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 2018-07-23المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 اليوم، فجر واالختناق، الحي بالرصاص العشرات واصيب( عاما 15) مزهر ثائر أركان الطفل استشهد •

 االحتالل قوات اعتقلت فيما ،لحم ببيت الدهيشة مخيم في االحتالل قوات مع اندلعت مواجهات خالل

 )معا(.الصرعاوي جمال و عياش أبو الشابين محمد

 يونس خان مدينة شرق عبسان منطقة من عرفات إبراهيم كرم المواطن استشهاد عن اليوم فجر أعلن •

 في مشاركته خالل االحتالل جنود برصاص أصيب قد كان عرفات الشهيدأن  ، يذكرغزة قطاع جنوب

 .)وفا(الماضي حزيران 8 في العودة مسيرة

 استقبال في كان حيث هللا، رام في والتلفزيون لإلذاعة العامة الهيئة مقر ،امس مساء رئيس،السيد ال تفقد •

 عساف، الوزير وأطلع، الهيئة وطاقم  عساف، أحمد الوزير الرسمي اإلعالم على العام المشرف سيادته

 .)وفا،...( العمل سير على الرئيس سيادة

، إسرائيل مسؤولية وتبعات السماح لمئات المستوطنين باقتحام المسجد امسحملت الحكومة الفلسطينية،  •

العربية ودول العالم لتحرك فوري لحماية المسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة  عيةً الدولاألقصى، دا

 .االماراتي( 24).من اإلجراءات اإلسرائيلية

 اإلسرائيلي االحتالل بشرطة مدعومة االستيطانية الجماعات إن ادعيس يوسف الشيخ األوقاف وزير قال •

ً  األقصى، للمسجد اقتحاماتها األخيرة اآلونة في كثفت  يجهز االحتالل أن الواضح من بات أنه إلى الفتا

 .االماراتي( 24 ).المبارك للمسجد األسوأ

 القتحامات المتصديين رأس على الحركة أبناء إن:"مطور شادي القدس في فتح حركة سر أمين قال •

 القدس في اعدةالمتص اإلسرائيلي االحتالل القتحامات التصدي وسنواصل ، األقصى المستوطنين للمسجد

 وفا()."المحتلة
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وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نداء الى منظمة األمم المتحدة ومجلس  •

قرار يبطل قرار الكنيست اإلسرائيلية حول "قانون القومية" المنافي للديمقراطية  األمن الدولي، إلصدار

 وفا() .أكيد على القرارات الدولية السابقة ذات الشأنوالعولمة وتعايش األمم والشعوب، ويعيد الت

، عن إدانتها الشديدة لقانون القومية الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي يوم الخميس امسأعربت تونس  •

 بقرارات إسرائيل إستهتار أخرى مرة يُكرس" المذكور القانون إن التونسية، الخارجية وقالت، الماضي

 وإقامة المصير تقرير في حقه وخاصة الفلسطيني، للشعب التاريخية للحقوق اوتنكره الدولية، الشرعية

 (القدس دوت كوم".) القدس وعاصمتها المستقلة دولته

 ضد إسرائيل انتهاكات بشأن اإلسرائيلية، الخارجية إلى دبلوماسية احتجاج مذكرة ،امس االردن، قدمت •

 اإلسرائيلية واالستفزازات االنتهاكات غنيمات، جمانة الحكومة باسم الناطق وأدان األقصى، المسجد

 .)بترا، وفا(األقصى المسجد ضد المستمرة

أكد رؤساء البلديات والهيئات المحلية في محافظة القدس، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي  •

 الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددين على ثقتهم بقدرة قيادتنا السياسية والوحيد وعنوان الشعب

لتحقيق المشروع الوطني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس   الراسخة

 وفا( ).الشرقية

يوم االثنين، لمناسبة االحتفال بذكرى الإغالق معبر رفح البري، بأعلنت السلطات المصرية عن قرارها  •

 (وكالة أنباء الشرق األوسط "أ.ش.أ").يوليو 23ثورة 

، بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية دون طيار صوب مجموعة من امسنان، مساء أصيب مواط •

 وفا( )معا،.السياج الحدودي، شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة المواطنين على مقربة من

ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت  قطاع غزة قالت سلطة المياه في قطاع غزة إن ملوحة المياه الجوفية في •

 (raya.ps. )".آبار البلديات؛ "متجاوزةً المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه % من95إلى أكثر من 

 

 2018-07-22 حدالاالتقرير المسائي 

 

شهد المسجد األقصى المبارك منذ الساعة السابعة من صباح اليوم، اقتحامات واسعة للمستوطنين من  •

انتشار واسع لقوات االحتالل الخاصة في ساحات ومرافق المسجد جهة باب المغاربة، وسط 

 .)وفا،ت.فلسطين(المبارك
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لباحات المسجد األقصى والقيام بصلوات أدانت وزارة الخارجية اقتحام المئات من اليهود المتطرفين  •

 أالحتاللييُسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، واعتبرتها جزءا من التصعيد تلمودية، في إطار إحياء ما 

 .)وفا،ت.فلسطين(الحاصل في استهداف المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة

واإلسالمية وحكومات العالم، خاصة تلك الدول التي  طالبت حكومة الوفاق الوطني الحكومات العربية •

دولة، بتحرك فوري  138وعاصمتها القدس العربية المحتلة، ويفوق عددها تعترف بدولة فلسطين، 

 .)وفا،ت.فلسطين( لحماية المسجد االقصى

ا استنكر واصل ابو يوسف عضو تنفيذية منظمة التحرير اقتحامات المستوطنين للمسجد االقصى مطالب •

جميع القرارات األممية التي اتخذت خاصة القرار األخير المتعلق بتوفير الحماية  المجتمع الدولي بتنفيذ

 صوت فلسطين().الدولية لشعبنا

طالب وزير األوقاف الشيخ يوسف ادعيس بحماية المسجد األقصى في وجه االقتحامات التي تقوم بها  •

ليوم إلى أعداد كبيرة جدا، في ذكرى ما يسمى "خراب بشكل يومي، والتي وصلت ا عصابات المستوطنين

 ".)وفا،معا،سما،وكاالت..(الهيكل

قال اسامة القواسمي المتحدث بإسم حركة فتح، "إن اسرائيل هي التي تفتعل العدوان في كل لحظة على  •

وت ".)صتضليل الرأي العام و من اجل تنفيذ وبسط رؤيتها االمنية على قطاع غزة قطاع غزة، من اجل

 فلسطين(

اكد المتحدث باسم حركة فتح عاطف ابو سيف "على ضرورة االسراع في تحصين الجبهة الداخلية عبر  •

 (االنقسام وهو الدرس االهم الذي لم تتعلمه ولم تدركه حماس حتى اليوم وإنهاء استعادة الوحدة الوطنية

 (اذاعة موطني

كشفت مصادر في حركة فتح أن الحركة لديها مالحظات على المقترحات المصرية األخيرة بشأن  •

تُعّد ورقة شاملة تتضمن رؤيتها للمصالحة وستُعرض على القاهرة هذا  المصالحة الفلسطينية، وأنها

 ي(االمارات 24.)صحيفة "الشرق األوسط" اللندنية،األسبوع

قال عزام األحمد، عضو مركزية فتح: إن حركته مصممة على تمكين الحكومة من تسلُّم صالحياتها كاملة  •

إلنهاء االنقسام وأكد األحمد أن تصريحات بعض قادة حماس بشأن مسودة  في قطاع غزة، تمهيداً 

 دنيا الوطن()االقتراحات المصرية، كانت مضللة، وهدفت إلى بلبلة الرأي العام. 

ى د.سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري، صحة الوثيقة التي نشرتها وكالة األناضول حول نف •

حركتي فتح وحماس، وقال غطاس: ما تم تسريبه أشبه بِطعم، أراد ُمسربه توصيل  اتفاق المصالحة ما بين
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رسالة معينة تكسر األجواء الطبيعية التي تصاحب اجتماعات المخابرات المصرية بالوفود 

 )دنيا الوطن(لفلسطينية".ا

قال النائب د. مصطفى البرغوثي، "إن هناك جهد مصري إلتمام المصالحة، ونحن رحبنا به، وهناك وفد  •

حتى  االنقسامبعد ان توجه وفد من حماس ومن هنا نأمل من الطرفين انهاء  من فتح توجه الى مصر

 ق.الكوفية(".)إنهاء االحتاللنستطيع 

هناك حوار بين فتح وحماس بوساطه ، "إن زي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيةقال رم •

كين الحكومة وحل قصة الموظفين وتم العقوبات عن القطاع،القضايا المطروحة رفع  مصرية ومن ضمن

 .الكوفية( ".)ق.األموروغيرها من 

التي تقّدمها  الطوارئ إمدادات وقود أن من كغولدريكجيمي ما اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم منسق حذّر •

الحيوية في قطاع غزة تتعّرض للنضوب السريع، ودعا، إسرائيل إلى وضع حّد األمم المتحدة للمنشآت 

 وفا( للقيود التي تحول دون استيراد الوقود.)

، موضحين في % من اإلسرائيليين إنهم يتوجسون من القيام بعملية عسكرية واسعة في غزة 55قال  •

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الثمن سيكون كبيراً للغاية حال القيام بهذه  استفتاء للرأي أجرته

 االماراتي( 24).الخطوة

قال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، اليوم إن السلطة الفلسطينية رفضت قانون "القومية  •

إسرائيل وأنها ستتحرك لمنع تطبيقه، وأضاف: "السلطة ستتحرك على المستوى  الذي أقرتهاليهودية"، 

السياسي والدبلوماسي في المنصات والمؤسسات الدولية، التي من شأنها المساهمة في منع القانون الذي 

 ".)سبوتنيك(يؤكد على عنصرية دولة االحتالل

قانون"الدولة القومية" اليهودية الذي يكرس التوجهات أدانت الجزائر مصادقة الكنيست الصهيوني على  •

 (afrigatenews ).االحتالل، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية العنصرية لسلطات

قال عضو مركزية فتح د. محمد اشتية ان اللجنة السياسية اوصت للسيد الرئيس بالتوجيه لوزير الخارجية  •

ء للتوجه للجنة مكافحة العنصرية في األمم المتحدة إلدانة الدول العربية واألصدقا بدء المشاورات مع

 )معا(.ا دولة عنصريةي"قانون القومية" العنصري، والذي بموجبه تصبح إسرائيل رسم

التقدم باستئناف الى  مختلفة أحزاب 3 عن الكنيست االسرائيلية في قرر نواب الطائفة الدرزية األعضاء •

ن القومية بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات ضد قانوالحكمة العليا في إسرائيل 

 .)وفا(.المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com


  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم، بارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم  •

 .يوما 50رب عن الطعام منذ أقدمهم األسير حسن شوكة من بيت لحم، وهو مض أسرى، 6اإلداري الى 

 .)وفا، اجيال(.

( وهيئة CNNهاجم المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية عمانوئيل نحشون شبكة األخبار األمريكية ) •

 .)معا(( بسبب تغطيتهما لألحداث األخيرة في قطاع غزة BBC) اإلذاعة البريطانية

 

 مقال اليوم

 

 نار حماس تحرق المصالحة

 

 بقلم: عمر حلمي الغول

 

سعت قيادة حركة حماس في أعقاب زيارة وفدها للقاهرة برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس الحركة للقاء 

جهات االختصاص المصرية من جهاز المخابرات األسبوع الماضي إلى نشر معلومات مشوشة عن الرؤية 

لسياسية، لضرب أكثر المصرية للمصالحة، بهدف خلق حالة من اإلرباك، وتضليل الشارع الفلسطيني ونخبه ا

من عصفور في آن: أوال تريد اإلساءة للموقف المصري، الراعي لعملية المصالحة، واإليحاء بأن جهات 

االختصاص المصرية ليست معنية باالستماع لرأي القيادة الشرعية وممثلي حركة فتح لبلورة رؤيتها أو 

عتبارها المعيار األساس الناظم للمصالحة؛ ثالثا بتعبير آخر خطواتها العملية؛ ثانيا نشر رؤيتها الخاصة با

محاولة االنتقاص من دور الشرعية، وإشاعة فرضية كيدية وساذجة في آن، عنوانها أن القيادة المصرية 

للرؤية المصرية، وليست صاحبة رأي مقرر وحاسم في ” متلقية“تملي ما تريد عليها )الشرعية( باعتبارها 

اولة بث إشاعات ومعلومات كاذبة عن مواقف حركة فتح والشرعية، وكأنها عملية المصالحة؛ رابعا مح

سلفا، أو انها ضد الرؤية المصرية، مع ان حركة فتح لم تسلم حتى اآلن وجهة ” ضد.ما تم االتفاق عليه“

 .نظرها لجهات االختصاص المصرية

ات إضافية، ولكنها بأمس الحاجة صحيح أن المصالحة لم تعد بحاجة إلى اتفاقات جديدة، وال تحتاج إلى محدد

 2017وحتى تشرين األول/ اكتوبر  2011إلى االلتزام الحقيقي والجاد بما تم االتفاق عليه منذ مايو/ أيار 

وخاصة ما يتعلق بتولي حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة دون لف أو دوران، وتسلم القضاء مهامه 

األراضي، وفتح األفق لتجسير الهوة في باقي الملفات اإلشكالية دون مراوغة، والسيطرة على ملف سلطة 
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… )الموظفين، الضرائب، المعابر، األمن، السالح، المجلس التشريعي والوطني، وحكومة الوحدة الوطنية 

إلخ(، التي عطلتها حركة حماس في المرحلة السابقة، ووضع عدد من الضوابط والمعايير لتنفيذ االتفاقات 

شكليا، ” طربوشا“ين الجانبين، وبما يؤمن حماية وحدة النسيج الوطني، وحتى ال تكون الشرعية المبرمة ب

أو صرافا آليا على انقالب حركة حماس. وتعزيزا لدور الحكومة الشرعية، فإن الضرورة تملي على قيادة 

مخابرات للجهات حركة فتح المطالبة بتسليم المطلوبين في استهداف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز ال

األمنية المختصة لمحاكمتهم أمام القضاء وعلى المأل. وكي تستقيم األمور وتتمكن القيادة المصرية من بلورة 

تلك المحددات والضوابط، فهي معنية باالستماع لحركة فتح ولقيادة الشرعية قبل بلورة أية رؤية محددة، ألن 

 .عب الفلسطيني، والمصالح الوطنية العلياالذي اكتوى بنيران االعيب حركة حماس، هو الش

وحتى ال تلدغ الشرعية للمرة األلف من ذات الجحر اإلخواني، تحتم الضرورة بلورة تصور واضح ودقيق في 

األولويات واألجندات الزمنية، وشرط أن تكون القيادة المصرية المعنية بالملف موجودة وحاضرة في كل 

المسؤولية، وبحيث تقوم بدورها الموكل لها، تكون مطالبة الحقا  خطوة، لتكون شاهدة على من يتحمل

باإلعالن الصريح عن الفريق، الذي عطل أو أعاق تقدم عربة المصالحة. ال سيما وان حركة حماس من خالل 

ما تبثه من إشاعات مغرضة عن الشرعية وحركة فتح، وأيضا بما تقوم به من تبادل األدوار في عملية 

سوبة مع دولة االستعمار اإلسرائيلية لخلط األوراق في الساحة واإلقليم، واللعب على التناقضات التصعيد المح

القائمة بين الدول العربية واإلسالمية، ومد الخيوط مع الواليات المتحدة وإسرائيل إليجاد موطئ قدم لها في 

إيجابية، ال بل هي عوامل هدم،  صفقة القرن، جميعها تحتم االنتباه لما ترمي إليه )حماس( من أهداف غير

إلنها تعمل على قطع الطريق سلفا على أية خطوات إيجابية تحقق المصالحة الوطنية الحقيقية. ما تقدم، ال 

 يهدف إلشاعة جو من التشاؤم، انما يهدف لخلق وإيجاد مناخ صحي للتفاؤل.

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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