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   تنازلت بشأن الالجئينسطينية الفلالسلطة: قناة الجزيرة .1

أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن مفاوضي السلطة الفلسطينية قدموا تنـازالت جوهريـة               
، وهـو حـق     1948بشأن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها غداة النكبة عام              

 كما أظهرت وثائق أخـرى تنـازالت بـشأن          .ظل لعقود أحد الثوابت الوطنية لحركة التحرر الفلسطينية       
  .يهودية إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية المفترضة
، فـإن الـرئيس الفلـسطيني    2008تمـوز  / يوليو24فوفقا لمذكرة داخلية لمفاوضي السلطة مؤرخة في     

 على   بعد مضي أسابيع قليلة    48محمود عباس قدم عرض متدنيا جدا لعدد الالجئين العائدين إلى أراضي            "
  .التفاوضية" بداية العملية

 تؤكـد أن    2007ويبدو أن المذكرة كانت تشير إلى ورقة قدمها عباس إلى الطـرف اإلسـرائيلي عـام                 
الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ماليين الالجئين واالكتفاء بعودة عشرة آالف الجئ سـنويا               "

  ".ع إمكانية تجديد هذه االتفاقية بموافقة الطرفين، م)أي بما مجموعه مائة ألف الجئ(لمدة عشر سنوات 
ولكن حتى هذا التنازل الكبير رفضته إسرائيل، فوفق العرض المقدم من رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي                 

إسرائيل ستسمح بعودة ألـف الجـئ       " فإن   2008آب  / أغسطس 31السابق إيهود أولمرت إلى عباس في       
  ".انيةسنويا لمدة خمسة أعوام، وذلك لدواع إنس

  عدد رمزي
 مع ديفد هيل نائب المبعوث األميركي إلـى الـشرق           2010كانون الثاني   / يناير 15وفي اجتماع بتاريخ    

ما فـي تلـك     "األوسط، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن             
يعود عـدد رمـزي مـن       . اليهوديفي التاريخ   ) القدس بالتعبير اليهودي  (الورقة يمنحهم أكبر أورشاليم     

  ". ماذا يمكنني أن أعطي أكثر؟... الالجئين، ودولة منزوعة السالح
وفيما يتعلق برؤية المفاوض الفلسطيني لكيفية حل أزمة الالجئين، تظهر الوثائق أن تـصور الـسلطة ال                 

 8ن فـي    ، وهو ما عبر عنه عريقات في اجتمـاع مـع اإلسـرائيليي            48يقوم على عودتهم إلى أراضي      
لقد ذكرت سابقا أن إقامة الدولة الفلسطينية تشكل إجابة لقـضية خمـسة             "، حيث قال    2008نيسان  /أبريل

  ".وهذا األمر يعني أنه يجب عليكم أال تقلصوا حجم هذه الدولة. ماليين الجئ فلسطيني
  استفتاء محدود
ـ  2007آذار  / مـارس  23إلى جانب ذلك، خالل اجتماع بتاريخ       -وأكد عريقات    ع وزيـر الخارجيـة      م

، "لن تفرط في الالجئين قبل مفاوضات الوضع النهـائي        " أن السلطة    -البلجيكي آنذاك كاريل دي غوشت    
بشأن أي اتفـاق نهـائي مـع        " (لن يدلوا بأصواتهم  "ويشير في نفس االجتماع إلى أن فلسطينيي الشتات         

ولن . لضفة الغربية والقدس الشرقية   فاالستفتاء سيكون للفلسطينيين في غزة وا     . ذلك لن يحدث  ). "إسرائيل
  ".نستطيع إجراءه في لبنان، كما لن نستطيع إجراءه في األردن
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وتأتي تلك المواقف، فيما يتركز الطرح اإلسرائيلي على التخلص من مسألة الالجئين واعتبار قيام دولـة                
  .فلسطينية حال لهذا الملف

أثناء اجتماع مع رئيس طاقم المفاوضات في       -بي ليفني   فقد قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسي      
لن يكـون   . ال أريد أن أخدع أحدا     "-2008كانون الثاني   / يناير 22السلطة الفلسطينية أحمد قريع بتاريخ      

هناك أي مسؤول إسرائيلي سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة يؤيد عـودة الالجئـين          
  ". من الشعوب حول العالم مستعدون للمساهمة في قضية الالجئينهناك العديد. إلى إسرائيل

وقد دفعت هذه األفكار والمواقف إسرائيل إلى أن تطرح فكرة الدولة اليهودية، مع ما يعنيـه ذلـك مـن                    
وتشير بعض الوثائق الى أن مفاوضين فلسطينيين شاطروا تل         . حصر حق العودة إلى فلسطين في اليهود      

  .بول بتلك الفكرةأبيب رؤيتها في الق
  إسرائيل    " يهودية"السلطة ال تمانع في 

كشفت محاضر جلسات لمفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين وأميـركيين عـن عـدم معارضـة الـسلطة       
وأظهرت الوثائق تلـويح مفاوضـيها      ". يهودية إسرائيل "الفلسطينية بشكل حازم للطرح اإلسرائيلي بشأن       

  .ال تحقيق حلمهم بدولة مستقلةإذا استح" الدولة الواحدة"بحل 
فـي  -أقر رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات صـراحة           " يهودية إسرائيل "وبشأن  

إسرائيل في تعريف   " بحق "-2007تشرين الثاني   / نوفمبر 13اجتماع للفريق التفاوضي قبل أنابوليس في       
  .نفسها كما تشاء

يلية السابقة تسيبي ليفني، بحضور رئيس طاقم المفاوضات فـي          مخاطبا وزيرة الخارجية اإلسرائ   -وقال  
إذا كنتم تريدون أن تـسموا      . لم ننكر أبدا حق إسرائيل في تعريف نفسها        "-السلطة الفلسطينية أحمد قريع   

  .، ضاربا لذلك مثاال بإيران والسعودية"، فيمكنكم تسميتها كما تريدون"إسرائيل اليهودية"أنفسكم دولة 
أنـشئت  " على أن إسـرائيل      -2008كانون الثاني   / يناير 22في اجتماع مع قريع بتاريخ      -ي  وشددت ليفن 

فاليهودي يحصل على الجنسية بمجرد أن يضع قدميه فـي   . لتكون وطنا قوميا لليهود من كل أنحاء العالم       
  ". إسرائيل

ائيل، ألني ال أريد أن     أي شيء حول طبيعة إسر    "وقالت ليفني لمفاوضيها الفلسطينيين إن عليهم أال يقولوا         
  ".أتدخل في طبيعة دولتكم

  دولة واحدة
وأظهرت الوثائق التي في حوزة الجزيرة تلويح مفاوضي السلطة بخيار الدولة الواحدة إذا استحال حلمهم               

  . بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة
ـ          21اريخ ووفقا لمحضر اجتماع مع المبعوث األميركـي إلـى الـشرق األوسـط جـورج ميتـشل بت

ال يستطيعون أن يقرروا مـا إذا كـانوا         "، فقد قال عريقات إن اإلسرائيليين       2009تشرين األول   /أكتوبر
  ".هم يريدون أن يواصلوا استيطانا بمختلف نواحي دولتي. يريدون دولتين

، رد كبيـر المفاوضـين      "ولكنهم سوف يستوطنون أكثر إذا واصلتم هكـذا       "وحين رد عليه ميتشل بقوله      
  ".عندها نعلن الدولة الواحدة ونناضل من أجل المساواة في دولة إسرائيل"لسطينيين الف

إذا فشل كـل    " مع ميتشل، أكد عريقات أن خياره        2009تشرين األول   / أكتوبر 2وفي لقاء آخر له بتاريخ      
  ".شيء هو الدولة الواحدة

ألمـم المتحـدة الخـاص       مع مبعوث ا   2009تشرين الثاني   / أكتوبر 13وبحسب محضر اجتماعه بتاريخ     
سوف نستمر في المحافظـة علـى       "بعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري، فإن عريقات قال           

  ".األمن، سلطة واحدة وسالح واحد، وحكم القانون، ولكننا سنطالب بحقوق متساوية في دولة واحدة
  مسؤولية وتعويضات
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ن المسؤولية األخالقية الناجمة عن تشريد ماليين       وأكثر من ذلك، سعى اإلسرائيليون أيضا إلى التحرر م        
الفلسطينيين من ديارهم، وما قد ينتج عن ذلك من مطالبة بتعويضات، إذ قالت ليفني ألحمد قريـع فـي                   

ـ    تعويض الالجئين مسألة دولية، من الخطأ اإلشـارة إلـى          " إن   2008 مارس آذار    24اجتماع عقد في ال
  )".اإلسرائيلية(المسؤولية 
 أي  -2008حزيـران   / يونيـو  21بحسب محضر جلسة موسعة بعد أنابوليس بتاريخ         –ليفني  ورفضت  

مسؤولية إلسرائيل عن معاناة الالجئين وبقائهم داخل المخيمات، وقالت إن المسؤول عن ذلك هو العـالم                
  ".ليس فقط عن الحرب ولكن عما وقع فيما بعد، بسبب خلق اآلمال الكاذبة"العربي 

ته اإلدارة األميركية، حيث ذهبت وزيرة الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا رايـس            ونفس الموقف تبن  
ـ       مـسؤولية  " إلى أن مشكلة الالجئـين       2008تموز  / يوليو 16أثناء اجتماع ثنائي أميركي فلسطيني في ال

  ".إن المجتمع الدولي هو الذي أوجد إسرائيل. المجتمع الدولي وليس إسرائيل
  الحل خارجيا

 أن مـشكلة  -2008 ينـاير  27وفقا لمحضر اجتماعه مع ليفني بتـاريخ        -ات السياق، رأى قريع     وفي ذ 
أمـا بالنـسبة    " بسبل أخرى غير العودة، وقـال        -كما يفهم من السياق   -الالجئين الفلسطينيين يمكن حلها     

ـ . لالجئين، فإذا كان العرب سيكونون جزءا من الحل فلن تكون هناك مشكلة في هذه القـضية                ا أن  علين
  ".نشرك الدول التي تستضيف الالجئين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

قالت رايس على هامش لقاء إسرائيلي فلسطيني فـي بـرلين           " خارجيا"وبخصوص حل مسألة الالجئين     
، إن دوال أخرى يمكن أن تشارك في حل قضية الالجئين على أراضيها             2008حزيران  / يونيو 24بتاريخ  

  .تينمثل تشيلي واألرجن
ويبدو أن مسلسل التنازالت لم يقف عند ذلك الحد، وإنما شمل كذلك شكل الدولة الفلـسطينية المفترضـة            

  .وحدودها
      67السلطة تنازلت عن حدود 

أفادت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة بأن السلطة الفلسطينية قبلت مبدأ التنازل عن أجزاء من الضفة                
  . 48 من فلسطين الغربية والقدس، مقابل أجزاء

فبحسب محضر الجتماع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع مع وزيرة الخارجية              
أود أن أقتـرح أن     "، قـال قريـع      2008كانون الثاني   / يناير 22اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتاريخ      

  ".ن بهذانحن قبلنا بتعديلها ونحن ملتزمو"مضيفا ". 1967األساس هو حدود 
لكن ليفني رفـضت    . بعد ذلك " مساحة األراضي المقايضة وموقعها هو ما يجب أن يناقش        "وقال قريع إن    

  ".ال أستطيع قبول هذا"، وقالت "مرجعية"أن تكون تلك الحدود 
) حركة المقاومة اإلسـالمية   (سنهزم  "وفي نفس االجتماع حاول قريع تشجيع محاورته على التنازل بقوله           

وصلنا إلى اتفاق، وسيكون هذا هو ردنا على دعواهم بأن استعادة أرضنا يمكن أن تتحقق فقط                حماس لو ت  
  ".عبر المقاومة

هناك مقترحات بتبادل األرض، وإعطاء     " بأن   -وفقا للوثائق -واعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس      
  ".1948نسبة مئوية من الضفة الغربية مقابل نسبة مئوية أقل من أراضي 

، ثم نبحث تبادال صغيرا،     1967حزيران  / يونيو 4نريد قبل كل شيء أن يكون األساس هو خط          "ف  وأضا
  ". ونريد ممرا آمنا بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  قرى مقسمة
بحسب محضر اجتمـاع الجلـسة      - 2008حزيران  / يونيو 21وذهبت ليفني في اجتماع مع قريع بتاريخ        

 يمكن أن تكون جزءا     67القرى الفلسطينية التي قسمت إبان حرب        إلى أن بعض     -الموسعة بعد أنابوليس  
  .من عملية التبادل
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  .وعددت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة منها بيت صفافا، وبرطعة، وباقة الشرقية، وباقة الغربية
شباط /ير فبرا 27أما كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فكان أكثر تحديدا خالل اجتماع بتاريخ             

رئـيس  (عنـدما تحـدث     " مع المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، حينما قال            2009
أبو مازن على   ) عباس(ووافق  % 5.8بـ% 6.5أولمرت عن مبادلة    ) الوزراء اإلسرائيلي السابق، إيهود   

  ". التبادل في القدس الشرقية، فإن هذا بالغ األهمية
  25/1/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  "إسرائيل"" يهودية"السلطة ال تمانع في : الجزيرة نت .2

كشفت محاضر جلسات لمفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين وأميـركيين عـن عـدم معارضـة الـسلطة       
وأظهرت الوثائق تلـويح مفاوضـيها      ". يهودية إسرائيل "الفلسطينية بشكل حازم للطرح اإلسرائيلي بشأن       

  .تحال تحقيق حلمهم بدولة مستقلةإذا اس" الدولة الواحدة"بحل 
فـي  -أقر رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات صـراحة           " يهودية إسرائيل "وبشأن  

إسرائيل في تعريف   " بحق "-2007تشرين الثاني   / نوفمبر 13اجتماع للفريق التفاوضي قبل أنابوليس في       
  .نفسها كما تشاء

ائيلية السابقة تسيبي ليفني، بحضور رئيس طاقم المفاوضات فـي          مخاطبا وزيرة الخارجية اإلسر   -وقال  
إذا كنتم تريدون أن تـسموا      . لم ننكر أبدا حق إسرائيل في تعريف نفسها        "-السلطة الفلسطينية أحمد قريع   

  .، ضاربا لذلك مثاال بإيران والسعودية"، فيمكنكم تسميتها كما تريدون"إسرائيل اليهودية"أنفسكم دولة 
أنـشئت  " على أن إسـرائيل      -2008كانون الثاني   / يناير 22في اجتماع مع قريع بتاريخ      -فني  وشددت لي 

فاليهودي يحصل على الجنسية بمجرد أن يضع قدميه فـي   . لتكون وطنا قوميا لليهود من كل أنحاء العالم       
  ". إسرائيل

سرائيل، ألني ال أريد أن     أي شيء حول طبيعة إ    "وقالت ليفني لمفاوضيها الفلسطينيين إن عليهم أال يقولوا         
  ".أتدخل في طبيعة دولتكم

  دولة واحدة
وأظهرت الوثائق التي في حوزة الجزيرة تلويح مفاوضي السلطة بخيار الدولة الواحدة إذا استحال حلمهم               

  . بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة
 21بتـاريخ  ووفقا لمحضر اجتماع مع المبعوث األميركـي إلـى الـشرق األوسـط جـورج ميتـشل        

ال يستطيعون أن يقرروا مـا إذا كـانوا         "، فقد قال عريقات إن اإلسرائيليين       2009تشرين األول   /أكتوبر
  ".هم يريدون أن يواصلوا استيطانا بمختلف نواحي دولتي. يريدون دولتين

، رد كبيـر المفاوضـين      "ولكنهم سوف يستوطنون أكثر إذا واصلتم هكـذا       "وحين رد عليه ميتشل بقوله      
  ".عندها نعلن الدولة الواحدة ونناضل من أجل المساواة في دولة إسرائيل"لفلسطينيين ا

إذا فشل كـل    " مع ميتشل، أكد عريقات أن خياره        2009تشرين األول   / أكتوبر 2وفي لقاء آخر له بتاريخ      
  ".شيء هو الدولة الواحدة

 األمـم المتحـدة الخـاص        مع مبعوث  2009تشرين الثاني   / أكتوبر 13وبحسب محضر اجتماعه بتاريخ     
سوف نستمر في المحافظـة علـى       "بعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري، فإن عريقات قال           

  ".األمن، سلطة واحدة وسالح واحد، وحكم القانون، ولكننا سنطالب بحقوق متساوية في دولة واحدة
  25/1/2011الجزيرة نت، الدوحة، 
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  ق من كمبيوتر صائب عريقاتتكشف متهمين بسرقة الوثائ" معا" .3
االعالمية ضـد الـسلطة     " الجزيرة"االخبارية لحملة   " معا" ضمن متابعات وكالة     - تقرير معا  -بيت لحم 

من مصادر كبيرة في السلطة أنها توجـه أصـابع          " معا"وكشف الوثائق التي وصفتها بالمستورة، علمت       
  .االتهام لموظفّين سابقّين في مكتب الدكتور صائب عريقات

ونفى المصدر أن تكون السلطة قد تعاطت مع إشاعات سابقة تقول إن قياديا فلسطينيا غاضبا هو الـذي                  
سّرب الوثائق، كما نفى اشاعة أن احد اقرباء الدكتور عزمي بشارة هو المتهم، وقال إن المتهمين االثنين                 

  .كالينين سويشر وزياد كلوت: هما
سويشر هو موظف سابق في احدى الشركات االمريكية، وقـد          ان كالينين   " معا"واضاف المصدر لوكالة    

باللغة االنجليزية، اما المتهم زياد كلوت فهـو فلـسطيني   " الجزيرة"ترك عمله قبل فترة وذهب للعمل في    
من حيفا ويحمل الجنسية الفرنسية، وقد ترك عمله قبل ستة اشهر في دائرة المفاوضات وذهب للعمل في                 

  .ي قطرديوان القصر االميري ف
لـبعض  " معا"وكان عريقات قد رفض التعقيب على اية اتهامات تتعلق بموظفي مكتبه، ولكنه وبعد نشر               

نعـم إن الوثـائق     (الترجمات، عاد وقال لتلفزيون فلسطين خالل لقاء مع االعالمي احمد زكي ليلة امس              
انه يفكر بمقاضاة قنـاة     صباحا  " صوت فلسطين "ثم قال خالل مقابلة مع      ). سرقت من كمبيوترات الدائرة   

  .الجزيرة على ما فعلته
 25/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  خيار الدولة الموقتة مستحيل واالحتالل أفضل من طرح نتانياهو: عباس .4

عقب جلسة المحادثات التي أجراها في      ) أبو مازن (أكد الرئيس محمود عباس     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
وانتقد الوثـائق  . سني مبارك، رفضه المطلق طرح الدولة ذات الحدود الموقتة    القاهرة أمس مع الرئيس ح    

هناك خلط متعمد مـا بـين المقترحـات اإلسـرائيلية           «: القطرية، وقال » الجزيرة«التي عرضتها قناة    
  .»كل قضية نتفاوض في شأنها نطلع عليها الدول العربية«، الفتاً إلى أن »والمواقف الفلسطينية

صود من ذلك هو الخلط، فقد رأيت بنفسي ما عرضته القناة، ويقال إنه فلسطيني، بينمـا                المق«: وأضاف
اقول بمنتهى الصراحة، ليس لدينا سر، وهذا ما تعرفه الدول العربية مجتمعة او             «: وتابع. »هو إسرائيلي 

بتفاصـيله  منفردة، فكل المفاوضات التي نجريها او اللقاءات وكل قضية نطرحها او تطرح علينا، نقدمه               
الى الدول العربية مشفوعاً بكل الوثائق واألوراق، لذلك عندما يحدث خلط مثلما اذيع، فهذا امر مقصود،                

  .»وهذا عيب
عباس عن مدى إمكان القبول بطرح الدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة كحل مرحلي             » الحياة«وسألت  

خيار الدولة ذات الحدود الموقتة مرفـوض تمامـاً،         «: في ظل االنسداد التام في المسار السياسي، فأجاب       
هذا الطرح تم القبول به من جانب       «وأشار إلى أن    . »هذا الحل مستحيل  «: ، مضيفاً »ومستحيل القبول به  

إن هذا الخيار مستحيل ألن الدولة ذات الحدود الموقتة ستصبح          «: ، وزاد مكرراً  »حماس، لكنهم تراجعوا  
  .»ذات حدود دائمة

وأشـاد بـدور    . ور االتحاد األوروبي مهم ومتقدم، ويجب أن يكون مسانداً للدور األميركـي           ورأى أن د  
الرئيس الروسي ديمتري ميديفديف، واصفاً موقفه بالجيد والجديد، في إشارة إلى إصراره علـى زيـارة                

تمسك بقراره، وهذه خطـوة جريئـة جـداً،         «األراضي الفلسطينية ورفض معارضة إسرائيل، وقال إنه        
 وعاصـمتها   1967عـام   ) يونيو(اإلضافة إلى اعترافه بالدولة الفلسطينية وتأكيده على حدود حزيران          ب

واعتبر أن هذا االعتراف المدروس من روسيا االتحادية، على رغم أنهـا سـبقت واعترفـت                . »القدس
ركا الالتينيـة   ، يشجع دوالً على أن تسلك هذا الطريق، مشيراً إلى دول أمي           1988بالدولة الفلسطينية عام    
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 وعاصمتها القدس، ومعرباً عن أمله في أن تعترف دول          1967التي اعترفت بالدولة على حدود حزيران       
  .العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية

تناولـت العمليـة الـسياسية      «وعن المشاورات التي أجراها مع الرئيس حسني مبارك، أوضـح أنهـا             
، الفتاً إلى أن قضية االستيطان ستـستمر        »خروج من الجمود الراهن   والمقترحات المطروحة من أجل ال    
إن قرار تجميد االستيطان ليس بجديد، فهو يترجم االتفاقات الثنائيـة           «: مطروحة في مجلس األمن، وقال    

، مشيراً إلى أن هذا     »بيننا وبين اإلسرائيليين، والتي تؤكد أن استمرار النشاطات االستيطانية غير شرعي          
تأكيده سواء من اإلدارة األميركية السابقة، أو من اإلدارة األميركية الحالية في عهد الرئيس باراك               ما تم   
، معرباً عـن أملـه فـي أن يوافـق           )فيتو(وأبدى دهشته من إمكان استخدام أميركا حق النقض         . أوباما

ينا ضمانات بأنهم   ليست لد «: األميركيون على مشروع القرار في شأن االستيطان في مجلس األمن، وقال          
  .»)الفيتو(لن يستخدموه ) األميركيون(

وأكد عباس أن ما يتحدث به في المفاوضات واالجتماعات المغلقة هو ما يقوله في العلن، الفتاً إلـى أن                   
. لجنة المتابعة العربية واألمين العام للجامعة عمرو موسى يطلعان على تفاصيل المفاوضات أوالً بـأول              

طيل المصالحة مبرئاً ساحة سورية التي نفى أن تكون متورطة في إنجـاز المـصالحة،               واتهم إيران بتع  
فـي دمـشق حقـق تقـدماً، لكـن          » حماس«و  » فتح«وأوضح أن الحوار األخير الذي جمع بين وفدي         

  .قبيل الموعد المرتقب لالجتماع المفترض عقده، أعلنت عن إلغاء جلسة الحوار» حماس«
ات، قال إن الموقف الفلسطيني متمـسك بعـدم التفـاوض مـع الجانـب               وعن جدوى استئناف المفاوض   

وطالب اإلدارة األميركية بأن تعترف بما اعترفت به اإلدارة السابقة          . اإلسرائيلي إال بعد وقف االستيطان    
لدينا وثيقة منـذ    «: ، مضيفاً 1967من أن حدود الدولة الفلسطينية هي األراضي التي احتلت في حزيران            

رايس تتضمن أراضي الدولة الفلسطينية تشمل قطاع       ) ة الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا    وزير(عهد  
، الفتاً إلى أن رئـيس الحكومـة        »غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والبحر الميت والمنطقة العازلة        

سلمه إياه عبـاس    اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو رفض قراءة ورقة تتضمن المشروع الفلسطيني للحل الذي            
، واكتفـى بالحـديث عـن االحتياجـات األمنيـة           )نتانيـاهو (خالل اجتماع مطول عقده معه في منزله        

  .»ما جعلني أقول له إن االحتالل سيكون أفضل«اإلسرائيلية، 
إن من  «: في غزة في تفجير كنيسة القديسين في إالسكندرية، أجاب        » جيش اإلسالم «وعن ضلوع تنظيم    

مثل هذا العمل   «، معتبراً أن    »ريمة البشعة يجب أن يعاقب فوراً على هذا العمل اإلجرامي         ارتكب هذه الج  
  .»يقدم مثالً سيئاً للمقاومة

  25/1/2010الحياة، لندن، 
  

   في حال فشلت خيارات السالم"لم يخطر على بال أحد"عباس يعلن أن القيادة ستتخذ قرارا  .5
ه رؤساء تحرير الصحف المصرية في تصريحات نقلتهـا          أعلن الرئيس الفلسطيني خالل لقائ     :)أ ف ب  (

القيادة الفلسطينية ستتخذ قراراً لم يخطر على بال احد اذا فـشلت الخيـارات              «: الفلسطينية» وفا«وكالة  
المفاوضـات او الـذهاب لمجلـس االمـن         «: وعدد هذه الخيارات قائالً   . »المطروحة في عملية السالم   

او الذهاب للجمعية العامة لألمم المتحدة لعقد قمة االتحاد من أجل الـسالم،             لالعتراف بالدولة الفلسطينية،    
وأوضح عباس ان القيادة الفلسطينية      .»او الذهاب لمجلس األمن لفرض الوصاية على األرض الفلسطينية        

اعـالن  «، اولهـا    »ثالثة اسـتحقاقات  «المقبل الذي يشهد انتهاء     ) سبتمبر(لن تعلن خيارها اال بعد ايلول       
امام الجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول الماضي إنه يأمل في أن يرى دولـة               ) باراك اوباما (الرئيس  

االستحقاق الثـاني هـو ان اللجنـة        «: وتابع. »فلسطين عضواً كامالً في األمم المتحدة في ايلول المقبل        
امـا عـن     .» في ايلول المقبل   الرباعية الدولية اتفقت على ان تبدأ المفاوضات في ايلول الماضي وتنتهي          

تعهدنا اننا خالل مدة عامين تنتهي في ايلول ان ننـشئ كـل             «: االستحقاق الثالث فلسطينياً، فقال عباس    
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مقومات الدولة الفلسطينية، ونحن في ايلول نكون قد انتهينا من اقامة مقومات هذه الدولـة ومؤسـساتها                 
  .»كافة

  25/1/2010الحياة، لندن، 
  

  حول تمسكها بالحقوق والثوابت الوطنية سقطت إلى أسفل سافلينالسلطة شعارات : بحر .6
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن الوثائق بما حملتـه مـن               :  سمير حمتو  -غزة  

معلومات لم تكن مفاجئة على اإلطالق بالنظر إلى التسريبات المتكررة غير الرسمية التي تواترت إبـان                
  .اوضات العبثية بين السلطة واالحتالل، والتي تحدثت عن تنازالت خطيرة في تاريخ الصراعمسيرة المف

ادعاءات وشعارات السلطة الفلسطينية التي ال تفتأ ترددها دفاعا عن مواقفهـا وسياسـاتها              "وقال بحر إن    
الت التي تتعلـق    التناز"وأشار إلى أن    ". حول تمسكها بالحقوق والثوابت الوطنية سقطت إلى أسفل سافلين        

بقضيتي القدس والالجئين اللتين تشكالن لب وجوهر القضية الفلسطينية تضع السلطة وفتح في مواجهـة               
  ".أكيدة مع الشعب الفلسطيني

 25/1/2011الدستور، عمان، 
  

   السلطة بالتواطؤ مع االحتالليتهمإسماعيل األشقر  .7
شقر السلطة والفريق المفاوض بأنهم إسماعيل األ» حماس«وصف النائب عن :  فتحي صّباح-غزة 

وأضاف أن . »مجموعة من اللصوص السياسيين الذين تتقاطع مصالحهم الشخصية مع أجندة االحتالل«
هذه الوثائق تثبت مدى تورط السلطة مع االحتالل الصهيوني في التآمر على الشعب الفلسطيني ومدى «

تقديم هؤالء لمحاكمات شعبية «وطالب بـ . »نيتهاون هذا الفريق في الثوابت وحقوق الشعب الفلسطي
  .»ومحاكمات قانونية كمجرمين ومفرطين في الحقوق الشعب الفلسطينية

تبرير عباس بأنه وضع األنظمة العربية في صورة المفاوضات والحوارات مع االحتالل «وأوضح أن 
ؤ مع االحتالل وبتفريطهم بالثوابت وأميركا ال يعفيهم أبداً عن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بالتواط

هذا دليل إدانة آخر لعباس، ألنه يتواطأ مع ما يسمى باألنظمة «واعتبر أن . »وحقوق الشعب الفلسطيني
التي تسير في التسوية السياسية التي فرطت وذهبت بالقضية الفلسطينية، وأدت الى انهيارات كبيرة جداً 

 الصهيوني، والشعب الفلسطيني لم يفوضهم التفاوض عنه في فيها، وفي المقابل رسخت أقدام الكيان
  .»الثوابت

  25/1/2011الحياة، لندن، 
  

  لجزيرة وثائق لال مستشارين في وحدة شؤون المفاوضات باعوا ستة": مصادر فلسطينية .8
ـ     :  يوسف الشايب  -عمان ، أن مستـشارين فلـسطينيين      "الغد"كشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع ل

 .الفـضائية " الجزيـرة "اإلسرائيلية التي تنشرها حاليا قناة      -باعوا وثائق المفاوضات الفلسطينية     وأجانب  
وأكدت المصادر أن ستة أشخاص على       ".الجزيرة ليكس "والتي فجرت ردود فعل متفاوتة أصبحت تسمى        

  .األقل كانوا متورطين في بيع الوثائق للقناة قبل ثالثة أشهر
ؤالء األشخاص كانوا مستشارين في الوحدة التـي تـشرف علـى شـؤون              وأشارت المصادر إلى أن ه    

  .المفاوضات، والتي كان أسسها حسن عصفور قبل أن تدار من قبل شخصيات أخرى
ـ   منزوعـة مـن    "معرفة القيمة المالية للوثائق المباعة، والتي أوضحت المصادر أنهـا           " الغد"ولم يتسن ل

  .في المسائل التي تناولتها، وال تعبر عن الموقف الفلسطيني "سياقها
إدوارد : وترددت في أروقة دوائر القيادة الفلسطينية أمـس أسـماء المتـورطين الـذين عـرف مـنهم                 

يحمل الجنسية  ) فلسطيني(كان مرافقا لوزيرة الخارجية األميركية، زياد       ) أميركي(، وكاليتون   )بريطاني(
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أن شخصا آخر يمت بـصلة قرابـة لعـضو          يحمل هوية القدس، كما تردد      ) فلسطيني(الفرنسية، رامي   
  .الكنيست السابق عزمي بشارة وكان يعمل في مكتب صائب عريقات شارك في تسريب الوثائق

وأكدت المصادر عدم ضلوع أي قيادي فلسطيني في تسريب هذه الوثائق، وأبـدى مـسؤول فلـسطيني                 
لو كان األمر على هذا النحو      " وقال   استغرابه من االدعاء أن هذه الوثائق تمثل حقيقة الموقف الفلسطيني،         

  ".لكانت إسرائيل قد وقعت معنا اتفاق سالم نهائيا منذ سنين
  25/1/2011الغد، عمان، 

  
  وأعدكم بنشر الوثائق الصحيحة.. مستعد ألي تحقيق: عريقات .9

قال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر            : كفاح زبون : رام اهللا 
الفلسطينية، إنه مستعد ألي تحقيق يطاله وكل طاقم دائرته لمعرفة كيفية تسريب وثائق المفاوضات إلـى                

  .»الجزيرة«قناة 
ـ   لست فوق القانون ومستعد لتحقيق وكل طاقمي لمعرفة كيف تم          «: »الشرق األوسط «وأضاف عريقات ل

انت السلطة شكلت فعال لجنة تحقيق     وردا على سؤال حول ما إذا ك      . »التسريب إذا كان فعال تم من مكتبي      
وشـدد  . »لقد طلبت ذلك من الرئيس لمعرفة كيف تم تسريب الوثائق         «: في تسريب الوثائق، قال عريقات    

عريقات على أن التحقيق في حال تم، سيكون من حيث الشكل، ومرتبطا بطريقة تسريب الوثائق ولـيس                 
ر الوثائق التي لديها عبر اقتطاع الجمل من سياقها         بتحريف وتزوي » الجزيرة«بما جاء في الوثائق، متهما      

  .الصحيح
لمصلحة من يتم نشر هذه الوثائق اآلن؟ أنا أسأل، لمصلحة من يتم ذلك فـي حـين                 «: وتساءل عريقات 

نخوض مواجهة مع الحكومة اإلسرائيلية واإلدراة األميركية حول المفاوضـات واالسـتيطان والـذهاب              
لقد حرفوا الكالم وزوروا الحقائق، عندما يقولون إني قلـت          «: وأضاف. »لمجلس األمن؟ هذا هو السؤال    

أنـا  . لن أريد أن أكون صهيونيا، لم يذكروا أني قلتها في إطار رفضي طلبا باالعتراف بيهودية إسرائيل               
من يعترف بيهودية إسرائيل يكـون صـهيونيا،        ) وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة   (قلت لتسيبي ليفني    

  .»القول) الجزيرة( لن أكون صهيونيا، وليس كما حاولت وأنا
ما نشر عن التبادل والقدس أيضا محرف، وأعدكم بنشر الوثـائق الـصحيحة بعـد إجـراء                 «: وأردف

وانشغل الفلسطينيون أمس في الصالونات السياسية وفي الـشارع بالحـديث عـن      . »المراجعات الالزمة 
  صدقيتها وتأثيرها على السلطة،الوثائق المسربة وكيفية تسريبها ومدى 

  25/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  عليها» حملة الجزيرة«السلطة تحّمل قطر المسؤولية عن  .10
تشنها قنـاة   » حملة سياسية «اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية قطر بالوقوف وراء ما قالت إنه           : رام اهللا 

مة التحرير ياسر عبد ربه أمـس فـي مـؤتمر           وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظ     . ضدها» الجزيرة«
هذه حملة سياسية من الدرجة األولى، وحملة من هذا النـوع ال            «: صحافي في مقر المنظمة في رام اهللا      

  . »، إنها تأتي بقرار سياسي من أعلى مستوى في قطر)مدير القناة(يمكن أن تكون مسؤولية خنفر 
حق الجانب الفلسطيني وال تتصدى إلى قـضايا مهمـة مثـل            وانتقد عبد ربه بشدة قطر متسائالً لماذا تال       

القاعدة األميركية في قطر والتي قال إنها تتجسس على شعوب المنطقة، وال تفتح ملف العالقات القطرية                
  .»تعمل على تقسيم بالدها«مع إسرائيل ومع إيران والدعم القطري مجموعات طائفية قال إنها 

عملت على اقتطاع كلمات، واخترعت أموراً لم أسمع أن         «افي إن القناة    وقال عبد ربه في المؤتمر الصح     
  . »أي مفاوض فلسطيني اقترب منها، وحولت مزاحاً شخصياً إلى مواقف سياسية
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 - 1وعرض مجموعة من هذه المالحظات منها قول القناة إن الفلسطينيين قبلوا مبدأ تبادل أراض بنسبة                
وقال إن مساحة الضفة الغربية سـتة آالف كيلـومتر، وأن           . » العقل خارجاً عن « األمر الذي اعتبره     50

  . كيلومتراً إلقامة الدولة الفلسطينية60 يعني انه لن يتبقى من الضفة سوى 50 - 1تبادل أراض بنسبة 
، واصـفاً مواقـف     »الموسيقى التي صاحبت عرض الخرائط شبيهة بموسيقى أفالم الرعب        «واعتبر أن   

  .»كانوا حاضرين لتوجيه كل أنواع التهم للفلسطينيين«، وانهم »عدوانيال«مذيعي القناة بـ 
الخرائط التي عرضتها القناة كان الجانب الفلسطيني وزعها على كل الوفود الزائرة وأمام كل              «وقال إن   

وأضاف أن الخرائط تقول إن إسرائيل فـي        . »االجتماعات العربية من لجنة المتابعة إلى مؤتمرات القمة       
 في المئة، فيما طالب الرئيس محمود عبـاس تبـادالً           6يهود أولمرت طالبت بتبادل أراضٍ بنسبة       عهد ا 
  . في المئة بالنسبة والنوعية ذاتها1.9بنسبة 

ودعا مؤسسات الدراسات واألبحاث الفلسطينية الوطنية والمستقلة إلى تشكيل لجنة لدراسة هذه الوثـائق              
الهدف من اإلعالن عن هذه الخرائط التي يعرفها جميع         « إن   وقال. وإثبات مدى صحتها أو عدم صحتها     

أبناء شعبنا وليست سرية، هو تشويه الموقف الفلسطيني في المرحلة الحالية التي يخوض فيها صراعاً مع                
 اإلسرائيلية هي أكثر المفاوضات     -المفاوضات الفلسطينية   «وأضاف أن   . »االحتالل في المحافل الدولية   

على الوثائق صـفة    » الجزيرة«، مستنكراً إطالق    »ألعمال السياسية في التاريخ المعاصر    شفافية بين كل ا   
  .»كشف المستور«

المفاوضات كانت من أكثر المفاوضات التي شهدها العالم شفافية، وكان الرئيس الراحل ياسر             «: وأضاف
لك، وال يوجد ما تخفيـه      عرفات يطلع أبناء شعبنا أوالً بأول على تطوراتها، وبعده قام الرئيس عباس بذ            

  . »القيادة عن أبناء شعبنا، وما عرضته الجزيرة مجرد استخدام للحقائق في غير محلها
إن ما يجـرى    «والحملة اإلسرائيلية على الجانب الفلسطيني، وقال       » حملة الجزيرة «وربط بين ما أسماه     

وقف القيادة الوطنيـة الفلـسطينية،      اليوم من قناة الجزيرة يندرج في إطار محاولتها المتواصلة لتشويه م          
بالتزامن مع حملة تعمل للهدف نفسه وتقودها الحكومة اإلسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتانياهو ووزير              
خارجيته أفيغدور لبيرمان، بعد النجاحات التي حققتها القيادة على الصعيد الدولي في إدانة إسرائيل فـي                

  .»استيطانها واحتاللها
اليـوم يتكـرر    «: شنت حملة مماثلة على الرئيس الراحل ياسر عرفات، مضيفاً        » الجزيرة«اة  وقال إن قن  

المشهد ضد الرئيس عباس، بهدف إضعاف القيادة الفلسطينية لترضخ لالحتالل اإلسرائيلي، وهو ما لـن               
إن ونفى أنباء تحدثت عن قيام شخصية فلسطينية كبيرة بتهريب هذه الوثائق للجزيـرة، وقـال                . »يحدث

  .قاموا بذلك» موظفين صغاراً«
  25/1/2010الحياة، لندن، 

  
  الستيطانا في ظل العزلة التي تعاني منها بسبب "إسرائيل" خدمت "الجزيرة"قناة : المالكي .11

رياض المالكي معقبا على الوثائق التـي نـشرتها قنـاة           .  قال وزير الخارجية د    :هاني بياتنة  -رام اهللا   
حول المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية إنها خدمت إسـرائيل        » وثائق السرية ال«الجزيرة وما تسميه بـ     

  .في ظل الهجمة الشرسة التي تقودها على الرئيس محمود عباس والقيادة والشعب
وقال المالكي الذي كان يتحدث امس في مؤتمر صحفي على هامش الزيارة التي قام بها نائـب رئـيس                   

 كارل شفارزنبرغ، في مقر الوزارة في رام اهللا ان الجزيـرة سـعت              الوزراء وزير الخارجية التشيكي،   
لرفع الغطاء عن اسرائيل في ظل العزلة الدبلوماسية التي تعاني منها بسبب المواقف المتشددة لالستيطان               
مشيرا الى ان الوضع في فلسطين مختلف عن الوضع في تونس وان اي محاولة لفقدان الثقة بين شـعبنا                   

  .رها الفشلوالقيادة مصي
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وأبدى المالكي استغرابه لتوقيت العرض الذي اختارته الجزيرة للضغط على الجانـب الفلـسطيني بعـد                
نجاحه في كسب التأييد الدولي واالعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفا التوقيت بغير البريء والرامي إلى              

  .بث مواقف تسعى الجزيرة لزرعها في عقل المشاهد الفلسطيني والعربي
وأكد خطورة ما قامت به الجزيرة عبر طرحها لقضايا مفبركة تعكس نية مبيتة تخطت بها مفهوم عملها                 

  .لخلق شرخ وعزلة بين الشعب الفلسطيني وقيادته والذي لن يكون أبدا
ولفت إلى أنه كان األحرى بقناة الجزيرة العودة إلى القيادة الفلسطينية ومشاورتها ونقاشها قبل اللجوء إلى                
العرض بلغة وأسلوب يفتقر ألسس الصحة والدقة، وبشكل يوحي إلى أن القيادة الفلسطينية تنازلت عـن                

  .القدس، معتبرا أن الجزيرة اصطفت إلى جانب إسرائيل وقدمت مخارج لها من عزلتها الدولية
  25/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  قناة الجزيرة  حمى واألمنا ليس مسموحا الي جهة تطبيق القانون بيده :الضميري .12

ـ           :معا–رام اهللا    ، )معـا ( اكد الناطق الرسمي باسم االجهزة االمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، ل
على ان وظيفة االجهزة االمنية الحفاظ على االمن والنظام العام، مشددا على ان قوى االمن لـن تـسمح             

  .لمؤسسات الرسمية واالهلية واالعالميةالي جهة كانت بخرق القانون والمساس بعمل ا
فـضائية  "وقال الضميري تعقيبا على محاولة مجموعة من الشبان اقتحام مقر فضائية الجزيـرة رام اهللا                

الجزيرة ليست محطة ممنوعة من العمل في االراضي الفلسطينية وان دور قوى االمن تطبيـق القـانون           
  ".اس بعمل المؤسساتوحماية المؤسسات ومالحقة كل من يحاول المس

، موضحا ان هناك جهات قانونية ورسمية       "ليس مسموحا الي جهة كانت تطبيق القانون بنفسها       " واضاف  
هي صاحب الحق في اتخاذ اية اجراءات قانونية بحق أي مؤسسة تخرق القانون ، وان مهمة االمن هـو                   

  .حماية المواطن واالمن العام 
ن خرجوا في مسيرة وسط رام اهللا واحرقوا شعار الجزيرة ونـددوا            وكانت العشرات من الشبان الغاضبي    

بما وصفوه مساس الجزيرة بالضف الوطني واالساءة للقضية الوطنية والرموز والشخصيات الـسياسية             
الفلسطينية، وحاول البعض منهم اقتحام مقر الفضائية وسط المنـارة فـي رام اهللا اال ان قـوى االمـن                    

  .على الفور وقاموا بمنع المتظاهرين من تنفيذ مخططاتهم باقتحام مقر الفضائيةوعناصر الشرطة تدخلوا 
 24/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "الجزيرة"قريع يدعو القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية الجتماع طارئ يبحث افتراءات  .13

ير الفلسطينية أحمد قريـع اللجنـة        دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر      - وفا 2011-1-24رام اهللا   
التنفيذية للمنظمة وقيادات الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية الجتماع يبحـث الحملـة المنظمـة               

واعتبر قريع في تصريحات صـحفية أن حملـة          .والموجهة التي تشنها الجزيرة على القضية الفلسطينية      
  .ةالجزيرة هذه تصب فقط في المصلحة اإلسرائيلي

  24/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تفسير إضافي لمؤامرة قتل عرفات الجزيرةوثائق: البردويل .14
طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرد على ما جاء في الوثائق : حامد جاد-غزة 

أمام الشعب " عباس" إعالنه التي كشفت عنها فضائية الجزيرة ليلة أول من أمس وذلك من خالل
الفلسطيني عن الثوابت التي يتمسك بها وليس من خالل ما اعتبرته الحركة بالردح الذي يمارسه 
المقربون من الرئيس عباس لدى ردهم على ما تم الكشف عنه من وثائق تدين الفريق المفاوض 

  .الفلسطيني وتثبت تنازله عن الثوابت
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التنازالت التي قدمها فريق "الح البردويل في حديث إلى الغد وقال القيادي في حركة حماس ص
المفاوضات في السلطة عقب رحيل الرئيس ياسر عرفات الذي رفض التوقيع على كافة الخرائط التي 
تتنازل عن أراضي مدينة القدس يعد تفسيرا إضافيا لمؤامرة قتل عرفات حيث كان البد لهذا الفريق 

  ".لتخلص منهالتفاوضي إزاحة عرفات وا"
واعتبر البردويل أن هناك جملة من األسباب التي تؤكد صدقية هذه الوثائق أولها أن المفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية قائمة باألساس على اختالل الموازين بين الطرفين وبالتالي فان الفريق المفاوض 

حتالل واإلدارة األميركية عليه الفلسطيني يعد الطرف األضعف الذي يتحرك بحسبه وفق ما يفرضه اال
من امالءات كما أن المفاوضات بحد ذاتها تفتقر إلى المرجعية وبالتالي فالطرف األقوى يفرض على 

  .الطرف الضعف ما يشاء 
  25/1/2011الغد، عمان، 

  
  يشكك في مشروعية وجود السلطة " الجزيرة "كشفتهما ": الجهاد" .15

القطرية من وثائق يؤكد " الجزيرة"، إن ما كشفته قناة "مي في فلسطينالجهاد اإلسال"قالت حركة : رام اهللا
تراكم الخيبة والفشل والزيف الذي مارسته السلطة الفلسطينية على مدار سنوات طويلة من إدارة وظيفية "

  ".لملفات تتعلق بثوابت  الشعب الفلسطيني وترتبط بعقيدة األمة وتاريخها
نسخة عنه، بتحرك فلسطيني وعربي وإسالمي " قدس برس"صل وطالبت الحركة في بيان مكتوب و
مواجهة خطر يتعلق بتنفيذ االحتالل لمخططات خطيرة مهدت لها "لمواجهة هذا الكم الهائل من التآمر، و

  .حسب تعبيرها". هذه المفاوضات البائسة
مشروعية وجود يطرح مسألة طالما جرى الحديث عنها، وهي " الجزيرة"وأكدت الحركة أن ما تناولته 

السلطة، وحق التمثيل الباطل لهذه المجموعة، وبناء المرجعية السياسية والوطنية الجامعة للكل 
  .الفلسطيني، وفق قولها

وأشارت الحركة إلى أنها تعكف على دراسة العديد من المقترحات واألفكار للتحرك على كل المستويات، 
  .ة مخططات االحتاللبهدف تجاوز الحالة السياسية الراهنة ومواجه

  24/1/2011قدس برس، 
  

  محاولة لشق الشعب الفلسطيني" الجزيرةوثائق : "دحالن .16
 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن إن قيام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بالزج :عمان

 الفلسطيني، محاولة إسرائيلية مكشوفة لشق الصف" وثائق الجزيرة"باسمه في ما أصبح يعرف بقضية 
" الغد"وأكد دحالن في تصريحات خاصة لـ. وإحداث شرخ في الضفة شبيه بالشرخ الواقع في غزة حاليا

أن الوثائق أيا كان نوعها هي ملك الشعب الفلسطيني وليست ألفراد معينين، مشيرا إلى أنه ال يحتفظ 
  .أصال بأي وثيقة من وثائق المفاوضات

  25/1/2011الغد، عمان، 
  

  قرر مقاطعة قناة الجزيرة تفتح .17
أعلنت حركة فتح، مقاطعة قناة الجزيرة الفضائية بعد كشفها وثائق سرية حول المفاوضات مع : رام اهللا

وقالت فتح في تعميم تنظيمي عممته مفوضية اإلعالم والثقافة في الحركة، إنه بتعليمات من  ). إسرائيل(
ة الجزيرة القطرية ابتداء من الرئيس حتى أصغر عضو أو يمنع منعا باتًا التعاطي مع قنا"الرئيس عباس 

صديق لحركة فتح، سواء بتسريب خبر أو إعطائها أي خبر أو تقديم أي حديث صحفي أو أي نوع من 
  ". العالقة
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ويسري هذا القرار . كل من يخالف ذلك سيضع نفسه عرضه للمعاقبة والمراجعة التنظيمية"وحذرت 
ك اللحظة، ويتم مقاطعة تلك القناة وعناصرها العاملين سواء بالوطن أو ابتداء من هذه الساعة وتل

  ". خارجه
وقالت الحركة إن الرقابة الحركية وحماية العضوية ستتابع هذا التعميم ومحاسبة كل من يخالف تلك 

وفي وقت سابق، اعتبرت فتح أن عباس يتعرض لمؤامرة اغتيال . التعليمات التنظيمية وهذا التعميم
سيتصدى لتلك المؤامرة التي بدأتها الجزيرة تزامنا مع حملة الحكومة "سي، وأن الشعب الفلسطيني سيا

  ". اإلسرائيلية على الرئيس
واعتبرت أن تأكيد رئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات أن الوثائق والخرائط مزيفة وليست أصلية، 

  . وإنجازاته السياسيةيبين بوضوح أن المستهدف أوالً هو صمود الشعب الفلسطيني 
  24/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   بمثابة اغتيال سياسي لرئيس الحركةالجزيرةحملة :  فتحمركزية .18

الحملة بمثابة عملية اغتيال سياسي تستهدف رئيس حركة " فتح"اعتبرت اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
سف اإلنجازات السياسية التي حققها شعبنا على التحرر الوطني الفلسطيني، رئيس الشعب الفلسطيني، ون

صعيد بناء مؤسسات السلطة الوطنية، وقطع الطريق على االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية المستقلة 
بعاصمتها القدس، وهجوما من الخلف إلجهاض المشروع الوطني الفلسطيني كمشروع تحرري 

  .ديمقراطي تقدمي في المنطقة العربية
  .المركزية الجزيرة إلى عدم االصطفاف في الجبهة المعادية لطموحات وأهداف الشعب الفلسطينيودعت 

ونبهت المركزية في بيان لها مساء اليوم االثنين، الجزيرة ووسائل اإلعالم التي تتبنى حملتها من 
وح المعنوية االنزالق في فخ الدعاية المنظمة ضد القيادة الفلسطينية بغرض التأثير السلبي على الر

  .للشعب الفلسطيني والموقف السياسي المتقدم
  25/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   المسلمين وحماس تكشف هدف مؤامرة الجزيرةاإلخوانمواقف قيادة : عساف .19

إن مواقف قيادات اإلخوان 'أحمد عساف، مساء اليوم االثنين، ' فتح' قال المتحدث باسم حركة : رام اهللا
ركة حماس التي جاءت عقب الحملة المشبوهة التي تقودها الجزيرة، يؤكد ما أعلناه عن المسلمين وح

  .'هدف هذه الحملة وهو إضعاف القيادة الفلسطينية الوطنية الشرعية المنتخبة
وأضاف عساف في بيان صحافي صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بالحركة، أن الهدف من هذه 

ريد أن يكون بديال من اإلخوان المسلمين وفروعها في المنطقة، إما الحملة تهيئة الظروف لمن ي
  .باالنقالب الدموي كما حصل في غزة أو بالتصفية السياسية كما تحاول فعله في الضفة الفلسطينية

إسقاط القيادة 'وأشار إلى أن دعوة القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين األردنية مراد العضايلة 
، وإن 'ال نسمح بها ال من قبله وال من قبل أسياده'بر تدخال في الشؤون الداخلية الفلسطينية تعت' الفلسطينية

هذه الدعوات تتزامن مع أعمال على األرض تسعى حماس لتنفيذها، ويتم عمل المونتاج واإلخراج السيئ 
  .لها في مقر الجزيرة ومن يقف خلفها

وأمتنا إلسقاط كل هذه المؤامرات، كما أسقطت سابقا، وأعرب عساف عن ثقته المطلقة بوعي أبناء شعبنا 
الثابتة المتمسكة بالحقوق الوطنية المشروعة، وبأن السالم لن يتحق إال بدولة ' فتح'مؤكدا مواقف 

  .فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية الالجئين وفقا لقررات الشرعية الدولية
  24/1/2011، )وفا(ت الفلسطينية وكالة االنباء والمعلوما
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   في الضفة بتعذيب عناصرهااألمنيةحماس تتهم األجهزة  .20
ضد " حملتها المسعورة"اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا بمواصلة : غزة

بحق " التعذيب الوحشي"قيادات وأبناء الحركة في مختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى ممارسة 
  . عدد من قياداتها في محافظة الخليل

وذكرت الحركة في بيان صحفي، أن جهاز المخابرات العامة في محافظة جنين اعتقل األسير المحرر 
أربعة من أبناء حركة الجهاد " تعذيب"أنس حوشيه من بلدة اليامون، في حين واصلت األجهزة األمنية 

جنوب غرب جنين " مابودوتان"خلف تنفيذ عملية حاجز اإلسالمي بشكل وحشي للتوصل إلى من يقف 
  . األسبوع الماضي

وأوضح البيان نقالً عن مصادر مقربة من عائالت عدد من أبرز قياديي ورموز الحركة في محافظة 
في سجن الظاهرية، وعرف منهم الشيخ أنور " تعذيب وحشية"الخليل، تعرض العديد منهم لعمليات 

  . ليل عمايرة، والشيخ عادل شنيور، والشيخ فتحي عمرووالشيخ عبد الج?حرب، 
 ة، "شبح ثمانية منهم في ساحة خارجية طيلة الليل في ظل أجواء شديدة البرود"وبحسب المصادر فقد تم

  . يذكر أنهم جميعا أسرى محررون وتعرضوا لالعتقال والتعذيب سابقًا
المحرر محمود راجح من مخيم الفارعة منذ قرابة وفي محافظة نابلس؛ اعتقلت األجهزة األمنية األسير 

  . الشهر ونصف الشهر وهو معتقل سابقاً عدة مرات
أما في محافظة بيت لحم؛ فقد واصلت األجهزة األمنية اعتقال طه عمرو الشيخ من مراح رباح منذ شهر 

  . ونصف الشهر رغم قرار محكمة الصلح باإلفراج عنه
ة قبل يومين عن القيادي في حماس المهندس وجيه أبو عيدة بعد من جانب ثان؛ أفرجت هذه األجهز
  . قضاء الحكم العسكري الصادر بحقه

  24/1/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   شرق خان يونسإسرائيليينقنص جنديين  .21
 أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن :غزة

. شرق خان يونس" سريج كسوفيم" ا من قنص جنديين إسرائيليين بشكل مباشر قرب بوابةتمكن مقاتليه
" جرائم"وأكدت الكتائب في بيان لها التمسك بخيار المقاومة ومواصلة التصدي لالحتالل والرد على 

  .المحتلين
  25/1/2011الغد، عمان، 

  
  ضية الفلسطينيةنشر وثائق الجزيرة في هذا الوقت ال يخدم الق": الديمقراطية" .22

اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية طالل ابوظريفة ان نشر هذه الوثائق بغض :  سمير حمتو-غزة 
النظر عن مضمونها وصدقها في هذا التوقيت بالذات ال يخدم القضية الفلسطينية كما أنه ال يخدم المعركة 

.  االستيطان وإقامة الدولة المستقلةالتي تخوضها السلطة الفلسطينية مع العديد من األطراف لوقف
وأوضح أبو ظريفة للدستور أن خوض المفاوضات بعيدا عن الثوابت واألسس الشرعية يجعل مساحة من 

وشدد على ضرورة أن تجري المفاوضات على أسس الشرعية . التاويل من قبل قوى وأطراف عديدة
سقوف زمنية ومرجعية دولية وعربية للمفاوضات الدولية وااللتزام بالثوابت الفلسطينية وان تكون هناك 

  .تكون رقيبة على األداء الفلسطيني
وأعرب أبو ظريفة عن أسفه لوجود عدد من القيادات التي لها عالقة مباشرة بالتفاوض لدها اجتهادات 

بت ورؤى شخصية في قضايا الحل النهائي وهذا ما فتح شهية اإلسرائيليين ودفعهم لتقديم رؤى تمس الثوا
ودعا أبو ظريفة السلطة إلظهار مدى حقيقة هذه الوثائق . وال ترقى للحد األدنى من الحقوق الفلسطينية
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على ان تشكل هذه الوثائق مدخال لتصويب الوضع الفلسطيني والتوحد من اجل التصدي لكل من يريد ان 
ستراتيجية تستجمع كل وطالب القيادي في الديمقراطية باالتفاق على ا. يقدم تنازالت تمس الثوابت

عناصر القوة الفلسطينية للتصدي لمحاوالت العبث في الوضع الفلسطيني بعيدا عن لغة القذف والتشهير 
  .خاصة أننا نواجه تحديات كبيرة من قبل حكومة نتنياهو التي تفرض سياسة األمر الواقع على األرض

  25/1/2011الدستور، عمان، 
  

   إلى اإلعالن عن موت عملية السالمالفلسطينيةالسلطة ": الشعبية" .23
قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير : رام اهللا

إن الجبهة الشعبية كانت دائما ضد المفاوضات وضد كل المفاوضات بشكلها "فلسطين، خالدة جرار 
  ".فاوضات لن يجلب على الفلسطينيين إال المزيد من التنازالتالثنائي، ألننا كنا نعتقد أن اإلطار العام للم

" الجزيرة"أن التنازالت التي عرضتها قناة " قدس برس"وأضافت النائبة جرار في تصريحات خاصة لـ
فنحن كانت لدينا في الجبهة الشعبية إشارات من هنا وهناك عن وجود تنازالت "يوم أمس، أمر مؤسف، 
 يتم النفي، فال توجد شفافية أبدا من جانب الطرف الفلسطيني المفاوض، تجاه ما كبيرة، ولكن كان دائما

هو معروض من قبل الطرف الفلسطيني وما هو معروض من قبل الجانب اإلسرائيلي، بالرغم من أننا 
كنا ندعو دائما إلى وقف كل أشكال التفاوض، التي لم تفضي إال إلى مزيد من التنازالت من قبل الطرف 

لسطيني المفاوض، كما أفضت إلى إعطاء االحتالل فرصة لتثبيت احتالله على األرض، وهذه هي الف
الحصيلة النهائية لهذه المفاوضات، لذلك نقول أنه يجب عدم العودة إلى أي شكل من أشكال المفاوضات 

  .الثنائية أو المنفردة
 قدمها واستعد الوفد الفلسطيني وأعربت النائب جرار عن استهجانها لحجم التنازالت الكبيرة التي

المفاوض لتقديمها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع في يوم من األيام أن تكون بهذا الحجم، مشيرة إلى أن 
الجبهة الشعبية كانت قد علقت مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

 واحتجاجا على االستمرار في المفاوضات الثنائية المباشرة، احتجاجا على استمرار العملية التفاوضية
وبالتالي فإن الجبهة الشعبية ستستمر في رفض كل إشكال التفاوض وستمارس كل أشكال الضغط من 

  .أجل عدم العودة بأي شكل من األشكال إلى المفاوضات الثنائية
خارج الدكتور ماهر الطاهر السلطة دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المن جهته 

أثبتت أن كل ما " الجزيرة"الفلسطينية، إلى اإلعالن نهائيا عن نهاية عملية السالم وموتها، وأكد أن وثائق 
  .اتصل بعملية المفاوضات لم يكن إال من باب التصفية للقضية الفلسطينية

 الشعبية لتحرير فلسطين كنا منذ نحن في الجبهة": "قدس برس"وقال الطاهر، في تصريحات خاصة لـ 
البداية ضد اتفاقات أوسلو، ونعتبر بأن هذه االتفاقيات كانت مدخالً لضرب وتقويض المشروع الوطني 
الفلسطيني، فقد قدمت تلك االتفاقيات تنازالت جوهرية سواء في اعترافها بوجود إسرائيل وإلغاء ميثاق 

و ما يسمونه اإلرهاب، ولذلك ما نسمعه اليوم نعتبره نتاجا منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ المقاومة أ
  ".طبيعيا لذلك المسار ولالتفاقيات المذلة التي فرطت في حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

هذه الوثائق التي أعلنتها : "ودعا الطاهر السلطة الفلسطينية إلى اإلعالن عن موت عملية السالم، وقال
ها يؤكد أن الطريق الذي ارتبط بالمفاوضات وفق المرجعية األمريكية وخارطة وما جاء في" الجزيرة"قناة 

الطريق وواي بالنتيشن كلها لتصفية القضية الفلسطينية، واألمر واضح سواء في الموقف من الالجئين أو 
ماتت من القدس أو من الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، فال توجد عملية سالم على اإلطالق، فقد 

وشبعت موتا، ولذلك يجب على السلطة الفلسطينية أن تعلن نهاية عملية السالم وموت عملية التسوية 
  .، على حد تعبيره"بشكل كامل

  24/1/2011قدس برس، 
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   الجزيرة قناةداعيات ما تقوم به حزب الشعب يحذر من ت .24

ب الفلسطيني من تداعيات ما حذر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشع: رام اهللا ـ وليد عوض
والذي يتناول المفاوضات الفلسطينية ' كشف المستور' تقوم به فضائية الجزيرة ببرنامجها الجديد 

اإلسرائيلية، موضحا بأنه إلى جانب أن يعرف الشعب الفلسطيني والجميع حقائق األمور مهما كانت 
  .الم في أن يأخذ دوره ويحقق رسالتهطبيعتها، وبأنه ضد سياسة تكميم األفواه وتغييب دور اإلع

إن اإلعالم البناء والمنحاز لقضايا شعبه وأمته ال يمكن إال أن يكون سندا لقضاياه، وان ال 'وأضاف قائال 
يبدو في تعاطيه مع األمور كمن يدس السم في العسل، او االستفادة من مناخات معينة من اجل تنفيذ 

صد أعداء الشعب واألمة، فليس بريئا أن تصادف بعض سياسات وأجندة تخدم بقصد او بغير ق
التصريحات او حلقات بعض البرامج في بعض وسائل اإلعالم مرحلة سياسية معينة لشعبنا، وبخاصة في 

  .'المراحل الصعبة التي يواجه فيها أقطاب التكالب على قضيته الوطنية
  25/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تُسقط السلطة الفلسطينية وتُحاكم قادتها"  شعبيةضةانتفا"تدعو لـ " األحرار" .25

إلسقاط " انتفاضة شعبية"الشعب الفلسطينية في كافّة األراضي المحتلّة إلى " األحرار"دعت حركة : غزة
التآمر على الشعب وحقوقه التاريخية "السلطة الفلسطينية، ومالحقة قادتها ومسؤوليها قضائياً بتهمة 

نسخة منه، اليوم اإلثنين " قدس برس"واعتبرت الحركة، في بيان تلقّت  ". العدووالعمل المباشر لصالح
دليل صادق "الفضائية، الليلة الماضية، هي " الجزيرة"، أن الوثائق الرسمية التي عرضتها قناة )24/1(

على مدى االنحراف الذي وصلت إليه السلطة في وقوفها مع العدو الصهيوني ضد الشعب والقضية 
  ".طينيةالفلس

تعّم األراضي الفلسطينية وخاّصة مناطق الضفة الغربية المحتلّة، " انتفاضة شعبية شاملة"وشّددت على أن 
  ".تسقط السلطة البائدة وتحاسب قيادييها"من شانها أن 

وطالب البيان، الشعب الفلسطيني في كافّة أماكن تواجده بتنظيم المسيرات شجباً واستنكاراً لما وصفه بـ 
، وتأكيداً على عدم تفويض رئيس السلطة محمود عباس لغايات التنازل عن الحقوق "فضيحةال"

تحافظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية وتقف ضد كل " قيادة وطنية بديلة"الفلسطينية، مناشداً إيجاد 
  .، على حد تعبيره"محاوالت التآمر"

  24/1/2011قدس برس، 
  

   وأمريكا"إسرائيل"مشبوهة وهدفها خدمة " الجزيرة"وثائق : زياد أبو عين .26
للوثائق السرية " الجزيرة"زياد أبو عين بشدة نشر قناة " فتح"انتقد عضو المجلس الثوري لحركة : رام اهللا

إضعاف السلطة الفلسطينية "حول مسار المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وقال بأن الهدف منها 
  ".ريكية في المنطقةوخدمة األجندة اإلسرائيلية واألم

عن هذه الوثائق في " الجزيرة"إلى أن إعالن قناة " قدس برس"وأشار أبو عين في تصريحات خاصة لـ 
واضح أن الهدف األساسي من نشر الجزيرة لما تسميه بالوثائق : "هذا الوقت بالذات مقصود، وقال

لسلطة الفلسطينية لخدمة أطراف السرية لمسار المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، هدفه إضعاف ا
معادية للشعب الفلسطيني، وهذا يأتي في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل وعلى الواليات 

  ".1967المتحدة األمريكية، وتتزايد فيه االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية على حدود 
فض للمفاوضات في ظل االستيطان، ألنها الجزيرة مهمتها تحطيم الصمود الفلسطيني الرا: "وأضاف

جاءتنا بالوثائق في وقت تتنكر فيه إسرائيل للدماء التركية وفي وقت تهدد فيه أمريكا باستخدام الفيتو، 
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ولذلك فهذه عملية مشبوهة للتشويش وإشغالنا عن معركتنا مع إسرائيل، وهي تأتي بعد أن لعبت 
تكريسه، وهي تأتي باألصوات المعهودة لديها لتلعب بأوراق دورا في االنقسام الفلسطيني و" الجزيرة"

  ".القضية الفلسطينية
  24/1/2011قدس برس، 

  
  تهدف للنيل من الموقف الفلسطيني" الجزيرة "مزاعم": جبهة النضال الشعبي" .27

ر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري" لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني"قال األمين العام : رام اهللا
 –بالكشف عنه من وثائق تتصل بالمفاوضات الفلسطينية " الجزيرة" الفلسطينية، إن ما ادعته قناة

اإلسرائيلية، يهدف إلى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني والنيل منه وإظهار القيادة الفلسطينية بأنها 
 سلفاً ال تقف الجزيرة غير أمينة على مصالح الشعب الفلسطيني، كما تأتي في إطار حملة سياسية معدة

  ".ومعدي البرنامج لوحدهم وإنما من يقف خلف قناة الجزيرة ويمولها
أن ما نشرته قناة ) 24/1(االثنين " قدس برس"وأضاف أحمد المجدالني في تصريح صحفي تلقته 

ية حملة تأتي في سياق ال ينفصل عن التوقيت السياسي الحرج الذي تمر به العمل"من وثائق " الجزيرة"
السياسية، التي دخلت في غيبوبة عميقة بفعل المماطلة والتسويف والتعنت اإلسرائيلي وانحياز اإلدارة 
األمريكية المكشوف لصالح حكومة نتنياهو، وهذه الحملة ال يمكن أن توصف سوى محاولة فاشلة 

  ".لالغتيال السياسي للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية
  24/1/2011قدس برس، 

  
  ليبرمان يرى في وثائق قناة الجزيرة تعزيزاً لموقفه من االتفاق المرحلي .28

 -اعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان وثائق المفاوضات الفلسطينية :  ا ف ب- القدس
بنشرها، تأكيداً على أن موقفه صحيح من حل الصراع القائل » الجزيرة«االسرائيلية التي بدأت قناة 

وب التوصل إلى اتفاق مرحلي طويل األمد يشمل إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة على نصف بوج
  .أراضي الضفة الغربية

وقال ليبرمان لإلذاعة االسرائيلية أمس، ان الهدف من وضع خطته إلقامة دويلة فلسطينية على نصف 
ال اعتراف األمم المتحدة بدولة ، في إشارة إلى احتم»للتحّسب من أي تطور«أراضي الضفة الغربية هو 

ينبغي علينا يوماً أن نقول ما هي الخطوط الحمر «: وأضاف. 1967فلسطينية مستقلة في حدود العام 
وأشار إلى أن رئيس . »التي لن نتجاوزها، وأن نوضح ما يمكن أن نكون مستعدين لقبوله وما ال يمكن

ومنذ اليوم األول إلقامة «اصل العمل على بلورتها، الحكومة بنيامين نتانياهو مطّلع على خطته التي يو
  .»هذه الحكومة، قلت إنه يجب الذهاب إلى حل مرحلي

  25/1/2011الحياة، لندن، 
  

   في التوّصل التفاق مع السلطة رغم التنازالت السخّيةأولمرتليبرمان ينتقد فشل  .29
ن الوثائق الرسمية التي عرضتها خلص وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى أ: الناصرة

الفضائية حول سير المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية خالل العشرة أعوام الماضية، إنما " الجزيرة"قناة 
المطروحة " التنازالت السخّية"المفاوض اإلسرائيلي في التوّصل إلى اتفاق ثنائي في ظل " فشل"تدلّل على 

  .عليه
إن هذه الوثائق تدّل على أن حكومة ايهود أولمرت لم تفلح : "ليبرمان قولهونقلت اإلذاعة العبرية، عن 

  .، وفق تقديره"في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين رغم التنازالت السخية
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وكان ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق، ايهود أولمرت قد شكّك في دقّة الوثائق المذكورة إال أنه 
  .لم ينفي صحتها كلياً

  24/1/2011قدس برس، 
  

  ليست جديدة تنازالت السلطة الفلسطينية في شرق القدس: بن اليعازر .30
بنيامين بن اليعازر، إن مسألة » العمل«من حزب » الكنيست«قال عضو :  نظير مجلي- تل أبيب

آلن، تنازالت السلطة الفلسطينية في منطقة شرق القدس، بما في ذلك المناطق التي بات يقطنها اليهود ا
 وخالل حكومة 1993أنا كنت مشاركا في المفاوضات مع الفلسطينيين منذ عام «: وأضاف. ليست جديدة

أولمرت، وكان الفلسطينيون على استعداد لتقديم تنازالت في شرق القدس، ولكن سقطت حكومة أولمرت 
  .»قبل أن نتوصل إلى اتفاق

  25/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   الجزيرة تؤكد جدية الفلسطينيين في التفاوضوثائق: حاييم رامون .31
اعلن نائب رئيس الوزراء االسرائيلي السابق حاييم رامون االثنين ان الوثائق حول المفاوضات : السبيل

في " شريك فعلي"الفلسطينية التي عرضتها قناة الجزيرة القطرية تؤكد ان السلطة الفلسطينية -االسرائيلية
  .فاق سالمالمفاوضات للتوصل الى ات

  ".الحكومة االسرائيلية لديها شريك فعلي للسالم"وقال رامون العضو السابق في حكومة ايهود اولمرت ان 
لقد اتفقنا على ان تنتقل بعض االحياء العربية في القدس الى السيادة الفلسطينية وان تبقى "وتابع رامون 

  .ستيطان اليهودية في القدس الشرقيةفي اشارة الى احياء اال" احياء يهودية تحت سيادة اسرائيل
الذي تتزعمه وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ) وسط، معارضة(واكد رامون النائب عن حزب كاديما 

  ".لم يتم وضع اللمسات االخيرة عليه ابدا"ليفني ان هذا االتفاق المبدئي 
  24/1/2011، السبيل، عّمان

  
   عليهاتوقيعالعدم لشعر بالندم  وعباس حيحة ص الجزيرةوثائق:  اإلعالميمستشار أولمرت .32

أكد المستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت صّحة الوثائق التي : وكاالت
. للعملية السياسية الثنائية" شريك حقيقي"نشرتها الجزيرة، مشيرا إلى أنها تثبت أن السلطة الفلسطينية 

يلي أمس االثنين عن ينكي غلنتي، قوله إن الوثائق الرسمية تغطي ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائ
 حتى نهاية المفاوضات في 2006كانون األول / المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في الفترة من ديسمبر

  .2008أيلول / عهد أولمرت في سبتمبر
خالل تلك الفترة ال أستطيع فهم سبب نشر تلك الوثائق ولكني أستطيع أن أؤكد أنه جرت "وأضاف 

مفاوضات جدية، وأن إسرائيل إذا رغبت في طرح خطة سياسية على الطاولة بجدية فإن نظرية ال يوجد 
  ".شريك تختفي، حيث إن الوثائق تثبت أن الطرف الفلسطيني برغماتي وجاء إلى المفاوضات بنية صافية

نيته في النهاية الخداع، إن السلطة ال أحد يوثق على نفسه ألفا وستمائة وثيقة وتكون "كما أوضح أنه 
مشيرا إلى أن مسألة عدم التوّصل التفاق ثنائي في ظل " كانت مقتنعة بالحل وترغب بالتوصل إليه

  ".أعذار خاصة بها"بين الجانبين، مرّدها إلى السلطة الفلسطينية و" التفاهمات المتقّدمة"
بسبب عدم توقيعه " شعر بالندم الشديد"د عباس وأكد مستشار أولمرت، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمو

  .في الوثائق" الجزيرة"على التفاهمات التي أوردتها 
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الرئيس الفلسطيني فيما يتعلّق بمسألة عودة الالجئين، " لم تخدع"وشدد غلنتي على أن الحكومة اإلسرائيلية 
إليها ولن يعود أي الجئ إلى إسرائيل لن تقبل عودة الالجئين "مؤكداً أن أولمرت كان قال لعباس إن 

  ".أرضها
  25/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  عاموس جلعاد يشكك في مصداقية االتهام المصري لتنظيم جيش اإلسالم بغزة .33

" عاموس جلعاد" شكك الجنرال احتياط رئيس القسم السياسي في وزارة األمن االسرائيلية : القدس
حول وقوف تنظيم جيش اإلسالم في غزة خلف تفجيرات بالمعلومات التي نشرتها مصر أمس 

  .اإلسكندرية
إنه يجب الحذر من هذه المعلومات فكثير منها موجهة للضغط على حركة حماس التي :"وقال جلعاد 
باعتبار , مشيرا إلى أن النظام المصري ينظر إلى حركة حماس على أنها تهديد استراتيجي, "تحكم القطاع

على حد , كة اإلخوان المسلمين وهي تسعى إلى تغيير الوضع في الشرق األوسطأن اسمها مرتبط بحر
  .تعبيره

إنه من الواضح أن اإلخوان المسلمين وكذلك حركة حماس يشكالن خطرا على النظام القائم في "وأضاف 
منطقة الشرق األوسط برمتها وكذلك على كل نظام حكم على حدا سواء كان النظام المصري أو النظام 

  ".السوري أو األردني
وأشار جلعاد إلى أن تلك االتهامات التي تسوقها مصر من أجل الضغط على حماس لن تغير شيء على 

وهي واضحة المبادئ , أرض الواقع ألن حماس حركة قوية وراسخة تملك الكثير من المال والسالح
بها النظام القائم في الشرق وهي ال يعج, ومنضبطة جدا ولديها إعالم حقيقي يعكس مبادئها ونواياها

  .على حد تعبيره, األوسط حاليا الذي تشكل في أعقاب قيام دولة إسرائيل
من هذا المنطلق فإن أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية ال يمكن تطبيقه على أرض الواقع "وأضاف جلعاد 

 أبو مازن وأي حركة وهي تشكل تهديد حقيقي للسلطة الفلسطينية بقيادة, طالما دولة حماستان قائمة
وإن سيطرة حماس على الضفة الغربية يوما ما وأدعو اهللا أال يحصل , علمانية أخرى في المنطقة كلها

  ".  ذلك فإن حماس ستستغل ذلك ليكون جسرا لسيطرتها على الشرق األوسط بالتعاون مع اإلخوان
  25/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   شن هجوم على غزة"اسرائيل"نية غ عباس بابالعاموس جلعاد ينفي  .34

نفىِ مدير الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع االسرائيلية الجنرال :  ا ف ب- القدس
 كما 2008نهاية » بنية اسرائيل شن هجوم على غزة«لعاد ان يكون ابلغ عباس جاالحتياطي عاموس 
 نقل اي تحذير ملموس في خصوص هجوم الى هذا مثال على عدم الدقة، لم يتم«: جاء في الوثائق، وقال

  . »السلطة الفلسطينية
  25/1/2011الحياة، لندن، 

  
  ترّجح وقوف دحالن وراء تسريب الوثائق لقناة الجزيرةمعاريف  .35

، محمد دحالن هو من سّرب »فتح«أن يكون القيادي في حركة » معاريف«رجحت صحيفة : يحيى دبوق
الخصومة بين رئيس السلطة محمود عباس ودحالن تدفع «ة إلى أن ، مشير»الجزيرة«الوثائق إلى قناة 

عدت الصحيفة أن تكون حركة واستب. »إلى الشك في أن األخير سرب الوثائق إلى القناة القطرية
حجم الوثائق والمعلومات المحدثة «هي الجهة التي تقف وراء التسريب، وأشارت إلى أن » حماس«

الواردة فيها، يشيران إلى دحالن أو أحد رجاله، والسبب يتعلق بنياته اإلضرار بالسلطة الفلسطينية 
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 من الوثائق التي كشف عنها أخيراً أهم بكثير«الوثائق بأنها » هآرتس«وصفت صحيفة  و.»ورئيسها
  ،»موقع ويكيليكس

  25/1/2011، االخبار، بيروت
  

  يبدو أنه كان ثمال خالل المفاوضات :  هاجم أولمرت على تنازالته اإلسرائيلياليمين .36
انتهز اليمين اإلسرائيلي المتطرف الحملة التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، :  نظير مجلي- تل أبيب
، لمهاجمة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ونائبته »كشاف الجزيرة« نشر ما يسمى بـعلى أثر

المعارض حاليا، وبقية المفاوضين اإلسرائيليين، قائلين إن » كاديما«تسيبي ليفني، التي تتزعم حزب 
لى أساس الوثائق تثبت أنهم وافقوا ألول مرة على سريان مبدأ االنسحاب من الضفة الغربية والقدس ع

  . في المائة100 بنسبة 1967حدود 
وهاجمتهم لجنة . واعتبر اليمين المتطرف ما كشف عن تنازالت أولمرت ورفاقه أنه سابقة خطيرة

) أولمرت وليفني وغيرهما من المفاوضين(إنهم «: المستوطنين في الضفة الغربية بكلمات قاسية، إذ قالت
 ألف مستوطن من بيوتهم، وتقسيم القدس 170 – 160لى طرد كانوا على استعداد لتوقيع اتفاق ينطوي ع

وبهذا بصقوا في وجه الشعب اليهودي وداسوا على تاريخهم وتخلوا . ومنحها للدولة الفلسطينية الغريبة
وقال داني ديان، رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إن ما . »عن تراثهم القومي

: وفسر أقواله مضيفا. نه ال يوجد إلسرائيل شريك سالم في الجانب العربييثبت أ» الجزيرة«نشرته 
حتى الرئيس الفلسطيني المتطرف، محمود عباس، الذي يصر على أن تسلخ القدس بمعظمها من السيادة «

اإلسرائيلية ويريد أن يجعل من القدس، العاصمة التاريخية للشعب اليهودي، عاصمة لدولته العتيدة، 
تنازالت ) الجزيرة(ما تسميه «وأضاف ديان أن . »!فهل هؤالء يريدون سالما معنا؟. عرب خائنايعتبره ال

  .»فلسطينية يؤكد أن الفلسطينيين ليسوا معنيين بالسالم
ال بد أن أولمرت كان «وقال جرشون مسيكا، رئيس المستوطنات المحيطة بمدينة نابلس الفلسطينية، إنه 

  . »نسلخ عن واقع شعبهفهو م. سكران خالل المفاوضات
  25/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  دبلوماسيون اسرائيليون ينهون اضرابا لالحتجاج على رواتبهم .37

 أنهى دبلوماسيون وعاملون في وزارة الخارجية االسرائيلية يوم االثنين اضرابا للمطالبة بزيادة :القدس
  .السرائيلرواتبهم أدى الى الغاء زيارات عدد من الزعماء االجانب 

وقال وزير الخارجية االسرائيلي أفيجدور ليبرمان الذاعة الجيش انه تم التوصل التفاق وان االضراب 
  .وذكرت نقابة العاملين بالخارجية أن بروتوكوال جديدا للرواتب يشمل سلسلة من الزيادات. انتهى

في الخارجية االسرائيلية عن واحتد الخالف حول الرواتب هذا الشهر عندما توقف دبلوماسيون وعاملون 
  .وضع الترتيبات الخاصة بزيارات كان مقررا أن تقوم بها شخصيات أجنبية ووفود رسمية السرائيل

  25/1/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  استغلت التفاوض لترحيل العرب    " إسرائيل" .38
 استغالل المفاوضات لتسويق  كشفت الوثائق السرية التي حصلت عليها الجزيرة أن اإلسرائيليين حاولوا

  .48بالنسبة لفلسطينيي ) الترحيل" (الترانسفير"فكرة 
جاء ذلك أثناء لقاء جمع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع مع وزيرة الخارجية 

كرة ، حيث حاولت ليفني خالله تبرير الف2008حزيران / يونيو21اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في 
  : باالستناد إلى تجربة قرية الغجر على الحدود مع لبنان، وقالت ليفني



  

  

 
 

  

            23 ص                                     2036:         العدد       25/1/2011 الثالثاء :التاريخ

وضع ) المبعوث الدولي السابق إلى لبنان(تيري رود الرسن . لدينا هذه المشكلة في قرية الغجر في لبنان"
. ان خطألقد ك. قررنا أال نقسم القرية. هذا األمر يحتاج إلى عالج. الخط األزرق ليقسم القرية إلى قسمين

  ".المشكلة اآلن أن الذين يعيشون على التراب اللبناني هم مواطنون إسرائيليون
وهو أحد كبار المفاوضين اإلسرائيليين في عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي -وعند ذاك قال عودي ديكل 

  .يت صفافا إن األمر مماثل في برطعة وباقة الشرقية وباقة الغربية وبيت إيل وب-السابق إيهود أولمرت
نقسم بحيث يكون . نحتاج أن نعالج هذا األمر بشكل ما"أما المفاوض اإلسرائيلي تال بيكر فقال 

  ".هذا سيكون صعبا"لكن قريع يشير إلى أن ". الفلسطينيون من جهة واإلسرائيليون من جهة أخرى
  25/1/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  "سخيفاً" يجعل طلب وقف االستيطان  بالقدسحياء كاملةعن أ تنازل السلطة: مقّربون من نتنياهو .39

أبدت مصادر مقّربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، سخريتها إزاء مواقف : الناصرة
االستيطان كشرط أساسي الستئناف المفاوضات، في حين أنها " تجميد"السلطة الفلسطينية المصّرة على 

  .، حسب تأكيدهم"ة لصالح اليهودقد تنازلت عن أحياء كامل"
إن "، عن المصادر ذاتها قولها )25/1(العبرية، اليوم الثالثاء / هآرتس/ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة 

ما نُشر في الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة صحيح، وهناك أحياء كاملة في القدس تنازل عنها 
، " القاضي بتجميد البناء في هذه األحياء يعتبر طلبا سخيفاالفلسطينيون لصالح اليهود، لذلك فإن مطلبهم

  .كما قالت
من جانبه، عقّب رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي زئيف الكين، على مسألة الوثائق الرسمية التي 

إن هذه الوثائق ال تكشف أي "التي قّدمتها السلطة للمفاوض اإلسرائيلي، قائالً " التنازالت"تُظهر حجم 
 جديد، وال عن تطلعات كبيرة بخصوص تنازالت بعيدة األمد للفلسطينيين، والتي ليس لها أساس في شيء

  ".هذه الوثائق ونيتهم في التنازل عن األحياء اليهودية بالقدس كانت موجودة من قبل
 25/1/2011قدس برس، 

  
   بالقرب من المسجد األقصى المباركنَفَقاالحتالل ينهي حفر  .40

ئب مدير سلطة اآلثار اإلسرائيلي اوزي دهاري الليلة الماضية، عن االنتهاء من حفر نفق  أعلن نا:القدس
ليس هناك "وادعى بأنه  .يربط بلدة سلوان بالمنطقة المحاذية للحائط الغربي للمسجد األقصى المبارك

  ."القانونأجندة سياسية خلف حفر النفق إنما هو نتيجة حفريات أثرية ال أكثر و ال أقل بما يسمح به 
ورد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني على المزاعم اإلسرائيلية بالقول بأن القانون الذي 

 غطاء غير شرعي لمخطط سياسي منافي إالتتذرع به ما تسمى بسلطة اآلثار في دولة االحتالل ما هو 
عب الفلسطيني في مدينته العربية المحتلة للقوانين الدولية و ينتهك الحقوق الوطنية والدينية والتاريخية للش

وأضاف دلياني أن النفق الذي أعلن عن االنتهاء من حفره هو جزء من شبكة أنفاق تمتد  .67منذ عام 
ودعا دلياني األمتين العربية  .على مئات األمتار تحت بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد األقصى المبارك

انة فارغة المضمون، وتوظيف قدراتهم السياسية واالقتصادية واإلسالمية للتخلي عن الشعارات الرن
  .للدفاع عن مدينة القدس المحتلة

  25/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  والتنصل منها كممثل للشعب" رفع الغطاء عن السلطة"تحركات فلسطينية في أوروبا لـ: ماجد الزير .41
 في العاصمة البريطانية لندن، 25/1ن لقاء مهماً، سيعقد يوم الثالثاء أ" قدس برس" علمت وكالة :لندن

لشخصيات حقوقية وأكاديمية وإعالمية، لتدراس مستقبل القضية الفلسطينية، في ضوء التسريبات األخيرة 
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التي قدمتها السلطة الفلسطينية " التنازالت"، والتي تُظهر حجم "الجزيرة"والوثائق التي نشرتها قناة 
  .الحتالل، ال سيما فيما يتعلق بقضيتي القدس والالجئينل

وقال ماجد الزير، رئيس مركز العودة الفلسطيني، إنه تم دعوة نخبة رفيعة من األكاديميين واإلعالميين 
 الثالثاء في لندن، لبحث مستقبل القضية )اليوم(والحقوقيين في أنحاء متفرقة من أوروبا، لعقد اجتماع غداً

  ".تصفية ألهم ثوابت الشعب الفلسطيني"، ال سيما وأن ما كشفت عنه وثائق الجزيرة، يمثّل الفلسطينية
أن الوثائق التي نُشرت، تتوج سلسلة من التصريحات والحراك ": "قدس برس"وأضاف الزير لـ

ي لمفاوضي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، للتفريط بحق عودة الالجئين في الشتات إلى ديارهم الت
، مشيراً إلى أن هذا " بيلين، ووثيقة جنيف–هّجروا منها، بدءاً من أوسلو وما تضمنته وثيقة أبو مازن 

وأكد رئيس  ".يعكس المدى البعيد الذي ذهب إليه المفاوض في التفريط بالحقوق والثوابت الفلسطينية"
 المدافعين عن حقوق الشعب مركز العودة الفلسطيني أن انعقاد هذا اللقاء، الذي يضم نخبة رفيعة من

يعبر عن حالة الغضب تجاه من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني، ويمثل شيئاً من التنادي لرفع "الفلسطيني، 
  .، على حد تعبيره"الغطاء عنهم والتنصل منهم كممثلي للشعب الفلسطيني

  24/1/2011قدس برس، 
 

  لفلسطينييناالحتالل يقتحم مناطق عدة في الضفة ويعتقل عدداً من ا .42
 بمنازل وممتلكات  أضراراًأمس ألحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل داهمت القرية بعد  .الفلسطينيين في بلدة عزون شرق قلقيلية
، حيث عمد جنود  وتخريباًا فساداًالمواطنين وعاثت بهبعض منتصف الليلة قبل الماضية واقتحمت منازل 

  .االحتالل إلى تحطيم أثاث هذه المنازل، واقتالع األبواب الحديدية الخارجية لعدد منها
  . مدينة جنين ومخيمها وشنت حملة دهم وتفتيشأيضاًواقتحمت قوات االحتالل 

عوا أشجارا جنوب ، عدة مناطق في محافظة الخليل، واقتلأمسكما داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 وفتى من بلدة الدوحة في ، شاباًأمس اعتقلت قوات االحتالل  كما.المحافظة، واعتقلوا شابا وسط الخليل

، أربعة طالب من جامعة أبو ديس بعد أمسواعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر  .محافظة بيت لحم
  .رعمداهمة مكان سكنهم وتحطيم زجاج السيارات الموجودة في الشا

  25/1/2011الرأي، عّمان، 
  

  المعتقلون يعيشون ظروفاً صعبة: اعتصام ألهالي األسرى أمام الصليب األحمر بغزة .43
 المؤسسات الدولية والحقوقية، وفى مقدمتها  الفلسطينيينناشد أهالي األسرى:  رلى الهباهبة- القاهرة

اح ألهالي األسرى بزيارتهم الصليب األحمر المؤسسة دولية بالضغط على حكومة االحتالل للسم
جاء ذلك خالل االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى أمام  .والممنوعين منها منذ أكثر من أربع سنوات

مقر الصليب األحمر بغزة، أمس اإلثنين، وذكر أهالي األسرى لمحامي مركز سواسية لحقوق اإلنسان أن 
ية وأن إدارة السجن تمارس بحقهم أبشع وأخطر أبناءهم يعيشون ظروفاً عصيبة داخل السجون اإلسرائيل

  .أنواع العقوبات الجماعية
  25/1/2011 سورية، الوطن،

  
  المؤسسات الحقوقية بالتحرك إلزالة أجهزة التشويش تهدد حياتهميناشدون " هدريم"أسرى  .44

ا مؤسسة  المؤسسات الحقوقية وعلى رأسهاإلسرائيلي" هدريم"ناشد أسرى سجن :  رلى الهباهبة- القاهرة
الصليب األحمر الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل إلزالة أجهزة التشويش التي ركبت فوق غرفهم 

 جهاز تشويش 25وأوضح األسرى في رسالة وصلت إلى نادي األسير، أمس، أنه جرى تركيب  .مؤخراً
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تهم عن وعبر األسرى في رسال .في محيط السجن، وهي ترسل إشعاعات يعتقدون أنها تهدد حياتهم
تخوفهم من نتائج هذه األجهزة التي تنعكس على صحة األسرى وحياتهم، وخاصة بعد ظهور العديد من 
الحاالت المرضية المستعصية التي ألمت باألسرى في اآلونة األخيرة دون معرفة أسباب اإلصابة 

  .بالمرض أو تشخيص الحالة
  25/1/2011 سورية، الوطن،

  
  تدعو للضغط على االحتالل إلدخال القمح إلى غزة" حصار اللمواجهةاللجنة الشعبية " .45

، الجهات العربية واٍإلسالمية والدولية المعنية بالضغط "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" ناشدت :غزة
على االحتالل اإلسرائيلي، من أجل إدخال القمح لقطاع غزة، خاصة بعد تحذير مكتب األمم المتحدة 

من تعليق توزيع القمح ألكثر من مليون مستفيد " وتشاأ"ية في األراضي الفلسطينية لتنسيق الشئون اإلنسان
واعتبرت اللجنة الشعبية، في تصريح صحفي مكتوب وصل . في حال لم يتم إدخال الكميات المطلوبة

نسخة منه، أن فتح المعابر ودخول القمح وكافة المواد الالزمة للسكان ومواد البناء هو " قدس برس"
  ".جب إنساني وضروري الستمرار حياة كريمة ألكثر من مليون ونصف المليون فلسطينيوا"

  24/1/2011قدس برس، 
  

  اللجان الشعبية الفلسطينية ترحب بطلب لرفع الحصانة عن وزراء في حكومة فياض للتحقيق معهم .46
 عزمي .ية المستهلك م أشاد أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية وعضو المجلس الفلسطيني لحما:رام اهللا

الشيوخي بمطالبة رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة برفع الحصانة عن وزراء في الحكومة 
وثّمن الشيوخي قرار مطالبة الحكومة  برفع الحصانة عن عدد  .الفلسطينية في رام اهللا،  للتحقيق معهم

ريق مكافحة الفساد بكافة عناوينه  أن القرار خطوة ايجابية وتصحيحية على طمن الوزراء، معتبراً
نسخة عنه، وجود إخفاقات لبعض " قدس برس"وأكد الشيوخي في تصريح مكتوب وصل  .وأصحابه

  . الوزراء الذين لم يرتقوا إلى األداء المناسب، وأصبحوا متهمين أمام الشعب الفلسطيني بقضايا فساد
  24/1/2011قدس برس، 

  
  عنصر إيجابي في حياتهم أن الشرطي يعتقدون% 83: استطالع .47

 أظهر استطالع رأي يتعلق بسلوك األجهزة األمنية وصالحياتها، أجراه المركز الفلسطيني لتعميم :نابلس
  . في حياتهم إيجابياًمن المستطلعين، يشكلون عنصراً% 83 أن )بانوراما(الديمقراطية وتنمية المجتمع 

االحتالل هو الخطر األعلى : ي وفق الترتيب التاليوأدرج المبحوثون األخطار التي تواجه األمن القوم
، ثم %19الفلسطيني  -، ثم االنقسام الفلسطيني%21، يليه الفساد %48تهديدا لألمن القومي بنسبة 

  %.12الوضع االقتصادي الراهن 
ي  أجرى هذا االستطالع حول رأي الجمهور حول أداء األجهزة األمنية الفلسطينية فاوكان مركز بانورام

كما هدف االستطالع، وفق تصريح لبانوراما، إلى قياس واقع الحريات العامة في الضفة ، الضفة الغربية
وُأجري االستطالع في كل من محافظات رام اهللا ونابلس وجنين والخليل وبيت لحم، بما يغطي  .الغربية
وبلغ معدل ، ناً مواط1061 استمارة استجاب لها 1200وجرى توزيع  .من سكان الضفة% 75حوالي 

فيما كانت نسبة حاملي % 59، حيث شكلت نسبة الجامعيين بينهم  عاما30ًأعمار العينة المستطلعة 
  %.28والمكتفيين بالتعليم المدرسي % 13الشهادات المتوسطة 

من العينة فقط يعرفون نسبة موازنة قطاع األمن من الموازنة العامة، % 26ظهر االستطالع أن هناك أو
كما  .يرون أن الدوريات المشتركة بين األجهزة األمنية ذات فعالية في حفظ األمن والنظام% 58وأن 
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أن % 20قالوا إن أداء األجهزة األمنية قد تحسن بشكل ملموس إلى متوسط، فيما رأى % 70تبين أن 
  .ز إلى جيدإن أداء الدفاع المدني في منطقته كان بين ممتا% 80هذا األداء قد تحسن بشكل قليل، وقال 

لدى سؤال المبحوثين حول الموقف من رجل األمن كعنصر إيجابي في حياتهم اليومية يوفر لهم األمان، 
عند الحديث % 53يعتقدون ذلك فيما يتعلق برجل الشرطة، في حين كانت النسبة % 83تبين أن هناك 

نصر األمن الوطني، قالت ذلك بالنسبة لع% 62لرجل المخابرات، و% 48عن رجل األمن الوقائي، و
  %.50فيما تشارك كل من حرس الرئاسة واالستخبارات العسكرية بنفس النسبة 

يرون % 38أما عند السؤال فيما إذا كان عمل رجل األمن يتم ضمن ضوابط قانونية، فقد تبين أن هناك 
 الوقائي في حين ارتفعت النسبة لدى كل من األمن .أن الشرطي يمارس عمله من دون ضوابط قانونية

% 43و %45 أما بالنسبة إلى جهاز األمن الوطني فقد كانت ،%60وجهاز المخابرات الفلسطينية % 59
  .لالستخبارات العسكرية% 44لدى عناصر الحرس الرئاسي، و

ذلك في كل من األمن الوقائي % 77أن الشرطي ينفذ مهمة سياسية معينة، في حين يرى % 53ويرى 
وعند سؤال  .لحرس الرئاسة واالستخبارات العسكرية% 68 الوطني ولألمن% 64والمخابرات، و

بأن % 45المبحوثين حول مستوى معرفتهم بالقوانين والصالحيات المحددة لعمل األجهزة األمنية، أفاد 
  .معرفتهم هي ما بين عالية ومتوسطة، فيما أفادت البقية أن هذه المعرفة هي بين منخفضة ومعدومة

طلعين ضرورة الحصول على تصريح من الجهات المختصة ألجل تنظيم مظاهرة من المست% 70يعي 
على ضرورة القيام بالحصول على تصريح رسمي ألي % 63أو اجتماع عام في مكان عام، ويوافق 

بأنهم شاركوا في مثل هذه االجتماعات والتظاهرات، حيث إن % 50فيما أفاد . تجمع عام في مكان عام
ألمن خالل مشاركتهم في تلك االجتماعات والتظاهرات بأنه كان حماية وضمان قيموا دور رجل ا% 64

ممن نفوا دور الحماية عن رجل األمن إن دوره كان فض االجتماع % 52بينما قال . سالمة للمشاركين
  .ممن وصفوا دور رجل األمن بالحماية أن رجال األمن لم يتدخلوا في النشاط% 45بالقوة، فيما أكد 

% 57فقط من المبحوثين لديهم معرفة كافية ببرنامج الحكومة في الضفة، وأن % 32تطالع أن بين االس
عن % 15أن ثقتهم بها منخفضة، وعبر % 28من المستطلعين لهم ثقة بها بين عالية ومتوسطة، فيما قال 

  .انعدام الثقة بالحكومة
  24/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "الجزيرة" الفلسطينية بعد نشر وثائق بإدانة السلطةاألردن  يطالب حكومة " اإلسالميالعمل" .48

طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني المعارض الحكومة األردنية بإدانة موقف السلطة الفلسطينية             
ال الحزب  وق .وإعادة النظر في العالقة معها على ضوء ما كشفته الوثائق التي بدأت شبكة الجزيرة بثها              

ما بثته قنـاة    " في بيان أصدره مساء االثنين إن        -الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين      -
الجزيرة من وثائق تثبت فيها الموقف المدان والمفرط للمفاوض الفلسطيني، الذي ظهر خاللها مـساوما               

  ".على قضيته، متآمرا على وطنه، خائنًا لمقدساته وأمته
الفلسطيني الرسمي لم يكن مفاوضا أمينًا من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ال             "البيان أن   وأضاف  

بل نسي مهمته، فكان تاجرا فاشالً، تنازل عن ثوابت قضيته، مما يؤكد أن هؤالء ال يمثلون إال أنفـسهم                   
قاوم، الذي قدم الغـالي     الضعيفة، ومصالحهم الضيقة، وهم دون الحد األدنى لمستوى شعبهم المجاهد والم          

وطالب الحزب األمة كلها حكومات وشعوبا بـأن         ".والنفيس لقضيته فما بخل عليها بماله ودمه ودم أبنائه        
  ".تقف صفا واحدا لتعرية هؤالء التجار ونبذهم وعزلهم وسحب الغطاء عنهم"

ـ   "ودعا الحزب الحكومة األردنية إلى أن يكون لها موقف صريح وواضح             ه هـذه المجموعـة     تـدين في
المفرطة وتعيد النظر في عالقاتها معهم ألن التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته علـى ثـرى                 
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فلسطين هو تفريط في حقوق الشعب األردني، ال بل سيكون حتما على حساب األردن وأمنه ومـستقبله                 
  ".دولة وحكومة وشعبا

مين الدكتور همام سعيد الحكومة األردنية بإعادة النظـر         كما طالب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسل      
تمهد لترسيخ  " من مؤامرات خطيرة  "في موقفها من السلطة الفلسطينية في ضوء ما كشفته وثائق الجزيرة            

الوطن البديل من خالل الموافقة على إلغاء حق العودة وتبادل األرض والسكان واإلقرار بيهودية الكيـان            
  .الصهيوني
كف يـد رمـوز الـسلطة الفلـسطينية         "يد في تصريح صحفي له اليوم الشعب الفلسطيني إلى          ودعا سع 

كل حاكم عربي كان على علم بمثل هـذه الخيانـات           "وأدان سعيد   ". ومحاسبتهم بجريمة الخيانة العظمى   
  ".قضية فلسطين المقدسة ال تقبل البيع والمقامرة والتنازل"، وقال "والتنازالت

، "الطغمة المتسلطة على رقاب الشعب الفلـسطيني      "عبية والرسمية بإعالن براءتها من      وطالب الهيئات الش  
  ".يظهر تنازالً كامال عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته"معتبرا أن ما نشر من وثائق 

  25/1/2011، السبيل، عّمان
  

   حل الدولتين عنال بديل : جودة .49
دة الجهود االردنية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني        استعرض وزير الخارجية ناصر جو    :  بترا –واشنطن  

على مدار السنوات الماضية النهاء الصراع العربي االسرائيلي وتحقيق االمن واالستقرار مـن خـالل               
 وان تكـون    1967اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران فـي العـام                

  .سالم الى جانب اسرائيل في سياق اقليمي شاملمتصلة جغرافيا تعيش بأمن و
واشار في محاضرة له في معهد بروكنجز بواشنطن امس حضرتها عدد من السفراء العرب الى اهميـة                 

 وتبنتها جميع القمم الالحقـة ومنظمـة        2002مبارة السالم العربية التي اطلقت في قمة بيروت في العام           
  .عادلة رابحة لكل االطراف في منطقة الشرق االوسطالمؤتمر االسالمي، مبينا انها تشكل م

واكد انه عندما ننجح باستئناف المفاوضات المباشرة فانه يتوجب ان يتوفر االلتزام والصدق والـشجاعة               
وحذر وزير الخارجية من ان العوامل الديمغرافية والجغرافية جـراء عمليـة            . من قبل جميع االطراف   

  .االستيطان تهدد عملية السالم
  25/1/2011، الدستور، عّمان

  
   وهيئة الكسب غير المشروع الفلسطينية  األردنيةمكافحة الفساد هيئةبحث التعاون بين  .50

بحث رئيس واعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد امس مع نظـرائهم الفلـسطينيين سـبل               :  بترا –عمان  
وابدى رئيس الهيئـة     .ة االردنية   التعاون واليات دعم ورفد هيئة الكسب غير المشروع الفلسطينية بالخبر         

سميح بينو خالل اللقاء استعداد الهيئة لتقديم كامل الدعم وتوفير االمكانات الالزمة لرفد تجربـة وخبـرة                 
  .الهيئة الفلسطينية لتطوير اليات عملها ولقيامها بدورها على اكمل وجه

م الفلسطينيين على مختلف الصعد بما      وثمن رئيس الهيئة الفلسطينية رفيق النتشه الجهود االردنية في دع         
فيها جهود مكافحة الفساد، مبينا الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها هيئته نظرا للظروف السياسية غير               

وقال ان الهيئة تسعى لالستفادة من تجربـة هيئـة مكافحـة الفـساد               .المستقرة في االراضي الفلسطينية   
  .ضايا المتعلقة بالفساداالردنية في التعامل مع مختلف انواع الق

  25/1/2011، الدستور، عّمان
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  طريق السالم واضح وال مفر من طرح االستيطان على مجلس األمن: موسىعمرو  .51
شدد أمين عام الجامعة العربية عمرو موسـى، ورئـيس          ،   خالل مؤتمر صحفي بالقاهرة    : وفا –القاهرة  

صائب عريقـات، علـى أن طريـق الـسالم     .ددائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية        
  .واضح، وأنه ال مفر من طرح االستيطان على مجلس األمن

أشار موسى إلى أن لقاءه مع الرئيس محمود عباس ركز على موضوعي التحرك في مجلـس األمـن                  و
  .الدولي إلدانة االستيطان، وكذلك عملية السالم

وال نقاش به، وأن النقاش يتركـز اآلن علـى          وأضاف أن موضوع التوجه لمجلس األمن بات محسوما         
من هنا ال بد من إجراء مشاورات، ألننا ال نقدم القرار من الناحية األدبيـة، وإنمـا                 »موعد التصويت، و  
  .»نقدم قرارا للتصويت

ال نريد مفاوضات من أجل     »وأوضح موسى أن ملف المفاوضات واضح بالنسبة للعرب والفلسطينيين، و         
لها وعاء يضمن جديتها، وأن تكون مبنية على أسس واضحة ولها إطار          «ب أن يكون    المفاوضات؛ بل يج  

  .»محدد
إلى الموقف الفلسطيني الذي وضح لنا؛ بأن المفاوضات يجب أن يكون لها أسس واضحة،              «ولفت موسى   

 وهذا الموقف ُأبلغ به اإلتحاد األوروبي، وكذلك الواليات المتحدة األميركية، وهـو مـستمر ومـستقر،               
وننتظر الجانب اآلخر الذي يرفض حتى اآلن التعاون في أي من األسس السليمة التي تجعل المفاوضات                

  .»ذات مغزى ومعنى
أنـا  «: وردا على سؤال حول الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية حول المفاوضات، قال موسـى              

عريقات وعدد  . تمعت إلى ما قاله د    شاهدت فقط النصف الثاني من البرنامج ولم أتابع كل ما طرح، واس           
عريقات يسلم للجامعة العربية ولحكومات عربية أخرى الوثـائق         . آخرين من المناقشين، وما فهمته أن د      

  .»التي تصل، ويوضح الموقف الفلسطيني وهذا صحيح
طرف الموقف الفلسطيني بشأن المفاوضات والرد على المقترحات القادمة من الوسيط أو من أي              «: وتابع

  .»آخر واضح، ونحن في الصورة بالنسبة إليه
  25/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  االستيطان أكبر العقبات أمام مفاوضات السالم: مجلس الوزراء السعودي .52

جددت المملكة العربية السعودية مطالبة المجتمع الدولي واألمم المتحـدة واللجنـة الرباعيـة               :الرياض
ج استراتيجي شامل إليقاف جميع مشاريع االستيطان في األراضي المحتلـة، معتبـرة             الدولية، باتباع نه  

، كمـا أشـارت إلـى أن        »أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام استمرار مفاوضـات الـسالم          «إياها  
  .المستوطنات إذ تحاصر معظم مدن الضفة الغربية، فإنها تمنع عمليا قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

 25/1/2011، رق األوسط، لندنالش
 

   استعان بالمصري أحمد لطفي لتفجير كنيسة اإلسكندرية"جيش اإلسالم": القاهرة .53
 كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية المـصرية، أن جهـاز            :محمد الغبيري  - من علي حسن     :القاهرة

ي، وفي سبيل التخطيط    الفلسطين» جيش اإلسالم «مباحث أمن الدولة توصل إلى معلومات تفيد بأن تنظيم          
لتنفيذ العمل اإلرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين في اإلسكندرية، ليلة رأس الـسنة، اسـتعان بأحـد                 
العناصر المصرية، التي تتم متابعتها الرتباط نشاطها بإحدى البؤر الجهادية والتي تم ضبط عناصـرها،               

  .ويجرى فحص أبعاد نشاطها
 في اإلسـكندرية، وحاصـل      1984طفي إبراهيم محمد، من مواليد العام       واضاف ان المتهم يدعى أحمد ل     
  .على ليسانس آداب قسم مكتبات
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وأوضح المصدر في بيان مساء أول من أمس، أن المتهم تم ضبطه واعترف كتابة بأنه سبق له التـردد                   
ـ    » القاعدة« متسلال، في إطار قناعته بأفكار       2008على قطاع غزة العام      ن خـالل   وبفرضية الجهـاد م

، حيث تم إقناعه بأن استهداف دور عبادة        »جيش اإلسالم «اإلنترنت، وخالل وجوده في غزة تواصل مع        
  .»يعد ضمن فرضية الجهاد«المسيحيين واليهود 

وعقب عودة المتهم الى البالد، استمر تواصله إلكترونيا مع عناصر التنظيم، حيث تـم              «: وتابع المصدر 
 دور العبادة المسيحية واليهودية تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية ضـدها،            برصد بعض  2010تكليفه خالل   

وخالل أكتوبر الماضي قام بإبالغ التنظيم من خالل اإلنترنت بإمكانية تنفيذ عملية ضد كنيسة القديسين أو                
كنيسة مكسيموس في سيدي بشر في اإلسكندرية المجاورتين لمحل إقامته، وكذلك المعبد اليهـودي فـي                

، منوها بأنه تم تكليفه تدبير وحدة سـكنية إلقامـة           »قة المنشية، وأرسل صورا عدة لكنيسة القديسين      منط
عناصر تنفيذ العملية وكذلك سيارة الستخدامها في عملية تفجير الكنيسة، إال أنه اقترح استخدام األسلوب               

  .ذنهاالنتحاري لتنفيذ تلك العملية، ثم غادر البالد إلجراء عملية جراحية في أ
ولفت البيان إلى أنه خالل استمرار تواصله مع التنظيم تم إبالغه خالل ديسمبر الماضي، بأنه تم بالفعـل                  

تهنئة بإتمام العملية وتقـديره لـدوره فـي         » جيش اإلسالم «الدفع بعناصر لتنفيذ العملية، وأنه تلقى من        
  .اإلعداد لتنفيذها

غيـر  « اإلسكندرية أشرف فراج، إن ملـف المـتهم          في سياق متصل، قال عميد كلية اآلداب في جامعة        
  .، مرجحا أن يكون لطفي قام بسحبه»موجود

  . فقط2008وأوضح أن قاعدة البيانات اإللكترونية عن طالب الكلية انطلقت في بداية 
وفي تطور الحق، أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، قـرارا بحظـر النـشر فـي                  

تجريها النيابة العامة في شأن الحادث، والذي أشارت البالغات الى أنه وقع تنفيذا ألنشطة              التحقيقات التي   
  . شخصا20جماعة غير مشروعة يصل عددها إلى 

 25/1/2011، الراي، الكويت
 

  اً قناة الجزيرة عن محاضر المفاوضات كان أمرا متوقعتنشرهما : سياسيون مصريون .54
أكد سياسيون مصريون ومهتمـون بالـشأن     :إسماعيل رفعت  - محمدإسالم   - السيد السعدني  - القاهرة

الفلسطيني أن ما تنشره قناة الجزيرة عن محاضر المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين واألمريكيين             
كان أمرا متوقعا وأن الجزيرة بنشرها هذه المحاضر أكدت عليها وكشفت الحقائق كاملة أمام الرأي العام                

خداع الشعب الفلسطيني والعربي،وقالوا إنهم ال يستطيعون الجزم بمن وراء هذه التسريبات            حتى يتوقف   
  .فقد تكون من داخل السلطة نفسها كنوع من تصفية الحسابات أو قد تكون من داخل إسرائيل

لفرا يأتي هذا في وقت رفض فيه السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات ا               
  .التعليق على األحداث معتبرا ما يحدث مجرد تكهنات ال يمكن الجزم بصحتها

ـ   - أن ما يحدث مجرد تخمينات وأنها مجرد تسريبات قد تكون لـصالح بعـض              " الشرق"وأكد صبيح ل
  . العناصر التي تشكل عائقا أمام سير المفاوضات

إن ما نشرته قناة الجزيرة كـان متوقعـا         وقال رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات واألبحاث           -
ويعد تأكيدا لما لدى الباحثين والمهتمين بالقضية الفلسطينية من أن هناك تفريطـا فـي حقـوق الـشعب                 
الفلسطيني وذلك نتيجة لضغوط أمريكية على المفاوض ونستطيع أن نقول إن ما نشرته الجزيرة أكد على                

كانت استنتاجات وقراءات للواقع،وأضـاف أن الـذي اختـار          هذه القناعات وجعلها حقيقة واقعة بعد أن        
طريق التفاوض دون أسلحته وفي مقدمتها سالحه الرئيسي وهو المقاومـة ودون تفعيـل هـذا الـسالح       
الخطير والمهم ماذا تتوقع منه غير هذا بل حاصر هذا السالح وسجنه وأصبح أبو مازن دوره الرئيـسي                  
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 سجين فلسطيني فهـو     400ون رام اهللا حيث يتواجد بها أكثر من         هو حارس للشعب الفلسطيني داخل سج     
  . إسرائيلي يرتدي العمامة الفلسطينية

وقال الدكتور محمد أبو غدير أستاذ الدراسات العبرية بجامعة األزهر أن السلطة الفلسطينية فاتها أننـا             -
ن وسائل االتصال التقليدية قد ولت      أصبحنا نعيش في عالم يعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا المتقدمة وأ          

وأنه أصبح من الصعوبة اآلن تخبئة أي شئ وتضليل الشعوب وهذا هو الدرس الذي يـأبى العـرب أن                   
يتعلموا منه، وأضاف يقال إن هذه المستندات هي صناعة فلسطينية داخلية لتصفية حسابات خاصة وأنها               

سرائيل وراءها لتعميق المـشاكل وحتـى تتفـرغ         نشرت بعد التحقيق مع محمد دحالن ويقال أيضاً إن إ         
لتهويد القدس فالشك أن السلطة ستغرق في بحر من المشاكل سواء فيما بينها أو بينها وبـين الفـصائل                   
األخرى وأيضا لتعميق الخالفات الفلسطينية العربية وقد كنت أقرأ أشياء مـشابهة لهـذا فـي الـصحف       

  . اإلسرائيلية منذ سنوات
ر الفلسطيني عبدالقادر ياسين إلى أن الوثائق لم تكشف جديدا لكل مهتم بالقضية الفلسطينية              وأشار المفك  -

بل أكدت ما كان يتردد ولكنها اآلن أصبحت تشكل بينة وقرائن على الجرائم التـي ارتكبتهـا جماعـات        
 يـسحب   قدمت تنازالت في حق الشعب الفلسطيني ولم تشكل أي مفاجأة وقال إن ما كشفته ويكيليكس ال               

البساط من تحت أقدام منظمة التحرير الفلسطينية الفتا إلى أن الشعب الفلسطيني يعرف من معه ممن هو                 
  .ضده والمقاومة صامدة ال تتأثر

 25/1/2011، الشرق، الدوحة
  

  "حرة وسيدة"البيرو تعترف بدولة فلسطينية  .55
حـرة  «تعتـرف بدولـة فلـسطينية       أعلن وزير خارجية البيرو جوزيه أنطونيو بيلوندي أن بالده          : ليما

وقال الوزير أمام   . ، على غرار عدد من دول أميركا الجنوبية، على رأسها البرازيل واألرجنتين           »وسيدة
  .»أبلغت سفير فلسطين في ليما االعتراف بدولة فلسطينية حرة وسيدة«إن الحكومة : الصحافيين

  25/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  وتركز على حل الدوليتين..  قناة الجزيرةنشرتهالفلسطينية التي  االوثائقواشنطن تدرس  .56
 -أعلنت واشنطن أنها ستواصل السعي إلى حل يقوم على أساس دولتين للنـزاع الفلـسطيني                : واشنطن

عن مفاوضـات الـسالم،     » الوثائق السرية «منذ مساء األحد مئات     » الجزيرة«اإلسرائيلي، رغم بث قناة     
أن » تويتر«ارجية األميركية فيليب كراولي اول من امس على صفحته على موقع            وكتب الناطق باسم الخ   

ال يمكننـا تأكيـد     . الحكومة األميركية تدرس هذه الوثائق الفلسطينية المفترضة التي بثتهـا الجزيـرة           «
الواليات المتحدة تركز على حل يقوم على أساس دولتين، وستواصل العمل مـع       «وأضاف أن   . »صحتها

  .»لتبديد الخالفات حول المشاكل الجوهريةاألطراف 
  25/1/2011، الحياة، لندن

  
   األمركية ويطالب بتدخل أكبر لألروبيين في عملية السالم السياسةساركوزي ينتقد ضمناً .57

فرنسا ستقترح تنظـيم مـؤتمر      «قال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في مؤتمر صحافي إن          : باريس
لم يعـد بإمكـان     «: وأضاف. » المقبلة شرط أن يتخذ هذا المؤتمر بعداً سياسياً        للمانحين للدولة الفلسطينية  

لو أن المحادثات الـسياسية     «: وتابع. »أوروبا أن تواصل الدفع، وأن تبقى بعيدة من المحادثات السياسية         
نـدداً  ، م»أحرزت تقدماً من دون أوروبا، لكان بإمكاننا القول إن األمر على هذا النحو، لكنهـا ال تتقـدم          

، في انتقاد مبطن آخر     »البدء بمناقشة االستيطان كان خطأ    «وأوضح أن   . ضمناً بمقاربة اإلدارة األميركية   
لقد كان خطأ لسبب بسيط، هناك مستوطنات تطرح مشكلة ألنها سـتكون            «: وأضاف. لإلدارة األميركية 
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م الـذي سـيبقى     ضمن أراض لن تظل إسرائيلية، وأخرى ال تطرح مشكلة ألنها ستكون ضـمن القـس              
  .»إسرائيلياً

   25/1/2011، الحياة، لندن
  

   القيادة الفلسطينية للحصول على الحقوق الشرعية لشعبها بالتزامأشهد  :سيريروبرت  .58
 قال المنسق الخاص لالمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط روبـرت             : ب.ف. ا -القدس المحتلة   

على التزام القيادة الفلسطينية للحصول على الحقوق الشرعية        استطيع ان اشهد شخصيا     «سيري في بيان    
  . »للشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه بناء على القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة
  25/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ومبدأ األرض مقابل السالم.. الدولتينالتشيك تؤيد حل  .59

 خالل  ، أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التشيكي، كارل شفارزنبرغ       أكد  : هاني بياتنة  –رام اهللا   
 علـى دعـم     ، مقر الوزارة في رام اهللا      في  رياض المالكي   في حكومة سالم فياض،    وزير الخارجية لقائه  

بالده للسلطة الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس، ورغبتها بالمساهمة بالتوصـل إلـى حـل للنـزاع                 
وعبـر عـن    .رائيلي بشكل عادل وشامل على قاعدة الدولتين ومبدأ األرض مقابل السالم    الفلسطيني اإلس 

رغبة جمهورية التشيك ورغم محدودية مواردها، في دعم االقتصاد الفلسطيني وفـتح مجـاالت جديـدة                
  .للتعاون الثنائي االقتصادي والتجاري وذلك في إطار دعم خطة الحكومة وبناء المؤسسات الفلسطينية

 إثر إعالن االسـتقالل الـصادر عـن         1988ر أن جمهورية التشيك اعترفت بدولة فلسطين في عام          يذك
المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، ويوجد لفلسطين سفارة في براغ ولجمهورية التشيك مكتب تمثيل              

  .لدى السلطة الوطنية في رام اهللا
  25/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   االسرائيلي من بوابة أزمته الداخليةاالهتمام واجهة لبنان عاد إلى .60

ال احد يعرف ما قد يحصل وكيـف سـتتطور          ... في لبنان كما في لبنان    :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   
، وفق هذه المقولة المعروفة، التي اطلقها الجنرال يوسي بيلد، الوزير المـسؤول عـن الملـف                 »االمور

يلية والذي شغل منصب قائد منطقة الشمال في الجيش االسرائيلي لـسنوات            اللبناني في الحكومة االسرائ   
انها مقولة ضـبابية تخفـي حقيقـة الموقـف          . طويلة، تتعامل اسرائيل مع التطورات التي يشهدها لبنان       

فهناك كثيرون ممن   . االسرائيلي، الذي تشتم منه رائحة التهديد وإثبات الوجود الدائم على الساحة اللبنانية           
تخففوا أيهـا اللبنـانيون فـي       «: لقون رسائل وتهديدات مبطنة تحذر من المساس بإسرائيل، ومفادها        يط

خالفاتكم، إحرقوا بعضكم بعضاً ولكن ال تقتربوا من طرفنا، فنحن جاهزون لتكرار حرب تموز وما هو                
  .»أقسى

ر الواليات المتحدة وفرنسا،    اولى التهديدات الرسمية والمعلنة كانت رسالة بعثت بها اسرائيل الى لبنان عب           
لكنهـا  . »في الشؤون اللبنانية طالما لم يقترب اي طرف من حدودها         ) مباشرة(لن تتدخل   «تؤكد فيها انها    

وبنيامين نتانياهو عقـد فـي      . هددت بأنها لن تبقى مكتوفة االيدي اذا تعرضت ألي نوع من االعتداءات           
ة الخارجية والدوائر االمنية لتحليل التطورات في لبنان        ديوانه اجتماعاً خاصاً بمشاركة ممثلين عن وزار      

وحرص نتانياهو على التأكيد ان بالده تراقـب عـن كثـب            ... تحسباً ألي طارئ ولمواجهة أي احتمال     
التطورات الحاصلة في لبنان فيما حذر شاؤول موفاز، رئيس لجنة الخارجية واالمن، مما سـماه دعـم                 

وقال ان الوضع الحالي يؤكد ان المواجهات المقبلة مع         . »حزب اهللا « لـ   ايران لتعزيز القدرات العسكرية   
  حتمية والسؤال المطروح اليوم متى ستقع؟» حزب اهللا«
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وبهذه الروح تحدث ايضاً الوزير سيلفان شالوم، نائب رئيس الحكومة، بل وصل الى حد التـدخل فـي                  
التيـار  «و  » حـزب اهللا  «ط الى التحالف مع     مواقف االحزاب اللبنانية عندما تكلم عن انضمام وليد جنبال        

فقال انه تطور يشكل خطراً على اسرائيل، وهو مـا سـيدفعها الـى تكثيـف متابعتهـا                  » الوطني الحر 
وحديث شالوم عن ان موقف جنبالط سيؤدي الى تشكيل حكومة ايرانية عند الحـدود              . للتطورات اللبنانية 

رائيلي التي تحاول من خاللها اسرائيل ان تبقي اللبنانيين غير          الشمالية، يشكل تصعيداً للهجة التهديد االس     
وفي الوقت نفسه تستغل  » أي طارئ «مطمئنين وفي الوقت نفسه تعد كل ما يتطلب حتى تكون جاهزة لـ             

  . الخالفات لدق االسافين داخل لبنان
، يعتقدون ان ايران لـن      وبالنسبة لالسرائيليين الذين يستبعدون اشعال الحدود الشمالية في الوقت القريب         
قوياً ومسلحاً  » حزب اهللا «تدفع باتجاه هذا التوتر لعدم وجود مصلحة لها في ذلك حالياً، اذ انها تحتاج الى                

تريده أداة أساسية وجبهة متقدمـة، اذا هاجمتهـا         . لمعركة أخرى وليس لمعركة عابرة مع اسرائيل اليوم       
ولكن في الوضع المتفجر السائد في لبنان، يقول الضابط         . ووياسرائيل أو الواليات المتحدة في السياق الن      

. السابق في االستخبارات العسكرية، يعقوب عميدور، ان ما سينتصر هـو المنطـق ورباطـة الجـأش                
السيطرة . يجب أن نأخذ بالحسبان ان الدم سيؤدي الى انفجارات ال يرغب فيها احد في القيادة              «: ويضيف

ست كاملة في الطرفين، واالحداث قد تتدهور الى النار التي ال يرغب أحد فـي               على العناصر الميدانية لي   
  .»إشعالها احد

وفـي  . »حزب اهللا «وفي أي موقف لها تجاه الوضع في لبنان، ال تفصل اسرائيل بين ايران وسورية و                
ات حربية  ، وقد يكون مؤشراً لني    »حزب اهللا «اكثر من موقف اعتبر االسرائيليون عدم االستقرار لمصلحة         

عن ان المحكمة الدولية في    » حزب اهللا «وفي رأيهم فان حديث     . من قبل المنظمة المدعومة من قبل ايران      
اميركية هي محاولة إلبعاد التهمة عنـه ووضـع اسـرائيل    /ملف مقتل رفيق الحريري مؤامرة إسرائيلية    

  .داخل دائرة الحدث
جة تهديداتهم باعتبار ان هذه االستقالة مؤشر إلـى         رفع االسرائيليون له  » حزب اهللا «ومع استقالة وزراء    

وكما قال الخبيـر    . في أزمة تدفعه الى افتعال عمليات ضد اسرائيل       » حزب اهللا «تصعيد خطير قد يدخل     
تأتي ايضاً لتوضح   » حزب اهللا «في شؤون الشرق االوسط، تسفي برئيل، فإن االستقالة الجماعية من جهة            

احة اللبنانية محدود وإذا كانت دمشق تحاول ان تثبت لواشنطن انها قـادرة  للسورين بأن تأثيرهم على الس 
وايـران،  » حزب اهللا «على تهدئة الوضع في لبنان فقد أثبتت الوقائع األخيرة أن الكلمة األخيرة تبقى لـ               

  .على حد رأي برئيل
 على ان السيد حـسن      دليالً» حزب اهللا «واعتبر الجنرال عميدرور الخطابات المتواصلة لالمين العام لـ         

ووصـل الـى حـد      . نصراهللا يمر في حال ضغط غير اعتيادية مع اقتراب نشر تقرير المحكمة الدولية            
ان حال التوتر والضغط التي يمر بها نصراهللا ناجمة عن ادراكه الحقيقة وهي انه بنفسه اعطـى          «: القول

لعملية بعد اقرار او طلب طهـران أم ال         سواء اعطى نصراهللا االوامر لتنفيذ ا     «: وقال» المصادقة للعملية 
فهو يعرف انه اذا ما وصل المحققون الى اولئك القتلة، فمن شأنهم ان يدحرجوا المسؤولية الـى قيـادة                   

ان «: ، على حد قول عميدرور الذي راح يفسر تحليله لوضعية نصراهللا بالقول           »المنظمة وربما حتى اليه   
 يرمي الى تحقيق هدفين يكمالن بعـضهما بعـضاً، االول ان            الدعم الذي تقدمه ايران لمنظمة حزب اهللا      

يكون حزب اهللا الذراع الطويلة اليران كاداة خدمة عندما تحتاج الى ذلك وفي الوقـت نفـسه، بحـسب                   
عميدرور، والثاني ان حزب اهللا يحاول تحقيق تمثيل حاجات الطائفة االكبر، والسيطرة علـى الطائفـة                

ولهذا الغرض ال تتردد المنظمة في استغالل كل ضـعف لبنـاني،            . لى لبنان الشيعية وعبرها السيطرة ع   
ومن جهة اخرى تعرف كيف تتغلب على مزاجها الثوري كي تحظى بالشرعية العمالها بين الناس فـي                 

  . »لبنان



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2036:         العدد       25/1/2011 الثالثاء :التاريخ

وعميدرور يمثل موقف معظم السياسيين واألمنيين االسرائيليين حول أبعاد تقرير المحكمة وبرأيهم فـإن              
كمن يحاول االدعاء بأنه منظمة لبنانية      » حزب اهللا «تراف الدولي باالغتيال، سيضر بمكانة وشرعية       االع

  . تحرص على مصلحة لبنان بأسره وليس فقط على مصلحة الطائفة الشيعية او المصلحة االيرانية
ة سيكثف جهوده لمنع نشر تقرير المحكمة ألن ذلك يـشكل ظـاهر           » حزب اهللا «وبحسب عميدرور فإن    
وبرأيه إن في يوم االعالن عن تقرير المحكمة فإن الجيش اللبنـاني            » حزب اهللا «خطيرة من وجهة نظر     

  .»حزب اهللا«، على رغم ان ذلك سيضر بشرعية »حزب اهللا«سيتفكك تحت ضغط 
  »دولة االرهاب« بيروت و 

يحـاول  » حـزب اهللا  «ان  في سياق الحملة االسرائيلية لدق االسافين داخل لبنان يعتقد خبراء اسرائيليون            
. إحداث فوضى مضبوطة لمنع أي طرف رسمي أو قضائي في لبنان من تسلم التقرير والعمل بموجبـه                

... بيـروت   «المقربة من نتانياهو استعرضت الوضع في لبنان تحت عنـوان           » اسرائيل اليوم «صحيفة  
حكمة انمـا يثبـت التهمـة       ، تقول فيه ان موقف نصر اهللا بكل ما يتعلق في الم           »عاصمة دولة االرهاب  
. يحتمل ان يكون من االفضل ان يعطي العنف المهدّد لحزب اهللا ثماراً           «: وأضافت. الموجهة الى المنظمة  

واذا ما جرت محاكمـة،     . وال هناك مدانون ايضاً   . ولن يكون هناك متهمون   . لن تكون هناك الئحة اتهام    
  .امبأن يجلس رجاله على كرسي االته» حزب اهللا«لن يسمح 

 –لما كان واضحاً ان محاكمة عادلة لن تجري والمذنبون لن يحاسبوا على افعـالهم      »:وتضيف الصحيفة   
فمن االفضل أال يجري مثل هذا االجراء الوهمي والمصطنع، فيتوافر تأكيد آخر على وصف الحقيقة في                

  .»ان بيروت أصبحت عاصمة دولة ارهاب صرفة
من الصحيح ان تُطبق    . اني دليل على تشويش على منظومة التفكير      ويرى االسرائيليون في الخطاب اللبن    

ففي حينه، عندما سعوا الى االستيضاح مـن        . على لبنان القاعدة التي طُبقت في االمبراطورية الرومانية       
والفائز يعتبر . هو المسؤول عن حدث جنائي أو خطوة مرفوضة كانوا يتساءلون من هو الرابح من الفعلة          

  .مذنباً
حزب اهللا هو الذي ربح من االغتيال، وهو الذي سيربح مـن الغـاء الئحـة                «م االسرائيليون ان    ويحس

موقـف  .  السعودي أو في قتل شخصيات اخرى معارضة لـه         –االتهام، سواء حسب االقتراح السوري      
وال بد من أن يـدفع      . المحاكمة الجماهيرية قد حسمت   . نصر اهللا هو الدليل الواضح على من هو المذنب        

  . »اصاحبها الثمن
وبالطبع فاالسرائيليون ال يطلقون هذا الموقف من منطلق التعاطف مع الحريري وتيـار المـستقبل، وال                
غيره في لبنان، بل ألن المصلحة االسرائيلية تقضي بأن يأكل اللبنانيون بعضهم بعضاً وأن يظل العـرب                 

ية ومن دون أن تسيل نقطـة دم مـن أي           وإن كان ال بد من حرب، فلتكن داخل       . عموماً مشغولين بحالهم  
 .اسرائيلي

  25/1/2011، الحياة، لندن
  

  !!تعيش.. تسقط.. السلطة الفلسطينية .61
  محسن صالح. د

تزايد في اآلونة األخيرة النقاش حول جدوى وجود السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تـصاعدت فيـه                 
رير من أن السلطة لم تعـد المعبـر المرجـو           حالة اإلحباط لدى العديد من قيادات السلطة ومنظمة التح        

  .أفرغت مشروع التسوية من محتواه" إسرائيل"للوصول إلى الدولة الفلسطينية، وأن 
، كانت تأمل التحّول إلى دولة فلسطينية مـستقلة علـى أرض            1994السلطة الفلسطينية التي تشكّلت سنة      

ا النهائية المتعلقة بمـستقبل الالجئـين،       الضفة الغربية وقطاع غزة خالل خمس سنوات، مع حل القضاي         
  ...والقدس، والمستوطنات، والحدود، ومدى سيادة الدولة على أرضها
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غير أنه لم يتم وضع أي إطار زمني ملزم للطرف اإلسرائيلي بالوصول إلى اتفاق نهائي، واالنـسحاب                 
ـ            وقد أنشأ هذا   . نفيذ االستحقاقات لت" إسرائيل"من الضفة والقطاع، كما لم يتم وضع أية آلية دولية ملزمة ل

االتفاق وضعا شاذا، إذ عالج بعض التفصيالت قبل عالج جوهر المشكلة، وكان ملزما لطرف دون آخر،                
إدارة شؤون حياتهم، مع إمكانات     " المساجين"وسمح بتكريس االحتالل وليس بإزالته، وحّمل مجموعة من         

  .رة في أي لحظةالحرمان واإلفشال والقمع والتدمير والمصاد
الحل النهائي، غير أنه لم يتحقق شيء مما توقعـت          " جزرة" عاما تابعت السلطة اللهاث خلف       17طوال  

إنجازه، وهي لم تجد ما تقنع به الشارع الفلسطيني والعربي والمسلم المحبط، حول أية أنباء سارة يحملها                 
  . مسار أوسلو أو خريطة الطريق

زمة التي تواجهها السلطة، غير أّن هناك اختالفًا في طريقـة التعامـل             وهناك شعور فلسطيني بمدى األ    
ومسار األحداث منذ نحو عام يشير إلى تزايد الحديث عن فكرة حّل السلطة لتكون من الخيـارات                 . معها

  .المطروحة، وإن لم ترقَ بعد ألن تكون خيارا متقدما على غيره من الخيارات
  تسقط السلطة

ّل أو إسقاط السلطة أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي قد استنفدت أغراضها، ولـم              يرى مؤيدو فكرة ح   
تعد الوسيلة الممكنة الصالحة إلنشاء الدولة الفلسطينية وتحقيق االنسحاب اإلسرائيلي، وينبهون إلى تآكـل        

 حّل سوى حّل    وبالتالي فال … الدور الوطني للسلطة لحساب خدمة الملفات اإلسرائيلية وخصوصا األمنية        
  :السلطة، عند الوضع في االعتبار

 ضرورة إنهاء عبثية مسار اتفاق أوسلو وخريطة الطريق، بعد ثبوت عدم فعاليته وعدم قدرته علـى                 -1
  .إلزام الطرف اإلسرائيلي بشيء

 إقامة السلطة الفلسطينية أنهت الحكم العسكري اإلسرائيلي، لكنها لم تُنه االحـتالل نفـسه، وجعلـت                 -2
لمفاوضات تبدو بين دولتين أو سلطتين، وليس بين احتالل وشعب تحت احتالل، وانشغلت السلطة بإدارة               ا

، أو بحسب ما وصفه     "استعمار نظيف "الحياة اليومية والمعيشية، في حين تحول االحتالل اإلسرائيلي إلى          
 غازيـت اسـتعمار     الكاتب اإلسرائيلي ميرون بنيفستي، ومدير استخبارات الجيش اإلسـرائيلي شـلومو          

  . أو فاخر" ديلوكس"
، وينزوي الوجه البشع لالحـتالل، ويـضرب الفلـسطينيون          "الملفات القذرة "إذ بينما تتولى السلطة كافة      

بأنفسهم قواهم المقاوِمة، يستمتع االحتالل بوضع مريح، يتابع فيه بشكل حثيـث االسـتيطان والتهويـد                
 ولذلك يجب إنهاء الدور الوظيفي للسلطة الذي تخدم         .ومصادرة األراضي وفرض الحقائق على األرض     

  .من خالله أجندات إسرائيلية، دون تحقيق األجندات الوطنية
 ضرورة تحميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني الذي يحتلـه، قانونيـا               -3

أي طرف فلسطيني، طالما أن الطرف اإلسرائيلي       ، وأال يتحملها    ...وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا   
  .غير جاّد في االنسحاب، ويبحث فقط عن مجرد وكالء أو غطاء الحتالله

 وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، على اعتبار فشل مسار التسوية، وعلى اعتبـار أن الـشعب                 -4
قريـر المـصير وفـق المواثيـق        الفلسطيني تحت االحتالل، وله الحق في المقاومة واالستقالل، وحق ت         

  .والقوانين الدولية
 السلطة لم تعد ذراعا لمنظمة التحرير بقدر ما أصبحت ذراعا لالحتالل، وهي قد كسرت مجاديفهـا                 -5

، ومن خالل ضرب قوى المقاومة ومالحقتها، حتى لـو أدى           "نبذ العنف "وبدائلها اإلستراتيجية من خالل     
أما المنظمة فتحولت إلى    . مزيق النسيج االجتماعي للشعب الفلسطيني    ذلك إلى ضرب الوحدة الوطنية، وت     

وال بّد من استرجاع الدور الوطني والفاعل للمنظمة، باعتبارها حاضنة للمشروع           . ظّل باهت تابع للسلطة   
  .الوطني الفلسطيني، الذي يضم كافة فصائل وفاعليات المجتمع الفلسطيني
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، بعد ثبوت فـشل شـروط اللعبـة         "إسرائيل" للعبة السياسة مع      فتح المجال أمام وضع شروط جديدة      -6
  .الحالية

 فتح المجال أمام إنشاء سلطة مقاوِمة تحت االحتالل، تترك المظـاهر الـشكلية للـسلطة، وتتـرك                  -7
لالحتالل تحمل مسؤولياته، وتركز عملها على مقارعته وإنهاء وجـوده، محتذيـة نمـوذج االنتفاضـة                

  . 1993-1987المباركة األولى 
 إنهاء عدد من مظاهر الفساد في المجتمع الفلسطيني، كالفساد اإلداري والمالي في السلطة، والتعاون               -8

  .مع االحتالل، واالرتهان للمعونات الدولية، والبحث عن رفاه مصطنع تحت االحتالل
سلو، وبما أن قطاعات    وأميركا لن تقبال في الضفة الغربية إال كيانًا تحت شروط أو          " إسرائيل" بما أن    -9

ترفض ذلك، فإن الوحدة الوطنيـة      ) وغيرها... اإلسالميون وقوى اليسار  (واسعة من الشعب الفلسطيني     
الحقيقية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، لن ينجز إال بتجاوز شروط أوسلو، أو بتجاوز الشروط التـي                

لى استمرار االنقسام أو إلـى حـّل الـسلطة          قامت السلطة على أساسها، وهو ما سيؤدي في النهاية إما إ          
  . نفسها

  تعيش السلطة
يرى مؤيدو بقاء السلطة أنه من السابق ألوانه حلُّ السلطة، وأنه ما زال هناك مجال لمراكمـة اإلنجـاز                   

  :وإصالح الخلل إن وجد، وأبرز حججهم هي
ء سلطة وطنيـة، توظـف       نجح الفلسطينيون في بناء العديد من الحقائق على األرض من خالل إنشا            -1

عشرات اآلالف من الكوادر في مختلف الوزارات واألجهزة، التي تمثل البنية التحتية للدولة الموعـودة،               
وانتزعوا اعترافًا إسرائيليا أميركيا بالشعب الفلسطيني، وبحقه في إنشاء دولته في الضفة والقطاع بغض              

ر مصالح الفلسطينيين وفـق أجنـدة وطنيـة، وتلقـى           ثم إن السلطة تدي   . النظر عن حجمها وصالحياتها   
  .اعتراف وتعاون بلدان العالم، وال ينبغي إضاعة مثل هذه المكاسب

 أن حّل السلطة يعني إعادة االحتالل اإلسرائيلي، وتحكمه في كافة مفاصل الحياة، وتنفيـذه ألجندتـه                 -2
  .بشكل أكثر حرية، وإطالق يده دون قيود

عالن عن فشل الفلسطينيين في إدارة أنفسهم، وهو تأكيـد لمقـوالت االحـتالل               أن حّل السلطة هو إ     -3
  .اإلسرائيلي بأن الفلسطينيين ال يستحقون دولة مستقلة

 أن السلطة هي معبر مؤقت باتجاه االستقالل وإقامة الدولة، ومهما كانت مراوغة االحـتالل، فـإن                 -4
 الفلسطينية في نهاية المطاف، ولم يـستنفد مـشروع          المجتمع الدولي وحتى أميركا، ملتزم بإقامة الدولة      

وال يجوز إغالق الباب أمام هذه      . التسوية أغراضه حتى اآلن، بوجود بيئة عربية وإسالمية ودولية تتبناه         
  .الفرصة، التي قد تعني عدم إقامة الدولة الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة

قيقية وواقعية مقنعة يتبناها الفلـسطينيون، ويمكـن أن          أنه حتى لو تم حّل السلطة، فال توجد بدائل ح          -5
  .يتقبلها الواقع العربي والدولي

 أن فكرة حّل السلطة بحاجة إلى توافق وطني فلسطيني، خصوصا بـين ركيزتيـه الكبيـرتين فـتح              -6
 وحماس، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ليكون قادرا على تحمل النتائج المترتبة على الحـل، وطـرح               

  .بدائل جديدة، وما لم يحدث التوافق، فإن عملية الحّل ستظل فكرة عدمية
 أن حّل السلطة سيعني وقف مساعدات الدول المانحة المقدرة بمئات الماليين، ووقـف الكثيـر مـن                  -7

  .المشاريع واألعمال، وفقدان عشرات اآلالف من الموظفين لمصادر رزقهم
  تعيش السلطة ولكن: حركة فتح
خط فتح الرسمي يدعم بقاء السلطة، وإن كان العديد من المسؤولين يتحدثون بمرارة عمـا آلـت      ال يزال   

والتصريحات التي تصدر من قيادات السلطة وفتح حول إمكانات حّل السلطة تدخل في إطار              . إليه األمور 
  . ي أطر فتحإبداء االنزعاج، أو التهديد أو الضغط السياسي، لكنها ال ترقى إلى تحول حقيقي وواسع ف
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وبال شك فإن هناك حالة إحباط كبيرة في األوساط القيادية لحركة فتح نتيجـة انـسداد مـسار التـسوية                    
عمليا للعديد من أدوار السلطة الوطنية، وإبقائها واجهة تعمل في األطـر            " إسرائيل"السلمية، ونتيجة إلغاء    
  . التي يرتضيها االحتالل

رئيس عباس، وصائب عريقات، ونبيل شعث، وأبو عالء أحمد قريـع،           وقد نقل خيار حّل السلطة عن ال      
ومن جهة أخرى فإن عددا من القيادات الفتحاويـة وقيـادات           . وغيرهم... ومحمد اشتية، وجمال محيسن   

  .السلطة تؤكد على استبعاد خيار حّل السلطة، أمثال سالم فياض، ومحمد دحالن، وجبريل الرجوب
  لكنتسقط السلطة و: حركة حماس

حركة حماس عارضت وال تزال تعارض اتفاق أوسلو، ولم ترّحب أصالً بإنشاء السلطة، وتابعت العمل                
ومع أن عددا مـن  . المقاوم، لكنها تعاملت بنوع من الواقعية مع السلطة التي هي إحدى مخرجات االتفاق     

م يصدر موقـف رسـمي      قيادات حماس دعوا إلى إنشاء سلطة مقاوِمة غير ملتزمة بسقف أوسلو، فإنه ل            
  . نهائي لحماس يدعو إلى إسقاط أو حّل السلطة في رام اهللا

وطالما أن السلطة أصبحت أمرا واقعا، فقد اختارت حماس المشاركة السياسية، لتقـوم بتغييـر الـدور                 
  .الوظيفي للسلطة بحيث تصبح سندا للمقاومة، ولتقوم بمحاربة الفساد وخدمة الشعب الفلسطيني

فادت حماس من االنتخابات التشريعية كأداة وفرتها السلطة لتأكيد الشرعية الشعبية لتيار المقاومة،             وقد است 
وحاولت أن تدخل في مؤسـسات الـسلطة        . بعد أن أكدت شرعيته النضالية من خالل انتفاضة األقصى        

 حددها اتفـاق    وتديرها من خالل الحكومتين العاشرة والحادية عشرة، إال أنها ترفض شروط اللعبة التي            
ـ    وإن سـعي حمـاس للعـب وفـق         . ، كما ترفض وقف المقاومة    "إسرائيل"أوسلو، وترفض االعتراف ب

شروطها هو الذي أدى للحصار، ومحاوالت إسقاط حكومتها، واعتقال نوابها وإغـالق مؤسـساتها فـي         
  .الضفة الغربية

دمت شـرعيتها الـشعبية     وعلى الرغم من الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، فإن حماس استخ           
وقوتها العسكرية في فرض شروطها، وتجاوز سقف أوسلو والسقف الموضوع للسلطة، مـستفيدة مـن               

فتشكل نظام ال يقع تحت الحكم العسكري وال تحت االحـتالل،           . فرصة االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع    
ة واألمنيـة، وال ينـسق مـع        وال يعتمد على المنح والمساعدات األجنبية المغموسة بالشروط الـسياسي         

ومعنى ذلـك أن حمـاس      . االحتالل، ويرتب أوضاعه بالتعاون مع القوى الوطنية، ويتبنى خط المقاومة         
  .أحدثت انقالبا في طريقة عمل السلطة، وليس بالضرورة انقالبا على السلطة، في قطاع غزة

يادة السلطة في رام اهللا، وهي      وترى حماس أن حركة فتح هي التي تسيطر على منظمة التحرير وعلى ق            
كما ترى أنه ال يمكن حّل السلطة دون توافق وطني، وبـدون هـذا              . بالتالي المعنية أساسا بحّل السلطة    

  .التوافق سيحدث صراع داخلي ومزيد من التعقيد للوضع الفلسطيني
  أسئلة برسم اإلجابة

إن عاجالً أو آجالً مضطرة لإلجابـة       نفسها  ) وخصوصا فتح وحماس  ( سوف تجد كافة القوى الفلسطينية      
  :بوضوح عن عدد من األسئلة المتعلقة بمستقبل السلطة الفلسطينية، من أبرزها

إلى أي مدى يمكن االستمرار في سـلطة كهـذه، تحقـق            : بالنسبة لفتح والقوى المؤيدة لخط التسوية     * 
  أغراض االحتالل أكثر مما تحقق أهداف المشروع الوطني؟

إذا ثبت أنه ال يمكن تحقيق برنامج إصالح وتغيير تحت          : اس والقوى المؤيدة لخط المقاومة    بالنسبة لحم * 
االحتالل، وال يمكن قيادة السلطة في الضفة الغربية دون إيقاف برنامج المقاومة، وإذا ثبت أنه حتى فـي                  

تكرر، فهل مـن    حالة الفوز في االنتخابات، فإن مسلسل عدم االعتراف والحصار واالعتقال واإلفشال سي           
المناسب العودة إلى السيناريوهات نفسها المطروحة في أوراق المصالحة، خصوصا المتعلقة باالنتخابات            

  وإدارة السلطة تحت االحتالل، أم يجب إعادة النظر في أولويات ترتيب البيت الفلسطيني؟
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بدائل ناجعة ومحتملة كـاللجوء     كيف يمكن تحويل البدائل األخرى إلى       : بالنسبة لكافة القوى الفلسطينية   * 
للمقاومة، وتشكيل سلطة مقاوِمة؟ وإجبار العدو على االنسحاب؟ وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على              

  أرضها؟
 24/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   المرعبوزلزالها "الجزيرة"وثائق  .62

  عبد الباري عطوان
ليس في  ' الجزيرة' السلطة الفلسطينية التي حصلت عليها قناة        أخطر ما تكشفه وثائق دائرة المفاوضات في      

حجم التنازالت المخيف الذي تضمنته فيما يتعلق بموضوع القدس المحتلة ومستوطناتها والحرم الشريف،             
وانما ايضا في تولي حفنة صغيرة، تعد على اصابع اليد الواحدة، التفاوض باسم عشرة ماليين فلسطيني                

  .ت، دون اي مرجعية او رقابة او مساءلةفي الوطن والشتا
فالمفاوضون الفلسطينيون، وعلى رأسهم الدكتور صائب عريقات، لم يكتفوا بالقبول بجميع المـستوطنات             
المحيطة بالقدس المحتلة، باستثناء مستوطنة جبل ابوغنيم، وانما تطوعوا بالتنازل عن ما يسمى بـالحي               

ط البراق، وسلموا بالحق االسرائيلي في حي الـشيخ جـراح،           اليهودي، وجزء من الحي االرمني، وحائ     
الـى جانـب    ) مصر والسعودية واالردن  (لتشكيل لجنة من ثالث دول عربية       ' خالقة'وتقدموا باقتراحات   

  .امريكا واسرائيل والسلطة الوطنية وتأجيل مسألة البحث عن السيادة
اص الذين نصبوا انفسهم لتقريـر مـصيره،        لم يعط الشعب الفلسطيني اي تفويض لهذه الحفنة من االشخ         

والتنازل عن ثوابت وطنية باسمه، فالرئيس محمود عباس منتهية فترة رئاسته، وكذلك اللجنـة التنفيذيـة                
لمنظمة التحرير التي ينطق باسمها السيد ياسر عبدربه، وكذلك المجلس الوطني الفلـسطيني، والمجلـس               

  .التشريعي
 ديمقراطيا، والمسؤولة امام حزبها والكنيست، ترفض مطلقا الحـديث عـن            السيدة تسيبي ليفني المنتخبة   

موضوع القدس المحتلة، وتقول انها غير مفوضة، بينما يدعي السيد عريقات انـه مفـوض ويعـرض                 
تنازالت عن احياء كاملة في المدينة المقدسة، ويقترح لجاناً، ويقبل بتبادل اراض، وال نستغرب، اذا لـم                 

فهم دائما يبدأون بالرفض ثم يعودون ليقبلوا ما رفضوه، ونأمل ان           . ان يقبل بتبادل سكان   يجد من يوقفه،    
  .يخالفوا سنتهم هذه المرة

ال نريد ان نتعجل االمور، فما جرى الكشف عنه من وثائق حتى اآلن يظل قمة جبل الجليد، فقد تنـازل                    
 يشكل اساس قضية الصراع العربي      المفاوض الفلسطيني عن حق العودة بالصورة التي نعرفها، وهو حق         

ـ االسرائيلي، كما جرى االعتراف بيهودية الدولة االسرائيلية قبل اعوام، عندما اكد الدكتور عريقـات،               
لم ننكر ابدا حق اسرائيل في تعريف نفسها، اذا كنتم تريدون ان تسموا انفسكم دولـة          'وايده ياسر عبدربه    

نحن ال نتدخل في شؤونكم نحن نعترف بـدولتكم كمـا           ..  تريدون اسرائيل اليهودية يمكنكم تسميتها كما    
  .'تريدون ان تعرفوها النفسكم

عدم االعتراض على تسمية اسرائيل دولة يهودية، بل واالعتراف بها وفق ذلك يعني سحب الشرعية من                
يها طـرد   وجود مليون ومئتي الف عربي، وافساح المجال امام تطهيرهم عرقيا بالطريقة نفسها التي تم ف              

  .1948ما يقرب من المليون فلسطيني عام 
' ' '  

تعريف حق العودة لالجئين الفلسطينيين، كما جاء في الوثائق الرسمية ومحاضر المفاوضات، هو عـودة               
مئة الف الجئ على مدى عشر سنوات حسب طلب المفاوض الفلسطيني، مقابل اصرار ايهود اولمـرت                

  .على مدى خمس سنوات وبشروط تعجيزية، ومعايير صارمةعلى القبول بعودة خمسة آالف الجئ 
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ال نستغرب مثل هذه التضحية بحقوق ستة ماليين الجئ فلسطيني، ونحن نعرف ان السيد ياسر عبد ربه،                 
هو اول عضو في اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية يتنازل رسميا عن حق العودة، مثلما ورد في وثيقة                 

  .جنيف الشهيرة
منى لو ان رد السلطة على الوثائق جاء عاقال ومنطقيا، ومؤدبا، وركز على مـا ورد فيهـا مـن                    كنا نت 

الشخصي، وممارسة كل انواع التضليل واللف والـدوران،        ' التجريح'تنازالت، وبطريقة مقنعة بدال من      
ل فيهـا،   بمقاطعتها وعدم ظهور اي مـسؤو     ' فرمان'في رام اهللا، واصدار     ' الجزيرة'ومهاجمة مكتب قناة    

  .ولكن تمنياتنا، ونقولها بكل اسف، لم تتحقق
فحتى السيد عمرو موسى الذي استعانت به السلطة للتغطية على تنازالتها لم يشفع لها، ولم يلـق اليهـا                   

بان السلطة  ' الغمغمة'بطوق النجاة المطلوب، واكتفى السيد موسى بالقول انه لم يتابع برنامج الجزيرة، و            
  . مواقفها التفاوضية، ولم يؤكد جازما ان هذه الوثائق مودعة في خزائنهاتطلع الجامعة على

واذا كان ما قاله المسؤولون في السلطة حول اطالعهم مسؤولين عربا على هذه الوثائق، وال يوجـد اي                  
دليل يثبت ذلك حتى اآلن، فالشعب الفلسطيني اولى باالطالع عليها، او مؤسساته الوطنية وما تبقى منها                

  .ى االقلعل
نشك بان يكون اي من حلفاء السلطة في المنظمات الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمـة قـد                  
اطلعوا على هذه الوثائق او اي جزء منها، فقد فوجئوا بما ورد فيها مثلهم مثل اي مواطن عربي عادي،                   

  .لمعرفة التفاصيل' الجزيرة'وتسمروا امام شاشة 
ضوا التنازالت الفلسطينية فعال، ليس النها غير موجودة مثلما قال الـدكتور عريقـات،              االسرائيليون رف 

. وانما النهم يريدون كل شيء، وال يريدون تقديم اي شيء للمفاوض الفلـسطيني غيـر فتـات الفتـات                  
فموضوع القدس محسوم بالنسبة اليهم وكذلك موضوع الالجئين، وعلى المفاوضين الفلسطينيين ان يقبلوا             

  .بارض صحراوية او يشربوا من مياه غزة
' ' '  

المأساة الكبرى ستتمثل بما هو قادم من وثائق، خاصة حول التنـسيق االمنـي، وتقريـر غولدسـتون،                  
والصداقة الحميمية بين اعداء االمس، حيث التواطؤ مع العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، واالشتراك              

حزب السلطة، توقعنا ان يقرر     ' فتح'اء االقصى التابعة لحركة     في تصفية مناضلين شرفاء من كتائب شهد      
الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخاذ اجراء فوري في حق المسؤولين عن تهريب مثل هذه الوثـائق،                
مثلما يحدث حتى في كهوف تورا بورا، ولكنه لم يفعل لألسف، وقرر تشكيل لجنة لبحث االمـر، ومـن                   

 ونتائج تحقيقاتها لن يختلفا عن مصير جميع اللجان السابقة، وآخرها لجنـة             المؤكد ان مصير هذه اللجنة    
  .على قطاع غزة' حماس'التحقيق في مسألة استيالء قوات 

ـ    ' الجزيرة'الرد على وثائق     ، والشتائم والتخوين، خاصة من قبل اناس ينـسقون         'الردح'ال يجب ان يتم ب
عودة الى الثوابت الوطنيـة، واالعتـراف بفـشل الخيـار           امنيا مع العدو االسرائيلي، وانما من خالل ال       

التفاوضي علنا، واالقتداء بسنة الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي فجر االنتفاضة، وانخرط فـي تنـسيق                
  .وليس مع العدو' حماس'امني مكثف مع حركة 

  25/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  هل يعرف القارئ كم هو سّيئ هذا الوضع؟ .63
  زنجهاد الخا

بما انني ال أمثل غير نفسي في ما أكتب فإنني أقول بأوضح عبارة ممكنة انني ال أقبل اطالقاً أي تنـازل                     
لم أقـل    (1967فلسطيني إلسرائيل في القدس، أو أي مستوطنات من أي نوع في أي مكان من أراضي                

  ).األراضي الفلسطينية ألنها كلها أرض فلسطينية من البحر الى النهر
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مبادرة العربية وال أريد حرباً، إال أن هذه حدود ما أقبل كمواطن عربي، وإذا فاوضـت الـسلطة                  أقبل ال 

  .التي أعلنتها هي ال حماس أو غيرها فهي ستفقد شرعيتها" المسلّمات"الفلسطينية على أي من 
ترض أن  ولم أسمع منها سوى عناوين، ويف     " الجزيرة"ال أدري مدى صحة، أو دقة، المعلومات التي بثتها          

أقرأ المادة كلها وأحاول أن أرى إذا كانت كاملة أو مبتسرة، أو أن هناك تسريبات أخرى لم تبث بعد، إال                    
  .أن حظي سّيء، وربما في سوء حظ األمة هذه األيام

كنت في دمشق وتركتها األحد في الرابعة صباحاً الى مطار بيروت، ووصلت الى لندن ظهراً، وأكتـب                 
مع ذلك  . مسافر الى دافوس للمشاركة في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي         ظهر االثنين وأنا    

  .الموضوع من األهمية انني ال أستطيع تركه الى حين عودتي الى لندن بعد أسبوع
في دمشق مساء السبت، كنت على عشاء مع األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، وتحدثنا                

تبع اجتماعنا بـساعات قليلـة      " الجزيرة"سطينية وغيرها، إال أن موضوع تسريبات       عن قضايا كثيرة، فل   
  .فقط، ويبدو ان سوء الحظ العربي عاّم يصيب األمة، وفردى لكل مواطن

هل يعرف القارئ كم هو سّيئ هذا الوضع؟ للمرة األولى على امتداد معرفتي باألخ أبـو الوليـد، كـان                    
غى على كل حديث آخر، جزءاً بسيطاً من الجلسة، فقد راجعنا أحـداث             وهو عادة يط  " القضية"حديثنا عن   

لبنان، وما يمكن أن تتمخض عنه المشاورات النيابية االثنين، وهل عمر كرامي هو مرشح المعارضة أو                
كذلك تناولنا  . أن اسمه مطروح لتحويل األنظار عن المرشح الحقيقي، مثل نجيب ميقاتي أو محمد صفدي             

نعكاساتها على بقية الدول العربية، بل اننا درسنا االقتصاد السوري من وحي مقال سألت              أحداث تونس وا  
  .فيه هل سورية تملك القدرة لتصبح سنغافورة الشرق األوسط

بالنسبة الى القضية الفلسطينية كنت قمت بجهد وساطة في مطلع الصيف بـين حمـاس وفـتح بعـد ان                    
وكررت المحاولة قبل شهرين وفـشلت فـي        . اب العالقة راجعت الوضع مع المسؤولين المصريين أصح     

المرتين فشالً ذريعاً، فالمفاوضات بين فتح وحماس في دمشق اصطدمت بصخور الوضع األمني وغرقت              
  .في البحر

كان الطرفان اتفقا على أكثر نقاط البحث، واختلفا على األمن فقط، فحماس تريده شراكة، وفـتح تريـد                  
ووجدت شخـصياً ان االتفـاق فـي        .  من دون دور لحماس في الضفة الغربية       دوراً لها في قطاع غزة،    

موضوع األمن يضر أكثر من االختالف، ألن إسرائيل لن تسمح بأي وجود أمني لحماس فـي الـضفة،                  
وستسجن من تستطيع من رجالها أو تغتالهم، ثم تستعمل التعاون األمني عذراً لضرب جميع اإلنجـازات                

أرجو أال يزايد علّي أي قارئ، فأنا أتحدث عن إنجـازات اقتـصادية             (الم فياض   االقتصادية لحكومة س  
حقيقية على األرض، وهذه معلومات ال تقبل التأويل، أما القارئ فرأيه حقّ لـه طالمـا انـه ال ينكـر                     

  ).المعلومات
يمن، وتونس  وهكذا فالعرب يحرقون أنفسهم في الشوارع والسودان يقسم، والقاعدة تنشط بجرائمها في ال            

ثـم  . وهناك قتل يومي في العراق، ولبنان على كف عفريت        . من دون استقرار بعد سقوط نظام بن علي       
 تلفظ  2010اقرأ عن تنازالت فلسطينية إلسرائيل وأقرأ معها ان تفجير كنيسة القديسين في االسكندرية، و             

ع القاعدة، وسبق لـه أن خـاض        الغّزي، وهو جماعة متطرفة على عالقة م      " جيش اإلسالم "أنفاسها دبره   
  .مواجهة مسلحة مع حماس في القطاع ألنه يعتبر انها ال تحكم القطاع وفقاً للشريعة

ما سبق يعني ان فصيالً متطرفاً يزايد على حماس وهي فصيل مقاومة إسالمي، ثم الحظوا انه إذا صح                  
ت، ليركز على المسيحيين في الـبالد       االتهام، فهذا الفصيل ترك تحرير فلسطين لربنا، أو قرر انها حرر          

  .العربية
ان الوضع  " جيش اإلسالم "قلت لألخ خالد مشعل، قبل خبر تنازالت السلطة وقبل االتهام المصري لتنظيم             

وكان لـألخ   . العربي الحالي هو أسوأ ما رأيت منذ وعيت الدنيا، وعلى امتداد عقود عملي في الصحافة              
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ما أصبح أقرب الى رأيي فمع كل خبر جديد أشعر بأن األمة تخطو خطوة              أبو الوليد رأي آخر، إال أنه رب      
  .أخرى نحو الهاوية، وليس عندي سوى أن أطلب رحمة اهللا لنا جميعاً

  25/1/2011، الحياة، لندن
  

  يبارك للموظف السرقة والبيع" بائع المحاضر القديم" ويخجلونرجال السلطة ال  .64
  نافذ أبو حسنة

بث الوثائق التي تحصلت عليها، حول المفاوضات بين السلطة الفلسطينية، وحكومة           مع بدء قناة الجزيرة     
العدو الصهيوني، بدا رموز السلطة الذين كانوا من صناع هذه الوثائق في حالـة ال يحـسدون عليهـا،                   
ولكنهم كالعادة اختاروا المكابرة والتكذيب، والشكوى من مؤامرات تحاك ضد المشروع الوطني وصمود             

  .طة إلى آخر تلك المعزوفة البائسةالسل
السيد صائب عريقات اضطر إلى شرب الماء بشكل متواصل، عله يستعيد رشده من الصدمة، قبـل أن                 

ولم تقف مع السلطة في معركتها ضـد اإلدارة         ": يبدأ البكاء على المشروع الوطني الذي ضيعته الجزيرة       
 رويدا بدأ يتحدث مرة عن أن الوثائق كاذبة، ومـرة           ثم مع استعادته الوعي رويدا    ". األمريكية وليبرمان 

". األشقاء العرب "عن أن الوثائق منشورة ومعروفة، وأنه تولى شخصيا، بأمر من الرئيس توزيعها على              
وصار المشاهد والمتابع في حيص بيص، فالسيد عريقات لم يستطع أن يخبرنا بكلمة واضحة عن حقيقة                

  .اذبة، وال هو أقنعنا بالمؤامرة التي تتعرض لها سلطتهما جرى، إن كان يعتبر الوثائق ك
اإلعالم الفلسطيني ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي مفبرك، ومخـصص           " معجزة"في اليوم التالي أطل     

لألصحاب ومن يسمونهم مسؤولو اإلعالم والثقافة، ليتطوع بعضهم مطالبا بتركيز الهجوم على زمالئـه              
  .المفترضين في الجزيرة

 عبد ربه وكما هي عادته في التلفيق والتزوير وقلب الحقائق، ذهب باتجاه الهجوم على الجزيـرة،                 السيد
ودولة قطر، ورغم أنه استحضر كل قاموسه في الحذلقة اللغوية، وذلك النوع من الـشتائم الـذي يتقنـه                   

 له من المطبـات،     بامتياز، وكان وراء تكليفه بإدارة إعالم السلطة، فقد وقع السيد ياسر في ما ال حصر              
الذي تقوم به الجزيرة،    " التزوير"وانكشاف التزوير واالضطراب، وكما زميله في اليوم السابق، فقد كذب           

  ).أو أنه سرقها من مكتب(ثم تحدث عن موظف صغير قام ببيع الوثائق 
نقاش االرتباك لدى مجموعة السلطة، جاءت ترجمته واضحة لمن راقب مؤتمر عبد ربه، هم ال يريدون                

وبدل ذلك يقومون بالشتيمة وبتجريب خفة الدم والـسماجة         . وثائق تدينهم، أو تكشف حقيقة ما يقومون به       
أيضا، فعبد ربه كما صاحبه في اليوم السابق يقولون إن الوثائق منشورة ومتاحة، فإن كانت كذلك لمـاذا                  

ليست فلسطينية، حسنا وماذا عـن      و" الخرائط إسرائيلية : "كل هذا الغضب أيها السادة؟ ثم يعودون للقول       
يستطيع جيدا تمييز الوثائق وفرزها، وهو مـؤرخ        " بشير نافع "توقيعاتكم عليها؟ ثم بالمناسبة فإن الدكتور       

  .واسع العلم واالطالع، وليس مجرد مستودع لقاموس الشتائم، كما هو حال قائد اإلعالم الفلسطيني
حقة مفاجئة كثيرا، ومن يراقب سلوك هذه المجموعة منذ ما          شخصيا، لم أفاجأ وربما لن تكون الوثائق الال       

قبل أوسلو حتى اآلن يستطيع أن يخمن ما يمكن أن تقوم به، ولكن لألمانة استوقفني في مؤتمر عبد ربه                   
  :أمران
التي تحصل في المفاوضات، والحديث هنا طبعا عـن        " اإلنسانية واالجتماعية "إشارته إلى القضايا    : األول

تتبادلون عبـارات إنـسانية، وربمـا تمزحـون         . جيد.. ولمرت وباراك، وباقي مجموعة القتلة    ليفني وأ 
وتضربون مواعيد، أنتم أحرار في كل هذا االنجراف إلى المهاوي ولكن كفوا عن االدعاء بأنكم تمثلـون                 

كـي  شعبنا كفوا، ألن أمهات الشهداء وألن األسرى، وألن الجرحى، وألن كل جروحنا تأبى أن تسكن،                
  .تتبادل وصحبك اللمسات اإلنسانية مع قاتلينا
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صـحتين  .. "لدى إشارته إلى الموظف الذي باع الوثائق بحسب زعمـه         " صحتين على قلبه  "قوله  : الثاني
، وصاحب باع في البيع والـشراء،       "محاضر قديم "تعكس ثقافة أصيلة لدى عبد ربه، فهو بائع         " على قلبه 

  .والمتاجرة بكل شيء
 الشوط في أوله، كان الحديث عن القدس، وكنا نعرف ما تقومون به، وربما أن ما سيحكى                 عموما ما زال  

عن التنسيق األمني وسواه، يجعلكم تخجلون، وتتصرفون وفقا لما يمليه الخجل، الحقيقـة أشـك فـي أن           
وا، نريد  نحن ال نخجل مما نقوم به، ال نريدكم أن تخجل         : تفعلوا ذلك، منذ وقت ليس باليسير وأنتم تقولون       

 .كفى. أن تكفوا عن المتاجرة بدمنا
  25/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
  :كاريكاتير .65

  

  
  25/1/2011الوطن،الدوحة،

    


