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لندن ـ عاصم علي
كشفت وثائق رسمية عرضت خالل مرافعات في احملكمة العليا في 
بريطانيا تفاصيل تورط احلكومة السابقة في عمليات خطف وتعذيب 
مواطنني بريطانيني في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 على الواليات 
املتحدة. وجاء عرض الوثائق خالل مرافعات قضية رفعها 6 معتقلني 
س����ابقني في قاعدة »غوانتانامو باي« في كوبا ضد وزارتي اخلارجية 
والداخلية وجهازي االستخبارات الداخلية واخلارجية بدعوى تورطهم 

في اعتقالهم »غير الشرعي« و»تعذيبهم«.  ووفقا لصحيفة »ذي غارديان« 
البريطانية، فإن بعض هذه الوثائق السرية سابقا يدين مكتب رئيس 
الوزراء السابق توني بلير في عمليات تعذيب أمر ديڤيد كامرون بفتح 
حتقيق فيها األس����بوع املاضي. وأبرز هذه الوثائق محاضر استجواب 
لالستخبارات الداخلية البريطانية »إم آي 5« في قاعدة باغرام األميركية 
في أفغانس����تان، تظهر أن عناصر اجلهاز البريطاني كانت راضية عن 

مواصلة إساءة معاملة متهم يحمل اقامة بريطانية.

وثائق تكشف تورطاً بريطانياً رسمياً في تعذيب مواطنين متهمين باإلرهاب

طهران تنفي وجود صفقة إلطالق العالِم اإليراني مقابل األميركيين الثالثة المحتجزين لديها

أميري يتهم واشنطن بتعذيبه .. و»السي آي إيه«: باعَنا معلومات مقابل 5 ماليين دوالر

)رويترز( العالم االيراني شهرام أميري لدى وصوله إلى طهران وفي استقباله زوجته وابنه  

عواصم � وكاالت: وصل العالم 
أميري  النووي اإليراني شهرام 
إل���ى طهران أمس ولم حتل بعد 
االلغاز التي رافقت قضية اختطافه 
من قبل املخابرات االميركية ثم 
هروبه منهم وجلوئه الى سفارة 
الى بلده،  باكستان قبل عودته 

بحسب الرواية االيرانية. 
فق���د نف���ى مس���اعد وزير 
اخلارجية االيرانية للش���ؤون 
القنصلي���ة والبرملانية حس���ن 
قشقاوي أمس أن يكون االفراج 
عن أمي���ري مت مبوجب صفقة، 
ان املستقبل سيكشف ان  وقال 
االف���راج عن ش���هرام اميري ال 
ابدا مبوضوع السجناء  يرتبط 
األميركيني الثالثة في ايران »وان 

هذا املوضوع ال يتحقق«.
وكان قشقاوي يرد على سؤال 
حول م���ا اذا كان االفراج قضية 
سياسية أم انه حتقق بفعل صفقة 
اميركيني تعتقلهم  مقابل ثالثة 
طهران بتهمة التجس���س بعدما 
اجت���ازوا حدودها بش���كل غير 

شرعي.
وأعرب قش���قاوي الذي كان 
في استقبال أميري عن اعتقاده 
بان »من حق السيد اميري الذي 
يتهم املخابرات األميركية بخطفه 
تقدمي شكوى الى احملاكم الدولية 
والبت قانونيا باخلسائر التي ال 
ميكن ان تعوض والتي حلقت به 

وبأسرته«.
صحيفة »واشنطن بوست« 
بدورها أوردت أمس قصة مختلفة. 
اذ وبعد نفي واشنطن تكرارا انها 
اختطفت أميري، قالت الصحيفة 
إنه حصل على خمس���ة ماليني 
دوالر من وكالة االس���تخبارات 
املركزية )س���ي آي ايه( لتقدمي 

بأنه خطف عام 2009 اثناء تأديته 
العمرة في السعودية ونقل الى 
انه  املتح���دة وأضاف  الواليات 
عرض علي���ه 50 مليون دوالر 
للبقاء في أميركا »ونشر االكاذيب« 

عن أنشطة ايران النووية.
وكان أميري قال للتلفزيون 
احلكومي »بينما كنت في عمرة 
في السعودية عرضت سيارة علي 
توصيلي.. وما أن دخلت السيارة 
حتى صوب مسدس نحوي. ثم 
خدروني ونقلت بطائرة عسكرية 

الى أميركا«.
وصرح العالم النووي أيضا 
بأن رجال املخابرات االسرائيلية 
ش���اركوا في اس���تجوابه وأنه 

تعرض للتعذيب.
أمي���ري في مؤمتر  وأضاف 
صحافي قصير في املطار »أراد 
األميركيون من���ي أن أقول أني 
انش���ققت وهربت ال���ى أميركا 
مبحض إرادتي ليستغلوني في 
الكش���ف عن بعض املعلومات 
الكاذب���ة عن النش���اط النووي 

إليران«.
وأضاف »مارست املخابرات 
املركزية األميركية ضغوطا نفسية 
شديدة علي.. الهدف الرئيسي من 
خطفي هو القيام بلعبة سياسية 

ونفسية جديدة ضد ايران«.
وقال أمي���ري »حضر رجال 
املخابرات االس���رائيلية بعض 
جلسات استجوابي وهددوني بأنهم 
سيسلموني السرائيل اذا رفضت 

التعاون مع األميركيني«.
وصرح بأنه ال ميلك معلومات 
ذات قيمة عن البرنامج النووي 
االيراني واس���تطرد »أنا باحث 
عادي، ولم اقم قط بأي أبحاث لها 

صلة باالبحاث النووية«.

معلومات عن البرنامج النووي 
االيراني.

لكن أميري أكد بعيد وصوله 
إلى طهران أمس، انه لم يكن يعمل 

في املجال النووي.
اال أن »واش���نطن بوس���ت« 
اميري »ليس  ان  أصرت عل���ى 
مجب���را على اعادة االموال لكنه 
ق���د ال يتمكن من الوصول اليها 
بعدما قطع تعاون���ه مع وكالة 
االس���تخبارات املركزية وفق ما 
وصفه مسؤولون اميركيون، وعاد 

الى ايران فجأة«.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
قولهم انه قد يكون غادر الواليات 

املتح���دة وعاد الى ايران »خوفا 
م���ن ان تؤذي حكوم���ة طهران 

عائلته«.
اميرك���ي  وق���ال مس���ؤول 
للصحيفة ان »كل ما حصل عليه 
)ماليا( بعيد ع���ن متناول يده 
بفضل العقوبات املالية املفروضة 
على ايران«. واضاف »لقد رحل 
لكنه لم يأخذ امل���ال. معلوماته 
ف���ي حوزتنا وهو ف���ي حوزة 
االيرانيني«. واعترف املس���ؤول 
نفسه ان خسارة الواليات املتحدة 
ألمي���ري قد يكلفه���ا غاليا على 

صعيد االستخبارات.
وق���ال ان »الدع���م )املالي( 

مرتبط مبا فعله الش���خص مبا 
في ذلك كيف مت التأكد من صحة 
معلوماتهم مبرور الوقت«، مؤكدا 
»نحن ال نعطي ش���يئا مقابل ال 

شىء«.
أما أميري فقد وصل طهران 
ام���س وهو يبتس���م رافعا يده 
بعالم���ة النص���ر وعان���ق ابنه 
وزوجته اللذين انهمرت دموعهما 
وهما يستقبالنه في مطار االمام 
اخلميني الدولي بطهران مع أفراد 
آخرين من االسرة ومسؤول رفيع 
من وزارة اخلارجية هو حسن 

قشقاوي.
وكرر أميري )32 عاما( مزاعم 

تقرير بريطاني: تنفيذ التهديد اإلسرائيلي 
بضربة عسكرية إليران سيؤدي لحرب طويلة

مدڤيديڤ يطالب إيران بإيضاحات
حول »العناصر العسكرية« في برنامجها النووي

لندن � يو.ب��ي.آي: حذر تقرير 
جدي��د أصدرت��ه مجموع��ة أبحاث 
أوكسفورد في بريطانيا من أن التهديد 
اإلسرائيلي بتوجيه ضربة عسكرية 
إليران لن يحل األزمة النووية وقد 

يؤدي إلى حرب طويلة األجل.
وأشارت املجموعة إلى أن تقريرها 
»العمل العسكري ضد ايران: الواقع 
والتأثيرات« يأتي في أعقاب االدعاءات 
اإلسرائيلية بأن سورية تزود حزب 
اهلل بصواري��خ إيراني��ة من طراز 
»إم 600« وإع��ان رئي��س الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو أن ايران 

متثل »التهديد اإلرهابي األكبر وأن 
من اخلطأ االعتقاد بإمكانية احتواء 

طموحاتها النووية«.
وقال التقرير إن احتمال توجيه 
إسرائيل ضربة عسكرية ضد املنشآت 
النووي��ة اإليرانية »يتزايد بش��كل 
حاد لك��ن نتائجه س��تكون مدمرة 
وس��يؤدي إلى اندالع حرب طويلة 

في املنطقة«.
وتوقع ان الضربة العسكرية في 
حال قررت إسرائيل شنها »لن تركز 
فقط على تدمير املنش��آت النووية 
العس��كرية والصاروخي��ة ولكنها 

ستستهدف أيضاع املصانع ومراكز 
األبحاث وحتى املختبرات اجلامعية 
من أجل إحلاق أكبر قدر ممكن من 
الضرر باخلبرات اإليرانية املرتبطة 

بالبرنامج النووي«.
وق��ال تقرير مجموع��ة أبحاث 
أوكس��فورد ان الضربة العسكرية 
اإلسرائيلية »لن تقتصر على تدمير 
القواعد النائية وستش��مل القصف 
املباشر لألهداف في طهران وعلى 
األرج��ح محاوالت قتل التكنوقراط 
الذين يديرون برامج ايران النووية 

والصاروخية«.

موس��كو � رويترز: قال الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيدي��ڤ أمس انه يريد تفس��يرا من طهران بش��أن 

»العنصر العسكري« في برنامج ايران النووي.
وأضاف »أود أن أقول إن إيران هي شريكنا التجاري 
النش��يط وانها اختبرت على م��رور الوقت لكن هذا ال 
يعني أننا غير مهتمني بالطريقة التي تطور بها طهران 
برنامجها النووي وغير مهتمني بشكل العناصر العسكرية 
في برنامجها النووي«. »وفي هذا الصدد.. نحن ننتظر 
االيضاحات املائمة من إيران«. وقال مدڤيديڤ »املعلومات 
التي نحصل عليها والتي تأتي من قنوات مفتوحة وتقارير 
من املخابرات تظهر أن هذه البرامج تتطور ويجب أن جتد 
إيران الشجاعة لبدء تعاون شامل مع املجتمع الدولي«. 

من جانب آخر، أكد رئيس مؤسسة »روس تكنولوجيا« 
الروسية سيرغى تش��يميزوف عدم إلغاء عقد تسليم 
أنظمة دفاع جوى روس��ية طراز »إس - 300« إليران، 
مشيرا إلى أن رئيس الباد مدڤيديڤ هو صاحب القرار 

النهائي اخلاص بتوقيع أو إلغاء هذا العقد.
وأش��ار راديو »صوت روسيا« أمس الى أن روسيا 
وطهران وقعتا اتفاقية تعود إلى عام 2005 دون اإلعان 
عن أي ش��روط بهذا الصدد، فيما ق��ام مجلس األمن 
الدولي قبل نحو ش��هر بإصدار قرار بفرض عقوبات 
جديدة على إيران من ش��أنه توسيع نطاق احلظر على 
إمدادات األس��لحة إليران وخاصة الصواريخ الروسية 

طراز »إس – 300«.

واشنطن تدرس وضع منظمي أسطول الحرية على قائمة اإلرهاب

»األمل« ترسو في العريش .. ومؤسسة القذافي: انتزعنا تنازالت إسرائيلية

»بي.پي« تنفي الضغط على اسكتلندا إلطالق المقرحي
أقرت  � بي.بي.س���ي:  لندن 
شركة النفط العاملية العمالقة 
»بي پي« بأنها مارست بالفعل 
ضغوط���ا عل���ى احلكوم���ة 
البريطاني���ة في عام 2007 من 
أجل إبرام اتفاق لتبادل السجناء 
م���ع ليبيا، وذل���ك ألنها كانت 
تخشى من أن يؤدي قرار هش 
في هذا الصدد إلى خس���ارتها 
لصفقة للتنقيب عن النفط قبالة 

السواحل الليبية.
وقد جاء في بيان أصدرته 
الش���ركة: »لقد أبلغت بي پي 
احلكومة البريطانية بأننا كنا 
قلقني بشأن إحراز مجرد تقدم 
بطيء حيال إبرام اتفاق لتبادل 

السجناء مع ليبيا«.
البيان قائال: »كنا  وأضاف 
مدركني أنه قد يكون لذلك أثر 
سلبي على املصالح التجارية 
البريطانية، مبا في ذلك تصديق 
احلكومة الليبي���ة على اتفاق 

التنقيب مع بي پي«.
إال أن بريتش بتروليوم قالت 
إنها لم تش���ارك في املناقشات 
املتصلة بقضية إطالق سراح 
الليبي عبدالباسط املقرحي املدان 

بتفجير طائرة لوكيربي.

»بي پي« والمقرحي

وقالت الش���ركة: »إن قرار 
اإلفراج عن املقرحي في أغسطس 
2009 اتخ���ذ من قبل احلكومة 
االسكتلندية، وليس من شأن 
»بي پ���ي« أن تعلق على قرار 
احلكوم���ة االس���كتلندية. إن 
»بي پي« لم تكن جزءا من اي 
محادثات حول إطالق س���راح 

املقرحي«.
وقد جاء اعتراف »بي پي« 
بعيد إعالن وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون أنها 
سوف تنظر في طلب مجموعة 
الش���يوخ  من أعضاء مجلس 

ل� »بي  التحقيق بدور مزعوم 
پي« في اإلفراج عن املقرحي.

كلينت���ون  أك���دت  وق���د 
للصحافيني أنها تلقت بالفعل 
رسالة من مجموعة تضم أعضاء 
الش���يوخ تطالب  في مجلس 
التي  القضية  ف���ي  بالتحقيق 

تعهدت النظر بها.

لكن فيليب كراولي، املتحدث 
باس���م كلينتون، قال إن هناك 
»بعض األسئلة العملية املتعلقة 
مبا س���يطلبون منا القيام به 
بالضب���ط«. وأضاف قائال إنه 
تظل هناك أسئلة بشأن قدرة 
وزارة اخلارجية على التحقيق 
في حديث يزعم أنه جرى بني 
شركة خاصة وحكومتي بلدين. 
وكانت مجموع���ة من أعضاء 
مجلس الش���يوخ األميركي قد 
إلى  اس���تندوا في طلبهم هذا 
تقري���ر صحافي ق���ال إن »بي 
پ���ي« كانت ق���د ضغطت على 
البريطانية من أجل  احلكومة 
إطالق سراح املقرحي من سجن 
اسكتلندي، وذلك من أجل حماية 
صفقة للتنقيب عن النفط قبالة 
الشواطئ الليبية تقدر قيمتها ب� 

900 مليون دوالر أميركي.
إال أن »ب���ي پ���ي«، والت���ي 
تعرض���ت مؤخ���را النتقادات 

بس���بب معاجلته���ا ملش���كلة 
الكبير في  النفطي  التس���رب 
خليج املكسيك، كانت قد نفت 
في البداي���ة صحة ما جاء في 
التقري���ر الصحاف���ي املذكور، 
وذلك قب���ل أن تتراجع وتقر 
مبمارستها للضغوط على 10 
داوننغ ستريت من أجل تأمني 

إطالق سراح املقرحي.

دعوة للتحقيق

وكانت مجموعة مكونة من 4 
أعضاء في مجلس الشيوخ قد 
دعت إلى التحقيق في الظروف 
واملالبسات احمليطة باإلفراج 

عن املقرحي.
وتض���م املجموعة كال من: 
الس���يناتورين تشالز شومار 
وكيرستني جيليبراند عن والية 
نيوي���ورك وزميليهما روبرت 
مينينديز وفرانك لوتينبيرج 

عن والية نيوجيرسي.

عواصم � وكاالت:  جنحت إسرائيل في إجبار سفينة 
املس����اعدات الليبية »األمل« على تغيير مسارها من 
غزة الى العريش، ومؤسسة القذافي املنظمة لرحلة 
الس����فينة تقول إنها جنحت ف����ي »انتزاع« تنازالت 
لصالح الغزاويني احملاصرين منذ 4 س����نوات. فبعد 
أيام من اإلبحار في املتوس����ط والضغوط السياسية 
والديبلوماس����ية والعسكرية، رست سفينة »األمل« 
في ميناء العريش املصري. وأكدت مؤسسة القذافي 
العاملية للجمعيات اخليرية والتنمية ان رحلة سفينة 
»األم����ل« جنحت في »انتزاع« جمل����ة من التنازالت 
لصالح الفلسطينيني احملاصرين في قطاع غزة تتمثل 
في السماح بتنفيذ مشروعات إلعادة إعمار القطاع، 

ونقل املرضى للعالج خارجه.
وقالت املؤسسة، في بيان، تاله مديرها التنفيذي 
يوس����ف صوان ووزع على وس����ائل اإلعالم احمللية 
والعاملية أمس األول: »مت القبول بشروطنا مبا فيها 
السماح بدخول مواد البناء من اسمنت وحديد إلعادة 

اإلعمار وهو ما كان مرفوضا باستمرار«.
وأضاف صوان: »لقد متت املوافقة على الس����ماح 
لليبيا بإنفاق مبلغ 50 مليون دوالر كانت تعهدت بها 
في قمة قطر لتنفيذ مش����اريع إسكانية حتى ال يحل 
فصل الشتاء وجتد العائالت الفلسطينية نفسها في 
العراء، كما متت املوافقة على الس����ماح بدخول مواد 
البناء واالسمنت واحلديد، وهكذا ستدخل هذه املواد 
ألول مرة، وألول مرة سيتم إجناز مشروعات إعادة 
اإلعمار وميكن لألونروا )منظمة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني التابعة لألمم املتحدة( البدء في مشاريعها 

اإلنشائية ولتبدأ عملية إعادة اإلعمار«.
وأشار إلى أن »االتصاالت املتعددة األطراف« جنحت 

أيضا ف����ي احلصول على املوافقة على تنفيذ مبادرة 
املؤسسة املتعلقة بتوفير عدد 500 مسكن جاهز كدفعة 

أولى على وجه السرعة قبل حلول فصل الشتاء.
وكان القبطان جمال عبداملقصود املس����ؤول عن 
امليناء أكد ان السفينة رس����ت في امليناء املطل على 
ساحل مصر على البحر املتوسط على بعد نحو 45 
كيلومترا الى اجلنوب من احلدود مع غزة وانها أفرغت 
حمولتها. واضاف ان ركاب السفينة سيدخلون قطاع 
غزة مع اإلمدادات الطبية التي حتملها من خالل معبر 
رفح بينما س����تدخل األغذية من خالل معبر العوجة 
احلدودي. وقال ان الهالل األحمر املصري س����يكون 
مسؤوال عن أخذ البضائع عبر احلدود ولديهم شاحنات 

تنتظر في العريش.
من جهة أخرى، ذكرت شبكة »فوكس نيوز« ان وزارة 
اخلارجية األميركية تدرس إدراج املؤسسة اخليرية 
التركية التي مولت »أسطول احلرية« إلى قطاع غزة 

على قائمة اجلماعات اإلرهابية األجنبية.
ونقلت الش����بكة عن املتحدث باس����م اخلارجية 
األميركية مارك تونر قوله إن الوزارة تدرس احتمال 
إدراج مؤسس����ة حقوق وحريات اإلنس����ان واإلغاثة 
اإلنس����انية التركية على قائمة اجلماعات اإلرهابية، 
وقال »أعتق����د أننا نراجع املؤسس����ة ولكنها عملية 
طويلة إلدراج مجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية وال 

يوجد لدينا ما نعلنه حول ذلك«.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن بعض دوائر 
وزارة املالية األميركية جتري حتقيقا حول املؤسسة 
بغية إدراجها على قائمة املنظمات اإلرهابية على الرغم 
من بعض املعارضة من داخل اإلدارة األميركية وقد 

)رويترز(ناقشت الوزارة عن قلقها مع مسؤولني أتراك. السفينة الليبية »األمل« لدى وصولها إلى ميناء العريش املصري  

الداخلية العراقية تعتقل رئيس مجلس صحوات ديالى ألسباب غير معروفة

السيستاني متألم لتأخر تشكيل الحكومة
� يو.ب���ي.آي: عّبر  بغ���داد 
املرجع الديني الشيعي األعلى 
علي السيستاني عن أمله لتأخر 
العراق  تش���كيل احلكومة في 
رغم مرور 4 اشهر على اجراء 

االنتخابات التشريعية.
وقال نائب الرئيس العراقي 
املنتهية واليته عادل عبداملهدي 
اثر لقائه مع السيس���تاني في 
ان املرجع  النجف أمس  مدينة 
الش���يعي »عبر عن أمله لتأخر 
تشكيل احلكومة رغم مرور 4 
اش���هر على اجراء االنتخابات 
التش���ريعية )في الس���ابع من 

مارس املاضي( والتي شارك الشعب العراقي فيها 
بفاعلية« واصفا هذا التأخير بأنه يؤثر على مصالح 

الناس وعلى اخلدمات العامة للشعب.
وأوضح عبداملهدي ان السيستاني دعا الى بذل 

اجلهود لإلسراع في تشكيل احلكومة. 
من جانبه اطلع عبداملهدي السيستاني على آخر 
التطورات في األوضاع السياسية واألمنية في البالد 

واجلهود الت���ي تبذل من اجل 
تشكيل احلكومة اجلديدة.

في سياق آخر، اعتقلت قوة 
تابعة لوزارة الداخلية العراقية 
قادمة من بغداد رئيس مجلس 
صحوات محافظة ديالى حسام 
املجمعي في طريق عودته من 
مجلس ع���زاء قرب ناحية بني 
سعد جنوب غرب مدينة بعقوبة 

ليل امس األول.
وكانت أنب���اء قد راجت في 
محافظة ديالى ش���مال ش���رق 
أفادت باختفاء املجمعي  بغداد 

في ظروف غامضة.
ونقل عن مصدر في مجلس صحوات محافظة 
ديالى قوله إنه »مت التأكد من أن قوة أمنية خاصة 
تابعة ل���وزارة الداخلية قادمة من بغداد اعتقلت 
رئيس مجلس صحوات احملافظة«. وأضاف املصدر 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن »املجمعي نقل 
الى بغداد بعد اعتقاله مباش���رة من دون معرفة 

أسباب االعتقال أو املكان الذي اعتقل فيه«.

عريقات: أوباما طلب من عباس 
االنتقال إلى المفاوضات المباشرة

عمان � أ.ش.أ: كشف رئيس دائرة شؤون املفاوضات 
في منظمة التحرير وعضو اللجنة املركزية حلركة فتح 
صائب عريقات أن الرئيس األميركي باراك أوباما طلب 
وبشكل رسمي من الرئيس محمود عباس »أبومازن« 
خالل االتصال الهاتفي األخي���ر بينهما االنتقال إلى 

املفاوضات املباشرة مع إسرائيل.
وأش���ار عريقات، في تصري���ح لصحيفة »الغد« 
األردنية الصادرة أمس، إلى أن القيادة الفلسطينية 
بانتظار ما سيحمله املبعوث األميركي جورج ميتشل 
خالل مهمته اجلديدة في املنطقة، التي س���تبدأ غدا، 
نافيا ما تطرقت إليه بعض وسائل اإلعالم من حتديد 
موعد النطالق املفاوضات املباشرة في بداية أغسطس 
املقبل، وهو املوعد احملدد لبدء تقييم جلنة املبادرة 
العربية لفترة الشهور األربعة من محادثات التقريب 

غير املباشرة.
وأكد متسك القيادة الفلسطينية بقرارها، حتى لو 
تداعت عليها كل األطراف الدولية وضغطت عليها، 
للذهاب إلى املفاوضات املباش���رة، قبل قيام رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو بوقف شامل 
وكامل ملش�������روع االس���تيطان في الضفة الغربية 
والقدس احملتلة وتوضي���ح رأي���ه في قضاي���ا األم���ن 

واحل���دود.
وكش���ف عريقات عن وجود أطراف فلس���طينية 
وعربية تطالب بضرورة االنتقال للمفاوضات املباشرة، 
مستنكرا موقف هذه القيادات من االستخفاف بالطريقة 
التي تتبعه���ا القيادة الفلس���طينية في املفاوضات 
احلالية، وخاطب هؤالء األطراف قائال »ما تطالبوننا 
به ال يقل ثمنا عن بيع القدس ولن نس���مح بتمرير 
مخططاتكم وس���نحاف���ظ عل���ى اإلرث والثواب���ت 

الفلسطيني���ة«.

صورة ارشيفية للمقرحي

علي السيستاني


