطبيق االستيطان لحكومة فرصة إلعطاء دولية، سياسية مبادرة أية على الطريق

 (PNNوفا، سما،.)األرض على
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 الجنائية المحكمة إلى الفلسطينية السلطة قدمتها التي اإلحالة إلى بخطورة تنظر إنها إسرائيل قالت 

 الفلسطيني الصراع على للمحكمة والية وال اإلحالة لهذه شرعية ال" أن معتبرة الدولية،

 (معاوفا،)".اإلسرائيلي

 إن بتروف، رومن السفير األوسط الشرق لشؤون البلغاري الخارجية لوزير الخاص المستشار قال 

 على تغيير وبأي ،إسرائيل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف بعدم وواضح حازم البلغاري الموقف

 (وفا،معا).واالسرائيلي الفلسطيني الطرفين توافق دون المقدسة للمدينة القانوني الوضع

 المشروعة حقوقه نيل سبيل في الفلسطيني، شعبنا نضال جانب الى وقوفه تونس آفاق حزب أكد 

                                                                                                 (وفا).االحتالل وإنهاء الشريف، القدس وعاصمتها المستقلة دولته لبناء

 في إلسرائيل شريكة" األميركية المتحدة الواليات إن أردوغان طيب رجب التركي الرئيس قال 

 األميركية السفارة نقل تداعيات إلى الصدد هذا في مشيرا غزة، في مؤخرا ارتكبتها التي" المجزرة

 (الجزيرة).المحتلة القدس إلى

 غزة قطاع في حدث ما فعال يقدر ال العالم أن: كارينبول بيير غزة قطاع في" األونروا" مفوض قال 

 على يحصى ال تأثير لها سيكون وانسانية صحية كارثة تواجه غزة أن مؤكدا -مارس ثالثين منذ

 استخدام تعمدت إسرائيل أن غزة، في األونروا بمقر صحفي مؤتمر خالل كارينبول وأكد .هنا السكان

                                                                                                                                        (معاق الجزيرةمباشر،).الفلسطينيين اجساد في ضررا لتسبب الحية الذخيرة

 إسرائيل وأن اعتقال معسكر بأنه غزة قطاع بريسكوت جون اللورد البريطاني العمالي القيادي وصف 

 من متر 500 على تزيد مسافة على يكون بعضهم أن من الرغم على نزالئه على الرصاص تطلق

 اقترفها يالت المذبحة يف أسهم قد القدس إلى بالده سفارة بنقل ترامب قرار أن ، مؤكدا،الحدود

 (أ ش أ).السالح من ُعزل فلسطينيين وأطفال ونساء رجال بحق لياإلسرائي الجيش

 لفلسطين، اإلنساني الصندوق ستطلق اإلدارة أن على مصطفر السيد الماليزية الهجرة عام مدير أعلن 

 (أ ش أ).الفلسطيني للشعب اإلنسانية واألنشطة المساعدات لبعثات التبرعات لجمع يهدف حيث

 العاصمة ميناء من الدولي الحرية أسطول تحالف ينظمها التي غزة عن الحصار كسر سفن انطلقت 

 (PNNمعا،).شهرين تستمر رحلة في غزة قطاع إلى الثالثاء، اليوم كوبنهاجن، الدنماركية

 في المرأة دائرة ومفوض الوسطى، إقليم قيادة لعضو اختطافها األمنية،" حماس" أجهزة تواصل 

 (وفا).سجونها أحد في التوالي على عشر الرابع لليوم غياض، أبو سماح الحركة



  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 المركز رئيسة ابوغياض سماح اعتقال أن فتح لحركة المركزية اللجنة عضو سالمة دالل قالت 

 انه سالمه وأضافت، "معتقليها جبين في عار وصمة" الوسطى، إقليم وعضو النصيرات في النسوي

 (معا،وفا).القطاع في شعبنا وأبناء غزة لقطاع اختطافها في ممعنة حماس حركة زالت ما لألسف

 في القابعين المرضى األسرى من عددا إن الثالثاء، اليوم والمحررين، األسرى شؤون هيئة قالت 

 تنتهجها التي المتعمدة السياسة جراء مقلقة، صحية أوضاع من يعانون اإلسرائيلي، االحتالل سجون

 (وفا).جدي بشكل معها التعامل وعدم أمراضهم بتجاهل بحقهم المعتقالت إدارة

 الطعام عن والمضرب ،(عاما 00) البرغوثي إباء األسير إن الصباح، فراس األسير نادي محامي قال 

 معتقل في زيارته خالل البرغوثي األسير عن الصباح ونقل .الماء شرب عن توقف يوما، 23 منذ

 في وآالم شديد، وإرهاق للدم، خروج يرافقه شديد تقيؤ من يعاني أنه الثالثاء، اليوم ،"عسقالن"

 (وفا).النظر في وضعف النوم، في وصعوبة والعظام، العضالت

 مخيم أهالي من وامرأة طفل 000 نحو تقل قافلة بأن السوري الشمال في التنسيق مركز مدير أفاد 

 كانوا مدنيون وهم ، سوريا شمالي إدلب محافظة إلى وصلت دمشق، العاصمة جنوبي اليرموك

 (سكاي نيوز،أ ش أ)"..والتضامن األسود الحجر وحيى اليرموك، مخيم في المعارك أثناء محاصرين

 

 مقال اليوم

 

 الرئيس الجبل

 

 الحياة الجديدة -الفلسطينيين واألدباء الكتاب اتحاد رئيس -السوداني مراد

 شعبه من حشود ، الفح بوجع والمكان الزمان في حدَّق المّر، والتشّرد.. 2408 قيامة من األخير الخروج في

رة تعبر  الخروج كان أين؟ ال حيث إلى فتمضي الهبة بسياط الشمس تلفحها الطريق وأهوال الرحلة بناقع مذخَّ

 صفد ومن.. وأهلها بالبالد يليق بغد الهتّافة روحه على وشما   المنهوبة والطفولة  والذاكرة اإلرث صفد من

 ومرارات الرحلة إيالم الفتى نفس في ترك رحيم غير وهجاج   ومناف   مغتربات إلى الشام دمشق إلى لبنان إلى

 .االقتالع
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 كان صوته العيش، وشظف والعذابات والفقد للحرمان موضوعيا   ومعادال   ملجأ مبكرا   والدراسة للوعي انحاز

 . الوعي موقدة في كجمرة الهادئ الجبل، كيمام الوادع وهو المعاصرة الثورة النطالقة المرجح

 في والمنازلة  المواجهة نوافذ نقيضه على الوازن ترجيحه فتح وقد ذلك، له يغفروا ولن لم أعداءه أن ويبدو

 .األقاصي رجت ثورة عبر وساح فضاء غير

 من الذاكرة لحراسة سياقا   التدوين واعتمد وَدْرسا   بحثا   فيها وتوّغل االحتاللي، النقيض رواية تفكيك في تعّمق

نَ  فقد فضائله، أعلى من واحدة وهذه والشفاهيين، المشافهة عن نأى إذ والخلخلة، النسيان  لألجيال دوَّ

 وعايشها ورفاقه عاشها فارقة ومحطات الثورة وسياقات الحزن ناغرية تُوثِّّقْ  وحكاية البالد، رواية القادمة

 وعناده وعطائه فدائه اتساع على البالد كتاب يصوغ وهو شعبنا ويوميات تفاصيل وصدق بحق فوثق.. 

 . المكين

 البرد لفحة إلى الشَّْرد جمرة ومن.. العناد آخر إلى المداد أول من للرحلة األتم السارد وهو السرد، قلم يده في

 .واألصيلة الراسخة ومدونته لتوثيقه ُمَحّسدا   فكان..  المدى نهاية إلى الندى مبتدأ ومن.. 

 وعصف والمسمومة، الملغومة الرياح من الرغم على شراعا   بقلمه ممسكا   الصعب، طريقه مواصال   وظل

 وقوس فلسطين نحو واألجل األسمى الحبر وهو الشهداء دماء سخونة ساخن مداده.. الهادرة األمواج

 .انتصارها

 الواثقة خطوته وفي النار، سواتر على الصغار أمل الصادحة ابتسامته وفي العذب، الموج هدوء صوته في

 .الغزاة والعابرين والغادرين الغدر نصال الشهم جسدها على تواترت مهما البالد اتساع

اَحة خيل   وصهيل مكتومة برّ  سباع تحتشد لغته وفي, الحكيم ودراية العارف صمت بليغ، صمت له  .رمَّ

 أمام يرتجّ  ال.. السماء في وفرعها ثابت أصلها رومية كزيتونة صادق..  الجرح حدّ  واضح ،قديمة كبئر عميق

 نفسه إلى يذهب.. التماسك واألبقى األنقى فنُّهُ .. اللوافح الرياح به عصفت كلما ينكسر وال الداهمة، األهوال

 .األجلّ  والصدق والتجلّي النقاء سرُّ  والقلب..  القلب ولغة الجوانية لنداءاته منصتا   عميقا  

 ".رأى ما الفؤادُ  َكذَبَ  ما" قراراته، ليحسم الوعي مسالك إلى للعبور قنطرة القلب يعتمد أشّده، على والصدق

 التماسك. الثبات وروحانية جوانيته سالمة عن تنبيك لغته سالمة باقتدار، بليغ جيد، مصغ   االنفعال، قليل

 .سحره عصا ، األلمع جوهرته

 األكيد، الحسم براكين وفوران المستوحشة الغابات بإيقاع محتشدا   اليمنى عينه وأغمض شفتيه زمَّ  غضب إذا

 .الصغار الفتية فم على الفرح وبالغة العافية براءة ابتسامته وفي بالرعد، الملبَّدة السماء نَْقعُ  تجّهمه في
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ما   ينحاز وللبالد للبالد يحيا  يسيل متى ويعرف الماء، بعناد الثمانين يعبر المغريات، من الكثير على إياها مقّدِّ

 والجسور الفذّ  المعاند روح في والصالبة السيولة بين وفر   كر   كاويا ، ثلجا   يصير ومتى طيبا، زالال   ثّرا   دفّاقا

 .األمين

 بالنصر موقنا   متوارية خبايا من سمائه تحت ما كاشفا   يحلّق مالح، زمن في العّداء لياقة بكامل الثمانين يعبر

 حامال   الثمانين يعبر. والحضور البهاء مرقى نحو ُصعُدا   يومية رياضة الشهادة يجترح الذي لشعبه المبين

فا مقدسة أيقونة بالده  جغرافيا"   السماء األرضِّ  على.. هنا بالضبط.. هنا نحن.. األرض رياح أربعة بها معّرِّ

 .الفلسطيني الغاوي قال كما"  واألرجوان الغزالة أرض" و" اإللهي السحر

 نكتب اقتالع، وال خروج ال والنهار، الليل بقي ما باقون..  ثابتون..  صامدون: هنا: مرة كل في ويكرر

 الذي الفلسطيني النووي هو إرثنا.. وذاكرتنا وعينا الستالب فرصة للنقيض نترك وال نشيدها باكتمال الحكاية

 في الثالثين على زادت التي الءاته يرفع. بصمته يصرخ هكذا االحتاللي، للنقيض  النووي الطوطم به نواجه

" البرمكيين غّمة" ويحتمل واشتدادها، البالد بامتداد كبرى" ال.. "وأخواتها أمريكا الجديدة، إسبارطة وجه

 .بالدي يا..  بالدي يا: ويهتف.. وأعداء ونقائض خصوما   ومستعربين، عربا

 والفعل والمواجهة العز رايات من وقبلهما بينهما وما عرفات ياسر إلى الشقيري من أسالفه راية وارثا  

 عذابات وهوامشها الوسيعة التضحيات وَمتْنها الباقي الثابت القدس األنقى فجوهرها الراية، تسقط وال المجيد

 .والشتات الوطن في شعبنا

حا   ويقول، قال.. القدس..  فالقدس  علت مهما األبدية العاصمة وقدسها فلسطين غير يخطُّ  ال الذي بقلمه ملّوِّ

 .النابحة الذابحة واشتراطاتهم مشارطهم

 يشيح وشعبه، ببالده جدير هو بما أشده على والصبر أشده، على العناد يحمل ألنه سأم، بال الثمانين يعبر

          بالثبات يليق بما شماال   أو يمينا   ويوجهها اللحظة، زمام ممسكا   والغادرين، الخائرين عن بوجهه

 .الشهيد أم دمعة من أقرب فيصير ويدنو بعيد كنجم يعلو اللحظة، تسقطه وال اللحظة في يسقط ال. والجسارة

 العتمة وأسداف األلغام حوله تعاظمت مهما لسياقاتها وفيا   وظل والجهد الوقت منحها التي البالد تحتاجه

 . واجبة ضرورة   ، والمضاء والعنفوان العافية فله المحاصرين، ورماح

 التابعون تبع عندما صمد فقد األهل أيها وحيدا الحصان تتركوا فال..  الجمع بصيغة المفرد وهو البالد تحتاجه

 والبالد..  تفريط وال بيع فال الوصايا سادن يكون أن فاستحق الرضى عمّ  عندما القبول ورفض األسود، البيت

 . نكون أو نكون ومعها بها لها، ألننا لنا
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 .. العناد وارث. الجاثمة العتمة كتاب في الضوء سطر ، مازن أبو: عباس محمود

 .كاوية تداعيات من بعدها ما لمنازلة الواثقة وخطاه الصادقة فيوضاته بكامل ينهض وهو له فطوبى

جُ  فلسطين أيّوب. األشدّ  للعابر وطوبى للطريق طوبى..  للُخطى طوبى  .الوهاج مرجلِّها زيتِّ  وُمسرِّ

 

 ار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التاليلالطالع على المزيد من االخب
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