
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 رزقة: االحتالل يجند أنظمة عربية ودولية لحصار غزة
 صديق حميم لـ"إسرائيل" عباسيؤكد أن  نتنياىواإلذاعة االسرائيمية: 
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 "إسرائيل"قطعة أثرية من  99مصر تنجح في استعادة 
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 ورفض التنازل عن القدس وقفنا مع عرفات عندما قاوم االحتالل أبو مرزوق: .0

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوؽ الوقوؼ إلى جانب : أحمد طمبة
 الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ودعمو حينما عادى )إسرائيؿ( خالؿ االنتفاضة الثانية.

أبوعمار حينما قاوـ العدو الصيوني ورفض التنازؿ عف القدس وسمح لمعمؿ وقاؿ أبو مرزوؽ "وقفنا مع 
 ".1111المقاـو في الضفة المحتمة وقطاع غزة خالؿ انتفاضة عاـ 

وأضاؼ أف حماس وقفت مع عرفات في مواجية أمريكا و)إسرائيؿ(، في الوقت الذي وقفت بعض التيارات 
 في حركة فتح ضّده وتآمرت آخرى عميو.

بو مرزوؽ أنو رغـ تفاوض عرفات مع االحتالؿ، وكذلؾ اعترافو بػ )إسرائيؿ( وخطو السياسي وأوضح أ
 وتوقيعو عمى اتفاقيات أوسمو، إال أف حماس وقؼ معو عندما قاـو االحتالؿ.

وتابع: "وقفنا بقوة خمؼ برنامج المقاومة وواجينا العدو بكؿ قوة ال إلفشاؿ ما وّقع عميو عرفات، لكف تطبيقًا 
 رنامجنا وتحقيًقا لرغبات شعبنا )..(".لب

ـّ اغتيالو ومات بفعؿ فاعؿ وال بد مف  وفي سياؽ متصؿ، قاؿ أبو مرزوؽ "قمنا منذ البداية إف أبو عمار ت
 التحقيؽ، ورفض بعض أصحاب األصوات المرتفعة واألقالـ المتموثة كالمنا آنذاؾ".

ازية" بعد مطالبتيا بضرورة كشؼ اغتياؿ أبو ورفض االتيامات التي وجيت لحماس ووصفتيا بػ "االنتي
 عمار، ال سيما عقب التوصؿ إلى نتائج أكدت وفاتو مسموًما بمادة البولونيوـ المشع.

 واستطرد: "نحف لـ نرفع سالحًا في وجو الرجؿ )عرفات( بؿ طالبنا بالتحقيؽ في ظروؼ مقتمو".
يؿ عرفات في غزة، لكف خالفات فتح الداخمية وشدد أبو مرزوؽ عمى أف حماس لـ تمنع االحتفاؿ بذكرى رح

خالؿ العاـ الماضي أفسدت ذلؾ، وفي العاـ الذي سبقو أفسدت االحتفاؿ كثرة الدماء فيو، فكاف البديؿ 
 احتفاؿ جامع يشارؾ فيو الكؿ الوطني وفي إطار الئؽ بالمناسبة.

ممية السالـ تعّثرت بسبب ووجو عضو المكتب السياسي لحماس سؤااًل إلى مف "يتشّدؽ ويّدعي أف ع
 عمميات القساـ"، قائاًل: "َمف المسؤوؿ عف انسداد أفؽ التسوية؟".

 09/00/3902الرسالة، فمسطين، 
 
 الفمسطينية المؤقت المفاوضات والمصالحة عباس يبحث مع الرئيس المصري: بركات الفرا .2

في القاىرة الرئيس المصري المؤقت يمتقي الرئيس الفمسطيني محمود عباس اليوـ : نادية سعدالديف -عماف 
المستشار عدلي منصور وكبار المسؤوليف المصرييف لبحث "تطورات األوضاع في األراضي المحتمة وممفي 

 المفاوضات والمصالحة"، وفؽ السفير الفمسطيني في القاىرة بركات الفرا.
مف القاىرة، إف "زيارة الرئيس عباس،  وقاؿ الفرا، وىو مندوب دولة فمسطيف في جامعة الدوؿ العربية، لػ"الغد"

الذي وصؿ أمس إلى القاىرة في زيارة تستغرؽ ثالثة أياـ، تأتي في إطار التنسيؽ والتشاور المستمر بيف 
 الجانبيف".

المصرية تتناوؿ آخر المستجدات في األراضي المحتمة، وممؼ  -وأضاؼ أف "المباحثات الفمسطينية 
تموز )يوليو( الماضي، والعقبات التي تعترض مسارىا، والنقطة التي  21المفاوضات، التي انطمقت في 

 وصمت إلييا حتى اآلف، والنتائج التي مف الممكف أف تتمخض عنيا".
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وأوضح أف "الرئيس عباس سيضع القيادة المصرية في صورة المباحثات التي جرت مؤخرًا مع وزير 
مباحثات الثنائية تتناوؿ أيضًا ممؼ المصالحة الفمسطينية، الخارجية األميركي جوف كيري"، مشيرًا إلى أف "ال

 والقضايا األخرى ذات االىتماـ المشترؾ".
ولفت إلى أف " عباس سيمتقي خالؿ زيارتو الفريؽ أوؿ عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع 

لعربية نبيؿ العربي، وفضيمة اإلماـ واإلنتاج الحربي، ووزير الخارجية نبيؿ فيمي، وأميف عاـ جامعة الدوؿ ا
 األكبر أحمد الطيب شيخ األزىر، باإلضافة إلى رئيس جياز المخابرات العامة".

وأشار إلى أف لقاءات الرئيس عباس مع كبار المسؤوليف المصرييف "ستتناوؿ العالقات الثنائية وتطورات 
مي المستمرة ضد القدس المحتمة والمسجد األوضاع في الساحة الفمسطينية وانتياكات االحتالؿ اإلسرائي

 األقصى المبارؾ، ونتائج مباحثاتو مع الوزير األميركي في بيت لحـ حوؿ المفاوضات".
 09/00/3902الغد، عمان، 

 
 رزقة: االحتالل يجند أنظمة عربية ودولية لحصار غزة .3

مكف تحميؿ المسئولية فيو قاؿ يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء بغزة، :" إف الحصار ال ي
لالحتالؿ اإلسرائيمي وحده، ولكنو يتحمؿ الجانب األكبر ألف سياسة الحصار ىي في المنشأ عمى غزة 

 سياسة إسرائيمية"، موضحا أف الحكومة تعمؿ ما بوسعيا وتتواصؿ مع مصر لتخفيؼ وطأة الحصار.
يجند حكومات دولية لممشاركة في الحصار  وأضاؼ :" الكياف اإلسرائيمي استطاع أف يجند أنظمة عربية وأف

عمى األقؿ تحت مسمى اإلرىاب أو االنقساـ، بالتالي ىناؾ أطراؼ عربية ودولية تتحمؿ درجات مف 
 المسئولية".

وحوؿ جيود الحكومة لتخفيؼ وطأة الحصار، أكد رزقة أف الحكومة تبذؿ كؿ الجيد وتتواصؿ مع مصر 
ف العمؿ بمعبر رفح ويكوف لألفراد وتجاري ويتمقى الناس مف خاللو ما مف خالؿ جياز المخابرات ليتـ تحسي

 يحتاجوف"، مشيرا إلى أف الجانب المصري منشغؿ بأوضاعو الداخمية ومعبر رفح يتجو مف سيء ألسوء.
 9/00/3902فمسطين أون الين، 

 
 لفمسطينيعدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق ىزيل ال يحقق العدالة لمشعب ا محمد اشتية: .4

أكد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عضو الوفد الفمسطيني المفاوض محمد : نادية سعدالديف -عماف 
 اشتية أف "عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ أفضؿ مف اتفاؽ ىزيؿ ال يحقؽ العدالة لمشعب الفمسطيني".

ؿ يمبي الحّد األدنى مف وقاؿ لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "الجانب الفمسطيني يبحث عف اتفاؽ شام
 العدالة لمشعب الفمسطيني في حقوقو الوطنية وثوابتو، وليس حاًل انتقاليًا آخر".

وأضاؼ أف "الحؿ االنتقالي غير موجود مطمقًا في ذىف الرئيس محمود عباس وال الوفد الفمسطيني 
 المفاوض"، مشددًا عمى أف "ال اتفاؽ أفضؿ ألؼ مّرة مف اتفاؽ ىزيؿ ومنقوص".

وأوضح أف "االستيطاف اإلسرائيمي يدمر العممية السممية وأف استمراره يعني عدـ وجود نوايا جدية لمتوصؿ 
إلى اتفاؽ شامؿ"، محياًل في ذلؾ إلى "البناء االستيطاني في مساحة األراضي المخصصة إلقامة الدولة 

 الفمسطينية المنشودة ضمنيا".
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وزير الخارجية األميركي جوف كيري لألراضي المحتمة األربعاء  وبحسب مصادر فمسطينية مطمعة، فإف زيارة
الماضي، في إطار جولتو اإلقميمية، "لـ تحقؽ أي نتائج ممموسة عمى صعيد أزمة مسار المفاوضات بسبب 

 االستيطاف".
وقالت، لػ"الغد"، إف "زيارة كيري استيدفت أساسًا احتواء أزمة االستيطاف، ولكنيا اصطدمت بالتعنت 

سرائيمي الرافض لوقفو، في ظؿ موقؼ أميركي ال يمارس أي ضغط يذكر عمى االحتالؿ بيذا اإل
 الخصوص".

وأضافت "ال نتيجة تمخضت عف زيارة كيري، تماىيًا مع عدـ حدوث أي تقدـ في مسار المفاوضات الممتدة 
أنو ال يممس حتى اآلف نوايا  منذ ثالثة أشير تقريبًا"، الفتة إلى أف "الجانب الفمسطيني أكد لموزير األميركي

 جدية مف الجانب اإلسرائيمي في المفاوضات".
وبحسبيا، فقد "أوضح الجانب الفمسطيني خالؿ المقاء بعدـ جدية االحتالؿ في العممية السممية بدليؿ 
استمرار االستيطاف وتشويو الموقؼ الفمسطيني عبر قمب الحقائؽ بمزاعـ مقايضة إطالؽ سراح األسرى 

اضي عف االستيطاف، ما يخالؼ حقيقة االتفاؽ عمى موضوع األسرى مقابؿ تجميد مؤقت لمذىاب إلى بالتغ
 األمـ المتحدة".

وقالت إف "الرئيس محمود عباس مستمر في المفاوضات، المحددة زمنيًا بتسعة أشير، إزاء تعيده لإلدارة 
 سرى "القدامى" في سجوف االحتالؿ".األميركية بذلؾ، فضاًل عف أنو معني أساسًا بإطالؽ سراح بقية األ

 09/00/3902الغد، عمان، 
 
 خالد يدعو السمطة الى االنسحاب من المفاوضات تيسير .5

دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد "الوفد الفمسطيني : نادية سعدالديف -عماف 
كبيا االحتالؿ ضد أبناء الشعب المفاوض إلى االنسحاب مف المفاوضات، في ضوء الجرائـ التي يرت

وقاؿ، في تصريح أصدره أمس، إف "عدد الشيداء منذ استئناؼ المفاوضات حتى اليوـ ارتفع  الفمسطيني".
شييدًا سقطوا برصاص جنود االحتالؿ في بيوتيـ في المدف والقرى والمخيمات أو عمى حواجز  04إلى 

 مة".الموت المنتشرة بيف محافظات الضفة الغربية المحت
وأضاؼ أف "سمطات االحتالؿ ال تكتفي بالمزيد مف السيطرة عمى األرض الفمسطينية والنشاطات 
االستيطانية وجدراف الفصؿ العنصري في ظؿ المفاوضات، بؿ تمارس القتؿ بدـ بارد وتنفذ سياسة القتؿ 

وضات في إحراز أي وكي الوعي، حتى ال يعود الفمسطينيوف لمتفكير بانتفاضة ثالثة إذا ما فشمت المفا
وأكد خالد أف "استشياد ىذا العدد مف الفمسطينييف منذ نياية تموز )يوليو( الماضي يجب أف يدفع  تقدـ".

القيادة الفمسطينية لمتصرؼ بحـز وتصميـ  لحماية الشعب الفمسطيني مف عمميات القتؿ التي تمارسيا قوات 
 تالؿ عمى جرائمو".االحتالؿ والتوجو الى األمـ المتحدة لمحاكمة االح

 09/00/3902الغد، عمان، 
 

 األمن الفمسطيني يعمل ألول مرة بشكل عمني في ضواحي القدس :الضميري .6
ألوؿ مرة منذ تأسيس السمطة الفمسطينية، تعمؿ قوات مف األمف الفمسطيني في وضح : راـ اهلل: كفاح زبوف

كؿ كامؿ، والتي طالما منعت الفمسطينييف النيار، في ضواحي القدس التي تخضع لمسيطرة اإلسرائيمية بش
 مف العمؿ فييا.
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، عمى ما أفاد المواء عدناف «قضايا إجرامية»وتطارد القوات الفمسطينية، مطموبيف لمعدالة ومتورطيف في 
 الضميري الناطؽ باسـ األجيزة األمنية الفمسطينية إلذاعات محمية.

الجريمة تكاد تكوف »وأضاؼ: «. مى األعماؿ اإلجراميةالحممة تأتي في محاولة لمقضاء ع»وقاؿ الضميري: 
سرائيؿ ال تتدخؿ  «.منظمة في ضواحي القدس، وا 

متيما بينما تواصؿ مالحقة آخريف في الحممة التي  14وألقت األجيزة األمنية الفمسطينية القبض عمى نحو 
 جند ليا عشرات العناصر.

 التي تأتي بالتنسيؽ مع السمطات اإلسرائيمية. ومف غير المعروؼ إلى متى ستستمر الحممة الحالية،
إف شرطة ضواحي القدس بالتعاوف مع »وقاؿ بياف إلدارة العالقات العامة واإلعالـ في الشرطة الفمسطينية: 

 11قيادة منطقة الضواحي نفذت حممة أمنية واسعة في مدينة الراـ، حيث تمكنت مف إلقاء القبض عمى 
وألقي القبض عمى خمسة أشخاص مف ذوي السوابؽ بتعاطي المخدرات وضبط مطموبا لمقضاء الفمسطيني، 

بحوزتيـ مواد يشتبو أنيا مخدرة مف نوع ىيرويف وحبوب اكستازي وبذور القنب اليندي وأدوات تعاطي بانج 
 «.ومنشطات جنسية
مة الستكماؿ أف الحممة ما زالت مستمرة وقد أوقؼ المتيموف وسيحالوف إلى النيابة العا»وأضاؼ البياف 

 «.اإلجراءات القانونية بحقيـ
 وتتركز الحممة اآلف في بمدة الراـ وستطاؿ قرى مثؿ بيت حنينا وشعفاط.

وتحولت ىذه المناطؽ عبر سنوات طويمة إلى ممجأ لمعصابات والياربيف مف القانوف رغـ أنيا تقع في نطاؽ 
 ناطؽ أي اىتماـ يذكر.القدس وتحت سيطرة إسرائيمية. لكف إسرائيؿ ال تعير ىذه الم

إف األجيزة األمنية كانت تضطر أحيانا إلى جمب مطموبيف لدييا « الشرؽ األوسط»وقالت مصادر أمنية لػ
عبر تنفيذ عمميات سرية بالمباس المدني، ألف إسرائيؿ كانت ترفض السماح لمقوات الفمسطينية بالعمؿ في 

خضع لمسيطرة األمنية اإلسرائيمية واإلدارية ت« ب)»بشكؿ عمني وبالزي الرسمي « ج»و« ب»المناطؽ 
 تخضع لمسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيمية(.« ج»لمسمطة، و

وطمبت السمطة مف الواليات المتحدة ودوؿ أخرى الضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ السماح لألجيزة األمنية 
 بالعمؿ في ضواحي القدس.

 ة الدولة الفمسطينية العتيدة.وتقوؿ السمطة إف القدس )الشرقية( ستكوف عاصم
وعمى الرغـ مف أف عمؿ القوات الفمسطينية لـ يجر في نطاؽ اتفاؽ سياسي، فإف ذلؾ يكتسب أىمية 

 استثنائية، إذ قد يكوف مقدمة لخطة إسرائيمية بتسميـ السمطة مزيد مف المناطؽ في محيط القدس.
 09/00/3902الشرق األوسط، لندن، 

 
 الى دمشق لمتابعة تنفيذ مبادرة تحييد المخيماتيتوجو فمسطينية منظمة التحرير ال وفد .7

توجو امس إلى العاصمة السورية دمشؽ، وفد منظمة التحرير الفمسطينية برئاسة عضو المجنة  :راـ اهلل
التنفيذية لممنظمة رئيس دائرة شؤوف الالجئيف زكريا األغا، لبحث أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في سوريا 

 بمسؤوليف سورييف. والمقاء
وأوضح األغا في بياف صحفي صادر عنو امس، اف ىذه الزيارة تأتي استكمااًل لمزيارات السابقة لمتابعة ما 
تـ االتفاؽ عميو مع الجانب السوري فيما يتعمؽ بتشكيؿ لجنة ميدانية مع الحكومة السورية لمتابعة تنفيذ 

الوفد في زيارتو األخيرة لسوريا والتي حظيت بموافقة مف  مبادرة تحييد المخيمات الفمسطينية، التي قدميا
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الحكومة السورية، إلى جانب إطالؽ سراح الموقوفيف مف أبناء المخيمات لمف لـ يثبت تورطيـ في أعماؿ 
األحداث الجارية في سوريا، ورفع الحصار عف المخيمات وتأميف عودة آمنة لمنازحيف مف الالجئيف 

تيـ، والحفاظ عمييا بيئة آمنة تحتضف الالجئيف الفمسطينييف خالية مف السالح الفمسطينييف إلى مخيما
 والمسمحيف.

وأضاؼ اف الوفد سيتابع في لقاءاتو مع المسؤوليف السورييف ممؼ الالجئيف الفمسطينييف المفقوديف، مشيرًا 
قوديف ولـ يعرؼ عنيـ إلى اف ىناؾ مئات الالجئيف الذيف انقطعت أخبارىـ عف ذوييـ وباتوا في عداد المف

 اكانوا احياء اـ اموات.
وأشار إلى أف االتصاالت الفمسطينية مستمرة مع الدوؿ ذات التأثير عمى المعارضة السورية لمضغط عمييا 

 لسحب مسمحييا مف داخؿ المخيمات الفمسطينية خاصة مخيـ اليرموؾ والقبوؿ بمبادرة تحييد المخيمات.
و الحفاظ عمى حيادية المخيمات وتجنيب الفمسطينييف ويالت الصراع الدائر وقاؿ: ىمنا األوؿ واألساسي ى

 في سوريا وعودتيـ إلى مخيماتيـ وتأميف كافة المقومات الحياتية ليـ لمعيش اآلمف والكريـ.
ومف المقرر أف يبقى الوفد في سوريا لعدة اياـ سيمتقي خالليا بالفصائؿ الفمسطينية، كما سيمتقي بنائب وزير 

 خارجية السوري ومسؤوؿ الممؼ الفمسطيني في سوريا فيصؿ المقداد.ال
ويضـ الوفد، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير العمؿ الوزير أحمد مجدالني، والعميد إسماعيؿ 

 فراج، وعضو المجمس الوطني الفمسطيني بالؿ قاسـ.
 09/00/3902الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 طة تستعد لطرح عطاءات لمتنقيب عن النفط في الضفة الغربيةالسم :محمد مصطفى .8

أكد مسؤوؿ فمسطيني، أمس، أف الحكومة في المراحؿ النيائية مف االستعدادات لطرح عطاءات دولية 
 لمتنقيب عف النفط في الضفة الغربية.

لوزراء إلعداد ىناؾ لجنة مكمفة مف مجمس ا“وقاؿ محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء لمشؤوف االقتصادية 
وأضاؼ ”. وثائؽ العطاءات الستجالب شريؾ استراتيجي لمتنقيب وتطوير مصادر البتروؿ في الضفة الغربية

 ”.نحف اآلف في المراحؿ النيائية في تحضير ىذه العطاءات“
المواطف الفمسطيني يعمـ أف ىناؾ حقؿ بتروؿ في “وكاف رامي الحمد رئيس الوزراء الفمسطيني قاؿ إف 

ذا ما  711تقوـ باستغالؿ ىذا الحقؿ وتضخ منو ” إسرائيؿ“س )غرب را ـ اهلل( . . اآلف رنتي برميؿ يوميًا، وا 
 ”.ثبت أنيا تستخدـ حصتنا فيذه سرقة

اآلف نحف سنطرح عطاء دوليًا إلحضار شركات لمتنقيب “وأضاؼ في مقابمة مع محطة تمفزيونية فمسطينية 
سنسعى إلستخراج ىذا البتروؿ . “وقاؿ ” . وؿ أخرى في فمسطيفعف البتروؿ في منطقة رنتيس وربما حق

نحف في المراحؿ النيائية إلعداد عطاء دولي لشركات دولية لالستثمار في ىذا الحقؿ والتنقيب في حقوؿ 
 ”.      أخرى إف شاء اهلل

09/00/3902، الخميج، الشارقة  
 
 
 
 ؟ تبرات األىم في إثبات سببياىل تكون وفاة عرفات لغز العصر بعد إخفاق المختقرير:  .9
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سكب المختبراف النووياف السويسري والروسي الكثير مف الحبر في وصؼ وتحديد : محمد يونس –راـ اهلل 
العناصر التي وجدت في رفات الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، لكنيما أخفقا في تحديد األسباب 

 وحممو إلى أي ىيئة قضائية في العالـ.المباشرة لموفاة، ما يحوؿ دوف استكماؿ الممؼ 
وأضفى المختبراف غموضًا إضافيًا عمى أسباب الوفاة عندما خمص األوؿ )السويسري( إلى أف نتائج الفحص 

، بينما خمص الثاني «101البولونيوـ المشع »نظرية أف تكوف الوفاة نتيجة مادة « تدعـ بشكؿ معتدؿ»
 عمى أنيا سبب الوفاة.« ال تعطي دالئؿ كافية»رفات عرفات  )الروسي( إلى أف مستوى ىذه المادة في

ولجأت السمطة الفمسطينية إلى المختبريف المذيف يعداف مف أىـ المختبرات النووية في العالـ لفحص رفات 
البولونيوـ المشع »القطرية العاـ الماضي تحقيقًا أظير وجود مادة « الجزيرة»عرفات بعد أف بثت قناة 

نيات شخصية لمرئيس الراحؿ. وقدـ خبراء مف المختبريف السويسري والروسي ومف مختبر في مقت« 101
 11تشريف الثاني )نوفمبر( العاـ الماضي، وحصؿ ممثمو كؿ منيـ عمى  14ثالث فرنسي، إلى راـ اهلل في 

لفرنسي جاء عينة مف رفات الرئيس الراحؿ، ونقموىا بالحقائب الديبموماسية إلى بالدىـ، عممًا أف الوفد ا
بشكؿ منفصؿ لمحصوؿ عمى عينات مف رفات الراحؿ إثر قياـ أرممة الرئيس الراحؿ برفع قضية أماـ 

 «.الجزيرة»القضاء الفرنسي في ضوء نتائج تحقيؽ 
وأبمغت المختبرات الثالثة السمطة الفمسطينية، في حينو، أف الفحص يستغرؽ ستة أشير، لكنيا بعد انتياء 

لمزيد مف الوقت. وزاد المختبر الروسي بطمب عينات أخرى مف مالبس الرئيس ىذه المدة، طمبت ا
ومقتنياتو. لكف نتائج الفحوص التي استغرقت نحو عاـ، لـ تكف حاسمة، ما ترؾ ممؼ موت عرفات مفتوحًا، 

 وجعمو لغزًا يتطمب حمو ما يشبو المعجزة.
المختبريف الروسي والسويسري قربتيـ مف  وأعمف أعضاء لجنة التحقيؽ في وفاة الرئيس الراحؿ أف نتائج

الحقيقة، متعيديف مواصمة العمؿ حتى الوصوؿ إلى السبب المباشر والى األداة. لكف كثيرًا مف المراقبيف 
يرى أف فرصة المجنة في الوصوؿ إلى ذلؾ تبدو شبو مستحيمة بعد استنفاد الفرصة األخيرة المتمثمة في فتح 

خراج رفاتو و   فحصو.قبر الرئيس وا 
وكانت السمطة الفمسطينية شكمت قبؿ ثالث سنوات لجنة لمتحقيؽ في وفاة الرئيس الراحؿ ضمت عددًا مف 
كبار قادة األمف المتقاعديف واألطباء. وترأس لجنة التحقيؽ رئيس جياز المخابرات العامة السابؽ المواء 

شفى األردف الدكتور عبد اهلل بشير توفيؽ الطيراوي، فيما ترأس الطبيب الخاص لمرئيس الراحؿ مدير مست
 المجنة الطبية.

وقاؿ الطيراوي إف لجنة التحقيؽ أجرت مقابالت مع مئات األشخاص في الوطف والخارج في السنوات 
 الثالث الماضية.

في « 101البولونيوـ المشع »ويرى الطيراوي أف نتائج التحقيؽ التي أظيرت وجود مستوى مرتفع مف مادة 
لدى المجنة، مشيرًا إلى أف التحقيؽ سينصب في المرحمة المقبمة عمى « ضّيقت دائرة البحث»رفات عرفات 

أولئؾ الذيف كانوا عمى صمة مباشرة مع الرئيس وطعامو وشرابو ودوائو ونومو. لكف ُيعتقد أف المجنة ستواجو 
اف يستقبميـ ويحتضنيـ مشكمة كبيره في ذلؾ، ألف الرئيس الراحؿ كاف منفتحًا عمى كثير مف الناس الذيف ك

 ويقبميـ، ويتقبؿ منيـ أدوية أعشاب وىدايا بسيطة مثؿ عمب الشوكوالتة.
، إف الخبراء في المختبر «الحياة»وقالت سيى عرفات، أرممة الرئيس الراحؿ، في حديث ىاتفي مع 

ع في الغذاء عبارة عف ذرة صغيرة بحجـ حبة الممح، وأنيا توض« البولونيـو»السويسري أبمغوىا اف مادة 
 والدواء والشراب، واف آثارىا تظير بعد شير.
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لدي قضية منظورة أماـ »وتراىف السيدة عرفات عمى نتائج الفحص الجاري في المختبر الفرنسي، وقالت: 
لكنيا أضافت أنو في حاؿ تأخر القضاء الفرنسي «. القضاء الفرنسي، وأنا أثؽ بالقضاء وبالعدالة الفرنسية

 لقضية، فإنيا تفكر في المجوء إلى ىيئات أخرى.في النظر في ا
 الثقة بفرنسا

غير أف كثيرًا مف الفمسطينييف ال يثؽ بموقؼ فرنسا مف التحقيؽ، خصوصا أنيا أتمفت جميع عينات الفحص 
التي حصمت عمييا مف عرفات أثناء عالجو في مستشفى بيرسي العسكري. ويقوؿ عدد مف المسؤوليف 

ءات الخاصة، إف موقؼ فرنسا غير مبرر، خصوصا أف األنظمة الطبية تحتـ إبقاء الفمسطينييف في المقا
مثؿ ىذه العينات في المستشفى لمدة عشر سنوات. ويرى ىؤالء أف فرنسا تعاممت مع القضية بصورة 
سياسية وليس بصورة طبية بحتة، وأنيا ربما أخفت بعض المعمومات تجنبًا لتسببيا بحدوث أزمة سياسية بيف 

فمسطينييف واإلسرائيمييف في وقت تعمؿ فيو ىذه الدولة وغيرىا مف الدوؿ الغربية، عمى محاولة التقريب بيف ال
 الجانبيف.

ووجيت لجنة التحقيؽ الفمسطينية طمبات عدة إلى فرنسا، منيا طمب إلى مستشفى بيرسي العسكري 
قيو العالج فيو، لكنيا لـ تتمؽ أي لمحصوؿ عمى نتائج جميع الفحوص التي أجريت لمرئيس الراحؿ أثناء تم

رد. كما طمبت المجنة مف السمطات الفرنسية تزويدىا نتائج فحص العينات التي حصمت عمييا مف رفات 
الرئيس الراحؿ، ولـ تتمؽ أي رد. ويعزو وزير العدؿ عضو لجنة التحقيؽ عمي مينا الموقؼ الفرنسي إلى 

الفرنسيوف »الشأف منظورة أماـ القضاء الفرنسي. وقاؿ:  وجود قضية قضائية لمسيدة سيى عرفات في ىذا
يحققوف مف أجؿ القضية المنظورة أماـ القضاء الفرنسي، وىـ ردوا عمينا قائميف إننا لف نسممكـ أي تقارير إال 

 «.في إطار إنابة قضائية
عرفات، إذ إف  في وفاة« ليست نياية المطاؼ»ووفؽ الطيراوي، فإف نتائج التقريريف الروسي والسويسري 

ىذه النتائج تؤكد ما توصؿ إليو التحقيؽ الفمسطيني المستمر، وىو أف ابو عمار لـ يمت بصورة طبيعية، »
التحقيؽ سيتواصؿ، وىذه التقارير وفرت لنا دعائـ عممية، »وأضاؼ: «. أو نتيجة تقدـ السف أو المرض

 «.وقربتنا مف الوصوؿ إلى الحقيقة، لكنيا ليست نياية المطاؼ
والسؤاؿ الكبير الذي يمؼ قضية وفاة عرفات اليوـ بعد ظيور نتائج فحص رفاتو ىو: إذا كانت المختبرات 

 النووية األىـ في العالـ أخفقت في إيجاد السبب المباشر واألكيد لوفاتو، فمف يمكنو ذلؾ؟
 09/00/3902الحياة، لندن، 

 
 تتيم حماس بارتكاب جريمة اغتيال معنوي بحق عرفات فتح .01

اتيمت حركة "فتح" حركة "حماس باستخداـ واستغالؿ" اسـ الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات : راـ اهلل
"أبو عمار" وفي الوقت ذاتو منعيا إحياء ذكرى استشياده في قطاع غزة، معتبرة أف ذلؾ "صورة أخرى مف 

رفات، والرئيس أبو مازف وريث جرائـ االغتياؿ المعنوي والسياسي الذي مارستو حماس ضد الرئيس الراحؿ ع
 النيج النضالي الوطني لمحركة" عمى ما جاء في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة أمس.

وقاؿ البياف "لقد أبرزت حماس تناقضًا واضحًا بيف خطابيا اإلعالمي وموقفيا الحقيقي مف قضية استشياد 
ات التحرر في العالـ الرئيس أبو عمار عندما قررت قائد حركة التحرر الوطني الفمسطينية، وأىـ رموز حرك

منع إحياء الذكرى التاسعة الستشياده، وىذا ما يعني لنا محاولة اغتياؿ سياسي لمكانة الرئيس الشييد أبو 
عمار في ذاكرة ووعي الشعب الفمسطيني، كما كانت تفعؿ في حياتو عندما كانت توجو أعماليا العسكرية 
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ي، ومنعو مف تحقيؽ أي تقدـ عمى طريؽ البرنامج السياسي لمنظمة التحرير لعرقمة نضالو السياس
الفمسطينية، وقضية فمسطيف، وما استخداـ حماس لممؼ عممية اغتياؿ إسرائيؿ المادي لمرئيس الشييد أبو 
ة عمار، وتيجميا إعالميًا عمى المجنة المركزية لمحركة ورئيسيا وقائدىا العاـ، إال مزايدة رخيصة مكشوف

 األبعاد واألىداؼ".
وقاؿ بياف الحركة "إف كاف قادة حماس صادقوف في مشاعرىـ، ونحف نشؾ في ذلؾ، فما عمييـ إال االعتذار 
لمشعب الفمسطيني عف انقالبيـ عمى شرعية منظمة التحرير الفمسطينية وسمطتيا الوطنية التي أسسيا ياسر 

أفعاليـ مع خطابيـ اإلعالمي وبياناتيـ الصحافية. فالخداع عرفات وااللتزاـ بمنيج الوحدة الوطنية، ومطابقة 
 ال يمكف تمريره عمى شعب ذكي وحافظ لمذاكرة كشعبنا الفمسطيني".

وأكدت الحركة في ختاـ بيانيا "ال تحتاج حركتنا الرائدة والقائدة كحركتنا اذنًا إلحياء ذكرى استشياد قائد 
ى الشعب الفمسطيني مكانتو الحقيقية عمى الخارطة السياسية الثورة الفمسطينية المعاصرة التي أعادت ال

والجغرافية في العالـ، فشعبنا أعظـ وأكبر مف طمب االذف مف االنقالبييف بغزة ليعبر عف وفائو لمقائد الرئيس 
 الشييد ولكؿ شيداء فمسطيف وقادتو العظاـ".

ميدانة عف أسفو لمنع حركة "حماس" ومف جيتو، أعرب مسؤوؿ حركة "فتح" في قطاع غزة عبد اهلل أبو س
إحياء الذكرى التاسعة الستشياد القائد الرمز أبو عمار، مؤكدًا أف "ىذا المنع ىو نكراف لكفاح ومقاومة 
ونضاؿ رمز فمسطيف ونكراف لكؿ الشيداء وفي مقدميـ الشيخ أحمد ياسيف وفتحي الشقاقي وعبد العزيز 

 الرنتيسي وأبو عمي مصطفى".
سميدانة أف "أحياء الذكرى أقؿ ما يمكف تقديمو لقائد الشعب الفمسطيني ومفجر ثورتو والذي لواله واعتبر أبو 

لبقي الفمسطينيوف تائييف في بقاع األرض ولما كاف لفمسطيف اسـ يذكر، وما كاف لمفصائؿ الفمسطينية 
يا األولى الرئيس الشييد قاطبة أف تكوف موجودة وفي مقدميا حركة حماس، لوال ىذه الثورة التي أطمؽ شرارت

 ياسر عرفات بتأسيسو حركة فتح التي كانت أوؿ الرصاص وأوؿ الحجارة".
ودعا أبو سميدانة حركة "حماس" إلى التراجع عف قرارىا منع إقامة ميرجاف إحياء ذكرى استشياد الرمز 

 مقاومة.الخالد ياسر عرفات إف كانت حقًا تريد الحفاظ عمى أمانة الشيداء والمقاوميف وال
ُيذكر أف حركة "تمرد" الفمسطينية التي تأسست أسوة بنظيرتيا المصرية كانت أعمنت مرارًا خالؿ األسابيع 
األخيرة نيتيا تنظيـ احتجاجات واسعة ضد سمطة "حماس" وحددت يوـ غد االثنيف الذي يصادؼ حموؿ 

 ضد سمطة "حماس".الذكرى التاسعة لوفاة الرئيس عرفات موعدًا لبدء انطالقة فعالياتيا 
 09/00/3902المستقبل، بيروت، 

 
 صديق حميم لـ"إسرائيل" عباسيؤكد أن  نتنياىواإلذاعة االسرائيمية:  .00

أكد رئيس وزراء االحتالؿ بنياميف نتنياىو أف رئيس السمطة في راـ اهلل محمود عباس، "صديقًا حميمًا 
ونقمت اإلذاعة العامة عف مصادر مقربة مف  إلسرائيؿ" وأنو سيكوف مسرورًا لمقائو في أي زماف ومكاف.

رئيس الوزراء الصييوني تعبيره عف أممة في أف يحرؾ عباس شيئًا حتى لقائيـ المقبؿ، وتأتي تمؾ األقواؿ 
ردًا عمى ما قالو أبو مازف في لقائو مع صحيفة ألمانية "إنو ليس لديو اعتراض عمى لقاء نتنياىو في إطار 

 حاليا دوف أف يشير إلى أي شروط لعقد مثؿ ىذا المقاء". محادثات السالـ الجارية
األخيرة ولكف األخير لـ يفعؿ شيئًا حتى األف لدفع  3وأضافت نتنياىو إنو التقى عباس خالؿ السنوات الػ

 فرص عقد مثؿ ىذا المقاء".
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 09/00/3902، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 مف "النووي" االيرانيمسؤول اسرائيمي: نرفض تمامًا اي اتفاق حول الم .02
قاؿ مسؤوؿ اسرائيمي اف اسرائيؿ "ترفض تمامًا" االتفاؽ الذي يتـ بحثو في جنيؼ حوؿ : ا ؼ ب -القدس 

 البرنامج النووي االيراني بيف ايراف والدوؿ العظمى.
رى وقاؿ المسؤوؿ طالبًا عدـ كشؼ اسمو "ترفض اسرائيؿ تماما االتفاؽ الذي يبحث بيف ايراف والدوؿ الكب

 وىي غير ممزمة بو".
واضاؼ "كمما حصمت اسرائيؿ عمى مزيد مف التفاصيؿ بشأف االتفاؽ قيد البحث في جنيؼ يزداد قمقيا مف 

 جدوى توقيع اتفاؽ سيء ليذه الدرجة بالنسبة الى العالـ".
 )الواليات المتحدة وروسيا والصيف وفرنسا 0+4ورغـ التقدـ في مفاوضات جنيؼ بيف طيراف ومجموعة 

وبريطانيا والمانيا( يبدو اف التوصؿ قريبا الى اتفاؽ السبت كما اعمف الجمعة، غير مؤكد بسبب اعتراضات 
 فرنسية.

وقاؿ المسؤوؿ االسرائيمي "في حاؿ تـ تطبيؽ ىذا االتفاؽ ستكوف ايراف ابرمت صفقة القرف والغرب اتفاقا 
دوف تقديـ اي تنازؿ حقيقي في برنامجيا  سيئا الف ايراف ستكوف استفادت مف تخفيؼ كبير لمعقوبات مف

 المتالؾ السالح النووي".
 09/00/3902الحياة، لندن، 

 
 نتنياىو يبحث ىاتفيًا مع بوتين قضايا دولية قبل زيارتو إلى موسكو .03

بنياميف نتنياىو، مساء الجمعة، ىاتفيًا مع الرئيس الروسي ” اإلسرائيمي“بحث رئيس الوزراء : )وكاالت(
 نوفمبر/تشريف الثاني الجاري . 11وتيف، المسائؿ الدولية الممّحة قبؿ زيارتو المقررة لموسكو في فالديمير ب

، عف الدائرة الصحفية في الكرمميف أف نتنياىو بادر إلى إجراء مكالمة ىاتفية ”نوفوستي“ونقمت وكالة أنباء 
الممّحة في األجندة الدولية في سياؽ  بحثا عددًا مف المسائؿ“مع بوتيف . وقاؿ الكرمميف إف بوتيف ونتنياىو 

 ” إلى روسيا في العشريف مف شير نوفمبر/تشريف الثاني الحالي” اإلسرائيمي“التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء 
 09/00/3902الخميج، الشارقة، 

 
 ال تريد السالم "اسرائيل"رئيسة "ميرتس": عودة ليبرمان لـ"الخارجية" تعني ان  .04

ت رئيسة حزب "ميرتس" االسرائيمي زىافا غالؤوف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو إلى عدـ دع: القدس المحتمة
 تعييف أفيغدور ليبرماف اليوـ األحد وزيرا لمخارجية .

ورأت غالؤوف أف ليبرماف حّوؿ اسرائيؿ الى دولة منبوذة وأف تعيينو في منصب وزير الخارجية سيمحؽ 
 اليشة مع حمفائيا وسيمس بمكانتيا في العالـ . المزيد مف االضرار بعالقات اسرائيؿ

كما سيكوف لو تأثير ىداـ عمى المفاوضات مع الفمسطينييف وسيعتبر بمثابة رسالة مفادىا أف اسرائيؿ غير 
 معنية بالتوصؿ الى تسوية سياسية.

 09/00/3902الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 بتيمة ارتكاب جرائم حرب ور في إسبانيا"يديعوت أحرونوت" : محاولة العتقال ديختر ومريد .05
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قالت "يديعوت أحرونوت" في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ السبت، إف ناشطيف متضامنيف مع الشعب 
الفمسطيني في إسبانيا طالبوا بإصدرا أمر اعتقاؿ ضد رئيس الشاباؾ السابؽ آفي ديختر، وضد الوزير 

 في زيارة.السابؽ داف مريدور، المذيف وصال إلى إسبانيا 
أياـ،  2وبحسب الصحيفة فإف المحاولة لـ تنجح، وأف ديختر ومريدور المذيف يمكثاف في إسبانيا منذ 

 سيعوداف اليـو السبت إلى البالد.
وفي التفاصيؿ، كتبت الصحيفة أف العممية بدأت قبؿ عدة أياـ، عندما عمـ ديختر، الذي لـ يزر إسبانيا منذ 

يا لممشاركة في مؤتمر لمعيد دراسات أمنية ينظـ بالتعاوف مع وزارة الدفاع عاما، يفترض أف يصؿ إلي 04
 اإلسبانية.

وقاـ متضامنوف مع الشعب الفمسطيني بتقديـ طمب إلى المحكمة في إسبانيا لمبدء مجددا بإجراءات قضائية 
وذلؾ  ،1111ضد ديختر كمف يتحمؿ المسؤولية عف اغتياؿ القيادي في حركة حماس صالح شحادة عاـ 

مف خالؿ إلقاء عبوة ناسفة تزف أكثر مف طف عمى منزؿ سكني في غزة، األمر الذي تسبب باستشياد عدد 
صابة المئات.  كبير مف النساء واألطفاؿ وا 

وكتبت الصحيفة أف ممؼ "شحادة" قد أغمؽ في السابؽ في إسبانيا، وأف المتضامنيف مع الشعب الفمسطيني 
 يؽ معو.طالبوا باعتقاؿ ديختر والتحق

وأشارت الصحيفة إلى أف وزارة القضاء ووزارة الخارجية اإلسرائيميتيف تمقيتا إنذارا بما يحصؿ، وكانتا عمى 
 اتصاؿ مع الجيات الرسمية في إسبانيا لمنع اعتقاؿ ديختر، وضماف عدـ فتح ممؼ "شحادة" مجددا.

ر األمني ذاتو، طالب المتضامنوف مع وتابعت أنو بعد أف تبيف وجود مريدور أيضا في إسبانيا، في المؤتم
الشعب الفمسطيني باعتقالو لدورة في ىجوـ البحرية اإلسرائيمية الدموي عمى سفينة مرمرة في أيار/ مايو مف 

 ، حيث أشغؿ منصب وزير في حينو. بيد أف ذلؾ لـ يؤد إلى اعتقالو أو التحقيؽ معو.1101العاـ 
 9/00/3902، 78عرب

 
 بصدد إقامة عالقات تعاون عسكري مع دول إسالمية "يلإسرائ"يوسي ميممان:  .06

كشؼ مصدر إسرائيمي، النقاب عف مساٍع وتحّركات تقوـ بيا تؿ أبيب لتعزيز عالقات التعاوف  :الناصرة
 األمني والعسكري مع عدد مف دوؿ العالـ بينيا دوؿ إسالمية ال تجمعيا بيا أي عالقات سياسية.

ميمماف، بأف بولندا أعمنت موافقتيا عمى العروض اإلسرائيمية لتعزيز  وأفاد الصحفي اإلسرائيمي يوسي
عالقات التعاوف األمني بيف تؿ أبيب ووارسو ال سّيما في مجاؿ الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أف األخيرة 
ميتمة بتصنيع وشراء طائرات إسرائيمية بدوف طيار في إطار صفقات قد تصؿ قيمتيا إلى مئات مالييف 

 يورو، وفؽ قولو.ال
وأضاؼ ميمماف، أف الرئيس البولندي برونيسالؼ كوموروفسكي كاف قد أكد خالؿ زيارتو األخيرة لتؿ أبيب 
قبؿ أياـ قميمة أف إنتاج قطع الطائرات الحربية اإلسرائيمية في مصانع بالده مف شأنو أف يفتح أماـ الدولة 

يـ عالقات سياسية معيا، بما فييا ماليزيا وأندونيسيا، العبرية أسواقا جديدة خاصة في دوؿ إسالمية ال تق
 وىو ما أبدت تؿ أبيب اىتماميا الكبير بو.

يشار إلى أف الدولة العبرية أعمنت أنيا معنية بتعزيز عالقاتيا مع دوؿ العالـ؛ ال سّيما في المجاالت 
 اري والعسكري.العسكرية، وما يتعّمؽ بتصنيع األسمحة الحربية وتوسيع حركة التبادؿ التج

 9/00/3902قدس برس، 
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 حكومة نتنياىو وحدة منذ تشكيل 8972مخططات بناء و وحدة  2773"السالم اآلن": مناقصات لبناء  .07

قالػػت حركػة "السػػالـ اآلف" اإلسػرائيمية فػػي تقريػر أمػػس أف االسػتيطاف لػػـ يتوقػؼ منػػذ   عبػد الػػرؤوؼ ارنػاؤوط:
أشػػير، مشػػيرة إلػػى انػػو منػػذ الثػػامف مػػف آذار الماضػػي وىػػو اليػػـو  7تشػػكيؿ الحكومػػة اإلسػػرائيمية األخيػػرة قبػػؿ 

وحػػدة اسػػتيطانية فػػي  2361الػػذي شػػكؿ فيػػو رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي حكومتػػو تػػـ إصػػدار مناقصػػات لبنػػاء 
 وحدة استيطانية جديدة. 7832المستوطنات ودفعت مخططات لبناء ما ال يقؿ عف 

جددا السؤاؿ الجدي حوؿ نوايا وأىداؼ رئيس الػوزراء نتنيػاىو فيمػا وقالت "السالـ اآلف"، "ىذه الحقائؽ تثير م
 يتعمؽ بالسالـ والمفاوضات وحؿ الدولتيف".

وأضافت "السؤاؿ فيما إذا كػاف نتنيػاىو يعتقػد بصػدؽ أنػو جػاد عنػدما يتحػدث عػف الرغبػة بالسػالـ ىػو أمػر ال 
فػي العػالـ فيمػا يتعمػؽ بخصػومو، ال سػيما  يعممو إال ىو عمى وجو اليقيف، لكف، وكما يذكر نتنياىو باستمرار

إيراف والفمسطينييف، يجب أف يحاكـ الزعماء السياسيوف عمى أفعاليـ، ولػيس كالميػـ، فإنػو بيػذا المعيػار فػإف 
الفتػػرة منػػذ تػػولي حكومتػػو الجديػػدة  -اإلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا نتنيػػاىو عمػػى مػػدى األشػػير الثمانيػػة الماضػػية 

 عكس االلتزاـ بالسالـ والتوصؿ إلى حؿ الدولتيف".تدلؿ عمى ما ىو  -عمميا 
وذكػػرت "السػػػالـ اآلف" أف "البيانػػات تشػػػير بشػػكؿ ال لػػػبس فيػػو إلػػػى أف نتنيػػاىو، فػػػي فتػػرة واليتػػػو الجديػػدة فػػػي 
منصػػبو، وعمػػى حػػد سػػواء قبػػؿ وبعػػد إطػػالؽ جيػػود السػػالـ األخيػػرة، قػػد قطػػع شػػوطا كبيػػرا باالسػػتيطاف وبػػوتيرة 

لت "قبؿ بداية الجيػد الجديػد لمسػالـ، اسػتمرت مخططػات التوسػع االسػتيطاني بػال ىػوادة، مثيرة حقا لمقمؽ" وقا
كمػػػػا ىػػػػػو األمػػػػر بالنسػػػػػبة لمبنػػػػػاء عمػػػػى أرض الواقػػػػػع، ومنػػػػذ بػػػػػدء المحادثػػػػػات، ارتفعػػػػت الموافقػػػػػات المتصػػػػػمة 

 بالمستوطنات في كؿ المجاالت".
البيانػات لفتػرة نتنيػاىو الحاليػة فػي  وأضافت "لكي نكوف واضحيف، ليس ىناؾ أي شيء شاذ في ىذه النتػائج،

منصػػبو تتسػػؽ تمامػػا مػػع أفعالػػو والسياسػػات التػػي انتيجيػػا خػػالؿ واليتػػو فػػي السػػنوات األربػػع السػػابقة، حيػػث 
جػراءات فػي الضػفة الغربيػة  الحظنا أنو خالؿ السنوات األربع األولى كانت حكومة نتنياىو تنتيج سياسػات وا 

واضػػػحة السػػػتخداـ المسػػػتوطنات لتقػػػويض منيجػػػي وأف يجعػػػؿ مػػػف والقػػػدس الشػػػرقية تكشػػػؼ عػػػف وجػػػود نيػػػة 
 المستحيؿ حؿ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني عمى أساس حؿ دولتيف قابؿ لمحياة".

وتابعت "واستشرافًا لممستقبؿ، فإف السؤاؿ ىو: ىؿ يستطيع أي شخص إقناع نتنياىو تغيير المسػار؟ الجػواب 
 د تـ بالفعؿ لمصداقية جيود السالـ الحالية".سيكوف حاسما، بالنظر إلى الضرر الذي ق

وطبقا لمتقرير الذي أعدتو "السالـ وأصدقاء "السالـ اآلف" في الواليات المتحدة ووصمت نسػخة منػو لػػ "األيػاـ" 
فانػػو "خػػالؿ األشػػير الثمانيػػة األولػػى مػػف تشػػكيؿ حكومػػة نتنيػػاىو الجديػػدة، لػػـ يتوقػػؼ البنػػاء فػػي المسػػتوطنات 

ة لممصػػادقة عمػػى المخططػػات االسػػتيطانية" مشػػيرًة إلػػى أف آخػػر ىػػذه المخططػػات كػػاف وحصػػمت دفعػػة كبيػػر 
وحػػػدة اسػػػتيطانية  1376وحػػػدة اسػػػتيطانية جديػػػدة ودفػػػع مخططػػػات لبنػػػاء  1147إصػػػدار مناقصػػػات ببنػػػاء 

 جديدة".
09/00/3902األيام، رام اهلل،   

 
 تكشف تفاصيل االعتداءات والعقوبات الجماعية في سجن "مجدو" األسرى وزارة .08
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راـ اهلل: كشفت محامية وزارة شؤوف األسرى والمحرريف ىبة مصػالحة عػف تفاصػيؿ األحػداث التػي جػرت فػي 
سجف "مجدو"، في أعقاب احتجاج األسرى عمى استشياد زميميـ األسير حسف ترابي في الخامس مف الشير 

 زيارتيا لعدد مف األسرى بالسجف.الجاري، وذلؾ خالؿ 
مػف يػوـ الثالثػاء وعنػدما وصػؿ خبػر  4/00/1102وقالت، في بياف صحافي لمػوزارة، أمػس: إنػو فػي صػباح 

استشػػػياد األسػػػير حسػػػف ترابػػػي بػػػدأ األسػػػرى بػػػالتكبير والػػػدؽ عمػػػى األبػػػواب حيػػػث أصػػػابيـ الغضػػػب الشػػػديد 
 واالستنكار لفقداف زميميـ الذي تعرض لإلىماؿ الطبي.

ونقمت عف األسير محمد جابر أبو سريس أف قوات قمع خاصة وقوات مدججة مف الشرطة وصمت إلى قسـ 
شػرطي وبرفقػة كػالب  011حيث بػدأت االحتجاجػات، فانػدفعت القػوات القمعيػة باقتحػاـ القسػـ حيػث دخػؿ  4

لخمػؼ وأخرجػوىـ إلػى بوليسية، وقاموا بمياجمة األسرى في الغرؼ، ودفعوىـ إلى الحائط وقيدوا أيادييـ إلػى ا
 الساحة، ثـ بدؤوا بتفتيشات استفزازية وىمجية ألغراض األسرى وعاثوا فييا خرابا.

ىػي: سػحب  4وقاؿ األسير أبػو جػاموس إف إدارة سػجف "مجػدو" اتخػذت سمسػمة عقوبػات جماعيػة عمػى قسػـ 
غػالؽ "الكانتينػا" ومنػع شػراء المػو  لغػاء الفػورات جميع األدوات الكيربائيػة الموجػودة فػي القسػـ، وا  اد الغذائيػة، وا 

 اليومية وتحويؿ الغرؼ إلى زنازيف.
09/00/3902األيام، رام اهلل،   

 
 إضراب مفتوح إذا لم تتم االستجابة لمطالبيمبموحوا ي في سجن النفحة اإلداريون األسرى .09

ددوا بتصػعيد قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، مساء امػس، إف األسػرى اإلداريػيف ىػ :راـ اهلل
لغػاء االعتقػاؿ اإلداري.  خطواتيـ االحتجاجية في حاؿ لـ تػتـ االسػتجابة لمطػالبيـ المتمثمػة بػاإلفراج عػنيـ، وا 
وأضػػاؼ فػػي تصػػريحات صػػحفية إف األسػػرى اإلداريػػيف ىػػددوا بخػػوض إضػػراب مفتػػوح عػػف الطعػػاـ إذا لػػـ تػػتـ 

 االستجابة لمطالبيـ.
دية أف أسرى "نفحة" ىددوا إدارة السجوف بالبدء بخطػوات احتجاجيػة وأفاد محامي وزارة األسرى عامر أبو حم

وقػػاؿ  إلنقػػاذ األسػػرى المرضػػى مػػف ذوي الحػػاالت الصػػحية الصػػعبة والمطالبػػة بتقػػديـ العالجػػات الالزمػػة ليػػـ.
االسير محمد سعيد حماد أف ممثمي أسرى نفحة اجتمعوا مع مسؤوؿ استخبارات السجوف )بيتوف( وابمغوه انػو 

ف السكوت عمى الوضع الصحي لألسرى المرضى ال سيما بعد استشياد االسير حسف ترابي. وطالػب ال يمك
 .األسرى مسؤوؿ إدارة السجوف بإطالؽ سراح المرضى خاصة المصابيف بأمراض خطيرة

09/00/3902الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 
 
 

 إلى إطالق حممة دولية لكسر الحصار عن غزة دعوة .21
لمجنػػػة الحكوميػػػة لكسػػر الحصػػػار حمػػدي شػػػعث إلػػػى إطػػالؽ حممػػػة دوليػػة لكسػػػر الحصػػػار دعػػػا رئػػيس ا: غػػزة

اإلسرائيمي عمى قطاع غزة مف خالؿ قوافؿ التضامف ومالحقة االحتالؿ، وتوفير مقومات الحياة لممحاصريف 
 في غزة مف خالؿ معبر رفح.
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ومػة فػي غػزة والجيػات وأكد شعت في تصريح مكتوب تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة منػو وجػود تواصػؿ بػيف الحك
المعنيػة فػػي الضػػفة الغربيػة لحػػؿ أزمػػة الكيربػػاء بػأقرب وقػػت ودوف أي ضػػرر يقػع عمػػى المػػواطف الفمسػػطيني، 

 .ألف شعارىا ىو التخفيؼ عمى المواطف
قاؿ: "إف السبب الرئيسي ألزمة الكيرباء في اآلونة األخيػرة ىػو وضػع السػمطة بػراـ اهلل ضػريبة إضػافية عمػى 

 شيقؿ. 4.6إلى  3.1بمحطة توليد الكيرباء لينتقؿ سعر المتر الواحد مف الوقود الخاص 
9/00/3902، قدس برس  

 
 بتدخل عاجل لوقف تدمير المخيم وحركتي حماس والجياد السمطة يطالبون "اليرموك" أىالي .20

طالػػػب أىػػػالي مخػػػيـ اليرمػػػوؾ، السػػػمطة الفمسػػػطينية ومنظمػػػة التحريػػػر وحركتػػػي حمػػػاس والجيػػػاد اإلسػػػالمي، 
 لتدخؿ العاجؿ والفوري لوقؼ مخطط تدمير المخيـ خالؿ الساعات القادمة.با

وحذر األىالي في بياف نشػرتو مجموعػة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػوريا، يػـو السػبت، مػف مخطػط لتحويػؿ 
المخيـ إلى نير بارد جديد، مف خالؿ إخراج األىالي والبدء بعممية عسكرية تؤدي إلى تدمير اليرموؾ بشػكؿ 

 ي، وتصفية ما اعتبره األىالي رمز المخيمات الفمسطينية في الشتات.نيائ
ونظػػـ أىػػالي مخػػيـ اليرمػػوؾ بعػػد صػػالة الجمعػػة، اعتصػػامًا أكػػدوا فيػػو رفضػػيـ الخػػروج مػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ، 
مطػػػالبيف فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو أف تػػػتـ الموافقػػػة عمػػػى بنػػػود التيدئػػػة وتحييػػػد المخػػػيـ، والتػػػي تقػػػدمت بيػػػا الييئػػػات 

اإلغاثيػة العاممػة فػي اليرمػوؾ، مػف خػالؿ رفػع الحصػار وفػتح الطريػؽ وعػودة األىػالي الميجػريف  والمؤسسات
دخاؿ المواد الغذائية واإلفراج عف المعتقميف وتسوية أوضاع الشباف الفمسطينييف.  وا 

09/00/3902، فمسطين أون الين  
 

 تشرين األول خالل أمر ىدم 399مقدسًيا وأصدر أكثر من  75: االحتالل اعتقل معطيات .22
كشػػػفت معطيػػػػات فمسػػػطينية النقػػػػاب عػػػف تصػػػػاعد االنتياكػػػات اإلسػػػػرائيمية ضػػػد المػػػػواطنيف : القػػػدس المحتمػػػػة

المقدسػييف فػي المدينػة خػالؿ شػير تشػريف أوؿ )أكتػوبر( الماضػي، حيػث شػيد اعتقػاالت ألطفػاؿ وقاصػريف، 
شػآت تجاريػة فػي منػاطؽ مختمفػة وحممة غير مسبوقة لعمميات اليدـ، وتوزيع إخطارات ىدـ لمبػاٍف وشػقؽ ومن

 بالقدس المحتمة.
فقد رصد مركز معمومات وادي حموة في بمدة سمواف، في تقريره الشيري، اعتقػاؿ االحػتالؿ ألكثػر مػف خمسػة 

معػػتقاًل مػػف بمػػدة سػػمواف والبقيػػة مػػف  11طفػػاًل، و 34وسػػبعيف مواطًنػػا مقدسػػيا خػػالؿ الشػػير الماضػػي، بيػػنيـ 
عاًمػػا(، مشػػيًرا إلػػى أف عػػددا مػػنيـ وجيػػت  06 -01سػػوية، تتػػراوح أعمػػارىـ بػيف ) أحيػاء القػػدس القديمػػة والعي

 ”.يوـ 011إلقاء الحجارة قبؿ “ليـ تيمة 
كما لفت التقرير األنظار إلػى أف األيػاـ األخيػرة مػف شػير تشػريف أوؿ )أكتػوبر( الماضػي، شػيدت حممػة ىػدـ 

 لمباٍف وغرؼ سكنية وبركسات ومنشآت تجارية.
 اليدـ مبنى سكني لممواطف أميف رشدي شويكي في حي األشقرية، ببمدة بيت نعماف مسودة.وطالت عممية 

وشػػيد الشػػير الماضػػي حممػػة غيػػر مسػػبوقة بتوزيػػع إخطػػارات ىػػدـ لبنايػػات سػػكنية ومنػػازؿ، فػػي كافػػة أحيػػاء 
مخػيـ  القدس  ال سيما في مخيـ شعفاط وسمواف وبيت حنينا الطور والصوانة، حيث كانت الحممة األكبر فػي

 ألؼ مواطف مقدسي. 05مبنى سكني، ومخازف تأوي حوالي  111شعفاط وشممت توزيع أوامر ىدـ عمى 
9/00/3902، قدس برس  
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 االحتالل يجبر مقدسيًا عمى ىدم منزلو بنفسو  .23

عاما( عمى  32أجبرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية المواطف المقدسي سامر محمود زعترة )ة: القدس المحتم
 لو الكائف في عقبة السرايا بالبمدة القديمة، بدعوى البناء بدوف ترخيص.ىدـ منز 

(، عمػى ىػدـ جػزء كبيػر مػف 00|8ونقمت مصادر فمسطينية عف المواطف زعترة، قولو إنػو ُأجبػر يػـو السػبت )
متػػػرًا مربعػػػًا، وذلػػػؾ تفاديػػػًا ليدمػػػو مػػػف قبػػػؿ سػػػمطات  13منزلػػػو ويتػػػألؼ مػػػف غػػػرفتيف بمنافعيمػػػا عمػػػى مسػػػاحة 

 ألػػؼ دوالر أمريكػػي(. 10ألػػؼ شػػيكؿ )أكثػػر مػػف  71تالؿ واحتسػػاب كمػػؼ اليػػدـ عميػػو والبالغػػة حػػوالي االحػػ
وأشار إلى أنو كاف قد تسّمـ قبؿ حوالي أسبوعيف أمػرًا بػاإلخالء واليػدـ بحجػة البنػاء دوف تػرخيص، الفتػًا إلػى 

 دوالر أمريكي(. 2311ألؼ شيكؿ )حوالي  01أنو قاـ بدفع مخالفة مالية عمى الغرفتيف بقيمة 
9/00/3902، قدس برس  

 
 يدين تصاعد اعتداءات السمطة عمى الصحفيين في الضفة "نالفمسطينيي اإلعالميين" .24

أداف منتػػدى اإلعالميػػػيف الفمسػػػطينييف بشػػػدة، يػػػـو السػػػبت، اسػػػتمرار حممػػػة المالحقػػػة واالعتقػػػاؿ، التػػػي تنفػػػذىا 
 لغربية المحتمة.أجيزة أمف السمطة ضد الصحفييف الفمسطينييف في الضفة ا

وأبػػدى اسػػتغرابو "صػػمت الفصػػائؿ ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، خاصػػة مؤسسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف"، وطالبيػػا 
بػػ"إعالء قػيـ المينيػة والمسػػئولية الوطنيػة إزاء ىػذه الجػػرائـ"، قػائاًل: "فالتػاريخ واإلعالميػػوف األحػرار كمػا عمػػوـ 

ألولئػػؾ المتخػػاذليف، والصػػامتيف عمػػى االسػػتيداؼ  الشػػعب الفمسػػطيني لػػف يغفػػروا عنػػدما تشػػرؽ شػػمس الحريػػة
 المبرمج لإلعالمييف والحريات".

09/00/3902، فمسطين أون الين  
 

 يبتكر طريقة لمكشف عن السرطان قبل ظيوره بسنوات من غزة فمسطينيطبيب  .25
 تمّكػػف الطبيػػب الفمسػػطيني رامػػي شػػعت، ضػػمف فريػػؽ طبػػي أمريكػػي، مػػف ابتكػػار طريقػػة لمكشػػؼ المبكػػر: غػػزة

 سنوات. 6-2عف مرض السرطاف قبؿ ظيور أعراضو عمى جسـ اإلنساف في مدٍة تتراوح ما بيف 
شعت حاصؿ عمى البورد األمريكي في الطب الباطني وىي أعمى شػيادة عمميػة  د.وذكرت "وكالة الرأي" أف 

 ودية.في ىذا المجاؿ، ويعمؿ حالًيا استشاري الجياز اليضمي والباطنية في أحدى المستشفيات السع
وأوضػػػح أف "الطريقػػػة تعتمػػػد عمػػػى إجػػػراء تحميػػػؿ عمػػػى الشػػػخص بسػػػحب عينػػػة دـ، وتحويميػػػا إلػػػى دـ مجفػػػؼ 

رسػػاليا إلػػى معمػػؿ خػػاص لمبحػػث عػػف بػػروتيف "انػػوكس  " بالعينػػة، الػػذي يحػػدد مصػػدر السػػرطاف فػػي جسػػـ 1وا 
 اإلنساف في حاؿ كاف مصابا بو".

ؿ تفػػوؽ بػػآالؼ المػػرات أي تحميػػؿ موجػػود حالًيػػا ذو وأشػػار شػػعت إلػػى أف "نسػػبة الدقػػة فػػي إجػػراء ىػػذا التحميػػ
 عالقة بالكشؼ عف مرض السرطاف لدى المصابيف".

 وتمنى شعت أف يسيـ ىذا االكتشاؼ في مساعدة مرضى السرطاف بقطاع غزة.
09/00/3902القدس، القدس،   

 
 غزة قطاع وزارة الصحة تحذير من كارثة صحية وبيئية نتيجة انقطاع الكيرباء في .26
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نتيجػػة اسػػتمرار « كارثػػة صػػحية وبيئيػػة وشػػيكة»حػػذرت وزارة الصػػحة فػػي الحكومػػة فػػي قطػػاع غػػزة مػػف  :غػػزة
انقطاع التيار الكيربائي، فيما قاؿ اتحاد المقػاوليف إف إسػرائيؿ ال تػزاؿ تمنػع إدخػاؿ مػواد البنػاء، مػا أدى إلػى 

 توقؼ العمؿ في معظـ المشاريع قيد التنفيذ.
انقطػػػػاع التيػػػػار »خمالتػػػػي خػػػػالؿ مػػػػؤتمر صػػػػحافي عقػػػػد فػػػػي غػػػػزة أمػػػػس إف مفيػػػػد الم د.وقػػػػاؿ وزيػػػػر الصػػػػحة 

الكيربائي يدفع المستشفيات لمعمؿ بمولدات كيرباء احتياط لفترات طويمة، ما يؤثر عمى كفاءة عمؿ األجيػزة 
توقػؼ »وأضػاؼ أف «. الطبية، خصوصًا البرمجية منيا، مثؿ أجيػزة القمػب، وغسػيؿ الكمػى، وغػرؼ اإلنعػاش

حظات ثـ العودة لمعمؿ بمولدات احتياط يؤدي إلػى إصػابة كثيػر مػف األجيػزة الطبيػة بأعطػاؿ، مػا الكيرباء لم
 «.يؤثر عمى صحة المرضى أيضاً 

سػاعة  07مميوف فمسطيني مف انقطاع التيار الكيربائي نحػو  0.7ويعاني سكاف القطاع البالغ وعددىـ نحو 
 يوميًا.

09/00/3902الحياة، لندن،   
 

 مصابون بمرض الكبد الوبائي في قطاع غزة من سكان بيت الىيا% 79عممية:  دراسة .27
فػػي المئػػة مػػف  61أظيػػرت نتػػائج دراسػػة عمميػػة أجريػػت عمػػى سػػكاف شػػماؿ قطػػاع غػػزة، إصػػابة : سػػما –غػػزة 

 61إصػابة « وطػف لألنبػاء»سكاف بمدة بيت الىيا بمرض الكبد الوبائي. وكشفت الباحثة خمود عمياف لوكالػة 
ت بمػػدة بيػػت الىيػػا بالكبػػد الوبػػائي بنػػاء عمػػى نتػػائج البحػػث األولػػي لمدراسػػة التػػي أجرتيػػا، فػػي المئػػة مػػف عػػائال

حػيف نزلنػا إلػى »عازية ذلؾ إلى أساليب وسموكيات خاطئة يتبعيا المواطنوف في حياتيـ اليومية. وأوضحت: 
 "ب"الوبػائي مػف فئػة  الميداف واكتشفنا آلية انتشار المرض، ُصدمنا بالنتائج، وغالبية المرضى مصابة بالكبػد

األخطػػر والقاتمػػة، كمػػا  "سػػي"الخامػػؿ التػػي مػػف الممكػػف أف تتطػػور فػػي ظػػؿ قمػػة االىتمػػاـ والعػػالج إلػػى الفئػػة 
يمكػف إعطػػاء  "د"وأضػافت أنػو فػي حػاؿ اإلصػابة بالفئػة ، «ظيػرت أخيػرًا الفئػة د األشػد خطػورة والقاتمػة أيضػاً 

 كنيا ال تقضي عميو.المريض بعض جرعات الدواء التي تخفؼ مف المرض، ل
وأكػػدت عميػػاف أف أسػػباب انتشػػار المػػرض ىػػي السػػموكيات الخاطئػػة التػػي كثيػػرًا مػػا تنقػػؿ األمػػراض المعديػػة، 
وجيؿ العائمة بإصابة أحد أفرادىا، ما ينقؿ العدوى لمبقية في شكؿ سريع مف طريػؽ الحيػاة اليوميػة، كالتنػاوؿ 

 وح الخفيفة.المشترؾ لمطعاـ، واستعماؿ فرشاة األسناف، والجر 
09/00/3902الحياة، لندن،   

 
 "إسرائيل"قطعة أثرية من  99مصر تنجح في استعادة  .28

قطعػة أثريػة كانػت تػروج  81استعادة  فيأعمف وزير اآلثار المصري محمد إبراىيـ أف وزارتو نجحت : القاىرة
 لمبيع فى إحدى صاالت المزادات بمدينة القدس.

ع أثرية تنتمى لمحضارة المصرية القديمػة معروضػة لمبيػع بصػالة مػزادات وأشار إبراىيـ إلى أنو فور رصد قط
عويضػػػة بالقػػػدس تػػػـ اتخػػػاذ اإلجػػػراءات القانونيػػػة بالتنسػػػيؽ مػػػع وزارة الخارجيػػػة المصػػػرية ومخاطبػػػة السػػػمطات 
اإلسػػرائيمية إليقػػاؼ البيػػع لحػػيف تقػػديـ إدارة الصػػالة بمسػػتندات ممكيتيػػا لتمػػؾ اآلثػػار، بحسػػب مػػا جػػاء فػػي بيػػاف 

وأوضح وزير اآلثار أنو فور إخطار السمطات اإلسرائيمية بعدـ شرعية بيع تمػؾ اآلثػار قامػت  أصدرتو الوزارة.
جػػراء تحقيػػؽ مػػع مالػػؾ الصػػالة الػػذى لػػـ يسػػتطع إثبػػات ممكيتػػو ل ثػػار المعروضػػة  عمػػى الفػػور بإيقػػاؼ بيعيػػا وا 
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قطعػػة آثػػار  81ائيمية إلػػى مصػػادرة لمبيػػع وعػػدـ وجػػود مسػػتندات ممكيػػة ليػػا، األمػػر الػػذى دعػػا السػػمطات اإلسػػر 
 قطعة. 11قطعة، بعد قياـ صالة المزادات ببيع  001لصالح مصر مف إجمالى 

وأضاؼ أف وزارة اآلثار سوؼ تتخذ إجراءاتيا لمطالبة السمطات اإلسرائيمية بإجراء تحقيؽ مع صالة المزادات 
عادتيا لمصر.  لتتبع القطع التى بيعت الستردادىا وا 

09/00/3902ن، الحياة، لند  
 

 فمسطينيين ستةالقبض عمى  ويمقي سيناءب والجيش المصري يواصل عممياتأمنية:  مصادر .29
مصػرعيـ خػالؿ الحمػالت التػي قامػت  "التكفيريػة"مف العناصػر  00لقي ما ال يقؿ عف : )وكاالت( - القاىرة

مػػف األسػػمحة، فػػي بيػػا قػػوات الجػػيش المصػػري خػػالؿ السػػاعات الماضػػية فػػي سػػيناء، فيمػػا تػػـ ضػػبط كميػػات 
 واحدة مف أخطر البؤر اإلرىابية، عمي حد وصؼ مصادر أمنية.

آخػر  "تكفيػري"شديدي الخطورة والقػبض عمػى  "تكفيرييف" 7وقالت المصادر إف المداىمات أسفرت عف مقتؿ 
فمسػػطينييف وأردنػػي ومصػػري عقػػب خػػروجيـ عبػػر أحػػد األنفػػاؽ  5متسػػمميف جنسػػيات مختمفػػة مػػنيـ  7وضػػبط 
نفقػا  07د المنازؿ غير المأىولة بالسكاف متسمميف إلى داخؿ األراضي المصرية، واكتشاؼ وتػدمير بجوار أح

بمدينة رفح وضبط كميات مف األجيزة وقطع الغيػار والبضػائع المعػدة لمتيريػب عبػر األنفػاؽ، وحػرؽ وتػدمير 
أطنػػاف  2مػالي بيػارات بإج 2دراجػات ناريػة بػدوف تػراخيص واكتشػاؼ  6عربػات و 7مقػرا وعشػة وضػبط  50

 سوالر.
09/00/3902اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 غالي: االنقسام الفمسطيني أشد خطرًا عمى القضية من المستوطناتبطرس  .31

قػػاؿ األمػػيف العػػاـ األسػػبؽ لألمػػـ المتحػػدة بطػػرس غػػالي، أمػػس، إف االنقسػػاـ الفمسػػطيني أشػػد : )يػػو .بػػي .آي(
ودعػػػا إلػػػى وحػػػدة الصػػػؼ الفمسػػػطيني فػػػي مواجيػػػة  خطػػػرًا عمػػػى القضػػػية الفمسػػػطينية مػػػف بنػػػاء المسػػػتوطنات،

 مف أجؿ تحقيؽ المطالب والحقوؽ الفمسطينية المشروعة. "إسرائيؿ"
وقػػاؿ غػػالي الػػرئيس الشػػرفي لممجمػػس القػػومي لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي تصػػريحات لوكالػػة أنبػػاء الشػػرؽ األوسػػػط 

ال ُيعقػؿ أف تكػوف “القػدس، إنػو  عامًا عمى زيارة الرئيس األسبؽ أنػور السػادات إلػى 25امس، لمناسبة مرور 
االنقساـ الفمسطيني أشد خطرًا عمى وحدة الفمسطينييف وتحقيػؽ “، معتبرًا أف ”ىناؾ حكومتاف في غزة وراـ اهلل

 ”.تطمعاتيـ وحقوقيـ المشروعة في إقامة دولة مستقمة
    09/00/3902الخميج، الشارقة، 

 
 محة وطنية أردنية عميا: إقامة الدولة الفمسطينية ذات السيادة مصجودة .30

بحث وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف ناصر جوده مع نائػب رئػيس الػوزراء وزيػر الخارجيػة : )بترا( - عماف
البمجيكي ديدييو ريندرز العالقات الثنائية واخر التطورات والمستجدات في المنطقة خاصة مفاوضات السػالـ 

 السورية. واألزمة
كي آخر التطورات عمى صعيد المفاوضات الجارية حاليا برعايػة أمريكيػة بػيف وعرض جوده مع الوزير البمجي

 الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي.
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دعـ كػؿ الجيػود اليادفػة  إلىواعاد جوده التأكيد عمى موقؼ االردف بقيادة جاللة الممؾ عبداهلل الثاني الرامية 
الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة ذات  إقامػة أفيعتبر  دفاألر  أفتحقيؽ السالـ واالستقرار في المنطقة، مؤكدا  إلى

 عميا. أردنيةوعاصمتيا القدس الشرقية مصمحة وطنية  0856السيادة عمى خطوط الرابع مف حزيراف عاـ 
09/00/3902الدستور، عمان،   

 
 : الحفريات اإلسرائيمية داخل القدس ترمي إلى تغيير وضعيا الراىناألردنيةالوطنية  المجنة .32

محمػػد  د.لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو  األردنيػػةألقػػى وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ رئػػيس المجنػػة الوطنيػػة  :)بتػػرا( - عمػػاف
المتحػػػدة لمتربيػػػة  األمػػػـلممػػػؤتمر العػػػاـ لمنظمػػػة  26الػػػدورة الػػػػ أعمػػػاؿفػػػي  األردفالػػػذنيبات أمػػػس السػػػبت كممػػػة 

 جاللة الممؾ عبداهلل الثاني.التي يشارؾ في اعماليا مندوبا عف « اليونسكو»والثقافة والعمـو 
اف المحافظػػة عمػػى التػػراث العػػالمي واجػػب تسػػعى دوؿ العػػالـ إلػػى تحقيقػػو باعتبػػاره إحػػدى  الػػذنيبات د.وقػػاؿ 

مرجعيػػػات الفيػػػـ المتبػػػادؿ وحػػػوار الثقافػػػات، مشػػػيرا الػػػى دعػػػوات االردف المسػػػتمرة لممجتمػػػع الػػػدولي ومنظمػػػة 
لتػػزاـ بقػػرارات األمػػـ المتحػػدة ومنظمػػة اليونسػػكو فيمػػا يخػػص اليونسػػكو لمضػػغط عمػػى السػػمطات اإلسػػرائيمية لال

مدينة القدس، وعدـ القياـ بأي أنشطة أو مشاريع تيدؼ إلػى تغييػر معػالـ مدينػة القػدس القديمػة وطريػؽ بػاب 
 المغاربة خالفًا لمقانوف الدولي.

لمخططػػػات الراميػػة إلػػػى الػػذنيبات اف اسػػػتمرار الحفريػػات اإلسػػرائيمية داخػػػؿ مدينػػة القػػػدس جػػزء مػػف ا د.وقػػاؿ 
تغيير الوضع الراىف لممدينة التي تعتبر مخمػة وفػؽ القػانوف الػدولي ومدرجػة عمػى الئحػة التػراث العػالمي منػذ 

 .0871بطمب مف األردف وعمى الئحة التراث العالمي الميدد بالخطر منذ عاـ  0870عاـ 
09/00/3902الدستور، عمان،   

 
 قرار إغالق مكاتب "األوقاف" ومالحقة موظفيياالستيضاح  "إسرائيل"إلى  أردنيوفد  .33

يػػزور وفػػد أردنػػي عػػالي المسػػتوى خػػالؿ أيػػاـ إسػػرائيؿ، لطمػػب توضػػيح حػػوؿ قػػرار : الػػديف ناديػػة سػػعد - عمػػاف
توصػػية رسػػمية برلمانيػػة إسػػرائيمية صػػدرت مػػؤخرًا بػػإغالؽ المكاتػػب التابعػػة لػػدائرة األوقػػاؼ األردنيػػة ومالحقػػة 

جنائيػػػًا بتيمػػػة "التحػػػريض ضػػػد االحػػػتالؿ"، وفػػػؽ المستشػػػار األردنػػػي لممقدسػػػات  مػػػديرييا وموظفييػػػا وأئمتيػػػا
 والممتمكات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحامي عبدالناصر نصار.

ووفؽ نصار، يبحث الوفد في خمفية القرار المتػداوؿ حاليػًا عمػى المسػتوييف السياسػي والبرلمػاني لػدى الجانػب 
اذ، بعػدما نجحػت الدبموماسػية األردنيػة فػي تجميػده مؤقتػًا، وذلػؾ فػي سػياؽ تنػاوؿ اإلسرائيمي ألخػذ طريقػو لمنفػ

تداعيات أزمة وثيقة تقسػيـ المسػجد األقصػى المبػارؾ وصػالة الييػود داخمػو الصػادرة عػف البرلمػاف اإلسػرائيمي 
 "الكنيست" مؤخرًا.

والسياسػػي فػػي الحفػػاظ عمػػى  وينقػػؿ الوفػػد "رفػػض األردف الرسػػمي بشػػكؿ مطمػػؽ المػػّس بػػدوره التػػاريخي الػػديني
 المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتمة".

وقػػاؿ نصػػار لػػػ"الغد"، إف "ىػػذا األمػػر يرفضػػو األردف جممػػة وتفصػػياًل، كونػػو ال يسػػتند إلػػى القػػوانيف والمواثيػػؽ 
تاسػعة منيػا، تحديػدًا، اإلسػرائيمية، ومساسػًا بالمػادة ال -الدولية، ويشكؿ خرقًا فاضحًا لمعاىدة السالـ األردنيػة 

 التي تؤكد الدور األردني الخاص في الحفاظ عمى المقدسات الدينية بالقدس المحتمة".
09/00/3902الغد، عمان،   
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 وطنوليؤكدون حق الشعب الفمسطيني بالعودة  "مؤتمر العودة الثاني"متحدثون في : األردن .34
ب الفمسػػطيني لػػف يقبػػؿ بػػدياًل عػػف وطنػػو إال أكػػد مشػػاركوف فػػي مػػؤتمر "حػػؽ العػػودة" أف الشػػع: محمػػد محيسػػف

 الجنة، مطالبيف الدوؿ العربية بدعـ ىذا الحؽ، والوقوؼ أماـ مشاريع "التوطيف".
السابؽ طاىر المصري أكد أف لقضية الفمسػطينية دخمػت فػي أخطػر مراحميػا،  األعياف األردنيرئيس مجمس 

التيويػػد والتيجيػػر واالسػػتيطاف، وطمػػس المعػػالـ بعػػد أف ذىػػب المحتػػؿ االسػػرائيمي بعيػػدا فػػي تنفيػػذ مخططػػات 
 العربية واالسالمية في فمسطيف.

وأضػػػاؼ خػػػالؿ رعايتػػػو افتتػػػاح مػػػؤتمر العػػػودة الثػػػاني الػػػذي عقدتػػػو نقابػػػة الميندسػػػيف، بالتعػػػاوف مػػػع الجمعيػػػة 
أف األردنيػػة لمعػػودة والالجئػػيف "عائػػدوف" فػػي مجمػػع النقابػػات المينيػػة، تحػػت شػػعار "عائػػدوف رغػػـ الصػػعاب"، 

المحتػػؿ االسػػرائيمي يتأىػػب لجريمػػة العصػػر بحػػؽ القػػدس والمقدسػػات، غيػػر آبػػو لمتبكػػي عمػػى مبػػادئ الحريػػة 
 والعدالة وحقوؽ االنساف.

مػػف جانبػػو، قػػاؿ نائػػب نقيػػب الميندسػػيف المينػػدس ماجػػد الطبػػاع إف ثوابػػت الشػػعب الفمسػػطيني التػػي يقػػدميا 
رخيصػػػة، يتػػػآمر عمييػػػا لمحصػػػوؿ عمػػػى مكتسػػػبات المفػػػاوض الفمسػػػطيني فػػػي مفاوضػػػاتو العبثيػػػة باتػػػت سػػػمعة 

وىميػػػة، فػػػي وقػػػت يشػػػرع الكنيسػػػت االسػػػرائيمي بمنػػػع أف يكػػػوف االقصػػػى مػػػادة لممفاوضػػػات، او التنػػػازؿ عنػػػو 
 لمفمسطينييف، وبالتقسيـ زماني والمكاني لالقصى الذي أصبح عرضة لالستباحات مف قطعاف المستوطنيف.

عقاد المؤتمر يأتي والالجئوف الفمسطينيوف يعانوف في شتى أمػاكف أما رئيس الجمعية كاظـ عايش فقاؿ إف ان
وجودىـ أصنافًا مف األذى والتضييؽ غيػر المبػرر، ابتػداًء بػالالجئيف فػي سػوريا، مػرورا بالجئػي العػراؽ، عػدا 

 .0837المحتمة عاـ  األراضيعف التمييز العنصري الذي يعاني منو فمسطينيو 
إف الكيػػاف الصػػييوني وبممارسػػاتو التعسػػفية سػػرؽ مػػا  37فػػي كممػػة لعػػرب الػػػومػف جانبػػو، قػػاؿ أسػػامة العقيبػػي 

مميػػوف دنمػػًا مػػف اراضػػي النقػػب، وىجػػر عشػػرات اآلالؼ مػػف األسػػر الفمسػػطينية قصػػرًا، ومػػا يػػزاؿ  00يقػػارب 
 يمارس سياسة التيجير القصري.

، مطالبا بالوقوؼ الى في تعزيز صمود الشعب الفمسطيني 37 أراضيفي  اإلسالميةدور الحركة  إلى وأشار
 جانب الصامديف في قراىـ التي يشتد عمييا الحصار يومًا بعد يوـ.

وفػػي كممػػة الشخصػػيات الوطنيػػة، أكػػد نقيػػب المحػػاميف االسػػبؽ صػػالح العرمػػوطي أف "حػػؽ العػػودة" ال يتحقػػؽ 
نما بالجياد والكفاح ورفع السالح في وجو العدو الصييوني.  بالمفاوضات، وا 

مسػيحية، تحػػدث عيسػػى حػداد مؤكػػدًا أف المسػمميف والمسػػيحييف فػػي خنػدؽ واحػػد، بعػػد اف وعػف الشخصػػيات ال
 اختمط الدـ المسيحي والمسمـ دفاعا عف فمسطيف وعروبتيا.

وقاؿ إف القدس عاصمة اهلل في االرض، وفمسطيف ىي االرض التي ولد فييا السيد المسيح، وطيرىا بالسير 
 المقدسة. األرضفي نير االردف، وىو دليؿ عمى وحدة عمى كافة ترابيا، وعبر النير ليتعمد 

09/00/3902السبيل، عمان،   

 

 : نحقق ميدانيًا في حجم الخرق اإلسرائيميةالدفاع المبناني وزارة .35
إصػرار الدولػة عمػى معالجػة »أكد وزير الدفاع في حكومة تصريؼ األعمػاؿ فػي لبنػاف فػايز غصػف، : بيروت

ي نشػػرىا العػػدو اإلسػػرائيمي عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع لبنػػاف بأقصػػى سػػرعة قضػػية أجيػػزة التنصػػت والتشػػويش التػػ
 «.ممكنة
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إف الدولػػة تػػرفض بػػأي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ ىػػذا التمػػادي اإلسػػرائيمي فػػي اسػػتباحة »وقػػاؿ فػػي تصػػريح أمػػس: 
أرضنا وسيادتنا، وىذه القضية تستدعي عماًل في اتجاىيف، سياسي مف خالؿ إبػالغ األمػـ المتحػدة بمػا تقػوـ 

سرائيؿ مف اعتداءات عمى السػيادة المبنانيػة، وتقػديـ شػكوى ضػد العػدو اإلسػرائيمي، أمػا الشػؽ الثػاني فيػو بو إ
 «.تقني بحت ويتعمؽ بالتحقيقات الجارية حوؿ الخرؽ

قيادة الجيش تقـو بالتعاوف مع فريؽ عمؿ تابع لوزارة االتصاالت بإجراء تحقيقات في شػأف ىػذا »وأوضح أف 
تػػائج مفصػػمة حولػػو، وفػػور صػػدور التقريػػر التقنػػي لمجنػػة وتحديػػد حجػػـ الخػػرؽ اإلسػػرائيمي االعتػػداء لمخػػروج بن

لوضػػػعيا فػػػي « يونيفيػػػؿ»، سػػػتكوف سمسػػػمة اتصػػػاالت سػػػتجرييا قيػػػادة الجػػػيش مػػػع قيػػػادة قػػػوات 0610لمقػػػرار 
 «.حصيمة التقرير التقني والنتائج التي خرج بيا، ودرس الخطوات اآليمة إلى إزالة ىذا الخرؽ

09/00/3902لندن،  الحياة،  
 

 تنتقد الـ"يونسكو" وتتيميا بإعاقة تنفيذ قرارات متعمقة بالقدس السعودية .36
باريس: ىاجمت المممكة العربية السعودية منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافػة "يونيسػكو"،  -الرياض 

بالجوانػب الثقافيػة والتراثيػة والتعميميػة فػي متيمة إياىا بإعاقة تنفيذ القرارات التي تتخذىا، ال سيما فيمػا يتعمػؽ 
 األراضي الفمسطينية المحتمة، خصوًصا فيما يتعمؽ بمدينة القدس.

وذكػػرت وسػػائؿ إعػػالـ محميػػة سػػعودية أف الريػػاض وجيػػت أمػػس الجمعػػة "خطابػػًا شػػديد الميجػػة" إلػػى منظمػػة 
"ضػػػرورة العمػػػؿ الجػػػاد والمخمػػػص  األمػػػـ المتحػػػدة لمتربيػػػة والعمػػػـ والثقافػػػة "يونيسػػػكو"، دعػػػت فيػػػو صػػػراحة إلػػػى

 لتحويؿ قراراتيا مف القوؿ إلى الفعؿ، وسرعة تنفيذىا ما يمبي مصالح الدوؿ األعضاء في المنظمة".
كمػػػا دعػػػت إلػػػى "تطبيػػػؽ المنظمػػػة لمقػػػرارات التػػػي تتخػػػذىا فػػػي الميػػػاديف كافػػػة، وعػػػدـ الحيمولػػػة دوف تنفيػػػذىا 

عاقتيػػا"، مستشػػيدة بعػػدـ تنفيػػذ المنظمػػة لمقػػرارا ت السػػتة المتعمقػػة بالجوانػػب الثقافيػػة والتراثيػػة والتعميميػػة فػػي وا 
األراضي الفمسطينية المحتمة، ال سيما ما يتعمؽ بمدينة القدس وتراثيا اإلسالمي والمسيحي الميدد، عمػى حػد 

 تعبيرىا.
9/00/3902قدس برس،   

 
 
 

 الفمسطيني لدييا تقرر رفع مستوى التمثيل بمجيكا .37
لػػدييا إلػػى   عمنػػت وزارة الخارجيػػة البمجيكيػػة أمػػس رفػػع مسػػتوى تمثيػػؿ الفمسػػطينييفأ: ردينػػة فػػارس - أ ؼ ب

 مستوى بعثة يحمؿ رئيسيا صفة سفير.
وكاف ىذا اإلجراء مقررا منذ أكتوبر )تشريف األوؿ( بعد حصوؿ الفمسطينييف عمى صفة دولة غير عضو في 

 ف الرئيس الفمسطيني محمود عباس.األمـ المتحدة لكف سريانو الرسمي كاف معمقا بموافقة رسمية م
وأوضحت الػوزارة أف عبػاس "مػنح موافقتػو خػالؿ اجتمػاع ثنػائي" مػع وزيػر الخارجيػة البمجيكػي ديدييػو رينػدرز 

 الذي التقاه أمس في عماف.
وقػػػاؿ بيػػػاف لمػػػوزارة البمجيكيػػػة إف "الممثميػػػة العامػػػة الفمسػػػطينية لػػػدى بمجيكػػػا ولوكسػػػمبورغ واالتحػػػاد األوروبػػػي 

 اليـو "بعثة فمسطيف" وأصبح رئيس البعثة يحمؿ لقب سفير".أصبحت 
09/00/3902عكاظ، جدة،   
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 الذاتي من النفط سيغير من أولوياتيا بالمنطقة العربية الواليات المتحدةاكتفاء  .38
قاؿ الخبير النفطي الجزائري، عبػد الػرحمف مبتػوؿ، إف التحػوالت الييكميػة التػي عرفتيػا : األناضوؿ –الجزائر 

يات المتحدة األميركية في مجاؿ الطاقة خالؿ العشرية األخيرة وتجػاوز اإلنتػاج النفطػي األميركػي لنظيػره الوال
السػػعودي لممػػرة األولػػى فػػي التػػاريخ، خػػالؿ سػػبتمبر/ أيمػػوؿ الماضػػي، ينػػذر بػػانقالب حػػاد فػػي العالقػػات بػػيف 

ايػة الحػرب العالميػة الثانيػة عمػى الواليات المتحدة وشػركائيا العػرب وخاصػة أنيػا عالقػات ظمػت قائمػة منػذ ني
 النفط.

وأضػػاؼ المتحػػدث فػػي مقابمػػة مػػع مراسػػؿ وكالػػة األناضػػوؿ، أف التحػػوالت التكنولوجيػػة فػػي اسػػتغالؿ مصػػادر 
ومنيا التكسير بالماء سػمحت ألميركػا فػي  1110الطاقات األحفورية التي حققتيا الواليات المتحدة منذ العاـ 

لطاقويػػة العالميػػة بفضػػؿ اسػػتغالؿ الغػػاز والزيػػت الصػػخري، وىػػو مػػا سػػمح ظػػرؼ عقػػد واحػػدة بقمػػب المعادلػػة ا
 % عمى التوالي. 21و 04بخفض وارداتيا مف الغاز والنفط بمعدؿ 

، أف مػػا عرفتػػو 1115و  0863وكشػػؼ مبتػػوؿ، والػػذي عمػػؿ مستشػػارا بػػوزارة الطاقػػة والمنػػاجـ الجزائريػػة بػػيف 
كاس مباشر عمى مستوى األسعار حيث انخفض سعر الغاز صناعة الطاقة في الواليات المتحدة كاف ليا انع

دوالر لبرميؿ النفط، وىو ما جعػؿ  04دوالر لكؿ مميوف وحدة حرارية بريطانية وىو ما يعادؿ  1.4اليوـ إلى 
مرات اقؿ مف المتوسط األوروبي حيث تواصؿ أوروبا دفػع سػعر  5الواليات المتحدة تدفع سعر الغاز داخميا 

سػػعر الػػنفط، وشػػجع تراجػػع األسػػعار األميركػػاف عمػػى التحػػوؿ نحػػو اسػػتيالؾ المزيػػد مػػف الغػػاز الغػػاز المػػرتبط ب
 .1116% عاـ  8بالمقارنة بالنفط حيث سجمت نسبة التراجع 

بميػػوف دوالر سػػنويا فػػي الفتػػرة  411وقػػاؿ مبتػػوؿ، إف واردات الػػنفط عمػػى المسػػتوى العػػالمي قػػدرت بمػػا يعػػادؿ 
بميػػػػوف دوالر بحسػػػػب األرقػػػػاـ  1111لتبمػػػػغ  1101مػػػػرات عػػػػاـ  3قبػػػػؿ أف تتضػػػػاعؼ  1101و 0881بػػػػيف 

بميػػػوف دوالر  4.4الصػػػادرة عػػػف وكالػػػة الطاقػػػة الدوليػػػة التػػػي أشػػػارت إلػػػى أف واردات الػػػنفط فػػػي العػػػالـ بمغػػػت 
 يوميا.

مميػوف  02.1إلػى نحػو  1103وتتوقع تقارير متخصصة، أف يصؿ إنتاج الواليات المتحدة النفطػي فػي عػاـ 
 1112مميػوف برميػؿ يوميػًا، فػي عػاـ  11بينمػا مػف المحتمػؿ أف يػنخفض اسػتيالكيا مػف نحػو  برميؿ يوميػًا،
، مػػػا يعنػػػي تقمػػػيص الفجػػػوة األميركيػػػة بػػػيف اإلنتػػػاج 1102مميػػػوف برميػػػؿ يوميػػػًا، فػػػي عػػػاـ  07.6إلػػػى نحػػػو 

ماسة لػدوؿ مالييف برميؿ يوميا، وبالتالي فإف الواليات المتحدة لف تكوف في حاجة  4.4واالستيالؾ، بحدود 
 الخميج لتوفير الفجوة النفطية بيف اإلنتاج واالستيالؾ لدييا، وخاصة مع تصاغر تمؾ الفجوة مع الزمف.

09/00/3902الحياة، لندن،   

 
 ! عام 3999قبل  "الكتابة عمى الحائط"الرومان أول من اخترع  .39

عػف اعتقػاده " تابػة عمػى الحػائطالك"عبر الصحافي البريطػاني تػـو سػتانداج فػي كتابػو الجديػد : أ ش أ -لندف 
 عاـ. 1111ىو "ورثة مف دوف قصد" مف الحضارة الرومانية قبؿ نحو  "فيسبوؾ"بأف 

وأوضػػح "سػػتانداج" أف "فيسػػبوؾ" مػػا ىػػو إال اإلصػػدار الجديػػد مػػف تػػراث قػػديـ يتعمػػؽ بمفيػػـو شػػبكات التواصػػؿ 
بغرض التداوؿ والنقاش عمى نطػاؽ االجتماعي، أو أسموب إيصاؿ فكرة أو "منشور" إلى مجموعة مف الناس 

 واسع.
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وىػػػو نظػػػاـ كػػػاف متبعػػػًا لػػػدى الرومػػػاف مػػػف خػػػالؿ كتابػػػة األفكػػػار، واالنتقػػػادات لمواضػػػيع ومشػػػاكؿ اجتماعيػػػة 
وسياسػػػية عمػػػػى جػػػػدراف كبيػػػػرة فػػػػي المنتػػػػدى االجتمػػػػاعي فػػػي رومػػػػا. ويمكػػػػف لعامػػػػة المجتمػػػػع اإلطػػػػالع عمػػػػى 

 المواضيع واألفكار المطروحة ومناقشتيا.
"ستانداج" في كتابو "الكتابة عمى الحائط" أمثمة تاريخية عػدة يقارنيػا مػع التكنولوجيػا الحديثػة، ويعتبػر  ويطرح

 خبيرًا في ىذا المجاؿ ولو مؤلفات عدة أليمت األبحاث العممية في مجاؿ الذكاء االصطناعي.
09/00/3902الحياة، لندن،   

 
 لعرفات وذكرى العدوان الثالثي  "التقني"الموت  .41

 شامي  حسف
ف كانت متفاوتة بطبيعة الحاؿ، في المشيد اإلعالمي  فمنقارف بيف خبريف احتال ىذه األياـ مساحة معينة، وا 
العربي والدولي. الخبر األوؿ يتعمؽ بنتائج الفحص المخبري السويسري لرفات الزعيـ الفمسطيني ياسر 

حص والتحاليؿ فرضية تسمـ . وترجح نتائج الف1113عرفات الراحؿ في ظروؼ شابيا الغموض عاـ 
عرفات بمادة البولونيوـ المشعة. أما الثاني فيتعمؽ بشيادة شمعوف بيريز، الرئيس الحالي والفخري لدولة 

. عمى رغـ وجود 0845، عف دوره ىو ودولتو في العدواف الثالثي عمى مصر الناصرية عاـ "إسرائيؿ"
تبدالت بارزة في السياقات والحيثيات التاريخية،  فاصؿ زمني بيف الحدثيف يناىز النصؼ قرف، وعمى رغـ

نزعـ أف ىناؾ وجو صمة يطاوؿ صورة السياسة وصناعتيا، أو عدميما، في وعينا ومقاربتنا لمحدث 
التاريخي وحمولتو. بعد تسع سنوات عمى رحيؿ عرفات، جزمت أرممتو سيى قاطعة الشؾ باليقيف بأف الرجؿ 

 يا ستتقدـ بدعوى لمقاضاة القتمة في كؿ محاكـ العالـ. قتؿ وبأف ىناؾ عممية اغتياؿ وأن
استندت السيدة سيى عرفات إلى الخالصة العممية التي توصؿ إلييا الخبراء السويسريوف بعد فحوص 
وتحاليؿ استغرقت عامًا كاماًل، إذ أكدوا أف الوفاة لـ تكف طبيعية. والغريب أف الدولة الفرنسية لـ تقدـ أصاًل 

بب موت عرفات المفاجئ في مستشفى عسكري في باريس، مع العمـ أنو مف المعيود في عمى تعميؿ س
فرنسا وغيرىا مف البمداف المتطورة أف يصدر تقرير مف الطب الشرعي يفسر أسباب الوفاة ولو كاف في 

 حادث سير. 
لى طمب رسمي مف ذوي الفقي د، وفي قيؿ آنذاؾ إف تبديد الغموض يحتاج إلى سند قانوني وقضائي وا 

مقدميـ عائمتو والسمطة الفمسطينية التي كاف عرفات رئيسيا المنتخب بطريقة ديموقراطية. ويعمـ القاصي 
والداني أف ذوي الفقيد وأبناءه، في حالة عرفات وما يمثمو عمى غير صعيد، ىـ جممة الشعب الفمسطيني في 

كبيرة تتعمؽ بمصالح الدوؿ وذرائعيا أقؿ تقدير. نعمـ أف كشؼ خبايا االغتياؿ السياسي دونو محاذير 
واعتباراتيا العميا. وىذا ما جعؿ كثيريف يرجحوف آنذاؾ فرضية تسميمو وقتمو، فيما رأى البعض النخبوي أف 

وصورتيا الخرافية كؿ مداخؿ الحدث  "المؤامرة"ىذه الفرضية مف مفاعيؿ عقمية عربية كسولة تنسب إلى 
الطبيعي لعرفات وجيوا أصابع االتياـ إلى الدولة العبرية ليس فقط  ومخارجو. المشككوف في فرضية الموت

بسبب عداوتيا الطويمة ولجوئيا إلى سجنو داخؿ المقاطعة طواؿ ثالثة أعواـ تقريبًا، بؿ بسبب التقنية العالية 
بقوف ارع مستشاروف ساننيا في ضروب االغتياؿ. وقد سلعممية القتؿ واحتراؼ االستخبارات اإلسرائيمية وتف

ي أي دور ىي األخرى منذ سنوات، إلى نفػ آلرييؿ شاروف، رئيس الحكومة آنذاؾ والمقيـ في غيبوبة غامضة
حاـٍ شغؿ منصب اإللكتروني عف م "يديعوت أحرونوت"مية القتؿ. فقد نقؿ موقع وشاروف في عم "إسرائيؿػ"ل

س بو. وأضاؼ أف عرفات عمؿ ات أو المفمدير مكتب شاروف، قولو إنو لـ يكف ىناؾ تفكير بتسميـ عر 
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ة الفمسطينية أصبح عمى ىامش الحياة السياسي 1113، لكنو في 1111 - 1110بصورة ضارة جدًا في 
. ولّمح إلى "ولـ تكف ىناؾ حاجة لممس بو"زواًل عما يجري ويكاد يكوف معوكاف محبوسًا في المقاطعة 

لتصفيات المتبادلة أمر معروؼ في المجتمع احتماؿ أف تكوف جيات فمسطينية سّممت عرفات باعتبار أف ا
وال أعرؼ مف كانت لديو مصمحة بتصفيتو، لكف مف الواضح أنو لـ تكف لدينا مصمحة في "الفمسطيني، 

إف سياسة شاروف كانت تعتمد ". وقاؿ مستشار آخر كاف الناطؽ باسـ شاروف، واسمو رعناف غيسيف: "ذلؾ
. ويتيـ غيسيف "فات عندما كاف مريضًا ومسجونًا بالمقاطعةعمى االبتعاد وعدـ التدخؿ بما يحصؿ لعر 

جيات فمسطينية بقتمو بسبب الصراع عمى اإلرث والماؿ. ال حاجة لتفنيد تمفيقات وأكاذيب المستشاريف 
المذكوريف المطعمة بنسخة مبتذلة مف االستشراؽ، إذ يكفي االنتباه إلى تقنيتيما الدعوية القائمة عمى تجييؿ 

مف تصريحيما يبدو أف عرفات قرر االختالء بنفسو واالحتباس في غرفتيف في المقاطعة بعدما الفاعؿ. ف
أصيب بنوبة زىد مفاجئة وغير معيودة في سموؾ الزعيـ االستعراضي الممتمئ برمزية تمثيمو الحركة الوطنية 

جيف عرفات كاف بال الفمسطينية وتطمعاتيا. عمى طريقة يكاد المريب يقوؿ خذوني يرى المستشاراف أف الس
سّجاف وبال قوة إسرائيمية تحاصر المقاطعة وتراقب، مثؿ أي سجاف، ليس فقط زوار السجيف بؿ كذلؾ 
المأكوالت وقناني الماء المرسمة إليو. في كتاب صدر بالفرنسية قبؿ ست سنوات، لـ يستبعد مؤرخ فرنسي 

فالييو أف يكوف الزعيـ الفمسطيني مات معروؼ ومختص في تاريخ لبناف والعالـ العربي ىو دومينيؾ شي
مسمومًا. وأرفؽ المؤرخ الذي رحؿ قبؿ بضع سنوات تقديره بإشارة متسائمة عف احتماؿ تورط أشخاص عرب 

و الذي أشار في مؤتمر صحافي وفسور السويسري فرنسوا بوشزاروا عرفات. وىذا بالضبط ما يممح إليو البر 
وىذا يشير إلى ضموع "نسب تفوؽ بعشريف مرة ما اعتادوا عمى قياسو. راء عثروا عمى اف إلى أف الخبفي لوز 

و واصؿ أبو اآلف طالب مسؤوؿ فمسطيني واحد ىي الطرؼ األوؿ. حتى مف دوف أف يسم "طرؼ آخر
يوسؼ، بتشكيؿ لجنة دولية لمتحقيؽ في وفاة عرفات. وكاف قريب عرفات ناصر القدوة يثير المسألة مف 

صدى يذكر. وأعمف وزير الخارجية الفرنسي قبؿ أياـ فقط عف تحقيؽ قضائي وقت آلخر ولكف مف دوف 
يجرى في فرنسا. نرجح لفمفة القضية. فما قالو مستشارا شاروف بصالفة عف عدـ الحاجة اإلسرائيمية إلى 
قتؿ عرفات يعني أف الرجؿ كاف قد مات سياسيًا وتحوؿ جثة حية. وفي ىذا المعنى ال يعدو االغتياؿ أف 

ف موتًا تقنيًا. ويقودنا ىذا إلى الخبر الثاني وىو يتعمؽ بمذكرات بيريز، مومياء السياسة اإلسرائيمية يكو 
والمتأنؽ في الصالونات الدولية. فما يرويو بالتفصيؿ وبصالفة المعتد بنفسو عف العدواف الثالثي، وىو 

كتابًا مرجعيًا صدر بالفرنسية عف  مؤامرة بكؿ معنى الكممة، سبؽ لمؤرخيف أف كشفوا حيثياتو ونخص بالذكر
 السياسة الفرنسية في الشرؽ األوسط أعده باحثاف مرموقاف ىما المغدور سمير قصير وفاروؽ مردـ بؾ.

 09/00/3902، الحياة، لندن
 

 الرئيس؟!! قتلمن  .40
 عماد اإلفرنجي

المزعج لمفمسطينييف ، لكف السؤاؿ "إسرائيؿ"ال يساور فمسطيني الشؾ أف مف قتؿ الرئيس ياسر عرفات ىي 
التي نفذت الجريمة؟!! التحقيقات الروسية والسويسرية ترجح أف أبو عمار  "إسرائيؿ"كافة مف ىي أدوات 

مات بسـ البولونيوـ أو الرصاص المشع، لكننا لـ نعرؼ بعد اإلجابة عف السؤاؿ؟ وال أظف أننا سنعرؼ 
أف نعرؼ حتى ال تكشؼ عورتيا أماـ الشعب. إذا خالؿ عقد مف الزماف ألف جيات عديدة ببساطة ال تريدنا 
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كاف االحتالؿ ىو القاتؿ فمف ىي أدواتو التي نفذت الجريمة؟ وكيؼ وصمت لمرئيس؟ ومف سيَّؿ ليا العممية؟ 
 ومف ىـ شركاؤىا؟ وعشرات األسئمة الصعبة؟. 

ة، وقطع اتصاالتو إف اغتياؿ أبو عمار بدأ منذ المحظة األولى لحصاره في المقاطعة، ومنعو مف الحرك
مواقع متقدمة بالسمطة  وتواصمو بالعالـ، وتخمي الزعماء العرب عنو، وتخمي قيادات فمسطينية تتبوأ حالياً 

ذا كنا غير قادريف عمى محاسبة القادة العرب الذيف تركوا عرفات فريسة  عنو في أصعب المحظات وأدقيا. وا 
ادرة عمى ذلؾ، بيد أننا يجب أف نكوف قادريف عمى محاسبة لإلرىابي شاروف، فالتاريخ ولعنة الشعوب الحرة ق

مف تخمى عف عرفات مف المقربيف منو، وواجب عمينا إخضاع الدائرة المقربة منو لمبحث والتحقيؽ، ومف 
 سنوات مضت؟  8كاف يقيـ معو خالؿ فترة الحصار، ألـ تختِؼ الكثير مف األدلة أو أخفيت طواؿ 

زلو أو التحقيؽ معو أو حتى مراجعتو أو أخذ أقوالو؟ وكيؼ اختفى قادة بعينيـ إباف لماذا لـ نَر مسؤواًل تـ ع
حصار الرئيس؟ وأيف ذىبوا ولماذا؟ وكيؼ؟!!. واجب عمينا أف نسأؿ قيادتي منظمة التحرير وحركة فتح 

خمؼ لماذا انتظروا سنوات عديدة قبؿ فتح ممؼ اغتياؿ الرئيس؟ أال يفترض أف يكوف أوؿ عمؿ ينجزه مف 
 عرفات ىو معرفة قاتمو.

الشعب الفمسطيني لف يغفر لمف استباح دماء عرفات أو تواطأ عمى الجريمة، والوفاء لمختيار يكوف بالقبض  
عمى قتمتو وتقديميـ لممحاكمة، وىذه مسؤولية القيادة الفمسطينية. إذا كنا معنييف حقا بمعرفة قتمة عرفات فإف 

امؿ لوفاة عرفات مف فرنسا، وردفو بالتقارير السويسرية والروسية، عمى السمطة طمب الممؼ الطبي الك
 والعمؿ بدعـ عربي رسمي وشعبي وحقوقي عمى فتح تحقيؽ دولي بالجريمة.

ذا كانت  أال تستحؽ جريمة قتؿ الرئيس رفعيا إلى مجمس األمف الدولي ومحكمة الجنايات الدولية؟ وا 
وفير الغطاء، فمماذا ال يجري عقابيا وأقمو وقؼ كؿ عمميات مف قتمو بالقرار واإلمكانيات، وت "إسرئيؿ"

ذا كاف األمر كذلؾ فنحف ال نفيـ حالة الالمباالة مف  لغاء التنسيؽ األمني معيا؟. وا  التفاوض والتسوية وا 
قيادة السمطة؟ وعدـ التوجو لممحافؿ الدولية والسيما بعد أف أصبحت فمسطيف عضوًا مراقبًا باألمـ المتحدة؟ 

ـ فتح تحقيؽ داخمي حقيقي يضع النقاط عمى الحروؼ ومعرفة مف قتؿ الرئيس؟ أال تروف أف القاتؿ ربما وعد
ال يزاؿ بيننا وقد يرتكب جريمة قتؿ جديدة ؟!!. السيناريو المتوقع ىي موجة مف النشاط اإلعالمي دوف 

تيطاف والحصار بيف المفاوضات واالس -عف قصد -السياسي عف اغتياؿ أبو عمار ثـ يضيع الحدث 
والتصعيد اإلسرائيمي، وألننا مفعوؿ بو سنبقى نتمقى بيف العاـ واآلخر معمومة مقتضبة ومجتزأة حوؿ مقتؿ 

 عرفات، دوف إجابات واضحة عف ىوية القتمة لتبقى القضية تذكرنا مجددا بعجزنا حتى عف الوفاء.
 09/00/3902، فمسطين أون الين

 
 حق العودة حماية .42

 رشيد حسف
الجيود التي تقوـ بيا لجاف حؽ العودة، وندعو الى توسيع ىذه الظاىرة الوطنية االيجابية، بتشكيؿ  نثمف

لجاف في كافة المخيمات وأماكف تجمعات الفمسطينييف في الشتات .. في أميركا والدوؿ االوروبية واستراليا 
 سطينية. وكندا، وفي دوؿ جنوب شرؽ آسيا..الخ.. بالتنسيؽ مع منظمة التحرير الفم

إف اىمية تشكيؿ ىذه المجاف وفي الظرؼ الراىف تفرضيا اليجمة الصييونية القذرة لتصفية القضية 
يتعرض لو حؽ العودة مف مؤامرة؛ تبدو كونية. ومف ىنا فاف اىمية لجاف العودة تكمف في  الفمسطينية، وما

قريب والبعيد وبخاصة االشقاء أف تبقى شعمة حؽ العودة مشتعمة ال تنطفئ، وىي رسالة لمعالـ كمو ال
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واالصدقاء، بأف الشعب الفمسطيني لف يتنازؿ عف حقو المشروع في العودة والتعويض معا وفقا لمقرار 
. وىو ايضا تأكيد لمجميع وخاصة؛ ممف تعبوا مف النضاؿ فقبموا بالتسويات العرجاء، 083األممي رقـ 

ممكف في  . أّف ىذا الحؽ مقدس ال يسقط بالتقادـ، وىووالنوـ مع األفعى الصييونية ونظروا الى التنازؿ.
 الوقت نفسو. 

نشرات توعوية؛ تأخذ بيد الشباب الفمسطيني،  بإصداروفي ىذا الصدد نتمنى عمى ىذه المجاف أف تقوـ 
وتبصره بحقو في العودة الى وطنو؛ الذي يصّر العدو عمى حرمانو منو والحكـ عميو بالنفي األبدي في 

كا يف تستعرض المؤامرات التي تعّرض ليا ىذا الحؽ بدءا بنظرية داالس وزير خارجية أمر الشتات. وأ
االسبؽ في خمسينيات القرف الماضي، الذي دعا الى اتباع سياسة االحالؿ واالنصيار، عمى امؿ اف يذوب 

وكانت  الالجئوف الفمسطينيوف في المجتمعات التي ىاجروا الييا، ويموت الكبار وينسى الصغار...!!
المفاجأة التي اذىمت اعداء ىذا الشعب، حينما وجدوا أف األجياؿ الشابة والناشئة الذيف ولدوا في المخيمات 
والمنافي، ال يقموف عف اآلباء واألجداد تمسكا بحؽ العودة، واصرارا عمى المقاومة فكانوا وال يزالوف وقود 

التي اربكت العدو، وعّرتو أماـ المجتمع الدولي كعدو الثورات، ويكفييـ فخرا أنيـ فجروا انتفاضة الحجارة 
 عنصري مقيت.

إف تمسؾ الشعب الفمسطيني بحؽ العودة، يؤكد رفضو لموطف البديؿ، ولو كاف الفردوس، واصراره عمى 
العودة الى وطف اآلباء واألجداد، الذي طرد منو بالقوة وبفعؿ حروب اإلبادة التي قارفتيا العصابات 

دفع وال يزاؿ ألجؿ أف تتحقؽ ىذه العودة، اكثَر مف نصؼ مميوف شييد ومصاب، منذ أف الصييونية. و 
. لقد حاوؿ العدو وال يزاؿ تفريغ ىذا الحؽ المقدس مف مضمونو، 0854انطمقت ثورتو المباركة في مطمع

ؽ بيميف دليال اكيدا عمى نجاح العدو في اخضاع ىذا الح - وااللتفاؼ عميو. وكانت وثيقة عبد ربو
لممفاوضات، ومف ثـ جّر المسؤوليف الفمسطينييف الى مربع التفريط. وجاءت مبادرة السالـ العربية لتؤكد ىذا 

لممفاوضات مع العدو. باختصار....  "حؽَّ العودة"االنزالؽ العربي الخطير، حينما أخضعت ىذه المبادرة 
تصدي لكؿ مف تساوره نفسو التفريط بيذا تشكيؿ جبية شعبية لحماية حؽ العودة، واالصرار عمى تنفيذه، وال

 الحؽ المقدس أو المساس بو، يعّد مف أولى األولويات في ىذه المرحمة الخطيرة.
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