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   عباس علم بحرب غزة قبل وقوعها:وثائق قناة الجزيرة .1
رئيس الفلسطيني محمود عباس كان على علم بنية أفادت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن ال

 يوما قبل سنتين واستشهد فيه نحو 23 مهاجمة غزة قبل العدوان على القطاع الذي استمر "إسرائيل"
  . فلسطيني1500

كما أشارت الوثائق إلى أن السلطة الفلسطينية عملت على سحب تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل 
  .تلك الحرببارتكاب جرائم حرب في 

أماطت وثائق السلطة الفلسطينية اللثام عن أنها هي من أجل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون فقد 
وحسب . 2009 أكتوبر /أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في الثاني من تشرين األول

 كانت ضمن "إسرائيل"ت مع الوثائق التي اطلعت عليها الجزيرة فإن رغبتها في استئناف المفاوضا
 مع مستشار األمن القومي األميركي 21/10/2009ففي اجتماع بتاريخ . األسباب التي دفعتها إلى ذلك

السابق الجنرال جيم جونز يشكو رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات من أن 
  ".فتح أبواب الجحيم"تقرير غولدستون ) سحب(

لقد بلغتنا الرسالة وسنعمل عليها بشكل "يركي يخاطب محاوره الفلسطيني بالقول لكن المسؤول األم
  ".لقد كان في غاية الشجاعة) حول غولدستون(وشكرا على ما فعلتم منذ أسبوعين . مستعجل

وفي اجتماعه مع المبعوث األميركي إلى منطقة الشرق األوسط جورج ميتشل في نفس التاريخ 
كان هناك تعاطف . انظر إلى رد الفعل اإلسرائيلي بعد تأجيل غولدستون"ات يقول عريق) 21/10/2009(

رئيس الوزراء (الرأي العام اإلسرائيلي ليس هو . كبير مع عمل السلطة الفلسطينية ألنهم رأوا ما حصل
  ".نتنياهو) بنيامين

ف المفاوضات وحسب ما تكشفه الوثائق فإن طلب السلطة تأجيل بحث التقرير كان بسبب دواعي استئنا
  .مع إسرائيل، وفقا لرؤية واشنطن

قدمها ميتشل للفلسطينيين ما يلي ) 2/10/2009(وورد في ورقة أميركية مؤرخة بنفس تاريخ التأجيل 
ستقوم السلطة الفلسطينية بالمساعدة في توفير جو إيجابي يقود إلى المفاوضات، وعلى وجه التحديد فإنها "

ابعة أو دعم أي مبادرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المحافل ستمتنع خالل المفاوضات عن مت
  ".بما من شأنه أن يساهم في اهتزاز ذلك الجو"القانونية الدولية 

إذا كانت الواليات المتحدة والمجتمع الدولي يعتبرون أن هذه األساليب "ورد الفلسطينيون عليها بالقول إنه 
على الرغم من السوابق الناجحة مثل قضية التمييز العنصري (ت غير العنيفة غير مساعدة في هذا الوق

، فعليهم أن يضمنوا مسارا سياسيا ذا مصداقية من شأنه أن يوفر للفلسطينيين أسلوبا )في جنوب أفريقيا
  ".بديال لضمان حقوقهم

إطالق ويبرز هذا الرد بجالء أن السلطة عبرت عن استعدادها التخلي عن تقرير غولدستون شرط إعادة 
  .المسار التفاوضي مع اإلسرائيليين

وتبدو حساسية األميركيين مفرطة تجاه طرح مواضيع من ذلك القبيل أمام الهيئات الدولية وخاصة ذات 
  .الطابع الحقوقي منها، والمرتبطة بالعدالة الدولية

محاوره ينصح المبعوث األميركي )  أكتوبر/ تشرين األول21(ففي حوار ميتشل وعريقات السابق 
  ".المحكمة الجنائية الدولية أمر مختلف. يمكن أن تقوم بتصريحات عامة"الفلسطيني بأنه 

وتبدو صدمة السلطة الفلسطينية كبيرة إزاء ردود الفعل على تأجيل بحث التقرير، فهذا عريقات يشكو 
ة اإلسرائيلي  لوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون من أن وزير الخارجي20/10/2009بتاريخ 

التي قال إن عباس حرض فيها على عدم وقف الهجوم على (ليبرمان أعلن قصة األشرطة "أفيغدور 
شركة اتصاالت ادعي حينها أنها (مكتب نتنياهو سرب قصة الوطنية "ويضيف  ".وهاجم أبو مازن) غزة

 ".ياهو بأبو مازنلقد أضر نتن) مملوكة ألبناء عباس وأنها أعطيت الترخيص مقابل سحب التقرير
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رموا المنشفة في وجه أبو . مصر واألردن والسعودية جميعهم أنكروا أي معرفة بغولدستون"ويضيف 
المه ". أنت منته"أبو الغيط ) وزير الخارجية المصري أحمد(وقال له  ".مازن، ملقين بالالئمة عليه وحده

. سعوديون بعثوا رسالة عبر أبو الغيطناصر جودة في البرلمان، ال) وزير الخارجية األردني حينذاك(
أمير قطر . مشعل أدلى بالخطاب) رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد(سوريا ألغت اللقاء، 

  ".حليفكم، يشن حملة شخصية ضد أبو مازن
 يقر 21/10/2009ففي اجتماع مع المبعوث األميركي إلى منطقة الشرق األوسط جورج ميتشل في 

ذهب إلى أبي "الدائرة السياسية واألمنية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد، عريقات بأن رئيس 
  ".وكان رد أبي مازن أنه لن يذهب إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية.. مازن قبل الهجوم وسأله؟

وترتكز أسباب دعوة إسرائيل محمود عباس إلى مشاركتها حصاد نتائج الحرب المقبلة على ما سمعوه 
ل جوالتهم التفاوضية المتعددة من الجانب الفلسطيني حول ضرورة إلحاق الهزيمة السياسية بحركة خال

  .حماس
ومثال ذلك ما عبر عنه رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع لوزيرة الخارجية 

لنا إلى اتفاق سنهزم حماس لو توص" عندما قال 22/1/2008اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في 
  ".وسيكون هذا هو ردنا على دعواهم بأن استعادة أرضنا يمكن أن تتحقق فقط عبر المقاومة

 قيادة السلطة الفلسطينية إلى اإلدارة األميركية في لقاء جمع رئيس حكومة تسيير ونفس الكالم نقلته أيضاً
  . 4/3/2008في األعمال الفلسطينية سالم فياض مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس 

نحن . إسرائيل لم تربح. حماس: بالنسبة لغزة هناك طرف وحيد منتصر"وفي ذلك االجتماع يقول فياض 
حماس تحاول أن تتصدر األخبار، وأن تخلق الظروف التي أدت إلى . خاسرون بالتأكيد في هذا الحدث

  ".االنتفاضة األخيرة
لنسبة للسلطة، وهو ما عبر عنه عريقات في لقاء ويبدو تحقيق مكاسب في مواجهة حماس أمرا ملحا با

 2008 يوليو 29جمعه رفقة سالم فياض مع المستشار السابق لألمن القومي األميركي، ستيفن هادلي في 
  ".نحن نحتاج إلى اتفاق، إنها مسألة حياة أو موت سياسي بالنسبة لنا في عالقتنا بحماس"حين قال 

استمرت في اتصاالتها مع اإلسرائيليين حتى بعد العدوان على وكشفت تلك الوثائق عن أن السلطة 
القطاع قبل سنتين أو ربما في أثنائه، كما كشفت عن جوانب خفية من تحريض السلطة المستمر على 

  .حماس
 وقوى "إسرائيل"كشفت وثائق سرية اطلعت عليها الجزيرة عن أن السلطة الفلسطينية حرضت كما 

 يخاطب سالم 11/3/2008ففي اجتماع بتاريخ  .اشر وغير مباشر، على حماسإقليمية ودولية، بشكل مب
فتح المعابر سيف ذو "فياض مبعوث الرباعية الدولية رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بالقول 

". حدين، إذا تشكل االنطباع بأن حماس نجحت في فتحها فإن ذلك سيفهم منه أن الصواريخ تؤتي أكلها
  ".طلبت من كوندوليزا رايس أن تضغط على إسرائيل بخصوص ذلك"ويضيف 

 لتشديد الحصار على قطاع غزة لعل ذلك يؤدي "إسرائيل"وتظهر الوثائق دعوة قيادة السلطة الفلسطينية 
  .إلى زعزعة سيطرة حماس على القطاع

يع أثناء اجتماعه وجاءت هذه الدعوة على لسان رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قر
ما الذي بإمكانكم أن " مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني، حين يقول 4/2/2008في 

لقد أعدتم احتالل الضفة "، يقول "نحن لسنا هناك"وحين ترد عليه ليفني " تقوموا به حيال معبر فيالدلفيا؟
تسأله عما إذا كان يوافق على إعادة احتالل غزة، ، وحين "الغربية، وبإمكانكم احتالل المعبر إذا أردتم

  .يلوذ بالصمت
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وفي نفس االجتماع يطمئن قريع محاورته اإلسرائيلية بأنه رافق الرئيس محمود عباس إلى القاهرة، 
لقد اتضح "و". مبارك) حسني(عمر سليمان والرئيس ) مدير المخابرات المصرية(وتقابلنا مع الوزير "

  ".حدود ليس لعبة وأن حماس تهدد األمن القومي المصريللمصريين أن فتح ال
بدا كما لو كان انتصارا "وحين تسأل ليفني المسؤول الفلسطيني عما إذا كان فتح حدود القطاع مع مصر 

  ".بدا وكأنه أنهى الحصار. أجل"يرد قريع " لحماس؟
اس كانت ترسل حم" يشتكي صائب عريقات لعاموس جلعاد من أن 11/2/2008وفي لقاء بتاريخ 

  ".مفجريها االنتحاريين وكنتم تردون بتدمير قدراتنا األمنية
  لقاءات مستمرة

 يقول عريقات لمستشار األمن القومي األميركي السابق الجنرال جيم 21/10/2009ففي اجتماع بتاريخ 
  ".نحن نلتقي اإلسرائيليين دوريا حول األمن، بغض النظر عن السياسة"جونز 

سنحافظ على االتصاالت ولكن مع عاموس " يقول عريقات 20/10/2009 ميتشل بتاريخ وفي اجتماع مع
  ".لن نوقف االتصال"ويضيف عريقات ". في أي وقت كان" "جلعاد

بشكل "وكانت وسائل إعالم إسرائيلية عديدة قد أفادت بعيد الحرب أن السلطة الفلسطينية تعاونت فيها 
 أن قائد األركان اإلسرائيلي غابي أشكنازي بعث 10/5/2009ية في وذكرت القناة العبرية الثان". ممتاز

بين " تعاون نادر"برسالة إلى وزيري الخارجية والقضاء والمستشار القضائي للحكومة كشف فيها عن 
  .على غزة" الرصاص المصبوب"الجيش اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية خالل عدوان 

  26/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  قتل عملية السالم ضد محاوالت  سوياًيجب أن نتضامن :يزعباس لبير .2
 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنظيره اإلسرائيلي أمس :وكاالتالجمال جمال و - فلسطين المحتلة

 الوثائق السرية التي إلىوكان عباس يشير . عملية السالم" يقتلون"انه لن يدع مناوئيه بالضفة الغربية 
وأدلى عباس بذلك التصريح في مكالمة هاتفية مع الرئيس اإلسرائيلي . ا قناة الجزيرة الفضائيةتعرضه

شيمون بيريز، معبرا عن تعازيه لوفاة زوجة بيريز التي توفيت االسبوع الماضي في تل أبيب عن عمر 
والت المستفزة اقدر للغاية موقفكم القوي ضد المحا"وقال متحدث باسم بيريز انه قال لعباس .  عاما87

يجب أن نتضامن ضد هذه "ورد عباس قائال ". لنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وعملية السالم
  ".لن ندع عملية السالم تقتل. المحاوالت، انتم ونحن سويا

  27/1/2011الدستور، عمان، 
  

  ليةإذا ثبت أن هناك تسريباً للوثائق تم من مكتبي فأنا وحدي سأتحمل المسؤو: عريقات .3
اكد الكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير  :عبد الرؤوف أرناؤوط

حول المفاوضات " التحقيق بمواضيع تتعلق بالتسريب المزعوم للوثائق"ان " األيام"الفلسطينية، لـ
 في حال ثبت ان ، مشدداً على انه"ما زال مستمراً"اإلسرائيلية التي تنشرها الجزيرة –الفلسطينية 

التسريب تم من مكتبه فإنه وحده سيتحمل المسؤولية، داعياً الى عدم استباق االحداث بإطالق االتهامات 
  .على اشخاص بتنفيذ عملية التسريب

هناك لجنة تحقيق في الموضوع وفي نهاية االمر اذا ما ثبت ان التسريب تم من مكتبي فأنا وحدي : "وقال
ارجو من "، واضاف، " اعرف جيداً تبعات هذه المسؤولية، فهذه مسؤولية كبيرة جداًاتحمل المسؤولية وانا

  ".الجميع عدم استباق نتائج التحقيق وانتظاره حتى استكماله
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من جهة ثانية فقد اكد عريقات ان طاقماً من المحامين ما زال ينظر في امكانية مقاضاة قناة الجزيرة 
  .ي تم من خاللها الحصول على الوثائق وعملية التحريض التي تتمالفضائية على خلفية الطريقة الت

  27/1/2011األيام، رام اهللا، 
  

   والتوقيت ال يقل خطورة عن التزوير"إسرائيل"تساوق مع : "الجزيرة"التحرير تدين حملة  منظمة .4
اسة الرئيس محمود أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية امس في ختام اجتماع للجنتها التنفيذية برئ: رام اهللا

يتمثل في مواصلة حملتها الدولية الرامية إلدانة » حملة الجزيرة«عباس في رام اهللا أن ردها على 
االستيطان، وجلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ومواصلة رفض التفاوض مع إسرائيل ما لم 

  .توقف االستيطان وتعترف بالشرعية الدولية
ة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقب االجتماع إن مشروع وقال أمين سر اللجن

القرار المقدم إلى مجلس األمن في شأن إدانة االستيطان في األراضي الفلسطينية يحظى بدعم دولي 
 دولة عضواً في الجمعية العامة لألمم المتحدة أعربت عن تأييدها لمشروع 120وأضاف أن . متزايد

ووجهت اللجنة دعوة إلى اللجنة الرباعية الدولية . معروض بنسخته الزرقاء أمام مجلس األمنالقرار ال
لتبني مشروع القرار في اجتماعها الشهر المقبل، ومطالبة أعضائها، ومنهم الواليات المتحدة، بتبنيه 

  .ضده) فيتو(وعدم استخدام حق النقض 
 المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة والتي تلعب دور مجرد اللجنة التنفيذية تدين الحملة«وقال عبد ربه إن 

أداة لتشويه الموقف الوطني الفلسطيني، متساوقة بذلك مع موقف حكومة إسرائيل وجميع األطراف 
المعادية التي تحمل اليوم على القيادة الفلسطينية بسبب صمودها الوطني والسياسي أمام كل الضغوط 

  .»تراجع عن سياستها ومواقفها المستندة إلى التمسك بالثوابت الفلسطينيةالهادفة إلى إجبارها على ال
توقيت هذه الحملة ال يقل خطورة عن عملية التزوير الواسعة «وأضاف أن اللجنة التنفيذية ترى أن 

والمدبرة من خالل اقتباس كلمات وجمل في ما سمي بوثائق حصلت عليها الجزيرة، وإبرازها خارج 
يرها والتالعب بها لخدمة موقف مسبق ضد القيادة الفلسطينية وشريعتها والتزامها الحقوق سياقها ثم تحو

  .»الوطنية الفلسطينية
قالت فيها إن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض » الجزيرة«ورداً على وثيقة نشرتها قناة 

، أصدر مدير المركز »حماس«طلب عدم فتح معابر قطاع غزة حتى ال يفسر ذلك على انه نصر لحركة 
تعّمدت تشويه وتحريف المالحظات «اإلعالمي الحكومي الدكتور غسان الخطيب بياناً قال فيه إن القناة 

المدونة التي قامت بنشرها بطرق تهدف إلى النيل من اإلنجازات التي تراكمها السلطة الوطنية لتحقيق 
 الذي تحرزه على المستوى الدولي لتوسيع االعتراف الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، وتقويض التقدم

  .»1967بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 
فعلى سبيل المثال، نشرت الجزيرة ما أسمته محضر اجتماع لرئيس الوزراء مع «: وأضاف الخطيب

 معابر القطاع، وهو أمر فيه محض مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، تزعم من خالله أنه يعارض فتح
افتراء وتضليل مقصود، ويتناقض تماماً مع ما نشرته الجزيرة ذاتها في ما تسميه محضراً على موقعها 
اإللكتروني، والذي جاء فيه نص، يقول إن فياض كان يتحدث مع بلير، ويطالبه بضرورة فتح معابر 

 إجراءات إسرائيل األحادية التي تهدف إلى تقويض مكانة القطاع بالتنسيق مع السلطة الوطنية، مديناً بشدة
  .»السلطة الوطنية

وبالتالي لم يكن الحديث يجرى عن فتح المعابر أو عدم فتحها، وإنما عن آلية عمل هذه المعابر، «: وتابع
فكيف يمكن أن يكون فياض يطالب بوجود السلطة على المعابر والتنسيق معها وفي الوقت نفسه يطالب 

  .»دم فتح المعابر كما تزعم الجزيرةبع



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2038:         العدد       27/1/2011 الخميس :التاريخ

قال إنها نقلت في الفترة نفسها الموقف ذاته من فياض إلى » غزية«وأورد الخطيب أسماء شخصيات 
وأكد احد تلك الشخصيات . كي ال تكون هي السبب في تعطيل الجهد المبذول لفتح المعابر» حماس«

  .بهذا الخصوص» اسحم«الدكتور اياد السراج انه نقل رسالة من فياض إلى 
 27/1/2010الحياة، لندن، 

  
  عن نشر وثائق المفاوضات "الجزيرة"السلطة تنفي طلبها من مصر التدخل لدى الدوحة لوقف  .5

نفت السلطة الفلسطينية االربعاء ان تكون قد طلبت من مصر : وليد عوض واشرف الهور -رام اهللا 
 اإلسرائيلية التي - وثائق المفاوضات الفلسطينية من نشر' الجزيرة'التدخل لدى الدوحة لمنع فضائية 

اظهرت التنازل الفلسطيني الكبير في ملفي القدس والالجئين اضافة الى مدى التنسيق االمني مع 
  .إسرائيل

وشدد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية على ان القيادة 
 اإلسرائيلية على شاشة -ر التدخل لمنع نشر وثائق المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية لم تطلب من مص

  .'الجزيرة'
واشار عريقات الى ان القيادة الفلسطينية تدرس مطالبة الجامعة العربية وقطر بصفتها رئيسة لجنة 

  .بشأن المفاوضات' الجزيرة'المتابعة العربية بتشكيل لجنة لبحث الوثائق التي تنشرها 
الليلة قبل الماضية عن التنسيق االمني اوضح عريقات بانه ال يوجد في دائرة ' الجزيرة' نشرته وحول ما

المفاوضات التي يرأسها وثائق عن التنسيق االمني الذي شدد على ان الجزيرة تسعى من خالله لتشويه 
  .صورة القيادة الفلسطينية

  27/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  في قضايا متعلقة بالمفاوضات ستنشر وثائق خطيرة تدين قطرالسلطة : الشرق األوسط .6
أن السلطة الفلسطينية تملك » الشرق األوسط«أكدت مصادر فلسطينية رفيعة لـ: كفاح زبون -رام اهللا

 اإلسرائيلية، وأخرى لم تشأ -وثائق هامة من شأنها إدانة قطر في قضايا متعلقة بالمفاوضات الفلسطينية 
  .»أنها خطيرة« لكنها أوضحت المصادر تحديدها،

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هو الذي منع نشر هذه الوثائق سريعا، كما 
القطرية من وثائق ضد » الجزيرة«كان ينوي بعض المسؤولين الفلسطينيين، ردا على ما نشرته قناة 

  .السلطة، لكنها ستظهر في مراحل الحقة
ة بقطر في أسوأ مراحلها على اإلطالق، وسمح في رام اهللا، بإحراق صور األمير ودخلت عالقة السلط

  .من وثائق مسربة» الجزيرة«القطري كداللة على تحميله مسؤولية ما نشرته 
وبسبب هذا التوتر الكبير، ما زال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مترددا في الذهاب إلى قطر مطلع 

 القدس الذي دعته إليه جامعة الدول العربية، وإن كان هناك مسؤول كبير الشهر المقبل لحضور مؤتمر
  .إنه سيذهب على األرجح» الشرق األوسط«في السلطة قال لـ

  27/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   الجزيرة قناة يستنكر الهجمة التحريضية بحقفي غزةإعالم الحكومة  .7
 المكتب اإلعالمي الحكومي، بشدة تجدد الهجمـة        -الماستنكرت وزارة اإلع  : محمد جمال -القدس المحتلة 

التحريضية والتشهيرية ضد قناة الجزيرة من قبل سلطة رام اهللا وحركة فتح، سيما بعد نـشر الفـضائية                  
  .للعديد من الوثائق التي تثبت تورط القيادات التفاوضية في عملية تنازل وتفريط بكل الثوابت الوطنية

  27/1/2011الشرق، الدوحة، 
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  بحر ما كشفت عنه الوثائق التي بثتها قناة الجزيرة تخرج السلطة عن الشرعية الوطنية .8
أكد أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن مـا            : محمد جمال  - القدس المحتلة 

ـ                سطيني، كشفت عنه الوثائق التي بثتها قناة الجزيرة تخرج سلطة فتح عن الشرعية الوطنية والصف الفل
مضيفا أن الحرب على غزة جاءت بتحريض مفضوح من سلطة فتح وإن معظم األهداف التي قـصفت                 

  .أثناء الحرب شاركت قيادات أمن فتح في تحديدها
وأشار بحر إلى أن ما كشفته الجزيرة من تعاون أمني رفيع وتواطؤ في الحرب على غزة بين الـسلطة                   

إسقاط حماس، يؤكد على وجوب مواجهة وعزل سلطة فـتح          واالحتالل لضرب المقاومة وتركيع غزة و     
والعمل على بلورة توافق وطني عام لمحاكمة ومحاسبة كل المتورطين، داعيا الشعب الفلـسطيني فـي                
الداخل والشتات إلى االنتفاض المستمر في وجه سلطة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية وإجبارهـا               

  .ق شعبنا وقضيتناعلى تصحيح خطاياها التاريخية بح
ومن المقرر أن يعقد المجلس التشريعي اليوم الخميس جلسة خاصة في كل من مـدينتي رام اهللا وغـزة                   

  . حول األبعاد الخطيرة لما نشر من وثائق في قناة الجزيرة خالل األربع أيام الماضية
ر، أن ما أعلنتـه قنـاة       وكشف رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي، النائب إسماعيل األشق          

" قطرة صغيرة في بحـر    "الفضائية من وثائق حول التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل هو           " الجزيرة"
بتصحيح هذا المسار، ومحاسبة من     " فتح"من هذا الملف الكبير، ومما يجري على األرض، مطالبا حركة           

  .قام بهذا التنسيق
 الوثائق التي طرحتها الجزيرة تتحدث عن التنسيق األمني منـذ           هنالك وثائق أكثر من هذه    "وقال األشقر   

إن المـشكلة   "مضيفا  ". ، وحتى هذا اليوم، وهنالك أشكال متعددة للتنسيق األمني        1994قدوم السلطة عام    
في األجهزة األمنية التابعة للسلطة أنها تتعامل مع االحتالل الصهيوني ومع كل وكـاالت االسـتخبارات                

مريكية وبريطانية وفرنسية، وكل مخابرات العالم، وتعمل معها وكالء وليس من باب نـدا              العالمية من أ  
  ". لند، وكالء على شعبنا الفلسطيني

واتهم األشقر هذه األجهزة بالتجسس على معظم الدول العربية واإلسالمية، وتزود المخابرات األمريكيـة              
ي حول تسلحها والتحركات التي بها، مؤكـداً أن         واإلسرائيلية، وغيرها من المخابرات تقارير بشكل دور      

، وأن هـذه    2007ذلك مثبت لديهم بالوثائق والصور التي عثورا عليها في مراكزها بعد أحـداث عـام                
  .المعلومات لعبت دورا كبيرا في الكثير من الكوارث التي وقعت في هذه الدول

 27/1/2011الشرق، الدوحة، 
 

  لزيارة الدوحة أمير قطر يدعو عباس :نمر حماد .9
الرئيس محمود "قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، إن :  نادية سعد الدين–عمان 

عباس تلقى دعوة من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة الدوحة، حيث سيلبي الرئيس 
  ".عباس الدعوة
، "باس سيلتقي أمير قطر ويجري مباحثات معهالرئيس ع"من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
القيادة الفلسطينية لن تربط بين ما تعرضه قناة الجزيرة حالياً وموضوع العالقة مع الدول "الفتاً إلى أن 

  ".العربية الشقيقة، فما صدر عن الجزيرة يتعلق بالقناة وحدها
حة لحضور المؤتمر الدولي لدعم الرئيس عباس سيتوجه، على رأس وفد فلسطيني، إلى الدو"وأوضح أن 

  ".القدس المقرر عقده في الثاني من الشهر المقبل، ويستمر ثالثة أيام
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيترأس المؤتمر، بحضور الرئيس عباس وأمين عام جامعة "وأشار إلى أن 

الماضي بسرت ) مارس(ر القمة العربية التي عقدت في آذا"، الفتاً إلى أن "الدول العربية عمرو موسى
  ".أقرت إيكال قطر مهمة تنظيم االجتماع الخاص بمدينة القدس المحتلة
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الوفد الفلسطيني سيعرض على المؤتمر المشاريع الخاصة بدعم القدس المحتلة "وبين حماد أن 
  ".أرضهمواالحتياجات الملحة للمدينة، من أجل تنفيذها لدعم صمود أهالي المدينة المحتلة وتثبيتهم على 
  27/1/2011الغد، عمان، 

  
  األونروااعتزامها توجيه شكوى رسمية لمؤسسة القذافي ضد الحكومة في غزة تعلن  .10

أعلنت الحكومة المقالة بلسان وزير األشغال واإلسكان لديها يوسف المنسي اعتزامها :  حامد جاد-غزة 
، التي استلمت بحسبها "أونروا"ن توجيه شكوى رسمية لمؤسسة القذافي ضد وكالة غوث وتشغيل الالجئي

  . مليون دوالر لبدء إعمار منازل مدمرة في قطاع غزة 50مبلغ 
إن وكالة الغوث " وقال المنسي خالل لقاء مع مسؤول الذي نظمه أمس مكتب إعالم الحكومة المقالة 

ي بتوفير ورغم تسلمها المبلغ منذ فترة لم تحرك ساكنا في ملف اإلعمار الكلي، وساهمت بشكل جزئ
  ".بعض المال للمتضررين

ما تتخذه الوكالة من حجج واهية تتساوق مع ما يدبره االحتالل ضد غزة، وهي تستطيع إدخال "واضاف 
مواد البناء من المعابر الحدودية مع غزة، أو من معبر رفح المصري ولديها ما يكفي من اتفاقيات 

  ".لتنطلق من خاللها
عدت فريقا هندسيا ليتابع بشكل دوري تنفيذ المرحلة االولى من اعمار ولفت المنسي إلى أن وزارته أ

غزة التي اطلقتها حكومته المقالة أخيرا ، مؤكدا أن الوزارة ستغطي البناء لغاية تجهيز البيت بشكل 
  .كامل

وأشار إلى صعوبة ما تواجهه حكومته في هذا الشأن على مستوى عدم توفر مواد البناء حيث ستتعامل 
ته مع ما يتوفر في السوق المحلية الفتا إلى الجاهزية من حيث البيانات واالستعدادات، األموال وزار

  .واإلحصائيات والمعلومات
  27/1/2011الغد، عمان، 

 
  "تنظيمات دينية متطرفة"أبو شريف يحذر من تغلغل الموساد في  .11

 عرفات، أجهزة إسـرائيلية تعمـل        اتهم بسام أبو شريف المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر         :رام اهللا 
 بنيامين نتنياهو المباشرة ودون العودة للمطبخ اإلسرائيلي بالعمـل          اإلسرائيليتحت إمرة رئيس الوزراء     

على تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في عدد من البلدان العربية إلشاعة البلبلة والتخفيف من الحملة الدولية                
  .فلسطينضد مواقفها العنصرية والتوسعية في 
نسخة عنه، بتشكيل لجنة تحقيق لمحاكمة الذين سربوا وثـائق          " معا"وطالب أبو شريف في تصريح تلقت       

قد يكون الهدف منها صياغة الردود على المقترحات االستعمارية اإلسرائيلية أو خلـق             "داخلية فلسطينية   
  ".نماذج سياسية مشابهة لمواجهتها بنماذج سياسية مضادة

ب الفلسطيني يثق بأن الرئيس محمود عباس هو اخر رجل يمكن أن يخشى مـن الحقيقـة                 إن الشع : وقال
  .ألنه واضح للجميع

األجهـزة  "إن  : التي نجحت إسرائيل وأجهزتها في تحقيقها قائال      " االختراقات"وحذر بسام أبو شريف من      
تطرفة وتكفيرية وذلك   اإلسرائيلية تعمل تحت إمرة نتنياهو على اختراق عدة مواقع وتنظيمات إسالمية م           

  ".لتحقيق هدف ضرب القدرة اإليرانية العلمية في ميدان األبحاث النووية
  26/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
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   التفريط بالحقوق التاريخيةأرادوامشاورات حماس ألخذ زمام المبادرة وعزل من  :حمدانأسامة  .12
ان ' الغارديان'لـامة حمدان في مقال كتب اس قال مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس :لندن

 اي اوسلوـ -محادثات السالم التي قادها الفريق الفلسطيني في السلطة الوطنية اثبت انها ومنذ البداية 
قامت على اساس غير متساو بين طرف قوي واخر ضعيف، حيث كان فريق منظمة التحرير الحلقة 

 الفلسطينية تؤكد عبثية المسار السلمي الذي انتهجته االضعف منذ البداية، اضافة الى ان االوراق
 في تعقيبه على وثائق وقال. المنظمة، النها لم تكن لديها اوراق رابحة ادت بها للتفريط بالثوابت الوطنية

 ان فريق التفاوض ومعه المنظمة كانوا يهدفون للبقاء في كراسيهم واثراء انفسهم والتمتع :الجزيرة
لتعاون مع اسرائيل مما اعطى االخيرة فرصة الستخدامهم كلعب او اداة لقمع الشعب بالمزايا مقابل ا

. واكد حمدان ان الوثائق صحيحة وان عددا من مسؤولي المنظمة سلموا بصحة محتوياتها. الفلسطيني
وقال ان اسماء المفاوضين ومن ذكروا فيها قاموا بخيانة شعبهم وقضيتهم وبدون شك خسروا مصداقيتهم 

واضاف انه من غير المتخيل ان يقوم الشعب الفلسطيني بالمصادقة على . بب ما كشفته هذه االوراقبس
  .اي صفقة يعقدها هذا الطرف مع االسرائيليين الن ما ورد في الوثائق يؤكد ازدواجية المعايير

  لحظة مشينة من تاريخنا
ظة المشينة من تاريخنا ان الفريق واضاف ان ما يمكن استنتاجه من الوثائق الفلسطينية ان هذه اللح

. المفاوض كان يفتقد الموقع االصيل مما ادى الى التفكير فيما ال يمكن ان يفكر به وهو تقديم التنازالت
والحظ حمدان ان الموقف االمريكي لم يكن حياديا ومخلصا لدعم الطرفينـ فاالوراق تظهر ان 

سرائيلي، مشيرا ان التفويض الوحيد الذي كان كوندوليزا رايس تصرفت وكأنها عضو في الطاقم اال
يمتلكه المفاوض الفلسطيني هو ذلك الصادر عن النظام العالمي االمريكي والذي ظل يتآمر ضد الشعب 

وانتقد حمدان الموقف البريطاني المتعاون مع السلطة لتقوية القوى االمنية التي قامت بقمع . الفلسطيني
  .السلميةكل القوى التي رفضت العملية 

واتهم حمدان المفاوضين الفلسطينيين بانهم كانوا يقدمون عروضا لو قبلتها اسرائيل العتبرت واحدة من 
  .اكبر الخيانات للشعب الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالقدس والحرم الشريف

 وهو. 2006وقال ان تصرفات الوفد المفاوض خرقت االجماع الفلسطيني الذي تم التوصل اليه عام 
.  وتفكيك المستوطنات وحق العودة لالجئين1967االجماع القائم على انسحاب اسرائيل لحدود ما قبل 

واكد حمدان ان شكوك حركته حول معرفة السلطة بموعد الضربة على غزة تأكد من خالل هذه الوثائق 
  .التي تنقل مواقف الفلسطينيين واالسرائيليين
يقول ان الحركة بدأت عملية مشاورات ' الغارديان'زيرة ومعها ما هو رد حماس المباشر على كشوف الج

ولقاءات مع الفصائل الفلسطينية وشخصيات فلسطينية بارزة لمناقشة االجراءات السياسية الواجب 
  .'من واجبنا اخذ زمام المبادرة لحماية قضيتنا وعزل من خانها'وختم قائال . اتخاذها

  27/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

     السلطة ومنظمة التحرير"عزل وحصار" إلىاس تدعو حم .13
قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات معمقة داخل الحركة وخارجها مع قوى :  سمير حمتو-غزة 

السقوط األمني والسياسي "فلسطينية وشخصيات وطنية ، لبلورة موقف وطني في مواجهة ما أسمته 
السلطة الفلسطينية ومنظمة " عزل وحصار"ركة الى ودعت تاح". لفريق في السلطة ومنظمة التحرير

وثائق الجزيرة خطيرة جدا وتمثل ادلة قاطعة على تورط القيادة المتنفذة في "وقالت الحركة ان . التحرير
السلطة ومنظمة التحرير في تصفية مقاومين فلسطينيين والتحريض على حصار غزة واعادة احتاللها 

ندعو شعبنا "واضافت في بيان صحافي  ".تالل في محاولة لتصفية حماسوالتخطيط مع االميركيين واالح
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في كافة اماكن تواجده للتعبير عن رفضه لهذا السقوط االمني والسياسي والعمل على عزل وحصار هذه 
  ".الفئة الساقطة امنيا وسياسيا

  27/1/2011الدستور، عمان، 
  

  ب بوقف المفاوضات والتنسيق األمنيوتطال" الجزيرة"الفصائل تحذر من خطورة وثائق : غزة .14
أكدت الفصائل الفلسطينية، على التمسك بالثوابت الوطنية، مطالبين بوقف المفاوضات والتنسيق : غزة

" الجزيرة"األمني مع االحتالل، داعين إلى سلسلة فعاليات تنديدا بما كشفته الوثائق التي أعلنت عنها قناة 
  .طيني عن الكثير من الثوابت الفلسطينية الفضائية حول تنازل المفاوض الفلس

في مدينة غزة، دعت إليه حركة الجهاد ) 26/1(جاء ذلك خالل اجتماع للفصائل عقد اليوم األربعاء 
الفضائية، حيث حضرته معظم " الجزيرة"اإلسالمي، لمناقشة خطورة الوثائق التي كشفت عنها قناة 

  .الجبهتان الشعبية والديمقراطيةو" فتح"الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركة 
إن المجتمعين تباحثوا "، "قدس برس"لوكالة " حماس"وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة 

في خطورة هذه التنازالت، والجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق الشعب والقضية الفلسطينية، وأكدوا على 
اس بالثوابت يمثل جريمة كبرى وخروجا عن الصف التمسك بالثوابت الوطنية، واعتبروا أن أي مس

كذلك أكد المجتمعون على أن الشعب الفلسطيني لم يخول أحدا للتفاوض باسمه، وأن "مضيفا ". الوطني
محمود عباس، وفريق التفاوض غير مخولين بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وان أي اتفاقات يتم 

لسطيني، باإلضافة إلى والدعوة لوقف المفاوضات العبثية وإنهاء التوصل إليها هي غير ملزمة لشعبنا الف
  ".التنسيق األمني مع االحتالل

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى القيام بسلسلة فعاليات شعبية في الداخل والخارج للتعبير عن الغضب 
د مؤتمر الحفاظ والرفض لمثل هذه التنازالت الخطيرة والتآمر على القضية الفلسطينية، والتحضير لعق

  .على الثوابت الفلسطينية
إلى أنه تم االتفاق على ضرورة إبقاء التشاور بين الفصائل، للتباحث في " حماس"وأشار القيادي في 

الخطوات الالحقة، خاصة لخطورة هذه الوثائق، وأنه سيتم توجيه عدة رسائل عربية وإقليمية وعالمية 
  .بهذا الشأن

  26/1/2011قدس برس، 
  

   علمها بتفاصيل المفاوضاتتنفي منظمة التحريرئل فصا .15
نفت فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية علمها بتفاصيل المفاوضات التي :  أحمد المصري-غزة

تقودها السلطة في الضفة الغربية مع االحتالل اإلسرائيلي، وذلك وفق ما نشرته اللجنة المركزية لحركة 
  . ئق المفاوضات السرية التي تنشرها قناة الجزيرة القطريةفتح في بيان لها تعقيبا على وثا

، أن كافة التفاصيل المطلعة عليها تكمن في ما "فلسطين"وأكدت الفصائل في تصريحات منفصلة لـ
يصرح به رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوفد المفاوض في منظمة التحرير صائب عريقات 

" فتح"نظمة، معتبرة محاولة زج اسمها في هذا الملف محاولة من خالل اجتماعات اللجنة التنفيذية للم
  . لتفادي الضغوط التي أعقبت نشر وثائق المفاوضات

في بيان لها ، أن قناة الجزيرة تحاول أن تؤسس لحالة من " فتح"واعتبرت اللجنة المركزية لحركة 
، عن "ليست بالسرية"ثائق على قيادة السلطة ورئيسها عباس، ونشر معلومات وو" الفوضى والضغط"

، حسب "علم بتفاصيل المفاوضات ومفاصلها األساسية"المفاوضات، ألن فصائل منظمة التحرير على 
  . قولها
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  مخالف للحقيقة 

إن الجبهة : " قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذو الفقار سويوجو , بدوره
فضها للنهج التفاوضي التي تجريه السلطة الفلسطينية، حتى أوصل الشعبية أعلنت منذ فترة طويلة ر

  ". الجبهة لنقطة تعليق عضويتها ومشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
ونفى سويوجو اطالع جبهته على التفاصيل الكاملة للنهج التفاوضي لعدم مشاركة أي من أعضاء الجبهة 

ان مركزية حركة فتح بأن الجبهة الشعبية وغيرها من فصائل المنظمة على اطالع فيها، معتبراً إشارة بي
كامل بتفاصيل مجريات المفاوضات بأنه مخالف للحقيقة، ومحاولة لاللتفاف على الحقائق وإخفائها عن 

  ". الجمهور الفلسطيني
و ظريفة أن من جانبه أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أب

الديمقراطية لم تكن يوماً من األيام جزئاً من المفاوضات وال من طاقمها، نتيجة الموقف األساسي التي 
تسير عليه، حيث دعت منذ زمن إلى ضرورة تصويب مسار المفاوضات لتكون على أساس وإشراف 

  ". دولي، وأن تجري وفق قرارات الشرعية الدولية
، اطالع الجبهة الديمقراطية على تفاصيل المفاوضات ومفاصلها األساسية "فلسطين"ونفى أبو ظريفة لـ

لم تكن لديها إطاللة على المفاوضات في الصورة :"قائالً " فتح"وفق ما نشر في بيان مركزية حركة 
والمضمون التي ذكرت في بيان مركزية الحركة، بينما كنا على اطالع بما يطرح خالل اجتماع اللجنة 

  ". لفصائل منظمة التحريرالتنفيذية 
  خطوط ومرجعية 

وأعرب عن استغرابه واستهجانه لما نشر حول علم فصائل منظمة التحرير بتفاصيل المفاوضات، مؤكدا 
أن ما يطرحه الرئيس أبو مازن وصائب عريقات في اجتماعات اللجنة التنفيذية ليست بالقدر الكافي لما 

  . رائيلييدور في جلسات التفاوض مع الجانب اإلس
ورأى أن أبو ظريفة أن الدافع وراء طرح وزج اسم فصائل منظمة التحرير في مضمون اطالعها على 
التفاصيل الكاملة لخط وسير المفاوضات يكمن في العمل على تخفيف الضغوط الجارية على السلطة 

  . الفلسطينية والمفاوض في اإلشارة إلى أن المعلومات يطلع عليها الجميع
اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي، أن الوثائق المتعلقة , بدوره

بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي عرضت على قناة الجزيرة أثارت موجة من التأييد الفلسطيني 
  . بضرورة وجود مرجعية وطنية وخطوط يسير عليها المفاوض الفلسطيني

 على التفاصيل الكاملة لخط سير المفاوضات، والحيثيات التي تدور بها خلف ونفى الصفدي اطالع حزبه
الكواليس، إال من خالل المتابعة التي تجري عبر قيادات الحزب عبر االجتماعات المركزية للجنة 

  . التنفيذية أو ما يعلن عبر المفاوض والرئاسة الفلسطينية
ئل منظمة التحرير ضمن بيان مركزية حركة وأوضح الصفدي في معرض رده على إقحام أسماء فصا

، جاء وسط موجة من ردود فعل السلطة الفلسطينية على نشر التقارير في شبكة الجزيرة، منوهاً "فتح"
  .إلى أنه جرى لتفادي موجة الضغوط الموجهة للسلطة ولفتح

  27/1/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  أليمن نوفلمرحلة تعذيب جديدة .. ت المصريةالمعتقال في الرابعتزامناً مع دخوله العام  .16
 أعوام، عن 4كشفت اللجنة التضامنية مع الفلسطيني أيمن نوفل، المسجون في المعتقالت المصرية منذ 

  . مرحلة جديدة من التعذيب وممارسة الضغوط الجسدية والنفسية بحقه" نوفل"أن أجهزة أمن مصر أدخلت 
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-1-26نسخة عنه، األربعاء " فلسطين أون الين"كتوب وصلت ونبهت اللجنة التضامنية في بيان م
في العزل االنفرادي تزامناً مع دخوله " نوفل"، إلى ازدياد وتيرة التعذيب والضغوط على المعتقل 2011

  . العام الرابع في المعتقالت المصرية األمر الذي يهدد حياته وسالمته الشخصية
م الرابع على التوالي، وتكثيف أساليب التعذيب بحقه دون ذنب أو واستنكرت اللجنة استمرار اعتقاله للعا

، 2008يناير لعام / جريمة، واعتقل أمن مصر الفلسطيني نوفل في السابع والعشرين من كانون الثاني
عند دخول اآلالف من مواطني قطاع غزة لألراضي المصرية للحصول على حاجياتهم األساسية بعد 

  . حصار خانق لغزة
تحول مصر اعتقال نوفل إلى ورقة مساومة لممارسة " اللجنة عن استهجانها الشديد من أن وعبرت

  ". الضغوطات، وحرمان أسرته وأطفاله الستة من العيش في أمن وأمان في أحضان والدهم
وطالبت اللجنة التضامنية مع نوفل مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية والمصرية والعالمية بالتحرك العاجل 

عمل على وقف التعذيب بحقه في سجون مصر، والضغط على النظام المصري باإلفراج عنه، معتبرة وال
  . ، وفق البيان"وصمة عار في جبينها"صمت المؤسسات الحقوقية 

وناشدت اللجنة الحكومة الفلسطينية على وجه الخصوص بتكثيف اتصاالتها مع الحكومة المصرية، 
  . ومعافى وأن يعود ألطفاله الستةلتأمين اإلفراج عن نوفل سليماً 

وصمة عار كبرى في جبين "ورأت اللجنة في بيانها، أن استمرار اعتقال أيمن نوفل بهذه الطريقة يشكل 
  ".النظام المصري، وأن أبسط قرار يمكن أن يكفر عن هذه الخطيئة هو اإلفراج الفوري والعاجل عنه

  27/1/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  "التنسيق األمني" بـ  لحماس تنديدا يشاركون في مسيرتينالفلسطينيينآالف : غزة .17
 مساء األربعاء وااآلالف من الفلسطينيين، شاركة أن غزعن من  26/1/2011قدس برس، نشرت 

المفاوض الفلسطيني عن " تنازل"في مسيرتين حاشدتين، تنديدا بالتنسيق األمني مع االحتالل و ،)26/1(
  .ي المفاوضات، بحسب ما كشفته قناة الجزيرة الفضائيةالقضايا األساسية ف

وخرجت المسيرة األولى من مساجد مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والثانية من مساجد رفح جنوب 
  ".حماس"القطاع بدعوة من حركة 

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف التنسيق األمني والمفاوضات مع االحتالل وتقديم المفاوضين 
  ".الخيانة"حاكمات شعبية، متهمين رئيس السلطة محمود عباس وفريق المفاوضات بـلم

الدكتور يحيى موسى والدكتور عطا اهللا أبو السبح خالل كلمتين في نهاية " حماس"وهاجم القياديان في 
حتالل تنازلهما عن الثوابت وتقديم التنازالت لال"المسيرتين المفاوضون ومنظمة التحرير الفلسطينية لـ 

قد أعلنت عن سلسلة فعاليات تنديدا " حماس"وكانت حركة  ".والتنسيق معه ضد المقاومة الفلسطينية
  .بالتنسيق األمني وما قدمه المفاوض الفلسطيني خالل المفاوضات في القضايا األساسية

 أمس، ست دمى تمثل أن متظاهرين مواليين لحماس أشعلوا 27/1/2011الخليج، الشارقة،  وذكرت
على رأسها الرئيس محمود " إسرائيل"قيادات السلطة الفلسطينية البارزة المشاركة في المفاوضات مع 

  .عباس 
الدمى تمثل عباس ورئيس الحكومة سالم فياض وعضو اللجنة التنفيذية "إن " حماس"وقال ناشط من 

 ربه ووزير الداخلية للمنظمة أحمد قريع وكبير المفاوضين صائب عريقات وأمين سر المنظمة ياسر عبد
  ". األسبق نصر يوسف
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   بسبب نشر األخيرة وثائق عن المفاوضات الفلسطينيةالجزيرةوقناة فتح تندد بقطر  .18
 وعضو مجلسها الثوري بسام زكارنة قطر وأميرها بالوقوف في فتحاتهم القيادي :  وليد عوض-رام اهللا 

ي شكلت الشرارة األولى لتصفية الرئيس ب التAخلف عملية الكشف عن سفينة األسلحة ا كارين 
  .كما قال. الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

واكد زكارنة خالل مؤتمر صحافي عقده برام اهللا ان حركة فتح تمتلك معلومات ووثائق بشأن ضلوع 
التي أوقفها كوماندوس إسرائيلي في ' كارين ايه'أمير قطر حمد بن جاسم في اإلبالغ عن سفينة األسلحة 

أمير قطر هو من 'رض البحر بينما كانت تنقل أسلحة بهدف تهريبها إلى فلسطين المحتلة، موضحا ان ع
  .'أن تعمل على نشرها) أي فتح(أبلغ األمريكان بشأن السفينة، وفتح لديها المعلومات بشأن ذلك وعليها 

 واقتادها إلى ميناء وكان كوماندوس إسرائيلي اعترض السفينة في البحر األحمر قبالة سواحل جيبوتي'
كما اعتقل االحتالل الحقا العميد فؤاد الشوبكي .  بحارا كانوا على متنها13بعد أن اعتقل ' إسرائيلي

  .بتهمة المسؤولية عن جلب السفينة واألسلحة على متنها
 ، ورأى أن'مزورة ومجتزأة'وهاجم زكارنة الفضائية القطرية وشكك بما تبثه من وثائق ووصفها بأنها '

' الجزيرة'ان ما تقوم به 'يرمي الغتيال عباس والقيادة الفلسطينية سياسيا، موضحا' الجزيرة'ما تقوم به 
يهدف لتوفير الغطاء واألرضية التي تمكن واشنطن من التهرب من استحقاقات الدولة الفلسطينية التي 

  .2011هاية العام الجاري كانت تلقت القيادة الفلسطينية وعودا بأن تكون عضوا في األمم المتحدة ن
وكشف زكارنة وهو رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عن قرار اتخذه مجلس النقابة التي تضم 

 ألف موظف وموظفة في اجتماع عقدته الليلة قبل الماضية يقضي بمساندة القيادة الفلسطينية في أي 150
خيار حل السلطة موضوع 'ان حل السلطة، وقال قرار سياسي تتخذه لخدمة األهداف الوطنية حتى لو ك

أمام القيادة ولن نسمح أن تكون الرواتب سيفا مصلتا على رقبة الرئيس ونحن نقول له إن األمر حين 
  .'يتعلق بقضيتنا الوطنية فنحن مستعدون للتضحية حتى بأنفسنا وليس فقط برواتبنا

  27/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

   إسرائيلية الستبدال منظمة التحرير الفلسطينية بحماسخطةنا أفشل: قيادي في فتح .19
أحمد عساف اعتراف البيرو بدولة فلسطينية حرة ذات سيادة، " فتح"اعتبر المتحدث باسم حركة : رام اهللا

ورفع التمثيل الفلسطيني في إيرلندا من مفوضية عامة إلى بعثة، رًدا مدوًيا على حملة إسرائيل وحلفائها 
  ". فتح"ة الفلسطينية وقادة ضد السلط

، )26/1(، اليوم األربعاء "فتح"وأكد عساف في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة في حركة 
على الصعيد الدولي " المتقدمة"نشرتها وسائل إعالم السلطة، أن اإلنجازات السياسية، التي وصفها بـ 

 بقيادة الرئيس محمود عباس، والتي قال بأنها "فتح"التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 
نجحت بوضع حكومة إسرائيل المتطرفة في مواجهة مع المجتمع الدولي، دفعت إسرائيل والمتفقين معها "

  ".كأداة إلجهاض إنجازات شعبنا وقيادتنا" الجزيرة"بمصالح مشتركة الستخدام قناة 
اإلخوان المسلمين المتمثلة برأس حربتها المحلية وكشف عساف عن نقطة التقاء أهداف إسرائيل وجماعة 

في إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي قال بأنها " حماس"
صدمتهم  بتمسكها بالثوابت الوطنية، وعبرت عن قناعة الشعب الفلسطيني  بها كقيادة وطنية شرعية "

  ". منتخبة
كبديل عن " حماس"في إحالل " الجزيرة"الفلسطيني قد أفشل خطة حكومة إسرائيل ووأكد أن الشعب 

شعبنا قادر على التمييز بين قيادته الشرعية المتمسكة بالثوابت، وآخرين ليس لهم : "منظمة التحرير، وقال
هدف إال ربط مصالحهم بمصالح القوى اإلقليمية وتمرير أجندات خارجية على حساب مصالح شعبنا 

  .، حسب تعبيره"لعلياا
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" الجزيرة"عندما يلتقي هدفك مع هدف عدوك اعلم أنك على خطأ، وهذا ينطبق على "وأضاف المتحدث 
ومن يمولها ويقف خلفها بحق " الجزيرة"، مشددا على مخاطر المجزرة السياسية التي ترتكبها "حماس"و

  .الشعب الفلسطيني
  26/1/2011قدس برس، 

  
  مسمار أخير بنعش المفاوضات جزيرةالوثائق ": الشعب"حزب  .20

الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة دقت المسمار األخير في "قال حزب الشعب الفلسطيني إن : رام اهللا
وأضاف الحزب في بيان  ".نعش مفاوضات تعاني خلال عضوًيا بسبب مواقف إسرائيل والواليات المتحدة

عٍ لحرف القضايا الجوهرية عن مرجعية القرارات أن هناك مسا"نسخة عنه، " قدس برس"مكتوب وصل 
  ".الدولية، واستبدالها بالحلول المؤقتة واالنتقالية التي تطرحها إسرائيل لتكريس االحتالل واالستيطان

وطالب الحزب بربط استمرار المفاوضات بالوقف الشامل لالستيطان والمرجعية الملزمة لعملية التسوية 
مواصلة الجهد السياسي والدبلوماسي لحشد االعتراف بحدود الدولة الفلسطينية ورعاية األمم المتحدة، و

  .وطرح قضية االستيطان على مجلس األمن
حول " الجزيرة"ودعا الحزب إلى تشكيل لجنة سياسية ومهنية لفحص الوثائق التي نشرتها قناة 

 العبر منها لحماية الثوابت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا على ضرورة استخالص
  . الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية

  26/1/2011قدس برس، 
  

  " الجزيرة" أجريت فيه مقابلة لصالح  في نابلس مكتباًيهاجموننشطاء من فتح  .21
قال شهود عيان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إن مجموعة من الشبان يعتقد أنهم : نابلس

، هاجموا  مكتبا للخدمات اإلعالمية في المدينة، وقاموا بتحطيم محتوياته بعد "فتح"ء حركة من نشطا
مقابلة أجريت هناك مع المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد الستار قاسم، حول الوثائق التي سربت 

  .القطرية" زيرةالج"وملف التنسيق األمني ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل  لصالح قناة 
وقال موظفون في المكتب، إن مجموعة مكونة من خمسة أشخاص، أحدهم كان مسلحا، اقتحموا المكتب، 
وقاموا بالسؤال عن الدكتور قاسم، وبعدما علموا أنه غادر المكتب  قاموا بتحطيم الزجاج وتكسير إحدى 

  .الكاميرات وعدد من أجهزة الحاسوب قبل أن يغادروا المكان
  26/1/2011رس، قدس ب

  
   مليون شيقل لمشاريع بالقدس21رصد بلدية القدس ت .22

 مليون شيقل لصالح 21 ما يقارب اليوم الخميسرصدت بلدية االحتالل في القدس :  محمد القيق-القدس 
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن بلدية . ما أسمته مشاريع ترميم شوارع شرق المدينة

تعبيد وترميم " مليون شيقل في إطار مشاريع 21ر لجنة المالية أقرت رصد مبلغ االحتالل في القدس عب
بهدف صبغ الطابع اليهودي عليها، حيث ستتم المصادقة على " وتوسيع شوارع شرق المدينة المقدسة

  . المشروع الخميس من البلدية
التهويد المتبعة في المدينة واستنكرت أوساط مقدسية تنفيذ هذا المشروع الذي اعتبرته جزءاً من مشاريع 

المقدسة، ويعمل المشروع الجديد على ربط المستوطنات ببعضها ومصادرة مزيد من األراضي ووصل 
  وناشدت مؤسسات حقوقية . مشاريع ضخمة شرق وغرب المدينة ببعضها على حساب الفلسطينيين
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وات االحتالل في المدينة بحق مقدسية المجتمع الدولي بالتدخل ووقف سياسة التفريغ التي تقوم به ق
  .الفلسطينيين

 27/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   في أماكن العمل48 يستهدف فلسطينيي  جديداً عنصرياً أولى قانوناًقراءةفي الكنيست تقر  .23
،  جديداً عنصرياًأقر الكنيست اإلسرائيلي أمس، في قراءة أولى، قانوناً:  برهوم جرايسي-الناصرة 
 في أماكن العمل، من خالل منح أفضلية قصوى، لمن خدم في جيش االحتالل، 48لسطينيي يستهدف ف

  .وهي ذريعة تغلف سياسة التمييز العنصري ضد العرب
ويقضي القانون الجديد بمنح أفضلية لدى التقدم للعمل في سلك خدمات الدولة، لمن أدى الخدمة العسكرية 

 المفروضة على الشبان والشابات اليهود، كما أنها مفروضة في جيش االحتالل، وهي الخدمة اإللزامية
  .بشكل قسري على الشبان العرب الدروز، ومناهضتها تتزايد من عام إلى آخر

 العنصري الذي يتزعمه الوزير أفيغدور ليبرمان، النائب اسرائيل بيتنإوطرح القانون باسم حزب 
  .جيش االحتاللفي الحزب حمد عمار، وهو ضابط احتياط في " العربي"

واختارت حكومة بنيامين نتنياهو عدم المجاهرة بموقفها من القانون، كي ال تتحمل مسؤولية عنصريته، 
وأعلنت أمام الهيئة العامة للكنيست، أنه ليس لديها موقف، وهذا أمر غير مألوف في العمل البرلماني، إال 

المعارض " كاديما"ي حين اختار حزب أنه في قائمة مؤيدي القانون ظهر جميع وزراء الحكومة، ف
  .بزعامة تسيبي ليفني، مغادرة القاعة وعدم التصويت على القانون العنصري

  .وقال النائب عمار بكل وضوح، إنه يريد من هذا القانون تشجيع الخدمة في جيش االحتالل
  27/1/2011، الغد، عمان

  
  ختر للهزات األرضية درجة على مقياس ري2.5 بقوة انفجاراً تنفذ "إسرائيل" .24

في إطار التعاون مع حلف شمال األطلسي في رصد التجارب النووية السرية في العالم، أجرى : تل أبيب
المعهد الجيوفيزيائي اإلسرائيلي بالتعاون مع سلطات الجيش وأجهزة األمن اإلسرائيلية المختلفة، صباح 

وأجري التفجير في  .يختر للهزات األرضية درجة على سلم ر2.5أمس، تفجيرات بلغت قوتها ما يعادل 
وأدى االنفجار إلى تشكل سحابة .  طن من المتفجرات102واستخدم فيه نحو . منطقة النقب الصحراوية

وتم التقاط الهزات التي أحدثها االنفجار بواسطة .  كيلومترات3من الدخان وصل ارتفاعها إلى نحو 
من أقصى الجنوب في إيالت، على البحر األحمر، وحتى ) للقياس قوة الزالز(المحطات السيسموغرافية 

وتم رصد عملية االنفجار في عدد من المواقع بواسطة وحدة .  في الجوالن المحتلجبل الشيخ شماالً
  . كيلومترات من مركز االنفجار في كل االتجاهات6التجارب في الجيش اإلسرائيلي، عن بعد 

الجيوفيزيائي اإلسرائيلي، إن الموجات الصوتية لالنفجار قطعت يبيم جترمان، مسؤول المعهد . وقال د
آالف الكيلومترات، وتم التقاطها بواسطة المحطات البحثية المنتشرة في أوروبا، ضمن شبكة دولية 

، التي أقيمت بعد صياغة ميثاق حظر إجراء "International Monitoring System"تعرف باسم 
تقوم الشبكة بتزويد األمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعلومات عن تجارب و. 1996التجارب النووية عام 

كما تقوم المحطات ببث المعلومات بشكل مباشر عن طريق  .نووية لم تصرح عنها الدولة التي نفذتها
وبحسب جترمان، فإن التفجير لم يسمع . قمر صناعي إلى مركز للمعلومات ومعالجة المعطيات في فيينا

 المأهولة القريبة منه، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن تلتقط موجاته الصوتية في فرنسا، كما في المناطق
  .حصل في تجربة مماثلة أجريت العام الماضي

  27/1/2011، الشرق األوسط، لندن
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   تكشف عن اعتقال خلية فلسطينية مسلحة "إسرائيل" .25
 باعتقال خلية فلسطينية "إسرائيل" قيام  عناألربعاءكشفت مصادر إسرائيلية :  وليد عوض-رام اهللا 
، النقاب عن اعتقال الخلية التي األربعاء )الشاباك(وكشف جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلي ، مسلحة
 شبان من قرى الخليل، المتهمة بتنفيذ عمليات داخل إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، 8تضم 

  . وتجارة السالحمريكيةوأأسفرت عن مقتل امرأتين إسرائيلية 
 نار على إطالق نفذت كذلك عمليات 1997ن الخلية التي تعمل منذ عام أ اإلسرائيلية اإلذاعة وأوضحت

 لسرقة سالح من بعض بيوت اإلسرائيليين في المستوطنات القريبة لقراهم باإلضافةالجيش اإلسرائيلي، 
  . وزوجتهأثيوبيومحاولة قتل 

لية فإنهم عملوا من منطلق فردي دون أن يكونوا منتمين ألي من تنظيمات وبحسب اعترافات أفراد الخ
 الغتيال محمود المبحوح المقاومة الفلسطينية، كما ورد في اعترافاتهم أنهم نفذوا بعض العمليات انتقاماً

  .القيادي في كتائب عز الدين القسام
 عمليات سرقة 7بهون بمحاولتي قتل ووتدعي الشرطة اإلسرائيلية وجهاز الشاباك أن أفراد الخلية مشت

  . عمليات اقتحام لمنازل، وإطالق النار باتجاه جيب عسكري7و
وقال قائد الشرطة اإلسرائيلية في القدس أهارون فرانكو، إن الخلية بدأت نشاطها على خلفية جنائية، إال 

  ."إلى خلية ذات دوافع قومية في أعقاب اغتيال محمود المبحوح"أنها تحولت 
  27/1/2011، لقدس العربي، لندنا

  
  حملة إسرائيلية جديدة ضد حنين زعبي  .26

 بعث عضو الكنيست عن حزب الليكود اإلسرائيلي أوفير اكونيس، في لجنة االنتخابات :رام اهللا
المركزية، رسالة إلى عضو الكنيست حنين زعبي، أبلغها فيها أنه سيعمل على منعها من الترشح في 

كما أرسل نسخة منها إلى رئيس الكنيست رؤوبين . نية العامة اإلسرائيلية المقبلةاالنتخابات البرلما
ريفلين، وادعى أكونيس في الرسالة أنه، استناداًً إلى نتيجة التحقيق اإلسرائيلي في مالبسات اعتداء قوات 

ن الدولي،  لم تخرق القانو"إسرائيل" القائلة بأن 31/5/2010 فيبحرية إسرائيلية على أسطول الحرية 
، وبما أن زعبي شاركت فيها، فيجب منعها من الترشح لعضوية "عمل إرهابي"فإن رحلة األسطول هي 

" النضال المسلح"الكنيست بموجب قانون االنتخابات اإلسرائيلي، الذي ينص على منع ترشح كل من يدعم 
  ."إسرائيل"ضد 
المشاركة "بيتنا إلى محاكمة زعبي بتهمة  دعت عضو الكنيست اناستاسيا ميخائلي من حزب إسرائيل كما

وأرسلت رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، قالت . "في عمل إرهابي ضد دولة إسرائيل
، وإنه ال فرق بين من يحمل السالح "أعداء إسرائيل في الكنيست"فيها أنه يجب وضع حد لمن سمتهم 

 وتحدثت باسمهم في "إرهابيين"وادعت أن زعبي وقفت . ه ومن يقف خلفه يشجعه ويؤيد"إسرائيل"ضد 
  . اإلعالم وحتى شاركت في المواجهات مع الجنود اإلسرائيليين

ورداً على تجديد حملة التحريض والمالحقة السياسية ضدها، قالت زعبي إن نواب اليمين اإلسرائيلي 
وأضافت أن . ل التحريض عليها في الشارع اإلسرائيلي من خال"شعبية رخيصة"المتطرف يسعون لكسب 

مشاركتها في أسطول الحرية عمل سياسي مشروع وأنها مارست حقها وقامت بواجبها في المساهمة في 
وأكدت أنها ليست . كسر مؤامرة الصمت على الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة وفضح االحتالل وجرائمه

ة قتل متعمد في عرض البحر، وجريمة حرب متهمة بل تتهم الحكومة اإلسرائيلية وجيشها بارتكاب جريم
  .من خالل فرض عقاب جماعي على مليون ونصف إنسان في قطاع غزة

  27/1/2011، االتحاد، أبو ظبي
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  المغربب بركة والطيبي بسبب مشاركتهما في مؤتمر األسرى الفلسطينيين النائبينهجوم يميني على  .27
على النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة شّن نواب اليمين مجدداً هجوماً شرساً : الناصرة

والعربية للتغيير، وعلى النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وذلك في 
  .أعقاب مشاركة اإلثنين في مؤتمر نصرة األسرى الفلسطينيين الذي عقد في المغرب مؤخراً

األسرى الفلسطينيين يقبعون في السجون اإلسرائيلية بينما الجندي  إنوكان الطيبي قال في المؤتمر 
 األسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية وضمير، ال يعقل أناإلسرائيلي غلعاد شليط يزداد شهرة، وأضاف 

 يشتهر في التاريخ لمجرد كونه إسرائيلياً بينما آالف األسرى ،ليطا هو غلعاد ش،سيراً إسرائيلياً واحداًأ أن
  .لسطينيين يقبعون في السجن بدون أن يسمع عنهم العالم أي شيءالف

لألسرى الفلسطينيين توجد عائالت ويوجد أمل وهذه العائالت بانتظارهم على : من جهته قال النائب بركة
  . من الجمرأحر

وعّبر .  العالم والمحافل الحقوقيةأمام األسرى على المؤتمر لرفع شأن قضية  عملياًواقترح بركة برنامجاً
 حضن عائلته، سواء كان إلىاإلثنان عن دعمهما إلبرام صفقة تبادل األسرى لكي يعود كل أسير 

  . فلسطينياً، مؤكدين وجوب وضع هذه القضية في رأس سلم أولويات المجتمع الدوليأو إسرائيلياً
ملة شرسة ضدهما ولقد أثارت مشاركة بركة والطيبي في هذا المؤتمر حفيظة نواب اليمين الذين شنوا ح

 العالقة التي أنيط يبين ال ما قاله الطيبي بشأن شأنحيث صرح عضو الكنيست يريف ليفين من الليكود 
 يجلس أن من ال يحترم جندياً إسرائيلياً ال يستحق إن انقطعت، "دولة إسرائيل"تربط الطيبي وبركة مع 

 يعمل على أنليفين من رئيس الكنيست  يكون مواطناً إسرائيلياً، وطالب أنفي الكنيست وال يستحق 
  ."دولة إسرائيل"سحب حقوق الطيبي كعضو كنيست والتي يستغلها، على حد قوله، للمس بمكانة 

لست متفاجئة : عضو الكنيست يوليا بركوفيتش من حزب كديما نددت بأقوال الطيبي وبركة بشدة قائلة
ؤهم من الكنيست، يجب منع رجوعهم  الكنيست العرب الطيبي وبركة، يجب إقصاأعضاءمن تصرف 

أما عضو الكنيست ميري ريجيف من .  إسرائيل، بل وطرد عائالتهم معهم حتى ال يشعروا بالوحدةإلى
  ."دولة إسرائيل"ـ بمثابة خيانة لأقوالهماالليكود فعقبت بأن 

  27/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  والسلطة فيها مستقرة تونس أومصر ليست لبنان : اإلسرائيليةاالستخبارات  .28
 الدولة العبرية تتابع عن إن، األربعاء أمس اإلسرائيلية، اإلعالمقالت وسائل :  زهير اندراوس- الناصرة

 أن تنجح السلطة في القاهرة في أن، ويتوقع المسؤولون فيها األيامكثب ما يحدث في مصر في هذه 
  .األولىاريف العبرية، على صدر صفحتها  التي تعصف بها بسالم، كما قالت صحيفة معاألزمةتجتاز 

 أو مصر ليست لبنان إنمس أوقالت مصادر إسرائيلية استخباراتية رفيعة المستوى لصحيفة معاريف 
 ما زالت بعيدة عن األوضاع أنكما .  داع للقلقأي، وال يوجد اآلن فيها مستقرة حتى واألوضاعتونس، 

 الهرب إلى بهما واضطرا أطيح اللذين إيرانالتونسي وشاه احتمال اندالع عصيان مدني، وخالفا للرئيس 
 عن شعبه ويدرك نبض الشارع ويتخذ االحتياطات من بلديهما، فان الرئيس حسني مبارك ليس بعيداً

  .الالزمة، بحسب المصادر عينها
 في مصر ، تتابع ما يحدث"إسرائيل" عيون العالم كله، بما في ذلك أنمع ذلك تؤكد المصادر اإلسرائيلية 

  .  هائل في العالم العربي كلهتأثيربقلق كبير، وذلك لكونها دولة كبيرة ومهمة للغاية وذات 
  27/1/2011، القدس العربي، لندن
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  "إسرائيل" االضطرابات في مصر على عالقاتها مع تؤثرال أشالوم يأمل  .29
 تؤثر االضطرابات في مصر أال  فياألربعاء نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم أمل: السبيل

نأمل ...  في مصراألحداثإسرائيل تتابع تطور  "إن العامة لإلذاعةوقال  ."إسرائيل"على عالقاتها مع 
 تمنح السلطات المصرية الحرية والحقوق لمواطنيها وتبقى في الوقت نفسه على الطريق أنجميعا في 

 شالوم  وأضاف". من ثالثين عاماأكثربإسرائيل منذ الصحيح وتحافظ على العالقات الجيدة التي تربطها 
 دول عربية ن االضطرابات التي تشهدها حالياًأ إلى، مشيرا " الوضع في مصر ليس بسيطاأنال شك في "

  .الفلسطيني - عدة غير مرتبطة بالنزاع اإلسرائيلي
 بأنه العسكرية اإلذاعة وقلل وزير التجارة والصناعة العمالي السابق بنيامين بن اليعازر الذي قدمته

وقال بن  ".خطر زعزعة استقرار النظام في مصر"من "  من الرئيس مباركاألقرب"المسؤول اإلسرائيلي 
 واالستخبارات التي تسيطر على األمن وأجهزةالنظام قوي جدا وثابت ويحظى بدعم الجيش "اليعازر 
 مرشح جدي قادر على أيارضة المصرية ليس للمع " وأضاف". وقوع ثورةإمكانية أرىال (...) الدولة 

  ".ضبط حركة االحتجاج الحالية
  26/1/2011، السبيل، عمان

  
   منع حزب اهللا وإيران من أخذ لبنان رهينةالدوليةاألسرة  دعوي شالوم .30

دعا نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم األسرة الدولية أمس إلى منع حزب اهللا وإيران  :لندن
وقال شالوم .  وذلك بعد تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة"لبنان رهينة"خذا من أن يأ

حزب اهللا ليس مجرد منظمة إرهابية، إنه منظمة إرهابية تسيطر عليها "لإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن 
  ."الدولة اإليرانية

  27/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ق بين سلوان والمسجد األقصىاالحتالل يؤجل افتتاح نف .31
 أعلنت سلطة اآلثار اإلسرائيلية تأجيلها افتتاح نفق بين بلدة سلوان والمسجد األقصى : قنا–القدس المحتلة 

وأوضحت أن سبب  .، إلى أجل غير مسمىفي القدس المحتلة كانت قد انتهت من أعمال إنشائه مؤخراً
لمزيد من األعمال، فيما يرجح مراقبون أن يكون السبب هو ذلك يعود لعدم جاهزيتها والحاجة إلى إتمام ا
  .الخشية من ردود الفعل الفلسطينية والدولية

  27/1/2011العرب، الدوحة، 
  

  باالنهيار االحتالل يطوق المسجد األقصى بنفقين يهددانه :أوقاف القدس .32
بنفقين طويلين "طوقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسجد األقصى المبارك : الدين  نادية سعد–عمان 

، بحسب مدير دائرة "يهددان أساساته ويعرضانه لخطر اإلنهيار، فيما تواصل حفرياتها أسفله وبمحيطه
 هدوءاً حذراً يسود"إن " الغد"وقال إلى  .األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب

اليوم منطقة المسجد األقصى المبارك، ولكنه قابل لالشتعال في ظل تصعيد االحتالل للتوتر بعد إعالنه 
  ".أول من أمس عن استكمال مشروع النفق الممتد من سلوان إلى حائط البراق عند األقصى المبارك

لترويج ألكاذيب ومزاعم سلطات االحتالل تحاول إثارة البلبلة والتوتر في المدينة المحتلة با"وأضاف إن 
واعتبر  ".تتعلق بوجود أجسام بشرية ألهالي بلدة سلوان عند بداية النفق ونصب مولدات كهربائية داخله

مجرد ادعاءات ال صحة لها، تثار إسرائيلياً بالتزامن مع نشر قناة الجزيرة وثائق تتعلق بالقضية "أنها 
وأكد بأن  ".قصى المبارك، إلرباك الشعب الفلسطينيالفلسطينية، وبخاصة القدس المحتلة والمسجد األ
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المسجد األقصى المبارك ليس موضعاً للبحث في أي مفاوضات نهائية، فهو مسجد إسالمي لن يخضع "
  ".للتفاوض

 متراً، 495المسجد المبارك محاط اليوم بنفق يمتد على الجدار الغربي من المسجد بطول "وحذر من أن 
 ". متر600 من أمس يمتد من سلوان إلى حائط البراق عند األقصى بطول ونفق آخر أعلن عنه أول

هناك العديد من األنفاق السرية التي تشقها سلطات االحتالل في البلدة القديمة وال نعرف "وأضاف إن 
  ".خطورة الحفريات على البلدة القديمة والمسجد األقصى"، محذراً من "مسارها

لة بشق النفق أحدثت مجموعة من التصدعات واإلنهيارات في طريق الحفريات المتص"وأشار إلى أن 
سلوان والتشققات في جدران المنازل الواقعة على األراضي التي تجري هذه األنفاق من تحتها، كما يهدد 

من الصعب تقدير حجم األنفاق في البلدة القديمة، في "ولفت إلى أنه  ".المنازل والمنشآت في بلدة سلوان
ة كثير منها بالسرية، ولكن أهل المدينة المحتلة يسمعون أصوات حفريات ليالً من دون ضوء إحاط

  ". نفقا30ً – 25معرفة مسار سيرها، ولكن التقديرات تشير إلى وجود 
  27/1/2011الغد، عمان، 

  
  االحتالل يخطط لترحيل عشيرة الجهالين من منطقة القدس لتوسيع االستيطان .33

يش االحتالل هدم قرية بدوية كاملة في منطقة الخان األحمر الواقعة بين القدس يعتزم ج: القدس المحتلة
، أمس، عن نشطاء "هآرتس"على طريق القدس أريحا، ونقلت صحيفة " معاليه أدوميم"المحتلة ومستوطنة 

أن االحتالل " تعايش"و) حاخامات من أجل حقوق اإلنسان" (شومري مشباط"حقوق إنسان من منظمتي 
اآلونة األخيرة إجراءاته لطرد فلسطينيين من عشيرة الجهالين في منطقة القدس بهدف توسيع صعد في 

وتقضي أوامر االحتالل بهدم بيوت الصفيح والخيام وأقنان الدجاج وزرائب المواشي  .المستوطنات
  .ومراحيض تابعة للجهالين

الكبير ضد البدو في " اإلسرائيلي"يد بالتصع) أوتشا(ندد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية و
بوجود تصعيد إسرائيلي كبير في إلحاق أضرار بأماكن كسب رزق للبدو، ) أوتشا(وأفاد مكتب ، المنطقة

.  ألف فلسطيني خالل العامين الماضيين15وبخاصة آبار الماء، وأنه تضرر جراء هذه الممارسات قرابة 
اً بالغاً بإمكانات عيش السكان المتعلقة برعي المواشي وشدد المكتب على أن هدم اآلبار ألحق ضرر

والزراعة وعمقت الفقر لديهم وزادت من تعلقهم بالمساعدات اإلنسانية الدولية، وأن هذا المس أخطر من 
  .هدم بيوت السكن على المدى البعيد 

  27/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  2010ث مرات في تضاعف ثالهدم المنازل في الضفة الغربية  ":بتسليم" .34
 عدد المنازل الفلسطينية التي أن أمس اإلسرائيليةذكرت منظمة بتسليم :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 

ن هذا العدد أ إلى مشيرة 2010 في الضفة الغربية المحتلة تضاعف ثالث مرات في "إسرائيل"هدمتها 
 "إسرائيل" أن "بتسليم" صدرتهاأ السنوية التي األرقام وأظهرت. األردنارتفع بشكل خاص في غور 

 إنوقالت .  العام الذي سبق منزال28ً مقارنة مع 2010 الضفة الغربية خالل أنحاء في  منزال86ًهدمت 
  .األطفال، نصفهم من  شخصا472ً عن تشريد أسفرهدم المنازل العام الماضي 
طاع الشمالي من غور  من الضعف في منطقة طوباس المحاذية للقأكثر إلىوتضاعفت عمليات الهدم 

  فلسطينيا219ًلى تشريد نحو إ أدى مما 2009 في عام  منزال51ً إلى 24 حيث ارتفع عددها من األردن
  كما ارتفع عدد المنازل المهدمة بشكل كبير في منطقة نابلس التي تشمل كذلك وسط  . طفال94ًمن بينهم 
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 منزل في تلك المنطقة أيحين لم يتم هدم  العام الماضي في  منزال19ً، حيث شهدت هدم األردنغور 
  . طفال51ً من بينهم  فلسطينيا134ًوشرد نحو . في العام الذي سبق، بحسب المنظمة

  27/1/2011الدستور، عمان، 
  

  أطفال بانفجار جسم مشبوه في خان يونسثالثة إصابة  .35
االحتالل على شاطئ خان  أصيب ثالثة أطفال بانفجار جسم مشبوه من مخلفات : أحمد رمضان-رام اهللا 

وقال مصدر طبي، إنه تم نقل األطفال الثالثة إلى مستشفى ناصر في المدينة . يونس جنوب قطاع غزة
  .لتلقي العالج

  27/1/2011، بيروت، المستقبل
  

   تطالب بلجنة تحقيق في اغتيالهالمدهونعائلة الشهيد حسن  .36
 عائلة المدهون طالبت ، أن رائد الفي،غزةفي  نقالً عن مراسلها 27/1/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

مسؤولين في السلطة في اغتيال نجلها القيادي في " تورط"بتشكيل لجنة تحقيق في الوثيقة التي تحّدثت عن 
وطالب إياد المدهون، شقيق حسن، تعقيباً على . 2005كتائب شهداء األقصى الشهيد حسن المدهون عام 

 وزير الداخلية األسبق اللواء نصر يوسف متوّرط في عملية االغتيال، التي قالت إن" الجزيرة"وثائق 
  .بتشكيل لجنة تحقيق

المدهون وهي أرملة شهيد وأم لثالثة شهداء حسن  والدة  أن27/12/2010، السبيل، عمانوأضافت 
زة في قالت أمام اآلالف من المواطنين الذين وصلوا إلى منزلها في مخيم جباليا لالجئين شمال قطاع غ

يجب تشكيل لجنة تحقيق لنعرف من الذي كان وراء "ساعة متأخرة من الليلة الماضية للتضامن معهم؛ 
  ".اغتيال ابني حسن

  
   عزمها عقد محكمة علنية للفريق المفاوض مع اإلسرائيليينتعلن اللجان الشعبية لالجئين :غزة .37

ة عزمها عقد محكمة علنية للفريق أعلنت اللجان الشعبية لالجئين في قطاع غز:  سمير حمتو-غزة 
وأوضحت اللجان في بيان تلقت الدستور نسخه عنه أن الوثائق التي كشفت . المفاوض مع اإلسرائيليين

  .عنها الجزيرة تكشف مدى التنازالت التي قدمتها السلطة إلسرائيل وخاصة في شأن حق عودة الالجئين
  27/1/2011الدستور، عمان، 

  
  "إسرائيل" التنازالت قد تزيد جشع :ة مجال حقوق الالجئين الفلسطينيين في سورين فيوقيادات وناشط .38

النتائج "عبر عدد من القيادات والناشطين في مجال حقوق الالجئين الفلسطينيين في سوريا عن قلقهم من 
 ولن  قد تحصل على كل ما تريد"إسرائيل"المحتملة للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ألن " الكارثية

  . تكون مضطرة لمنح الفلسطينيين أيا من حقوقهم
أكبر تجمعات حق العودة في سوريا قال ) واجب(طارق حمود المدير العام لتجمع العودة الفلسطيني 

عملية المفاوضات تجري كاستحقاق ضياع اإلرادة السياسية الفلسطينية وعدم توفر خيارات بديلة "
نرى اليوم أن "وأضاف ".  أوراقه التي يمكن أن يراهن عليهاللمفاوض الفلسطيني بعد أن أحرق كل

المفاوضات إن بدأت لن تفضي إال إلى نتائج كارثية ألن ليس لدى إسرائيل ما تريده من الفلسطينيين 
ليحققوه لها، فاألمن الذي يعتبر أهم متطلبات اإلستراتيجية التفاوضية اإلسرائيلية يقدم اليوم من قبل 

ق من ذهب وبدون أي مقابل، وبالتالي ال يوجد على األرض ما يقلق إسرائيل أو يدفعها السلطة على طب
  ."لتقديم أي ثمن في العملية التفاوضية
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منسق مركز أبناء البلد للدفاع عن العودة وديع أبو هاني، عبر هو اآلخر عن مخاوف جمة من أن يخرج 
: يقول أبو هاني. مرها من العقدين من الزمنالفلسطينيون خاليي الوفاض من المفاوضات التي اقترب ع

جرى االختالف في الجلسات األولى من المفاوضات على تعريف الالجئ والنازح، لقد شكلت 
المفاوضات حول حق العودة والوثائق شبه الرسمية الفلسطينية واإلسرائيلية تصورا للحلول المقترحة 

هذا إضافة . م مشروع معاهدة لقضايا الحل النهائي أخذت اس1996لحق العودة، فوثيقة بيلن أبو مازن 
التي شكلت إعالن مبادئ من ست نقاط، ثم الوثيقة األخطر وثيقة جنيف البحر " نسيبة-إيلون"لوثيقة 

، فالقواسم المشتركة 2003الميت بين بيلن وياسر عبد ربه والتي سميت اتفاقية للوضع الدائم نهاية 
أو على األقل ال تحملها المسؤولية السياسية واألخالقية " إسرائيل"هو تبرئة : للوثائق الثالث الخطرة أوالً

ال تعترف بحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم : وثانيا1948ًوالقانونية عن جريمة النكبة 
ئين حددت الخيارات المتاحة لالج: وثالثاً) ال تأتي على ذكر كلمة العودة(وممتلكاتهم التي طردوا منها 

الفلسطينيين الختيار مكان سكنهم الدائم بالتوطين حيث هم، أو الهجرة إلى بلدان أجنبية شريطة موافقة 
المفاوضات وصلت لطريق مسدود لحل (تلك البلدان، أو اختيار مناطق السلطة إذا قامت الدولة الفلسطينية

  ). الدولتين
 فقد أكد أن الالجئ الفلسطيني ال يأمل أن أما مسؤول العمل الجماهيري السابق في حماس طالل نصار،

الالجئ الفلسطيني ال يتوقع من المفاوض الذي "وطبقا لنصار . يأتي أي خير من المفاوضين الفلسطينيين
يقود المفاوضات بمهارة نحو الخسارة إال االنكسارات للمفاوض والسلطة وليس للشعب الحي المدرك 

و ال يمثل سوى ذاته عندما يتحدث عن حق العودة والقدس ه. لجوهر الفريق السياسي في رام اهللا
رئيس . المفاوض أقرب للصهاينة من الشعب الفلسطيني. واالستيطان ألنه يحمل أجندة صهيونية أميركية

السلطة محمود عباس لم يهدد خالل الفترة األخيرة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يهدد 
  ". ة ألن السلطة مصلحة إلسرائيلببدائل بل بحل السلط

غير أن طارق حمود لفت إلى أن التنازل عن حقوق الالجئين ليس باألمر الهين، وأن المفاوض 
قد يكون الوضع "يقول حمود . الفلسطيني سيعد حتى األلف قبل أن يقدم على أمر خطير بهذا الحجم
ذي يسهل على المفاوضين القيام الفلسطيني اليوم وضعا مأزوما سياسيا بعض الشيء وبالشكل ال

إال أنه فيما يتعلق بقضية حق . بإجراءات تنازلية غير مسبوقة وبضجيج يمكن تحمله من قبل السلطة
العودة أظن أن المسألة ستختلف فهذه قضية تعني أكثر من سبعة ماليين الجئ أي ثلثي الشعب 

ني وجهاً لوجه، ثم إن إقدام المفاوض الفلسطيني، وهو ما سيضع المفاوض في مواجهة الشارع الفلسطي
نحن كمؤسسات وقوى وطنية لن نقبل "وأردف . الفلسطيني على هكذا خطوة قد تمثل انتحاراً سياسياً له

بأن تمر مثل هذه الخطوة بسالم، وقد يضع المفاوض الفلسطيني نفسه أيضاً وجهاً لوجه مع العديد من 
الالجئين الفلسطينيين خطاً أحمر، وهو بالتأكيد ما سيعود الدول المضيفة لالجئين التي تعتبر توطين 

بالسلب على الالجئ نفسه خصوصاً في لبنان، باختصار ستكون هناك محرقة سياسية لفريق التسوية على 
المستوى الفلسطيني واإلقليمي، وقد نرى سيوال بشرية في مخيمات الالجئين التي انتظرت وتمسكت بحق 

 عاماً تخرج للتعبير عن رفضها وغضبها لمثل هذا التطاول على حق 62من العودة على مدار أكثر 
  ".  فردي وجماعي أصيل بعرف القانون الدولي والوطني والسماوي

  26/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

   اإلداري ألسيرة  فلسطينيةاالعتقالسلطات االحتالل تجدد  .39
الدامون وجهاز المخابرات اإلسرائيلية قامت  أكدت مصادر حقوقية فلسطينية، أن إدارة سجن :رام اهللا

  .بتجديد االعتقال اإلداري  لألسيرة لينان أبو غلمي
  26/1/2011قدس برس، 
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   سنوات في مصرثالث أسير من غزة معتقل منذ عنلجنة تطالب باإلفراج  .40
 اختطاف المعتقل في السجون المصرية، باستمرار" اللجنة التضامنية مع األسير أيمن نوفل" نددت :غزة

 سنوات في السجون المصرية، وتكثيف أساليب التعذيب بحقه دون ذنب 3القيادي في كتائب القسام، منذ 
  .أو جريمة، مطالبة باإلفراج عنه

، عند دخول اآلالف من مواطني 27/1/2008وكانت أجهزة األمن المصرية اعتقلت أيمن نوفل في 
لحصول على حاجياتهم األساسية بعد حصار خانق قطاع غزة لألراضي المصرية، بعد فتح الحدود، ل

وتعتقل مصر في سجونها حوالي ثالثين فلسطينيا من قطاع غزة،  .لغزة، وال زالت تستمر في اختطافه
على خلفية سياسية بعضهم معتقل منذ ست سنوات، وترفض السلطات المصرية إطالق سراحهم رغم 

  .حصول بعضهم على أوامر قضائية باإلفراج
مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية والمصرية والعالمية " اللجنة التضامنية مع األسير أيمن نوفل"ت وطالب

بالتحرك العاجل والعمل على وقف التعذيب بحق نوفل، والضغط على النظام المصري باإلفراج عنه مع 
عار في دخوله عامه الرابع دون مبرر قانوني أو أخالقي، معتبرة صمت المؤسسات الحقوقية وصمة 

وناشدت في الوقت ذاته الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة على وجه الخصوص بتكثيف  .جبينها
  .اتصاالتها مع الحكومة المصرية، لتأمين اإلفراج عن أيمن نوفل سليما ومعافى وأن يعود ألطفاله الستة

  26/1/2011قدس برس، 
  

  تحركات مطلبية تجاه األونروا: مخيم البرج الشمالي .41
 في مخيم البرج الشمالي في صور أمس، "بيت أطفال الصمود"أطلق  : حسين سعد- جنوب لبنان /صور

قدم خالله عدد من أبناء .  لتردي الخدمات الصحية والطبية استنكاراًٍاألونرواتحركاً في وجه وكالة 
 المخيم، الذي يضم ما يقارب عشرين ألف الجئ ويسجل فيه درجات مرتفعة من الفقر والحاالت

وأعلن رئيس  .، مركزين على تأمين كلفة العالجاألونرواالمرضية، شهادات عن معاناتهم الطبية مع 
المركز محمود الجمعة، باسم الهيئات األهلية واالجتماعية في المخــيم وحـشد من األهالي، أن 

ب الشعبية خطوة ستكون بداية لتحركات واسعة على األرض إذا لم تـتم االستــجابة للمطال"التحرك 
 في لبنان سلفاتوري لومباردو ومدير األونرواوحدد الجمعة، في المذكرة المرفوعة إلى مدير . "الملحة

إعطاء التحويالت لكافة أبناء المخيم وبدون تمييز "منطقة صور فوزي كساب، سلسلة من المطالب تبدأ بـ
ة لعمليات الدرجة الثالثة، ورفع قيمة المبلغ إننا نطالب بتأمين التغطية الكامل": وقال. "وبمن فيهم المجنسين

المتفق عليه مع المستشفيات وزيادة عدد األطباء وخاصة أصحاب االختصاصات، والعمل على إبرام 
) التالسيميا(عقود معهم في المنطقة، وكذلك تأمين األدوية لألمراض المزمنة وتأمين عالج مرضى 

ال يمكن بعد اليوم القبول بالحلول "وحذر الجمعة من أنه . "والسكري والسرطان على أنواعه) االنيميا(و
  ."الورقية، والرّد على رسائلنا من جانب مدير االونروا بدون تنفيذ المطالب على أرض الواقع

وشرحت المواطنة فاطمة قاسم، التي اصطحبت ابنها المعوق إلى اللقاء، ما تعانيه من ظروف سيئة نتيجة 
 سنة ولم تجر، 15اعدة البنها الذي كان يحتاج إلى عملية جراحية ضرورية قبل عدم تقديم العون والمس
، والمعنيين بقضية الشعب الفلسطيني االلتفات إلى الحالة األونرواوناشدت . ما تسبب له بشلل دائم

  .اإلنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم في المخيم
  27/1/2011السفير، بيروت، 

  
  ة قدمها مفاوضو السلطةعلم لنا بتنازالت فلسطينيال : الحكومة األردنية .42

تنازالت قدمها مفاوضو السلطة «أكدت الحكومة األردنية عدم علمها بوجود :  نبيل غيشان–عمان 
وأكد مسؤول . منذ األحد الماضي» الجزيرة«، في إشارة إلى الوثائق التي تبثها »الفلسطينية إلى إسرائيل
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لم نطلع على الوثائق، لكن موقفنا من القضية الفلسطينية واضح «: »الحياة«في وزارة الخارجية لـ 
 وحل كل القضايا، بما فيها الحدود ومشكلة الالجئين 1967ويستند إلى حل الدولتين بحسب خطوط عام 

والقدس وفق مبادرة السالم العربية وبما يضمن قيام دولة فلسطينية ومنح الالجئين حق العودة 
  .»والتعويض

  27/1/2011،  لندنالحياة،
  

   وضوح الشمس في دعم األشقاء الفلسطينيين لقيام دولتهم المستقلةواضحموقف األردن : الرفاعي .43
موقف األردن واضح وضوح الشمس في " قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي إن : جهاد المنسي-عمان 

ني الفلسطيني، وجاللة الملك دعم األشقاء الفلسطينيين من أجل قيام دولتهم المستقلة على التراب الوط
عبداهللا الثاني يؤكد على الدوام على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحق الالجئين 
الفلسطينيين بالعودة وتعويضهم، وهذا الموقف معلن ويسعى جاللة الملك عبداهللا الثاني في كافة المحافل 

  ".ه كافة التي كفلتها له قرارات الشرعية الدوليةالدولية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوق
  27/1/2011، الغد، عمان

  
   بمنعطف حرج والحاجة ماسة العادة اطالق المفاوضات المباشرعملية السالم تمر: جودة .44

التقى وزير الخارجية ناصر جودة في مقر وزارة الخارجية االميركية بواشنطن امس :  بترا–واشنطن 
واكد جوده خالل اللقاء على اهمية الدور االميركي في دفع جهود  .هيالري كلينتوننظيرته االميركية 

السالم والضغط على اسرائيل لوقف االجراءات احادية الجانب واستئناف المفاوضات وصوال الى الهدف 
  .المنشود وهو تحقيق حل الدولتين

ادة اطالق المفاوضات المباشرة وبين ان عملية السالم تمر االن بمنعطف حرج وهناك حاجة ماسة الع
بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي التي تعالج قضايا الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود واالمن 
والالجئين والمياه من خالل منهجية واضحة تؤدي الى حل الدولتين وضمن اطار زمني محدد ينتهي في 

  .ولية المتفق عليهاشهر ايلول من هذا العام وفقا للمرجعيات الد
 بان العوامل الديمغرافية والجغرافية جراء عملية االستيطان تهدد ملك االردنواشار جوده الى تحذير 

عملية السالم، كما ان االجراءات احادية الجانب في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي ليست 
الم ولكنها تقضي على حل الدولتين كونها فقط غير شرعية في اعين االردن والواليات المتحدة والع

  .تجزئ االراضي الفلسطينية وتصبح غير متصلة جغرافيا وهي ضرورة القامة الدولة الفلسطينية
  27/1/2011، الدستور، عمان

  
    "غزة الكتابة على الجدران" بعنوان صوراألميرة ريم تفتتح معرض  .45

تحف الوطني االردني للفنون الجميلة مساء امس افتتحت سمو االميرة ريم علي في الم:  بترا–عمان 
رسائل الحب : معرض المصورة واالعالمية السويدية ميا غرونديل بعنوان غزة الكتابة على الجدران

ويشتمل المعرض الذي يواصل عروضه لغاية منتصف الشهر المقبل على صور التقطتها .  والسياسة
 وجماعات في حراك حياتهم اليومية داخل مدينة غزة عدسة غرونديل في مدينة غزة وهي تظهر افرادا

  وتمزج غرونديل الشخوص مع اشكال من التعبير التلقائي في 2008,ابان العدوان االسرائيلي عام 
الرسوم والخطوط التي تؤشر على شعارات سياسية واجتماعية مفعمة بطقوس وعادات محملة بااللوان 

  واتسمت صور المعرض التي .  فرح لعائالت واسر المدينةوالتكوينات داخل لحظات من الحزن وال
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جرى نشرها في السويد حديثا بين دفتي كتاب بتلك االشتغاالت على الجماليات واالفكار االنسانية العميقة 
    . التي تنادي بالتحرر واالنعتاق من االحتالل

  27/1/2011، الدستور، عمان
  

   الحصار عن قطاع غزة يدعو إلى كسرجماهيريمهرجان : الزرقاء .46
، الذي نظمه مجمع "مع غزة حتى كسر الحصار"دعا مشاركون في مهرجان :  حسان التميمي–الزرقاء 

النقابات المهنية في الزرقاء أول من أمس، في الذكرى الثانية للعدوان اإلسرائيلي على القطاع إلى 
  .وأسطول الحريةاستمرار حمالت كسر الحصار عبر قوافل شريان الحياة المتتابعة 

 وقال رئيس اللجنة المشرفة على المجمع رئيس فرع نقابة الصيادلة في الزرقاء الدكتور مالك السعدي إن
كل المحاوالت التي بذلت لتركيع المقاومة الباسلة فشلت، وإن العدو الصهيوني يتألم، والمقاومة كبدت "

  ".هذا العدو بصمودها األسطوري خسائر فادحة
ن النقابات المهنية كانت وما تزاُل مع نصرة قضايا األهل في فلسطين وغيرها من الدول وأضاف أ

، الفتا إلى مشاركة العشرات من النقابيين من مختلف أرجاء المملكة في "المنكوبة والشعوب المظلومة
  .حمالت كسر الحصار عبر قوافل شريان الحياة المتتابعة وأسطول الحرية

ن غزة، وجه نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر التحية وفي اتصال هاتفي م
والتقدير لألردن ملكا وحكومة وشعبا ونقابات ومؤسسات على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وقوافل 

  .المساعدات
اع غزة واندحر ولفت إلى أن العدو اإلسرائيلي لم يستطع تحقيق أهدافه نتيجة العدوان الغادر على قط

يجر أذيال الخيبة، مؤكدا أن حق عودة الالجئين تكفله القرارات الشرعية وهو حق ال يزول بالتقادم، ولن 
  .يقبل الفلسطينيون بالتوطين وال التعويض

  27/1/2011، الغد، عمان
  

  سبوع أمني إسرائيلي يشارك في ندوة بالمغرب هذا األ-وفد سياسي : الصحافة المغربية .47
 سيقوم بزيارة المغرب هذا األسبوع فـي إطـار           إسرائيلياً قالت تقارير صحافية مغربية أن وفداً      :باطالر

وأوضحت صحف أن من بين أعـضاء الوفـد          ."شمعون بيريز للسالم  "حلقة دراسية يشارك فيها مركز      
كمـاء  ويوجد في مجلس ح   . 1996 مدير المركز الذي تأسس في سنة        "رون بانداك "اإلسرائيلي المشارك   

  .المركز ثالثة مغاربة بينهم اندريه ازوالي احد مستشاري العاهل المغربي
 شغل قبل التحاقـه بـالمركز       "رون بانداك "وحسب الموقع االلكتروني لمركز شمعون بيريز للسالم فإن         

وظائف في المخابرات واألمن والشؤون العسكرية، في فترة ما قبل تسعينات القرن الماضي حسب بطاقة               
ريف التي وضعها المركز لمديره في موقعه اإللكتروني، قبل أن يصبح عضوا في منظمة التعـاون                التع

 وهو معهد صهيوني للتفكير، يبحث في المواضيع السياسية واالقتصادية المرتبطة           1992االقتصادي سنة   
  . بين العرب والكيان الصهيوني"السالم"بـ

النادي التكنولوجي لشباب حـوض البحـر األبـيض         "رة  وتأتي الحلقة الدراسية بالمغرب في اطار مباد      
 التي طرحها مركز بيريز وإحدى شركات التكنولوجيا الحديثة في اللقاء االقتصادي المنعقد في              "المتوسط

 ومن أجل الشروع في تنفيذ هذه المبادرة التي تـسعى فـي المرحلـة               2006مايو   /أيارشرم الشيخ في    
 /ي ثمانية بلدان، قد عقدت حلقة دراسية تدريبية في المغرب فـي تمـوز             األولى إلى إقامة نواد للشباب ف     

واقتصرت المشاركة في البرنامج علـى      .  من البلدان المذكورة أعاله     مدرباً 20 شارك فيها    2007يوليو  
 الذين أتى معظمهم من مناطق غير مركزية ومـن           عاماً 18 و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين       

  .ية اقتصادية محرومة ساهمت في الحد من فرص تقدمهم وتطورهم المهني المستقبليخلفيات اجتماع
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مثل هذه الخطوات التطبيعية الصادمة لمـشاعر المغاربـة والتـي           " إن المغربية   "التجديد"وقالت صحيفة   
تنفضح بصعوبة من شأنها التشويش على الجهود التي يبذلها المغرب الرسمي والشعبي لنـصرة قـضايا                

  ."نفلسطي
 27/1/2011، القدس العربي، لندن

  
   للدعوة إلى مؤتمر للمانحين للدولة الفلسطينيةبشروطفرنسا تعلن استعدادها  .48

وهـي  . عن طريقة ومنهج مختلفين عما اتبع أميركيا حتى اآلن         تبحث باريس :  ميشال أبو نجم   - باريس
اد األوروبي وغطاء مساحة أوسـع      تقترح، وفق ما قالته مصادرها، توسيع دور الرباعية الدولية واالتح         

وبحـسب المـصادر    . "عناصر الحل معروفـة   "للدور العربي في البحث عن حلول علما بأنها تؤكد أن           
الفرنسية، فإن الجهد يجب أن يتركز على توضيح المواقف ومعرفة ما يقبله هذا الطرف وما يرفضه ذاك                 

غير أنها ال تبدو متشجعة مـستدلة       . ل النهائي بالتفصيل وبخصوص كافة المسائل العالقة التي تتناول الح       
  .على ذلك بانهماك اإلسرائيليين في أوضاعهم السياسية الداخلية مما يعني عدم اهتمامهم حقيقة بالسالم

 للـدول   "2 –مـؤتمر بـاريس     "وقالت مصادر فرنسية رسمية إن باريس مستعدة للسعي إلـى انعقـاد             
غير . 2007لى غرار المؤتمر الذي دعت إليه ورعته نهاية عام          والمنظمات المانحة للدولة الفلسطينية ع    

 وال يكتفى بإعالن التبرعات والقروض      "مضمون سياسي "أنها، هذه المرة، تشترط لذلك أن يكون للمؤتمر         
 ألن غيـاب    "بالغ الـصعوبة  "ووصفت المصادر الفرنسية الوضع الراهن بأنه       . لدعم االقتصاد الفلسطيني  

 من جهة ويضعف السلطة الفلسطينية، فضال عن أنه ينبش خططا سـابقة مثـل               "ينيقوي المتطرف "الحل  
وأفادت المصادر الفرنسية أن القادة الذين التقتهم وزيرة الخارجيـة          . الوطن الفلسطيني البديل في األردن    

في جولتها األخيرة ركزوا جميعهم على الحاجة إلى العودة إلى مفاوضات السالم ألن الوضـع الـراهن                 
  . "قوي الحرمان ويخدم المتطرفيني"

معروف وال جديد فيهـا،     " "الجزيرة"وأشارت هذه المصادر إلى أن مضمون المستندات التي تنشرها قناة           
، وشددت  "عن خفايا السياسة األميركية الخارجية    ) ويكيليكس(كما أنه ال يمكن مقارنتها بما جاء به موقع          
 لمحمود عباس وسالم فياض باعتبارهما يمثالن الـشرعية         المصادر الفرنسية على استمرار دعم باريس     

الفلسطينية مع التأكيد الشديد على أن الحل يجب أن يشمل غزة والضفة الغربية التي هي جزء ال يتجـزأ                   
  .من مشروع الدولة الفلسطينية

  27/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ضات المباشرة الجهود الرامية الستئناف المفاومساندةكلينتون تؤكد على  .49
ناصر جودة فـي    األردني   وزير الخارجية    ، لدى لقائها  مريكية هيالري كلينتون  وزيرة الخارجية األ  أكدت  

 المناخ المالئم الستئناف المفاوضـات      إيجاد إلىمساندة ودعم الجهود الرامية     أمس،  على    مقر بواشنطن   
 1967وط الرابع من حزيران عام       خط أساس حل الدولتين على     إلى  وقت ممكن وصوالً   بأسرعالمباشرة  

  .األوسط تحقيق السالم الشامل واالستقرار في منطقة الشرق إطارضمن 
  27/1/2011، الدستور، عمان

  
  " الفلسطينية دليل ملعون العن من وعد بلفوراألوراق: " الجزيرةوثائق حول فيسكروبرت  .50

 تقرير كتبه   - ذه العبارة التي بدأ فيها مقال     ه"  الفلسطينية دليل ملعون العن من وعد بلفور       األوراق" :لندن
 األنظمة أنالصادرة في لندن وجاء فيه      " اندبندنت"الصحافي البريطاني المقيم في بيروت ونشرته صحيفة        

الغربية علمت حكام العرب الكذب على شعوبهم ولم يعد الكذب يجدي، فقد انتهى عهد الكذب في العـالم                  
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 مصر ولبنـان، تخـرج الجمـاهير        إلى تعد تصدق الحكام، من تونس،       العربي الن الشعوب العربية لم    
  .تتظاهر ضد كذبة الديمقراطية

 توضع بين معقفوتين للتأكيد علـى خطورتهـا   أن يجب األوراق عن لعنة األولى عبارته أنوعلق فيسك   
 .يين الجئ  مال 7الن السلطة الوطنية الفلسطينية عبرت عن استعدادها للتنازل عن حق العودة، ربما حق              

 إلـى  مع التظاهرات التي خرجت في شوارع مصر وتـدعو           األوراقلى تزامن الكشف عن هذه      إ وأشار
 تكليف نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومـة اللبنانيـة         إعالنسقوط الرئيس حسني مبارك، وكذلك جاءت مع        

 مـن   األحداثد مثل هذه     العالم العربي نادرا ما شاه     إنويقول  . والذي سيقدم لحزب اهللا الدعم الذي يريده      
 ما يحدث في العـالم      أن إال عندما يكتشفون حجم التنازالت      أعينهم الفلسطينيين لن يصدقوا     أنومع  . قبل

 الحـاكم علـى     -اآلخر يكذب الواحد على     أن في هذا العالم     باإلمكانالعربي بدأ يكشف الحقيقة، فلم يعد       
  .  انتهتفاألكاذيب -الشعب 

  27/1/2011، القدس العربي، لندن
  

   يشكك في الهولوكوست تثير القلق في مدرسة أميركيةكتابرسالة إلكترونية حول  .51
 العامـة مـصدر     "PTA 290"تعتبر قائمة البريد اإللكترونـي لمدرسـة        :  فيرناندا سانتوس  - نيويورك

معلومات جيدا حول بعض األمور، مثل جمع التبرعات، وبرامج ما بعد الدراسـة، وقواعـد االلتحـاق                 
لكن الرسالة التي ظهرت على      .وض المواهب القادمة، وال يعرف عن القائمة إثارتها لمشاعر صادمة         بعر

 والتي وافقت وقت الراحة، أثارت انزعاج الكثير من أولياء األمور           16/1 ظهرا يوم    2:18القائمة الساعة   
د سوداء في األسفل وفي     الذين أبدوا استياءهم من قراءتها، فالرسالة تروج لكتاب، يحمل غالفه نجمة داو           

  ."نظرة جديدة من كال الجانبين.. مناقشة الهولوكوست"األعلى علم النازية، وبينهما كتب 
صاحب رسالة البريد اإللكتروني مايكل سانتومايورو، الذي يدرس ابنه في الصف الثالث بالمدرسة، أكد              

رسة، معبرين عن شكواهما من اإلعالن،      على أنه لم يدرك الخطأ، إال بعد رد والدي أحد التالميذ في المد            
مشيرا إلى أنه كان يهدف إلى إرساله إلى مجموعة أخرى ينتمي إليها، يحاول أعضاؤها البحث عمـا إذا                  

  .كانت الروايات بشأن الهولوكوست قد تمت المبالغة في شأنها، واعتذر لألبوين عن هذا الخطأ الفادح
  27/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   األمني دفاع عن أمن الصهاينةالتنسيق .52

  عبد الستار قاسم
مسألة التنسيق األمني بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني من أكبر المسائل التي تشغل بال الفلسطينيين،              

  . وتثير الكثير من التساؤالت والتبريرات، وأيضا الكثير من الضغائن واألحقاد بين الفلسطينيين أنفسهم
منتقدو السلطة الفلسطينية جريمة كبيرة بحق الشعب الفلـسطيني، وخيانـة عظمـى             وهي مسألة يعتبرها    

للوطن والمواطنين، بينما تحاول السلطة الفلسطينية أن تقلل من شأنها، وتعمل على تبريرها علـى أنهـا                 
  .مؤقتة ولغاية التوصل إلى حل نهائي مع إسرائيل

  ماهية التنسيق األمني
 والتي صدرت قبـل توقيـع اتفـاق         1993رئيس وزراء إسرائيل عام     نصت رسالة عرفات إلى رابين،      

أوسلو على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بمالحقة اإلرهاب واإلرهابيين، وجاء اتفاق أوسلو بعد ذلـك               
  . لينص على إقامة تنسيق أمني بين الفلسطينيين واإلسرائيليين دون أن يدخل بتفاصيل

، مما أعطى إسرائيل حق الدفاع      67/لة عن األمن في األرض المحتلة     وأضاف االتفاق أن إسرائيل مسؤو    
  . عن هذه األرض ضد أي عدوان خارجي، وحق العمل األمني فيها في أي وقت تشاء
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 في غزة وأريحا، قالت إسرائيل إن توسيع الرقعة الجغرافية لعمل           1994مع قيام السلطة الفلسطينية عام      
هذا كان  . لسلطة األمني، ومدى قدرتها على ضبط األمن لصالح إسرائيل        السلطة الفلسطينية مرتبط بأداء ا    

  .يعني قدرة السلطة على مالحقة اإلرهاب واإلرهابيين، أي منع أعمال المقاومة ضد إسرائيل
 لتضع توضيحا للتنسيق األمني بحيث نصت على أن السلطة الفلـسطينية            1995جاءت اتفاقية طابا لعام     

 واإلرهابيين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقهم، أي على الـسلطة الفلـسطينية       مسؤولة عن منع اإلرهاب   
ونصت االتفاقية أيضا على ضرورة امتناع السلطة الفلسطينية عن مالحقة مـن            . منع المقاومة الفلسطينية  

عملوا مع إسرائيل على مدى السنوات، وعلى عدم اإلضرار بمصالحهم الشخـصية مثـل الطـرد مـن          
د ألزمت االتفاقية السلطة الفلسطينية بمالحقـة المقاومـة وبغـض الطـرف عـن العمـالء                 لق. الوظيفة

  .والجواسيس
كما نصت االتفاقية على أن جهاز الشرطة الفلسطيني هو الجهاز األمني الوحيد المصرح به في األرض                

 جليا فيما بعد    وقد أصبح . ، وأن التنسيق األمني يجري عبر لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة         67/المحتلة
أن التنسيق األمني باتجاه واحد فقط، أي باتجاه الدفاع عن األمن اإلسرائيلي وليس باتجـاه الـدفاع عـن          

أي أن السلطة مطالبة بمالحقة كل من يمس األمن اإلسرائيلي، أما إسرائيل ففي حـل               . األمن الفلسطيني 
  .لفلسطينيمن التزام من هذا القبيل ضد الصهاينة الذين يمسون األمن ا

  ركائز التنسيق األمني
وهنـا أسـوق    . بدأت تتضح ركائز التنسيق األمني فور قيام السلطة الفلسطينية، وتطورت مـع األيـام             

  :العناصر التالية
ظهرت أجهزة  :  ظهور أجهزة أمنية فلسطينية غير جهاز الشرطة وخارج نصوص االتفاقيات المعلنة           -1

واألمن الوقائي، والمخابرات، واالستخبارات وأمـن المؤسـسات،        مثل األمن الرئاسي، واألمن الوطني،      
والبحرية وغيرها، وتبين أن جزءا من عملها يصب في مالحقة اإلرهاب واإلرهابيين بطريقة أو بأخرى،               

حتى أن قوات األمن الـوطني      . بطريقة االعتقال المباشر، أو التهديد أو الطرد من الوظيفة وما شابه ذلك           
ض أن تدافع عن األمن الوطني كانت تنسحب من نقاط حراستها كلما طلب اإلسرائيليون              التي من المفرو  

  .ذلك
:  تسليح السلطة الفلسطينية وفق المعايير اإلسرائيلية وتحت سمع وبصر األجهزة األمنية اإلسـرائيلية             -2

حا إال بـإذن    قامت األجهزة األمنية الفلسطينية وفق اتفاق مع إسرائيل، ولم يستلم جهاز فلـسطيني سـال              
ومن المعروف، ووفق ما قاله الجنرال األميركي دايتون، بـأن          . إسرائيل، ووفق تعليماتها في االستخدام    

يعود السبب فـي    . السالح الفلسطيني ليس قاتال في مواجهة اإلسرائيليين، أي ال يصلح لقتال اإلسرائيليين           
هذا السالح يصلح لقتل    . قلص مدى الرماية  الغالب إلى معالجة ما يسمى بسبطانة السالح حراريا بحيث يت         

  .الفلسطينيين فقط، وليس لقتال الصهاينة
لقد تم استئجار الفلسطينيين بـصورة      :  ربط الفلسطينيين بالمال لكي يبقوا ملتزمين باألمن اإلسرائيلي        -3

 األمني مـع    غير مباشرة لخدمة األمن اإلسرائيلي، والسلطة الفلسطينية تعي تماما أن توقفها عن التنسيق            
إسرائيل، وحل األجهزة األمنية التي تخدم األمن اإلسرائيلي سيؤدي إلى توقف تـدفق األمـوال إليهـا،                 

  .وسيتوقف صرف رواتب موظفيها
 تشجيع الفلتان األمني لكي يتحول انتباه الشعب الفلسطيني عن خدمة إسرائيل أمنيا لصالح طلب األمن               -4

 الشوارع، وأخذوا يعتدون على الناس وممتلكاتهم، وأشاعوا الـذعر          انتشر الزعران في  : المدني ألنفسهم 
وقد أخذت السلطة تقول إن إسرائيل هي التـي تـشجع           . والهلع في مناطق عدة من الضفة الغربية وغزة       

الفلتان األمني، لكن هذه الظاهرة حقيقة لم تنتشر إال في عهد السلطة الفلسطينية، ولم تتوقـف إال بعـدما                   
  .تان كان أحد األسباب الرئيسية لنقمة الناس في غزة على السلطة الفلسطينيةثبت أن الفل
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اتفقت إسـرائيل   :  وجود إشراف أميركي على التزام السلطة الفلسطينية بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية          -5
وأميركا على توظيف منسق أمني أميركي للتأكد من حسن أداء السلطة الفلـسطينية لمهامهـا األمنيـة،                 
ولتوجيه السلطة الفلسطينية بالطريقة المناسبة التي تحقق أقصى أمن ممكـن لإلسـرائيليين بمـن فـيهم                 

  . المستوطنون
وهذا المشرف األميركي يستعين بطاقم من الخبراء األميركيين والبريطانيين والكنديين والـذين يتـابعون     

وتجدر اإلشارة هنـا إلـى أن   .  العملأعمال السلطة ويزورون مواقعها ويتأكدون من كفاءة القائمين على  
بعض السذج في األجهزة األمنية يقولون إن السلطة الفلسطينية توظف أفضل الخبراء لتدريبهم من أجـل                

  .إقامة دولة فلسطينية قادرة على الدفاع عن نفسها
مراكـز  قامت أميركا ببناء العديـد مـن ال       :  تشييد المواقع األمنية ومراكز التدريب بإشراف أميركي       -6

األمنية لألمن الوقائي والمخابرات والشرطة واالستخبارات وفق مواصفات تتناسب مع سـهولة سـيطرة              
هـذا عـدا عـن      . إسرائيل عليها فيما إذا لزم األمر، وأنشأت مراكز تدريب متطورة بخاصة في أريحا            

  .دورات التدريب التي تنفق عليها الواليات المتحدة في األردن وغيرها
  نسيق األمنيميادين الت

هناك عدد من الميادين والحقول التي يتم فيها تنسيق أمني، وهناك إجراءات تنـسيقية واضـحة يلمـسها        
  :وفيما يلي بعضها. المواطن الفلسطيني يوميا

الدوريات المشتركة والتي تعني أن تسير دوريتان عسكريتان فلسطينية وإسرائيلية معا لضمان أمن             : أوال
هذا كان متبعا مع بداية قيام السلطة الفلسطينية، لكنه لم يعد موجـودا             . ن الرئيسية بعض الطرق عبر المد   

  .ألن إسرائيل قررت أن تقوم بالعمل األمني الخاص داخل المدن بمفردها إذا رأت ذلك مناسبا
 مالحقة سالح المقاومة وهو السالح المخصص لقتال إسرائيل والذي تحمله عناصر المقاومة التابعة            : ثانيا

هناك سالح غير سـالح الـسلطة       . لبعض الفصائل الفلسطينية بخاصة حماس والجهاد وشهداء األقصى       
الفلسطينية والمقاومة وهو سالح الزعران واألشقياء، وهو غير مطلوب ال من قبل إسرائيل وال الـسلطة                

ب الفلـسطيني  اآلن هذا السالح في حالة سبات، لكن الـشع     . ألن مهمته تخريب األمن الداخلي الفلسطيني     
  .سيراه فيما إذا دعت الحاجة

اعتقال من يشتبه في رغبتهم ونواياهم بمقاومة االحتالل وزجهم بالسجون بدون محاكمة وتعـذيبهم              : ثالثا
هذه اعتقاالت مستمرة، وتدعي    . بشدة، وربما قتلهم تحت التعذيب كما حصل بالفعل في عدد من الحاالت           

 وإنما اعتقاالت مدنية من حيث أن هؤالء األشخاص يحملون نوايـا            السلطة أنها ليست اعتقاالت سياسية    
  . إلخ... تهدد ما يسمى بالمشروع الوطني، ويخالفون قوانين حمل السالح

مالحقة التنظيمات التي تتبنى فكرة المقاومة وهدمها تماما والقضاء على بناها التحتية كما يحصل              : رابعا
  .اء األقصى في الضفة الغربيةاآلن ضد حماس والجهاد اإلسالمي وشهد

إشاعة الذعر في صفوف الشعب الفلسطيني من حيث نشر المخبرين ومنـدوبي أجهـزة األمـن                : خامسا
  .للتفتيش على أقوال الناس وأعمالهم وتوجهاتهم، ومالحقة المنتقدين للسلطة وأجهزتها األمنية

تأييده للمقاومة والمقـاومين، ورفـضه      الطرد من الوظيفة والمالحقة االقتصادية لكل مشتبه في         : سادسا
كثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني تم طردهم من وظائفهم،         . للسلطة الفلسطينية وأعمال األجهزة األمنية    

وواضح أن الوظيفة الحكومية عبارة عن حكـر        . ومالحقة لقمة خبزهم في الشركات والمصالح الخاصة      
وقـد  . الذين لهم واسطات من داخل السلطة وأجهزتها األمنية       ة إلى حد كبير، و    يللمؤيدين للسلطة الفلسطين  

طورت السلطة الفلسطينية سياسة ما يسمى بحسن السلوك بحيث ال يحصل الشخص على وظيفة أو على                
ترخيص لعمل نشاط معين إال إذا حظي بموافقة أجهزة األمن، والتي تحتاج هي ذاتها إلى حسن سـلوك                  

  .خارج البعد السياسي وداخله
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اني المواطن الفلسطيني اآلن من مراقبة أجهزة األمن، والغالبية الساحقة من الناس ال تستطيع التعبيـر                يع
إنهم . عن نفسها خوفا من االعتقال أو الطرد من الوظيفة أو التهديد والتوبيخ واإلساءة بطريقة أو بأخرى               

لعربي في الرعب من الـسلطة      يدبون الرعب في قلوب الناس، بحيث أصبح الفلسطيني متعادال مع أخيه ا           
  .وأجهزتها وأعوانها

  المالحقة األمنية المشتركة
كانت أجهزة األمن   . بدأت السلطة الفلسطينية عملية التنسيق األمني مع إسرائيل بنوع من الخجل والتردد           

  في بداية األمر، لكنها أخذت تكشر عن أنيابها مع الـزمن بخاصـة بعـد               نالفلسطينييلينة مع المعتقلين    
لقد كان فشل السلطة الفلسطينية في غـزة نقطـة تحـول كبيـرة فـي                . سيطرة حماس على قطاع غزة    

كان واضحا  . ممارسات السلطة الفلسطينية، وأخذت معاملة السجناء الفلسطينيين تأخذ منحى عنيفا وقاسيا          
ربتهمـا  أن إسرائيل وأميركا قد صعقتا من سهولة سيطرة حماس على غزة، وقررتا استالم تطـوير مقا               

  .ة تحت المراقبة المشددةنيللمسألة ووضع السلطة الفلسطي
اآلن، السلطة الفلسطينية ال تخجل بتاتا من اعتقال الفلسطينيين ألسباب سياسية تتعلـق بحمايـة األمـن                 

لم تعد األجهزة األمنية تتوارى مما تقوم به، ولم يعد المجند الفلسطيني البسيط يخجـل ممـا                 . اإلسرائيلي
لتنسيق األمني وتلبية متطلبات األمن اإلسرائيلي وتعذيب الفلسطينيين تتم في وضح النهار جهارا،             ا. يعمل

  . والتبريرات لهذه األعمال تساق وتقال بكل صلف ووقاحة
يتم اإلفراج عن فلسطيني من سجون الصهاينة فيتم استدعاؤه من قبل أجهزة األمن الفلسطينية، وأحيانـا                

وأحيانا يتم اإلفراج عن    . ظاره عند الحاجز الصهيوني العتقاله أو تهديده أو طلبه        تكون أجهزة األمن بانت   
وقد عبر دايتون عن هـذه المأسـاة        . الفلسطيني من السجن الفلسطيني فتقوم إسرائيل باعتقاله أو اغتياله        

ئب القسام  عندما قال أمام الكونغرس األميركي إن مجموعة من الجنود الفلسطينيين قد قامت بقتل قائد كتا              
  .في الخليل بقيادة ضابط إسرائيلي

كل التنسيق األمني مع الصهاينة عبارة عن خيانة عظيمة للتاريخ الفلسطيني ولـدماء الـشهداء وأنـات                 
اليتامى، وآهات األرامل، وعبارة عن وصمة عار مذلة ومخزية على جبين كل فلـسطيني يتطلـع إلـى                  

  . لشعب الفلسطينياستعادة جزء من الحقوق الوطنية الثابتة ل
تحت هذا التنسيق، تتم أعمال وقحة وقذرة يندى لها جبين كل فلسطيني وعربي ومسلم يتطلع إلى االنبثاق                 

 من  40وفي هذا الصدد، أقدم للقارئ فقط المادة        . من هذا الركام ليصنع أمة يتزين جبينها بالمجد والفخار        
  :تى اآلنقانون القضاء الثوري لمنظمة التحرير والمعمول به ح

  :يعاقب باإلعدام كل فرد: 140مادة 
  .ألقى سالحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.  أ
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن                 .  ب

  .خيانة أو جبن
  . أو أجار عدوا ليس بأسير وهو يعلم أمرهأمد العدو باألسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى.  ت
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقـوم                   .  ث

  .بها قوات الثورة أو أية قوات من القوات الحليفة
  المال والتنسيق األمني

 دول عربية أو مع منظمـة التحريـر         األمن هو جوهر االتفاقيات مع إسرائيل، سواء كانت اتفاقيات مع         
إسرائيل تصر على العرب في كل مفاوضاتها على الحفاظ علـى األمـن اإلسـرائيلي، وأن                . الفلسطينية

ولهذا سـبق تعهـد     . االتفاقيات غير ممكنة الحصول إن لم يلتزم الجانب العربي باألمن اإلسرائيلي أوال           
وأي اتفاق ال يمكـن     . رابين اإلعالن عن اتفاق أوسلو    عرفات بمحاربة اإلرهاب واإلرهابيين في رسالته ل      

  . أن يستمر ما لم يستمر التزام الطرف العربي باألمن اإلسرائيلي
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ولهذا نجد أن السلطة الفلسطينية تعلن التوقف عن المفاوضات دون أن تمس بجـوهر االتفاقيـات مـع                  
فاوضات مع إسرائيل، في حينه أنهـا       السلطة الفلسطينية تتوقف عن الم    . إسرائيل وهو األمن اإلسرائيلي   

هذه ليست مفارقة غريبـة ألن الجانـب   . تشارك إسرائيل في حماية المستوطنين من الهجمات الفلسطينية    
  .الفلسطيني يعي تماما أن التوقف عن التنسيق األمني سيعرض االتفاقيات مع إسرائيل لمشاكل كبيرة

دول المانحة، وأمـوال الواليـات المتحـدة الخاصـة          للتأكيد على أهمية األمن، تم ربط صرف أموال ال        
وفيما إذا توقفت السلطة الفلسطينية عن التنسيق األمني أو قصرت في القيام            . بالتنسيق األمني مع إسرائيل   

أنفـسهم  ) السلطة(لقد اشترى الغربيون من الفلسطينيين      . به، أو أخذت تتردد فإن تدفق األموال سيتوقف       
  .يضة الوطن بلقمة خبز مهددة باالنقطاع بعدما نتورط إلى درجة ال عودة معهابالمال، وهم قبلوا مقا

المأساة العظيمة أن الحقوق الوطنية الفلسطينية قد تقلصت عمليا إلى راتـب وسـيارة ومتـع لـصاحب                  
قد يتحدث صاحب السلطان أحيانا عن      . السلطان، أما الشعب فعليه أن يبقى تحت مطارق الصديق والعدو         

  .لوطنية للشعب الفلسطيني، لكن الكالم يتهاوى أمام الحقائق الموضوعية على األرضالحقوق ا
  تمزيق الفلسطينيين

التنسيق األمني عبارة عن جريمة وطنية بحق الشعب الفلسطيني، لكن مفعوله أبعد من ذاته ألنه يتعلـق                 
  . ناسبمجمل التاريخ الفلسطيني وبالعالقات االجتماعية والتعامل األخالقي بين ال

التنسيق األمني يستهتر بكل التضحيات الفلسطينية عبر السنين، ويدوس على المعاناة واآلالم واألحـزان،              
  . ويضع الفلسطيني في مواجهة الفلسطيني، ويبعث البغضاء والكراهية بين الناس

 علـى   التنسيق األمني يصنع الثارات بين أبناء الوطن، ويمزق الصفوف، ويشتت الجهود، ويؤثر سـلبا             
  .المستوى األخالقي الذي ينحدر إليه الشخص الذي يقاوم من يريد مقاومة االحتالل

إنها مأساة عظيمة أن يتحول الفلسطيني إلى حارس على أبواب مملكة إسرائيل، ولسان الحال يقول إنـه                 
ئيلي فـنحن   إذا كان ثمن الدولة الفلسطينية أن يعتقل الفلسطيني أخاه الفلسطيني دفاعا عن األمن اإلسـرا              

  .شعب فلسطين ال نريد هذه الدولة، وليذهب الباحثون عنها إلى الجحيم
  26/1/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  شرعيتهم على المحك .53

  فهمي هويدي
خالصات الوثائق التي بثتها الجزيرة خالل األيام األربعة الماضية تثير ما ال حصر له من األسئلة التـي                  

للحظة الراهنة بالعثور على تسمية مناسبة للقضية التي كـان يجـرى            تتعلق بمضونها، لكني معني في ا     
ذلك إنني بعدما تتبعت محاضر الجلسات و أذهلني المدى         . الحديث عنها و للفعل الذي ظل يمارس خاللها       

الذي ذهبت إليه العروض الفلسطينية، اعتبرت أن وصف ما جـرى بأنـه مباحثـات أو مفاوضـات أو                   
و أقنعني ما وقعت عليه بأن أوصاف بريئة مـن          . هو من قبل التغليط و التدليس     تفاهمات أو تنسيق أمني     

ذلك القبيل يضلل الجماهير و يخدع الفلسطينيين بوجه أخص، من حيث إنه يوهمهم بأن ثمة آلية تتحرك،                 
 في نهاية المطاف، في حـين أن مـا أثبتتـه            يءو أن ثمة أخذا و ردا من شأنه أن يأتي للفلسطينيين بش           

ائق أن األمور تمضي في اتجاه مختلف تماما، وأن محورها الحقيقي هو كيفيـة تـصفية القـضية و                   الوث
صحيح أنهم ظلوا يقولون لإلعالم كالمـاً آخـر         . إجهاض الحلم الفلسطيني بأفضل إخراج سياسي ممكن      

ن ظلوا يتشددون و    إذ في حي  .حماسياً وجذاباً، لكننا اكتشفنا أن كالمهم في الغرف المغلقة كان مختلفاً كثيراً           
 أنهـم يوافقـون     -مثال-يتشدقون برفض فكرة يهودية الدولة اإلسرائيلية، فإن الوثائق نقلت على ألسنتهم            

على أي تسمية تطلقها إسرائيل، لكنهم ال يريدون إعالن ذلك وال صـدمة الـرأي العـام الفلـسطيني و                    
  .العربي
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 التقاضـي حـين يـتم    يإذ كما يحدث ف.  بمكانبسبب من ذلك، فقد اعتبرت أن تسمية الفعل من األهمية       
التكييف القانوني للجريمة، و ما إذا كانت مخالفة أو جنحة أو جناية، األمر الذي يترتب عليه توجيه إلـى                   
محكمة معينة، و يضع سقفا للعقوبة فيها، فإننا بحاجة ألن نحدد هوية الجريمة السياسية التي كشفت عنها                 

 في ذلك إلى التريث وعدم التعجل في        أدعوو.  التداعيات األخرى الضرورية   الوثائق لكي نبني على ذلك    
  :إطالق التكييف المطلوب إال بعد اإلجابة على األسئلة التالية

الفلسطيني حين يتنازل عن حق عودة أكثر من خمسة ماليين فلـسطيني و             » المفاوض«بماذا يوصف   * 
  يعرض عودة عشرة آالف فقط خالل عشر سنوات؟

ا نقول في المفاوض المذكور حين يبدي استعداداً لتقديم تنازالت في الحرم الـشريف، ثـم يقـول                  ماذ* 
  في التاريخ؟) يقصد القدس(صراحة إنه يقدم إلسرائيل أكبر أورشاليم 

هل يمكن أن نطلق وصف التعاون أو التنسيق بين األجهزة األمنية الفلسطينية و نظيرتها اإلسـرائيلية،     * 
طرفان على قتل بعض قادة المقاومة، و حين يعبر اإلسرائيليون عـن إعجـابهم بـاألداء                حيت يتفاهم ال  

المقاومين، األمر الذي يثيـر حفيظـة       » أشقائهم«الفلسطيني و يتحفظون فقط على قيام اآلخيرين بتعذيب         
  الدول المانحة؟

ـ             يهل يدخل ف  *  عبنا للحفـاظ علـى      باب التعاون و التنسيق أن يقول صائب عريقات إننا قتلنا أبناء ش
و حين يعتبر رجال األمن الفلسطينيين أنهم اعتقلوا في عـام           . النظام، الذي يقصد به حماية أمن إسرائيل      

 آخر لالشتباه في عالقاتهم بالمقاومة كمـا صـادروا          4700 من شباب المقاومة و استجوبوا     3700واحد  
   سالح كان يفترض أن يوجه إلى صدر إسرائيل، بأنه نجاح؟1100

 هل يعقل أن يدعو سالم فياض إلى تشديد الحصار على غزة و يدعو أحمد قريع إسرائيل إلى احتالل                   *
  إلحكام ذلك الحصار؟) صالح الدين(معبر فيالدلفيا 

 رصاصة توجه إلى إسـرائيل تعـد موجهـة إلـى            يبماذا يوصف قول أبو مازن لإلسرائيليين إن أ       * 
  نيون المتوحدون مع عدوهم التاريخي؟الفلسطينيين أيضا؟ و من هم هؤالء الفلسطي

 غـزة،   يكيف يوصف المشهد الذي طالبت فيه السلطة الفلسطينية بمزيد من السالح لمواجهة حماس ف             * 
و كيف نفهم قول وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لكل من عريقات و قريع أن هدف إسرائيل اإلستراتيجي                 

   العدو اإلسرائيلي تقوية السلطة هدفا استراتيجيا له؟هو تقويتكم و إضعاف حماس؟ و بماذا نفسر اعتبار
 مليـون  50بماذا نفسر أيضا قول أبو مازن إنه أقنع أحد رجال األعمال الفلسطينيين بـالتبرع بمبلـغ                * 

   المرشح السابق للرئاسة في إيران؟يدوالر لتمويل إذاعة خاصة بالسيد حسين موسو
ييف مناسب للفعل الذي أقدم عليه المفاوض الفلسطيني، و أن          أرجو أن تفكر معي جيداً في العثور على تك        

تستتبع ذلك بالتساؤل عن شرعيته في هذه الحالة و جدارته بالحديث عن القضية الفلـسطينية و جدارتـه                  
  .باالنتساب إلى فلسطين

  27/1/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ضرورة حل السلطة.. وثائق العار .54
  فايز رشيد. د

 "الغارديـان "ومريرة، وشاركتها فيهـا صـحيفة       )  وثيقة 1600(رة من وثائق كثيرة   ما كشفته قناة الجزي   
الحصيفة والرصينة، حول مآسي السلطة الفلسطينية والمفاوضين الفلسطينيين، واستعدادهم الكبير للتخلي           

، عن كل الثوابت الفلسطينية، وهم ال يملكون مثل هذا الحق ال من قريب أو بعيد، يتجاوز حدود الفضيحة                 
  .ويدخل في باب العار بكل ما تملكه هذه الكلمة من المعاني
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، التي ال يمكن دحـضها، هـي        اإلثباتاتن محاوالت عبد ربه في مؤتمره الصحافي، الرامية لتفنيد هذه           إ
اثبات في حد ذاتها على صحة هذه الوثائق، فال مصلحة للجزيرة في تلفيقها، وهي لـم تجتزئهـا عـن                    

  .ة متكاملة، كما أنها مثبتة بمحاضر الجلساتسياقها، فالوثائق كامل
أن اتفاقيات أوسلو كانت مسماراً صغيراً في عربة التنازالت لهذه السلطة، التـي ال              : تبين بعض الوثائق  

تتناغم مع الشعب الفلسطيني، بل تنعق خارج سربه،فاقتراحاتها التنازلية، وصلت إلى الحد الذي لم يتبـق                
لسطينية، فالقبول بكافة مستوطنات القدس باستثناء مـستوطنة أبـو غنـيم،            فيه اي شيء من الحقوق الف     

والتخلي عن ما يسمى بحي اليهود في القدس، والحي األرمني، وجزء من حي الشيخ جّراح، وإخـضاع                 
الحرم اإلبراهيمي إلى التفاوض مستقبالً من خالل لجان، هو تخلٍّ نهائي عن بيت المقدس، قبلة العـرب                 

لمسيحيين، تماماً مثل التخلي عن حق العودة بشكل كامل، من خالل طرح عودة مئة ألـف                والمسلمين وا 
ستة ماليين فلـسطيني    -هذا من بين خمسة   ).  كل سنة  آالفبمعدل عشرة   (الجئ على مدى عشر سنوات      

يعيشون في الشتات، ويحتفظون بمفاتيح بيوتهم وكواشين امتالكهم ألراضيهم، ويحلمـون بـالعودة إلـى            
ف الشهداء، وما زالوا يقـدمون التـضحيات        الآالتاريخي، ويناضلون من أجل هذه العودة، قدموا        وطنهم  

  .ويعمدونها بالدماء، من أجل الوصول إلى الوطن
قـد  ) 194وأهمها القـرار    (هذا التنازل التاريخي عن حق العودة، بالرغم من أن قرارات األمم المتحدة             

 أوسلو المشؤومة وحتى هذه اللحظة، ضرب بعرض الحائط،         المفاوض الفلسطيني منذ  . ضمنت هذا الحق  
كل قرارات األمم المتحدة، التي من المفترض أن يتسلح بها في معاركه في مقاومة االحتالل أوالً، وفـي                  
التفاوض ثانياً، وليس األقدام على تفاوض المهزوم والذليل، الذي يبحث عن دولة، ال وجود لهـا علـى                  

  .يادة، دولة هي عبارة عن حكم ذاتي هزيل، ليس إالّاألرض، دولة ناقصة الس
يصّدق شعبنا الوثائق التي أذاعتها الجزيرة، فمقدمات التخلي عن الثوابت الفلسطينية، قالها عباس صراحةً              
في تصريح له منذ بضعة شهور ال أكثر،عندما أعلن عن استعداده للتخلي عن الثوابت الفلسطينية مقابـل                 

، مع علمه أن ال وجود لهذه الدولة إال في خياله،           1967ولة فلسطينية على حدود عام      اعتراف إسرائيل بد  
بسبب التجمعات االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية والقدس، وبسبب الجدار العازل، وبسبب مصادرة             

بقى فقـط   األراضي الفلسطينية لضرورة لزوميتها لألغراض األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، األمر الذي أ          
من مساحة الضفة الغربية، وهي مقطعة األوصال والحدود بفعل الجدار العـازل، فـي ظـل                ' 40على  

االتفاق بين كافة األحزاب اإلسرائيلية على بقاء القدس عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل، وأيضاً في ظـل                
ن أجل توسيع حـدودها،     معرفة عباس الكاملة بالمشاريع الجارية لتهويد القدس، التي صادرت إسرائيل م          

  .من مساحة الضفة الغربية' 15ما يزيد على 
نصّدق وثائق الجزيرة، التي تساوم سطورها بشدة على حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين، ألن الـرقم                 
المطروح للعودة فيها، جاء شبيهه منذ سنوات، في االتفاقية المشؤومة بين أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة                  

ـ         لمنظمة التحرير  )  بيلـين  -وثيقـة عبـد ربـه     ( وبين يوسي بيلين، والتي اصطلح على تسميتها يومها ب
، وقد أثارت حينها ضـجة كبيـرة فـي أوسـاط الـشعب الفلـسطيني فـي الـوطن                    )وثيقة جنيف (أو

  .والشتات،استنكاراً لها ولما تضمنته من تنازالت
يهودية، فالكل يذكر تصريحات ياسـر      أما بالنسبة لما تكشفه الوثائق حول حق االعتراف بإسرائيل كدولة           

عبد ربه لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية، منذ مدة ليست بالطويلة، والتـي أبـدى فيهـا اسـتعداد الـسلطة                   
في نفس السياق جاءت تصريحات محمود عباس أمام التجمع اليهودي          . لالعتراف بيهودية دولة إسرائيل   

أن هذا الموضوع شـأن داخلـي       : ه، حين كان يعلن   في الواليات المتحدة، وفي مقابالت صحافية كثيرة ل       
  .إسرائيلي

أما فيما يتعلق بالوثائق حول االستعداد الفلسطيني لتبادل األراضي مع إسرائيل، فمعروف موقف السلطة              
إن تبـادل   . 50:1من قبول هذا المبدأ، لكن الجديد هو النسبة التي سيتم فيها تبادل األراضي وهي نسبة                
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إسرائيلية طرحتها مؤتمرات هرتزيليا منذ المؤتمر األول وحتـى األخيـر، بهـدف             األراضي هو فكرة    
، وتحديداً المثلث و ذلك بهـدف إنـشاء إسـرائيل    1948التخلص من الكثافة السكانية العربية في منطقة        

إن قبول السلطة بهذا المبدأ هو اسـتجابة مـن الـسلطة للمـشروع              . اليهودية،الدولة الخالية من العرب   
من ناحية ثانية فإن المطروح إسرائيلياً لتبادل األراضي، هو صـحراء           . ائيلي، شاءت ذلك أم أبت    اإلسر

أرض :  ولكن من دون سكان، أي تحقيق معادلة       1967النقب لتوسيع قطاع غزة، مقابل تعديل حدود عام         
  .أكثر وعرب أقل

ا ما أعلنه دايتون في محاضرة      نصّدق التقارير المنشورة عن التنسيق األمني بين السلطة وإسرائيل، وهذ         
ثم إن هذا التنـسيق تتطـرق إليـه         . له في الواليات المتحدة منذ نصف عام، قبيل تسليم مهمته إلى خلفه           

مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية في تصريحات عديدة، وتتعرض له الصحافة اإلسرائيلية بـين الفينـة               
لفلسطينيون من المطلوبين للسلطة هم المطلوبـون       واألخرى، ثم ما تكشفه األحداث على أرض الواقع، فا        

  .الجريمة في هذه القضية أن السلطة تنسق أمنياً مع أعداء شعبها. إلسرائيل
هذا تماماً ما ينطبق على الوثائق المتعلقة بتقرير غولدستون، فقد سبق للسلطة ولمحمود عباس شخـصياً                

جنة التابعة لألمم المتحدة،وذلك وسط اسـتغراب       أن أمر سفيره المعني بتأجيل بحث هذا الموضوع في الل         
الحادثة القت اسـتغراباً مـن القاضـي الجنـوب أفريقـي            . عربي ودولي حينها من الطلب الفلسطيني     

نفسه، وثارت ضجة كبيرة بعدها فلسطينية وعربية، األمر الذي أجبر عباس على تـشكيل              ) غولدستون(
  .ة لم تكتب تقريرها حتى اللحظةهذه اللجن. لجنة تحقيق للبحث في هذا الموضوع

بفضل جهود عربية ودولية واضطرار المندوب الفلسطيني إلى الطلب من اللجنة الدوليـة إعـادة بحـث       
التقرير، تم رفعه إلى األمم المتحدة وضاع في متاهات خزائنها، الطلب الفلسطيني بالتأجيل جاء استجابة               

وكأن إسرائيل ال تقوم بإجراءات رادعة ضـد        . (دعة بحقها للتهديد اإلسرائيلي للسلطة باتخاذ إجراءات را     
  !).الفلسطينيين

أما بالنسبة للعدوان الصهيوني على غزة، وتحريض السلطة على هذا األمر، فقد تم الكشف عـن هـذه                  
المسألة منذ بضعة أشهر أيضاً، وتطرقت إلى هذه القضية الصحافة اإلسرائيلية بعـد تـسريبات كثيـرة                 

أي أن السلطة تحرض من هم أعداء الشعب الفلسطيني على العدوان علـى هـذا               . ألةوكشفت هذه المس  
أنه منتهى الخزي والعار، إنها جريمة اقترفتها السلطة بحق شعبنا المضحي بكل الغالي والنفيس              . الشعب

ال يـستأهل   .في سبيل حقوقه الوطنية، في مرحلة دقيقة من مراحل نضاله وهي مرحلة التحرر الـوطني              
ا أن يعاقب بوجود هذه السلطة على رأسه، والتي بعد فعل الخيانة الذي مارسته، فليـتم حـل هـذه                    شعبن

السلطة، وليتم إسقاطها، فسلطة ال تحسن الدفاع عن شعبها، وتقترف الخيانة والعار بحقه، ال يجوز لهـا                 
  .أن تبقى

  27/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  وضالالجئون الفلسطينيون في وثائق التفا .55
  طارق أحمد حّمود

تحمل الوثائق التي بثتها قناة الجزيرة الفضائية كقنبلة ويكيليكس فلسطيني العديد من االستفسارات التي قد               
تكون إجابتها واضحة من خالل ما عاشه الفلسطينيون في ظل مسيرة التسوية، وقـد تبـدو محـاوالت                  

ربما كانت بداية الخيبة لكبير المفاوضين الـذي       المفاوضين التنصل من هذا الشرك عبثاً طالما اعتادوه، و        
  .خرج على شاشة الجزيرة لإلجابة على الوثائق فاعترف وهو في معرض اإلنكار

فأقر بمبدأ تبادل األراضي واختلفت لديه النسبة فقط، وأكّد وجود هذه المحاضر والخرائط وأنهـا ليـست              
 العرب على كل شيء تستراً خلف الرداء الـذي ال           جديداً، ثم أكد عباس ما أكده عريقات بأنهم قد أطلعوا         

يقي حر الصيف وال برد الشتاء وال فضائح هذه المحاضر والوثائق، ليأتي السؤال هنا هل إبالغ العـرب    
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سيعني بالضرورة براءة فريق التسوية من هذه الوثائق، وهل العرب المبلغين أصحاب تمثيل ونيابة عـن         
 غطاء عباس وفريقه للولوج في وحل التفريط بالحقوق الثابتـة للـشعب             الشعب الفلسطيني ليكون تبليغهم   

  الفلسطيني؟
أليس الشعب الفلسطيني من ينبغي أن يبلَّغ من قبل فريق التفاوض بمجريات األحداث؟ أم أننا نتحدث عن                 

 التفاوض  حق عودة الهنود الحمر حتى يكون الالجئ بعيداً ومغيباً؟ ثم ينبع سؤال الشرعية التمثيلية لفريق              
من أين جاء؟ فلم يعلم الفلسطينيون في مخيمات اللجوء أو في غيرها من مناطق انتشارهم أيـة تجربـة                   
ديمقراطية إلفراز مؤسسات تمثيلهم، وحتى لو وجدت هذه المؤسسات فهل يحق لها أن تتـصرف بحـق                 

  للتصرف؟طبيعي يكفله القانون الدولي، ويعتبره حقاً فردياً وجماعياً أصيالً غير قابل 
قد تكون قضية التفويض مسألة مهمة، لكن األهم أن التفويض لو حصل ليس مبرراً للتنـازل وتـصفية                  

 سنة، نعم اثنان وستون عاماً من االنتظـار فـي           62قضية سبعة ماليين الجئ، وشطب معاناة أكثر من         
 وأجيـال قـضت     طوابير األونروا، وتوقيف في مطارات العالم، وقهر وحرمان في مخيمات الالجئـين،           

  .نحبها على طريق العودة
قد ال يبدو عرض السلطة بتصفية قضية الالجئين التي وردت بالوثائق صادمة ومفاجئـة لنـا كـشعب                  
فلسطيني، لكنها برهنت ودللّت على ما اعتقدناه سابقاً لسنوات طويلة، لقد اتبعت السلطة وأركانها سيناريو               

لسهولة البلع، والتمهيـد لتـسلل أفكـار        .. حبة  .. دة الحبة   اختراق الوعي الجمعي الفلسطيني على قاع     
  . الهزيمة

 عاماً؟ فقال كي يقبل شعبنا      20 في جوابه لماذا قاتلتم إسرائيل       1989فقد قالها هاني الحسن في لندن عام        
ام ، واستحضار مسيرة التسوية منذ بدايتها يؤكد صدقية هذه الوثائق، فبعد توقيع أوسلو بأقل من ع               "السالم"

وقع أبو مازن وثيقة سرية مع يوسي بيلين وضعت فهماً فلسطينياً إسرائيلياً مـشتركاً لقـضايا الوضـع                  
  .النهائي، كانت فيها قضية الالجئين وحق العودة خاضعة لحلول يقبلها اإلسرائيلي

 عـن   فأشارت إلى حل يرتكز أساساً على التعويض والتوطين سواء في مكان اإلقامة أو مكان آخر بديالً               
بل وتعهدت منظمة التحرير في الوثيقة بعـدم        " اللجنة الدولية لالجئين الفلسطينيين   "حق العودة بعد تشكيل     

  . المطالبة بأي مطالب تتعلق بقضية الالجئين فيما بعد، وأن تعتبر هذا الحل نهائياً لقضية الالجئين
ها عباس، وال أعتقد أن التسريب كان       وأحيطت هذه الوثيقة بسرية تامة إلى أن سربها اإلسرائيليون وأنكر         

خطوة غير محسوبة ألن جس نبض الشارع تجاه هذا الموضوع مطلوب إلخراج مثل هذه الوثيقـة إلـى      
العلن، وال يعقل أن توقع وثيقة إليجاد حل لقضية الالجئين لتخبئتها لألبد، واعتبرت السلطة فيما بعـد أن                  

الرسمي للسلطة مع أن الذي وقعها محمود عباس الـذي كـان   هذه الوثيقة غير رسمية وال تمثل الموقف        
  . يشغل منصب مسؤول دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك

 عندما قدم بيل كلينتون مبادرته للحل النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وجـدنا             2000ولكن في عام    
على الوثيقة السابقة الموقعة بين أبو مازن وبيلين، وهذا ما فتح شهية شخصيات             أن المبادرة ترتكز أساساً     

كثيرة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتوقيع ما هو أدنى وأكثر إغراًء لإلسرائيليين فوقع سـري                
نية عام  نسيبة مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير آنذاك وثيقة نسيبة آيالون في وزارة الخارجية اليونا              

 والتي وقعها ياسر عبد ربه في جنيف بعد مفاوضـات  2003، ثم جاءت الوثيقة األخطر في نهاية       2002
  . البحر الميت، وعرفت بوثيقة جنيف البحر الميت

وخطورة الوثيقة األخيرة أنها كانت علنية بخالف سابقاتها وشارك فيها عدد كبير مـن أركـان الـسلطة            
ها بعداً رسمياً أكبر من وثيقة بيلين، وتحدثت جنيف عن رؤية للحل النهـائي              والمنظمة، األمر الذي أعطا   

للصراع وكانت قضية الالجئين وحق العودة المشترك األساسي بين وثيقة أبو مازن وعبد ربه، وبعيـداً                
 عن حق العودة تم اقتراح الحل بتخيير الالجئ بين الدولة الفلسطينية المزمعة وبين مكان إقامته الحـالي                
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بعد أن يخضع ذلك    " إسرائيل"وبين دولة طرف ثالث، وتعود أعداد رمزية إلى ما يسمى           ) الدول المضيفة (
  . للتفكير السيادي اإلسرائيلي

وصرفت ماليين الدوالرات على الحملة الدعائية لترويج وثيقة جنيف كمسودة التفاقية الوضـع الـدائم،               
 اإلعالمية، وكانت تحاول التقليل من أهمية هذه الوثيقة         وسارت السلطة في هذه الحملة رسمياً وبأجهزتها      

عندما تتعرض لردود فعل ترفض الوثيقة فتدعي أنها غير رسمية وتمثل وجهة نظـر بعـض النـشطاء                  
ياسر عبـد   (الذين يشغل أحدهم    )  سياسيا وأكاديميا فلسطينيا   40(واألكاديميين اإلسرائيليين والفلسطينيين    

  ). كناشط(وزير إعالم السلطة ) ربه
 تحديداً دار الحديث وعلى لسان رام عمانويل عندما كان كبير           2009وبعد ذلك بخمس سنوات تقريباً في       

موظفي البيت األبيض في بداية والية الرئيس األميركي أوباما حسب ما نقلت الصحافة اإلسرائيلية حـين        
مناسباً للحل الـدائم بـين الفلـسطينيين        قال إن إدارة أوباما تنظر إلى وثيقة جنيف على أنها تمثل أساساً             

  . واإلسرائيليين
وكانت نفس الصحيفة أشارت إلى اطالع وزيرة الخارجية ومجلس األمن القومي األميركيين على الوثيقة              
واهتمامهما بها، وفي وثائق الجزيرة التي نشرتها حول العرض الفلسطيني فيما يتعلق بقضية الالجئـين               

 مضمون جنيف والرؤية األميركية لهذا الموضوع، وهو ما يزيد في صـدقية هـذه               نجد انسجاماً تاماً مع   
  .الوثائق ويؤكد على أن وثيقة جنيف وثيقة رسمية بخالف ما أعلنته السلطة سابقاً

وهذا المشهد الذي يمثل قمة االنحدار السياسي للمفاوض الفلسطيني لن تكون نتائجه كارثية فيما لو تحقق                
 سلباً من اآلن وبمجرد وصول المفاوض إلى هذا القاع في مستوى مطالبه، ألن مثـل                فقط، وإنما سيؤثر  

هذه االتفاقات والتفاهمات والعروض الخاصة بين فريق التسوية واإلسـرائيليين سـيكون أهـم اعتبـار                
  .معياري للتعامل مع القضايا الفلسطينية عموماً وقضية الالجئين خصوصاً على المستوى الدولي

 هذا عدم تردد بعض الدول باالعتراف بدولة محمود عباس التي قايضها بكل الثوابـت، فمـا                 وقد يفسر 
جرى ويجري في كواليس الفنادق والمنتجعات السرية داخل غرف التفاوض يمثل اختراقاً خطيراً لمعيار              

مواثيق الدولية  التعامل الدولي وغير الدولي معا فيما يتعلق بالحقوق الثابتة كحق العودة المكفول في كل ال              
 عاماً أصعب وأعقد القضايا في وجه االحتالل، فيما مثّلت وثـائق            62ذات الصلة والتي مثلت على مدار       

عبد ربه وعباس السرية االختراق المتسلسل لوعينا كفلسطينيين فبدأت سريةً ثم تسربت لجس النبض، ثم               
رادة الفلسطينية وقناعتهـا ووعيهـا      تبرأ منها أصحابها، ثم أعادوها مرة أخرى وأخرى لضرب جدار اإل          

  .بمستواها الشعبي
 ازدواجيـة ليس هذا فقط ما يؤكد على صحة وثائق الجزيرة، بل إن خطاب السلطة ومحمود عباس تبنى                 

واضحة فيما يتعلق بالثوابت، األول كان موجهاً للشارع الفلسطيني وكان محصوراً فقـط فـي شاشـات                 
ية وفي المهرجانات والتصريحات الوظيفية التـي تـستخدم كاسـتهالك           التلفزة العربية ووسائلها اإلعالم   

محلي، وكان مضمون هذا الخطاب تمسكا بالثوابت وشعارات تتحدث عـن العنـوان والعموميـات دون                
ال يـسمعه   " إسـرائيل "اآلليات والتفاصيل، وكان هناك خطاب آخر موجه للغرب والمجتمـع الـدولي و            

  .الشارع
 لصحيفة دير شبيغل األلمانية استهجن المطالبة بعودة الالجئـين وأن           7/2/2009ففي تصريح لعباس في     

 حـين   22/8/2008هذا الخيار غير منطقي وغير عملي، وقبل ذلك وفي مقابلته مع هآرتس العبرية في               
 7,4الالجئـون   (أعرب عن تفهمه للموقف اإلسرائيلي وأنه ال يمكن المطالبة بعودة خمسة ماليين الجئ              

الالجئـين، ثـم    " بمشكلة"ألنها ستنهار، وأن كل مراده هو اعتراف إسرائيل         " إسرائيل"إلى  ) عاًماليين طب 
  ".إسرائيل"يجري الحديث عن األعداد المعقولة التي يمكن أن تستقبلها 

وتكرر األمر غداة انطالق المفاوضات المباشرة فصرح في مقابلة مع التلفزيـون اإلسـرائيلي بتـاريخ                
تعداده التنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل دولـة فـي أراضـي               إلى اس  18/2/2010
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، هذا الخطاب المزدوج كان أحد اإلرهاصات التي تبرهن اليوم على أن وثائق الجزيرة ليست إال                 1967
  .حقائق دامغة تتطلب وقفة جادة من قبل كافة القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني

ر الوضع الفلسطيني بانحدار وانحطاط أخالقي كما هو اليوم، ولم يسجل التـاريخ              لم يم  1948منذ العام   
الفلسطيني أعظم من االنهيار السياسي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، لقد عاش الشعب               

في أرض الالجئـين عـام      " إسرائيل"الفلسطيني منذ بداية عملية التسوية واعتراف منظمة التحرير بحق          
 ظرفاً نفسياً لم يعتد عليه من قبل اتسم بالقلق على حقوقه، والخوف من القادم في ظل وجود نهـج                 1948

سياسي غير سوي يخوض مفاوضات بدون أوراق أو تكافؤ، بل كان التخوف من حالة إجهاض مع كـل                  
  .محطة انتعاش للمقاومة والفكر الشعبي الفلسطيني المتمسك بثوابته

يبقى سؤال مهم، وهو هل بمقدور فريـق التـسوية تحقيـق مـا عرضـه علـى                  ولكن مع كل ما تقدم      
اإلسرائيليين؟ مع صعود الفت للمقاومة في المنطقة، ومع تالشي عصر تفرد حـزب الـسلطة بـالقرار                 
نسبياً، وهل سيكون هناك قدرة على المتابعة في هذا االتفاق ومخيمات الالجئين الفلـسطينيين ال تـزال                 

  .48كينها بأسماء القرى الفلسطينية في أراضي الـتسمي شوارعها ودكا
ال شك أن التخوف قائم من نّية المفاوض الفلسطيني واستعداده المطلق لبيع األرض وأهلها، لكن ال يزال                 
الرهان على إرادة الشعب الفلسطيني في إسقاط هذه الخيارات قائماً أيضاً، وما تهّرب السلطة ومحاولتهـا             

فضائح إال دليل، أما نحن الالجئين فلن يكون بمقدورنا أن نسمي ما حصل بأقـل مـن         التبرير أمام هذه ال   
  ".خيانة"

  27/1/2011نت، .موقع الجزيرة
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