
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 " بنفق خانيونسدوليا مدير عام جياز الدفاع المدني في غزة: االحتالل استخدام أسمحة "محرمة
 فمسطينيا منذ استئناف المفاوضات 41إحصائية لـ"قدس برس": استشياد 

 يمغي الخيار العسكري اإلسرائيمي ضد طيران نتنياىو: ابرام اتفاق بين إيران والغرب ال

 عرفات تناشد عبد الفتاح السيسي لمتدخل لمعرفة من قتل عرفاتسيى 
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 : السمطة الفمسطينية ستمن  اندالع انتفاضة ثالثة عاموس يادلين 4

استبعد "معيد أبحاث األمن القومي اإلسرائيمي" اندالع انتفاضة ثالثة في األراضي الفمسطينية في حال فشل 
مقّدًرا أن السمطة الفمسطينية وأجيزتيا األمنية ستمنع اندالع انتفاضة  المفاوضات مع الجانب الصييوني،

 جديدة.
وقال عاموس يادلين، رئيس معيد أبحاث األمن القومي الرئيس السابق لييئة استخبارات االحتبلل العسكرية، 

عد "كون إن اندالع انتفاضة ثالثة في األراضي الفمسطينية في حال فشل المفاوضات مع "إسرائيل" مستب
 األمر ال يتماشى مع المصمحة الفمسطينية ذاتيا".

وأعرب يادلين، في تصريحاتو نقمتيا عنو اإلذاعة العبرية، عن اعتقاده بأن السمطة الفمسطينية ستباشر عند  
 فشل المسار التفاوضي ما وصفو بـ "حرب دبموماسية" ضد "إسرائيل" ولن تسمح باندالع انتفاضة ثالثة.

"ينبغي لـ"إسرائيل" إعداد خطة بديمة عن المفاوضات تفاديًا النسياقيا نحو حل الدولة الواحدة وأضاف أنو  
 ثنائية القومية الذي يمثل ىدفًا لمفمسطينيين عمى المدى البعيد"، عمى حد تعبيره.

 يذكر أن موقف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس الُمعمن ىو عدم السماح باندالع انتفاضة ثالثة 
مسمحة في الضفة الغربية، حيث أعمن في أكثر من مناسبة أنو أصدر أوامر لمختمف أجيزة األمن 

 الفمسطينية لمحيمولة دون ذلك.

 9/44/1043، الشعب، مصر
 

 بنفق خانيونس "دوليا "محرمةغزة: االحتالل استخدام أسمحة في  مدير عام جياز الدفاع المدني 
ام جيـاز الـدفاع المـدني فـي قطـاع غـزة العميـد يوسـف الزىـار، االحـتبلل اتيـم مـدير عـ: أحمـد المبابيـدي -غزة

اإلسرائيمي باستخدام أسمحة محرمة دولًيا ضد شيداء النفق شـرق خـان يـونس، قبـل أسـبوع، األمـر الـذي حـال 
دون العثور عمى جثماني الشييدين محمد القصاص ومحمـد داود، محمـبًل المجتمـع الـدولي مسـئولية اسـتمرار 

 االحتبلل لقواعد القانون الدولي من خبلل استخدامو ِتمك أسمحة. انتياك
وقــال الزىــار، خــبلل مــؤتمر صــحفي عقــده فــي مدينــة غــزة، إنــو "وأثنــاء عمميــات البحــث عــن الجثــامين تبــين 
لمطــواقم العاممــة انصــيار الحديــد المســتخدم مــن قبــل المقاومــة فــي بنــاء النفــق، إضــافًة إلــى تحــول األســمنت 

ات الغـرض إلـى مـا يشـبو الرمـاد، مـا ُيعـزز فرضـية اسـتخدام االحـتبلل غـاز اليورانيـوم المخصـب المستخدم لـذ
 ضد مقاتمي معركة "بوابة المجيول"، ُمعمًنا عن توقف عمميات البحث عن جثماني شييدي القسام".

 8/44/1043، فمسطين أون الين
 

 عرفاتبوفاة تسميميا التقرير الفرنسي المتعمق ب باريس طالبالسمطة ت 3
طمـب وزيـر العـدل الفمسـطيني عمـي مينـا مـن فرنسـا تسـميم تقريرىـا حـول : منتصر حمـدان، وكـاالت -رام اهلل 

 العينات البيولوجية لعرفات إلى لجنة التحقيق الرسمية .
لــم نتمــق أي جــواب حتــى اطن مــن الطــرف الفرنســي. لقــد “وقــال مينــا، فــي مــؤتمر صــحفي عقــده فــي رام اهلل، 

 ”.جديدة إلى الفرنسيين نطالب فييا بتسريع إرسال النتائج وما زلنا ننتظربعثنا برسالة 
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فرنسـا تعـرف الحقيقـة كاممـة “وأكد رئيس لجنة التحقيق الفمسطينية في وفاة ياسر عرفات، توفيق الطيراوي أن 
 مســألة التقــدم إلــى القضــاء الــدولي بحاجــة إلــى“، موضــحًا أن ”وتعــرف كــل المعطيــات حــول استشــياد عرفــات

جراءات سيتم اتباعيا بعد االنتياء من التحقيق  ”.تحضيرات قانونية وا 
 9/44/1043، الخميج، الشارقة

 
  عرفات عرفات تناشد عبد الفتاح السيسي لمتدخل لمعرفة من قتلسيى  1

: ناشدت سيى عرفات، أرممـة الـزعيم احمد المصري -أشرف اليور  - وليد عوض - لندن – غزة -رام اهلل 
الراحل ياسر عرفات، الفريق أول عبد الفتاح السيسـي، وزيـر الـدفاع المصـري، القائـد العـام لمقـوات الفمسطيني 

 المسمحة، التدخل لممساعدة في معرفة قاتل زوجيا.
وقالت عرفات إنيا تناشد الفريق السيسي االىتمام بالقضية، من منطمق أن زوجيا كان ضابطا كبيرا بالجيش 

 ، وفقا لما نقمو موقع الوفد المصري.’جراتالمصري وعمل فيو كخبير متف
يجــب أن تســاعدنا مصــر فــي معرفــة ىــذه الجريمــة، أتمنــى مــن الدولــة المصــرية ألنيــا قمــب األمــة ‘وأضــافت 

ل لجنـة تحقيـق العربية والفريق القائد عبدالفتاح السيسي أن يأخذ القضية بكل االىتمام وأن يساعدنا في تشـكي
 .دولية لكشف الجريمة

إلى أن ىناك مفاعبل نوويا يوجد بو ىذه المادة التي قتل بيـا الـرئيس الفمسـطيني، بالبولونيـومه، وىـذه وأشارت 
 الدولة معروفةب.
سيى ما قالو الخبراء السويسريون في تقريرىم بأن مـادة البولونيـوم التـي وجـدت بكميـة  أكدتمن جية أخرى، 

وصمت لو حسب تقرير الخبراء اما عن طريق االكل  كبيرة في جسد الزعيم الفمسطيني الراحل ال بد ان تكون
ابــو عمــار مــات مقتــوال، وعبــرت عــن حزنيــا الشــديد ليــذا  أنوان مــا يؤكــده التقريــر ىــو  او الشــرب او الحقــن،

 "الغدر".
ورفضــــت الســــيدة ســــيى التــــي تحــــدثت لـــــ"القدس العربــــي" عبــــر محامييــــا الســــيد ســــعد جبــــار، التعقيــــب عمــــى 

عقــب ظيــور ىــذا التقريــر احترامــا لمقضــاء الفرنســي، الــذي ىــو صــاحب الحــق فــي االجــراءات التــي ســتتخذىا 
 النظر بيذه القضية.

 9/44/1043، القدس العربي، لندن
 

 المختبران السويسري والروسي يختمفان عمى سبب وفاة عرفات 5
الـــرئيس  أقـــر المختبـــران النوويـــان السويســـري والروســـي المـــذان أجريـــا فحصـــًا لرفـــات: محمـــد يـــونس –رام اهلل 

الفمسطيني الراحل ياسر عرفات، أن موتو لـم يكـن طبيعيـًا، لكنيمـا اختمفـا عمـى سـبب الوفـاة، ولـم يتوصـل أي 
منيما إلى نتيجة قاطعة في شـأنو، فـي وقـت اتيمـت لجنـة التحقيـق الفمسـطينية إسـرائيل بـالوقوف وراء اغتيـال 

 عرفات، متعيدة مواصمة البحث عن الدليل الذي يثبت ذلك.
م الجانـــب الفمســـطيني التقريـــر الروســـي فـــي رام اهلل فـــي الثـــاني مـــن الشـــير الجـــاري، كمـــا تســـمم التقريـــر وتســـم

السويسري في جنيف في الخامس من الشير الجاري. وكشف الدكتور بشـير أن الوفـد الروسـي أجـرى فحصـًا 
ــم يعثــر فييــا عمــى  عمــى متعمقــات الــرئيس الراحــل المحفوظــة فــي غرفتــو المغمقــة فــي مبنــى المقاطعــة، لكنــو ل

 شيء.
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وبعـد «. 210الرصـاص المشـع »وأظير التقريران وجود مادة إشعاعية أخـرى فـي رفـات الـرئيس الراحـل وىـي 
 الفحص تبّين أن الرصاص المشع نتج عن البولونيوم المشع في جسده.

ت عرفـات ، أن المختبـر الروسـي وجـد أن مسـتوى البولونيـوم المشـع فـي رفـا«الحيـاة»وكشف الدكتور بشير لــ 
مرة أعمى من المستوى الطبيعي، فيمـا وجـد المختبـر السويسـري المسـتوى بـين  100مرات الى  10بمغت بين 

مـرة أعمـى مـن المسـتوى الطبيعـي. وعــزا ذلـك إلـى اخـتبلف التقنيـات التـي يسـتخدميا كـل مــن  18مـرة واحـدة و
 المختبرين.

أن ابو »إليو التحقيق الفمسطيني المستمر، وىو  وقال إن نتائج التقريرين الروسي والسويسري تؤكد ما توصل
إن التحقيـــق سيتواصـــل، وىـــذه »وقـــال: «. عمـــار لـــم يمـــت بصـــورة طبيعيـــة، أو جـــراء تقـــدم الســـن، أو المـــرض

 «.التقارير وفرت لنا دعائم عممية، وقربتنا من الوصول إلى الحقيقة، لكنيا ليست نياية المطاف
 9/44/1043، الحياة، لندن
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: كشف رئيس الوزراء الفمسـطيني، رامـي الحمـد اهلل، أن السـمطة الفمسـطينية سـتكون دولـة األناضول –رام اهلل 
، مــن خــبلل الحقــل المكتشــف قبالــة ســواحل غــزة نيايــة تســعينيات 2017منتجــة ومصــدرة لمغــاز بحمــول العــام 

 .القرن الماضي
وقــال الحمــد اهلل خــبلل لقــاء مــع التمفزيــون الفمســطيني الرســمي مســاء الخمــيس إن الحكومــة الفمســطينية عقــدت 
عــدة اجتماعــات خــبلل الشــيور الماضــية مــع شــركة بــريتيش غــاز البريطانيــة، صــاحبة االمتيــاز بتطــوير حقــل 

 ، والذي افتتحو الرئيس الراحل عرفات آنذاك.1998الغاز المكتشف منذ العام 
ويتوقع رئيس الوزراء أن تبمغ صافي أرباح السمطة الفمسـطينية، مـن إنتـاج الغـاز وتصـديره محميـًا ودوليـًا نحـو 

وىــــذا مبمــــغ جيــــد ســــيتم رفــــده بخزينــــة الســــمطة، مــــا ســــيقمل مــــن االعتمــــاد عمــــى ‘مميــــون دوالر ســــنويًا،  150
 ’.المانحين

الســتدراج عــروض مــن الشــركات خــبلل مــن جيــة ثانيــة قــال رئــيس الــوزراء أن الحكومــة بصــدد نشــر عطــاء 
األسابيع المقبمة بيدف التنقيب عن الـنفط فـي األراضـي الفمسـطينية، ومنيـا بمـدة رنتـيس قضـاء رام اهلل، والتـي 

 تحتوي عمى حقل نفطي تستولي إسرائيل عمى غالبيتو.
ىــًا أن الســمطة برميــل مــن حقــل رنتــيس فقــط، منو  800وأشــار إلــى أن الشــركات اإلســرائيمية تضــح يوميــًا نحــو 

تعمل بشكل حثيث لمتنقيب عن البترول في عدة مناطق، مشددًا عمى استقبللية القرار الفمسـطيني فـي البحـث 
 ضمن حدود أراضييا.

وفي سياق آخـر قـال الحمـد اهلل إن الحكومـة الفمسـطينية عازمـة عمـى إصـدار قـانون جديـد لتشـجيع االسـتثمار 
عام الجاري، مشيرًا إلى وجود بعض الثغرات في القانون الحالي، والذي في األراضي الفمسطينية، قبل نياية ال

 يعطي امتيازات لبعض الشركات.
وأضــاف أن القــانون الجديــد ســيدرس جميــع الجوانــب المتعمقــة بالشــركات، والتــي مــن شــأنيا تقــديم التحفيــزات 

 ، ومدى التزاميا بدفع الضرائب.لبلستثمارات بناًء عمى حجم رأسماليا، وعدد األيدي العاممة المتواجدة فييا
وتطرق الحمـد اهلل إلـى موضـوع الـديون المسـتحقة عمـى السـمطة لصـالح القطـاع الخـاص، مـن بنـوك وشـركات 

 %50توريــد ومقــاولين، وقــال أن أيــة مــنح ماليــة تحصــل عمييــا الســمطة خــبلل الفتــرة المقبمــة ســيتم تخصــيص 
 والبنوك. منيا لسداد جزء من ديونيا المستحقة لمقطاع الخاص
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مميـــار  2336ووفقـــًا ألرقـــام وزارة الماليـــة الصـــادرة مـــؤخرًا فقـــد بمغـــت الـــديون عمـــى الحكومـــة الفمســـطينية، نحـــو 
مميار دوالر، وفقًا طخر تحديث في األرقام، أي  336من إجمالي قيمة الموازنة البالغة  %73دوالر، أي نحو 

 حتى نياية أيمول/سبتمبر من العام الجاري.
د اهلل بــأن الفتــرة المقبمــة ستشــيد تحســنًا كبيــرًا فــي جبايــة الضــرائب، مــن شــركات القطــاع الخــاص، ووعــد الحمــ

والمشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة، مشــيرًا إلـى قيـام وزارة الماليــة بخطـوات جديـة لمتخفيــف مـن التيـرب الضــريبي 
 مميون دوالر سنويًا. 300الذي يستنزف من السمطة نحو 

وال يمكــن االعتمــاد ‘مميــون دوالر  400مــن رواتــب ومصــاريف تبمــغ شــيريًا نحــو وأضــاف أن نفقــات الســمطة 
عمى أموال المقاصة القادمة من إسرائيل فقط، بأموال الضرائب والجمارك المفروضـة عمـى البضـائع الصـادرة 

لى فمسطين عبر الحدود الدولية والتي تجبييا إسرائيل شيريًاه، حيـث تبمـغ قيمتيـا الشـي رية نحـو والواردة من وا 
 ’.مميون دوالر 120

ومضى قائبًل انو يجب عمى موظفي القطاع الحكومي أن يعمموا أن إسرائيل لو قررت حجب أموال الضرائب 
عن السمطة خبلل الفترة المقبمة، فإن الرواتب لن تسـمم فـي موعـدىا، وقـد يـتم صـرف أنصـاف رواتـب. بسـبب 

 عدم وجود موارد مالية مستدامة لخزينة الدولة.
كر أن فــاتورة الرواتــب لمــوظفي الســمطة الفمســطينية بمغــت خــبلل الشــيور التســعة األولــى مــن العــام الجــاري يــذ

مميــار دوالر  137مــن إجمــالي اإليــرادات الضــريبية البالغــة  %88مميــار دوالر، اي مــا يمثــل نحــو  1345نحــو 
 ’مميار دوالر. .2.8من إجمالي نفقات السمطة في نفس الفترة والبالغة  %48لنفس الفترة، ونحو 

 9/44/1043، القدس العربي، لندن
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اســتنكر نائــب فــي المجمــس التشــريعي الفمســطيني الــدعوات التــي وجيتيــا بعــض قيــادات حركــة "فــتح" لــرئيس 

ذا يعـّد مخالفـة صـريحة لمقـانون السمطة محمود عباس الستحداث منصب نائب رئيس، مشيرًا إلى أن أمـرًا كيـ
 األساسي بالدستور الفمسطيني المؤقته.

وقــال النائــب عــن كتمــة "فــتح" البرلمانيــة فــي المجمــس التشــريعي الفمســطيني، ماجــد أبــو شــمالة، "إن مــا يحكــم 
طة تصــرفاتنا القانونيــة وتوجياتنــا ورغباتنــا ىــو القــانون األساســي الــذي يــنظم العبلقــة بــين المجتمــع وبــين الســم

الحاكمــة وأي مخالفــة لنصــوص ىــذا القــانون ال يبنــى عمييــا باعتبــار أنــو مــا بنــي عمــى باطــل فيــو باطــل  فــبل 
يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال االعتــداء عمــى نصــوص القــانوني األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى نشــوء كيــان ىــش 

 بدون شرعية قانونية"، وفق قولو.
"فمسطين أون الين" نسخة عنو، اليـوم، عمـى أن المجمـس وأّكد النائب أبو شمالة في تصريح صحفي وصمت 

التشريعي الفمسطيني ىو صـاحب الواليـة القانونيـة وىـو الجيـة المخّولـة والتـي تممـك السـمطة لتعـديل أو حـذف 
ه مـن الدسـتور 120أو إضافة مواد عمى القانون األساسي بأغمبية ثمثي أعضـائو، وذلـك بموجـب المـادة برقـم 

 المؤقت.
 8/44/1043، ن الينفمسطين أو
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قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي األمـين العـام لحركـة المبـادرة الوطنيـة الفمسـطينية إن مكونـات : رام اهلل
 إسـرائيلكل الشعب الفمسطيني من قبل الجريمة أصبحت كاممة وواضحة بحق الرئيس الشييد ياسر عرفات و 

 وحكاميا.
وأضــاف البرغــوثي فـــي تصــريح صــحفي امـــس أن كــل الــدالئل تؤكـــد أن إســرائيل ىــي المســـؤولة عــن جريمـــة 
اغتيال الرئيس عرفات سواء مـن حيـث تـوفر الـدافع السياسـي واألدلـة الظرفيـة التـي تشـمل تصـريحات مسـجمة 

 شاؤول موفاز أو المعطيات الطبية.لقادة وحكام إسرائيل مثل ارئيل شارون و 
 9/44/1043، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ان: أجواء متوترة سادت لقاء عباس وكيري في عم  "األناضول"مصدر لـ 9

دقـائق مــن بدايتــو  10مصـدر حضــر المقــاء قـال لؤلناضــول إن كيــري غـادره غاضــبا بعــد : األناضــول -عمـان
 واشنطن.وعاد إليو بعد اتصاالت مع مرجعياتو في 

حيث ساد التوتر في لقاء جمع الـرئيس الفمسـطيني محمـود عبـاس بـوزير الخارجيـة األمريكيـة جـون كيـري فـي 
 العاصمة األردنية عمان مساء أمس األول، بحسب مصدر مطمع حضر المقاء.

ر وقال المصدر، الذي طمب عدم اإلفصاح عن اسمو لمراسل األناضول، إن المقاء الذي عقد في منزل السفي
الفمســـطيني بعمــــان عطـــا اهلل الخيــــري، وخصـــص لبحــــث آليــــات كســـر جمــــود المفاوضـــات بــــين الفمســــطينيين 

دقــائق مــن  10واإلســرائيميين، "ســادتو أجــواء متــوترة". وأضــاف المصــدر أن "كيــري غــادر المقــاء غاضــبا بعــد 
اتصــاالت عــدة،  بدايتــو، ومكــث فــي حديقــة منــزل الســفير الفمســطيني". وأشــار المصــدر، الــى أن "كيــري أجــرى

لــدى مكوثــو فــي حديقــة منــزل الســفير الفمســطيني، مــع مرجعياتــو فــي اإلدارة األمريكيــة، وىــّم بركــوب مركبتــو 
 لممغادرة، إال أن اتصاال تمقاه دفعو إلى العودة إلى المقاء".

طيني وشارك في المقاء، إضافة لعباس وكيري، كبير المفاوضين الفمسطينيين صائب عريقات، والسـفير الفمسـ
اإلســرائيمية، وكــذلك مناقشــة  –وخصــص المقــاء لبحــث آليــات كســر جمــود المفاوضــات الفمســطينية فــي عمــان.

 مسودة مشروع تقدمت بيا تل أبيب إلى رام اهلل حول مدينة القدس المحتمة.
غضب الجانـب الفمسـطيني الـذي عارضـيا بشـدة، فيمـا تبناىـا وزيـر  –وفق المصدر–وأثارت مسودة المشروع 

رجية األمريكي. وتقضي مسودة المشروع اإلسرائيمي بتقاسم المسجد األقصى المحتمـة زمانيـا ومكانيـا بـين الخا
الفمســـطينيين واإلســـرائيميين، وىـــو مـــا يخـــالف أســـس عمميـــة الســـبلم بـــين الجـــانبين. وتشـــيد مفاوضـــات الســـبلم 

وليتو لآلخــر، وتحــاول واشــنطن اإلســرائيمية جمــودا منــذ اعــوام، فيمــا يتبــادل الطرفــان تحميــل مســؤ  -الفمســطينية
 إعادة تنشيط المفاوضات.

واســتأنف الجانبــان، الفمســطيني واإلســرائيمي، أواخــر تمــوز الماضــي، مفاوضــات الســبلم، برعايــة أمريكيــة فــي 
واشنطن، بعد انقطاع دام ثبلثة أعوام  جراء تمسك الحكومة اإلسرائيمية باالسـتيطان. وبينمـا لـم يعمـن رسـميا، 

ن نتــائج تمــك المفاوضــات التــي يفتــرض أن تســتمر لمــدة تســعة أشــير، وتتمحــور حــول قضــايا حتــى اليــوم، عــ
الحل الدائم، وأبرزىا قضايا الحدود، والمستوطنات، والقـدس، وحـق العـودة لبلجئـين، قالـت صـحيفة "معـاريف" 

وىريـة حـول اإلسرائيمية، مؤخرًا، إن المفاوضات بين الجانبين، وصمت إلـى "طريـق مسـدود"، جـراء خبلفـات ج
 قضية الحدود.

 9/44/1043، السبيل، عم ان
 

 قت لألجيال جريمة قتل عرفاتالجزيرة وث   قناة سيى عرفات: 40
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اعتبرت أرممة الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات أن تقرير الخبراء السويسريين لم : محمد العميـ باريس 
تـل" ارتكبـت. ورأت أن الجزيـرة سـاعدتيا فـي يدع مجاال لمشك بأن عرفات مـات مسـموما وأن ىنالـك "جريمـة ق

 توثيق الجريمة لمتاريح ولؤلجيال المقبمة.
تحقيق الجزيرة وثق قضية موت ياسر عرفات لمتاريح. والجزيرة ساعدتني بتوثيق ىـذه الجريمـة لمتـاريح وقالت 

 ولؤلجيال بأن ىنالك شخصا رفض تقديم التنازالت في قضية الشعب الفمسطيني وقتل.
 8/44/1043، ة نت، الدوحةالجزير 

 
 

 الفمسطينيون في لبنان تحت القانون أبو العردات في مؤتمر فتح: 44
افتتحت حركة "فتح" في منطقة صور مؤتمرىا الثالـث الـذي حمـل اسـم "دورة الشـييدة ىـدى فـارس"، فـي قاعـة 

العــردات ســر الحركــة فــي لبنــان فتحــي ابــو  أمــينالشــييد فيصــل الحســيني فــي مخــيم الرشــيدية، فــي حضــور 
وعضو المجمس الثوري سمير الرفاعي وآمنة جبريل، امين سر االقميم رفعت شناعة وقيادة االقميم في لبنـان، 

 ممثمي فصائل منظمة التحرير والقوى واالحزاب المبنانية.
وألقى عضو المكتب السياسي لـ"جبية النضـال الشـعبي الفمسـطيني" تـامر عزيـز كممـة منظمـة التحريـر تحـدث 

ن "تحديات أساسية وتنظيمية اوالىا التمسك بالحقوق والثوابت الفمسطينية التـي ارسـى دعائميـا الشـييد فييا ع
ياســر عرفــات ىــي دولــة فمســطينية كاممــة الســيادة وعاصــمتيا القــدس وعــودة البلجئــين. والثانيــة، ىــي التمســك 

 رىا".بمنظمة التحرير ممثبل شرعيا وحيدا لمشعب الفمسطيني وتفعيل مؤسساتيا وتطوي
وشــدد ابــو العــردات عمــى أن حركــة فــتح ومنظمــة التحريــر تقفــان عمــى ارض صــمبة عمــى رغــم كــل مــا تعيشــو 

ال داعــي لبلنقســام ولتتحمــل الجيــات التــي  أنمنطقتنــا العربيــة. وان وحــدة الحركــة مســؤوليتنا جميعــا .واعتبــر 
جــراءتعرقــل المصــالحة  يح. وأكــد ان البلجئــين الفمســطينيين اهلل والشــعب والتــار  أمــاماالنتخابــات مســؤوليتيا  وا 

ـــى الدولـــة المبنانيـــة  ـــادر  أنتحـــت القـــانون ولكـــن فـــي المقابـــل عم الفمســـطيني الحقـــوق المدنيـــة  إعطـــاء إلـــىتب
 واالجتماعية.

واكد نائب امين سر اقميم حركـة فـتح فـي بيـت لحـم فـراس الشـوممي ان "واقـع البلجئـين الفمسـطينيين فـي لبنـان 
التنا إلـــى الـــرئيس محمـــود عبـــاس والمجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح بضـــرورة العمـــل يفـــرض عمينـــا ان تكـــون رســـ

العطــاء المزيــد مــن االىتمــام والــدعم ألبنــاء شــعبنا فــي لبنــان وســوريا بعــد مــا تعــرض لــو جــراء االحــداث التــي 
 تعصف بو".

 9/44/1043، المستقبل، بيروت
 

 فتح تنتخب قيادة جديدة لمنطقة صور جنوب لبنان  41
انتخبــت حركــة فــتح قيــادة جديــدة لمنطقــة صــور مــن تســعة أعضــاء، ىــم توفيــق عبــد اهلل ومحمــد  :آمــال خميــل

بقاعي وخالد زمزم وأبو فادي منور وأبو محمد قاسم ونادية قاسم وعميا زمزم وخميل نصار وأبو باسل جبلل، 
الي وعشـــرة ســـبعة مـــنيم أعيـــد انتخـــابيم. ميمـــة ىـــؤالء اإلشـــراف عمـــى الرشـــيدية ومخيمـــي الـــبص والبـــرج الشـــم

 «. مؤتمر المنطقة الثالث»تجمعات صغيرة لبلجئين الفمسطينيين. واختتمت االنتخابات 
فـي الـبص، المخصـص لمفتحـاويين المنتشـرين خـارج « منطقـة عمـار بـن ياسـر»في الوقت ذاتـو، عقـد مـؤتمر 

ممـاثبًل عقـد « فتحاويـاً » المخيمات، وانتخب من بين األعضاء سبعة منـدوبين. مـؤتمر صـور، أعقـب مـؤتمرًا 
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في قيادة منطقتي مخيمات بيروت والشمال قبل أيام، عمى أن يستتبع بمؤتمر آخـر يعقـد فـي مخيمـات البقـاع 
فــــي الخــــامس عشــــر مــــن الشـــــير الجــــاري وفــــي مخيمــــات صــــيدا بعـــــده بيــــومين. وتؤســــس ىــــذه المـــــؤتمرات 

ير المقبــل فـي بيـروت، الــذي ، المزمــع عقـده منتصـف الشـ«إقمـيم فــتح العـام فـي لبنـان»، لمـؤتمر «المناطقيـة»
ـــدة لــــ ـــيم والمنـــاطق  15مـــن « الســـاحة المبنانيـــة»سيشـــيد انتخـــاب قيـــادة جدي عضـــوًا. وسيشـــارك أعضـــاء اإلقم

المنتخبون في المؤتمر العام السابع لمحركة المحدد في مطمع آب المقبل في مقـر السـمطة الفمسـطينية فـي رام 
 اهلل.

  9/44/1043األخبار، بيروت، 
 

 في جنوب لبنان الرشيدية مخيم فتح تواجو السمفية فيالمبنانية:  "األخبار" 43
لمبحـث فـي تنـامي ظـاىرة  في جنوب لبنـان الرشيدية مخيم قبل أسبوعين، ضباط فتح في ،اجتمع: آمال خميل

التشـــدد، ومغـــادرة عـــدد مـــن أبنـــاء مخيمـــات صـــور إلـــى ســـوريا لمقتـــال ضـــد الجـــيش الســـوري. ورفـــع الضـــباط 
أكـد مصـدر و م السـتقطاب الشـباب ودعميـم منعـًا السـتغبلليم مـن قبـل تمـك المجموعـات. توصيات إلى قيـادتي

، أن أكثـر مـن عشـرة شـبان مـن بيـنيم فمسـطينيون نـازحون مـن اليرمـوك، غـادروا فـي «األخبار»أمني لبناني لـ
واســتقر فــي األســابيع الماضــية إلــى ســوريا بقيــادة والء ط. الــذي يعــّد أميــرىم. واألخيــر كــان ســجينًا فــي روميــة 

 الرشيدية منذ عامين، وبدأ باستقطاب الشبان في إطار الفكر المتشدد والتكفيري.
المـؤتمرات »،  إلـى أن «األخبـار»العميـد توفيـق عبـد اهلل فـي حـديث لــفـي فـتح أشار أمين سر منطقـة صـور و 

فــي  90اول الحاليــة ىــدفيا رص الصــفوف لمواجيــة التحــديات التــي تتــربص بالحركــة مــن البطالــة، التــي تطــ
ئة مـن سـكان المنطقـة، والعجـر المـالي الـداخمي وتـأخير الرواتـب والطبابـة، وصـواًل إلـى انتشـار المخـدرات االم

 «. بين شباب المخيمات وتنامي الظواىر المتشددة وعبء النازحين من سوريا
«. التحريضــية بــذل الجيــود ليــل نيــار لمنــع تنــامي الظــواىر المتشــددة وقمــع الخطابــات»عمــى عبــد اهلل وأكــد 

منع أكثر من خطيب من الصعود مجددًا إلـى منـابر المسـاجد فـي الرشـيدية بسـبب خطـابيم »كذلك أشار إلى 
ـــق ـــازحين مـــن ســـوريا «. التحريضـــي، وجـــرى اســـتدعاؤىم لمتحقي وكشـــف عـــن تكميـــف لجـــان خاصـــة رصـــد الن

 وتحركاتيم.
  9/44/1043األخبار، بيروت، 
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نفت حركـة حمـاس ادعـاءات رئـيس السـمطة محمـود عبـاس المتكـررة حـول تـدخل حمـاس فـي الشـأن المصـري 
بــوك" "إن ادعــاءات عبــاس  وقــال النــاطق باســم الحركــة ســامي أبــو زىــري فــي تصــريح عبــر "الفــيس الــداخمي.

ـــو ال ـــة عمـــى تدخم ـــب األمـــور ولمتغطي ـــة لقم سياســـي المتكـــررة بتـــدخل حمـــاس فـــي الشـــأن المصـــري ىـــي محاول
وأكد أبو زىري التـزام حركـة حمـاس بعـد التـدخل  والميداني في الشأن المصري ودعم طرف ضد طرف آخر".

 في الشأن المصري.
 8/44/1043، فمسطين أون الين

 
 

 في الضفة الغربية من أنصارىا ستةحماس تتيم السمطة باعتقال  45
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مـــن أنصـــارىا فـــي  6الفمســـطينية باعتقـــال  أمـــس األجيـــزة األمنيـــة” حمـــاس“اتيمـــت حركـــة  :رام اهلل باالتحـــاده
الضفة الغربية. وقالت في بيان، إن أجيزة أمن السمطة الفمسطينية صّعدت من حمبلت االعتقال واالستدعاء 

فـي محافظـة نـابمس، واسـتدعت  6ضّد أنصار حركة حماس ونشطاء الكتمة وطمبة الجامعات، حيث اعتقمـت 
يـــان أنــو اســـتمرارًا لمسمســل التنســـيق األمنــي، اعتقمـــت قــوات االحـــتبلل طالبــًا جامعيـــًا فــي قمقيميـــة. وأضــاف الب

 اإلسرائيمي فجر امس الطالب في جامعة بيرزيت، أسيد البنا، بعد اقتحام منزلو في بمدة بيتونيا.
 9/44/1043، االتحاد، أبو ظبي
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ه مســـيرا جماىيريـــا شـــارك بـــو المئـــات مـــن 11-8ب ]أمـــس  ليـــوم الجمعـــةعصـــر ا نظمـــت حركـــة حمـــاس: غـــزة
 الممثمين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب اإلعبلمي لحماس إن نحو ألف ممثم شاركوا فـي المسـير وقـاموا فـي نيايتـو بـأداء صـبلة الغائـب 
 ثر عمى جثتي اثنين من منفذييا.عمى أرواح شيداء عممية "بوابة المجيول" التي نفذىا القسام ولم يع

ورفــع المشــاركون فــي المســير صــور لمشــيداء قــادة حركــة حمــاس والقســام، ويــأتي تنظــيم المســير مــع اقتــراب 
حمول ذكرى معركة حجـارة السـجيل التـي لقنـت المقاومـة فييـا االحـتبلل درسـًا قاسـيًا، وفرضـت عميـو شـروطيا 

 في التيدئة التي أعقبت المعركة.
 8/44/1043، سطيني لإلعالمالمركز الفم
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: قالت صحيفة بىآرتسه العبرّية، ظير امس، عمى موقعيا االلكترونّي إّن د ب أ – زىير أندراوس -الناصرة
ّدة األمريكّية عمى خمفية تصريحات رئيس الوزراء أزمة حاّدة اندلعت بين الدولة العبرّية والواليات المتح

اإلسرائيمّي بنيامين نتنياىو، أمس قبيل اجتماعو مع وزير الخارجية األمريكية جون كيري، والتي قال فييا أّن 
إسرائيل ليست ممتزمة باالتفاق مع الجميورية اإلسبلمّية اإليرانّية حول المّمف النووّي، وأّنيا، أْي الدولة 

ّية، ستقوم بكل ما يجب أن تقوم بو لحماية نفسيا وأمن مواطنييا، عمى حّد تعبيره. وأضاف رئيس العبر 
الوزراء اإلسرائيمّي قائبًل إّنو ُيدرك بأّن اإليرانيين راضون، ويجب أن يكونوا راضين، اطن، لكونيم حصموا 

 عمى كل شيء ولم يقوموا بتقديم أّي شيء.
ان حصمت عمى كّل ما ُتريده، إذ أّنيا سعت إلى تخفيف العقوبات االقتصادّية وتابع نتنياىو قائبًل إّن طير 

المفروضة عمييا من قبل الدول الغربّية بعد مرور عّدة سنوات عمى فرض ىذه العقوبات الصارمة، مشّدًدا 
ون بتخفيض عمى أّن إيران حصمت عمى ىذا األمر دون أْن تُقّدم أّي شيء، مشيًرا إلى أّن اإليرانيين ال يقوم

 قدرات تخصيب اليورانيوم المتوفرة لدييم. 
باإلضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اإلسرائيمّي إّن الدولة العبرّية ترفض ىذا االتفاق بشكل تام، الفتا إلى 
أّن الكثير من الشركاء في الشرق األوسط يشاطرونو الرأي، وبينيم من يقول ذلك صراحة. وأردف قائبًل إّن 

يل ليست ممتزمة بمثل ىذا االتفاق، وأنيا ستبذل كل ما بوسعيا من أجل حماية نفسيا وحماية أمن إسرائ
مواطنييا. وأضاف أن األمر مماثل بالنسبة لممفاوضات مع الفمسطينيين. وقال إّنو لن يساوم عمى أمن 

ك، أوضح، كما أفاد إسرائيل وعمى مصالحيا الحيوية أمام أي ضغط دولّي، عمى حّد تعبيره. عبلوة عمى ذل
الموقع االلكتروني لصحيفة بىآرتسه إّنو يتحّتم ممارسة الضغوط في المكان الصحيح، وأن ذلك يجب أن 
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يكون عمى الفمسطينيين الذين يرفضون التحرك، عمى حد تعبيره. وقال إّنو ميما كانت الضغوطات شديدة 
 األمنية والقومية األساسية إلسرائيل. فإن ذلك لن يجعل الحكومة اإلسرائيمية تساوم عمى مصالحيا 

ولفت الموقع العبرّي إلى أّن وزير الخارجية األمريكّية فّضل عدم اإلدالء بتصريحات مشتركة في بداية لقائو 
مع نتانياىو، وذلك لتجنب حصول مواجية عمنية بين الطرفين، وعندىا قرر نتانياىو التحدث لوحده 

مع إيران. وأشار الموقع إلى أّن المقاء بين نتنياىو وكيري ُعقد في  ومياجمة الصفقة التي يجري عقدىا
مطار بن غوريون الدولّي في ساعات الصباح من يوم أمس، قبيل مغادرة كيري متوجًيا إلى جنيف 

يران، وىي الزيارة التي لم تكن مخططة.   لممشاركة في المحادثات بين الدول العظمى وا 
يفة بيديعوت أحرونوته عمى اإلنترنت إّن العبلقات المتوترة جًدا بين في السياق ذاتو، قال موقع صح

الواليات المتحّدة وبين إسرائيل لوحظت في مطار بن غوريون، ذلك أّن كيري ونتنياىو لم يتصورا سوًيا، كما 
 ة قصيرة جًدا.ىو متّبع، كما أّن رئيس الوزراء اإلسرائيمّي بدا غاضًبا جًدا، كما أّن المقاء بينيما استمر لفتر 

اوضح أن االتفاق ليس سببا اللغاء خيار اسرائيل بتوجيو ضربات عسكرية ضد إيران  نتنياىووأضافت أن 
 كوسيمة لوقف برنامجيا النووي المثير لمجدل.

 9/44/1043، القدس العربي، لندن
 

  ينبغي التخوف من التيديدات باندالع انتفاضة ثالثة: اليعمون 48
قّمل وزير دفاعو موشيو يعمون من تحذيرات وزير الخارجية األميركي جون كيري : يأسعد تمحم –الناصرة 

 إلسرائيل بأن فشل المفاوضات بينيا وبين الفمسطينيين قد يتسبب في اندالع انتفاضة ثالثة.
ال ينبغي التخوف من التيديدات باندالع »وقال وزير الدفاع في تصريحات لوسائل إعبلم عبرية إنو 

، محمبًل الفمسطينيين مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات، ورافضًا الربط بين الصراع «الثةانتفاضة ث
اإلسرائيمي مع األوضاع في المنطقة أو مع الممف االيراني. واستبعد حبًل لمصراع في المدى  –الفمسطيني 

يبدو أننا لن نحل ال يوجد أي مؤشر في الجانب الفمسطيني يقود إلى تسوية ... لذلك »المنظور، وقال: 
 «.الصراع عمى أساس اعتقادنا، وسيتم التوصل إلى حل مع مرور الوقت

االسرائيمي، وربط كل شيء بيذا الصراع،  -ودعا إلى وقف الربط بين الممف االيراني والنزاع الفمسطيني 
و عمى ىناك من يرى أن الصراع ى»مضيفًا أن المنطقة ليست مستقرة ليس بسبب ىذا الصراع. وأضاف: 

وسينتيي عند حدود ذلك العام، لكنني لم أسمع أيًا من القيادة  1967األراضي فقط، وأنو بدأ عام 
الفمسطينية، بمن فيو بالرئيس محمود عباسه أبو مازن يقول إنو مستعد العتبار أي تسوية نيايَة الصراع 

 «.ونياية المطالب، واالعتراف بإسرائيل الدولة القومية لمشعب الييودي
ىناك عممية سياسية نحن معنيون »وغمز من التدخل األميركي في الحض عمى التوصل إلى تسوية بالقول: 

بيا، ومن جية أخرى ىناك من يعرف ويشرح لنا ما ىو الحل، ويعرف كيف الوصول إليو خبلل فترة 
 «.قصيرة

يح مونس بتل أبيبه ندير صراعًا مفتوحًا ومتواصبًل ... لكن الفمسطينيين يتحدثون عن الش»وأضاف: 
ومجدل بأشكمونه ... نحن خرجنا من قطاع غزة وىم يواصمون مياجمتنا، إنيم يربون الجيل الناشئ عمى 

وتابع أنو ال يرى مجااًل ألي تسوية حيال ىذه «. أن حيفا وعكا ىما ميناءان فمسطينيان، وغير ذلك
عني أننا نريد مواصمة السيطرة عمى وال يبدو أننا سنتوصل عمى أساس اعتقادنا ... ال أ»األوضاع، 

الفمسطينيين إنما لدييم استقبلل سياسي، وجيد أن يكون أمر كيذا ... نحن مع تطوير االقتصاد والحكم في 
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السمطة الفمسطينية وفرض القانون والنظام والتعميم ... لكن يبدو إننا إزاء حالة ال حل ليا في الوقت الراىن، 
مينا إدارة األمور بذكاء، وال ينبغي أن نخشى تيديدات باحتمال اندالع انتفاضة إنما مع مرور الوقت ... ع

 «.ثالثة
ولم تتفق معو رئيسة طاقم المفاوضات وزيرة القضاء تسيبي ليفني التي قالت لئلذاعة العامة إن تحذيرات 

طينيين ىو أمر ىو يعتقد أن اتفاق سبلم بيننا وبين الفمس»كيري نابعة عن اىتمامو بمصمحة إسرائيل و 
 «.مصيري بالنسبة الى إسرائيل وأمنيا، ويحذر في الوقت ذاتو من أن اليدوء السائد اليوم ىو ىدوء موقت

 9/44/1043، الحياة، لندن
 

  السالم العالمي"إسرائيل" و سيئة لمغاية وخطر عمى " صفقة جنيفوخبراء إسرائيميون: " سياسيون 49
في جنيف، جاءت ردود « 1+5»لمفاوضات بين طيران ومجموعة بقدر مستوى اإلحباط إزاء ا: عمي حيدر

جدَّد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو رفضو المطمق لصفقة جنيف، مشيرًا ، حيث إسرائيلفي الفعل 
إلى أنو ذكَّر وزير الخارجية األميركي جون كيري، بموقفو السابق من أن أي صفقة مع إيران أفضل من 

 معيا. االتفاق السيئ
وأكد نتنياىو أن الصفقة المطروحة حاليًا سيئة لمغاية  ألنيا تمنح ايران كل ما كانت تتمناه في ىذه المرحمة 

لى إعادة النظر فييا.  من دون تقديم أي شيء حقيقي. ودعا كيري إلى عدم التسرع في توقيع الصفقة وا 
ث إذاعي، من أن تخفيف العقوبات المفروضة أيضًا، حذرت وزيرة القضاء اإلسرائيمية تسيبي ليفني، في حدي

عمى إيران قد يتمخض عن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل، بعدما بذلت جيود جبارة طوال سنوات لتحقيق 
 ذلك.

وأكدت ليفني أنو يستحيل التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، إال من خبلل فرض العقوبات أو التيديد 
االستراتيجية يوفال شطاينتس، أن االتفاق في جنيف سيئ ألنو ينص باستخدام القوة. ورأى وزير الشؤون 

 عمى تقديم ايران تنازالت غير ميمة، وىي بمثابة نكتة ليس إال.
رغم ذلك، حاول رئيس معيد أبحاث االمن القومي الرئيس السابق لبلستخبارات العسكرية، المواء عاموس 

سرائيمية، مشيرًا إلى ان االتفاق، قيد االعداد، بين الدول يادلين، التخفيف من وقع االتفاق عمى الساحة اال
العظمى وايران، ليس سيئًا بالضرورة اذا ما كان اتفاقًا مرحميًا يستيدف فسح المجال امام مواصمة 

ولفت يادلين الى أن االتفاق قد يحول دون مضي المشروع النووي االيراني، قدمًا فيما كانت  المفاوضات.
ن مماطمة إيرانية متعمدة بيدف كسب الوقت لزيادة عدد أجيزة الطرد المركزي، بتخصيب اسرائيل تخشى م

 اليورانيوم وتشغيل مفاعل الماء الثقيل النتاج البموتونيوم في أراك.
في المقابل، استخدمت مصادر سياسية اسرائيمية تعابير أكثر حدة مما استخدم نتنياىو، اذ اعتبرت االتفاق 

 «.خطرًا عمى اسرائيل والسبلم العالمي كمو»في جنيف  الذي تجري بمورتو
، في نيويورك، حامي «ىآرتس»اما عمى مستوى المعمقين السياسيين، فقد فسر المراسل السياسي لصحيفة 

شاليف، التوصل الى اتفاق بين الدول الغربية وعمى رأسيا واشنطن، مع إيران، بأنو يعود الى ان الواليات 
لخيار العسكري ضد ايران، ألنو بنظر مسؤولييا لن يحقق اليدف. وانيم بعد التقدم اطن المتحدة ال تؤمن با

 في جنيف، باتوا يعترفون بذلك عمنًا.
، رون بن يشاي، ان االتفاق «يديعوت أحرونوت»في االطار نفسو، رأى المعمق العسكري في موقع و 

مشيرًا الى ان ما ُطرح ال يفرض عمى  المطروح في جنيف ىو بداية المفاوضات عمى االتفاق األساسي،
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ايران تفكيك أي امر من برنامجيا النووي. وأن ما جرى ليس سوى شد لمكوابح، لكن مع إبقاء المحرك 
 شغااًل، وبالتالي تستطيع ايران االستمرار في التحرك الى االمام في المحظة التي تراىا. 

، أن االتفاق في جنيف ينيي نيائيًا الخيار «يوماسرائيل ال»في المقابل، رأى بوعز بسموت في صحيفة 
العسكري الذي يخيف الدول العظمى أكثر من االيرانيين. وان اسرائيل اكتشفت أنيم ال يفمحون في فيم 

، وخاصة أنو تبين إليران أنيا يمكنيا أن تواصل شتم أميركا وحرق عمميا، «رحمة أوباما في ببلد العجائب»
 منيا عمى ىدايا. وفي األسبوع نفسو، تحصل

 9/44/1043، االخبار، بيروت
 

 يياجم كيري لتحذيره من انتفاضة ثالثة "اإلسرائيمي اليمين" 10
ىاجم أقطاب باليمين اإلسرائيمي المتطرف أمس الجمعة، وزير خارجية أميركا : برىوم جرايسي -الناصرة

ودعا  يؤدي الى اندالع انتفاضة ثالثة.جون كيري، لتحذيره من أن فشل المحادثات اإلسرائيمية الفمسطينية قد 
وزير الحرب موشيو يعمون الى عدم االكتراث والخوف من تصريحات كيري، مدعيا أن الفمسطينيين "يربون 

 ابناءىم عمى الكراىية إلسرائيل".
وقال نائبو داني دنون، "ال اذكر متى حررت الواليات المتحدة ارىابيين وىي تطمب منا أن نحرر ارىابيين 

 كبادرة لمفمسطينيين الذين بالمقابل يواصمون التحريض ويشجعون الجيل القادم من الشباب".
أما رئيس االئتبلف النائب ياريف لفين فقال ان "حق اسرائيل ان تبني في كل ارجاء أرض اسرائيل ليس 

يبة تبعد فرص قاببل لمجدال. في واقع الشرق األوسط فإن تصريحات وزير الخارجية كيري، رغم نواياه الط
السبلم. وانا ادعو االدارة االميركية ألن توضح لمفمسطينيين ان يمتنعوا عن كل محاولة منيم لممس باسرائيل 

 في المؤسسات الدولية".
بدورىا، أوضحت نائبة وزير المواصبلت تسيبي حوطوبيمي من حزب الميكود الحاكم، إن "العرب رفضوا  

لتفكير بان البناء باالستيطانيه ىو أمر يعيق السبلم ىو تفكير كل وجود ييودي في أرض اسرائيل. ا
مغموط، وبزعميا، فاالنتفاضة الثانية اندلعت الن الفمسطينيين رفضوا قبول العرض السخي الذي عرضو 

وقال رئيس حزب المستوطنين "البيت الييودي"، وزير االقتصاد نفتالي بينيت  ييود باراك في كامب ديفيد".
الموحدة تحت سيادة إسرائيل ىي ضمانة لمسبلم ولن تكون سببا لمتيديدات عمى دولة اسرائيل. ان "القدس 

وفضبل عن ذلك، فقد سبق أن تعممنا بالطريق الصعب بان التنازالت بالذات عن اجزاء من ببلدنا تجمب 
 االرىاب وفقدان الشرعية. ووحدىا الوقفة القوية تجمب اليدوء واألمن".

م يحتقر الدولة التي تترك أمن مواطنييا سائبا ويحترم الدولة التي تصر وتقف عمى أمن وأضاف أن "العال
 مواطنييا بكل ثمن".

 9/44/1043، الغد، عم ان
 

 اتفاق بين "إسرائيل" وبولندا عمى صفقات لتعزيز الصناعات األمنية اإلسرائيمية :ميممان يوسي 14
منية والصحفي اإلسرائيمي يوسي ميممان عن كشف المتخصص في الشؤون األ: صفا –القدس المحتمة 

اتفاق بين "إسرائيل" وبولندا عمى صفقات لتعزيز الصناعات األمنية اإلسرائيمية تصل لمئات مبليين من 
وقال ميممان في تصريح لئلذاعة العامة اإلسرائيمية السبت إن بولندا تريد تعزيز تعاونيا مع  اليورو.
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ال سيما في مجال صناعة الطائرات بدون طيار في إطار صفقات قد تصل  الصناعات األمنية االسرائيمية،
 قيمتيا إلى مئات المبليين من اليورو.

وأوضح أن الرئيس البولندي برونيسبلف كوموروفسكي أكد خبلل زيارتو لمكيان قبل عدة أيام أن انتاج أجزاء 
 أن يفتح أمام "إسرائيل" أسواقًا جديدة.من الطائرات االسرائيمية بدون طيار في مصانع في ببلده من شانو 

واعتبر أن ذلك سيعزز وجود "إسرائيل" خاصة في دول إسبلمية ال تقيم عبلقات سياسية معيا، بما فييا 
ندونيسيا.   ماليزيا وا 

 9/44/1043، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 ا الذي يدف  "إسرائيل" لمتمسك بغور األردن؟: ممعاريف 11
وضع رئيس الحكومة اإلسرائيمية نتنياىو مؤخًرا أحد أكبر العقبات أمام التوقيع : ترجمة صفا -مةالقدس المحت

 عمى أي اتفاق دائم مع الفمسطينيين أال وىي تواجد عسكري إسرائيمي عمى طول نير األردن.
ة غور وفي ىذا السياق، كتبت صحيفة معاريف تقريًرا مفصبًل عمى موقعيا مساء الجمعة يتحدث عن أىمي

األردن ل"إسرائيل" وىل بإمكانيا التخمي عن تمك المنطقة لصالح اتفاق مع الفمسطينيين، حيث انقسمت 
 اطراء ما بين مؤيد ومعارض.

وتشير الصحيفة بداية إلى تصريحات نتنياىو األخيرة التي أكدىا في افتتاحية الجمسة األسبوعية لحكومتو 
إلسرائيمي سيحافظ عمى تواجده بغور األردن ضمن أي اتفاق األسبوع المنصرم حيث قال إن "الجيش ا

 مستقبمي مع الفمسطينيين"، وأكد عمى أن الحدود اإلسرائيمية ستمتد عمى طول نير األردن.
وتضيف الصحيفة أن غور األردن تحول مؤخًرا إلى الواجية في أعقاب الحديث عن اتفاق دائم مع 

 6500مستوطنة يسكنيا  21ألف دونم وأقامت "إسرائيل" فيو  800الفمسطينيين فالغور الذي تبمغ مساحتو 
مستوطن فقط أصبح من القضايا األكثر تعقيًدا بالمفاوضات ليصبح موازًيا لموضوعي القدس والبلجئين من 

 حيث األىمية.
وتمفت إلى أن "إسرائيل" غير مستعدة لمتنازل عن ما تصفو "بالكنز االستراتيجي" ولكن برئيسة طاقم 

 لمفاوضات الوزيرةه تسيبي ليفني تضغط لمقيام ببعض التنازالت في ىذا الممف الشائك.ا
وبالمقابل تشير الصحيفة إلى أن الطرف الفمسطيني المفاوض يرفض أي عرض ال يشمل انسحاب "إسرائيل" 
 الكامل من غور األردن "فمصمحة إسرائيل بالغور ليست أمنية بل اقتصادية" كما قال رئيس السمطة

 الفمسطينية محمود عباس ىذا األسبوع.
وأكد عباس أن "غور األردن يدر عمى اقتصاد إسرائيل من خبلل زارعة النخيل وتربية التماسيح والدجاج ما 

 مميون دوالر سنوًيا". 620قيمتو 
وسردت الصحيفة مواقف نتنياىو حول غور األردن عمى مر السنين، فقد تحدث سابًقا عن تواجد إسرائيمي 

 ي غور األردن، وشدد مؤخًرا عمى أن طبيعة ىذا التواجد يجب أن يكون عسكرًيا.ف
وقبل عامين تجول نتنياىو في الغور وقال في حينيا إنو "يتوجب عمى الجيش البقاء ىنا في أي اتفاق 

 مستقبمي مع الفمسطينيين".
عسكري عمى طول نير  وبعد ذلك بشيرين، قال أمام الكونجرس األمريكي إن "إسرائيل تطالب بتواجد

األردن"، ولكنو لم يقل بأن تكون السيادة ىناك ل"إسرائيل"، وقبل عام ونصف قال ممثل رئيس الوزراء 
اإلسرائيمي في محادثات التسوية إن "نتنياىو يطالب بالحفاظ عمى تواجد إسرائيمي في غور األردن لفترة 
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لجدل عندما أعمن عن إقامة جدار امني عمى طول محددة من الوقت"، ليأتي قرار نتنياىو مؤخرًا ليحسم ا
وبحسب نظرية نتنياىو األمنية التي يكررىا دائمًا ففقدان السيطرة عمى خط نير األردن شرًقا  نير األردن.

 سيدفع بالصواريح لموصول إلى حيفا و"تل أبيب".
وبية األسبق داني ياتوم إلى وبخبلف موقف نتنياىو المتشدد يشير رئيس الموساد األسبق وقائد المنطقة الجن

 أن مسألة تواجد "إسرائيل" في الغور ليست شرًطا لتفجر المفاوضات.
ويضيف ياتوم "ىنالك أىمية كبيرة لضمان عدم تيريب األسمحة والمخربين من الحدود الشرقية ولكن ىنالك 

ان االتفاق مبدئًيا تواجد أردني مكثف عمى الجانب اطخر من حدود النير تضمن عدم حصول ذلك وباإلمك
عمى تواجد إسرائيمي لمدة عام وبعدىا تنقل المسؤولية األمنية لمقوات األمريكية والبريطانية لضمان عدم 

 وجود تيريب"، كما قال.
ويوضح ياتوم أنو وبعد التأكد من وجود ىدوء في تمك المنطقة من ناحية أمنية فسيكون باإلمكان التنازل عن 

حذر من مغبة أن تفشل عقدة الغور المفاوضات مع الفمسطينيين بالكمية فينالك الكثير وي وجود قواتنا ىناك.
 من المسائل األكثر تعقيًدا وأىمية كالبلجئين والقدس والمستوطنات.

وينوه إلى أن مسألة العمق األمني ال تعني دائًما ضمان عدم وجود تيريب ويضرب لذلك مثااُل عمى محور 
زة ومصر حيث أشار إلى بقاء التيريب عمى أشده حتى أثناء التواجد المكثف صبلح الدين بين قطاع غ
 لمجيش اإلسرائيمي ىناك.

ويمفت إلى أن الفرق يكمن في أن السمطة الحاكمة ىناك تدعم األعمال المسمحة أما في الضفة فاالختبار 
 ىو كيفية منع السمطات ىناك األعمال المسمحة.

وبية السابق عمرام متسناع عمى مسألة الغور قائبًل إن "أىمية االتفاق تفوق بدوره، عمق قائد المنطقة الجن
 أىمية العمق االستراتيجي".

ويشير في ىذا السياق إلى إيفاء الجانب الفمسطيني بتعيداتو بمكافحة العمميات المسمحة، وتساءل "ما الذي 
لتي توافق عمى أن يقوم طرف آخر سيجمبو لنا شريط أمني من عدة مئات من األمتار، وأين ىي الدولة ا

واقترح متسناع في ىذا السياق االتفاق عمى فترة انتقالية طويمة من التواجد اإلسرائيمي  بمراقبة حدودىا؟".
العسكري في المنطقة وبعدىا لن يكون ل"إسرائيل" خيار سوى االعتماد عمى قوات دولية واتفاقات سياسية 

 ووسائل استخباراتية. 

 8/44/1043، فة الفمسطينية )صفا(وكالة الصحا
 

  عرفات بـ"البولونيوم" أمر "شبو مستحيل" خبير إسرائيمي: اغتيال 13
الناصرة: شّكك خبير إسرائيمي في نتائج الفحوصات المخبرية التي أثبتت وفاة الرئيس الفمسطيني الراحل 

 ياسر عرفات جّراء تسميمو بمادة "البولونيوم" المشّعة.
شعة اإلسرائيمي، أفراىام كوتين، "أن يكون ياسر عرفات قد تعرض لمتسميم بمادة وقال خبير طب األ

البولونيوم المشّعة مما تسبب في وفاتو، ىو أمر شبو مستحيل نظرًا لقصر فترة انشطار مادة البولوتونيوم 
ألقسام رعاية ورّجح المدير السابق  الذي يعني عمميًا استحالة رصد أي آثار ليا بعد سنوات"، عمى حد قولو.

األمراض السرطانية في مستشفى "رامبام" اإلسرائيمي، أن تكون كمية صغيرة من مادة "البولونيوم" قد ُوضعت 
 مؤخرًا في رفات عرفات، بحيث ظيرت في الفحوصات المخبرية، عمى حد تقديره.

 8/44/1043قدس برس، 
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 لكنيست أو محاكم االحتاللا األقصى ال يخض  لقوانين وتشريعاتالمسجد صبري:  عكرمة 11

حــذر رئــيس الييئــة اإلســبلمية وخطيــب المســجد األقصــى د.عكرمــة : عبــد الحميــد مصــطفى -القــدس المحتمــة
صــبري مــن قيــام االحــتبلل ببحــث مســتقبل المســجد األقصــى فــي الكنيســت أو فــي محــاكم االحــتبلل التــي قــال 

 في مستقبل األقصى". إنيا "ال تممك الحق القانوني وال التاريخي كي تتولى البحث
وقال صبري لــ"فمسطين": "المسـجد األقصـى ال يخضـع لقـوانين وتشـريعات الكنيسـت الصـييوني أو لمحـاكميم 
الباطمة، واالقتحامات اليومية لن تعطييم الحق في المسجد األقصى الذي ىو ممك خالص لممسممين فـي كـل 

مخطــط صــييوني يتضــمن تطبيــع المقدســيين ولفــت صــبري إلــى  دونمــا". 144ســنتيمتر مــن مســاحتو البالغــة 
رادة  عمى االقتحامات بحيث تصبح عادة وقانونا، إال أن المرابطين والمرابطات يواجيون كل اقتحام بعزيمـة وا 
أقوى من سابقتيا األمـر الـذي يفشـل ىـذه االقتحامـات، مشـيرا إلـى أن السـكوت عـن ىـذه االقتحامـات مـن قبـل 

مي والشــعبي يجعــل االحــتبلل يتمــادى فــي ىــذه االقتحامــات ويشــرعنيا فــي المسـتوى السياســي الفمســطيني الرســ
 قانون عنصري.

8/44/1043فمسطين أون الين،    
 

 فمسطينيا منذ استئناف المفاوضات 41لـ"قدس برس": استشياد  إحصائية 15
مسـطينيًا أظيرت إحصائية أعّدتيا وكالة "قدس برس إنترناشيونال" لؤلنباء، بـأن خمسـة عشـر شـييدًا فل: الخمي

 قضوا منذ استئناف مسيرة المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيمي والفمسطيني، قبل ثبلثة أشير.
ــة المفاوضــات بــين وفــد ممثــل عــن الســمطة الفمســطينية وآخــر عــن االحــتبلل اإلســرائيمي، فــي  واســتؤنفت جول

مفاوضـــات دام ثـــبلث تمـــوز بيوليـــوه الماضـــي، وذلـــك لممـــرة األولـــى بعـــد توقـــف عمنـــي لم 30واشـــنطن بتـــاريح 
ســـنوات، فـــي حـــين تواصـــمت االنتياكـــات واالعتـــداءات اإلســـرائيمية بحـــق المـــواطنين الفمســـطينيين وممتمكـــاتيم 
ومقدساتيم عمى الدوام. وجاء في التقرير اإلحصائي لـ "قدس برس"، أنو باستشياد الفمسطينيْين أنس األطرش 

عمــى حــاجزي "الكــونتينر" و"زعتــرة" العســكريان بجنــوب  وبشــير ســالم حبــابين الميمــة الماضــية بنيــران االحــتبلل
الضــفة الغربيــة المحتمــة وشــماليا، يرتفــع عــدد الشــيداء الفمســطينيين الــذين ســقطوا منــذ بــدء جولــة المفاوضــات 

 شييدًا. 14الجديدة إلى 
8/44/1043، قدس برس  

 

 حقوقية تدعو المجتم  الدولي إلى التحرك لوقف جرائم االحتالل مؤسسة 16
ه عمــى حــاجزين فــي 11|7اعربــت مؤسســة حقوقيــة عــن بــالغ قمقيــا لمقتــل فمســطينيين مســاء الخمــيس ب: غــزة

 الضفة الغربية، معتبرة ان ذلك جريمة حرب.
وقال المركز الفمسطيني لحقوق االنسان في يان لو تمقت "قدس برس" نسخة منو: "في جريمتين جديدتين من 

ميتــة، قتمــت قــوات االحــتبلل اإلســرائيمي فــي ســاعات مســاء أمــس، جــرائم االســتخدام المفــرط لمقــوة المســمحة الم
، مدنييِن فمسطينييِن عمى حـاجزين عسـكريين فـي الضـفة الغربيـة.  ُقتِـل األول 7/11/2013الخميس الموافق 

عمـى حــاجز زعتـرة، جنــوبي مدينــة نـابمس، فــي حــين ُقتِـل الثــاني عمـى حــاجز "الكــونتينر"، شـمال شــرقي مدينــة 
 بيت لحم".
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تعرض البيــان تفاصــيل مقتــل الفمســطينيين مــن قبـــل جنــود االحــتبلل اإلســرائيمي، مؤكــدا انــو ينظــر ببـــالغ واســ
الخطورة إلى ىاتين الجريمتين الجديدتين من جرائم االستخدام المفرط لمقوة المسمحة المميتة، مشـرا إلـى انيمـا 

 مدنيين الفمسطينيين.تقدمان دليبًل جديدًا عمى استمرار استيتار قوات االحتبلل بأرواح ال
8/44/1043، قدس برس  

 
 الضفة األسبوعيةيقم  مسيرات  االحتالل 17

أصيب عشرات المتظاىرين المحميين واألجانـب باختنـاق شـديد بالغـاز المسـيل لمـدموع  :نائل موسى -رام اهلل 
فـــي اثـــر قمـــع قـــوات االحـــتبلل مســـيرات الجمعـــة ضـــد االســـتيطان وجـــدار الضـــم والتوســـع والفصـــل العنصـــري 

 مختمف محافظات الضفة.
وخرجـــت مســـيرات حاشـــدة فــــي القـــرى المنتفضـــة ضــــد االســـتيطان والجـــدار تحيــــي الـــذكرى الســـنوية التاســــعة 

 الستشياد الرئيس الخالد ياسر عرفات قبل ان قمعيا قوات االحتبلل بالذخائر.
9/44/1043الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 

 لدراسي الميدد إثر انقطاع الكيرباءطمبة غزة يناشدون العالم إنقاذ عاميم ا 18
ناشـــد طمبـــة فمســـطينيون، المجتمـــع الـــدولي ســـرعة التـــدخل إلنقـــاذ عـــاميم الدراســـي بســـبب  رائـــد الفـــي: -غـــزة 

انقطاع التيار الكيربائي المستمر بعد توقف محطة توليد الكيرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل منذ نحو 
بلل مشـاركتيم فـي وقفـة احتجاجيـة، مسـاء الخمـيس، لكشـف المعانـاة ودعا عشـرات طمبـة المـدارس خـ أيام. 8

 التي يتعرضون ليا في غزة نتيجة الحصار واستمرار أزمة انقطاع التيار الكيربائي .
وشارك في الفعالية االحتجاجيـة التـي نظمتيـا الكتمـة اإلسـبلمية قـرب مدرسـة الفـاخورة فـي مخـيم جباليـا شـمال 

 دد من المدرسين.طالبًا وع 80القطاع، نحو 
ودعا المشاركون العالم إلى العمل عمى مساعدتيم إلنياء أزمة انقطاع التيار الكيربـائي وعـدم ضـياع عـاميم 

وأكـــد رئـــيس الكتمــة اإلســـبلمية فـــي فمســطين ىـــاني مقبـــل، أن طــبلب غـــزة يعـــانون مــثميم مثـــل بقيـــة  الدراســي.
 قد بدأوا االمتحانات النصفية.المواطنين من انقطاع التيار الكيربائي، والسيما وأنيم 

44/9/1043الخميج، الشارقة،   

 
 بدء التسجيل لمفوج الخامس ليذه السنة الدراسية تعمن عن أكاديمية دراسات الالجئين 19

أكاديميــة دراســات البلجئــين عــن بــدء التســجيل لمفــوج الخــامس ليــذه الســنة الدراســية مــن دبمــوم دراســات  أعمنــت
 .27/11/2013يوم األربعاء الموافق البلجئين حيث تبدأ الدراسة 

ىو برنامج أكاديمي مختص في دراسة قضية البلجئين الفمسطينيين تمنحو أكاديمية  دبموم دراسات الالجئين:
 دراسات البلجئين في لندن، والجامعة األسيوية في ماليزيا، ويستخدم التعميم االفتراضي المباشر.

وزع عمى فصمين دراسيين "سنة دراسية " بواقع محاضـرة مباشـرة واحـدة مساقًا دراسيًا ي 18ويتكون الدبموم من 
 أسبوعيًا وستكون كل يوم أربعاء.

 ساعات. 9ساعة تدريسية لكامل الدبموم وبحث أو مشروع  81ساعة منيا :  90 عدد الساعات الدراسية:
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ت األكاديميــة بتخفــيض كنــوع مــن تســييل الدراســة لمــراغبين فــي الحصــول عمــى الــدبموم قامــ الرســوم الدراســية:
دوالر لكامـــل الـــدبموم مـــع رســـوم الشـــيادة، وىنالـــك مـــنح  300دوالر ليصـــل إلـــى  1000الرســـوم الدراســـية مـــن 

 جزئية و كاممة لمطمبة ولمحدودي الدخل وألبناء المخيمات.
 لمتسجيل عمى موق  االكاديمية:

http://www.refugeeacademy.org/pages/index.php?pageNo=13&mailpageNo=1&Reg_Kind=1 
 info@refugeeacademy.orgلمتواصل عبر البريد االلكتروني: 

8/44/1043  

 
 "جذور فمسطين" يفوز بجائزة أفضل كتاب عربي بمعرض الشارقة 30

ن بعــدت : ظبــي أبــو أالف ميــل، وتطمبــت  6عامــا و 64فمســطين، والبحــث عــن الجــذور، وحمــم العــودة إلييــا وا 
محــاور روايــة الكاتــب الفمســطيني محمــد مييــب جبــر التــي فــازت بجــائزة  ألــف قــدم، ىــي 30رحمــة عمــى عمــو 

 أفضل كتاب عربي بمجال الرواية في معرض الشارقة لمكتاب في دورتو الثانية والثبلثين.
ميل" ىو اسم الرواية، وىي المسافة التـي تفصـل بطـل الروايـة، بيـت مارتينيـك، المقـيم فـي المارتينيـك  6000"

 .1948عاما بسبب النكبة عام  64وطنو األصمي الذي ىجره والده قسرا منذ بجزر الكاريبي عن م
ن كـان لـم يعرفـو أبـدا وكأنـو طفـل تـم  ينقل الكاتب لمقارئ حزن الشعور بالغربـة، والحنـين إلـى الـوطن، حتـى وا 

يمــا تبنيـو، وال ييــدأ حتــى يتعــرف عمــى أبويــو الطبيعيــين، ميمــا كــان أىمــو بــالتبني رحيمــين بــو ومحبــين لــو، وم
 أدت الظروف إلى طمس ىويتو األصمية، وىو ما يرمز إليو اسم البطل المماثل السم بمد الميجر.

وتقـــدم الروايـــة، التـــي نشـــرت ىـــذا العـــام مـــن "دار الجنـــدي" لمطباعـــة والنشـــر بالقـــدس، توثيـــق تـــاريخي وثقـــافي 
نجوا من الموت، ومن طردوا  لمعاناة الشعب الفمسطيني منذ النكبة والعذاب الذي عاشو، وال يزال يعيشو، من

 من أرضيم، ومن بقوا في الوطن.
يشــار إلــى أن الكاتــب محمــد مييــب جبــر مقــيم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وصــدرت لــو روايــة العــام 

 ، كما في تقرير عمى سكاي نيوز عربية." 91-90الماضي بعنوان "
 9/44/1043رأي اليوم، لندن، 

 
 في دورتو الخامسة "ليالي الطرب في قدس العرب"ميرجان انطالق فعاليات القدس:  34

ـ وليـد عـوض: انطمقـت الخمـيس فـي مدينـة القـدس المحتمـة فعاليـات ميرجـان "ليـالي الطـرب فـي قـدس  رام اهلل
العرب "في دورتو الخامسة والتي تستمر حتى الثالث والعشرين من شير نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك 

 الحسيني التابعة لجامعة القدس. في قاعة كمية ىند
فــي عرضــيا ’ الجمعــة مــن قصــر رام اهلل الثقــافي مــع فرقــة "تــراث يــومعروضــيا  فافتتحــتأمــا مدينــة رام اهلل، 

 المقدم كتحية لمفنانة الراحمة وردة الجزائرية. 
النجـــاح يشـــار إلـــى أن الميرجـــان ليـــذا العـــام يقـــدم بالتعـــاون مـــع جامعـــة القدس/كميـــة ىنـــد الحســـيني، جامعـــة 

 الوطنية، ديار، بيت الطفل الفمسطيني.
9/44/1043القدس العربي، لندن،   

 السيسي يقدم نفسو خميفة لعبد الناصر لكنو لن يطعن بالسالم م  "إسرائيل"تقرير إسرائيمي:  31
أن كـل المؤشـرات « المعيد األورشميمي لمدراسـات الخارجيـة»ذكر تقرير إسرائيمي صادر عن  :القدس المحتمة

ى األرض ُتشــير إلــى أن الفريــق أول عبــدالفتاح السيســي، وزيــر الــدفاع، ينــوي خــوض االنتخابــات الرئاســية عمــ
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، وأضــاف التقريــر الــذي أعــده «يحــتفظ بغمــوض كبيــر حــول خططــو المســتقبمية»المقبمــة، عمــى الــرغم مــن أنــو 
ئيمي األسـبق، إسـحاق رابـين، نائب رئيس المخابرات الحربية اإلسرائيمية السابق، مستشار رئيس الوزراء اإلسرا

« منقـذ لمصــر»، و«وريـث لعبدالناصــر»العقيـد جـاكوب نيريــا، أن المصـريين ينظـرون إلــى السيسـي عمــى أنـو 
 من جماعة اإلخوان المسممين.

« حممـة ال ىـوادة فييـا»وقال جاكوب نيريا، المتخصص في الشؤون العربية بالمعيد، إن السيسـي الـذي يشـن 
ناء، عمــى خــبلف أســبلفو، مــن أجــل اســتعادة الســيادة المصــرية ىنــاك، لــن يواجــو أي عمــى اإلرىــابيين فــي ســي

فـــي « كممــات ناصــر الســحرية»منافســة حقيقيــة إذا قــرر خــوض انتخابــات الرئاســة، مشــيًرا إلــى أنــو يســتخدم 
 خطاباتو، ما جعل المصريين يرون فيو خميفة لعبدالناصر.

يمكن لمسيسي أن يقـرر البقـاء فـي موقعـو تحـت قيـادة رئـيس  من الناحية النظرية،»وأضاف تقرير المعيد أنو 
جديد منتخب ويستمتع بصبلحياتو كما يفعل اليوم، لكنو أيًضا من الممكن أن يعاني من نفس مصـير سـمفو، 
المشـــير طنطـــاوي، الـــذي انتيـــت مســـيرتو بجـــّرة قمـــم. السيســـي ال يريـــد أن يســـتنفر خصـــومو بـــالتطمع لمرئاســـة 

 «.مبكًرا
رئيس المخابرات الحربية اإلسرائيمية األسبق في تقريره إلى الحمـبلت التـي تأسسـت مـؤخًرا لـدعم وتطرق نائب 

ال يســـتطيع أي مراقـــب لممشـــيد »ترشـــح الفريـــق السيســـي لمرئاســـة، وحمـــبلت الدعايـــة التـــي تقـــوم بيـــا، وقـــال: 
ومواقــع التواصــل المصــري أن يتجاىــل حممــة الدعايــة لمسيســي عمــى مــدار األســابيع الماضــية، فــي التميفزيــون 

 .االجتماعي والممصقات في الشوارع. مصر تبدو وكأنيا مصابة بُحّمى السيسي
إحيــاء السيســي ذكــرى ناصــر كــان وســيمة لــو لتمبيــة أشــواق دفينــة لحقبــة مصــرية بــارزة فــي السياســة »وتــابع: 

فة لناصر، وىـدى الناصر حشدت من أجل منح السيسي الشرعية ليقدم نفسو خمي العربية والدولية. عائمة عبد
 «.الناصر كتبت خطاًبا مفتوًحا لو تحثو فيو عمى التقدم وتحمل المسؤولية عبد

إحياء الناصرية يمثل تحدًيا، فعبلقة ناصر بالواليات المتحدة كانت سيئة جًدا، وكذلك »وحذر التقرير من أن 
يـة السـبلم مـع إسـرائيل، وعمـى السيسـي لـم يطعـن فـي اتفاق»إال أنـو أشـار إلـى أن «. كان موقفـو تجـاه إسـرائيل

 األرجح لن يفعل طالما كان ىمو األساسي ىو توطيد نظامو ومحاربة اإلخوان.
ســرائيل ويــدرك أن قضــية   السيســي كــرئيس لممخــابرات الحربيــة يعــرف تعقيــدات العبلقــة األمنيــة بــين مصــر وا 

 «.قرار النظام المصريانعدام األمن في سيناء التي أثارتيا في إسرائيل موجية في األساس ضد است
المتابع لممشيد المصـري سـيمحظ تغييـرا فـي مشـاعر المصـريين تجـاه الواليـات المتحـدة مـن »وتابع التقرير أن 

 صداقة إلى عداء مفتوح. وىذا التغير تعاني منو إسرائيل أيًضا.
9/44/1043وكالة سما اإلخبارية،   

 
 "البمقاء"ة عمى طمبة تنفي توزي  أغذية إسرائيمي األردنية التربيةوزارة  33

نفت وزارة التربية والتعميم االتيامات التي وجيتيا نقابة المعممين لـ"مديرية تربية وتعميم  :آالء مظير-عمان 
 البمقاء" بتقديم أغذية إسرائيمية لطمبة المدارس. 

ت إسرائيمية عمى وقال مدير إدارة التعميم العام في "الوزارة" صالح الخبليمة إن "االتيامات بتوزيع منتجا
الطمبة غير صحيحة عمى اإلطبلق". وأكد أن "الوجبة التي تقدم لمطمبة في مناطق جيوب الفقر من منتجات 

 أردنية".
 9/11/2013، الغد، عم ان
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 األردن: الحركة االسالمية أقامت وقفة تضامنية نصرة لممسجد األقصى واألسرى  34

ء يوم أمس األول، وقفة تضامنية نصرة لممسجد االقصى أقامت الحركة اإلسبلمية مسا: السبيل –عمان 
المبارك ولؤلسرى في السجون الصييونية، ودعمًا لصمود األسير األردني المضرب عن الطعام في سجون 

 االحتبلل "عبلء حماد".
وبدأ مقدم االعتصام موسى الوحش حديثو عما يتعرض لو االقصى من انتياكات ومؤامرة لمتقسيم الزماني 

 مكاني وما يتعرض لو األسرى من تنكيل وحرمان من أبسط حقوقيم االنسانية.وال
وتحدث الدكتور تيسير الفتياني في كممة الحركة االسبلمية عن واجب االمة تجاه مقدساتيا وخاصة في ظل 

 اليجمة الشرسة عمى االقصى وأىمو.
 9/11/2013، السبيل، عم ان

 
 بإلغاء معاىدة "وادي عربة"تطالب  فعاليات شعبية وشبابيةاألردن:  35

نظمت فعاليات شعبية وشبابية في محافظة الكرك جنوبي األردن، وقفة احتجاجية ومسيرة اليوم : قنا –عمان 
الجمعة، تضامًنا مع الشعب الفمسطيني، واحتجاجا عمى سياسة االستيطان والتوطين والتيجير اإلسرائيمي في 

حسب ما ذكرت وكالة األنباء األردنية، بإلغاء معاىدة "وادي وطالب المشاركون، في المسيرة ب فمسطين.
قامة دولتيم المستقمة عمى األراضي الفمسطينية وعاصمتيا  عربة"، مؤكدين حق الفمسطينيين في العودة وا 

 القدس.
 9/11/2013، الشرق، الدوحة

 
 يجب تقديم شكوى ضد "إسرائيل"نائب رئيس مجمس النواب يدين التجسس اإلسرائيمي:  36

تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجمس األمن »دعا نائب رئيس مجمس النواب فريد مكاري، الحكومة إلى 
االجتياح اإلستخباري اإلسرائيمي لمبنان ال يقل خطورة عن اي اعتداء عسكري، وىو »، معتبرا ان «الدولي

وشدد عمى «. جتمع الدولييستوجب تحركًا عاجبًل وفاعبًل من الحكومة المبنانية إلثارة القضية امام الم
وجوب ان يكون الموقف المبناني من ىذا الموضوع موّحدًا في رفض ىذه الممارسات المخالفة لمقوانين »

اي انتياك لسيادة لبنان واي اعتداء عمى اراضيو، كائنًا من كان وراءه، واية محاولة »واعتبر ان  «.الدولية
 «.ؤول عنيا، يجب ان تقابل بموقف حازم من الدولة المبنانيةلزعزعة امنو، اّيًا كان الطرف الخارجي المس

أن التجسس عمى لبنان والمبنانيين ىو استمرار لمعدوان »في بيان، « جبية العمل اإلسبلمي في لبنان»ورأت 
 «.اإلسرائيمي المبرمج والمنظم ضد لبنان، وعمل إرىابي يمثل خرقا لممواثيق واألعراف الدولية

معن االسعد، رئيس « التيار االسعدي»ك الجديد لمسيادة المبنانية كل من: االمين العام لـكما ندد باالنتيا
 الشيح ىاشم منقارة.« مجمس قيادة حركة التوحيد اإلسبلمي»ببلل تقي الدين ورئيس « حزب الوفاق الوطني»

 9/11/2013، السفير، بيروت
 

 اإلسرائيميصحناوي: نستطي  الدفاع عن أنفسنا وعرقمة التنصت نقوال  37
، إلى «ديجيتال يو»أشار وزير االتصاالت نقوال صحناوي خبلل حوار مفتوح نظمو مؤتمر : ىيثم الموسوي

أن ثمة فريق عمل ُيحقق »وجود محطات تنصت وتشويش إسرائيمية عمى طول الحدود الجنوبية. وأوضح 
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لدى »ولفت إلى أنو «. لجيش المبنانيفي التنصت اإلسرائيمي مكّونًا من وزارة االتصاالت والييئة الناظمة وا
وأعمن أن التقرير الخاص بيذا «. بدء التحقيق، عّطل اإلسرائيميون الجياز الذي كان يستخدمو فريق التحقيق

لكن األكيد أن اإلسرائيميين يتنصتون ويشوشون، ال عمى منطقة الجنوب »الفريق في منتصف الطريق، 
أننا »وأكد صحناوي «. يضًا. وىذا أمر مخالف لمقوانين الدوليةفحسب، بل عمى كل األراضي المبنانية أ

 «.نستطيع الدفاع عن أنفسنا وعرقمة ىذا التنصت
 9/11/2013، االخبار، بيروت

 
 ت اإلسرائيمين نقف مكتوفي األيدي تجاه التنصحزب اهلل: ل 38

تأبيني في بمدة عين التينة  رئيس كتمة حزب اهلل البرلمانية النائب محمد رعد في احتفال : قالىيثم الموسوي
المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي »إن المقاومة ال تزال تنتظر ما ستقوم بو الدولة، مؤكدًا  :في البقاع الغربي
 «. تجاه ىذا األمر

 9/11/2013، االخبار، بيروت
 

 سيناءإلى  "القاعدة": قطر تضغط بقوة عمى حماس لمدف  بعناصر "تريبيون وورلد" 39
األمريكية إن قطر تضغط بقـوة عمـى حركـة حمـاس المسـيطرة عمـى قطـاع غـزة ” وورلد تريبيون“ة قالت صحيف

والتي تبحث عن حميف من أجـل دعميـا ماليـا بعـد سـقوط اإلخـوان بمصـر مـن أجـل إطـبلق سـراح المسـمحين 
 المرتبطين بتنظيم القاعدة.

المسـمحين المعـروفين بالســمفيين  وذكـرت مصـادر فمسـطينية أن الحركــة أطمقـت سـراح العشـرات مــن الجيـاديين
مقابل وعد قطري بمميارات الدوالرات، وأن األموال ستتدفق أكثـر وأكثـر إذا غيـرت حمـاس قيودىـا تجـاه ىـؤالء 

وأشــارت الصــحيفة إلــى أن المميشــيات المرتبطــة بتنظــيم القاعــدة مثــل جــيش اإلســبلم وجــيش االمــة  المســمحين.
مسـمح فـي غـارة عمـى معـاقميم فـي مدينـة  22ىـو مـا دعاىـا إلـى قتـل طالما مثمت تيديـدا إسـتراتيجيا لحمـاس و 

 بجنوب رفح قبل نحو ثبلثة اعوام.
وأوضحت الصحيفة أنو عمى مدى العاميين الماضيين، عززت أموال قطر وجود المميشـيات المسـمحة التابعـة 

 لتنظيم القاعدة والعمل بحرية إرىابية في شبو جزيرة سيناء.
فــد مــن كبــار رجــال الــدين الســنة مــن الكويــت وقطــر إلــى قطــاع غــزة وحثــوا قــادة ، وصــل و 2013وفــي مــايو 

 حماس عمى إطبلق سراح المعتقمين من المسمحين التي وصفتيم الصحيفة باإلرىابيين.
وبعد ضغوطات قطر، طالبت حماس بإبرام اتفاق يمزم المميشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة باإلمتنـاع عـن أي 

 الحصول عمى إذن من النظام اإلسبلمي.ىجمات ضد حماس دون 
وأضـــافت المصـــادر أن حمـــاس تريـــد الســـيطرة عمـــى جميـــع إمـــدادت األســـمحة المتدفقـــة عمـــى تمـــك الجماعـــات 
وتـــرفض عـــودة األســـمحة التـــي يـــتم مصـــادرتيا، وخـــبلل الشـــيريين الماضـــيين تـــم إطـــبلق ســـراح العشـــرات مـــن 

 مؤيدي القاعدة.
 8/11/2013وطن، واشنطن، 

 
 من حيازة سالح نووي إيرانلنتنياىو من   عيديت أوباما 10
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أعمـــن مســــؤول أميركـــي الجمعــــة أن المفاوضـــات الجاريــــة فـــي جنيــــف بـــين إيــــران ودول : وكــــاالت -الجزيـــرة 
ه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني قد مددت لميوم السبت، في حين 1+5مجموعة ب

ا بـرئيس الـوزراء اإلسـرائيمي بنيـامين نتنيـاىو ليؤكـد لـو التزامـو بمنـع إيـران اتصل الرئيس األميركي باراك أوبامـ
 من امتبلك سبلح نووي.

وفي واشـنطن اتصـل الـرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا بـرئيس الـوزراء اإلسـرائيمي بنيـامين نتنيـاىو وأطمعـو عمـى 
تزامـو بمنـع إيـران مـن امـتبلك سـبلح المحادثات الجارية حول البرنامج النووي اإليراني في جنيف، مؤكدا لو ال

 نووي. 
وأصــدر البيــت األبــيض بيانــا أعمــن فيــو عــن اتصــال أوبامــا بنتنيــاىو لمناقشــة مســألة إيــران والجيــود المســتمرة 

 لدفع حل سممي لمخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي اإليراني.
المســتجدات فــي المفاوضــات التــي تجــري فــي  وأضــاف البيــان أن أوبامــا أطمــع رئــيس الــوزراء اإلســرائيمي عمــى

جنيف حول البرنامج النووي اإليراني، وأكد التزمو القوي بالحؤول دون امتبلك إيران سبلحا نوويا، وىو ىدف 
يـران. واتفــق أوبامــا ونتنيـاىو عمــى البقـاء عمــى اتصـال حــول ىــذه  1+5المفاوضـات الجاريــة بـين  مجموعــة  وا 

 المسألة. 
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيـامين نتنيـاىو أن االتفـاق المحتمـل مـع إيـران "سـيئ جـدا"، وأكـد في المقابل اعتبر 

 أن ببلده ترفضو بقوة.
وردا عمــى االنتقــادات اإلســرائيمية أكــد البيــت األبــيض أن ىــذا الموقــف "ســابق ألوانــو"، وقــال جــوش إيرنســت 

طن لـيس ىنـاك اتفـاق فـي مفاوضـات جنيـف مساعد المتحدث باسم الرئيس األميركي بـاراك أوبامـا إنـو حتـى ا
ن أي انتقاد لبلتفاق سابق ألوانو.  وا 

سرائيل متفقتان تماما حول ضرورة منع إيران من امتبلك سبلح نووي".  وأكد إيرنست أن "الواليات المتحدة وا 
ســرائيل التــي تخشــى مــن اســتخدام اليو  رانيــوم ويثيــر تخصــيب اليورانيــوم مــن قبــل إيــران قمــق الــدول الغربيــة وا 

 % لغاية عسكرية.90% لمحصول عمى اليورانيوم المخصب بنسبة 20المخصب بنسبة 
9/44/1043الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 "اليونيسكو"تفقدان حقيما في التصويت في  "إسرائيل"الواليات المتحدة و 14

الواليــات  أنه أعمــن مصــدر فــي منظمــة االمــم المتحــدة لمتربيــة والثقافــة والعمــوم بيونيســكو: ا ف ب -بــاريس 
ســرائيلالمتحــدة  التــزام بشــأن  أيلــم تقــدما  ألنيمــافقــدتا بشــكل آلــي حقيمــا فــي التصــويت فــي ىــذه المنظمــة  وا 

 مساىمتيما المالية فييا.
وقــال ىــذا المصــدر طالبــًا عــدم كشــف ىويتــو "عمــى الئحــة الــدول التــي ستخســر حــق التصــويت ســتكون ىنــاك 

 الواليات المتحدة واسرائيل".
"ال ىذه وال تمـك قـدمت الوثـائق البلزمـة صـباح اليـوم لتجنـب خسـارة الحـق فـي التصـويت"، مممحـا  أن وأوضح

 بذلك الى غياب تعيدات من البمدين باستئناف مساىماتيما المالية.
وكانت اسرائيل والواليات المتحـدة توقفتـا عـن دفـع مسـاىمتيما بعـد قبـول عضـوية فمسـطين فـي اليونيسـكو فـي 

 .2011كتوبر تشرين االول/ا 31
بالمئـة مـن ميزانيتيـا  22مالية كبيرة في المنظمة التي اضطرت لخفض  أزمةانسحاب الواليات المتحدة  وأثار

 مبليين دوالر. 507الى  653التي انخفضت من 
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 شخص وظائفيم. 300 حوالييخسر  أنعمى ىذه الميزانية، يمكن  ولئلبقاء
وقــال  .2012آخــرون فــي العــالم فــي  900بــاريس وشــخص فــي مقرىــا فــي  1200وكــان يعمــل فــي المنظمــة 

المصــدر نفســو ان "الئحــة الــدول التــي لــن يعــود ليــا الحــق فــي التصــويت ســتعمن صــباح غــد بالســبته عمــى 
 باريس. االرجح في جمسة عامة" في مقر المنظمة في

9/44/1043الحياة، لندن،   

 
 معتمدة أكثر منيا عمى جداول تقوم عمى التخمينكيري لدعم المفاوضات  جوالت نيويورك تايمز: 11

نشرت صحيفة "انترناشونال نيويورك تايمز" اليوم الجمعـة مقـاال لمراسـميا مـارك النـدر بعـث بـو مـن : واشنطن
جـون كيـري فـي دول الشـرق االوسـط، وكيـف  األميركـي، تنـاول فيـو جـوالت وزيـر الخارجيـة األردنيةالعاصمة 

 .اإلسرائيمي-حل لمصراع الفمسطيني إلىشان التوصل انو ظل يحافظ عمى متابعة جيوده والتشاور ب
السـابقة ىـيبلري  األميركيـةمـع وزيـرة الخارجيـة  األوسـطالشـرق  إلـىجوالتـو  آخـرصـحافي كانـت  إلـى"بالنسـبة 

منيــا عمــى  أكثــرالتخمــين  أســاسجــون كيــري تمثــل تجربــة تقــوم عمــى  األميركــيكمينتــون، فــان صــحبة الــوزير 
دخالارات شيء نظري، جداول معتمدة. فجدول الزي  تغييرات ىو السائد. وا 

، وبعـد لـؤلردنبعـد زيارتـو  إسـرائيل إلـى، قال مساعدو كيري انو قد يقوم بزيـارة األخيرةساعة  24ففي خبلل الـ
انو في الحقيقـة سـيزور تـل ابيـب يـوم الجمعـة  أكدوادقائق قيل ان ذلك كان بيانا خاطئا. وصباح اليوم التالي 

بعد ان يتناول العشاء ىنا في عمان مـع الـرئيس  إفطاربنيامين نتنياىو عمى  اإلسرائيميراء ليمتقي رئيس الوز 
 الفمسطيني محمود عباس.

امـا بعـد ذلـك فمـيس ىنـاك مـن يمكنـو ان يعمـن شــيئا. اذ يبـدو ان كيـري عمـى اسـتعداد تـام لتغييـر جدولـو عمــى 
 أنيمكـن  أخـرىعاصـمة  إلـىالطيـران  أور، عقـد اجتمـاع آخـ أوقمـيبل،  أطـولان البقـاء لفتـرة  إحساسو أساس

 .األمام إلى واإلسرائيميينيدفع مفاوضات السبلم بين الفمسطينيين 
 9/44/1043القدس، القدس، 

 
 تقوم عمى أساس اإلقصاء العرقي والثقافيدولة "إسرائيل  شخصيات ثقافية في المكسيك: 13

فــــي مدينــــة « عــــرض الكتــــاب الــــدوليم»إثــــر دعــــوة إســــرائيل كضــــيفة شــــرف عمــــى : المكســــيك شــــادي روحانــــا
غواداالخــارا فــي المكســيك، أحــد أىــّم األحــداث الثقافيــة الســنوية فــي أميركــا البلتينيــة، ناشــد عــدد مــن المثقفــين 

 .2014منّظمي المعرض لدعوة فمسطين كضيفة شرف في عام 
فين من المكسيكّيين المكسيكية ووّقع عميو عدد من المثقّ  La Jornadaوجاء في البيان الذي ُنشر في جريدة 

قيــام دولــة إســرائيل َتســّبب بنكبــة الشــعب الفمســطيني وحكــم »وغيــر المكســيكّيين مــن دول أميركــا البلتينيــة، أن 
عامًا من االحتبلل العسـكري اإلسـرائيمي أجبـرت العـرب والييـود عمـى  46عميو بالمنفى، والقير، والسمب. إن 

 حالة سمٍم حتى أوائل القرن الماضي.العيش في حالة حرب دائمة، بعدما تعايشا في 
لقــد تـــّم القضـــاء عمـــى التعـــايش العربـــي الييـــودي مـــن خــبلل إنشـــاء دولـــة تقـــوم عمـــى أســـاس اإلقصـــاء العرقـــي 

 «. والثقافي، وتنفي حق الشعب الفمسطيني المشروع بإقامة دولتو والعيش في أرضو
و إسـرائيل ضـيفة شـرف ىـذا العـام، فسـيكون أّما بالنسبة إلى معرض الكتاب فـي غواداالخـارا الـذي سـتحّل عميـ

خاليًا مـن أّي موقـف يـربط بـين األخـبلق والسياسـة، ألّن أصـحاب ىـذا الموقـف مـن الكتّـاب اإلسـرائيميين لـن »
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يكونوا موجودين فـي غواداالخـارا ألنيـم غيـر مسـتعدين لتمثيـل سياسـات إسـرائيل االسـتعمارية والمؤسسـة عمـى 
 ان بمناشدة المنّظمين لبلحتفال بفمسطين كضيفة شرف العام المقبل.وانتيى البي«. الفصل العنصريّ 

9/44/1043األخبار، بيروت،   
 

 أن عرفات مات مسموما .. ماذا بعد؟! ثبتىا قد  11
 ياسر الزعاترة

صفحات صادر عن المركز الجامعي لمطب الشـرعي  108كشفت قناة الجزيرة أنيا حصمت عمى تقرير من  
ية، يفيــد بــأن مقــادير غيــر طبيعيــة مــن البولونيــوم وجــدت فــي حــوض الراحــل ياســر فــي مدينــة لــوزان السويســر 

 عرفات رحمو اهلل وأضبلعو وفي التربة الموجودة تحت جثمانو.
ضـعف المعـدل االعتيـادي  18وعثر العمماء الذين كمفوا بفحص عينات من الرفات، عمى مقـادير تصـل إلـى 

 % نسبة االشتباه بأنو مات مسمومًا بيذه المادة.83من مادة البولونيوم المشع، مما يرفع إلى 
ن أنكرىـا فـي الظـاىر، كمـا ينكرىـا  لمجرد التذكير فقط نقول: إن شارون لم يكن في حاجة إلخفاء جريمتـو، وا 

أسرار “قومو اطن، لكن سنوات قميمة لم تمض حتى اعترف أحد أقرب الصحافيين إليو بأوري دانه في كتابو 
اســتأذن جــورج بــوش فــي الــتخمص مــن عرفــات، األمــر الــذي قابمــو بــوش بشــيء مــن ، بــأن األخيــر ”شــارون

ن طالبو بأن يترك األمر هلل، وحينيا رد عميو شارون قـائبل بكـل وقاحـة  ربمـا يجـب أحيانـا مسـاعدة “الرضا، وا 
 ، فسكت بوش، األمر الذي اعتبره شارون بمثابة ضوء أخضر.”اهلل

قـد اثبـت اسـتحالة قبولـو  2000ى عـرض كامـب ديفيـد صـيف العـام من المؤكد أن عرفات برفضو التوقيع عمـ
بسقف العروض اإلسرائيمية، بخاصة في ممف القدس، لكن البعد األىـم الـذي وقـف وراء عمميـة االغتيـال ىـو 
ذلك المتعمق بدعمو النتفاضة األقصى التي توحدت خمفيا جميع القوى الفمسطينية دون استثناء وشكمت عبئا 

الكيان الصييوني بال يعني ذلك قبولنا بالقرارات الدولية التـي وافـق عمييـا، وال عمـى أوسـمو  غير مسبوق عمى
 بحسب تعبيرهه.” كادوك“واعتبار الميثاق الوطني الفمسطيني الغيا، أو 

لكن األجواء التي ميدت لعممية االغتيال ىي الميمـة، فقـد حظـي الرجـل بعرفـاته بحصـانة أمريكيـة مصـرية 
ن ىـــذه الحصـــانة مـــا لبثـــت أن اختفـــت، أوال بالموافقـــة األمريكيـــة عمـــى اغتيالـــو، وقبـــل ذلـــك طـــوال عقـــود، لكـــ

 عمر سميمان. -حصاره، وثانيا بالموافقة المصرية التي ال يحتاج عاقل إلى تممسيا من خبلل الثنائي مبارك
يــد يخــالف فمســطينيا، ال شــك أن تــوفر البــديل الجــاىز الســتبلم الوضــع بعــد عرفــات، مــع ضــمانات بــنيج جد

نيجــو، ىــذا األمــر ىــو الــذي شــجع شــارون عمــى تنفيــذ الجريمــة، ســواًء وجــد تواطــؤا فعميــا، أم كانــت القضــية 
محض تواطؤ ضمني، السيما أن الفريق الذي ورث ياسر عرفات ىو نفسـو الـذي حـاول االنقـبلب عميـو  أوال 

ثانيا من خـبلل االنقـبلب السياسـي عسكريا من خبلل انقبلب محمد دحبلن الذي فشل قبل ذلك بعام تقريبا، و 
عبر فرض أمريكا والغـرب عمـى عرفـات تعيـين رئـيس وزراء بصـبلحيات كاممـة ىـو محمـود عبـاس، ومسـؤول 

 أمن ىو محمد دحبلن، فضبل عن مسؤول لممالية بسبلم فياضه.
الــذي  مـن الصـعب الجـزم بوجـود مشـاركة مباشـرة فـي الجريمــة، لكـن المؤكـد أن أحـدا مـن داخـل المقاطعـة ىـو

سـنوات  9أدخل السم إلى جسد عرفات بىل من المستحيل معرفة ذلك، ولماذا يعجزون عـن ذلـك رغـم مـرور 
عمــى الواقعــة؟كه، كمــا أن مــن الصــعب الجــزم بمــا إن كــان أحــد قــد أحــيط عممــا بقــرار القتــل أم ال، وال ننســى 

 .اتيامات فاروق القدومي لعباس ودحبلن، وبعدىا اتيامات قيادة فتح لدحبلن
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الجزء الثالث في القضية ىـو المتعمـق بـالتواطؤ فـي إخفـاء الجريمـة أو التسـتر عمييـا. وفـي ىـذا السـياق يمكـن 
القول إن عباس ودحبلن ومحمد رشيد كانوا جزءا منيا دون شك، لكـنيم لـم يكونـوا وحـدىم، إذ شـاركت فرنسـا 

عابــدين بــن عمــي، بــل إن فــي ذلــك، كمــا شــاركت مصــر حســني مبــارك وعمــر ســميمان، وكــذلك تــونس زيــن ال
 روسيا قد تواطأت أيضا.

ال شــك أنــو ســيكون مثيــرا لمســخرية أن يتشــبث الــبعض بقضــية االحتمــال، وأنــو بحســب الخبــراء السويســريين 
% فقطه، وليس مئة في المئة، إذ يمكن أن نتفيم تشبث الصياينة بأمر كيـذا، أمـا أن يفعميـا فمسـطيني، 83ب

 ا لم يجرؤ عمى ذلك عمنا.فتمك جريمة دون شك، مع أن أحد
ذا كـان مـن الصـعب عمينـا توقـع شـيء مـن  ما يعنينا اطن بكل وضوح ىو موقف حركة فتح  قـادًة وكـوادر. وا 
القيــادة التــي تتحــرك بــإذن االحــتبلل وتطمــب رضــاه بقالــت إنيــا ســتذىب لمقضــاء الــدوليككه، فإننــا نتمنــى مــن 

لقائــد الشــييد المؤســسه أن يقفــوا لحظــة صــدق أمــام أنفســيم، الكــوادر الــذين مــا فتئــوا يتغنــون بــالزعيم بالرمــز ا
فالقادة الذين يتغنون بيم اليوم ويـدافعون عـنيم، بـل حتـى عـن نيجيـم بروحيـة المناكفـة مـع حمـاس، وبروحيـة 
القبيمــة الحزبيــة، ىــؤالء ىــم أنفســيم الــذين تواطئــوا عمــى قتــل زعــيميم الرمــز، وىــم الــذين ورثــوه وحرفــوا المســار 

 مو فتح تعقد مؤتمرىا العام تحت رعاية االحتبلل.برمتو، وجع
كيف باهلل عميكم تقبمون ذلك. أال تقفون مع أنفسكم وقفة صدق مع النفس ومع فمسطين التـي تضـيع قضـيتيا 
تحت وطأة برنامج عبثي يتبناه ىؤالء الذين تدافعون عنيم؟ك وقفة صدق مع النفس تكفي لمتأكد من الجريمة، 

لمتواطئين، واألىم  من الـذين يعبثـون بمصـير القضـية مـن أجـل مصـالحيم، ومصـالح ومن المجرمين، ومن ا
من صميم قموبنا، نتمنى أن يستيقظ ىؤالء القوم، وكثير منيم شبان ورجال طيبون وشرفاء  من يعنييم أمرىم.

يحبـون فمســطين، فمـا يجــري لـيس فيــو مصــمحة لفمسـطين، تمامــا كمـا ىــو حــال حشـر حمــاس فـي قطــاع غــزة، 
كتفاء بالحديث عن مصالحة تنتيي بانتخابات لسمطة تعمل فـي خدمـة االحـتبلل، بـدل المقاومـة مـن أجـل واال

 التحرير الحقيقي.
 9/44/1043، الدستور، عم ان
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 فادي الحسيني
بين منظمة التحرير الفمسـطينية ’ السرية‘الجديدة كتب الكثير من المحممين آراءىم حول تطورات المفاوضات 

ســـرائيل. وعمـــى الـــرغم ممـــا أعمـــن مـــرارًا عـــن ســـرية ىـــذه المفاوضـــات، إال أن القاصـــي والـــداني أصـــبح مممـــًا  وا 
بمعظــــم بإن لــــم يكــــن كافــــةه تفاصــــيل مواقــــف الطــــرفين. حــــرب التصــــريحات بــــدأت منــــذ حــــين، حيــــث أبــــدى 

الــى خطــوات أمميــة حــال إعــبلن الفشــل الوشــيك. الواليــات المتحــدة  الفمســطينيون تشــاؤمًا غيــر حــذر، مشــيرين
األمريكية كانت أكثر حذرًا في تصريحاتيا، مشـيرة إلـى أن دورىـا يقتصـر عمـى تقريـب وجيـات النظـر، ولـيس 

 فرض أي طرح. 
فو إسرائيل، وفي الجية األخرى من ىذه الحرب الكبلميـة، أبـدت اسـتغرابًا مـن الموقـف الفمسـطيني، الـذي وصـ

، مؤكدًا أن الفمسطينيين يفتعمون مشكمة لوقف المفاوضات. ما ييمنا في مقالنا ىـذا ’بالمتعنت‘رئيس وزرائيا 
ىو إلقـاء الضـوء عمـى حـرب أخـرى، تسـتعر رويـدًا رويـدًا، مـن دون أن يمحظيـا أحـد، وىـي مـن الخطـورة أنيـا 

ة يمفــظ الروايــة اإلســرائيمية، وىــي ســيام توجــو ســياميا نحــو عقــول القــارئ الغربــي، الــذي بــدأ فــي اطونــة األخيــر 
 سميا زعاف، ييدف وبيدوء شديد إلى تحييد نتائج أي جيود فمسطينية عمى المستوى الدولي في فترة الحقة.
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فقد عصفت أقبلم كبار الكتاب اإلسرائيميين، في األونة األخيرة، بمعظم الصحف الغربية، في محاولة لمتـأثير 
عمى الرغم من أن ىذه الكتابات تبدو متباعدة وغير متسقة، إال أنيا ترسل جميعيا عمى الرأي العام الغربي. و 

 رسالة واضحة وواحدة: الخطر الداىم الذي ييدد الوجود اإلسرائيمي. 
قد يتبادر لذىن البعض أن ىذا األمر ال عبلقة لو بالمفاوضات، وقد يتبادر لذىن الـبعض اطخـر أن الخطـر 

ىو خطر خارجي قادم من سورية، أو سيناء، أو إيران ومن اعتقد ىذا أو ذاك فقـد  الذي قصده أولئك الكتّاب
 جانبو الصواب.

حقيقة األمر ىو أن أولئك الكتاب، وعمى الرغم من عدم ارتباط معظميم رسميًا بالحكومة اإلسرائيمية إال أنيم 
دولــــة إســــرائيل، والخطــــر  حممــــوا وجيــــة نظــــر واحــــدة، تتســــق مــــع الرؤيــــة الرســــمية اإلســــرائيمية، وىــــي ييوديــــة

الفمســطيني الــداىم القــادم مــن الــداخل. فخــبلل فتــرة وجيــزة، عجــت الصــحف الغربيــة بمقــاالت مــن ىــذا النــوع، 
مشيرة إلى أن إسرائيل تواجو خطرًا وجوديًا يستدعي التصدي لو، وبأسرع وقت ممكن، وذلك من خبلل تثبيت 

 عمى حد قوليم.’ السبلم‘وتأكيد ييودية دولة إسرائيل، وبدعم محبي 
ال دستور ليا حتى يومنا ىـذا، أمـا  1948وبادئ ذي بدء، وجبت اإلشارة إلى أن إسرائيل ومنذ تأسيسيا عام 

مــا يحــدد األىــداف والقــيم الوطنيــة فييــا، فيــو مجموعــة مــن أحــد عشــر قانونــًا أساســيًا، ال يتضــمن أي منيـــا 
الىــاف ىــاركوف، أن عــدم وجــود قــوانين تــدعم ومــن ىــذا المنطمــق، كتــب ’. كدولــة ييوديــة‘تعريــف إســرائيل 

مكانة إسرائيل كدولـة ييوديـة يسـتدعي وقفـة سـريعة إلتمـام مشـاريع تضـمن ييوديـة دولـة إسـرائيل، ولكنـو نبـو، 
ديمقراطيـة سـيمنع المحـاكم مـن اتخـاذ ’ ييودية‘في ذات الوقت، الى أن أي قانون أساسي يعمن إسرائيل دولة 

باسـم الحفـاظ عمـى الديمقراطيـة. وىـو ذات المنطـق الـذي كتـب ’ الييوديـة‘ئيل أية قرارات تضعف طبيعـة إسـرا
 إسرائيل.’ ييودية‘فيو مايكل أوبراين الذي قال، انو إن اختارت إسرائيل أن تكون ديمقراطية، فستنتيي فكرة 

خطــر  م بــالتركيز عمــىأوبــراين الــذي قــدم بــدوره عرضــًا مستفيضــًا حــول األخطــار الوجوديــة عمــى إســرائيل، قــا
، وحذر من أن الخطـر الـديمغرافي العربـي ال يقتصـر عمـى ييوديـة دولـة إسـرائيل ’من إسرائيل‘دس ضياع الق

فحسـب، بــل عمــى اســتمرارىا بشــكل عــام. ورغــــم مــرور مـا يزيــد عــن الثبلثــة أعــوام عمــى مقــال أوبــراين، إأل أن 
 الكثير من الكتاب اإلسرائيميين ما زالوا يستشيدون بو. 

ا لفـــت نظـــري فـــي مقـــال أوبـــراين فيـــو الطريقـــة التـــي ابتـــدعيا ليـــروج لمقـــارئ الغربـــي فكـــرة الخطـــر أمـــا أكثـــر مـــ
الوجــودي عمـــى إســـرائيل. فعمــى ســـبيل المثـــال، عنــدما تحـــدث عـــن القــدس، وفـــي محاولتـــو إليقــاع القـــارئ فـــي 

لتـي قـدميا تفنـد ، فاألرقام ا’ييودية‘، ولم يستخدم كممة ’صييونية‘شركو، ذكر أن القدس لم تعد ذات أغمبية 
ألـف ييـودي،  328ألف نسمة، منيم فقط  800بحد ذاتيا ىذه الرواية. فيقول أوبراين ان تعداد سكان القدس 

ألفاه. بطبيعـة الحـال إنـو  272ألفه مع تصنيف العرب بوتعدادىم  200وصنف الياريديم الييود بوتعدادىم 
صـنفيم كمسـممين ومسـيحيينه ألصـبحت معادلتـو لو قام بجمع أعـداد الييـود مقابـل العـرب بالـذين رفـض أن ي

 معكوسة تمامًا.
وفــي حديثــو عــن الخطــر الــديمغرافي لمعــرب، فقــد اســتخدم إحصــاءات النمــو فــي قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة، 
ليثير مشاعر التعاطف مع أقمية أظيرىا وكـأنيا آخذة بالزوال، حيث أشـار وبصـراحة الـى أن أي تفكيـر بحـل 

 القومية يعني إنياء المشروع الصييوني.  دولة واحدة ثنائية
ألون بن مائير، وىو إسرائيمي أمريكي، يخاطب الجميور األمريكي بصـفتو أمريكيـا ولـيس إسـرائيميا، يقـول ان 
الخطر الحقيقي الذي يواجو إسرائيل ىو الخطر الديمغرافي بمدعمًا حجتو بإحصـاءات مقارنـة لمنمـو السـكاني 

يميينه وزوال ييودية الدولـة. انتقـد بـن مـائير نتنيـاىو السـتمرار مطالبتـو لمفمسـطينيين بين الفمسطينيين واإلسرائ
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باالعتراف بييودية دولة إسرائيل، حيث رأى أن المطالبـات مـن دون فعـل عمـى األرض ال يعنـي شـيئًا، مـذكرًا 
 القارئ الغربي بمعاناة الييود وضرورة الحفاظ عمى وطن ليم، وحدىم دون غيرىم. 

قمنـا ‘، مضـيفُا، ’تراف فمسطيني بييوديتيـاإسرائيل ال تحتاج الع‘يضًا ان الية نتنياىو يائير لبيد قال أوزير م
 ’.نحن الييود باالعتراف بأنفسنا، وال نحتاج اعتراًفا من اطخر

قـــدم جميـــع أولئـــك الكتـــاب خططـــا وطرقـــا لتـــدعيم ســـبل المحافظـــة عمـــى ييوديـــة دولـــة إســـرائيل، تراوحـــت بـــين 
قوانين التي ترسح ييودية دولة إسرائيل، وحقوق الييـود، والتأكيـد عمـى المغـة الييوديـة وتجـاوز أيـة استحداث ال

الوجود  لغة ثانية، وتشجيع اليجرة الييودية إلى إسرائيل، ومحاولة منع الييود من اليجرة من إسرائيل، وتدعيم
 من كافة أرجاء إسرائيل. ثمارات في مدينة القدس لتصبح مركز جذب لمييودالييودي وتشجيع االست

وبنظــرة تحميميــة ســريعة لجميــع مــا ســبق، يبــدو كــأن الكتــاب اإلســرائيميين يعــدون الشــارع الغربــي لمــا ىــو قــادم. 
أواًل، ىذه المقاالت لن تخرج عن إطار تبرير مقنع لتصمب الموقف اإلسرائيمي حيال أي إجراء يتعمق بييودية 

ن فشــمت المفاوضــات  بســبب ىــذه المواقــف المتعنتــة، إن جــاء الجانــب الفمســطيني محتجــًا الدولــة أو القــدس. وا 
عمى ىذه المواقف، فمن يجد آذانـًا صـاغية، بعـد أن مسـيا سـحر اطلـة اإلعبلميـة اإلسـرائيمية. ثانيـًا، قـد تكـون 
ىــذه المقـــاالت مقدمــة إلجـــراءات وقــوانين إســـرائيمية مــن أجـــل الحفــاظ عمـــى ييوديــة الدولـــة. وألن الــرأي العـــام 

 غربي قد يجد في ىذه القوانين شيئًا من العنصرية، وجب إعداد الشارع الغربي وتسييل قبولو بيذا األمر. ال
ومن ىنا أرى في االحتمال الثاني أمرًا يستدعي وقفة حقيقية، خاصة أن مؤشرات بدت تمـوح فـي األفـق تـدعم 

ردن، وما تسرب عن تصـميم إسـرائيل ىذا الرأي، كان آخرىا إصدار نتنياىو تعميماتو ببناء جدار في غور األ
عمـــى اعتبـــار الجـــدار الفاصـــل حـــدود دولـــة إســـرائيل، مـــع ضـــم عـــدد جديـــد مـــن المســـتوطنات. إن جميـــع ىـــذه 
اإلجــراءات تصــب فــي زاويــة واحــدة وىــي محاولــة المحافظــة عمــى ييوديــة دولــة إســرائيل، داخــل إطــار وحــدود 

عمــى إجــراءات الحقــة مــن شــأنيا الحفــاظ عمــى نقــاء معمومــة، ولــن تكتمــل ىــذه العمميــة إال مــن خــبلل العمــل 
 ييودية دولة إسرائيل.

ين اإلسـرائيميين إسرائيل يكمـن فـي المواطنــ الخطر الديمغرافي الذي تواجيو‘في حديث سابق لنتنياىو قال ان 
مــن إجمــالي تعــداد الســكان، لــن تكــون ىنــاك دولــة ييوديــة بعــد  ′45 – 35العــرب، فــإن وصــل تعــدادىم إلــى 

 ’. اطن
تصـــريح نتنيـــاىو ىـــذا يعنـــي أن الخطـــوة التاليـــة ىـــي العمـــل عمـــى تقميـــل الوجـــود العربـــي بالفمســـطينيه داخـــل 
إسرائيل، بتشجيع العنف ضد المواطنين العرب، أو من خـبلل سياسـة تضـمن نقـاء الدولـة ىـذه، بترحيـل أكبـر 

 عدد ممكن من السكان غير الييود في خطة عرفت بالترانسفير.
يسعنا سوى اإلشارة إلى أىمية تدعيم الوجود الفمسطيني العربي في القدس وفـي أي بقعـة عمـى  في الختام، ال

األرض، وســبل تــدعيم الوجــود ىــذا عديـــدة تنتظــر إرادة وقــرارا عربيــا حقيقيــا، يعكـــس مــا اتفــق عميــو فــي قمـــم 
ورة اعتــراف جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة المــؤتمر اإلســبلمي. أمــا فــي مــا يخــص الشــرط اإلســرائيمي بضــر 

الجانب الفمسطيني بييوديـة دولتـو، فيـو شـرط ال يسـتند الـى منطـق، خاصـة أن إسـرائيل نفسـيا، وفـي قوانينيـا 
 160، إضافة إلى أن جميع الدول التـي اعترفـت بإسـرائيل بوىـي ’دولة ييودية’األساسية ال تعرف إسرائيل كـ

ـــم تعتـــرف أيضـــًا بييوديتيـــا، ناىيـــك عـــن انتقاداتيـــا ال ـــةه ل ـــل دول ـــدول تعـــرف ىويتيـــا باإلســـبلمية مث مســـتمرة ل
يران وموريتانيا.  أفغانستان وباكستان وا 

 9/44/1043، القدس العربي، لندن
 



 
 
 

 

 

           19ص                                    3034العدد:            9/44/1043 السبت التاريخ:

 يصع د ضد االتفاق النووي: صفقة سيئة.. ولسنا ممزمين بيا نتنياىو 16
 حممي موسى

ســرائيل بشـأن التعامــ ل مـع إيــران، إال أن بـرغم كـل اإليحــاءات حـول التقــارب فـي وجيــات النظـر بــين أميركـا وا 
إسرائيل الرسمية ومع اقتراب لحظـة الحسـم لـم تخـف امتعاضـيا مـن ميـل إدارة الـرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا 
لبلتفاق مع إيران. وبحسب إسرائيل، فإن االتفاق المزمع بين إيران والغرب ىو في جوىره اتفاق لمحيمولة دون 

انيــة مــن دون أن تتراجــع إيــران عــن مخططاتيــا لتخصــيب ىجــوم عســكري غربــي عمــى المنشــآت النوويــة اإلير 
 اليورانيوم.

، ولكنـو «خطأ تاريخي»وكان رد رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو حانقًا عندما وصف االتفاق بأنو 
لــم يكتــف بــذلك بــل حــاول اســتعراض العضــبلت مــن خــبلل القــول إن االتفــاق غيــر ممــزم إلســرائيل. وانــدفعت 

ئيمية رسمية لمحـديث إلـى وسـائل اإلعـبلم بميجـة أشـد فظاظـة مـن تعـابير نتنيـاىو، نقمـت الصـحف جيات إسرا
 «.خطير عمى إسرائيل وعمى السمم العالمي بأسره»عنيا أن االتفاق المتبمور 

وقد اجتمع نتنياىو إلى كيـري قبـل ظيـر أمـس فـي مـا وصـف وكأنـو المحاولـة األخيـرة لثنـي أميركـا عـن قبـول 
ران يخفف عنيا العقوبات، وال يمنعيا مـن مواصـمة تخصـيب اليورانيـوم. وتحـدثت وسـائل اإلعـبلم اتفاق مع إي

اإلسرائيمية عن أجواء بالغة التوتر سادت االجتماع الذي تم في مطار المد. وظير الخبلف جميًا بين الرجمين 
دام عمنــي حــين تقــرر فــي آخــر لحظــة عــدم إصــدار بيــان مشــترك أو عقــد مــؤتمر صــحافي خشــية حــدوث صــ

بينيمــا. ونتنيــاىو غاضــب أساســًا ألن األميــركيين وافقــوا عمــى إزالــة قســم مــن العقوبــات المفروضــة عمــى إيــران 
 «.تكتيكية»مقابل خطوات يصفيا بأنيا ال شيء، ويصفيا المقربون منو بأنيا 

تأكيد لدييم سبب أسمع أن اإليرانيين يدورون مبتسمين في جنيف. بال»وقال نتنياىو لكيري في مستيل المقاء 
أنـا أدعـو »ورجا نتنياىو كيري عمنًا قـائبًل «. لذلك. إن إسرائيل غير ممزمة باالتفاق بين إيران والقوى العظمى

وزيـر الخارجيـة كيــري لعـدم المســارعة لمتوقيـع، وأن ينتظــر ويعيـد دراسـة الموضــوع. ينبغـي إبــرام صـفقة جيــدة، 
قة القـرن لمصـمحة إيـران، ولكنيـا صـفقة سـيئة وخطيـرة جـدًا لكن ىـذه صـفقة سـيئة، إنيـا سـيئة جـدًا. وىـي صـف

 «.لمسبلم ولؤلسرة الدولية
أنــا أعمــم أن اإليــرانيين راضــون جــدًا ويجــدر بيــم أن يكونــوا راضــين. فقــد »واســتبق نتنيــاىو لقــاءه بكيــري قــائبًل 

ت مـن نظـام عقوبـات قـاس. نالوا كل شـيء ولـم يعطـوا شـيئًا. نـالوا مـا أرادوا، أرادوا تخفيفـًا لمعقوبـات بعـد سـنوا
ونالوا ذلك من دون أن يدفعوا شـيئًا ألنيـم لـم يقمصـوا البتـة مـن قـدرتيم عمـى التخصـيب، وىـذا يعنـي أن إيـران 

إســـرائيل »وأضـــاف ان «. حظيـــت بصـــفقة القـــرن واألســـرة الدوليـــة نالـــت صـــفقة ســـيئة. ىـــذه صـــفقة ســـيئة جـــداً 
سـرائيل غيـر ممزمـة ترفضيا تمامـًا وكثيـرون مـن المنطقـة شـركاء فـي ىـذا الـ رأي، سـواء أعمنـوه أم لـم يعمنـوه. وا 

 «.بيذا االتفاق وستبذل كل ما ينبغي أن تبذل لمدفاع عن نفسيا وعن أمن مواطنييا
وتبدي إسرائيل غضـبًا شـديدًا إزاء ىيكـل االتفـاق المقتـرح بـين إيـران والقـوى العظمـى السـت وأساسـو مـا يعـرف 

ه الخطـوة تجمـد إيـران قسـمًا كبيـرًا مـن أنشـطتيا النوويـة لمـدة نصـف وفـي إطـار ىـذ«. خطة الخطـوة األولـى»بـ
لغــاء  عــام، وفــي المقابــل تنــال تقميصــًا لمعقوبــات االقتصــادية مثــل إزاحــة التجميــد عــن أمــوال فــي المصــارف وا 
العقوبات عمى تجارة الذىب والمنتجات البتروكيماوية. وخبلل نصف العام ىذا تجري مفاوضات حول تسوية 

ين الطرفين بشأن المشروع النووي اإليراني. وكمما أوحى اإليرانيون أو الغربيون باحتمال التوصل إلى شاممة ب
 اتفاق كمما ازدادت ردة الفعل اإلسرائيمي حدة.
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وأبمغ نتنيـاىو مـؤتمرًا ييوديـًا فـي القـدس المحتمـة أن إسـرائيل تـرفض بشـكل مطمـق االقتـراح الـذي بحثتـو القـوى 
االقتراحـــات فـــي جنيـــف تضـــعف الضـــغط عمـــى إيـــران. »وقـــال إن «. طـــأ التـــاريخيالخ»العظمـــى ووصـــفو بــــ

وتنازالتيم ليست تنازالت. والتسـوية سـتكون خطـأ تاريخيـًا. وىـي سـتمكن إيـران مـن مواصـمة تطـوير مشـروعيا 
نظـــام العقوبـــات دفـــع االقتصـــاد اإليرانـــي إلـــى حافـــة الياويـــة وبوســـع القـــوى »وأضـــاف أن «. النـــووي العســـكري

إجبار إيران عمى تفكيك مشروع إيران المتبلك سبلح نووي. وىذا يعني وقف كل أنشـطة التخصـيب  العظمى
ووقف كل النشاط في مفاعل الميـاه الثقيمـة والبموتونيـون. كـل أمـر أقـل مـن ذلـك يقمـص فـرص التسـوية بطـرق 

سرائيل تممـك عمـى الـدوام الحـق بـأن تـدافع عـن نفسـيا، بقواىـا الذاتيـة، ضـد أي  كمـا وصـف «. تيديـدسممية وا 
 «.خطأ ىائل»في لقاء مع أعضاء كونغرس أميركيين االتفاق المقترح بأنو 

سـرائيل عمـى طرفـي نقـيض بشـأن المشـروع النـووي اإليرانـي.  وفي كـل حـال يـرى الخبـراء أن البيـت األبـيض وا 
اع لمتوصـل فأميركا بقيادة أوبامـا عمـى قناعـة بـأن الحـل العسـكري غيـر مجـد وأن عمـييم بـذل كـل جيـد مسـتط

حـول قنـوات « وول سـتريت جورنـال»إلى تسوية سياسية. ولذلك ال ترى إسرائيل غرابة في ما نشـرتو صـحيفة 
يــران ـــــ حســن روحـــاني عبــر وســطاء عـــرب وديبموماســيين أميـــركيين  االتصــال األوليــة بـــين أميركــا ـــــ أوبامــا وا 

نيـــت تيمفـــر بـــإجراء لقـــاءات مباشـــرة ســـابقين. وبحســـب الصـــحيفة، ســـمح أوبامـــا ألرفـــع خبرائـــو بيـــذا الشـــأن بو 
واتصــاالت مــع رجــال وزارة الخارجيــة اإليرانيــة. وكانــت الرســالة األميركيــة واضــحة: أميركــا معنيــة بحــل نــزاع 

 المشروع النووي اإليراني بطرق سممية.
ــــ نتنيـــاىو، التـــي بـــذلت كـــل جيـــد مســـتطاع إلثبـــات أن ال حـــل  وبـــدييي أن ىـــذه السياســـة ال تـــروق إلســـرائيل ـ

 مشروع النووي اإليراني سوى ضربة عسكرية تبادر إلييا أميركا ذاتيا.لم
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 دان مرغميت
، فـي مستشـفى عسـكري فـي فرنسـا. 75بعد ثبلثة ايام تمر الذكرى التاسعة لمـوت ياسـر عرفـات، وىـو ابـن ال

بر في رام اهلل وارسمت الى فحوصات من فريق ميني فـي لـوزان فـي منذ وقت غير بعيد اخرجت جثتو من الق
، مــــن ىنــــا فانيــــا كثيــــرة 210سويســــرا. وأظيــــر الفحــــص بــــان فــــي جثتــــو فــــائض مــــن الســــم مــــن نــــوع بمونيــــوم 

 االحتماالت في أن يكون ُسمم عن عمد.
دولـي. ابـن اختـو واالن تطالب أرممتو سيى، التـي أقمـت مـن البقـاء فـي حضـرتو فـي أثنـاء حياتـو بفـتح تحقيـق 

 ناصر القدوة ال يحتاج الى تحقيق. فيو يعرف منذ االن بان اسرائيل قتمت خالو.
ولكــن القصــة التــي ترمــي الــى جمــب اســرائيل الــى مقعــد االتيــام فــي الســاحة الدوليــة تعقــدت وذلــك الن الفريــق 

م يكـن سـم بكميـات الروسي فحـص الجثـة فـي موعـد قريـب مـن المـوت، ورئيسـو فبلديميـر بوبييـو ادعـى بانـو لـ
مميتة عمى جثة الميت، الذي اصيب بمرض السرطان. مشابية قميبل لمقصة الكاذبة عن مـوت الطفـل محمـد 
الــدرة فــي االنتفاضــة. اذا كــان عرفــات، الــذي مكــث لفتــرة طويمــة فــي المقاطعــة فــي رام اهلل، مــات مســمما فمــن 

 مخمص خان؟.فعل ذلك؟ ىل عميل اجنبي تسمل الى غرفة نومو؟ ىل الطباخ ال
المصاعب جمة. اذا كان الفريق الروسي وجد ان ليس في الجثة سم، ولكن السويسريين توصموا الى استنتاج 
معاكس فيل يحتمل أن يكون أحد ما احتفظ بالجثة بعد دفنيا والصق بيا سما من أجل إدانة الييـود؟ صـيغة 

 الى دم اطفاليم كي يخبزوا الفطير. فمسطينية اخرى لمفرية المسيحية التي تقول ان الييود يحتاجون
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جيـات عديـدة معنيــة بـالقول ان عرفــات سـمم بيــد اسـرائيل، ولــم يمـت فــي سـريره ككــل البشـر فــي سـن متــأخرة. 
وقصتيم تبني ليا اسطورة بطل الذي لم يقاتل فقط من أجل الفمسطينيين بل مات عمى مذبحيم. اما الصـيغة 

 االخرى فعديمة البطولة.
ن خمــف محــدثي عاصــفة الســم لعرفــات، تقــف جيــات سياســية تطالــب منــذ االن مــن ابــو مــازن باســتثناء أنــو مــ

 الوقف الفوري لممفاوضات مع اسرائيل وكأنو ثبت قبل التحقيق الدولي بان يدىا كانت في الفعمة وفي السم.
الدولة  عمى اسرائيل أن تستعد المكانية أن تخرب جثة عرفات مثل عرفات في حياتو عمى فرص الحوار بين

وصفو حسني مبارك امام كل كاميرات العالم، حين ’ يا كمب‘الييودية والديمقراطية وبين السمطة الفمسطينية. 
 رفض التوقيع عمى اتفاق سياسي آخر مع اسحق رابين وشمعون بيرس.

وىـي تحسـن عمـبل  الخصم، حتى لو كان عدوا، ليس فعبل جديرا بدولة سـيادية فـي حـرب شـرعية.’قتل زعماء
اذا رأت بعين االيجاب تحقيقا دوليا منضبطا، ويقول الرأي ان عمييا أن تتحفظ من خطـوات سـامة كيـذه ىـي 
ن كــان ىــذا مــا توقعــو قــول ىيمــل الشــيح الــذي رأى جمجمــة  كالســيم المرتــد. ال ينبغــي تبريــر تســميم عرفــات وا 

تحقيـق وبدونـو، كـان عرفـات أب تطفو في النير فقال ما معناه مـا فعمتـو لبلخـرين فعمـوه لـك فـي النيـر. مـع ال
االمــة الفمســطينية حتــى يومــو األخيــر. وبالنســبة لمييــود فانــو ســيذكر كالجمجمــة فــي النيــر. رؤيــة التــاريح مــن 

 زوايا متعارضة ال تقف حاجزا في وجو السبلم المنشود حين يحل يومو.
 8/44/1043اسرائيل اليوم 
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