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  لدول عربيةاً وانتقدت بشدة االسلطة عرضت خدمة واشنطن أمني: "الجزيرة"وثائق  .1
يات المتحدة أفادت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة بأن السلطة الفلسطينية عرضت على الوال
كما كشفت . مساعدتها في بلدان عديدة تشهد توترات أمنية، مثل باكستان والصومال وأفغانستان والعراق

  .عن جهود فلسطينية لمساعدة المعارضة اإليرانية إعالمياً
 يخاطب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب 5/5/2009ففي اجتماع بتاريخ 

نحن نكسر التقليد العربي في الذهاب إلى أميركا : "ظفي وحدة دعم المفاوضات بالقولعريقات مو
أوباما إننا يمكن ) الرئيس األميركي باراك(عوضا عن ذلك، نحن نقول لـ"ويضيف  ".وإخبارها بما نريد

  ".يمكن أن نساعد في باكستان والصومال وأفغانستان والعراق، إلى آخره. أن نساعد
ا والعربية السعودية ومصر واألردن كلهم يحتاجون إلى أن يقولوا ألوباما كيف يمكن أن سوري"ويتابع 
من غير أن توضح الوثيقة طبيعة مهمة عريقات في كردستان التي " (لقد ذهبت إلى كردستان. يساعدوه

  ).  يبدو أنه يقصد بها كردستان العراق
إذا كانت الدول "أن تضطلع به السلطة، فيقول ويذهب عريقات أبعد من ذلك في تحديد الدور الذي يمكن 

ويضيف ". حماس كورقة، فإننا سنفعل نفس الشيء معهم) حركة(األخرى تعتقد أنها تستطيع أن تستعمل 
  ".إيران تتالعب، وهي تستعمل حماس كورقة. نحن ال ندير مؤسسة خيرية"

ت جهودا لمساعدة المعارضة كما كشفت الوثائق السرية التي حصلت عليها الجزيرة أن السلطة بذل
 يخاطب عريقات المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط 2009 /21/10ففي اجتماع بتاريخ  .اإليرانية

نجاد في ) الرئيس اإليراني محمود أحمدي. (إنها لحظة الحقيقة في الشرق األوسط"جورج ميتشل بقوله 
الدول العربية ال "ويضيف  ".لسودان والصومال، وهناك ا(...)باكستان تتجه نحو الفشل . غزة وفي لبنان

أقنع رجل أعمال بتمويل محطة إذاعة لموسوي ) أبو مازن(أتدري أن الرئيس محمود عباس . تفعل شيئا
وفي اجتماع بنفس اليوم مع المستشار السابق لألمن القومي )". المعارض اإليراني مير حسين موسوي(

 50منذ عشرة أيام أقنعنا رجل أعمال فلسطيني بدفع "يقات األميركي الجنرال جيمس جونز، يقول عر
  ".مليون دوالر لموسوي حتى تكون له محطة راديو

حفلت وثائق السلطة الفلسطينية السرية بانتقادات الذعة لدول عربية بينها قطر والسعودية ومصر، كما 
بعض المواقف العربية أضعف ويرى الجانب الفلسطيني أن  .كما نالت إيران نصيبها من تلك االنتقادات

  . السلطة ورئيسها محمود عباس كثيرا
فقطر تقوم بتمويل جماعات إرهابية وتدعم حركة حماس بحسب المفاوض الفلسطيني حازم عطا اهللا الذي 
قال في اجتماع مع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع، ووزيرة الخارجية 

هناك شخص من قطر  "2008نيسان / يبي ليفني في القدس في السابع من أبريلاإلسرائيلية السابقة تس
  ". حماس يتم تمويلها من قطر... يقوم بتمويل المجموعات اإلرهابية

 يشكو رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 20/10/2009وفي اجتماع بتاريخ 
الشيخ حمد بن (أمير قطر "وسط جورج ميتشل من أن عريقات أمام المبعوث األميركي إلى الشرق األ

يتصل . يتصل بالهاتف شخصيا ويتصل بالمفكرين ويطلب منهم أن يهاجموا محمود عباس) خليفة آل ثاني
محمود عباس رفض الذهاب إلجراء "ويعلل عريقات ذلك بأن ". بعزمي بشارة وعبد الباري عطوان
  ".أمير قطر، حليفكم. كن ال شيء يمكن فعله مع قطرول. مصالحة في قطر مثلما فعل اللبنانيون

وبرغم تلك االنتقادات القاسية لقطر، فإن الوثائق تثبت حرصا من السلطة الفلسطينية على عالقات جيدة 
ففي اجتماعه مع المبعوث األوروبي الخاص بعملية السالم مارك أوتي، بتاريخ  ".مهمة"معها ألنها 

هناك بعض . قطر مهمة"ذهب في زيارة سرية إليها األسبوع الماضي  يقول عريقات إنه 17/1/2008
  ".أبو مازن سيذهب إلى هناك. التوتر بيننا وال نريد أن تكون عالقاتنا سيئة مع أي بلد عربي
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مصر ال تريد "من أن ) 20/10/2009(وبشأن مصر يشكو عريقات في اجتماعه السابق مع ميتشل 
ويضيف ". حة لنرفضها نحن وحماس لكي يتهربوا من مسؤولياتهمجهودكم، أرادوا وضع ورقة المصال

عليكم أن تفهموا قوة اإلخوان المسلمين "ويتابع ". لكننا وقعنا على الورقة وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم"
إنها حكومة موازية في مصر وأنتم بحاجة لحل هذا األمر .. وحماس والقنوات الفضائية الموجهة ضدنا

  ". مع العرب
 من أن 24/6/2007كما شكا عريقات لمنسق الشؤون األمنية في األراضي الفلسطينية كيث دايتون في 

  ".المبلغ الذي حول إلى السلطة الفلسطينية من الدول العربية كان األقل على اإلطالق"
 ويتبرم عريقات مما يراه تعمد مصر عدم اإليفاء بإحكام القبضة على قطاع غزة في حصارها القاسي

  ". مصر تسمح لألنفاق بأن تستمر"والتساهل فيما يتعلق بحركة األنفاق فيقول بحسب الوثائق السرية 
ويوحي ذلك بتراجع ثقة المسؤولين الفلسطينيين في العرب وفي مقدمتهم مصر، حتى إن عريقات نقل 

ل كلمة قالها ليس واثقا تماما من تصديق ك"عن رفيق الحسيني، مدير مكتب عباس السابق، القول إنه 
، وذلك وفقا لرسالة إلكترونية من مدير االتصاالت في وحدة "المصريون وخاصة إذا تعلق األمر بحماس

  .2008شباط / دعم المفاوضات وسيم خزمو، في الثالث من فبراير
وإلى جانب مصر، فإن السعودية واألردن بدورهما نالتا نصيبهما من احتجاجات المفاوض الفلسطيني 

 لوزيرة 2009 أكتوبر 20فهذا عريقات يشكو بتاريخ .. د الحديث عن تقرير غولدستونخاصة عن
مصر واألردن والسعودية جميعهم أنكروا أي معرفة "الخارجية األميركية هيالري كلينتون من أن 

وزير الخارجية (قال له . رموا المنشفة في وجه أبي مازن، ملقين بالالئمة عليه وحده. بغولدستون
ناصر جودة في البرلمان، ) وزير الخارجية األردني(المه . أنت منته: أبو الغيط)  أحمدالمصري

  ".وسوريا ألغت اللقاء معه. السعوديون بعثوا رسالة عبر أبي الغيط
ما هذا العمل مع السعوديين؟، بندر يتمم "وفي وثيقة أخرى يتساءل عريقات عن مواقف سعودية ويقول 

ويبدو أن موقف السعوديين كان محل اهتمام من ديفد ويلش، مساعد وزيرة ". اتفاقا وعبد اهللا يتجاوزه
.  فيما يتعلق بنظرتهم لوجود ودور حماس2/12/2008الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى، في 

لقد كانوا جيدين، سعود الفيصل  "-متحدثا عن تغييب حماس عن اجتماع عربي-وهنا يجيبه عريقات 
وفي نفس االجتماع ينقل عريقات لويلش جوانب مما دار  ".سوداني من غياب حماسقاطع التشكي ال

لقد قلت لعمرو موسى أن يلتزم األدب قلت له إن هناك ماليين "داخل اجتماع لجامعة الدول العربية فيقول 
الدوالرات التي لم تذهب إلى غزة في الماضي والناس هناك يتضورون، إذا كنت تريد مني أن أخبر 

  ". ولذلك فقد قرر أن يتأدب. جزيرةال
 يشكر عريقات 21/10/2009وفي اجتماع مع الجنرال األميركي جيمس جونز ودنيس روس في 
ما كان ليكون ذلك ممكنا بالنسبة . "الرجلين على إقناع بالدهما للسعودية بمنح السلطة مائتي مليون دوالر

  ". لقد اتهمونا بأننا مهربون. لنا لوالكم
يرد " ما الذي يقودها؟... مجمل هذه المقاربة للعرب"أ روس محاوره الفلسطيني بالسؤال عن وحين فاج

  ".دعني فقط أقل إنهم لو علموا بأنني هنا وأشتكي منهم فإننا سنخسر كثيرا"عريقات بالقول 
بالنظر إلى أن إيران وحزب اهللا ) لكن(و... السعوديون أيضا مهمون"وفي نفس اللقاء يقول عريقات 

  ".أبو مازن هو الذي يقوم بمهمة السعودية. وسوريا يرتعون في المنطقة، فإنهم ال يفعلون شيئا
وتظهر الوثائق أن السلطة الفلسطينية كانت ممتعضة من األداء اإلسرائيلي بعد مجيء نتنياهو باعتبار أنه 

  .أضعف السلطة ورئيسها محمود عباس كثيرا
 تقتنع بمدى استفادة أعدائها من استمرار االنسداد التفاوضي بين فإسرائيل، وفقا لعريقات، ال تريد أن

 عن أن انسداد أفق 14/11/2007الطرفين وال تلقي باال لتحذيراته التي أفصح عنها لوفد إسباني في 
كل "، وال لتحذيراته المباشرة لقادة تل أبيب بأن "نجاح طالبان وحزب اهللا وحماس وإيران"التفاوض يعني 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     2039: العدد               28/1/2011 الجمعة :التاريخ

رئيس المجلس التشريعي (أحمدي نجاد و) الرئيس اإليراني محمود(ه هو تسليم المنطقة إلى ما تفعلون
 أمام جيمس جونز 11/9/2008ثم كررها أمام األميركيين في  ".عزيز الدويك) الفلسطيني عن حماس

  ".إذا فشل كل هذا فإن بن الدن يكون قد انتصر"قائال بحسب الوثائق السرية 
  27/1/2011دوحة، موقع الجزيرة نت، ال

  
  بالمشاركة في التحقيقدول السلطة تشتبه في موظفين سابقين بتسريب الوثائق وتطالب  .2

 السلطة الفلسطينية في قيام موظفين سابقين في دائرة شؤون المفاوضات بتسريب وثائق تشتبه: رام اهللا
ريقات إنه وجه دعوات إلى وقال رئيس دائرة المفاوضات صائب ع.  الفضائية"الجزيرة"الدائرة إلى قناة 

  .ثالث دول للتحقيق مع مواطنين يحملون جنسيتها في تسريب الوثائق
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن شبهات تتناول قيام موظف سابق في دائرة شؤون المفاوضات بتسريب 

ه طالب وأفاد عريقات ان. "الجزيرة"الوثائق إلى الصحافي األميركي كليتون سويشر الذي يعمل في قناة 
، مع العلم ان سويشر كان يعمل في "سرقة الوثائق"وزارة الخارجية األميركية بالتحقيق مع سويشر بتهمة 

وكالة االستخبارات المركزية األميركية، وفي وحدة الحماية في وزارة الخارجية األميركية قبل عمله في 
  .شف عن الوثائق، ملمحاً إلى وجود أهداف سياسية غير صحافية وراء الك"الجزيرة"

وقال المصدر . أما المتهم الثاني فهو فرنسي من أصول فلسطينية يعمل في الديوان األميري القطري
  .الفلسطيني إن المتهم يدعى زياد كلوت وعمل سنوات في وحدة دعم المفاوضات

ني مع السلطة وتتهم السلطة أيضاً ضابط أمن بريطانياً سابقاً بتسريب وثيقة عن التعاون األمني البريطا
وقال عريقات إنه طلب من بريطانيا التحقيق مع الضابط السابق ألستر كروك عن تسريب . الفلسطينية

  . في قطاع غزة"حماس"الوثيقة المشار إليها، والتي تضمنت خطة بريطانية لمحاربة حركة 
 فحص جميع وتجري وحدة مكافحة التجسس في االستخبارات الفلسطينية تحقيقاً في السرقة يتضمن

وجرى استجواب جميع العاملين في . أجهزة الحاسوب والكاميرات الداخلية في وحدة دعم المفاوضات
  .الوحدة

وقالت المصادر إن الصحافي سويشر أجرى اتصاالت سابقة مع الدائرة بحثاً عن الوثائق، األمر الذي 
ابقاً على عالقة مع سويشر وأضافت أن شبهات تتناول موظفاً س. جعله المتهم األول في التسريب

  .ويعيش المذكور خارج مناطق السلطة الفلسطينية. بتسريب الوثائق له
  28/1/2010الحياة، لندن، 

  
   بإدانة االستيطان في مجلس األمن"الرباعية"منظمة التحرير تطالب  .3

اعية الدولية طالبت منظمة التحرير الفلسطينية امس اللجنة الرب:  محمد إبراهيم والوكاالت-رام اهللا 
للسالم في الشرق االوسط باتخاذ خطوة جدية تعلن فيها تأييدها لمشروع القرار الفلسطيني بشأن 

  .االستيطان االسرائيلي في االراضي العربية المحتلة والذي قدم لمجلس االمن الدولي اخيرا
اتصاالت تجرى "مس ان ا) صوت فلسطين(وابلغ امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه اذاعة 

اآلن مع اطراف هذه اللجنة التخاذ موقف كهذا في مجلس االمن يظهر جديتها نحو االستيطان 
  "االسرائيلي
ان خطوة كهذه تعلنها اللجنة الرباعية من شأنها ان تقنع الشعب الفلسطيني والجماهير العربية "واشار الى 

ي الوسيلة الوحيدة التي نرى ان من االهمية ان تبديها ان هذه ه"، مشددا على "بجدية مواقف هذه اللجنة
  ."هذه اللجنة ازاء االستيطان وهذا هو الحد االدنى لذلك

تأكيد ان مرجعية عملية السالم مع اسرائيل مبنية على اساس اقامة دولة "وطالب عبدربه اللجنة بـ 
  ."ر حول هذا االمر واتخاذ قرا1967?فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 
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وجوب تأكيد اللجنة الرباعية على ان االستيطان عمل غير مشروع "وشدد المسؤول الفلسطيني على 
ومن المقرر ان تعقد اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كال من االمم المتحدة . "ويتوجب ازالته كليا

الخامس من شهر فبراير القادم في مدينة واالتحاد االوروبي والواليات المتحدة وروسيا اجتماعا لها في 
  . االسرائيلية-ميونيخ بالمانيا للبحث فى مسار المفاوضات الفلسطينية 

  28/1/2011البيان، دبي، 
  

   مهزوماأصبحالمفاوض : شعث .4
قال الدكتور نبيل شعث لغرفة تحرير معا ان ما كشفته الجزيرة من وثائق كان له اثار كارثية على 

ني مستقبال فقد اصابته بضرر كبير سيعرقل عمله النه سيسير الى االمام ورأسه الى المفاوض الفلسطي
كما ان شعث قال ان كل من يفاوض االن اصبح مهزوما وبالتالي زادت  .الخلف خوفا من ضربة صديق

  .مشاكله وعليه االن ان يفكر في شعبه ويرفع السقف اكثر لجهة الحفاظ على الثوابت
نشرته الجزيرة اثر بشكل سلبي على العالقات الداخلية والخارجية لما تملكه كما اكد شعث ان ما 

وتسيطر عليه من فضاء، حيث خلقت حالة من عدم الثقة بين الجمهور والقيادة كما انها تركت انطباعات 
ان ما نشر افادنا في الغرب واثبت اننا كنا نفاوض ولم ":واضاف  .متضاربة في العالم العربي والغربي

كن الطرف الذي يعطل المفاوضات، بينما على الصعيد العربي فان االمر ليس واضحا لكن الوثائق لم ن
كما ان شعث طالب بضرورة نشر الوثائق  ".تؤثر على الدول المعتدلة في المنطقة ولن تؤثر عليها كثيرا

 حتى يتمكن كل شخص يجب علينا ان ننشر كل الوثائق ليطلع عليها الجميع وان ال نبقيها مخبئة": وقال
  ". اشهر ال تصبح سرية3االطالع عليها الن اي وثيقة بعد 

  28/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   وتحرف االنتباه عن القضايا الحقيقية"قذف" الجزيرة أوراق:  يكتب في الغارديانعريقات .5
عريقات مقاال في كتب مدير دائرة شؤون المفاوضات في السلطة الوطنية الفلسطينية، صائب  :لندن

  . قائال ان اسلوب القذف هو محاولة للحرف عن القضايا الحقيقية"الغارديان"
واكد ان السلطة لم تقم بعقد اتفاقات من وراء ظهر الفلسطينيين وانها ذهبت للعملية السلمية بصدق وحسن 

  .النية، لكن فلسطين ال شريك لها من اجل السالم
 ال تضيف جديدا حول طبيعة ومحتويات المفاوضات بل انها تنم عن "الجزيرة"واكد عريقات ان وثائق 

حملة قذف وتشويه غامضة المعالم تستهدف القيادة الفلسطينية في وقت تتخذ فيه القياد االجراءات من 
  .اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية

وهذه االتهامات . "سطينيينلقد اتهمنا بتقديم تنازالت كبيرة السرائيل من وراء ظهور الفل"وقال عريقات 
 عاما انخرطت في عملية مفاوضات قوية وذات معنى مع اسرائيل 19القيادة الفلسطينية ولمدة "باطلة الن 

 ومن اجل ان تكون القدس "1967من اجل التوصل الى اتفاق يقوم على دولتين بناء على حدود عام 
جئين كما تنص عليه القوانين الدولية وقرار الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وحل يحمي حقوق الال

وهذه الخطوط الحمراء هي التي التزم بها الجانب الفلسطيني في مفاوضاته مع . 194االمم المتحدة 
  . راعي العملية السلمية-االسرائيليين وما التزم به المفاوض الفلسطيني في حديثه مع الجانب االمريكي 

 التفاوضية بحث الجانبان عددا من القضايا من اجل التوصل لتفاهم واضاف عريقات انه وخالل العملية
واكد عرفات ان كل المواقف التي اتخذها المفاوض الفلسطيني . متبادل يقود الى حل يتوافق عليه الجانبان

  .كانت تقوم على معطيات القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين بدون استثناء
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 - اءة الوثائق بطريقة هادئة بعيدا عن عناوين االثارة االعالمية واالبتزاز السياسيودعا عريقات لقر
. الضغط، مؤكدا انه يجب فهم ان اتفاقا لم يتم التوصل اليه بين الطرفين حول قضايا الحل النهائي

  .فالحقيقة بمعناها االصلي ان ايا من الطرفين تخلى عن اي شيء
ال اتفاق حتى يتم االتفاق على كل "علق بأساس التفاوض مع اسرائيل انه اما االمر الهام والرئيسي والمت

وعليه فانه ال يمكن النظر كما يقول عريقات الي خريطة مفاوضات، وتبادل اراض او اي قضية . "شيء
وكل محاولة تؤدي الخراج . بعزلة وبعيدا عن الصورة الكاملة للعروض التي وضعت على الطاولة

 ستكون في احسن حاالتها مدفوعة بسوء الفهم ومن المؤكد انه سيتم اساءة فهم كل القضية عن سياقها،
  .العملية والحقائق من خالل التركيزعلى اجزاء مما جرى فعال

واكد عريقات ان الجانب الفلسطيني اكد دائما ان اي اتفاق يتم التوصل اليه على طاولة المفاوضات سيتم 
وعليه يقول انه لم تكن هناك اتفاقات سرية من خلف . الفلسطينيونعرضه على استفتاء عام يصوت عليه 

  .االبواب
واكد عريقات ان السلطة او الفريق المفاوض يتحمل كامل المسؤولية عن كل االثار الناجمة وانه حاول 
ولسنوات التوصل الى اتفاق يقوم على االعتراف بالحقوق الفلسطينية وكرامة الفلسطينيين وتقوم على 

وذكر عريقات انه يجب النظر الى الوثائق على انها دليل على جدية المفاوض . قة الشعبمصاد
الفلسطيني الذي ذهب لطاولة المفاوضات مسلحا بقوة ايمانه بقضيته وحسن نيته والتي قوبلت دائما من 

أكيد وتحدث عن الموقف االسرائيلي الذي كان يجد دعمه من االعالم للت. الجانب االسرائيلي بالرفض
وما تؤكده الوثائق ان العكس صحيح . على عدم وجود شريك حقيقي له في المحادثات السلمية

  .فالفلسطينيون هم الذين لم يكن لديهم وما زالوا يفتقدون الشريك الحقيقي المستعد للسالم
 العملية واهم ما يراه عريقات ان العالم يجب ان ال يحرف االنتباه عن القضايا الحقيقية التي شغلت كل

خاصة ان االسرائيليين ال يزالون يحتلون ارض فلسطين ويستعمرونها والتنكر للحقوق الفلسطينية خاصة 
  .فهذه هي القضايا المطلوب االنتباه اليها واالجابة عنها بدون اي تأخير يختم عريقات مقاله. حق العودة

  28/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "طعنة من الخلف"حملة الجزيرة : طني الفلسطينيالمجلس الوباللجنة السياسية  .6
 عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني بأعضائها المتواجدين في األردن امس :عمان

وامس االول اجتماعا في مقر رئاسة المجلس بعمان بحثت خالله حملة قناة الجزيرة الفضائية ضد القيادة 
لتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية واكدت اللجنة على ا. الفلسطينية

 وعاصمتها القدس ، وحق تقرير المصير وحق 1967المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 
 ، وهذا ما تبنته وأعلنته اللجنة التنفيذية في اجتماعها أمس االول وأصبح عهدا 194العودة وفق القرار 

وقالت إن حملة قناة الجزيرة ومن يقف خلفها وفي هذا التوقيت تعتبر طعنة من الخلف لتشغل . اعليه
القيادة الفلسطينية عن التحرك على المستوى الدولي من أجل الحصول على اعتراف دول العالم بالدولة 

  .الفلسطينية
  28/1/2011الدستور، عمان، 

  
   بسبب تضمنهم عبارات مخلة باآلدابمكتباتال عدة روايات أدبية من صادرالحكومة في غزة ت .7

 للكاتـب  "شـيكاغو "شرعت شرطة غزة منذ أيام بمصادرة عدة روايات أدبية هي           : أشرف الهور  -غزة  
المتعـة  "، للكاتب الـسوري حيـدر حيـدر، و        "وليمة ألعشاب البحر  "المصري عالء األسواني، ورواية     

  . عبارات مخلة باآلداب، وللحفاظ على القيم الدينية من مكتبات قطاع غزة، بسبب تضمنهم على"المحرمة
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ـ           في تعقيبه على العملية     "القدس العربي "وقال مصطفى الصواف المسؤول الرفيع في وزارة الثقافة بغزة ل
ـ      ، وذكر ان التحرك لمنع الروايات لم يكـن         "حماية القيم الدينية في المجتمع    "ان منع هذه الروايات جاء ل

، مشيراً  "تحمل أفكارا مخالفة للدين والعادات والتقاليد     "بقدر ما هو مصادرة للكتب التي       تجاه كتاب بعينه،    
وأشار الصواف إلى وجود فتوى من قبـل         .إلى أنه ستتم مصادرة كل رواية أو كتاب يحمل تلك األفكار          

  ."وليمة ألعشاب البحر"مؤسسة األزهر بمصر بتحريم طبع رواية 
غيرها من الكتب عبر عدة مواقع الكترونية على شبكة االنترنت، وهو مـا             وباإلمكان تحميل الروايتين ك   

دعا األوساط الثقافية في غزة إلى القول ان عملية المصادرة من الممكن أن ترتد بـشكل سـلبي علـى                    
لكن الصواف قال ان وزارته تتحرك في سياق إمكانياتها، وأنها ال تستطيع منع تحميل الروايات                .القرار

  . لعدم وجود لها سلطة على ذلكالكترونياً
صيانة الحق  "ودان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عملية المصادرة، وأكد بطالنها، ودعا الى ضرورة             

، الذي قال انه مكفول وفق القانون األساسي الفلسطيني والمعايير الدولية           "في حرية الرأي والتعبير والنشر    
 عن قلقه من إجراءات سحب الروايتين من المكتبات، وحذر من           لحقوق اإلنسان، وعبر المركز الحقوقي    

استمرار هذا النهج بمصادرة روايات على أنها مخالفة لتعاليم الشريعة، لتصل الحقا لمـصادرة أخـرى                
  ."خلفيات سياسية"على 

  28/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "لمجرمين والمفرطينا"دعو لمحاسبة ي وثائق الجزيرة و يتبنىالفلسطينيةتحالف القوى  .8
اعتبرت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها  : كامل صقر-دمشق 

 من وثائق المفاوضات بين فريق السلطة الفلسطينية في رام اهللا والعدو "الجزيرة"أن ما نشرته قناة 
طينية وخاصة ما يتعلق بالقدس والالجئين الصهيوني، أوضحت حجم التنازالت والتفريط بالحقوق الفلس

واألراضي وحجم التآمر مع العدو على قوى المقاومة من خالل التنسيق األمني واغتيال واعتقال العديد 
من كوادر وقيادات المقاومة ومصادرة سالحها، والتآمر على قطاع غزة خالل العدوان الصهيوني 

  .وتشديد الحصار على القطاع الصامد
تحالف في بيان تُلي على الصحافيين ان الوثائق أكدت أن الجرائم التي أقدم عليها فريق وقال ال

المفاوضات وقيادته من خالل التنازالت الخطيرة والتفريط بالحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، 
ثل خروجاً عن وتنسيقه هذه الجرائم والتنازالت مع االحتالل تسهم في تصفية القضية الفلسطينية وتم

  .الثوابت الوطنية وألحقت أفدح األضرار بمستقبل النضال الوطني وحقوق شعبنا وثوابت األمة
ورأت القوى الفلسطينية أن الفريق الفلسطيني المفاوض وقيادة السلطة والقيادة الحالية لمنظمة التحرير ال 

ر مخولين وغير مفوضين بتمثيله، يمثلون إرادة الشعب الفلسطيني وهم غير مؤهلين وغير مؤتمنين وغي
ان أية اتفاقيات أو معاهدات أبرمها ويبرمها هذا الفريق تعتبر الغية : وأضافت. أو التفاوض باسمه

وطالبت برفع الغطاء عن هذا الفريق الذي وصفته . وباطلة وغير ملزمة للشعب الفلسطيني وقواه الوطنية
هذا الفريق وقيادته عن هذه الجرائم التي ارتكبها بحق بالمفرط واتخاذ اإلجراءات المطلوبة لمحاسبة 

  .شعبنا ومستقبل القضية الوطنية حسب ما جاء في البيان
ودعت الفصائل الشعب وهيئاته وفعالياته وشخصياته الوطنية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه 

لمستسلمة ومحاسبتها على كل المرحلة التي قالت انها دقيقة كما دعت لفضح فريق المفاوضات وقيادته ا
  .الجرائم التي ارتكبتها

  28/1/2011القدس العربي، لندن، 
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   جبهة بديلة عن منظمة التحرير لتشكيلحماس تدعو  .9
 نقال عن مراسلها من غزة حامد جاد، أن متظاهرين من حركة 28/1/2011الغد، عمان، نشرت 
ر دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني ونجله  صورا ألمي رفعواعدد من الفصائل الموالية لهاحماس و

محمد، كما رفعوا صورا مناوئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض وبعض 
  .رموز السلطة الفلسطينية وحركة فتح من بينهم محمد دحالن وصائب عريقات وياسر عبد ربه

يل خالل مسيرة نظمتها امس بتشكيل وطالبت حركة حماس بلسان القيادي في الحركة صالح البردو
محاكم شعبية ونظامية لمن اتهمتم بالتفريط بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني داعيا الشعب لهبة جماهيرية 

  .موحدة لعزل المفاوض الفلسطيني
ودعا البردويل في كلمة القاها خالل المسيرة لوضع حجر األساس لجبهة وطنية موحدة تمثل كل فئات 

سطيني وال تقبل التخلي عن المشرع الوطني وذلك كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية التي الشعب الفل
يجب " وقال البردويل . اتهمها بارتكاب كل األخطاء واآلثام وبأنها استخدمت بعد أن انتزع منها ميثاقها

ي حق من على فريق التفاوض أن يعتذر للشعب الفلسطيني والقول أنه لن يجرؤ على التنازل عن أ
داعيا من يعد لمسيرات ضد الغالء أو ما أسماه بالقضايا " حقوق هذا الشعب أو أن يمس بثوابته الوطنية

" وأضاف  .الهامشية أن ال يحاول التغطية على ما يحدث من تنازالت وتفريط من المفاوض الفلسطيني 
مها بالكف عن العبث بالساحة مطالباً جهات لم يس"الشعب الفلسطيني ال يسمح ألحد أن يخترق سفينته 

  ".،يكفينا ما نعانيه من االحتالل"الفلسطينية
من جهتها أقرت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني خالل جلسة عقدتها امس رفع 
الغطاء عن المفاوضين الفلسطينيين، ومالحقة كل من يثبت تورطه في التنازل عن الحقوق والثوابت 

  .ةالفلسطيني
وأكدت اللجنة السياسة في التشريعي في تقرير عرضته خالل الجلسة المذكورة حول الوثائق التي نشرتها 
فضائية الجزيرة حق الشعب الفلسطيني في التعامل مع الوثائق التي كشفت عن وجود تنازالت كبيرة من 

  .الجانب الفلسطيني لصالح إسرائيل، إضافة إلى مواجهتها عربًيا وإسالمًيا
ودعا البردويل مقرر اللجنة البرلمانات العربية والفصائل الفلسطينية بالوقوف إلى جانب قضايا الشعب 
الفلسطيني، والدفاع عن المقاومة الفلسطينية وتجريم من اسماهم بالمتآمرين عليها الفتا في تقرير لجنته 

 وإنكاًرا لحق الالجئين في لوجود تنازالت خطيرة من قبل السلطة وخاصة في أراضي المدينة المقدسة،
  .العودة إلى أراضيهم المحتلة، والتورط في الحرب على غزة ومحاصرتها، والتآمر على المقاومة 

سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة .  من غزة أن د27/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  وذكر
مشدداً في الوقت ذاته أن حركته لن صحيحة ولكنها غير كاملة، " الجزيرة"وثائق قناة حماس أكد أن 

وقال أبو  .تسمح لفريق سلطة فتح في الضفة الغربية المحتلة بالمتاجرة بقضية وحقوق الشعب الفلسطيني
ما ": "دالالت المحتوى وتداعيات الكشف.. وثائق الجزيرة"زهري، خالل ندوة سياسية برفح، بعنوان 

وأضاف أن التنسيق  ".ال يقارن بما لم تحصل عليهحصلت عليه الجزيرة من وثائق تدين سلطة فتح 
األمني وسلسلة التنازالت الرخيصة التي يقدمها فريق السلطة للكيان الصهيوني، يهدف لتصفية القضية 

  ".الفلسطينية، مطالباً سلطة فتح  بكف اليد والتنحي جانباً
ي والمعنوي ويضع يده في يد هذا من يقدم الدعم المال: "ووجه أبو زهري رسالة للحكام العرب قال فيها

  .الفريق يكن قابالً وموقعاً على ضياع القدس
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  فتح بالمشاركة في اغتيال أحد قادتها وتتوعد بالقصاص  من قادةأربعة تتهم" األقصىشهداء " .10
-27، الخميس )وحدات الشهيد نبيل مسعود(دعت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح 

يوم " محاكمة المسئولين عن اغتيال قائدها الشهيد حسن المدهون، والخروج بمسيرات في ، إلى1-2011
  . غدا الجمعة تنديداً بالتنسيق األمني بين السلطة واالحتالل" غضب

وحملت الكتائب في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة، قيادات في األجهزة األمنية التابعة للسلطة 
  . مسؤولية عن اغتيال القيادي في الكتائب الشهيد حسن المدهونالفلسطينية في رام اهللا ال

وقالت إن كالً من نصر يوسف وسمير المشهراوي ورشيد أبو شباك ومحمد دحالن يتحملون المسؤولية 
ليس بعد اليوم نجاة لمن يتآمر على دماء الشعب :" الكاملة عن دماء الشهيد حسن المدهون، وأضافت

  ". الفلسطيني
يدفع القائمون على جريمة اغتيال المدهون الثمن "تائب على أنها تملك من الخيارات الكثير لـوشددت الك

لم تقدم خبراً جديداً، لكنها ربطت "، وقالت إن ما تم بثه من وثائق سرية على قناة الجزيرة القطرية "غالياً
  ". باشرة في هذه الجريمةخيوط الجريمة وأثبتت كل ما لدينا من معلومات وتحليالت حول تورط السلطة م

وكشفت الكتائب عن أن بداية تفكير السلطة باغتيال حسن المدهون جاءت على خلفية اعتقال قوات 
االحتالل لألسيرة وفاء البس التي جندها المدهون لتنفيذ عملية داخل العمق اإلسرائيلي، وعلى إثر 

الحتالل، وكانت أولى محاوالت االغتيال اعتقالها بدأت السلطة بمالحقة الشهيد كرد على المس بأمن ا
  ". فرقة الموت التابعة لمحمد دحالن القيادي في حركة فتح والتي تربصت له في مخيم جباليا"على أيدي 
ثم توالت المحاوالت بعد التنسيق مع االحتالل حيث قام قيادي كبير في غزة في منتصف عام :" وتابعت
ماع به في منتدى الرئيس، ليتبين أنه وقع في كمين وتم اختطافه  باستدعاء المدهون من أجل االجت2005

تمهيداً الغتياله، حيث تسرب له أن هناك نية الغتياله عبر وضع السم في طعامه وقام بعض الشرفاء 
  ". بتهريبه من سجنه وإفشال محاولة اغتياله

ح وفق مشروع وزير الشهيد المدهون خرج من جديد للعمل المقاوم ورفض تسليم السال:" وأردفت
  ". الداخلية في تلك الفترة اللواء نصر يوسف لتجريد المقاومة من سالحها بدءاً من كتائب شهداء األقصى

وكشفت الكتائب أن المدهون تلقى هاتفاً نقاالً كهدية من أحد مدراء الشرطة في عهد نصر يوسف قبل 
 لدى االحتالل ويقبع اآلن في سجون وزارة اغتياله بأيام، وقد ثبت أن هذه الشخصية متورطة بالعمالة

  .الداخلية في غزة
  27/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  بأي حال وعليها أن ترحل   ال تمثل الشعب الفلسطينيالفلسطينيةالقيادة : النخالة .11

 الخميس بان القيادة الفلسطينية ال تمثل الشعب اإلسالميعلنت حركة الجهاد أ: راشرف الهو -غزة 
وأوضح النخالة تعقيباً على  .بأي حال من األحوال وعليها أن ترحل بعد أن فقدت شرعيتها"فلسطينيال

كقوة "الوثائق التي كشفتها قناة الجزيرة الفضائية، أن السلطة تتآمر على الشعب وتتعامل معه وقضيته 
  ."أمنية تعمل لدى العدو الصهيوني

 جزء صغير وتفاصيل من اتفاق "الجزيرة"شفت عنها وأضاف في تصريحات إذاعية أن الوثائق التي ك
أوسلو الذي جلب المصيبة الكبرى للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن من يدعون تمثيل الشعب الفلسطيني 

 بالمئة من فلسطين التاريخية في أوسلو، وًأطلق على فلسطين في هذا االتفاق اسم 80تنازلوا عن 
  ."إسرائيل"

وجدت إسرائيل من لديه االستعداد لتقديم تنازالت إضافية عن الجزء المتبقي من ": وتابع النخالة قوله
، مبيناً أن السلطة لديها االستعداد للتنازل عن حقوق إضافية كما "فلسطين وهي نسبة العشرين بالمئة

  ."تنازلت عن حقوقنا التاريخية لصالح العدو الصهيوني
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يق أمام شعبنا وحركاته المقاومة، مؤكداً أن حركته ستعمل وأضاف النخالة ان هذه التفاصيل تضيء الطر
وأشار في ذات السياق إلى موقف حركته الواضح . مع كل قوى المقاومة لفضح السلطة والتصدي لها

الحراك " ستُفعل-بأن السلطة ال تمثل الشعب الفلسطيني وتفرط بحقوقه، وأنها ـ أي حركة الجهاد 
  .ي عام فلسطيني يسحب الشرعية منهاالسياسي الفلسطيني للوصول لرأ

واعتبر النخالة أن السلطة كَسرت اإلجماع الوطني الفلسطيني الذي كانت تمثله منظمة التحرير عندما 
تنازلت عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وأن اليوم ال يوجد إجماع وطني فلسطيني حيث كُسر 

وظيفتها وبدورها لتخدم االحتالل وخاصة أنها قائمة على بالتنازل عن فلسطين ومازالت السلطة متشبثة ب
  .األمريكية"-موازنات االحتالل ومساعداته وكذلك األوروبية 

وأكد النخالة على حق الشعب الفلسطيني أن يسأل لماذا تقدم الواليات المتحدة وأوروبا أكثر من مليار 
ازنات والدعم تقدم كأجرة لما تقوم به من دور دوالر ونصف المليار كموازنة للسلطة؟، مبيناً أن هذه المو

وظيفي تخدم فيه المشروع الصهيوني من استيطان وترسيخ وجود الكيان، وذلك بإضفاء الشرعية 
  .الفلسطينية لتقول ان هذه التنازالت لها صفة فلسطينية

  28/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ا ونطالب بمرجعية موحدة ألحقت ضررا بمعنويات شعبنالجزيرةتسريبات : البطش .12
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش ان التسريبات التي نشرتها قناة الجزيرة بما : غزة

يخص المفاوضات مست بالشارع الفلسطيني ومعنوياته مطالبا باعادة بناء منظمة التحرير كاطار جامع 
  .لكل الون الفلسطيني

والذي يبث عبر أثير شبكة معا اإلذاعية ) حديث الوطن(ج اإلذاعي أقوال البطش جاءت خالل البرنام
  .وتعقيبا على االجتماع الذي عقد لبعض الفصائل لتدارس الموقف والتداعيات لما نشرته الجزيرة 

ان االجتماع عقد بدعوة من حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين لتدارس تداعيات "واضاف البطش 
 على اعتبار أن هذه التسريبات ألحقت ضررا كبيرا بمعنويات شعبنا وحتى تسريبات الجزيرة الفضائية

بسمعته الطيبة والكريمة لذلك جلست الفصائل الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة وتم التأكيد في هذا 
االجتماع على ثوابت أبناء شعبنا ورفض استمرار خيار المفاوضات مع العدو الصهيوني ألن هذا 

 أوصل الناس لهذا المستوى من االتهامات المتبادلة واحدث صدمة في وعي الشعب الطريق هو الذي
  ".الفلسطيني

لقد طرحت في الجلسة فكرة تشكيل لجنة تحقيق وطنية واالتصال بالجزيرة والحصول ":وأضاف البطش 
ناك ضرر فه. على الوثائق ودراستها ولكن في نهاية المطاف سواء تم التحقيق في هذه المالبسات أم ال 

معنوي كبير لحق بالشعب الفلسطيني ونحن كفصائل فلسطينية أردنا أن نؤكد أن هذا التشويه الذي لحق 
بنا هو نتيجة هذا النهج في المفاوضات وهو الذي أوصلنا إلى مثل هذا المستوى وبالتالي ال بد من وقف 

  ".المفاوضات
قيادة الفلسطينية وهذه الجلسة هي جلسة مبدئية وأشار البطش إلى ان المشاورات ستستمر بين الفصائل وال

وجلسة استهاللية للحوارات وفي النهاية فان الشعب الفلسطيني بحاجة لمن ينصفه وبحاجة لمن يعترف له 
بالجهاد والمقاومة والتضحية والفصائل الفلسطينية ستتواصل مع بعضها وعن إمكانية االتصال بالرئيس 

يوجد مشكلة في ذلك ولكن الفصائل هي التي ستقرر في االجتماعات ابو مازن أوضح البطش أنه ال 
  .القادمة شكل االتصاالت وعناوين المتابعة
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  وأكد على ان االجتماعات ستستمر إلى أن نتوصل إلى ". أننا لم نقف موقف العداء ألحد "كما أضاف 
لخالص من االحتالل عبر وضع شعبنا في صورة مشرقة مؤكدا على ضرورة استمرار المقاومة كخيار ل

  .الوحدة الوطنية واعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وفق المصلحة الوطنية لتكون مرجعية للجميع
  28/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  وثائق الجزيرة خطيرة بالوقائع والخرائط والتراجعات: "الديمقراطية" .13

 ان الوثائق التي "القدس العربي"ن وصل لـ مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في بيا أكد:لندن
نشرتها الجزيرة خطيرة فيما هو منسوب لفريق التفاوض الفلسطيني، خطيرة بالوقائع والخرائط 

الحدود، : والتراجعات عن سياسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل منظمة التحرير بشأن
، وثيقة الوفاق 2005إعالن القاهرة : الوطني،االستيطان، الالجئين، وعن وثائق وبرامج اإلجماع 

وأضاف . 2009) مارس(ـ آذار ) فبراير( شباط (، أعمال الحوار الشامل في القاهرة 2006الوطني 
 4ان سياسة منظمة التحرير واإلجماع الوطني، تؤكد وتعلن الثوابت الوطنية بشأن الحدود : المصدر

، ال الستمرار 1967لة عاصمتها القدس المحتلة بحدود ، دولة فلسطينية مستق1967) يونيو(حزيران 
االستيطان، والنضال لتفكيك المستوطنات، ورحيل المستعمرين المستوطنين من القدس والضفة الفلسطينية 

، ومرجعية 194، حق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم عمالً بالقرار األممي 1967المحتلة بعدوان 
، وقف كامل لالستيطان في القدس والضفة، حق 1967حدود : رعية الدوليةالمفاوضات قرارات الش

  .العودة
وكان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة 

 الفضائية على "الجزيرة" قناة "ملف كشف مستور"الديمقراطية لتحرير فلسطين دعا الى ضرورة عرض 
ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لفحصه واتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة تداعياته وتحديدا اللجن

في هذه الظروف، التي يتعرض فيها الوضع الفلسطيني الى حمالت سياسية تستهدف إضعاف الموقف 
  . اسرائيلالفلسطيني ودفعه الى العودة الى المفاوضات بشروط حكومة اليمين واليمين المتطرف في

  28/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "مؤامرة خططت لها أطراف عربية وإقليمية"بتنفيذ  الجزيرةمركزية فتح تتهم  .14
مؤامرة خططت " بتنفيذ "الجزيرة"اتهمت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس قناة :  كفاح زبون- رام اهللا

وأدانت اللجنة .  بعد بثها الوثائق السرية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته"لها أطراف عربية وإقليمية
بشدة الحملة المغرضة، ذات "المركزية في بيان إثر اجتماع لها في رام اهللا برئاسة الرئيس محمود عباس 

  ."األهداف المشبوهة التي تشنها قناة الجزيرة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية
ي تقوم فيه الجزيرة بحبك هذه المسرحية والتزوير الواضح والمفضوح هو إن التوقيت الذ": وأضافت

 في "جري وراء وهم لتمزيق الصف الوطني الفلسطيني، ودعم االنقالب على الشرعية في قطاع غزة
  .2007إشارة إلى سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 

  28/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  عرفة باالنضمام للجبهة المعادية للقضية الفلسطينية  حق المتنتهكالجزيرة : فتح .15
في قطر تسعى بكل إمكانياتها الفنية والمادية وسطوتها " الجزيرة"أن قناة " فتح"اعتبرت  حركة : رام اهللا

أسامة القواسمي في بيان " فتح"وقال المتحدث باسم حركة  .اإلعالمية إنقاذ حكومة نتنياهو، حسب تقديرها
إن حملة الجزيرة المسلحة بأحدث تقنيات التضليل والكذب قد "نسخة عنه، " دس برسق"مكتوب وصل 

برهنت للشعب الفلسطيني والمراقبين أن هذه المحطة تعمل وفق خطة تآمرية ولحساب مصالح إسرائيلية 
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ما يؤلمنا أن الجزيرة قد وضعت نفسها في الجبهة المعادية لمشروعنا "،  مضيفا أن "بشكل مباشر
ي، وكرست كل إمكانياتها لتكون ذراعاً إعالمياً لمشروع حكومة ليبرمان نتنياهو، الهادف إلى الوطن

  .، حسب قوله"التخلص من الرئيس أبو مازن، وإضعاف مواقف القيادة الفلسطينية وزعزعة ثوابتنا
ي للقيادة إن عرض المسئولين الفلسطينيين للوثائق الحقيقية التي أبرزت الموقف الرسم"وقال القواسمي 

الفلسطينية في المفاوضات كشف حجم التضليل والتدليس واالجتزاء الذي قصدته الجزيرة ضاربة بالحائط 
  .، حسب زعمه"مبادئ العمل الصحفي واإلعالمي، ومنتهكة حقوق المتلقي بأن يعرف كل الحقيقة

رة وراء األبواب ولفت  القواسمي إلى امتعاض الجزيرة من مواقف معتدلة فاجأت المخططين للمؤام
الموصدة، ومحاوالتها وضع الكالم في أفواههم في أسلوب يتنافى مع أخالقيات الحوار واحترام الرأي 

  .اآلخر، وفق تعبيره
  27/1/2011قدس برس، 

  
  "الجزيرة" لعباس وتنديداً بـتأييداً  الضفةمسيرات في .16

مسيرات تقدمتا شخصيات من حركة انطلقت في عدد من الضفة الغربية امس : يوسف الشايب –رام اهللا 
من وثائق قالت انها كشفت عن " الجزيرة"فتح والسلطة الفلسطينية وقوى االمن، نددت بما نشرته قناة 

ورفعت . قدمها المفاوضون الفلسطينيون في موضوعات الالجئين والقدس وحق العودة" تنازالت"
  .المسيرات الفتات تؤيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قناة الجزيرة "ي مسيرة شهدتها مدينة نابلس، قال امين سر حركة فتح في المحافظة، محمود اشتيه، ان فف
القطرية تنفذ مخططات وزير الخارجية االسرائيلي المتطرف ليبرمان الهادفة الى اسقاط النظام السياسي 

الفلسطيني والقيادة الذي ابداه الرئيس محمود عباس " الصمود االسطوري"الفلسطيني، ال سيما بعد 
  ".الفلسطينية في اصراره ان ال مفاوضات مع اسرائيل دون وقف االستيطان االسرائيلي

ان الدكتور صائب عريقات قد هزم قناة الجزيرة القطرية عندما اضطرت الى وقف البث، "واعتبر اشتيه 
القناة عن كافة المواثيق مساء أول من أمس، خالل مقابلته الى اكثر من ربع ساعة ما ادى الى انحراف 

  ".والبرتوكوالت االعالمية
الفبركات "ان خروج آالف المواطنين الفلسطينيين في نابلس لهو دليل واضح على ان كافة "وقال اشتيه 
التي بثتها قناة الجزيرة ال ولم تنطل على ابناء شعبنا الفلسطيني الذي خاض وال يزال يخوض " االعالمية

  ". الفلسطينيمعركة التحرر الوطني
قناة الجزيرة القطرية طعنت الشعب الفلسطيني من الخلف ببث هذه "وذهب القيادي في فتح الى ان 

االكاذيب والفبركات االعالمية ولكننا نقول اننا صامدون ومتمسكون بحقوقنا ومتمسكون بقيادتنا التي 
  ".اثبتت عبر التاريخ انه ال تنازل عن الثوابت الفلسطينية

 قال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، نصر ابو جيش، في كلمته، ان الحزب من جهته،
يرفض كافة محاوالت الجزيرة القطرية لتشويه نضاالت شعبنا وان ما قامت به القناة يهدف الى شق "

ودعا ابو جيش حركة حماس  ".الصف الفلسطيني وتعزيز االنقسام ولكن نقول بأن شعبنا واحد وموحد
: لى التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية فورا، ووجه رسالة السامة حمدان القيادي في حركة حماسا

نقول لقناة الجزيرة القطرية ولغيرهم من المزاودين بأن :" قائال " آن االوان لتحقيق الوحدة الفلسطينية
سطيني في كافة اماكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبقى الرئيس الشرعي والوحيد للشعب الفل

  ".تواجده
وفي مسيرة في مدينة طولكرم، ندد متحدثون بمواقف قناة الجزيرة القطرية ورفعوا شعارات وصورا 

هذه الفبركات : والقى محافظ طولكرم العميد طاللي دويكات كلمة اكد فيها .للرئيس محمود عباس
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 الفلسطيني متماسك وهو كان وال يزال خلف االعالمية التي بثتها الجزيرة لن تنطل على احد وان شعبنا
  .قيادته التاريخية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كما القى امين سر حركة فتح بطولكرم مصطفى طقاطقى كلمة ندد فيها بالدور الذي تلعبه قناة الجزيرة 
ني لن ينهز من هذه ان الشعب الفلسطي:" القطرية بهدف شق الصف الفلسطيني وتعزيز االنقسام قائال 

  ".المؤامرات
وخرج اآلالف من اهالي مدينة جنين قبل ظهر امس، بمسيرة حاشدة منددة بسياسة قناة الجزيرة القطرية 
وتأكيدا على مبايعة الرئيس محمود عباس، حيث وقف المتظاهون امام مقر محافظة طولكرم ورفعوا 

  .الشعارات
ان الجزيرة هي قناة االنقسام "رميلة في كلمته في التظاهرة وقال امين سر حركة فتح في جنين عطا ابو 

لن نسمح للجزيرة ان تمرر المخطط االميركي : ، واكد على الشرعية الفلسطينية، وقال"العربي االسالمي
  .االسرائيلي

  28/1/2011الغد، عمان، 
  

  م في مواجهة وثائق الجزيرة وتحولت من الدفاع إلى الهجوخطتهافتح غيرت  :مصادر .17
غيرت خطتها اإلعالمية لمجابهة ما " فتح"، من مصادر مطلعة، أن حركة "قدس برس"علمت وكالة : غزة

قدمها المفاوض الفلسطيني للجانب اإلسرائيلي، " تنازالت"الفضائية من وثائق حول " الجزيرة"نشرته قناة 
  .وتحولت من الدفاع إلى الهجوم

التي "فوجئت بشكل كبير من نشر تلك الوثائق " فتح"كة إن حر" قدس برس"وقالت تلك المصادر لوكالة 
تأكدت من صحتها، وأنها قررت أن تتغاضى عن األمر بداية، وعدم إعطائه أي أهمية من أجل التقليل 

  ".منه، وعدم النبش به
وأضافت المصادر أن الحركة وزعت تعميما تنظيماً داخليا بشكل رسمي على قادتها وعناصرها في اليوم 

طالبتهم فيه بعدم التعاطي مع قناة الجزيرة، ومقاطعتها ومقاطعة كل من ) 24/1(ي للحملة االثنين التال
  .يعمل بها

بتعليمات من األخ الرئيس القائد العام : "وجاء في التعميم الذي وزع على وسائل اإلعالم مع بيان للحركة
امة الرئيس حتى اصغر عضو أو صديق يمنع منعا باتا التعاطي مع قناة الجزيرة القطرية ابتداء من فخ

سواء بتسريب خبر أو إعطائها أي خبر أو تقديم أي حديث صحفي أو أي نوع من العالقة " فتح"لحركة 
  ".وكل من يخالف سيضع نفسه عرضه للمعاقبة والمراجعة التنظيمية

حاسبة كل من يخالف ستقوم الرقابة الحركية وحماية العضوية بمتابعة هذا التعميم، وم: "وأضاف التعميم
  ".تلك التعليمات التنظيمية وعلى هذا تم التعميم

إال أن ذلك التعميم قد تم نفيه داخلياً دون اإلعالن عن ذلك عبر وسائل اإلعالم، رغم صحته، وقد تم 
، ودولة قطر، وأميرها شخصياً، والظهور "الجزيرة"استبدله بتعميم آخر يقضي بضرورة مهاجمة قناة 

بعدم إعطاء " الجزيرة" كبير من قبل شخصيات الحركة، والتركيز خالل الظهور على عليها بشكل
الفرصة لآلخرين ورفع الصوت والمقاطعة خالل أي برنامج، وكذلك التركيز على مصطلح أن الهدف 

، والقضاء على المشروع الوطني لصالح "اغتيال الرئيس محمود عباس سياسيا"من هذه الوثائق هو 
  .مشاريع أخرى
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وشمل ذلك، بحسب المصادر، تهديدات وصلت لعدد من المحللين السياسيين واألكاديميين في الضفة بعد 
الظهور على أي وسيلة إعالمية للحديث عن هذا األمر، وظهر ذلك جلياً حينما تم تحطيم أحد 

باحث الفلسطيني االستوديوهات في الضفة بعدما ظهر من خاللها الدكتور عبد الستار قاسم، المفكر وال
  .يتحدث عن الوثائق

 27/1/2011قدس برس، 
  

  مصر تسمح لقيادات من حماس بالتوجه إلى دمشق عبر معبر رفح": الحياة" .18
، أن وفداً قيادياً من حركة "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 

وأوضحت أن الوفد سيبحث مع قيادة .  معبر رفح سيغادر غزة بعد غد متوجهاً إلى دمشق عبر"حماس"
 في الخارج ملفات عدة، أبرزها التحرك السياسي في ضوء الوثائق الفلسطينية التي كشفت عنها "حماس"

 وتتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، إضافة الى الملف األمني في ضوء التنسيق "الجزيرة"أخيراً قناة 
وات االحتالل اإلسرائيلية، وكذلك االقتراحات الجديدة التي نقلها أخيراً والتعاون بين السلطة الفلسطينية وق

  .الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى غيرهارد كونراد، الذي زار غزة منتصف الشهر الجاري
، الفتة "سيتم بحث ما طرحه الوسيط األلماني، وسيتم التشاور في شأن أفكاره الجديدة": وقالت المصادر

وهذا لن يتم إال عقب عودة وفد حماس من ... سيزور غزة قريباً الستالم الرد على اقتراحاته" إلى أنه
وأضافت أن القرارات في القضايا الجوهرية يتم اتخاذها . "زيارته المرتقبة لدمشق ليحمل ردوداً قاطعة

ة من قيادات  في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن وفد الحركة يضم خمس"حماس"بالتشاور مع قيادات 
  .، من بينها كل من القياديين البارزين محمود الزهار وخليل الحية"حماس"

 الذي يدخل األراضي المصرية عبر معبر رفح منذ "حماس"يذكر أن هذا هو الوفد الرسمي االول من 
فت أكثر من عام، منذ أن رفضت الحركة التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها مصر بعد أن استضا

 على مدار شهور طويلة، ثم "حماس" و"فتح"حواراً فلسطينياً شامالً على أراضيها وحوارات ثنائية بين 
  . ورفضها التوقيع على ورقة المصالحة"حماس"تراجع 

 28/1/2011الحياة، لندن، 
  

  "غزة أجمل رغم الحصار" المقبل حملة تطوعية بعنوان األسبوعحماس تطلق  .19
غزة أجمل رغم "ستعداداتها للبدء في أضخم حملة عمل تطوعي  بعنوان أنهت حركة حماس، ا: غزة

، وذلك )3/2(وحتى الخميس ) 29/1( ، والتي تستمر أسبوعاً واحدا، ابتداًء من يوم السبت "الحصار
وبحسب بيان للحركة فان الحملة ستبدأ الساعة منتصف  .لتنظيف شوارع القطاع، وزارعته باألشجار

صحفي ألحد أبرز قادتها، والذي سيعطي إشارة بدء انطالق الحملة في جميع نهار السبت بمؤتمر 
  .محافظات قطاع غزة

وأضاف أن الحركة ستعمل من خالل لجان العمل التطوعي التي شكلتها في جميع محافظات قطاع غزة 
كة  ألف شتلة، وإصالح كافة الشوارع بما يسهل حر30على تشجير الشوارع واألماكن العامة بزراعة 

المرور، وطالء أرصفة الشوارع وحماياتها الحديدية، وترميم البيوت الفقيرة لحمايتها من البرد وأمطار 
  .الشتاء، وتنظيف الشوارع واألماكن العامة، وتركيب مظالت الستراحة المواطنين في أماكن االنتظار

 وفي مقدمتهم قادة الحركة ،"حماس" ألف متطوع من أبناء 100ومن المتوقع أن يشارك في الحملة قرابة 
  .ونواب المجلس التشريعي ووزراء الحكومة، بمعدل مليون ساعة عمل تطوعي خالل الحملة
 27/1/2011قدس برس، 
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   من فتح في الرشيديةعنصرإصابة : لبنان .20
بجروح مختلفة في أنحاء جسمه، جراء )  عاما20ً(أصيب الشاب الفلسطيني حسين علي الجدع : الرشيدية
  .، في مخيم الرشيدية في صور أمس"فتح"ر قنبلة يدوية ألقيت على نقطة حراسة تابعة لـحركة انفجا

الجدع، الذي كان يحرس أحد مراكز فتح عند المدخل "وذكرت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية أن 
ية الغربي للرشيدية، أصيب بجروح متوسطة جراء إلقاء قنبلة يدوية على نقطة الحراسة قرابة الثان

:  في صور"المستشفى اللبناني اإليطالي"وقال الجدع، الذي يخضع للعالج في . "والنصف من فجر أمس
، ما تسبب "إن شخصين كان يستقالن دراجة نارية، قاما بإلقاء قنبلة وإطالق رشق ناري على النقطة"

  ."بعداً سياسياً لهال " من أهمية الحادث معتبرة أن "فتح"وقللت مصادر في . بإصابته في فخذه وبطنه
  28/1/2011السفير، بيروت، 

  
   التوقيع على عرض لخريطة الدولة الفلسطينيةرفضعباس : أولمرت .21

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، في مذكرات تنشر :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 أن الرئيس الفلسطيني محمود اإلسرائيلية،" يديعوت أحرنوت"مقاطع مطولة منها اليوم الجمعة، صحيفة 

عباس، رفض التوقيع على خريطة للدولة الفلسطينية عرضها عليه في آخر لقاءاته، وتضمنت المذكرات 
تفاصيل عرض أولمرت، الذي أدعى في األيام األخيرة أنه عرض الوفد الفلسطيني المفاوض، وتبين أن 

  .عباس أصر على أن الرد الفلسطيني ال يتخذه بمفرده
  : قاط األساسية لعرض أولمرتالن
، 67بين إسرائيل والدولة الفلسطينية سيكون مرتكزا على أساس حدود ) األرضي(الحل الجغرافي - 1

  .من خالل تبادل األراضي، وقد أوضحت له بأنني سأفتح أمامه الخريطة التي اقترحها
اوي بيننا وبينهم، والنسب  يتم تقاسمها بالتس1967األراضي التي كانت من دون سيادة قبل العام -2

ويقصد أولمرت المناطق التي تسمى أيضا مناطق حرام، بين . (المئوية التي اقترحتها تشمل هذا التقاسم
   %).5.8و % 6.3، وعلى هذا األساس وضع فرق بالنسبة المئوية بين 1948 ومناطق 1967مناطق 

د حرب األيام الستة تبقى تحت سيادة دولة التي بنيت في القدس بع) االستيطانية(األحياء اليهودية - 3
التي ذكرتها في بدء حديثي، تشمل األرض التي تسيطر  % 6.3إسرائيل، وأيضا هنا أشرت إلى أن نسبة 

  .عليها األحياء اليهودية في المدينة
لتي األحياء العربية المشمولة اليوم في داخل منطقة مدينة القدس تكون جزءا من الدولة الفلسطينية ا- 4

  .ستقام في أعقاب الحل، وهذا القسم من مدينة القدس يستخدم، إذا رغبوا، كعاصمة الدولة الفلسطينية
، ذاك الجزء من مدينة القدس، المقدس لألديان السماوية الثالثة، بما في ذلك البلدة "الحوض المقدس"- 5

والمملكة األردنية والدولة السعودية : القديمة، يتم تحديده على انه منطقة تحت وصاية خمس دول
الفلسطينية وإسرائيل والواليات المتحدة األميركية، ويبقى كل هذا الجزء مفتوحا أمام الدخول الحر 
للمؤمنين من جميع الديانات، وتكون الدول الخمس مسؤولة عن وضع األنظمة والترتيبات التي ستسري 

  .على سكان هذا الجزء وزواره
على أساس ) ويقصد بذلك الجئين(ن تستوعب في داخل حدودها فلسطينيين توافق إسرائيل على أ- 6

فردي وإنساني، وليس على أساس لم شمل عائالت، وشرحت ألبو مازن أن العائالت العربية بإمكانها ان 
في كل عام، وعلى مدى خمسة أعوام . تعد في بعض األحيان عشرات اآلالف، وهذا ليس بنيتنا فعله

  . ألف فلسطيني، توافق إسرائيل على استيعابهمسيتم يتم استيعاب
سخية للفلسطينيين واليهود "هذا البند يتعلق بإقامة صناديق بتمويل دولي لتقديم تعويضات (- 7

  ").واإلسرائيليين، الذين عانوا خالل الحروب
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مترا،  كيلو40توافق إسرائيل على الربط بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، من خالل نفق بطول - 8
تكون فتحتا الدخول والخروج بسيطرة فلسطينية، ومن منطلقات أمنية وأمان المسافرين، تكون على طول 
  .الطريق أبواب باإلمكان فتحها واغالقها في حال وقوع حادث أمني استثنائي، أو في حاالت حادث طرق

، )الفلسطينيين(ت سيادتهم الجزء النسبي للبحر الميت المالصق لحدود الدولة الفلسطينية، يكون تح- 9
  .وهذا الجزء ال يشمل مصانع البحر الميت ومنطقة الفنادق السياحية

ويضيف اولمرت في مذكراته، عارضا بنودا أخرى عرضها على الرئيس عباس، وهي كما جاء في 
  :النص

شاء قوات تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح ومن أي جيش بالكامل، وبإمكان الفلسطينيين ان"- 1
أمن لفرض القانون في داخل دولتهم، وفي المحادثات التي أجريتها وافق الفلسطينيون مرارا على هذا 

  ".الشرط
الحدود بين الدولة الفلسطينية واألردن تكون مغلقة كليا أمام الحركة الحرة، ويكون فيها تواجد - 2

إذ انشغلت كثيرا في مسألة التنسيق عسكري، ولم أفصل، كيف سيتم سد الحدود، ومن خالل أي جيش، 
  .مع جهات عدة، واعتقدت أنه في هذه المرحلة ليس من المناسب طرح كيفية تطبيق ذلك

يحدد اإلسرائيليون والفلسطينيون بالتعاون مع الواليات المتحدة األنظمة التي تضمن عدم دخول جيش - 3
ش كهذا في األراضي الفلسطينية يكون من أجنبي إلى داخل الدولة الفلسطينية، وأنه في حال توغل جي

  .حق إسرائيل الدفاع عن نفسها أيضا ما بعد الخط الحدود الذي سيتم تحديده بيننا
  28/1/2011الغد، عّمان، 

  
   دول أوروبية تنوي رفع تمثيلها مع السلطة الفلسطينية إلى سفيرعشرة: مصادر إسرائيلية .22

ثل الفلسطيني في آيرلندا إلى درجة سفير، أعربت مصادر بعد رفع تدريج المم:  نظير مجلي-تل أبيب 
وقالت هذه المصادر إنها تقدر .  إلى دول أخرى"العدوى"في الخارجية اإلسرائيلية عن قلقها من انتقال 

  .بأن تقدم عشر دول أوروبية على األقل، وفي القريب العاجل، على خطوة مشابهة
انيا ستكون الدولة التالية التي ستتخذ إجراء مماثال في األسابيع وتشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن بريط

في حين قدرت مصادر أخرى أن إسبانيا يمكن أن تسبق بريطانيا، وربما تقرر االعتراف . القليلة المقبلة
  . وعاصمتها القدس، تماما كما فعلت دول أميركا الالتينية مؤخرا1967بفلسطين دولة على حدود 

رجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد وجه تعليماته إلى كبار العاملين في الوزارة وكان وزير الخا
والسفراء في الخارج، باستباق قرارات االعترافات الجارفة بالدولة الفلسطينية والسعي إلقناع الحكومات 

وقالت . "سالمال يساعد في دفع عملية ال"في مختلف دول العالم باالمتناع عن هذا االعتراف بدعوى أنه 
مصادر مقربة من العمل الدبلوماسي إن توترا محموما يسود في الخارجية اإلسرائيلية بسبب هذه 

وإن مكتب ليبرمان يغلي كالمرجل بسببها، خصوصا على أثر ما ينشر في الصحافة . االعترافات المتتالية
  .ي الساحة الدوليةمن تعليقات وتسريبات من وزراء في الحكومة تتهمه بشكل شخصي بالفشل ف

  28/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

     بمغادرة مصررعاياهاتنصح " إسرائيل" .23
نصحت وزارة الخارجية االسرائيلية جميع اإلسرائيليين بمغادرة مصر محملة كل من يبقى هناك : القدس

بضرورة كما أوصى بيان الوزارة اإلسرائيليين المقيمين في مصر . المسئولية عن سالمته الشخصية
االنتباه وإطالع السفارة اإلسرائيلية بأوضاعهم أول بأول واالستماع للتوجيهات واالبتعاد عن أماكن 

وفي ذات السياق أكد رئيس هيئة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي سابقا الجنرال احتياط .المظاهرات
ف إال أن األمر منوط بسرعة اهارون زئيفي فركش أن بمقدور قوات األمن المصرية السيطرة على الموق
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وأشار فركش إلى أن الموجهات ال تقودها أي جهة دينية معينة أو شخص واحد بل . تقليص بؤر التوتر
  .مردها معاناة الشعب

  28/1/2011الدستور، عّمان، 
  

   تعترف بالدولة الفلسطينيةاإلسرائيليةمنظمات السالم  .24
مات السالم اإلسرائيلية اعترافه بالدولة الفلسطينية أعلن منتدى منظ:  عبد الجبار أبو غربية-عمان 

  .م1967) حزيران(المستقلة بحدود الرابع من يونيو 
وجاء إعالن المنتدى بعد ساعات من إعالن أيرلندا عن ترقية الممثلية الفلسطينية في دبلين إلى مستوى 

  .السفارة وبعد إعالن عدد من دول أمريكا الالتينية اعترافها بالدولة الفلسطينية
رسميا  عن أمله في أن يعلن الفلسطينيون "رون بونداك"ونقلت اإلذاعة العبرية أمس عن رئيس المنتدى 

خالل العام الحالي إقامة دولتهم المستقلة، معتبرا هذا اإلعالن خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع الفلسطيني 
  ."اإلسرائيلي

  28/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   عن الشرطي القاتل مزراحيالعفوزحالقة يطلب عدم  .25
رسالة إلى رئيس الدولة، شمعون بيريس، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ب. بعث النائب د

طالبه فيها برفض طلب العفو عن الشرطي شاحار مزراحي، الذي أدين بقتل المواطن محمود أبو سنة 
  .2006من باقة الغربية في يوليو 

وكان الشرطي مزراحي، قد قدم سراً هذا األسبوع طلب عفو الى رئيس الدولة، واستلمت المحامية 
سؤولة عن طلبات العفو في مكتب بيريس، الطلب وأحالته إلى قسم العفو في وزارة أوديت سيركيس الم

وإذا وافقت وزارة القضاء على الطلب، يبقى .  القضاء للحصول على موقف الوزارة بهذا الخصوص
  . توقيع بيريس عليه ليصبح ساري المفعول

منية في إسرائيل قد عبروا عن يذكر أن عددا كبيرا من ضباط الشرطة ومن الشخصيات السياسية واأل
دعمهم للعفو عن الشرطي القاتل، الذي حكمت عليه المحكمة ثالثين شهر فقط لقتله مواطناً عربياً، 

وجاء في رسالة زحالقة بان الحكم المخفف على ".كثير"واعتبرت هذه الشخصيات هذا الحكم المخفف بأنه 
المواطنين العرب، خاصة وان األغلبية الساحقة من الشرطي القاتل شاحار مزراحي، قد أثار غضباً لدى 

  .افراد الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا مواطنين عرب لم ينالوا أي عقاب
وأكد زحالقة في رسالته ان عائلة الفقيد وأهالي باقة الغربية والمواطنين العرب عموماً يرفضون بشدة 

.   هي بمثابة ذر الملح على الجرح المفتوح والمؤلممنح العفو للشرطي القاتل، وان خطوة من هذا النوع
وشدد زحالقة على أن العفو عن شرطي قتل عربياً هي هدر لدم مواطنين عرب واستهتار بهم وبحياتهم 
وبكرامتهم وبحقوقهم، وفي األساس هي رسالة خطيرة تشجع أفراد الشرطة على إطالق النار على 

قابهم، وإذا نالوه فسيكون مخففاً، ولهم أمل بعفو ينسف الردع من العرب، وهم يعلمون بأنهم لن ينالوا ع
  .وطلب زحالقة في نهاية رسالته برفض العفو الذي تقدم به الشرطي شاحار مزراحي.أساسه

  27/1/2011، 48موقع عرب
  

   تقرر عدم معاقبة ضابط أمر بإطالق النار على معتقل فلسطيني إسرائيليةمحكمة عسكرية  .26
ررت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية في تل أبيب أمس عدم سجن أو ق): يو بي أي(

خفض رتبة المقدم عومري بوربرغ الذي أمر بإطالق النار على الفلسطيني أشرف أبو رحمة بعد اعتقاله 
طلب وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن المحكمة العسكرية رفضت بقرارها .  وتقييد يديه وعصب عينيه
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النيابة العسكرية بفرض عقوبة السجن وخفض رتبة بوربرغ وأوصت بعدم ترقيته لمدة عامين، األمر 
الذي سيسمح بعودته إلى قيادة كتيبة مدرعات، وقد وافقت المحكمة على عدم ترقيته خالل العامين 

وما يهمني ... امينإنني سعيد بأن هذا انتهى بعد ع"وقال بوربرغ لدى مغادرته قاعة المحكمة . المقبلين
  ".  هو العودة إلى الجيش ومواصلة اإلسهام بأعلى مستوى أعرفه وأن أعود إلى الخدمة القتالية
  28/1/2011المستقبل، بيروت، 

  
  القدس وحق العودة واألسرى ورفض التبادل السكاني ثوابت ال يحق ألحد التنازل عنها: 48فلسطينيو .27

 أكدت فيها على رفضها أية  مشتركاًالداخل، يوم الخميس، بياناًأصدرت القوى الوطنية واإلسالمية في 
كما أكد البيان على حق العودة وطالب بإزالة المستوطنات المقامة على . تنازالت عن الثوابت الفلسطينية

أراضي الضفة الغربية كاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض أي 
لعودة أو بقضية األسرى، وخاصة أسرى الداخل والجوالن والقدس ورفض التبادل السكاني، تفريط بحق ا

 على أساس ربطهم األصليين بوصفهم سكان البالد 48كما يشدد على رفض التعامل مع عرب 
  .بالمهاجرين المستوطنين في الضفة الغربية

  .29/1/2011باقة الغربية، يوم السبت ودعا البيان إلى المشاركة في المهرجان الخطابي الذي سيقام في 
 ، متعلقة بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، الذي جاء بعد نشر قناة الجزيرة وثائقوقد وقع على البيان

كل من التجمع الوطني الديمقراطي والحركة اإلسالمية وحركة أبناء البلد والحزب الديمقراطي العربي 
  .والحزب القومي العربي

ان إن المفاوض الفلسطيني دخل في دوامة المفاوضات مع المؤسسة اإلسرائيلية، ووجد الشعب وقال البي
  .الفلسطيني نفسه بين عشية وضحاها بين فكّي التنسيق األمني وضغوطات لقمة العيش

  .وأكد البيان على أن القدس المحتلة هي خط أحمر غير قابل للتفاوض أو التجاوز
 وطنية مقدسة وغير قابلة للتفاوض أو التنازل أو التفريط وابت أعاله حقوقاًوخلص البيان إلى اعتبار الث

بها أو بأجزاء منها، ومن يفعل ذلك إنما هو خارج على قضية شعبه الوطنية، يطعنها في المقتل وكل من 
. تسول له نفسه الخروج على هذه الثوابت، عليه أن يعرف أن الشعب الفلسطيني سيتبرأ منه ومن فعلته

شعبنا في القدس والشتات والداخل كله ماض في مقاومة دولة األبارتهايد "كما عبر البيان عن الثقة بأن 
على كل الجبهات، وفي مقدمتها رفض مشروع يهودية الدولة، بكل ما تحمله من مخاطر شطب للحقوق 

ت المؤسسة اإلسرائيلية واختتم البيان بالقول إن تعنّ "! ولالجئين الفلسطينيين48ـ القومية لفلسطينيي ال
وجشعها الكولونيالي، ورفضها قبول التنازالت التي لم ينفها المفاوض الفلسطيني، قد جنّبت شعبنا نكبة 
تاريخية جديدة، األمر الذي يحتّم وقف هذا النهج الخطير ووقف التنسيق األمني الذي يخدم االحتالل 

أساس متفق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية، ف على . ت. اإلسرائيلي فقط، ويفرض إعادة بناء م 
  .ويعيد اللحمة للشعب الفلسطيني وقيادته الملتزمة بثوابت الحد األدنى الواردة أعاله

  27/1/2011، 48موقع عرب 
  

  الممثلية الفلسطينية ويدعون النتخابات مباشرة للمجلس الوطنيب طالب فلسطينيون يعتصمون :لندن .28
 الطلبة الفلسطينيين بمكتب الممثلية الفلسطينية في العاصمة البريطانية لندن اعتصمت مجموعة من: لندن

 مع السفير الفلسطيني مانويل ، بعد طلبها موعداً" مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيةإصالح"مطالبين بـ
 عقد" إلىووزعت المجموعة بيانا دعت فيه . حساسيان، لكنهم وصلوا قبل السفير واستقروا في مكتبه

 الفلسطينيين األسرىانتخابات مباشرة للمجلس الوطني خالل عام، واعتماد وثيقة الوفاق الصادرة عن 
  ." إلتمام المصالحة الفلسطينية2006عام 
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ن مجموعة الطلبة ال توجه إ"وقال المتحدث باسم الطلبة المعتصمين عبد الرازق التكريتي للقدس العربي 
شجعتهم على " الجزيرة"ن وثائق إوقال  ."بروح وطنية غير فصائلية نعمل وإنناحد أ ألي االتهام أصبع

  .خذ هذه الخطوةأ
إدراج جميع أبناء شعبنا في تلك االنتخابات أينما كانوا يعيشون اآلن في الوطن، "ـوطالبوا في بيانهم ب

  ."وفي الشتات، وفي السجون وفي مخيمات الالجئين
السفارة بمثابة منزلهم " أن حب بدوره بالطلبة معتبراًوفي وقت الحق وصل السفير الفسطيني الذي ر

 إلى متى شاؤوا، وهو سفيرهم وممثلهم في بريطانيا، كما وعدهم باالستماع إليها يستطيعون الذهاب وأنهم
  ." الجهات المسؤولةإلىمطالبهم وتوصيلها 

 مقرها قد تعرض ألي وفي وقت الحق نفت المفوضية الفلسطينية العامة لدى المملكة المتحدة أن يكون
  .اقتحام وفق ما أفادت به قناة الجزيرة الخميس

  28/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تفويض السلطة الفلسطينية بالتفاوض مع االحتالل اإلسرائيليسحب يؤكدوناألسرى  .29
غزة عن األسرى في قطاع نقلت وزارة األسرى والمحررين التابعة للحكومة في :  حامد جاد-غزة 
ونقلت . ن االحتالل تأكيدهم سحب تفويض السلطة الفلسطينية بالتفاوض مع االحتالل اإلسرائيليسجو

التي نشرتها قناة (رغم استنكارنا الشديد لما ورد في تلك الوثائق"الوزارة ذاتها عن األسرى قولهم 
ار  من مواقف وتصريحات خطيرة، إال أننا مستاءون أكثر من إغفال كل جلسات الحو)الجزيرة

والمفاوضات لقضيتنا، حيث إن آالف الوثائق التي رصدت المئات من جلسات التفاوض لم تأت على ذكر 
كان على السلطة التكفير عن الخطيئة الكبيرة التي "وتابعوا  ".قضيتنا ولو على سبيل الحد من معاناتنا

لسجون، ولم تحمل ملف ارتكبتها في اتفاقية أوسلو حين تجاهلت قضيتنا وتركتنا نصارع الموت في ا
  ".األسرى إلى المفاوضات، األمر الذي أثار استغراب الجانب اإلسرائيلي نفسه في ذلك الوقت
  28/1/2011الغد، عّمان، 

  
  الجزيرةقناة  وثائقبتأليف لجنة تحقيق للبحث في مضامين محاضر  تطالب شاهدمؤسسة  .30

 بتأليف لجنة تحقيق من جمعيات المجتمع "شاهد "اإلنسان طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق :يروتب
 اإلسالمي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر إشراف في واإلسالميالمدني الفلسطيني والعربي 

الجزيرة قناة  التي نشرتها واإلسرائيليينللبحث في مضامين محاضر المفاوضات السرية بين الفلسطينيين 
كما طالبت بتجميد عمل رئيس دائرة المفاوضات في . ن نتائجواتخاذ الخطوات العملية حيال ما يصدر م

 حين انتهاء إلىمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وكل من له عالقة بما تضمنته الوثائق 
  .التحقيق

  28/1/2011النهار، بيروت، 
  

   الغربية استهدفت صحفيين ومكاتب صحفية في الضفةهجماتمركز إعالمي يدين  .31
  صحفياًالهجمات التي استهدفت مكتباً "مدى"ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية  أد:رام اهللا

إن أربعة شبان أحدهم كان مسلّحا قاموا يوم "وقال  .في رام اهللا" الجزيرة"في مدينة نابس، ومكتب قناة 
 كما قام مجهولون ليلة أمس باقتحام مكتب وكالة بال ميديا في مدينة نابلس، وتدمير بعض من مقتنياته،

  ".أمس بإطالق نار أمام منزل مدير مكتب الوكالة في نابلس حسن التيتي
 عبد .إلجراء مقابلة مع د" بال ميديا" أستوديو من وكالة 26/1األربعاء يوم استأجرت " الجزيرة"وكانت 

  . اإلسرائيلية- طينيةالستار قاسم، للحديث عن الوثائق التي تبثها قناة الجزيرة حول المفاوضات الفلس
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أن مجموعة " مدى"في األراضي الفلسطينية وليد العمري لمركز " الجزيرة"ونقل المركز عن مدير مكتب 
من حق "إال أن الشرطة الفلسطينية اعترضنهم، مضيفا " الجزيرة"من الشبان حاولت االعتداء على مكتب 

  .، حسب تعبيره" حقها أن تعتديالناس أن تعترض على ما تقوم الجزيرة بنشره ولكن ليس من
  27/1/2011قدس برس، 

  
  إخطارات هدم في حي الطور بالقدس .32

 إخطارات هدم 27/1أصدرت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح الخميس :  محمد القيق- الضفة الغربية
اعية وقال مركز القدس للحقوق االجتم. لمنزل مقدسي وأبنية أرضية قديمة في حي الطور بالقدس المحتلة

إن قوات االحتالل اقتحمت الحي برفقة " :نسخة عنه" فلسطين أون الين"واالقتصادية في بيان وصلت 
موظفين من البلدية وأبلغوا المواطن يوسف أبو سبيتان بإخطار هدم منزله القديم، وألصقوا القرار على 

وأشار ". طن رمضان شبانة، كما أخطرت آخر بهدم مغارة للموا مربعاً مترا70ًبابه حيث تبلغ مساحته 
  . فردا16ًالمركز إلى أن عدد األفراد الذين سيتشردون في الشارع في حال هدم هذه المباني يتجاوز 
  27/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  2010 خالل 48 فلسطيني تعود ل منزال227ً هدمتسلطات االحتالل  .33

 227 أن 48في فلسطين المحتلة عام " لبديلالمركز العربي للتخطيط ا" أظهرت دراسة أعدها :الناصرة
 من قبل سلطات 48مبنى تعود ملكيتها للفلسطينيين، تم هدمها في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة عام 

إن هذا يشكل زيادة مقلقة : نسخة منها" قدس برس"وقالت الدراسة التي وصلت  .االحتالل اإلسرائيلي
وأوضحت  . مبنى165، حيث هدمت السلطات اإلسرائيلية  2009 في المائة بالمقارنة مع سنة 38بنسبة 

الدراسة أن القرى العربية غير المعترف بها من قبل االحتالل في النقب حظيت مجددا بحصة األسد، 
  . مبانٍ فيها205حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية بهدم 

  27/1/2011قدس برس، 
  

   الحربانفجار جسم من مخلفاتواستشهاد طفل ب"... نعراق بوري" في مستوطنون يعدمون فلسطينياًال .34
استشهد الشاب الفلسطيني عدي ماهر قادوس، أمس، بنيران مستوطنين في قرية عراق بورين : رام اهللا

وأكد . جنوب نابلس، بعد قنصه بعيار ناري فيما كان موجوداً في أحد الحقول الزراعية المحاذية للقرية
 مستوطنين ووقفوا أربعةه كان مع الشهيد في أرض زراعية عندما وصل عمر قادوس ابن عم الشهيد أن

  .على تلة بعيدة وقام أحدهم بإطالق رصاصة واحدة على عدي ما أدى إلى استشهاده
 عن )آي.بي.يو(وكالة ونقلت . وشهد العديد من مناطق الضفة، أمس، سلسلة من عربدات المستوطنين

، اعتدوا على مزارع من قرية نحالين غرب "بيتار عيليت"طني مصدر أمني فلسطيني أن عدداً من مستو
في قرية عينابوس في "سيارة فلسطيني " يتسهار"بيت لحم بالضرب المبرح، فيما أحرق مستوطنو 

في الخليل رعاة األغنام وبيوت الفلسطينيين في منطقة وادي " سوسيا"وهاجم مستوطنو  .محافظة نابلس
دية، ما أدى إلى إصابة فلسطيني فيما اعتقل جيش االحتالل، الذي تدخل جحيش بالعصي والقضبان الحدي

  .الحقاً فلسطينيين،  أحدهما مصور صحافي
وقال الناطق باسم  .واستشهد طفل فلسطيني أمس، جراء انفجار عرضي شرق رفح جنوبي قطاع غزة

استشهد إثر )  عاما13ً(ان اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في غزة أدهم أبو سلمية إن الطفل باسل عدو
  .انفجار جسم من مخلفات االحتالل بالقرب من معبر صوفا شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

  28/1/2011الخليج، الشارقة، 
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  االحتالل يتوغل جنوب غزة ويجرف أراضي زراعية .35

نيونس في  قالت مصادر فلسطينية امس إن جيش االحتالل اإلسرائيلي توغل على أطراف مدينة خا:غزة
قوات الجيش معززة بعدة آليات عسكرية توغلت بشكل محدود "وذكرت المصادر أن . جنوب قطاع غزة

وأوضحت المصادر . "في أراض زراعية شرق خانيونس وشرعت بعمليات تجريف وتمشيط أمني فيها
  ."تعملية التوغل رافقها إطالق نار متقطع من اآلليات العسكرية لم يسفر عن وقوع إصابا"أن 

  28/1/2011، البيان، دبي
  

   في جسم أسير من غزة صغيراً االحتالل زرعت جهازاًسلطات: مركز فلسطيني .36
أن األسير زامل عابد سالم ) بئر السبع( نقل مركز حقوقي فلسطيني عن األسرى في سجن ايشل :رام اهللا

ه له في مستشفى ، يعانى من ألم جهاز تم زراعت25/3/2008شلوف من بيت حانون، والمعتقل منذ 
وقال أبو شلوف لمركز األسرى  .برزالي  اإلسرائيلي بعسقالن في أعلى القلب بحجة الخطر على الحياة

إن أطباء السجن حذروني بوجود خطر على حياتي بدون زراعة الجهاز والذي وافقت عليه "للدراسات 
  . يوما متتالية48 ، أي بعد خروجي من تحقيق قاس، مكثت فيه لمدة2008 أغسطس /في أول آب

وأضاف األسير أبو شلوف، أنه يطالب بطبيب عربي مختص ليطمئنه عن حالته، وإن كان ما قام به 
حيث أنني حتى اللحظة لم أعرف السبب "الطبيب السجان سليم من الناحية الطبية، أم أن األمر غير ذلك، 

  .، حسب قوله" حركة اليد اليسرىالرئيسي لزراعة الجهاز، وال زلت أعاني منه، ويسبب لي آالم عند
  27/1/2011قدس برس، 

  
  حملة تشجير في الضفة وغزة .37

، أمس، فعاليات الحملة الوطنية  في رام اهللاأطلقت وزارة الزراعة في الحكومة االنتقالية: رام اهللا، غزة
لة على ضمن االحتفاالت الفلسطينية بيوم الشجرة، وتشتمل الحم" 2011فلسطين خضراء للعام "بعنوان 

 وحسب المسؤولين الفلسطينيين المختصين، فإن شجرة الزيتون تواجه .زراعة ثالثة ماليين شجرة زيتون
وقالت وزيرة الثقافة الفلسطينية  .استهدافاً مباشراً من االحتالل من خالل عمليات التجريف والقلع والقطع

 هذه أنعداد أشجار الزيتون، خاصة إن إلطالق الحملة أهدافاً عديدة منها زيادة أ"سهام البرغوثي، 
  ".الشجرة كانت ومازالت هدفاً لالحتالل والمستوطنين

وفي غزة قالت حركة حماس إن حوالي مئة ألف متطوع من عناصرها وقادتها، بينهم وزراء ونواب 
وذكرت حماس، في . ، مطلع األسبوع المقبل ولستة أيام"غزة أجمل رغم الحصار"سيشتركون في حملة 

 ألف 30، أن الحملة وهي األضخم في غزة تهدف إلى تشجير الشوارع واألماكن العامة بزراعة بيان
  .شتلة، وإصالح الشوارع، وطالء أرصفة الشوارع وترميم البيوت الفقيرة

  28/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   صورفياعتصام مطلبي للعاملين في األونروا : لبنان .38
 في مخيمات منطقة األونروا لمدة نصف ساعة أمام مقرات عتصاماًنفذ العاملون في وكالة األونروا ا

وقد شارك في .  للظلم الواقع بحقهمصور، بدعوة من اتحاد العاملين في منطقة صور، وذلك رفضاً
 أن إلىوألقيت في االعتصامات كلمات أشار فيها المتحدثون . االعتصام وفد من الفصائل واللجان الشعبية

 سياسة جديدة لألجور تأخذ في االعتبار إيجاد:  بتحسين ظروف العمل للعاملين ومنهااالعتصام للمطالبة
، اإلدارة أصدرتها النظر في الزيادة الهزيلة والمجحفة التي إعادةالتطورات االقتصادية وغالء المعيشة، 

 يينواألخصائ واألطباء في معهد سبلين وموظفي العيادات األقسامإنصاف مدراء المدارس ورؤساء 



  

  

 
 

  

            24 ص                                     2039: العدد               28/1/2011 الجمعة :التاريخ

 األونروا المعلمين الثانويين ومدربي المعاهد المهنية، التمسك بهدف إلنصافوالجسم التمريضي والعمل 
بتشغيل الالجئين الفلسطينيين وعدم إلغاء الوظائف، التمسك بالبرامج العاملة بخدمة مجتمع الالجئين 

". يف الجزئي بالتوظيف الكاملكبرامج ذوي االحتياجات الخاصة وإلغاء التوظيف اليومي واستبدال التوظ
، "االلتزام الكامل ببرنامج التحرك الذي قرره المجلس التنفيذي التحاد العاملين في لبنان" المتحدثون وأعلن
". في عدم االستجابة لمطالب العاملين العادلةاإلدارة استمرت إذاخطوات تصعيدية متدرجة  "إلىالفتين 

    
  28/1/2011، بيروت، المستقبل

  
  رمان يطمع بالمياه الفلسطينيةليب .39

دور جأكدت مصادر سياسية عربية بالقدس المحتلة أن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي: محمد محسن وتد
في حين حذر فلسطينيون من مغبة إقدام تل . ليبرمان يسعى للسيطرة على مصادر المياه بالضفة الغربية

وقالت المصادر إن  ليبرمان  .صادر المياه الفلسطينيةأبيب على بسط نفوذها على أكبر عدد من اآلبار وم
 للبروفيسور أوري شاني الذي يسعى لتعيين شخص مقرب منه في منصب المدير العام لسلطة المياه خلفاً

  .قرر االستقالة قبل انتهاء واليته بتسعة أشهر
  .ن حزب ليبرمانوسلطة المياه تتبع لوزارة البني التحتية التي يرأسها الوزير عوزي الندوا م

وأبدت المصادر خشيتها من أن تعيين شخصية مقربة من ليبرمان في منصب المدير العام لسلطة المياه 
ولم تستبعد المصادر أن تكون  ."إسرائيل"قد يؤدي إلى تعمق التوتر في العالقات القائمة بين األردن و
الي امتناعه عن االلتزام باتفاقيات السالم وجهة ليبرمان وإستراتيجيته السيطرة على مصادر المياه، وبالت

  .مع الجانب األردني وتقليص كميات المياه التي تحول للمملكة الهاشمية
 55 بتحويل ما يقارب  ملزمة سنوياً"إسرائيل"وبموجب اتفاقية السالم المبرمة بين عمان وتل أبيب فان 

  .مليون مكعب من المياه لألردن
 واألردن والسلطة "إسرائيل"إن االتفاقيات الموقعة بين : يوسف جبارين .الباحث بالقانون الدولي د

 أن أي تغيير من أي معتبراً ..الفلسطينية بخصوص استعمال وتوزيع مخصصات المياه هي مواثيق دولية
وأكد للجزيرة نت أن معلوماته تفيد بأن الطرف اإلسرائيلي  . للقانون الدولي واضحاًطرف يشكل خرقاً

وأوضح أن االتفاق مع الجانب  .غالل قوته العسكرية لفرض تغييرات على أرض الواقعيسعى الست
 ومنذ "إسرائيل"الفلسطيني بخصوص توزيع مخصصات المياه فيه الكثير من الثغرات، مشيرا إلى أن 

البداية منحت لنفسها امتيازات ال تستحقها وأنها تنوي في هذه المرحلة توسيع نفوذها وسيطرتها على 
  .ادر المياه بالضفةمص

وحسب القانون الدولي، فإن السيطرة والسيادة المباشرة والحصرية على المياه الجوفية بالضفة الغربية 
  .هي للسلطة الفلسطينية فقط

 تواصل انتهاكها للقانون الدولي لمنعها الفلسطينيين من استعمال مصادر "إسرائيل"ويقول جبارين إن 
وحذر من مغبة إقدام الحكومة  .المياه الفلسطينية الحتياجات المستوطنينالمياه الجوفية، بل وتوظف 

اإلسرائيلية على بسط نفوذها على أكبر عدد من اآلبار ومصادر المياه الفلسطينية، وتحويل المياه إلى 
إسرائيل تحاول في هذه "وخلص إلى القول  . لتجاوز أزمتها والخروج من حالة القحط"إسرائيل"داخل 
ة تعميق استغاللها للثروات الطبيعية الخاصة بالشعب الفلسطيني، وال تكتفي باحتاللها لألرض بل المرحل

  ".تحاول سحب واستعمال المياه الجوفية الفلسطينية ونقلها إلسرائيل
 "إسرائيل"ـوبدوره، قال الخبير في االقتصاد السياسي مطانس شحادة إن أغلبية المياه التي تأتي ل

 تتعامل مع مصادر "إسرائيل"وار العربية واألراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يجعل مصدرها دول الج
ترتبط مصادر المياه "وأضاف للجزيرة نت  .المياه كبعد إستراتيجي أمني وليس فقط كبعد اقتصادي
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تالل باألمن القومي اإلسرائيلي وأكبر مصادر وآبار للمياه الجوفية تتواجد بالضفة الغربية، ومنذ االح
ولفت إلى أن االحتالل أقام وشيد كبرى  ".تسيطر إسرائيل على العديد من مصادر المياه الفلسطينية

المستوطنات لقرب مصادر المياه واآلبار الفلسطينية، ويحصل المستوطن على سبعة أضعاف من 
رب المقبلة ويرى الخبير مطانس شحادة أن الح .مخصصات المياه التي يحصل عليها المواطن الفلسطيني

التي قد تندلع بالمنطقة ستكون بسبب أزمة المياه المستفحلة، بحيث تستعد إسرائيل لهذه المعركة وتحصين 
 "إسرائيل"وأشار إلى أن كميات المياه التي تحولها  .جبهتها الداخلية من خالل مشاريع تحليه مياه البحر

واستبعد إمكانية سماح  .اإلسرائيلي رغم حالة القحط، وال تؤثر على حقل المياه  قليلة نسبياًلألردن سنوياً
المؤسسة اإلسرائيلية لشخص مثل ليبرمان، بالرهان أو التالعب بالعالقات المتوترة أصال بين تل أبيب 
  .وعمان، مشيرا إلى أن إسرائيل ترى االستقرار السياسي واألمني باألردن جزءا ال يتجزأ من استقرارها

  27/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  لمحاوالت اختراق من مصدرين مختلفين في العالم العربي يتصدى  الجزيرة نتموقع .40
نجح موقع الجزيرة نت باللغة العربية في التصدي لمحاوالت اختراق تمت من مصدرين مختلفـين فـي                 

ـ               العالم العربي،  ل وأكدت الشركة التي تقدم خدمات الدعم الفني للموقع أنه تعرض لمحاولتين علـى األق
للقرصنة من موقعين مختلفين، دون أن يؤثر ذلك على الموقع الذي يتمتع بتطبيقات حماية لقواعد البيانات                

وقالت الشركة في تقريرين لها عن الهجومين إن خبرين مختلفين نـشرا علـى الموقـع                 .الموجودة فيه 
  .SQL injectionتعرضا لمحاوالت هجوم غير ناجحة تمت عن طريق ما يعرف بحقن قواعد البيانات 

وفي هذا السياق، أظهرت إحصائيات الدخول للموقع خالل األيام الثالثة الماضية تضاعف عدد متصفحي              
فيمـا  % 280الموقع، فقد وصلت نسبة الزيادة في عدد زيارات الموقع األربعاء الماضي إلى أكثر مـن                

  %.300وصلت هذه الزيادة في صفحات المشاهدة إلى قرابة 
  28/1/2011،  نت، الدوحةموقع الجزيرة

 
   لم تعترف بفلسطين على تغيير موقفهاالتيمصر تحث الدول  .41

 رحبت مصر أمس بالقرار الذي اتخذته أيرلندا برفع مستوى التمثيـل الفلـسطيني إلـى بعثـة،           :القاهرة
 .باإلضافة إلى اعتراف بيرو بفلسطين دولة حرة ومستقلة وذات سيادة طبقا لقرارات الـشرعية الدوليـة               

الدول التي لم تعتـرف حتـى اآلن بالدولـة       "ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي         
على أهمية تلك الخطوات فـي تعزيـز        "، مؤكدا   "الفلسطينية إلى القيام بخطوات مماثلة في أقرب فرصة       

مستقلة فى حـدود    الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية للحصول على االعتراف بدولة فلسطين حرة و          
67."  

  28/1/2011، الوطن اون الين، السعودية
 

   دولة70ول القدس بمشاركة دولية واسعة من حاجتماعات المؤتمر الدولي : قطر .42
فبرايـر  / شباط 2تبدأ في العاصمة القطرية الدوحة األربعاء المقبل         ،28/1/2011،  البيان، دبي نشرت  

 دولـة، باإلضـافة إلـى خبـراء         70ركة دولية واسعة من     ول القدس بمشا  حاجتماعات المؤتمر الدولي    
  .وممثلين ينتمون لألديان السماوية الثالثة

ويهدف المؤتمر إلى التركيز على قضية القدس ووضعها في بؤرة االهتمام اإلقليمـي الـدولي، وكـذلك                 
ـ              راز الجوانـب   تناولها بشكل موسع من قبل وسائل اإلعالم والتركيز على إبراز الحقائق التاريخية، وإب

  .القانونية حول القدس، وكشف ادعاءات الجانب اإلسرائيلي حول القدس



  

  

 
 

  

            26 ص                                     2039: العدد               28/1/2011 الجمعة :التاريخ

  جامعة الدول العربيـة    ، أن مراد فتحي  عن مراسلها    القاهرة من   28/1/2011،  الشرق، الدوحة وأضافت  
  أنه تم استكمال الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي حول القدس والذي يعقد في الدوحة يـومي                أعلنت

  .فبراير القادم تحت رعاية جامعة الدول العربية/ شباط 3و2
  

   لضحايا المحرقة اليهوديةاحترامهاتركيا تعرب عن  .43
أعربت تركيا أمس عن احترامها لماليين الضحايا اليهود الذين قتلوا بالمحرقة اليهودية في             : ).أي.بي.يو(

زامها بمحاربة معاداة السامية، في وقت تشهد       عهد النظام النازي خالل الحرب العالمية الثانية وجددت الت        
فيه العالقات بين تركيا وإسرائيل توتراً غير مسبوق بعد الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الـذي                

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً لمناسبة ذكرى المحرقة اليهودية الـذي           .  أتراك 9أدى إلى مقتل    
كر باحترام ماليين اليهود وأفراد أقليات عددية أخرى قتلوا خالل الحرب           نتذ"صادف يوم أمس، قالت فيه      

هذه الجريمة  "وأضافت أنه ال يمكن السماح بنسيان المحرقة ودعت إلى تعلم الدروس من             ". العالمية الثانية 
  "األخطر ضد تاريخ اإلنسانية

  28/1/2011، المستقبل، بيروت
  

   فيهاسياحة إلى العودة للاإلسرائيليينتركيا تدعو  .44
 وتركيا حول الهجوم اإلسرائيلي الدامي علـى        "إسرائيل"على الرغم من الخالفات المتجددة بين        :تل أبيب 
 الذي بـرأ الجـيش واعتبـر        "إسرائيل" وبقية سفن أسطول الحرية والتحقيق الداخلي في         "مرمرة"سفينة  

 تـستهدف إعـادة الـسياح       عدوانه شرعيا، كشف النقاب في تل أبيب، عن خطة حكومية تركية رسمية           
  .اإلسرائيليين وقد رصدت لها ميزانية أولية مليون دوالر

وقد توجه القنصل التركي في تل أبيب، حسن شراتفجي، بنداء إلى المواطنين اإلسرائيليين يدعوهم للعودة               
. االقتصاديةينبغي عدم الخلط بين الخالفات السياسية والعالقات اإلنسانية و        ": وقال. إلى التسوح في بالده   

  ."فنحن نحب أن نراكم في بالدنا
 312وكانت السياحة اإلسرائيلية قد ازدهرت في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وقفزت مـن                

ومـع انفجـار    . 2008 ألفا في سنة     560 وإلى   2007 ألفا في سنة     511 إلى   2000ألف سائح في سنة     
، بدأ يهبط عدد السياح     2008ة على قطاع غزة في أواخر سنة        الخالفات، بعد الحرب اإلسرائيلية العدواني    

وقد بدأ الهبـوط بـسبب      . 2010 آالف في سنة     110 و 2009 ألف في سنة     300: اإلسرائيليين في تركيا  
خوف اإلسرائيليين من انتقام تركي، ولكنه تطور إلى مقاطعة علنية في السنة الماضية، على أثر إطـالق           

 السنة الماضية، ويقـال     %6.6أن السياحة العالمية إلى تركيا ارتفعت بنسبة        المعروف  و. أسطول الحرية 
ولكن هذا لم يعوض األتراك، وهم يريدون عودة الـسياح          . إن إيران وعدة دول إسالمية ساهمت في ذلك       

  . اإلسرائيليين
  28/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   مع الكيان الصهيونيلحقوق اإلنسان تطالب الرباط بوقف التطبيعمغربية جمعية  .45

طالبت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، الرباط وقف كافة أشكال التطبيـع مـع             : حكيم عنكر  -الرباط  
ودعت الجمعية في بيان، أمس، الدولة المغربية إلى االستجابة للجمعيـات والهيئـات          . الكيان الصهيوني   

الصهيوني من خـالل العالقـات التجاريـة        الموقعة على عريضة إطالق حملة لوقف التطبيع مع الكيان          
وبمقاطعة الشركات التي تنتهك القانون الدولي باستثمارها في األراضي المحتلة، وبدعم الجهود الدوليـة              

  ".إسرائيل"المطالبة بإقرار عقوبات اقتصادية على 
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الل وجرى إطالق الحملة بمناسبة المؤتمر الدولي لنصرة األسـرى الفلـسطينيين فـي سـجون االحـت                
  . أيام3اإلسرائيلي، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط على مدار 

  28/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  وال تقبل قرارات إدارة بوش.. خالل المفاوضات" إسرائيل"إدارة أوباما كانت منحازة لـ: وثائق الجزيرة .46
األميركـي  " الراعي"ن انحياز   في الشرق األوسط ع   " عملية السالم "كشفت وثائق سرية خاصة بما يسمى       

  . إلى حد التطابقالكامل للجانب اإلسرائيلي وتماهيه معه أحياناً
فقد أظهرت الوثائق التي بحوزة الجزيرة تخلي إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما عن مجمل التعهدات               

الـه كـل مـن      ، وهو ما يظهر صراحة ممـا ق       2007التي قُطعت للفلسطينيين في مؤتمر أنابوليس عام        
المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل ومساعد وزيـرة الخارجيـة األميركيـة جونثـان      

  . 2/10/2009شوارتز لرئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات في 
يس الـرئ (مرة أخرى أقول لكم إن الرئيس أوباما ال يقبل القرارات السابقة التي وافـق عليهـا                 : "ميتشل

الدول ملزمة باتفاقيات وليس ببيانات     . ال تستعملوا هذا ألنه قد يضر بكم      . بوش) األميركي السابق جورج  
  ".ومناقشات

، "رايس) الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا   (ولكن هذا كان اتفاقا مع وزيرة       "وحين يقول له عريقات     
لكن عريقات يواصل الرجـاء     ". انونا، ليس اتفاقا  ما تم االتفاق عليه ليس ملزما ق      "يرد عليه شوارتز بأن     

  ".باهللا عليكم، لقد طلبت أن يوضع في المدونات، لقد كان أساسا للخرائط"
وهكذا انحصر الدور األميركي من جديد في العمل على إعادة إطالق المفاوضات مـن جديـد والعـودة         

 السمة الغالبة فـي عهـد كـل         "إسرائيل"ـوقد مثل هذا االنحياز الكامل ل      .بالفلسطينيين إلى نقطة الصفر   
ال أعتقـد   " تقول رايس    16/7/2008ففي اجتماع ثنائي بتاريخ      .اإلدارات السابقة وخاصة في عهد بوش     

وعنـدما يجيبهـا رئـيس طـاقم        ". معاليه أدوميم ) مستوطنة( يمكن أن يتنازل عن      أن ثمة قائدا إسرائيلياً   
إذن لن تكون   "، ترد عليه رايس بالتهديد      " فلسطينيا وال قائداً  "المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع     

  ".لكم دولة
التـسمية  (إسرائيل عليها أن تتخلى عن بعض تطلعاتها، مثل أن تأخذ يهودا والـسامرة              "وفيما بعد تقول    

  ".كاملة) اإلسرائيلية للضفة الغربية
بالرعب عندما  ) إسرائيل(م تصيبونها   أنت" تقول رايس    29/7/2008وفي اجتماع آخر بين الطرفين بتاريخ       

". أرييـل ) مـستوطنة ( عندما تقولون ال معاليه أدومـيم وال         ، وثانياً عندما تريدون جيشاً  : تقولون شيئين 
بدون أن يضم المـستوطنتين إلـى دولـة         ) على حل (ليس هناك قائد إسرائيلي يمكن أن يوافق        "وتضيف  
  ".إسرائيل

ال تقطعـوا المفاوضـات ألجـل       " المسؤولة األميركية عريقات      تخاطب 31/3/2008وأثناء اجتماع في    
وتشير في االجتماع نفـسه      ".أسباب أخرى مثل اإلعالن عن بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات          

حـق الفيتـو    ) الفلسطينيين(ال نستطيع أن نمنح اآلخرين      "إلى أنها قالت للرئيس الفلسطيني محمود عباس        
سيكون هناك دائما في إسرائيل    "وتضيف  ".  عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة     كلما كان هناك إعالن عن    

علـيكم أن تجـدوا طريقـة       . من هو ضد وقف بناء المستوطنات ولكن هذه األنشطة يجب أال تـوقفكم            
  ". للمواصلة

مرة أخرى  " مخاطبة أحمد قريع     30/7/2008وتذهب رايس أبعد من ذلك حين تقول أثناء اجتماع بتاريخ           
وتقترح في اجتمـاع مـع قريـع وعريقـات بتـاريخ             ".اجعلوه في األردن  . لكم الجوي صغير جداً   مجا
ال أريد للفلسطينيين أن ينتظروا إلى األبد إجابة قد         "وتتابع  ". تكون القدس مدينة مفتوحة   " أن   29/7/2008

فإن ...  جبل الهيكل  إذا انتظرنا إلى أن تقرروا بخصوص السيادة على الحرم أو         "وفيما بعد تقول     ".ال تأتي 
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عندما يتعلق األمر باألماكن المقدسة، ال أحد سيجادل بشأن سـيادة           . أوالد أوالدكم لن يتوصلوا إلى اتفاق     
  ".اآلخر اتركوها بدون حل

 يخاطب ديفد ويلش مساعد رايس لشؤون الشرق األدنى، أحمد قريـع            29/7/2008وفي اجتماع بتاريخ    
، ولكن كيف يمكنكم أن تدخلوها بالنظر إلـى الوقـائع           )أي من االتفاق   (ال يمكنكم استثناء القدس   "بالقول  

  ".السياسية؟
غير أن المشكلة ال تكمن كما يبدو في عدم نزاهة الوسيط األميركي فقط، وإنما إلى جانب ذلك اسـتفراده                   

 .روبـا بالهيمنة الكاملة على المحادثات إشرافا وتوجيها، وهو ما كان يثير غضبا من جانبي روسـيا وأو               
 لرئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض مـع مـسؤولين            13/9/2008ففي اجتماع بتاريخ    

روس يوافق نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف على أن على الرباعية أن تعيـد فـرض                 
غ رايـس   ويقول سلطانوف إنه أبل    .دورها وأن تكون مشاركة بشكل حقيقي في اإلشراف على المحادثات         

قد تعيد النظر في عضويتها في الرباعية إذا كان دورها سيستمر منحـصرا فـي إصـدار                 "بأن روسيا   
  ".البيانات

 مع صائب عريقات يقول الموفد األوروبي إلـى الـشرق األوسـط      12/10/2009وفي اجتماعه بتاريخ    
ن نعـرف مـاذا نـدعم       مواصلة دعم الواليات المتحدة دون أ     "مارك أوتي إن األوروبيين ال يستطيعون       

  ". بالضبط
  28/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  بمنع نتنياهو من دخول الخارجية  يكشف أنه أمر في السابقسابقال أمريكاوزير خارجية  .47

أعلن وزير الخارجية األميركي السابق جيمس بيكر ورئيس طاقم موظفي البيت األبيض، عنـدما              : القدس
ال يوجد اآلن خيار عسكري ضد      " إنه   1981لنووي العراقي ودمرته في العام       المفاعل ا  "إسرائيل"هاجمت  

  . نشرت مقاطع منها، امس، وتنشرها كاملة اليوم"هآرتس"، في حديث لصحيفة "البرنامج النووي اإليراني
من جهة ثانية، أعرب بيكر عن خيبة أمله من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بالمفاوضـات                  

 والفلسطينيين، وتحفظ على رفض إدارتي جورج بوش االبـن وبـاراك أوبامـا إجـراء                "إسرائيل"بين  
أمر بمنع نتنياهو، الذي كان يشغل منـصب        "وقال إنه عندما كان وزيرا للخارجية        .اتصاالت مع حماس  

  ."نائب وزير الخارجية، من الدخول إلى مقر الوزارة في واشنطن
  28/1/2011، الراي، الكويت

  
   تثبت استعداد السلطة الستبعاد معظم الفلسطينيين قناة الجزيرةوثائق: وس ميلينشيم .48

 قائال انها تظهر عبثية محاولـة       وثائق قناة الجزيرة  كتب شيموس ميلين في صحيفة الغارديان عن         :لندن
 موقـف   وقارن موقف الوفد الفلسطيني للمحادثات مع     . االمريكيين والبريطانيين تأكيد االنقسام الفلسطيني    

الفيتناميين في السبعينات والجزائريين في الستينات من القرن الماضي وهم يفاوضون الفرنـسيين حـول               
وقال ان الوثائق تمثل حالة دراسة عن تحلل الحركة الوطنية منذ ان كانت في القيادة               . حقوقهم واستقاللهم 

 "ال اتفاق حتى يتم التوصل التفـاق      "وانتقد ميلين ما ورد في مقال عريقات انه         . في ايام الرئيس عرفات   
قائال ان االوراق تظهر استعداده في احاديثه الخاصة ان اي استفتاء سيستبعد معظم الفلسطينيين وخاصة               

  .الالجئين
وذكر عريقات بما قاله للمسؤولين االمريكيين العام الماضي ان نفس الحزمة التي عرضها الفلـسطينيون               

 عملية توجيه اصبع االتهام للفلسطينيين امر يحرف االنتباه عن المـسؤول            وقال ميلين ان  . ال زالت قائمة  
الحقيقي، الن الوثائق تظهر عدم توازن في القوة خاصة ان القوى الغربية تدخلت في الكثير من االحيان                 

واعتبر ان ما تكشفه الوثائق اكثر هـو فنتازيـة فكـرة            . لتعديل الميزان في صالح القوى وضد الضحية      
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 خاصة ان الجانب االسرائيلي كان يعرف انه فـي حالـة رفـضه الي عـرض                 "السالم الحقيقي شريك  "
واالوراق الفلسطينية هي قصة عشرين عاما من الوعـود التـي           . فلسطيني سيجد الدعم االمريكي الكامل    

ـ . حولت المفاوضات الى قطع متناثرة ومحاولة لتأبيد الوضع القائم بدال من تحقيق حلم الدولتين              ر وتظه
الوثائق القصة الحزينة للعملية السلمية التي ادت الى تحطيم القيادة الحقيقية ولوالدة بنيـة غيـر فاعلـة                  

 عاما الى نظام شمولي قمعي      18 لتحقيق حلم الدولة لتتحول بعد       1993للسلطة الوطنية والتي انشئت عام      
  .لها امريكا وبريطانياتابعة اجهزتها االمنية لقوات االحتالل االسرائيلي وتسيطرعليها وتمو

وكما تظهر الوثائق فالسلطة التي يقودها اشخاص لم يفوضوا من قبل الشعب ويمولوا من الخـارج دون                 
اي رقابة يتم االبقاء على وجوهها من قبل امريكا التي تقرر من يبقى ومن يرحل، فيما واصـلت االدارة                   

وذكر بما كشفت عنه الوثائق     .  بين فتح وحماس   االمريكية منع عملية المصالحة الوطنية وتعزيز االنقسام      
  .من جهود بريطانيا لتحويل القوى االمنية لقوات مكافحة ارهاب على الطريقة العراقية

وانهى الكاتب مقاله بتحذير للقوى الغربية من اثار الدرس التونسي على فلسطين الذي ان تكرر سـتكون                 
نه ان استمر الغـرب بـدعم الـرفض االسـرائيلي            عاما من االحتالل، ال    44عواقبه وخيمة في ضوء     

وعشائرية السلطة ووكالتها فان مطالب التغيير ستعزز وستتركز حول المطالبة بقيادة موحـدة للـشعب               
  .الفلسطيني تعمل على التغلب على حالة الضعف

 28/1/2011، القدس العربي، لندن
 

  2030 في سنة من المسلمين سيكونونربع سكان العالم  .49
 من رئاسته في واشنطن، نتيجة دراسة قالت بأن "بيو"نشر أمس معهد :  محمد علي صالح- واشنطن

 سيكون عدد 2030وأنه في سنة . سرعة الزيادة وسط المسلمين ستكون ضعفي سرعتها وسط غيرهم
مستقبل السكان "وقالت الدراسة، واسمها  .وهم اآلن خمسهم تقريباً. المسلمين أكثر من ربع سكان العالم

  . لغيرهم%0.7 مقابل نسبة %1.5، إن عدد المسلمين سيزيد خالل هذه الفترة بنسبة "المسلمين في العالم
 من سكان العالم الذين سيبلغ عددهم في %26.4 سيشكل المسلمون نسبة 2030وحسب الدراسة، في سنة 

لذين يبلغ عددهم  من سكان العالم ا%23.4واليوم، يمثل المسلمون نسبة .  مليار شخص8.3تلك السنة 
وأوضحت الدراسة أن المسلمين، باإلضافة إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في عددهم،  . مليار6.9

، سيرتفع عدد الدول التي وفي غضون عشرين عاماً. سينتشرون في دول أكثر من انتشارهم الحالي
ال توجد معلومات عن أي ورغم أنه .  دولة79 إلى  دولة حاليا72ًيقطنها مليون مسلم على األقل من 

  .دولة ال يوجد فيها أي مسلم، وتشير التوقعات إلى أن ال يستمر هذا الوضع خالل العشرين سنة القادمة
 من المسلمين في آسيا ودول المحيط %60 ستكون أكثر من نسبة 2030ووفقا للدراسة، ففي سنة 

 السكان المسلمين، وستتجاوز إندونيسيا وستصبح باكستان الدولة األولى في العالم من حيث عدد. الهادئ
وفي أفريقيا، يتوقع أن يتجاوز عدد المسلمين في نيجيريا عددهم في مصر  . هذا المركزالتي تتبوأ حالياً

  .لتكون نيجيريا األولى في هذا المجال
 58.2  إلى مليون مسلم حاليا44.1ًوفي أوروبا، يتوقع أن يزيد عدد المسلمين بنسبة الثلث، ليقفز من 

وفي بعض الدول األوروبية سترتفع النسبة إلى أكثر من .  من األوروبيين%8أي إلى نسبة . مسلممليون 
ومثل . %10.3 إلى نسبة %7.5ومثل فرنسا، من نسبة .  حالياً%6مثل بلجيكا، من نسبة . 10%

ومثل النمسا، . %8.2 إلى نسبة %4.6ومثل بريطانيا، من نسبة . %10 إلى نسبة %5السويد، من نسبة 
  .%9.3 إلى نسبة %6من نسبة 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     2039: العدد               28/1/2011 الجمعة :التاريخ

.  حالياً%1، مقابل نسبة %1.7وحسب الدراسة، سيزيد عدد المسلمين في الواليات المتحدة ليبلغ نسبة 
ستجعل هذه الزيادة عدد المسلمين أكثر من اليهود، وأكثر من عدد أتباع الكنيسة ": وقالت الدراسة

  .")اإلنجليزية(االنجليكانية 
  27/1/2011ألوسط، لندن، الشرق ا

 
  تسونامي الوثائق .50

  نبيل عمرو
حول األداء التفاوضي الفلسطيني .. سهر الفلسطينيون والعرب، على الحلقة األولى من برنامج أعد بعناية

  .في حقبة ما بعد عرفات
وسيتواصل السهر مع الحلقات المقبلة، والى جانب ذلك سيشتعل جدل صاخب حول التنازالت التي 

 البعض بالمجانية، والبعض اآلخر بغير الشرعية انطالقا من التشكيك بشرعية من أقدم عليها، أما يصفها
باقي الناس فلن يكون لديهم ما يقولون أو يفعلون، سوى التحسر على قضية قررت جهة ما أن تحمل 

  .نفسهموهل نحن فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين أ.. مسؤولية تصفيتها إلى أهلها، ليقال أخيرا
إنني ال أملك قدرة على فرز الوثائق المنشورة وتصنيفها وتقويمها، ألن الحديث يجري حول آالف منها 
ويجري كذلك على أنها أوراق سرية ألنشطة واتصاالت سرية يستحيل على غير المشاركين فيها معرفة 

  .كم هي حقيقية أو مزورة، وكم هي منطقية أو غير ذلك
  :كرد فعل أولي على ما نشر حتى اآلن هو مجرد أسئلة.. الإال أن ما يمكن أن يق

هل نشر وثائق تحمل شبهة خيانة عظمى يندرج تحت بند السبق الصحافي؟ وهل قضايا بهذا : اوال
لعلنا نتوصل إلى .. إذا فلننتظر الفصول التالية. الوزن، واتهامات بهذه الخطورة، تعالج بهذه الطريقة؟

  .إجابة مقنعة
 توقيت النشر، يصب في مصلحة الفلسطينيين والعرب، أم انه يصب حتما في طاحونة من هو وهل: ثانيا

أاقدر على استخدام ما نشر، واإلفادة منه لمصلحة اجنداته المستترة والمعلنة؟ لننتظر كذلك الفصول 
  ..لعلنا نعرف.. والتفاعالت على الساحة الفلسطينية والعربية واالسرائيلية.. التالية
هذه " الخيانة"هل ما نشر عن مساومات بشأن القدس، وما يراهن عليها كحافز النتفاضة على : ثالثا

المرة، سوف يحد من االجراءات االسرائيلية المتسارعة الهادفة الى تهويد ما تبقى من المدينة، أو بتعبير 
فلسطينية والعربية سيشعل النار تحت اقدام المحتلين، ويرغمهم على التراجع وتقديم الحقوق ال.. آخر

  واالسالمية ألصحابها على طبق من ذهب؟
هذه االسئلة الثالث، سوف يتفرع عنها مئات االسئلة التفصيلية بدءا من أسئلة كثيرة عن من سربها أو 
باعها، مرورا بأسئلة أكثر حول جدية األداء التفاوضي، وإجراءات االحتفاظ بالوثائق وحمايتها، وآليات 

وأسئلة أخرى حول من الذي كان . ق التفاوض والمؤسسة السياسية الموجهة والمشرفةتداولها بين فر
يفاوض أفراد أم مؤسسات أم قيادات؟ وهل كانت األقنية شفافة ومحكمة االستعداد واألداء، وهل كانت 
سرية وبقرار من، ثم ما هي مرجعياتها الوطنية ثم ما هي حدود المناورة أي ما هو الخط الفاصل بين 

  المرونة التفاوضية وتجاوز الخطوط الحمراء؟
إن هذا التسونامي اإلعالمي الوثائقي بحاجة إلى جرأة في المعالجة، وتبصر المواقف، وحرفية مقنعة في 
اتخاذ االجراءات التي تحمي صورة الشعب الفلسطيني وحقوقه، مع التمييز بين حماية األفراد وبين 

ن عرضة لالنهيار والتبدد تحت وطأة االتهامات واإلمعان في سوء حماية المشروع الوطني الذي هو اآل
  .األداء
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إن الفلسطينيين جميعا، وهم أول المصابين باألذى جراء هذا التسونامي المرعب، مطالبون بالهدوء 
والنأي بالذات عن اليأس والندم على التضحيات ورفع الراية البيضاء، استسالما من حاضر قاسٍ، 

  .مجهولومستقبل غامض 
قبل هذا التسونامي المرعب الذي ال ينفع معه إقرار أو إنكار وال توقفه مرافعات المدافعين أو المهاجمين، 

وهو أن أكثر . كان قد نشر خبر أكثر إلحاقا باألذى من كل ما نشر حتى اآلن، خبر أخافنا جميعا
نسية الفلسطينية المحتملة حين قيام المستطلعة آراؤهم من المقدسيين فضلوا الجنسية االسرائيلية على الج

.. إال أن ما يخيف حقا.. وبصرف النظر عن دقة االستطالع وما إذا كان حقيقيا أو موجها. الدولة القادمة
هو أن هنالك من وصل به التفكير السلبي حد طرح سؤال كهذا، فلقد كان مثل هذا السؤال محرما فيما 

أما اآلن فقد . وتراثهم وتضحيات أبنائهم وآبائهم وأجدادهممضى ألنه يضرب في الصميم وطنية الناس 
  .أصبح السؤال ممكنا ومتداوال وهذا من دون التدقيق في الجواب كارثة يتعين وعي خلفياتها وأبعادها

إن على الفلسطينيين أن يدركوا أنهم حيال تصفية معنوية لقضيتهم وتراثهم وأحالمهم حتى البسيط منها، 
إن الذي حمى فلسطين . وا ويتشبثوا باألرض والحقوق، فكل شيء دونهما عابر وزائلفليصبروا ويصابر

وعلى كل فلسطيني مهما أصيب بخيبات أمل . ثالثية ترقى إلى مرتبة القداسة؛ األرض والناس والحقوق
  .أن ال يفرط بيقينه بهذه الثالثية، فهي مصدر وجوده ومصيره

  28/1/2011الغد، عّمان، 
  

  !؟"كشف المستور"لسلطة مع زلزال كيف تعاملت ا .51
  عريب الرنتاوي

كان يتعين على السلطة والمنظمة والرئاسة الفلسطينية، أن تتصرف على نحو مغاير، منذ أن تأكد لها أن 
، كنزاً وثائقياً، كفيال بإشعال األرض من تحت أقدامها، والتسبب بوقوع زلزال سياسي، "قناة الجزيرة"لدى 

المعروفة، لكن السلطة آثرت الزعيق والعويل، وارتضت تقمص دور " ريخترتدرجات "تتخطى قوته 
كما لو ان خصماً " الجزيرة"التي ما فتئت تتعرض للمؤامرة تلو المؤامرة، وفتحت النار على " الضحية"

  .سياسياً ينافسها على سلطتها وقيادتها
 أن يوعز فوراً لتشكيل -ضرر  أقله من باب امتصاص الغضبة ودرء ال-كان ينبغي على الرئيس عباس 

، ليست من طراز اللجان المماثلة التي تنحصر وظيفتها بطمس الحقائق وصرف "لجنة تحقيق مستقلة"
االنتباه وإماتة القضية موضع البحث والتحقيق، هدف اللجنة التي نقترح، ولم يفت األوان بعد على 

ق، على أهمية المسألة، بل التحقيق في تشكيلها، ال يقتصر على معرفة من قام بتسريب هذه الوثائ
مضامينها، والتثبت مما إذا كان المفاوض الفلسطيني قد تخطى حدود التفويض الممنوح له، وتجاوز 

  .خطوط الفلسطينيين الحمراء وثوابتهم
لقد كان مأموال أن تضغط القوى المؤتلفة في إطار منظمة التحرير من أجل تشكيل لجنة كهذه، على أن 

فيها مختلف الفصائل وعلى أرفع المستويات، فما جرى في جلسات التفاوض، جرى باسم منظمة تتمثل 
ليطلقوا مواقف " المحللين السياسيين"التحرير، أي باسم هؤالء جميعا، وقد آن األوان ليخرجوا عن مواقع 

  .باسم فصائلهم أو ما تبقى لها من نفوذ وماء وجه
 أن تنتهي إلى اتخاذ سلسلة من التوصيات، ليس أولها إحالة فريق وكان يتعين على لجنة من هذا النوع،

 إلى التقاعد، أو إلى مواقع أخرى، ال بسبب أدائهم المتهافت والمفرط ،المفاوضين، كبيرهم وصغيرهم
، أن يبقى المفاوض الفلسطيني في موقعه قرابة "فن التفاوض"فحسب، بل وألنه ال يعقل، ومن منظور 

التفاوض الفلسطيني ظلوا " عباقرة"ان، غيرت إسرائيل خاللها عشرات المفاوضين، فيما العقدين من الزم
أقل من حفنة من المفاوضين، حفظتهم إسرائيل عن ظهر قلب، كأشخاص ومواقف وتكتيكات : على حالهم
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 مختلف األطباق الفلسطينية في منازل - إسرائيل -، وتذوق مفاوضوها "أسرار بيوت"وأمزجة و
  ".ورق العريش"و" المسخن"م، وعرفوا أيها أشهى وألذ، ومن ًمن زوجاتهم أكثر مهارة في إعداد نظرائه

، يتعين على الجانب الفلسطيني، أن يغير ويبدل في الوجوه واألسماء "المفاوضات حياة"من منظور 
 وهناك إمامهم، والتكتيات، لقد شاخ المفاوضون الفلسطينيون وهم في مواقعهم، هذا كبيرهم وذاك شيخهم

 التي تتوفر على واحد من أهم أجهزة "إسرائيل"ـهم، لقد حفظناهم نحن عن ظهر قلب، فما بالك ب.. هم
دعم المفاوض، قانونياً وسيكولوجياً واستخبارياً، هذا الوضع ال يجوز أن يستمر، وكان األجدى بالقيادة 

ول عند مطالب الناس بمعرفة الحقيقة بدل الفلسطينية أن تشرع في ترتيب بيتها وتحصين مواقفها والنز
  .عدوها األول واألخير" الجزيرة"أن تجعل من 

أما التوصية الثانية التي يتعين على لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة أن تنتهي إليها، فهي نشر الحقيقة كاملة 
ها، أن تظل على أن تظل السلطة على تحفّظ" الغسيل القذر"للجمهور، ال يكفي بعد أن نشرت الجزيرة كل 

أنشروا كل شيء، ضعوا كل ما . بنشر كل شيء، أن تظل على تناقض روايتها ومسؤوليها" تلويحها"
تقولون أنها وثائق أصلية على موقع الكتروني خاص، تماماً مثلما فعلت الجزيرة، بينوا كيف تالعبت 

ردوا على ..  ال تقربوا الصالة:الجزيرة بهذه الوثائق، كيف اجتزأتها وكيف زورتها وكيف قال مذيعوها
، بمداهمة مكاتب "سبق صحفي وإعالمي من طراز رفيع"الوثيقة بالوثيقة، بدل أن تعمدوا للرد على 

الجزيرة في رام اهللا ونابلس، واتخاذ قرارات ال تستطيعون تنفيذها، ولقد خرقتموها قبل أن يجف حبرها، 
  .امن نوع مقاطعة الجزيرة وعدم الظهور على شاشته

مرجعية وطنية "، تدعو لبناء "زلزال كشف المستور"والتوصية الثالثة التي يتعين الخروج بها من 
، والكف عن التشدق بوجود مثل هذه المرجعية، فما من نظام سياسي في العالم، "للمفاوض الفلسطيني

 من مفاوض في الذي تعايشه الساحة الفلسطينية منذ سنوات طوال، وما" الفلتان السياسي"يشكو هذا 
العالم، بمقدوره اإلدالء بكل هذه المواقف واالدعاء بأنها مواقف شخصية كما يحصل في الحالة 

لقد صاغوا وثائق ووقعوا إعالنات مبادئ دون مرجعية، لقد تبرعوا بالسيادة على الحرم . الفلسطينية
ا التنسيق األمني، واآلن يقال الشريف وأحياء من القدس وتنازلوا على حقوق الالجئين وتواطأوا في قضاي

لنا أنها تكتيكات تفاوضية ويجب أن ال نحاسبهم عليها، وأن علينا أن ننتظر حتى توقيع االتفاق النهائي 
وضياع رام اهللا والقدس، قبل أن " خراب البصرة"انهم يقترحون علينا أن ننتظر حتى . لإلدالء بأصواتنا
  .نسألهم ونسائلهم

إلى جبهات أخرى، بعيدة عن الثغرة الرئيسة التي كشفتها الوثائق، " شف المستورمعركة ك"السلطة تدفع 
والتي آن أوان سدها بإحكام، قبل أن تُؤتى القضية الفلسطينية منها، وقبل أن تتحول إلى حصان طروادة 

لوكهم وتتسبب في إسقاط القلعة من داخلها، إنهم يعيدون انتاج كل أسباب القلق وانعدام الثقة بهم وبس
  .ليس باسمنا: إنهم يدفعون شعبهم دفعاً للصراخ بأعلى الصوت. وأدائهم

  28/1/2011الدستور، عّمان، 
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  الستير كروك

. الماضية تعتبر إقامة دولة فلسطينية أمراً جوهرياً في السياسة الخارجية الغربية، خالل العشرين عاماً
شعور الفجيعة، بالدرجة نفسها تقريباً من " عملية السالم"ة للبعض، عزز االنهيار الواضح لــ فبالنسب

كان إعالن دولة فلسطينية، بالنسبة للكثيرين، الفتاً للضمير، وهي مسألة تندرج ضمن . نهاية الحضارة
. منطقة الشرق األوسطوكان ينظر إليها أيضاً، كعالج أساسي ألمراض أوسع نطاقاً في . العدالة اإلنسانية

  .ويبدو أن أنفاسها األخيرة تقود المنطقة بشكل أقرب إلى حافة الهاوية
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المفارقة في األمر تكمن في أن هذا االنهيار لعملية السالم، ربما يكون أمراً طيباً، ذلك أنه يضع نهاية 
دالً من أن تنشأ من الوقائع للتصور الخيالي بأن الدولة الفلسطينية سوف تنشأ من أفضل النوايا الغربية، ب

لقد بدأ المسعى نحو إقامة الدولة الفلسطينية، منذ أن حددها . السياسية لمنطقة الشرق األوسط نفسها
لكن المعاني تتحول بمرور الوقت، وأصبحت .  هدفاً بعد حرب الخليج األولى1991مؤتمر مدريد عام 

  .ة في داخله منذ فترة طويلةاألفكار جوفاء مثل المحار الذي ذبلت الكائنات الحي
لم يعد يحمل المعنى الذي كان يهدف إليه من قبل، فهو ينطوي على مفهوم معاكس اآلن، وهو " قيام دولة"

وهو استراتيجية إدارة السيطرة " احتالل مخفف"أن الدولة لم تعد تعني الحكم الذاتي واالستقالل، ولكن 
الجديدة في إطار هذا المفهوم بشكل أكثر ارتياحاً، وإن كان وربما تعيش النخبة الفلسطينية . واالحتواء

  .ذلك وسط فقر عام مستمر
ربما يكون قد تم إخفاء األدوات المرئية لالحتالل والتحكم في حياة الفلسطينيين، عن األعين المجردة 

تزال احتالالً ال " الدولة"فمثل هذه . بشكل أفضل، بل تتم إدارتها عن بعد من خالل التكنولوجيا الجديدة
رغم ذلك، في ظل وجود أمنها الداخلي الفلسطيني والحدود واألجواء والمياه واالقتصاد، وحتى مجالها 

سوف تترك قضايا القدس . ، تحت السيطرة األمنية غير القابلة للتحدي من إسرائيل"الكهرومغناطيسي"
ريقة ما، ال تعد هذه النتيجة أمراً بط. والالجئين، وحتى وضع وادي األردن، معلّقة إلى أجل غير مسمى

مستغرباً بعد عقدين من الزمان، فقد غرست منذ لبداية من خالل اإلذعان الغربي لفكرة إسرائيل 
االستثنائية في حق تقرير المصير، التي بموجبها حصرت الضرورات األمنية اإلسرائيلية الحيز الذي 

  ".حل"يتعين على الفلسطينيين من خالله إيجاد 
فر نهاية عملية السالم لحظة نادرة من وضوح صارخ في الوقت الذي يسقط الستار، بما يكشف عن تو

لم يكن أمراً مطروحاً أبداً، " دولة"والحقيقة هي أن فكرة . الخيال الكامن وراء سرد قصة الدولتين
ذا من شأنه أن فالكثيرون في إسرائيل لم يكونوا مرتاحين حيال مفهوم دولة األغلبية اليهودية، ألن ه

كانت األيديولوجية الصهيونية دائماً، باعتبارها نظاماً للحقوق . يضفي على األقلية مساواة في الحقوق
كان حل الدولتين . التفضيلية لليهود وغير اليهود، بطبيعتها محل صراع مع فكرة وجود أغلبية يهودية

، في مقابل قيام "دولة األغلبية اليهودية"ا سوف يضفي طابعاً رسمياً إلسرائيل غير الصهيونية، باعتباره
فاالعتراف بأن حل الدولتين لم يعد مطروحاً، يفتح الطريق أمام تصور المسارات . دولة فلسطينية

يذكرني الوضع في الشرق األوسط اليوم، في بعض . األخرى التي ال تعتمد على الوساطة الغربية
األزمة إلى " الوضوح"في ذلك الوقت، قادت لحظة من . ياجوانبه، بتجربتي منذ ثالثين عاماً في إفريق
فقد استغرق األمر عقداً آخر لكي تصبح ناميبيا . ناميبيا/ عملية سالم أخرى في جنوب غرب إفريقيا

فما جعل محاولة إقامة دولة هناك تفشل في البداية، ثم بعد ذلك تكلل بالنجاح، ينطوي . أخيراً دولة مستقلة
في منطقة الشرق األوسط . دروس بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط في السنوات المقبلةعلى الكثير من ال

، وهو الذوبان "المعارضين"أو " المؤيدين للسالم"اليوم، هناك استقطاب صارم آخر اتسم به الجميع، سواء 
 بقية الدول فالعداء اإلسرائيلي المتزايد بشأن المستوطنات وغيرها من القضايا، وسع الفجوة مع. السريع

. وباختصار؛ هناك ديناميكية وسالسة جديدتان في المنطقة، ليس للغرب دور المشارك فيهما. في المنطقة
  .تماماً" حاضرة"كلياً، ولكنها ليست " غائبة"فأميركا ليست 

إن إسرائيل تريد أن تلعب : "، صرح بالقول"تامر باردو"تقول تقارير إن رئيس جهاز الموساد الجديد 
وبحسب .  رئيسياً في مساعدة الغرب للفوز بالحرب الباردة الجديدة مع المتطرفين في المنطقةدوراً

، بطبيعة الحال، أن تكون "إسرائيل"لطالما رغبت : "إسرائيل"وصف اللورد بلفور، عند إعالن قيام دولة 
  ".للثقافة الغربية الوليدة من جديد إلى دول المنطقة" النور"جيباً للغرب، و

الغرب، أم أنها فقط سوف تفضي إلى مزيد من العزلة " استراتيجية الحرب الباردة"، هل ستخدم ولكن
 قادرة على التحرك "إسرائيل"؟ لم تعد "الناشئ الجديد"كا في الشرق األوسط ي وأمر"إسرائيل"وتناقص دور 
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لح الغربية، فإنها وبدالً من أن تكون مركزاً لتعزيز المصا. عسكرياً دون اإلفالت من العقاب المطلق
أصبحت مصدراً لعدم االستقرار، وبالتالي للمسؤولية، بالقدر نفسه الذي يتعين على الغرب أن يوجه 

  .اهتمامه الكامل إلصالح اقتصاده، ومواجهة التحول في القوة على يد الصين الصاعدة
  28/1/2011البيان، دبي، 

  
  من يحمي الالجئين الفلسطينيين في البرازيل؟ .53

  عرابيعصام 
منذ بداية معاناة الالجئين الفلسطينيين في البرازيل، ومنذ أن بدأت أوضاعهم بالتدهور والتوجهه نحو 
األسوأ ونحو المصير المجهول و اإلساءة لهم، وعدم اإلهتمام أو اإللتفات للحاالت الصحية وعلى 

لبعض لتشويه وطمس األخص الحرجة منها والتنصل من عالجها، والمحاوالت الجبارة التي بذلها ا
الواقع المرير الذي يعانيه الالجئين الفلسطينيين في البرازيل والتي وصلت بذل قصار جهدهم لمنع 
صحفيين فلسطينيين ومراسلين من الوصول إلى المعتصمين في برازيليا وإلى أماكن تواجد الالجئين 

ن جهة وتآمر من جهة ُأخرى لتقصي حقيقة ما يجري وما يعانيه الالجئين من أوضاع وظروف سيئة م
...  

فقد أصبح جلياً أن الالجئين الفلسطينيين في البرازيل هائمون بدائرة تآمرية مغلقة يحكم إغالقها الغريب 
والقريب، فإذا كانت ضربة الغريب مؤلمة فضربة القريب هي القاضية، فعندما كانت ما تسمى بالفدرالية 

 أحد مؤسسات الجالية الفلسطينية في البرازيل أحد أطراف الفلسطينية ومن يقف خلف كواليسها وهي
المفوضات مع الحكومة البرازيلية والمفوضية العليا على المشروع التآمري لجلب الالجئين الفلسطينيين 
إلى البرازيل، ولعبت هذه الهيئة دوراً كبيراً بالكذب والتآمر على الالجئين جنباً إلى جنب مع المفوضية، 

ت المعاناة والمشاكل واإلعتصامات وبعد إخفاء المفوضية لعنوانها إبتعد الجميع ولم يعد من وعندما بدأ
تفاوض على جلبهم يذكر أن هناك الجئين ساهم هو في جلبهم وتجنبوا التدخل فيما يخص الالجئين، مع 

لبرازيل البلد الذي مراعاة ليس الجميع فكما قلنا سابقاً حاالت التمييز وجدت في التعامل مع الالجئين في ا
  ...قيل عنه ليس فيه تمييز 

إضافة إلى تسليم الالجئين لعصابة النساء في بورتو آليغري للمؤسسة المجرمة المسماة آساف الدينية 
التابعة ألحد الكنائس البعيدة كل البعد عن أي دين أو عرف إنساني أو أخالقي ذات اإلدارة اليهودية 

رامة الالجئين الفلسطينيين تحت مصطلح البرنامج اإلنساني، وال عجب في المشرفة على إذالل وإهانة ك
ذلك، فاإلنسانية اليوم هي األداة التي تُستخدم لتشريد وقتل وإبادة الشعوب، فكان تهجير أبائنا و أجدادنا 
ه من فلسطين ألسباب إنسانية وإقامة الدولة الصهيونية على أجساد الشهداء وأنقاض بيوت شعبنا و أرض

ألسباب إنسانية وقتل أهلنا باألرض المحتلة ألسباب إنسانية كذلك وإهداء الصهاينة ما يزيد عن نصف 
بلدنا وأرضنا الطاهرة المقدسة سبباً بغاية اإلنسانية وإحتالل العراق وحمام الدم فيه كان سبباً إنسانياً، 

  ....واألسباب اإلنسانية لقتلنا وتشريدنا كثيرة جداً 
باب اإلنسانية أيضاً تم جلب الالجئين الفلسطينيين إلى البرازيل، بلد الضياع وساحة القتل ولنفس األس

والعصابات واإلجرام المفتوح، وبإسم اإلنسانية كذلك يتم تشريدهم والتلذذ على معاناتهم وآالم مرضاهم 
  ..وضياع مستقبل أطفالهم في شوارع البرازيل

 الذي يخوضنه في الغابة البرازيلية المليئة بالوحوش التي تكالبت فبعد معاناة الالجئين مع صراع البقاء
عليهم لتنهشهم بالتآمر والتخاذل بمريضهم وطفلهم ومسنهم وكل ما هو إنساني فيهم، لم تكن النتيجة إال 
مزيداً من الضياع والتشرد لحاالت إنسانية على أطراف الطرقات بالحر والبرد والمرض ال يملكون إال 

هم عليهم، ويتمسك الباقون بشققهم التي لم يعد مرحب بهم فيها بعد سحب المفوضية لكفالتها عن رحمة رب
الالجئين في البرازيل وتهديدهم بقوة الشرطة والمحاكم وسمعنا نداءات وإستغاثات أحد األخوة الالجئين 
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قة التي يسكنها وقرأنا إبراهيم الغويني وما يتعرض له بين الحين واآلخر من تهديدات بالشرطة ليخلي الش
  ....مؤخراً عن طرد أحد األخوة الدكتور عصام مع طفليه من سكنه

وحسب االخبار الواردة من كافة مناطق سكن الالجئين أن معظم العوائل تعيش بالديون والقلق من هذه 
جئين أن األوضاع وعلى التبرعات والمساعدات أحياناً من األهالي البرازيليين، وحسب شهادة أحد الال

العديد من أخواتنا لجأنا لبيع الخبز في أبواب الجوامع ليتمكنوا من سداد جزء من متطلبات الحياة 
  ..العصيبة في البرازيل

وإلى متى سيضل الالجئين يعيشون بالتبرعات إن وجدت في بلد مثل البرازيل ال تتوفر فيها شروطاً 
مكن من الحفاظ على عاداته وتقاليده ومعتقداته الدينية ألدنى متطلبات العيش الكريم لالجئ الفلسطيني ليت

كما ضمنوا لالجئين بإحترام تلك األمور التي هي مكون أساسي من حياة الالجئ في مثل المجتمع 
  ..البرازيلي

وهل جلب الالجئين ليعيشوا بالتبرعات والصدقات، واي لجوء هذا ؟ وأي بلد مستضيف تلك البلد التي 
لالجئين وال تهيئ لهم سبل العيش الكريم وعالج المرضى، وقد سمعنا منذ أيام عن تقوم بإستضافة ا

إستصدار أمر من المحكمة بطرد أحد األخوة من الالجئين مع طفليه من بيتهم لعدم مقدرته على دفع 
 أحد الالجئين في البرازيل عن تجربته عندما) أبو حنان ( اإليجار، وقد روى لنا في وقت سابق األخ 

إفتتح مطعم ولم يلبث إال مدة بسيطة حتى خسر المشروع وإنتهى بغرق الرجل بديون الزال يسدد فيها، 
وعن األخوة من آل قدسية الذين إفتتحوا فرناً إنتهى المشروع بالخسارة و أغلقوه ليتوجهوا بعدها للعمل 

لة التي يبيع أبنائهم الثالثة والعائ بالمناطق الحدودية ويعودوا أدراجهم بعد تعسر الحال من حيث أتوا،
األقراص في شوارع بورتو آليغري ليحصلوا على قوت يومهم وأخر تجربة لألخ أحمد الذي كان يفتتح 
محالً صغيراً في قرية يعيش من دخله إلى أن صادرت الشرطة كل البضاعة التي يملكها وأغلقت المحل 

ر، العمل ليس عيباً، لكن ليست هي هذه الحياة لينتهي به المطاف يعمل صباحاً في فندق ومساًء في با
المنشودة لالجئين الفلسطينيين بعد العذاب والمرار، فمكان األطفال بدالً من بيع األقراص والبحث عن 
قوت يومهم وبدالً من ان تنام الطفلة نيفين في شوارع البرازيل من المفترض أن يكون مكانهم في مقاعد 

  ... في أي مكان يبنون مستقبالً زاهراً ال أن يضيعوا في شوارع البرازيلالدراسة حالهم حال اقرانهم
إن إستمرار أوضاع الالجئين الفلسطينيين في البرازيل بالتدهور على هذا النحو سيؤدي إلى مزيد من 
الكوارث والمآسي واأللم دون أي تحرك يذكر بموقف يسوده الصمت القاتل على هذه المعاناة التي وصل 

الى أبعد الحدود، ألم يحن الوقت لتدخل جاد من قبل السلطة الفلسطينية عبر قنواتها السياسية صداها 
لوضع حد لما يجري وإخراج الالجئين من هذه المعضلة البرازيلية، أليسوا من يعانون في البرازيل هم 

 لماذا هذا الصمت من مكونات هذا الشعب، أم أنهم أصبحوا برازيليين، وإذا كانوا من مكونات هذا الشعب
  ..القاتل والتعتيم على معاناتهم ؟ ولماذا الخجل الرسمي من طرح قضيتهم بشكل جدي وفاعل 

أطالب األخوة في حماس والجهاد والجبهة الشعبية . ومن هنا ُأطالب األخوة في كافة الفصائل الفلسطينية 
خص الفلسطينية ألن من يعانون وكل فصيل يقول أنا فلسطيني وأطالب منظمات حقوق اإلنسان وعلى األ

هم فلسطينيون، ُأطالبهم بإرسال لجنة موحدة تمثل الفصائل الفلسطينية ومنظمات و هيئات حقوق اإلنسان 
ولجان تابعة لمنظمات المجتمع المدني لتقصي حقيقة الجريمة المرتكبة بحق الالجئين الفلسطينيين 

ة ومسنين وأطفال والعمل على إخراجهم من هذا والمعتصمين في العاصمة برازيليا من حاالت مرضي
  ..الجحيم الذي يفتك بكل ما هو إنساني فيهم، يفتك بالطفل والمسن والمريض

  28/1/2011القدس العربي، لندن، 
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  28/1/2011، السعودية، الوطن اون الين

    


