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 2019-12-19 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

؛ الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق قرار لصالح ،أمس كاسح، بتأييد العامة الجمعية صوتت •

 وجزر وميكرونيزيا، و،وناور وإسرائيل، أميركا،: )هي دول  5 وضده دولة، 167 القرار مع وصوت

 )وفـا،معـا،سوا(.التصويت عن 11 امتعنتو ،(مارشال

 في رسميا جرى الذي التصويت إن منصور رياض المتحدة األمم لدى الدائم فلسطين مندوب قال •

 تقرير في حقه يمارس أن يجب شعبنا أن يؤكد المصير، تقرير حق في شعبنا لصالح العامة، الجمعية

  وفـا،معـا،سوا() . مستقلة لةدو خالل من المصير،

 انتخابات ال ضواحيها، في وليس القدس قلب في القدس أهل  ينتخب أن دون" إنه الرئيسالسيد  قال •

 فتح، ثوري اجتماعات بمستهل  الرئيس كلمة في ذلك جاء؛ "علينا ستمارس التي الضغوط كانت مهما

 )ت.فلسطين،وفـا(.السابعة دورته في ،أمس

؛ االنتخابات استحقاق من  التهرب تحاول حماس أن ،أمس ، الفتياني فتح ماجد يثور سر أمين اعتبر •

  بدون  حماس إرادة وفق ليس لكن: " مستدركا ،"الفلسطينية األرض في ستجري االنتخابات" أن وأكد

 )ت.فلسطين(." القدس

  دول  تتدخل ال حتى االنتخابات مرسوم إصدار في نتريث :نزال جمال اوروبا في فتح باسم الناطق قال •

  ان لحماس يجوز ال، مؤكدا أنه القدس دون بانتخابات نقبل أن مساومات اجل من علينا لتضغط العالم

 )ت.فلسطين( .علينا الدولي الضغط من جزء  تكون

  والقانون وطني استحقاق هي االنتخابات ان شك ال:تركيا في فلسطين سفير مصطفى فائد قال •

  آن انه القيادةو الرئيس السيد لدى مطلقة قناعة هناك بامتياز، وطني قانون اجرائها في الفلسطيني

 )ت.فلسطين( .القناعة هذه شعبنا يمارس لكي األوان

 ذات الجهات مع للتواصل استعداد على  سيكون االتحاد ان القدس في األوروبي االتحاد مكتب قال •

 )سوا( .لالنتخابات الزمني اإلطار يحدد رئاسي مرسوم إصدار حال في االنتخابية العملية لدعم الصلة
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  بعثة  إرسال تعتبر روسيا  أن ،أمس نيبينزيا، فاسيلي المتحدة،  األمم لدى الدائم روسيا ممثل أعلن •

 )معـا(.مهم أمر" اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع" منطقة إلى الدولي األمن لمجلس

 في الحالة األوسط،  الشرق يف السالم لعملية الخاص المتحدة األمم  منسق مالدينوف  نيكوالي  وصف •

 )سوا(."للغاية هشة " بأنها غزة قطاع

 زراعية أرضا األقل على  صواريخ بخمسة  الخميس، اليوم فجر اإلسرائيلي، الحربي الطيران قصف •

 )وفـا،معـا،سكاي نيوز(.المستهدف المكان في وخرابا   دمارا   وألحق  غزة، مدينة غرب شمال

 وفا() أعوام ثالثة خالل  الفلسطينية األراضي في  ستيطانيةا وحدة  ألف 22": المتحدة األمم" •

 
 2019-12-18 االربعاء المسائي

 

 برئاسة العربية المرأة جمعية وفد هللا، رام مدينة في الرئاسة بمقر اليوم، رئيس،السيد ال استقبل •

 األردنيات النساء من عددا ضم الذي الضيف، بالوفد سيادته، ورحب؛ الجمعية رئيسة الجبابلي وجيهة 

 الشعب أوضاع على الوفد واطلع لفلسطين، العرب األشقاء زيارة أهمية مؤكدا والتونسيات،

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا(.الواقع أرض على الفلسطيني

  السيد لدعوة تلبية   المقبل، الشهر فلسطين سيزور تشارلز، األمير ويلز، أمير أن اليوم، أعلن، •

  دعوة ويلز أمير قبول  جدا   يسعدني: "هول فيليب العام، البريطاني القنصل قال بدوره،؛ الرئيس

 )وفـا،معـا،سوا( .عباس  محمود الرئيس له وجهها  والتي الجديد، العام بداية الزيارة،

 انتهاكات على األميركيين، التقدميين من وفدا عريقات، صائب التحرير منظمة تنفيذية سر أمين أطلع •

  الحقائق  بفرض  يتعلق فيما  خاصة الدولية، والشرعية الدولي للقانون ( اسرائيل) االحتالل  سلطة

  من وغيرها واألغوار والخليل  حولها  وما  المحتلة الشرقية بالقدس االستعمارية االستيطانية  االحتاللية

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا( .المحتلة األراضي

 المساعدات وتجديد  الفلسطينية  السلطة  لدعم دوالر مليون 150 تحويل  على األمريكي الكونغرس وافق •

 العام ترامب إدارة جمدتها  التي الشرقية والقدس  الغربية الضفة  في المدنية المشاريع من للعديد

 )معـا،سوا(.الماضي

 الشعب مساعدة برنامج /اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج اشتية  محمد الوزراء رئيس أطلق •

  التسريع  مختبر اليوم، هيلي، إيفون للبرنامج العام للمدير الخاص بالممثل ممثال الفلسطيني،
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 التنمية أهداف لتحقيق المبذولة الجهود وتسريع لتعزيز الهادفة" حلوها" ومنصة الفلسطيني

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا( .المستدامة

 المتحدة الواليات هدف إن  حنون، أحمد التحرير منظمة في الالجئين  شؤون دائرة عام مدير قال •

  غير  تصبح بحيث" أونروا" الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل غوث وكالة عمل  وإيقاف  تفكيك األميركية

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا( .الفلسطينيين  الالجئين قضية تصفية وبالتالي واجباتها، أداء على قادرة

  تراجع 2019 للعام المالي العجز أن ،"األونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة أعلنت •

 )وفـا،معـا،سوا( . مليونا 90 إلي دوالر مليون  167 من

  نكبة قبل  ما  منذ الفلسطينية -اللبنانية العالقات ومتانة عمق  داوود  محمد اللبناني الثقافة وزير أكد •

 في اللبنانيين لدى محورية تعتبر الفلسطينية القضية أن على مشددا اإلسرائيلي، الكيان وقيام فلسطين

 )وفـا،معـا،سوا( .االستراتيجي العربي العمق إطار

  شعبنا،  بحق جرائمها لوقف االحتالل  دولة على عقوبات بفرض والمغتربين، الخارجية وزارة طالبت •

 الشمالية األغوار  بحق المتواصلة االحتالل جرائم اليوم، الوزارة، وأدانت؛ الشمالية األغوار في خاصة

 للتصعيد مظلة  يُشكل " واالستيطان، لالحتالل األميركي الدعم أن معتبرة األصليين، ومواطنيها

 )وفـا(".بالتدريج عليها اإلسرائيلي القانون فرض ومحاوالت الحاصل،

  شبيبة  مع تعامل  أي بوقف  قرارها الى فيه أشارت بيانا فلسطين  في  الفتحاوية  الشبيبة حركة أصدرت •

 الشبابية، االشتراكية المنظمات إلى رسمية بشكوى والتقدم األلماني، الديمقراطي االشتراكي الحزب

 )معـا،سوا( .والعنصرية والظلم،  لالحتالل، المنحازة المنظمة مواقف بسبب

  أعمال القاهرة، المصرية العاصمة في العربية، للجامعة العامة األمانة بمقر اليوم، فلسطين، ترأست •

 العربية، بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة السابع االجتماع

  الدول  عن ممثلين ومشاركة العجيزي، ندى العربية بالجامعة المستدامة التنمية ادارة مدير بحضور

 )وفـا،معـا،سوا( .المعنية والمنظمات األعضاء

  مجلس  إن اللوح، دياب السفير العربية الجامعة لدى الدائم مندوبها القاهرة، لدى فلسطين سفير أعلن •

 في الدائمين المندوبين مستوى على طارئا، اجتماعا الخميس، غد  يوم سيعقد العربية، الدول جامعة

 مكتب فتح البرازيل قرار لمواجهة واإلجراءات الخطوات لبحث العراق، برئاسة عادية غير دورة

 )وفـا،معـا،سوا( .القدس في لها تجاري
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  عملية عقب الغربية بالضفة الشعبية الجبهة  في ناشطا  50 اعتقال عن االسرائيلي الشاباك جهاز اعلن •

 والتي بونين عين عملية نفذت التي الخلية اعتقال فان الشاباك لزعم ووفقا؛  هللا رام في بونين عين

  إطالق عمليات تنفيذهم بتهمة الشعبية الجبهة  نشطاء عشرات اعتقال الى قادت الماضي اب في وقعت

 )معـا،سوا( . هللا رام منطقة في نار

  استهداف استمرار ،(بتسيلم) المحتلّة األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز أكد •

  االحتالل جنود أن يثبت له، ميداني بتحقيق  مستشهدا  الفلسطينيين، لألطفال اإلسرائيلي االحتالل جنود

  أو  الجنود  سالمة  على  خطر اي  يشّكلوا لم أنّهم الّشمس وضوح  الواضح من  كان" أطفاال أصابوا

 )وفـا(".حياتهم

 .)معـا(القدس في اجراءها اسرائيل منعت لو  حتى االنتخابات تؤيد  االغلبية: استطالع •

 
 رسالة اليوم

 
 ال انتخاباٍت بدوِن القُْدس

 
االنتخاباُت ليست مرسوماً رئاسيّاً تستعِجُل حماس إصداَرهُ بعَد أْن انقلبت على السُّلطِة الّشرعيِّة وعّطلت أهمَّ 

دعائِم الحياِة الديمقراطيِّة وهو التّداوُل السلميُّ والّدوريُّ للُسلطة. والمهزلةُ الكبرى أنَّ َمْن وقَف لسنواٍت 

 متمترساً خلَف اإلنقساِم ومحتِجزاً أهلَنا في غّزةَ كرهائَن يقايُض أرواَحهم طويلٍة حجَر عثرٍة في طريِق الوحدةِ 

بتثبيِت سلطتِه يتظاهُر اآلَن بحرِصِه على إنفاِذ القانوِن ويعبُّر عن "نفاِذ صبِرِه" ألنَّ الّرئيَس لْم يُصِدْر بعُد 

ها، ألنَّ االنتخاباِت التي يصرُّ الّرئيُس على المرسوَم العتيَد. هذا هو التحايُل الفجُّ على الحقيقِة أو الجهُل ب

إجرائها هي سالُح شعبِنا الذي يضمُن إحداَث اختراٍق على جبهتيِن متالزمتَْيِن، األولى هي جبهةُ االنقساِم 

ِة الناتِج عن انقالِب حماس، والثانيةُ هي اإلصراُر على أْن تبقى القدُس المحتلُّة ضمَن دائرِة العمليِة الديمقراطيّ 

التي تشمُل أيضاً الّضفةَ الفلسطينيّةَ وغّزة. وإذا أضفنا إلى هذيِن الهدفيِن ضرورَة تجديِد شرعيِّة المؤّسساِت 

الوطنيِّة، فإّن بإمكانِنا الحديُث عن االنتخاباٍت كخطوٍة نوعيٍّة على طريِق تعزيِز الّصموِد الفلسطينّيِ في وجِه 

كّلِ ما يحتويِه من خطٍر يهّدُد المشروَع الوطنيَّ الفلسطينيَّ ويكّرُس دعائَم اإلسرائيلّيِ ب-المخّطِط األمريكّيِ 

االحتالِل االستيطاني االستعمارّي. أّما التعامُل مع االنتخاباِت كفرصٍة لتحقيِق مكاسَب حزبيٍّة أو فئويٍّة حتى لو 

ال يمكُن أْن يقبَل بِه شعبُنا ولْن يعفَر  كاَن ذلَك على حساِب مكانِة القُدِس في صميِم مشروِعنا الوطنّيِ فهذا ما

 .ألحٍد جريمةَ القبوِل بهِ 
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عودةُ اللحمِة إلى شقّي الوطِن وطيُّ صفحِة االنقساِم واالنقالِب هو الهدُف األكثُر إلحاحاً ضمَن أولويّاِت إعادِة 

غُ لمقارعِة االحتالِل واالستيطاِن صياغِة أدواِت العمِل الوطنّيِ واستنهاِض طاقاِت شعبِنا ليصبَح بإمكانِِه التفرّ 

بدالً من إهداِر هذه الّطاقاِت في معالجِة آثاِر االنقساِم، فقد تكبَّدت قضيَّتُنا خسائَر باهظةً كثمٍن لهذِه اآلثاِر 

تخاباِت وأُهِدَر كثيٌر من الُجهِد والوقِت في دّوامِة البحِث عن وسيلٍة تعيُد الوحدةَ الوطنيّةَ. هكذا نفهُم دوَر االن

التي يصرُّ الرئيُس على إجرائها، وهو إصراٌر أّدى في النهايِة إلى تجريِد حماس من مبّرراِت التّهّرِب منها 

والمماطلِة والتملِّص من هذا االستحقاِق الوطنّيِ وأجبَرها أخيراً على االنصياع ولو على َمضٍض وبشكٍل ما 

  . الوطنزاَل يسودهُ اإلبهاُم إلرادِة الّشعِب ولمصلحةِ 

اإلصراُر على إجراِء االنتخاباِت في القُدِس المحتلِّة هو المعياُر الحقيقيُّ لفهِم الّدوِر المنوِط بها في هذِه 

المرحلِة المفصليِّة من تاريخِ شعبِنا. فالقدُس هي عنواُن المواجهِة وجبهتُها األولى، وقد سعت إدارةُ ترامب 

من دائرِة الّصراعِ وتكريِس الّسيادِة اإلسرائيليِة عليها بشكٍل يتناقُض مع  إلى إخراجِ العاصمِة الفلسطينيّةِ 

الحّقِ الفلسطينّيِ ومع الشرعيِة الّدوليِة بشكٍل فاضحٍ. نعلُم جيّداً كيف يحاوُل االحتالُل االستيطانيُّ استغالَل 

طنّيِ الفلسطينّيِ في المدينِة المقّدسِة. أماَم المظلِّة األمريكيِّة ويصعُّد هجمتَهُ لمحاربِة كافِّة مظاهِر الوجوِد الو

اإلسرائيلّيِ يصرُّ الرئيُس أبو مازَن على أنَّ حقَّ إجراِء االنتخاباِت في القدِس يرقى إلى -هذا الخطِر األمريكّيِ 

سطينيِة الواجِب الوطنّيِ، وهذا اإلصراُر هو إحدى وسائِل تكريِس الحّقِ الفلسطينّيِ وتأكيِد وحدِة األرِض الفل

التي ال تكتمُل إاّل بالقدس. وعلى من يتباكى اآلَن على المرسوِم الرئاسّيِ أْن يترَك عقليَة تسجيِل المواقِف 

جانباً وأْن يتّخذَ ولْو مرًة واحدةً موقفاً مسؤوالً يؤازُر مطالبةَ القيادِة الفلسطينيِّة بضرورِة ممارسِة الَمْقدسيّين 

 ! ال تحتمُل مثَل هذا العبثلحقّهم االنتخابّيِ، فالقدسُ 

بصراحٍة ودوَن مواَربٍة: من يطالُب الرئيَس بإصداِر مرسوِم تحديِد موعِد االنتخاباِت قبَل الحصوِل على 

ضماناِت إجرائها في القُدِس إنّما يدعو عمليّاً إلى التخّلي عن حّقِ شعبِنا التّاريخّيِ في عاصمِة دولتِِه المحتلِّة 

 .ِة اإلسرائيليِّة عليهاويسلُّم بالسياد

 
٢٠١٩-١٢-١٩ 
 

 رسالة اليوم

 إقليم بولندا -أمين سر حركة فتح -رسالة حركيّة يوميّة من إعداد د.خليل نّزال 

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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