
2015-02-3المشهد البخباري الفلسطيني ملحق 

فـلـسـطـيـن تـلـفـزيـون

   الوـضـع   للتعلـيـق علـى   ،   عضو اللجنة المركزـيـة لحركـة فـتـح  ،  محمد اشتية  "   حال السياسة  "  برنامج   اســتضاف 
  ،   بعد توجهها الى محكـمـة الجنـيـات اـلـدوليه   الفلسطينية  ل العقوبات التي تواجهها السلطة  ظ  الفلسطيني العام في 

حيث قال شــتية : 

 حـيـث يوـجـد،حواله من الناحـيـة الدولـيـةأحسن أفي وضعنا  ولكن ،نحن في وضع صعب من الناحية المعاشية 
وهـنـاك قـبـول لعـضـويه فلـسـطين ـفـي، مم المتحدة والجمعية العموميةأنجازات كبيرة على المسار الدولي في الإ

 .ترافات ثنائية بدوله فلسطينإعلى إضافة إمحكمة الجنايات بال

 ـاتوجعل القضية الفلسطينية سرائيلي إ تدويل الصراع مع الجانب العلىالقيادة الفلسطينية مجتمعة في مؤسـس
ان الخروج من الفخ الذي نحن موجودين فيه له ثمن، ولذلك كل ما تريده القيادة الفلسطينية هو، المم المتحدة

ـع"سرائيلي ان نبقى فيه وهو فخ إان يتم كسر امر الواقع والذي هو عباره عن فخ يريدنا الجانب ال "امر الواـق
.جل كسر هذا الفخأمن هو من ألى مجلس الإوذهابنا 

ـانون،إن تقوم أهلنا وأنا وؤنحن نقبل ان يعاقب ابنا سرائيل بأبتزازنا بلقمة العيش فهذه جريمه يعاقب عليها الـق
  اجتماع المجلس المركزي الفلســطيني  كما ان  الدولية ، مر من الجرائم التي سوف نشملها في المحكمةأوهذا ال

ات  28  سيكون في يوم     مـن هـذا الشـهر، فامـام هـذا المجلـس اجنـده مهمـه وواضـحة ومفصـليه واهمـا العقوب
المفروضه علينا من اسرائيل حيث امام المجلس مجموعه قرارات اهمها العلقة مع اسرائيل في ليـسـت علـقـه

شراكة وتحاف بل انه عدو يحتل ارضنا

 منحـنـى الـقـدس وثانـيـًا منحـنـى ـغـور الردن وثالـثـااًاولا، وهي سرائيل ان تغلقهإهناك مجموعه منحنيات تريد 
ـي، و" ورابعًا منحنى قطاع غزةcمنحنى مناطق " نحن نريد ان نحافظ على حل الدولتين لنه يوجد اجماع دوـل

 وعاصمتها القدس الشريف وحل عادل لقضــية67قامه دولتنا المستقله على حدود إجل أعلى حل الدولتين من 
.ساس الشرعية الدوليهأالجئين على 

  الكنيـسـتنتخاـبـات داـخـل إـحـزاب العربـيـة ليخوـضـوا معرـكـة الألا ـهـذه وـحـدة 48نحن نبارك للفلسطينيين في 
  لنـهـا مـجـبره ـبـل نرـيـد وـحـدة  ليـسـت   نحن ل نريد من حماس ان ـتـأتي للمـصـالحة معـنـا   وي موحدين، سرائيلالل

 . قناعات

 المصالحة يجب ان ل تكون حلم، فالمصالحة شيء ممكن وقد بدأنا خطوات جدية، ونحن في حركة فتح التزمنا
ـمـنأ ـمـن خلل برناـمـج سياـسـي وـحـل مـشـاكل الة اسس واـضـح علىول، ولكن نحن نريد مصالحةإمنذ اليوم ال

.ادعو وفد منظمة التحرير ان تتفق على كافة ملفات المصالحة، وونريد ان نحل مشاكل الموظفين في غزة

يوجد ازمة كبيرة وحقيقة في اعاده العمار في قطاع غزة وسبب هذه الزمة هي ثل ث اـمـور اوًل ـعـدم تمكـيـن
الحكومة من اداره الشأن العام في القطاع وثانيًا عدم توفر الموال وذلك بسبب عدم توفر الحكومة ـفـي القـطـاع
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وثالثًا الليه التي جاء بها روبرت سيري بالتفاق مع اسرائيل وقبلنا بعد قبول حماس بها لننا لم نريد ان يقول
احد اننا معطلين لمثل هذا المر وذلك 

 نـحـن بخـصـومه ـمـع حرـكـة حـمـاســـ  ف اـخـرى،بين قطاع غزة من جههونحن نميز بين حركة حماس من جهه
اده الإجـل تسـريع أمـن ، وولكن قطاع غزة هو في صلب اللحمه الفلسـطينية ن نحتـاج إع ى سـلطةإعمـار نح ل

.واحدة في قطاع غزة يتعامل معها العالم وثانيًا توفير المال الزم وثالثًا رفع الحصار عن قطاع غزة

يوجد فوضى في غزة، بالتالي اذا ـكـان هـنـاكيضًا انه أموال بل مشكلتها أمشكلة النوروا ليس فقط عدم توفر ال
  كـثر تطرفـًا فنحـن ل نقـبـل  أ  من يريد ان يرسل رساله لنا بأن البدليل عن ما هو موجود في غزة الن ـهـو ـشـيء 

  .  منية في غزة  أ  بهذا بأي شكل من الشكال لن الموجود الن في غزة يتحمل كامل المسؤولية عن الحالة ال

انا أمل، والمصالحة يجب ان تتم ولكن ل يمكن لنا ان نقبل ان يكون المن في يد طرف والمال في يد طرف اخر
داخل حرـكـة حـمـاس،ولى جلسات المجلس المركزي الفلسطينيإمن حركتي حماس والجهاد السلمي أن يأتوا 

جهـات تقـول علينـا ان نـكـون تنظيـم فلسـطيني لكـي نتحـرر مـنالويوجد وجهات نظر عدـيـدة واحـده ـمـن هـذه 
ـلـىإالقرارات التي يتخذها المجمع اـلـدولي للـخـوان المـسـلمين، بالـتـالي اـلـذي يهمـنـا ان البوـصـله تبـقـى تأـشـر 

.القدس

لمشاهدة فيديو اللقاء كامل:

https://www.youtube.com/watch?v=BKhUxizyIKQ

   للـحـديث  ،  بـيـل ـشـعث  ن   تم إستضافة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح   " مساء امس،  ملف اليوم  "  ضمن برنامج 
حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الفلسطيني قائل:

ل يستطيع انسان ان يلوم الرئيس بأنه لم يحاول بكل ما هناك من محاولت بأن ينجح عملية التفاوض من أـجـل
تنفيذ ما تم التفاق عليه، وصلنا إلى طريق مسدود مع هذا النوع من المفاوضات، والـسـرائيليون لـم ينسـحبوا
من الرض الفلسطينية بل زاد الستيطان أيضا دمروا غزة ومن ثم ـلـم يـعـد بالمـكـان النتـقـال اـلـى إـسـتراتيجية

أخرى

 ليس من السهل العودة الى استراتيجية الكفاح المسلح، وإستراتيجيتنا الجديده ـهـي مواجـهـة بتـصـعيد نـضـالنا
الشعبي ومقاطعة البضاعة السرائيلية وعملـنـا المـسـتمر للـفـراج ـعـن الـسـرى والـتـوجه اـلـى ـكـل المؤسـسـات

السياسية والقانونية.

المطلوب الن حملة تقشف للذين هم أكثر موارداا حتى يشعر الذي راتبه قليل أن الكل دفع ثمن الصمود، وقطــع
لكل المصروفات الغير ضرورية، يجب أن يكون هناك حملة تكافل بين الداخل الفلسطيني والخارج الفلسطيني.

لمشاهدة فيديو اللقاء كامل�:

https:�//www.youtube.com/watch?v=nmTSvaE2nn0

الـيـوم روسـيـا قـنـاة
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ـحـول مـعـه للـحـديث فـتـح لحرـكـة المركزـيـة اللجـنـة عـضـو الرجوب     جبريل اللواء ،"اليوم     حديث "برنامج إستضاف
ـعـزم ـحـول والمحكـمـة الفلسـطينية للقـيـادة الـسـرائيلية والتهدـيـدات الدولـيـة الجناـيـات محكـمـة إلى النضمام عملية

:حرب جرائم إسرائيل ارتكاب بشأن تحقيق فتح الخيرة

:الرجوب جبريل قال

ـوق وتنتهك الرسمي الرهاب وتمارس ،"الحارة أزعر "بطريقة تتصرف وحكومتها مارقة دولة إسرائيل" حـق
،"الماـضـي الـقـرن أربعينـيـات لنازـيـة مـشـوه نـمـوذج نتنياهو "،"الدولية الشرعية قرارات لكل وتتنكر النسان

ـعـن يعـبر فهـو العالمي السلمي الستقرار على وفاشيته عنصريتة لمخاطر وإدراك عزلي مأزق في يعيش فهو
.الفاشي السلوك بهذا المأزق هذا

لـكـل وانتهـاكه الدولـيـة الـشـرعية ـقـرارات عـلـى خـطـر ـسـلوكه أن إذ الكيان لهذا الحمر الكرت لرفع الوقت جاء
.الدولية القوانين

الجرثوـمـة، مـثـل أـصـبح الذي الكيان هذا لتعريه إجراءات تتخذ بأن ملزمة والقيم القانون بقوة الجنايات محكمة
آلـيـات ـعـن ونبـحـث ـنـدرك ان يجب هنا ومن السرائيليين، سلوك من منزعجة اصبحت المريكية الدارة وحتى

.السرائيلي الكيان لمخاطر الدراك وهذا الفهم هذا لتوظيف

بمـبـدأ والقبـول بوجودـهـا عرـبـي رـسـمي إـقـرار ـصـيغة إلى التوصل دون بالبقاء تستمر ان تستطيع لن إسرائيل
الـشـرعية بـقـرارات القـبـول وـهـو الدـنـى ـحـدها عـلـى ترتـكـز للـصـراع وسط بحلول والقبول معها العلقة تطبيق
.67 عام حدود على فلسطينية دولة فيها التي الدولية

للقلـيـم وـضـرورة كمـصـلحة اـلـدولي المجتـمـع أعـمـال ـجـدول عـلـى موـجـود الفلـسـطينية الدوـلـة موضوع أصبح
الـشـرعية ـمـن متمكـنـة إـسـرائيل وهنا والقيم، والمصالح الدولية الشرعية بقرارات محكوم اليوم العالم والعالم،
.الفلسطينية لحقوقنا انتهاكهم خلل من القيم منظومة كل ويرفضون الدولية

ـمـازن واـبـو مـضـمونه، من وافراغه إرادته لكسر محاولة في الجدد للنازيين هدف وهو مستهدف فلسطيني كل
عنـصـريتهم عـلـى خـطـر ـمـازن اـبـو هـنـا وـمـن الحتلل لـهـذا وبمحاـصـره وإتزان بحكمة تدار معركة عنوان هو

.وسلوكهم

لمشاهدة فيديو اللقاء كامل�:

https:�//www.youtube.com/watch?v=7JdihpNqZm4

فلســـطين صــوت اذاعة

:جديد نهار

:عوفر سجن أسفل نفق بوجود اسرئيلية إعلم وسائل له روجت ما حول ،العناني     العال     عبد السير نادي مدير قال

ولخـلـق الحتلل، ـسـجون ـفـي الـسـرى عـلـى الخناق تشديد إطار تحت تندرج التي النباء لهذه روجت اسرائيل
المـن روايـة يختلـقـون فـهـم السـجون، داخل السرى على الشرسة بالهجمة الحتلل سلطات لتستمر المببرات
.نفق حفر محاولة أو الهرب أخبار اختلق مثل المزعوم

الـسـرائيلية الضـاربة الـقـوات عـلـى البقاء منها والهدف سجن من أكثر في تكررت إسرائيلية مسرحية هذه كل
عملـيـات وإـجـراء الـسـتقرار ـمـن حاـلـة في السرى وضع وعدم السرى استفزاز أجل من "النحشون" كقوات
المنظـمـة العـصـابات ـيـد عـلـى أـسـرانا يعيـشـها اـلـتي المأساوية الحياة فهذه  السرى، لقسام واقتحامات تنقلت
.السجون مصلحة بإدارة الممثلة
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ب ملك الطفلـة رأسـهم وعلى القاصرين السرى ات فـي الحتلل قـوات يـد علـى للتنكيـل تعرضـوا الخطي لحظ
عـلـى الحتلل ممارـسـات نفـضـح ونـحـن والجـسـدي، النفـسـي والرـهـاب للـضـرب تعرـضـواو الوـلـى العتـقـال
.النتهاكات هذه كل ونرصد والعالمي المحلي المستوى

:الدولية الجنايات ومحكمة الستيطان ملف حول المالكي     رياض  .د الخارجية الشؤون وزير قال

فـي التنفيـذ حـيـز فلسـطين عـضـوية ـتـدخل عنـدما أبريـل ـمـن الول قبـل الـسـتيطان بملـف نتقـدم أن نستطيع ل
.الملف هذا لمثل التحضير على نعمل الن نحن وبالتالي المحكمة،

وـلـن اللحـظـة ـهـذه وـحـتى نـشـأته مـنـذ الستيطان عملية حول المعلومات لديها التي المؤسسات من الكثير هناك
.تماما جاهزا الملف هذا يكون أن أبريل من الول في علينا الصعب من يكون

ـمـن المعـقـدة لظروفه نظرا نيسان بداية في جاهزا يكون أن الصعب من الستيطان ملف أن عن يشاع ما وحول
رـسـالة مطـلـوب ـهـو وـمـا الطلق عـلـى ـصـحيح غـيـر الكلم ـهـذا ـفـإن الدامغة، الدلة وجود ولعدم الحتلل قبل

الوـلـى الخـطـوة ـهـي وـهـذه فـيـه، للنـظـر المحكـمـة إلى الستيطان موضوع إحالة وهي صفحة نصف من واحدة
.مشكلة ليست وهي أبريل من الول في وستتم المطلوبة
الــوقت بعض يستغرق قد وهذا الستيطان موضوع حول قضية هناك كان إن لترى أولي مسح ستعمل المحكمة

على للتعرف تساعدها أن شأنها من التي والوثائق المعطيات بكل المحكمة بتغذية سنقوم الوقت نفس في ولكن
.الممكنة بالسرعة حسمه يتم لكي الستيطان موضوع تفاصيل كافة
يصـيب أنـه بمعـنـى الجـانب أحادي الملف هذا وأن يقدم أن يجب ملف أهم هو الستيطان ملف بأن واثقون نحن

وتؤـكـد التأوـيـل، تقبل ل ودامغة واضحة معطيات وهناك الفلسطيني، الجانب يصيب ول فقط السرائيلي الجانب
عـلـى اللحـظـة ـهـذه مـنـذ نعمل ونحن السرائيلي الهرم مستويات أعلى يتحمله موضوع الستيطان موضوع بأن

مـن ومجموعـة المحـامين مـن مجموعـة مـع الن نعمـل الرئيـس، ونحـن سـيادة مـن بتكليـف المستويات كافة
.المحكمة في المرفعات طبيعة وفي الدولي القانون في المختصين

ـبـدأنا نـحـن اـلـوقت نـفـس وـفـي القضايا هذه كل في للنظر للمحكمة العامة المدعية مع القادم السبوع لقاء لدينا
الـشـعب ـلـه يتـعـرض ـمـا وتوثيق تجميع إطار في تعمل التي المدني المجتمع مؤسسات مع والتنسيق التصالت
ـفـي التحوـيـل طـلـب ـمـع لتـقـديمه وحاـضـر جاهز الملف ليكون الستيطان مستوى على انتهاكات من الفلسطيني

.القادم أبريل من الول
دولـة وبـيـن المحكـمـة بـيـن مـا تفـاهم اتفاقيـة عـلـى التوقـيـع عـلـى بحاجة فنحن العامة المدعية مع اللقاء وحول

الـحـديث يـجـب أيـضـا وثانـيـا ممكـنـة، فرـصـة أـقـرب في عليه للتوقيع جيد بشكل له التحضير يجب وهذا فلسطين
اتخاذـهـا الـواجب الخطـوات مـا لنرى الستيطان، موضوع على التركيز وسيتم ملفات من تقديمه يمكن ما حول

.الملفات تحضر وكيفية
النتخابات بعد ما وحتى السرائيلية النتخابات حتى يتغير لن المقاصة أموال تحويل من نتنياهو حكومة موقف

الـضـغط أـجـل ـمـن ذـلـك، نفـعـل ونـحـن المدني، المجتمع مؤسسات مع نتحرك أن علينا أننا يعني مما السرائيلية
القتصـادي الوضـع من وتخفف  تساعد بدائل عن وللبحث أوقفتها التي الموال بتحويل وإلزامها إسرائيل على

الجنايـات لمحكمـة العامـة المدعيـة مـع طرحـه سـيتم أيضـا الموضـوع وهـذا الفلسـطينيين، للمواطنين الصعب
.الدولية

إقاـمـة تمدـيـد أـجـل مـن القبرـصـية الحكوـمـة ـمـع تـم الـذي التفـاق حـول الحسـن     وليد قبرص في فلسطين سفير قال
:الفلسطينيين اللجئين
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عـلـى المخـيـم ـهـذا إقامة وتم مؤقته طبيعة ذا كان الفلسطينيين اللجئين من جزء فيه والموجود بقبرص المخيم
3 المخيـم ـهـذا ـمـدة تكون أن على 2014-9-25 بتاريخ والسوريين الفلسطينيين اللجئين انقاذ تم عندما عجل

ـشـؤون ومفوضية الحمر الصليب مع  بالتعاون متتالية فترات على أشهر 4 إلى تمديده استطعنا ولكننا شهور
.المتحدة للمم التابعة اللجئين
المخيم، من يخرجوا أن وإما اللجوء بطلبات التقدم إما محددة خيارات أمام اللجئين وضعت القبرصية السطات

عـلـى ولـكـن ـقـبرص في يبقوا وأن شهور 6 لمدة إقامات تمنحهم بل قبرص من الخروج منهم تطلب ل أنها أي
.الشخصية نفقتهم
يسـتطيعون ل حيـث المادـيـة أـحـوالهم وـظـروف اللجئين هؤلء ظروف تتفهم أن القبرصية الحكومة من طالبنا

تـكـاليف وتحـمـل أفـضـل بـظـروف مخيم إلى نقلهم يتم أن أو المخيم هذا تمديد منهم وطلبنا أنفسهم، على النفاق
.أخر مكان إلى يخرجوا أن أو قبرص إلى اللجوء يطلبوا أن إما يقرروا أن إلى معيشتهم

وهذا كافي غير وذلك أخر أسبوع المخيم تمديد على وافقت أنها هو القبرصية للحكومة والمرحلي المؤقت الرد
قـبرص، ـفـي بالبقـاء اللجئيـن إقـنـاع ونحـاول القبرـصـية الحكوـمـة مع محاولتنا نواصل نحنو مطلبنا، يكن لم

.لموضوعهم حل هناك يكون ريثما

لوـضـع أمس الفصائل من عدد اجتماع حول غزة، قطاع من الشعب لحزب السياسي المكتب عضو العوض     وليد قال
:العريش مشكلة وحل الخيرة الزمة بعد المشترك للعمل أسس

ـفـي الـشـقيق المـصـري الـشـعب ـمـع الخمـسـة الفصائل تضامن عن للتعبير مخصص الجتماع هذا كان بالساس
.المصري الجيش لها يتعرض التي المتكررة الرهابية الهجمات مواجهة

معالـجـة القـسـام كتائب بشان المستعجلة المور محكمة اتخذته الذي القرار تداعيات معالجة ضرورة عن عبرنا
.الفعل وردات العلم وسائل عن بعيدا أخوية

ان صـدر وقـد الفلسـطينية الفصـائل كـل ضم اجتماع عقد بر الصـدد بهـذا بي الفلسـطيني الشـعب تعـازي عـن ع
 .الرهاب مواجهة في الشقيق المصري الشعب مع ووقوفه

لمحكـمـة النـضـمام متابـعـة بخـصـوص الجتـمـاع ـحـول مـجـدلني     أحـمـد التحرـيـر لمنظـمـة التنفيذية اللجنة عضو قال
:الدولية الجنايات

طيني الشـعب قوى كافة مشاركة إطار في بالساس الجتماع ي المـدني المجتمـع ومؤسسـات الفلس ذات والهل
ـا يشارك وطنية لجنة لدينا يكون أن أجل من المعنين وكل الحقوقية المنظمات وخاصة الموضوع في العلقة بـه
.وتبعاته السياسي القرار مسؤولية ويتحمل الجميع

تـثـبيت بـعـد فيـهـا الجـهـد ونواـصـل بـهـا نـقـوم أن عليـنـا اـلـتي السياـسـية القـضـايا ـهـي ـمـا تصور لدينا يكون وأن
 .القادم نيسان ابريل مطلع في الدولية الجنايات محكمة إلى انضمامنا

.أساسي تحضيري إطار في يأتي أول الجتماع هذا
ـهـي ومـا الوطنـيـة اللجـنـة تتـشـكل أن أساـسـها عـلـى الممـكـن من التي الجوهرية المسائل هي ما ونوقشت أمس

اللجنة. هذه إليها تستند التي المرجعيات هي وما بها المنوطة والصلحيات المهام

قـطـاع إـلـى التحرـيـر منظـمـة ـمـن وـفـد زيارة تأجيل حول الديمقراطية للجبهة العام المين نائب الكريم     عبد     قيس قال
:غزة
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ارة، أعضـاء بتأجيل إبلغنا يتم لم الواقع في انوا الوفـد الزي وا قـد ك منـه طلـب الـذي البطـش خالـد السـيد أبلغ
ضـوء فـي مصر مع علقاتهم لتقييم داخلية باجتماعات مشغولون بأنهم الماضيين اليومين خلل معهم التصال

 .ليومين انشغالهم عليه يترتب أن ممكن هذا وأن المصرية المحكمة قرار
رـسـمي اتـصـال الـيـوم صباح أو أمس يتم أن مفترضا كان علمي وحسب رسميا اتصال نجري لم نحن الن حتى
ـن التصال هذا ضوء وفي هنية، اسماعيل والستاذ مرزوق أبو موسى الدكتور وبملفهم منهم المعنيين مع يمـك
 .الحوار هذا لجراء حماس حركة في للخوة الفوري الستعداد مدى نقدر أو نلمس أن

انت وبعضها مشجعة ليست بالمس صدرت التي التصريحات المصـلحة نضـع نحـن ذلـك رغـم ولكـن مسـيئة ك
.اعتبار كل فوق العامة الوطنية

ـانت مهما المام إلى النقسام إنهاء مسيرة دفع أجل من الحوار استئناف تتطلب الوطنية العامة المصلحة لن ـك
 .أخرى اعتبارات أي عن النظر وبعض العقبات

:الكهرباء أسعار على التخفيض حول ملحم     ظافر الطاقة سلطة رئيس نائب قال

ـشـركات الكهرـبـاء الـمـوزعين جمـيـع قـبـل ـمـن تطبيقـهـا يجب التي الموحدة الكهربائية التعريفة بالمس صدرت
 .إسرائيل كهرباء شركة من حصل الذي التخفيض تضمن التخفيض هذا محلية وهيئات توزيع

الشريحة وخاصة المنزلي القطاع نصيب من كان الكثر والنخفاض% 13 إلى% 8 بين ما تراوح النخفاض
في المنازل استهلك معدل وهي الساعة في وط كيلو 250 حتى تستهلك التي الشريحة أي والثانية الولى

 .فلسطين

موطني اذاعة

:الخبارية الجولة برنامج

يغـلـقو زراـعـي ـجـرار عـلـى ويـسـتولي مـنـازل بـنـاء الحتلل إيـقـاف حول صبارنة     نصري أمر بيت بلدية رئيس قال
:أمس امر ببيت طرق

فمـصـادرة الـسـرائيلي الحتلل إـجـراءات لمـضـايقات أـمـر بـيـت بـلـدة لـهـا تتعرض التي الولى المرة ليست هذه
عتـصـيون" "كـفـار في وحجزها الزراعية الجرارات من العديد لمصادرة امتداد هو أمس، يوم الزراعي الجرار
الـشـجار بتنقـيـب الـمـواطنين ـبـه يـقـوم وـقـت ـفـي ـيـأتي وـهـذا الحـجـز ـبـدل أو الـمـواطنين قبل من غرامات ودفع

ـه الهدف الطريق أراضيهم، إغلق في العمل من المواطنين منع العمال هذه من والهدف الشتال ووزراعة مـن
.امر بيت بلدة في المواطنين على الحال تضييق

ـسـي بمنـاطق اـلـترخيص ـعـدم بحـجـة أـمـر بـيـت بـلـدة ـفـي العـمـل ـعـن ووـقـف بـهـدم اـمـر 45 عن يزيد ما يوجد
.تهجيرهمو من المواطنين على الضغط الحتلل وهدف غيرها ول سي بمنطقة ل تراخيص يعطينا ل الحتللو

:يطا مدينة في البدوية التجمعات ال الحمد رامي الوزراء رئيس تفقد حول مخامرة     موسى يطا بلدية رئيس قال

العدـيـد بإفتتاح بالبداية زيارت الوزراء رئيس واستهل يطا لكل شاملة كانت الوزراء رئيس قبل من الزيارة هذه
التربيـة ومديريـة القاسـم حسـن ابـو مستشـفى فـي الجراحـة قسـم مديريـة منهـا يطـا مدينـة في المديريات من

ـالي وثمن يطا، في البدوية التجمعات الحمدال زار كما السير، ودائرة والنيابة الصلح ومحكمة والتعليم ـا أـه يـط
المـهـددين الـبـدو وخاصة الناس صمود دعم إطار في الزيارة هذه وتأتي الناس، لمطالب واستماعه الزيارة هذه
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ـا القـصـوى الولوية لهم المناطق سكان يكون أن يجب أنه ال الحمد وأكد الحتلل، قبل من بترحيلهم أمـكـن بـم
.الخرى الوعود من وغيرها المدينة في الشرطة أعداد وزيادة الخريجين بإستيعاب الوعد وتم التنمية، من

:الدولية الجنايات محكمة إلى الستيطان ملف ذهاب حول المالكي     رياض الخارجية وزير قال

سياـسـاتها ـفـي تمـعـن زاـلـت ل إـسـرائيل أن وخاـصـة المرحـلـة، ـهـذه في الولوية يأخذ ملف هو الستيطان ملف
اء مـن مزيـد عن بالعلن ات بهـا تمـر الـتي الظـروف ومـن مسـتمرة، اسـتيطانية وحـدات بن لتحقيـق النتخاب
.الفلسطيني الشعب حساب على الحكومي الئتلف انتخابية نجاحات

أن ـهـي الن والحـجـة الطلق عـلـى الموـضـوع ـهـذا مـثـل معالـجـة على قادر وغير عاجز الدولي المجتمع بينما
.السرائيلي الجانب على نضغط أو نؤثر أن نستطيع ل ولذلك إسرائيلية بانتخابات تمر السرائيلية الظروف

أن طويلـة فـترة ومنذ يرى الذي الفلسطيني الجانب على الضغط كل أن نضع أما الملـف هـو السـتيطان ملـف ب
.هناك لمعالجته الدولية الجنايات لمحكمة لنتقاله مناسبة الكثر

ـمـا فـيـه المـلـف وهذا كبيرة نجاحات فيه نحقق أن نستطيع الملف وهذا لدينا بأولوية يحظى ملف هو الملف هذا
المســتويات لكافة التعليمات أعطى هو الذي السرائيلي السياسي الهرم رئس تدين لكي وإثباتات أدلة من يكفي
.الفلسطينية الرض على الستيطاني للبناء

المرـكـزي المجـلـس بـحـث ـحـول الفلسـطينية التحرـيـر لمنظـمـة التنفيذـيـة اللجـنـة عـضـو عريقـات     صائب الدكتور قال
:القادم اجتماعه في إسرائيل مع العلقة تحديد للمنظمة

.إسرائيل مع العلقة تحديد لبحث الجاري الشهر نهاية اجتماعًا سيعقد للمنظمة المركزي المجلس
الـشـعب أـمـوال وقرـصـنة وإملءات مـسـتوطنات فـيـه ارتأت التي بالطريق معنا تعاملها في إسرائيل استمرت إذا

".والسياسة والقتصاد المني التنسيق ملفات يشمل بما معها الكلية العلقة تحديد سيتم والحصار، الفلسطيني
أن الـحـالي للوـضـع يمـكـن فل الستقلل إلى الحتلل من الفلسطيني الشعب لنقل ولدت الفلسطينية السلطة "إن

".كلفة بدون السرائيلي والحتلل سلطة بدون سلطتنا تكون وأن يستمر
ـعـن وممثلـيـن القانونـيـة العتبارـيـة والشخـصـيات السياـسـي العـمـل فـصـائل ـمـن مـشـكلة علـيـا وطنـيـة لجـنـة إن

الـسـتيطان بـشـأن ملفـيـن إـعـداد عـلـى حالـيـًا تعمل التحرير لمنظمة التنفيذية واللجنة المدني المجتمع مؤسسات
 أنه على عريقات وشدد. الدولية الجنايات محكمة إلى لتقديمهما غزة قطاع على الخير السرائيلي والعدوان

أن الرض عـلـى ـقـوة تستطيع ل وبالتالي الدولية الجنائية المحكمة إلى النضمام قرار عن فلسطينية عودة ل"
".الوراء إلى الساعة عقارب تعيد
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