
  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2018-10-31المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 أهلنا"لـ وإجالل إكبار تحية القواسمي أسامه الحركة باسم المتحدثعلى لسان " فتح" حركة وجهت •

 خالصة فلسطينية عربية وكنائسها مساجدهاو وأزقتها بأهلها القدس أن ،ا أثبتو الذين المقدسيين وأبطالنا

 )وفا(".كذلك وستبقى كانت

 المقدسيونحول المشاركة في انتخابات االحتالل:  القدس في فتح حركة سر أمين مطور شادي قال •

 المقدسة المدينة في شعبنا لجماهير العظيم الموقف هذا فكان االحتالل، لهذا شرعنة تصويتهم ان يدركون

 )ت فلسطين(.االحتالل لهذا ومقاطعتهم

 ان طالبناه الذي وكل االنقسام انهاء بموضوع مرتبط موضوع والجهاد حماس موضوع: شعث نبيل. د قال •

 )العربية( .  2017 عام نهاية في عليه االتفاق تم وما القاهرة في عليه االتفاق تم بما حماس تلتزم

 الى باالضافة الحالي النموذج هو االحمر انالخ و وسيتصاعد سيستمر الشعبي النضال: شعث نبيل. د قال •

                                                                                                                            )العربية( . الحال بطبيعة غزة في يحدث ما

 مبادرة رفض وهو واضح لموقف تأكيد حصل ذيال":المركزي المجلس انعقاد عن تعليقا   شعث نبيل. د قال •

 لشعب حق اي يلغي الذي القومية قانون ومن استيطانها تعميق من اسرائيل تفعله ما ورفض ترامب

 )العربية( ."نظرهم في الفلسطيني

 30ـال دورته في األخير المركزي المجلس انعقاد أن شك ال: "الثوري المجلس عضو شناعة رفعت قال •

)ق ."الصهيوني واالسرائيلي االمريكي الخطر مواجهة طريق وعلى التحدي طريق على جدا   مهمة خطوة

 القدس(

 التعامل عن التوقف هو المجلس المركزي قرارات أهم: " يوسف أبو واصل ،التنفيذية اللجنة عضو قال •

 بما تفاقياتاال هذه من اي من يلتزم ال الذي والسياسي، واالقتصادي االمني الصعيد على اإلحتالل مع

 )ق العالم(."مصالحه يؤمن
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 واحد ووزير وطنية وحدة هناك يكون أن تتطلب المصالحةف المصالحة حماس أرادت إذا: شناعة رفعت قال •

 القدس( )ق.والقطاع الضفةمن  كل في

 

 2018-10-30 ثالثاءالالتقرير المسائي 

 

 البعض، غياب رغم المقاييس بكل الفلسطيني المركزي للمجلس 30الـ الدورة نجاح إن رئيس،السيد ال قال •

 االجتماع سيادته، ترؤس خالل ذلك جاء .الفلسطينية القضية بها تمر التي الصعبة الظروف لمواجهة جاء

 بمدينة الرئاسة مقر في الفلسطيني، ركزيالم المجلس قرارات بتنفيذ المكلفة العليا الوطنية للجنة األول

 )وفا(.هللا رام

 الوزراء رئيس برئاسة اليوم، هللا رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جلسته خالل الوزراء مجلس أكد •

 ودعمه المركزي، المجلس أمام خطابه في الرئيس، سيادة أعلنها التي للمواقف تأييده هللا، الحمد رامي

 المركزي المجلس قرارات لترجمة الدعم أشكال كافة لتقديم التام واستعداده الجتماعات،ا لنتائج الكامل

 (، سما،معا)وفا.عمليا  

 اللجنتين من أعضاء من تتكون الرئيس السيد شكلها التي العليا الوطنية اللجنة ان عريقات، صائبد. أعلن •

 األوضاع لجدية والحكومة األمن ومن وطنية وشخصيات فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية

 ،ص فلسطين،معا(ا)وف.المركزية قرارات لتنفيذ السريع العمل ووجوب

 بمواقف يشكك من أن األحمد، عزام فتح لحركة والمركزية التحرير ةلمنظم التنفيذية اللجنتين عضو أكد •

 ألن حماس محاوالت خلف االنجرار من محذرا ،"القرن صفقة" تمرير هدفه الرئيس،السيد و القيادة

 )وفا(.للمنظمة بديال تكون

 الثالثين ورةالد ختام في تبنيها تم التي والقرارات الختامي البيان عن التام رضاها عن فتح حركة عبرت •

 اليوم بيان في القواسمي أسامه باسمها والمتحدث للحركة الثوري المجلس عضو وقال. المركزي للمجلس

 الصعد جميع وعلى السياسية حقوقنا لتحمي وخطيرة حرجة مرحلة في تأتي القرارات هذه إن الثالثاء،

 )وفا،معا(.والداخلية الخارجية واالتجاهات

 أجل من شامل وطني حوار اآلن المطلوب ، رباح رمزي الديمقراطية للجبهة السياسي المكتب عضو قال •

 مكثفة بجهود والعمل واضحة، زمنية وسقوف بآليات القرارات لتطبيق خطة على واالتفاق آليات، وضع

 منظمة أوضاع وإصالح السابقة، االتفاقيات وفق المصرية الجهود والتقاطع بالتناغم المصالحة اجل من

 (الحدث العربية ق).التحرير
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 الموضوع المركزي المجلس تناوله الذي األبرز األمر الصالحي بسامالتحرير  منظمة تنفيذية عضو قال •

 القاهرة في تم الذي االتفاق وآخرها توقيعها تم التي االتفاقات وفق االنقسام اءإنه ضرورة في الداخلي

                                                                                                                            (موطني).الماضي العام منذ 11 شهر في

 الوفد ويضم .غزة قطاع شمال ،"ايرز" حانون بيت معبر عبر المصري منياأل الوفد ةغز قطاع إلى وصل •

 .زيد أبو همام والعميد الخالق عبد أحمد اللواء المصرية العامة المخابرات في الفلسطيني الملف مسؤول

 رةزيا في والمصالحة التهدئة جهود ضمن حماس حركة قيادة سيلتقي الوفد إن" ،فلسطينية مصادر وقالت

 )معا(.فقط ساعات عدة تستمر

 للوقوف الفلسطينية األطراف كافة الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس الخضري جمال النائب طالب •

 دون الجميع تتهدد التي الخطيرة المرحلة هذه في المسؤولية وروح بالحكمة والتحلي مسؤولياتها أمام

 تحمل في الحقيقية الشراكة دائرة نحو سام،االنق تعزيز مربعات مغادرة من والتوجه استثناء،

 )وفا،معا(.المسؤولية

 عن يصدر والمؤسسات بالشركات زمني لجدول وفقا   القانون بتطبيق البدء على الوزراء مجلس أكد •

 موظفيها عدد يزيد التي والمؤسسات بالشركات البدء يتم بحيث االجتماعي، الضمان مؤسسة إدارة مجلس

 ا()وفا،مع.موظف 200 عن

 وأن االكتوارية، الدراسات إال للتغير قابل بالضمان يتعلق ما كل حول شهال أبو مأمون العمل وزير قال •

 (أجيال إذاعة).القانون في شيء كل لمناقشة الحوار باب وفتحت وزراء 5 من وزارية لجنة شكلت الحكومة

 المشاريع من واحدة القدس بلدية انتخابات تسمى ما مجدالني،إن أحمد التحرير نظمةم تنفيذية عضو قال •

 وأضاف،احتاللها لتكريس اإلسرائيلي االحتالل أساليب من وواحدة وأسرلتها، القدس لتهويد تهدف التي

 الل،االحت خطط من الكثير تنجز القدس وبلدية أهدافه، تنجز مؤسسة بأي وال باالحتالل نعترف ال نحن"

 )وفا،سوا(".القوة بحكم وأسرلتها المدينة بتهويد يتعلق فيما خاصة

 أغلب في تتم متصاعدة بوتيرة االستيطان وتوسيع تعميق عمليات والُمغتربين الخارجية وزارة أدانت •

 رئيس مشاركة في الحال هو كما ،إسرائيليين ومسؤولين وزراء جانب من فعلية بمشاركة األحيان

 شمال في" مجرون" الُمسماة العشوائية البؤرة في جديدة استيطاني لحي أساس رحج وضع الكنيست

 معا(وفا،).العبري اإلعالم في ورد كما القادم، الشهر بداية الغربية الضفة

 مسجد أن ادعت التي" رغيف ميري" اإلسرائيلية الثقافة وزيرة أقوال على الهباش، محمود الدكتور رد •

 الحرمين بعد العالم في مسجد أكبر ثالث هو ظبي، ابو إمارة في نهيان آل طانسل بن زايد الشيخ المرحوم
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 الحقيقة من تغير لن وقاحة إنه اإلسرائيلية الوزيرة حديث الهباش ووصف .والمدينة مكة في الشريفين

 )معا(".وراءها ومن أنفها رغم مسجدنا سيبقى األقصى إن ،شيئا

 عوض، صدام: وهم الطعام، عن المفتوح إضرابهم سرائيلي،اإل االحتالل معتقالت في أسرى 4 يواصل •

 األسير أن الثالثاء، اليوم له، بيان في األسير نادي وبين .عرام أبو وخليل حطاب، وكفاح رجوب، ورزق

 النقب" معتقل في يوما  ( 16) منذ الطعام عن مضرب أمر بيت بلدة من( عاما   28) عوض صدام

 )وفا(.دارياإل العتقاله رفضا   ،"الصحراوي

 استمرار في األطفال، تستهدف التي اإلسرائيلية االنتهاكات اإلنسان لحقوق ضمير مؤسسة استهجنت •

 الجماعي والعقاب االنتقامية األعمال إطار في ويأتي .لألطفال المتعمد االستهداف لسياسة ومقصود واضح

 )معا(.غزة قطاع في المدنيين بحق االحتالل دولة تمارسها التي

 فتح قبيل حاشدة تظاهرات الثالثاءاليوم  صباح منذ المحتل السوري الجوالن في شمس مجدل بلدة تشهد •

 )ق.الميادين(.اإلسرائيلي االحتالل سلطات تجريها التي المحلية البلدية االنتخابات في االقتراع صناديق

 المتقدم الجزء يكونوا ان على عاهدوا رجال الجوالن أبناء" إن زكي اسعب فتح مركزية عضوقال  •

 القديمة اإلمبريالية اشكال كل عليها يتحطم أن إلى لفلسطين يمكن ال" أنه إلى وأشار، "لسوريا

 السوري والشعب ونحن المعجزات ويصنع قيادته من أكبر الفلسطيني الشعب" أن مؤكدا   ،"والجديدة

 ميادين()ق.ال.".واحد شعب

 في باطل بذاته االحتالل" إن صبري عكرمة الشيخ المحتلة القدس في العليا اإلسالمية الهيئة رئيسقال  •

 فحومكا ووطني واع   العربي شعبنا أن تؤكد والجوالن القدس في شعبنا مقاطعة" أن مؤكدا   ،"فلسطين كل

 ونطالبها واحد شعوبنا موقف بأن العربية لألنظمة نثبت نحن" وأوضح، "االحتالل مع تعاون أي يرفض

 )ق.الميادين(.".األميركية القرارات أمام التخاذل بعدم

 

 العنوان التاليلالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على 
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