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 2019-12-18 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

جنوب قطاع غزة، والذي اطلق  استشهاد الشاب عبد هللا أبو نصر من بلدة عبسان شرق خان يونس  •

 ( نيوزالمشرق ) .عليه جيش االحتالل النار في وقت سابق من مساء الثالثاء

ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح، خالل اجتماع لها الثالثاء برئاسة السيد الرئيس عدداً من القضايا  •

حيث أكدت الحركة دعمها الكامل لمواقف الرئيس بخصوص إجراء   أبرزها قضية االنتخابات،

طينية كافة في االنتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، على أن تشمل األراضي الفلس

 )وفــا( القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

المركزية، إلى أن موقف "فتح" يؤكد دوما أن القدس بمقدساتها هي بوصلة المشروع  أشارت اللجنة  •

وبالتالي ال انتخابات دون القدس، ودون مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي  الوطني الفلسطيني،

 )وفــا(    دينتنا المقدسة. تصويتا وترشحاً داخل م

رفض "صفقة القرن"، والتصدي لها بكل  جددت اللجنة التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد ب •

  .لتصفية القضية الفلسطينية، عبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة اإلمكانيات باعتبارها محاولة

 )وفــا(

كإقامة  اول البعض ترويجها في قطاع غزةمن المشاريع المشبوهة، التي يحالمركزية حذرت اللجنة  •

 ة القرن سيستكمل ببناء الميناء والمطار في القطاع.من صفق هو جزءالمستشفى األميركي، والذي 

 )وفــا(  

، عن ترحيبها وتقديرها للقرار الذي أصدره النواب الديمقراطيون في   المركزية أعربت اللجنة •

تين، ورفض قرار وزير الخارجية األميركي بومبيو  دولال من حل الكونغرس األميركي حول موقفهم 

 )وفــا(    تجاه شرعنة المستوطنات.
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راء االنتخابات طالب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا( الرئيس ، بإصدار المرسوم الخاص، بإج •

التشريعية والرئاسية، وعدم انتظار الجواب بموافقة إسرائيل على إجرائها في القدس الشرقية 

 (على فيسبوك فـــدا الفلسطيني الديمقراطي االتحادصفحة ) .لمحتلةا

الستثناء  أكدت القوى الوطنية واالسالمية، خالل اجتماعها في رام هللا، رفضها القاطع ألي محاوالت  •

  ئهابإجرااالنتخابات، وشددت على أهمية المضي بفلسطين من المشاركة  القدس عاصمة دولة

 )وفــا(  إلنهاء االنقسام. مدخال وكاستحقاق ديمقراطي 

حذرت "القوى" من دعوات المستوطنين القتحامات جماعية للمسجد االقصى المبارك، بمناسبة حلول   •

 )وفــا( لمنطقة الى حرب دينية.اليهودية" ومحاولة جر ا "األعياد

دائمين  قررت الجامعة العربية، عقد دورة طارئة، بالقاهرة، لمجلسها على مستوى المندوبين ال •

الخميس، بناء على طلب فلسطين لبحث الخطوات واإلجراءات إزاء فتح البرازيل مكتب تجاري لها في 

 )رأي اليوم(  .مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل

" رفضها قرار البرازيل بفتح مكتب في القدس وزيارة   هللا  رام في واإلسالمية  الوطنية أعلنت "القوى •

أهمية العودة الى الموقف البرازيلي المؤيد لحقوق   إلحدى المستعمرات، مؤكدةمان أحد أعضاء البرل

 )وفــا( شعبنا والمتمسك بالقوانين الدولية. 

أوصى المؤتمر اإلسالمي الحادي عشر لوزراء الثقافة في تونس، بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم   •

لتصدي ي مدينتي القدس والخليل في افلسطين الموجهة لتعزيز صمود أهال والمناصرة لجهود دولة

 )وفــا(لحمالت وانتهاكات االحتالل االسرائيلي.

رئيس دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير احمد أبو هولي على ان حق العودة لالجئين   اكد •

لدى القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والتي اكدت في كافة المحافل   الفلسطينيين حق ثابت ومقدس

 )دنيا الوطن( لية رفضها للتوطين والوطن البديل.الدو

 
 2019-12-17 الثالثاء المسائي

 

 اليوم فتح، لحركة المركزية اللجنة اجتماع في كلمته مستهل في عباس، محمود رئيسالسيد ال قال •

  الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية.  االنتخابات إن الثالثاء،

 )ت.فلسطين(

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 

تنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف تصريحات موسى أبو مرزوق بشأن استثناء   اعتبر عضو •

مؤكدا ان قرار "حماس" يتوافق مع الموقف االميركي  الخطير،باألمر  من االنتخابات العامة القدس

المتجاوز لحقوق شعبنا الثابتة، من خالل تقديم اوراق مجانية لإلدارة األميركية ولالحتالل إلخراج 

 )ص.فلسطين(  لقدس من أي مفاوضات مقبلة، وتهويدها، وتكريس االنقسام.ا

ال يمكن ألي فصيل سياسي أن يشكل ورقة   هأكد عضو تنفيذية منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن •

شعبنا بتجاوزه جميع الشرائع والمواثيق الدولية ، واشار الى ان   ضغط على القيادة وعلى إرادة

قبولها إلجراء االنتخابات من حيث الشكل، اما المضمون فهناك الكثير من   "حماس" اعلنت عن 

 )ص.فلسطين( القضايا بحاجة لتفسيرات وتشكل عرقلة إلجراء االنتخابات.

استنكر عضو تنفيذية منظمة التحرير بسام الصالحي، تصريحات موسى أبو مرزوق، التي قال فيها إن   •

أّجل المرسوم الرئاسي إلجراء االنتخابات، انتظارا للموقف اإلسرائيلي من  الرئيس محمود عباس

 )ص.فلسطين( االنتخابات في القدس.

أكد الصالحي أن الرئيس محمود عباس سيصدر المرسوم الرئاسي بعد انتهاء الجهود الدولية  •

محتلة، ألن ال انتخابات دون مشاركة االنتخابات في مدينة القدس ال الضاغطة على االحتالل إلجراء

المقدسيين فيها، مشيرا الى أننا في معركة سياسية مع االحتالل في القدس، خاصة بعد قرارات ترمب 

 )ص.فلسطين(  بشأن المدينة.

ن مدينة القدس يجب أال تخضع للمساومات واالبتزاز شدد عضو مركزية فتح سمير الرفاعي، على أ •

أن تصريحات موسى أبو مرزوق ال تعكس أهمية إجراء االنتخابات في  والصوت الرخيص، واعتبر

القدس المحتلة كمطلب وطني، وتؤكد تكرار موقفهم بشأن االنتخابات دونها، وهو ما حدث في التجربة 

 )ص.فلسطين( .2006االنتخابية لعام 

أن لدى "حماس" مشروعا غير المشروع الوطني، مبينا أن الهدف من تصريحات الرفاعي ضح وأ •

قبل إصدار مرسوم بإجراء االنتخابات، هو التعطيل والتسويف واللعب  مسؤوليها حول بدء حوار

، وهي شرط  شعبناالقدس معركة سياسية يخوضها بالنتخابات وشدد على أن إجراء ا، باأللفاظ والوقت

 )ص.فلسطين( رئيسي وجزء من المعركة السياسية والسيادية. 

فتح ستناقش في إجتماعها اليوم الوضع الداخلي الفلسطيني  لقال الرفاعي إن اللجنة المركزية  •

ول أعمال دورة المجلس الثوري للحركة، والتي بحثه على جد وما سيتموالسياسي واالنتخابات، 

 ()ص.فلسطينستعقد غدا ، لبحث كافة الشؤون المحلية.
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اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق أن الفصائل الفلسطينية اتفقت منذ البداية على أن   •

لدولة االحتالل ونقل   حق الالجئين، وتنديد بإعالن ترمب القدس عاصمة مسيرات العودة تأكيد على

سفارة بالده إليها، موضحا أن حركة حماس تعمل على تقليص دور هذه المسيرات وتجييرها لصالحها 

 )ص.فلسطين( ألحكام قبضتها على قطاع غزة. 

ة للضغط على دولة االحتالل  أكد الزق، اإلجماع الفلسطيني على ضرورة اهمية استمرار الجهود الدولي •

االنتخابات في القدس، مستنكرا في السياق "أصوات النشاز" التي تريد استثناء   للعمل على اجراء

 )ص.فلسطين(القدس.

قال نائب األمين العام لجبهة التحرير العربية محمود إسماعيل، إن حركة "حماس" تصدر تصريحات  •

أي توجه إيجابي باتجاه المصالحة الوطنية واالنتخابات التي يجري اإلعداد   ومعقدة، لعرقلة مقصودة

 )ص.فلسطين(  .إلجرائها

أوضح إسماعيل أن قرار المصالحة الوطنية بالنسبة لحماس مرتبط بالقرار اإلقليمي والدولي، وليس  •

صرحته بشأن االنتخابات واستثناء القدس منها يأتي ضمن هذا القرار  مابقرار من غزة، مبينا أن 

الخارجي، متهما حماس بالتساوق مع المخطط األميركي اإلسرائيلي، الذي يرتكز على تفتيت المنطقة ،  

 )ص.فلسطين( وإعادة ترتيب الشرق األوسط الذي بدأ باالنقالب األسود بغزة.

الهدمي، موقف حركة "حماس" استثناء مدينة القدس من  اعتبر وزير شؤون القدس فادي  •

بـ"صفقة القرن"، وتماشيا مع الهجمة األميركية اإلسرائيلية على   االنتخابات، تطبيقا لما تسمى 

المدينة والقضية الفلسطينية، وشدد على أن القيادة لن تقبل إجراء أي انتخابات دون القدس،  

 )ص.فلسطين(طين. باعتبارها العاصمة األبدية لدولة فلس

أطلع عضو مركزية فتح روحي فتوح، اليوم الثالثاء، في رام هللا، وفدا أمميا على مساعي حركة فتح  •

عباس لعقد االنتخابات العامة في فلسطين، وآخر المستجدات المتعلقة بهذا   بقيادة الرئيس محمود 

 ( PNN) الشأن.

فتوح للوفد األممي، على أن االنتخابات لن تعقد دون مشاركة أهلنا في القدس، وطلب من األمم   شدد •

اسرائيل للسماح باجراء االنتخابات العامة في القدس، وتوفير كل وسائل   الضغط على المتحدة والعالم

 (PNN) الدعم الجرائها.
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حدة برئاسة ريتشارد غي مسؤول الشؤون  استقبلت لجنة االنتخابات المركزية وفدا من األمم المت •

باألمم المتحدة لالطالع على التحضيرات الجارية لالنتخابات العامة في  االنتخابية في الشرق األوسط

األراضي الفلسطينية، وقد التقى الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة بالوفد وأطلعهم على التحديات التي 

 )معــا( ي ال سيما في مدينة القدس.تواجه عمل اللجنة مع الجانب اإلسرائيل

دعا ممثل االتحاد األوروبي بفلسطين توماس نكالسن الفلسطينين للتفكير بطرق تمكن من اجراء   •

النه "موضوع صعب" بسبب حقيقة وجود االحتالل ، وضمها السرائيل   االنتخابات بالقدس الشرقية،

 )راية(.األمر الذي ال يعترف به االتحاد االوروبي

قالت إذاعة "كان" العبرية، إن مداوالت ومناقشات تجري داخل المنظومة األمنية اإلسرائيلية بشأن   •

انتخابات فلسطينية في مناطق شرقي القدس، فيما يساور المنظومة األمنية  إمكانية السماح بإجراء

ة اإلسرائيلية"، كما أن  اإلسرائيلية القلق من أّن السماح بإجراء االنتخابات سيمثل انتهاًكا لـ "السياد

 )ج.القدس(    هذه الخطوة ستسمح لحماس بإجراء دعايتها االنتخابية في المدينة.

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، بالعاصمة السورية دمشق،   •

خر التطورات على الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بغدانوف، آ مع ممثل الرئيس

 )وفــا( الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وضع عبد الهادي بغدانوف بصورة توجهات الرئيس محمود عباس إلجراء االنتخابات التشريعية  •

في دولة فلسطين، مؤكدا أن االنتخابات يجب أن تشمل القدس الشرقية  والرئاسية، لتعزيز الديمقراطية

 )وفــا(  دون القدس.ألنه ال يمكن إجراء انتخابات من 

اكد بغدانوف دعم روسيا لتوجهات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلجراء االنتخابات  •

كافة مناطق السلطة الوطنية بما فيها القدس، كما أكد بغدانوف الموقف   التشريعية والرئاسية على 

لدولة الفلسطينية المستقلة  الروسي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة ا

 )وفــا( وعاصمتها القدس الشرقية. 1967على حدود الرابع من حزيران عام 

رفض الكونغرس األميركي طلب البيت األبيض رصد ميزانية من أجل تمويل “صفقة القرن”، وعزا   •

العتبارات مالية وليست سياسية، حسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”،  مصدر بالكونغرس الرفض

 ،هآرتس(PNN)ليوم الثالثاء.ا
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وصف مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية، ما تسرب من تفصيالت عما يسمى   •

تدل على جهل كامل بالشعب الفلسطيني ومواقفه ، داعيا إلى الرد على ما  صفقة القرن بأنه خزعبالت

توحيد الصف الوطني، وتبني استراتيجية نشر من أفكار خطيرة، باإلسراع بإنهاء الخالفات الداخلية، و

 )دنيا الوطن(    جامعة تركز على مقاومة مخططات تصفية قضية فلسطين. 

أدانت وزارة الخارجية الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق أبناء شعبنا، محذرة من التعامل معها   •

ا الخطيرة، خاصة أنها  وال تستدعي التوقف عند نتائجها وتداعياته كأمور روتينية تتكرر يوميا

 )وفــا(تستهدف المواطنين العزل بحماية من قوات االحتالل.

بحث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمنظمة التحرير علي أبو زهري، مع  •

محمد ولد أعمر، أهم التطورات الخاصة بالبرامج واألنشطة التي تخصصها   مدير عام "األلكسو"

 )وفــا(  ظمة لصالح المؤسسات في دولة فلسطين.المن

أكد ولد أعمر أن دولة فلسطين والقدس ستبقيان على رأس اولويات المنظمة العربية "األلكسو" من   •

 )وفــا( الموجهة للقطاعات الثقافية والتربوية والعلمية. خالل البرامج والمشاريع

سنينة، بالدعم الذي تقدمه الرئاسة والمتمثل  أشاد مدير عام الحرم اإلبراهيمي الشريف حفظي أبو ا •

مقعدا للحج لمرابطي الحرم، مؤكدا أنه يساهم في تعزيز صمود   بالفعاليات وتخصيص خمسين 

 )ص.فلسطين(  المواطنين هناك، وحمايته من التهويد.

زراء برام تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم اليوم الثالثاء في مكتب رئيس الو •

مليون يورو، لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في الضفة  76جمهورية ألمانيا بقيمة  هللا، توقيع اتفاقيات مع

 )معــا( الغربية وغزة.

عبد هللا أمين، إمكانية استضافة أطباء في  بحثت وزيرة الصحة مي كيلة ونظيرها في جزر المالديف •

ينيين لتدريب الطواقم الطبية المالديفية، وأشاد الوزير وابتعاث أطباء فلسط المستشفيات الفلسطينية،

 )وفــا(المالديفي بخبرات الطواقم الطبية الفلسطينية.

واصل قادة حهاز األمن اإلسرائيلي انتقاد سياسة وتصريحات وزير األمن المؤقت نفتالي بينيت،  •

ا االحتالل اإلسرائيلي عدم تحرير جثامين شهداء فلسطينيين يحتجزه وشددوا على أن تصريحاته حول

 (PNN)يمكن أن تضر باحتماالت التقدم نحو صفقة تبادل.
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عاما من االحتالل واستخدام لألوامر العسكرية الجائرة لقمع   52"هيومن رايتس ووتش":  •

 )وفــا(  الفلسطينيين.

 )االناضول( .صحيفة: إسرائيل زادت إنفاقها على المستوطنات في الضفة الغربية •

 
 مقال اليوم

 
 اتفاقية سيداو.. ومنشور )تفاهمات( حماس واسرائيل

 
 بقلم: موفق مطر

 
منظومة االحتالل واالستيطان العنصري مع جماعة االخوان المسلمين بدأت مخرجات التفاهمات بين حكومة 

فرع فلسطين المسمى حماس في غزة بالظهور فيما يبدو انه دعاية انتخابية، ولكن ليس للحديث عن برامج 

سياسية او خطط للمستقبل وإنما للتشكيك بأخالق وعقيدة وقيم القيادة الفلسطينية التي وافقت على االنضمام 

تفاقية، بعد فشل المنظومتين ) اسرائيل وحماس( وثالثتهما ورأسهما ادارة ترامب في كسر ثقة الشعب لال

الفلسطيني بقيادته، فالمستهدف ليس الرئيس محمود عباس وحسب، بل العقل التحرري الناظم لمسيرة 

ستعباد والظلم وتعاميم المشروع الوطني وبناء المجتمع الفلسطيني الحر من االحتالل والمتحرر من مفاهيم اال

 .الجاهلين ومستخدمي الدين المستترين وراء شعارات دينية ووطنية

هدفهم زعزعة ثقة الجماهير الفلسطينية بالنتائج المرجوة من انضمام دولة فلسطين لالتفاقيات الدولية، 

دولي ومحافل وكذلك التشكيك بنتائج الصراع مع المشروع الصهيوني االحتاللي في ميادين القانون ال

المنظمات الدولية الحقوقية القانونية تحديدا، فهؤالء يستشعرون اآلن مخاطر انضمام فلسطين للمنظمات 

واالتفاقيات الدولية على شراكتهم القاضية بإبقاء المنطقة تحت سيطرتهما كل حسب الدور المنوط به. فقيام 

نكسار المشروعين: االحتاللي االسرائيلي وتوأمه دولة فلسطينية ديمقراطية حرة ذات سيادة يعني انحسار وا

 .الظالمي التجهيلي االخواني

انتشر على صفحات التواصل االجتماعي منشور خبيث بسرعة احتراق الهشيم في النار، وباسرع من انتشار 

خاليا ورم سرطاني مميت كان قد حل واستوطن في ثنايا ادمغة نوعين من متداولي مواقع التواصل، األول 

 .فعلته وجهلهيعلم ما يفعل ألنه اداة أما اآلخر فببغاوي يردد بال تفكير وال يعلم نتائج 

النوع األول فايروسات منظمة ومدربة تدخل بين الحين واآلخر لضرب منظومة العقل االنساني القادر وحده 

على نظم قوانين الحرية والعدالة والمساواة، عبر اغراقه بتسونامي التشكيك بمخرجات العقل االنساني التي 

 .، والمرأة خصوصاتتجلى في قوانين وتشريعات ومبادئ حقوق االنسان عموما
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يرتكز هؤالء على مفاهيم وتعاميم وتفسيرات شخصية )سلطوية ذكورية( من أدعياء الفقه والعلم بأمور الدين 

والشريعة حول المرأة حقوقها ومكانتها ودورها في المجتمع، لذا نراهم على استعداد دائم لفتح النار مباشرة 

مي، وتشويه حقائقه وتقديمها للناس مزورة محرفة، على أي تشريع محلي وطني او عربي أو دولي عال

مدلسة لتهييج البسطاء العامة من الجمهور وكأنهم يعلمون يقينا ان معظم الجمهور رغم كل ما يمتلكه من 

وسائل وأدوات بحث سريعة يكتفي بأخذ ما ينشر وما يقال وما يلقى على المنابر بخصوص المرأة كمسلمات، 

على الحقائق والوقائع ال يتطلب اكثر من بضع دقائق لقراءة النصوص األصلية حول  فيما التعرف ووضع اليد

موضوع المنشور، وهنا نتحدث عن منشور نظمته يد آدمي ولكنه من نسل شيطان غزا صفحات التواصل 

ية ) االجتماعي ) الفيسبوك ( أمس، حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاق

سيداو( الدولية، وملخص التزوير أن االتفاقية تجبر الدول الموقعة على االتفاقية بتشريع العالقات الجنسية 

ليس خارج مؤسسة الزواج وحسب، بل وتطلب منها تشريع ) الخيانة الزوجية (، والغريب في األمر أن 

سلطة الوطنية ودولة فلسطين لم الذين سارعوا لمشاركة المنشور والتعليق عليه بفتح النيران على ال

يالحظوا مكمن التزوير رغم وضوحه وعالنيته، اذ تم حشر مصطلح )الزنا ( لتهييج عقول القراء ونيل اكبر 

قدر من االنفعال والحماقة لتسجيلها في المواقف المضادة للسلطة التي وافقت على االتفاقية قبل اعوام، 

ج اسماء مؤسسات حقوقية كبيرة: “هيومن رايتس ووتش”، و” خاصة وان المزور األحمق الفاشل قد أدر

 284مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي”، و” المساواة اآلن ” وادعى انها تطالب ب ” الغاء المادة 

التي تحظر الزنا ) العالقات الجنسية خارج الزواج ( ولم تطالب بالغاء المادتين السابقتين المتعلقتين باألمر 

، رغم ان نصوص القانون نصت على العقوبة وليس الحظر، أما وأن المزور قد نسب للمنظمات 283و 282

الحقوقية اآلنفة الذكر انها اعتبرت العالقات الجنسية خارج الزواج ) زنا ( فإننا نعتقد ان المزور قد سقط في 

دولية القائمة وليس ابتكار ونظم الهاوية، ألن المنظمات الحقوقية قائمة لتطبيق القوانين والتشريعات ال

قوانين، وبما ان موضوع العالقات الجنسية خارج الزواج ليس موجودا من األساس في اتفاقية سيداو فان 

 .المزور الشيطان ابن الشيطان قد سقط واحترق في شر أعماله

ع التواصل، والوصول  أما النوع اآلخر ) الببغاوي ( فهدفه ابراز كرمه في دلق فائض الشرف عنده على مواق

الى ذروة الحرص الشديد على قيم المجتمع ومفاهيمه وكأن سيداو اخذت مكان دولة االحتالل اسرائيل التي 

تحتل ارضنا وتسرق موارد بالدنا وتعمل على تفكيك اواصر مجتمعنا، وتجند المستحيل لمنعنا من تحقيق 

المتدني جدا، وهذا امر وجب عالجه عند األجيال  حريتنا واستقاللنا، وهنا يظهر مستوى التفكر واالدراك

 بمنهج علمي.

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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