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 ثالثة مقاومين في مخيم جنينالرد على ااتيال ب يتعّهدون القسام وكتائب األقصى وسرايا القدس .0

شييع  الف  اللسسيطينييف  يخ م ييم  نييف شيماة الغيلي الثربييي  ثياميف ث ثيي يونس:  محمد - هللا رام
شيييباف استشيييي دوا  يييخ عمسيييييي عسييييكريي حسيييراويسيي اسييييت د ش حميييزة أبييييو ال ي ييييا  أحيييد ناشييييطخ ال نييييا  

 يي ة موا  يياش واكبييش  23تشيي اد  سسييطينييخف ال ييريف و يير  العسييكري لحركييي حميياس  وأدش حليي  اس
 العمسيي. 
أليي  مييواطف  ثيياميف الشيي داو  وطييالبوا  ويياوة المااومييي بافنتاييام  مطييالبيف ب لثيياو اتلييا   30وشيييع  

أوسييسو ووقيي  الملاوغيياش   ييخ وقييش توعييد مسييسحوف مييف تكتاوييب األقويي ت التابعييي لييي ت ييت ت  وتسييرايا 
  ادت  بتوعيد المااوميي غيد افحيت ة. وأقييم م ر ياف تيلبينخ لسشي داو حمعية  يي  الادست التابعي لي تال

ن يياو افناسيام. كمييا أعسنييش  النياطاوف افحييت ة المسيةوليي عييف ال ريمييي  وشيددوا عسيي  أ مييي الوحييدة وا 
 الاوى الوطنيي واإلس ميي الحداد واإلغراب الت اري الشامة لمدة يوم.

اوى الث ث بيانًا مشتركًا تع دش  ي  الرد عس  ما سمت  ت ريمي اغتيياة وأودرش األ نحي العسكريي لس
الشيييباف الث ثييييت  وقاليييش تحفع دمييياو شييي داو م ييييم  نييييف ليييف تغيييي   يييدرًا  وسيييتكوف لعنيييي ووبييياًف عسييي  
الو اينيت  وتحف المااومي  خ الغلي المحتسيي سيت رل لسمحتية ميف حييث ف يحتسيبت. وأغيا  البيياف 

  ييييزة األمنيييييي لسسييييسطي تتحميييية المسييييةوليي عييييف  يييي   ال ريمييييي  نبييييًا حليييي   نييييب ميييي  المشييييتر  أف تاأل
افحت ة  ح  حف الش داو كانوا م حايف مف السسطي التخ حاولش اعتاال م أ ييرًات. وأكيد أف تشيعبنا ليف 
يثليير ل يي   األ  ييزة  ريمييي التنسييي  ميي  المحتيية عسيي  حسيياب دميياو  يييرة أبناويي  المايياوميفت  عسمييًا أف 

ش اإلسييراويسخ يسييزم قييواش األمييف اللسسييطينيي ح يي و الشييوارث والعييودة حليي  ثكنات ييا اثنيياو اي عمسيييي ال ييي
 عسكريي.

وأوييدرش حركييي تحميياست بيانييًا نعييش  ييي  الشيي يد حمييزة  واوييلي حيييا  بلنيي  قاوييد  ييخ تكتاوييب عييز الييديف 
لتنسيي  األمنيخ بييف الاسامت  ال نا  العسكري لسحركي. وطالبش بوق  الملاوغاش وما سمت  تم زليت ا

سراوية.  السسطي اللسسطينيي وا 
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وقيياة الايييادي البييارز  ييخ تال  ييادت نا يي  عييزام  ييخ توييري  حف العمسيييي اإلسييراويسيي تدلييية حدانييي لسمحتيية 
  مغيلًا أف تالشعب اللسسطينخ ليف يستسيسم واألميور تثسيخ توالمعوقاش مف األ  زة األمنيي  خ السسطي

للسسيييطينخ ف يمكيييف أف يليييرط بحاوقييي   أميركيييا ومع يييا حسيييراوية ترييييداف  يييخ الغيييليت. وتييياب : تالشيييعب ا
 ييييرس افستسيييي م عسيييي  الشييييعب اللسسييييطينخ والمنطاييييي بلسيييير ا وع ميييياش اليييير س واغييييحي  ييييخ غييييزة 

 والغلي  ف  ر  بيف  سسطينخ يااوم  خ غزة أو الغلي لر س المحتةت.
 ا أسيام  الاواسيمخ حف تحسيراوية تسيتثة ونددش ت ت ت ب يراوم افحيت ة المتواويسي  وقياة النياط  باسيم

الومش العربخ والدولخ لتنل   راوم يا بحي  الشيعب اللسسيطينخ  و يخ وا ميي وم طويي ح ا اعتايدش أف 
  راوم ا الم تسلي  سواو كاف بالاتة أو البناو افستيطانخ  ستمر دوف محاسب  أو عاابت.

 00/0/0204، الحياة، لندن
 

 ل إسرائيلي إجرامي إلخراج األمور عن سياقها الطبيعي: مسلسعباس يدين عملية جنين .0
ويييابت  أميييستو يييات : قييياة اليييرويس محميييود عبييياس   -رام هللا    حف اغتيييياة افحيييت ة ث ثيييي ميييواطنيف وا 

  يندرل  خ حطيار مسسسية ح راميخ تايوم بي  حسيراوية إل يرال أمسعشرة ال ريف  خ م يم  نيف وبا  
 األمور عف سياق ا الطبيعخ.

تويييريحاش ويييحا يي   يييخ ا تتيييا  ا تماعييياش الس نيييي المركزييييي لحركيييي  يييت   يييخ رام هللا:  وأغيييا   يييخ
ا تماعنا السري  وافسيتثناوخ الييوم ي يد  لبحيث م موعيي ميف الاغيايا ب اويي رحستنيا حلي  واشينطف ›

والامي العربيي  ولكف  و ونا باستش اد ث ثي أ وة لنا  خ م يم  نيف    ا يا  غمف مسسسة ح رامخ 
م بي  حسييراوية إل يرال األمييور عيف سييياق ا الطبيعيخ  نحيف لييف نابية ولييف نتحمية مثيية  ي   األعميياة تايو 

 ‹.ال م يي التخ ياوم ب ا سواو ال يش اإلسراويسخ أو المستوطنوف
نحف بودد انتظار حطي   سيرا  الد عيي الرابعيي التيخ تيم افتليا  عسي يا مي  اإلسيراويسييف ›وتاب  قاو : 

لمتحييدة األميركيييي  ونحييف ناييوة: ح ا لييم يطسيي  سييرا   ييةفو    يي ا ح يي ة كاميية مييف  يي ة الوفييياش ا
بافتلييا  و يي ا يعطينييا الحيي  ألف نتويير  بالشييكة اليي ي نييرا  مناسييبا غييمف حييدود افتلاقييياش الدوليييي  
حغا ي حل   ل  سيتبا  الس نيي المركزييي  يخ حاليي انعاياد داويم  ألف الوغي   يخ منت ي  ال طيورة حتي  

 ‹.ف أف يحوة  خ األيام واألسابي  الاادمينرى ما يمك
 00/0/0204، األيام رام هللا

 
 

 الحكومة في رام هللا والرئاسة تدينان عملية ااتيال ثالثة مقاومين في مخيم جنين .0
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الناط  باسيم الرواسيي نبيية أبيو  هللا  أف يونس مف رام محمدعف  ،00/0/0204لندن،  الحياة، كرش 
ريي اإلسييييراويسيي  محمييييً  الحكومييييي اإلسييييراويسيي المسييييةوليي عمييييا ووييييل  بييييي ردينييييي داف العمسيييييي العسييييك

 تالتوعيدت. وطالب  خ بياف اإلدارة األميركيي بي تالتحر  السري  لمن  ان يار كة شخوت.
ودانش الحكومي اللسسطينيي العمسيي اإلسراويسيي  وقاة الناط  باسيم ا حي ياب بسيسيو حف ت ي ا افعتيداو 

تعمييدة وبييدم بيياردت. وأغييا  أف تتويياعد وتيييرة افعتييداواش اإلسييراويسيي يةكييد اسييت تار ... تييم بوييورة م
الحكومي اإلسراويسيي بالمر عياش والمواثيي  الدولييي  يخ شيلف حايو  اإلنسيافت  م يددًا مطالبيي الم تمي  
 اليدولخ بتحمية المسيةوليي والتيد ة العا يية لوقي   ي ا التويعيد العسييكري اإلسيراويسخ الي ي ي يد  حليي 
 تدمير وا  شاة ال  ود السياسيي الدوليي م  اقتراب انت او الملاوغاش ال اريي م  ال انب اإلسراويسخ.

و خ  نيف  أويدر المحيا ظ طي ة دويكياف بيانيًا اعتبير  يي  استشي اد الشيباف الث ثيي ت ريميي اغتيياةت  
ي ييياد حييية عيييادة وقييياة: ت ييي ا العيييدواف ييييلتخ  يييخ سييييا  ح شييياة المسييياعخ ال ارييييي إلن ييياو افحيييت ة  وا 

 لساغيي اللسسطينييت  مطالبًا الم تم  الدولخ بالتد ة ال اد لوقل ا.
 الرواسيييي اللسسيييطينيي ميييف رام هللا  أف كليييا  زبيييوف  00/0/0204، الشدددرق األوسدددط، لنددددنوأغيييا ش 

ر غييش مييا ووييلت  بيييتالتوعيد اإلسييراويسخ المتواوييةت  وأداف النيياط  باسييم الرواسييي نبييية أبييو ردينييي  
عيد اإلسييراويسخ المسييتمر باسييت دا  المييواطنيف وافقتحاميياش المتواوييسي لسقويي  غييمف سياسييي التويي

ييية أبيييو ردينييييي الحكوميييي اإلسيييراويسيي مسييييةوليي  حسيييراويسيي ممن  يييي ت يييد  حليييي  تيييدمير كييية شييييخو. وحمس
 التوعيد غد  نيف  وطالب اإلدارة األميركيي بالتحر  السري  لمن  ان يار كة شخو.

 
 الب عباس بإصدار مرسوم رئاسي بوقف التعاون األمني والمفاوضات"التشريعي" يط .4

دعيييا الم سيييس التشيييريعخ اللسسيييطينخ روييييس السيييسطي اللسسيييطينيي محميييود عبييياس حلييي  : غيييزة س سسيييطيف 
حودار مرسوم رواسخ عا ية بوقي  كا يي أشيكاة التنسيي  والتعياوف األمنيخ مي  افحيت ة   غي  عيف 

ترًدا عسي  ال ريميي اإلسيراويسيي  يخ  نييف  والشيروث الليوري  يخ  وق   وري لسملاوغياش مي  افحيت ة 
ن او افناسام دوف أي تل يرت.  تطبي  اتلا  الموالحي اللسسطينيي الدا سيي وا 

  ث ثييي  سسييطينييف  ييخ م يييم  نيييف بييين م المطييارد الاسييامخ حمييزة أبييو 2|33واستشيي د   يير السييبش س
ال  يييا  أبيومااومييي اإلسي ميي تحمياست والمعتايية  مياة عاًميا   ن ية الايييادي  يخ حركيي ال 33ال ي يا س

 و ل    ة اشتبا  عني  م  قواش افحت ة التخ حاورش منزل .
وأداف أحمييد بحييير  الناويييب األوة ليييرويس الم سيييس التشيييريعخ اللسسييطينخ   يييخ بيييياف لييي  اغتيييياة شييي داو 

ة ف يتيوان  عيف ارتكياب  راومي  المااومي اللسسطينيي  خ مديني  نيف وبا  اليوم  مةكًدا أف تافحت 
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بحيي  أبنيياو الشييعب اللسسييطينخ وييبا  مسيياو تإلشييباث غريزتيي  النلسيييي و بسعتيي  العنوييريي الااومييي عسيي  
 الاتة واإلر اب وسل  الدماوت  حسب قول .

وحمعية بحيير رويييس السييسطي اللسسييطينيي محمييود عبيياس والسييسطي اللسسييطينيي وأ  زت ييا األمنيييي مسييةوليي 
 اقتر ت ا قواش افحت ة بح  ش داو المااومي. ال ريمي التخ

وات م األ  زة األمنيي التابعي لسسسطي بالتواطة م  قواش افحت ة لتنلي  ال ريمي بدم بارد  وم دش ل ا 
الطري  وأ سش ل ا ميداف المعركي كيخ ترتكيب  ريمت يا دوف أي حشيكالياش  قياو : تبية حف الكثيير ميف 

األ  يزة األمنييي التابعيي لسسيسطي كانيش عسي  اتوياة وتنسيي  مباشير  ي ة  الشوا د والوقياو  أثبتيش أف
الكثييير مييف الحميي ش واف تياحيياش التييخ قامييش ب ييا قييواش افحييت ة غييد منيياط  م تسلييي  ييخ الغييلي 

 الثربيي طيسي المرحسي الماغييت.
ت وتسيرايا الايدست وو   بحر التحيي لسمااومي اللسسطينيي الم ا دة مف تكتاوب الش يد عز الديف الاسام

وتكتاوب ش داو األقو ت ال يف قاة حن م ترسموا بدماو ش داو م اليوم لوحيي وطنييي وحدوييي راوعيي  يخ 
موا  ييي افحييت ةت  مةكييًدا أف المااومييي  ييخ الطرييي  األقويير واألكثيير  عاليييي لتحرييير  سسيييطيف  وأف 

وأف ميا سيوى  لي  ميف ملاوغياش الشعب اللسسطينخ ف يتوحيد حف عسي  المااوميي وموا  يي افحيت ة  
 عبثيي مغيعي لسوقش وتوليي لسحاو  وتغيي  لسوطاف.

وأشييار الناوييب األوة لييرويس الم سييس التشييريعخ اللسسييطينخ حليي  أف ت ريمييي  نيييف اليييوم تسييتدعخ  بييي 
 ما يريي عارمي مف أبنياو الشيعب اللسسيطينخ  يخ و ي  افحيت ة و راومي  البشيعي وعدواني  المتواوية 

   العنوريي عس  األرس اللسسطينييت.وم ططات

 00/0/0200قدس برس، 
 

 عباس يجدد رفضه االعتراف بيهودية إسرائيل: لن نقبل بأقل من دولة وعاصمتها القدس .6
أكد الرويس اللسسطينخ محمود عباس أف اللسسطينييف لف يابسوا بلقة مف دولي  سسطينيي كامسي : رام هللا

   م ددًا ر غ  افعترا  بي وديي حسراوية.السيادة وعاومت ا الادس الشرقيي
  تنياوة نتياوز زيارتي  األسيبوث » يت »ك م عباس   ة ترةس  ا تماعًا طارويًا لس نيي المركزييي لحركيي 

الماغيييخ حلييي  واشييينطف وا تماعييي  بيييالرويس بيييارا  أوباميييا  والمحادثييياش التيييخ أ را يييا معييي   ومييي  وزيييير 
 ميركييف حوة عمسيي الس م الرا ني. ار يت   وف كيري  وعدد مف المسةوليف األ

ني  ف »وقاة عباس:  حننا لف نابة بلقة مف دولي  سسطينيي كامسي السيادة وعاومت ا الادس الشرقيي  وا 
تنازة وف نزوة بلي حاة مف األحواة تحش سا  حاوقنا الوطنيي الم م  عسي ا  خ مةسساش الشعب 

 ».  وتعاظمش الت ديداشاللسسطينخ  وف تلريط ب ا م ما اشتدش الغثوط
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 00/0/0204المستقبل، بيروت، 
 

 تحقيق السالملاالستيطان واالاتياالت تعمل على إفشال كل الجهود الدولية عباس: سياسة  .5
تو ات: استابة الرويس محمود عباس  مساو امس  بماير الرواسيي  وزيير  ار ييي لوكسيمبور   -رام هللا 

  اف اسيسبورف.
لغي  عس  ال ر مست داش العمسييي السيسميي  وال  يود األميركييي الرامييي إلنايا  وأطس  الرويس الوزير ا

 عمسيي الس م.
وأكد الرويس التزام ال انب اللسسطينخ بتحاي  الس م العادة والداوم الااوم عس  قراراش الشرعيي الدوليي 

 .2116إلقامي الدولي اللسسطينيي المستاسي وعاومت ا الادس الشرقيي عس  حدود عام 
وأشار اليرويس حلي  أف افسيتيطاف وسياسيي افغتييافش التيخ تنت   يا الحكوميي اإلسيراويسيي تعمية عسي  

 ح شاة كة ال  ود الدوليي الراميي ال  تحاي  الس م  و س  أ واو سسبيي أمام الملاوغاش.
لي   انييب بيدور  أكيد وزيير ال ار ييي الغيي   عسي  دعيم بي د  إلقاميي دوليي  سسيطينيي مسيتاسي تعييش ح

 حسراوية بلمف واستارار.
وأكد أف موقي  بي د  متطياب  مي  الشيرعيي الدولييي الي ي يعتبير افسيتيطاف غيير شيرعخ  مشيددًا عسي  

 استمرار دعم ب د  ل  ود الس م.
 00/0/0204، األيام رام هللا

 
 الزعنون: جريمة االحتالل في مخيم جنين رسالة إرهاب جديدة .1

أداف روييييس الم سيييس اليييوطنخ اللسسيييطينخ سيييسيم الزعنيييوف بشيييدة : كارنييييكمييياة ز  -الدسيييتور  -عمييياف 
ال ريمييييي البشييييعي والعييييدواف اإلر ييييابخ اليييي ي ارتكبتيييي  قييييواش افحييييت ة اإلسييييراويسخ بحيييي  أبنيييياو الشييييعب  

 ريحا. وأكد  21اللسسطينخ   ر امس  خ م يم  نيف وال ي أدى حل  ساوط ث ثي ش داو وأكثر مف 
ر يياب وعييدواف  م ييخ ورسيياوة  مييسأالزعنييوف  ييخ توييري  وييحلخ  أف  يي ا العييدواف يمثيية رسييالي دم وا 

رواص مف حسراوية كعادت ا غد الشيعب اللسسيطينخ الي ي يسيع  لسسي م بلن يا ت تيار الاتية والحيرب 
وتيدمير البييوش  يو  رةوس سياكني ا  وف ترييد افلتيزام بايراراش الشيرعيي الدولييي واإل عياف ل يا  مطالبييا 

ناييا  األوغيياث مييف الم تميي  الييدولخ ومة  سسييات  المعنيييي بييالتحر  اللييوري لوقيي  العييدواف اإلسييراويسخ وا 
 افن يار وحمايي شعبنا.

وشدد الزعنوف عس  أف حسراوية بتوعيد ا العدوانخ تمارس الغثوط عس  الشعب اللسسيطينخ وقيادتي  
ي المسيييراش سياسيييا وميييدانيا    ييخ تعتايية وتاييتحم وتعتييدي عسيي  المادسيياش  ييخ الاييدس  وتاميي  بوحشييي
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السييسميي  ييخ و يي  افسييتيطاف وال ييدار   غيي  عييف غييثوط ا السياسيييي لسابييوة بحسييوة ف تسبييخ حاوقنييا 
الوطنيي المشروعي  اوي بعد الموق  الثابيش لسيرويس أبيو ميازف أثنياو لااوي  بيالرويس األمريكيخ اوباميا 

 مة را.
 00/0/0204، الدستور، عّمان

 

 ة مخطط واحد لفرض خطة كيري الغصين: جريمة جنين وحصار از إيهاب  .3
اعتبييرش الحكومييي اللسسييطينيي  ييخ غييزة عمسيييي افغتييياة  ييخ  نيييف ومواوييسي الحوييار : غييزة س سسييطيف 

والعيييدواف عسييي  قطييياث غيييزة تم طيييط واحيييد ميييف ا ييية ا بيييار الشيييعب اللسسيييطينخ الابيييوة ب طيييي وزيييير 
 ال ار يي األمريكخ  وف كيريت.

نييف  يخ م ييم  نييف شيماة الغيلي الثربييي بيين م المطيارد   ث ثيي  سسيطي2|33واستش د   ر السبش س
عامييا   ن يية الايييادي  ييخ حركييي حميياس والمعتايية  ميياة ابييو ال  يييا  33الاسييامخ حمييزة أبييو ال ي ييا س

 و ل    ة اشتبا  عني  م  قواش افحت ة التخ حاورش منزل .
رست: تحف ميا حيدث  يخ الثويف الناط  باسم الحكومي  يخ تويريحاش  اويي ليي تقيدس بي حي ابوقاة 

م يييم  نيييف  ييو اسييتلراد بالشييعب اللسسييطينخ وليييس بمعييزة عمييا يحييدث  ييخ غييزة مييف عييدواف مسييتمر 
 وحوار مطبي  مف كة ال  اش لتركي  الشعب اللسسطينخت.

وأغييا : تحف حغيي   معبيير ر يي  والعييدواف  ييخ الغييلي الثربيييي والت ويييد لساييدس كسيي   ييخ اطييار م طييط 
الشعب اللسسطينخ إل بار  عس  الموا اي عس   طي كيري التخ تطرح ا  واحد ي د  حل  الغثط عس 

 اإلدارة األمريكييت.
وأعييرب عييف أسييل  فسييتمرار التنسييي  األمنييخ والملاوغيياش  مطالًبييا الشييعب اللسسييطينخ تبلغيي  اليي يف 

الشي داو ياوموف بعمسياش التنسي  األمنخ  قاوً : تلوف التنسي  األمنخ لما ووة افحيت ة حلي   يةفو 
 وتوليت م بدم باردت.

وقاة: تميا يحيدث ا ف تويليي حايايي لساغييي اللسسيطينيي  و لي  ميف  ي ة دمياو الشي داو  يخ الغيلي 
 الثربيي ومف قبة  خ قطاث غزة والحوار المطب  عس  الاطاثت.

وشدد الثويف عس  أف تحوار غزة ليف يحاي  أ يداً ا سياسييي  والعيدواف عسي  الغيلي الثربييي سييكوف 
 بدايي فشتعال ات  عس  حد تعبير .

 00/0/0200قدس برس، 
 

 جد في الضفة الغربيةوصفي قبها يستنكر زرع السلطة الفلسطينية كاميرات مراقبة في المسا .6
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اسييييتنكر الييييوزير اللسسييييطينخ السيييياب  وعغييييو ل نييييي الحرييييياش  ييييخ الغييييلي الثربيييييي : رام هللا س سسييييطيف 
اقبيي  يخ المسيا د ميف قبية السيسطي اللسسيطينيي  واويلًا  ي ا المحتسي  وويلخ قب يا  تركييب كياميراش مر 

 اإل راو بلن  تيلتخ  خ سيا  ححكام الابغي عس  المسا د وتحييد ا عف الايام برسالت ات.
وقاة الايادي  خ حركي تحماست  خ بياف وحلخ تساش تقدس برست نس ي عن : تحف المراد مف أ  زة 

ف ورواد المسييا د األميير اليي ي قييد يييد   الييبعس لعييدم ارتييياد المراقبييي  ييو تييو ير  زاعييي ت ييي  الموييسي
 المسا د ومف ثم تلريث ا مف رواد ات.

وأكييد قب ييا أف تال ييد  األسيياس مييف وغيي  الكيياميراش  ييو منيي  الييدعوة والييوعظ  ييخ المسييا د  وأف مييا 
 ر ييش بيي  وزارة ال بيياش مييف ات اميياش ألبنيياو حميياس بلحييداث شييثب  ييخ المسييا د كمييا ووييل ا بيييانخ 

ارتييخ األوقييا  والدا سيييي  ييو م ييرد ا تييراواش لتبرييير تركيييب الكيياميراش لتحاييي  ال ييد  األمنييخ مييف وز 
 المراقبي.

وأغيييا  قب يييا قييياوً : تشيييباب تحمييياست  يييم شيييباب المسيييا د الييي يف عمرو يييا بييي كر هللا وباليييدعوة بكا يييي 
عسومي   وكي ل  أشكال ا مف   ة الدروس وال طب والميواعظ  وحساياش الي كر وقيراوة الايرالف وتيدريس 

والم  ش اإلس ميي الدعويي  وال يف كانوا دوما يشر وف عس  أعماة تطوعيي  يخ المسيا د  وتنظيي  
 المسا د وا عمار ات.

وو ع  قب ا رسالت  حل  الشباب المسسم وأبناو تحمياست قياوً : تي يب أفع تحيوة  ي   المراقبيي والكياميراش 
الاييام باليدور اليدعوي وتحايي  رسيالي المسي د بي ل ت  كميا مف أف يستمر الشيباب  يخ ارتيياد المسيا د و 

 قاة.

 00/0/0200قدس برس، 
 

  : الفلسطينيون يعيشيون بال أمن منذ العودة للمفاوضاتالبراوثيمصطفى  .02
أكدش حركي تالمبادرة الوطنيي اللسسطينييت أف الشعب اللسسطينخ أوب  يعيش تب  : رام هللا س سسطيف 

لييييي افحييييت ة اإلسييييراويسخ تمييييارس أبشيييي  اإل ييييرام بييييدم بييييارد وتسييييت   بييييلروا  أمييييف وف أميييياف  وأف دو 
 اللسسطينييفت.

ونيييدد األمييييف العيييام لسمبيييادرة  مويييطل  البرغيييوثخ   يييخ تويييري  ويييحلخ تساتييي  تقيييدس بيييرست  السيييبش 
   بييي ت ريمييي قتييةت  يييش افحييت ة لسمايياوميف  ييخ م يييم  نيييف  حمييزة أبييو ال ي ييا ومحمييود أبييو 33/2س

  باريف. زيني ويزف
وأشييارالبرغوثخ  و ييو عغييو الم سييس التشييريعخ اللسسييطينخ  حليي  أف  ريمييي افحييت ة ر عييش الشيي داو 

   ش يدًا.34اللسسطينييف من  بدو ملاوغاش التسويي السياسيي بيف السسطي وافحت ة لي س
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اًو وأغييا  البرغييوثخ ياييوة حف ت ريمييي  نيييف تةكييد أف حسييراوية تسييت دم الملاوغيياش ميي  السييسطي غطيي
 ل راوم ا بحث الشعب اللسسطينخ وأرغ ت.

وأوغي  البرغيوثخ أف تاليين ز البيدية لسملاوغيياش المحكوميي باللشيية  تويعيد المااومييي الشيعبيي وحركييي 
المااطعي و رس العاوباش عس  حسراوية  وتوحيد ولو  اللسسطينييف لموا  يي افحيت ة وم ططاتي  

 خ المحتسيت.و راوم الحرب التخ ينل  ا يوميًا  خ األراغ
 00/0/0200قدس برس، 

 

 لجنة تقصي الحقائق األوروبية من زيارة السجون تحد للمجتمع الدولي "إسرائيل"منع  :قراقع .00
قييياة وزيييير شيييةوف األسيييرى والمحيييرريف عيسييي  قراقييي  اف منييي  حكوميييي حسيييراوية لس نيييي تاويييخ   رام هللا

افطيي ث عسيي  أوغيياع م يمثيية تحييديًا  ييخ السيي وف و  األسييرىالحايياو  البرلمانيييي األوروبيييي مييف زيييارة 
 .األسرىلسم تم  الدولخ والايم اإلنسانيي إل لاو  راوم ا وانت اكات ا ال طيرة بح  

ورار  واعتبر قراق  أف وووة الس ني رغم الوعوباش التخ وغعت ا حسراوية أمام ا  و حن از كبير وا 
ماف األوروبخ ب ي ا الويدد والي ي عس  كش  الحااو  حوة ما ي ري بح  افسرى  مثمنا موق  البرل

أعغاو مف البرلماف األوروبخ  اش ولي م مي ما يدة عسي  ا تمامي  بمراقبيي ميدى  1أرسة ل ني مف 
 .األسرىتطبي  حسراوية لسمعايير الدوليي واإلنسانيي عس  

وكش  قراق  أف الس ني عبرش عف قسا ا الشديد مما يحيدث لسسيرى بالسي وف عسي  غيوو المعسومياش 
-21تيييييخ حويييييسش عسي يييييا ميييييف كا يييييي المةسسييييياش وال  ييييياش التيييييخ التات يييييا  ييييي ة زيارت يييييا ييييييومخ ال

30/2/3024. 
وسييسمش الس نييي معسوميياش موثاييي لاراقيي  عييف واقيي  األسييرى بالسيي وف  يمييا يتعسيي  باألطليياة والمرغيي  
 واإلداريييييف وممارسيييي التعييي يب وانت يييا  حسيييراوية لحايييو  افسيييرى  يييخ زييييارة عييياو ت م وعمسيييياش الامييي 
بحا يييييم والعيييييزة افنليييييرادي واعتاييييياة النيييييواب واإل مييييياة الطبيييييخ وعيييييدم الاييييييام بمسيييييةوليات ا  يييييخ تيييييو ير 

 افحتيا اش اإلنسانيي والمعيشيي لسسرى  خ الس وف.
وعبييرش رويسييي الس نييي ايمييرا تكوسييتيسوت عييف أف وغيي  األسييرى مييرتبط باسييتمرار افحييت ة وي ييب أف 

ة كلييية ب ناييا  األسييرى مييف السيي وف وقالييش ان ييا تشييعر بييالاس  ينت ييخ  يي ا افحييت ة  وأف السيي م العيياد
 حزاو الوغ  دا ة س وف افحت ة ف سيما  خ ظة عدم تعاوف الحكومي اإلسراويسيي م  الس ني.

 يخ السييا  حميية قراقي  سيسطاش السيي وف المسيةوليي عيف افعتييداو الوحشيخ عسي  األسييير أحميد محمييد 
 حي عس  يد احد الس ناو المرغ  نلسيا.زيود مف سكاف  نيف  خ زنازيف س ف نل
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وقيياة قراقيي  اف األسييير زيييود تييم ز يي   ييخ زنييازيف سيي ف نلحييي ومييف ثييم حد يياة أحييد السيي ناو المرغيي  
النلسييييف حليي  زنزانتيي  و يي ة اسييتثراق  بييالنوم قييام  يي ا السيي يف بغييرب  بييالاسم وباييوة عسيي  عينيي   لال ييا 

  مستشل  سوروكا و نا   رش ل  عمسيي  راحييي وغرب  عس  ودر  غرباش قويي  وتم ناس   ورا حل
  خ عين  التخ لم يعد يرى  ي ا.

 00/0/0204الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 أبو مرزوق: المقاومة تجمعنا والمفاوضات تفرقنا .00

قاة ناوب رويس  المكتب السياسخ لحركي حماس موس  أبو مرزو : حننيا نسيتثرب ميف تعثير : الاا رة
 فحت ة الو يونخ حف التنسي  األمنخ  خ و   أشر  عنواف و و المااومي.و شة كة شخو م  ا

  أف  2-33وأغييا  أبييو ميييرزو   ييخ توييري  لييي  عسيي  ويييلحت   ييخ ت يسييبو ت مسييياو أمييس السيييبش س
ث ثييي م ا ييديف ارتاييوا حليي  هللا شيي داو بعييد معركييي بطوليييي ميي  قييواش افحييت ة الويي يونخت  مةكييدًا أف 

 مااومي وتلرق م الملاوغاش.اللسسطينييف ت مع م ال
وللييش حليي  أف البييياف المشييتر  اليي ي وييدر عييف األ نحييي العسييكريي: كتاوييب الاسييام  وسييرايا الاييدس  
وش داو األقو   وحمة األ  زة األمنيي اللسسطينيي  خ الغلي الثربيي  وافحت ة  مسيووليي ال ريميي 

 التخ ارتكبش وبا  أمس.
نيييف الاسييام   يي   المدينييي التييخ قييدمش ومييا زالييش تاييدم الشيي يد تسييو وأغييا  تعزاةنييا أل سنييا  ييخ مدينييي  

الش يد  وعزاةنا لشعبنا اللسسطينخ المرابط  ولكة المااوميف عس  ثرى الادس و سسطيف  وستبا  دماو 
  ةفو الش داو الكرام لعني عس  افحت ة و اديًي لطري  ال  صت.

 00/0/0204المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 
 

 مع إنجاح جهود واشنطن في ما تبقى من مهلة للمفاوضات  نة المركزية لفتح: الحركةاللج .00
الس نييي المركزيييي لحركييي ت ييت ت    أف سد .ب .أ عييف وكالييي ، 00/0/0204الخلددي ، الشددارقة، ذكددرت 

أكدش أمس  استعداد ا إلن ا  ال  ود األمريكييي لتحايي  تالسي مت  يميا تباي  ميف ميدة ملاوغياش مي  
ةت. وقاليييش الس نيييي  يييخ بيييياف عايييب ا تماع يييا برواسيييي اليييرويس محميييود عبييياس  يييخ رام هللا تحننيييا تحسيييراوي

سنعمة   ة المدة المتبايي بكة قوة إلن ا  ال  ود األمريكيي الراميي حل  حناا  عمسيي السي م الم يددة 
 بافن يارت. 



 
 
 

 

 
           00ص                                    0056العدد:      00/0/0204األحد  التاريخ:

مسييي السي م ميف محنت يا الرا نيي وأكدش الس ني أن ا لف تثس  بابًا أو نا  ة ت خ و ي  أي   يود إلنايا  ع
لسووييوة لسحاييو  اللسسييطينيي بييالطر  السييسميي المشييروعيت  وكيي ل  التييزام الايييادة اللسسييطينيي بمواوييسي 

 حبرية/نيساف المابة المحدد لن ايي م سي الملاوغاش.  31الملاوغاش حت  
األمريكييخ بييارا  وركييز ا تميياث الس نييي اليي ي وويي  بالطييارا عسيي  نتيياوز ا تميياث عبيياس ميي  الييرويس 

أوباما ال ي عاد افثنيف الماغيخ  يخ واشينطف. و ياو  يخ البيياف أف الاييادة اللسسيطينيي تليم تتسيسم ميف 
نميييا  يييرى عيييرس أ كيييار قييييد البحيييث والناييياش مييي  ال يييانبيف  ال انيييب األمريكيييخ أي وثيايييي مكتوبيييي  وا 

 ا عسيييي  الايييييادة اللسسييييطينخ وتاإلسييييراويسخت  و ييييخ حيييياة قييييدمش أي وثيييياو  ب يييي ا الشييييلف سيييييتم عرغيييي
 اللسسطينيي وبحث ا وتحديد ال طواشت. 

عغيييو الس نيييي المركزييييي لحركيييي ت يييت ت   أف رام هللا  ميييف 00/0/0204المسدددتقبل، بيدددروت، وأغيييا ش 
حف تمركزييي ت ييت ت أعربيش عييف دعم يا وتلييييد ا لمواقي  الييرويس  قيياة والنياط  باسييم ا نبيية أبييو ردينيي 

لتش حل  التلا  شعبنا حوة قيادتي  الشيرعيي ميف  ي ة افسيتاباة عباس وتمسك  بالثوابش الوطنيي  ول
 ال ما يري الكبير تلييدًا لسيادت  عند عودت  حل  أرس الوطفت.

وللييش أبييو ردينييي حليي  أف تالموقيي  اللسسييطينخ أثنيياو المحادثيياش ميي  اإلدارة األميركيييي كيياف واغييحًا ف 
ت  مغيلًا: تحف تمسكنا بالس م   يار يعنيخ لبس  ي  وف غموس  ل  ي التمس  بلسس الس م العادة

قاميي  التووة فتلا  يغمف انسحابًا كامً  ل حيت ة اإلسيراويسخ ميف األراغيخ اللسسيطينيي المحتسيي  وا 
الدولييي اللسسييطينيي المسييتاسي وعاوييمت ا الاييدس الشييرقيي  ال اليييي مييف أي و ييود عسييكري أو اسييتيطانخ 

ي يياد حيية عييادة ومتليي  عسييي   وعييدم 214  لاغيييي ال  ويييف عسيي  أسيياس الاييرار الييدولخ حسييراويسخ  وا 
افعترا  بما يسم  سي وديي الدولي  لما ينطوي عسي  مثة   ا الطسيب ميف تنياقس ويري  مي  رسياوة 

سراويةت.  افعترا  المتبادة بيف منظمي التحرير اللسسطينيي وا 
ميركيخ أي وثيايي مكتوبيي  حنميا  يرى وتاب  أبو رديني: تحف الاييادة اللسسيطينيي ليم تتسيسم ميف ال انيب األ

عييرس أ كييار قيييد البحييث والنايياش ميي  ال ييانبيف اللسسييطينخ واإلسييراويسخت  مشيييرًا حليي  أنيي  و ييخ حيياة 
 قدمش أي وثاو  ب  ا الشلف  سيتم عرغ ا عس  الايادة اللسسطينيي وبحث ا وتحديد ال طواش ال حاي.

اييادة اللسسييطينيي بمواويسي الملاوغياش حتي  التاسيي  و يخ  ي ا السييا   أكيدش الس نييي المركزييي التيزام ال
والعشيييريف ميييف شييي ر نيسييياف المابييية  وأن يييا سيييتعمة  ييي ة الميييدة المتباييييي بكييية قيييوة إلن يييا  ال  يييود 

 األميركيي الراميي حل  حناا  عمسيي الس م الم ددة بافن يار.
حكومييي اإلسييراويسيي افلتييزام وأشييار حليي  أف تالس نييي المركزيييي أكييدش موقلنييا الثابييش والمعسييف أف عسيي  ال

باإل رال عف الد عي الرابعي مف األسرى الادام   خ التاس  والعشريف ميف الشي ر ال ياري  وأف اإل يرال 
 عن م  استحاا  ف يابة التل ية أو الماايغيت.



 
 
 

 

 
           04ص                                    0056العدد:      00/0/0204األحد  التاريخ:

 
 لن تنكسر بفعل تشديد الحصار.. الزهار: حماس بريئة من كل التهم الموجهة لها .04

  أف حركتي  ف تتيد ة 2-33السياسيخ لحركيي حمياس مسياو أميس  السيبش س أكيد عغيو المكتيب :غزة
 يييخ الشيييلف اليييدا سخ لحركيييي  يييت   مشييييًرا حلييي  أف  ييي   روييييس السيييسطي  محميييود عبييياس مييي  الاييييادي 

 الملووة مف حركي  ت  محمد دح ف أثبش براوة حماس مف كة الت م المو  ي ل ا.
دحيي ف أف  -أنيي   اتغيي  بعييد  يي   أبييو مييازفوأغييا   ييخ لايياو عبيير  غيياويي األقويي  مسيياو أمييس 

حركي حماس بريوي مف افناسيام  وت رييب اتليا  مكيي  وكية اليت م التيخ ألوياش ب يا بميا  ي يا التيد ة 
  خ الشلف الدا سخ الموري.

دحيي ف قغيياوًيا  ت مييف الحكمييي أف يييتم دراسييي كيية مييا  -ودعييا الز ييار حليي  التعاميية ميي     يياش عبيياس
ب ولكن ا أوبحش ش ادة  و نا  أشياو حايايي وأويبحش أيًغيا شي ادة  كية ميا قية..  نا  أشياو ك 

 قية يوغ  أمام الاغاو لتة   الحاو ت
وات م حركي  ت  توأعوان يات بيالوقو   سي  افت امياش التيخ تو ي  لحركتي  بالتيد ة  يخ الشيلف اليدا سخ 

سي  تيورط حمياس تكانيش دليية الموري  مشيًرا حل  أف األسيماو التيخ قيدمت ا النيابيي لسمحكميي كيدلية ع
 براوت ات.

حنا ناوة أعطونا دلية  ف يو د أي دلية عس  تورط حماس  خ الشيلف اليدا سخ  وقاة الز ار: تز انا وا 
 الموريت  مغيًلا تح ا اعتبرش مور حماس تنظيًما محظوًرا  كي  ست سس م  مف تعتبر  حر ابًيات.

طيبييي ميي  ال مييي   مشيييًرا حليي  أف ع قات ييا لييم  وأشييار الز ييار حليي  حييرص حركتيي  عسيي   بنيياو ع قيياش
ندونيسيييا وباكسييتاف وغير ييا مييف  تناطيي  بيي يراف  مةكييدا أنيي  ي ييب أف يكييوف  نييا  لايياواش ميي  تركيييا وا 

 الدوة.
وقيياة الز ييار حف الشييارث  ييخ غييزة سييياوة كسمتيي   ييخ م ر يياف حركييي حميياس الماييرر حقامتيي  غييدا بثييزة  

لس مييي  وقو يي  حليي   انييب حركييي حميياس  كمييا سيييثبش زييي   مشيييرا حليي  أف الشييعب اللسسييطينخ سيييثبش
 األكا يب التخ رو ش غد الحركي.

وعف الت ديداش الو يونيي بشف عدواف  ديد عس  الاطاث  قاة الز ار: حف العدو يعير  عنيا الكثيير  
 و و ليس معنًيا لي و  ما عند حماس مف قوة  وف نحف معنيوف  ولكف ح ا اعتدى عسينا سنو ع  أكثر

 سح ارة الس ية  ب  ف هللا. 3023مف 
 00/0/0204المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس: أمن السلطة ساعد بااتيال شهداء جنين .06
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ات ميييش حركيييي حمييياس األ  يييزة األمنييييي التابعيييي لسسيييسطي الوطنييييي اللسسيييطينيي  بمسييياعدة قيييواش  -الثيييد
 بش.  سسطينييف بم يم  نيف اليوم الس 2افحت ة  خ  ريمي اغتياة 

وناسش وكالي ت سسطيف ا فت الاريبيي ميف حمياس  عيف الاييادي  يخ الحركيي  يوزي بر يوم قولي   يخ بيياف 
وييحلخ تسييتبا  دميياو شيي داو  نيييف وسييام شيير  لشييعبنا ومااومتيي  الباسييسي وووييمي عييار عسيي   بيييف 
ف مرتكبي يييا ميييف افحيييت ة اإلسيييراويسخ وميييف سييياعد  عبييير قنيييواش التعييياوف األمنيييخ  لييي ا   يييخ  ريميييي مييي

 ال راوم المزدو ي التخ دأب افحت ة عس  ارتكاب ا وبمساعدة أ  زة الغليت.
وحمة بر يوم حكوميي افحيت ة المسيةوليي الكامسيي عيف ال ريميي قياو  تحف ال ريميي التيخ ارتكب يا العيدو 
اإلسراويسخ  خ  نيف  ريمي حسراويسيي بشعي تتحمة حكوميي افحيت ة كية تيداعيات ا وتبعات يا  وتوغي  

 دى بشاعي افحت ة اإلسراويسخ و ريمي التعاوف األمنخت.م
وطالييب بر ييوم أف تكييوف  يي   ال ريمييي ناطييي تحييوة  ييخ تيياريق الغييلي الثربيييي ومااومت ييا الباسييسي غييد 

 افحت ة اإلسراويسخ.
 00/0/0204، الغد، عّمان

 
 يط المقبلالقسام اختارتك لتكون شالكتائب القسام ترسل رسائل إلى هواتف اإلسرائيليين:  .05

أرسيييسش كتاويييب الاسيييام  ال نيييا  العسيييكري لحركيييي حمييياس  أميييس السيييبش  رسييياوة نوييييي قوييييرة حلييي  
  وات  حسراويسيي تغمنش ت ديداش  مف بين ا: تالاسام ا تارت  لتكوف شاليط المابة.. استعدت

م وتسايي  عييدد مييف اإلسييراويسييف وكيي ل  وييحا يوف أ انييب  يعمسييوف  ييخ حسييراوية  رسيياوة عسيي   ييواتل 
حميياس.. ”  و”ح ا تعرغييش غيزة ل  يوم  ستوييب  حيياة الويي ايني  حيميا“تغيمنش ت دييداش مييف مثية 

 ”. خ الحرب المابسي سيتم استر اث كة أرس  سسطيف
ولييم تتييبف حميياس  حرسيياة  يي   الرسيياوة رسييميا  ولكييف موييدرا  ييخ الحركييي أكييد  أف كتاوييب عييز الييديف 

يييي حسييراويسيي وأرسييسش مويياش الرسيياوة النويييي الاسييام  ال نييا  العسييكري لحميياس  قرويينش شييبكي  سو 
 ”.المااومي مستمرة“  والاوة حف ”اإلسراويسييف” “ح ا ت م“الاويرة ب د  

الاسام ا تارتي  لتكيوف شياليط “ومف الرساوة الت ديديي  التخ ووسش حل   وات  حسراويسيي واحدة تاوة 
اليط  الي ي ا تطلتي  م موعيي  سسيطينيي    خ حشارة حل  ال ندي اإلسراويسخ   سعياد شي”المابة.. استعد

سينواش قبية أف  3مسسحي  خ عمسيي كوماندوس عس  ت يوم قطياث غيزة واحت زتي  حركيي حمياس طيسيي 
  سسطينيا. 2036 خ ولاي أطساش بمو ب ا حسراوية سرا   3022تلرل عن   خ 

ستشيي اد مةسييس و يياوش الرسيياوة بعييد العييدواف اإلسييراويسخ عسيي  م يييم  نيييف  و ييخ اليي كرى العاشييرة ف
 الحركي الشيق أحمد ياسيف.
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 00/0/0204، 43عرب 
 

 الستشهاد احمد دحدول 03حزب الشعب في سلفيت يحيي الذكرى الد  .01
احيا امس حزب الشعب اللسسيطينخ  يخ محا ظيي سيسليش الي كرى السينويي الثامنيي  : نادر ز د–سسليش 

اعتااليي   و ليي   ييخ قاعييي المركييز  اثنيياو 2161والث ثيييف فستشيي اد احمييد دحييدوة اليي ي استشيي د عييام 
وعبير  ال ما يري  خ مديني سسليش بحغيور افمييف العيام لحيزب الشيعب اللسسيطينخ بسيام الويالحخ.

الوالحخ عف اعتزاز  بالااود دحدوة واكد اف الحزب سيبا  داوما متمسيكا بالمبيادا التيخ استشي د ميف 
 افستا ة والدولي المستاسي.أ س ا دحدوة ور اق  حت  تتحا  اح م شعبنا  خ الحريي و 

ودعا الوالحخ حل  أوس  اويطلا  وطنيخ لموا  يي  طيي كييري التيخ وويل ا بالكارثييي  والتيخ تعييد 
تاييديم افحييت ة بثييوب  ديييد  وتاييوس مرتكييزاش المشييروث الييوطنخ اللسسييطينخ. ودعييا اليي  اإلسييراث  ييخ 

شييي عسي  كا يي المسيتوياش  و يخ مايدمت ا حن او حالي افناسام الكارثيي  واف تمام باغايا النياس المعي
دعيييم الاطاعييياش المسيييحوقي والم مشيييي  وتيييو ير ماومييياش الويييمود  والعمييية عسييي  تعزييييز اإلسيييتراتي يي 

 البديسي التخ تثير و   الوراث م  حسراوية عبر المحا ة الدوليي. 
 00/0/0204، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 شهيد فلسطيني رابع في مخيم جنين  .03

أكدش موادر  سسطينيي  ارتااو رابي  شي يد  سسيطينخ ميف م ييم  نييف مني  سياعاش : س سسطيف  نيف 
   متيلثرًا ب ييرا  أوييب ب يا  ي ة افشييتباكاش العنيليي التيخ انيدلعش عسيي  2|33ويبا  الييوم السيبش س

ث ثييي   سليييي العمسيييي العسييكريي التييخ نلعيي ت ا قييواش افحييت ة اإلسييراويسخ  ييخ الم يييم والتييخ  سعلييش بداييييً 
 ش داو وعددًا مف الموابيف.

وأ ييادش موييادر طبيييي  سسييطينيي  بييلف الشيياب قسييم  بيياريف قييد استشيي د متييلثرًا ب راحيي  ال طيييرة التييخ 
أويب ب ا   ة موا  اش م  قواش  يش افحت ة  يخ م ييم  نييف عايب اغتيياة الشياب حميزة أبيو 

 تحماست. ال ي ا مف تكتاوب عز الديف الاسامت ال نا  العسكري لحركي
 00/0/0204قدس برس، 

 
 "القيادة العامة" ُتعلن فشل جميع المبادرات إلنهاء أزمة مخيم اليرموك سلمًيا .06
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أعسنييش ال ب ييي الشييعبيي لتحرييير  سسييطيف تالايييادة العاميييت  شيية  مييي  المبييادراش إلن يياو أزمييي  :دمشيي 
شيي   والمحاويير منيي  نحييو م يييم اليرمييو  ل  ويييف اللسسييطينييف  الواقيي   نييوب العاوييمي السييوريي دم

 ثمانيي أش ر.
وقاة أنور ر ا المسةوة اإلع مخ  خ تالايادة العاميت  التخ ُتعسف وفو ا لسنظام السيوري  حني  تف حية 

 سسمًيا قريًبا ألزمي م يم اليرمو ت  مت ًما الم موعاش المسسحي تالثريبيت بالمسةوليي عف  ل .
  تبعييد  شيية كيية 2|33ت نسيي ي عنيي  اليييوم السييبش سوأغييا  ر ييا   ييخ بييياف وييحلخ تساييش تقييدس بييرس

المبييادراش السييسمييد  ايييد ثبييش أف غالبييييي رةوس الم موعيياش المسييسحي اإلر ابييييي اللسسييطينيي ف تميييوف 
 عس  نلس ا  وأن ا ألعوبي وأداة  خ يد الم موعاش اإلر ابيي الثريبيت  عس  حد تعبير .

أني  تف ينبثيخ تسيوي  األو يام بحية سياسيخ سيسمخ سيري  واعتبر المسةوة اإلع مخ لي تالايادة العاميت 
وقرييييب   ييي ل  مغييييعي لسوقيييشت. ورأى أنييي  تلكيييوف اليرميييو  ورقيييي حسيييتراتي يي لسعبيييث السياسيييخ باغييييي 
ال  ويف  وك ل  لسغثط السياسيخ والعسيكري عسي  الدوليي السيوريي  وألف بعيس اللوياوة اللسسيطينيي 

مكاشييلي ميي  أ سنييا  ييخ الم يييم وعييدم تسييوي  األو ييام بحيية ر غييش الحسييم العسييكريد ليي ل  ف بييد مييف ال
 سسمخ قريب ومغيعي الوقشت  كما قاة.

 00/0/0204قدس برس، 
 

 يؤّكد تنسيقه مع أمن السلطة في عملية مخيم جنين  ": الجيش اإلسرائيليأحرونوتيديعوت " .02

مش بالتنسي  م  أكدش موادر عسكريي  خ  يش افحت ة اإلسراويسخ  أن ا قا: الناورة س سسطيف 
أ  زة أمف السسطي اللسسطينيي  خ الغلي الثربيي المحتسي لتنلي  عمسيت ا العسكريي  خ م يم  نيف 

وابي ال ريف.3|22  ر اليوم السبش س     والتخ أسلرش عف استش اد أربعي شباف  سسطينييف وا 
سكري حسراويسخ  العبريي عس  موقع ا اإللكترونخ عف مسةوة ع تيديعوش أحرونوشتوناسش وحيلي 

قول  تطسبنا مف األ  زة األمنيي اللسسطينيي اإلبااو عس  عناور ا دا ة مارعات ا وعدم  رو  م من ا  
ي بتطوي  منزة الشاب حمزة أبو ال ي او ال ي   خ حيف قامش عناور الاواش اإلسراويسيي ال اوع

 ول .ينتمخ لس نا  العسكري لحركي حماس  وتمكعنش مف اغتيال ت  عس  حد ق
 00/3/0202قدس برس، 

 
 يعالون: عملية مخيم جنين أحبطت عملية كبيرة ضد أهداف إسرائيلية .00

 دمي قدس برس قاة وزير الحرب اإلسراويسخ  موشي  يعالوف  حف العمسيي التخ  -الناورة س سسطيف  
  والتخ  3|22نل ع ا ال يش و  از الم ابراش العامي تالشابا ت  خ م يم  نيف   ر اليوم السبش س



 
 
 

 

 
           03ص                                    0056العدد:      00/0/0204األحد  التاريخ:

أدش فغتياة ث ثي شباف  سسطينييف أحبطش عمسيي كبيرة كانش م طعطي غد أ دا  حسراويسيي  خ 
 الغلي الثربيي المحتسي  عس  حد قول .

وأثن  يعالوف  خ توريحاش نشرت ا وساوة حع م عبريي  عس  أداو قواش افحت ة  خ م يم  نيف 
 ال ي وول  بلن  تمنطاي أمنيي وعبي ومعادةت.

مف  انب ا  أعسنش موادر عسكريي حسراويسيي أف الش يد أبو ال ي او كاف مطسوبًا من   ترة طويسي 
 وكاف غالعًا  خ الت طيط لسعديد مف العمسياش اللداويي غد أ دا  حسراويسيي.

 00/3/0202قدس برس، 
 

 يعترف بسرقة أعضاء من جثث فلسطينيين وزرعها لمرضى يهود إسرائيليتقرير  .00

اعتر ش الطبيبي اإلسراويسيي البرو سورة مويرة  ايس  بحووة سرقي أعغاو مف  : س سسطيف الناورة
 ثث اللسسطينييف لزرع ا  خ أ ساد المرغ  الي ود أو استعمال ا  خ كسياش الطب  خ ال امعاش 

 اإلسراويسيي. 
بيف أعوام  وقالش  ايس   خ كتاب أودرت  مة را  أن ا زارش مع د التشري  الطبخ  خ تأبو كبيرت

وأعدش كتابا عف تعامة المع د م   ثث اإلسراويسييف   اوي تشري   ثي رويس  2002- 6991
الوزراو اإلسراويسخ األسب  حسحا  رابيف بعد اغتيال   وك ل  تشري   ثث ال نود اإلسراويسييف 

 . 84واللسسطينييف مف دا ة األراغخ اللسسطينيي وأراغخ الي 
المع د الطبخ يتم  وة  ثث ال نود والي ود عف  ثث اللسسطينييف  ويمن  وتبيف لسباحثي ان  ت خ 

رسال ا  منعا باتا استوواة أعغاو مف ال نود  أما  ثث اللسسطينييف  اد تم استوواة أعغاو م وا 
 حل  بن  األعغاو  مف أ ة زرع ا  خ المرغ  أو حل  كسياش الطب إل راو األبحاثت. 

  ووسش  ثث كثيرة للسسطينييف وبلمر عسكري تم تشريح ا 6941س وأغا ش ت خ افنتلاغي األول 
وسرقي أعغاو ا  وقاة عدد مف العامسيف  خ المع د الطبخ حف تس  اللترة كانش س ترة   بيي  تمش 
  ل ا سرقي األعغاو دوف رقيب وبحريي تاميت. وأكدش  ايس  خ كتاب ا عس  أف تما تم غير 

 د نل وا أوامر عسكرييت. قانونخ  لكف العامسيف  خ المع 
ي كر أف أ الخ الش داو اللسسطينييف كانوا يشتكوف مف سرقي أعغاو مف أ ساد أبناو م  حف أف 

 السسطاش اإلسراويسيي كانش تنلخ نليا قاطعا  لكف الكتاب ال ديد يةكد ح اداش األ الخ.
ش تتم سرقي أعغاو مف وعساش  ايس عس   ل  قاوسي تان  ف يمكف الحديث عف س م و خ نلس الوق

 سم الشري  اللسسطينخ س..  والتعامة م  ال ثث  خ المع د عس  أساس ال ثي المميزة لسي ود وعدم 
 اف تمام ب ثث ا  ريف مف غير الي ود وسرقي أعغاو مت.
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وكاف وحا خ سويدي كش  قبة أعوام عف سرقي األعغاو   خ تارير نشر  التسلزيوف اإلسراويسخ  
الن ا   وقاة التسلزيوف حين ا حف أعغاو كالارنياش والعظام  حغا ي حل   سد الظ ر كانش تنتزث مف 

 اللسسطينييف مف دوف موا اي عاو ت م. 
مستشلياش يعمدوف حل   ط   ثث الش داو مف ال ي كر أف اللسسطينييف  خ افنتلاغي األول  كانوا

اإلسراويسيي ب د   مستشلياشود ن ا  قبة وووة  نود افحت ة   و ا مف قيام م بناة  ثث م حل  ال
سرقي األعغاو  بعد أف فحظ أ الخ الش داو ا تلاو أعغاو مف  ثث أبناو م بعد است م ا مف 

 ال انب اإلسراويسخ.
 00/3/0202قدس برس، 

 

 بينهم أم وطفلتها  في سورية : استشهاد خمسة الجئين فلسطينيين"العمل مجموعة" .00

أ يياد ناشييطوف حاوقيييوف  باستشيي اد  مسييي ف ويييف  سسييطينييف  يي ة األربيي  وعشييريف سيياعي الماغيييي 
 . يييييييييييرعاو اسيييييييييييتمرار عمسيييييييييييياش الاوييييييييييي  وال  مييييييييييياش عسييييييييييي  م يمييييييييييياش ال  وييييييييييييف  يييييييييييخ سيييييييييييوريي

خ سورييت  خ بياف ويحلخ تساعتي  تقيدس بيرست  الييوم السيبش وقالش تم موعي العمة مف أ ة  سسطيني
   حف ال  ويييي  وزييييي الريييياف وطلست يييا منييي  استشييي دتا  يييرعاو قوييي  عنيييي  ميييف قبييية الطييييراف 2|33س

 .الحربخ السوري عس  بسدة قدسيا
ويابي عيدد ميف ال  وييف اللسسيطينييف  يرعاو قوي   وأشار البياف  حل  استش اد الشاب  اليد سيعديي وا 

 .  است د  ساحي الري ي  خ م يم اليرمو  أثناو توزي  المساعداش عس  ال  ويفعني
كما استش د ال  ئ مدحش ال طيب مف سكاف م يم النييرب  يخ حسيب  متيلثرًا ب روحي  التيخ أوييب 
 .ب يييييييييا  يييييييييراو قوييييييييي  عنيييييييييي  بالبراميييييييييية المتل ييييييييييرة عسييييييييي  منطايييييييييي  نيييييييييانو  يييييييييخ مدينيييييييييي حسييييييييييب

 اش مسسعحي  خ الم يم. يما استش د عماد دوا    ة اشتباك

00/0/0204قدس برس،   
 

 0200عام  %000البناء االستيطاني سجل ارتفاعا بنسبة  :اإلسرائيلية اإلحصاءدائرة  .04
 %232ش د تواعدا بمعدة  3022 كرش داورة اإلحواو المركزيي اإلسراويسيي  خ تارير ل ا أف عام 

  وقيد بيعنيش أف اسيراوية بيدأش ببنيياو 3023ام  يخ أعمياة البنياو افسيتيطانخ بالغيلي الثربييي ماارنيي بعي
وحييدة اسييتيطانيي  ييخ  2222ماابيية  3022وحييدة اسييتيطانيي  ييخ الغييلي الثربيييي والاييدس عييام  3324

 العام الساب .
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  حيييث شييكسش أعميياة %21 ييخ الماابيية شيي دش أعميياة البنيياو  ييخ تيية أبيييب ان لاًغييا مسموًسييا بمعييدة 
مف م مة أعماة البناو  خ حسراوية بلكمس ا   ايد شي د  %3.6 البدو بالبناو  خ المستوطناش ما نسبت 

 ييخ لييواو حيلييا بينمييا ارتليي   %8 ييخ البنيياو  نييوبخ الييب د  ماابيية   %23ارتلاعييا بمعييدة  3022العييام 
 .3023ماارني بالعام  %2.4معدة البناو  خ الادس بنسبي 

ن ييايمرت عسيي   يي   المعطييياش مييف   تيي   عسيي  مييدير عييام منظمييي السيي م ا ف اإلسييراويسيي تيرييي  أو 
بيالاوة حف حكومييي حسييراوية بايييادة نتنيييا و مستزمييي بيلمر واحييد أف و ييو البنيياو  ييخ المسييتوطناش وليسييش 
معنيييي بالمسيييرة السييسميي أو أزمييي السييكف دا يية ال ييط األ غيير حيييث تغييق بكيية طاقت ييا  ييارل ال ييط 

 األ غر.
م ططيا اسيتيطانيا  21األمف موشخ يعسوف أقر  و خ السيا   ات    كرش اإل اعي اإلسراويسيي أف وزير

 ييخ المنيياط  تسييخت. وناسييش عييف رويييس اإلدارة المدنيييي ل حييت ة  يييوال  مرد يياي  قوليي   يي ة  سسييي 
م ططا لسبناو  يخ منطايي تسيخت  دوف أف تيورد  21لس ني ال ار يي وافمف البرلمانيي أف يعسوف د   بي 

 تلاوية حوة مواق  م ططاش البف.
00/0/0204عمان،  الدستور،  

 
 أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام في سجون االحتالل وزارة األسرى: سبعة .06

أسييرى  ييخ سيي وف افحييت ة  6تاألييييامت: قالييش وزارة شييةوف األسييرى والمحييرريف  أمييس  حف  -رام هللا 
 ي وغوف حغرابا متواوً  عف الطعيام  مشييرة حلي  أف األسيير عي و عيسي  محميود ربعيخ  ميف بسيدة

 دورا بمحا ظي ال سية ي وس حغرابا ملتوحا عف الطعام من  السادس عشر مف الش ر ال اري.
وبينييش تشييةوف األسييرىت   ييخ بييياف وييحا خ  أنيي  و يي  المعسوميياش التييخ حويية عسي ييا محامي ييا كييريم  

ع وة    ف األسير ربعخ أغرب عف الطعام لسمطالبي ب ن او التحاي  مع   خ قسم التحاي   خ س ف 
   فت.تعسا

أسيرى ال يريف ي وغيوف حغيرابا ملتوحيا عيف الطعيام أويبحش أوغياع م  طييرة  1وأوغ  البياف أف 
كيانوف الثيانخ الماغييخ ويابي   يخ مستشيل  تووللسييوفت   1لسثاييي و يم: وحييد أبيو ماريييا المغيرب مني  

 شيباط 38حغا ي حل  عار  حريباش  وأحمد أبو راس  وأيمف طبيش  و م مغربوف عف الطعام من  
 الماغخ ويابعوف  خ زنازيف س ف تعو رت.

00/0/0204، األيام رام هللا  
 

 يعمم قانون اإلطعام القسري لألسرى الدمضربين االحتالل :هآرتس .05
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  وزعييش اإلسييراويسييكشييلش موييادر حع ميييي عبريييي النايياب عييف أف وزارة األمييف الييدا سخ  ييخ الحكومييي 
ربيف عف الطعامت مف أ ة السما  ب طعيام المغيربيف مة را تعميما يتعس  بتنلي  قانوف تمعال ي المغ

 بالاوة.
أف توزيي   ي ا التعمييم  ياو  يخ ظية تزاييد ظيا رة اإلغيراب عيف الطعيام التيخ  ت آرتستوقالش وحيلي 

 .3023قام ب ا األسرى اللسسطينيوف  خ المعتا ش اإلسراويسيي   ة العام 
زارة الاغاو اإلسراويسيي  وموسحي الس وف كة مف و توأوغحش أن  شار   خ وياغي مشروث الاانوف 

العامييييي  ووزارة الوييييحي اإلسييييراويسيي  ونيييياة موييييادقي المستشييييار الاغيييياوخ لسحكومييييي  ييييخ شيييي ر أيسييييوة 
 .تسسبتمبر  مف العام اللاوش

وأشييارش الوييحيلي حليي  أف اقتييرا  الاييانوف سييُيمكعف مييف حعطيياو العيي ل الطبييخ لسمعتايية المغييرب عييف 
واف الاييرار بميين  المعتايية العيي ل الطبييخ ي ييب أف يوييدر عييف رويييس المحكمييي  الطعييام    ييًا لرغبتيي  

 المركزيي أو ناوب   م  احتلاظ المعتاة بالتمثية أمام المحكمي عند طر  الموغوث أمام الااغخ.
00/0/0204الدستور، عمان،   

 
 يمدد اعتقال مدير "نادي األسير" في القدس وخمسة آخرين االحتالل .01

   اعتااة ستي مادسييف اعتاسوا 2|33مددش شرطي افحت ة اإلسراويسخ  يوم السبش س: الادس المحتسي
 حثر الموا  اش اليوم التخ دارش  خ باب العامود بمديني الادس المحتسي.

وأ يياد محييامخ نييادي األسييير مليييد الحييال أف شييرطي  افحييت ة اإلسييراويسيي مييددش اعتايياة مييدير نييادي 
الادس ناور قوس  وكة مف ع و حيداد واحميد الثيوة  واحميد  يدية  األسير اللسسطينخ  خ محا ظي

 ساعي من  لحظي التحاي  دوف أي سبب قانونخ. 34ونزار وب لبف وعدي وب لبف لمدة 
00/0/0204قدس برس،   

 
 شباط/فبرايرشهر  في الضفة خالل استمرار اعتداءات االحتالل على الصحفيين ":مدى" .03

والحرييياش اإلع ميييي تمييدىت  انت اكيياش احت ليييي واسييعي و طيييرة  ييخ  روييد المركييز اللسسييطينخ لستنميييي
  معظم ا بح  الوحلييف   ة تثطيت م للعاليياش المااوميي 3024الغلي الثربيي   ة ش ر شباط 

 الشعبيي  خ تقريي عيف ح سيت قرب مديني أريحا  خ الغلي الثربيي.
وا عمة الوحلييف واعتدوا عسي م ومنعو م وأوغ  تمدىت  خ بياف وحلخ ل  أف  نود افحت ة عرقس

مف التثطيي واحت زو م. وللش حل  أف العدد األكبير ميف  ي   افنت اكياش ارتكيب بحي  طيواقم تسلزييوف 
 سسيطيف. وأنيي  رويد انت اكيياش احت ليييي أ يرى  ييخ كية مييف م يييم العيروب شييماة مدينيي ال سييية  و ييخ 
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طينييف  كما قيام أحيد المسيتعربيف ب شي ار السي   مديني الادس أثناو عمسياش  دم بيوش مواطنيف  سس
 بو   م موعي كبيرة مف الوحلييف أثناو تثطيت م لعمسيي اعتااة أحد المواطنيف  خ الادس.

00/0/0204 الدستور، عّمان،  
 

 ارب مدينة نابلس شتلة زيتون في كفر قدوم 022يقتلعون  مستوطنون .06
 مف أراغخ كلر قدوم غرب مديني نابسس.شتسي زيتوف  300اقتس  مستوطنوف مة را حوالخ 

وأ ييياد مسيييةوة مسييي  افسيييتيطاف  يييخ شيييماة الغيييلي الثربييييي غسييياف دغسيييس بيييلف عيييددا ميييف مسيييتوطنخ 
مستوطني تقدوميمت اقتسعوا حوالخ ماوتخ شتسي زيتوف مف منطاي  سي النتش شماة شر  كلير قيدوم وأف 

 تس  األشتاة تعود لسمواطف نظمخ عبيد.
00/0/0204 الدستور، عّمان،  

 
 : يستحيل إقرار السالم بالعالم دون تحقيقه في فلسطيناألزهرشيخ  .02

  بييدعم حاييو  الشييعب اللسسييطينخ أمييسأحمييد الطيييب  د.طالييب شيييق األز يير الشييري   :و ييا –الاييا رة 
 المشروعي وبتحاي  العدالي  خ األرس المحتسي.

أنييي  تميييف  أميييسة وقييياة الطييييب  يييخ تويييريحاش ويييحليي أوردت يييا بعيييس الويييح  المويييريي الويييادر 
المستحية حقرار الس م بالعالم دوف تحايا   خ  سسطيف الشاياي  ولسس  حف أوة الناس  رو ا عسي  

 مبدأ المساواة باألمم المتحدة  م الااوموف عسي ات.
00/0/0204الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 على الحدود مع ازةنفاق األ الجيش المصري يدمر مزيدًا من  .00

واوسش السسطاش الموريي تدمير و دم المزييد ميف أنليا  الت رييب المنتشيرة عسي  طيوة  محمد ال مة:
الحيييدود المويييريي اللسسيييطينيي  نيييوب محا ظيييي ر يييي    ييي ة الييييوميف الماغيييييف  وشيييو دش حليييياراش 
و را اش غ مي تنتشر بكثا ي عس  الحدود وتاوم بعمسياش حلر وردم  بينميا شيو دش شياحناش تحمية 

 ة المنطاي الحدوديي وتلر  حمولت ا دا ة الحلر التخ أحدثت ا ال را اش.كمياش مف الطوب تو
سييناد مييف وحييداش تابعييي لس يييش الموييري تحييش حمايييي دبابيياش وعربيياش  وتنليي  عمسييياش الحليير بييدعم وا 

 مولحي   يما لوحظ نشاط مكث  لاواش حرس الحدود الموريي.
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تزايييد مسييتمر  ييراو الحمسييي الموييريي   وأكييد شيي ود عييياف أف أعييداد األنلييا  التييخ تعرغييش لستييدمير  ييخ
وقييالوا  حنيي  تييم تييدمير عييدد من ييا بواسييطي المتل ييراش   ييخ حيييف تييم حغيي   أنلييا  أ ييرى بوغيي  كمييياش 

 كبيرة مف م سلاش المبانخ والميا  العادمي دا س ا.
00/0/0204، رام هللا ،األيام  

 
 لثالث واألربعينمع استمرار إاالقه لليوم ا رفح على معبرالمسافرين  أزمةتفاقم  .00

مزيدا مف التلاقم   ة اللترة الماغييي مي  اسيتمرار  ر   ش دش أزمي المسا ريف المتواوسي عس  معبر
أميام المثيادريف  وقيد ت ياوز  ميف قبية السيسطاش المويريي  حغ ق  لسيوم الثالث واألربعييف عسي  التيوالخ

 ن م أعداد مف المرغ  والط ب.مسا ر  بي 3000 مف قطاث غزة عدد المس سيف الراغبيف  خ السلر
ومن  نحو ش ريف تلت  السسطاش الموريي المعبر بوورة  زويي أمام المعتميريف وتسيم  لبغي  موياش 
ميين م بالمثييادرة   يمييا تسيي ة عييودة المعتمييريف العاوييديف مييف الييديار الح ازيييي والعييالايف  ييخ مويير حليي  

 قطاث غزة.
00/0/0204، رام هللا ،األيام  

 
 في الجوالنهللا اللبناني يستبعد أي تصعيد إسرائيلي "الغد": حزب  .00

قاة الايادي  خ تحزب هللات الشيق حسف عز الديف حف تالتوعيد اإلسيراويسخ : ناديي سعدالديف -عماف 
 . خ ال وفف مستبعدت

وأغا   ليتالثدت ميف بييروش  تلييس ميف مويسحي الكيياف المحتية تويعيد  ب يي ال يوفف  حزاو تاديراتي  
لخ ف حا ييي ليي  اراتيي التييخ تليييد بييلف األوغيياث  ييخ مويير وسييوريي مريحييي بالنسييبي حلييي   وبالتيياافسييت ب

وقدعر تببااو األمور غمف مستوا ا الااوم  حزاو انتلاو أي مةشير لستويعيدت  معتبيرًا  للت   ب ي  ديدةت.
لبعس ال ماعاش  أف تما  رى مة رًا  خ ال وفف بمثابي رسالي سوريي لاط  الدعم اإلسراويسخ المث يع 

 تالتكليرييتت.
وللييش حليي  أف تالمسييةوليف الويي ايني لييم يل يي وا عسيي  محميية ال ييدع  طيياب الييرويس بشييار األسييد  اليي ي 
تحدث  ي  بلف  ب ي ال وفف ملتوحي وسيتم الردع عس  عدواف افحت ة  خ الزماف والمكاف المناسبيف  

 وقد كاف   ا تادير  اطئ مف  انب مت.
00/0/0204الغد، عّمان،   

 
 شبكة تجسس إسرائيليةتلقي القبض على  في السودان األمنيةاألجهزة  .04
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عماد حسف: تمكنش األ  زة األمنيي  خ السوداف مف حلااو الابس عس  أحد أ م عناوير  -ال رطوم 
شيييبكي ت سيييس تحسيييراويسييت  يييخ البحييير األحمييير  و يييو المتيييورط اليييرويس  يييخ حيييادثتخ العيييربتيف تالبيييرادوت 

 ت   غً  عف الثاراش تاإلسراويسييت الم تسلي التخ حدثش بالمنطاي الشرقيي.وتالسوناتا
وقالييش تاييارير حنيي  أثنيياو تكثييي  األ  ييزة األمنيييي مييف تحريات ييا ميي  عنويير الشييبكي تمكعنييش مييف الاييبس 
عسي  عييدد كبييير مييف عناويير  ي   الشييبكي  وأكييدش األ  ييزة األمنيييي السيودانيي أن ييا تتيياب  وتراقييب بدقييي 

تحسراويةت من   تيرة طويسيي   اويي العناوير السيودانيي التيخ تسيسسش عبير موير يالت سسيي ل النشاطاش
عادت ا لسسوداف عف طري   نوب السيوداف وبعيس دوة  3002و 3003تحسراويةت من  يل وتم تدريب ا وا 

ال وار  وأكدش الموادر أف األ  زة ترود بدقي نشاط الشيبكاش التيخ تايوم ب رسياة السيودانييف طيواة 
 تحسراويةت عبر سيناو.يلسنواش الساباي لا

00/0/0204الخلي ، الشارقة،   
 

 وحدة استيطانية في الضفة 0022يندد بقرار االحتالل بناء  األوروبياالتحاد  .06
وحيييدة  3200نيييدد افتحييياد األوروبيييخ بايييرار سيييسطاش افحيييت ة اإلسيييراويسخ بنييياو أكثييير ميييف : بروكسيييية

 محتسي.استيطانيي  خ األراغخ اللسسطينيي ال
وقاليييش الممثسيييي العسييييا لسسياسيييي ال ار ييييي واألمنييييي  يييخ افتحييياد األوروبيييخ كييياثريف الشيييتوف   يييخ بيييياف 
مكتييوب  تحف  طييي حسييراوية الراميييي حليي  توسييعي المسييتوطناش  ييخ الغييلي الثربيييي والاييدس  أدش حليي  

  يبي أمة كبيرة بالنسبي لنات.
ام مسيباي بشيلف الوغي  الن ياوخ  ميف الممكيف وأغا ش أف تأي أنشطي أحاديي ال انيب تيةدي حلي  أحكي
 أف ت دد ملاوغاش الس م الااومي  وت د تحة الدولتيفت.

00/0/0204، قدس برس  
 

 الضفةفي  من التوسع االستيطاني هقلق عن يعرب سيري .05
أعرب منس  األمم المتحدة ال اص لعمسيي الس م  يخ الشير  األوسيط روبيرش سييري :  سما –رام هللا 

وحدة استيطانيي يا  الكثير  3200لشديد مف نيي الحكومي اإلسراويسيي المغخع قدمًا  خ بناو عف قسا  ا
 من ا  خ عم  الغلي الثربيي.

وكرر سيري  خ بياف أف المستوطناش غير قانونيي بمو ب الاانوف الدولخ  وف يمكن يا أف تنسي م مي  
 ود دولتيف.ما تورع  ب  حسراوية عف نيعت ا السعخع ال  حة قاوم عس  و 

00/0/0204، الحياة، لندن  
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 عاصمتها القدس 0651على حدود  دولة فلسطينيةقيام  دعمن :لوكسمبورغ خارجيةوزير  .01

قاة وزير  ار يي لوكسمبور   اف اسيسبورف أمس حف ب د  تيدعم قييام دوليي  سسيطينيي : معا –رام هللا 
وأغييا   افسيتيطاف بشيكة كامية. بعاويمت ا الاييدس الشيرقيي  ووقي  2116مسيتاسي عسي  حيدود عيام 

اسيييسبورف  يي ة مييةتمر وييحا خ مشييتر  ميي  وزييير ال ار يييي رييياس المييالكخ  ييخ مايير الييوزارة  ييخ رام 
هللا  حف ميييف الغيييروري حعطييياو  رويييي حاياييييي لسسييي م ميييف  ييي ة الملاوغييياش ال ارييييي بييييف ال يييانبيف 

 اف  نبا حل   نب بلمف واستارار.اللسسطينخ واإلسراويسخ برعايي أميركيي  لسوووة حل  دولتيف تعيش
وأشييار حليي  أنيي  يتو ييب عسيي  حسييراوية وقيي  سياسييي افسييتيطاف بشييكة كاميية ألف المسييتوطناش غييير 
شيييرعيي بحسيييب الايييانوف اليييدولخ  وا عطييياو  رويييي حاياييييي لعمسييييي السييي م لسوويييوة حلييي  حييية حايايييخ 

عيييادة  يييت  المعيييابر ب سيييبب تيييردي األوغييياث لسيييدولتيف. كميييا دعيييا حلييي   ييي  الحويييار عيييف قطييياث غيييزة وا 
 .اإلنسانيي

00/0/0204، الحياة، لندن  
 

 على حماس المصريةالحرب  .03
 د. عبد الستار قاسم
تشف السسطاش الموريي عس  مدى أش ر حمسيي واسيعي عسي  حمياس مت ميي حيا يا بلن يا تنظييم حر يابخ 

 وف ي وز التعامة مع ا أو قبول ا أو مساعدت ا بلي شكة مف األشكاة.
شف اإلع م الموري حمسي شعواو عس  الحركي  ويعمة عس  تشوي  ا والنية مف سمعت ا وتبًعا ل ل  ي

 العربيي واإلس ميي.
ويحاوة المستوياف الرسمخ واإلع مخ المورياف تبرير الت مي بلمثسي وأدلي مف واق  مور  لكف دوف 

 يير  اإلعيي م الموييري تاييديم أدلييي ترتاييخ حليي  مسييتوى العييداو اليي ي يستشييعر  المراقييب. العييداو اليي ي يظ
يتسييييم بالكرا يييييي الشييييديدة واألحايييياد  ويبتعييييد كثيييييًرا عييييف العييييداو العا نييييخ اليييي ي يلييييت  م يييياًف لتحييييوفش 

 مستابسيي.
 

 حماس حركة مقاومة
مف المليروس أف حركياش المااوميي العربييي واإلسي ميي التيخ تو ي  سي ام ا غيد سحسيراوية   اش شيلف 

 ًعا مف الادسيي.كبير  خ النلوس العربيي وتكتسب نو 
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 خ الوقش ال ي ف تسعب  ي  ال يوش العربيي دوًرا  خ موا  ي سحسراوية   تسعب حركياش المااوميي  يخ 
 سسيييطيف ولبنييياف دوًرا تاري ًيييييا بيييارًزا يثطييييخ عسييي  عيييوراش العييييرب وت يييا ل م وتعيييياون م مييي  افحييييت ة 

عوراتنا  ميًعيا  ميف المليروس الو يونخ لسمادساش العربيي واإلس ميي. و خ تسعب دوًرا يثطخ عس  
 أف تحظ      الحركاش بالادسيي وافحترام ال زميف  وأيًغا بالدعم عس  كا ي أو   .

حميياس  ييخ ححييدى  يي   الحركيياش  و ييخ الحركييي اللسسييطينيي العظيمييي التييخ وييمدش حليي   انييب حركييي 
يف أعييييييوام ال  يييييياد اإلسيييييي مخ ول يييييياف المااومييييييي الشييييييعبيي  ييييييخ و يييييي  سحسييييييراوية   ييييييخ حييييييربيف واسييييييعت

 .3023و 3008/3001
حسراوية التخ  زمش ال يوش العربيي ليم تسيتط   زيميي غيزة  وانكليل ال ييش اإلسيراويسخ دوف أف يحاي  

 أ دا  الحربيف  ل  ا ي ب أف نغرب لسحركي تعظيم س م  ف أف نحارب ا.
ة داوًمييا لكييف ال زيمييي  ييخ سييمي م زمييي لسنظمييي العربيييي  وت  يية  يي   األنظمييي مييف النويير  وتلغيي

 البااو تحش  يمني الثزاة.  ما قيمي النور بالنسبي لس يف يبحثوف عف ال زاوم؟
 غً  عف  ل   حماس حركي منبثاي مف حركي اإل واف المسسميف التخ ف يعر  عن ا  خ كية أنحياو 

س كوسييسي العالم أن ا حر ابيي. واإل واف حركي دعويي ف تةمف بممارسي الاتة  ولم تس ل يوًما لاتة النيا
 ل بتزاز السياسخ أو  رس وقاو  عس  األرس.

وحمييياس  يييخ حركيييي المااوميييي اإلسييي ميي التيييخ حمسيييش البندقييييي لموا  يييي افحيييت ة الوييي يونخ  وكييية 
أعمال ا العسكريي كانش مو  يي غيد افحيت ة  وا  ا كياف  نيا  ميف يويل ا باإلر ياب   يخ سحسيراوية  

  وقي.والوفياش المتحدة, وا ف تنغم مور لس
المااومي  و  ال   اش السياسيي  وي ب أف تةدي ال   اش السياسيي حل  مااومي المااوميي. لسسي  

  خ الساحي العربيي ف تحظ  المااومي بالحمايي وافحترام ال زميف.
غيييعا    و يييخ  سسيييطيف  نيييا    يييخ لبنييياف  الشيييثة الشييياغة للوييياش لبنانييييي واسيييعي معييياداة حيييزب هللا وا 

ة تعيادي حميياس وال  يياد اإلسي مخ  وعسيي  المسيتوى العربييخ تعميية أنظميي عربيييي عديييدة  ميا ير غلييير 
 عس  ق ر المااومي  وتادم دعًما ليسحسراوية  لساغاو عس  المااومي.

المااومييي مادسييي وي ييب أف ُتمييس بييل ى  وال يي   السياسييخ ي ييب أف يبايي   ييخ حيييز  السياسييخ دوف 
 م  حماس بشلف سوريا  لكف حزب هللا لم يلت  أبواًبا لسنية المساس بالمااومي.  مث  ا تس  حزب هللا

مف حماس  وبايش نشاطاش المااومي  خ غزة  خ سسم أولوياتي   لي  ألف الحيزب ييدر  قيميي المااوميي 
 العربيي  خ موا  ي سحسراوية .

 
 حماس والسفارة اإلسرائيلية
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ا  ح يراواش غيد السيلارة اإلسيراويسيي ح ا كاف لسنظيام المويري غييرة عسي  موير    ني  ميف المتوقي  ات ي
  خ الاا رة, والتخ تشكة وكًرا است بارًيا يعبث بلمف مور ومادرات ا.

سحسييراوية  تبييث ال واسيييس دا يية مويير  والوييناعي افسييت باريي اإلسييراويسيي واألمريكيييي انتعشييش  ييخ  
ة  وأمريكيييا  ع يييد مبيييار  بحييييث باتيييش موييير بم تسييي  مةسسيييات ا م ترقيييي ومن يييورة ميييف قبييية سحسيييراوي

واأل غيييية لمويييير أف تنظيييي  مةسسييييات ا بمييييا  ي ييييا ال يييييش واأل  ييييزة األمنيييييي مييييف عميييي و سحسييييراوية  
 وأمريكا  ف أف يبث النظام سموم  غد حماس التخ كس ا غيرة عس  أمف مور.

 ة حا  المسةولوف األمنيوف الموريوف  خ قتة األقباط  خ مور؟ و ة عسموا تماًما مف يايوم باتية 
المورييف  خ سيناو؟ عسي م أف يبحثوا  ولف تكوف الو يونيي بعيدة عف الايام باألعمياة التيخ ال نود 

 تةدي حل   تني  خ مور.
و يية سييم  الموييريوف عييف التنظيييم الي ييودي اليي ي يتثسثيية بيييف المتظييا ريف  ييخ بسييداف شييت  إلحييداث 

 اللتف وحر  المظا راش عف أ دا  ا؟
  حميياس. حميياس ف يمكييف أف تلييت  النييار عسيي   نييود موييرييف  نلميية أف يبحثييوا قبيية تو ييي  الييت م حليي

و خ تلت  النيار عسي  ميف يليت  النيار عسي  موير  أميا سحسيراوية    يخ وياحبي المويسحي األولي   يخ 
حداث افنشااقاش وافقتتاة.  بث اللتف الدا سيي  خ الساحي العربيي وا 

س  يخ حييف أني  ليم ييتسلظ بكسميي واحيدة والمسللي  خ غايي البساطي: لما ا ي يا م النظيام المويري حميا
غد السلارة اإلسراويسيي واتلاقيي كامب ديليد؟ ولما ا يير س البحيث العسميخ لسوويوة حلي  الحايايي,  يخ 

 حيف أن  نظام يتعاوف م  سحسراوية  أمنًيا,  اوي  يما يتعس  بسيناو؟
 ف  يخ سييناو أف ييد ة مف المعرو  أف مور ف سيادة ل ا عس  سيناو  وميا كياف ل يشي ا العامية ا

المنطاييي لييوف اإل ف اإلسييراويسخ.  نييا  موييريوف ت ييابروا ميي  حسييراوية وحوييسوا عسيي  ح ف مييف حسييراوية 
 لد وة الاواش الموريي  و    الاواش ف تعمة حف بتنسي  م  سحسراوية .

  والثريييييب أف النظييييام يو يييي  لمرسييييخ ت مييييي الت ييييابر ميييي  حميييياس  وف يو يييي  لنلسيييي  ت مييييي الت ييييابر ميييي
سحسراوية . و نا يود  الاوة: ف عيف لمتورط لموا  ي الناس  لكف النظام الموري الحالخ نيزث عيف 

 نلس  ثوب الحياو.
 

 كراهية وتضييق
سييب  أف غغييب زعميياو موييريوف عسيي  اللسسييطينييف و مييو م  ييخ  طابييات م وتوييريحات م السياسيييي  

 طينخ.وكانش النتي ي كرا يي  ما يريي شعبيي واسعي لسشعب اللسس
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يثيييرد كثيييير ميييف المويييرييف  سييي  رويسييي م  وميييف شيييلف المواقييي  المويييريي الرسيييميي الحالييييي والغيييق 
اإلع مخ المركز غد حماس أف يولد كرا يي المورييف لسشعب اللسسطينخ ككة ولييس لحمياس  ايط, 
ب اوي أف أغسب النياس البسيطاو ف يعر يوف ميا  يخ حمياس وميا  يخ  يت   وف يعر يوف عيف اللوياوة 

 سسطينيي.الل
وييرار عسييي   ياييوم اليي يف يولييدوف الكرا يييي والبثغييياو بلعميياة نكييراو, و ييم يعمسييوف عيييف سيياب  وعييخ وا 

 تمزي  األمي العربيي  وتلتيت ا حل  بةر متوارعي يغع  أحد ا ا  ر.
م ييرم مييف يولييد الكرا يييي والبثغيياو  و ييو بييالتعري  حر ييابخ ألنيي  يسييتعمة مشيياعر النيياس والفم ييم مييف 

 دا  سياسيي النيي تغر وف تنل .أ ة تحاي  أ 
والنظام الااوم  خ مور ا ف يدعخ أن  قومخ  ويو  السيسيخ بلني  عبيد الناوير ال دييد.  يليف  يخ 
مواق  السيسخ مف المواق  التخ كاف مف الممكف أف يت   ا عبد الناور؟ عبد الناور كر  اإل واف 

 ا السياسخ أو األيديولو خ.المسسميف لكن  لم يا  غد المااومي, بثس النظر عف منحا 
ومييف الواغيي   ييخ السيياحي العربيييي ا ف أف عسيي  مييف يريييد كسييب رغييا سحسييراوية  وأمريكييا أف يعييادي 
حركاش المااومي  أي عسي  أف يعادي حزب هللا وحماس وال  ياد اإلسي مخ ول ياف المااوميي الشيعبيي  

 وكة مف يادم ل    الحركاش الدعم والمساندة.
بالمساعداش المالييي التيخ يمكيف أف تايدم ا دوة عربييي  ألف  ي   اليدوة ف تسيتطي     ا الرغا مرتبط

تاييديم الييدعم دوف ح ف أمريكييخ حسييراويسخ.  يي  ا أراد النظييام الموييري الحوييوة عسيي  مسيياعداش عربيييي  
 و و  عً  يريد  ل     ف الطري  يمر بيستة أبيب .

تنييا و يمسي  ملتيا  ال يزاوف العربييي. معياداة غرب حمياس وميا شياكس ا يشيكة ملتيا  قسيب نتنييا و  ون
 حركاش المااومي تشكة أورا  اعتماد رسميي وحايايي لسحووة عس  تالعس ت.

وأل ة  لي   ي ف السيسطاش المويريي تايوم ا ف بيدور  طيير  يًدا غيد قطياث غيزة ميف ناحييي الحويار 
تليت  معبير ر ي  حف أياًميا  المشدد ال ي تلرغ . سحسراوية  تحاور الاطاث  ومور تدمر األنليا  وليم

قسيسي   ة األش ر السياباي. شيعب غيزة يعيانخ بالدر يي األولي  ميف الحويار المويري و يدم األنليا   
 والناس البسطاو واللاراو  خ قطاث غزة  م ال يف يعانوف أشد المعاناة.

مبار  كاف وما تاوم ب  مور ا ف غد قطاث غزة يتسم بحديي أكثر مما كاف ياوم ب  حسنخ مبار . 
يتحدث غد األنلا  ويدمر بعغ ا  وسب  أف أغسي  الحيدود مي  غيزة تماًميا  لكني  ليم يشيف حرًبيا عسي  

 الاطاث عندما قام الناس بتدمير الحدود والتد   حل  ر   الموريي.
النظييام الحييالخ ي عيية مييف أوغيياث الاطيياث أشييد وييعوبي  و د يي   ييخ  يي ا يتليي  ميي  ال ييد  اإلسييراويسخ 

 طينخ بلف أ غة الحسوة لست سص مف حماس  و التغيي  عس  الناس لكخ يثوروا.والعربخ اللسس
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ح ا كانش سحسراوية  قد  شسش  خ ا تيا  الاطاث والاغاو عس  حماس   ي ف الثيورة ميف اليدا ة تشيكة 
البدية المعايوة.  نيا  ميف يعمسيوف بمثيابرة  يخ  ي ا افت يا  عسي  ميدى سينواش  لكيف النظيام المويري 

اش مبار  لم تكف كا يي  ومف شلف قراراش المحكمي المويريي األ ييرة أف تزييد ميف شيدة يرى أف ح راو
 الحوار  والناس العاديوف  م ال يف يد عوف الثمف  خ الن ايي.

 ييي ا الحويييار المويييري المشيييدد يطييياة المرغييي  والطييي ب والعمييياة الييي يف يعمسيييوف  يييخ دوة عربيييييي 
وم ب يييا اللوييياوة اللسسيييطينيي والتيييخ تعتبييير حيوييييي وغربييييي  ويطييياة أيًغيييا عمسيييياش الت رييييب التيييخ تاييي

 لسحووة عس  أسسحي وأمواة.
ف يو ييد لييدى مويير مييا تادميي  لسمااومييي غييد سحسييراوية   و ييخ ا ف تمنيي  عمسييياش الت ريييب المغيينيي 

 والشاقي التخ تاوم ب ا عناور مااومي عبر  طوط  طيرة  ًدا وقاسيي.
بييي عبيير األنلييا , ألف النظييام المييالخ العييالمخ ف يسييم  غييزة تعتمييد حليي  حييد كبييير عسيي  األمييواة الم ر 

بتحوييية األمييواة حليي  غييزة  و ييخ تعتمييد أيًغييا عسيي  ت ريييب المييواد ال ييام لتوييني  األسييسحي دا يية غييزة  
وت رييييب ميييا يتيسييير ميييف سييي   حيرانيييخ وسيييوري. أي أف موييير الييييوم تعمييية عسييي  حغيييعا  غيييزة أميييام 

اومخ ال ي يتظا ر ب  النظام  وف م  أمف مور ألف قوة سحسراوية   و  ا عمة ف ينس م م  البعد ال
 غزة  زو مف أمف مور  حيث تشكة غزة  ط د اث متادم عف مور.

 
 ماذا ستفعل حماس؟

ليييس مييف المتوقيي  أف تعميية حميياس عسيي  قطيي  ع قات ييا ميي  مويير  أو أف تتوقيي  عييف افتويياة ميي  
  و ييييو ارتبيييياط ثاييييا خ واقتوييييادي مويييير   ثييييزة مرتبطييييي بمويييير كمييييا تييييرتبط الغييييلي الثربيييييي بيييياألردف

وتموا راتخت  وف يمكف أف يكيوف  نيا  انلكيا  بييف موير والاطياث م ميا حياوة السياسييوف اإلسياوة 
 لستاريق وال ثرا يا.

سيتُباخ حمياس الانيواش ملتوحيي  وسيتحاوة رد الييت م المو  يي غيد ا حع مًييا  وميف المتوقي  أف تنشييط 
 بالظسم ال ي يوقع  النظام الموري ب ا.حماس حع مًيا إل  ام الشعب الموري 

ولف تمتن  حماس عف المشاركي بنشاطاش موريي متعساي برأب الودث الدا سخ اللسسطينخ  ستستمر 
بانت يييال ن يييز تايييياربخ ودي مييي  مويييير  وليييف تاابييية حسيييياواش النظيييام ب سيييياواش  وسيييتحاوة اسييييتيعاب 

 السياسي الموريي الكيديي.
 تكوف حماس  خ التخ تستوعب مور وليس العكس. مف العار عس  النظام الموري أف

00/0/0204المركز الفلسطيني لإلعالم،   
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 خيارات "حماس" لفتح معبر رفح ..! .06
 أكرم عطا هللا
قيادة الشعوب ليسش عمسيي س سي وف  خ عبارة عف م موعي م از اش وف م اة  ي ا لست ربي وال طل 

 ي يا الحسياباش تماميا كميا المعيادفش الكيمياوييي  يخ  وتااس  ي يا المواقي  بمييزاف بياو  الي  ب وت يري
الم تبيييراش بايييياس م ميييوث العناوييير المتلاعسيييي والمتدا سيييي  وأي  طيييل  يييخ حسييياب عنوييير واحيييد قيييد 
يحدث انل ارا ييةدي حلي   سياور كبييرة  و كي ا ت يري حسياباش السياسيي ب يدوو وبعاية بيارد بعييدا عيف 

لايادة الشعوب يت   المواق  لتحاي  مويالح ا ول عية العواط  لتحاي  موال  الم موث ومف يتادم 
حيات يييا أ غييية ف أف يييي  ب بمواقييي  متسيييرعي تيييد   الشيييعوب ثمن يييا  يويييب   يييو ومواقلييي  عبويييا عسييي  

 شعب .
يمكيييف الايييوة أف حركيييي حمييياس أ طيييلش  يييخ موقل يييا بييير س التثييييراش األ ييييرة  يييخ موييير وتسييي  شيييلف 

اييرر  ييخ شييكة األنظمييي السياسيييي  ييخ الييدوة موييري دا سييخ ليييس مييف حيي  أي  سسييطينخ أف يتيينط  لي
العربيييي  و يي ا الموقيي  ليي  تييداعياش ف يسييتطي  الشييعب اللسسييطينخ و وووييا  ييخ قطيياث غييزة تحميية 
تكاليل   و ا نحف نرى النتي ي  موق  وعب تت    مور مف حركي حماس يةدي حلي  حغي   معبير 

ميف اليوطف بميا يحمسي   لي  ميف معانياة ر   واعتااة مسيونخ  سسطينخ  يخ  ي ا ال يزو اللايير والويثير 
وتعطييية لموييال  مويياش ا ف  مييف الطسبييي والمرغيي  والت ييار والعيياو ش المشييتتي التييخ حرمييش مييف 
التواوية مي  امتييدادات ا  تعطسيش الحييياة ود ية قطياث غييزة  يخ حالييي ميوش سيريري يييزداد وغيع  سييووا 

 م  كة يوم بما يواحب  مف ألم لم يعد محتم .
 ييخ حسيياباش السياسييي  يي   المييرة حيييث ات يي ش موقلييا مييف حا ييا أف تت يي   كحييزب أ طييلش تحميياست 

سياسخ ولكف ليس مف حا ا أف تت    كنظام سياسخ  و نا   ر   اوة بيف افثنيف لم تدرك  الحركي 
التيييخ غسبيييش األييييدولو يا عسييي  السياسيييي ومويييسحي الحيييزب والحركيييي عسييي  مويييسحي الشيييعب   يييالحزب 

واقل  لكف حيف يكوف   ا الحزب  و النظام السياسخ  المسللي بحا يي حلي  السياسخ يد   وحد  ثمف م
حسيياباش أكثييير روييييني ألف الييثمف يد عييي  الشيييعب وعسيي  النظيييام السياسيييخ أف ياييدم تنيييازفش وأف ييييد   
الحيزب ثميف مييف أ ية الدوليي والشييعب وحييف يحيدث العكييس تويب  المسيللي بحا ييي حلي  مرا عيي اكبيير 

ل  حة أشمة.  وا 
خ ت ربي الراحية ياسير عر ياش ميا يسيتدعخ التوقي  أمامي  ميف قبية السياسيييف  ايد روى ليخ قد يكوف  

والي ي كياف قيد تحيوة عسي   83الودي  الوحا خ حسف الكاش  عندما قام ياسير عر ياش بعيد حيرب 
حليي  رمييز لسكلييا  بزيييارة اتحيياد الكتيياب والوييحا ييف ومييا أف د يية مايير افتحيياد حتيي   ا ييل  رسييام  أثر يا

ير الكبييير نييا خ العسييخ بسوميي  بحييدة عسيي  شييكة معاناتيي  لسزعميياو العييرب قيياو  ليي   تأنييش زعيييم الكاريكييات
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و ييداوخ وأط يير ميين م  ميعييا و ييم متييآمروف لمييا ا تاييوم بتابييية رةوسيي م  اللييداوخ ف ينحنييخ لسمت ييا ةت 
 وغ  ياسر عر اش يد  عس  كتي  نيا خ بابتسيامي  ادويي امتويش غغيب  وقياة أميام الحغيور بميف 

ناقيية الروايييي ومحمييود درويييش  تيييا نييا خ طالمييا أف شييعبخ يعيييش عنييد م ويتحيير  مييف معييابر م   ييي م 
  لنا مستعد ألف أقبة أقدام م مف أ س ت.

 ييخ موغييوث مويير كيياف عسيي  تحميياست أف تكييوف أكثيير اتزانييا ألف اسييتبداد ال ثرا يييا أعميي  كثيييرا مييف 
عف الدوة توب   زوا أساسيا  يخ ات يا   استس اة المواق  ألف الحااو  التخ تلرغ ا ال ثرا يا رغما

الاييرار  يي ا أوف وثانيييا الشييعب اللسسييطينخ ليييس مسييةوف عييف حعييادة الحكييم لا ييواف المسييسميف أو حعييادة 
اإل ييواف لسحكيييم ولسيينا معنيييييف بيي ل  وف ي منيييا  يي ا األمييير و اييط ميييا ي منييا  يييو موييال  شيييعبنا ولسييينا 

 مستعديف لسمعاناة مف أ ة حركي اإل واف.
م   ا الوغ  الويعب ف أ يد أميام حركيي حمياس ميف  يياراش سيوى ث ثيي أول يا أف تعسيف تليييد ا وأما

لس يار المويري باعتبيار أف  لي  شيلف مويري تم ييدا لسمويالحي مي  موير   ميا ات ي   وزيير اليد اث 
الموري ف يتساوى م  ما  عس  أمير قطر الساب  غد والد  ألف اليوزير المويري كياف يحظي  بتليييد 

 راش كبيييرة وميي   ليي  تثاغييش تحميياست عييف سييسو  األمييير الاطييري باعتبييار األميير شييلنا قطريييا تظييا
 دا سيا عندما رأش أف  خ التثاغخ  دمي لموال  شعبنا.

 ييي ا  ييييار ويييعب ألف لسمسيييللي بعيييدا أييييدولو يا وحييييف تكيييوف  ييي   حكميييا  يييخ المواقييي  تويييب  مسيييللي 
 امييدة وليسييش كالسياسييي التييخ تعيير  المرونييي  الترا يي  مسييتحيسي ألف األيييدولو يا تنطسيي  مييف حايياو 

والمناوراش وألف لسمسللي أيغا بعدا تنظيميا دا سيا وألف  خ األمر است دا ا لحركيي اإل يواف و يخ  يزو 
عغوي مف  ي   الحركيي وف تسيتطي  الت سيخ عن يا ويشيب  األمير ت سيخ افبيف عيف أمي  و ي ا ف ي يوز 

 حت   خ ظة كة مروناش السياسي.
لثانخ  يو أف تنيد   بات يا  المويالحي مي   ويم ا  يخ السياحي اللسسيطينيي وتسيت يب لشيروط ال يار ا

حركييي  ييت  التييخ تنامييش بعييد التثيييراش  ييخ مويير وتشييكية حكومييي وحييدة وطنيييي تييتمكف مييف  ييت  معبيير 
ر   أما ال يار الثالث و و أف تت س  حركي حماس عف حكم قطاث غزة ألف  خ استمرار حكم ا ب  ا 

 ي حنسانيي متزايدة وعبوا عس  الحركي نلس ا وعس  سكاف الاطاث.الشكة أزم
 يي   ال ييياراش الوييعبي عسيي  حركييي حميياس  ييخ أشييب  بعمسيييي  راحيييي ف تعييرس ب ييد  حشيير ا  ييخ 
الزاويي وغبط ا متسبسيي بيالع ز بية ألني  لييس  نيا   ييار رابي  سيوى افنتظيار  وافنتظيار  يو حاليي 

ا  وكسمييا ازداد افنتظييار ازداد األميير سييووا وف ي ييوز تركنييا كيية  يي   مييف اللييرا  والسياسييي ف تعيير  الليير 
السييينواش نعييييش الملسييياة والمعانييياة التيييخ تتلييياقم وف أ ييي  قريبيييا لس يييرول ميييف عنييي  الز ا يييي  ايييد  رمنيييا 
بانتظييار الك ربيياو و رمنييا بانتظييار المعبيير  ثمييانخ سيينواش بيي  ك ربيياو وبيي  معبيير  عسييش الحييياة أكثيير 
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أف ناوة كل  .. أف نر   ووتنا عاليا ليس ب د  التربص بحركي حماس بة لس رول قسوة ومف حانا 
مييف  يي ا المييلز  اليي ي وغييعش الحركييي نلسيي ا  ييي  وغييعتنا مع ييا .. عسينييا أف نلكيير بشييكة  ميياعخ 
بكيليي ال رول م ما كانش وعوبي الحة وليس أمام تحماست سوى ال ياراش الث ثي حما تعدية موقل يا 

ما أف تتر  الحكم.والتوال  م  ا ما ال  اب نحو أبو مازف وا   لنظام ال ديد  خ مور وا 
وا  ا مييا ت سييش عييف حكييم غييزة  سييف تحتسيي  حسييراوية و يي    ر ييش ألن ييا ف تريييد البايياو  ييخ غييزة  اييد عبيير 
مستشيار األميف الايومخ السيياب  غييورا اي نيد بوغييو  عيف سياسيي حسيراوية ت ييا  الاطياث و يخ حويييسي 

ويسخ ومراكييييز الدراسيييياش ت يييي  ارتبيييياط لسبييييدت ألف غييييزة تشييييكة مشييييكسي حنسييييانيي م مييييوث اللكيييير اإلسييييرا
وديمثرا يييي ومشييكسي حسييتراتي يي تحسييب مييةتمر  رتسيييسيا التاسيي ت وأزمييي أمييف قييومخ و ييخ عييبو كبييير 
كانيييش تنتظييير السحظيييي لسيييت سص من يييا بيييدوا ميييف أوسيييسو الييي ي قيييام عسييي  اليييت سص ميييف الاطييياث ميييرورا 

اي نييد بو ييوب افعتييرا  بدولييي غييزة .. األميير بييدا مسييتحي  بالتعييايش  ييخ  بافنسييحاب انت يياو بمييا قاليي 
ظيية  يي   الظييرو  وعسيي  تحميياست التييخ قييررش افنلييراد بحكييم الاطيياث أف تبحييث عييف حيية  يي  يمكييف 
افسييتمرار  كيي ا .. وعسي ييا أف تاييدم تنييازفش مييف أ سنييا  وا  ا كيياف لييدي ا  يييار  ديييد  ستتلغيية ..  يي ا 

سي  الاسيوة  يخ التعامية مي  قطياث غيزة و اويي بمسيللي المعبير لكني   يخ سييا  طبعا ف يبيرر لموير ت
 الممكف  سسطينيا والممكف لدى تحماست وعسي ا أف تادم تنازفش مف أ سنا...! 
00/0/0204، رام هللا األيام  
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 ياسر الزعاترة
واش  ارتاي  الشييق الم ا يد أحميد ياسييف شي يدا. كياف شي يد الل ير  خ مثية   ير أميس قبية عشير سين

ال ي اغتالت  طاوراش شاروف و و عس  كرسي  المتحر .  ل  الش يد ال ي لم يعير  التياريق المكتيوب 
لسبشريي ر   بمثة مواولات  ال سديي وكاف ل  مثة  ل  الدور المحوري والراو   خ تياريق قغييي ميف 

 التاريق الحديث. أ م قغايا التحرر  خ
لكلف الادر كاف عس  موعد م  تس  ال كرى    ا حف ثمرة ميف ثميار تسي  الشي رة العظيميي الراوعيي التيخ 

 روا ا الشيق الش يد بعرق  ودم   يرتاخ ش يدا  خ  اش الوقش تماما.
أبيي   حيف ارتا  الشيق ياسيف ش يدا  كاف حمزة أبو ال ي ياو  يخ الثانييي عشيرة ميف عمير  يتياب  أ بيار

مةبييداش بسييبب دور   ييخ معركييي م يييم  نيييف البطوليييي  1المعتايية اليي ي حكييم عسييي  المحتسييوف بالسيي ف 
 س اد  ي ا  راع    وكانش أم  تس ف بعد  ل  أيغا  وا  وت   وحت  شايات . 3003ربي  العام 
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  تشييرب  ييخ  يي ا البيييش الطيييب  بيييش الشيييق الااوييد  ميياة أبييو ال ي يياو ت ييرعل حمييزة أبييو ال ي يياو  ومنيي
رو  ال  اد والش ادة  و ا حن   خ   ر  اش اليوم ال ي استش د  ي  الشييق أحميد ياسييف يرتايخ شي يدا 
بعد أف  اس معركي بطولييي غيد  حا ية ميف  ييش افحيت ة الميد  يف بلحيدث األسيسحي  وأوياب 

 رغم  ل  اثنيف من م.
داو  كياف اثنياف ميف ر يا  دربي  و خ مكاف ال ر مف  اش الم يم ال ي لم يتوق  أبدا عيف حن ياب الشي 

سمحمود  اشم أبو زيني مف سرايا الادس التابعي لحركي ال  اد  ويزف محمد  باريف مف كتاوب ش داو 
 األقو  التابعي لحركي  ت  يوا  اف افحت ة أيغا  ويرتاياف ش يديف .

مسحميي توحيدش  ي يا  لم يم  نيف  خ ال اكرة واحدة مف أروث م حيم البطوليي  يخ التياريق اللسسيطينخ. 
سيياور الاييوى وكانييش معركييي أ لييش  نييود افحييت ة وأ اقييت م الييوي ش  و ييا حف معركييي   يير أمييس تعيييد 

 .3003 اش السحمي حل  المش د اللسسطينخ  م كرة بالمسحمي األول  ربي  العام 
اف حميزة المثير لسحزف واألس  أف الشي داو الث ثيي كيانوا غييو ا غيير ميرة عسي  سي وف السيسطي  وكي  

أسيرا قبة  ل   ثم  ر وا وأوبحوا مطارديف مف قبة أ  زت يا األمنييي  وميف قبية قيواش افحيت ة  يخ 
 الف.
لست كير  اط   م يم  نيف يون  غيمف منياط  سأ  بحسيب توينيلاش أوسيسو  و يو ي غي  ليادارة  

عسي  ميرأى ومسيم  األمنيي والمدنيي لسسسطي  لكف  ل  لم يمن  قواش افحت ة ميف ا تياحي  غيير ميرة 
 أمف السسطي  وكاف ال ر ا   ر أمس.

  لكف المثير لسحزف  و ”دماو الش داو الث ثي لف تمر دوف حساب“الناط  باسم حركي  ت   قاة  حف 
أن م كانوا مطسوبيف لسسيسطي التيخ تمنح يا الحركيي الثطياو  ولسسيسطي التيخ ليم تتوقي  أبيدا عيف التنسيي  

لتخ تعتاة الشر او وتطارد م. السسطي التخ يلت ر رويس ا بلف التنسي  األمنخ م  افحت ة. السسطي ا
 األمنخ م  افحت ة موي  خ الموي!!

يد ال ميي    الش داو الث ثي أعادوا ت كير  مي  اللسسطينييف بمعركت م م  افحت ة  و يخ  نيازت م توحس
وليييف يت ييياوز ميييا  يييرى لكيييف  لييي  ليييف يثيييير  يييخ حايايييي الوغييي  شييييوا   التنسيييي  األمنيييخ سيتواوييية  

افسيتنكار  وعبياراش ف تسييمف وف تثنيخ ميف  ييوث   يميا سيتواوية التليياوس  بوير  النظير عمييا ح ا 
كاف سينت خ بولاي أم ف   الوغ  الااوم مري  لسو ايني  ويمكف أف يستمر عشريف سني أ رى  وما 

افحييت ة  الس ييم سييوى  مييف شييخو يشييير حليي  أي تثيييير  ييخ حسييتراتي يي قيييادة السييسطي  ييخ التعيياطخ ميي 
 التسوي  بال  اب لسمم المتحدة!!

  يير أمييس   كعرنييا الشيي داو الث ثييي ب ييو ر الاغيييي.  كرونييا بوحييدة الشييعب  يي ة انتلاغييي األقويي   
ييييوم أف كييياف قيييادة الييييوم يعتبرون يييا معركيييي عبثييييي  لكيييف شييييوا ليييف يتثيييير   يييالاوم مشيييثولوف بحيييروب 
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وف أف يكوف بيف محاربخ اللغاوياش أي     حيوة التعياطخ اللغاوياش ف حروب المااومي  مف د
 م  افحت ة    م  ميعا م  التلاوس والتنسي  األمنخ.

حن  ملز  حركي  ت  بشكة أساسيخ التيخ  يرى ا تطا  يا وتحويس يا ميف حركيي تحيرر حلي  حيزب سيسطي 
وى انتلاغي  ديدة تحش افحت ة   كاف أف تا ش وأ  ش مع ا الاغيي برمت ا  و و تي  لف يوقل  س

د حمزة ومحميود وييزف   ير أميس  يخ مييداف  د ال مي   خ ميداف مااومي افحت ة  تماما كما توحس توحعِّ
 البطولي والش ادة.

00/0/0204، الدستور، عّمان  
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 عريب الرنتاوي

ويمد  يخ و ي  الليي العيدواف اإلسيراويسيي كميا ليم  ُمبيعش غد م يم  نيف ...   ا الم يم” ثلر“إلسراوية 
تلعيية مييدف وحواغيير تعرغييش لسثييزو والعييدواف ...  يي ا الم يييم كيياف مويييدة ل نييود وغييباط وحييداش 
الن بييييي  ييييخ ال يييييش اإلسييييراويسخ ...  يييي ا الم يييييم تسايييي  عسيييي  أكتييييا  أبناويييي  وبناتيييي   عييييبو الوييييمود 

حعيييادة احيييت ة الغيييلي الثربييييي وتيييدمير  اللسسيييطينخ  يييخ و ييي  عمسييييي السيييور اليييواقخ التيييخ انت يييش حلييي 
 المااطعي واغتياة ياسر عر اش.

أمس  كانش وحداش المستعربيف  مدعوميي بايوة حسيراويسيي غياربي  عسي  موعيد ثيلري  دييد مي  الم ييم 
... حويييييسي العييييدواف اإلسييييراويسخ ث ثييييي شيييي داو وييييعدوا حليييي   ييييوار رب ييييم وعييييدد كبييييير مييييف ال رحيييي  

وبناتييي    يييخ عمسييييي بربرييييي تتيييزامف مييي  مو ييياش متعاقبيييي ميييف العيييدواف  والمويييابيف ميييف أبنييياو الم ييييم
وافسييتيطاف التييخ تشييمة الغييلي الثربيييي والاييدس وقطيياث غييزة  ووسييط مو ييي مييف التحييريس ال سييتيري 
ال ي تشن  السسطاش األمنييي والعسيكريي والسياسييي غيد الشيعب اللسسيطينخ وسيسطت  و وياوس  وحاوقي  

 ومستابس .
سطورة ف ينام عس  غيم كما عسمنا ...   و لاف افحت ة اإلسراويسخ  يخ أبريية ميف لكف الم يم / األ

غيابطا و نيديا ميف قوات يا   34درسيًا قاسييًا ليف ينسيا  أبيدًا ... حسيراوية اعتر يش بمويرث  3003العيام 
نوييل م سيياط  ييخ يييوم واحييد   يمييا الموييادر اللسسييطينيي تحييدثش عييف سيياوط أكثيير مييف  مسيييف قتيييً  

يًا  ييخ الم يييم  و ييو رقيم يعييادة الييرقم األممييخ عييف  سياور الم يييم مااتسييي  وسييكان  المييدنييف ... حسيراويس
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والمةكييد أف م يييم  نيييف  سيييرد عسيي  العمسيييي اإلسييراويسيي  ف نييدري متيي  وف كييي   ولكنيي  سيييرد حتمييًا  
 وربما بوورة مو عي ل حت ة.

” ... غيبط الينلس”تعوية عس  الملاوغياش ووالحاياي أف المرو يتساوة عف مثزى استمرار الر اف وال
ل  مت  يمكف الركوف حل  الر اناش ال اوبي عس   حسيراوية تتعنيش سياسييًا ودينييًا ” ...  روي الس م“وا 

يييييديولو يًا ... مطالب ييييا مييييف الشييييعب اللسسييييطينخ وقيادتيييي  ف تنت ييييخ .... حسييييراوية تواويييية تدشيييييف  وا 
والغيييلي .... حسيييراوية ف تتوقييي  عيييف افنت يييا  الييييومخ  العمسيييياش افسيييتيطانيي المت حايييي  يييخ الايييدس

لحرمييييي المسيييي د األقويييي  حتيييي  أف  بيييير اقتحاميييي  وتدنيسيييي  مييييف قبيييية ال نييييود والمسييييتوطنيف وكبييييار 
المسييةوليف  ييخ الكنيسييش  بيياش  بييرًا يوميييًا معتييادا مثيية نشييرة األحييواة ال ويييي ... حسييراوية لييم توقيي  

محاوير والم يوعث ... ميا الي ي تباي  ميف السي م  وعيف أييي عدوان ا المتكرر والوق  عس  قطاث غزة ال
   ود ومبادراش يتحدثوف؟!

ف ناتيييير  الس ييييوو حليييي  السيييي    ميييي  أنيييي  حيييي  مشييييروث لسشييييعب اللسسييييطينخ  كلستيييي  الشييييراو  السييييماويي 
والوغعيي وشرعي األمم المتحدة ... وف ناتر  انسيحابًا غيير مينظم ميف العمية السياسيخ والدبسوماسيخ  

ييييداف ميييف ميييياديف كليييا  الشيييعب اللسسيييطينخ العيييادة والمشيييروث ... بييييد أننيييا ناتييير   وميييف بييياب   ييي ا م
أغييع  اإليميياف  الس ييوو  ييورًا ومييف دوف حبطيياو  حليي  ال ييياراش والبييداوة األ ييرى المتاحييي أمييام الشييعب 

 اللسسطينخ لسرد عس  الثطرسي اإلسراويسيي ولوق  افعتداواش عس  شعبنا الراز  تحش افحت ة.
ناتييير  الييي  اب ميييف دوف حبطييياو لطسيييب العغيييويي ميييف م تسييي  المنظمييياش الدولييييي  بميييا  ي يييا محكميييي 
ف اي  لمطياردة حسيراوية عسي   راوم يا  ولغيماف عيدم ح  ت يا ميف العاياب تحيش أي ظير  أو مبيرر 
أو  ريعييي ... ناتيير  تثيييير قواعييد افشييتبا  ميي  سييسطاش افحييت ة   يي  تنسييي  أمنيييًا  وف تعيياوف ميي  
ال يف تتسطق أيدي م يوميًا بدماو أبنياو شيعبنا وبناتي  ... ناتير    وميًا منسياًا ومتسياًا فسيتعادة الحيوار 
عييادة بنيياو الوحييدة الوطنيييي  وحييدة الشييعب والسييسطي والمةسسيياش وافسييتراتي يي  واسييتونا  الموييالحي وا 

 وأدواش الكلا   وحدة الموسحي والموير.
التيخ يغي  ا ”  يرث الميور يف“عسي  شيعب  سسيطينخ  وميا عيادش   خ حسراوية مف يعسف يوميًا الحرب

الييوزير  ييوف كيييري  ييخ عييرو  المسييةوليف اللسسييطينييف  قييادرة عسيي  ت ييدير الشييعب اللسسييطينخ وتبديييد 
طاقي الثغب التخ تعتمة  خ ودور أبناو  وبنات  ...  خ دماو اللسسطينييف وأرغ م وحاوق م  التخ 

قيي    يمييا الييوزير كيييري يييلتخ ويييرو  مييف دوف أيييي نتي ييي ...  ييخ تتعييرس لسنييز  اليييومخ مييف دوف تو 
ف ليييم يبييييدأ  حسيييراوية التيييخ ي يييب أف تظ ييير عارييييي ومعزوليييي أميييام اليييرأي العيييام والم تمييي  اليييدولييف  وا 

 اللسسطينيوف المشوار عس    ا الطري    سف يدشن  أحٌد غير م  ولف يسحا م عسي  أحد.
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ور الكييرام  وعسيي  حسييراوية أف تعيير  أنيي  لييف يكييوف بماييدور ا  ريمييي م يييم  نيييف ف ينبثييخ أف تميير ميير 
قتة الشعب اللسسطينخ وموادرة حاوق  وت ويد مدن  ومادسات   وأف تحتلظ بال دوو واألمف وافستارار 
والس م والملاوغياش  يخ الوقيش  اتي  ... عسي  حسيراوية أف تيدر  بيلف  يراوم ك ي    ليف تمير ميف دوف 

ف غييدًا عايياب أو عواقييب  وليييس سييوى  اللسسييطينييف أنلسيي م مييف بماييدور م أف يانيي  حسييراوية بيي ل   وا 
 لناظر  قريب.
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