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   لالجئين وال دولة من دون القدس"عدالة حقيقية ":"أصلية" بوثائق "الجزيرة"منظمة التحرير ترّد على  .1

ل على أن حل قضية  شددت منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضاتها مع إسرائي:  أ ف ب-رام اهللا 
لهم، وأن دولة فلسطينية قابلة للحياة ال يمكن أن تقوم من دون » يحقق العدالة الحقيقية«الالجئين يجب أن 

جاء هذا الموقف في وثائق رسمية قدمتها منظمة التحرير في حزيران . أن تكون القدس عاصمة لها
فرانس «مسؤول فلسطيني كبير لوكالة  في إطار المفاوضات مع إسرائيل، وسلمها 2010عام ) يونيو(

  .أخيراً» برس
القطرية بنشر مئات الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات » الجزيرة«ويأتي اإلفصاح عنها بعد قيام قناة 

 اإلسرائيلية والتي تتهم المفاوضين الفلسطينيين بتقديم تنازالت كبيرة إلسرائيل، خصوصاً -الفلسطينية 
معدة لغرض النقاش فقط وال يتم «والوثائق التي حصلت عليها الوكالة .  والالجئينفي ما يتعلق بالقدس

  .»االتفاق على شيء حتى يجرى االتفاق على كل شيء
تضم هذه الوثائق األصلية الرؤية الفلسطينية للحل في شأن قضايا «: وبحسب المسؤول الفلسطيني

. » واألسرى ورفات الشهداء المحتجزة لدى إسرائيلالالجئين والقدس واألمن والحدود والمياه واالستيطان
إنها قدمت رسمياً إلى الواليات المتحدة باعتبارها الوسيط والراعي للمفاوضات، كما تم تسليمها «وقال 

، وإلى رئيس لجنة المتابعة العربية الشيخ حمد بن جاسم )عمرو موسى(إلى األمين العام للجامعة العربية 
  .»ى كل من مصر واألردنرئيس وزراء قطر، وإل

اعتراف إسرائيل بحق عودة «وبحسب الوثيقة التي تتطرق لالجئين، فإن منظمة التحرير تعتبر أن 
الالجئين الفلسطينيين وتعويضهم يجب أن يشكل نقطة انطالق لعملية تفضي إلى خلق واقع اجتماعي 

. » من حقوقهم والتمييز بينهموسياسي واقتصادي ال يقوم على أساس االضطهاد والقمع وحرمان الناس
هذا االعتراف لن يخلق أزمة دائمة بالنسبة إلى إسرائيل، ومن األهمية بمكان أال يوفر الحل «وتضيف أن 

المرتقب لقضية الالجئين مجرد تسوية سياسية رفيعة المستوى، بل يتوجب أن يكفل هذا الحل العدالة 
  .»قود للتعافي من التجربة المريرة التي خاضوهاالحقيقية لالجئين أنفسهم ألنهم يحتاجون إلى ع
من غير المحتمل أن تكتب االستدامة ألي اتفاق سالم يعجز «وحذرت منظمة التحرير في الوثيقة من أن 

عن معالجة قضية الالجئين ألن من شأن ذلك أن ينزع الصفة الشرعية عن أية جهود تبذل في سبيل 
  .»ودة، فال يمكن أن نصل إلى السالم على حساب الضحاياالتوصل إلى السالم أو التسوية المنش

لن «وفي محاولة لطمأنة إسرائيل، أكدت الوثيقة أن اعتراف الدولة العبرية بحق الالجئين بالعودة 
تتمخض عنه إعادة تشكيل الواقع االجتماعي واالقتصادي في الشرق األوسط بين عشية وضحاها، ولن 

نفيذ إعادة األوضاع االجتماعية واالقتصادية في الشرق األوسط إلى تترتب عليه حال وضعه موضع الت
إلى «وأوضحت أن المنظمة تسعى إلى التوصل . ، أي قبل قيام إسرائيل»ما كانت عليه قبل ستين سنة
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 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 194حل عادل متفق عليه لقضية الالجئين بموجب القرار 
  .»ة السالم العربية التي تدعو إلى حل عادل متفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيينالمستند إلى مبادر

اعتراف إسرائيل بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم سيفتح «وترى القيادة الفلسطينية أن 
إذ يتعين الطريق للتفاوض على طريقة تنفيذ هذا الحق ويعتبر االختيار عنصراً محورياً في هذه العملية، 

  .»السماح لالجئين الفلسطينيين باختيار كيفية إنفاذ حقوقهم وتسوية أوضاعهم
يجب أن تنحصر الخيارات المتاحة لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل أو إعادة التوطين «: وتابعت

كما . »خرىفي الدولة الفلسطينية العتيدة أو دمجهم في الدول المضيفة أو إعادة توطينهم في دول أ
الذي وقع بالالجئين من خالل االعتراف بمسؤوليتها » جبر الضرر«تتطرق الوثيقة إلى قيام إسرائيل بـ 

  .عن مأساتهم ورد أمالكهم أو تعويضهم، إضافة إلى تعويضهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم
لمفاوضين الفلسطينيين وفي ما يتعلق بموقف الوفد الفلسطيني من القدس، وبحسب هذه الوثائق، فإن ا

 1967القدس الشرقية بموجب حدودها البلدية التي كانت قائمة قبل احتاللها عام «يطالبون بأن تكون 
  .»عاصمة دولة فلسطين، وتكون القدس الغربية عاصمة دولة إسرائيل

الفلسطينيون يتمتع المواطنون «: وبحسب ما ذكرت الوثيقة التي تعبر عن الرؤية الفلسطينية للحل النهائي
. »المقدسيون بالحقوق االجتماعية واالقتصادية كافة التي اكتسبوها وهم خاضعون لالحتالل اإلسرائيلي

االعتراف بالقدس الشرقية بصفتها عاصمة لدولة فلسطين أمر ال غنى عنه، فلن «وجاء في الوثيقة أن 
  .»تقوم من دون هذا االعتراف دولة فلسطينية قابلة للحياة

لألراضي في حال توقيع » طفيف«ضاً في الوثائق أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا على تبادل وجاء أي
أن يكون في المنطقة الجغرافية ذاتها لألراضي المتفق على التبادل «أي اتفاق سالم مع إسرائيل، شرط 

  .»فيها وبالنسبة نفسها
  29/1/2010الحياة، لندن، 

    
   "الجزيرة" تعلن براءتها من وثائق الضفةقيادات أمنية في : قدس برس .2

في لندن، أن قيادات أمنية في الضفة الغربية وصفها         " قدس برس "أبلغ مصدر فلسطيني مطلع وكالة      : غزة
أجرت اتصاالت عبر وسطاء بقيادات في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة، وأعلنـت              " الوازنة"بـ

يتصل بالتنسيق األمني واسـتهداف شخـصيات قياديـة فـي           فيما  " الجزيرة"براءتها مما تضمنته وثائق     
  .المقاومة الفلسطينية

وذكر المصدر، الذي طلب االحتفاظ باسمه، أن هذه القيادات األمنية التي اتصلت بقيادات حكوميـة فـي                 
غزة أوضحت لها أنها لم تكن طرفا في أي استهداف لرجاالت المقاومة، وأنها ليـست طرفـا فـي أي                    

ويأتي إعـالن قيـادات      .، على حد تعبيره   "الجزيرة" بها المفاوضون مما كشفته وثائق قناة        تنازالت تقدم 
أمنية في الضفة لبراءتهم من التورط في استهداف رجاالت المقاومة في وقت تشهد فيه مختلـف مـدن                  

ان بشأن القـدس واالسـتيط    " الجزيرة"الضفة الغربية ارتباكا سياسيا غير مسبوق بسبب ما خلفته وثائق           
" الجزيـرة "وحق العودة وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة والتنسيق األمني، من ردود فعل غاضبة حيال              

  .ودولة قطر
 28/1/2011قدس برس، 

  
   لنزع الشرعية عن المفاوضين ورفع الغطاء العربي عنهموطنيالتشريعي يطالب بموقف  .3

غزة ورام اهللا، حول األبعاد الخطيرة لما عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، في كل من مدينتي : غزة
القطرية خالل األيام الماضية، وذلك بحضور قادة الفصائل الفلسطينية، " قناة الجزيرة"نشر من وثائق في 

  .والعمل الوطني وممثلين عن أساتذة الجامعات، إضافة إلى عدد من ممثلي الالجئين والوجهاء
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) 27/1( المجلس التشريعي، خالل الجلسة أمس الخميس أحمد بحر، النائب األول لرئيس. وطالب د
فصائل المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة العمل على بلورة خطة جامعة وموقف وطني مسئول 

أرباب التنازل والسقوط السياسي "يكبح االنحدار الحاصل، وينزع الشرعية المدعاة عن من اسماهم 
، ويحاسب كل من تورط وتغول على "ا ويغتصبون إرادته الوطنيةواألمني الذين يزعمون تمثيل شعبن

  .حقوق ودماء وأعراض الشعب الفلسطيني
كما دعا بحر خالل كلمته االفتتاحية لجلسة المجلس قوى وفصائل الشعب الفلسطينية ولجانه الشعبية 

فة، واالصطفاف وشرائحه االجتماعية إلى التوحد في مواجهة النهج والمسار الكارثي للسلطة في الض
  .خلف إستراتيجية وطنية موحدة لحماية األرض والحقوق والثوابت والمقدسات

وناشد بحر الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وقادة الدول العربية واإلسالمية لتحمل 
لتي ا"مسؤولياتهم كاملة تجاه فلسطين وشعبها وقضيتها، ورفع الغطاء العربي عن السلطة في الضفة 

تصر على اقتراف الخطايا والموبقات الوطنية، ورهن حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني إلرادة 
  .على حد تعبيره". وإمالءات االحتالل

ونوه بحر إلى أن المجلس التشريعي، وفي إطار واجباته ومسئولياته الوطنية، قام بسن ثالثة قوانين بهذا 
نون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، وقانون حماية حق الخصوص، وهي قانون حماية المقاومة، وقا

عودة الالجئين، وذلك بهدف حماية مشروعنا الوطني من عبث العابثين وسقوط الساقطين وتفريط 
  .المفرطين، حسب قوله

 28/1/2011قدس برس، 
  

  عباس غير مرحب به في األردن ودحالن وراء تسريبات الجزيرة: المركز الفلسطيني لإلعالم .4
أكد مصدر فلسطيني مطلع، أن رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس، سيغادر موقعه –رام اهللا 

خالل هذا العام بعد شعوره باإلهانة من تعامل الدول العربية معه، إلى جانب الضغوط واإلهانات التي 
  .يتعرض لها من سالم فياض

إن عباس لم يعد يتحكم بشيء في "  لإلعالمالمركز الفلسطيني"وقال المصدر القريب من سلطة فتح لـ
  .الضفة الغربية، التي بات يمسك بأوراق اللعبة فيها سالم فياض

وذكر المصدر أن عباس بات يحصل على المخصصات المالية الخاصة بمكتبه بنوع من اإلهانة الكبيرة، 
ة فياض غير الدستورية، الفتاً إلى أنه عباس وحركة فتح عجزا عن إجراء تعديل لوزيرين فقط في حكوم

  .بسبب انعدام تأثيرهم، وإمساك فياض بالتمويل الذي يوجه للسلطة
وأشار المصدر إلى أن عباس بات يواجه بنقد الذع في األردن، وأن هناك توتراً في العالقة مع أوساط 

تراوح القصر الملكي رغم ما تحاول أن تخفيه أوساط السلطة الرسمية، إلى جانب عدم تقدير مصري ي
  .بين المد والجزر

وبخصوص الوثائق المسربة حول المفاوضات، قال المصدر إنه بالرغم من توجيه اتهامات إعالمية من 
قبل أوساط السلطة في  رام اهللا لموظفين في دائرة المفاوضات بالوقوف خلف هذا التسريب، إال أن 

 مع عباس ويخضع لتحقيق بتهمة محاولة االتهام الداخلي الحقيقي هو لمحمد دحالن الذي اختلف مؤخراً
  .االنقالب عليه

وذكر المصدر أن الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة ال تتعلق فقط بشئون المفاوضات، وإنما فيها وثائق 
  ."أمنية ال تكون عادة في دائرة المفاوضات

  29/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  لته الدولية بالحديث عن بوادر حسن نيةنتنياهو يحاول الخروج من عز: عريقات .5
اكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب  :وليد عوض-رام اهللا 

عريقات الجمعة ان نتنياهو يحاول الخروج من عزلته الدولية عبر الحديث عن بوادر حسن نية وتقديم 
  .تسهيالت

ة عن امله في ان تؤكد اللجنة الرباعية الدولية التي ستجتمع في واعرب عريقات في تصريحات صحافي
 بما فيها ضم 1967القادم ان كل ما اتخذ من اجراءات اسرائيلية منذ عام ) فبراير(الخامس من شباط 

القدس هو الغ وباطل وان تعتمد المرجعية بان تقود عملية السالم لدولتين تشمل دولة فلسطينية مستقلة 
  .دس الشرقيةعاصمتها الق

وشدد عريقات على ضرورة ان يكون بيان اللجنة الرباعية حول ادانة االستيطان ملزما ووجود آليات في 
وبين انهم يتواصلون مع اطراف الرباعية من اجل ان يكون هذا البيان متكامال فيما يتعلق بالدعوة  .ذلك

ولفت عريقات الى وجود اتصاالت من  .لوقف االستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي ويشمل القدس القدس
   .دول عربية عدة وجامعة الدول العربية للتأكيد على ذلك

المسألة ليست بوادر حسن 'وفي تعليقه على بوادر حسن النية االسرائيلية التي يعدها نتنياهو قال عريقات 
ه طريقة نتنياهو نية نحن شعب تحت االحتالل ويسعى للحرية واالستقالل وليس لبوادر حسن نية وهذ

توصلنا الستنتاج الى ان هذه الحكومة االسرائيلية ليست 'واضاف  .'الذي يحاول ان يخرج من عزلته
واكد ان السلطة الفلسطينية ستستمر في السعي للحصول على اعتراف  .'شريكا في السالم نتيجة لمواقفها
عتراف الدول بالدولة الفلسطينية وان واعرب عن امله في ان يستمر ا .دول العالم بالدولة الفلسطينية

تخرج اللجنة الرباعية بيانها المنشود وان يستمر العالم في سعيه بالتزام اسرائيل بوقف االستيطان بما في 
  .ذلك النمو الطبيعي، مشيرا الى ان اسرائيل تعاني من عزلة دولية لم يسبق لها مثيل

  29/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  لن تنال من عزيمة الفلسطينيينلمستوطنين  جرائم ا:عباس .6
امس، التعازي لعائلة قادوس، وأدان في برقية ) ابو مازن(قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس  :رام اهللا

الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون والتي تأتي ضمن سلسلة الجرائم المستمرة ضد «ارسلها للعائلة 
أن «وأكد ابو مازن . »ته والنيل من عزيمته وصموده في أرض وطنهشعبنا األعزل بهدف كسر إراد

  . »هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا وتمسكه وصموده فوق أرضه المباركة
وادانت الحكومة الفلسطينية اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني، وقال الناطق باسم الحكومة 

ت الحالة الوحيدة التي يتم فيها قتل المدنيين بدم بارد، وهذا إنها ليس«غسان الخطيب في بيان صحافي 
. »جزء من ممارسات المستوطنين المتكررة والتي تمتنع الحكومة اإلسرائيلية عن ردعها والحد منها

ودعا الخطيب إسرائيل لتقديم القتلة إلى العدالة على الرغم من ضعف األمل في ذلك، حيث شهدت 
الحكومة اإلسرائيلية ال «وأضاف . را وتكرارا مثل هذه األعمال دون عقاباألراضي الفلسطينية مرا

وطالب . »تجرؤ أو ال ترغب في محاسبة وتحدي المستوطنين، الذين يعتبرون أنفسهم فوق أي قانون
التدخل لحماية الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة إسرائيل ووضع حد «الخطيب المجتمع الدولي بـ

  .»الستمرار في أعمالهم اإلرهابية ضد الفلسطينيين العزلللمستوطنين ومنعهم من ا
  29/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "الوثائق" ضباط غربيين في قضية ثالثة السلطة تطلب استجواب :ديلي تليغراف .7

ذكرت صحيفة ديلي تليغراف الصادرة، أمس، أن السلطة الفلسطينية ابلغت بريطانيا أنهـا             : )يو بي آي  (
، تشتبه في تورطه بتـسريب أكثـر مـن          )6إم آي   (ب ضابط سابق بجهاز أمنها الخارجي       تريد استجوا 
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وقالت الصحيفة إن ألستير كـروك، الـذي عمـل لـصالح            .  وثيقة سرية تتعلق بعملية التسوية       1000
 عاماً، واحد من ثالثة رعايا غربيين تريد السلطة أن يمثلوا أمام لجنة             30المخابرات البريطانية ألكثر من     

وأضافت أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أكد أن السلطة ال تـسعى العتقـال               . تحقيق  
كروك ولم تتهمه بارتكاب أية جريمة، كما أن مسؤولين فلسطينيين آخرين لم يكشفوا عن الـدور الـذي                  

  .يشتبهون بأن يكون لعبه في تسريب الوثائق التي حصلت عليها قناة الجزيرة 
حيفة أن كروك ال يعتقد أن لديه امكانية الوصول المباشر إلى الوثائق كونه ال يعمل لحساب                وأضافت الص 

السلطة الفلسطينية، ما يقترح بأن دوره اقتصر على سمسرة عملية تسريب الوثائق الفلسطينية في حـال                
اب كليتـون   وذكرت أن المسؤولين الفلسطينيين يريدون أيضاً اسـتجو       . كان له أي دور في هذه العملية        

، ”الجزيـرة “سويشر حارس األمن السابق في وزارة الخارجية األمريكية الذي يعمل اآلن مراسالً لـدى               
 . وشخص فرنسي آخر لم يكشفوا عن اسمه

  29/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  حملة الجزيرة جاءت بتوجيهات إسرائيلية: الهباش .8
لدينية محمود الهباش، في خطبة الجمعة في مسجد قال وزير األوقاف والشؤون ا: كفاح زبون - رام اهللا

 كان يعلم عن الحرب التي ستشن على عباسان قناة الفتنة ادعت أن «جمال عبد الناصر في رام اهللا، 
قطاع غزة، إال أنها لم تقل إن قادة حماس كانوا يعلمون عنها، وأن الرئيس دعا قادة حماس مرارا إلى 

 في القطاع، إال أنهم رفضوا ذلك، وكان الضحية أبناء شعبنا هناك، واليوم تمديد التهدئة لحقن دماء شعبنا
  .»جددوا التهدئة تلقائيا منذ عامين بشكل متواصل ومن طرف واحد فقط

، متهما قناة »ان شعبنا واع وأفشل مخططات الجزيرة في ما ادعته عن كشف المستور«واضاف 
لذين يصدرون لهم األوامر، خدمة ألعداء هذه األمة، ال يخدم سوى أسيادهم ا«الجزيرة بأن ما نشرته 

وقال الهباش . »ولزرع الفتنة بين صفوف أبناء شعبنا الذي هو أكبر من كل هذه األكاذيب واالفتراءات
ان الجزيرة اجتزأت العبارات من دون إكمال معانيها وبنت عليها مواقفها، بعد إضافة األكاذيب، «

  .»ادتنا الشرعيةلضرب القضية الفلسطينية، وقي
، إسرائيليةهذه االفتراءات خرجت بعد لقاء مدير قناة الجزيرة في الدوحة، مع قيادات «وبحسبه فان 

ما بثته قناة الفتنة ومن يحضنها ويساندها ويمولها، جاء خدمة للعدو اإلسرائيلي، ضد مقدساتنا  «وأردف
  .»وأبناء شعبنا

التي تحاول زعزعة الشارع الفلسطيني وإثارة «ة الجزيرة، ودعا الهباش، الفلسطينيين إلى مقاطعة قنا
  .»الفتنة

وخرج آالف المتظاهرين المناصرين للرئيس الفلسطيني في رام اهللا والخليل امس، وهتفوا ضد الجزيرة 
وخاطب . واحرقوا صور أمير قطر، بينما حملوا صور ابو مازن، في مشهد متكرر في الضفة منذ ايام

موقفكم هو أبلغ رد، «رين في الخليل، كبرى المدن الفلسطينية، قائال عبر الهاتف، ابو مازن المتظاه
تعبرون عن أصالتكم ومواقفكم الصامدة الصادقة لحماية المشروع الوطني، ونحن سنحميه بعيوننا 

  .»وبقلوبنا وبكل ما أوتينا من قوة، ولن نسمح ألي أحد بالدخول بيننا وستبقى القدس عاصمتنا األبدية
  29/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  رفض بقاء أي تواجد عسكري إسرائيلي على األراضي الفلسطينية: ورقة موقف فلسطينية بشأن األمن .9

أكدت ورقة موقف فلسطينية بشأن األمن في مفاوضات الوضع الدائم على أن  :عبد الرؤوف ارناؤوط 
 االنسحاب الكامل من جميع األراضي إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية إنما يكون من خالل



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2040:         العدد       29/1/2011 السبت :التاريخ

الفلسطينية، ومن مجالها الجوي ومياهها اإلقليمية، وعدم بقاء أي تواجد أو سيطرة إسرائيلية عليها شرطاً 
  .أساسياً إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ولحّل النزاع القائم وتعزيز االستقرار على المستوى اإلقليمي

ن نُسلّم ببقاء أي تواجد عسكري إسرائيلي على أي بقعة من األراضي ال نستطيع أ: وقالت الورقة 
الفلسطينية، أو مجالها الجوي أو مياهها اإلقليمية أو حدودها أو طيفها الكهرومغناطيسي كجزء من اتفاقية 
السالم النهائية، بل يجب التعامل مع المخاوف األمنية االسرائيلية المشروعة من خالل تواجد الطرف 

  .ولي الثالث على نحو ما تحدده الفقرة السابقةالد
" على ان " ورقة غير رسمية" ، وتم التأكيد على انها 2010وتمت صياغة الورقة في أيار من العام 

وكجزء من هذا . نطالب بتواجد دولي قوي، يخدم بالفترة االنتقالية ومع إمكانية بقائه على األمد الطويل
يتم نشرها بموجب تفويض سلطة من األمم ) تشتمل على مراقبين(لية التواجد، نحن نطالب بقوة دو

 أو من كليهما، ويمكن أن تتبع هذه القوة لقيادة األمم المتحدة، –) الناتو(المتحدة أو حلف شمال األطلسي 
أو حلف شمال األطلسي، أو الواليات المتحدة، أو االتحاد األوروبي أو لقيادة مجموعة مؤلَّفة من هذه 

ونحن منفتحون لعدة احتماالت . ألطراف، كما يجب نشر هذه القوة بالتنسيق مع كافة الدول المجاورةا
وبدعوة من الحكومة الفلسطينية باإلمكان نشر القوة على امتداد : واضافت  .فيما يتعلق بتشكيل القوة

واشارت  "فلسطينيةالحدود الفلسطينية مع إسرائيل ومصر واألردن، وفي أماكن أخرى داخل األراضي ال
وهذا يعني أنه سيكون لها قوةٌ أمنية قوية تملك ما يناسبها . الى انه ستكون فلسطين دولةً محدودة السالح

من األسلحة من أجل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها حسب أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا 
رها دولة ذات سيادة، السيادة والسيطرة التامتين يجب أن تملك فلسطين، باعتبا" وتشدد على انه ".الشأن

  ".على مجالها الجوي
  29/1/2011األيام، رام اهللا، 

  
  على األسرى في سجونها" جنيف" بتطبيق اتفاقيات "إسرائيل"قراقع يدعو إلى إلزام  .10

يـق  دعا وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى إلزام الحكومة اإلسـرائيلية بتطب            : رام اهللا 
وأوضح قراقع   ".أسرى حرب "على المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل باعتبارهم        " جنيف"اتفاقيات  

بسبب " مأساوية"خالل لقائه وفدا تشيليا، أن األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية يعانون أوضاعا             
ة الحقوق واالمتيازات التي يجـب      امتناع سلطات االحتالل عن تطبيق االتفاقيات الدولية التي تضمن كافّ         

أن يتمتع بها المعتقلون في مناطق النزاع بالعالم، حيث أنها تستبدل هذه االتفاقيـات بقـوانين إسـرائيلية                  
  .خاصة

وأوضح قراقع، أن تل أبيب هي الوحيدة في العالم التي أقرت قانونا يسمح لجهاز مخابراتهـا باسـتخدام                  
شرعنة سياسة التعذيب   "يق مع األسرى الفلسطينيين، األمر الذي من شأنه         أساليب عنيفة خالل عملية التحق    

  ". وتأمين الحماية القانونية للمحققين اإلسرائيليين
  29/1/2011الغد، عمان، 

  
  وثائق المفاوضات تعزز االنقسام وتقلل فرص العودة إلى المفاوضات: سياسيون .11

 النار مجدداً في اإلسرائيلية -وضات الفلسطينية أشعل الكشف عن وثائق المفا:  محمد يونس-رام اهللا 
  .اللتين تتقاسمان إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة» حماس«و» فتح«العالقة السياسية بين حركتي 

وكانت العالقة بين الحركتين استقرت في األشهر األخيرة، لكن ظهور وثائق المفاوضات أعاد تفجير 
 توجيه االتهامات للرئيس محمود عباس ومعاونيه بتقديم إلى» حماس«الخالفات بينهما، إذ سارعت 

وقيادتها بلعب دور أمني » حماس«باتهام » فتح«إلسرائيل في المفاوضات، فيما ردت » تنازالت مجانية«
  .لحماية حدود قطاع غزة مع إسرائيل، واستغالل الوثائق لطرح نفسها بديالً للمنظمة وقيادتها
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ألخيرة مسيرات في قطاع غزة ضد عباس وصلت الى حد إحراق مجسم له في األيام ا» حماس«ونظمت 
خالد مشعل وقائدها في غزة » حماس«بإضرام النار في صور زعيم » فتح«وردت . والمطالبة بمحاكمته

  .الدكتور محمود الزهار
ب وقال الكات. حاولت استغالل الوثائق لتحريك الشارع ضد الرئيس عباس» حماس«ويقول مراقبون إن 

حماس حاولت استغالل الوثائق لتشكيل حالة احتجاجية شعبية في «إن » الحياة«هاني المصري لـ 
  .»األراضي الفلسطينية شبيهة بتلك الدائرة في تونس ومصر وغيرها من البلدان العربية

وبدالً من ذلك . الى الجمهور في الضفة للتظاهر ضد عباس لم تلق أي أصداء» حماس«لكن دعوات 
  .والفصائل المؤيدة لها» فتح«تظاهرات دعم وتأييد للرئيس ونهجه السياسي من جانب حركة ظهرت 

فهو من جهة أوقف . ويبدو أن النهج السياسي الجديد للرئيس عباس قلل من آثار الكشف عن هذه الوثائق
م بحملة ومن جهة ثانية، يقو.  التي تعرض لهااألميركيةالمفاوضات منذ زمن مع إسرائيل رغم الضغوط 

عام ) يونيو(دولية تهدف الى جلب اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
1967.  

الوثائق الى حدوث ردة فعل عسكية لدى كثير من » الجزيرة«وأدت الطريقة التي عرضت فيها قناة 
  .فلسطينية اكثر منها كشفاً صحافياًالفلسطينيين الذين رأوا فيها حملة إعالمية وسياسية على السلطة ال

وكثير من » فتح«وكانت الحلقة االولى من الكشف عن الوثائق األكثر إثارة للغضب بين مؤيدي 
ومذيعيها طرفاً يطلق االتهامات واألحكام أكثر منه وسيلة إعالم » الجزيرة«المستقلين، الذين رأوا في 

  .تكشف للجمهور أنباء جديدة ومثيرة
ثائق أن الجانب الفلسطيني قدم مرونة واسعة في المفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق وأظهرت الو

ويرى كثير . سالم مع اسرائيل، وأن الجانب االسرائيلي واجه هذه المرونة بمزيد من التشدد والمطالب
ات التي لم من المراقبين أن النتيجة األبرز لهذه الوثائق هي تشدد الرأي العام الفلسطيني تجاه المفاوض

  .يعد يرى فيها الوسيلة االفضل إلنهاء الصراع
ستكون فرصة العودة الى المفاوضات مستقبالً أقل بكثير، الن «: »الحياة«وقال الكاتب خليل شاهين لـ 

. »الجمهور يرى فيها وسيلة تستفيد منها اسرائيل في جلب تنازالت فلسطينية من دون ثمن حقيقي
  .»ن اسرائيل تريد ان تنهي قضية الالجئين من دون أن تقدم للفلسطينيين دولةبينت الوثائق أ«: وأضاف

 –ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس الذي رافق، وغالباً قاد المفاوضات الفلسطينية 
  .االسرائيلية منذ انطالقتها قبل نحو عقدين من الزمن، وصل الى هذه النتيجة قبل فترة طويلة

الرئيس وجد منذ زمن أن اسرائيل تستغل «: »الحياة« المقربين من الرئيس عباس لـ وأوضح أحد ابرز
المفاوضات غطاء لتهويد األرض، خصوصاً القدس، لذلك اشترط بقوة تجميد االستيطان قبل العودة الى 

الرئيس لن يعود الى المفاوضات تحت اي ظرف، النه مقتنع تماماً بعد هذه «: وأضاف. »المفاوضات
  .»ربة الطويلة ان الحل السياسي يتطلب قراراً اسرائيلياً بإنهاء االحتالل وليس التفاوضالتج

وصبت نتائج المفاوضات في مصلحة المشروع الذي يمثله رئيس الحكومة الدكتور سالم فياض والقائم 
» حفت«ويرى فياض ومعه جزء كبير من حركة . على بناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات واالقتصاد

والمستقلين، أن إنهاء االحتالل يتطلب طريقاً آخر غير الكفاح العنيف والمفاوضات، وهما الطريقان اللذان 
وهو يعتبر أن توفير مقومات الصمود والبقاء على . طبعا مسيرة الشعب الفلسطيني نحو االستقالل

ى في العمل السياسي في األرض وممارسة الكفاح الشعبي السلمي هو الطريق األقل تكلفة واألكثر جدو
  .هذه المرحلة

 29/1/2010الحياة، لندن، 
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   برفع الغطاء عن المفاوض الفلسطينيتطالبحماس : غزة .12
  شاركتأعضاء وأنصار حركة حماسمن غزة أن أعدادا كبيرة من  29/1/2011عمان،  الغد، نشرت

 بالمفاوضات والتنسيق  تنديداأمسفي مسيرات حاشدة في وسط وشمال قطاع غزة عقب صالة الجمعة 
  .األمني مع إسرائيل وبما وصفه المتظاهرون بتنازالت سلطة حركة فتح وفريقها المفاوض

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية األمة العربية برفع الغطاء عما اسماه بفريق 
  .أوسلو الذي يريد بحسبه التنازل عن قضية فلسطين

، "اصبروا مع خيار البندقية والمرابطين والمقاومة"ن في شمال قطاع غزة بقوله وخاطب الحية المتظاهري
هل يقبل الشعب الفلسطيني ان يستخف به؟ ان الوثائق التي كشفتها الجزيرة ليست جديدة علينا، "متسائال 

  ".وإن الواقع يؤكد ان المفاوض الفلسطيني تورط في التنازل والبيع وفي كل جريمة سياسية
اخلوا مسؤوليتكم منهم فهم كاذبون، واطلبوا منهم محاضر "حية هجوما الذعا ضد السلطة قائال وشن ال

  ".الدردشات أي دردشات وأنت تدردش في قضية األمة
نحن لن نفرط في أرضنا أو ذرة تراب من أقصانا وأننا لن نفرط بحق الجئينا وأسرانا فيا "وأضاف 

ا حركة فتح ومن ما يزال يحمل فيها بقية خير بحسبه إلى داعي" هؤالء باسم من تفرطون وتتنازلون؟
ال يجوز لكم أمام ما قدمته حركتكم وشعبكم، ال يجوز أن يضيع تاريخكم من أجل حفنة "إعالن موقفهم، 

  ".من المفاوضين ال تعطوهم الغطاء
الغطاء وتعلنوا أنتم أمام خيارين؛ إما أن تعطوهم الغطاء فيعزلكم شعبكم أو ترفعوا عنهم "وزاد بقوله 

  ".البراءة منهم بدالً من أن تداسوا
، أن اآلالف تجمعوا في مسيرة شاركت )بي آي يو( نقال عن 29/1/2011الخليج، الشارقة، وذكرت 

فيها حماس والجهاد اإلسالمي، وعدد من الفصائل الصغيرة األخرى ولم تشارك فيها فصائل منظمة 
  . المفاوض التحرير، ورددوا هتافات منددة بالفريق

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي، إلى بناء مرجعية وطنية تقرر في 
أال يعطوا غطاء لهذه المفاوضات وأال يعينوا “الشأن الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مناشداً العرب 

  .” مفاوضاً على طعن شعبنا
لسلطة بالتواطؤ في حرب غزة وحصارها، وتقديم تنازالت واتهم القيادي في حماس إسماعيل رضوان، ا

هذه الجماهير التي خرجت في غزة ومخيم اليرموك في سوريا "كبيرة في القدس والثوابت، معتبراً أن 
على أيدي من "الجزيرة"ودان اإلساءة التي تعرضت إليها قطر وأميرها و. "جاءت لتقول ال لهذه التنازالت

، وفي مسيرة مماثلة في جباليا، شمال القطاع شارك اآلالف أيضاً. "ع االحتاللالمتساوقين م“وصفهم ب 
ال يجوز ألحد أن يتالعب بالثوابت والحقوق ولو “أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش انه 

الرتهان يعبر عن مدى االستهتار والتخلي وا“واعتبر أن ما كشفته وثائق الجزيرة . "مجاملة مع عدو أمتنا
  ."إلرادة المحتل من قبل فريق المفاوضات

  
  "إسرائيل" بوقف اتفاقيات السلطة وتطالبالفصائل : غزة .13

عقدت عدد من الفصائل اجتماعا أمس في غزة بناء على دعوة من حركة الجهاد : فهيم الحامد -جدة 
 مصادر فلسطينية في وفق ذلك، أكدت. اإلسالمي لبلورة موقف من فحوى الوثائق وكيفية التعامل معها

أن الفصائل الفلسطينية قررت رفض أي اتفاقيات تم التوصل إليها بين السلطة » عكاظ«تصريحات لـ
  .الفلسطينية ودولة االحتالل، مشيرة إلى أن هذه النتائج غير مقبولة للشعب الفلسطيني
 أنها متمسكة بالثوابت كما شددت الفصائل على ضرورة وقف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، مؤكدة
جريمة وخروج عن «والحقوق التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني، وأن أي مساس أو تنازل عنها 

وكانت قناة فضائية عربية كشفت على مدار األيام القليلة الماضية، عن مئات الوثائق . الصف الوطني
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ئيل تمس بالحقوق والثوابت الوطنية، التي تظهر أن السلطة الفلسطينية قدمت تنازالت غير مسبوقة إلسرا
  .وعملت على استهداف المقاومة الفلسطينية بالتنسيق مع االحتالل
أن الفصائل شددت على ضرورة » عكاظ«وأفاد خالد البطش المتحدث باسم حركة الجهاد في حديث لـ

على الصلف إعادة بناء وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية، مسترسال أن أبلغ رد 
اإلسرائيلي يكون من خالل تعزز وحدة شعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية، والتمسك بالمقاومة كخيار 

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سئم من المفاوضات العبثية مع تل . وحيد السترجاع الحقوق الفلسطينية
 قيادات من حماس وحركة وحضر االجتماع .أبيب التي لم تحقق أي شيء إيجابي للقضية الفلسطينية

  .الجهاد وتغيبت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية
  29/1/2011عكاظ، جدة، 

  
  سلطة فتح تمارس اإلفساد والفتنة في ساحات عربية وإسالمية:  زهريأبو .14

المركز الفلسطيني "لـ ، في تصريح خاص"حماس" سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة .دقال : غزة
إن المعلومات التي كشفت عنها الجزيرة تؤكد أن هذا الفريق يمارس دور اإلفساد وإثارة الفتنة " "لإلعالم

  ".ليس على الساحة الفلسطينية فقط وإنما في كل الساحات العربية واإلسالمية وغيرها
األدهى من ذلك أن األمر ال يتم بناء على طلب من أطراف دولية، وإنما بمبادرة من هذا "وأضاف، 

  .وهو ما يشير إلى أي مدى وصل إليه هذا الفريق" ريق الذي يعرض هذه الخدمات، الخدمات األمنيةالف
وأوضح أن هذه الخدمات تتمثل في محاولة إضعاف األنظمة المعارضة ألمريكا، وهو ما اتضح من 

 للمعارضة الوثائق ذاتها التي أظهرت مطالبة عباس ألحد رجال األعمال الفلسطينيين تمويل إنشاء إذاعة
  .اإليرانية

وأشار إلى أن هذه الخدمات تشمل أيضاً إقامة وكاالت استخبارية للتجسس على مصالح الدول والحركات 
اإلسالمية وقوى المعارضة في معظم الساحات، مؤكداً أن هذا األمر سبق أن أثبتته الوثائق التي حصلت 

  .2007) يونيو(هذه السلطة في غزة في حزيران من داخل المقرات األمنية التابعة ل" حماس"عليها حركة 
 وبين أن األجهزة لها وكاالت أمنية في عدد كبير من الدول وانها تزود األطراف الدولية وخاصة أمريكا 
بمعلومات مختلفة ذات صبغة أمنية بالدرجة األولى، وبعض هذه المعلومات تقدمها بمقابل، وبعضها 

 مصنع األدوية في السودان، الذي استهدف بعد معلومات من محطة ترتب عليه مخاطر كبيرة مثل تدمير
  .تابعة لمخابرات السلطة بأنه مصنع لألسلحة الكيماوية

وشدد على أن كل هذه المعلومات تدلل أننا أمام فريق ساقط امنياً وسياسياً ويمارس اإلفساد بشكل غير 
  .محدود وهو ما يستدعي جهدا كبيرا لعزل وحصار هذا الفريق

  28/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ال يمكن العودة إلى حوار المصالحة دون تراجع السلطة عن تنازالتها لالحتالل: البردويل .15
 صالح البردويل إمكانية استئناف الحوار الفلسطيني مع حركة .داستبعد القيادي في حركة حماس : غزة

  .هو االقتراب من التمسك بالثوابت الفلسطينية" فتح"ة مع في المرحلة الراهنة، وأكد أن معيار الوحد" فتح"
لم تكن لنا ثقة كاملة في رموز السلطة منذ وقعوا ": "قدس برس"وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ 

اتفاق أوسلو، ولكن منطق الشراكة الوطنية يفرض على الجميع التعامل معهم، وهو تعامل كان وال يزال 
وأعتقد أن . بت الوطنية كلما اقتربوا منها اقتربنا منهم، وكلما ابتعدوا عنها ابتعدنا عنهممرتبطا لدينا بالثوا

في ظل هذه األجواء المسمومة وما خلفته الوثائق من ردود " فتح"عودة الحوار الوطني اآلن مع حركة 
هذه الوثائق فعل غاضبة لدى مختلف شرائح الشعب الفلسطيني غير وارد، إال إذا تراجعوا عما تضمنته 

  ".من تنازالت وتراجعات، فنحن ال نستطيع خذالن ماليين الفلسطينيين الذين رفضوا هذه التنازالت



  

  

 
 

  

            13 ص                                     2040:         العدد       29/1/2011 السبت :التاريخ

عندما نتأكد بأنهم شعروا بالذنب الذي اقترفوه في حق الثوابت الفلسطينية واعتذروا للشعب : "وأضاف
  .، على حد تعبيره" ممكناالفلسطيني وتراجعوا عن هذه التنازالت، فإن الحوار معهم وقتها يصبح

  28/1/2011قدس برس، 
  

  "إسرائيل"وأجهزتها األمنية تلعب دور الموظف لحماية  حمل مسؤولية اعتقالناتالسلطة ت: سعدات .16
" معا" خص الرفيق احمد سعدات امين عام الجبهة الشعبية االسير في سجون االحتالل وكالة :بيت لحم

  :بالرسالة التالية 
 وان السلطة تحمل 15/01/02رد من تفاصيل حول ظروف اعتقالي في تاريخ موقفي بشأن ما و

مسؤولية اعتقالنا في سجونها وخطيئة الموافقة على اتفاق أريحا ومن ثم اختطافنا من سجن أريحا في 
 وهذا أساسا ال ينطبق على وضعنا أو على وضعي الخاص بل هو انعكاس لسياسة التنسيق 2006آذار 

سلطة وأجهزتها األمنية كافة أن تلعب دور الموظف لحماية أمن إسرائيل واألمثلة كثيرة األمني وقبول ال
, على دفع الكثير من المناضلين حياتهم أو حريتهم ثمناً  لهذه السياسة بما في ذلك عناصر مقاومه من فتح

ً  هو رأس السلطة المرحوم أبو عمار وك ل رؤساء فالمسئول األساسي عن اعتقالي كما صرحتُ سابقا
األجهزة شاركوا بشكل أو بآخر بتنفيذ االعتقال بما فيهم توفيق الطيراوي الذي إن لم يكن مسئوالً  مباشرا 

ً  كما يقتضي , بتحقيق اعتقالي, ً بترتيب الخديعة فقد ساهم في تحقيق أغراضها ولم يحاول منعه جديا
على العموم هذا ,  ذلك مكيدة االعتقالاألمر بمن استضاف مسئوالً  لحواره ورتب من خلفه على افتراض

الموضوع أصبح من خلف ظهري اليوم وما يؤرقني هو استمرار نفس السياسة تحت عنوان تنفيذ 
التزامات باتفاقات غير محترمة بل وأقل من حبر على ورق لدى حكومة االحتالل أي أن المناضلين 

وما يهمني أكثر ليس إدانة فالن أو عالن , ق األمنيمازالوا يدفعون أثمان خطيئة االتفاقات األمنية والتنسي
  .بل إدانة منهج ال زال قائماً  وتُشكل ممارسته أكثر من خدمات مجانية بل إدانة للمقاومة الفلسطينية

  28/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  "الجزيرة" تأييدا لعباس في مواجهة قناة الضفةمسيرات لفتح في  .17
في الضفة   رام اهللا والخليلنقال عن يو بي آي، أن مدينتي 29/1/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
وخرج اآلالف من أهالي رام اهللا، بعد . ” الجزيرة“، مسيرات مؤيدة لعباس والتنديد ب شهدتالغربية 

صالة الجمعة أمس من أمام مسجد جمال عبد الناصر الذي أدى عباس فيه الصالة، بمسيرة حاشدة خلف 
  وانطلقت مسيرة مماثلة من أمام مسجد الحسين بن علي، في مدينة الخليل .  الجماهير عباس الذي حيا

تهدف إلى زعزعة الموقف ” الجزيرة“أحمد عساف إن الحملة التي تشنها ” فتح“وقال المتحدث باسم 
 ، وانتزاع قرار من مجلس”اإلسرائيلية“الفلسطيني، في الوقت الذي تعمل القيادة على فضح اإلجراءات 

  .األمن بإدانة االستيطان 
لكتائب شهداء األقصى  من الخليل، أنه ألقيت كلمة 29/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وجاء في 

اننا على يقين ان شعبنا الفلسطيني سيفشل كافة الهجوم المبرمج والمنظم «اء فيها جالتابعة لحركة فتح، 
ل اشتباك سياسي فلسطيني حاد مع حكومة االحتالل عليه وعلى قادته، وهجوم قناة الجزيرة جاء في ظ

 .» المدعومة من االدارة األميركية، وهذا يدعو للتساؤل من المستفيد مباشرة من هذه الحملةاإلسرائيلي
وحذر المتحدث باسم كتائب األقصى، قناة الجزيرة ومن يقف وراءها ومن هو على شاكلتها من المساس 

  . مازن والمفاوضونبرموز قضيتنا وعلى رأسها أبو
وأضاف نجدد مبايعتنا لألخ القائد أبو مازن ونؤكد التزامنا بالقرارات الصادرة عن القيادة الحكيمة ونؤكد 

  .التفافنا حول رموزنا الوطنية ودفاعا عنهم بكل ما أوتينا من وسائل متاحة
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   وتأييدهعباسفتح تعمم بيانات على المؤسسات والعشائر لمبايعة  .18
 فتح تعميماً إلى كافة البلديات والمؤسسات التابعة لها، كما ضغطت على العشائر إلجبارها وجهت حركة

على إصدار بيانات وإعالنات في الصحف المحلية تبايع رئيس السلطة محمود عباس، في محاولة يائسة 
  ". الجزيرة"إلظهار التأييد الشعبي لقادة السلطة بعد الوثائق التي نشرتها فضائية 

في التعميم اإللزامي ضرورة العمل على إبراز مظاهر الدعم الشعبي في ظل ما تعتبره حركة فتح وجاء 
مؤامرة ضدها، بعد أن برز عجز حركة فتح في تحريك الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية لصالحها 

  . عقب نشر الوثائق
ادر الحركة من جميع الصفوف إن حالة من اإلحباط الشديد تسود أوساط كو" :وقال قيادي في حركة فتح

وأكد وجود حالة ارتباك ". من القيادة إلى القاعدة، وهناك شعور بأن مستقبل السلطة بات في مهب الريح
عالية في صفوف قيادات الحركة التي ال تجد ما تقوله للناس سوى تكرار مقوالت غير مقنعة ولم تعد 

  .مقبولة للناس
  28/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   لعملية توغل جنوب غزة تتصدى" سرايا القدس" .19

أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن خوض : أشرف الهور -غزة 
وذكرت أن الفتى لفظ أنفاسه األخيرة  .اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية على الحدود الشرقية لوسط القطاع

وقالت السرايا ان ناشطيها  . مشفى أبو يوسف النجار القريب أشالءعلى الفور، وأن جثمانه وصل الى
وأكدت ان مسلحيها استهدفوا  تصدوا لتلك القوة خالل محاولتها الدخول في بلدة وادي السلقا وسط القطاع

حق 'وأكدت على  ).آر بي جي(القوة بعد رصدها باألسلحة الرشاشة وقذائف مضادة للدروع من نوع 
تأكيد على المضي بخيار '، وقالت ان الهجوم 'تصدي ألي عدوان صهيوني ضد أبناء شعبناالمقاومة في ال

  .'المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل أراضينا
  29/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تنفي اتهام أمينها العام لقطر بتمويل االنقسام" الديمقراطية" .20

 ما ورد على لسان أمينها العام  نايف حواتمة في الخبر نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: رام اهللا
الرسمية التابعة للسلطة " وفا"نقال عن وكالة ) 26/1(المحلية أول أمس األربعاء " وكالة معا"الذي نشرته 

  .الفلسطينية، والذي اتهم فيه حواتمة دولة قطر بتمويل االنقسام الفلسطيني
هو مفبرك جملةً " قطر"إن الزج باسم : نسخة عنه" برسقدس "وقالت الجبهة في بيان مكتوب وصل 

" وفا"واتهم البيان وكالة  .لم ترد إطالقاً بالحوار" المضافة لتسمية دولة عربية"وتفصيال، مضيفا أن الكلمة 
  هو عملية جبانة " تزوير"التابعة للسلطة الفلسطينية باختزال الحوار وزج اسم قطر، مؤكدا على أن أي 

متفسخة يمكن اشتمام رائحتها وإدراكها، ال تخدم المعلومة والعمل اإلعالمي، بما يحمل من ومغرضة و
  .أمانة وإحساس بالمسؤولية

  28/1/2011قدس برس، 
  

  لسلطة لخدمة االحتالل وتصفية القضيةا:  في لبنانالفلسطينيةتحالف القوى  .21
قا على الوثائق التي تبثها قناة في بيروت في بيان تعلي» تحالف القوى الفلسطينية«اعتبرت قيادة 

أن التنازالت التي قدمتها سلطة محمود عباس تؤكد النهج التنازلي التفريطي الذي انتهجته » «الجزيرة«
هذه السلطة، وقفزت من خالله فوق المسلّمات األساسية للقضية الفلسطينية، وتخلت عن الثوابت الوطنية، 

  .»من أجلها التضحيات الجسامالتي التزمها شعبنا ودافع عنها، وقدم 
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. إن هذه السلطة وجدت من أجل مصالح االحتالل، ومن أجل تصفية القضية الفلسطينية: وتابع البيان
وأكد البيان أن السلطة ال تمثل الشعب الفلسطيني وهي غير مخولة للتحدث باسمه، وإن كل مسلسل 

تعنينا في شيء، ألننا متمسكون بثوابت المفاوضات الذي سارت به وكل التنازالت التي قدمتها، ال 
القضية الفلسطينية المتمثلة باألرض والتحرير والعودة، وألننا نعتبر أن المقاومة هي الخيار االستراتيجي 

  . للمواجهة مع االحتالل
  29/1/2011السفير، بيروت، 

  
  لتأكيد حقوق الالجئين الفلسطينيين" الفجر" و"الصاعقة"اجتماع بين : لبنان .22

عقد امس في صيدا لقاء بين رئيس تيار الفجر ـ المقاومة االسالمية في صيدا عبد اهللا الترياقي : داصي
» الصاعقة«وأمين سر منظمة الصاعقة في لبنان أبو حسن علي وجرى خالل اللقاء تأكيد التنسيق بين 

  .ت وتيار الفجر الحقاق الحقوق االنسانية المشروعة لالجئين الفلسطينيين في المخيما
بدوره دعا الترياقي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لتأليف حكومة انقاذ وطني تخرج لبنان من نفق 
المحكمة الدولية وقراراتها المسيسة وتحافظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة صهاينة 

  .الداخل والخارج
ضد الرئيس ميقاتي والتي تأتي بتحريض مباشر من » اآلذاريين«كما انتقد الترياقي الحملة الظالمة لبقايا 

  .فيلتمان وأبرامز والهادفة إلى مواصلة الشغب السياسي بعد الشغب األمني في الشارع
  29/1/2011السفير، بيروت، 

  
     حماس تحتفي بذكرى انتصار غزة فياللجان النسائية : لبنان .23

 مخيم البرج الشمالي أمس، بحضور حشد من حماس احتفاالً في نظمت اللجان النسائية في حركة: صور
  .أبناء مخيمات صور، لمناسبة الذكرى السنوية األولى النتصار غزة

المقاومة استطاعت أن تُفهم العدو وكل «في لبنان جهاد طه على أن » حماس«في الحفل، أكد عضو قيادة 
، معتبراً أن شرعية »الفات الباطلةالمتواطئين معه أن إرادة األحرار ال ترهبها القنابل ولن تهزمها التح

ما نشرته قناة الجزيرة من وثائق، «وأكد طه على أن . »الشعب لن تندحر أمام الجرائم والغطرسة والظلم
بلورة «، داعياً إلى »يؤكد أن قيادة السلطة وفريقها التفاوضي غير مؤتمنين على الثوابت الفلسطينية

 ونهجها السياسي التفاوضي المفرط بالحقوق والثوابت موقف وطني فلسطيني للوقوف بوجه السلطة
  .»الوطنية

  29/1/2011السفير، بيروت، 
  

   نية تجاه الفلسطينيين حسننتنياهو يعتزم تقديم بوادر  .24
اكدت مصادر اسرائيلية الجمعة بأن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو  :رام اهللا ـ وليد عوض

تجاه الفلسطينيين لتشجيعهم على العودة للمفاوضات التي انهارت نتيجة يعتزم تقديم بوادر حسن نية 
  .1967اصرار الحكومة االسرائيلية على مواصلة االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

واشارت المصادر الى ان نتنياهو يعتزم تقديم لفتات لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية في محاولة لتفادي 
للجنة الرباعية الدولية التي ستجتمع في ميونيخ في الخامس من الشهر القادم، منوهة الى ان مجلس بيان ا

الوزراء المصغر في اسرائيل ناقش االربعاء مقترحات ولفتات ستقدمها الحكومة االسرائيلية للفلسطنيين 
 عارض كال من بيني حيث أيدها نتنياهو ووزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ودان مريدور في حين

  .بيغن، موشيه يعلون، وافيغدور ليبرمان وايلي يشاي
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الجمعة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن المجلس الوزاري المصغر ' هآرتس'ونقلت صحيفة 
، ومن المقرر أن 'الرزمة'ـ السباعي عقد اجتماعاً األربعاء لبحث الموضوع لكنه لم يتخذ قرارات بشأن 

  .ة أخرى مطلع األسبوع المقبلينعقد مر
وحسب الصحيفة، ستشمل بوادر حسن النية تسهيالت في الحصار المفروض على قطاع غزة، وإزالة '

حواجز في الضفة الغربية، وإصدار تصاريح للتنقل ونقل مناطق صغيرة لسيطرة السلطة الفلسطينية 
لى المصادقة على عدة مشاريع في بهدف المساعدة في بناء ضاحية الروابي قرب رام اهللا، إضافة إ

  .الضفة والقطاع في مجال البنى التحتية التي يدعمها مبعوث اللجنة الرباعية في المنطقة توني بلير
وأشارت الصحيفة إلى أن من المقترح أيضاً إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين من السجون 

ة، إال أن أجهزة األمن اإلسرائيلية تعارض هذين اإلسرائيلية ونقل المزيد من المناطق إلى سيطرة السلط
  .المقترحين

عشية انعقاد اللجنة الرباعية في الخامس ' رزمة بوادر'وأكد مصدر في مكتب نتنياهو أن األخير يبلور '
بوادر حسن 'ولفتت الصحيفة الى ان نتنياهو ناقش . من الشهر المقبل، لكنه رفض الخوض في التفاصيل

' الرزمة'طة الفلسطينية مع بلير قبل ثالثة أسابيع، وقالت إن بلير حث نتنياهو اإلعالن عن تجاه السل' النية
عليكم فعل ... وضع اسرائيل في الساحة الدولية صعب جداً'قبل اجتماع الرباعية، ونقلت عنه قوله إن 

  .'شيء
 األمريكية نقلت رسالة ان وزارة الخارجية اإلسرائيلية تلقت معلومات تفيد بأن اإلدارة' هآرتس'وقالت 

  .'بياناً شديد اللهجة'الى اإلتحاد األوروبي بأنها لن تعارض 
وتقدر مصادر في الخارجية اإلسرائيلية ان تصدر الرباعية بياناً ختامياً يدين بشدة استمرار اإلستيطان في 

ألشهر المقبلة من الضفة الغربية وتشيد بتقديرات البنك الدولي بأن السلطة الفلسطينية ستتمكن خالل ا
  .اتمام عملية بناء المؤسسات تمهيداً إلعالن اقامة الدولة

  29/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  نتنياهو أمر األجهزة األمنية باإلعالن عن حالة التأهب القصوى تحسبا من تطورات لبنان .25
األزمة في لبنان تحركت حكومة بنيامين نتنياهو على عدة مسارات لبحث  :الناصرة ـ زهير أندراوس

كثفت إسرائيل من اتصاالتها مع دول إقليمية عربية بدعوى : المسار السياسي اإلقليمي: على الشكل التالي
تبادل وجهات النظر حول كيفية التعاطي مع األزمة اللبنانية على كافة األصعدة وتنسيق الجهود المشتركة 

يات واستطاالت، حيث تولى هذه االتصاالت رئيس في مواجهة هذه األزمة وما يتوقع أن تُحدثه من تداع
  .الجديد، تامير باردو) االستخبارات الخارجية(الموساد 

تحركت الدبلوماسية اإلسرائيلية نحو أمريكا : بموازاة ذلك، فهناك التحرك على المسار السياسي الدولي
هذه المهمة وزير الخارجية، والدول األوروبية الرئيسية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وتولى 

أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أجرى يوم الثالثاء الماضي اتصاالً هاتفياً مع 
العبرية، نقالً عن ' هآرتس'الرئيس األمريكي، باراك أوباما ونائبه جو بايدن، كما قالت الجمعة صحيفة 

وخالل هذين االتصالين، زادت المصادر عينها قائلة، . ل أبيبمصادر سياسية وصفتها بأنّها رفيعة في ت
حذّر نتنياهو من خطورة الوضع في لبنان ومن تدهور خطير متوقع نتيجة لهيمنة حزب اهللا على الساحة 
اللبنانية ونتيجة إلقصاء القوى الموالية للغرب في هذه الساحة التي تنضوي تحت راية المعسكر الذي 

به إلى أهمية أن تلقي أمريكا بكل ثقلها إلى جانب هذا المعسكر لتتمكن من إحباط ون. يقوده الحريري
مشروع الحزب بتحويل لبنان لموقع إيراني متقدم وتهديد مصالح الغرب والمصالح األمريكية وتهديد أمن 

  .إسرائيل
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السياسية مضافًا إلى ذلك، كانت تحركات أخرى على المسار األمني والعسكري، حيث قالت المصادر 
 23واألمنية المتطابقة في تل أبيب إن نتنياهو دعا قادة المنظومة االستخباراتية إلى مكتبه يوم األحد 

، وطلب إعالن حالة الطوارئ واالستنفار في األجهزة االستخباراتية، شعبة )يناير(كانون الثاني 
  ).الشاباك(از األمن العام وجه) الموساد(واالستخبارات الخارجية ) أمان(االستخبارات العسكرية 

وشدد على قادة هذه األجهزة أهمية تكثيف نشاطها في قوس األزمة وهي المنطقة التي تضم لبنان 
وسورية وقطاع غزة وإيران، وانتهى االجتماع باتخاذ قرار تشكيل غرفة طوارئ تضم قيادات من هذه 

  .األجهزة إلدارة األزمة اللبنانية
 عن رفع درجة االستعداد والتأهب في صفوف القوات التابعة لقيادة المنطقة كما تحدثت تقارير خاصة

  .الشمالية
  29/1/2011، القدس العربي، لندن

  
      يعّد لمحرقة يهوديةإيرانزعيم : أيالون .26

داني أيالون بمناسبة اليوم العالمي إلحياء محرقة ” اإلسرائيلية“قال نائب وزير الخارجية : )اي.بي .يو (
  .وأنه يعد لتنفيذ محرقة ثانية ” مجنون ومتطرف“إبان الحكم النازي، إنه يوجد في إيران زعيم اليهود 

يوجد اليوم زعيم مجنون ومتطرف “وقال أيالون في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية االلكتروني 
ى المجتمع الدولي عل“أضاف أن . ” في إيران وهو ينفي المحرقة في الوقت الذي يعد فيه للمحرقة المقبلة

  . ” لن تكون هناك محرقة ثانية أبداً“مشدداً على أنه ” أن يوحد الصفوف ويوقفه فوراً
  29/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   وتعيينه في المنصب الحساس بات بعيداً .. والكذببالفساديوآف غاالنت متهم  .27

االسرائيلي الجديد، الجنرال يوآف في أعقاب التأكد من أن رئيس أركان الجيش :  نظير مجلي- تل أبيب
غاالنت، كذب مرتين في وثائق رسمية كتبها بخط يده، زاد الخطر في أن يلغى تعيينه قبل أن يحين 

ومع ان القادة السياسيين والقضائيين تهربوا من البت في . موعد تسلمه المنصب بعد أسبوعين تقريبا
 اآلخر، فقد حسمت وسائل االعالم األمر وخرجت القضية وراح كل منهم يلقي بالمسؤولية على الطرف
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن ملف غاالنت ال . بموقف إجماعي ان غاالنت ال يصلح رئيسا لألركان
فمن يفعل مثله ويسيطر على األراضي العامة من . يحتوي على مخالفة جنائية ولكن مخالفاته سلوكية

وعليه أن يتخلى . با، ال يستطيع أن يكون رئيسا ألركان الجيشدون إذن، وعندما يسأل عن ذلك ينطق كذ
بنفسه عن المنصب ويتيح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، ايهود باراك، أن يختارا 

  .رئيسا آخر لهيئة األركان مكانه
االنت كذب وحقق مراقب الدولة األعلى، القاضي ميخائيل لندنشتراوس، وخلص إلى االستنتاج بأن غ

لكن المراقب تهرب من . وخرق قواعد نظافة اليد في سيطرته على األرض وكذلك في اتباع مبدأ الكذب
إعطاء توصية بإلغاء التعيين، ولم يقل ما إذا كان غاالنت يصلح لمنصب رئيس األركان أم ال واكتفى 

لقضائي للحكومة، يهودا وأحال القضية إلى المستشار ا. بالتأكيد انه كذب مرتين في وثائق رسمية
وهذا بدوره قرر عقد جلسة ليوم غد األحد، للبحث في الموضوع وفي ما إذا كانت النيابة . فاينشتاين

  . العامة تستطيع الدفاع عن تعيين غاالنت في المحكمة
. وقد خرجت الصحافة االسرائيلية، أمس، بموقف شبه اجماعي تقول فيه ان غاالنت ال يصلح للمنصب

الحكومة إلى تمديد فترة اشكنازي ولو لمدة ستة اشهر حتى يتاح تعيين رئيس أركان آخر خاللها، وتدعو 
القادم، حتى ال يترك ) آذار( مارس 14فيما يطالب آخرون بأن يتم تعيين شخصية أخرى بشكل دائم في 

  .فراغ دستوري
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ما يحيط بتعيين رئيس وصرح عدد من الجنراالت الحياديين في الصراع بين غاالنت وأشكنازي بأن 
يحصل ألول مرة في تاريخ الجيش االسرائيلي، ويدل على أزمة حقيقية داخل . لألركان هو أمر معيب

  .المؤسسة
  29/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   من السفر لدول السهل االفريقيرعاياها تحذر "سرائيلإ" .28

لمواطنين االسرائيليين بتجنب السفر طالبت هيئة مكافحة االرهاب في اسرائيل ا :غزة ـ اشرف الهور
  .'القاعدة'الى دول السهل االفريقي، خشية من تعرضهم لالختطاف على يد تنظيم 

التابعة لديوان رئاسة الوزراء تحذيرها للمواطنين ' هيئة مكافحة االرهاب'ونقلت االذاعة االسرائيلية عن 
  .واقعة جنوب الصحراء الكبرىاالسرائيليين من مغبة السفر الى دول السهل االفريقي ال

ويشمل التحذير االسرائيلي من السفر الى دول شريط السهل االفريقي التي تضم كال من مالي وموريتانيا 
  .وساحل العاج وتوغو وبوركينا فاسو باالضافة الى مناطق شرقي السنغال وشمال نيجيريا

الناشطة هناك بمواصلة القيام بعمليات ' ةالقاعد'وقالت ان هناك انذارات تحذر من نية عناصر من تنظيم 
وسبق وان حذرت ذات الهيئة قبل اربعة اشهر االسرائيليين من التوجه الى . اختطاف لالجانب فيها

  .منطقة شبه جزيرة سيناء بمصر، خشية من تعرضهم لهجمات
  29/1/2011، القدس العربي، لندن

  
   في النظام المصري من حصول تغييراإلسرائيليةمخاوف األجهزة األمنية  .29

قال مصدر أمني إسرائيلي، يوم أمس، إن حصول تغيير جوهري في النظام في مصر من الممكن أن 
  .يؤدي إلى انقالب في نظرية األمن اإلسرائيلية

 وبحسب المصدر نفسه فإن اتفاق السالم مع مصر يشكل ذخرا استراتيجيا مهما إلسرائيل بحيث أنه أتاح 
وقال إن الجيش سوف يضطر إلى تخصيص موارد كبيرة جدا في . بهات أخرىللجيش التركيز على ج

  .حال حصل تغيير في النظام
مركز " وجاء أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تتابع بتأهب ما يحصل في مصر، مشيرة إلى أنها تعتبر 

  .وقطاع غزةكما أن المخاوف اآلنية تكمن في ما قد يحصل على الحدود بين مصر ". العالم العربي
في موقعها على الشبكة أن أجهزة األمن المصرية عملت مؤخرا على منع نقل " يديعوت أحرونوت"وقال 

أسلحة إلى قطاع غزة، إال أنه بحسب مصادر أمنية فإن انتفاضة الشعب المصري في كافة أنحاء مصر 
  .زةعلى ما يحصل على الحدود مع قطاع غ" أبعاد سلبية"من الممكن أن يكون لها 

ذلك ال يعني عدم تدفق األسلحة إلى قطاع غزة، حيث أن مصر لن تحكم "وقال المصدر األمني إن 
". قبضتها على الحدود، بل إن هذه ستكون المشكلة الصغرى بالنسبة إلسرائيل بالمقارنة مع المستقبل

  .اردوأضاف ليس سرا أن الجيش يتركز على جبهات أخرى، ليست مصر من بينها، ويخصص لها مو
إنها لن تتحول إلى دولة "وقال . وقال إنه في حال حصول ثورة في مصر فإن قواعد اللعبة سوف تتغير

  ".معادية فورا، ولكن بالتأكيد فإن مستوى االهتمام بها يجب أن يتغير
وقالت إن الجيش . وأضافت الصحيفة أنه من بين مخاوف األجهزة األمنية هو من الجيش المصري

ولديه آالف الدبابات ومئات الطائرات القتالية وعشرات السفن الحربية ووسائل قتالية المصري متطور 
  .أخرى

.. إن الجيش المصري هو جيش غربي يحصل على مساعدات أمريكية"ونقلت عن مصدر أمني قوله 
وفي حال كانت هناك جهات متطرفة في النظام المصري فإن األمر يضع إسرائيل في موقف آخر 

  ".تماما
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حسب األجهزة األمنية اإلسرائيلية فإنه في اتفاقية السالم مع مصر يوجد أفضليات أمنية كثيرة بالنسبة وب
وأضافت أنه يجب دراسة األوضاع جيدا . إلسرائيل، وحيث يكون االستقرار فإن أي تغيير هو دافع للقلق

  .لسطينيةومتابعة األحداث في مصر حتى ال تخرج من مصر إلى األردن وإلى األراضي الف
  29/1/2011، 48موقع عرب

  
  أغلبية اإلسرائيليين مع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية: استطالع .30

 معهد مينا تسيماح المشهور استطالع ونشر خالل أبحاث مركز األبحاث ىأجر:  نظير مجلي- تل أبيب
واهتم االستطالع . »دولة الفلسطينيةاليوم التالي لقيام ال«: المتعددة في هرتسيليا التي جرت تحت عنوان

بمعرفة رأي الجمهور االسرائيلي كيف يجب على اسرائيل أن تتصرف في حالة اتخاذ قرار في األمم 
 في المائة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، 90المتحدة باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 

  .التي ستعلن عاصمة لهذه الدولة
 في المائة قالوا انهم يؤيدون ذلك، شرط ان يتم ترتيب االنسحاب االسرائيلي من 49:  النتائجوهكذا جاءت

 في 42وقد عارض الفكرة .  في المائة60المناطق المحتلة بشكل منظم، وفي صفوف العلمانيين أيدها 
 في 64(بر وبدا واضحا ان المتدينين هم الذين سجلوا نسبة المعارضة األك. المائة من االسرائيليين

وعندما فرزت نتائج االستطالع حسب األعمار، .  في المائة من العلمانيين32، بينما عارضها )المائة
 سنة يعارضون بشدة هذه الدولة ومستعدون 30 وحتى 18 في المائة من الشباب في جيل 60تبين ان 

تزيد عن )  في المائة49(كما ظهر ان نسبة اإلناث المعارضات . إلجهاض فكرة تأسيسها بقوة السالح
 في المائة عندما سئلوا إن 37ولكن نسبة مؤيدي هذه الفكرة انخفض إلى ).  في المائة39(نسبة الرجال 

  .كانت هذه الدولة ستقام بشكل أحادي الجانب وتفرض فرضا على اسرائيل
ه االمكانيات، فأيها إذا أتيح السرائيل ان تختار ما بين هذ«: وتم توجيه السؤال التالي للمستطلعة آراؤهم

 في المائة يؤيدون اتفاق سالم يفضي إلى اقامة دولة فلسطينية ذات 43: تختار؟ وهكذا جاءت االجابات
 في المائة من األراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي ستكون عاصمة لهذه الدولة 90سيادة على 

 20 كانت نسبة المؤيدين لهذا الخيار بين المتدينين وقد. مع ايجاد حل معقول لقضية الالجئين الفلسطينيين
ولوحظ .  في المائة51) متدينون معتدلون( في المائة وبين اليهود التقليديين 48في المائة وبين العلمانيين 

 في 74المعارض بلغت » كديما«ان نسبة مؤيدي السالم مع الفلسطينيين في صفوف مصوتي حزب 
  . في المائة52كود المائة وفي صفوف مصوتي اللي

  29/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

    اليهود يخططون لنهب ثروات البحر الميت .31
ذكرت التقارير القادمة من لندن أن اليهود ما زالوا يواصلون مساعيهم للسيطرة على الثروة المعدنية في 

ل رئاستها من لندن البحر الميت عن طريق احكام سيطرتهم على شركة البوتاس الفلسطينية من خالل نق
، ومن الجدير بالذكر أن هذه " الكنيست"الى فلسطين تنفيذا لقرار اللجنة المالية في البرلمان اليهودي 

الثروة المعدنية العظيمة تقع في أرض عربية ، ولألردن نصف االمتياز ، كما أن عرب فلسطين لهم فيها 
دن وفلسطين العربية أن يبادروا للمطالبة بحقهم حقوق شرعية ، وعلى الذين يديرون دفة األمور في األر

  .الصريح في ثروة بالدهم
  29/1/2011، الدستور، عّمان
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  المسجد األقصى غير خاضع للمساومة وال للتنازل وال للتفاوض وال لالستفتاء: الشيخ عكرمة صبري .32

ارك الشيخ عكرمة  خطيب المسجد األقصى المبأكد : وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
ن المسجد األقصى المبارك هو ملك للمسلمين وحدهم بقرار من رب أ أمسصبري في خطبة الجمعة 

 القرار الرباني غير خاضع للمساومة وال للتنازل وال للتفاوض وال لالستفتاء ولن نقبل إن وقال ،العالمين
 يتباحث في موضوع األقصى فهو أنحد في العالم يملك أ وال ... غير إسالمي على األقصىإشراف بأي

حمر وكنا وال زلنا على العهد والوعد مع اهللا العلي القدير لحماية األقصى وال تفريط بذرة تراب أخط 
 المحيطة بالمسجد األقصى هي بمثابة اعتداء صارخ األنفاق أن وأكد.. األجيال تلو األجيال أمانةمنه فهو 

  .بة اعتداء على الوقف اإلسالمي بمثاأيضاًعليه وانتهاك لحرمته، وهي 
  29/1/2011الدستور، عّمان، 

  
  الجزيرةقناة مؤسسة القدس تدعو لتشكيل هيئة تحقيق بعد التنازالت التي كشفتها  .33

 أكد ياسين حمود مدير عام مؤسسة القدس الدولية أن المؤسسة تابعت باهتمام بالغ الوثائق السرية :بيروت
المفاوضات بين سلطة فريق أوسلو واالحتالل الصهيوني، وطالب التي كشفتها قناة الجزيرة حول 

  ".بمحاسبة كل من تسول له نفسه التفريط بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية"
ننتظر توضيحات من جامعة الدول العربية والدول التي  "28/1وقال في تصريح صحفي يوم الجمعة 

وأكّد  حمود  ".لمفاوض الفلسطيني على أنها كانت على علمٍ بتفاصيل المفاوضاتورد ذكرها على لسان ا
 ال يملك حقّ التنازل عن ذرة ترابٍ من القدس، مطالبا بتشكيل هيئة من خبراء ومختصين أن أحداً

 - فلسطينيين للتحقيق فيما كُشف من وثائق، ولمراقبة أداء السلطة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني
إن مسار التسوية والمفاوضات لم يجلب لشعبنا سوى مضاعفة االستيطان في "وختم بالقول  ".هيونيالص

داعيا " القدس، وتنازالت عن أقدس المقدسات، وتضييقًا على أهلنا في القدس وغير ذلك من الويالت
يرهم من المفاوضين الفلسطينيين إلى وقف مسار التفاوض وااللتفاف حول مشروع نصرة القدس مع غ

مكونات الشعب الفلسطيني.  
  28/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حق العودة حق طبيعي وأصيل وغير قابل للتصرف وال يجوز االستفتاء عليه: "ميثاق "مركز .34

من وثائق سرية " الجزيرة"أن ما نشرته فضائية " ميثاق" اعتبر المجلس الفلسطيني من أجل العودة :دمشق
تفاوض تكشف مدى انزالق المفاوض الفلسطيني في منحدر التنازالت وبيع حقوق الشعب حول جلسات ال

وأكد  .الفلسطيني وقضيته خاصة فيما يتعلق منها بالالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى فلسطين
ميثاق في بيان صحفي وزع خالل المسيرة أن حق العودة حق طبيعي وأصيل وغير قابل للتصرف وال 

ز االستفتاء عليه، كما ال يحق ألي شخص أو جهة أن تقرر مصير الالجئ الفلسطيني ألن العودة يجو
 .حق جماعي يتعلق بمصير الشعب بأكمله، وهو حق فردي ال يمكن أن ينوب عن هذا الالجئ أحد

 زمام واعتبر الميثاق أن قيادة محمود عباس غير شرعية ال قانونيا وال أخالقيا، وطالبها بالتنحي وترك
كما دعا البيان الصحفي جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ولجانه ومؤسساته  .المبادرة للشعب الفلسطيني

وفصائل المقاومة إلى التحرك بشكل سريع لمواجهة من يعبثون في قضيتهم وشعبهم وعزلهم من خالل 
  .يانمبادرة عملية توحد الصفوف وتنزع عن سلطة عباس أي شرعية، على حد تعبير الب

  28/1/2011قدس برس، 
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  "إسرائيل" مع قدمته خالل المفاوضات  الفلسطينيةندد بأي تنازل قد تكون السلطةتتظاهرة : القدس .35

 من  نشرت شرطة االحتالل اإلسرائيلية أمس آالفاً: وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
ذية والمؤدية للمسجد األقصى المبارك وزجت عناصرها في محيط البلدة القديمة وأغلقت الشوارع المحا

وخرجت من المسجد األقصى  . البلدة القديمةأزقةبقوات معززة حول الحرم القدسي الشريف وفي 
المبارك بعد صالة الجمعة تظاهرة كبيرة نددت بالظلم وبأي تنازل قد تكون السلطة قدمته خالل 

هرون بعدم التفريط بالثوابت وخاصة فيما يتعلق وطالب المتظا. المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
وهتف اآلالف من المصلين ضد السلطة والمفاوضات مطالبين بتغيير . بالقدس والالجئين وحق العودة

  .المفاوضين وقيادة السلطة الفلسطينية
  29/1/2011الدستور، عّمان، 

  
  ض الفلسطينيوالجئو مخيم اليرموك يتظاهرون احتجاجا على تنازالت المفا: سورية .36

 قال الباحث في قضية األسرى والالجئين ماهر حجازي إن اآلالف من أبناء مخيم اليرموك :دمشق
 مسجد أمام من 28/1لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق تظاهروا بعد صالة الجمعة 

 م، وتنديدا1948ًا منها عام الوسيم باتجاه بوابة المخيم، تمسكا بحقهم في العودة إلى أراضيهم التي هجرو
وذكر  ".كشف المستور"ضمن حملة " الجزيرة"بمواقف السلطة الفلسطينية التي كشفت عنها فضائية 
 من أبناء مخيم اليرموك اآلالفأن " قدس برس"حجازي في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ

ة والتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني،  سلطة محمود عباس واعتبروها رمزا للخداع والخيانبإسقاططالبوا 
  .ودعوا إلى رفع الغطاء عن سلطة أسلو ومحاكمة المفرطين بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

اعتبر الجئو مخيم اليرموك ما ذكره تلفزيون فلسطين بأن جماهير مخيم اليرموك تبايع محمود : "وأضاف
ها، والحقيقة هي العكس بمطالبته بالتنحي عن عباس، هي مجرد أكاذيب اعتاد تلفزيون فلسطين على نشر
 الالجئون عن تمسكهم بحق العودة أكدكما . الرئاسة ورفع أي شرعية عنه وعن رموز سلطته الفاسدة

م، وأنه ال يجوز ألي جهة أو قيادة أو شخصية 1948إلى أراضيهم وقراهم التي هجروا عنها قسرا عام 
  ".لفلسطينيأن تتنازل عن هذا الحق المقدس للشعب ا

 فياض ورفض خيار -كما دعوا حركة فتح إلى الخروج عن صمتها تجاه ممارسات سلطة عباس 
  .المفاوضات، واالستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته

  28/1/2011قدس برس، 
  

  فلسطينيو أمريكا يطالبون عباس وقادة منظمة التحرير باالستقالة .37
ينية المقيمين في الواليات المتحدة األمريكية محمود عباس وقادة منظمة  دعا أبناء الجالية الفلسط:واشنطن

التحرير باالستقالة الفورية من كل منصب أو موقع يشغلونه في المنظمة، مؤكدين أن إرادة الشعب 
الفلسطيني لن تتحقق في المنافي والوطن، إال من خالل استقالة عباس ومعاقبة المتورطين ببيع الحقوق 

 نسخة عنه الجمعة" المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت الجالية في بيان لها وصل  .ية  للصهاينةالفلسطين
على ضرورة استقالة كل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية وكل الهيئات التي  28/1

لسطينية عن رسمت السياسات واالستراتيجيات في المنظمة الراهنة، بسبب عجزها في وقف القيادة الف
  .العبث بالحقوق وتعريض قضيتنا للتهديد والخطر، حسب قولها

وطالب بيان الجالية الفلسطينية بتأسيس قيادة وطنيه انتقالية من كل قوى وفئات الشعب الفلسطيني ومن 
كل تجمعاته، للتحضير النتخاب وعقد مجلس وطني فلسطيني جديد، مؤكدة على أهمية مقاطعة كل 

  .جموعات التي ترتبط مع نظام رام اهللا بما فيها ممثلياته في الواليات المتحدة والشتاتالشخصيات والم
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  28/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
   اقتحام مسجد بالل في حي راس العامود في سلوانيحاولونن والمستوطن: القدس .38

مسجد "متطرفين، اقتحام  حاول عشرات المستوطنين ال: وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
في حي راس العامود في سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة وسط موجة " بالل

وحضرت قوات معززة من االحتالل والشرطة وحاولت إخراج . من الغضب والسخط بين المصلين
متواجدين في محيط  ألي احتكاك مع المواطنين الالمستوطنين من المسجد عبر طريق جانبي منعاً

 من عناصرها هم من دخلوا إلى المسجد بحجة للبحث عن عمال من الضفة وادعت بأن عدداً. المسجد
  .يتواجدون بصورة غير قانونية

  29/1/2011الدستور، عّمان، 
  

  مواجهات عنيفة عقب صالة الجمعة في خيمة االعتصام بحي البستان في سلوان: القدس .39
 في أمس اندلعت مواجهات عنيفة عقب صالة الجمعة : وكاالت األنباء،مال جمال ج-فلسطين المحتلة 

خيمة االعتصام بحي البستان في سلوان، امتدت لتشمل معظم أحياء البلدة وخاصة في محيط خيمة 
المسيل   قوات االحتالل وابال من قنابل الغازوأطلقت. أيوب االعتصام وحي بطن الهوى ومنطقة بئر

 المواجهات ستة إصابات باألعيرة أسفرتمطاطي لتفرقة المتظاهرين، وقد للدموع والرصاص ال
المطاطية والعشرات بحاالت اختناق وإصابة شاب نتيجة تعرضه للدهس من قبل سيارة عسكرية 

  .أطفال 7 من النشطاء بينهم ن قوات االحتالل اعتقلت عدداًأ شهود عيان، أفادإسرائيلية، فيما 
 حي البستان في وقت تزامن مع إلىحاول عدد من المستوطنين الدخول واندلعت المواجهات حين 

  .محاولة الجنود اإلسرائيليين اقتحام خيمة اعتصام في الحي بهدف اعتقال أحد الشبان
  29/1/2011الدستور، عّمان، 

  
  استشهاد شاب برصاص مستوطنين شمال الخليل .40

ليل جراء إصابته برصاص المستوطنين استشهد الشاب يوسف فخري موسى اخ: محمد القيق - الخليل
إن الشاب يوسف :  وقالت مصادر طبية فلسطينية،الذين اقتحموا قرية خربة صافا شمال مدينة الخليل

اخليل استشهد بعد إصابته برصاص مستوطنين في الرأس، حيث وصفت حالته بالحرجة جداً، وفارق 
 150إن ": فلسطين"لوطنية لبلدة بيت أمر لـ عضو اللجنة ا،وقال محمد عياد عوض. الحياة بعد ساعات

 ثم شرعوا بإطالق الرصاص الحي ، اقتحموا منطقة خربة صافا واعتدوا على منازل المواطنينمستوطناً
 الذي أصيب برصاصة ،تجاه السكان مما أدى إلى إصابة أربعة بجروح عرف منهم الفتى يوسف اخليل

  . في رأسه
  29/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  االحتالل يقمع بالرصاص مسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطان: الضفة الغربية .41

أصيب، أمس، مواطن فلسطيني بجروح، إلى جانب عشرات حاالت االختناق :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 بين نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في المواجهات التي اندلعت في قرية بلعين قرب رام اهللا
  .المواطنين، وقوات االحتالل اإلسرائيلي في مسيرة القرية األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان

وقمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مسيرة المعصرة األسبوعية المناوئة لالستيطان والجدار 
اب البنادق على وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات االحتالل اعتدت بالضرب بأعق.. العنصري

  .المشاركين، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم ما أسفر عن إصابة العشرات بحاالت اختناق
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وأكد المشاركون دعمهم وتأييدهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفعوا األعالم الفلسطينية ويافطات 
  .جزيرةالدعم والتأييد للرئيس الفلسطيني، واالستنكار لحملة قناة ال

  29/1/2011الغد، عّمان، 
  

   نساء10 بينهم  فلسطينياً عامال150ًاالحتالل يعتقل  .42
 األسبوع اعتقلت خالل اإلسرائيلي قوات االحتالل أنكشف االتحاد العام لعمال فلسطين، : القدس المحتلة

 األخضر  نساء بدعوى دخولهم الخط10 من سكان محافظات الضفة الغربية بينهم  عامال150ًالمنصرم 
 عملهن في مزارع فلسطينية في صندلة أماكن العامالت جرى اعتقالهن من أنوذكر بيان . دون تصريح

  . وفرضت محاكم االحتالل غرامات مالية باهظة بحق العمال والعامالت لتضاعفت معاناتهم. ومقيبلة
  29/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
  سسات الرسمية والحقوقية لتقصيرها في متابعة وضعه اغتياله تنتقد المؤ"إسرائيل"عائلة أسير حاولت  .43

 "أيشل"ناشدت عائلة األسير الفلسطيني هيثم صالحية الذي حاولت إدارة سجن  :أشرف الهور -غزة 
اإلسرائيلي اغتياله قبل أسبوعين مؤسسات السلطة الرسمية وكذلك المنظمات الحقوقية بالعمل على إنقاذ 

اض عدة، فيما حث مركز األسرى على ضرورة تدويل قضية األسرى، حياته خاصة وانه يعاني من أمر
وقالت شقيقة األسير لمركز . وحذر من تدهور أوضاعهم في ظل السياسة التي تتبعها إدارة السجون

 من الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية في التعامل مع قضية األسير هيثم تقصيراً"ن هناك إ "أحرار"
 .يعاني من أمراض كثيرة بعد محاولة االغتيال التي استهدفته قبل أسبوعين، وأكدت أنه "صالحية

ن أسرتها لم تتمكن من زيارته منذ محاولة اغتياله الفتاً أيضاً إلى أن المحاميين ومؤسسة أ إلىوأشارت 
  .الصليب األحمر الذين زاروه لم يقدموا أي شيء لألسرة

  29/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تاجرين بتهمة االتجار بوسائل قتالية حربية بعد ضبط ألعاب ناريةيحاكمتالل  االح:جنين .44
دانت إحدى محاكم االحتالل العسكرية في الضفة الغربية المحتلة تاجرين :  برهوم جرايسي-الناصرة 

ألعاب نارية خفيفة في محلهما " ضبط"من مدينة جنين، بتهمة االتجار بوسائل قتالية حربية، وهذا بعد 
  .لتجاري في قرية برطعة الشرقية، المحاذي لغرب شمال الضفة الغربيةا

ويجري الحديث عن التاجرين نمر وثائر سعدية، وهما ابنا عم، وبحوزتهما تصريح دخول إلى مناطق 
، ولديهما محل لبيع ألعاب "األمنية"، ولم تتم إدانتهما في الماضي بأي من القضايا الجنائية أو 1948

محلهما، " حرس الحدود: "دوات المنزلية، وفي الشهر الماضي، داهمت قوات ما يسمىاألطفال واأل
وقررت سلطات  .األلعاب النارية، التي تباع في الكثير من المحالت التجارية من دون رقيب" ضبطت"و

" هآرتس"االحتالل إحالتهما إلى المحكمة العسكرية بتهمة حيازة وسائل قتالية حربية، وقالت صحيفة 
إلسرائيلية، إنه من أجل اإلفالت من حكم جائر، فقد تم التوصل إلى اتفاق حول الئحة اتهام بين النيابة ا

العسكرية والدفاع، تقتضي بأن يعترف االثنان بحيازة وسائل قتالية حربية، على أن يتم شطب بند االتجار 
ذ، في حين أعلن محاميهما نيته إال أن قاضي المحكمة العسكرية أمر بسجنهما ستة أشهر مع التنفي .بها

  .تقديم استئناف عاجل على الحكم، يوم غد السبت
  29/1/2011الغد، عّمان، 

  مظاهرة شعبّية في القدس المحتلّة مناصرة لشعبّي مصر وتونس .45
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قامت مجموعة من الشباب في الداخل الفلسطيني بتنظيم مظاهرة تضامنية مع كّل من هبة مصر وثورة 
تهب .. تثور تونُس: "ام باب العامود في مدينة القدس المحتلّة، وذلك تحت عنوانوتونس، وذلك أم

ورفع المتظاهرون العشرات من الرايات التونسية والمصرية، ورددوا  ".وتلبي القدس النّداء.. مصر
  ".ضد الدكتاتورية وحكم االستبداد وقمع الحريات"هتافات داعمة للشعبين المصري والتونسي 

  28/1/2011، 48موقع عرب 
  

  "الجزيرة"ال يصدقون ما جاء في وثائق نشرتها  في الضفة وغزة من المواطنين% 68: استطالع .46
من % 68، أن غالبية أمس كشف استطالع جديد للرأي العام الفلسطيني، نشرت نتائجه :رام اهللا

  .الفلسطينيين ال يصدقون ما جاء في الوثائق التي نشرتها الجزيرة
من % 88 أن "نير ايست كونسلتنج"ر االستطالع الذي أجرته مؤسسة الشرق األدنى لالستشارات وأظه

يعتقدون أنها تصب في % 5، مقابل "إسرائيل"الفلسطينيين يعتقدون أن عرض الوثائق يصب في مصلحة 
  .يرون أنها ال تخدم أحداً% 7مصلحة السلطة الفلسطينية و

 موزعين في  فلسطينيا897ًللوثائق على عينة عشوائية حجمها وأجري االستطالع فور نشر الجزيرة 
- +وكانت نسبة الخطأ في االستطالع . محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها محافظة القدس

  %.95مقابل معدل ثقة % 3.4
وتوضح النتائج أن غالبية مؤيدي حركة حماس يعتقدون أو ما جاء في الوثائق صحيح، في حين أن 

ولكن يجمع . ية مؤيدي حركة فتح يعتقدون أن ما جاء في الوثائق هو مجرد أكاذيب غير صحيحةغالب
يعتقدون أن قناة % 64وكشفت النتائج أن  ."إسرائيل"الطرفان على أن نشر الوثائق يصب في مصلحة 

تغطي يعتقدون أنها % 36الجزيرة ال تتعامل بموضوعية وحيادية عند تغطية الشأن الفلسطيني، مقابل 
أن الجزيرة ال تتعامل بمهنية في تغطيتها لألخبار % 61كما يرى . الشأن الفلسطيني بموضوعية وحيادية

  .يرون أنها تتعامل بمهنية% 39في فلسطين مقابل 
يعتقدون أنها % 5حكومة في غزة مقابل اليعتقدون أن الجزيرة تتعاطف مع % 62وتفيد النتائج أن 

  .يعتقدون أنها تتعامل بحيادية في هذا الشأن% 33م اهللا، وتتعاطف مع حكومة فياض في را
من المستطلعين أن ما نقلته قناة الجزيرة من وثائق ال يعد سوى تكتيك تفاوضي فلسطيني % 59ويعتقد 

يعتقدون أن ما ورد في الوثائق يعتبر تنازالت حقيقية من قبل % 19 اإلسرائيليين مقابل إلحراجفقط 
من الفلسطينيين يعتقدون أن قناة % 83 أن إلىوأشار االستطالع  .ادوا غير ذلكأف% 22الفلسطينيين و

ويتبين من . ال يرون ذلك% 17الجزيرة بمواقفها وتسريباتها تثير بلبلة في الشارع الفلسطيني مقابل 
  .من الفلسطينيين سمعوا عن موضوع تسريب قناة الجزيرة للوثائق%) 99(النتائج أن الغالبية الساحة 

يثقون بقناة % 26في سؤال حول القناة التلفزيونية التي يثق فيها الفلسطينيون أكثر، تظهر النتائج أن و
% 2بقناة المنار و% 2بقناة األقصى و% 3بقناة العربية و% 20بقناة الجزيرة و% 23فلسطين مقابل 

 بأنهم ال يثقون %15بقنوات العربية األخرى، في حين يفيد % 5بالسي ان ان و% 1بقناة بي بي سي و
  .بأي قناة تلفزيونية

للحركات % 4لحركة حماس و% 6يؤيدون حركة فتح مقابل % 38وحول الثقة الحزبية، تبرز النتائج أن 
بأي فصيل موجود على الساحة %) 52(والفصائل األخرى، في حين ال يثق أكثر من نصف الفلسطينيين 

  .الفلسطينية
  29/1/2011القدس، القدس، 

  
  حصاد مؤتمر اتحاد اآلثاريين الثالث عشر... "لقدسوثيقة ا" .47
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 برئاسة الدكتور علي 1997استطاع اتحاد اآلثاريين العرب منذ نشأته عام :  محمد عويس-القاهرة 
رضوان تحقيق منظومة فريدة من خالل اعتماد إستراتيجية تسعى إلى إيجاد رؤية عربية شاملة لكل 

لجسام التي تتهدد تراث الوطن العربي، وأيماناً منها بدوره أوكلت القضايا التراثية ومواكبة األحداث ا
جامعة الدول العربية إلى االتحاد الكثير من القضايا األثرية كقضية العراق، وفلسطين، واعتبرته الممثل 

  .الفعلي والراعي الحقيقي للتراث، واآلثار
تمرات االتحاد على مدى سبع سنوات  محمد الكحالوي، سبق وناقشت مؤ.ووفق األمين العام لالتحاد د

متصلة المخاطر المحدقة بالحرم القدسي حيث كشفت أخيراً قوات االحتالل اإلسرائيلي عن قيامها بحفر 
أنفاق بجوار الحائط الغربي والجنوبي للحرم القدسي إلى جانب أنفاق أخرى أسفل المسجد على مقربة من 

لى تفتيت الكتل الصخرية وتسرب تلك المواد إلى أساسات أرضية قبة الصخرة، مستخدمة مواد تعمل ع
 في شكل مستمر لطمس الهوية العربية "إسرائيل"أيضاً تسعى . المسجد تهدده باالنهيار في أي لحظة

 في الخليل على قائمة التراث اإلبراهيميالفلسطينية بشتى الطرق حيث قامت بمحاولة تسجيل الحرم 
باليونسكو، إلى جانب قيامها بتهويد األسماء العربية في ) من دون هوية(اليهودي على رغم انه مقيد 

مدينة القدس المحتلة، ونزع ملكية منازل الفلسطينيين في حي سلوان آخر األحياء العربية في القدس، 
 نفذت أعمال هدم وإزالة للتلة "سرائيلإ" أنوأضاف الكحالوى . وذلك من أجل خلق طوبوغرافية جديدة

 في الجدار الجنوبي الغربي من المسجد األقصى المؤدية إلى باب المغاربة ومسجد البراق، وتنفيذ الترابية
 إلىعلى حساب المباني التاريخية واألثرية لحي المغاربة، إضافة ) المبكى(أعمال توسيعية لساحة البراق 

  ."مأمن اهللا"المحاوالت المستمرة إلزالة مقبرة 
ة المؤتمرات والندوات التي تُعقد في الوطن العربي ال تتعدى فعالياتها نطاق ن غالبيأ إلىولفت الكحالوي 

الشجب واالعتراض والتوصيات التي إن لم تسكن في أدراج المسؤولين، فإنها تذهب أدراج الريح، لذا 
 27 إلى 24من (جاءت فعاليات المؤتمر الثالث عشر التحاد اآلثاريين العرب، والذي عقد في ليبيا 

 باحثاً ومتخصصاً 190لتتخطى الدراسات واألبحاث، وليقدم ما يزيد عن )  الماضيأكتوبر/  األولنتشري
في علوم اآلثار والفنون والترميم شاركوا جميعاً في هيئة وفود من كل الدول العربية مشروعاً علمياً ضم 

  .ثالثة محاور من أجل إنقاذ التراث الفلسطيني وحمايته من الضياع
: موقعاً عليها من كل المشاركين في المؤتمر) وثيقة القدس(وع األول إعداد ثالث نسخ من تضمن المشر

 عمرو موسى األمين العام لجامعة إلىنسخة إلى الرئيس الليبي معمر القذافي راعي المؤتمر، ونسخة 
كل رسمي الدول العربية، وأخرى إلى األمم المتحدة حيث يتم من خاللها مخاطبة المحافل الدولية في ش

 من أفعال وسياسات منافية للقوانين واألعراف "إسرائيل"عبر وثيقة عربية رسمية توضح ما تقوم به 
الدولية التي تُعرض المقدسات العربية للخطر، وخاطب الموقعون على الوثيقة المجتمع الدولي بكل 

لمحتلة انطالقاً من األحكام مؤسساته المعنية بحماية التراث الثقافي الكائن على األراضي الفلسطينية ا
والقواعد الدولية المستقرة المعنية بحماية حقوق اإلنسان في شكل عام وحماية اإلنسان خالل فترة النزاع 

  : المسلح واالحتالل، مطالبين بما يأتي
 وبخاصة ضد المقدسات الدينية، غلق كل األنفاق "إسرائيل"وقف كل األعمال التخريبية التي تقوم بها 

تي فُتحت تحت المسجد األقصى من أجل سالمة عمارة المسجد وحفاظاً عليه، إعادة األسماء العربية ال
للشوارع والطرقات في مدينة القدس العربية المحتلة التي غيرتها قوات االحتالل بما يهدد الهوية العربية 

سرائيل خالل فترة احتاللها األراضي للمدينة، إعادة كل الممتلكات األثرية الثابتة والمنقولة التي نهبتها إ
 حماية إلىالعربية، دعوة لجنة التراث الثقافي التابعة لمنظمة اليونسكو بمباشرة مسؤولياتها الهادفة 

  .التراث الثقافي والطبيعي وتأسيساً على ان مدينة القدس المحتلة مسجلة على قائمة التراث العالمي
شترك مع اتحاد المحامين العرب الذي يعمل على تبني قرارات ونص المشروع الثاني على التعاون الم

ووثائق االتحاد التخاذ وتفعيل كل اإلجراءات القانونية دولياً استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية 
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ية كما قدم اتحاد اآلثاريين المشروع الثالث للجماهيرية الليب. المتعلقة بحماية التراث الثقافي لألمم المغلوبة
لتتبناه وتدعمه، وهو مشروع علمي ميداني يهدف إلى توثيق التراث الفلسطيني بالكامل بالتعاون مع 

 اإلبراهيميالمؤسسات المعنية بفلسطين واألردن حتى ال تتكرر المزاعم الصهيونية في تسجيل الحرم 
  .على قائمة التراث الخاص بها

ة والباحثين، حيث نال جائزة اتحاد اآلثاريين العرب وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريم نُخبة من األساتذ
  .التقديرية األديب جمال الغيطانى، والمجاهد الشيخ رائد صالح

 عدد من إلى بحثاً تناولت اآلثار القديمة واإلسالمية، وترميم اآلثار، إضافة 140وناقش المؤتمر 
أعمال الترميم في عمارة المسجد إطاللة عن " لبهجت القبيسي من سورية، "القدس": المحاضرات منها

 لمحمد " الحرم اإلبراهيمي نموذجاً–تهويد التراث الفلسطيني "اهللا العبادي من األردن،   لعبد"األقصى
 لفاطمة جان أحمدي "االستشراف اإلسرائيلي وتهويد التاريخ والحضارة اإلسالمية"العالمي من فلسطين، 

  .د أمين جمعة من مصر ألحم" معالم الحضارة–القدس "من إيران، 
  29/1/2011الحياة، لندن، 

  
  ارتفاع وفيات الرضع في فلسطين:  في بيروتاألميركيةالجامعة ندوة في  .48

،  في لبنانعقد مركز أبحاث السكان والصحة في كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت
شواهد من استطالعات : ع الفلسطينيينالصراع واالرتفاع األخير في معدل وفيات الرض"ندوة بعنوان 
وتحدث في . ، في حضور طالب وباحثين أجانب وأعضاء من هيئة التدريس في الكلية"أجريت حديثا

 والمؤشرات االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في اإلحصاءاتالندوة مسؤول وحدة تنسيق 
. لسطين زادت معدل وفيات الرضع في البالدإن المعارك األخيرة في ف: "مروان خواجة، وقال" اإلسكوا"

وكشفت األرقام أن معدل وفيات الرضع فيها لم ينخفض بقدر ما فعل في دول عربية أخرى، بسبب 
تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية في البالد وسياسة اإلغالق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول 

 نقطة تفتيش تعيق األمهات من 600 إسرائيل أكثر من لدى"وأكد أن ". إلى خدمات الرعاية الصحية
ضرورة انتظار بيانات ما بعد " إلى ، الفتاً"الوصول إلى المرافق الصحية، وخصوصا الرعاية التوليدية

 للوقوف عند تأثير فوز حركة حماس في االنتخابات والنزاع المسلح في غزة على معدالت 2006عام 
هناك ارتباط بين عدد الفلسطينيين الذين قتلوا ووفيات الرضع، : "أضاف". وفيات الرضع في فلسطين

    وكلما قتل مزيد من الفلسطينيين، ارتفع معدل وفيات الرضع
  29/1/2011، بيروت، المستقبل

  
  الخوالدة يبحث في التداعيات الكارثية على فلسطين من وعد بلفورسامي  .49

وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين هو سامي الخوالدة أن  .يرى د:  زياد العناني-عمان 
ويؤكد الخوالدة  .حماقة التاريخ البريطاني الكبرى، وأن تطبيقه كان سمة لحماقة الديمقراطيات األوروبية

 أن الديمقراطيات األوروبية نثرت بهذا الوعد بذور الصادر أخيراً" نحو وعد بلفور جديد" في كتابه
  ! وحتى لحظتنا هذه2/11/1917طقة الشرق األوسط منذ تصريح بلفور في اصطراع ظل يعصف بمن

  29/1/2011الغد، عّمان، 
  

  سرائيليا لزيارة نتنياهو ولقائه العاهل االردنيإ طلبا يرفضردن األ: صحيفة المنار .50
أن االردن رفض طلبا اسرائيليا بقيام رئيس وزراء ) المنـــار(نقلت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ 

  .ائيل بنيامين نتنياهو بزيارة الى االردن وااللتقاء مع العاهل االردنياسر
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وقالت هذه المصادر ان الطلب االسرائيلي تقدمت به تل ابيب قبل حوالي اسبوعين اال ان المسؤولين 
االردنيين تجاهلوا هذا الطلب، كما رفضت عمان استقبال موفد خاص لرئيس الوزراء االسرائيلي 

موقفها هذا الرافض لزيارة نتنياهو واستقبال مبعوث له بانه يأتي على خلفية المواقف وفسرت االردن 
  .االسرائيلية المتعنتة اتجاه عملية السالم وما تقوم به من ممارسات شنيعة في االراضي الفلسطينية

 27/1/2011، المنار، القدس
  

   االستيطان على مجلس األمن إدانةالعرب يستعدون لطرح  .51
فاد ديبلوماسيون أن وزراء الخارجية العرب سيقررون التاريخ الذي سيدعون فيه مجلس األمن أ: أ ف ب

واجتمع السفراء العرب في مقر األمم المتحدة في نيويورك . الى التصويت على قرار يدين االستيطان
ا الى موعد أول من أمس لمناقشة مشروع القرار الذي يواجه احتمال نقضه أميركياً، إال أنهم لم يتوصلو

  .لطلب مناقشته
وأشار الديبلوماسيون الى أن البعثة الفلسطينية ضغطت لعرض مشروع القرار على التصويت االثنين، 

 شباط 5إال أن الدول العربية ترغب في انتظار اجتماع اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط في 
السفراء سيرسلون «بعد االجتماع أن »  برسفرانس«وقال ديبلوماسي عربي لوكالة . المقبل) فبراير(

مذكرة الى الوزراء يشيرون فيها الى أن العمل في األمم المتحدة أنجز، وأننا جاهزون للتصويت حينما 
  .»يقررون ذلك

  29/1/2011، الحياة، لندن
  

  بتركيا"  كوريراشيلاسمي "عرض مسرحية  .52
بالمدينة، " معمر كراجة"على مسرح " ورياسمي راشيل ك"عرضت الليلة بإسطنبول مسرحية : إسطنبول

 بعد أن 2003 مارس 16ناشطة السالم األمريكية التي قتلت في " راشيل كوري"وتناولت المسرحية حياة 
  .دهستها جرافة صهيونية وهي تحاول منعها من هدم بيت فلسطيني بغزة

  28/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   67ره لوعد رايس باعتماد حدود  ظهريديأوباما : وثائق الجزيرة .53
أيلول عندما تصافح رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي        /كان الجو مليئا باالبتسامات في أواخر سبتمبر      : القدس

كان الرئيس األميركـي    . بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر األمم المتحدة          
ت ثالثية سوقها بوصفها فرصة جديدة إلحياء المحادثات بين         باراك أوباما قد جلب الرجلين إلجراء مباحثا      

  ". للتقدم إلى األمام"الطرفين، وفرصة 
ولكن في الواقع لم يكن هناك الكثير ليشعر المرء بالتفاؤل، وأوباما كان يعلم ذلك؛ فقبل أسبوع من تلـك                   

وهو أحـد مستـشاري     - المصافحة كان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد قال لديفد هيل          
  .  إن اجتماعا ثالثيا سيكون هداما بالنسبة للسلطة الفلسطينية-أوباما

  المصداقية مقابل السيادة 
كما أوضح عريقات لهيل أن فشل إدارة أوباما الفتية في تفعيل تجميد كامل لالستيطان اإلسرائيلي سيضر                

ال نستطيع أن نجبر حكومة ذات سيادة        ":قال هيل . بمصداقيتها، لكن هيل رفض طرح عريقات بشكل فظ       
عريقـات رد   ". نستطيع أن نستعمل أسلوب اإلقناع والمفاوضات والمصالح المـشتركة        . على فعل شيء  

ما أثر ذلك على مصداقية الواليات المتحدة باعتقادك إذا لم تستطع           . بالطبع تقدرون إذا أردتم ذلك    : "قائال
  ". نحن نقوم بذلك، ونحن مسؤولون عن مصداقيتنا: "لهعندها أنهى هيل النقاش بقو". فعل ذلك؟
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 شهرا، أثبتت األيام أن عريقات كان على حق؛ فالمفاوضات قد توقفت واالسـتيطان يتـسارع،                16بعد  
  .  قد تبخر-بأسلوبه الخطابي وكلمته للعالم اإلسالمي من القاهرة-والتفاؤل الذي صنعه أوباما 

  محمود عباس 
صلت عليها الجزيرة ونشرتها تظهر أن إدارة أوباما كانت مهتمة بشكل عميـق             سجالت التفاوض التي ح   

البيت األبيض اعتمد بشكل كبير على المفاوضين الفلـسطينيين إلعـادة إحيـاء             . عملية السالم " رؤى"بـ
وبالتحديـد نمـو المـستوطنات      -المفاوضات، بدون أن يقوموا بمعالجة أي من المخـاوف الجوهريـة            

التي أطلقت  -كما أن رفض أوباما احترام الوعود األميركية        . تي أبدتها السلطة الفلسطينية    ال -اإلسرائيلية
  ). في الداخل( ألحق ضررا كبيرا بمصداقية السلطة الفلسطينية -في عهد الرئيس األسبق جورج بوش

  محادثات بأي ثمن 
اإلسرائيلية /ادثات الفلسطينية منذ األيام األولى لرئاسة أوباما، حرص عباس على إفهامه أن مصداقية المح           

وفي رسالة بريدية إلكترونية أرسلها عريقات إلى وحدة دعـم المفاوضـات            . ترتبط بوقف تام لالستيطان   
، قـال نقـال عمـا دار فـي          2009حزيران  /تلخص اجتماعا في واشنطن بين أوباما وعباس في يونيو        

  : االجتماعات
تين؟ إذا كنتم كذلك، فأنا ال أفهم أن تسمحوا ببناء وحـدة        هل أنتم جادون في مسألة حل الدول      : "سأل عباس 

بإمكانكم أن تختاروا الطريق غير المكلـف، وتطبقـوا         . الخيار لكم .. استيطانية واحدة في الضفة الغربية    
أو قولـوا   . ازدواجية المعايير، األمر الذي سيصيبني وكل المعتدلين بمقتل، ويهدي المنطقة إلى بن الدن            

إذا لم تستطيعوا أنتم وقف االستيطان اإلسـرائيلي      . إسرائيل ولكنكم ضد تصرفات إسرائيل    إنكم لستم ضد    
  ". واستئناف المفاوضات، فمن يستطيع؟

نتنياهو رفض طلب الرئيس األميركي للوقف التام لالستيطان، ولكنـه وافـق           : أوباما اختار الخيار األول   
يذكر أن آالف العطاءات الجديدة منحـت فـي         (بية  فقط على تعليق بناء الوحدات الجديدة في الضفة الغر        

، ووزيـرة الخارجيـة     )اإلسرائيلي(لكن البيت األبيض قبل العرض      ). القدس الشرقية خالل فترة التعليق    
  ". غير المسبوق"األميركية هيالري كلينتون قامت في الواقع بامتداح التنازل اإلسرائيلي 

يل بدون حياء دينيس روس، حاول إضفاء لمسة من اإليجابية          مبعوث الخارجية األميركية المناصر إلسرائ    
، وحضره كـل مـن ديفـد هيـل          2009أيلول عام   /على عرض نتنياهو في اجتماع بأريحا في سبتمبر       

  . وعريقات
  .العرض يتضمن عدم منح عطاءات جديدة وعدم مصادرة أي أراض: قال روس

  صائب عريقات 
يستطيعون البنـاء عليهـا     . ن الضفة الغربية صودرت أصال    م% 40. أنا لم آت المريخ   : عريقات أجاب 

تشرين األول قلل المبعوث    /وفي األول من أكتوبر   . سنين قادمة بدون أن يضطروا لطرح عطاءات جديدة       
األميركي الخاص جورج ميتشل من موضوع القدس، وقال لعريقات إنه على الفلـسطينيين أن يأخـذوا                

وطبقا لوثيقة من وثائق سجالت التفاوض التي نشرتها الجزيرة، قـال    . ةاإلسرائيلي بأريحي " التعليق"قرار  
فـي القـدس    (بالمفاوضات سوف تتوفر لدينا إمكانيات جديدة، وسوف يكون هناك استيطان أقل            : "ميتشل
ففي فترة تعليـق االسـتيطان      : لكن الحقائق على األرض تقول إن ميتشل أساء تقدير الوضع         )". الشرقية

المستوطنون .  عطاء سكني باإلضافة إلى مشاريع أخرى      1600مت بلدية القدس بتمرير     لعشرة شهور، قا  
 بيتـا   1629اإلسرائيليون قاموا بالتحرك سريعا لالستفادة من الوقت الضائع، وبدؤوا مباشرة في تـشييد              
عدد يمثل كل   جديدا في ستة أسابيع بعد انتهاء فترة التعليق، وطبقا لمنظمة السالم اآلن اإلسرائيلية فهذا ال              

  . 2009ما بنوه في 
  إعادة إطالق
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. استسالم أوباما في الشق االستيطاني لم يكن الشيء الوحيد الذي اشتكى منه المفاوضـون الفلـسطينيون               
فسجالت التفاوض تشير إلى أنه في الشهور التي تلت أنابوليس، قامت وزيرة الخارجية األميركية آنـذاك     

تموز قالـت   / يوليو 16وفي  .  كأساس للمفاوضات بشكل واضح    1967 كونداليزا رايس بتبني حدود عام    
وبعـد أسـبوعين     . 1967لعريقات وقريع إن أي تبادل لألرض يجب أن يكون على أساس حدود عام              

".  هـي المرجـع    1967" عبـارة    -أمام عريقات وقريع  -استخدمت لغة أكثر وضوحا عندما استخدمت       
حات رايس انتصار كبير، فقد كانت المرة األولى التي يستخدم          المفاوضون الفلسطينيون اعتبروا أن تصري    

  . فيها مسؤول أميركي بهذا المستوى عبارة كهذه
وقتها كانت إدارة بـوش ووزيـرة        (2009تشرين األول   /ولكن االنتصار كان قصير األمد، ففي أكتوبر      

لتقى عريقات في واشـنطن     ا) خارجيتها رايس خارج السلطة، وإدارة أوباما هي التي تدير البيت األبيض          
، وذكّـر   "مرجعية المفاوضات وإطار العمل الذي سيسلكه المتفاوضـون       "عريقات سأل عن    . مع ميتشل 

الواليات المتحدة لن توافق على أي ذكـر        "ميتشل رفض طرح عريقات، وقال إن       . ميتشل بوعود رايس  
دف لتفادي أي صـعوبات مـع   ميتشل ادعى أن الموقف األميركي يه  ". بأي شكل من األشكال    67لحدود  
  . إسرائيل

  جورج ميتشل 
مرة أخرى أذكّركم بأن الرئيس أوباما      : "في اليوم التالي حذر ميتشل عريقات من ذكر وعود رايس قائال          

البلدان تلتزم باالتفاقيـات ولـيس      . ال تستخدموا ذلك ألن ذلك قد يؤذيكم      . ال يقبل بقرارات بوش السابقة    
أحد المفاوضين  ". ولكنه كان اتفاقا مع الوزيرة رايس     : "عريقات أجاب قائال  ". بالتصريحات أو المناقشات  
  ". إنها غير ملزمة قانونا، ليست اتفاقية: "األميركيين أدلى بدلوه قائال

  ". لقد كان ذلك أساس الخرائط. استحلفك باهللا، لقد قالت أن يدون ذلك: "رد قريعات بالقول
 مسؤولي إدارة أوباما هـو أمـر طالمـا اشـتكى منـه المفاوضـون                الميل للعودة إلى الوراء من قبل     

إعادة إطـالق   " مستغربا استخدام مصطلح     2009أيلول  /عريقات سأل ديفد هيل في سبتمبر     . الفلسطينيون
وكان موقف هيل متجانسا مع ذاك الذي جاء به ميتشل من أن كل شيء              ". استئنافها"بدال من   " المفاوضات

  . م قانوناقيل في الماضي غير ملز
 عندما قال لمستشار األمـن القـومي        2009تشرين األول   /استياء عريقات وصل إلى ذروته في أكتوبر      

: أنوي الظهور على القناة العاشرة اإلسرائيلية ألقول أمرا واحدا        : "األميركي في ذلك الوقت جيمس جونز     
ذا كانت كلمتـي أمـام كلمـتهم        إ.. لقد هزمت أبو مازن   . لقد هزمت الرئيس أوباما   . مبروك سيد نتنياهو  

  ". في الكونغرس، فأنا أعلم أن ليس لدي أمل) اإلسرائيليين(
حول عملية السالم، وكون فرقتين لذلك تتألفان من مسؤولين      " أفكار جديدة "يقال إن أوباما يبحث اليوم عن       

كان موضوعا  الذي تبين بموجب سجالت التفاوض أنه       -لكن موضوع الحدود    . سابقين في البيت األبيض   
  . يظل بدون حل-جوهريا

  29/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   1967  تعترف بفلسطين دولة مستقلة ضمن حدودالتينيةالباراغواي تاسع دولة  .54
ضمن حـدود العـام     » دولة حرة ومستقلة  «اعترفت الباراغواي أمس بفلسطين     :  نظير مجلي  - تل أبيب 

 وذلك أسوة بثماني دول في أميركا الجنوبيـة بينهـا البرازيـل              وفق ما اعلنت وزارة خارجيتها،     1967
  .واالرجنتين

جمهورية الباراغواي تكرر علنا االعتـراف بهـذه الدولـة حـرة            «وقالت وزارة الخارجية في بيان ان       
 بلدا فـي اميركـا الجنوبيـة،        12ومن اصل   . »1967) حزيران(ومستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو       

 والبرازيـل واالرجنتـين     2005 إلى االن بدولة فلسطين هي فنزويال منـذ العـام            اعترفت ثماني دول  
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واعلنـت  . 2009) كـانون االول  (واالكوادور وبوليفيا وغوايانا وتشيلي والبيرو منذ الثالث من ديسمبر          
  .2011دولتان هما االوروغواي وسورينام انهما ستقومان بالخطوة نفسها خالل 

  29/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  هيغ أبلغ ليبرمان رفض لندن لالستيطان .55
ذكرت صحيفة جويش كرونيكل، أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نقل إلى وزيـر              : )يو بي آي  (

أفيغدور ليبرمان موقف بالده المتشدد حيال بناء المسوطنات، حين التقاه في لندن            ” اإلسرائيلي“الخارجية  
لصادرة من لندن، أمس، إن هيغ شدد خالل مباحثاته مع ليبرمان علـى             وقالت الصحيفة ا  . هذا األسبوع   

والفلـسطينيين  ” اإلسـرائيليين “أن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضـات ال يخـدم مـصالح        “
وأضافت أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في بيان، أن هيغ جدد التأكيد أن حكومته تعد               . ” والمنطقة

  .ات غير قانوني ويشكل عقبة أمام السالم ويجب أن يتوقف بناء المستوطن
شعر بأن من الضروري تـسليم      “ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية البريطاني           

  . ” رسالة صريحة إلى ليبرمان، حيث كانت هناك حاجة إلى تسليم مثل هذه الرسائل
  29/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   حق النقض ضد قرار بمجلس االمن يدين االستيطان باستخدامباما نواب يطالبون أو .56

وجه ستة نواب بارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الخميس رسالة الى الرئيس              
قرار يدين االستيطان االسرائيلي في االراضـي       ضد  االميركي باراك اوباما طالبوه فيها باستخدام الفيتو        

  .وزراء الخارجية العرب سيقدم إلى مجلس األمن من قبل حتلةالفلسطينية الم
ووقع الرسالة رئيس الغالبية الجمهورية اريك كانتور ورئيس االقلية الديمقراطية ستيني هوير والرئيـسة              

ليتينين والديمقراطيان هوارد برمان وغـاري اكرمـان        -الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية ايليانا روس     
ويشير النواب في رسالتهم الى مشروع قرار تقدمت به دول عربية عدة في              . شابوت والجمهوري ستيف 

  . يناير الى مجلس االمن الدولي يندد باالستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية18
  29/1/2011البيان، دبي، 

 
  ييجدد الدعم لفلسطين ويدين االستيطان اإلسرائيلاالتحاد اإلفريقي  .57

مدت قمة االتحاد اإلفريقي، المنعقدة منذ األمس في العاصـمة األثيوبيـة أديـس أبابـا،                اعت: أديس أبابا 
ويـدعو مـشروع     . بندا 19باإلجماع، مشروع القرار الخاص بفلسطين والشرق األوسط، والمتكون من          

فـا  القرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه االستيطان اإلسرائيلي بكافة أشكاله باعتبـاره مخال             
كما أكدت القمة دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية في مسعاها لـدى األمـم المتحـدة                 .للشرعية الدولية 

للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين، داعية دول العالم قاطبة إلى االعتراف بدولة فلسطين علـى                
  .1967حدود عام 

  29/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  الدعم السري األمريكي لقادة المتمردين وراء انتفاضة المصريين: يلي تليجرافد .58
قالت ديلي تليجراف إنها علمت أن الحكومة االمريكية تدعم بصورة سرية شخصيات بارزة وراء 

وتقول ديلي  .منذ ثالثة أعوام" تغييرا في النظام"االنتفاضة المصرية، وأن هذه الشخصيات كانت تخطط 
إنها علمت أن السفارة األمريكية في القاهرة ساعدت معارضا شابا على حضور قمة برعاية تليجراف 

  .الواليات المتحدة في نيويورك للنشطاء الشباب، وعملت على اخفاء هويته عن أمن الدولة في مصر
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 أبلغ دبلوماسيين 2008وأضافت الديلي تليجراف أن هذا الناشط الشاب لدى عودته إلى مصر عام 
يكيين أن تحالفا من الجماعات المعارضة وضع خطة لالطاحة بمبارك وتنصيب رئيس منتخب أمر

  .2011ديمقراطيا عام 
وأضافت الصحيفة أن هذا الناشط قد اعتقل من قبل األمن المصري بسبب مظاهرات وأن الديلي 

دبلوماسية وقالت ديلي تليجراف إن هذه المعلومات جاءت في برقيات  .تليجراف تحمي سرية هويته
  .سرية نشرها موقع ويكيليكس

تناولت صحيفة الجارديان التطورات في مصر، وقالت إن يوم الجمعة هو اليوم الذي تخلص فيه و
المصريون من خوفهم، خوفهم من مركبات األمن المركزي والشرطة، من رجال الشرطة ذوي المالبس 

  .حيث يجري تزوير االنتخاباتالمدنية الذين أذاقوهم األمرين، من مقر الحزب الحاكم 
وقالت الجارديان إن أكبر قوة في الشرق األوسط فقدت السيطرة على شوارع القاهرة والجيزة 

وقالت إن هذه الثورة ال , "بالثورة"وقد وصفت الجارديان االحتجاجات في مصر  .واإلسكندرية والسويس
يات الواليات المتحدة وبريطانيا في الشرق تهدد نظام حسني مبارك فقط، ولكنها تشكل تهديدا الستراتيج

  .األوسط
  29/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  إلى قضية، فمعنى ذلك أن شعبنا بال قضية" الجزيرة"إذا تحولت  .59

  حنين زعبي
عـودة  (وتحريـر اإلنـسان     ) إنهاء االحتالل (عندما يكون الهدف هو إقامة دولة، وليس تحرير األرض          

بـال  " مرات خالل لقائه مع الجزيرة يوم األربعاء فـي برنـامج             7، كما شدد صائب عريقات      )ينالالجئ
، عندها قد ينظر البعض للتنازل عن الحقوق الفلسطينية المتعلقة بتحرير كافة األراضـي المحتلـة            "حدود

  .وبعودة الالجئين، على أنه ثمن معقول مقابل الحصول على دولة فلسطينية
، وبـشكل تـدريجي     "العـدل "وليس  " الدولة" منذ بدايته، أي في عهد ياسر عرفات، مبدأ          لقد ثبت أوسلو  

استطاع هذا المنطق بعد عقد من الزمن أن ينتج مسارا تفاوضيا معزوالً تماما عن الحقوق التاريخية من                 
  .جهة، وعن شرعية القرارات الدولية من جهة أخرى

ي للشعب الفلسطيني بشكل كامل، بدل أن يحتكم إليه، وبدل          وحرف هذا المسار التفاوضي المسار النضال     
ومعنـى أن   . أن تتحول المفاوضات إلى وسيلة للحياة وللحرية، تحولت المفاوضات إلى الحياة بكاملهـا            

، هو أن يعتمد النضال الفلـسطيني علـى كبيـر           )إشارة إلى كتاب لصائب عريقات    " (الحياة مفاوضات "
 كبير المناضلين، وأن يحتكم النضال لمنطق المفاوضات وأهـدافها بـدل            المفاوضين، بدل أن يعتمد على    

  .العكس
عندما ترى قيادة وطنية أنه ال شريك للسالم لها في الجانب األخر، فإن المفروض بها أن تلجأ لـشريكها                   

شعبها، الذي فوضها على مصيره وحياته ونضاله وحريته وكرامته وثمن الدم الـذي دفعـه دون                : األول
  .أه وال تردد وال ندمتأت

تعني أن الحياة هي غرفة وطاولة ومفاوضين، وهذه الغرف ال تتسع لشعب وال             " الحياة مفاوضات "لكن،  
  .    من دم آالف من الشهداء" نظيفة"لعشرات سنوات من نضاله، وهي غرفة 

 للبعد االسـتراتيجي    عندما تشك القيادات الفلسطينية الوطنية بقدرتها على مواصلة النضال، وعندما تفتقد          
تحول الشعب إلـى عـبء،      " الحياة مفاوضات "لكن  . العربي، يبقى شعبها االحتياطي اإلستراتيجي األكبر     

  ".   كبير المفاوضين"، على حد تعبير "فلتان أمني"وإلى مصدر 
الـة  النقاش الذي فتحته الوثائق، وأهم وأخطر منها، ذلك الذي أغلقته، يشير بأسى ليس فقط إلى بؤس ح                

المشكلة مع السلطة، هي ليس فـي مـضمون         . السلطة الفلسطينية، بل إلى بؤس الحالة الفلسطينية عموما       
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من " مؤامرة"الوثائق فحسب، بل في عملها على إنتاج رأي عام فلسطيني ال يرى من هذه الوثائق، سوى                 
محاولة إنتاج حالة سياسـية  والمشكلة الكبرى هي في . في اإلجهاز على السلطة الفلسطينية  " الجزيرة"قبل  

ترى في سؤال تأثير الوثائق على ميزان القوى بين فتح وحماس اعتبارا أهم من حقيقة في مـا إذا وقّـع                
  .على تنازالت تتعلق بالقدس أو بحق العودة، أو بدعم حصار غزة والحرب عليها

ات لتفاهمات، وبين تنـازالت     ربما ال يكون تسريب الوثائق مفاجأة كبيرة، مع أن الفرق كبير بين تسريب            
موثقة وموقعه، لكن التراجيديا الفلسطينية هي في رد الفعل الخافت على الوثائق، وفي حاله الخوف مـن                 
الخروج للشارع، وفي عدم الوضوح السياسي بأن كشف هذه الوثائق يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة فـي    

  .تاريخ النضال الفلسطيني
، فـالجزيرة ليـست     "الجزيرة" أن يخرج إلى الشارع، لكن ليس ضد أو مع           كان على الشعب الفلسطيني   

ومـا  " حمـاس "و" فتح"كان على   . قضية سياسية، بل ضد أو مع شعبك، ألن شعبك هو القضية السياسية           
بينهما أن ينزلوا إلى الشارع معا، األولى ردا على تهمة التنازل وتأكيدا على الثوابت وعلى عدم التنازل،                 

  . وما عداها احتجاجا ضد التنازل أو احتمال التنازلوحماس
، وال  "الجزيـرة "خرجت تأكيدا على الثوابت، بل خرج من خرج القتحام ومهاجمـة طـاقم              " فتح"لكن ال   

، ليس  "فلتان أمني "وغيرها خرج ألنها مقموعة من قبل السلطة، وألن صوت الشعب تحول إلى             " حماس"
  .     م وال دولة، بل لكي نحافظ على إمكانية العودة إلى المفاوضاتفال نظا" النظام"لكي نحافظ على 

وإذا لم تستطع الوثائق أن تقنع أحدا بأن الثوابت الفلسطينية والشعب الفلسطيني برمته في خطر، فعلى رد                 
وقطر ومن سرب، وكيف، ولماذا، ولمـاذا       " بالجزيرة"على االنشغال   . الفعل على الوثائق أن يقنعه بذلك     

  .آلن، بدل االنشغال بالشيخ جراح والحرم وغزة والحصار والداخل، أن يقنعه بذلكا
" احتمـال "على الخوف من النزول للشارع أن يقنعه بذلك، على الصمت الشعبي الهادر والفاضـح إثـر                 

التنازالت أن يقنعه بذلك، وإذا نجت السلطة الفلسطينية من تهمة الوثائق، فهي لن تستطيع أن تنجو مـن                  
  .  إلى قضية، فمعنى ذلك أن شعبنا بال قضية" الجزيرة"وإذا تحولت . همة رد الفعل على الوثائقت

رد الـسلطة   . وعودة إلى مضمون الوثائق، ألن مضمون الوثائق وليس غيرهـا هـي قـضية الـشعب               
الفلسطينية خالل اليومين األولين هو األصدق، فقد خرجت عشرات التصريحات والردود الرسـمية، لـم            

الدول العربيـة تعـرف،     "ينف واحد منها صحة ما ورد في الوثائق، تصريح أبو مازن الرئيسي هو أن               
ياسر عبد ربه، ال يهمه مـا       .  ، وهو تصريح يؤكد صحة الوثائق وال ينفيها       "ونحن لم نخف شيًئا عن أحد     

  ؟"الجزيرة"ما هو هدف : ورد في الوثائق من حقائق، ما يهمه هو أمر واحد
لكن بما أن الحياة ليست فقط مفاوضات، فإن النفي كما          . النفي: أيام تم تحديد إستراتيجية الرد     3فقط بعد   

  .التأكيد ال يصدر وال يتوقف على وثائق، هناك واقع أيضا
والواقع انه في عهد أولمرت، الذي تتطرق الوثائق للمفاوضات معه، كان االستيطان في مناطق معينة في                

قدس على قدم وساق، وكان هناك صمت وغـض طـرف مـن قبـل المفـاوض                 الضفة الغربية وفي ال   
الجواب في الوثائق هو أنه هناك اتفاق على االعتراف بأن مستوطنات القدس            . الفلسطيني عن ذلك األمر   

الواقع أن رموز   . ستكون جزءا من إسرائيل وكذلك كتل استيطانية يجري مبادلتها بكثبان رمال في النقب            
أشكال مختلفة عن عدم رفضهم لمفهوم الدولة اليهودية واعتبروا ذلك شأنا داخليا إسرائيليا             السلطة عبروا ب  

  .وقسم منهم اعترف بها كذلك بوضوح وفي وثيقة جنيف تحديدا
كل شيء بات مكشوفًا، وهذا سيؤدي حتماً إلى        .  الوقائع المعروفة تدعم بقوة ما كان مستوراً في الوثائق        

ة على أي خطوة تتخذ في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وإلى تأكيـد شـعبنا                رقابة شعبية فلسطيني  
الفلسطيني بكل فئاته، أن الحياة تحت االحتالل هي نضال من أجل الحرية، وأن المفاوضـات ليـست إال                

  .وسيله عليها أن تحتكم للنضال وألهدافه
  28/1/2011، 48موقع عرب
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   القلسطيني األولالتفاوضيالسقوط  .60
  ال ناصرنقو

" كشف المـستور  "ما زالت الضجة الوطنية الفلسطينية والصخب اإلعالمي العالمي اللذان أثارتهما وثائق            
" الخطيئـة المميتـة   "التي تنشرها قناة الجزيرة الفضائية يثيران أيضا سحبا كثيفة من الدخان تغطي على              

ى كل التجاوزات لكل الثوابت الوطنية      األصلية التي قادت إلى السقوط التفاوضي األول الذي قاد بدوره إل          
كما " تكشفها"وثائق الجزيرة ولم    " أكدتها"والتي  " خطوطا حمراء "التي تعتبرها الحركة الوطنية الفلسطينية      

يشاع، ألنها كانت أسرارا مكشوفة فعال وهي التي قادت إلى تعطيل كل المؤسسات الوطنية الفلـسطينية                
نفـسها  " فـتح "وفي مقدمتها حركة التحريـر الـوطني الفلـسطيني          وتهميش منظمة التحرير وفصائلها،     

المفترض أنها تقود المنظمة وفصائلها، قبل أن تقود إلى االنقسام الفلسطيني الراهن الذي انفجر سياسـيا                
بسبب خروج مفاوض منظمة التحرير على الثوابت الوطنية في المقام األول قبل أن ينفجر عسكريا فـي                 

  .قطاع غزة بعد ذلك
األراضـي  " تبـادل "إن الغارقين في ما أثاره الجدل حول وثائق الجزيرة من تفاصيل وجزئيات قـضايا               

عليه بين طرفي التفاوض من حيث المبدأ وعمليا، حيث وافق مفاوض المنظمة علـى مكاسـب                " المتفق"
ـ      1967دولة االحتالل اإلقليمية التي حازتها بالقوة المسلحة في حـرب عـام              مها  بموافقتـه علـى ض

للمستعمرات االستيطانية التي بنتها في القدس في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتبادل الـديموغرافي              
عليه بين الطرفين، حسب الوثائق، ودعا إليه مفاوض دولة االحـتالل دون أن يعتـرض               " لم يتفق "الذي  

وض حتى يتم شطبه من     مفاوض المنظمة على كونه موضوعا ال يمكن التفاوض عليه بدل أن يوقف التفا            
جدول أعمال التفاوض باعتباره خطا أحمر ال يجوز التفاوض عليه ألنه ينذر بنكبـة فلـسطينية جديـدة                  

  ...دولة االحتالل، " مواطني"لمليون ونصف المليون فلسطيني من 
سـود  إن الغارقين في هذه التفاصيل والجزئيات كلما أوغلوا فيها كلما زادوا في كثافة سحب الـدخان األ                

 فـي   1988التي قاد إليها االنقالب االستراتيجي عـام        " التبادل التاريخي "الذي يغطي على حقيقة صفقة      
الجزائر على الميثاق القومي ثم على الميثاق الوطني لمنظمة التحرير، اللذين تبنت مـضمونهما عمليـا                

أن تخلـت عنهمـا منظمـة       وغيرها من فصائل المقاومة الوطنية بعد       " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية    
التحرير، فقد كانت تلك الصفقة هي التبادل التاريخي األخطر الذي أبرم قبل انطالق المفاوضات العلنيـة                

  . على تبادالت فرعية متوقعة
وما زال ملتزما بها من جانب واحد ليبادل أربعة أخماس الوطن التاريخي            " حل الدولتين "فمن أبرم صفقة    

ألخير، مقابل وعد بدويلة عليه غير ملزم وغير محدد ال أرضـا وال زمنـا وال         لعرب فلسطين بالخمس ا   
مضمونا وال شكال، ويدفع ثمنا لهذا الوعد اعترافا ملزما وقاطعا وواضحا كالـشمس بدولـة االحـتالل،                 

، اي بالتنازل عن الحق في مقاومـة االحـتالل          "نبذ االرهاب "وتعهدا ملزما وقاطعا وواضحا كالشمس ب     
زه ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي والشرائع السماوية والفطرة االنسانية، والتزاما ملزمـا             الذي يجي 

حـصرا بـين طرفـي    " االتفـاق "وقاطعا وواضحا كالشمس بالتفاوض كاسلوب وحيد لحل الـصراع ب     
ادت إلى  إن من أبرم هذه الصفقة هو من ارتكب الخطيئة الفلسطينية المميتة األصلية التي ق             .. التفاوض،  

  .السقوط التفاوضي األول
ولم تكن السقطات والتنازالت الفرعية والجزئية الالحقة التي تتكشف اليوم سوى تحصيل حاصـل، وال               
يحق لمن صمت وما زال يصمت على الخطيئة األصلية أن يحاول اليوم تسجيل نقاط سياسية حزبيـة أو                  

ج على نتائج من لم يتوقعها ال يحق لـه أن يتـصدر             وبالتالي االحتجا " المفاجأة"فصائلية لصالحه بادعاء    
  .العمل الوطني الفلسطيني ، حتى على الهامش
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وفي هذا السياق، فإن إعالن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عضو المجلـس التـشريعي خليـل                 
في "بالتفاوض  " ورئيس السلطة "الحية، يوم الثالثاء الماضي عن سحب الحركة لتفويضها منظمة التحرير           

فـي ظـل التنـازالت      .. لم يعد قائما    " واعتباره هذا التفويض     2006لسنة  " إطار وثيقة الوفاق الوطني   
، هو إعالن ال يسع المراقب إال أن يعتبره نقدا          "الخطيرة التي قاموا بها بحق الثوابت الشرعية الفلسطينية       

فالوحدة الوطنية التـي اتخـذت      ذاتيا شجاعا، وتراجعا صحيحا عن خطوة خاطئة لم تقنع في حينه أحدا،             
آنذاك مسوغا لمنح ذاك التفويض ال يمكن أن يكون الحرص عليها من جانب فلسطيني واحد، بل يجب أن                

  .تكون متبادلة، وعلى اساس احترام الحق في مقاومة االحتالل
ا غير ان سحب الغطاء الذي منحته حماس آنذاك لمفاوض المنظمة جدير بان يكون سابقة تحـذو حـذوه                 

فصائل منظمة التحرير المعارضة التي ما زال ادعاؤها بالحرص على الوحدة الوطنية في إطار منظمـة                
التحرير مسوغا غير مقنع بدوره الستمرارها في توفير غطاء فلسطيني الستمرار مفاوض المنظمة فـي               

ما يكون هذا هو    مفاوضات ثبت فشلها ثبوتا قاطعا بالرغم من تجاوزها لكل الخطوط الوطنية الحمر، ورب            
الوقت المناسب أيضا كي تعلن مثل هذه الفصائل قطيعتها الكاملة مع الخطيئة المميتة األصلية التي قادت                

  .إلى هذه التجاوزات
التي يعلنها مفاوض المنظمة لفشل المفاوضات محكومة مسبقا بالتبادل التاريخي األخطر           " البدائل"إن كل   

الذي يسعى المفاوض ببدائله إلـى      " قضايا الوضع النهائي  "فما يسمى   الذي انبثقت عنه هذه المفاوضات،      
استمرار التفاوض عليها قد حولت كل الثوابت الوطنية إلى موضوع قابل للتفاوض والمساومة، فالقـدس               
والالجئون وعودتهم والمستعمرات االستيطانية وغيرها جميعها هي مواضيع للتفاوض، وال حرمـة ألي             

" عربي"،  "وقف إطالق نار  "أقرته شرعية األمم المتحدة، في إطار نزاع على حدود          ثابت وطني، أو حق     
ال فلسطيني، في الضفة الغربية، نزاع يدور حول تقاسمها مع المستوطنين، ال في إطار صـراع علـى                  

  .وأحد هذه البدائل هو مشروع القرار الذي تقدم به المفاوض إلى مجلس أمن األمم المتحدة. الوجود
األميركية على مسودة مـشروع القـرار، ونـشرته، دون أن يفكـر            " فورين بوليسي "لت مجلة   وقد حص 

مفاوض منظمة التحرير في إطالع شعبه عليه، كعادته في حجب ما يفعلـه وراء الكـواليس واألبـواب                  
. المغلقة التي قادته إلى ابرام اتفاق أوسلو من وراء ظهر الوفد المفاوض الرسمي برئاسة المغفور لـه د                 

حيدر عبد الشافي قبل حوالي عشرين عاما، وهي العادة التي جعلت وثائق الجزيرة هامة بالرغم من أنها                 
  .تكشف أسرارا مكشوفة أصال

ومن يراجع مشروع القرار يتأكد بأن مفاوض منظمة التحرير مصر على المكابرة فـي فـشله، وعلـى                  
مـع دولـة    " االتفاقيات الموقعة "إلى العمل بموجب    اإليغال في خطيئته المميتة، إذ يدعو في مادته الثالثة          

، "خلق االشروط الضرورية لتعزيز عمليـة الـسالم       "، و "بناء الثقة "، و "خريطة الطريق "االحتالل، ومنها   
، "مفاوضاتهما حول قضايا الوضـع النهـائي      .. مواصلة  "ويدعو طرفي التفاوض في مادته الرابعة إلى        

  ".ثيف الجهود الدبلوماسية الدولية واإلقليمية لدعم وإحياء عملية السالمتك"في مادته الخامسة على " يحث"و
األميركي، فإنه سيضاف إلى ركام قـرارات مجلـس األمـن           " الفيتو"وحتى لو أفلت مشروع القرار من       

ثم ما الذي سيضيفه القرار إن صدر إلى قـرار المجلـس   . الدولي التي تنتظر التنفيذ منذ عشرات السنين    
، بينما يـدعو    "النمو الطبيعي "االستيطان ويشمل التجميد    " تجميد" الذي نص على     2003لسنة   1515رقم  

إنه نهج الفشل نفسه، ولغته، المحكـومين       . هذا االستيطان " وقف"المفاوض في مشروع قراره إلى مجرد       
أيـة بـدائل    بالسقوط التفاوضي األول الذي أبرم صفقة التبادل التاريخي التي لم تترك للشعب الفلسطيني              

  .غير االستسالم، باسم السالم
إن الفلسطيني الذي يدقق في األهداف السياسية لمشروع القرار يتمنى فعال لو تستخدم الواليات المتحـدة                

لتجهضه حتى ال يستخدمه المفاوض كنصر فارغ جديـد يـسوغ بـه             " الفيتو"األميركية حقها في النقض     
التي يدور فيها منذ عشرين عاما، والتي يبذل قـصارى جهـده            استمرار تدويخ شعبه في الحلقة المفرغة       
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اآلن الحتواء تسليط قناة الجزيرة األضواء على خطورتها، بتحويل األنظار بعيدا عنهـا مـستخدما كـل        
الحيل واألالعيب اإلعالمية التي لم تعد تنطلي على أحد، وفي رأسها التشكيك في صدقيتها، في تجاهـل                 

البريطانية هي مصدر آخر حصل على حق حصري في نشرها مع الجزيـرة،             " الغارديان"لكون صحيفة   
من صحتها بصورة مستقلة مـن مفاوضـين سـابقين ومـصادر دبلوماسـية              "بعد أن تأكدت الغارديان     

  .كما قالت الصحيفة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري" ومخابراتية
ن دوليين لمالحقة مجرمي الحرب في حكومة دولة        ويبدو أن األموال التي شحت فلم تتوفر لتوكيل محامي        

االحتالل اإلسرائيلي قضائيا استنادا إلى تقرير غولدستون الشهير، أو استنادا إلى حكـم محكمـة العـدل                
الدولية في الهاي بشان جدار الضم والتوسع الذي ما زالت دولة االحتالل تبنيه في األراضي المحتلة عام                 

نون الدولي، أو لمالحقة دولة االحتالل في المحافل والمحاكم الدولية لنقلهـا             في انتهاك صارخ للقا    1967
مستوطنيها إلى المستعمرات التي تبنيها في هذه األراضي المحتلة في انتهاك صـارخ للقـانون الـدولي                 

ة نفسه، ولم تتوفر األموال كذلك لدعم القيادي في فتح حاتم عبد القادر عندما كان وزيرا للقدس في حكوم                 
سلطة الحكم الذاتي اإلداري المحدود مما قاد إلى استقالته بسبب عدم توفير األموال له لمتابعـة قـضايا                  

. يبدو أن هذه األموال متـوفرة اآلن لـدى د         .. المقدسيين في مواجهة االحتالل كما أعلن عند استقالته،         
محـامين  " لصرفها علـى  صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية      

، في محاولـة أخـرى      "التشهير والتحريض "يستعدون اآلن لمقاضاة قناة الجزيرة الفضائية بتهمة        " دوليين
لصرف األنظار بعيدا عن الخطيئة المميتة األصلية لمفاوض المنظمة، التي قادته إلى سقوطه التفاوضـي               

  .حالياألول، لتجعل من المستحيل الدفاع عن موقفه التفاوضي ال
  29/1/2011، المستقبل العربي

  
  الموسادفتش عن  .61

  أحمد نوفل.د
  ".جيش اإلسالم" تفجير الكنيسة واتهام -1
الموسـاد،  : في كل تفجير أو في كل أزمة، أو فتنة، ينبغي أن يكون المـتهم األول              ".. فتش عن الموساد  "

ربي هو العكس تماماً، فـنحن      وأنى هذا؟ لكن الذي يحصل في عالمنا الع       . حتى يثبت بالقطع عدم تورطه    
! إنه العمى والعمه والعمالة   . نتهم أنفسنا، وال يخطر ببالنا للحظة وال نناقش مجرد احتمال ضلوع الموساد           

وليس هذا من بنات نظرية المؤامرة، وال شماعة اآلخرين ونفي العيب عن أنفسنا بغية تطهيـر الـذات                  
  .ه الواقع والتاريخ والتجربة الطويلةليس كذلك، لكن.. ورفعها عن الدناءات والسيئات

فأوالً هذا جهاز قذر ومقتدر، ويداه ملطختان بالدماء ألنه ينطلق من عقيدة عنصرية شوفينية اسـتكبارية                
  ..استعالئية

وهل تذكرون ما جرى للبنان من تدمير داخلي كان يروع ذاك البلد الجميل في كل يوم بانفجارات امتدت                  
لى صيدا وما بعدها في الجنوب، ونالت بيروت حظها الوافر من هذا الـدمار،              من طرابلس في الشمال إ    

وال ننسى اغتيال القادة الفلسطينيين في كل من لبنان وتونس وختامهم عرفات الـذي سـممته إسـرائيل                  
.. من التحقيق في مقتله، بل دفنته أو دسته في حفرته دون مراسم تناسب رئـيس دولـة                " الخلفاء"ومنعت  
  !يفترض

  . فضيحة الفون-2
والفون أحد رموز النظام اإلسـرائيلي، كـان        . ربما لم يسمع أكثر الناس بهذا الموضوع ولم يقرأوا عنه         

وضـبط  . ضالعاً بإصدار أوامر بتفجيرات في مصر ضد المصالح األمريكية واليهودية في عهد الثـورة             
ات تشويه رجال الثـورة وإحـداث       وكان المقصد من وراء العملي    . الفاعلون واعترفوا بأنهم من الموساد    

وتم رفع التحقيق وقبل نشره في اإلعالم إلى الجهات األمريكية فاتفق على أن             . قطيعة بين مصر وأمريكا   
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نحسن العالقة مع أمريكا، ونتخلص مـن       . تنسب إلى المسلمين فنصطاد عصفورين بحدث أو حجر واحد        
لى أن تسربت بعـد زمـان هـي وفـضيحة      وظلت هذه الحوادث طي الكتمان إ     . وقد كان . عدو مشترك 
  .فعندنا سابقة وتجربة مع هؤالء المجرمين.. كريستين كيلر

وأنها هي المستفيد ومـا     . وحادث الكنيسة بأدنى مراجعة يتبين أن المصلحة إلسرائيل أوضح من الشمس          
 التنقـل   مصلحة غزة أو المدعى أنه جيش اإلسالم من تفجير إسكندرية؟ وهل عند هؤالء إمكانات؟ وهل              

من غزة ثم عبور مئات الكيلومترات أسهل أم عمل جهاز اإلجرام، وقد اكتشفت شبكة ضخمة لـه فـي                   
  مصر قبل قليل، َمن أولى باالتهام من حيث اإلمكانات والعناصر والتغلغل والمصلحة؟

  . الفتنة أعظم أسلحة إسرائيل-3
ية في العراق؟ أليست كل هذه الحروب من        من الذي يجيش الناس طائفياً في لبنان؟ من الذي أشعل الطائف          

كلمـا  : "وصـدق اهللا  . إشعالهم هم وإن تكن أمريكا هي التي في الواجهة، هذا ال يهم، إنما المحرك هـم               
ولـو  -وسالح التفتيت الناتج عن الفتن وإضعاف من أمـامهم وفـي مـواجهتهم              .." أوقدوا ناراً للحرب  

فما الغريب العجيب أن يكونوا هم وراء كل ما يدور          .. هم، هذا السالح هو أمضى عدتهم وعتاد      -افتراضاً
من فتن واحتراب داخلي وخراب؟ من الذي ربى عناصر دايتون على البطش بالناس وباعد السلطة عـن         

  شعبها حتى غدت حرباً عليه؟
ا فالحدث الذي حدث في إسكندرية جزء من منهج يشمل المنطقة، وليست القاعدة بهذ            . إنها المسألة نفسها  

االنتشار وهذه القوة، بحيث تفجر الكنائس في العراق واإلسكندرية، وال ندري غداً ربما في الخرطوم أو                
  .هذا في مقدور جهة واحدة، وفي مصلحة طرف واحد هو الموساد. لبنان

  . القاعدة شماعة كل الجرائم-4
. ة القوة وال سمعة الضعف    أو قل سمع  ". صيت القوة وال صيت الفقر    : "يبدو أن القاعدة تمشي على قاعدة     

والهاربون . وهي أضعف من ذلك   . فهي تسكت على ما ينسب إليها باعتباره يعطيها هيلماناً وقوة وسمعة          
واألحمق . افعل وانسب لغيرك  : وفق نفس القاعدة  " القاعدة"أو العالقة، هم يستعلمون     " الشماعة"من نظرية   

  !والحدق يفهم! من يسره هذه النسبة
! باكستان والعراق والشمال اإلفريقي جيرت في رصيد القاعدة، والقاعدة في نشوة وطرب           فكل تفجيرات   

بقطع النظر أتشوه اإلسالم أم أسيء للمسلمين، فهـذا         . أنا أفجر إذاً أنا لم أمت وأنا موجود، دعهم يهابوننا         
  .ال يهم

ر، ومـا قـال الخبـراء       أو سـبتمب  " زفتمبر"ال نريد أن نبدأ المسلسل من أول حلقة، ونعود إلى أحداث            
  .بل إن بعضهم ذهب أبعد. الفرنسيون واألمريكان من اطالع السي آي أيه والموساد على ما كان يعد

فالقاعدة مستعدة أن تلبس أي ثـوب يـضفي عليهـا           . لنظل في موضوعنا  . ال أريد أن أدخل في الجحر     
 يتم السكوت عليـه ككثيـر مـن         وكم من أمور كان ينبغي التنصل منها ألنها مؤذية مخزية كان          ! الهيبة

  !مثالً.. أحداث الجزائر والمغرب
  من وما هم؟..  جيش اإلسالم-5

الطبيب الفتحاوي المرتبط بدحالن الذي أضرب عن عالج المرضـى اسـتجابة            " عبد اللطيف "أتذكرون  
رفـح  ألوامر فتح وتنسيقاً مع عدوان إسرائيل على غزة؟ وتذكرون من حاول أخذ البيعة في أحد مساجد                 

باعتباره إمام المسلمين، وجاء في صالة الجمعة مع دستة من أنصاره محزمين باألحزمة الناسفة ألخـذ                
وقيادتها وخونوها، ولما تلتئم جراح العدوان الصهيوني بعد، فـتم قـتلهم عـن              " حماس"البيعة، وكفروا   

جير األوضاع ضـد حمـاس،   آخرهم، ألنهم طلبوا مفاوضاً فقتلوه غدراً وكانوا يريدون تفجير المسجد لتف       
هـذا الرمـز    (...).. وكل ذلك بالتنسيق مع دحالن، وال أريد القول أن مربط دحالن في البالد العربيـة              

وهل تذكرون عندما كان عباس ودحالن يتهمون حماس بإيواء القاعدة          . العظيم هو مؤسس جيش اإلسالم    
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 ودحالن حماس بقتـل المناضـلين       في قطاع غزة؟ فلما قتل هؤالء في مواجهات مع حماس اتهم عباس           
  !والشعب الفلسطيني

والعجيب أن يلتقي في خندق وأحد دحالن واحد رموز السلفية الجهادية الذي صرح بأن دماء الشهيد عبد                 
  !هل رأيتم كم اللعبة قذرة ومعقدة؟! اللطيف لن تذهب هدراً وخون حماس وكفرها

  
  ! مكاسب اتهام غزة-6

وأقـيم الجـدار،    . لى تصوير غزة بأنها بؤرة دمار شامل في جوار مـصر          لقد دأب اإلعالم المصري ع    
وأتلفت مئات شـاحنات    .. وحصر شعب غزة، ونصبت األبراج على الحدود لمراقبة كل متحرك في غزة           

ووصفت غزة بأقذع وأبشع وأقبح النعوت والصفات،       . التبرعات المحملة بالمؤن ومنعت من العبور لغزة      
لتشدد واألصولية، إلى طليعة إيران، إلى حراسة التشيع في المنطقة وهم في كـل              من إمارة الظالم إلى ا    

  .ذلك أكذب الكاذبين
بعد أن أدين التفجير    .. فاآلن يوظف التفجير لتنفيس الغضب الشعبي المتعاطف مع المحصورين في غزة          

أحد جنود إبليس   الذي جرى في إسكندرية أوسع إدانة، وهو حق، فهو عمل إجرامي خسيس وال يفعله إال                
ثم ليكـون هـذا     ! حتى ال يأخذنا القانون الدولي والشرعة الدولية      !" اللي ما يتسماش  "من الشعب الخسيس    

االتهام غطاء لحرب قادمة على غزة تلوح نذرها في األفق، وقد عودنا العرب على مثل هـذا التواطـؤ                   
  .الثقيل والخطير

  ! اإلعالم المصري وتفجير الكنيسة-7
صور حجم جريمة اإلعالم المصري في موضوع تفجير الكنيسة إال بمتابعة مـا كتـب مـن                 ال يمكن ت  

وقد تابعت على مدى الزمن الماضي من اآلن إلى الحدث عدة دوريات            . مقاالت وما رسم من كاريكاتير    
 األهرام الجريدة والمجلة، روزاليوسف الجريدة والمجلة، وآخر ساعة، والهالل، والديموقراطية،         : مصرية

  .فوجدت عجباً.. وأخبار اليوم، وهذه كلها ناطقة باسم الحكومة
صـور عـدة   ) قبل عدد واحـد ) (المجلة(وأعطيك نموذجاً من هذا العجب أحد أغلفة أعداد روزاليوسف          

وما عالقة محمد حسان مـثالً بتفجيـر        ". المذنبون: "رموز دينية إسالمية وفي وسطها عبارة بخط ضخم       
   اهللا؟الكنيسة؟ وما عالقة نصر

فقد رسم سعد الدين شحاتة، ثالثة ملتحـين يحملـون عـصياً            : وهذا مثال . أما الكاريكاتير فال يقل بؤساً    
يحطمون بها لمبة كبيرة، والمعنى الرمزي واضح أن الدين والمتدينين ضد التنـوير، ألنهـم ظالميـون                 

ديث الدينية والبـرامج الدينيـة      وأن األحا . وقد حمل اإلعالم المجرم المسلمين كل التبعة      . يكرهون النور 
  .وراء موجة التطرف

وكتب أحد كبار العلمانيين لماذا ليس في التلفزيونات الغربية برامج دينية ولماذا عندنا نحـن مـن دون                  
  الخلق برامج دينية؟

يملك عشرات القنوات والمحطات اإلذاعيـة      " روبرتس"فواحد من المبشرين    . وهذا كذب وافتراء وتزوير   
  .ت والجرائدوالمجال
" المدينة الطبيـة  " الشهيرة ماذا تقدم إال البرامج الدينية؟ وكل هذه تابعة للمذكور، وقد زرت              700ومحطة  

  !التابعة له ولمؤسسته التبشيرية قبل ربع قرن، وهي ال تقل عن مدينتنا الطبية التي تملكها دولة
  ذا تقدم؟ومحطة الحياة التي تشتم علينا وتسبنا طيلة النهار والليل ما

  .وال نطيل في الكالم، فاألمر أوضح من أن يختلف فيه
إنها يد الموساد، تضرب ضربتها، والنـواطير نائمـة، فيقـوم           . واليد واحدة . المسألة واضحة . يا قومنا 

أصحاب المزرعة فيضرب بعضهم بعضاً بالعصي والمطاوي وبدل أن يطاردوا الثعالب التي تعيث فـي               
  .، يقومون بتخريب بيوتهم بأيديهممزرعتهم فساداً وتخريباً
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  .أال ما أشد الدهاء عند األعداء، وما أشد الغباء والعماء عند بعض األدعياء
  28/1/2011، السبيل، عّمان
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