
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     

  
  

    
  
  

  
  

      
  

  
  
  
  

  السلطة توزع على دول مجلس األمن مسودة مشروع قرار ضد االستيطان
   في الضفة الغربية أمن السلطة يعتقل قيادياً بارزاً من كتائب القسام

   حالف مع الليكود إذا شكلت حكومةأتس".. إسرائيل"غياب السالم خطر على وجود : فنيلي
  ت  مليون دوالر للمستوطنا600رصد الحكومة اإلسرائيلية ت: 2012 – 2011ميزانية 

 حاول اغتيال المبحوح قبل شهرين من الجريمة" الموساد"

: انطالقة فتحرى ذكفي  عباس
االحتالل إلى زوال والدولة 
   بعاصمتها القدس آتية ال محالة

  
  3ص... 

 2012 1/1/2011السبت 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     2012:         العدد       1/1/2011 السبت :التاريخ

    :السلطة
 4  السلطة توزع على دول مجلس األمن مسودة مشروع قرار ضد االستيطان.2
 6   مضمون شريط التسجيل الذي أطاح بدحالن: 48عربموقع .3
 7   لجاهزية الوطنية إلقامة الدولةفياض يشيد بالمقاومة الشعبية السلمية في تحقيق ا.4
 8   لالستيطان إصراٌر على إنهاء عملية السالم"إسرائيل"ميزانية : أبو ردينة.5
 8   لسفارة فلسطين في البرازيلاألساسعباس يضع الحجر .6
 9   تعتقل مدير مكتب دحالنالسلطة  امن أجهزة.7
 9    م في الضفة أمن السلطة يعتقل قيادياً بارزاً من كتائب القسا.8

 9  تزايد أعداد المنضمين لإلضراب عن الطعام في سجون سلطة رام اهللا: النواب اإلسالميون.9
 10  اعتقال النواب إلقصاء المدافعين عن غزة: شةخري.10
    

    :المقاومة
 10   تحمل سلطة عباس المسئولية عن حياة أيوب القواسميمالقساكتائب .11
 11  القائد القسامي أيوب القواسمي خدمة مجانية للعدو اعتقال :البردويل.12
 12  نزال ننتظر الرد النهائي من الفصائل حول المشاركة في التعديل الوزاري ما: الحية.13
 12  حماس صادرت أسلحتنا وما تزال تراقب تحركاتنا: كتائب شهداء األقصى.14
 13  حركة فتح بإعالن فشل أوسلوطالبنا : الطاهرماهر " الشعبية"القيادي في .15
 14  االعتراف الدولي المتنامي بالدولة الفلسطينية إنجاز سياسي: فتح.16
 14   حولت قضية الالجئين إلى قضية سياسيةالحركةانطالقة : لنحاللقيادي في فتح اا.17
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 14   سورياً إسرائيلياًالمرحلة المقبلة تتطلب سالماً: اشكنازي.18
 15  حاول اغتيال المبحوح قبل شهرين من الجريمة" الموساد".19
 15   كلت حكومةحالف مع الليكود إذا شأتس".. إسرائيل"غياب السالم خطر على وجود : ليفني.20
 16   ويخسر جميع االمتيازات..  عاما15 و10التوقعات أن يسجن ما بين : محاكمة كتساف.21
 17     نووين إيرانيينلماء عخمسة اغتالت "إسرائيل"": جيروزاليم بوست".22
 17  أقل كلفة يعتمُد صاروخًا خاصًّا الستهداف األفراد ائيلياإلسر سالح الجو.23
 18   ت  مليون دوالر للمستوطنا600رصد الحكومة اإلسرائيلية ت: 2012 – 2011ميزانية .24
 19  باغتصابه ثالثة مراهقين  لالشتباهاًل حاخامتعتق" إسرائيل".25
    
    :ألرض، الشعبا

 19   مسيرات ضد الجدار واالستيطان في الضفة أربعةقمع االحتالل ي.26
 19  رائد صالح يتحدى االحتالل ويدخل القدسالشيخ .27
 19  لعربية في القدس تتسع بين األحياء اليهودية وااالقتصاديةالفروقات : دراسة.28
 20   غرامات االحتالل تستنزف جيوب الفلسطينيين: الضفة.29
 20  الجماعات األصولية تحت اإلقامة الجبرية :مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة.30
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                     2012:         العدد       1/1/2011 السبت :التاريخ

   : لبنان
 21  مشعل وأبو مرزوق في الذكرى الثانية لحرب غزةوفد لبناني يلتقي.31
   

   :عربي، إسالمي
 21  األمن المصري يضبط مخزن متفجرات في سيناء.32
 21    مزودة بكاميرات أقالماألمن المصري يعتقل فلسطينية بمعبر رفح بحوزتها .33
 21  بعد إقناعه لهم بعالقاته الوطيدة مع مسؤولين"طارق"الموساد وافق على تجنيد : مصر.34
    

    :حوارات ومقاالت
 22  بالل الحسن... إعجاب القتلة بالقانون.35
 23  ماجد كيالي... القيادة الفلسطينية من المفاوضات إلى الشرعية الدولية.36
 26   رونين بيرغمن... "البالزما"إطفاء .37
 30  حسام الدجني... فتح إلى أين؟.. 46في ذكراها الـ.38
    

  32  :كاريكاتير
***  

  
  بعاصمتها القدس آتية ال محالةاالحتالل إلى زوال والدولة : انطالقة فتحذكرى في  عباس .1

إن 'قال الرئيس محمود عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين مساء اليوم الجمعة، : وفا–رام اهللا 
  .  'االحتالل إلى زوال، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية آتية ال محالة بإذن اهللا

سط إال بحل القضية الفلسطينية واسترداد الشعب الفلسطيني  أن ال حل للنزاع في الشرق األوعباسوأكد 
لحقوقه الوطنية، وأن تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة قبل أيام قليلة، وبأغلبية وصلت إلى مئة 
وسبعة وسبعين دولة لصالح قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته إال 

  .ع العالم بأن االحتالل يجب أن يزولالبرهان الساطع على إجما
نصر على وقف االستيطان فوراً، وأن ال يترك لعدد من المهووسين والمتطرفين واألصوليين من 'وقال 

رواد االستيطان، واألحزاب اإلسرائيلية التي تدعمهم، أن يقرروا مصير هذه المنطقة وجرها نحو حروب 
  .'كارثية ذات طابع ديني

الواليات المتحدة ومصلحة شعوب المنطقة أيضاً بما فيها شعب إسرائيل، هي في أن مصلحة : وأضاف
إنقاذ عملية السالم، ونُطالب اللجنة الرباعية الدولية والمؤسسات الدولية المختلفة، وفي طليعتها مجلس 
األمن، صياغة خطة سالم، تتفق وقرارات الشرعية الدولية بدل االستمرار في عملية أصبحت في 

  .يقة، إدارة للنزاع ال حلهالحق
إن على الحكومة اإلسرائيلية أن تتقدم بمشروعها بشأن حدود الدولة الفلسطينية على األرض  'عباسوقال 

، وتصورها لموضوع األمن من خالل الطرف الثالث، فاالتفاق على هاتين القضيتين 1967المحتلة عام 
ا األساسية، وننتظر أن تتركز الجهود األمريكية هو المطلوب اليوم، وهو الذي سيسهل حل بقية القضاي

  .'على ذلك
وأوضح سيادته أن األغلبية الساحقة من دول العالم تؤيد وتطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وبإقامة 
دولتنا الفلسطينية المستقلة التي تعيش بأمن وسالم مع إسرائيل، وما االعترافات الدولية التي تتوالى إال 

يؤسفنا أن بعض األطراف الدولية التي تعلن تأييدها لحل الدولتين، وتطالب ' على ذلك، وقال البرهان
، مقدما '، تنتقد وتعترض على الدول التي أعلنت اعترافها بدولتنا1967بإنهاء االحتالل الذي وقع عام 
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ويج على رفع الشكر للبرازيل واألرجنتين وبوليفيا واإلكوادور والباراغواي، كما شكر حكومة النر
  .مستوى التمثيل الفلسطيني، وكل الدول التي سبق واعترفت اعترافاً كامالً بدولة فلسطين

كما قلت في مناسبات سابقة، إن االستيطان لن يجلب األمن، وأن ' لشعب إسرائيل بالقول عباسوتوجه 
  .'االحتالل ال يمكن أن يستمر إلى األبد

سالم حددت مبادرة السالم العربية كل العناصر التي من شأنها أن أن يدنا ممدودة للسالم، وهو : وأضاف
  .تنهي هذا الصراع المزمن، وهي مبادرة تعطي األمل لشعوب المنطقة وألجيالها القادمة

وأشار في خطابه إلى أن االنقسام يهدد مشروعنا الوطني بأسره، وهو يستغَل من قبل الحكومة 
  . للقول بأنه ال يوجد شريك فلسطيني وبأن الفلسطينيين منقسموناإلسرائيلية بمناسبة وبدون مناسبة

إن الحوار ال بديل عنه من أجل استعادة وحدة الوطن، ولن نترك شعبنا في قطاع غزة الحبيب 'وقال 
  .'يعاني من الحصار اإلسرائيلي الظالم، ومن قمع المليشيات الظالمية

زة هو فوضى السالح والميليشيات العسكرية  أن أحد أهم أسباب ما حصل في قطاع غعباسوأوضح 
للتنظيمات والخروج على قرارات اإلجماع الوطني، حيث أودى بوحدتنا، ونحن لن نسمح به هنا، 
فالسالح سالح واحد، سالح الشرعية، ولن يكون هناك تقاسم أو محاصصة في هذا الركن الحيوي من 

  .أركان وحدتنا ونظامنا الدستوري
دة الشعب وشرعية تمثيله قضية مقدسة ال يجوز المساس بها، ولنتذكر ونحن نحتفل إن وح 'عباسوقال 

بذكرى انطالقة الثورة، أن أحد أهم إنجازاتها كانت إعادة وحدة الشعب ووحدة الهدف وتحرير اإلرادة، 
على أنقاض االنقسام والتشرذم، فهذه الوحدة سنحافظ عليها ونتمسك بها، وسنُفشل كل مخططات 

  .'رين عليهاالمتآم
 أن فتح كانت وستبقى رمزاً وأمالً ورائدةً لنضال الشعب الفلسطيني رغم حمالت النيل منها عباسوأكد 

  .وتشويه صورتها وإثارة الفتن في داخلها
  :على الرابط التالياضغط  الخطاب نص ولإلطالع على 

94836=id&detail=action?php.index/arabic/net.pna.wafa.www://http  
  31/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  

  
  السلطة توزع على دول مجلس األمن مسودة مشروع قرار ضد االستيطان .2

 مسودة مشروع 15لس األمن الـ وزعت بعثة فلسطين اخيراً على أعضاء مج:  محمد يونس–رام اهللا 
قرار سيقدم الى المجلس في غضون أيام قليلة، يدين االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس، ويطالب اسرائيل بوقفه فوراًَ، وينادي بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، وتطبيق حل 

  .الدولتين
، إن مشروع القرار »الحياة«المم المتحدة الدكتور رياض منصور لـ وقال رئيس بعثة فلسطين في ا

وأوضح ان . وزع أيضاً على الدول األعضاء في المنظمة الدولية بهدف تلقي مالحظات في شأنه
مضمون مشروع القرار حظي بقبول أعضاء مجلس االمن، باستثناء اإلدارة االميركية التي ال تبدي 

وأضاف ان لغة المشروع ربما تتغير قليالً بعد تلقي المالحظات، لكن . مرحماسة لتدخل المجلس في األ
  .مضمونه سيظل كما هو

  مشروع القرار
وينص المشروع على إدانة األنشطة االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

اقية جنيف الرابعة، خصوصاً وينادي أيضا بتطبيق اتف. الشرقية، ويعتبرها غير قانونية ويطالب بوقفها
  .البند المتعلق بحماية المدنيين تحت االحتالل، على االراضي الفلسطينية



  

  

 
 

  

            5 ص                                     2012:         العدد       1/1/2011 السبت :التاريخ

التي تنص على وقف كل أشكال النشاطات االستيطانية، بما فيها » خريطة الطريق«كما يدعو الى تطبيق 
الصراع والقائمة على إقامة ويجدد مشروع القرار التأكيد على رؤية المنظمة الدولية لحل . النمو الطبيعي

ويطالب بعودة االطراف الى المفاوضات . دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنباً الى جنب بأمن وسالم
  .للتوصل الى اتفاق سالم

وأكد منصور إن مشروع القرار ال يقع تحت البند السابع، وهو البند الخاص بفرض عقوبات على 
ر، لكنه يختلف عن قرارات دولية سابقة طالبت اسرائيل بوقف األطراف الرافضة لتطبيق القرا

  .االستيطان، وذلك من حيث التوقيت والموقف الدولي الداعم بشدة لتطبيق حل الدولتين
هناك جهد دولي اليوم يسعى الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران «: وأضاف

: وتابع. »ي على أن االستيطان هو العقبة الرئيسة أمام السالم، وهناك إجماع دول1967عام ) يونيو(
صدرت قرارات مماثلة دعت الى وقف االستيطان في فترة الحرب الباردة، لكن الظرف السياسي «

الدولي اليوم مختلف، وهو مجمع على ضرورة انهاء الصراع، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
، غير »يات المتحدة غير متحمسة لتدخل مجلس االمن في هذه المرحلةالوال«وقال ان . »1967عام 

  .إلحباط مشروع القرار) الفيتو(مستبعد ان تقدم على استخدام حق النقض 
، أن المبعوث االميركي لعملية السالم جورج »الحياة«وكشف مسؤول فلسطيني رفيع في رام اهللا لـ 
خيرة لرام اهللا أن االدارة االميركية ربما تستخدم حق ميتشل أبلغ الرئيس محمود عباس في زيارته اال

لتستخدم االدارة االميركية حق «: النقض ضد القرار، مضيفاً أن الرئيس عباس رد على ميتشل قائال
  .»النقض، ولير العالم ويحكم

آكل وفي واشنطن، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية أن االدارة تعتبر االستيطان مصدر ت
  .لعملية السالم، لكنها ترى ان الحل النهائي للقضايا يجب ان يتم في اطار المفاوضات
األنشطة االستيطانية «: ورد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات على ذلك بالقول

الميركي ليست من قضايا الحل النهائي، انها فعل مهدد للحل النهائي، وهي تشكل خرقاً للموقفين ا
  .»والدولي من االستيطان

اللجوء الى مجلس االمن لوقف االستيطان يشكل حماية لعملية السالم «ان » الحياة«وقال عريقات لـ 
التي تنهار بسبب السياسة االستيطانية التي تأكل األرض وال تبقي ما يمكن التفاوض عليه، وما يمكّننا من 

قرار سيقدم رسمياً الى مجلس االمن للتصويت عليه في وأضاف ان مشروع ال. »اقامة دولة مستقلة
غضون أيام، بعد انتهاء األعياد وانتهاء فترة رئاسة الواليات المتحدة للمجلس، وحلول جمهورية البوسنة 

وأكد ان التوجه الى مجلس االمن هو الخيار االول الذي يلجأ له الجانب الفلسطيني بعد . والهرسك مكانها
 وهو يسير بالتوازي مع مطالبتنا المجتمع الدولي االعتراف بالدولة الفلسطينية على توقف المفاوضات،

  .1967عام ) يونيو(حدود الرابع من حزيران 
وكشف ان الجانب الفلسطيني طالب في األيام االخيرة الواليات المتحدة واليابان ودول االتحاد األوروبي 

مستمرون بالحديث مع دول العالم من أجل االعتراف «: لوقا. ودول أخرى االعتراف بالدولة الفلسطينية
: وأضاف. »بالدولة الفلسطينية، وهذا حق غير قابل للتفاوض، هذا حق يستند الى القانون الدولي

االعتراف بالدولة الفلسطينية ليس إجراء أحادي الجانب كما تدعي اسرائيل، إنه حق ويجري وفق «
  .»القانون الدولي

الجانب الفلسطيني والعربي شكل أخيراً لجنة لدرس اللجوء الى تقديم طلب الى مجلس وقال عريقات ان 
وقال . االمن لقبول عضوية فلسطين في االمم المتحدة، مضيفاً ان اللجنة تجري مشاروات في هذا الشأن

أن ان الجانب الفلسطيني طلب من االدارة االميركية عدم عرقلة القرار المقدم الى مجلس االمن في ش
  .االستيطان
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من جانبه، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور نبيل شعث، ان الجانب الفلسطيني يعمل في هذه 
المرحلة على مسارات عدة، األول هو عمل حكومة سالم فياض التي قال انها تعمل على تعزيز صمود 

ضال الشعبي، والثالث هو الناس وتجهيز مؤسسات الدولة، والثاني هو عمل الفصائل على مسار الن
  .»المسار التي تعمل فيه الرئاسة، وهو جلب اعتراف دول العالم بدولة فلسطين وانجاز ملف المصالحة

  1/1/2011الحياة، لندن، 
  

  دحالنبمضمون شريط التسجيل الذي أطاح : 48موقع عرب .3
حمد دحالن في يبدو أن إمبراطورية م:  حسن عبد الحليم-" فصل المقال" وصحيفة 48خاص بعرب 

السلطة الفلسطينية تشارف على نهايتها، وحسب مصدر فلسطيني رفيع المستوى، فإن رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس عازم على قصقصة أجنحة دحالن ووضع حد إلمبراطوريته مترامية األطراف 

  .ومحاسبته
اء الماضي برئاسة رئيس السلطة اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتماعها الذي عقد يوم الثالث

الفلسطينية محمود عباس، تعليق عضوية محمد دحالن من اللجنة المركزية إلى حين انتهاء التحقيقات في 
  .التهم الموجهة إليه

تسليح : وطالبت اللجنة المركزية باإلسراع بالتحقيق مع دحالن موضحة أن التهم المنسوبة إليه هي
   .ة الرسمية، شق الصف الوطني، والتحقيق في مصادر ثرائهعناصر خارج األجهزة األمني

إن ذروة األزمة وصلت » فصل المقال«ويقول المصدر الفلسطيني رفيع المستوى في حديث خاص لـ
قبل عدة أيام حيث شنت أجهزة السلطة حملة اعتقاالت طالت العناصر الموالية لمحمد دحالن وجهازه 

ف إلى إضعاف دحالن عسكريا وضمان عدم قدرته على تنفيذ أية العسكري وحققت معهم، في خطوة تهد
  .خطوة من شأنها أن تحدث تغييرا

وحسب المصدر، بدأت األزمة بين دحالن وعباس، منذ عدة شهور حيث تأكد لرئيس السلطة الفلسطينية 
ت أن دحالن يحرض ضده ويؤلب كوادر فتح على قيادة السلطة في اجتماعات خاصة وعامة، وفي الوق

أنا الذي صنعته، أنا : دحالن .ذاته يحاول تعزيز قوته في الشارع الفلسطيني، وتعزيز جهازه العسكري
  "ألبنائه» البزنس«الذي حميته وهو يتجول في دول العالم لفتح آفاق 

المصدر أكد أن عباس استمع لتسجيل صوتي لمحمد دحالن في أحد االجتماعات التي عقدها لمواليه وهو 
باس ونهجه السياسي وينتقد ضعفه وفشله في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل، ووصفه يحرض ضد ع

بأنه ال يصلح لقيادة الشعب الفلسطيني والتربع على قمة هرم السلطة، واحتد دحالن في تلك الجلسة وقال 
، "ائهألبن» البزنس«أنا الذي صنعته، أنا الذي حميته وهو يتجول في دول العالم لفتح آفاق : عن عباس

  .وفي اجتماع آخر وصف عباس بأنه رئيس بالصدفة
هذه التصريحات ومثيالت لها واتهام دحالن ومقربيه بأنهم وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر 
القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سالم فياض بالحكم واإلمساك بزمام األمور بالسلطة، 

ورأى عباس ومقربوه في سلوك دحالن تهديدا مباشرا . د دحالنجعلت عباس يشتاط غضبا ويتحرك ض
واعتبروا أن حملة التحريض ضد قيادة السلطة ومحاوالت دحالن تعزيز نفوذه في الشارع الفلسطيني 
واستقطاب موالين وتعزيز جناحه العسكري، وسعيه لتعزيز نفوذه في األجهزة األمنية والوزارات في 

ة بقيادة السلطة وقلب الموازين، فسارع عباس بتقديم طلب للجنة المركزية الضفة، تنذر بنيته اإلطاح
لحركة فتح بتشكيل لجنة للتحقيق مع دحالن حول تصريحاته وتحريضه على رئيس السلطة ونشاطاته 
ضد السلطة، ومساءلته حول مصدر ثروته وثرائه الفاحش، كذلك حول مسؤوليته عن انهيار السلطة في 

  .ك البساطة التي سقطت بها وهروبه وجماعته من غزةغزة وسقوطها بتل
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وأكد المصدر أن رئيس السلطة أجرى مؤخرا سلسلة مشاورات مع عدد من المسؤولين العرب، وبعد أن 
ضمن الدعم لخطواته بدأ بالتحرك ضد دحالن، وأشار المصدر إلى أن موقف مصر المؤيد لعباس، 

ن كان لها أثر كبير في تعزيز قوة عباس وإقدامه على خطوة وعالقات التوتر بين القيادة المصرية ودحال
وقال المصدر إن عباس رفض وساطة مصر واإلمارات لحل الخالف، مشيرا . ال تخلو من المخاطرة

إلى أن اللقاء الذي جمع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية ودحالن مؤخرا لم ينجح 
ر ومسئول األمن الوقائي السابق بقطاع غزة على الرغم من حالة اإللحاح في تخفيف حدة التوتر بين مص

  في طلب اللقاء من جانب 
  إلغاء امتيازات األمنية وسحب الحراسة وإغالق فضائية

وكانت باكورة الخطوات التي بادر إليها عباس ضد دحالن إلغاء االمتيازات األمنية عن دحالن وسحب 
  . وإغالق فضائية تابعة له كان مقررا أن تبدأ البث قريباالحراسة عن منزله في رام اهللا

أبو ماهر غنيم ، " فتح"وحسب المصدر فإن لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة أمين سر مركزية 
وبمشاركة أعضاء اللجنة المركزية صخر بسيسو وعزام االحمد وعثمان ابو غربية بدأت عملها دون 

 على وضع نهاية إلمبراطورية محمد دحالن ومحاسبته مهما كان ويؤكد المصدر أن عباس عازم. إعاقة
  .الطريق شائكا

وبحسب المصدر، فقد طلبت اللجنة من دحالن توضيحات حول ما نسب إليه من تحريض يقوم به 
» فتح«وبعض الكوادر المقربة منه على الرئيس عباس وابنائه، باإلضافة الى تأليب الرأي العام داخل 

ن قبل عناصر وكوادر خاصة في قطاع غزة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي للحركة وتوقيع عريضة م
وانتخاب لجنة مركزية جديدة بعد ان ثبت فشل وعجز اللجنة المركزية الحالية التي انتخبت في المؤتمر 

  .العام السادس الذي عقد في بيت لحم في شهر أب من العام الماضي
  لماذا في هذا الوقت بالذات؟

سألنا المصدر، لماذا في هذا الوقت بالذات قرر عباس التحرك، ولماذا كان غافال عن دحالن وحينما 
ببساطة ألن األمر بدأ يطال رئيس السلطة شخصيا، وأصبح دحالن يشكل خطرا : طوال تلك المدة، أجاب

  .على النظام الفلسطيني القائم برمته
قليمية ودولية، قال المصدر إن الغطاء وعن قدرة عباس على تصفية دحالن الذي يحظى بعالقات إ
وعن عالقة إسرائيل بخطوات دحالن، . لدحالن هو باألساس من السلطة فإن سقط سقطت جميع األغطية

قال إن ارتباط المصالح هو األساس الذي تقوم عليه السياسات، ولكن ال يمكن معرفة دور إسرائيل في 
ا هل انتهى دور عباس بالنسبة إلسرائيل، وال أملك خطوات دحالن وال أريد التكهن، ألن السؤال هن

  .إجابة على هذا السؤال
  31/12/2010، 48عرب 

  
  فياض يشيد بالمقاومة الشعبية السلمية في تحقيق الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة .4

 هنأ رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، الشعب الفلسطيني وكافة مناضلي حركة فتح :وفا –رام اهللا 
منظمة التحرير، بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين النطالقة حركة فتح التي جسدت انطالقة الثورة و

  .الفلسطينية المعاصرة
 وقال في حفل خطابي قبيل انطالق المسيرة الشعبية من وسط قرية بلعين غرب رام اهللا اليوم الجمعة،  

تعبير عن المقاومة الشعبية السلمية، إنما يؤكد إن إحياء هذه المناسبة في بلعين، وبما ترمز إليه من '
التفاف شعبنا الفلسطيني حول هذا الخيار كحلقة أساسية من حلقات إستراتيجية النضال الفلسطيني 

  . 'الراهنة
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إن تنامي المقاومة الشعبية السلمية ضد الجدار واالستيطان واالحتالل في بلعين كما في كافة ': وأضاف
ننا المحتل، إنما يؤكد رفض الشعب الفلسطيني القاطع لالحتالل والجدار قرى وبلدات ومدن وط

واالستيطان، كما يعبر عن تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية 
  .'وكرامة في وطن له كسائر شعوب األرض

ح الفلسطيني بحلقاتها الثالث وأكد رئيس الوزراء على تعاظم االلتفاف الشعبي حول إستراتيجية الكفا
المترابطة والتي تتمثل في المقاومة الشعبية السلمية ضد الجدار واالستيطان واالحتالل، والنضال 
السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تمكين شعبنا من نيل حريته واستقالله، وكذلك 

 وعاصمتها القدس 67لة فلسطين المستقلة على حدود البناء لتحقيق الجاهزة الوطنية من أجل إقامة دو
  . الشرقية 

 يشكل بالنسبة للشعب الفلسطيني عام التحدي في نضاله المتواصل لتحقيق 2011واعتبر فياض أن عام 
  .موعده األكيد مع الحرية

قطاع ووجه فياض التحية بهذه المناسبة لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات وخاصة في القدس كما في 
غزة، وجدد ثقته بأننا على موعد قريب مع الحرية، كما وجه التحية لألسرى وعبر كذلك عن أمله بأن 
يكون العام القادم هو عام موعدهم مع الحرية كما موعد شعبنا مع الحرية في دولة مستقلة وعاصمتها 

  .القدس الشرقية
دار واالستيطان في بلعين، المئات من أبناء وشارك في المسيرة التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الج

شعبنا ومن نشطاء المقاومة الشعبية السلمية والمجموعات التضامنية من إسرائيل والعالم، بحضور عدد 
  . من قادة الحركة الوطنية

 31/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ٌر على إنهاء عملية السالم لالستيطان إصرا"إسرائيل"ميزانية : أبو ردينة .5
' هآرتس' قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعقيبا على ما أوردته صحيفة :وفا–رام اهللا 

إن هذه : ' مليار شيقل لصالح المستوطنات للعامين المقبلين2رصد إسرائيل نحو 'اإلسرائيلية حول 
ية السالم وضرب الجهود المبذولة إلنقاذ ما الميزانية دليل على إصرار إسرائيل المستمر إلنهاء عمل

  . يمكن إنقاذه
، أن الموقف الفلسطيني ثابت ويتمثل بوقف االستيطان وخاصة في 'وفا'وأضاف أبو ردينة في تصريح لـ

 كمقدمة إلحياء عملية السالم في 1967القدس، واالعتراف اإلسرائيلي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
  .المستقبل
 2ذكرت على موقعها، اليوم الجمعة، أن الحكومة اإلسرائيلية خصصت نحو ' هآرتس'صحيفة وكانت 

' المخبأة'مليار شيقل من ميزانيتها لصالح المستوطنات للعامين المقبلين، إضافة إلى مئات ماليين الشواقل 
  . جيدا بين بنود الميزانية

  31/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لسفارة فلسطين في البرازيلاألساسعباس يضع الحجر  .6
 وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الحجر االساس لبناء سفارة فلسطين :)ا ف ب (-برازيليا 

  .في البرازيل، اهم بلد يعترف بالدولة الفلسطينية في اميركا الالتينية
ليا االعتراف الذي حصلت عليه الدولة ويكرس وضع الحجر االساس للسفارة الفلسطينية في برازي

الفلسطينية في عدد من دول اميركا الالتينية على الرغم من االعتراض الشديد من قبل اسرائيل والواليات 
  .المتحدة
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وتراس عباس حفل وضع الحجر االساس في برازيليا تحت المطر الخفيف في ارض منحتها الحكومة 
طلقت طيور الحمام بالمناسبة رمزا للسالم، وحطت احداها على راس وا .البرازيلية في الحي الدبلوماسي
  .عباس مثيرة ضحكات الحضور

  1/1/2011الرأي، عمان، 
  

  السلطة تعتقل مدير مكتب دحالن  امن أجهزة .7
أعلن مسؤول فلسطيني أن االجهزة األمنية الفلسطينية، اعتقلت اليوم مدير مكتب محمد دحالن،             : وكاالت

على الـرئيس محمـود     " التحريض"نة المركزية لحركة فتح تجميد عضويته فيها، بتهمة         الذي قررت اللج  
  .عباس

تم اليوم اعتقال معتز خضير، مدير مكتب محمد دحالن ألسباب          : "وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه     
 جماعـة "وتشن األجهزة األمنية الفلسطينية حملة اعتقاالت في صفوف مـا يـسمى              ".أمنية للتحقيق معه  

في الضفة الغربية، وكانت قد أغلقت إذاعة الحرية وفضائية الغد المقربتين منه، وفـق مـصادر                " دحالن
  .أمنية

وكشفت اللجنة المركزية لحركة فتح، إثر اجتماع برئاسة عباس في رام اهللا الثالثاء، عن وجـود لجنـة                  
س وأعضاء المركزيـة،    التحريض ضد الرئيس عبا   "تحقيق في االتهامات المنسوبة لدحالن، وخصوصا       

وأعلنت اللجنة تجميد عضوية دحالن، وإيقاف إشـرافه علـى           ".ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة    
  .مفوضية الثقافة واالعالم بحركة فتح

  31/12/2010، 48عرب
  

  م في الضفة أمن السلطة يعتقل قيادياً بارزاً من كتائب القسا .8
ينية قيادياً بارزاً من كتائب القسام الجنـاح العـسكري لحركـة             اعتقلت األجهزة األمنية الفلسط    -رام اهللا 

ونقلت وسائل إعالم فلسطينية محلية عن مصدر أمني فلسطيني تأكيـده قيـام              .حماس في الضفة الغربية   
  ). عاما46(األجهزة األمنية الفلسطينية بإعتقال القيادي البارز في كتائب القسام أيوب أحمد القواسمي 

الفتاً إلـى   " 1998المطلوب رقم واحد لألجهزة األمنية منذ عام        "مني أن القواسمي هو     وذكر المصدر األ  
  .أن االعتقال جرى الليلة الماضية دون أن يقدم المزيد من التفاصيل

وقال مصدر قيادي في حماس بالضفة الغربية، ليونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن القواسمي هـو                
، وجرت عشرات المحاوالت العتقاله واغتياله، الفتاً إلى        1998يلي منذ عام    أبرز مطلوب للجيش اإلسرائ   

  .انه يتعرض منذ عدة سنوات لمالحقة شديدة مشتركة من السلطة واالحتالل
على جبين السلطة، وتحدياً للمشاعر الوطنية والتاريخ الجهـادي         ) وصمة عار (واعتبر اعتقال هذا البطل     

الحتالل المسئولية عن عدد كبير من العمليات النوعية التي قتل وجرح فيها          لهذا البطل الذي تحمله قوات ا     
  .إسرائيليون

تمثل تصعيداً نوعياً في االعتداءات التي تشنها أجهزة السلطة، ويـدلل مـن             "وشدد على أن هذه الخطوة      
  ".جديد على انها أصبحت مجندة لخدمة االحتالل بشكل كامل

 في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، حركة فـتح،             ومن جهتها، حملت وزارة الداخلية    
والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياة القواسمي، محذرة من تسليمه لالحتالل أو التآمر معهـم علـى                

  .وطالبت باإلفراج عنه بشكل فوري. إغتياله وتكرار ما حدث مع القادة عادل عوض اهللا والشريف
  1/1/2011 القدس العربي، لندن،

  
  تزايد أعداد المنضمين لإلضراب عن الطعام في سجون سلطة رام اهللا: النواب اإلسالميون .9
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طالب النواب االسالميون في مدينة رام اهللا المحتلة مليشيات أجهزة السلطة باالفراج الفـوري               -رام اهللا 
ضربين عن الطعـام منـذ      عن مدير جمعية الفرح الخيرية، تيسير العاروي، مؤكدين انضمامه لقائمة الم          

  .يومين، احتجاجاً على استمرار اعتقاله
ولفت النواب إلى تزايد أعداد المنضمين لإلضراب عن الطعام في سجون مليشيات سلطة رام اهللا، األمر                
الذي يؤكد سوء المعاملة التي يتعرض على األسرى في تلك السجون، وصعوبة األوضاع التي يـمرون               

  .بـها
 حصل على قرار إفـراج مـن        -وهو أسير محرر من سجون االحتالل     -إن العاروري   ": وقال النواب   

محكمة العدل العليا منذ أكثر من شهر، وعلى الرغم من ذلك ترفض المخابرات العامة في رام اهللا تنفيـذ                 
  ".وقامت بعرضه على المحكمة العسكرية, القرار واإلفراج عنه

األمنية المسؤولية الكاملة عـن حيـاة المختطـف العـاروري           وحمل النواب سلطة رام اهللا ومليشياتـها       
مناشدين المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بضرورة التدخل العاجل إلنقـاذ         , وإخوانه المضربين عن الطعام   

  .حياة المضربين عن الطعام، والعمل الفوري لإلفراج عنهم
  31/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  إلقصاء المدافعين عن غزةاعتقال النواب : خريشة .10

حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن استمرار االحتالل          . أكد د :  حازم الحلو  -غزة
اإلسرائيلي في سياسة اعتقال نواب الضفة الغربية المحتلة يأتي بهدف منعهم من قيـادة ثـورة شـعبية                  

  . لى قطاع غزةوجماهيرية بالضفة في حال شن االحتالل عدوانا جديدا ع
على أن االحتالل يريد من االعتقـاالت ضـرب اإلرادة          " فلسطين"وشدد في حديثه عبر الهاتف لصحيفة       

الفلسطينية، مشيرا إلى أنها ال تشكل ظاهرة جديدة في سجل االنتهاكات اإلسرائيلية التي لم تترك بـشراً                 
  . وال حجراً وال شجراً إال وامتدت إليها

 قد كثفت خالل الفترة األخيرة من عمليات اعتقال النواب الفلسطينيين في الـضفة              وكانت قوات االحتالل  
الغربية المحتلة من كتلة حماس البرلمانية، وكان آخرها اعتقال النائب خليل الربعي بعد مداهمة منزله في                

  . بلدة يطا جنوب محافظة الخليل
اإلسرائيلي من عمل نواب الضفة المحتلـة،       وبين خريشة أن عملية االعتقال للنواب تعبر عن االنزعاج          

معتبراً أن الهجمة اإلسرائيلية قد استعرت بحق الشخصيات التي تمارس العمل الوطني وخاصـة نـواب                
  . حماس في الضفة والذين تم انتخابهم كممثلين عن الشعب الفلسطيني في مقاعد البرلمان

ناريو عمليات االختطاف التي تعرض لها النواب       وذكر النائب خريشة أن عملية االعتقال تأتي لتكرار سي        
 بعيد تنصيبهم ممثلين عن منتخبيهم، الفتاً إلى أن عمليات اختطـافهم            2006اإلسالميون في منتصف عام     

  . كانت تتم تدريجياً وفي أيام متقاربة حتى طالت مجملهم
ة بالدرجة األولى وتعطيـل     وشدد على أن االعتقاالت تهدف إلى تحطيم جهود المصالحة الوطنية الداخلي          

عمل المجلس التشريعي ثانياً، مطالباً باإلفراج الفوري عن كل نواب المجلس من حركتي فتح وحمـاس                
  . واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات

بعقـد  وقال خريشة إن اعتقال نواب المجلس التشريعي يحمل رسالة إسرائيلية جديدة مفادها عدم السماح               
 مصمم على االستمرار في تعطيل مهمة المجلس، وإبقائه         - االحتالل   -جلسات المجلس التشريعي، وأنه     

  . رهينة له بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني
  31/12/2010فلسطين اون الين،

  
   تحمل سلطة عباس المسئولية عن حياة أيوب القواسميمالقساكتائب  .11
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 القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سلطة محمود عباس حملت كتائب الشهيد عز الدين: غزة
وأجهزتها األمنية في الضفة الغربية المحتلة المسئولية الكاملة عن حياة القائد المطارد القسامي أيوب 

  .القواسمي
المركز الفلسطيني "وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تصريح صحفي صدر عنه تلقى 

إن إقدام سلطة فتح في الضفة على اختطاف المطارد القسامي المجاهد أيوب القواسمي ": عنه" لإلعالم
بعد محاصرته في الخليل، هو دليل إضافي على تبعية هذه األجهزة للعدو الصهيوني، وتأكيد على 
استمرارها في لعب الدور المشبوه لصالح االحتالل، من خالل توحيد قائمة المطلوبين لدى الطرفين على 

  ".ذات الخلفية وهي المقاومة لالحتالل
نحمل سلطة فتح المسئولية الكاملة عن سالمة وحياة المطارد أيوب القواسمي، في هذه األوقات : "وأضاف

وفي المستقبل، حيث قد ثبت في الكثير من الحاالت أن إقدام أجهزة هذه السلطة على اختطاف المجاهدين 
حقاً على يد االحتالل بتواطؤ مكشوف ومفضوح من هذه األجهزة وتحديد أماكنهم أدى إلى اغتيالهم ال

  ".المستأجرة للعدو الصهيوني
ولفت أبو عبيدة النظر إلى أن هذه األجهزة وسلطة فتح تعيش حالة من التخبط واالنحطاط الوطني 

 أمالً في واألخالقي، وتحاول إرضاء العدو الصهيوني عبر هذه الجرائم بحق المقاومين الشرفاء األطهار،
تحقيق مكاسب دنيئة على حساب قضية شعبنا وحقوقه وثوابته، خاصة بعد أن وصل مشروع التنسيق 

  .الخياني في الضفة المحتلة إلى طريق مسدود
وأكد على أن كتائب القسام ستظل تحمل قضية أبنائها ومجاهديها األبطال في سجون سلطة فتح تماماً كما 

ا في سجون االحتالل، ألن القضية واحدة والخصم يحمل ذات المشروع تتحمل مسئولياتها تجاه أسران
  .الذي يستهدف رأس المقاومة وتطويع شعبنا لمنطق االستسالم

  31/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لقائد القسامي أيوب القواسمي خدمة مجانية للعدوااعتقال  :البردويل .12
ور صالح البردويل اعتقال مليشيا رئيس السلطة المنتهية حماس الدكت استنكر القيادي في حركة: غزة

العمالة "واليته محمود عباس للقائد القسامي أيوب القواسمي، ووصفها بأنها تندرج في سياق ما أسماه بـ
  ".المجانية التي تقوم بها األجهزة األمنية في رام اهللا لالحتالل

أحمد القواسمي يمثل تطورا خطيرة ونقلة نوعية اعتقال أيوب "وقال البردويل في تصريحات صحفية إن 
في العمالة المجانية التي تقوم بها األجهزة األمنية في رام اهللا لالحتالل اإلسرائيلي، ال سيما وأنه يأتي في 
الذكرى الثانية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي هدفت إسرائيل من ورائه لكسر شوكة كتائب 

  ".اعتقاله هو مصلحة إسرائيلية بحتةالقسام والمقاومة، و
عملية االعتقال في جوهرها ليست غريبة عن أجهزة األمن في رام اهللا التي أقدمت على "وأضاف أن 

تصفية قيادات في المقاومة، لكنها اآلن تأتي في سياق مختلف وتتزامن مع التصريحات التي تطلقها 
مصالحة، وهو ما يدحض هذه االتهامات، إذ ما معنى في تعطيل ال" حماس"عن مسؤولية " فتح"قيادات من 

المصالحة في الوقت الذي تشن فيه أجهزة أمن السلطة في رام اهللا حملة اعتقاالت واسعة بحق قادة 
  ".حماس"

ال : "وأشار البردويل إلى أن اعتقال القواسمي جاء بالتزامن مع زيارة اشكنازي إلى الضفة الغربية، وقال
اله تمت بالتنسيق بين أجهزة أمن السلطة واالحتالل، وهو ما يؤكد أن ما تقدمه هذه شك أن عملية اعتق

األجهزة لالحتالل أكثر مما يستطيع االحتالل نفسه تحقيقه، وفي كل األحوال نحن نحمل السلطة مسؤولية 
  ".حياة القواسمي ونحذر من أي مساس به

  31/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  نزال ننتظر الرد النهائي من الفصائل حول المشاركة في التعديل الوزاري ما: الحية .13
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الذي يرأس لجنة الحوار مع : حامد جاد -غزة 

الفصائل بشأن التعديل الوزاري الذي تعتزم إجراءه الحكومة المقالة حق األخيرة تشكيل حكومة جديدة 
فصائل والشخصيات المستقلة، كونها وفق القانون صاحبة األغلبية في المجلس التشريعي بمشاركة ال
  .الفلسطيني

وقال الحية خالل مؤتمر صحافي عقده أمس حول المستجدات األخيرة مع الفصائل بشأن المشاركة في 
 كانت قبل عام ولكن إن فكرة التعديل الوزاري للحكومة لم تكن وليدة األيام األخيرة، بل"الحكومة المقالة 

  ".طرح التعديل الوزاري) المقالة(الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني لم يسمح للحكومة 
وأوضح الحية أن اللجنة عقدت أخيرا عدة مشاورات مع الفصائل ضمن الجولة األولى بهدف مناقشة 

الل الجولة الثانية وصوالً التعديل الوزاري للحكومة القائمة، وسنوسع دائرتها في األيام المقبلة من خ
وجدنا تفهما من قبل العديد من الفصائل بشأن هذه "ألفضل تعديل وزاري يضمن مشاركة الجميع فيه، 

الخطوة وأنها حصلت على ردود متباينة وما نزال تنتظر الرد النهائي من العديد من الفصائل التي لم 
  ".تعط قرارها بعد

إننا ننظر " ي خطوة لألمام نحو تعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسامواعتبر الحية، أن التعديل الوزار
، مؤكدا أن مبررات حركة حماس لتوسيع "للمصالحة على أنها خطوة إستراتيجية وليست للقضاء عليها

ومشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني ترجع ألن الساحة الفلسطينية توجب علينا ) المقالة(الحكومة 
  ".ل مشترك وليس بشكل منفردالعمل بشك

ونوه الحية إلى أن قرار التعديل الوزاري ليس له عالقة باألوضاع الساخنة مع حركة فتح، وهو خطوة 
تتقاطع تقاطعا مباشرا مع المصالحة، وليس خطوة للوراء كما يسوق البعض مشددا على انه ال يوجد 

حيث أن التعديل قد يطال جميع الوزارات تعديل محدد على الحكومة أو نية إلقالة وزراء بعينهم، 
  ".المقال"باستثناء رئيس الوزراء 

تحملنا المرحلة األصعب واألشد، واستطعنا توفير األمن للمواطن الفلسطيني، وقدمنا نموذجاً في : "وقال
اإلدارة بالمنطق الوطني، وتفكيك عرى الحصار، ونحاول اليوم تقديم مئات المشاريع لتطوير البنية 

  ".تحتية لقطاع غزةال
وطالب الحية كافة الفصائل بضرورة المشاركة في الحكومة وتحمل مسؤولياتها لمواجهة التحديات التي 
تواجه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والمجتمع العربي يرفض إعادة إعمار غزة 

  .ركة لكي يتم االعماربحجة تفرد حماس بإدارة شؤون غزة ولذلك نطلب من الجميع المشا
 1/1/2011الغد، عمان، 

  
  حماس صادرت أسلحتنا وما تزال تراقب تحركاتنا: كتائب شهداء األقصى .14

أحد األذرع العسكرية "كشفت كتائب شهداء االقصى لواء الشهيد نضال العمودي :  حامد جاد-غزة 
الصواريخ محلية الصنع باتجاه النقاب عن مواصلتها خالل الفترة الماضية اطالق " التابعة لحركة فتح

أهداف اسرائيلية من دون أن تتبني المسؤولية عن ذلك إال في حال سقوط شهيد من عناصرها أثناء تنفيذ 
  .إحدى عمليات إطالق الصواريخ



  

  

 
 

  

            13 ص                                     2012:         العدد       1/1/2011 السبت :التاريخ

في حديث الى " لواء الشهيد نضال العمودي"وأكد أبو محمد الناطق اإلعالمي باسم كتائب شهداء األقصى 
 هناك اتفاق حول الهدنة غير المعلنة مع االحتالل، مشددا على أن كتائب شهداء األقصى أنه ليس" الغد"

  .لم ولن تغادر مواقعها، ولكن تحركاتها محسوبة بكل دقة
ولفت أبو محمد إلى أوجه المضايقات التي تواجهها كتائب شهداء االقصى خالل تحركاتها وأنشطتها 

نحن نتحرك بحذر شديد فعسس حماس الذين "، قائالً العسكرية منذ سيطرة حركة حماس على غزة
) في إشارة منه الى عناصر من حماس تراقب تحركات عناصر األجنحة العسكرية" (الزنانات"أسماهم بـ

، مشددا على أن المضايقات من قبل حماس قائمة، فحماس تتعامل بحسبه وكأنها دولة "تراقب تحركاتنا
ن رغم أنها تتعامل مع عناصرنا في كثير من األحيان بحذر كوننا ونحن نشعر أننا مراقبو"بوليسية، 
  ".مقاومة

وبين أن األجهزة االمنية التابعة للحكومة المقالة اعتقلت العديد من عناصر كتائب شهداء األقصى، ومن 
بينهم أحد قادة الكتائب وأعضاء في المجلس العسكري، ومنهم من اعتقل أكثر من مرة بعد سيطرة 

  ".وكان المحقفون يسألون معتقلينا عن تفاصيل صنع األسلحة وإطالق الصواريخ"حماس، 
 صاروخا 70صادرت كميات كبيرة من أسلحتنا عقب االنقسام، منها "وأشار إلى أن حركة حماس 

 منصة إلطالق الصواريخ ومخرطة، وبعد خمسة اشهر من االنقسام باشرت 120وهياكل صواريخ و
، مكتفيا باإلشارة "ابهم حول تواجد مخزون السالح ومن أين تحصلون عليهباستدعاء عناصرنا واستجو

  .إلى أن أسلحتهم تأتي من خالل قنوات معينة
  1/1/2011الغد، عمان، 

  
  طالبنا حركة فتح بإعالن فشل أوسلو: الطاهرماهر " الشعبية"القيادي في  .15

ماهر » لشعبية لتحرير فلسطينالجبهة ا«قال عضو المكتب السياسي لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
الحوار الذي عقد بين الجبهة وحركة فتح في القاهرة جاء في ضوء المخاطر الكبيرة التي «الطاهر إن 

تحيط بالقضية الفلسطينية، خصوصاً في ضوء اتضاح مدى تواطؤ الموقف األميركي مع إسرائيل في 
 االستيطان من خالل تراجعها عن مطالبة هي التي شرعت«، معتبراً أن اإلدارة األميركية »شكل كامل

  .»إسرائيل بوقفه
أوالً الخروج الكامل «إلى أن وفد الجبهة قدم ثالثة مقترحات، هي «: »الحياة« في تصريحات لـ ولفت

مما يسمى العملية السياسية ألنه ال يوجد فعلياً عملية سالم، بل إن األمر الوحيد المطروح حالياً هو 
هناك سيناريوات خطيرة تستهدف أهلنا في «وأوضح أن . »ضية الفلسطينية بكل أبعادهامحاولة تصفية الق

 بقسم الوالء للدولة 1948، مشيراً إلى مطالبة إسرائيل أبناء فلسطين من أهالي »)1948(الداخل 
الصهيونية، وسن قوانين منع إحياء ذكرى النكبة، ثم دعوة إسرائيل الفلسطينيين كي يعترفوا بيهودية 

، فلقد أصبح من الوهم الحديث عن إقامة دولة فلسطينية 1967أما على صعيد الـ «: وأضاف. الدولة
  .» من خالل المفاوضات1967عام ) يونيو(ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 

وأوضح الطاهر أن الجبهة دعت خالل الحوار إلى ضرورة عقد لقاء فوري وعاجل لكل القوى والفصائل 
  .نية والعربية واإلسالمية من أجل البحث عن استراتيجية عمل جديدة لمواجهة المرحلة المقبلةالفلسطي

: ، وقال»فتح«وأوضح الطاهر أن ملف منظمة التحرير كان العنوان الثاني الذي تم بحثه في الحوار مع 
) مارس(في آذار اتفقنا على ضرورة إعادة االعتبار للمنظمة وضرورة تطبيق اتفاق القاهرة الذي وقّع «

قلنا لهم بوضوح أنتم تتحملون مسؤولية عدم تطبيق هذا االتفاق، ومن ثم «: ، وأضاف»2005عام 
لذلك آن األوان ألن نطبق االتفاق وأن نعيد بناء ... استمرار تعطيل المنظمة وعدم إصالح مؤسساتها

  .»مؤسسات المنظمة
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اء االنقسام الجاري في الساحة الفلسطينية كان هو وأشار إلى أن الوحدة الوطنية وضرورة العمل على إنه
نحن مع توقيع الورقة : وضعونا في صورة لقاءاتهم مع وفد حماس، وقالوا لنا«: العنوان الثالث، وقال

لكن حماس هي التي تعرقل التوصل إلى ...  فلسطينية-المصرية ومع التوصل إلى تفاهمات فلسطينية 
قريباً لقاء قيادياً مع وفد قيادات حماس في دمشق ومع كل الفصائل اتفاق، فأخبرناهم بأننا سنعقد 

الفلسطينية، وسنعمل كل ما نستطيع من أجل االنتقال خطوة إلى أمام في اتجاه استعادة اللحمة الفلسطينية 
  .»ألنه ال بد من إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي في الساحة الفلسطينية

بسبب التنسيق األمني بين أجهزة السلطة األمنية » فتح«لموجهة إلى وعن موضوع المقاومة واالنتقادات ا
سألنا فتح كتنظيم عن موقفهم من التنسيق األمني، وقلنا لهم «: في رام اهللا والسلطات اإلسرائيلية، قال

: وزاد. »يجب التفكير الجدي في إنهائه، وأن هذا األمر غير مقبول وال يجوز بأي شكل من األشكال
ا إنهم ليسوا مع التنسيق األمني، وأوضحوا أن خيار المقاومة تم إقراره في برنامج مؤتمرهم قالوا لن«

  .»األخير الذي أكد أن المقاومة حق مشروع
  1/1/2011الحياة، لندن، 

  
  االعتراف الدولي المتنامي بالدولة الفلسطينية إنجاز سياسي: فتح .16

تنامي بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من أكدت حركة فتح بأن االعتراف الدولي الم: رام اهللا
  .حزيران بعاصمتها القدس هو انجاز بمستوى انتصار سياسي فعلي للشعب الفلسطيني

وكشف المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، 
لية بناء المؤسسات وريادتها للمقاومة تخوض معركة سياسية إلى جانب عم" فتح"النقاب عن أن حركة 

 بعاصمتها 67الشعبية بهدف  انتزاع اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 
، "بينما يتركز اهتمام حماس في الحصول على مكاسب سياسية حزبية ال تزيد عن حجمها"القدس الشرقية 
  . حسب تعبيره

وحها من الشعب الفلسطيني لذا فإنها ترى انجازاتها بمستوى عظمة تستمد ر"  فتح"إن : "وأضاف
وتضحيات شعبنا العظيم، وأن مصالحه الوطنية العليا فوق كل اعتبار وهي كذلك منذ انطالقتها في العام 

، ففتح  كرست نفسها من أجل حرية الشعب وتحرره من االحتالل ولتحقيق أمال الشعب الفلسطيني 65
، بينما ترى  حماس نفسها هدفا فوق كل األهداف "فتح"تقالل، فأهداف شعبنا هي أهداف في الحرية واالس

  .، على حد تعبيره"الوطنية
  31/12/2010قدس برس، 

  
  الجئين إلى قضية سياسيةال حولت قضية الحركةانطالقة :  النحاللقيادي في فتحا .17

، ومفصلية في تاريخ فلسطين  عاما، كانت محطة مهمة46أكدت حركة فتح، أن انطالقها قبل : غزة
الحديث، وأنها حولت قضية الشعب الفلسطيني من قضية الجئين إلى قضية سياسية، مشددة على أن 

محمد جودة النحال بهذه " فتح"وأكد عضو المجلس الثوري لحركة  .تناقضها الرئيسي هو مع االحتالل
عام ) يناير(كته في الفاتح من كانون ثاني المناسبة التي تصادف األول من العام الجديد، أن انطالقة حر

، وتشريد أبناء 1948، جاءت رداً طبيعيا على االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية في العام 1965
واعتبر النحال في تصريح صحفي مكتوب أن انطالقة حركته  .الشعب الفلسطيني إلى المنافي والشتات

لفلسطيني نقله نوعيه وأشعرت العالم بأسره بأن هناك شعب وما لحقها من أحداث نقلت قضية الشعب ا
  .حر يعاني من االحتالل ويتطلع إلي الحرية واالستقالل وتقرير مصيره 

  31/12/2010قدس برس، 
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   سورياً إسرائيلياًالمرحلة المقبلة تتطلب سالماً: اشكنازي .18
الوف بن، في مقال مطول     " آرتسه"قال المحلل السياسي البارز في صحيفة       :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

نشره أمس الجمعة، إن رئيس أركان جيش االحتالل غابي اشكنازي، وبعد أن ينهي واليتـه فـي شـهر      
المقبل، سيوجه اهتمامه للدفع نحو التوصل إلى اتفاق سالم مع سورية، وهي القناعة التي              ) فبراير(شباط  

  . خالل توليه مهامه في جيش االحتاللتتملكه منذ سنوات، إال أنه حافظ على الموقف الرسمي
ويرى ألوف بن، إن اشكنازي يتبنى موقفا، شائعا بين قادة كبار في جيش االحتالل، ومن بينهم أيضا، من                  
كان قبل اسابيع قليلة، رئيس جهاز المخابرات العسكرية عاموس يدلين، يرى ضرورة إبرام اتفاق سـالم                

  .هضبة الجوالن السورية، مقابل ترتيبات أمنيةمع سورية، مبنى على اساس االنسحاب من 
ويرى هذا الفريق العسكري، أن الحرب القادمة قد تكون مع سورية، وخاللها ستتضرر الجبهة الداخليـة                

حسب، بل السعي إلى ابرام اتفاق مـع        فاإلسرائيلية، والحل من ناحيتهم، ليس بتعزيز القدرات العسكرية         
من، وراح المحلل يصف أن الحملة التي سيشارك فيها اشكنازي، قـد            سورية، مبنى على االنسحاب واأل    

  .تحرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعرضه كمن يصم اذنيه عن آفاق الحل في المنطقة
انسحاب من هضبة الجـوالن، مقابـل       : إن ثمن الصفقة معروف   "ويقول الضباط، ومن بينهم أشكنازي،      

 ثمن مجد إلسرائيل ألن فيه دفعة لتحطيم المحور اإليرانـي وتقريـب             ولكن هذا  ".ترتيبات أمنية وتطبيع  
حتى لو لم تلتزم سورية باالبتعاد عن إيران، فانها ستغير سلوكها في أعقاب االتفـاق          . سورية من الغرب  

فسورية مؤيدة ألميركا لن تزود السالح لحزب اهللا ولن تعطي رعاية لمنظمـات الـرفض               . مع إسرائيل 
والنتيجة ستكون أن الهوامش    . بدال من تعزيز النفوذ اإليراني، ستنضم الى المعسكر المعتدل        و. الفلسطينية

  ".األمنية إلسرائيل ستتسع
ويتوقع التقرير، أن يتجه أشكنازي إلى السياسة، وقد يقـرر خـوض االنتخابـات البرلمانيـة المقبلـة،                  

بض السلمية من جانب األسد ويركز      يغلق أذنيه أمام إشارات جس الن     "وسيعرض أشكنازي نتنياهو، كمن     
  ".على معركة الصد الدبلوماسية ضد الفلسطينيين

الدعوة للسالم مع سورية أشكنازي دفعة جماهيرية بال منافس، وستخفف عليه           "وتتوقع الصحيفة، أن تمنح     
كل واحد يعرف ماذا سيعرض أشكنازي والى أيـن سـيقود، بينمـا             . في بناء عالمته التجارية السياسية    

  ".منافسوه، وعلى رأسهم باراك ونتنياهو يعرضون مواقف مشوشة مغلفة بازدواجية اللسان
 1/1/2011، الغد، عمان

  
  حاول اغتيال المبحوح قبل شهرين من الجريمة" الموساد" .19

أن ” اإلسـرائيلية “أقر خبير صهيوني وثيق الـصلة بـأجهزة االسـتخبارات           : ”الخليج “-القدس المحتلة   
محمود المبحوح قبل شهرين من قتله فـي محاولـة دس           ” حماس“ في اغتيال القيادي في      أخفق” الموساد“

نفي صلتها رسميا بجريمـة     ” إسرائيل“ومنذ عام تواصل     . 2009تشرين الثاني   / السم القاتل في نوفمبر   
أكدت بـين   ” يديعوت أحرونوت “ ولكن صحيفة    2010كانون الثاني ،  / اغتيال المبحوح في دبي في يناير     

بالجريمة مختبئة خلف الحيلة التقليدية لإلعالم الصهيوني بالقول إنهـا تـستند            ” الموساد“طور تورط   الس
 عنـصراً   27إلى أن الخليـة شـملت       ” إطفاء الشاشة “وأشار تقرير مطول بعنوان     . ” مصادر أجنبية ”ل

 رجـالً   وأكد أن الخلية الموسعة انتظـرت     .  دول أوروبية في مجموعات صغيرة       6وصلوا إلى دبي من     
فلسطينياً سجل اسمه في جواز سفره محمود عبدالرؤوف محمد حسن، منوهة بأنه تجول من دولة ألخرى                

  .” الموساد“منتحال شخصية تاجر دولي، وأن عملية القتل تمت بأوامر فورية من 
  1/1/2011، الخليج، الشارقة

  
  د إذا شكلت حكومةسأتحالف مع الليكو".. إسرائيل" على وجود  خطرغياب السالم: ليفني .20
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قالت زعيم حزب كديما اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمس ليفني فـي حـديث إلـى               ": يو بي أي   "-تل أبيب 
اإلسرائيلية إلى أنه إذا كان أداء كديما وليفني جيداً في االنتخابات المقبلة لكي             " جيروزاليم بوست "صحيفة  

 موقفها بأن غياب االتفاق     وجددتيكون شريكها   يطلب منها تشكيل الحكومة، فإنها ستطلب من الليكود أن          
بالتأكيد إذا تم تفويضي لتشكيل حكومـة، سـأدعو         "وقالت  ). الدولة اليهودية (مع الفلسطينيين يهدد وجود     

الليكود ليكون شريكي ولكن على أساس أضعه أنا خصوصاً فيما يتعلق باالتفاق مع الفلسطينيين والسياسة               
". يكود جيداً اليوم الثمن السياسي الذي يدفعه لشراكة تاريخية مع الحريـديين           يفهم الل "وأضافت  ". الوطنية

واتهمت ليفني رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ليست لديه نية حقيقـة فـي الـسالم مـع                   
ومـن  بنية حقيقية ومن دون دافـع   "الفلسطينيين، وقالت إنه رغم دعمه لحل الدولتين إالّ أنه لم يفعل ذلك             

  ". دون إحساس بضرورة الوصول إلى اتفاق ودفع هذه األثمان
وأشارت إلى أنها قالت لنتنياهو إنه من أجل وقف الضغط الدولي على إسرائيل يجب أن يتخذ قراراً يعبر                  
عن مدى استعداده لدفع ثمن اتفاق مع الفلسطينيين، إالّ أنها أضافت أن االتفاق مع الفلـسطينيين سـيكون                  

وقالت إنه كان على نتنياهو أن يوافق علـى         . اإلسرائيلي" وقفاً ليس هو الموقف الكالسيكي لليمين     دائماً م "
وجددت قناعتها بإمكانية التوصل    . تمديد تجميد االستيطان وأالّ يرفض طلب الرئيس األمريكي بهذا الشأن         

قف الجهـود للتوصـل     إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية في ظل قيادة الرئيس محمود عباس، مؤكدة أن و             
أمر سيئ للدولة اليهودية وأن القيادة اإلسرائيلية التي تفهم ذلك هي التي ستتوصل إلـى هـذا                 "إلى اتفاق   
القيادة التي ال تفهم التهديد الذي يتربص بوجود الدولة اليهودية بسبب غيـاب             "وشددت على أن    ". االتفاق

تبرت أن فشل عباس في الرد إيجابياً علـى عـرض           واع". االتفاق ستجد كل األسباب لعدم الوصول إليه      
 ما كان يجب أن يعتبر دليالً علـى         2008السالم الذي طرحه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عام          

  ".أعتقد أن أولمرت يعتقد ذلك أيضاً"نوايا الرئيس الفلسطيني، وقالت 
  1/1/2011، الشرق، الدوحة

  
  ويخسر جميع االمتيازات ..  عاما15 و10بين التوقعات أن يسجن ما : محاكمة كتساف .21

يخطط محامو الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كتساب  لتجنيبه فترة سجن طويلة أثناء جلـسة               : رام اهللا 
النطق بالحكم التي يفترض أن تعقد في وقت الحق من هذا الشهر، بعد أن أدانته المحكمة المركزية فـي                   

  .تصابتل أبيب، أول من أمس، بتهمتي اغ
وتنشغل النيابة والمستشار القانوني للحكومة ومحامو كتساب  هذا الشهر في دراسة ملفه استعدادا لمرحلة               

ومن المقرر أن تعقد المحكمـة      . المرافعات التي ستتركز حول شدة العقوبة الواجب فرضها على المدان         
 النيابة العامـة ومحـامي      في غضون شهر من قرار المحكمة في جلسة يستمع القضاة خاللها لمرافعات           

  .الدفاع
 18 و 4وبدأت النيابة تحضير ملف المرافعة لتحديد مدة العقوبة، ويتوقع أن تطالب له بالحبس مـا بـين                  

عاما، وهذا يتطلب موافقة المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين الذي من صـالحيته تخفيـضه أو                
  .زيادته

ترة عقوبة السجن وستتركها مفتوحـة لتقـدير المحكمـة، لكـنهم ال             ويتوقع حقوقيون أال تحدد النيابة ف     
يستبعدون أن أن تطالب النيابة المحكمة، باعتبار الجرائم الجنسية، بمثابة جرائم شائنة مخلـة بالـشرف،                

  .وهو ما سينعكس على االمتيازات التي يتمتع بها كتساب  بوصفه رئيسا سابقا للدولة
 المحكمة أن كتساب  سيخسر مكتبـه الخـاص وسـكرتيراته ومـساعديه              ويعني هذا إذا ما أقر من قبل      

وحراسه وسائقه والسيارة الرسمية التي أعطتها له الدولة، باإلضافة إلى توقف تغطية تكاليف المكالمـات               
الهاتفية والصحف والتدبير المنزلي له، ولكنه على أي حال لن يخسر الراتب التقاعدي الحكـومي الـذي               

  ). ألف دوالر18نحو ( ألف شيقل شهريا 47 يتقاضاه بقيمة
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 عاما، كمـا    18ورغم أن كتساب  أدين بجريمتي اغتصاب وليس واحدة، وكل عقوبة فيهما قد تصل إلى                
 أعوام، باإلضافة إلى إدانتـه بارتكـاب        7أدين بارتكاب فعل فاضح بالقوة، وعقوبة هذا في القانون هي           

لمنصوص عليها قانونيا لمرتكب جريمة كهذه هي الـسجن         جريمتي التحرش الجنسي والعقوبة القصوى ا     
الفعلي لمدة عامين، فإن المحكمة لن تجمع كل ذلك بطريقة حسابية وتقرر سجنه على كافة الجرائم، بـل                  

اإلسرائيلية أن تفرض المحكمة علـى      » معاريف«وتوقعت صحيفة   . ستتبع المحكمة مبدأ توحيد العقوبات    
  . عاما15 أعوام و10مدة تتراوح ما بين كتساب  عقوبة السجن الفعلي ل

وسينتظر محامو كتساب  صدور الحكم، قبل أن يتمكنوا من االستئناف ضد قرار اإلدانة الذي أصـدرته                 
الصورة الـسيئة والقبيحـة التـي       «وقال محاميه، أفيغدور فيلدمان، إن      . المحكمة المركزية في تل أبيب    

أ للمحكمـة   رسمتها المحكمة لموشيه كتساب  ال يوجد ما يبررها، وألن قرارها قطعي، وواضح سـنلج              
  .»العليا

  1/1/2010، الشرق األوسط، لندن
  

     نووين إيرانيينلماء عخمسة اغتالت "إسرائيل"": جيروزاليم بوست" .22
كشف تقرير اخباري ان االستخبارات االمريكية واالسرائيلية       :  وكاالت االنباء  -القدس المحتلة ، طهران     

 مقابل موافقة اسرائيل على عدم مهاجمـة ايـران          والبريطانية تتعاون لتخريب البرنامج النووي االيراني     
 علماء نووين ، فيما طلبت طهران مساعدة االمـين العـام لالمـم              5وتضمن المخطط اغتيال تل ابيب      

 ، وذلـك    2007المتحدة بان كي مون لتحديد مصير نائب وزير دفاع سابق فقد اثره في تركيا في العام                 
  .فاته في احد السجون االسرائيليةاثر معلومات صحافية اشارت الى احتمال و

االسرائيلية نقال عن صحيفة لوكانار إينـشين الفرنـسية ان عمليـة            " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة   
 الف جهاز كومبيـوتر فـي       30اإللكتروني الذي اصاب    " ستيكسنت"التخريب تتضمن حتى االن فيروس      

 عن اجهزة استخبارات فرنسية ان عملية التخريـب         وقالت نقال . المفاعالت النووية االيرانية العام الحالي    
 من الفنيين االيـرانيين     18تشمل االنفجارات التي وقعت في شهر تشرين اول الماضي والتي قتل خاللها             

  .في مصنع لتصنيع صواريخ شهاب في جبال زاجروس
ـ (وزعمت المصادر التي اشار اليها التقرير ان وكالة االستخبارات االسرائيلية            نفـذت عمليـة    ) ادالموس

واضاف التقرير  .  من العلماء النوويين االيرانيين بالتعاون مع المخابرات االمريكية والبريطانية         5اغتيال  
ان التعاون مستمر ومن المتوقع القيام بالمزيد من االجراءات المشتركة الرامية الى منـع ايـران مـن                  

  .استكمال برنامجها النووي
   1/1/2011، الدستور، عمان

  
  أقل كلفةسالح الجو االسرائيلي يعتمُد صاروخًا خاصًّا الستهداف األفراد  .23

االسرائيلية، أن الجيش االسرائيلي سيقوم خالل األشهر القريبة، بشراء قـذائف           " هآرتس"ذكرت صحيفة   
التـي  " أباتشي"صاروخية خاصة مضادة لألفراد، لتركيبها على المروحيات الحربية االسرائيلية من نوع            

يستخدمها سالح الجو.  
وأضافت الصحيفة أن هذه القذائف الصاروخية ستكون أكثر فعالية من الـصواريخ المـضادة للـدروع،                
والتي تطلقها هذه المروحيات بهدف إصابة مجموعات فصائل المقاومة الفلسطينية التي تطلق القذائف من              

  .قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وفي عمليات االغتيال
، حاليـا   "أباتشي"صحيفة، إن السالح الرئيسي الذي تحمله طائرات الهليكوبتر الحربية من طراز            وقالت ال 

االمريكية الصنع، والمعدة إلصابة الـدبابات، والتـي        " هيلفاير"هو الصواريخ المضادة للدروع من نوع       
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الصواريخ ألحقت غيـر    بوسعها اختراق الدروع السميكة واالنفجار داخل الدبابات بكّل قوة، غير أن هذه             
  . مرة أضرارا بيئية جسيمة، وأصابت أناسا أبرياء

أوضحت الصحيفة أيضا، أن االعتبار المركزي الذي يدرسه سالح الجو في موضـوع ابتيـاع قـذائف                 
عـشرات اآلالف مـن     " هيلفـاير "صاروخية مضادة لألشخاص هو الكلفة، ففي حين يكلـف صـاروخ            

يلة نسبيّا في مخازن الجيش، فإن كلفة القذائف الصاروخية ضد األفراد تبلغ            الدوالرات، ويتوفر بأعداد قل   
  .آالفا معدودة فقط من الدوالرات، ويمكن إطالقها بمعدل نيران أسرع بكثير من صواريخ الهيلفاير

واشارت أيضا أن سالح الجو االسرائيلي، يدرس احتمال شراء أحد نـوعي القـذيفتين الـصاروخيتين                
االمريكـي الـصنع، أو     " 70هيـدرا   "إما الصاروخ من نـوع      : لتزويد مروحيات األباتشي به   التاليتين  

  .الكندي الصنع"CRV7"الصاروخ من نوع 
ويشار إلى أن هذه القذائف الصاروخية، تستخدم على نطاق واسع لدى القوات االمريكية والبريطانية في               

، والتـي   "فالشت"ئات القطع المعدنية المتشظية من نوع       أفغانستان، علما بأن هذه القذائف تحتوي على م       
  .تتناثر في مساحة معينة، بحيث تصيب كّل من يتواجد ضمن هذه المساحة

وأكد ضابط في سالح الجو، أن قذيفة صاروخية واحدة من هذا النّوع، أكثر فعاليةً بنسبة ملحوظـة مـن           
  ".الهيلفاير"صاروخ 

  31/12/2010، 48موقع عرب
  

  ت مليون دوالر للمستوطنا600رصد الحكومة اإلسرائيلية ت: 2012 – 2011يزانية م .24
] مليون دوالر 600[ مليار شاقل    2رصدت الحكومة اإلسرائيلية في الموازنة الجديدة للعامين المقبلين مبلغ          

سب مـا   في بنود الموازنة غير المفصلة، ح     " المخفية"للمستوطنات اضافة الى مئات الماليين من الشواقل        
  .، عكيفا الدار، في تقرير نشره اليوم"هآرتس"أكد الصحافي في 

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليـه        200 من المقرر تسويق     2011ووفق الموازنة المقرة للعام     
 مليـون   58ادوميم، كما تم رصد ميزانية لتطوير المستوطنة ذاتها خالل العام المقبل تصل قيمتها الـى                

  .2012 مليون شاقل للعام 31ة الى شاقل اضاف
 وحدة استيطانية جديدة في الحي اإلستيطاني هار حوما في جبل ابـو غنـيم      500كما من المقرر تسويق     

  . مليون شاقل لتطوير الحي خالل عامين238، كما تم رصد 2011خالل العام 
 بؤرة اسـتيطانية    16و  وكشف التقرير ان ما يسمى قسم اإلستيطان في الهستدروت الصهيونية تمول نح           

  .على االقل" غير قانونية"
 الذي يربط مستوطنة بسغات زيئيـف       20 مليون شاقل لتطوير شارع رقم       180ورصدت وزارة المالية    

ان الشارع المـذكور    " سالم اآلن " بإتجاه مستوطنة موديعين وتل أبيب، وأعتبرت حركة         45بشارع رقم   
تقبلية مع الفلسطينيين، إذ يمر من أحياء مقدسية من المفتـرض           بمثابة عائق أمام أية تسوية مس     ) 20رقم  (

  .ان تكون ضمن الدولة الفلسطينية ويفصلها عن بعضها البعض
كمـا أقـرت    .  لتطوير عدة شوارع تربط المستوطنات ببعـضها الـبعض         225ورصدت الحكومة ملبع    

 تضرروا من مقاطعة     مليون شاقل لتعويض اصحاب المصانع في المستوطنات الذين        22الحكومة رصد   
  .اإلتحاد األوروبي لمنتوجات المستوطنات

 630( شـاقالً    3160وكشف التقرير ان تكلفة حراسة المستوطن الواحد في القدس المحتلة تـصل الـى               
في الشهر، إذ تشهد الموازنة المقرة ارتفاعاً حاداً في تكاليف حراسة المـستوطنين             ) دوالر أميركي تقريباً  

 مليون شـاقل فـي العـامين        146 مليون شاقل في العام الحالي الى        54.5من  (مئة   في ال  40تصل الى   
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في ما يخص التطوير من     ) أ(، كما ان غالبية المستوطنات معرفة كمناطق ذات أفضلية          )2012 و   2011
  ".أراضي الدولة" في المئة في أسعار 70يوفر لها ميزانيات اضافية وتخفيضات بنحو 

 مليون شاقل للكليات األكاديمية الناشطة في المـستوطنات خـالل           900لي نحو   ورصد مجلس التعليم العا   
  .العامين المقبلين

  31/12/2010، 48موقع عرب
  

  باغتصابه ثالثة مراهقين  لالشتباهاًل حاخامتعتق" إسرائيل" .25
سي اعتقل حاخام في شمال إسرائيل لالشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب واعتداء جن          ": يو بي أي   "-تل أبيب 

أنه يشتبه بأن الحاخام الذي يدير عـدداً مـن          " يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   . بحق ثالثة مراهقين  
مـع  " غير محتـشمة  "المدارس شمال إسرائيل، اغتصب فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، وقام بأفعال             

 بنـشرها   وأظهرت وثائق المحكمة التي سـمحت     . صبي في العمر ذاته واعتدى جنسياً على فتاة أخرى        
وأشـارت  . أمس، أن الحاخام نفى التهم وقال إنها نتاج مؤامرة حيكت ضده في المدارس التـي يـديرها                

  .الصحيفة إلى أن الحاخام اعتقل الخميس أثناء استعداده للسفر لمدة أسبوعين إلى الخارج
 1/1/2011، الشرق، الدوحة

  
  ضفة  مسيرات ضد الجدار واالستيطان في الأربعةقمع االحتالل ي .26

 فلسطينيين بجروح وعشرات المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع 8أصيب 
 4 فلسطينيين أمس، خالل اعتداءات ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي التي قمعت 9وتم اعتقال 

اليهودية في مسيرات أسبوعية احتجاجاً على بناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي والمستوطنات 
الضفة الغربية المحتلة، شارك رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في إحداها بمناسبة ذكرى تأسيس 

  . »فتح«حركة 
واقتحمت قوات االحتالل مدينة الخليل واعتدت بالضرب المبرح على امرأة وابنها مما أدى إلى اصابتهما 

.  ونور الدين ومجـــد يوسف أبو الحالوةبرضوض واعتقلت عماد حافــظ الرجبي وابنيه عبد اهللا
  . كما اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت مهند عطا اهللا حسين

مشتبه بعالقتهم « فلسطينيين بدعوى أنهم 4واعتقلت خالل مداهمات أخرى في الضفة الغربية 
النتنة على وأطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمياه . »باإلرهاب

الفلسطينيين والمتضامنين األجانب واإلسرائيليين خالل المسيرات األسبوعي ضد الجدار واالستيطان في 
قرى بلعين ونعلين والنبي صالح قُرب رام اهللا والمعصرة قُرب بيت لحم وضربت عدداً منهم، مما أسفر 

مان التميمي والشاب عبد الحكيم محمد  فلسطينيين بينهم الطفل إسالم التميمي والمسعفة ناري5عن إصابة 
  . عوض بجروح وعشرات المتظاهرين بحاالت اختناق

وذكر شهود عيان أن جنود االحتالل أحرقوا منزالً في النبي صالح، مما أدى إلى إصابة عجوز مريض 
  . باالختناق جراء استنشاق الدخان

  1/1/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  ل ويدخل القدسرائد صالح يتحدى االحتالالشيخ  .27
، الشيخ رائد صالح، قرارات االحتالل األخضر داخل الخط اإلسالميةتحدى رئيس الحركة : رام اهللا

بمنعه من دخول القدس المحتلة، بزيارة سطح الحلواني في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة وسط 
يت، حيث أدى الحضور استقبال كبير من أهالي القدس والداخل، في مقدمهم علي الحلواني صاحب الب
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واكد صالح ضرورة التواصل مع القدس واألقصى . صالة المغرب، ثم تناولوا وجبة اإلفطار للصائمين 
  .وعدم الخضوع الرادة االحتالل 

  1/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تتسع بين األحياء اليهودية والعربية في القدساالقتصاديةالفروقات : دراسة .28
 ذكرت دراسة اسرائيلية رسمية نشرت امس الجمعة ان الهوة بين تطور :با ف  -القدس المحتلة 

  .االحياء العربية واليهودية في القدس اتسعت كثيرا خالل العقد الماضي
ان عملية » يديعوت احرونوت« وكشفت الدراسة التي اوصى بها مكتب تنمية القدس ونشرتها صحيفة 

  . مليون يورو420ي القسم الشرقي من المدينة المقدسة تستلزم تحديث البنى التحتية في االحياء الواقعة ف
 سنوات لتصبح البنى التحتية في االحياء 10 وهذه التقديرات هي ضعف المبلغ الذي اعتبر ضروريا قبل 

العربية من المدينة بمستوى تلك القائمة في االحياء اليهودية ان كانت في القدس الغربية حيث يقيم 
  . كانت مستوطنات في القدس الشرقيةاالسرائيليون او

 حيا يهوديا بنيت في القدس الشرقية حيث الغالبية 12 الف اسرائيلي في حوالى 200 ويعيش اكثر من 
  .1967منذ ان ضمتها الدولة العبرية في )  الف فلسطيني270(العربية 

  1/1/2011الرأي، عمان،  
  

   غرامات االحتالل تستنزف جيوب الفلسطينيين: الضفة .29
تشكّل الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها شرطة االحتالل اإلسرائيلي على :  آية الجعبري- الخليل

مصادر قلق وإزعاج كبيرين على المواطنين أثناء عبورهم للشوارع االلتفافية والطرقات , الفلسطينيين
  . الرئيسية التي تربط بين المدن والبلدات بمحافظات الضفة الغربية المحتلة

افتعال الحجج من أجل اإليقاع بالسائقين الفلسطينيين , ويتعمد أفراد الشرطة المنتشرون عبر هذه الشوارع
  . لتغريمهم وتحويلهم إلى المحاكمة الشرطية

ويؤكد المواطنون بأن جنود االحتالل ينتشرون على كل شريان رئيسي قريب من المدن والمناطق 
ين رغم المخالفات الكبيرة التي ينفذها المستوطنون الذين ليس لهم أي الفلسطينية، ويستهدفون الفلسطيني

محاسب، معتبرين ذلك أنه يأتي في إطار سياسة االحتالل العنصرية في مناطق السلطة الفلسطينية 
  . المحتلة

وتكلف هذه الغرامات الفلسطينيين شهريا مئات اآلالف من الشواقل التي تذهب لميزانيات حكومات 
  . ل التي تواصل مشاريعها االستيطانية واعتداءاتها الشاملة في الضفة الغربية والقدس المحتلةاالحتال

  31/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  الجماعات األصولية تحت اإلقامة الجبرية :مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة .30
الجماعات األصولية " الحلوة أن عن مصادر مراقبة فلسطينية في مخيم عين" المركزية"نقلت الوكالة 

داخل المخيم تعيش تحت اإلقامة الجبرية ألنها مالحقة من الجيش اللبناني واألمن الفلسطيني التابع لحركة 
 الشهابي وعبد الغني جوهر ال يزاالن في حي الصفصاف، في المخيم، ويلتزمان أسامة"، وأن "فتح

جزيرة أمنية " عين الحلوة"ت الى أن فتح ترفض تحويل ولفت. الصمت في تحركاتهما والتخفي في التنقل
  ".فتح تمسك زمام األمور داخل المخيم"، مشددة على أن "منعزلة عن الجوار اللبناني

من جنسيات مغربية، " القاعدة" أصوليا من 14هناك "وذكر المصدر الذي رفض كشف اسمه، أن 
لصفصاف داخل مخيم عين الحلوة ويعملون سعودية، أردنية وفلسطينية يختبئون في حي الطوارئ وا

  ".2004 أيار 5الذي حله مؤسسه أحمد شرقية في " جند الشام"وتنظيم " اإلسالمفتح "تحت غطاء 
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ان ثالثة فلسطينيين من الجماعات األصولية غادروا المخيم بعد مقتل أمير عصبة فتح "وقال المصدر 
 مبارك، في كمين نصبه له الجيش في آب االسالم عبد الرحمن عوض مع مساعده أبو بكر غازي

الماضي في شتورا أثناء توجهه الى العراق للقاء قيادات تنظيم القاعدة للحصول على تمويل لجماعته 
وجماعات جند الشام وعصبة النور التي تتالقى مع بعضها وتتخذ من حي الطوارئ في عين الحلوة مقراً 

  ". شخصا50ًلها، وبقي منها حتى اآلن 
  1/1/2011ستقبل، بيروت، الم

  
  وفد لبناني يلتقي مشعل وأبو مرزوق في الذكرى الثانية لحرب غزة .31

حماس خالد مشعل وفدا من تجمع اللجان والروابط الشعبية  استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة: دمشق
ى المعلم في لبنان يضم المنسق العام معن بشور والدكتور هاني سليمان، والدكتور ناصر حيدر، ويحي

  .بحضور عضو المكتب السياسي الحاج محمد نصر
  .وفي اإلطار ذاته زار وفد التجمع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور موسى أبو مرزوق

وقد تم البحث في اللقاءين في المستجدات الفلسطينية والعربية والدولية بعد ان نقل الوفد تحيات التجمع 
 ولمجاهديه واسراه ومعتقليه، كما نقلوا مشاعر االعتزاز بالتقدير لشهداء للشعب الفلسطيني في غزة

  .معركة الفرقان ومنهم الشهيدان القائدان الشيخ نزار الريان ووزير الداخلية سعيد صيام
وقد الحظ المجتمعون في ظل التطورات المتسارعة أن خيار المقاومة هو الخيار الواقعي الحقيقي في 

  ". ال تفهم سوى لغة المقاومة"إلسرائيلية التي قالوا بأنها مواجهة القوات ا
  31/12/2010قدس برس، 

  
  األمن المصري يضبط مخزن متفجرات في سيناء .32

 فؤاد نجم ضبطت السلطات المصرية في شبه جزيرة سيناء مخزنا جديدا للمتفجرات جنـوب               -العريش  
ن مادة تي ان تي شديدة االنفجار فـي أحـد           مدينة العريش بعد تلقيها معلومات عن تخزين كمية كبيرة م         

 كيلوغرام من المتفجرات معباة في أكيـاس كبيـرة          200وتم العثور في المخزن على      . المخازن السرية 
 ألغام مضادة للدبابات كاملة األجزاء وقد قامت األجهزة األمنية بنقل األلغام إلـى مكـان                5باإلضافة إلى   

المتفجرات كانت فى طريقها للتهريب إلى قطاع غزة عبر األنفـاق           وأفادت تحريات أمن الدولة أن      . آمن
بعد أن قام المهربون المصريون باستخالص مادة تي ان تي من مخلفات الحروب من أجل بيعهـا إلـى                   

  .عناصر فلسطينية بأسعار كبيرة
 1/1/2011، الغد، عمان

  
  اميرات مزودة بكأقالماألمن المصري يعتقل فلسطينية بمعبر رفح بحوزتها  .33

كشف مصدر أمني مصري رفيع المستوى من معبر رفح، أمس، أن ضابط التفتيش بـصالة               : )أ.ب  .د  (
المعبر رفح اشتبه في أمريكية من أصل فلسطيني كانت ترغب في العبور إلى غـزة مـن أمـس األول                    

  .واحتجزها ) الخميس(
عها للتفتيش، حيث تـم ضـبط       وقال المصدر ان المرأة ظهرت عليها عالمات ارتباك ما أدى إلى إخضا           

نصف دستة أقالم سوداء تبين أنها مزودة بكاميرات وفتحات خاصة صغيرة جدا يبـدو أنهـا لتـسجيل                  
  . األصوات والصور معاً 

سألت سلطات المعبر المرأة عن أسباب حملها لتلك األقالم والدخول إلى غـزة             “وتابع المصدر أنه عندما     
اعتقالها وعرضها على أمن الدولة في سيناء حيث يجري التحقيق معها           لم تدل بأي تعليقات، ما أدى إلى        

 . ” حاليا، وتبين أنها تحمل الجنسية األمريكية
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 1/1/2011، الخليج، الشارقة
  

   بعد إقناعه لهم بعالقاته الوطيدة مع مسؤولين"طارق" وافق على تجنيد الموساد: مصر .34
 أمن الدولة العليا فى قضية التجسس المـتهم فيهـا           كشفت تحقيقات نيابة  : أحمد شلبى وحسن أحمد حسين    

أن المتهم أقنع أفراد الموساد بأنه على عالقة وطيدة بعدد من الشخـصيات             » طارق عبدالرازق عيسى  «
المهمة، والمسؤولة فى مصر، عن طريق توليه تدريب أبنائهم على لعبة الكونغ فو، وأن ارتباط المـتهم                 

 األسباب التى أدت إلى موافقة الموساد على تجنيده، وأنه لجأ إلى التـودد              بأبناء المسؤولين، كان أحد أهم    
  .إلى أبناء المسؤولين خالل الفترة التى كان يقيم خاللها فى القاهرة أو الفترة التى سافر فيها إلى الصين

 وتحتفظ  وجاء فى التحقيقات، على لسان المتهم، الكثير من المعلومات التى أخذها من ابن أحد المسؤولين              
بالتفاصيل، التى جاءت فى نص التحقيقات، وعلمت الجريدة أن هيئة المحكمـة التـى              » المصرى اليوم «

ستنظر القضية، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، ستعقد مؤتمراً صحفياً فى أولى جلسات المحاكمة،              
  .الشهودلتطلب منهم توخى الحذر فيما يتم نشره بشأن القضية، خاصة ما يتعلق بأحد 

من جانب آخر، عادت أسرة المتهم إلى شقتها فى منطقة عزبة مكاوى بحدائق القبة، بعد اختفائهـا فـور                  
  . بعد تورطه ضمن شبكة تجسس لصالح دولة إسرائيل» طارق«تلقيها نبأ القبض على 

تقـد أن   فى البداية كنـت أع    : حاورت والدة الجاسوس للمرة الثانية، تقول والدة طارق       » المصرى اليوم «
هناك لبساً فى الموضوع، وأن ابنى برىء من هذه التهمة، وقد يكون تشابه أسماء، مثلما يحدث فى كثير                  

بعد أن تبين لنا من تحقيقات أمن الدولة أن ابنى طرف أساسى فى شبكة التجسس               : من األحيان، وأضافت  
بر، ألننـى اعتبرتـه مـات       وارتديت الثوب األسود، منذ أن سمعت الخ      » اعتبرته مات «لصالح إسرائيل   

  .بالفعل، وانتهى من حياتى
 31/12/2010، المصري اليوم، القاهرة

  
  إعجاب القتلة بالقانون .35

  بالل الحسن
كان اإلسرائيليون يفتخرون برئيس أركانهم، ثم بوزير دفاعهم، ثم برئيس وزرائهـم، الجنـرال إسـحق                

 رعى اتفاق أوسلو، ووقّعـه، وسـعى إلـى    فهو بطل حرب بالنسبة إليهم، وهو أيضاً بطل سالم،     . رابين
وعند التنفيذ لم يعجب ذلك اإلسرائيليين أنفسهم الذين افتخروا به ودعموه وحيـوه،       . وضعه موضع التنفيذ  

وكانت خالصة الرسالة أنهم أبدوا إعجابهم برابين المقاتـل، أمـا           . فأطلقوا عليه بضع رصاصات وقتلوه    
  .رابين المسالم فهو رجل يستحق القتل

النـاطق  ) عدنان الـضميري  (والفلسطينيون اآلن يبدون إعجابهم برجل من نوع آخر، رجل يدعى اللواء            
اإلعالمي بلسان األجهزة األمنية الفلسطينية التي تناضل بـشراسة، بالتعـاون مـع األجهـزة األمنيـة                 

 االحـتالل   الفلسطينية، وبخاصة فوضى أولئك الذين يفكرون بالعمل ضـد        ) الفوضى(اإلسرائيلية، لوقف   
  .اإلسرائيلي، وفرض القانون بعد ذلك على الجميع

ما هي نقطة الشبه الجوهرية بين الجنرال رابين واللواء الضميري؟ كلمة واحدة تؤكد هذا الـشبه، هـي                  
  ولكن كيف؟). القانون(كلمة 

ي المدن والقرى   وحين كان يتجول ف   . كان رابين مغرماً بالقانون، ال يفعل شيئاً إال إذا كان له سند قانوني            
فإذا أطل علـى    . الفلسطينية، وقريباً من المستوطنات، كان يصر على أن يكون برفقته دائما رجل قانون            

ربوة مشرفة، أو على سهل فسيح، وفكر بينه وبين نفسه في أن هذا الموقـع يـصلح لبنـاء مـستوطنة                     
أن يـأمر ببنـاء     ) قانونيـاً (لممكن  إسرائيلية جديدة، كان يستدعي مرافقه القانوني، ويسأله إذا كان من ا          

مستوطنة في هذا الموقع، وإذا كان الجواب سلبياً، كان يأمر بإعداد قانون يسمح ببناء المستوطنة، وبهـذا    
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يصبح البناء قانونياً، ويرتاح ضمير رابين، ويستطيع أن ينام بعد ذلك مرتاح البال، فقد أنجز كل شـيء                  
  .القليلة التي استهدفته وأنهت حياتهباستثناء الرصاصات ... حسب القانون 

وقد أطـل علـى المـواطنين       . أما اللواء عدنان الضميري، فهو مغرم بالقانون أكثر من الجنرال رابين          
  .الفلسطينيين قبل أيام، شارحاً لهم غرامه باألمن

تحدث عن معتقلين في سجون السلطة، مضربين عن الطعام، بسبب سوء المعاملة، فأكد خطـأ موقـف                 
أن السلطة الوطنية ومؤسساتها األمنية ملتزمة بمواثيق وقوانين حقوق اإلنـسان           «الء المعتقلين، مؤكداً    هؤ

  .»وحماية الحريات
وتحدث عن حملة التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام، فقال إنها ليست حملة تضامن، ولكنهـا                

  .»دعوة للقتل والفوضى والفلتان«
. ناضلي حماس، بشّرنا بأن من يعتقَلون هم من حماس، ومن فـتح أيـضاً             وحين سئل عن الحملة على م     

  .ضد االحتالل) غير القانوني(فالقانون يسري على الجميع حين يفكرون بحمل السالح 
ولعله الحظ أن أعضاء فتح الذين تجري اعتقالهم، هم أعضاء في تنظيم يقوده رئيس الـسلطة محمـود                  

لمسألة، فأكد لنا أن الرئيس عباس هو القائد األعلى ألجهزة األمن، أي            عباس، فأراد أن يخفف من وطأة ا      
وال ندري إن كان التعبيـر هنـا قـد خـان اللـواء              . أن اعتقاالت فتح تتم بأوامر من رئيس حركة فتح        

  .الضميري، أم أنه عبر عن الواقع بدقة، تطبيقاً للقانون
 الناس لذلك، إلى أن يكتشف النـاس، أو بعـض           وبهذا يتكرس القانون برعاية اللواء الضميري، ويرتاح      

فماذا يحدث آنذاك؟ وهل لمصير رابين المعجب بالقانون، إشارة         . الناس، أن القانون واالحتالل ال يلتقيان     
  دالة باتجاه الضميري؟

  ال أحد يدري
  31/12/2010، العودةمجلة 

  
  القيادة الفلسطينية من المفاوضات إلى الشرعية الدولية .36

  يماجد كيال
بحكم انسداد مراهنتها على خيار المفاوضات، لوحت قيادة السلطة الفلسطينية بإمكان التحول نحو خيـار               

لجلب االعتراف بحق الفلـسطينيين فـي       ) مجلس األمن أو الجمعية العمومية    (التوجه نحو األمم المتحدة     
  ).1967عام (إقامة دولة لهم، في األراضي المحتلة 

 دون التقليل من أهمية هذا التحول، أن هذا الخيار غير كـاف لوحـده، وال                وما نريد توضيحه هنا، من    
يشكل بديال عن إعادة بناء المجال الوطني الفلسطيني، وال يمكن أن يتخذ مجراه من دون استعادة الحركة                 

  .الفلسطينية لطابعها باعتبارها حركة تحرر وطني تنافح بصالبة عن حقوق شعبها
  توصيات ال قرارات

تفحص عالقة القضية الفلسطينية باألمم المتحدة، تمكنه مالحظة أن هذه القضية احتلت حيزا كبيرا              ومن ي 
في اهتمامات المنظمة الدولية، ونشاطاتها وقراراتها، ولكن المفارقة هنا أن هذا االهتمام الكبير لـم يجـد      

ظمة والقرارات الـصادرة    ترجمة له على أرض الواقع بإيجاد حل عادل لهذه القضية يتناسب وميثاق المن            
  .عنها

هكذا، فعلى امتداد عمر هذه المنظمة صدرت عشرات القرارات عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، وعن               
إذ إن القرارات التي تعالج     ". حبر على ورق  "مجلس األمن الدولي، ولكن هذه القرارات بقيت أيضا مجرد          

ة العمومية لألمم المتحدة وقرارات هذه الهيئة التي        الجوانب الجوهرية للصراع مثال، صدرت عن الجمعي      
تعبر عن المجتمع الدولي ليست ملزمة، وهي بمثابة توصيات ولها قيمة أخالقية فقط، وقيمتها القانونيـة                

  :ويندرج في هذا اإلطار مثال القرارات اآلتية. شكلية بحت
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، مع مراعاة حقـوق     )ودية وعربية يه(الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين      ) 1947عام   (181 القرار   -1
اليهود والعرب المقيمين في كل من الدولتين، ووضع مدنية القدس تحت وصاية دولية، كما يتضمن هـذا                 

مـن أرض   % 77ولكن إسرائيل قامـت علـى       . القرار دعوة الدولتين إلى إقامة اتحاد اقتصادي بينهما       
  .فلسطين، ولم تقم دولة الفلسطينيين حتى اآلن

ويقضي بوجوب السماح لالجئين الفلسطينيين بـالعودة إلـى ديـارهم،           ) 1948عام   (194ار   القر - 2
والتعويض لمن ال يرغب منهم في العودة، وعن كل ضرر وقع على الالجئين نتيجـة إخـراجهم مـن                   

  .أرضهم وديارهم
 181(ن  ويتضمن االعتراف بإسرائيل بشرط اعترافها بالقرارين الـسابقي       ) 1949عام   (273 القرار   - 3
والجدير ذكره أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي جرى االعتراف بها فـي المنظمـة بـشكل                 ). 194و

ومعنـى ذلـك أن حـق       ! مشروط، ولكنها بالطبع حظيت باالعتراف الدولي من دون أن تنفذ ما عليهـا            
 وإنما من القـرار     181الفلسطينيين في إقامة دولتهم، في إطار الشرعية الدولية، ال ينبع فقط من القرار              

  . أيضا273
وتتعلق بدعوة منظمة التحرير إلـى  ) 1975 و1974عامي  (3376 و 3375 و 3236 القرارات رقم    - 4

االشتراك في مداوالت الجمعية العامة بوصفها ممثلة للشعب الفلسطيني، وتطالب مجلس األمن بتمكـين              
 المصير واالستقالل والسيادة القوميـة      هذا الشعب من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حق تقرير         

والعودة، وتشكيل لجنة خاصة بذلك، وكان ذلك تطورا في مسار القضية الفلسطينية وثمرة مـن ثمـرات                 
  .الكفاح الفلسطيني

ويقضي باعتبار الصهيونية شكال من أشكال العنصرية، وكما هو معلوم          ) 1975عام   (3379 القرار   - 5
  . مناخات عملية التسوية التي انطلقت من مؤتمر مدريد في مطلع التسعينياتفقد تم شطب هذا القرار في 

، تطالب إسرائيل بتنفيذ قـرارات      )سنويا( ثمة عشرات القرارات صدرت بشكل استثنائي أو دوري          - 6
الشرعية الدولية، وعدم تغيير الوضع الديمغرافي في األراضي المحتلة، ووقـف أعمـال االسـتيطان،               

ين في زمن الحرب، ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان، كما أن ثمة قرارات تقـر بـشرعية                وحماية المدني 
  ).1971عام  (2787و) 1970عام  (2649: النضال للتخلص من السيطرة االستعمارية، كالقرارين

  قرارات مجلس األمن غير ملزمة
ب رفض إسـرائيل لهـا      أما القرارات الصادرة عن مجلس األمن، فهي أيضا لم تأخذ طريقها للتنفيذ بسب            

بدعم أميركي، خصوصا أنها ليست ملزمة، بالنظر لصدورها في إطار الباب السادس من ميثـاق األمـم               
  ).في حين أن القرارات ضد العراق كانت تتبع للباب السابع وهي إلزامية(المتحدة 

ن، وإنمـا   ومن جانب آخر فإن قرارات مجلس األمن هذه لم تعالج الجوانب األساسـية لقـضية فلـسطي                
مظاهرها ونتائجها، كوقف األعمال الحربية، وشجب ممارسات إسرائيل، أو اعتبار أعمـال االسـتيطان              

وإضافة إلى ذلك فقد منعت الواليات المتحدة أي        . وتهويد القدس ومصادرة األراضي أعماال غير شرعية      
الـذي  ) الفيتـو (ض  قرار يعادي إسرائيل بشكل واضح، يصدر عن مجلس األمن، باستخدامها حق الـنق            

من المرات التي اسـتخدمت فيهـا       % 50استخدمته حوالي أربعين مرة، في هذا المجال وهو ما يوازي           
  ! حقها في النقض في مجلس األمن الدولي

ويمكن أن يمثّل ألهم القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي الخاصة بقضية فلـسطين والـصراع                
  :آلتيةالعربي اإلسرائيلي بالقرارات ا

القاضي بعدم جواز احتالل أراضي الغيـر بـالقوة، ومطالبـة إسـرائيل             ) 1967عام   (242 القرار   -1
  .، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين1967باالنسحاب من األراضي التي احتلتها عام 
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 ودعوة  القاضي بوقف األعمال الحربية بين إسرائيل والدول العربية       ) 1973عام   (338 القرار رقم    - 2
   .242إسرائيل إلى تنفيذ القرار رقم 

وهو القاضي بإنشاء دولة للفلسطينيين، وهو القرار األول من نوعه          ) 2002عام   (1397 القرار رقم    - 3
وأهمية هذا القرار تكمن في أنه بمثابـة اسـتكمال        . الذي يصدر عن مجلس األمن الدولي في هذا المجال        

سطيني، والذي اعتبر الصراع مع إسرائيل يقتصر على الدول العربيـة            الذي أغفل البعد الفل    242للقرار  
  .وعلى األراضي التي جرى احتاللها

وثمة قرارات عديدة أخرى تدين ممارسات إسرائيل في األراضي المحتلة وال تعترف بـشرعية ضـمها                
  .للقدس وال باالستيطان

  التعقيدات الدولية لقضية فلسطين
 الدولي بالقضية الفلسطينية والمفارقات والتعقيدات المحيطة به، بأسباب عديدة،          اآلن يمكن تفسير االهتمام   

  : أهمها
وبغض النظر عن نصيب الحركة الصهيونية      . منذ نشوئها كانت قضية فلسطين قضية دولية بامتياز       : أوال

ضـمان  في إقامة إسرائيل، فإن الجهد الدولي، هو الذي مكّن هذه الحركة من النجاح في مـشروعها، و                
  .السياسية واالقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والبشرية: استمراره وتطوره، من النواحي

الهجـرة  ) المنتدبة على فلسطين في النصف األول مـن القـرن الماضـي           (فقد سهلت بريطانيا العظمى     
أمـا  . يان اليهودي اليهودية إلى فلسطين، وقدمت للوكالة اليهودية االمتيازات إلقامة مؤسساتها كنويات للك          

الواليات المتحدة فضغطت لتمرير قرار تقسيم فلسطين في األمم المتحدة، وجعلـت إسـرائيل محـورا                
لسياستها في المنطقة، البتزاز الدول العربية، واستخدمتها لصالحها في زمن الحرب الباردة وقدمت لهـا               

  . كل أشكال الدعم المادي والعسكري والتكنولوجي والسياسي
هتها وقفت فرنسا وراء تنمية الصناعات الحربية في إسرائيل وامتالكها للسالح النووي، وألمانيـا              ومن ج 

وروسيا فيمـا   (قدمت األموال وساهمت في تطوير الصناعات والتكنولوجيا فيها، وكان االتحاد السوفيتي            
  . الخزان الذي ال ينضب للهجرة اليهودية إلى فلسطين) بعد
 الكيان الصهيوني باعتباره امتدادا له في المنطقة العربية، على أساس من مقولـة              ينظر الغرب إلى  : ثانيا

وقـد نجـح الكيـان      ". ليس للغرب في الشرق أفضل من الغـرب نفـسه         "عنصرية إمبريالية مفادها أنه     
، في قيمه ونظامـه     "الحضارية"الصهيوني في توظيف هذه المقولة بادعائه أنه ينتمي للغرب من الناحية            

  . سي، وأنه واحة للحرية وللديمقراطية في المنطقة، للتغطية على طابعه االستعماري العنصريالسيا
وبالطبع، فقد أبدى الغرب قابلية لهضم هذه االدعاءات التي تساعده، أوالً، في تغطيـة مـسؤولياته عـن          

 لالعتـذار للـدول     وثانيا، ألنه لم ينضج بعد    . المأساة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، جراء قيام إسرائيل       
العربية، عن ماضيه االستعماري، وهو ما يفسر هذا التردد لدى الدول الغربية، فهي مستعدة للدفاع عـن                 
حقوق اإلنسان الفلسطيني، وتقديم الدعم االقتصادي له، واالعتراف بحقوقه الجمعية في الضفة والقطـاع              

 غير مستعدة للذهاب إلى حـد تأييـد المقاومـة           ، والتنديد بالممارسات الوحشية اإلسرائيلية، ولكنها     )فقط(
المشروعة، أو تبني حق العودة لالجئين، التي تتطلب فتح الملفات األساسية للقضية الفلـسطينية، وهـذا                

  .يفسر أيضا تبعيتها للموقف األميركي، رغم التقدم في الموقف األوروبي
فالمسألة اليهودية باتت مسألة عالمية منذ      . اجههتستمد القضية الفلسطينية عالميتها من العدو الذي تو       : ثالثا

أواخر القرن التاسع عشر، بحكم التطورات في أوروبا، وازدادت عالميتها بعد الحرب العالمية الثانيـة،               
نتيجة للتركيز على اضطهاد النازية لليهود، مما أدى إلى اهتمام العالم الغربي بهـا، عبـر االسـتجابة                  

  .  قيام دولة إسرائيل التي ظهرت باعتبارها إحدى نتائج الحرب العالمية الثانيةللمطالب الصهيونية، بدعم
وبسبب استمرار توظيف الحركة الصهيونية لالضطهاد النازي لليهود، وانتشار الجوالي اليهوديـة فـي              
العالم، وتوظيف إسرائيل لها، لدعم سياساتها، واجهت وما زالت القضية الفلسطينية مصاعب جمة علـى               
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صعيد الدولي، تتجلى في صعوبة التفهم الدولي لعدالة الكفاح الفلسطيني، وفي النفوذ الكبير الذي تحظى               ال
به إسرائيل على صعيد العالقات الدولية وفي المحافل الدولية، وهو النفوذ المتمثل في اللوبيات الصهيونية               

  .في العالم
الجغرافي اإلستراتيجي الذي احتلته فلسطين في      تستمد قضية فلسطين عالميتها، أيضا، من الموقع        : رابعا

وعلـى الـدوام    . إستراتيجيات الدول الكبرى، باعتبارها الجسر الذي يصل المشرق بالمغرب العـربيين          
اعتبرت الدول الكبرى، أن السيطرة على فلسطين تسهل سـيطرتها علـى الـوطن العربـي ومـشرقه                  

  .ته ألوروبا، وحيازته لثلثي الثروة النفطية في العالمخصوصا، ألهمية موقعه بين آسيا وأفريقيا، ومجاور
  ليست مجرد قضية احتالل فقط

هكذا، فإن الصراع على فلسطين ليس مجرد صراع على الشرعية والحقوق والعدالـة، فـي مواجهـة                 
السياسية : إسرائيل، وإنما هو جزء من الصراع في هذه المنطقة وعليها، وهو مرتبط بالصراعات الدولية             

، )اإلمبراطورية العثمانية (قتصادية والعسكرية، كان ذلك إبان ما عرف باقتسام تركة الرجل المريض            واال
وبعيد الحرب األولى في إطار تقاسم النفوذ بين الدول االستعمارية، وبعيد الحرب الثانية في إطـار مـا                  

جية األميركيـة، لتعزيـز     سمي بالحرب الباردة، وهو اليوم ما زال يحتل مركزا مهما في إطار اإلستراتي            
  . هيمنة أميركا على المنطقة وعلى العالم

وبديهي أن ذلك يحمل الشعب الفلسطيني صعوبات وتعقيدات جمة ال يستطيع حلها لوحده، ويتجلى ذلـك                
في أن قضية فلسطين من أكثر القضايا وضوحا في العالم وأكثرها عدالة، ولكنها تعتبـر مـن أصـعب                   

. صاء على الحل، كما أنها القضية الوحيدة الباقية منذ عهد العـصور الكولونياليـة             القضايا وأكثرها استع  
وبينما يدفع هذا الشعب ثمنا باهظا الستعادة حقوقه وحريته وأرضه، منذ أكثر من قرن، ثمة فجوة هائلـة                  

  .في موازين القوى ومدى االستعداد الدولي لتفهم نضاله وإنصافه ولو نسبيا
لقضية الفلسطينية إلى مجرد قرارات دولية، وال إلى معايير العدالة والقيم األخالقية،            على ذلك ال تحتاج ا    

فقط، إلثبات نفسها، فالشعب الفلسطيني بحاجة، أيضا، إلى بناء ذاته، وإلى مزيد من المثابرة والـصمود،                
 واالقتـصادية   كما هو بحاجة إلى الوعي بالتعقيدات الدولية التي تحيط بقضيته، وبمـداخالتها الـسياسية             

واألمنية، لبلورة إستراتيجيته السياسية والنضالية، وتحقيق التكامل بين القرارات والمعطيات الدولية، وبين            
  .قدراته وإمكاناته الكفاحية

  31/12/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "البالزما"إطفاء  .37
  رونين بيرغمن 

  ، 2010 كانون الثاني 18يوم االثنين 
مأل المكان شيوخ يلبـسون     . الدولي في دبي في ذلك الصباح كما في كل يوم مليئا بالركاب           كان المطار   

العباءات الى جانب رجال اعمال اوروبيين يلبسون البدالت، وسياح متحمسين جاءوا فـي عطلـة رأس                
 مطـار   –بين هذه الجموع كلها     . السنة الى جانب عمال اجانب جاءوا لتحريك اقتصاد االمارات الزاهر         

 الـذين جـاءوا فـي       27 لم ينتبه أحد الى المسافرين الـ        –دبي من األكثر ازدحاما في الشرق االوسط        
فقـد كـانوا يحملـون      : لم يوجد أي سبب لالرتياب بهم     . رحالت جوية من ست دول مختلفة في اوروبا       

)  المـاني 1 فرنـسيون و 4 اسـتراليون و 4 ايرلنـديون و 6 منهم بريطانيون و12(جوازات سفر غربية  
الباقون حتى ساعات الليل    " تقاطر"هبط ثالثة منهم في ساعات الصباح و      . واجتازوا التفتيشات في سهولة   

  .في جماعات صغيرة تبلغ الواحدة ستة اشخاص
". شاشة البالزما "كانوا يسمونه باسمه الشيفري     .  كلهم في استعداد شخصا واحدا     27انتظر االشخاص الـ    

باسم محمود عبد الرؤوف محمد حسن، وينتقل من دولة الى دولة تحت            وهو مسجل في جوازه الفلسطيني      
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هـو  " التـاجر الـدولي   " يعلمون جيدا ان الجواز مزيف وان        27لكن االشخاص الـ    . غطاء تاجر دولي  
والذي ال يعرفه المبحوح انه بقي له أقل مـن يـوم            . ارهابي كبير ذو نشاط كبير اسمه محمود المبحوح       

 الغامضون أن يلتمع نجمـه فـي العنـاوين        27زمن قصير هو واالشخاص الـ      يعيشه، وانه يوشك بعد     
  .الصحفية في العالم كله

. بعد سنة بالضبط ما تزال نتائج قضية اغتيال محمود المبحوح تُدوي وتثير جماعة االستخبارات العالمية              
انهم ال يعلمون شـيئا  تُنكر اسرائيل كل صلة باالغتيال، وزعم متحدثون عن وزارة الخارجية االسرائيلية     

 يجعل وسائل االعالم    – التي تكاد تبدو هوليوودية      –لكن شيئا ما في عملية االغتيال هذه        . عن هذا الشأن  
أن ) يبدو انه داحـض   (فهذا االسبوع فقط نشرت صحف في بريطانيا زعما         . العالمية تستمر على تناولها   

ذر للبريطانيين عن اسـتعمال جـوازات سـفر         رئيس الموساد المتولي عمله، تمير بيردو، يوشك ان يعت        
  .وال تتناول اسرائيل هذا التقرير ايضا. انجليزية مزورة

واعتمـادا علـى تقـارير      . يضاف في هذه االثناء الى القضية معلومات جديدة اخرى من جهات اجنبية           
اريو عملياتية من شرطة دبي، وتحليل مختص وتفسير استخباري تُركب هذه الصحيفة الول مـرة سـين               

ومعه نظـرة   " شاشة البالزما " يفتح ملف    –خطوة بعد خطوة، وساعة بعد ساعة       . اغتيال محمود المبحوح  
  .في الموساد" الورقة الحمراء"نادرة الى كيفية تدبير 

18/1 /2010 ،  
في الـساعة   .  دبي، والثالثة اآلخرون هم قادة العملية      24طوال ساعات الصباح وصل ناس الفريق الـ        

وسافرا الـى فنـدقيهما     ". واين دابرون "و" غيل بوليرد : "ئق بعد منتصف الليل هبط اثنان منهم       دقا 2:09
وكما في كل فندق محترم طُلب اليهما أن يبرزا جواز سفر وقت التسجيل وبطاقـة               . وسجال في االستقبال  

 بعالم االقتـصاد ان     يعلم كل واحد خبير   . وجد كالهما تعليال ما للدفع نقدا     . االعتماد لتغطية نفقات الغرفة   
احراز بطاقة اعتماد تحت اسم مزيف أصعب كثيرا من احراز جواز سفر، فالمغتال يفضل دائما الـدفع                 

  .هذا غير ممكن دائما كما سنرى بعد ذلك. نقدا
بعد عشرين دقيقة من هبوطهم هبط في دبي ايضا من هو في تقدير الـشرطة المحليـة قائـد العمليـة                     

  ".ربيتر الفنغ: "الميداني
وهو حيلة للكشف عن    " مسارا"في الحال بعد ان اجتاز فحص جوازات السفر قام بما يسمى باللغة المهنية              

فهـو  : كمأخوذ من دورة في مدرسة للتجـسس      " بيتر"الذي يقوم به    " المسار"يبدو  . التعقب وبلبلة المتعقب  
من الباب نفسه للقاء مخطط     يخرج من باب المطار ويقف وينتظر ثالث دقائق وينقلب على عقبيه ويعود             

استمر الحديث بينهما أقل من دقيقة وغادرا في        . له سلفا مع رجل آخر من الفريق جاء قبل ذلك في سيارة           
شاشـة  " شخصا ينتظرون في استعداد قدوم       27. سافر بيتر في سيارة أجرة الى فندقه      . اتجاهين مختلفين 

  ".البالزما
فقبل ذلك ببضعة اشهر جاءوا للتحقـق       . دبي في تعقب المبحوح   ليست هذه اول مرة كانوا فيها هناك في         

قـضية  "كان هذا أحد الدروس من      . من ان الحديث عن الشخص الذي يبحثون عنه وكي يدرسوا حركاته          
 في النرويج، بعد ان اغتال الموساد خطأ نادال بريئا ظُن خطـأ انـه               1973التي انفجرت في    " ليل هامر 

غير ان الحالة لم تكن كذلك هذه المرة، وابلـغ          . علي حسن سالمة  " السودايلول ا "ضابط عمليات منظمة    
في يقـين علـى أنهـا محمـود         " شاشة البالزما "الفريق الذي ُأرسل الى دبي انه قد جرى التعرف على           

فبحسب عرض  . بعد ذلك بأشهر كما تزعم شرطة دبي، وقعت محاولة اغتيال المبحوح االولى           . المبحوح
دبي وبلغ الى هذه الصحيفة، زار تسعة اشخاص ربطت جوازاتهم بعملية االغتيـال             داخلي أعدته شرطة    

  .دبي على نحو مركز بين السادس والثامن من تشرين الثاني
بحسب معطيات تحقيق شرطة دبي التي يكشف عنها النقاب هنا الول مرة تعقب ذلك الفريـق المبحـوح                  

. ير الواضح كيف نُفـذت هـذه المحاولـة االولـى          ما زال من غ   . وحاول اغتياله بادخال سم في جسمه     
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كـان  . تخمينات شرطة دبي أن السم ُأدخل في شراب قُدم اليه أو بطريق مس قطعة اثاث فـي حجرتـه                  
يعتقدون فـي شـرطة دبـي ان        . يفترض ان يتغلغل السم في دم المبحوح وان يقتله في ساعات معدودة           

، يتبين بعد ان يكون المغتالون خـارج      "اغتيال هاديء "يذ  اختيار طريقة العمل هذه ينبع من الرغبة في تنف        
بتفجير أو بنار قناص فسيفضي فورا الى اغالق المطارات والموانيء          " االغتيال الضاج "أما  . الدولة بكثير 

  .ومطاردة واسعة للمغتالين
لـيس  يصف أخوه انه شعر في ذلك الوقت انه         . تبين بعد ذلك ان المبحوح مرض حقا في تشرين الثاني         

لم يتابع مخططاته كالعادة بل عاد الى دمشق حيث التقى طبيبه           . على ما يرام بل فقد وعيه ساعات طويلة       
تلقى المبحوح التشخيص ولم يفسر الحادثة بأنهـا        ". مرض القُبلة "الذي شخص غيبوبته العجيبة باعتبارها      

صال مباشر بالهدف جعلت الفريق     وتقدر شرطة دبي ان محاولة االغتيال الهادئة بغير ات        . محاولة اغتيال 
، كـي تطفـأ     "تأكد من القتل  "لكن من قريب وان تشتمل على       " اغتياال هادئا "يغير خطة العملية بأن تكون      

  .نهائيا هذه المرة" شاشة البالزما"
19/1/2010،  

وبعـد  الحجرة في فندقـه  ) المذكور آنفا" (المسار"منفذ " كواين دابرون "في الواحدة والنصف ظهرا يترك      
دخل كواين المرحاض أصـلع     ". فندق التبديل "ذلك بربع ساعة دخل فندقا آخر سنسميه منذ اآلن فصاعدا           

االول التحقق من ان أحدا ال يتعقبه؛ والثـاني تبـديل           ": المسار"ثم سببان لتنفيذ    . وخرج منه مع باروكة   
  ).التنكر في هذه الحالة(الشخصيات بين المراحل المختلفة في العملية 

بدو ان ما لم يتوقعه كواين هو آلة تصوير الحراسة التي ركبت في مدخل المراحيض بالضبط وصورته                 ي
ليس الحديث هنا ايضا عن عملية كانت تُفشل الفريـق          . يدخلها أصلع ويخرج منها ورأسه مليء بالشعر      

  .لكن يتبين بعد ذلك ان تنفيذ المسار ازاء عدسة التصوير كان اهماال
". فندق التوجيه "الى فندق ثالث سنسميه من االن فصاعدا        " فندق التبديل "تنكره الجديد من    ينتقل كواين في    

تم في هذا الفنـدق اللقـاء الثـاني مـع     . يجلس وينتظر اثنين آخرين من اعضاء الفريق يلتقيان به هناك    
  ".شاشة البالزما"اعضاء الفريق المتقدمين في حين كانوا ينتظرون ظهور ضيف الشرف 

لقاءات وإن لم تبد مريبة آنذاك ستساعد بعد ذلك فريق تحقيق شرطة دبي على اعالم المشتبه فـيهم                هذه ال 
من المحتمل افتراض ان االنذار القصير لمقدم المبحوح الى دبـي لـم يمكّـن               . بالمشاركة في االغتيال  

 واحد منهم    وهي اسباب رسمية لوجود كل     –اعضاء الفريق من أن يعدوا النفسهم قصص تغطية مفصلة          
فعلى ذلك فان افراد الفريق منذ اللحظة التي هبطوا فيها الى أن أقلعـوا واذا اسـتثنينا سـائقي                   . في دبي 

فكل شخص يظهر فـي     . سيارات األجرة وموظفي االستقبال في الفنادق لم يتحدثوا إال بعضهم الى بعض           
  .رفقتهم يعلم باعتباره مشتبها فيه
في الرحلة الجوية لكنهم    " شاشة البالزما "فناس الفريق يعلمون ان     . ة الثالثة في تلك االثناء انتظروا الساع    

هذه معلومة حاسمة من اجل العملية بطبيعة األمر الن كل فنـدق            . ال يعلمون أي فندق يختار النزول فيه      
  .تختلف حراسته عن اآلخر وطرق الهرب منه مختلفة

   بعد الظهر 15:35الساعة : 19/1/2010
يجب أن يأتي   ". ورقة حمراء "غتيال في الموساد كما نكشف هنا الول مرة باالسم الشيفري           يسمى أمر اال  

بها ويعللها رئيس الموساد وأن يوافق عليها رئيس الحكومة ووزير الدفاع مع إبالغ جهات اخرى كرئيس                
ـ ) وهو ضابط برتبـة لـواء     (حضر السكرتير العسكري لرئيس الحكومة      ". أمان"ورئيس  " الشباك" ع جمي

ال يعني بالضرورة التنفيذ في الحال بل       " ورقة حمراء "ان مجرد وجود    . النقاشات وكتب محضر جلسات   
  .سارية الفعل الى أن يتقرر غير ذلك" الورقة الحمراء"وتظل . الموافقة وانتظار فرصة عملية

شاشـة  "مت  على المبحوح قبل سنين كثيرة ايضا ومنذ ذلك الحين وكلما تقـد           " الورقة الحمراء "ُأصدرت  
سارية الفعل طوال هذا الوقـت      " ورقته الحمراء "بقيت  . في مناصبه أخذ ملفه االستخباري يكبر     " البالزما
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وليس عرضا ان الساعة المناسبة قد حانت على الخصوص فـي واليـة مئيـر               . تنتظر الساعة المناسبة  
  .دغان

فـي أي فنـدق     "ؤال الحاسـم     وقع الجواب عن الس    15:35هبط المبحوح في نهاية االمر، وفي الساعة        
يتلقى أناس الفريق الموزعون على الفنـادق       . ينزل في فندق البستان روتانا    " شاشة البالزما "فـ  " سينزل

" تيـنس "دخل اثنان من أفراد الفريق انتظرا في فندق البستان يلبـسان مالبـس     . االخرى النبأ ويغادرون  
صورت عدسة تصوير واحدا منهما يمر      . يدخلالمصعد وراءه كي يفحصا في أي طبقة ينزل وأي غرفة           

  . ويعود الى المصعد230به في الممر ويفحص عن رقم الغرفة 
. زعمت شرطة دبي ان عضو الفريق الثاني صور وهو يتحدث بجهاز اتصال ما نوعه غيـر معـروف                 

  .فالصور أبعد من أن يمكن أن يقال في يقين ان الحديث عن جهاز اتصال ال عن هاتف خلوي
فأفراد الفريق طوال مكوثهم فـي دبـي تعمـل هـواتفهم     . تصال الهاتفي بين أفراد الفريق مشكل جدا  اال

ونكشف الول مرة عن انه من اجل منع الربط المباشر بين ارقام الهواتف تمـر               . الخلوية استعماال واسعا  
يتصلون بـرقم  والفكرة بسيطة وهي انهم . المحادثات بطريق مركزية خاصة انشأت في النمسا الجل ذلك 

في النمسا وهناك تنفذ مركزية بسيطة مكالمة الى الهاتف المقصود سواء في دبي أو في قيـادة العمليـة                   
وهنا تكمن مخاطرة كبيرة فاعضاء الفريق ينفذون عشرات المكالمات الهاتفيـة الـى             . وتربط بين االثنين  

ومنذ اللحظة التي يـتم     .  الى دبي  هدف ارقام صغير جدا في النمسا وينفذ ذلك الهدف عشرات المكالمات          
جميـع اعـضاء الفريـق      " يحرق"فيها الربط بين عضو واحد بين احد اعضاء الفريق وآخر بطريقة ما             

  .اآلخرين الذين اتصلوا بذلك الرقم
فنـدق  "تترك الفندق الذي أمضت فيه الليلة وتذهب الى     ". مسارا"ايضا  " غيل بوليرد "في تلك االثناء نفذت     

ومـن هنـاك    ". كـواين "تدخل نفس المراحيض وتُبدل باروكة ازاء عدسة التصوير نفسها مثل           ،  "التبديل
  .حيث تلتقي كواين وبيتر وآخرين من اعضاء الفريق" فندق التوجيه"تمضي الى 

الى هويتين سـتظالن  ) بالتنكر(فقد بدل كواين وغيل هويتهما     : هنا يقع خطأ حاسم آخر من فريق العمالء       
أما بيتر فال يبدل أو يتخفى على نحو بارز سوى تبديل قبعته وكذلك افراد الفريق               . العمليةمعهما في اثناء    

والنتيجة ان اعضاء فريق متنكرين يظهرون مالصقين العضاء فريق غيـر متنكـرين ازاء              . اآلخرون
  .عدسات التصوير وهكذا يفقدون ميزة التنكر

  . بعد الظهر16.10الساعة : 19/1/2010
 ترك القائد بيتر فندق التوجيه وانتقل       230وجا العبي التنس ان المبحوح موجود في الغرفة         بعد أن أبلغ ز   

الى فندق مجاور نفذ منه مكالمتين هاتفيتين االولى الى فندق البستان كي يحجز على الخصوص غرفـة                 
  .والمكالمة الثانية ليحجز رحلة جوية الى ميونيخ عن طريق قطر). 237(قريبة من ممر المبحوح 

بعد الساعة الرابعة بقليل يوزع اللقاء في فندق التوجيه ويسافر جميع الحاضرين في سيارات أجرة الـى                 
قد خرج في تلك االثناء الى مجمع تجاري قريب وسجل فريق التعقب            " شاشة البالزما "كان  . فندق البستان 

  . التفاصيل عن السيارة التي ركبها
تقول جهات خبيرة بالقضية ان شرطة      . لسلة لقاءات في المدينة   خرج المبحوح من المجمع التجاري الى س      

دبي لم تخف هذا الجزء عبثا النها لم تُرد ان تتناول موضوعا محرجا لها وهو ما الذي فعلـه المبحـوح         
بالضبط في دبي؟ بحسب معلومات بلغت هذه الصحيفة تمت هذه اللقاءات مع أنـاس اتـصال محليـين                  

سيكشف في حقيبة المبحوح بعد موته      .  نقل االموال الدولية التي أدارها     ومصرفي ساعدوا المبحوح على   
عن تذاكر سفر الى السودان والصين ومن هناك كان ينسق ارساليات السالح من سوريا وايـران الـى                  

  .حماس
 مع المعدات التي كانت كما يبدو في حقيبة بيتـر وبعـد   237 ينزل كواين في الغرفة    16:45في الساعة   

بعد ذلك بنـصف سـاعة تـصور آلـة          . التي تصعد نحو الغرفة مباشرة    " غيل"ائق معدودة تأتي    ذلك بدق 
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ولسبب غير واضح دخل ردهة الفندق أصلع يلبس قبعـة          . التصوير محاربا آخر ينضم الى كواين وغيل      
  .وبدأ بعد ذلك فورا وهو يصعد نحو الغرفة وعلى رأسه باروكة

يعا مع قبعات بيس بول تخفي وجوههم وجمـيعهم يحملـون           وكانوا جم .  دخل رجالن الفندق   18:30في  
ترتاب شرطة دبي انهم هم االشخاص الذين نفذوا االغتيال بالفعـل بـرغم ان مـن المحتمـل                  . الحقائب

توجهوا مباشرة الى المصاعد وارتفعوا     . افتراض ان واحدا منهم على االقل كان خبيرا باختراق االبواب         
 بعد اربع ساعات من ظهور العبـي        18:43اء تبدلت فرق التعقب، وفي      في تلك االثن  . 237نحو الغرفة   

  .التنس في ردهة الفندق الول مرة غادروا الردهة آخر االمر
ومنذ تلك اللحظة تولى كـواين وغيـل زمـام          .  غادر بيتر دبي وقد انتهى دوره في العملية        19:30في  

  .االمور
  . مساءا20الساعة : 19/1/2010

 بـدأت   20في لقاءاته خارج فندق البستان، وفي الـساعة         " شاشة البالزما "ما يزال   تحل ساعات المساء و   
تقـدم واحـد مـن      .  ينظران في الرواق   237خرج كواين وغيل من الغرفة      . مرحلة التطبيق من العملية   

تشهد تسجيالت النظام االلكتروني في الفندق      . اربعة اعضاء الفريق الذين تخلفوا نحو باب غرفة المبحوح        
 للتمكين من دخـول الغرفـة       230نه قد تم في هذه الساعة عملية اختراقية ما للقفل االلكتروني للغرفة             بأ

تُمكن هذه العملية مـن دخـول الغرفـة         . بمساعدة المفتاح االلكتروني الذي كان في أيدي فريق االغتيال        
يتأهب الجميع  . رجيةولم تترك على باب المبحوح عالمات خا      . والخروج منها من غير اختراق للقفل حقا      

توجه كواين اليه فورا وشغله بمحادثة سخيفة في        . للحظة فقد دخل سائح غافل الطبقة وتوجه نحو الرواق        
  .حين كان فريق اختراق الغرفة يعمل

غيـل  .  عاد المبحوح الى الفندق ودخل غرفته مباشرة وهناك في الداخل التقى فريق االغتيال             20:24في  
اسـتمرت  . ن في الرواق ازاء عدسات التصوير للتحقق من ان الـرواق فـارغ            وكواين يروحان ويجيئا  

بدلوا بيـنهم لـسبب مـا       (العملية كلها نحوا من عشرين دقيقة خرج بعدها اربعة اعضاء فريق االغتيال             
وكما زعم ضاحي   . وتركوا باب غرفة المبحوح مغلقا من الداخل بقفل وسلسلة        . وغادروا الفندق ) القبعات

د شرطة دبي، الذي اصبح مشهورا في العالم العربي منذ وقعت القضية، خلفوا وراءهم ايـضا                حلفان، قائ 
  .اي لالربعة.ان.عينات دي

تشك الـشرطة فـي ان      . كيف اغتيل المبحوح؟ نشرت شرطة دبي عدة روايات ليست واحدة منها مقنعة           
  . بعدهافريق االغتيال استعمل وسيلتين فقد حقن قبل ذلك بمادة شلل وخنق بوسادة

  .ساعات الصباح: 20/1/2010
اخترق البـاب  . بعد محاوالت مكررة من عاملة الفندق لدخول الغرفة لتنظيفها استصرخت أناس الحراسة   

لم يعرف في البـدء     . على السرير وهو يلبس سراويل سوداء قصيرة فقط       " شاشة البالزما "وظهرت جثة   
بعد ذلك بعشرة ايام بدأ ضاحي حلفـان        . ت طبيعي وظهر في البدء ان سبب المو     ) بسبب جوازه المزور  (

  .يرتاب في ان الحديث عن اغتيال وبدأ تحقيقه النشيط
  "يديعوت"

  31/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  فتح إلى أين؟.. 46في ذكراها الـ .38
  حسام الدجني

 وبما أنهـا    و عمرها الثوري والنضالي والسياسي تجاوزت الخمس واألربعين عاماً،        " فتح"تجربة حركة   
تجربة فهي قابلة ألن تصيب وأن تخطئ، فلذلك حركة فتح كغيرها من الحركات واألحزاب الـسياسية ال                 
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تتسم بالقداسة، وهذا ال جدال فيه، ومن هذا المنطلق مسموح النقد البناء الذي من شأنه أن يعيد البوصـلة                   
  .في اتجاهها الصحيح

  : فتحوسأتناول هنا أبرز ثالثة تحوالت في تاريخ 
  فتح الثورة : أوالً
  فتح السلطة : ثانياً
  فتح ما بعد المؤتمر السادس : ثالثاً
  فتح الثورة: أوالً

، كانت االنطالقة التنظيمية لحركة     1965/منذ أن أطلقت حركة فتح رصاصتها األولى في األول من يناير          
اهيرها ، وباتت تمثل حينهـا      فتح، وهذا االرتباط بين الرصاصة وبين االنطالقة هو سر جاذبية فتح لجم           

السواد األعظم من جماهير الشعب الفلسطيني، ألن الشعب عشق وتغنى بحروف فتح، فحركة التحريـر               
الوطني الفلسطيني هي شاملة وكاملة، وخصوصاً عندما تكتب هذه الكلمات والحـروف بـدماء قادتهـا                

  .المؤسسين
يق الهدف، ولكنها أخطأت التقدير في تعاطيها مـع         بدأت مسيرة فتح الثورة، تخطو بوتيرة عالية نحو تحق        

المتغيرات اإلقليمية والدولية، وطغى قرار القائد على قرار المؤسسة، لتدخل منظمة التحرير فـي نفـق                
، وفتح أبرز مكوناتها، لتبدأ المرحلة الثانية لتصفية حركة فتح والمنظمة والقـضية             )إسرائيل(التسوية مع   
  . الفلسطينية

  تح السلطة ف: ثانياً
بعد أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات اتفاق أوسلو، والذي تمخض عنه مشروع               
السلطة الفلسطينية، انصهرت فتح في هذا الجسم الجديد، وأغدق العالم على السلطة الفلـسطينية المـال،                

فـي تـاريخ فـتح الـسياسي،        فأخمد فتح وثورتها، فسقط الرشاش، وبقي الشعار، وبدأت مرحلة جديدة           
واعتقدت فتح وما زالت تعتقد أنها من وراء مشروع السلطة الفلسطينية هي تؤسس للدولـة الفلـسطينية،         
وفعالً تورطت فتح خلف هذا الوهم، فغابت التعبئة التنظيمية التي تقوم على أساس تحرير األرض وطرد                

ع عند فتح تقوم على أسـاس المـصالح الحياتيـة،           االحتالل، وبدأت ثقافة جديدة عند الجيل الثالث والراب       
فغابت مصلحة التنظيم، وبدأت مرحلة إفساد ممنهج للكادر التنظيمي، ظهـرت تداعياتـه فـي جـوالت                 
االنتخابات المحلية والتشريعية، وأثناء سيطرة حركة حماس على القطاع، فسقطت فتح وذهبت الـسلطة              

اللحظة بالضفة الغربية، وعملت على تجـاوز أزمتهـا         من يدها في قطاع غزة، وما زالت تمسك لحتى          
  . الداخلية فعقدت المؤتمر السادس في الضفة الغربية لتبدأ المرحلة الثالثة

  فتح ما بعد المؤتمر السادس : ثالثاً
 عقدت حركة فتح مؤتمرها السادس، وكان عقد هذا المؤتمر حاجة ماسة لفتح من أجل               2008/في مارس 

يمي والخروج من مرحلة الترهل واستنهاض الهمم والقيام بمراجعات نقدية ذاتية لمـا             تنشيط الكادر التنظ  
  . سبق، وبناء رؤية واستراتيجية لما هو قادم

لم تقرأ حركة فتح تاريخها جيداً، فقد يكون أحد أهم أسباب تورط حركة فتح في السلطة الفلسطينية هـو                   
يساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيساً للسلطة       ازدواجية منصب ياسر عرفات فكان رئيساً لفتح ورئ       

الوطنية، وها هو الخطأ يتكرر فمحمود عباس يترأس اللجنة التنفيذية ويترأس السلطة الفلسطينية ويترأس              
حركة فتح، وبذلك تتحمل حركة فتح كل خطايا السلطة الفلسطينية من تنسيق أمني ومن فـساد إداري أو                  

  . سياسية وغير ذلك من الخطايامالي، ومن اعتقاالت 
لذلك لم يكن المؤتمر السادس طوق نجاة لحركة فتح، بل شرذم المشرذم وجزأ المجزأ، فزاد من ترهـل                  
فتح، وتورطت بمسئولية ديمومة السلطة ومؤسساتها، وتعززت ثقافة المراتب والراتـب عنـد كادرهـا               

  .. ح من أجلهاالتنظيمي، وغابت لغة البنادق ضد االحتالل التي قامت فت
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  : الخروج من المأزق
  .  فصل منصب القائد العام للحركة عن أي مناصب قيادية أخرى-1
  .  إعادة الحياة لمؤسسات فتح األكاديمية والتنظيمية من خالل عملية إصالح إداري ومالي-2
 التنـسيق    الوقوف بجانب الحركة الوطنية الفلسطينية بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف            -3

  . األمني مع االحتالل اإلسرائيلي، ألن تداعياته ستنعكس سلبا على فتح
  .  تجريم االعتقاالت السياسية-4
 تبني تعبئة تنظيمية وفكرية تقوم على أساس الكفاح المسلح كخيار للتحريـر، واسـتنهاض الكـادر                 -5

  . الفتحاوي من أجل ذلك
  . حة الوطنية العمل بكل الوسائل من أجل تحقيق المصال-6
  . فصل العمل الحزبي عن العمل الرسمي في مؤسسات السلطة-7

أعتقد لو سارت فتح على هذا المنهج ستجد نفسها قريبة من نبض الجماهير، وستعود قائـدة للمـشروع                  
الوطني جنباً إلى جنب مع كل الحركة الوطنية الفلسطينية، وإذا استمرت في طريقها الـسياسي الحـالي                 

  .تم ومجهولفمصيرها قا
  30/12/2010، موقع فلسطين أون الين
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