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   الستهداف المقاومة    "إسرائيل " نسقت مع الفلسطينيةالسلطة: وثائق قناة الجزيرة .1

فلسطينية واألجهزة األمنيـة    أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن التنسيق األمني بين السلطة ال           
وقد حدا ذلـك    . لالحتالل بلغ مرحلة متقدمة من التعاون بهدف توجيه ضربات لمختلف فصائل المقاومة           

، في حـين أقـرت األخيـرة بقتلهـا          "الرائع"بواشنطن وتل أبيب إلى االعتراف بدور مخابرات السلطة         
  ". سلطة البندقية"فلسطينيين في سبيل إقامة 

 بين وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلـسطيني            2005ل عام   ففي لقاء خال  
السابق اللواء نصر يوسف، الذي كان مسؤوال أمنيا آنذاك، تكشف الوثائق السرية أن السلطة الفلـسطينية                

ـ  -والحكومة اإلسرائيلية ناقشتا سويا اغتيال القيادي في كتائب شهداء األقصى            سكرية لحركـة   الذراع الع
  .  حسن المدهون بغزة-)فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 

نائب مـدير   (حسن المدهون نعرف عنوانه، ورشيد أبو شباك        "وفي الحوار بين الجانبين يقول موفاز إن        
، فيرد عليه نـصر يوسـف بـالقول         "يعرف ذلك، لماذا ال تقتلونه؟    ) األمن الوقائي الفلسطيني بغزة سابقا    

  ".يمات لرشيد وسنرىأعطينا تعل"
، استهدفت الطـائرات اإلسـرائيلية      2005تشرين الثاني   /وبعد ذلك بأسابيع، وفي األول من شهر نوفمبر       

الذراع العسكرية لحركـة    -بصواريخها حسن المدهون، والمسؤول العسكري في كتائب عز الدين القسام           
  . هادهما فوزي أبو القرع، مما أدى إلى استش-)حماس(المقاومة اإلسالمية 

ولقي التعاون االستخباري بين الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، إشادة كبيرة من المسؤولين األميركيين            
  .واإلسرائيليين، كما تثبت الوثائق

كما تكشف الوثائق عن خطتين استخباريتين بريطانيتين تدعو إحداهما العتقال قيادات حركتـي حمـاس               
عداد غرفة عمليات مشتركة متصلة بإسرائيل بهدف الحد مـن العمليـات            والجهاد اإلسالمي، وثانيتهما إل   

  .االستشهادية
   مواجهة حماس

وإضافة للتعاون االستخباري لتصفية نشطاء المقاومة، تظهر الوثائق أن السلطة كانت تلح على المنـسق               
ز تـسليحها القـوى     األمني في األراضي الفلسطينية الجنرال األميركي كيث دايتون إلقناع إسرائيل بتعزي          

األمنية الفلسطينية لمواجهة حماس، وهو ما كان جليا في كالم كبير المفاوضـين الفلـسطينيين صـائب                 
الحـرس  "، حـين قـال إن       2006حزيـران   /عريقات في اجتماع عقده مع دايتون في العاشر من يونيو         

  ".هذا األمر حيوياالرئاسي في أشد الحاجة إلى السالح والذخيرة خصوصا أن الوضع في غزة يجعل 
ـ       من الشهر نفسه على لسان المدير العام للشرطة الفلسطينية حازم           11وكررت السلطة نفس الطلب في ال

لتقييم األسلحة التي نحتاجها يجب أن نأخذ بعين االعتبار األسـلحة التـي بأيـدي               "عطا اهللا الذي قال إنه      
وعليه فإن األسلحة الخفيفة ليست     . فع الثقيلة المتطرفين، والتي تتضمن صواريخ آر بي جي وقذائف المدا        

  ". كافية
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التي حـصلت   -وإضافة إلى التنسيق األمني بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، تكشف الوثائق السرية            
 أن السلطة الفلسطينية، رغم إلحاحها على الحصول على األسلحة لمواجهـة المقاومـة،              -عليها الجزيرة 

  .عة السالح في نهاية المطافقبلت مع ذلك بدولة منزو
وتأكيدا من السلطة على تعاونها والتزامها بتنفيذ التعهدات األمنية تجاه الطرف اإلسرائيلي، قـدمت لتـل                

  ". النجاحات األمنية للسلطة الوطنية"أبيب وثيقة سرية حصلت عليها الجزيرة معنونة بـ
  أرقام

 وتغطي التعاون األمني في الفتـرة مـن         2009ن  حزيرا/وهي مؤرخة بالتاسع من يونيو    -وتعدد الوثيقة   
 مـن   3700اعتقال ما يقـارب     : "ما يلي " النجاحات" من تلك    - 2009 وحتى مايو    2008شباط  /فبراير

 شخص للمساءلة حول جنح مختلفة بما فـي ذلـك           4700منتسبي المجموعات المسلحة، استدعاء حوالي      
 قطعة سالح، االستيالء على ما يزيد على        1100 االنتساب إلى مجموعات مسلحة، مصادرة ما يزيد على       

مليونين وخمسمائة ألف شيكل تابعة لمجموعات مسلحة، ومصادرة العديد من المواد التي تحرض علـى               
  ".العنف

   زكاة وخطب..صائب عريقات
لقد استثمرنا وقتا وجهدا، وحتى قتلنا أبناء شعبنا ألجـل حفـظ            "وفي نفس الوثيقة يقول صائب عريقات       

لسنا . يقوم بكل ما هو ممكن من أجل بناء المؤسسات        ) سالم فياض (رئيس الوزراء   . ظام وحكم القانون  الن
نحـن نجتهـد    . دولة بعد، ولكننا الوحيدون في العالم العربي الذين يراقبون الزكاة والخطب في المساجد            

  ".للقيام بما علينا
ماع مع مدير المركـز اإلعالمـي فـي         في اجت -ويكشف القنصل العام األميركي في القدس جاك واليس         

 أن مدير األمن الوقائي الـسابق فـي غـزة           -2009شباط  /السلطة غسان الخطيب في الثامن من فبراير      
القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد دحالن كان قد التزم له بأن يرسل إلـى الواليـات                   

بعد ذلـك أرسـل لنـا دحـالن         . "ودا على سفرهم  المتحدة قائمة بكل الذين تفرض السلطة الفلسطينية قي       
  ".أبو شباك القائمة، واقترحنا إضافة بضع مئات أخرى من األسماء، ووافقا على اإلضافات) رشيد(و

  ال حدود للتعاون
ليـست  "، يقول عريقـات     2008آب  / أغسطس 26وفي اجتماع أمني أميركي إسرائيلي فلسطيني بتاريخ        

  ".هذا كالم"لكن تسيبي ليفني ترد بأن ". إلرهابهناك حدود للتعاون في محاربة ا
مخاطبا - قال المدير العام للشرطة الفلسطينية حازم عطا اهللا          2008شباط  / فبراير 11وفي اجتماع بتاريخ    

لقد قمنا   "-رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد، بحضور عريقات           
  ".لحة، وطردنا أفراد األمن المنتسبين إلى حماسباعتقاالت وصادرنا أس

  حماس المدنية 
حزيـران  / يونيو 22ويذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبعد من ذلك، حين قال في اجتماع بتاريخ              

كل رصاصة توجه ضد إسـرائيل هـي        " مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون إن          2005
  ". أيضارصاصة موجهة ضد الفلسطينيين

وخاطب رئيس اإلدارة المدنية البريغادير يوؤاف بولي موردخاي المدير العام للشرطة الفلسطينية حـازم              
كيف هي حربكم ضـد حمـاس المدنيـة،         " بالقول   2008أيار  /عطا اهللا في اجتماع في السادس من مايو       

 أقنعـة مـضادة للقنابـل       المنهمك في الحصول على   -فيرد عطا اهللا    ". المكاتب، الناس في البلديات، إلخ    
  ".أتفق معك في أننا بحاجة إلى التعامل مع هذا "-المدمعة

حتى اآلن المقاتلون فقط غيـر      . يجب أن يعلن رئيسكم أن حماس غير شرعية       "يشدد على أنه    " بولي"لكن  
  ".شرعيين
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ـ      " بالقول   2008شباط  / فبراير 11ويتوعد جلعاد نظراءه في السلطة بتاريخ        ب أال  ما حدث في غـزة يج
كانت عندكم األموال والسالح ورجال الشرطة، وكانت هناك مجموعة تتلقـى           . يحدث في الضفة الغربية   

كانوا ضباطًا فاسـدين، معظمهـم كـانوا        . الدعم من إيران، وخالل خمس ساعات فقدتم كل قطاع غزة         
  ". يقيمون في القاهرة، وقد حذرتهم بأن هذا قد يحدث

  سلطة البندقية
في اجتماع مع ديفد هيل نائب المبعوث األميركي لعملية السالم فـي   - صائب عريقات إلى ذلك، يعترف  

لقتل فلسطينيين في سـبيل إقامـة       " "اضطرت" بأن السلطة الفلسطينية     -2009أيلول  / من سبتمبر  17الـ
  ".وما زلنا نؤدي ما علينا من التزامات. سلطة البندقية وسيادة القانون
 فـاخر المـدير العـام للـشرطة         2008أيار  /سرائيلي في السادس من مايو    وفي اجتماع أمني فلسطيني إ    

اليوم في قباطية حينما يطلـق      . جنين هي االختبار الذي يثبت أننا جادون      "الفلسطينية حازم عطا اهللا بأن      
  ".تلك هي الطريقة. أحدهم النار تجاه قوات األمن الوطني يردون بإطالق النار

  25/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  العتقال قيادات حماس والجهاد     بالتنسيق مع السلطة خطة بريطانية: وثائق قناة الجزيرة .2
 اطلعت عليهما الجزيرة    2004 و 2003دعت خطتان استخباريان بريطانيتان يرجع تاريخهما إلى عامي         

تعـد الـسلطة    والجهـاد اإلسـالمي، وإلـى أن        ) حماس(إلى اعتقال قيادات حركتي المقاومة اإلسالمية       
الفلسطينية غرفة عمليات مشتركة متصلة بإسرائيل بهدف الحد من العمليات االستشهادية التي تـستهدف              

  .االحتالل
مؤرخـة فـي   ) 6أم آي (وتستهدف الخطة األولى التي كشفت عنها وثيقة لجهاز المخابرات البريطانيـة      

  ". األوروبيتمويل من االتحاد" دعم قوات األمن الفلسطينية عن طريق 2003
المساعدة في تشجيع وتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها األمنيـة           "وترمي الخطة السرية إلى     

  ".بموجب المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق
ومن ضمنها كتائب شهداء األقصى     " الحد من قدرات المجموعات الراديكالية    "وتقترح الخطة المعنونة بـ     

، الناشطة إذ ذاك، إيقاف القيـادات الوسـطى         )فتح(ري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني      الذراع العسك 
نستطلع أيضا مسألة االعتقال المؤقت لقيادات حماس والجهاد اإلسـالمي  "لتلك المجموعات وسيناريو بأن     

  ".مع التأكد من حسن معاملتهم، وذلك بتمويل أوروبي
مصادرة ترسـاناتهم   "و" داتهم على التواصل والتحكم والمراقبة    التشويش على قدرة قيا   "ويشمل ذلك أيضا    

  ". ومواردهم المالية الموجودة في األراضي المحتلة
تجاوبا فلسطينيا إيجابيا مع المقترحـات البريطانيـة        "تفيد أن هناك    " التطورات األخيرة "ووفقا للخطة فإن    

 اإلسرائيلية واألميركية المسبقة مـن أجـل        بالقيام بحملة أمنية مكثفة وقصيرة المدى لالستجابة للشروط       
  ".المشاركة من جديد في مسار السالم

  أفراد موثوقون
" مع بعض األفراد الموثوقين في السلطة الفلسطينية إلعداد حملة أمنيـة          "وستعمل بريطانيا بحسب الخطة     

وبريطانيا وسنطلب من   ستقع مراجعة األداء الفلسطيني من طرف الواليات المتحدة         "و. تبنتها قيادة السلطة  
  ".إسرائيل أن تقيمها من ناحية النتائج

المراقبين من الواليات المتحدة وبشكل غير رسمي من بريطانيا سـيقومون بتـوفير    "وبحسب الخطة فإن    
  ".الرباعية) اللجنة(التقارير إلسرائيل و

  غرفة عمليات
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" تحسن في الوضـع األمنـي     "ق   إلى تحقي  2004وتستهدف خطة بريطانية سرية أخرى مؤرخة في العام         
  ).العمليات االستشهادية" (خفض عدد محاوالت التفجيرات االنتحارية"للسلطة الفلسطينية وإلى 

ـ          متابعة االنتحاريين ويكون عملهـا علـى مـدار         "وتدعو الخطة إلى إعداد غرفة عمليات في رام اهللا ل
ه من قبل الجمهور، كما تزود بخطوط       على أن يتم اإلعالن عن رقم خط هاتف ساخن لالتصال ب          . الساعة

  ".اتصال مباشر باإلسرائيليين لتزويدهم بالمعلومات االستخبارية في حال وجود خطر محدق
البدء بإعاقـة عمـل قيـادة       "كما تدعو الخطة إلى حملة تستمر ثالثة أشهر لنزع سالح كتائب األقصى و            

  ". حماس والجهاد اإلسالمي
 مايو  2إحداهما بتاريخ   - مكتب االتصال العسكري البريطاني في القدس        وتتحدث وثيقتان أخريان أعدهما   

 عن العديد من المشاريع اللوجستية التي قامت بهـا          -2005آذار  /  مارس 18 وثانيتهما في    2005أيار  /
بريطانيا لدعم قوات األمن الفلسطيني وعن جملة من التوصيات واألهداف التي ينبغي تحقيقها ابتداء من               

  ".قليلة"إلى شراء أسلحة، ولكن بكميات التدريب 
  25/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  منزوعة السالحمفاوضو السلطة قبلوا بدولة : وثائق قناة الجزيرة .3

أشارت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة إلى قبول مفاوضي السلطة الفلسطينية بدولة منزوعة السالح،              
  . يتناقض كليا مع تصور إسرائيل لألمن" الجيش الفلسطيني"ن على أن وسط تأكيد من نظرائهم اإلسرائيليي

شـباط  /ففي اجتماعه مع المبعوث األوروبي الخاص بعملية السالم مارك أوتي في السادس من فبرايـر              
نريد دولة منزوعة السالح، مع قـوات مـن         "، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات        2007

  ".نريد أن نكون جزءا من الحلف األطلسي). ناتوال(حلف شمال األطلسي 
كانون الثـاني   / يناير 15وفي اجتماعه مع ديفد هيل نائب المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط بتاريخ             

ماذا يمكنني أن أعطي    ... دولة منزوعة السالح  . يعود عدد رمزي من الالجئين    "... ، قال عريقات    2010
  ".أكثر؟

وزة الجزيرة عن إصرار إسرائيلي منقطع النظير على كون الدولة الفلـسطينية            وتكشف الوثائق التي بح   
  .الموعودة عزالء من أي سالح

وقالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني، بحسب محضر االجتماع الموسع حـول األمـن               
محدودة لحفظ النظام   المعادلة هي أنه من جانب سوف تكون لكم أسلحة          " إن   2008أيار  / مايو 27بتاريخ  

ولكن ليست هناك حاجة لجيش فلـسطيني، وال يمكننـا أن نحتمـل           . والقانون ولمحاربة اإلرهاب الدولي   
  ".ذلك

  مثال سيناء.. تسيبي ليفني 
لماذا أنـتم قلقـون جـدا مـن         "وحين يسألها رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع           

لـدينا  "، تـرد عليـه ليفنـي    "أنتم ال تطلبون منهم هذه الطلبات؟   . آلخرينالفلسطينيين أكثر من الجيران ا    
  ". اتفاقيات مشابهة مع مصر، سيناء كلها منزوعة السالح

جيـشكم  "وأضاف رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد، إلى ذلك              
  ".يتناقض مع تصورنا األساسي لألمن

) حركة المقاومة اإلسـالمية   (تواجه  "ليين الموقف اإلسرائيلي ما ردده قريع من أن السلطة          ولم يشفع في ت   
  ".حماس بعد أن أقدموا على انقالب غير قانوني
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. ال"، ردت عليه ليفنـي بحـزم   "هل بإمكاني أن أختار من أين أؤمن الدفاع الخارجي؟"وإذ سأل عريقات  
تختار أال يكون لك حق االختيار فيما بعـد، هـذه   . مع إسرائيل ألجل أن تقيم دولتك يجب أن تتفق مسبقا         

  ".هي الركائز األساسية
  25/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  قريع اقترح بقاء مستوطنين تحت السيادة الفلسطينية .4

تحدثت الوثائق المسربة عن اقتراح رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض احمد قريع عـدة مـرات علـى                 
  .سرائيلية تسيبي لفني ترك مستوطنات مثل معاليه ادوميم داخل الدولة الفلسطينية وعدم اخالئهانظيرته اال

 مـايو  4طرح الفكرة في أحد اللقاءات األولى التي عنيت بموضوع الحدود في "وذكرت الوثائق ان قريع     
واوضـح  . "يرون المستوطنات غير شرعية وبالتالي يجـب اخالؤهـا        "، مضيفا ان الفلسطينيين     "2008

اذا كان هناك مستوطنون يرغبون بالعيش تحت سيادة فلسطينية فعليهم ان يكونوا خاضعين             "ابوعالء أنه   
  ".للقانون الفلسطيني

 الف شخص في معاليه ادوميم يمكـنهم        30يوجد  : " مايو، طرح قريع الموضوع مرة اخرة قائالً       21وفي  
، فرد ابـو    "انت تعرف ان هذا ليس جديا     : " قائلة فرفضت ليفني االقتراح  ". ان يعيشوا تحت حكم فلسطيني    

وتشير الوثائق الى ان كبير المفاوضين الفلسطينيين تدخل فـي          ". إذن اخلوهم مثلما فعلتم في غزة     : "عالء
نحـن ال نريـد ان يـصبح        : "وأردف". يجب بلورة الحدود بحسب احتياجات الطرفين     "الحديث وقال انه    

ليس عندي مشكلة في أن يصبح      : "، فقاطعه قريع قائال   "ائيليون فلسطينيين الفلسطينيون إسرائيليين او اإلسر   
  .وجددت ليفني رفضها لالقتراح". دعهم يبقون. االسرائيليون مواطنين فلسطينيين

  26/1/2011، البيان، دبي
  

  شعث يحذر واشنطن من استخدام الفيتو ضد قرار يدين االستيطان .5
دولية في السلطة الفلسطينية نبيل شعث واشنطن من استخدام         حذر مفوض العالقات ال   : ب.ف. أ -الدوحة  

حق الفيتو في مجلس األمن ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية يطالب بوقف االستيطان في                
  .الضفة الغربية والقدس الشرقية ويتوقع التصويت عليه األسبوع المقبل

نحن ذاهبون إلى مجلس األمن سواء شاءت       : "ينوقال شعث للصحافيين في الدوحة مساء أمس األول االثن        
الواليات المتحدة أم لم تشأ، ونحذر الواليات المتحدة ونقول لها إذا صوتي بالفيتو ضد هذا القرار تخسري                

  ".ما تبقى لك من مصداقية كراعٍ لعملية السالم اآلن وفي المستقبل
عالقات العربية والدولية أن مـشروع      وأضاف على هامش االجتماع الدوري التأسيسي الخامس لمجلس ال        

 دولة في مجلـس األمـن، مـن أصـل           14القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية يحوز على موافقة          
ـ  ، أي أن الدولة الوحيدة التي لم توافق عليه حتى اليوم هي الواليات المتحدة، متوقعـا أن                 15أعضائه ال

  .يطرح للتصويت األسبوع المقبل
 للراعي األميركي ما دمت فشلت في وقف االستيطان فنحن ذاهبون إلى مجلس األمن              قلنا"وأضاف شعث   

ليضغط على إسرائيل للقيام بذلك، فيقول سأستخدم حق الفيتو، هذا ليس منطقيـا وال نقبـل أن تـستخدم                   
  ".أميركا حق الفيتو

معنـا  "من، وقال    دولة في مجلس األ    14وأكد المسؤول الفلسطيني أن مشروع القرار يحوز على موافقة          
أربعة عشر عضوا وأبلغنا منهم جميعا بما فيهم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين أي أربع مـن الـدول                  
الخمس الدائمة في مجلس األمن، وكلهم سيصوت إلى جانب هذا القرار الذي يدين االستيطان اإلسرائيلي               

كل االستيطان الـذي قامـت بـه        ويطلب من إسرائيل التوقف فورا عن كل استيطان جديد، ويعتبر أن            
) المسودة األخيـرة  (القرار تقدم بالورقة الزرقاء     "وأوضح شعث أن    ".  غير شرعي  67إسرائيل منذ العام    



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2037:         العدد       26/1/2011 األربعاء :التاريخ

ومجلس األمن سيحدد جلسة لمناقشته وهي مسألة تتفاوض عليها كل الوفـود، فـالبعض لديـه شـروط                  
 اجتماع اللجنة الرباعية فـي الخـامس مـن          كبريطانيا وفرنسا اللتين تريدان تأجيل المشروع إلى ما بعد        

  ".فبراير القادم ودول أخرى تقول نحن جاهزون لمناقشة الموضوع
الفضائية بعرضها مـساء    " الجزيرة"التي بدأت قناة    " الوثائق السرية "من جهة أخرى قلل شعث من أهمية        

مـستقبل القـدس الـشرقية      األحد والتي تتناول تفاصيل المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية المتعلقـة ب          
  .والمستوطنات وموضوع تبادل األراضي

كل ما قيل في الجزيرة ال معنى له وجميع القضايا التي تطرقوا لها مجتزأة وخارج الـسياق وال                  : "وقال
وفـي   ".قضية من تلك تم االتفاق عليها أو ترتب التزاماً على منظمة التحرير أو المفـاوض الفلـسطيني         

إن بعض هذه الوثائق موجـودة بالفعـل إال أنهـا ليـست ملزمـة               : جزيرة، قال شعث  مقابلة مع قناة ال   
  .للفلسطينيين

  26/1/2011، العرب، الدوحة
  

  بعد نشرها لوثائق حول المفاوضاتالجزيرة بالتزوير والتحريف قناة عباس يتهم  .6
 مقر الرئاسة في    استقبل آالف الفلسطينيين أمس الرئيس محمود عباس في       :  فتحي صباح، رام اهللا    -غزة  

رام اهللا لدى عودته قادماً من القاهرة في تظاهرة دعم وتأييد له في مواجهة الحملة التـي تـشنها قنـاة                     
  .عليه وعلى قيادته ومعاونيه" الجزيرة"

". سنكشف كذبهم وتزويرهم في قنـاتهم نفـسها       : "واتهم عباس القناة القطرية بالتزوير والتحريف، وقال      
وعن القيـادات   " منفردين ومجتمعين " يكون قد اخفى اي وثيقة تفاوضية عن العرب          وأعلن انه يتحدى ان   

  .الفلسطينية
وقال إن االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أعلن انه لم يجد جديداً في هذه الوثائق، مشيراً                  

لكـن  : "وأضاف. يةالى ان موسى وغيره من الزعماء العرب كانوا قد اطلعوا على تلك الوثائق التفاوض             
  ."الجديد هو التحريف والتزوير

وموقفه من رفض المفاوضات فـي      " الجزيرة"ولمح عباس الى وجود رابط بين الحملة التي تقوم بها قناة            
ظل االستيطان ونشاطه الدولي الرامي الى جلب اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية على حدود العـام                

1967.  
ه بالثوابت الفلسطينية التي رسمتها المجالس الوطنية والقيادات التاريخية التي قال           وجدد عباس تأكيد تمسك   

اولى هذه الثواتب، ونقولها بالفم المليان، ونموت دونها، هي القـدس           "إن القدس في مقدمتها، موضحاً ان       
  ."عاصمة لفلسطين

دولي الخاص بقضية الالجئـين      عاماً وهو القرار ال    60ان القرار الذي مات     : "وحول الالجئين قال عباس   
  ."، أحييناه ووضعناه في مبادرة السالم العربية، وأصررنا على ان يكون هو المرجعية)194الرقم (

  ."ترهات اآلخرين"واعتبر عباس التظاهرات التي استقبلته في رام اهللا رداً كافياً على ما سماه 
  26/1/2011الحياة، لندن، 

  
  " الوطن البديل" الفلسطيني فكرة هنية يؤكد رفض حكومته والشعب .7

وقـال إن الـشعب     ". الوطن البديل " رفض رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة اسماعيل هنية فكرة           :غزة
ال مكـان   "مـشددا   ..الذي يسوق له اإلسرائيليون   " الوطن البديل "الفلسطيني وحكومته رفضوا قطعيا فكرة      

  ". حق مقدس ليس خاضعا للبحث أو للنقاشلمصطلح التوطين في أدبياتنا السياسية والعودة
وتابع في تصريح له خالل الحفل الذي نظمه المستشفى األردني العسكري في غزة مساء أمس الثالثـاء،                 

ال يمكن لنا أن نتساوق مع المشاريع اإلسرائيلية الداعية لوطن بـديل،            " بمناسبة مرور عامين على إنشائه    
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 حلول سياسية على حساب األردن وشعبه، والفلسطينيون سـيعودون          فاألردن سيبقى ذو سيادة ولن تكون     
  ". ألرضهم، ففلسطين للفلسطينيين كما األردن لألردنيين

  26/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
   عريقات يقول إن قناة الجزيرة تعرض حياته للخطر .8

سطينيين صائب عريقـات    اتهم كبير المفاوضين الفل   : من توم بيري   - )رويترز) (الضفة الغربية (أريحا  
بزعم أنه قدم تنازالت    " حملة التشويه الشريرة  "قناة الجزيرة يوم الثالثاء بتعريض حياته للخطر من خالل          

وقال عريقات ان القناة التلفزيونية ومقرها قطر أسـاءت تقـديم            .كبيرة في محادثات السالم مع اسرائيل     
وهو االسم الذي أعطته لما     " لالوراق الفلسطينية "تصريحات له واختلقت تصريحات أخرى خالل تغطيتها        

  .تقول انه وثائق مسربة تظهر أن الفلسطينيين يقدمون تنازالت كبيرة السرائيل
ما يفعله أصـحاب    "وأضاف عريقات الذي ظل على مدى سنوات شخصية محورية في محادثات السالم             

أنـت مـذنب   .. انهم يقولـون . ا يفعلونههذا هو م. الجزيرة هو أنهم يدعون الفلسطينيين لتصفيتي جسديا    
أنـا  " وتابع في مقابلة مع رويترز في مكتبه في مدينة أريحا بالضفة الغربيـة               ."وبالتالي ينبغي اعدامك  

  ."انهم يحرضون على قتلنا.. أتحدث بالنيابة عن نفسي وعن أسرتي
  25/1/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   قتله"سرائيلإ"المدهون من نية  وحذرنا حسن محرفةالوثيقة : يوسفنصر  .9

 نفى اللواء وزير الداخلية الفلسطيني السابق نصر يوسف ان يكـون لـه اي دور فـي        :  وكاالت -غزة  
او اي من النشطاء الفلسطينيين خالل توليه منصب وزير الداخليـة لمـدة    " حسن المدهون "اغتيال الشهيد   

  .2005 اشهر في عام 10
ان اللقاء مع موفاز والذي نشرته قناة الجزيـرة تطـرق الـى             "سما  "ة  وقال يوسف في تصريحات لوكال    

السماح بتحرك توفيق الطيراوي والذي كان مسجونا في المقاطعة وال تسمح له اسرائيل بالتحرك مؤكـدا                
  .انه لم يعرض نقل الطيراوي الى غزة بل السماح له بالتحرك في الضفة

 حول نية اسرائيل اغتيال المدهون الى الـرئيس عبـاس           وحول المدهون يقول يوسف انه نقل المعلومات      
واخبره بنية االحتالل تصفية المدهون فقـام  " احمد حلس"مباشرة والذي قام بدوره باستدعاء احد قادة فتح         

حلس باحضار المدهون وتحذيره وتم تشغيله في حرس الرئيس حتى يتم حمايته ولكنه لم يستمر اال لعدة                 
ار ما ادى الى اغتياله وهذا ما اكده ايضا تقرير الجزيرة الذي بث مع زمـالءه                ايام عدة ورفض االستمر   

  .في حينه
ان اسرائيل لم تطلب يوما منا اغتيال اشخاص بل تطلب اعتقالهم وال تخبر اسرائيل احدا بموعـد                 "وتابع  

عـد ذلـك    منوها الى ان موفاز رفض لقـاءه ب       " اغتيال احد وليست بحاجة الى معلوماتنا لمعرفة تحركهم       
  .باوامر من شارون

  26/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   لدراسة مسألة سرقة الوثائق التي ُسرِّبت لقناة الجزيرة قانونيةعريقات يشكّل لجنة  .10
اعلن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير انه شكل لجنة قانونية              : رام اهللا 

على خلفية مـا    " الجزيرة"ودرس رفع دعاوى ضد قناة      " ان تمت "من مكتبه   لدارسة مسألة سرقة الوثائق     
  .بالتحريض على السلطة الفلسطينية السقاطها" الجزيرة"متهماً ". الخرق المهني"سماه 

ان ما تقوم به الجزيرة عملية تعتبر جزءاً رهيباً وخطيراً واجراميـاً            "عن عريقات   " فرانس برس "ونقلت  
تحرق اآلن في تونس ولبنان     "واتهم القناة القطرية بأنها     ". عة الشعب الفلسطيني  من خطة تهدف الى زعز    
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انهـا تـدعو    : "وأضـاف ". وفي مختلف الدول العربية، وتنفذ مخطط حقيقي اصبح مكـشوفاً بالكامـل           
  ".الفلسطينيين الى الثورة على قيادتهم والسلطة الفلسطينية إلسقاط النظام السياسي الفلسطيني

تظاهرات حاشدة أمس في مختلف المدن الفلسطينية تضامناً مـع الـرئيس محمـود    " فتح"ونظمت حركة   
  ".الجزيرة"عباس واستنكاراً لقناة 

  26/1/2011الحياة، لندن، 
  

  تهدف إلى المساس بمكانة المنظمة والسلطة " الجزيرة "قناة حملة: حكومة فياض .11
 أن  ،  سالم فيـاض  .  رام اهللا، أمس، برئاسة د     أكـد مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها في       : رام اهللا 

الفضائية تهدف إلى المساس بمكانة منظمة التحرير       " الجزيرة"حملة التضليل والتحريض، التي تشنها قناة       
وأعرب المجلس عن اسـتغرابه لترافـق هـذه         . والسلطة الوطنية، وبالمشروع الوطني الفلسطيني برمته     

لسلطة الوطنية، ومحاوالت التشكيك بانجازاتها الملموسة بل وسـعيها         الحملة مع الحملة اإلسرائيلية ضد ا     
لتقويض هذه االنجازات، كما تتزامن هذه الحملة مع إصرار السلطة الوطنية وتمسكها بضرورة الوقـف               
الشامل والتام لكافة األنشطة االستيطانية، وكذلك مع التقدم الملموس في الجهود الفلسطينية لبناء مؤسسات              

 المستقلة، والذي باتت تقر به معظم مؤسسات ودول العالم، وبالتوازي مع استمرار النضال السلمي               الدولة
والعمل الدبلوماسي الذي تقوده منظمة التحرير إلدانة االستيطان في مجلـس األمـن، وضـمان إنهـاء                 

اعتـراف   والذي كان آخـره      1967االحتالل وتوسيع االعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام          
  .البيرو بدولة فلسطين

  26/1/2011، األيام، رام اهللا
  

   لبحث تسريبات وثائق الجزيرة  طارئاجتماع  ستعقداللجنة التنفيذية .12
ـ   :  غزة -رام اهللا  عقد اجتماع طارئ ألعضائها مـن      " منظمة التحرير الفلسطينية  "تعتزم اللجنة التنفيذية ل

وقـال  .ية فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية      الجزيرة القطر " قناة"أجل البحث في تسريبات     
ـ    واصل أبويوسف في تصريحات صحافية امـس ان        " منظمة التحرير الفلسطينية  "عضو اللجنة التنفيذية ل

ولفت أبو يوسـف    ". ستعقد اجتماعا في مدينة رام اهللا بعد عودة الرئيس محمود عباس من مصر            "اللجنة  
 في التوجه إلى جامعة الدول العربية من أجل تشكيل لجنة مختصة للبحث فـي      تفكر جدياً "إلى أن السلطة    

تزامن نشر وثائق الجزيرة يأتي مع ضغوط كبيـرة تمـارس علـى             "، مضيفا ان    "تسريبات تلك الوثائق  
السلطة الفلسطينية من أجل سحب مشروع قرار إدانة إسرائيل في مجلس األمن الدولي وكذلك ضـغوط                

  ". لطة إلى طاولة المفاوضاتأميركية لعودة الس
  26/1/2011، البيان، دبي

  
   الثوابت الفلسطينية هي خط أحمر ال يمكن التنازل عنها: التحريرمنظمةالعالقات الدولية في  .13

، أن القدس الشرقية هي العاصـمة األبديـة للدولـة           'ف.ت.م'أكدت دائرة العالقات الدولية في      : رام اهللا 
، وال تنازل عن حق الفلسطينيين في العودة لـديارهم حـسب   1967ود العام الفلسطينية المستقلة على حد 

  . الصادر عن مجلس األمن الدولي194قرارات الشرعية الدولية والعربية وعلى رأسها القرار 
وأوضحت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم، أن الثوابت الفلسطينية هي خط أحمر ال يمكن التنازل عنها                 

وال، وهذا أمر قضى من أجل الحفاظ عليه الرئيس الشهيد ياسر عرفات وأكـد عليـه                بأي حال من األح   
  .الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير

وأشارت الدائرة إلى الحمالت المسمومة التي تقودها قناة الجزيرة للتشكيك بالمواقف الفلسطينية  وقالـت               
ة إلضعاف القيـادة الفلـسطينية الرافـضة السـتئناف          إنها تأتي متناغمة مع الحمالت اإلسرائيلية الرامي      '
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المفاوضات في ظل االستيطان والمتمسكة بالمشروع الوطني الفلسطيني، والتي تخوض مواجهة ضارية            
مع إسرائيل والواليات المتحدة في مجلس األمن، استطاعت أن تـزج إسـرائيل فـي الزاويـة بتتـالي                   

  .'لمستقلةاالعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية ا
وشددت الدائرة في بيانها على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب                 
الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، استطاعت خالل سنوات نضالها الطويل وعبر تـضحيات جـسام أن               

هاء االحتالل وإقامة   تحافظ على أهدافه وتطلعاته، وهي قادرة على قيادة شعبنا إلى بر األمان وصوال الن             
  . وعاصمتها القدس الشرقية 1967الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

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

  في المفاوضات منظمة التحرير ورئيس السلطة لتفويضسحبها تعلن حماس  .14
، سحبها لتفـويض منظمـة التحريـر        "حماس"مة اإلسالمية   أعلنت حركة المقاو  : أحمد المصري  - غزة

الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في المفاوضات، الـذي وقعـت عليـه فـي إطـار        
  ). 2006وثيقة الوفاق الوطني (التفاهمات الفلسطينية 

 الحركـة فـي     خالل مسيرة دعت لها   , "حماس"عضو المكتب السياسي لحركة     , وقال النائب خليل الحية   
لـم  "، إن موافقة حركته على تفويض منظمة التحرير ورئيس السلطة           2011-1-25مساء الثالثاء   , غزة

  ". يعد قائماً في ظل التنازالت الخطيرة التي قاموا بها بحق الثوابت الشرعية الفلسطينية
توافق وطنـي   ، جاء في سياق     2006إن ما جاء من تفويض خالل وثيقة الوفاق الوطني عام           : "وأضاف

على مجمل الواقع الفلسطيني، وأعلن أن هذا التفويض ليس قائماً، وال يجوز ألحد أن يتكئ عليه، ومـن                  
  ". هنا، ما يجري اآلن وما جرى وما سيجري من تفاوض ال يمثلنا

ودعا إلى ضرورة اإلسراع بتشكيل لجنة من الفصائل والقوى الفلسطينية للتباحث، والوصول إلى موقف              
وعزل كل المتهاونين والمفرطين    "ني لحماية الحقوق الفلسطينية، وحماية حقوق الالجئين، والثوابت         فلسطي

  ". بالحقوق الفلسطينية
وأحدث حالة مـن الـذهول      , مدلوالت خطيرة "الحية إلى إن ما كشفت عن قناة الجزيرة أوضح          . ونبه د 

، معتبراً أن   "اوض التابع لمنظمة التحرير   واالستنكار والغضب، والصدمة كبيرة لما وصل إليه الفريق المف        
  ". كل ما قاموا به ال يمثل الشعب الفلسطيني وقواه الحية"

ودعا المواطنين والجماهير في الدول العربية لضرورة الدفاع عن القضية الفلسطينية، والدفاع عن مدينة              
متخاذلين والمتنازلين عـن    القدس وحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ورفع األصوات بحق ال          

  . الحقوق الفلسطينية
  مشاورات مع الفصائل 

القيادة المتنفِّذة في سـلطة رام      "عزت الرشق، أن    " حماس"من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة        
اهللا ومنظمة التحرير ومفاوضيها هي قيادة غير مؤتمنة على حقوق الشعب الفلـسطيني وغيـر مؤهلـة                 

  ". لقيادته
أعلن الرشق في بيان صحفي، أن قيادة حركة حماس قررت البـدء بمـشاورات شـاملة مـع القـوى                    و

والفصائل الوطنية واإلسالمية، ومع الشخصيات المستقلة، للتوافق على موقف وطنـي تجـاه فـضيحة               
  . المفاوضات وتجاه أزمة القيادة والنهج السياسي، وسوف تعلن الحركة هذا الموقف في أقرب وقت

إن قيادة الحركة تابعت بغضب واستهجان ما تم نشره من وثـائق حـول أداء               : "القيادي في حماس  وقال  
، "قيادة السلطة والمنظمة وفريقهم المفاوض وطريقة تعاطيهم باستخفاف وال مبـاالة بالثوابـت الوطنيـة              

القدس واألقصى  مستهجناً موقف وسلوك قيادة السلطة وتفريطها بالحقوق والثوابت الوطنية وتنازلها عن            
  . وعن األرض وعن حق العودة لالجئين
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  مواجهة التآمر 
هذا الكم الهائل من    "بدورها، طالبت حركة الجهاد اإلسالمي بتحرك فلسطيني وعربي وإسالمي لمواجهة           

والذي كشفت عنه قناة الجزيرة القطرية في وثائق تم تـسريبها           , "التآمر ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته    
مواجهة خطر يتعلق بتنفيذ االحتالل لمخططات خطيرة مهدت لها هذه          " الفلسطينية، داعيةً إلى     من السلطة 

  ". المفاوضات البائسة
عدداً من الوثائق التي كشفت عن تراكم الخيبة        " الجزيرة"لقد تناولت قناة    : "وقالت الحركة في بيان صحفي    

ة من إدارة وظيفية لملفات تتعلق بثوابـت        والفشل والزيف الذي مارسته السلطة على مدار سنوات طويل        
  ". شعبنا وترتبط بعقيدة األمة وتاريخها

 26/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   موقفها بعدم التدخل في األزمة اللبنانيةتحسمالفصائل الفلسطينية  .15
مبدئي بعـدم    حسمت القوى والفصائل الفلسطينية على الساحة اللبنانية موقفها ال         :عمان -نادية سعد الدين  

التدخل في األزمة اللبنانية الداخلية، ولكن تطورها سيجعل الغالبية تصطف سياسياً، وليس ميدانياً، إلـى               
  . آذار14جانب حزب اهللا، مقابل فتح األكثر ميالً لقوى 

وجالت مؤخراً لقاءات لبنانية مع فصائل فلسطينية، بعد زج السالح الفلسطيني في واجهة المشهد اللبناني               
 القيادة العامة، وفتح االنتفاضة خـارج       -المتأزم، ما مس تحديداً سالحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

  ".وضعه محل مقايضة أو في إطار تسوية أزمة المحكمة الدولية"المخيمات، مقابل رفضها 
 عدم السماح بزج    بعدم التدخل في الشأن اللبناني، مقابل     "ولكن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى تفاهم عام        

  ".الوضع والسالح الفلسطيني في تجاذبات لبنانية داخلية
الفلـسطينيين فـي األراضـي      "في لبنان أسامة حمدان إن      " حماس"وقال ممثل حركة المقاومة اإلسالمية      

توجه األمور نحو االستقرار فـي ظـل        "، مرجحاً   "اللبنانية غير معنيين بالتدخل في قضية لبنانية داخلية       
  ".شارات النيابية الحالية الختيار رئيس الحكومةاالست

الفصائل توافقت على عدم التدخل، فهناك مؤسسات دستورية وأمنيـة          "من بيروت إن    " الغد"وأضاف إلى   
  ".لبنانية معنية بحماية وتوفير األمن واالستقرار للبنان

، رغم وجود قرار بحله بـالحوار   قفز إلى الواجهة اللبنانية افتعاالً    "واعتبر أن موضوع السالح الفلسطيني      
الحوار سيشمل الوضع الفلـسطيني كلـه،       "، الفتاً إلى أن     "الثنائي، وعدم زج األمور في سياقات مغلوطة      

  ".حيث ال بد أن يعيش الفلسطينيون بحرية وكرامة واحترام القانون
ولي والتـدخالت   الفصائل تراقب وتتابع ما يحصل من تطورات وتجاذبات على الصعيد الد          "وأوضح بأن   

الخارجية إلشعال الفتنة التي ستنعكس على الوضع الفلسطيني في لبنان، وسط أصوات لبنانيـة تطـرح                
  ".الوجود الفلسطيني في ظل تلك األزمة

  26/1/2011، الغد، عّمان
  

  ال مصالحة وال تسوية مع عباس: أمين عام أحد الفصائل الفلسطينية ..الجزيرةبعد وثائق قناة  .16
جاءت وثائق قناة الجزيرة لتقدم سببا رئيسيا آخر يحول دون تحقق المصالحة             :اكر الجوهري ش - دمشق

  .الوطنية الفلسطينية
  ؟..هل يمكن حدوث هذه المصالحة بعد كل ما كشفت الوثائق النقاب عنه

كانت قد استمعت من أمين عام أحد الفصائل الفلسطينية إلى جملة أسـباب تحـول دون تحقـق                  " الشرق"
الحة، قبل فقط ساعات قليلة من بدء القناة القطرية في بث مضمون الوثائق التي يعتـرف صـائب                  المص
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عريقات رئيس دائرة المفاوضات، في منظمة التحرير الفلسطينية، بأن القناة قد حصلت عليها من داخـل                
  !مكتبه هو بالذات

  :األسباب التي ذكرها األمين العام تتلخص فيما يلي
  .حمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في تعبيره عن رغبته في تحقيق المصالحةعدم جدية م: أوال

، أراد فقط   "حماس"يرى األمين العام الذي يفضل إغفال اسمه، أن عباس حين لوح بتحقيق المصالحة مع               
ممارسة ضغط ما على إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، لعل وعسى، أن يقدموا له شيئا على طريق                

  .تسوية، يوظفه من أجل إقناع الرأي العام الفلسطيني بجدوى أي اتفاق يتم التوقيع عليهال
، سواء في الضفة الغربية، أو حتى فـي         "حماس"أن عباس يرفض مبدأ الشراكة األمنية مع حركة         : ثانيا

ين هو مصر على وحدة األجهزة األمنية، وأن تكون سلطته هي مرجعية هذه األجهزة، في ح              . قطاع غزة 
  ". فتح"على الشراكة السياسية واألمنية مع حركة " حماس"تصر حركة 

، تلويحات بجاهزية سلطة رام اهللا      "حماس"ولذا، فقد صدرت عن عزام األحمد، المولج بملف الحوار مع           
  !لفرض سيطرتها على قطاع غزة

في قطاع غـزة، تحـت   أن عباس يراهن فعال على إمكانية إسقاط سلطة حركة المقاومة اإلسالمية            : ثالثا
  :ضغط عاملين رئيسيين

  .حالة اإلحباط والتململ لدى أهالي القطاع، جراء تواصل الحصار .1
  .العدوان اإلسرائيلي المنتظر .2
كل المصادر تجمع على أن قرار شن العدوان اإلسرائيلي قد اتخذ، لكن يتبقى فقـط تحديـد سـاعة                    .3

  .بات السياسية، ليس أكثرالصفر لبدء العمليات، وهو أمر يخضع للحسا
  .الضغوط األمريكية واإلسرائيلية التي تحول دون عباس والمصالحة: رابعا
وإن هذا الضعف يقلق عباس من أن تؤدي المـصالحة          . ضعف سلطة عباس في الضفة الغربية     : خامسا

فرصة تاريخية يصعب عليها عدم اكتمالها، بفـرض سـيطرتها علـى الـضفة         " حماس"إلى منح حركة    
، التي تؤهلها ألن تسقط سلطتها، فتبـادر حركـة          "فتح"لغربية، خاصة في ظل االنقسامات داخل حركة        ا
  !.إلى ملء الفراغ" حماس"

إن كان ال مؤشرات على احتمال تحقق أي تقدم يذكر على طريق الحل السياسي، فلم يواصـل عبـاس                   
ا تفكر به واشـنطن، ودول أوروبيـة        ؟ والبديل في هذه الحالة، كم     ..رفض المصالحة الوطنية الفلسطينية   

  " .حماس"أخرى، وربما كذلك إسرائيل، هو البحث عن إمكانية التوصل إلى حل مع حركة 
 26/1/2011، الشرق، الدوحة

  
   جماهيري لوقف مهزلة المفاوضات والتنازالتتحركإلى  يدعو الزهار .17

الدكتور محمود الزهار إلى    » سحما«دعا عضو المكتب السياسي لحركة      :  فتحي صباح، رام اهللا    -غزة  
» األقـصى «وقال الزهار في تصريحات لقناة      . »مهزلة المفاوضات والتنازالت  «تحرك جماهيري لوقف    
أدعو الى تحرك عربي من مناطق الالجئين في        «: مساء أول من أمس   » حماس«الفضائية التابعة لحركة    

 حدث في تونس، ألن هذه القضية أخطر        كل مكان، وأن تقول الجماهير كلمتها كي تشكل ضغطاً مثل ما          
  .»مما نتصور

من مالكي هذه األرض، الـى حـراك جمـاهيري          ) يعتبر واحداً (العالم العربي واإلسالمي، الذي     «ودعا  
  .»فلسطيني وعربي وإعالمي لوقف هذه المهزلة وهذه التجاوزات

لجميـع  ) حق(أو قرار فصائل، بل     حق العودة لالجئين الفلسطينيين ليس قراراً فردياً        «واعتبر الزهار أن    
  .»فالقانون الدولي يؤكد حق عودة كل الالجئين الى أرضهم. الفلسطينيين بال استثناء
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فوزي برهوم الموقف األميركي الذي يقلل مـن شـأن وثـائق            » حماس«ووصف المتحدث باسم حركة     
بنا لمـصلحة الكيـان     خداع سياسي يهدف الى تصفية القضايا الرئيـسية لـشع         «بأنه ينم عن    » الجزيرة«

  .»الصهيوني
  26/1/2011، الحياة، لندن

  
  أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض في استفتاء شعبي في الداخل والخارج: شعث .18

ـ       . أكد د  :عبد الرؤوف أرناؤوط   ، علـى أن أي     "األيام"نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ل
 عام شعبي فلسطيني في الداخل والخارج لكـي يـشارك           اتفاق يتم التوصل اليه سيتم عرضه في استفتاء       

الجميع في اتخاذ القرار، مشدداً على ان الجانب الفلسطيني لم يعرض في اي من المفاوضات التي جرت                 
حتى اآلن أرقاماً محددة لعودة الالجئين خالفاً للجانب اإلسرائيلي الذي عـرض أرقامـاً غيـر مقبولـة                  

  .فلسطينياً
تقوم به قناة الجزيرة الفضائية في عرضها المجتزأ لبعض الوثائق التـي بحوزتهـا،              واعتبر شعث ان ما     

نحن خرجنا من المفاوضات ألننا نرفض المفاوضات في        "، وقال   "مخز"وبالطريقة التي تتم، انما هو أمر       
ظل االستيطان، ونذهب الى مجلس األمن، برغم المعارضة األميركية، الستصدار قرار يؤكد علـى ان               

: وأضـاف ". هذا عمل مخز.. ستيطان كله غير شرعي، وفي ظل هذا كله تأتي الجزيرة لكي تشهر بنا         اال
الطريقة التي تعرض فيها االمور توحي وكأن المشكلة هـي عنـد الجانـب الفلـسطيني، وان الجانـب                 

  ".هذا حقيقة عمل مخز.. اإلسرائيلي بريء 
  : وبشأن الوثائق التي تم نشرها قال شعث

ل هذه الوثائق حتى ولو كانت صحيحة ال عالقة في اي بند فيها بالتزامات الـسلطة الوطنيـة                  ، ك أوالً -
الفلسطينية، ففي النهاية ما نقدمه في هذه المفاوضات هو أوراق مكتوب عليها في األعلى ورقـة غيـر                  

 وبالتـالي   رسمية، وتحتها ورقة للمناقشة فقط، والى جانبها ال شيء متفقاً عليه حتى يتفق على كل شيء،               
فإن قيمة هذه األوراق تكمن فقط في انها اوراق مناقشة فشلت في وصولنا في النهاية الى اتفاق مع رئيس                   

وفي تلك الفترة لـم     . الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت، ألنها كلها تعود إلى أيام اولمرت وليفني           
يث عنها، ومع ذلك انطالقـاً مـن معرفتـي          أكن جزءا من المفاوضات ولم أشاهد األوراق التي يتم الحد         

بالنتيجة وليس باألسلوب فإننا في نهاية األمر لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق مع أولمرت، وبالتالي فإن                 
  .كل هذه األوراق ال تلزمنا بشيء

 ، حتى لو تحولت هذه األوراق في النهاية الى اتفاق، فهذا االتفاق يجب ان يذهب للتصويت فـي   ثانيـاً  -
إما االتفاقات االنتقاليـة قبـل      .. استفتاء شعبي عام يصوت فيه الجميع، وهذا التصويت هو الذي سيقرر          

، فهي اتفاقات كنا نرجع فيهـا إلـى المجلـس           2000التوصل إلى االتفاق النهائي، والتي تمت قبل عام         
ـ             س الـوطني فـي     الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، فعندما ذهبنا الى مدريد توجهنا الـى المجل

الجزائر، وعندما اتفقنا على أوسلو ناقشناه وتم إقراره في اجتماع المجلس الوطني في تـونس، وعنـدما                 
اما . فإن المجلس الوطني انعقد في غزة وأقر االتفاق، ومن بعده لم نعقد اي اتفاق             " واي ريفر "عقدنا اتفاق   

يد استفتاء فلسطينياً، وبالتالي كل شخص يساهم       الحل النهائي، فنرى انه ال يكفي المجلس الوطني وانما نر         
  .في تقرير مصيره سواء مع او ضد االتفاق في حال التوصل اليه، ونحن سنلتزم بنتيجة االستفتاء

  26/1/2011، األيام، رام اهللا
  

   األمريكي من وثائق قناة الجزيرةبالموقفحماس تنّدد  .19
التـي  ” الوثائق السرية “ريكي الذي يقلل من شأن      قالت حركة حماس، أمس، إن الموقف األم      : )ب.ف  .أ  (

وأكد فوزي برهوم   . ” خداع سياسي “الفلسطينية ينم عن    ” اإلسرائيلية“بثتها قناة الجزيرة حول المفاوضات      
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منحـازة وال تلعـب دور الوسـيط النزيـه فـي رعايـة              “المتحدث باسم الحركة أن االدارة األمريكية       
  .” ى التجرؤ على الدم الفلسطيني وتهويد القدس واالستيطانالمفاوضات، بل تساعد االحتالل عل

وكان الناطق باسم الخارجية األمريكية فيليب كراولي كتب األحد على صفحته على موقـع تـويتر، إن                 
الواليات المتحدة تركز على حل يقوم على أساس دولتين وستواصل العمل مع األطراف لتبديد الخالفات               “

  . ” حول المشكالت الجوهرية
وقالت حماس إن التنازالت الواضحة التي عرضت في الوثائق كشفت عن أن السلطة الفلسطينية ارتكبت               

  .ضد شعبها ” كارثة تاريخية“
” معمقـة “السلطة، وأعلنت أنها ستجري مشاورات      ” تنازالت”ونظمت الحركة تظاهرة في غزة للتنديد ب      

  .  موقف إزاء الوثائق مع الفصائل والشخصيات الفلسطينية المستقلة لبلورة
  26/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   معركة نزع الشرعية عن االحتالليقودالرئيس : عساف .20

أنـه فـي الوقـت الـذي        ' أحمد عساف اليوم الثالثاء،   ' فتح'صرح المتحدث باسم حركة     :  وفا –رام اهللا   
إنجازات كبيرة فـي نـزع      استطاعت خالله القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس تحقيق           

الشرعية عن االحتالل اإلسرائيلي، بدأت الجزيرة بحملة مشبوهة تسعى من خاللها لنزع الشرعية عـن               
  .'الرئيس والقيادة الفلسطينية

إنه في الوقت الذي يقود الرئيس عباس معركة نـزع الـشرعية عـن              'وقال عساف في بيان صحفي له       
سعى بهجومها من الخلف لنزع الشرعية عن الرئيس والمـشروع          االحتالل واالستيطان، نرى الجزيرة ت    

  . 'الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية
الحملة الظالمة التي تقودها الجزيرة وأولياء نعمتها تقدم طوق نجاة لحكومة االحـتالل برئاسـة      'وأضاف  
الدبلوماسي الفلسطيني بالزاويـة      ليبرمان إلخراجها من أزمتها، حيث حشرها التحرك السياسي و         –نتنياهو

، مشيرا إلى اعتراف ثماني دول مهمة بحدود الدولة الفلـسطينية           'ووضعها بمواجهة مع المجتمع الدولي    
  .المستقلة

وذكر حمالت الجزيرة السابقة وانحيازها الدائم لصالح المشروع المعادي للمشاريع الوطنيـة والقوميـة              
تأجيج الخالف الداخلي الفلسطيني وتكريس وتعزيز االنقسام الفلـسطيني  والتقدمية الديمقراطية، ومسعاها ل 

  .والعربي
ثابتة على المبادئ والحقـوق الوطنيـة        'وأكد عساف أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس          

كسر ومتمسكة بالثوابت، متمتعة بثقة شعبية وتأييد جماهيري، وأن المؤامرات والهجمات بكل أنواعها ستت            
  .'على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ووعيه الوطني

 26/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   وثائق قناة الجزيرةظهور الفلسطينيين لالحتجاج بعد أن الالجئينحماس تدعو  .21
 الفلـسطينيين  محمود الزهار الالجئين) حماس( دعا القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية         :وكاالت

إلى تنظيم احتجاجات بعد أن أظهرت الوثائق التي نشرتها قناة الجزيـرة اسـتعداد مفاوضـي الـسلطة                  
  .الفلسطينية للتنازل عن حق العودة

واتهم الزهار السلطة بالخيانة، ودعا الجماهير العربية والالجئين الفلسطينيين في كل مكان إلى الخـروج               
  .م الرافض لمثل هذا التنازلفي تظاهرات للتعبير عن موقفه
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من جهته قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، في تصريحات صحفية، إن  الوثائق التـي نـشرتها                  
قائمة على التنازل ولـيس  "الجزيرة تؤكد أن السياسة التي اتبعها المفاوض الفلسطيني هي سياسة ممنهجة          

  ".تأكيد حق العودة
تاريخية بحق الشعب الفلسطيني من قبـل الـسلطة الفلـسطينية           ووصف ما حصل بأنه عبارة عن كارثة        

وفريقها المفاوض، مشدداً على أن ما كشفت عنه الوثائق عكس محاولة هـذه الـسلطة تـصفية قـضية                   
  .الالجئين

  قتل عرفات
وفي السياق اعتبر القيادي في حماس صالح البردويل أن ما جاء في الوثائق التي كشفت عنها فـضائية                  

عد تفسيرا إضافيا لمؤامرة قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتالجزيرة ي .  
وقال البردويل، في تصريحات نشرت اليوم، إن التنازالت التي قدمها فريق المفاوضات في السلطة عقب               
رحيل عرفات الذي رفض التوقيع على كافة الخرائط التي تتنازل عن أراضي مدينة القدس، تعد تفـسيرا       

  ". حيث كان البد لهذا الفريق التفاوضي إزاحته والتخلص منه"مؤامرة قتل عرفات إضافيا ل
جملة من األسباب التي تؤكد صدقية هذه الوثائق، أولها أن المفاوضـات الفلـسطينية              "وأضاف أن هناك    

طيني اإلسرائيلية قائمة باألساس على اختالل الموازين بين الطرفين، وبالتالي فإن الفريق المفاوض الفلس            
يعد الطرف األضعف الذي يتحرك وفق ما يفرضه االحتالل واإلدارة األميركية عليه من إمالءات، كمـا                
أن المفاوضات بحد ذاتها تفتقر إلى المرجعية، وبالتالي فالطرف األقوى يفرض على الطرف األضـعف               

  ". ما يشاء
  26/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   بخصوص سجالت التفاوض المسربة متناقضينموقفينفتح وحماس  .22

انعكاسا لحالة االنقسام القائمة بينهما منذ سنوات، سـجلت حركتـا التحريـر             : الخليل – عوض الرجوب 
موقفين متناقضين بخصوص سجالت التفـاوض      ) حماس(والمقاومة اإلسالمية   ) فتح(الوطني الفلسطيني   

  . اتهمت األخيرة السلطة بالتورط في تنازالتالمسربة حيث أكدت األولى أن جميع مواقفها معلنة، بينما
  فتح وحماس

  .)وفا(ففي بيان لها نشرته وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
كل مواقف القيادة الفلسطينية معلنة، وأنه ال أسـرار فيمـا يتعلـق بـالحقوق الثابتـة                 "أكدت فتح أن     -

  . للشعب الفلسطيني" والمشروعة
القوى الوطنيـة المتمثلـة بمنظمـة التحريـر         "مؤكدة أن   " الثوابت الفلسطينية تمسكها ب "وجددت الحركة   

للجامعـة العربيـة    "كما هو الحال بالنسبة     " الفلسطينية على علم بتفاصيل المفاوضات ومفاصلها األساسية      
  ".والقادة العرب المعنيين الذين اطلعوا أوال بأول على أحداث وتطورات ومجريات المفاوضات

خطيرة للغايـة   " فاعتبرت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري أن الوثائق السرية             أما حماس  -
خاصة في ملفي القدس والالجئـين،      " وتدل على تورط سلطة فتح في محاوالت تصفية القضية الفلسطينية         

ن وكذلك التورط ضد المقاومة بالضفة وغزة، والتعاون مع االحتالل في حصار غزة والتورط في العدوا              
  ".2008عليها أواخر عام 

  26/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   الفلسطينية صحة أن المفاوضات عبثية وضارة بالقضيةتكشف الجزيرة وثائق ":الشعبية" .23
أبـو  » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   «عضو المكتب السياسي لـ      اعتبر:  فتحي صباح، رام اهللا    -غزة  

ة كشفت صحة ما ذهب إليه عدد من القوى، ومنها الجبهة، أن المفاوضـات     وثائق الجزير «أحمد فؤاد أن    
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أثبتـت أن هنـاك     «ورأى فؤاد أن هـذه الوثـائق        . »عبثية وضارة بالقضية ومصالح الشعب الفلسطيني     
  .»تنازالت مهمة قدمتها السلطة والفريق المفاوض والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية

يتم اطالع فصائل المقاومة جميعاً، والـشعب الفلـسطيني علـى           « من المفروض أن     وشدد على أنه كان   
ألنه من واجب القيادة أن تطلع شركائها في المسؤولية وفي المنظمة وكذلك الفصائل التـي               (...) الوثائق  

  .ونفى اطالع جبهته على مثل هذه التنازالت. »ال تزال خارج إطار المنظمة
تيسير خالد الى ضرورة عرض     » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «سي  ودعا عضو المكتب السيا    -
ملف كشف المستور الذي بثته الجزيرة على اللجنة التنفيذية للمنظمة لفحصه، واتخاذ ما يلزم من تدابير                «

أخطاء عديدة ارتكبت في مسار المفاوضات الـسابقة بـين الجـانبين            «وقال خالد إن    . »لمعالجة تداعياته 
  .طيني واالسرائيليالفلس

 26/1/2011، الحياة، لندن
 

  دول عربية وعلى رأسها قطر ارتكبت خطأ فادحا بتمويل االنقسام: حواتمة .24
إن هناك دوال عربيـة مـسلمة      « قال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، امس،          : وفا –دمشق  

 الدوالرات، مؤكدا اهمية انهـاء االنقـسام        وعلى رأسها دولة قطر ترتكب الخطأ بتمويل االنقسام بماليين        
واستئناف الحوار الوطني الشامل حتى يمكن أن نواجه استعمار االستيطان اإلسرائيلي فـي األراضـي               

  . »المحتلة
إنه ال بد من العودة للحوار الـوطني الـشامل          » :ودعا حواتمة إلى العودة للحوار الوطني الشامل، وقال       

الوطن واالتفاق على انتخابات تشريعية حرة، وإعادة بناء مؤسسات منظمـة           وإنهاء االنقسام بين شطري     
  . »التحرير لدخول باقي الفصائل بها ألنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

وأكد أن االنقسام مكسب إلسرائيل وخسارة كاملة للشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية المحبة للحرية              
إنه لم يعد من الممكن تجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية،          » :وقال. ا العالم وتقرير المصير في هذ   

حقه بتقرير المصير مثله مثل شعوب العالم، وحقه بالحرية واالستقالل وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها              
  .  «194القدس الشريف، وحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار األممي 

ضية الفلسطينية لم تعد قضية محلية أو فلسطينية إسرائيلية، بل أصبحت قـضية عامـة فـي                 وأكد أن الق  
انتزعنا اإلقرار بحقوقنا وحقنا بتمثيل شعبنا بنفسه       « اإلطار اإلقليمي بكامله وفي اإلطار العربي، مضيفاً        

سطينية منذ عـام    في إطار االئتالف الوطني العريض الذي تشكله منظمة التحرير، وتم تداول القضية الفل            
 اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس       108ودخلنا األمم المتحدة وبيدنا حتى اللحظة       1974
  وأشار حواتمة إلى أن القضية الفلسطينية في حالة انسداد وتقع مسؤوليتها على عدة مصادر،. »الشريف
تنيـاهو التـي مـا زالـت مـستمرة بالتوسـع             الجانب اإلسرائيلي والحكومة اإلسرائيلية برئاسة ن      أولها

  . » االنقسام الفلسطيني وانقسامات المحاور اإلقليمية العربية في الشرق األوسطوالثانياالستيطاني، 
 26/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  تنازالت السلطة الفلسطينيةل  تنديد يتظاهرون في شوارع غزةحماسمئات من أنصار  .25

أنصار حركة حماس مساء اليوم الثالثاء في شوارع مدينة غزة للتنديد بمـا وصـفوه               تظاهر المئات من    
تنازالت السلطة الفلسطينية في رام اهللا عن الثوابت الفلسطينية معبرين عن صدمتهم لما سمعوه وشاهدوه               

  .من وثائق حول المفاوضات مع إسرائيل
اس عن استنكار واستغراب واسـتهجان      ومن جانبه أعرب خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حم         

حركته لما تم كشفه من وثائق وهو ما وصفه بالمسلسل التنازلي الذي وصـل لحـد التفـريط بالمـسجد      
  .األقصى واألرض والمقدسات الفلسطينية
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لقـد  "وقال الحية في كلمة له أمام أنصار حماس الذين رددوا شعارات تدعوا لحل السلطة ومعاقبة قادتها                 
 جملة التنازالت في الثوابت ونحن نقول وبكل وضوح أن كل ما فعلته السلطة ال يمثلنـا وال                  صدمنا من 

  ".يمثل الفلسطينيين ولن نعترف به في أى يوم من األيام
خـائن  "ورفع المتظاهرون الذي تجمعوا في أحد شوارع مدينة غزة الرئيسية شعارات كتب على بعضها               

  ".ض بأي حق تنازلت عن الثوابتمن يفرط في الثوابت ويا أيها المفاو
وتجدر اإلشارة إلى أن أنصار حماس خرجوا في تلك التظاهرات بعد نشر شبكة الجزيرة لوثائق اتضحت                
من خاللها جملة من المواقف السلبية التي عرضها المفاوض الفلسطيني على الجانب اإلسرائيلي والتـي               

  .ا تنازالت خطيرة مست بثوابتهمأثارت حفيظة الكثير من الفلسطينيين الذين اعتبروه
 26/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   حاشدة تضامناً مع عباس واستنكاراً لقناة الجزيرةتظاهرات  تنظمحركة فتح .26

تظاهرات حاشدة أمس في مختلف المدن الفلـسطينية        » فتح«نظمت حركة   :  فتحي صباح، رام اهللا    -غزة  
  .»الجزيرة«د عباس واستنكاراً لقناة تضامناً مع الرئيس محمو

وأحرق متظاهرون فلسطينيون غاضبون في رام اهللا امام مقر الرئيس الفلسطيني صـوراً ألميـر قطـر               
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو يصافح الرئيس االسرائيلي شمعون بيريـز، كمـا احرقـوا اعالمـاً                   

  .»الموساد برا برا يا اوغاديا جزيرة «اسرائيلية يتوسطها شعار الجزيرة وهتفوا 
  26/1/2011، الحياة، لندن

  
   الستئناف المفاوضات الفلسطينيةليبرمان يطالب بالضغط على السلطة .27

دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على : ةالناصر
  .الجانب الفلسطيني للعودة إلى خيار المفاوضات

 ليبرمان، خالل اجتماعه الليلة الماضية بنظيره البرتغالي لويس أمادو، من مغبة الشروع بخطوات وحذّر
  .، وفق تقديره"اإلضرار بشكل خطير في جهود تحقيق السالم"من شأنها " أحادية الجانب"وإجراءات 

ه على الرغم من ، أفيف كوخافي، أن"أمان"وفي سياق متّصل، أكّد رئيس شعبة االستخبارات اإلسرائيلية 
مازالت "، إال أن سلطة رام اهللا "بشكل أحادي الجانب"التحركات الفلسطينية لحشد االعترافات بالدولة 

  .، كما قال"تؤمن بالمفاوضات
  26/1/2011قدس برس، 

  
  القيادة الفلسطينية الحالية ليست قيادة سلمية بل إنها رفضية: يعلونموشيه  .28

ب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشيه يعلون، أن حكومته ال تؤمن كشف نائ:  نظير مجلي- تل أبيب
مجلس «ففي محاضرة ألقاها أمام . بإمكانية التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين في المستقبل المنظور

وهو إطار يميني يقوده الجنرال عوزي ديان، رئيس مجلس األمن القومي السابق، الذي (» أمن إسرائيل
. ، قال يعلون إن القيادة الفلسطينية الحالية ليست قيادة سلمية)ليكود وأصبح مقربا من نتنياهوانتسب إلى ال

وحتى عندما . وهي تستغل بساطة المجتمع الدولي الذي يساندها، وتدير سياسة متصلبة. بل إنها رفضية
ة وعرض عليها عرض عليها رئيس الوزراء السابق، أيهود أولمرت، االنسحاب الكامل من الضفة الغربي

  .وطالبت وما زالت تطالب بالمزيد. غالبية القدس الشرقية، رفضت العرض
التي تدير الحكومة اإلسرائيلية في الشؤون (وقال يعلون إنه ال يوجد وزير كبير من اللجنة السباعية 

ة الفلسطينية  أي القياد-، يؤمن بأن السالم ممكن مع هذه القيادة في المستقبل المنظور، ألنها )المصيرية
القيادة الفلسطينية ال : وأضاف.  ممزقة فيما بينها وفي الوقت نفسه ال تعترف بإسرائيل كدولة يهودية-
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فمع من . ونشر الوثائق أضعفها أكثر وعزز من قوة منافسيها في غزة. تسيطر على الشارع الفلسطيني
  .تتفق إسرائيل؟ ومن هو الشريك في عملية السالم

  26/1/2011، لندنالشرق األوسط، 
  

     الفلسطينيةتثمن التنسيق األمني مع السلطة " إسرائيل": وثائق الجزيرة .29
كشفت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة جوانب خفية من التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة 

  ". الرائع"الفلسطينية، أجبرت كال من واشنطن وتل أبيب على االعتراف بدور مخابرات السلطة 
في " عملية السالم"التي هي عبارة عن محاضر جلسات التفاوض حول -بحسب وثيقة من تلك الوثائق و

أثناء لقاء مع رئيس طاقم - اعترفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني -الشرق األوسط
ضفة  بأن الوضع في ال-2008/  مارس31المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع، بتاريخ 

  ".تحت السيطرة بطريقة أفضل بسبب وجودنا هناك وبسبب أننا نعمل معا"الغربية 
  ".نحتاج أن نعمل معا من أجل تغيير الوضع في غزة قبل قيام الدولة"وفيما بعد قالت ليفني 
 قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 2009تشرين األول / أكتوبر21وفي اجتماع بتاريخ 

نحن نلتقي اإلسرائيليين "ات لمستشار األمن القومي األميركي السابق الجنرال جيمس جونز، عريق صائب
سنستمر في المحافظة على حكم القانون، سلطة "، ويضيف "دوريا حول األمن، بغض النظر عن السياسة

  ".2000ال أالعيب مثل سنة . واحدة وسالح واحد
، قال عريقات مخاطبا الجنرال األميركي المنسق 2006أيار /وفي اجتماع آخر له في العاشر من مايو

هذه . نحتاج إلى إعادة ربط االتصال األمني مع إسرائيل"األمني في األراضي الفلسطينية كيث دايتون 
  ".هي أفضل طريقة للحفاظ على األمن

" ابراتجماعة المخ" امتدح دايتون 2009حزيران / يونيو24وفي اجتماع مع مسؤولين فلسطينيين بتاريخ 
". يقولون إنهم يعطون بنفس القدر الذي يأخذونه منهم. اإلسرائيليون يحبونهم. جيدون"ووصفهم بأنه 

  ".ولكنهم يسببون بعض المشاكل للمانحين الدوليين ألنهم يعذبون الناس"ويضيف 
ازحا،  م-المشرف على األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية-وفي نفس االجتماع قال دايتون 

  ".الظاهر أنني أنا الذي أدير السلطة الفلسطينية"
بداية تحوٍل في اإلدراك "أيلول الحظ دايتون /وفي اجتماع أمني أميركي فلسطيني في الرابع من سبتمبر

أن وزير الدفاع ) دايتون(وروى . ، ووافقه فياض على ذلك"اإلسرائيلي لألداء األمني الفلسطيني
أشكينازي لم يعد متشككا في جدوى التعاون مع "قال له إن قائد األركان غابي اإلسرائيلي إيهود باراك 

  ". السلطة الفلسطينية بشأن المسائل األمنية
  26/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

    
  مع السلطة إلى التعاون في الميدان" التنسيق األمني"تجاوزنا : األسبق" الشاباك"رئيس  .30

، عامي أيلون، بالتنسيق األمني "الشاباك"بق لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي أشاد الرئيس األس: الناصرة
لوال هذا التنسيق لما تم إحباط عمليات إرهابية "بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، مؤكّداً أنه 

  .، على حد تعبيره"كبرى
لقد تجاوز : "يش اإلسرائيلي، إلذاعة الج)26/1(وقال أيلون، في تصريحات أدلى بها اليوم األربعاء 

التنسيق األمني مع الجانب الفلسطيني في بعض الحاالت مرحلة التعاون االستخباري، ليصل إلى حد 
  .، كما قال"التعاون الثنائي في العمليات الميدانية
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 الفضائية ضمن الوثائق الرسمية التي" الجزيرة"األسبق، أن ما أوردته قناة " الشاباك"فيما رأى رئيس 
محاولة للتركيز على نقاط الضعف لدى السلطة الفلسطينية بإظهارها كعميل "تواصل الكشف عنها، هو 

  ".لصالح الواليات المتحدة وإسرائيل
ووفق ما ورد في الوثائق المذكورة التي استندت إلى محاضر جلسات واجتماعات رسمية بين مسؤولين 

إلى حد التعاون لضرب " متقدمة"ن الجانبين بلغ مرحلة فلسطينيين وإسرائيليين، فإن التنسيق األمني بي
  .الفصائل الوطنية الفلسطينية وقيادييها، وفق الوثائق

  26/1/2011قدس برس، 
  

  "معطف الريح" قواته المدرعة على حدود غزة بمنظومة يزودالجيش اإلسرائيلي  .31
لمدرعة المرابطة على سمحت إسرائيل أمس بالكشف عن عملية تزويد قواتها ا :غزة ـ أشرف الهور

المخططة العتراض الصواريخ المضادة للدروع التي يطلقها ' معطف الريح'حدود قطاع غزة بمنظومة 
  .النشطاء الفلسطينيون صوب الدبابات

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية التي أوردت النبأ نقالً عن مصادر عسكرية أن الوحدات المدرعة للجيش 
التي ' معطف الريح'دود قطاع غزة زودت بمنظومة الدفاع الفعال من طراز اإلسرائيلي المرابطة على ح

صنعت في إسرائيل، والتي تعترض الصواريخ المضادة للدروع، وكذلك زودت بقذائف مدفعية من طراز 
  ).أي شقيقة النعمان(' كالنيت'

ها كانت وصلت إلى التي تعتبر األحدث من نوع' 4ميركافا 'وبحسب ما ذكر أيضاً فإن دبابات من طراز 
من صنع سلطة ' معطف الريح'حدود القطاع األسبوع الماضي وهي مزودة بمنظومة الدفاع الفعال 

  ).رفائيل(تطوير الوسائل القتالية في إسرائيل 
وفي ذات السياق كشف أيضاً في إسرائيل أن قواتها المدرعة على حدود القطاع زودت األسبوع الماضي 

من إنتاج الصناعات العسكرية اإلسرائيلية المعدة لإلطالق من ' كالنيت' نوع أيضا بقذائف مدفعية من
  . مليم المركبة على دبابات الميركافا120المدافع من عيار 

وتتميز هذه القذائف بكونها متعددة األغراض حيث يتم استخدامها ضد تشكيلة متنوعة من األهداف 
المعادية مثل التحصينات واالستحكامات واآلليات المدرعة ومجموعات األفراد حاملي الصواريخ 

  .المضادة للدروع
غيرة تنفجر في وتحتوي كل قذيفة من هذا النوع على حشوات متفجرة على شكل أقراص معدنية ص

  . متر200الهواء فوق الهدف وتتناثر شظاياها مسافة نحو 
  26/1/2011، القدس العربي، لندن

  
   يطلب تجميد بناء مدينة الروابي الفلسطينيةاإلسرائيليوزير البيئة  .32

طالب وزير البيئة اإلسرائيلي اليميني المتشدد غلعاد أردان، أمس، وزير الحرب اإلسرائيلي : الناصرة
هود باراك، بتجميد فوري لكافة اإلجراءات والترتيبات، لبناء مدينة الروابي الفلسطينية قرب مدينة رام إي

  .اهللا، وهذا بزعم أن التقارير التي قدمت بشأن حماية البيئة ليست كافية
وجاء هذا برسالة بعث بها أردان، المعروف بتمثيله لمواقف عصابات المستوطنين في الضفة الغربية 

حتلة، الذين يحاولون بكل الطرق عرقلة وحتى منع بناء مدينة الروابي الفلسطينية، بحجة أنها تمنع الم
  .توسع مستوطناتهم في تلك المنطقة

وطالب أردان، الوزير باراك بأن يستخدم صالحياته بوقف كافة اإلجراءات وعمليات البناء الفلسطينية 
" بعد أن تبين" ألف مواطن فلسطيني، وهذا 40ن تستوعب في منطقة مدينة الروابي، التي من المفترض أ
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له، أنه لم يتم ضمان حلول للعديد من القضايا، من بينها تصريف المياه العادمة والنفايات، كما أنه لم يتم 
  .وضع مشاريع كافية لضمان وصول المياه والكهرباء للمدينة، حسب مزاعم أردان

  26/1/2011، الغد، عّمان
  

   مستوى التمثيل الفلسطيني في أيرلندارفع من ندد ت"إسرائيل" .33
بقرار أيرلندا، أمس، رفع التمثيل الفلسطيني في دبلن ” اإلسرائيلية“رأت وزارة الخارجية : )آي.بي .يو (

وقالت . ، لكنها شددت على أن الخطوة األيرلندية لم تكن مفاجئة ”ال يدفع السالم“إلى مستوى سفارة أنه 
تعبر عن أسفها على الخطوة ” إسرائيل“إن “يوسي ليفي ” اإلسرائيلية“ة الخارجية المتحدث باسم وزار

التي اتخذتها أيرلندا رغم أننا لم نفاجأ بها على ضوء السياسة المنحازة منذ سنوات عديدة فيما يتعلق 
  .” بالصراع

  26/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  " إسرائيل"س سلبا على ثورات قد تنشب في العالم العربي ستنعك: بن اليعيزر .34
، الذي كان وزيرا حتى "العمل"حذر النائب بنيامين بن اليعيزر، من حزب :  برهوم جرايسي-الناصرة 

قبل أسبوع في حكومة بنيامين نتنياهو، في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس، من استمرار حالة 
 الحكومة تجاه األجيال الصاعدة أن تستأنف الجمود السياسي في العملية التفاوضية، وقال إن مسؤولية

المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وتدفع في اتجاه الحل، وقال إن ثورات قد تنشب في العالم العربي، 
  . ستنعكس سلبا على إسرائيل

إنه "اإلخباري اإلسرائيلي، واسع االنتشار، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، أمس، " واال"ونقل موقع 
تمترست إسرائيل في مواقفها دون أن تعرض مبادرة أو دفعا للمفاوضات مع الفلسطينيين، فقد في حال 

  ".تصطدم بالعديد من دول العالم التي ستساند إعالن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد
أمام " نفسا قصيرا"وتابع المصدر ذاته يقول، إن دوال عديدة في العالم، ومن بينها دول أوروبية، يبدون 

السياسة اإلسرائيلية، وهم يعتبرون أن االجتماع السنوي للهيئة العامة لألمم المتحدة في شهر أيلول 
المقبل، سيكون الموعد النهائي النتظار مبادرة إسرائيلية، وإال فإنها ستؤيد المبادرة الفلسطينية ) سبتمبر(

  .العالن الدولة من جانب واحد
  26/1/2011، الغد، عّمان

  
   الفلسطينية ينزع مصداقية السلطة الجزيرة حول المفاوضاتوثائقكشف : ن زعبيحني .35

كشف “ حنين زعبي أن وثائق 48رأت القيادية في التجمع الوطني الديموقراطي داخل مناطق ال  :القدس
تسقط المصداقية عن السلطة الفلسطينية، وينبغي أن تضع الشعب ” الجزيرة“التي تبثها قناة ” المستور

  .لسطيني أمام مسؤولية تاريخيةالف
القدس من ” أخرجت“حتى تعلم أن السلطة ” الجزيرة“وأشارت إلى أنها لم تكن بحاجة إلى قراءة وثائق 

وقالت إنها لم تكن تتصور وهي تشارك . النضال، ومع ذلك فوجئت بتدهورها إلى هذا الحد من التفريط 
وأوضحت . ة فرطت بهذا الحي المقدسي العريق في مظاهرات االحتجاج في حي الشيخ جراح أن السلط

  .أن زيارة واحدة للقدس تكفي إلثبات أن السلطة تركت القدس تواجه مصيرها
، وأشارت إلى أن ذلك يعني تنازالً عن حق ”إسرائيل“وشددت على خطورة االعتراف الفلسطيني بيهودية 

على مضمون ” ألخوة العربا“واستذكرت تصريحات الرئيس محمود عباس بأنه أطلع . العودة 
المفاوضات، وذكرت بأن تساؤل صائب عريقات عن توقيت الكشف ال ينزع صفة الخطورة عن 

وتساءلت لماذا تصبح القضية مهمة حينما يصدر الكشف عن وسائل إعالم عبرية، أما . مضمون الوثائق 
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الشعب الفلسطيني هو المستفيد “ت يغرقوننا باألسئلة؟ وقال” الجزيرة“حينما يبادر اإلعالم العربي وخاصة 
  .”األول واألخير من كشف المستور

  26/1/2011، الخليج، الشارقة
  

   تخشى اعترافا أوروبيا بالدولة الفلسطينية"إسرائيل: "اإلسرائيليإذاعة الجيش  .36
قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، إن الحكومة اإلسرائيلية باتت :  برهوم جرايسي-الناصرة 

تتخوف أكثر من ذي قبل من إعالن عدة دول أوروبية باالعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هو األمر جار 
  .في أميركا الالتينية

وحسب إذاعة جيش االحتالل، فإن التخوف لدى إسرائيل نابع من أن تبادر الدول األوروبية االسكندنافية، 
نفس الخطوة التي اتخذتها دول أميركا الجنوبية، ومعها دول مثل إسبانيا وبلجيكا وايرلندا، التباع 

باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وحتى أن يصل الوضع إلى حد أن تستخدم الواليات المتحدة 
  .األميركية هذه الدول األوروبية كأداة للضغط على إسرائيل

تدعاؤه في األيام األخيرة للقاء مع وقالت اإلذاعة، إن سفير إسرائيل في إحدى الدول األوروبية تلك، تم اس
الواليات المتحدة األميركية قلصت دعمها إلسرائيل، وأنه في "وزير خارجية تلك الدولة، وسمع منه أن 

  ".أعقاب تقليص الدعم هذا، فقد تواجه إسرائيل عقوبات سياسية واقتصادية من دول أوروبية
، "إن الشعور هنا وكأن السماء تكاد تسقط علينا"ونقلت اإلذاعة ذاتها عن سفير إسرائيلي آخر قوله، 

إن الشعور هو أن الرئيس األميركي باراك أوباما ال يريد الظهور بمظهر الضاغط على إسرائيل : وتابع
  .مباشرة، ولهذا فإنه قد يستخدم هذه الدول األوروبية للضغط على القيادة اإلسرائيلية

تنجر اسبانيا "يين قولهم، إنه من الممكن في الفترة القريبة أن وأضافت اإلذاعة، نقال عن مسؤولين إسرائيل
وراء الدول األميركية الجنوبية وتعترف بالدولة الفلسطينية، لتتبعها بعد ذلك ايرلندا، لتتبع هاتين الدولتين 

  ".دول اسكندنافية
، يوفال ديسكين، "الشاباك"ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة 

قوله في تقرير أخير قدمه، إن مسار التحرك الدبلوماسي الفلسطيني قد يلقى نجاحا، ولهذا على إسرائيل 
ان تسرع الخطى للفصل بينها وبين الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن تفرض حدودا واضحة، وأن تبني 

  .حدودا وتنشر شرطة حدودا عند المعابر
  26/1/2011، الغد، عّمان

  
  قادرة على ذلك خالل سنة أو سنتين  وإيران لم تبدأ بتصنيع قنبلة ذرية: اإلسرائيليةاالستخبارات  .37

أعلن مدير االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية الجنرال أفيف كوشافي أن إيران ال تعمل  : لندن-القدس 
  .ك خالل سنة أو سنتين لو قررتفي الوقت الراهن على تصنيع قنابل ذرية، ولكنها قادرة على القيام بذل

المسألة ليست في معرفة متى ستمتلك إيران القنبلة، ولكن «وقال الجنرال كوشافي أمام لجنة برلمانية إن 
، وهي النسبة الالزمة » في المائة90كم من الوقت بقي قبل أن يتخذ قادتها القرار ببدء التخصيب بنسبة 

  .في السالح النووي، حسب وكالة الصحافة الفرنسيةلكي يصبح اليورانيوم جاهزا لالستخدام 
وأضاف أنه بعد اتخاذ مثل هذا القرار، فإن تصنيع القنبلة يستغرق سنة أو سنتين، ولكن إيران ال تزال 

  .بحاجة لبعض الوقت قبل أن تتمكن من تركيب رأس نووي على صاروخ
 في المائة على الفور ضعيف، 90سبة وقال الجنرال كوشافي إن احتمال أن تبدأ إيران في التخصيب بن

. ألن هذا سيؤدي إلى تشديد العقوبات االقتصادية، ال بل ربما يؤدي إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضدها
  . في المائة للمفاعالت ذات األغراض المدنية20وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 
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. »التوتر الديني«و» انعدام االستقرار«رة من وأكد أن إيران ال تريد خوض مواجهة في حين تمر بفت
  .»في الوقت الحالي، ليس من مصلحة إيران تطوير برنامجها«وقال 

  26/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  بوقف بناء استيطاني" بيت ايل" المدنية والجيش ومستوطنة اإلدارةتلزم   العليامحكمةال .38
بالقرب من رام اهللا » بيت ايل«لمدنية والجيش ومستوطنة ألزمت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلدارة ا

بوقف وبشكل فوري اعمال بناء وتشييد خمسة مبان في المستوطنة وذلك كونها تبني وتشيد على اراض 
وجاء قرار المحكمة العليا هذا في اعقاب التماس تقدمت به مؤسسة حقوق . بملكية فلسطينية خاصة

والجيش واالدارة » بيت ايل«الراضي الفلسطينيين وضد مستوطنة باسم اصحاب ا» يش دين«االنسان 
  .وانتقدت المحكمة السلطات االسرائيلية وعدم مبادرتها لمنع سيطرة المستوطنين على االراضي. المدنية

  26/1/2011، البيان، دبي
  

  جل إعادة بناء المستوطنات والبؤر االستيطانية العشوائيةأالمستوطنون يشكلون صندوق من  .39
كشفت محافل استيطانية امس إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أن لجان مستوطني :  جمال جمال-القدس 

قاموا بتشكيل صندوق جديد " بنيامين"مستوطنات شمال الضفة الغربية ، ومستوطنات التكتل االستيطاني 
وقالت .  اإلسرائيلية، من اجل إعادة بناء المستوطنات والبؤر االستيطانية العشوائية التي تهدمها الحكومة

من قيمة راتبهم الشهري ، ألجل هذا % 1لجان المستوطنين جميع سكان مستوطنات الضفة للتبرع بنسبة 
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير غطاء اقتصادي لمن يقومون ببناء البؤر االستيطانية العشوائية ، . الغرض

  .أو من يقومون باالستيالء على األراضي والبناء فيها
المستوطنين يواصلون فرض الحقائق على "وقال السكرتير العام لحركة السالم اآلن يريف اوبنهايمر

كما أنهم ال يركنون ولو للحظة ، فهم يحاولون إعادة بناء القليل الذي تهدمه "، مضيفا " ارض الواقع
  ".حكومة إسرائيل

  26/1/2011الدستور، عّمان، 
  

  ! في المجاري"فاق توراتيةأن":  تزّور تاريخ القدس"إسرائيل" .40
أعلنت " إسرائيل"، أن مجد سمحان، أرام اهللانقالً عن مراسلها في  26/1/2011السفير، بيروت، نشرت 

أمس، االنتهاء من حفريات جديدة في أسفل المسجد األقصى كانت حصيلة عمل متواصل بشكل سري 
  .ولمدة عامين

 متر، ويبدأ من بلدة سلوان 600النفق يبلغ طوله "وقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان إن 
  ." أمتار3 أمتار وارتفاعه 5جنوب القدس القديمة وينتهي في حارة المغاربة، ويبلغ عرضه 

كارثي "ن النفق إبدوره قال عالم التاريخ والجغرافيا والمحاضر في جامعة بيرزيت جمال عمران للسفير 
بنان وتونس، ووثائق الجزيرة غطت عليه بشكل كبير، فاالنتهاء  لكن األحداث الجارية في لوخطير جداً

هذا النفق هو األول "شار إلى أن أو ." خطوة متقدمة في إقامة البنية التحتية للهيكلإنهاءمنه يعني رسميا 
من نوعه الذي يصل خارج المدينة المقدسة بداخلها، وهو يوفر فرصة لإلسرائيليين لتقديم رواية توراتية 

، وبين )حائط المبكى، حارة اليهود( يربط بين حائط البراق وحارة المغاربة ينة داود، فهو عملياًعن مد
، أي أنقاضهحي عين أم الدرج في بلدة سلوان، الذي ينوون هدمه إلقامة ما يسمى بحديقة الملك على 

نفق يربط العين " أن الرواية التاريخية التي اخترعها اليهود كانت تتحدث عن ، موضحاً"حديقة داود
هذا النفق هو حفر أقيمت فوق قنوات قديمة "ولفت إلى أن  ."بحائط البراق) عين أم الدرج(المقدسة 

لتصريف المياه في القدس، وهي قنوات أقامها اليبوسيون الكنعانيون، وهم عرب أقحاح، وما تريده 
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خل منه الملك داود إلى الهيكل، وفق  د هو إلغاء هذا التاريخ والزعم بأنها اكتشفت نفقاًإسرائيل حالياً
  ."رواياتهم

من جهته قال مدير السياحة واآلثار في المسجد األقصى يوسف النتشة للسفير إن هذا النفق من الناحية 
قناة تصريف للمياه موجودة منذ آالف السنين، وليس له عالقة " فهو عبارة عن الجغرافية ليس جديداً

 صناعة تاريخ جديد لتدعي أنها األنفاقكن إسرائيل تريد من خالل هذه بتاريخ اليهود في المدينة، ل
، وهم يصنعون وأنفاقفي التوراة، هناك حديث عن ممرات "ويقول النتشة إنه  ."موجودة هنا منذ زمن

 ليسقطوها على أنفاق، ويحولون كل شيء إلى أنفاق، ويحولون قنوات تصريف المياه إلى األنفاقهذه 
  ."ون هذا ما تحدثت عنه التوراة، هنا عاش اليهود، هذا لليهودالتاريخ، ويقول

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد  أن 26/1/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 
حمل سلطات االحتالل المسؤولية عن عواقب حفر نفق يمر تحت  األقصى الشيخ محمد أحمد حسين

  . المحتلةأسوار البلدة القديمة في القدس
ودعا وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية المؤقتة، محمود الهباش إلى وضع حد لهذه 

  .الغطرسة اإلسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى ما ال يحمد عقباه
، أن نباءوكاالت األوغزة، سمير حمتو،  نقالً عن مراسلها في 26/1/2011الدستور، عّمان، وأوردت 

" سلطة اآلثار"ندّدت باستكمال في قطاع غزة نة القدس بوزارة األوقاف والشئون الدينية في الحكومة لج
  .الصهيونية حفر نفق يمر تحت أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة

 في اإلسالميةمدير األوقاف  أن وكاالت نقالً عن مراسلها وال26/1/2011االتحاد، أبو ظبي، وجاء في 
نحن قلقون من كل إجراء إسرائيلي داخل القدس "الشيخ عزام الخطيب قال في تصريح صحفي القدس 

الحفر في "وأضاف ". وخاصة الحفريات في البلدة القديمة وبالقرب من الحرم القدسي الشريف أو تحته
اث  الذي يمنع الحفريات فيها وخصوصا أنها مدرجة كتر،مدينة القدس القديمة مخالف للقانون الدولي

يجب أن يكون لليونسكو دور في مراقبة هذه الحفريات وأي "وتابع ". 1982عالمي من اليونسكو منذ عام 
  ".إسرائيلنشاط آخر في البلدة القديمة تقوم به 

  
   48 وفي صفوف فلسطيني الـ. ..الضفةاعتقاالت في  حمالت .41

 المواطنين الفلسطينيين على  مئاتأمساحتجز جنود االحتالل اإلسرائيلي صباح :  والوكاالت،البيان
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن أحد الشهود قوله إن الجنود قاموا . حاجز النبي صالح في رام اهللا

كما أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها اعتقلت . بالتدقيق في هويات المواطنين واحتجاز بعضهم والتنكيل بهم
 قيامهم باالتجار في السالح وحيازة بنادق مسروقة وذخائر  لالشتباه في48 سبعة وعشرين من عرب الـ

وأوضحت الشرطة أنها تستهدف بشكل أساسي . أمسومتفجرات ومبالغ مالية ضخمة خالل مداهمة نفذت 
 ضابط متخف 400وقام حوالي  .، على حد وصفها"تهريب األسلحة واالتجار بها وليس قضايا اإلرهاب"

األراضي  من الوحدات البوليسية بمداهمة منازل في أنحاء شمال وقوات من شرطة الحدود وغيرها
وتعتقد الشرطة أن هذه األسلحة  . كجزء من تحقيق بدأ قبل أربعة أشهر1948الفلسطينية المحتلة عام 

  .يسرائيلالكيان اإلمسروقة من السلطة الفلسطينية ودول محاذية للحدود مع 
 فلسطينيين خالل حملة دهم في أنحاء 10لجيش اإلسرائيلي  في الضفة الغربية المحتلة، فاعتقل اأما

  .متفرقة من الضفة
  26/1/2011، البيان، دبي

   التجارية جزئياً غزةاالحتالل يفتح معابر قطاع .42
 إلدخال مساعدات غذائية فتحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس معبري كرم أبو سالم والمنطار جزئياً

وأوضح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى القطاع رائد فتوح أن  .ورووقود باإلضافة إلى تصدير زه
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 شاحنة محملة 170 إلى 160سلطات االحتالل قررت فتح معبر كرم أبو سالم إلدخال ما بين 
وأشار فتوح إلى أنه من المقرر أن تسمح سلطات االحتالل . بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي

كما قررت . وت األرضي والزهور من قطاع غزة إلى دول أوروبابتصدير ست شاحنات محملة بالت
  . شاحنة محملة بالقمح واألعالف135سلطات االحتالل فتح معبر المنطار إلدخال 

  26/1/2011، البيان، دبي
  

   قضية األسرىة لمساند"ائتالف دولي" تشكيل  يقرردولي في الرباطاألسرى المؤتمر  .43
 في مؤتمر دولي عقد في العاصمة المغربية لمناصرة األسرى قرر مشاركون:  رشيد بغا- الرباط

 لدعم ومناصرة قضية األسرى والمعتقلين على المستويات الحقوقية "ائتالف دولي"الفلسطينيين تشكيل 
 لنصرة األسرى في  عالمياً أبريل، يوماً/ نيسان17والقانونية واإلعالمية، كما قرر المؤتمر اعتبار يوم 

 من أجل استرداد جثامين الشهداء  عالمياً أغسطس يوماً/ آب27اإلسرائيلي، ويوم سجون االحتالل 
كما قرر المؤتمر الذي شارك فيه أوروبيون وعرب، تأسيس . الفلسطينيين والعرب في المقابر اإلسرائيلية

امى مركز إعالم ودراسات وتوثيق، وشبكة إعالمية دولية، وإطالق حملة دولية لإلفراج عن األسرى القد
  .واألطفال والنساء والمرضى وإنهاء معاناة أسرى العزل

تنسيق العمل وتوحيد الجهود على الصعيد "وأوصى المؤتمر في بيان ختامي صدر أمس بالعمل على 
حصر االنتهاكات مع "، وشدد البيان على ضرورة "المحلي والعربي والدولي لنصرة قضايا األسرى

بالمثل ووضع جزاءات قانونية واقتصادية، كذلك القيام بحمالت للمساءلة إعمال قاعدة المساواة والمعاملة 
حول االعتقال اإلداري واعتقال األطفال وحرمان األسير الفلسطيني من حقه في المحاكمة العادلة والعزل 
االنفرادي لألسرى واألسيرات، مع عدم مراعاة الحصانة للقيادات السياسية والبرلمانيين المتورطين في 

كما ألحت الفعاليات الحقوقية والقانونية التي . "عمال التعذيب واستعمال وسائل ومواد محظورة دولياًأ
المالحقة القانونية والقضائية الدولية لمقترفي االنتهاكات الجسيمة "شاركت في المؤتمر على ضرورة 

مم المتحدة إلحالة قضايا حملة ضغط على الجمعية العامة لأل"ودعا المؤتمر إلى . "والجرائم بحق األسرى
جرائم الحرب اإلسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تم 
تبنيها من قبل جامعة الدول العربية، وأكدت ضرورة أن تتوجه الدولة الفلسطينية لرفع دعاوى فردية أمام 

  ."المحكمة الجنائية الدولية
  26/1/2011ندن، الشرق األوسط، ل

  
   الجزيرةوثائقتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص ل مشاورات أبدت الفلسطينيةاللجان الشعبية  .44

 عزمي الشيوخي في بيان بدء مشاورات مع "اللجان الشعبية الفلسطينية" أعلن أمين عام : غزة-ام اهللار
امعات ومراكز األبحاث عدد من الشخصيات األكاديمية والحقوقية من المستقلين العاملين في الج

  .»الجزيرة«الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص ما نشرته قناة 
ستكون جاهزة لمباشرة عملها قريبا لدراسة وتحليل كافة الوثائق وما بثته «وأوضح الشيوخي أن اللجنة 

لحمالت اإلعالمية القيادات الفلسطينية وفضائية الجزيرة بوقف ا«وطالب . »الجزيرة بهذا الخصوص
المتبادلة حاليا والتي أحدثت بلبلة وخلطا لألوراق بين صفوف أبناء شعبنا وحرفت البوصلة الفلسطينية 
عن مسارها المقاوم لالحتالل وبرامجه وأصبحت تشكل خطورة بالغة على مجمل القضية الفلسطينية من 

  .»متواصلةخالل انشغال وسائل اإلعالم عن جرائم وانتهاكات االحتالل ال
تخوفه من إقدام االحتالل على ارتكاب جرائم بحق شعبنا وأرضنا في الضفة «وأعرب الشيوخي عن 

، مشيرا إلى أن اسرائيل »الغربية وقطاع غزة والقدس تحت غطاء هذه الحمالت اإلعالمية المتبادلة
الرتكاب محرقة جديدة رفعت من وتيرة عدوانها االستيطاني مؤخرا على الضفة الغربية والقدس وتمهيد «
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اللجان الشعبية مع الحريات والشفافية ومع نشر الحقائق وتعزيز «وأكد أن . »ضد أبناء شعبنا بغزة
  .»يكون اإلعالم مجندا لخدمة القضايا الوطنية والقومية«وان » الديمقراطية والرأي األخر

 26/1/2011البيان، دبي، 
  

  "التنسيق األمني"المدهون منددة بـمسيرات عفوية أمام منزل الشهيد حسن : غزة .45
، في مسيرة كبيرة خرجت بشكل عفوي 25/1 شارك اآلالف من الفلسطينيين، مساء يوم الثالثاء :جباليا

، مسقط رأس الشهيد حسن المدهون القيادي في )شمال قطاع غزة(في مخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين 
 برفقة أحد قادة 2005 اغتالته قوات االحتالل في عام كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح، الذي

وندد المشاركون في المسيرة بالتنسيق األمني بين السلطة واالحتالل، مطالبين بوقفه  .كتائب القسام
  .ومحاسبة من يقوم به، وتوفير الحماية للمقاومة والمقاومين

اء األجهزة األمنية التابعة للسلطة واتهمت الوثائق التي كشفت عنها قناة الجزيرة مساء يوم الثالث
  ".المشاركة في اغتيال المدهون"الفلسطينية بـ

  25/1/2011قدس برس، 
  

  "جريمة التنازل عن حقهم"الالجئون لن يسمحوا بمرور ": الفلسطينيتجمع العودة " .46
ه في على أن الشعب في المخيمات وفي كافة أماكن انتشار" واجب" أكد تجمع العودة الفلسطيني :دمشق

، مشددة على أن "لن يسمح بمرور جريمة التنازل عن حقه في العودة، إن حدثت"مختلف أنحاء العالم 
حق العودة لالجئين الفلسطينيين حق طبيعي وشرعي ثابت بكل األعراف السماوية والقانونية والوطنية، "

نسخة " دس برسق"وقال التجمع في بيان مكتوب وصل  ".وهو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف
لقد تابع تجمع العودة الفلسطيني ما بثته قناة الجزيرة الفضائية حول الوثائق السرية والمحاضر : "منه

الخاصة بين المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وما ورد خاللها من معلومات حول موافقة المفاوض 
واختزاله 1948ألراضي المحتلة عام الفلسطيني على تصفية حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ا

بمجموعة رمزية فقط، وإننا أمام ما أوردته الوثائق نطالب السلطة الفلسطينية المفاوضة بتوضيح موقفها 
  ".من هذه القضية التي تمثل ثلثي أبناء الشعب الفلسطيني

لمواثيق الدولية إسقاط حق العودة مخالف للقانون الدولي ولشرعة حقوق اإلنسان ولكافة ا"وأضافت أن 
الصادرة بهذا الشأن، كما أن أي تفريط بحق العودة بأي شكل من األشكال يعتبر خيانة وطنية للقضية 

وكل من "وأوضح تجمع العودة أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير  ".الفلسطينية وللشعب الفلسطيني
الحية في التنازل عن أي حق من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني، غير مفوض من أحد وال يمتلك الص

وقف "ودعا إلى  ".الحقوق الثابتة لشعبنا، مهما بلغت درجة تمثيله أو تفويضه في حال وجد هذا التمثيل
هبة توازي "، مطالباً الجميع إلى "مسلسل المفاوضات بمختلف مستوياتها السياسية واألمنية مع االحتالل

 وصلته هذه السلطة، وهي دعوة لكل مؤسسات الالجئين  السياسي الذيواالنحدارحجم هذا التراجع 
  .، على حد تعبيره"الرسمية واألهلية للوقوف أمام هذه المحطة بحزم وجدية وإسقاط خيارات التسوية

  25/1/2011قدس برس، 
  
  
  

  على مصالح شعبنا وثوابته" غير مؤتمنة"منظمة التحرير ": الفلسطينيمركز العدالة " .47
التي تقدمها السلطة " التنازالت المجانية"في السويد ما أسماها " ز العدالة الفلسطينيمرك" أدان :ستوكهولم

الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي، ال سيما فيما يتعلق بالثوابت، والتي كشفت عنها وثائق نشرتها قناة 
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النحطاط األمني إن هذه الوثائق تثبت مجدداً ا: "وقال .الفضائية على مدى اليومين الماضيين" الجزيرة"
والسياسي الذي وصلت إليه السلطة، وتثبت أن  منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت غير مؤتمنة على 
مصالح شعبنا وثوابته، وال تعبر عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، مما يتطلب إعادة بناء أطر 

ن القوى الوطنية ومن ومؤسسات المنظمة على أسس وطنية، وعليه فإن كلمة الفصل يجب أن تكون م
  ".كل أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا االنحدار في هذه القضية

منظمة "أن مفاوضات السلطة مع الكيان الصهيوني بال شرعية أو قانونية، ألن : "وأضاف المركز
ن بصيغتها الحالية ال تثمل الشعب الفلسطيني، ال في الداخل وال في الخارج، وعلى ذلك فإ" التحرير

، مشيراً إلى أن رئيس السلطة "مفاوضي السلطة ال يمثلون الشعب الفلسطيني ال من قريب وال من بعيد
، وعليه فال يحق له 2010 يناير من العام الماضي /انتهت واليته منذ شهر كانون ثاني"محمود عباس 

يح مكتوب وصل في تصر" مركز العدالة"ورأى  .، كما قال"باي حال التحدث باسم الشعب الفلسطيني
إن سلطة رام اهللا ال يحق لها  التفاوض باسم الشعب الفلسطيني وال تقديم : "نسخة منه" قدس برس"

: وتابع قائالً ".التنازل تلو التنازل عن قضايا الشعب المصيرية مثل القدس والحدود واالستيطان والالجئين
طيني، وجريه وراء السراب ويكشف عن إن هذه التنازالت الخطيرة، تبين مدى إفالس المفاوض الفلس"

تورط سلطة رام اهللا في محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، وأيضا عن مدى تغلغل المخابرات 
 في الضفة الغربية، ويكشف عن حجم تواطؤ هذه السلطة من خالل ما األمنية األجهزةالصهيونية داخل 
  .، على حد تعبيره" مع االحتاللاألمنييعرف بالتنسيق 

إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سليمة صحيحة، "وطالب مركز العدالة الفلسطيني بـ
لتكون فعالً ممثالً للشعب الفلسطيني، وإال فإن أي من قراراتها ومفاوضاتها ال تلزم شعبنا الفلسطيني بأي 

  ".قوق الفلسطينية كاملةشيء، ومن حق شعبنا التفكير في بناء مؤسسات شرعية تتمسك بالثوابت والح
  25/1/2011قدس برس، 

  
   إلى عضوية غرفة التجارة الدولية في باريسرسمياًانضمام فلسطين  .48

، انضمام فلسطين الرسمي إلى 25/1  دشنت نخبة من رجال األعمال الفلسطينيين، يوم الثالثاء:باريس
مقر غرفة التجارة الدولية في عضوية غرفة التجارة الدولية، من خالل التوقيع على االتفاقية، في 

غاي كارير، وممثل -وجرت مراسم التوقيع، بحضور األمين العام لغرفة التجارة الدولية جين .باريس
  .الجانب الفلسطيني منيب المصري رئيس مجلس إدارة الغرفة في فلسطين
  نشطاً تجارياًمركزاً لها، لكونها وستتخذ غرفة التجارة الدولية فرع فلسطين من مدينة رام اهللا مقراً

 للمجتمع الدولي، ما يجعلها المقر المنطقي لغرفة التجارة الدولية فرع للقطاع الخاص الفلسطيني ومقراً
وستشمل نشاطات الغرفة التجارية الدولية في فلسطين إنشاء مركز فرعي للتحكيم الدولي في  .فلسطين

  .اهللاشرقي القدس، إضافة إلى الفرع المركزي في مدينة رام 
ويترأس فرع فلسطين منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة شركة باديكو القابضة، بينما يتولى هاشم 

  .الشوا رئيس ومدير عام بنك فلسطين منصب األمين العام
  25/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  
  

  لفلسطينية ا ومطالبة بمحاكمة مفاوضي السلطةغاضبةردود فعل : االردن .49
شن النائب في مجلس النواب األردني خليل عطية والذي يمثل مخيم            :يو بي آي   -منتصر الديسي -عمان

الوحدات أكبر مخيمات الالجئين في األردن هجوما على المفاوضين في السلطة الفلسطينية عقب ما تـم                
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 أن يتصرفوا بحقـوق     الكشف عنه في قناة الجزيرة من وثائق تخص الالجئين وقال ليس من حق هؤالء             
وأضاف عطية كذلك من هذا الذي يفرط بالقـدس ومقدسـاتنا بهـذه     .الالجئين، وكأنها ملك شخصي لهم    

السهولة ويقدم التنازالت الخطيرة إلسرائيل متجاهال من قدموا دماءهم فداء لهذه القضية ومن أجل الحفاظ               
لمستندات فأنا أطالـب بمحاكمـة هـؤالء        على هوية القدس العربية اإلسالمية وقال إنه إذا صحت هذه ا          

المفاوضين محاكمة علنية ألنهم أعطوا ألنفسهم الحق في التنازل عن ممتلكات وحقوق ومقدسـات هـي                
  ملك الشعب الفلسطيني وليست ملكا شخصيا لهم

 قد نشر وثيقة تكشف عن      2008من جهته، ذكر الكاتب واإلعالمي األردني ناهض حتر أنه كان في عام             
توطين الالجئين الفلسطينيين في األردن واالتفاقات بهذا الشأن وكذلك عن توطين الجئين آخرين في              آلية ل 

أنه اآلن بعد كشف قناة الجزيـرة عـن    الخليج العربي ولكنه لألسف لم تأخذ الحيز المطلوب من االنتباه،  
 كنا نحذر منـه خـالل       الوثائق الجديدة لسير المفاوضات يشير إلى صحة توقعاتنا كمحللين سياسيين وما          

السنوات السابقة من النهج والسلوك التي تنتهجه السلطة الفلسطينية في تعاملهـا مـع قـضية الالجئـين                  
وتوطينهم في دول أخرى لذلك لم يكن بالنسبة لنا مفاجأة نشر تلك الوثائق إال أنه ما كـان فـي الواقـع                      

 الفلسطينية للتخلي عن أراض ومنـاطق فـي         مفاجئا هو ما أظهرته الوثائق الجديدة من استعداد السلطة        
  .الضفة الغربية

وتحدث المهندس ليث شيبالت المعارض األردني المعروف قائال إن قضية الالجئين تم بيعها في معاهدة               
وادي عربة وأن تلك الوثائق لم تكن مفاجأة بالنسبة لنا، وأن هناك اتفاقا على التـوطين وأن الحكومـات                   

  .يخدم قضية التوطين لالجئين مما يصادر قضيتهم لمصلحة الصهاينةتسير في النهج الذي 
وطالب شيبالت صفوف المعارضة بالتحرك لوقف مثل هذه التنازالت وأن يعبر عن مطالـب الـشعوب                
العربية التي حتما ستنتصر إرادتها خاصة بعد أن كشفت الوثائق الجديدة ما كان مـستورا ويـدور فـي                   

  . الخفاء
الجئون فلسطينيون في األردن أن ما ورد في الوثائق التي نشرتها قناة الجزيـرة حـول                قال   في السياق، 

قدمها المفاوضون الفلسطينيون في ما يتعلق بحق العودة ال يعنيهم ال من قريب أو من بعيـد،                 " تنازالت"
وأضافوا إن حق العودة غير قابل للتصرف وأن الرئيس محمود عباس وفريقـه المفـاوض ال يملكـون                  

  .فويضا للتنازل عنهت
وقال أحمد أبو شاور عضو اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين في األردن أن قـضية الالجئـين       

  .هي جوهر القضية الفلسطينية
 مليـون   4.5) أونـروا (ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئـين            

 مليون في األردن معظمهـم يحملـون        1.9 الغربية وقطاع غزة منهم      يعيشون في سوريا ولبنان والضفة    
  .الجنسية األردنية ماعدا الالجئين من قطاع غزة

  26/1/2011، الشرق، الدوحة
  

   الدولتين والسالم الشامل يعالج المشاكل والتحدياتلحلال بديل : جودة .50
م للنهوض بمنطقة الشرق األوسـط      اعتبر وزير الخارجية ناصر جودة السالم الشامل، الحل الدائ        : عمان

 وعرض في محاضرة في معهد بروكنجز بالعاصمة األمريكية واشـنطن أمـس   .ووقف العنف في العالم 
الجهود األردنية بقيادة جاللة الملك على مدار السنوات الماضية النهاء الـصراع العربـي االسـرائيلي                

  .مستقلةوتحقيق االمن واالستقرار من خالل اقامة دولة فلسطينية 
 دولة اسالمية وهذا يعني ان هذه االتفاقيـة         35دولة عربية و  ) 22(وقال ان المبادرة العربية مدعومة من       

  . دولة عربية واسالمية في المنطقة57تمكن اسرائيل من اقامة عالقات طبيعية مع 
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جهـود االدارة  واضاف ان االردن يؤمن بانه ليس هناك بديل لحل الدولتين مؤكدا دعم االردن وقيادتـه ل     
االميركية الحثيثة والمجتمع الدولي لمساعدة االطراف الستئناف المفاوضات المباشرة بدون تاخير وايجاد            
صيغة تؤدي الى ضمان استمرار هذه المفاوضات حتى وضع حلول لجميع قضايا الحل النهـائي والتـي          

  .ر ايلول من هذا العامتشمل الحدود واالمن والقدس والالجئين والمياه على ان ال تتعدى شه
 .وحذر وزير الخارجية من ان العوامل الديمغرافية والجغرافية جراء عملية االستيطان تهدد عملية السالم             

ودعا جودة الى اطالق مفاوضات وان تكون هذه المفاوضات شاملة وتشمل دوال اخرى لحـل الـصراع         
  .العربي مع اسرائيل مثل سوريا ولبنان

الل المحاضرة على التـسريبات المتعلقـة بحيثيـات المفاوضـات الفلـسطينية             وفي رده على سؤال خ    
اإلسرائيلية أعاد التأكيد ان الموقف األردني يركز على ضرورة إنجاز حل الدولتين التي تفضي إلى إقامة                

  .الدولة الفلسطينية المستقلة
  26/1/2011، الرأي، عّمان

  
  " بحق العودةلمؤامرة التفريط "التصديتدعو إلى " اإلخوان" .51

ـ        : عمان التفـريط بحـق    " مـؤامرة "دعت جماعة اإلخوان المسلمين الالجئين الفلسطينيين الى التصدي ل
وطالب الناطق اإلعالمي باسم الجماعة جميل أبو بكر الحكومة في تصريحات نشرت على موقع               .العودة

 ".ها تحتضن أكبر عدد منهم    بتصفية حق الالجئين، باعتبار أن    "الجماعة أمس بالوقوف في وجه ما وصفه        
وشدد أبو بكر على أن حق العودة هو روح القضية الفلسطينية، الفتا الى خطورة ما أقدم عليه مفاوضـو                   

القبول بـأي حـل     "وتابع   ".السلطة الفلسطينية لدى تفريطهم بهذا الحق التاريخي القانوني الفردي المقدس         
ليست تعويضات بل   "ى أن قضية الالجئين الفلسطينيين      وأكد عل ". مما طرح هو تصفية للقضية الفلسطينية     

  ".هي قضية حق ال يمكن التنازل عنه وال يجوز التوكيل فيه
  26/1/2011، الغد، عّمان

  
  "سرائيلإ"دراسة تبين انخفاض حجم التبادل الزراعي مع  .52

حجـم التبـادل    أظهرت نتائج دراسة أعدتها اللجنة الوطنية في نقابة المهندسين الزراعيين حول            : عمان
 انخفاضا حادا في حجم ونوعيـة المنتجـات الزراعيـة المـستوردة             2010الزراعي مع اسرائيل للعام     

وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفالحات أن النقابـة رصـدت              .والمصدرة اليها   
ائيل حيـث انخفـضت   خالل العام الماضي انخفاضا حادا في حجم التبادل التجاري الزراعي مـع اسـر     

 مقارنة بحجـم المـستوردات      80%مستوردات المملكة من المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة تزيد عن          
طن عام   ) 800(  لتنخفض إلى    2008طن للعام    ) 7000(  ، حيث انخفضت الواردات من       2008للعام  

(  إلـى    2008ة  طن سـن   ) 20500(  ، وانخفضت أيضا الصادرات الزراعية إلى اسرائيل من          2010
  . طن في العام الماضي  ) 5000

وأكد الفالحات أن حجم هذا االنخفاض يعود إلى االزدياد المتوالي في رفض المستهلك األردنـي شـراء                 
  .المنتجات والسلع ذات المنشأ الصهيوني

  26/1/2011الدستور، عّمان، 
  
  
  

   تسير قافلة مساعدات جديدة إلى غزةالهاشميةالهيئة الخيرية  .53



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2037:         العدد       26/1/2011 األربعاء :التاريخ

 سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية أمس قافلة مساعدات تتكون مـن ثـالث عـشرة                :)بترا(-مانع
يشار الى أن هذه القافلة تأتي تلبية للنداء العاجل          . طنا من مادة الطحين الى قطاع غزة       220شاحنة تحمل   

مادة الطحين في أسواق    من وكالة الغوث لالجئين في غزة للهيئة الخيرية الهاشمية بوجود نقص حاد في              
  .غزة، ونفاد المخزون االستراتيجي لهذه المادة من مستودعاتها

  26/1/2011، الغد، عّمان
  

   الصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينيةجوهر :حسني مبارك .54
أكد الرئيس حسني مبارك أن جوهر الصراع في المنطقة هو القضية الفلـسطينية وأن تحقيـق الـسالم                  

ستقرار في الشرق األوسط يتطلب حل هذه القضية علي نحو عادل فحل القضية الفلـسطينية               واألمن واال 
 ولكنه السبيل إلـي نـزع حجـج          ,  هو الطريق الموصل إلي سالم راسخ ودائم في المنطقة          -  فقط  - ليس

وذرائع اإلرهاب والتطرف داخل منطقتنا وحول العالم والطريق لوضع دول الشرق األوسط علي مـسار               
   . ديد من التعاون اإلقليمي لصالح شعوبهاج

 لكن القـضية     .. مصر بذلت جهودها حيال القضية الفلسطينية وقضية السالم بالتزام راسخ وعزم ال يلين            
 يمكن أن يؤدي إلي مزالق خطيـرة         , الفلسطينية بعد كل هذه الجهود التزال تقف في مفترق طرق صعب          

قف تأثيرها علي األرض الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني وحـده          وتداعيات غير محمودة العواقب ال يتو     
 وإذا كانت هذه هي مسئولية النظام العالمي كله فإن           .. وال تطول آثارها المنطقة وحدها وإنما العالم بأسره       

األطراف األساسية في هذا النظام تتحمل الجانب األكبر من هذه المسئولية حفاظا علي مـصداقية هـذا                 
 جانب وعلي األمن والسالم الدوليين علي الجانب اآلخر ألن تدهورا جديدا في الشرق األوسط               النظام من 

سيؤدي إلي تداعيات أكثر اتساعا بحكم تداخل األوضاع والقضايا في ساحة واسعة سـاخنة ومـضطربة                
ه كما سيؤدي لتصاعد غير مسبوق لقوي اإلرهاب ستطول شـرور          .. تزخر بعوامل عديدة قابلة لالشتعال    

   .  دون استثناء .. دول العالم
لقد أكدت مجددا خالل مشاوراتي األخيرة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي في شرم الشيخ أن علي إسرائيل                

  , قلت له ذلك بقوة وصراحة ووضوح      .. أن تتحمل مسئوليتها في الخروج بعملية السالم من مأزقها الراهن         
 والخطوات المطلوبة من جانـب إسـرائيل إلنقـاذ جهـود             .. كوتحدثنا في البدائل المطروحة لتحقيق ذل     

 وحذرت مـن     , كما أثرت معه الوضع الراهن في غزة والتحرك المطلوب لتخفيف معاناة أهاليها            .. السالم
   . أي عدوان إسرائيلي جديد علي القطاع مشيرا لألصوات التي تروج لذلك مؤخرا داخل إسرائيل

ئيل فإنني أقول مرة أخري أن علي الواليات المتحـدة وبـاقي أطـراف              وفضال عن اتصاالتنا مع إسرا    
 يقـرن الوعـود      .. الرباعية الدولية أن يترجموا ما وعدوا به إلي تحرك جاد وفعال علي أرض الواقـع              

  .  ويدفع بعملية السالم العادل والشامل إلي األمام , باألفعال
 25/1/2011، األهرام، القاهرة

  
  السالم  يطالبون أوباما بالتحرك الفوري إلنقاذ عمليةمتحدةاليهود الواليات  .55

 إلى "جي ستريت"توجهت المنظمة الليبرالية ليهود الواليات المتحدة وكندا :  نظير مجلي- تل أبيب
الرئيس األميركي، باراك أوباما، بنداء عاجل أمس تدعوه إلى التحرك الفوري إلنقاذ عملية السالم في 

 "غارديان"لت المنظمة في رسالتها إلى أوباما إن الوثائق التي تنشرها صحيفة وقا .الشرق األوسط
   للشك في نوايا السلطة الفلسطينية المخلصة والجادة  القطرية، ال تترك مجاالً"الجزيرة"البريطانية وقناة 

  
 جدية تنقذ  لطرح مبادرة سالم أميركياًواألمر يتطلب تدخالً. للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة ومعقولة

  .الشرق األوسط من خطر التدهور وتنتهز الفرصة السانحة إلقامة السالم
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  26/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   ينتقد تعامل واشنطن مع دحالن"إسرائيل" في األميركيالملحق العسكري  .56
اضيها عن جي ديرمر انتهازية حكومة بالده وتغ.انتقد الملحق العسكري األميركي في إسرائيل العقيد بي

، وضرب "المصالح قصيرة األجل"نوعية األشخاص الذين تتعامل معهم طالما أنهم سيحققون لها بعض 
ووفقا للعقيد ديرمر فإن المسؤولين .  على ذلك بالتعامل مع القيادي في حركة فتح محمد دحالنمثاالً

ي مقابلة مع الجزيرة اإلنجليزية ، مشيرا ف"إغماض أعينهم عن الحقيقة "األميركيين الكبار يتعمدون أحياناً
  . أثناء عمله في الحكومة األميركية ألكثر من ثالثين عاماً" مئات المرات"إلى أنه واجه تلك الحالة 

وفي معرض رده على أسئلة حول صعود نجم دحالن، قال ديرمر إن حالته مثال حي على ما ذكر، وإن 
  . فادة من خدماته رغم التحفظات على تصرفاتهالمسؤولين األميركيين قرروا التعامل معه واالست

لسوء الحظ، على مستوى المسؤولين رفيعي المستوى في اإلدارة، نرفض تصديق الحقائق أو "وأضاف 
نقوم بوضعها جانبا من أجل الحصول على مكاسب على المدى القصير األجل، وقد رأيت ذلك يحدث 

وبحسب ديرمر فإن هذا األسلوب الذي تنتهجه ". اال يهم من هو، نريد أن ننجز شيئ.. مئات المرات
  . اإلدارة األميركية يأتي دائما بنتائج عكسية على الواليات المتحدة وعلى الفلسطينيين والمنطقة

ألنه لم يعرف ماهية الشخص الذي كان يتعامل معه، " حالة من اإلرباك"ووصف عمله مع دحالن بأنه 
  ."كان األمر غريبا بالنسبة لي"وقال 

ويشير ديرمر إلى أن دحالن قدم نفسه لألميركيين على أنه الرجل المناسب الذي يمكن االعتماد عليه في 
يمكنني أن أكون الشخص الذي .. يمكنني أن أكون رجلكم في غزة"غزة، ونقل عن دحالن قوله 

بأنها حالة ووصف حالة دحالن ". سيساعدكم في فهم ما يجب أن تقولوه وعلى إنجاز ما تريدون إنجازه
شائعة وتقليدية في الشرق األوسط، وأن األميركيين واجهوا الكثير من هذه الحاالت في العراق 
وأفغانستان، حيث تقدم لهم أشخاص ادعوا أنهم يقدرون على مساعدة األميركيين في أماكن وحاالت 

  .معينة
  25/1/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  الدبلوماسي إلى مستوى بعثةالفلسطيني  التمثيلايرلندا ترفع مستوى  .57

 رفعت التمثيل أنهامس، أ الحكومة االيرلندية في دبلن أعلنت: )وكاالت( برهوم جرايسي -الناصرة 
 قامت بهذه أنها فيه أوضحت مستوى بعثة، وذلك في بيان لوزارة الخارجية إلىالفلسطيني في دبلن 

 إناسم وزارة الخارجية االيرلندية في بيان وقالت متحدثة ب . بفرنسا واسبانيا والبرتغالأسوةالخطوة 
  ". بعثةإلى ترفع مستوى الوفد الدبلوماسي الفلسطيني أنالحكومة االيرلندية قررت الثالثاء "

  26/1/2011الغد، عّمان، 
  

   مليون يورو300االتحاد األوروبي يدعم السلطة الوطنية بحوالي  .58
 مليون يورو لدعم الموازنة العامة      300 الوطنية بحوالي    تعهد االتحاد األوروبي، بتمويل السلطة    : رام اهللا 

  .'األونروا'، ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 2011لها والمشاريع التطويرية خالل العام 
جاء ذلك خالل اجتماع عقد للمشاورات السنوية التي تجريها وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية مع االتحاد               

علي الجرباوي، ورئيس التعاون األوروبـي      .وزير التخطيط والتنمية اإلدارية د    األوروبي، والتي ترأسها    
  .سيرجيو بيكوال

وخالل المشاورات، تم استعراض المشاريع الممولة من قبل االتحاد األوروبي وفقًا للقطاعات المختلفـة،              
سيتم االسـتمرار فـي     حيث تم مناقشة المشاريع األساسية التي يجري تنفيذها حاليا، وتلك المشاريع التي             
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وتـم بحـث آليـات الـدعم     . تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطالقها خالل العام المقبل      
سيادة القانون واألمن، والقطـاع الخـاص،       : األوروبي المخصص للقطاعات الحيوية، والتي تشمل على      
  .القدس المحتلةوالمياه، والمياه العادمة، والحماية االجتماعية ودعم مدينة 

 مليـار   4.5 تقدر بأكثر من     1994يذكر أن المساعدات التي قدمها االتحاد األوروبي للسلطة الوطنية منذ           
يورو، ويعتبر االتحاد األوروبي من الداعمين الرئيسيين لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، كما يقدم االتحاد              

باإلضافة إلى الدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي       و. األوروبي دعما إنسانيا مهما وخصوصا لقطاع غزة      
لفلسطين وتديره المفوضية األوروبية تقدم الدول األوروبية األعضاء، كل على حدة، دعما إضافيا تقـوم               

  .على إدارته تلك الدول ممثلة بوكاالتها العاملة لدى السلطة الوطنية
  26/1/2011،  وكالة سما اإلخبارية

  
  بتهمة معاداته للسامية"  فلسطين- ذئابالوادي "وقف عرض  .59

 في دور العرض السينمائي بألمانيا بسبب "وادي الذئاب فلسطين"تقرر وقف عرض الفيلم التركي 
وكان من المقرر أن يعرض الفيلم، الذي يدور حول . احتجاجات واتهامات ضد الفيلم بمعاداته السامية

 غداً في دور العرض 2010 مايو / في أيار"مرمرة" على سفينة اإلغاثة التركية الهجوم اإلسرائيلي
 في مدينة كولونيا غربي "بيرا فيلم"وقالت متحدثة باسم شركة تسويق واستعارة األفالم  .السينمائي بألمانيا

ألمانيا أمس إن جمعية الرقابة الذاتية التطوعية على صناعة السينما في ألمانيا أصدرت أمس األول قراراً 
  .يلمبعدم عرض الف

  26/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   ال تستحق االستخفاف والقضية.. المستور مكشوف .60
  ناصر السهلي

مالحظة أولية قضيت بعض الوقت وأنا أتلمس مواقف فلسطينية، رسمية أو شبه رسمية، لما عرضته قناة                
تـشكيك  : ه، ومن المؤسف حقاً أن تكون أول المواقف الصادرة هي من الشكل الذي عهـدنا              »الجزيرة«

بالتوقيت واألهداف وهجوم مباشر وغير مباشر على الشخصيات الفلـسطينية الفكريـة والنخبـة التـي                
وسنشهد المزيد من التصعيد الذي قد يصل حداً شـهدناه          .. محصت في الوثائق المعروضة على الجمهور     

  ..، وربما يتجاوزه2009في 
الشكل ال المضمون، وظهور حالة من هستيريا       المؤسف في كل األمر المعروض علينا هو التركيز على          

ال يعنيني شخصياً من الوسـيلة اإلعالميـة التـي كـشفت            .. »المؤامرة«و» الوطنية«االستعطاف باسم   
الذي كان يعرفه قراءة وتحليال الكثير من كبار مفكرينا وأساتذتنا الفلسطينيين، لذا كان مـن                » المستور«

وضات صارحوا شعبهم طوال الفترة التي تلت رحيل الشهيد ياسـر           األجدى لو أن الممسكين بقرار المفا     
 ما كان يـراد التنـازل       2000قبل وبعد كامب ديفيد في      » أبو عمار «وللمالحظة أيضا، كشف    .. عرفات

  ..»الطاقم«عنه، فأتى من اعتبر كل القضية حكراً عليه وعلى 
لمثقفون والمفكرون والمؤرخون الفلسطينيون كم عانى الكتاب وا  : اآلن ال بد من اإلجابة عن السؤال التالي       

من تلمسهم وقراءتهم للواقع المأساوي الذي كانت تـدار مـن خاللـه عمليـة تـضييع الوقـت باسـم                     
  ؟»االلتزامات«

الجواب عن هذا السؤال يستدعي التفكير ملياً بأن فلسطين لم تكن أبداً عاقراً لكي يصور لنـا أن ال أحـد      
ف التي  . ت. ومن المؤسف حقا أن نكتشف اليوم بأن م       .. وطنية إال نخبة معينة   يقدر على إدارة الحقوق ال    

دفع الشعب الفلسطيني ثمنا كبيراً لتثبيت مشروعيتها ومشروعها الوطني التحرري جرى تحويلهـا إلـى               
مجرد كيان استغلت شرعيتها النضالية أمام مشروع دهاليز التفاوض بعيداً عن المـشروع األكبـر فـي                 
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أو كانت سبيالً للهـروب مـن       .. تضحيات والمعاناة التي قدمها الشعب الفلسطيني وكأنها لم تكن        اعتبار ال 
  ..األخطاء بمزيد من الخطايا بالخروج نحو المزيد من اإلمعان في بازار فاشل

  هي الثوابت؟.. الثوابت
ني في كل مكان هذا     وقد ال يعني أبناء الشعب الفلسطي     .. »ألم نقل لكم  «الوقت ليس للتشفي وال لرفع شعار       

الشرح والسرد والتبرير الذي تمعن في استخدامه تلك السياسة الخاطئة، وال حتى إن كان المسرب لهـذه                 
الوثائق جمعها من مكاتب المفاوضين وال حتى إن كان طرف ما سربها وال إن كانت دولـة أو وسـيلة                    

ما هو مهم للـشعب الفلـسطيني       .. يفهذا ليس هو الموضوع الجوهر    .. »إحراج القيادة «إعالمية أرادت   
  ..أكبر من تلك التساؤالت بكثير

فمجرد التعاطي االرتجالي، وبالمناسبة هذه ليست المرة األولى التي أكتب فيها شخصيا عن الذي كُـشف                
من المستور، مع مسائل المفاوضات برمتها تذكرنا بقضايا جوهرية وأساسية، عن غياب اإلسـتراتيجيات       

نية المشتركة لمجموع القوى الفلسطينية وتغييب الشعب الفلسطيني عمـا يـدور باسـمه              الجماعية والوط 
  ..وحقوقه الوطنية الثابتة

كتبت ذات مرة عن أنه حتى الشركة التي تصل إلى حد الفشل فـي إدارة مـصالحها تتوقـف لتراجـع                     
فاوض العبثي كان يشير     عاماً من الت   19سياساتها بشكل جدي قبل االنهيار واإلفالس، وما عايشناه طوال          

إلى أننا سنصل حتما إلى حافة االنهيار ألن البعض، ونتيجة لعوامل كثيرة ذاتية وإقليمية ودولية، أصـر                 
  ..وأي حياة.. على السير في المفاوضات كنوع من الحياة التي دونها تنعدم وسائل وسبل الحياة

دار الجليل للنـشر    (» ق األوسط الجديد  الشر«كان من الممكن في عودة سريعة إلى كتاب شمعون بيريز           
أن تكشف الكثير من األسلوب اإلسرائيلي والفلـسطيني فـي          ) 1994والدراسات واألبحاث الفلسطينية،    

 تكمن ربما كل القـصة، إذ يقـول         27ففي الصفحة   .. قراءة المفاوضات وإدارتها والنتيجة المرجوة منها     
أمة تعود إلى وطنها، وإلى لغتها الغابرة بعد        :  له مثيل  إنني أعرف أن ما حصل لليهود لم يسبق       «: بيريز

جماعة لم تكن يومـاً شـعبا يمكـن أن          : قرون ورأيت أن أمراً ال سابق له يمكن أن يحصل للفلسطينيين          
واحتاج منذ سنوات طويلة قراءة دقيقة لكي       ).. انتهى االقتباس الحرفي  (» تصبح اآلن شعبا وسط الشعوب    

اقم اإلسرائيلي الذي يعتبر بيريز األب الروحي له ال يـدور إال ضـمن هـذه                نفهم أن التفاوض مع الط    
وما اإلعجـاب والتـصفيق     .. يصبح المغتصب لألرض هو مانح صفة شعب للشعب الفلسطيني        .. الدائرة

الحـق  «الذي لقيه السيد سالم فياض في مؤتمر هرتسيليا األخير إال على أساس وجـود رؤوس تـتفهم                  
  ..»التاريخي لليهود

 11 ليلة العشرين من آب، لعيد ميالده السبعين، وفي الصفحة           1993في مقدمة كتابه، وقد وصل حينها،       
ها نحن مجموعة صغيرة من اإلسرائيليين والفلسطينيين والنرويجيين، نشترك فـي أشـد             «: يكتب بيريز 

وابتـسم  . ألوسطأسرار الدبلوماسية كتماناً، سر سيؤدي الكشف عنه إلى منعطف فريد في تاريخ الشرق ا             
إن هذه االتفاقية هي هدية عيـد       : أبو عالء، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ابتسامة دافئة بوجهي، وقال         

من المذهل والمفجع حقا    .. »وخطر لي يا لها من هدية فريدة غير متوقعة، بل يستعصي سبرها           . ميالدك
راء ظهر الـشعب الفلـسطيني هديـة        السرية ومن و  » أوسلو«أن يقوم شخص فلسطيني باعتبار اتفاقية       

إنه ألمر مخجل أن تعيدنا الذاكرة اليوم إلى        .. لشخص لم يكن أبدا أكثر مما عرفناه في قانا وقبلها وبعدها          
ما تمت صياغته على حطام انتفاضة الحجارة لكسر حاجز الفرق بين مفاوضة عدو ومحتل ومفاوضـة                

  ..شريك أو طرف محايد
ممن أثاروا الشكوك منذ البدايات حول ما يجري، ظن الـبعض أن هـؤالء              حين كان البعض الفلسطيني     

على حد قول المفكر الراحل إدوارد سعيد، وهي من ظنون األمور التي توهمت بـأن               » ناكرون للجميل «
.. نسج العالقات الشخصية والسباحة الجماعية في ايالت ومنتجعات البحر الميت هي التي تأتي بـالحقوق        

يت الصور التي كنت أحدق فيها، مثل غيري من الجيل الفلسطيني الذي تربى علـى أن                ولن أنسى ما حي   
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الصور التي  .. المنظمة هي منظمة الثوابت، غير مصدق بأن هذا يحدث على أساس التمسك بتلك الثوابت             
وال تلـك الـصور     .. تجعل شلومو بن عامي يستخدم كف يده ليحنو بها على وجه قيادي أمني فلسطيني             

وال .. ة لمجموعة تتربع على القرار تخرج بفكرة توجيه استجداء عبر الفيديو للمجتمع اإلسـرائيلي             الهزلي
حميمية اللقاءات التي شهدتها فنادق ومطاعم القدس المحتلة ولقاءات حيفا والمنتجعـات المقامـة علـى                

  ..أنقاض الحق الفلسطيني
ضة على االستيطان والقدس والالجئين والتنـسيق       ما أود قوله إن كل الكتابات النقدية التي تناولت المفاو         

الوقوف ضد المـصلحة الوطنيـة      «وال  » كره الذات «األمني لم تكن صادرة عند من تناولها من منطلق          
ـ        .. »العليا كلها لم تكن تحتاج    .. »الوسيط األميركي «ومن فسر ونقد ما سماه دوماً المفاوض الفلسطيني ب

ستغباء العقل كانت الناظم الدائم لدى ساسة يعتبرون أنهم على حـق وال             فحتمية ا .. لهذه الوثائق المسربة  
تستحق القضية مراجعة جدية وناقدة لمسارات خطرة جداً على حياة ومستقبل قضية وطنية بحجم فلسطين               

  ..ومكانتها التاريخية حتى عند غير الفلسطينيين
ان البعض العربي على علم بها، وأن الوثائق        كل خطوة كنا نقدم عليها ك     : ماذا يهم الفلسطيني أن يقال له     

عجيب هذا التفسير الذي ال يستوي مع حالة عربية تعـيش وفـق النـسق               .. تسلم لعواصم بعض الدول   
األميركي للقراءات واإلستراتيجيات في حين الشعب الفلسطيني صاحب الحق في معرفة ما يدور باسـمه               

  ..يجري تهميشه وتغييبه
القول فيما جرى الكشف عنه أنه يضيف إلى القناعة بأن هؤالء ال يـستحقون لقـب                ختاماً، أقل ما يمكن     

وما يستدعيه األمر، لو كان هناك أقل احترام للذات وللشعب، ُأعيد مكرراً بأنـه لـيس                .. ومركز القيادة 
 عاقراً وال قاصراً، وربما أقصى سرعة التوقف التام عن العبث بالقضية وأن تُشكل فـوراً لجنـة إنقـاذ                  

ولم يعد مـن معنـى      .. وطنية فلسطينية للتوقف أمام االنهيارات التي كان يسير بها هذا الفريق المفاوض           
ف بكـل   . ت. ممثلة بالسلطة الفلسطينية التي تغولت فالتهمت م      » المنجزات الوطنية «إلعادة إنتاج رواية    

  ..تدهورما تمثله من مؤسسات وطنية هي ملك للشعب وليس للفصائل الساكتة عن هذا ال
ال وجـود   » التزامات«ال شيء على اإلطالق يستدعي أن يعطي البعض مبررات فارغة المضمون عن             

وال احترام لها عند الطرف المحتل الذي يجد أنه يعيش أفضل مناخات االحتالل على اإلطالق مـن دون                  
ني مع االحتالل   فمن يبحث عن صيغ تبريرية الستمرار التنسيق األم       .. ثمن ودون من يقف بحزم بوجهه     

ومن يقـول   .. ال تسمية أخرى له سوى التسميات التي استخدمتها كل الشعوب التي كانت تقاوم وتفاوض             
إن هذه التسريبات جاءت لتضرب مساعي التوجه إلى مجلس األمن وغيرها من التحركات التي تهدد بها                

الشعب الفلسطيني إنما هو قـول يعيـد        السلطة الفلسطينية من دون أي التفات لعوامل القوة الذاتية ممثلة ب          
صياغة الفشل مرة ثانية، فاألمم المتحدة كلها جرى شطبها رويداً رويداً في رحلة المفاوضات لمـصلحة                

أي ال مرجعية دولية وال وطنيـة       .. »االحتكام إلى المفاوضات بين الطرفين    «صيغة جهنمية تعتمد مقولة     
وفتح شـهية مـشاريع     » الكيان« أثبت بأنه يعيش وهم      القضية ليست حكراً على البعض ممن     .. واضحة

يحددها بيريز في السابق عبر التسول للشعب الفلسطيني وليبرمان ونتنياهو اليوم بتحديد ما تستحق هـذه                
فمجمل التسريبات تثبت صحة الخلل القائم على غيـاب المرجعيـة والعـيش             .. السلطة من حلول مؤقتة   

ـ      فال الشيخ جـراح فـي      .. يتم تسويقها على أنها منجزات    » تنازالت«رهينة ما يقدمه الطرف المحتل ك
.. وال هارحوما وجبل أبو غنيم كـذلك      .. القدس وال أي شبر من المدينة المقدسة ملك ألحد ليساوم عليها          

  ستجد هذه التسريبات ارتدادات كبيـرة تحتـاج لكـل جهـد            .. وال حق العودة بازار مفتوح للتصرف به      
  

ص الستخالص العبر في التعاطي مع كل القضية الفلسطينية وهـو أمـر ال يـتم                فلسطيني وعربي مخل  
  ..بالتدليس والتبرير والشرح الفاشل

  26/1/2011، الوطن، سوريا
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  لماذا اآلن؟؟: مدوية والسؤال" الجزيرة"قنبلة  .61

  هاني المصري
 الشروع بنـشر وثـائق      فجرت قناة الجزيرة الفضائية قنبلة إعالمية في وجه القيادة الفلسطينية من خالل           

 اإلسرائيلية فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل القـدس         –تكشف عن الكثير من وقائع المفاوضات الفلسطينية        
  .والحدود واالستيطان والالجئين

معظم ما عرضته الجزيرة حتى اآلن ال يحتوي جديداً مثيراً من حيث الجوهر إال بالنسبة لبعض المسائل                 
فما بثته الجزيرة معروف باإلجمـال مـن المتـابعين          .  تبادل األراضي في القدس    المتعلقة بالحرم ونسبة  
  .ولكن كونه معروفاً ال يقلل من أهميته وخطورته. لمسيرة المفاوضات

أن كل  "، أو   "أكاذيب وأنصاف حقائق  "و" مجتزأة"فال يكفي أن يكون الرد الفلسطيني على هذه الوثائق أنها           
، فإبالغ العرب ال يقلل من المسؤولية وال يعفـي مـن            "ه العرب بالتفاصيل  ما قمنا به من نشاطات يبلغ ب      

مسؤولية القيادة الفلسطينية بوضع شعبها أمام التفاصيل أوالً بأول، وإيضاح ما هي الحقـائق ومـا هـي                  
  .األكاذيب

  
ينيين، على القيادة الفلسطينية أن تنفذ ما أعلن عنه صائب عريقات بوضع الوثائق األصلية أمـام الفلـسط                

وتطبيق ما قاله ياسر عبد ربه عن تشكيل لجنة تحقيق يجب أن تكون مستقلةً حتى تتوصل إلى الحقـائق                   
دون زيادة أو نقصان، حتى يمكن محاسبة كل من ارتكب جريمة التنازل عن الحقوق الفلسطينية بصورة                

  .مجانية ودون مقابل
، تنازالت حتـى  2001 ومباحثات طابا العام 2000 لقد قدمت القيادة الفلسطينية في قمة كامب ديفيد العام    

ال تتحمل المسؤولية عن الفشل ولكي تزيد من فرصة نجاح المفاوضات من ضمنها الموافقة على مبـدأ                 
، والذي يشمل االستعداد للموافقة على ضم أراض فلسطينية في القدس الشرقية والضفة             "تبادل األراضي "

ذه األراضي ضرورية لها أمنياً أو عـسكرياً أو ألن كـتالً اسـتيطانيةً         الغربية إلسرائيل ألنها ترى أن ه     
كبيرةً تقام عليها، وهو مبدأ خطير يعطي إلسرائيل شرعية ضمنية إلقامـة االسـتيطان ويكـسر مبـدأ                  

 قبل أن تعترف إسرائيل بأنها محتلة وقبل أن توافـق علـى   1967االنسحاب من األراضي المحتلة العام  
علينا أن نشطب كل مـا      : "عندما انهارت المفاوضات قال الرئيس الراحل ياسر عرفات       االنسحاب، ولكن   

، وعاد إلى خيار المقاومة المـسلحة حتـى تحقـق مـا عجـزت               "حصل ونبدأ من تاني من أول وجديد      
  .المفاوضات عن تحقيقه، وقضى شهيداً قبل أن يحقق حلمه التاريخي بإقامة الدولة الفلسطينية

ات السابقة شوطاً واسعاً ودخلت في نسب التبادل وفي الكتل االستيطانية التي ستـضم              لقد قطعت المباحث  
  .إلى إسرائيل وتلك التي لم يتم االتفاق عليها، ووصلت إلى حارة اليهود وحي األرمن وحائط البراق

يتضمن الموافقة علـى حـل      ) وعربي(كما أن المباحثات السابقة وصلت إلى حد اتخاذ موقف فلسطيني           
بيد إسرائيل التي قامـت علـى       ) الفيتو(فق عليه لقضية الالجئين، وهذا يشكل تنازالً كبيراً ألنه يضع           مت

حساب الشعب الفلسطيني وشردت الالجئين وال توافق على عودتهم إلى أراضيهم، وأن هذه القضية يمكن               
وى عودة رمزية لجـزء     أن تحل وفقاً لمعايير الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، والتي ال تتضمن س            

  . وعلى أساس لم الشمل وليس تطبيقاً لحق العودة1948من الالجئين إلى داخل مناطق 
أن أهمية الوثائق أنها بينت مدى تعنت إسرائيل وعدم اسـتعدادها للـسالم مهمـا وصـلت التنـازالت                   

حصول على المزيد مـن     فبدالً من التجاوب مع المواقف الفلسطينية فتحت إسرائيل شهيتها لل         . الفلسطينية
  .التنازالت الفلسطينية وصوالً إلى فرض الحل اإلسرائيلي على الفلسطينيين

إذا كانت وثائق الجزيرة صحيحةً، فإنها كشفت عن أن القيادة الفلسطينية ال تزال تتبنى هـذه المواقـف                  
لـرغم مـن    ومضت أبعد في هذا االتجاه، على الرغم من فشل كامب ديفيد ومباحثات طابـا، وعلـى ا                
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، التي تحولت فيها إسرائيل وبعدها نحـو المزيـد مـن            28/9/2000المواجهة الدموية التي تفجرت منذ      
اليمين والتطرف والعنصرية، لدرجة أن حكومة نتنياهو الحالية أعلنت رفض استئناف المفاوضات مـن              

عبـرت عنهـا الحكومـات      النقطة التي انتهت إليها المفاوضات السابقة، وأنها ال تلتزم بالمواقف التـي             
اإلسرائيلية السابقة، بما فيها حكومة أولمرت التي أجرت مفاوضات مع القيادة الفلسطينية وقطعت شوطاً              
واسعاً وبلورت نوعاً من التفاهمات حول العديد من القضايا، كما دأب الرئيس أبو مازن على الحـديث،                 

  .وكما كرر صائب عريقات عشرات المرات
يني على تنكر إسرائيل وتعنتها ينبغي أن يكون سحب المواقف التي طرحت سابقاً، بكـل               إن الرد الفلسط  

التنازالت التي انطوت عليها، والعودة إلى نقطة الصفر، وإعادة االعتبار للبرنامج الوطني، برنامج إنهاء              
اصـمتها   وع 1967االحتالل وحق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على حـدود العـام              

فإذا كانت إسرائيل قد تجاوزت اتفاق أوسلو كلياً ولم تطبق االلتزامات اإلسـرائيلية فيـه وفـي                 . القدس
خارطة الطريق، وتريد أن يبقى الجانب الفلسطيني ملتزماً بالتزاماته السياسية واالقتـصادية واألمنيـة،              

حاربة المقاومة المسلحة ضـدها،     خصوصاً لجهة استمرار االعتراف بإسرائيل والتنسيق األمني معها وم        
وااللتزام باتفاقية باريس االقتصادية، فعلى فلسطين أن تتصرف على قاعدة المعاملة بالمثل، وعلى القيادة              
الفلسطينية أن تعتبر نفسها بحل من االتفاقات وااللتزامات السابقة، وخصوصاً أن أي اتفاق مفترض حتى               

ة بوصفه شرطا أساسيا لتطبيقه، فال ينفع، ومن اإلهانـة للكرامـة            يطبق يجب أن يتوفر فيه مبدأ التبادلي      
  .الوطنية ويشكل مساساً بالحقوق أن يلتزم طرف باتفاق يتنكر له الطرف اآلخر بشكل كلي

تأسيساً على ما تقدم، ومع أهمية أن تقوم وسيلة اإلعالم بدورها، بنقل المعلومات واآلراء حتـى تحـوز                  
. ال أن هناك أغراضاً سياسيةً تؤثر على الدور اإلعالمي الذي تقوم به الجزيرة            أكبر نسبة من المشاهدين إ    

  لذا فإن توقيت عرض الجزيرة للوثائق يطرح أكثر من عالمة سؤال؟
فالقيادة الفلسطينية على الرغم من مرونتها البالغة، وتنازالتها المخلة، وصلت إلى قناعة اآلن بـضرورة               

تأييد وبدأت بالبحث عن بدائل أخرى أو التلويح بها، وشرعت باعتمـاد   وقف المفاوضات، وهذا يستحق ال    
بعضها مثل اللجوء إلى مجلس األمن، والسعي للحصول على االعتراف بالدولـة الفلـسطينية مـن دول                 
العالم، وتعزيز المقاومة الشعبية ومقاطعة االستيطان، ما عرضها لضغوط أميركية وإسرائيلية مرشـحة             

  .للتزايد
ن عينها ال تزال على المفاوضات وتراهن على استئنافها، ولكنها بدأت بالجمع بين المفاوضـات             صحيح أ 

وبدائل أخرى، ويجب تشجيعها والضغط عليها لكي تخرج نهائياً من مسيرة المفاوضات وتبلـور بـدائل                
 لـن تحـرر     حقيقيةً جديةً، ألن المفاوضات فشلت سابقاً، ومحكوم عليها بالفشل الحقاً، ألن المفاوضـات            

فالمفاوضات تجري  . األرض وال تحقق فيها في أحسن األحوال سوى ما تحصل عليه فعالً على األرض             
في ظل االنقسام الفلسطيني، ومع اختالل فادح في ميزان القوى، وتخلي حكـام العـرب عـن القـضية                   

 وإنما تـسعى إلـى   الفلسطينية فعلياً وعن أدوات الضغط العربية، ومع عدم رغبة إسرائيل بتحقيق تسوية           
  .فرض الحل اإلسرائيلي

إن نشر الوثائق يضعف السلطة ويمس مصداقيتها ويمكن أن يصب فـي الـضغوط الممارسـة عليهـا                  
الستئناف المفاوضات وفقاً للشروط األميركية واإلسرائيلية حتى تقبل الدولة ذات الحدود المؤقتـة التـي               

  .يدها سراً وعلناً نتنياهوعرضها ليبرمان وقبله ديسكين وموفاز ويعلون ويؤ
أن بمقدور القيادة الفلسطينية أن تقلل الخسائر واألضرار إلى أدنى حد، تمهيداً للبدء في التقدم إلى األمـام    

بحيث ) ف.ت.م(من خالل إعطاء األولوية الحاسمة إلنهاء االنقسام على أساس البرنامج الوطني وتفعيل             
شراكة الحقيقية ووضع إستراتيجية جديدة قادرة على تحقيـق         تضم الجميع على أسس ديمقراطية تضمن ال      

  .األهداف الوطنية
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إن طريق أوسلو فشل ويجب إعالن هذا الفشل والتصرف على هذا األساس، واالستعداد لـشق طريـق                 
  !! .جديد قادر على االنتصار، وعلى تحقيق الحرية والعودة واالستقالل

  25/1/2011، )ئلبدا(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

  ! في تاريخكم"أورشاليم" أكبر خذوا: أيها اإلسرائيليون .62
  ياسر الزعاترة

ستتعرض الجزيرة من دون شك، وقد بدأ القصف بالفعل، ستتعرض لهجوم شرس من قبل دوائر السلطة                
بسبب نشرها لوثائق التفاوض التي تدين موقفها السياسي على صعيد ما يعرف بقضايا الوضع النهـائي                

  . في الصراع العربي اإلسرائيلي
على أن كل هذا الهراء الذي سنسمعه طوال أسابيع لن يغير في حقيقة الفضيحة التي تـورط بهـا مـن                     
يدعون تمثيل الشعب الفلسطيني، والذين طالموا أوجعوا رؤوسنا بحكاية الثوابت التي يتمسكون بها، والتي              

 عنه وتروجه أبواق كثيرة تنتشر فـي اإلعـالم العربـي،            لن يتنازلوا عنها بأي حال، األمر الذي تدافع       
  . وأبواق أخرى تنتشر في منتديات اإلنترنت

نـت، والوثـائق    .ال حاجة هنا للكثير من التفصيل فيما حوته الوثائق، فالتفاصيل تتوفر في موقع الجزيرة             
ا نردد مثل هذا الكالم فـي       الكاملة متوفرة أيضا، لكن الحقيقة أن أكثر ما توفر لم يكن جديدا، وعندما كن             

المقاالت والفضائيات كان القوم يردون علينا بالتكذيب، والقول إننا نستند إلى مصادر إسرائيلية، مع أنهم               
  . يعلمون أنها تصدق في هذا النوع من المعلومات

ئـين  اآلن يتأكد أن ما كانت تكشفه المصادر اإلسرائيلية كان صحيحا، وأن ما قيل بشأن القـدس والالج                
وسائر القضايا األخرى لم يكن كاذبا، وأن سائر مماحكات القوم كانت بال قيمة، اللهـم إال فـي سـياق                    

  . الضحك على ذقون الشعب الفلسطيني والجماهير العربية، والمزايدة على خصوم سياسيين
كبـر  في سياق القدس، هل ثمة أكثر بالغة من قول صائب عريقات لإلسرائيليين، إنه يعرض علـيهم أ                

الجزيرة عن السبب فـي عـدم قبـول         » حصاد«في التاريخ اليهودي، وال قيمة لسؤاله في        » أورشاليم«
الطرف اإلسرائيلي للعرض، ألن الجواب معروف، فالطرف اإلسرائيلي ال يريد تقـديم أي تنـازل فـي                

خرة القدس الشرقية، بخاصة فيما يتصل بما يعرف بالحوض المقدس حيث المسجد األقصى وقبـة الـص               
يوسي (التي يرى اإلسرائيليون أنها مكان الهيكل الذي يحظى بإجماع اإلسرائيليين، ويراه أكثرهم حمائمية           

  . أنه مثل الكعبة بالنسبة للمسلمين) بيلين
نفسها أجابت عن السؤال بقولها إن موضوع القدس الشرقية غير          ) وزيرة خارجية أولمرت  (تسيبي ليفني   

ونداليزا رايس لمندوبي السلطة إن اإلصرار على موضوع القـدس الـشرقية          خاضع للنقاش، فيما قالت ك    
  . والحوض المقدس سيعني أنكم لن تصلوا إلى دولة في حياة أوالد أوالدكم

أما الجانب اآلخر فيتمثل في طموح اإلسرائيليين للحـصول         . هل يكفي ذلك لتفسير الموقف؟ نعم بالتأكيد      
قبول السلطة بالدولة المؤقتة التي تستثني ملف القدس، وتحيل النـزاع           على المزيد من التنازالت، واألهم      

بشأن ما تبقى من األرض إلى نزاع حدودي ال أكثر، السيما أن السلطة ال تملك أية أداة ضغط تمكنهـا                    
  . من فرض وقائع على الطرف اإلسرائيلي

بالنسبة إلينـا، إذ لطالمـا سـمعناهم        الجانب اآلخر يتعلق بالالجئين، وهنا أيضا لم تكن ثمة مفاجأة تذكر            
، وقد سرب اإلسرائيليون أن أولمرت عرض عـودة         48يتنازلون عن حق العودة لألراضي المحتلة عام        

 ألف الجئ ضمن ما يسمى بلم شمل العائالت، يعودون خالل عشر سنوات، لكنه عاد وتراجع إلـى                  30
  .  آالف فقط ال غير ضمن ذات المدة10
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زل عند حدود حق عودة الالجئين، بل تجاوزه إلى الموافقة الضمنية على تبادل األراضي              ولم يتوقف التنا  
 إلى مناطق السلطة، واألهم الموافقة على يهودية الدولة، وهو مبدأ يهدد وجـود              48بحيث يضم فلسطينيو  

  .48جميع الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 
ناك ما يتعلق بالتنسيق األمني، والذي لم تكن قصصه غريبـة  في سياق الفضائح التي تضمنتها الوثائق، ه  

إذ تكشفها الصحافة اإلسرائيلية كل يوم، فيما تكشفها أكثر ممارسـات الـسلطة علـى األرض، والتـي                  
ويكفي أن يقول عريقات في الوثـائق إنهـم قتلـوا           . تستهدف المقاومة وكل ما يمت إلى برنامجها بصلة       

ى الزكاة وخطب الجمعة من أجل تثبيت سلطة البندقية الواحدة، لكن المثيـر             فلسطينيين، وإنهم راقبوا حت   
) حسن المدهون (في هذا السياق هو وصول األمر حد التنسيق مع العدو الغتيال أحد قادة كتائب األقصى                

  . 2005في العام 
ـ                 ذكير الـذين   أما فضائح تقرير غولدستون، فتلك حكاية يعرفها الجميع وال نستعيدها هنا إال من أجـل ت

طالموا أوجعوا رؤوسنا برفض الرواية المعروفة حول وقف عرض التقرير على لجنة حقوق اإلنسان في               
  .األمم المتحدة

اآلن، وبعد هذه الفضائح المدوية، أما آن لشرفاء حركة فتح أن يتحركوا لرفض هذه المهزلة، وأن تكـف                  
وم سيمضون في غيهم دون توقف؟ نتمنى أن نرى         األبواق المعروفة عن تكرار حكاية الثوابت، أم أن الق        

  .موقفاً جديداً، لكننا غير متفائلين مع شديد األسف
  26/1/2011، العرب، الدوحة

  
  !وثائق الجزيرة تفاجئنا وال تفاجئنا .63

  ماجد أبو دياك
الوثـائق  مرة أخرى تفاجئنا السلطة الفلسطينية وال تفاجئنا، تفجعنا وال تفجعنا، تفاجأنا وفجعنا من جديد ب              

التي تتسرب عن حجم تنازالتها للعدو مرة بموافقتها على تأجيل بحث بتقرير غولدستون وأخرى بـدعم                
في عدوانها على غزة، وثالثة بتقديم تنازالت غير مسبوقة للعدو في المفاوضات فـي قـضايا                " إسرائيل"

عودناه منها وبمـا نعلمـه مـن        ولكنها أيضا ال تفاجئنا وال تفجعنا بما ت       . القدس والالجئين والمستوطنات  
تخطيها لكل الحدود الحمر من أجل بقائها ضمن سلطة الحكم الذاتي المحدود وإثبات والئهـا للواليـات                 

  .في المواقف من الصراع" إسرائيل"المتحدة وتماهيها مع 
 القدس  من منا ال يعلم ان السلطة عرضت تبادل األراضي مع العدو، ومن منا لم يعلم بموقفها المشين من                 

ومن منا يجهل تفريطها    . واستعدادها لتأجيل بحث السيادة على الحرم القدس مقابل إدارة لألماكن المقدسة          
بحق الالجئين في العودة وعرض استقبال هؤالء في الدولة الفلسطينية الموعودة وقبولها المـبطن بمـا                

  .لسلطة نفسه محمود عباسعبر تصريحات المدعو ياسر عبد ربه ورئيس ا" إسرائيل"يسمى بيهودية 
المفاجأة فيما عرضته الجزيرة عن تنازالت قدمتها هـذه الـسلطة التـي تفتقـد للـشرعية الفلـسطينية                   

في موضوع القدس والقبول بالمستوطنات فيها ما عدا أبو غنيم، وعرض تبادل لألراضـي              " إسرائيل"لـ
ـ    10 وقبولها عرضا إسرائيليا بعودة      50 -1وفق نسبة     سـنة   20ل سـنة علـى مـدار         آالف الجئ ك

المفاجأة في كل ذلك أنه بات مسطرا في وثائق تحـدد كيـف تعامـل               .. واستيعابهم في الدولة الفلسطينية   
المفاوضون مع قضايا الشعب الفلسطينيون كالسماسرة والتجار الذين يحـاولون تـسويق سـلعة فاسـدة                

  .بأرخص األثمان اعتقادا منهم بان هذه السلعة بائرة
 الجزيرة عن تآمر السلطة ضد أي دور لألردن والتعاون األمني المخيـف مـع العـدو ضـد                   ما كشفته 

المقاومة الباسلة وغيرها من القضايا، يجعلنا نؤكد من جديد أن هذه ليست سلطة وليست وطنيـة علـى                  
اإلطالق كما تسمي نفسها، فال هي منتخبة من الشعب، وال هي قائمة على أساس تحرري من االحتالل،                 

ي سلطة وظيفية تابعة لالحتالل يديرها رجال يرون استمرار بقائهم مرتبطا بما يقدمونه من استحقاقات               فه
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وتختلف هذه السلطة عن سابقتها التي لم تقل عنها ضررا          . للعدو وليس بما يحققونه من إنجازات لشعبهم      
ـ                 شروع الـوطني   بحق الشعب الفلسطيني أن األولى بزعامة عرفات كانت ترى انهـا تقـدم خدمـة للم

الفلسطيني على طريق التحرر من االحتالل، فيما ال ترى الـسلطة القائمـة نفـسها إال أداة مـن أدوات                    
  .االحتالل الذي يملك قرار استمراراها من عدمه

وإذا كان الشعب الفلسطيني قام بانتفاضتين عظيمتين ضد االحتالل تم احتواؤهما بمشاريع تسوية، فإنه قد               
وقت قريب النتفاضة ثالثة تضع حدا الستمرار التفريط بحقوقه ولالحتالل الجاثم علـى             يكون مؤهال في    

صدره، إال أن هذه االنتفاضة لن تكون ضد االحتالل فقط، وإنما أيضا ضد أدواته وأعوانه من أمثال هذه                  
  .السلطة

  26/1/2011، السبيل، عّمان
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