
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ))البراق(( يخاطب فلسطينيي لبنان عبر  لحركة حماسرئيس المكتب السياسي
  "شهداء األقصى انتهت وال سالح غير سالح السلطة: "اليحيىعبد الرزاق 

   مصاباً في غارات على غزة وخان يونس٢٣ و"السرايا"و" القسام" من اء شهد٧
  تطلب موافقة بوش الغتيال هنية" إسرائيل: ""سرائيلياإل"  روترموقع
  ليفني تجاوزت الخطوط الحمر: مبارك

  ج من غزة عبر معبر رفح مصر ترفض عودة حجا
 توضيح اميركي بشأن المساعدات للسلطة

ــاء عبــاس : رغــم فــشل اللق
أي "وأولمرت يتفقان على تجنب     

  ةيخّرب فرص التسوي" إجراء
 

 ٣ص ... 

 ٢٨/١٢/٢٠٠٧٩٤٢الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٤٢:         العدد                        ٢٨/١٢/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

    :السلطة
 ٤   ولمرت ال تصب في مصلحة الشعب الفلسطينيأ وعباساللقاءات بين : حكومة هنية .٢
 ٥  " انتهت وال سالح غير سالح السلطةشهداء األقصى: "اليحيىعبد الرزاق  .٣
 ٥  "حماس"و" فتح" الخالف بين وراءمؤامرة خارجية : بسام أبو شريف .٤
 ٥  الحكومة ستواصل جهودها إلعادة قطاع غزة إلى الشرعية: فياض .٥
 ٦  غزة ضها أي مبادرات بخصوص فتح معابرحكومة هنية تنفي رف .٦
 ٦  تخريج أول دفعة للدفاع المدني: غزة .٧
 ٦  حمد قريع في بيتونيا برصاص االحتاللأاستشهاد أحد مرافقي  .٨

    
    :المقاومة

 ٦   مصاباً في غارات على غزة وخان يونس٢٣ و"ياالسرا"و" القسام" من  شهداء٧ .٩
 ٧    وتصفه بـ المضر بالمصالح الفلسطينية لقاء عباس أولمرتالفصائل ترفض .١٠
 ٧    أولمرت طعنة جديدة توّجه لشعبنا الفلسطيني ومصالحه الوطنية-لقاء عباس : الرشق .١١
 ٧   تحقق من إطالق المقاومة الفلسطينية صاروخاً مضاداً للطائرات باتجاه مروحيةت "إسرائيل" .١٢
 ٨   تنفي التوصل لصفقة مع إسرائيل بشأن شاليط خالل زيارة باراك لمصر"حماس" .١٣
 ٨  المدمرة" دوغيت"عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة  تفجر جيب فصائل فلسطينية .١٤
 ٨   في مخيم جنين"سرايا القدس" خاصة تختطف قائد "إسرائيلية"قوة  .١٥
 ٨  ال هدنة مع االحتالل اإلسرائيلي دون إقراره بحقوق شعبنا المغتصبة": حماس"أسرى  .١٦
 ٩   في مهمة جهادية في وحدة األنفاق"القسام" مقاوم من استشهاد .١٧
 ٩  تتبادالن اإلتهامات بشأن االعتقاالت في الضفة وغزة" حماس"و" فتح" .١٨
 ٩   ٣٦وفاة أحد كوادر ثورة  .١٩
 ٩   ٧٣اشرف مروان زودنا بصواريخ لضرب طائرة العال في روما عام : يامين الهند .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩   بليون دوالر جلّها للحرب واالستيطان٧٥ :ميزانية إسرائيل .٢١
١٠  ل هنيةتطلب موافقة بوش الغتيا" إسرائيل: ""سرائيلياإل"  روترموقع .٢٢
١٠    خالل توغالته في القطاع كعمالءالجيشيحاول تجنيد من يعتقلهم " الشاباك" .٢٣
١٠   "اإلرهاب"ـليبرمان يتهم لجنة المتابعة العربية ب .٢٤
١١   عاما٢٠ًالل  األكثر هدوءاً في إسرائيل خ٢٠٠٧: تقرير .٢٥
١١    يوما لضابط إسرائيلي سرق مبلغا ماليا من فلسطيني٧٥السجن  .٢٦
١٢  يعترف بوجود مواد كيماوية خطرة في خليج حيفا" إسرائيلي"مسؤول  .٢٧
١٢   الجيش األكثر تحصينا في العالميعدهادبابة إسرائيلية جديدة " مرن" .٢٨
١٢    تحتل المكان األول في الالمساواة في الدول المتطورة إسرائيل:زحالقة .٢٩
١٢  "إسرائيل" إلى وصلوا وأمريكا مهاجر يهودي من كندا ٢٠٠حوالي  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٢  متطرفون يهود يخلعون أجزاء من قبة مسجد النبي داوود في القدس .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٩٤٢:         العدد                        ٢٨/١٢/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

١٣  نادي األسير الفلسطيني يدعو إلى مقاضاة إسرائيل دوليا .٣٢
١٣  ضع وليدها في السجنوتوشك على أسيرة فلسطينية رابعة  .٣٣
١٣   معتقال فلسطينيا لالعتقال اإلداري٢٥سلطات االحتالل تحول  .٣٤
١٣  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة الغربية .٣٥
١٣  زكي وعائلة سمير القنطارعباس  السنيورة و لبنان وتلتقيفدوى البرغوثي تزور .٣٦
١٣   تناشد عباس لإليفاء بوعده إلعادة رواتب الموظفين الفلسطينييننقابة الموظفين .٣٧
١٤   بين موظفيهاتهم األونروا بوجود مافياتت جنوبي لبنان في مخيمات  فلسطينيةلجان .٣٨
١٤  رثوذكسعراك في كنيسة المهد بين كهنة أرمن وأ .٣٩
   

   :اقتصاد
١٤ الحصار والمقاطعة يزيدان من أزمة قطاع غزة مقابل وعود بالرخاء للضفة: تحقيق .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٥  ليفني تجاوزت الخطوط الحمر: مبارك .٤١
١٥   غزة عبر معبر رفح مصر ترفض عودة حجاج من .٤٢
١٦  ٢٠٠٨تسكين الالجئين الفلسطينيين مطلع : الخرطوم .٤٣
١٦  عبر مصر" إسرائيل"سوريا تنفي توجيه رسالة إلى  .٤٤
١٦  "حزب اهللا"نملك أسلحة أكثر من : على الجوالن" لن تساوم"دمشق  .٤٥
   

   :دولي
١٦  توضيح اميركي بشأن المساعدات للسلطة .٤٦
١٧   واشنطن ال تؤكد الطلب من أولمرت وقف االستيطان .٤٧

   
    :تقرير
 ١٧  اءالكشف عن خارطة طريق إيهود باراك للعودة إلى رئاسة مجلس الوزر .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  ))البراق(( يخاطب فلسطينيي لبنان عبر  لحركة حماسرئيس المكتب السياسي .٤٩
٢٢  احمد عمرابي... تفاوض وهمي .٥٠
٢٣  سالمة عكور... !اسرائيلي)..ابو غنيم( .٥١
٢٤  سيفر بلوتسكر ...بقاء اسرائيل مرهون بدولة فلسطين .٥٢
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
  ةيخّرب فرص التسوي" أي إجراء"عباس وأولمرت يتفقان على تجنب : رغم فشل اللقاء .١

 فشل أمـس لقـاء      :مد يونس  مح ،الناصرةورام اهللا    نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١٢/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في حل األزمة التفاوضـية              



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ٩٤٢:         العدد                        ٢٨/١٢/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

الناجمة عن تواصل المشاريع االستيطانية اليهودية في مدينة القدس الشرقية ومحيطها، واكتفـى منـسق               
ة بيان رسمي رافضاً تلقي أي أسئلة، وقال        صائب عريقات عقب اللقاء بتالو    .الوفد الفلسطيني المفاوض د   

الجانبين اتفقا على عدم القيام بأي خطوات من شـأنها اإلجحـاف            "البيان المشترك الذي تاله عريقات إن       
ودأب الجانبان علـى    ". بقضايا الوضع النهائي مثل القدس والالجئين والمياه والدولة واالستيطان والحدود         

. ضة عندما يفشالن في التوصل إلى اتفاق حول القضايا موضع الخـالف           إطالق هذه الصيغ العامة الغام    
 عامـاً   ٢٠٠٨ونقل عريقات عن عباس تشديده في االجتماع على ضرورة وقف االستيطان وجعل العام              

وقال إن الجانبين اتفقا على حض الجانب األميركي على القيام بدوره في الحكم             . للتوصل إلى اتفاق سالم   
وفي قضايا الحيـاة اليوميـة       .لتزامات الواردة في المرحلة األولى من خريطة الطريق       على تنفيذهما لال  

للفلسطينيين تحت االحتالل، قال عريقات إن أولمرت وافق على منح بطاقات هوية لسبعة آالف مـواطن                
  .يعيشون في األراضي الفلسطينية من دون بطاقات هوية

لجانب الفلسطيني عقب اللقاء األول بين الـزعيمين منـذ          ولم يكن الجانب اإلسرائيلي أكثر وضوحا من ا       
وأعلن أن أولمرت أبلغ عباس أنه لن يقدم على إقامة مستوطنات جديـدة أو مـصادرة                . مؤتمر أنابوليس 

هـار  "أراض جديدة ألغراض االستيطان، لكن هذا ال يعني التوقف عن توسيع المستوطنات القائمة مثل               
  .تين قررت حكومته أخيراً إقامة أكثر من ألف وحدة سكنية فيهماالل" معاليه ادوميم"و " حوما

 حـاول مـارك     : كفاح زبـون   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأضافت  
وقـال  . ]عباس مع أولمـرت   [ريغيف، الناطق الرسمي باسم اولمرت، بث اجواء ايجابية رغم فشل اللقاء          

ا على عدم اتخاذ اجراءات احادية الجانب تمس بالمفاوضات القائمة، والعمل           عقب اللقاء إن الزعيمين اتفق    
  .٢٠٠٨بنية ايجابية من اجل التوصل الى اتفاق سالم خالل العام 

قال مسؤول حكومي إسرائيلي    :  الوكاالت ، ونقالً عن  القدس المحتلة من   ٢٨/١٢/٢٠٠٧البيان  وجاء في   
طة االستيطانية على نحـو مـا طالـب بـه الـرئيس             أولمرت رفض فرض تجميد كامل على األنش      "إن  

  ". الفلسطيني خالل اجتماعهما في القدس أمس
، موضـحاً أن    "إيجابيـا "إال أن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع وصف االجتماع بأنه كـان              

ـ      . إسرائيل وعدت بتنفيذ إجراءات عملية نصت عليها خطة خارطة الطريق          ان وقال رداً على سؤال ان ك
نعم اجتماع اليوم أفضل من     "االجتماع شكل بداية لوقف النشاطات االستيطانية في األراضي المحتلة بقوله           

 ".  االجتماعات السابقة وسنرى التنفيذ على األرض
ـ    :٢٨/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و انه بدءا  " األيام"اعلن احمد قريع ل

اعتبارا من االسبوع القادم سـيتم العمـل        "وقال  ،  ستستأنف مفاوضات الوضع النهائي   من االسبوع القادم    
ستكون مفاوضات بال اي نشاطات اسـتيطانية كمـا تعهـد           : واضاف" على وضع هيكلية اللجان والعمل    

  .الجانب االسرائيلي
  
  ولمرت ال تصب في مصلحة الشعب الفلسطينيأ وعباساللقاءات بين : حكومة هنية .٢

ت حكومة اسماعيل هنية المقالة، انتقادات شديدة لمواصلة الرئيس عباس عقد اللقـاءات مـع               وجه: غزة
حكومة، أن اللقاءات بين ابـو مـازن        الاعتبر طاهر النونو، الناطق بلسان      و. رئيس الوزراء االسرائيلي  

ـ      "واولمرت ال تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، موضحاً أنه           ذ عقب كل لقاء فلسطيني صهيوني تنف
قوات االحتالل عمليات اغتيال بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشن حمالت اعتقال موسعة              

اللقاءات الصهيونية سواء مع الجانـب الفلـسطيني، أو مـع دول            "وقال  ". في قرى ومدن الضفة الغربية    
، ال تجدي نفعاً علـى      انها مجرد توزيع ابتسامات وقبالت    "واضاف  " الجوار، بمثابة ذر الرماد في العيون     

 ".أرض الواقع
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٩٤٢:         العدد                        ٢٨/١٢/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

  
  "شهداء األقصى انتهت وال سالح غير سالح السلطة: "اليحيىعبد الرزاق  .٣

 أكد وزير الداخلية في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية اللواء عبدالرزاق اليحيى            : محمد يونس  -رام اهللا   
 الضفة، بعدما ضمنت الحكومة وقف مالحقة ناشطيها من قبل          في" كتائب شهداء األقصى  "حّل مجموعات   

وقال إن إسـرائيل وافقـت      . إسرائيل، مشيراً إلى أنها عملت على استيعابهم في أجهزة األمن التابعة لها           
وكشف أمس في مقابلـة مـع        . ناقلة جنود من روسيا    ٥٠أخيراً على السماح للسلطة الفلسطينية باستيراد       

في رام اهللا أن إسرائيل اشترطت للموافقة على السماح للسلطة باستيراد هذه النـاقالت              في مكتبه   " الحياة"
واعتبر أن الخطة األمنية التي وضعتها الحكومة فور توليها مسؤولياتها نجحت في             .أن تكون غير مسلحة   

حـل كتائـب    جرى  : "وقال. مرحلتيها األولى والثانية، وأنها ماضية في تطبيق مرحلتها الثالثة واألخيرة         
. ولفت إلى وجود خطة إلعادة بناء أجهزة األمن على أسس مهنية           ".شهداء األقصى باالتفاق، وليس بالقوة    

الوزارة تبني أجهزة أمن مهنية تشكل نواة إلقامة دولة مستقلة بدل أجهـزة أمـن الـسلطة                 "وأضاف أن   
وأضـاف أن   . ، لكنها غير كافية   وكشف أن السلطة استوردت أخيراً أسلحة خفيفة ألجهزة األمن        ". الحالية

وأكد أن الحكومة تحظـر حمـل الـسالح والـذخائر          . األجهزة تعاني نقصاً شديداً في األسلحة والذخائر      
انتهى، ال سالح سوى سـالح      : "واستخدام أموال لشراء أسلحة وذخائر وتشكيل مجموعات مسلحة، وقال        

  ."السلطة، وال تشكيالت عسكرية خارج السلطة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  "حماس"و" فتح" الخالف بين وراءمؤامرة خارجية :  أبو شريفبسام .٤

 رجح عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات بسام أبو شـريف            :عمان
والزالت نيرانه مستعرة إلى حد هـذه اللحظـة         " فتح"و" حماس"أن يكون الخالف الذي نشب بين حركتي        

أن تسيطر على الحكم    " حماس"واليات المتحدة األمريكية والغرب الذي ال يريد لحركة         كان بتخطيط من ال   
أو أن تكون شريكا في الحكم، وأعرب عن استغرابه لهروب األطراف الفلسطينية المتناقضة إلى األمـام                

يـة  بدل التراجع إلى الوراء وإعادة الحسابات واعتبر ذلك جزءا من سيناريو تـأجيج التناقـضات الداخل               
إلى تفويت الفرصة على العدو     " حماس"ودعا أبو شريف قادة حركة       .لالستفادة منها في أي صراع مقبل     

كنه نفى أن يكون االنقسام في السلطة       لواالستجابة لشروط الرئيس عباس والبدء في حوار ينهي االنقسام،          
وأشاد أبـو   .ول الفوز بالسلطةالتي قال بأنها ال تزال واحدة، وأن التناقض األساسي هو بين التنظيمات ح     

شريف بالراحل عرفات، وقال بأنه كان يمتلك الكاريزما السياسية التي تمكنه من حل خالفـات شـبيهة                 
بالهاتف، وأشار إلى أن عباس قد سار إلى أنه لم يكترث لخالفه مع             " فتح"و" حماس"بالتي تجري اآلن بين     

واتهم أبـو شـريف اإلدارة      . روبا والعالم العربي  وا وأ مريكأواختار السير إلى األمام مدعوما ب     " حماس"
األمريكية بأنها أخلفت وعدها للفلسطينيين وللعاهل السعودي بأن تكون طرفا فاعال في الوصـول إلـى                
توافق تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة مما مكن إسرائيل من إطالق حملة استيطان واسعة لنقض               

ونفى أبو شريف نفيا قاطعا أي مسؤولية لمصر في مسألة تهريب السالح             .لواقعهذا العهد وفرض األمر ا    
  .إلى غزة، وطالب إسرائيل باالنسحاب من الحدود وإعطائها للفلسطينيين ليحموها

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
  الحكومة ستواصل جهودها إلعادة قطاع غزة إلى الشرعية: فياض .٥

لوزراء، أمس، على ان قطاع غزة جزء ال يتجـزأ مـن            سالم فياض رئيس ا   .شدد د  :كتب جعفر صدقة  
لحق : وقال .االراضي الفلسطينية، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة جهودها بهدف اعادته الى الشرعية           

بنا وبمشروعنا الوطني وبالسلطة الوطنية الكثير من الضرر بسبب االنقالب في قطاع غزة، ونحن نؤكد               
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 .ء منه، وسنعمل على إرجاعه للشرعية، وإنهاء معاناة شعبنا هنـاك          على وحدة الوطن، وأن القطاع جز     
وفي هذا السياق، دعا فياض اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الواليات المتحدة واالتحـاد االوروبـي                

  .وروسيا واالمم المتحدة، الى ترجمة تبنيها لمبادرة الحكومة بشأن ادارة معابر قطاع غزة الى واقع
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧لسطينية األيام الف

  
  غزة حكومة هنية تنفي رفضها أي مبادرات بخصوص فتح معابر .٦

محمد المدهون رئيس ديوان اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة           . د ىنف : اشرف الهور  -غزة  
 الحقيقة انـه لـم      :وقال ،قطاعالامس الخميس ان تكون حكومته قد رفضت اي مبادرة تتعلق بفتح معابر             

 حال تـوفر    :وقال . اي مبادرة كاملة او واضحة من سالم فياض وال من غيره من مسؤولي رام اهللا               تقدم
 .مبادرة من هذا النوع يمكن االطالع عليها لمناقشتها وابداء الرأي فيها وسيكون حينئذ لكل حادث حديث               

اكفات فئوية او تدخالت     تقديم المصلحة الوطنية بعيداً عن اي من       ى ان الحكومة المقالة تسعي ال     ىواشار ال 
وذكر المدهون ان حكومته عرضت وما زالت تعرض مبادرة بأن تتم           . لالحتالل في ادارة الشأن الداخلي    

ادارة ملف المعابر من جهات محايدة او شركات خاصة وذلك بما يحقق المصلحة العليا البناء شعبنا بعيداً                 
  .لم يسمها تساهم في ابقاء المعابر مغلقةواتهم المدهون جهات فلسطينية  .عن تدخالت االحتالل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  تخريج أول دفعة للدفاع المدني: غزة .٧

خرجت الحكومة الفلسطينية المقالة الدفعة األولى من الدفاع المدني والتي تتكـون مـن   ): د ب أ ( –غزة  
.  األجهزة األمنيـة    شخص في مهرجان أقامته في مدينة غزة امس، بحضور شخصيات بارزة من            ٣٠٠

لقد تم تأسيس هذه    : "وقال إيهاب الغصين الناطق اإلعالمي لوزارة الداخلية خالل االحتفال بتخريج الدورة          
  ". الدفعة من الدفاع المدني بعد أن قامت حكومة رام اهللا بإقالة الدفعة القديمة عن العمل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  نيا برصاص االحتاللحمد قريع في بيتوأاستشهاد أحد مرافقي  .٨

مـن  " وحـدة خاصـة   "استشهد أحد افراد قوات االمن في وقت متأخر الليلة الماضية برصاص            : رام اهللا 
وقالت مصادر امنية ان الشاب معتصم الـشريف، قتـل       .الجيش االسرائيلي في بلدة بيتونيا قرب رام اهللا       

ول اعتقاله في بلدة بيتونيا، اال انه       برصاص وحدة خاصة من قوات االحتالل االسرائيلي عندما كانت تحا         
واشارت المصادر االمنية الى ان الشهيد       .حاول الهرب فأطلق افراد الوحدة عليه النار وقتلوه على الفور         

  .يعمل في جهاز الحراسة المكلف بحراسة رئيس الوفد المفاوض احمد قريع
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   مصاباً في غارات على غزة وخان يونس٢٣ و"السرايا"و" القسام "من  شهداء٧ .٩

 وأصيب ثالثة وعشرون آخرون، فـي غـارات         فلسطينييناستشهد سبعة    :عون ومحمد الجمل   فايز أبو 
اسرائيلية نفذتها طائرات استطالع اطلقت عدة صواريخ على سيارتين مدنيتين في غزة وعلى مجموعـة               

لي واسع على بلدتي عبسان والفراحين في محافظة خان         من المقاومين الذين كانوا يتصدون لعدوان اسرائي      
 اخرون في قصف اسرائيلي استهدف      ٥يونس، كما استشهد أحد عناصر كتائب ن القسام التابعة واصيب           

 شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة ولم يتم التعرف على هوية الـشهيد فـي                "القسام "تجمعا الفراد من  
 في فلـسطين    "سرايا القدس "وبدوره أكد أبو حمزة الناطق باسم        .عةخزاعة فور استشهاده فجر اليوم الجم     

 قد استـشهد    ، أن الشهيد أبو عبد اهللا هو القائد العام لسرايا القدس في محافظة وسط قطاع غزة               "األيام"لـ
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وذكر أبو   .، كما أن الشهيد محمد أحمد أبو حسنين هو أحد القادة الميدانيين البارزين في السرايا              في غزة 
زة أن طائرة استطالع إسرائيلية استهدفت القائد العام واثنين آخرين من المجاهدين أثناء سيرهم علـى             حم

  .األقدام في منطقة المغراقة بجوار منزله
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   وتصفه بـ المضر بالمصالح الفلسطينية  لقاء عباس أولمرت ترفضالفصائل .١٠

 كة حماس في بيان صحافي ان هذه اللقاءات المتواصلة بـين الجـانبين            قالت حر  : وليد عوض  -رام اهللا   
 . ال قيمة لها وال وزن في سياق خدمة قضية شعبنا الوطنية بل تضر بمصالحه العليا               )السلطة وإسرائيل (

ولمرت باعتبارها تخدم االحتالل وتوفر له      أودعت حماس عباس الي التوقف فورا عن عقد اللقاءات مع           
ومن جهتها اعتبرت الجبهة الديمقراطبة ان لقاء عباس واولمرت لن           .ل عدوانه علي شعبنا   الغطاء ليواص 

وقال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في بيان صحافي امـس ان            . يدفع اسرائيل لوقف االستيطان   
ب المفاوضات من اجل المفاوضات عملية عبثية ومدمرة، فاستعمار االستيطان الصهيوني يتواصل في نه            

ودعا الناطق باسم الديمقراطية الرئيس عباس لوقف المفاوضات حتـي يـتم             .ومصادرة األرض المحتلة  
من جهتها، جددت حركة الجهاد اإلسالمي رفضها القاطع لكل اللقاءات التي تجري بين             . وقف االستيطان 

ءات وبدء حوارات   اطراف فلسطينية واخري اسرائيلية، داعيةً في الوقت ذاته الي ضرورة وقف هذه اللقا            
وقال خالد البطش أحـد قـادة الحركـة فـي            .فلسطينية تعود بالفائدة علي الشعب والمواطن الفلسطيني      

تصريحات صحافية امس لن تقدم هذه اللقاءات اي فائدة للشعب والقضية الفلسطينية، وبالتالي فالمـستفيد               
  .األول منها هو العدو الصهيوني وأولمرت

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   أولمرت طعنة جديدة توّجه لشعبنا الفلسطيني ومصالحه الوطنية -لقاء عباس : الرشق .١١

السياسة الرعنـاء التـي     "، بما وصفها    "حماس"ندد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق
 ، معتبراً أن اللقاء بين عبـاس ورئـيس        "يصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على المضي فيها        

". طعنة جديدة يوجهها عباس للشعب الفلسطيني ولمصالحه الوطنيـة        "الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت     
": المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  ) ٢٧/١٢() أمس(وقال الرشق في تصريح خاص أدلى به اليوم الخميس          

عه أمـام كـاميرات     في الوقت الذي يندفع فيه عباس لعناق أولمرت وتبادل االبتسامات وعبارات الود م            "
اإلعالم، يواصل جيش االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة عمليات القتل والتدمير واالعتقال، فيمـا               

  ". تتصاعد الهجمة االستيطانية في الضفة، خاصة في المدينة المقدسة، ويشتد الحصار على القطاع
 السلطة مع االحتالل ليس له عالقة       من الواضح أن هدف المفاوضات التي تجريها رئاسة       : "وأضاف قائالً 

بمصالح شعبنا ال من قريب وال من بعيد، فنحن شهدنا تصعيداً عـدوانياً واسـتيطانياً عقـب مـؤتمري                   
أنابوليس وباريس وبالتزامن مع انعقاد الجولة األولى من المفاوضات األسبوع الماضي، هـذا التـصعيد               

أن العدوان واالستيطان يتم في بلد بعيـد ويـستهدف          الذي ردت عليه السلطة بعبارات احتجاج عامة وك       
  ". شعبنا آخر غير شعبنا

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  تحقق من إطالق المقاومة الفلسطينية صاروخاً مضاداً للطائرات باتجاه مروحية ت "إسرائيل" .١٢

ألنباء التـي تحـدثت عـن       قالت تقارير إعالمية عبرية إن جيش االحتالل الصهيوني يتحقق في ا          : غزة
إطالق مقاومين فلسطينيين صاروخاً مضاداً للطائرات باتجاه مروحية صـهيونية كانـت تـساند قـوات              

  ). ٢٧/١٢(بعد ظهر أمس الخميس ) جنوب قطاع غزة(االحتالل التي توغلت شرق خان يونس 
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ا عن أي عملية إطالق، ويبدوا      وذكرت التقارير التي تناقلتها وسائل اإلعالم العبرية إن الطيارين لم يبلغو          
أنهم لم يشعروا بوجود الصاروخ، لكن بعض وكاالت األنباء التقطت صوراً تبدو وكأنها عملية إطـالق                

ونقلت الصور وفقا للمصادر إلى قيادة سالح الجو الصهيوني التي تقوم بدراستها للتأكد مـن                . صاروخ
  . ماهية الشيء الذي تم إطالقه باتجاه المروحية

، قد أعلنت أنها تصدت للطيران المروحي الصهيوني بنيران المضادات األرضـية            "كتائب القسام "انت  وك
  . ، ما أجبره على االنسحاب أو التحليق بارتفاعات مرتفعة١٤,٥واألسلحة الرشاشة الثقيلة عيار 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ليط خالل زيارة باراك لمصر تنفي التوصل لصفقة مع إسرائيل بشأن شا"حماس" .١٣

وقـال  .  حماس توصلها التفاق مع اسرائيل حول صفقة لتبادل االسرى مقابـل شـاليط            حركة نفت: غزة
ـ        إنه يتوجب التعامل مع التسريبات الصحافية       "الشرق االوسط "سامي أبو زهري، الناطق بلسان الحركة ل

ريبات حول مثل هذه الصفقة لكن تبين أنهـا         بحذر شديد، مشيرا الى أنه سبق أن تم نشر الكثير من التس           
  .غير صحيحة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  المدمرة" دوغيت" تفجر جيب عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة فصائل فلسطينية .١٤

أعلنت ثالثة فصائل فلسطينية مسلحة مسؤوليتها عن تفجير جيب عسكري إسرائيلي بـالقرب مـن               : غزة
كتائـب  " و ،سـرايا القـدس   "وأوضحت كل من     .بلدة بيت الهيا، أمس   المدمرة غرب   " دوغيت"مستوطنة  

، أنها تمكنت من    "كتائب شهداء األقصى  "المقربة من   " كتائب الجهاد المقدس  "، و "الشهيد أبو علي مصطفى   
وقالت  . كيلو غراماً بالتزامن مع مرور جيب عسكري إسرائيلي        ١٤٠تفجير عبوتين ناسفتين تزنان نحو      

ان مشترك أصدرته، أمس، إن االنفجار أسفر عن تدمير الجيب اإلسرائيلي، مـشيرة             هذه الفصائل في بي   
  .إلى أنه تم توثيق عملية التفجير

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
 
   في مخيم جنين"سرايا القدس" خاصة تختطف قائد "إسرائيلية"قوة  .١٥

ربية أن قوة إسرائيلية خاصـة،      ذكرت مصادر أمنية فلسطينية في مدينة جنين في شمال الضفة الغ           :جنين
، الشاب سامر علي السعدي، من مخيم جنين، والذي تتهمه قوات           )٢٧/١٢(اختطفت صباح اليوم الخميس     

  .االحتالل بأنه قائد سرايا القدس، في مخيم جنين، المحاذي للمدينة
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
  قوق شعبنا المغتصبةال هدنة مع االحتالل اإلسرائيلي دون إقراره بح": حماس "أسرى .١٦

في بيان صحفي وصلت نسخة منـه       سجن عسقالن اإلسرائيلي،    في  " حماس"شكك أسرى حركة    : القدس
 في صدق المعلومات المتواترة هذه األيام عن قرب إبرام اتفاقية هدنة بين حركتهم وبين               ،"قدس برس "لـ

ة والمبرمجـة التـي تختلقهـا       إسرائيل، واعتبروا مجرد حلقة من مسلسل الدعايات الصهيونية المدروس        
" حمـاس "إسرائيل خدمة ألغراضها وأهدافها المتعارضة مع تطلعات الشعب الفلـسطيني التـي تـسعى              

 أن موقف الحركة واضح ومعروف للجميع من قضية الهدنة وهو ينص على أنه              وأكد األسرى . لتحقيقها
  .ال هدنة مع االحتالل دون إقراره بحقوق شعبنا المغتصبة

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ٩٤٢:         العدد                        ٢٨/١٢/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

   في مهمة جهادية في وحدة األنفاق"القسام" مقاوم من استشهاد .١٧
 الشهيد محمد مطر ضهير والذي قالت إنه استشهد خالل تأديته مهمة جهاديـة              "كتائب القسام "نعت  : غزة

وأكدت أنه استشهد في أشرف مواطن البطولة والعزة وفي ميادين           .خاصة ضمن وحدة األنفاق التابعة لها     
  .جال مرابطا مجاهدا مدافعا عن وطنه وذلك بعد مشوار جهادي مشرفالر

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
  تتبادالن اإلتهامات بشأن االعتقاالت في الضفة وغزة" حماس"و" فتح" .١٨

قالت حماس في بيـان صـحافي ان االجهـزة األمنيـة             :وليد عوض واشرف الهور    - غزة   -رام اهللا   
ومن جهتها اتهمت حركـة      .امس االول في محافظات الضفة الغربية     من انصارها   ١٣الفلسطينية اعتقلت   

فتح أمس الخميس حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة بالقيام بحمالت اعتقـال ضـد عـدد مـن          
  .  النطالقة الحركة٤٣نشطائها عشية الذكري الـ 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   ٣٦وفاة أحد كوادر ثورة  .١٩

 ٩٢(دينة بيت حانون، شمال قطاع غزة، المناضل اسماعيل عوض شبات           توفي امس في م   : بيت حانون 
 وكانـت قـوات االنتـداب      .، ومطارد سابق لقوات االنتداب البريطـاني      ١٩٣٦أحد كوادر ثورة    ) عاماً

 البريطاني قد أصدرت حكماً غيابياً باإلعدام على اسماعيل عوض شبات لمشاركته في مقاومة              ]اإلحتالل[
، فيما اعتقلت القوات االسرائيلية شبات أربع مرات في الـسبعينيات           ١٩٣٦ وفي ثورة    القوات البريطانية 

  .من القرن الماضي، النضمامه لصفوف الثورة الفلسطينية ومقاومته االحتالل وفقاً لذويه
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
   ٧٣اشرف مروان زودنا بصواريخ لضرب طائرة العال في روما عام :  الهنديأمين .٢٠

قال امين الهندي، مدير المخابرات السابق في السلطة الفلسطينية، والذي كان           :  زهير اندراوس  -الناصرة  
مسؤوال عن عملية اطالق الصواريخ باتجاه طائرة العال التي كان من المخطـط ان تقلـع مـن مطـار          

يلي سلمه الصواريخ،   فيوميتشينو في روما، ان اشرف مروان، الذي اتهم بانه كان عميال للموساد االسرائ            
التي احضرها معه من القاهرة بواسطة حقيبة زوجته الدبلوماسية في شارع فيا فينيتو في العاصمة، ومن                
ثم غادر المكان بسرعة، وصرح الهندي بذلك للقناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي، والذي اعـد امـس                 

  .حلقة نشرت فيها تفاصيل الول مرة عن اشرف مروان
حيته قال تسفي زمير رئيس الموساد في ذلك الحين ان مروان قام بعد تسليمه الفدائيين الـصواريخ                 من نا 

بالوصول الي بيت سري تابع للموساد في العاصمة االيطالية وابلغهم بان خلية فلسطينية تخطط الطـالق                
ت االيطاليـة، التـي      الفور قام زمير شخصيا بابالغ المخابرا      ىصواريخ باتجاه الطائرة االسرائيلية، وعل    

  .  الفور باعتقال اعضاء الخلية الفلسطينية قبل ان ينفذوا العمليةىقامت عل
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   بليون دوالر جلّها للحرب واالستيطان٧٥ :ميزانية إسرائيل .٢١

، ٢٠٠٨أقر الكنيست اإلسرائيلي مساء أمس الخميس، ميزانية العام القـادم            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 بليون دوالر، يكرس معظمها على الجـيش والحـرب واألمـن والمـشاريع              ٧٥وتبلغ قيمتها ما يعادل     

 بليون دوالر سيتم صرفها     ٢٨وحسب توزيعة الميزانية، فإن      .االستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة     
 الدين القائم، علما أن     على تسديد جزء من الديون الداخلية والخارجية، إضافة إلى الفوائد والعموالت على           
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وتبلغ ميزانية   .الغالبية الساحقة من هذه الديون تم صرفها على الجيش والمشاريع االستيطانية واالحتاللية           
 بليون دوالر، من بينها بليونا دوالر من الواليات المتحدة، وسيصرف جزء من هذه الميزانية               ١٣الجيش  

، مثل استكمال مخزون األسلحة ورفـع       ٢٠٠٦ان في صيف    على ما استتبعه العدوان االسرائيلي على لبن      
 بليون لألمن الداخلي، علما أن ميزانية       ٢،٥جاهزية إسرائيل ألي حرب قادمة، ويضاف إلى هذا حوالي          

وال تشمل هذه الميزانيات الصرف على المشاريع االستيطانية في          .األجهزة اإلستخبارتية تبقى قيد السرية    
ة، التي من الصعب تحديدها، ولكن وفق تقديرات سابقة لمنظمـات إسـرائيلية             الضفة الغربية وقطاع غز   

مناهضة لالحتالل وتعنى بالشأن الفلسطيني، فإن االستيطان يكلف خزينة إسرائيل سنويا ما بين بليـونين               
 من ميزانيات التطوير التي هـي بحاجـة         ٤٨وتحرم الميزانية بلدات فلسطينيي      .إلى ثالثة باليين دوالر   

  .إضافة إلى حرمانها من إقامة مناطق صناعية الستيعاب األيدي العاملة في تلك البلدات ومناطقها. هاالي
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  تطلب موافقة بوش الغتيال هنية" إسرائيل: ""سرائيلياإل" "روتر"موقع  .٢٢

 الموافقة علي قرارهـا     ذكرت مصادر إسرائيليه، اليوم الخميس، بان إسرائيل طلبت من الواليات المتحدة          
وحسب المصادر   .الذي اتخذته األسبوع الماضي الغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية          

فقد ابدي الرئيس األمريكي جورج بوش تحمسه وابلغ الرئيس محمود عباس عن نية إسـرائيل اغتيـال                 
ونقـل موقـع روتـر       ع غزه رؤساء حركة حماس في قطاع غزه بهدف زعزعة حكم حماس علي قطا           

اشترط بوش علي أن تتم عملية اغتيال هنية فقط بعد انتهاء زيارتـه             "اإلسرائيلي عن تلك المصادر قولها      
وحسب مصادر في اعلي مستوي في القيادة األمنيـة          ".إلسرائيل والتي من المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين       

 الفلسطينية المقال إسماعيل هنية في اقـرب وقـت          اإلسرائيلية فقد تم اتخاذ قرار باغتيال رئيس الحكومة       
وأوضحت المصادر بأن  وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود براك هو مـن قـاد               .يتسني إلسرائيل اغتياله  

  .التخاذ القرار
  ٨/١٢/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
   خالل توغالته في القطاع كعمالء الجيش يحاول تجنيد من يعتقلهم "الشاباك" .٢٣

كشف تقرير صادر عن الدائرة اإلعالمية في وزارة شؤون األسري والمحررين            : وليد عوض  - ام اهللا ر
بحكومة غزة المقالة ان جهاز الشاباك كثّف في اآلونة األخيرة من محاوالته لتجنيد المعتقلين خاصة مـن            

وحسب اإلحصائيات   .ابناء قطاع غزة للتعامل معه ونقل المعلومات عن المقاومين داخل سجون االحتالل           
 بالمئة من األسري الذين اعتقلوا أثناء االجتياحات للمناطق الحدوديـة   ٩٠فإن جهاز الشاباك عرض علي      

 وسائل اإلعالم الـي     ىواشار التقرير الذي وزع عل     .في غزة العمل لحسابه، وذلك عبر الضغط والتهديد       
ين تم اعتقالهم من مناطق الفخاري، وبيـت        ان هذا األمر مستند الي افادات قدمها عشرات المواطنين الذ         

  .حانون، ورفح، والبريج، وغيرها وأطلق سراحهم بعد عدة ساعات من اعتقالهم في االونة االخيرة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  ليبرمان يتهم لجنة المتابعة العربية باإلرهاب .٢٤

دور ليبرمان هجوما شديدا على لجنة شن وزير التهديدات االستراتيجية اإلسرائيلي أفيغ -القدس المحتلة 
، اثر إعالنها عن إطالق حملة "التنظيمات اإلرهابية"المتابعة العليا للجماهير العربية، وقال إنها تنضم إلى 

 اإللكتروني هذا ٤٨واعتبر ليبرمان في تصريحات نقلها موقع عرب ". الخدمة المدنية"للتصدي لمخطط 
التصريحات األخيرة للجنة المتابعة تمنحها مكان : "وقال. لعصيانالموقف بمثابة تحريض ودعوة إلى ا

 هو أن - بفارق واحد -الصدارة مع المنظمات اإلرهابية من أمثال حماس والجهاد اإلسالمي وحزب اهللا 
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القيادة العربية في إسرائيل، لجنة : "وأضاف ".لجنة المتابعة أكثر خطورة ألنها تنشط من داخل البيت
لنواب العرب، الذين ينبغي أن يكونوا جسرا للسالم بيننا وبين عرب إسرائيل تحولوا إلى المتابعة وا

  .  وأثنى ليبرمان على الشبان العرب الذين التحقوا بالخدمة المدنية ووصفهم بالشجعان". عقبة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧البيان 

  
   عاما٢٠ً األكثر هدوءاً في إسرائيل خالل ٢٠٠٧: تقرير .٢٥

 هو األكثـر هـدوءاً فـي        ٢٠٠٧طيات نشرتها وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن العام        أفادت مع  -الناصرة  
ووفقـاً  . إسرائيل من الناحية األمنية منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى في نهاية ثمانينات القرن الماضـي             

، فضالً عن   وهجمات انتحارية فلسطينية  " عمليات عدائية " إسرائيلياً في    ١١لهذه المعطيات، قُتل هذا العام      
 ٣٠٠تراجع عدد صواريخ القسام الفلسطينية التي تعرضت لها إسرائيل، فيما قتل الجيش اإلسرائيلي نحو               

  .٤٦٧لكن منظمة حقوقية أشارت إلى أن عددهم . فلسطيني
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن عدد القتلى اإلسرائيليين في المواجهات بين إسرائيل والفلـسطينيين، هـو                

، وأنه حتى خالل النصف األول من التسعينات        ١٩٨٧ اندالع االنتفاضة الفلسطينية أواخر العام       األقل منذ 
ـ  . الذي شهد توقيع اتفاقات أوسلو قُتل عدد أكبر         أربعة جنود سقطوا خالل مواجهـات       ١١وبين القتلى ال

فجير فـي مدينـة     مع الفصائل الفلسطينية، ثالثة في قطاع غزة وآخر في نابلس، وثالثة إسرائيليين في ت             
وطن ، ومست "قسام"إيالت جنوب إسرائيل مطلع العام، ومدنيان من بلدة سديروت جراء إصابتهما بقذائف             

  .، وآخر بطعنة سكين في إحدى المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلةفي عملية إطالق نار في الضفة
 ١٦٣ قتـيالً، بخـالف      ٢٤بلغ   الذي   ٢٠٠٦ويشكل عدد القتلى هذا العام أقل من نصف عددهم في العام            

وفـي  . ١٠٩ خمسون إسرائيلياً وفي العام الذي سبقه        ٢٠٠٥خالل الحرب على لبنان، بينما قتل في العام         
  . أربعمائة وستة وعشرون٢٠٠٢ إسرائيلياً بينما بلغ العدد في العام ١٩٩ قتل ٢٠٠٣العام 

 عملية خـالل    ١١ليات العام الماضي و   ووقعت خالل العام المنتهي عملية انتحارية واحدة مقابل ست عم         
  .٢٠٠٢ عملية في العام ٦٠ و٢٠٠٤ عملية في العام ١٥العام الذي سبقه و

 فـي العـام     ١٠٨٠ قذيفة في العام الماضي إلى       ١٧٢٢وبحسب الوزارة، انخفض عدد قذائف القسام من        
 وعزت مـصادر    ).١٦٣(كان ضعف العدد من العام الماضي       ) ٣١٢(الحالي، لكن عدد المصابين منها      

التي باتت أكثر دقة وتحمل كميـة  " التحسن التكنولوجي في القذائف"أمنية هذا االرتفاع في اإلصابات إلى      
وفي المقابل، تضاعف عدد قذائف الهاون التي استهدفت مستوطنات إسرائيلية          . أكبر من المواد المتفجرة   

  .ومواقع عسكرية بمحاذاة القطاع
 فلسطينياً قتلوا هذا العام في المواجهات المسلحة مـع          ٤٦٧اإلسرائيلي أن   " مبتسيل"من جهته، أفاد مركز     

  . مدنيا١٥١ًالجيش اإلسرائيلي منهم 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
   يوما لضابط إسرائيلي سرق مبلغا ماليا من فلسطيني٧٥السجن  .٢٦

سـرائيلي   يوما بحق ضـابط إ     ٧٥أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية حكما بالسجن       :  د ب أ   -تل أبيب   
. وخفض رتبته العسكرية من نقيب إلى درجة ضابط صف بعد ثبوت اتهامه بسرقة مـواطن فلـسطيني                

 يورو من سـيارة     ٣٥الصادرة امس أن الضابط سرق مبلغا ماليا يعادل نحو          " معاريف"وذكرت صحيفة   
وكان  .س في الضفة  أحد المواطنين الفلسطينيين أثناء وقوفها في إحدى نقاط التفتيش بالقرب من مدينة نابل            

  .أحد رجال الشرطة العسكرية قد شاهد الجندي وهو يسرق فأبلغ عنه واعترف الضابط بفعلته
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  يعترف بوجود مواد كيماوية خطرة في خليج حيفا" إسرائيلي"مسؤول  .٢٧
 الكثيـر مـن     متان فلنائي، بأنه في خليج حيفـا تنتـشر        " اإلسرائيلي"اعترف نائب وزير الحرب     : نابلس

جـاء  . حاويات المواد الكيماوية، وهي ليست أقل خطرا من حاوية مادة األمونيا الضخمة في تلك المنطقة    
هذا ردا على استجواب قدمه عضو الكنيست محمد بركة، حول العراقيل التي تضعها وزارة الحرب، من                

 طـن   ١٤٣٠٠ة ضخمة تحتوي على     خالل قيادة الجبهة الداخلية، أمام بلدية حيفا، في مسعاها لنقل حاوي          
  .من مادة األمونيا، وتشكل خطرا على المنطقة، خاصة في حال تعرضت لحادث اشتعال أو انفجار

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   الجيش األكثر تحصينا في العالميعدهادبابة إسرائيلية جديدة " نمر" .٢٨
الجيش اإلسرائيلي باستخدام الدبابة الجديدة من       العبري أنه بعد شهر من اآلن ستبدأ وزارة          nfcقال موقع   

أنـه  "وأضاف الموقـع     ".أعدت بالنسخة األخيرة كجزء من المواد القتالية عقب حرب لبنان         " نمر  " نوع  
عمير نير عرضت ألول مرة دبابة النمر وهي مـصفحة          " الميركفا"خالل حفل حضره رئيس إدارة دبابة       

أيضا يوجد لدى الجيش    " وقال نير    ". من الدبابات الجيدة عالميا     مقاتل محصنين وهي   ١٤وبإمكانها حمل   
 وصلت إلى إسرائيل بالقطار الجوي وأرسـلتها الواليـات          m-113اإلسرائيلي دبابات أمريكية من نوع      

  ".م وكانت من الدبابات األوائل١٩٧٣المتحدة سنة 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  مساواة في الدول المتطورةاسرائيل تحتل المكان األول في الال:زحالقة .٢٩

جمال زحالقة، ان اسرائيل تحتل المكان األول في جدول الال . قال النائب د : زهير اندراوس-الناصرة 
وال يعود ذلك الي . مساواة والفروق االجتماعية في الدول المتطورة بفضل حالة المواطنين العرب

يز العنصري الذي يطغي علي كل مجاالت السياسات االقتصادية فحسب بل وباالساس الي نهج التمي
   .٢٠٠٨جاء ذلك في كلمة زحالقة خالل مناقشة الموازنة العامة للعام . الحياة الخاصة بالعرب

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   مهاجر يهودي من كندا وامريكا وصلوا الى اسرائيل٢٠٠ حوالي .٣٠

 من يهود كندا والواليات المتحـدة حطـوا          قالت مصادر اسرائيلية ان ما يقارب المئتي مهاجر        :بيت لحم 
 .صباح اليوم في مطار تل ابيب الذي نظم لهم استقباال رسميا بحضور عضو الكنيست يتسحاق زيف

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
   يهود يخلعون أجزاء من قبة مسجد النبي داوود في القدس متطرفون .٣١

عمارالمقدسات اإلسالمية امس اعتداء مستوطنين يهـود       استنكرت مؤسسة األقصى إل   :  د ب أ   -رام اهللا   
 بخلع  واقامأنهم  وذكرت  . على مسجدي النبي داوود ولؤلؤ في مدينة القدس ومحاولتهم هدم أجزاء منهما           

 هدم جزء منها، باإلضافة إلى كتابة ألفاظ باللغة العبرية معادية           واأجزاء من قبة مسجد النبي داوود وحاول      
أن مسجد النبي داوود يقع غربي بـاب النبـي داوود،           في هذا السياق    يذكر   .اليهودللعرب وأخرى تمجد    

  . بني في زمن المماليك ورمم في زمن الخالفة العثمانيةكان قدأحد أبواب أسوارالقدس القديمة وهو 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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   الفلسطيني يدعو إلى مقاضاة إسرائيل دوليا األسيرنادي  .٣٢
دعا نادي األسير في مخيم جنين بالضفة الغربية المنظمات اإلنسانية والدولية امس إلى              : د ب أ   -رام اهللا   

تبني فكرة رفع قضية حقوقية لدى المحاكم والمحافل الدولية على الحكومة اإلسرائيلية بسبب انتهاكاتهـا               
  .المستمرة بحق األسرى، والضغط عليها من أجل معاملتهم كأسرى حرب

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

  ضع وليدها في السجنوتوشك على أسيرة فلسطينية رابعة  .٣٣
تقدم نادي األسير الفلسطيني بطلب رسمي للمستشار القضائي اإلسرائيلي بهدف           :أمين أبو وردة   -نابلس  

أوضح قد  و .توفير ظروف إنسانية ألسيرة حامل متوقع أن تضع مولودها في العشرين من الشهر المقبل             
ائيلي وافق على ضرورة إيجاد ظروف مالئمة لألسيرة أثناء نقلها إلى المستشفى            نادي بأن الجانب اإلسر   ال

  .لإلنجاب
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   معتقال فلسطينيا لالعتقال اإلداري٢٥سلطات االحتالل تحول  .٣٤

ات  إن سـلط   ،قالت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان في الضفة الغربية المحتلة            :رام اهللا 
عـدد  مشيرة إلـى أن     .  أسيرا فلسطينيا إلى االعتقال اإلداري التعسفي دون محاكمة        ٢٥االحتالل حولت   
  .  أسيرا يقبعون دون محاكمة٩٠٠ زاد عن  قداألسرى اإلداريين

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  

 االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة الغربية .٣٥
ن يصفهم بالمطلوبين في أنحاء متفرقة من الضفة فلسطينيا مم١٩اعتقل جيش االحتالل : الوكاالت
تم اعتقال باقي فيما  ،تم اعتقال ستة فلسطينيين في طولكرمقد وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية بأنه . الغربية

  .المطلوبين في جنين ونابلس ورام اهللا وبيت لحم وأريحا
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧البيان 

  
  زكي وعائلة سمير القنطار عباس  السنيورة و لبنان وتلتقيفدوى البرغوثي تزور .٣٦

 فؤاد السنيورة بعد     اللبنانية رئيس الحكومة  بزيارة ل   زوجة األسير مروان البرغوثي    قامت فدوى البرغوثي  
جرى خالل اللقاء استعراض لألوضاع على الساحة الفلسطينية والمعاناة التي يعيـشها            ، حيث   ظهر امس 

 زارت  قدوكانت  . لى أوضاع مروان في سجون االحتالل     الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل، باإلضافة إ      
رئـيس الجمعيـة    نقل لهـا    ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، ثم منزل سمير القنطار، حيث             

. اللبنانية لألسرى الشيخ عطا اهللا حمود تحيات السيد حسن نصر اهللا إلى كافة عوائل األسرى الفلسطينيين               
  .حزب على عاتقهالقدسة وهي التي أخذها وأكد أن قضية األسرى ستبقى م

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧السفير 
  

   تناشد عباس لإليفاء بوعده إلعادة رواتب الموظفين الفلسطينييننقابة الموظفين .٣٧
 في القطاع العام محمود عباس لإليفاء بوعوده إلعادة صـرف            الفلسطينيين ناشدت نقابة الموظفين   :غزة

   وكل قيادات    أحمد حلس  دعتو. اض على مدار األشهر الماضية    رواتب الموظفين التي قطعتها حكومة في     
  



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ٩٤٢:         العدد                        ٢٨/١٢/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

 والتي تزيد من صـعوبة  ،فتح إلى التحرك للضغط على حكومة فياض من أجل وقف السياسة التي تتبعها 
  . األوضاع التي يحياها المواطنين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  

   بين موظفيهاتهم األونروا بوجود مافياتت بي لبنانجنو في مخيمات  فلسطينيةلجان .٣٨
اعتصاماً أمام مقر مكاتب وكالة     جنوبي لبنان   نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات صيدا        : صيدا

االونروا المركزية في المدينة، أمس، احتجاجاً على تقليص خـدمات وتقـديمات الوكالـة االجتماعيـة                
سم المعتصمين موجهة الى المدير العام لألنروا في لبنان ريتشارد كـوك،            تليت مذكرة با  قد  و. والصحية
 لجهة التعاقدات التي أجريت مع عدد من المستشفيات وإلغـاء           الوكالة، مافيات من موظفي     وجودانتقدت  

التعاقدات مع مستشفيات أخرى، تحت حجة غالء االستشفاء، محذرة من اللجوء الى التصعيد في حال لم                
  . ساعة القادمة٧٢ الـمطالب خالللستجابة لتتم اال

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧السفير 
  

  عراك في كنيسة المهد بين كهنة أرمن وأرثوذكس .٣٩
 أصيب خمسة كهنة وشرطيان بجروح في عراك وقع، أمس، في كنيسة المهد في بيت لحم بين                 :ا ف ب  

فيما يشار في هـذا     . كهنة أرمن وآخرين أرثوذكس بسبب خالف على الصالحية المتعلقة بتنظيف المكان          
غرار كنيسة القيامة في القدس، تخضع كنيسة المهد في بيت لحم، إلى توزيـع صـارم                الصدد أنه وعلى    

  .للمسؤوليات بين الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية واألرمنية
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
    والمقاطعة يزيدان من أزمة قطاع غزة مقابل وعود بالرخاء للضفةالحصار: تحقيق .٤٠

 حزيران  ١٤قبل  :  تبعاً لمرحلتين  ٢٠٠٧ يمكن تقسيم الحالة االقتصادية الفلسطينية خالل العام         :يو بي آي  
 الذي كان األسوأ    هذا التاريخ فبعد   .وهو اليوم الذي أحكمت فيه حماس سيطرتها على قطاع غزة، وبعده          

قطاع برأي الخبير االقتصادي عمر شعبان، اجتمعـت إسـرائيل عبـر تـشديد              ال على   ١٩٦٧ام  منذ الع 
 للرد بقوة أكبر على سيطرة حمـاس، بعـدما          ،عبر قطع المساعدات الدولية     والمجتمع الدولي  ها،حصار

 ،لـذلك ونتيجـة   . الحركـة كانتا باشرتا سياسة الحصار والمقاطعة هذه منذ تشكيل الحكومة التي تقودها            
 وشهدت قطاعات المصارف والـصناعة والزراعـة        ،ازدادت معدالت الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق      

٪ من أنشطتها على واردات من خارج القطاع، تراجعاً لم تعرفه االراضي            ٨٥والسياحة، التي تعتمد في     
 تحـدثت   ين ح ، في غزةفي  % ٦٧وأعلن تقرير البنك الدولي أن معدل الفقر تجاوز         . الفلسطينية من قبل  

في المقابل، أظهر المجتمع الدولي تعاطفاً مع الضفة الغربية، وفتحـت           و. %٨٠جهات أخرى عن بلوغه     
.  مليارات دوالر من المـساعدات الدوليـة       ٧,٤االستثمارات أبوابها فيها، فيما وعد مؤتمر باريس بتقديم         

ه شعبان بأنـه محاولـة   وهو ما وصف. وسرعان ما برز حديث عن نموذجين متناقضين في غزة والضفة 
واعتبر أن هذا التفاوت غير     . إسرائيلية لربط التفاوت االجتماعي واالقتصادي بحكم كل من حماس وفتح         

حقيقي، حيث االنتعاشة في الضفة محدودة وتقتصر على رام اهللا وحدها، فيما حركة االستثمار المفترضة               
يشكك أسـتاذ االقتـصاد فـي       من جهته   و. راءمجرد إثراء لبعض الشركات وإغناء لألغنياء وإفقار للفق       

ن مؤتمر باريس مجرد وعود     أالجامعة االسالمية عالء الرفاتي في أن تشهد الضفة طفرة نوعية، معتبراً            
  .منها، بحسب التجربة العملية% ٤٠لن يصل للفلسطينيين سوى 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧السفير 
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  ليفني تجاوزت الخطوط الحمر: مبارك .٤١
اعتبر الرئيس المصري حسني مبارك أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي          : سيني جيهان الح  -القاهرة  
القوات المـصرية فـي منـع       " تراخي"في تصريحاتها التي انتقدت فيها      " تجاوزت الخطوط الحمر  "ليفني  

  ".سببه صراعات داخلية إسرائيلية"ورأت مصادر مصرية أن هجوم ليفني . تهريب األسلحة إلى غزة
أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية    " العبرية  " يديعوت أحرونوت "ك في مقابلة نشرتها أمس جريدة       وقال مبار 

من السهل أن تجلس في مكتبها وتنتقـد أداءنـا علـى            (...) تسيبي ليفني تجاوزت الخطوط الحمر معي       
ـ      . هذا تصرف يعكّر صفو األجواء    . األرض ". سدوهاوأنا أعتبر العالقات مع إسرائيل مهمة جداً، فـال تف
سعي ليفنـي   "وانتقد  ". إذا كنتم ال توافقون على طريقتنا في وقف تهريب السالح، فتولوها أنتم           : "وأضاف

إلى اإلعالم كي تشتكينا وتمنحنا درجات، بدالً من رفع سماعة الهاتف والحديث إلي أو إرسال مبعـوث                 
  ".هذا تجاوز للخطوط الحمر معي. برسالة

هناك معركة داخلية بين مختلف التيـارات الـسياسية فـي           ": "الحياة "وقال مصدر مصري موثوق به ل     
ال توجد قضايا عالقة مع     "وأضاف أنه   ". إسرائيل وهم يستخدمون مصر وقضية الحدود في هذه المعركة        

ومصر طالبت رسمياً اإلسرائيليين بزيادة عدد القوات المـصرية         (...) مصر سوى مسألة ضبط الحدود      
إفشال زيارة وزيـر    "هجوم ليفني على مصر في هذا التوقيت تحديداً إلى رغبة في            وعزا   ".على الحدود 

". إن عالقـة مـصر بإسـرائيل اسـتراتيجية    "لكنه رد عليها وقال    (...)" الدفاع االسرائيلي إيهود باراك     
ليفني تجاوزت حدود اللياقة بهذا الشكل السيئ بسبب تـصاعد المعركـة   "وأعرب المصدر عن أسفه ألن     

نحن ال نقبل على اإلطالق من أحد أن يخرب عالقاتنا مع أي بلـد أو               : "وقال ".خلية بين اإلسرائيليين  الدا
مساعي إسرائيلية لتصوير مصر لدى الكونغرس األميركي وكأنهـا تـدعم           "، مشيراً إلى    "أي جهة كانت  

يـركيين ويمـس    التيار المتشدد في حركة حماس في غزة، ما يمكن أن يؤثر سلباً على العالقة مـع األم                
إبـالغ مـصر    "ودعا اإلسـرائيليين إلـى      ". بالمصالح المصرية، خصوصاً إذا تعلق األمر بالمساعدات      

  ". عبر قنوات االتصال- إن وجدت -بتحفظاتهم 
نحافظ علـى  : "، أجاب"حماس"عما إذا كان هذا الموقف سيؤثر سلباً على العالقة مع         " الحياة"وحين سألته   

يادات حركة حماس بما تمليه مصالحنا، وال يمكننا أن نقطع العالقات معها، لكن             قدر من االتصاالت مع ق    
   ".هناك اتصاالت على مستوى معين

حماس ممثلة لقطاع كبير من الشعب الفلسطيني ال يمكن تجاهله، وهي بالتالي جزء مهـم               "وأشار إلى أن    
مليـة الـسالم برمتهـا وال يمكـن         من المصالحة بين الفلسطينيين ومن التسوية مع اإلسرائيليين ومن ع         

  ".مصر وحدها هي التي تحدد توقيت تحركها في هذا الملف"وشدد على أن  ".إغفالها
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  مصر ترفض عودة حجاج من غزة عبر معبر رفح .٤٢

 حاج فلسطيني من غـزة مـن        ٢٥٠٠منعت السلطات المصرية مرور حوالي      :  ابراهيم الفراية  -العقبة  
ويرفض المـسؤولون المـصريون      .القطاع عبر معبر رفح البري الواصل بين مصر وغزة        المرور الى   

من السماح للحجاج بالصعود الـى      " محطة الركاب "المشرفون على العبارة الراسية حالياً في ميناء العقبة         
ـ                   ع العبارة اال بعد توقيعهم على تعهد ينص على الموافقة بالعودة عن طريق معبر كرم ابو سـالم الخاض

الـى   .لسيطرة الجيش االسرائيلي وليس معبر رفح كما غادروا، االمر الذي رفضه الحجاج رفضاً قاطعاً             
ذلك ناشد الناطق باسم الحجاج خالد ابو هالل السلطات المصرية السماح لهم بالعودة عن طريق العقبـة                 

  .لتسهيالت الالزمة لهم مشيداً بتعاون االجهزة األمنية واالدارية االردنية لتقديمها كافة ا،نويبع
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  ٢٠٠٨تسكين الالجئين الفلسطينيين مطلع : الخرطوم .٤٣
 الجئ فلسطيني عالقين منذ سنوات      ٢٠٠٠أعلنت الخرطوم إن إيواء نحو      :  النور أحمد النور   -الخرطوم  

يد في ضواحي   على الحدود العراقية مع سورية واألردن في السودان يفترض أن يكتمل مطلع العام الجد             
وقال مفوض الالجئين في السودان محمد أحمد األغبش للصحافيين أمس أن هناك جهوداً حثيثة              . العاصمة

تقوم بها المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالتعاون مع الجامعة العربية بغرض توفير التمويل الكـافي               
ممثلة في مفوضية الالجئـين، ملتزمـة       الحكومة  "وأضاف أن    .لتسكين الالجئين الفلسطينيين في السودان    

تماماً إيواء الالجئين الفلسطينيين تقديراً لظروف الحروب التي تدفع البشر إلى اللجوء، وتأكيداً للموقـف               
وتوقع أن تكون منطقة سوبا في جنوب شـرقي         ". السوداني المناصر للقضية الفلسطينية على الصعد كافة      

 العاصمة مالذاً يؤوي الالجئين الفلـسطينيين عنـد دخـولهم           الخرطوم أو أي من المناطق على أطراف      
  .السودان

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  عبر مصر" إسرائيل"سوريا تنفي توجيه رسالة إلى  .٤٤

نفت سوريا أمس المعلومات التي تحدثت عن قيام الرئيس المصري حسني مبارك بنقل رسـالة               : ب.ف.أ
ونقلت وكالة األنباء السورية عن      .ل لقائه معه األربعاء   من نظيره السوري بشار االسد خال     " إسرائيل"إلى  

  ".ان هذه المعلومات كاذبة"مصدر إعالمي مسؤول  
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "حزب اهللا"نملك أسلحة أكثر من : على الجوالن" لن تساوم "دمشق .٤٥

 الخارجيـة الـسورية فيـصل       االلمانية، قال نائب وزير   " ايننشال تايمز دويتشالند  "في مقابلة مع صحيفة     
وأكد المقداد ان اعادة    . المقداد، ان المشاركة االميركية في عملية السالم بين اسرائيل وسوريا ال بد منها            

يد اسـتعادة اراضـينا بالوسـائل       نر"وقال  ". امر غير قابل للتفاوض   "هضبة الجوالن بكاملها الى سوريا      
ورفض المقـداد فكـرة ان تـصبح         ". ون الن يسقط ضحايا   لكن عند الحاجة، أثبتنا اننا مستعد     . لميةالس

ورأى  ".هذا أمر غير وارد   "وقال إن   . تحت السيادة السورية ويتم فتحها لمن يشاء      " منطقة سلمية "الجوالن  
) االسـرائيلي (التفوق  "المقداد أن الجيش االسرائيلي لم يعد يثير اإلعجاب منذ حرب لبنان، مشيراً إلى ان               

ايران وحزب  "واكد ان   ". وسوريا تملك من األسلحة أكثر من حزب اهللا       ).. حزب اهللا (الم  لم يؤد الى استس   
نحن ال نتـشاور معهـم ونتخـذ        .. اهللا وحماس ال تشكل عقبات على طريق السالم بين سوريا وإسرائيل          

  ". قراراتنا بحسب المصالح القومية لسوريا فقط
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
   للسلطةتوضيح اميركي بشأن المساعدات .٤٦

اوضح مصدر رسمي في الخارجية االميركية انه ال صحة على االطالق لما نشر، امس، مـن                : واشنطن
ان الكونغرس االميركي قد خفض حجم المساعدة التي طلبها الرئيس جورج بوش للـسلطة الفلـسطينية                

لطة الفلـسطينية   وقال المصدر ان الواليات المتحدة االميركية متمسكة بتعهدها بمنح الـس          . بنحو النصف 
 مليون دوالر الذي اقره الكونغرس      ٢١٨,٥، وان مبلغ    ٢٠٠٨ مليون دوالر خالل العام المالي       ٥٥٥مبلغ  

  .٢٠٠٨هو جزء من المبلغ المقرر للعام المالي 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
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   ال تؤكد الطلب من أولمرت وقف االستيطان واشنطن .٤٧
دث باسم الخارجية األمريكية توم كيسي، التأكيد على قيام وزيـرة           رفض المتح :  حنان البدري  -واشنطن  

الخارجية كوندوليزا رايس بمهاتفة اولمرت ومطالبته بوقف أية انشطة استيطانية اثناء المفاوضـات مـع           
واكتفى كيسي، بعد أن وجه اليه السؤال ذاته مرتين، بالقول إن تلك المحادثة الهاتفية، وكذلك               . الفلسطينيين

ثة أخرى اجرتها رايس مع الرئيس الفلسطيني في اليوم ذاته، كانت لتشجيعها على المضي قدماً في                محاد
   ".خارطة الطريق"المفاوضات في إطار 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  الكشف عن خارطة طريق إيهود باراك للعودة إلى رئاسة مجلس الوزراء .٤٨

 باراك بالرئيس المصري حسني مبارك وتناقلـت التقـارير          التقى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود    : الجمل
السالم مـع سـوريا، ضـغوط اللـوبي         : اإلعالمية واإلخبارية المعلومات حول الزيارة والتي تضمنت      

اإلسرائيلي ضد مصر، انتقاد توجهات وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لمصر، ولكن ماذا يكمن              
  وراء الحدث؟

  : األبعاد والتداعيات غير المعلنة:ما وراء الحدث* 
تشهد التوازنات الداخلية بين محاور النفوذ األربعة، مرحلة انقالب دراماتيكي يتوقف نجاحه على نجـاح               
وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في اإلمساك بقواعد اللعبة اإلسرائيلية المزدوجة والتي تتمثـل فـي                

  . الفلسطينيالملف" لعبة"الملف السوري و" لعبة"
 -على أساس اعتبارات الهياكـل الـسياسية      –صراع السيطرة على النفوذ السياسي داخل إسرائيل أصبح         

  .كاديما، العمل، الليكود: ينحصر بين ثالثة قوى رئيسية هي
 هناك صراع آخر يدور بين رمـوز الـسياسة اإلسـرائيلية            -على أساس االعتبارات الكاريزمية   –ولكن  

وإيهـود بـاراك    ) الليكود(وبنيامين نتينياهو   ) كاديما(وتسيبي ليفني   ) كاديما(د أولمرت   المتمثلة في إيهو  
هذا ويستند إيهود أولمرت إلى كبار زعماء الصف األول في كاديما بينما تسيطر تسيبي ليفني               ).. العمل(

ات الحـرس   على قطاع الشباب في الحزب، أما بالنسبة لبنيامين نتينياهو فيجد دعمه األساسي من جماع             
القديم في الليكود والمؤسسة الدينية اليهودية، أما إيهود باراك فيجد الدعم الواسع في المؤسسة العـسكرية                

  .اإلسرائيلية
  :خارطة طريق الجنرال إيهود باراك لمنصب رئاسة الوزارة* 

رئاسـة  للعودة إلـى    " خارطة طريق إيهود باراك   "زيارة الجنرال إيهود باراك لمصر تأتي ضمن مخطط         
مجلس الوزراء اإلسرائيلي وقد بدأت تتضح المعالم األولى لهذه الخارطة عندما قام إيهود باراك بزيـارة                
واشنطن خالل الشهرين الماضيين وأجرى لقاءات واسعة مع جورج بوش وديـك تـشيني وكونـدوليزا                

  .رايس وروبرت غيتز إضافة إلى عناصر اللوبي اإلسرائيلي
 المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية واستحواذه على تأييد معظم الجنـراالت الـذين            سيطرة إيهود باراك على   

تتلمذ معظمهم على يده عندما كان في القوات الخاصة وقوات الكوماندوز ورئاسة هيئة أركـان الجـيش                 
اإلسرائيلي هي سيطرة ترتبط بأسلوب إيهود باراك الذي يجمع بين احترافية الجنرال ومهـارة الـزعيم                

  .يالسياس
 حزب اهللا، وبعد أن     –ظل إيهود باراك على هامش األحداث مكتفياً بالبقاء في الظل خالل حرب إسرائيل              

السياسي " الفيضان"تيقن من هزيمة الجيش اإلسرائيلي اقتنص الفرصة ليصعد إلى السطح ضمن موجات             
والذي حملت موجاتـه  العارم الذي أحدثه تقرير فينوغراد وقد تفادى باراك خوض الصراع غير المباشر         

ـ             فـداء  " كبش"باراك لمنصب وزير الدفاع اإلسرائيلي بدالً عن عامير بيريتس الذي استخدمه أولمرت ك
  .قدمه كاديما قرباناً لهزيمة الجيش اإلسرائيلي وتقرير فينوغراد
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  :ناقوس الخطر: الجنرال باراك* 
 بوش وإسرائيل واللوبي اإلسرائيلي اليوم      نشرت صحيفة آنتي وار اإللكترونية األمريكية المناهضة إلدارة       

 كانون األول تحليالً أعده الكاتب السياسي األمريكي ران كوهين وقد حذر التحليل من الجنرال إيهود                ٢٧
  :باراك قائالً من بين جملة أشياء

  .إن إيهود باراك هو المسؤول عن تدمير اتفاقية أوسلو• 
  .ي أدت إلى إشعال االنتفاضةإن ضغوط باراك على الفلسطينيين هي الت• 
إن إيهود باراك الذي تجتمع في شخصيته خبرة دراسة الفيزياء وعسكري الكوماندوز والسياسي، هـو               • 

الذي بدأ عملية برمجة االقتراحات التي تهدف إلى الحصول على رفض الفلسطينيين ثم اسـتخدام هـذا                 
  .مالرفض في مزاعم عدم وجود شريك فلسطيني مناسب لصنع السال

عـن طريـق   " هبوط تيار فـتح "و" صعود تيار حماس"إن باراك هو واضع اللبنات األساسية لمشروع   • 
  .المسؤولية عن الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل" فتح"تحميل ياسر عرفات و

إن باراك هو المهندس الرئيسي، منذ أن كان رئيساً ألركان الجيش اإلسـرائيلي، لتكتيكـات الجـيش                 • 
  :اإلسرائيلي في

  .محاصرة المخيمات الفلسطينية* 
  .اقتحام التجمعات الفلسطينية* 
  .سياسة نشر الحواجز* 
  .تنفيذ االغتياالت* 
  ":المزدوجة"سالم سوريا وسالم فلسطين " لعبة"ثنائية باراك و* 

 باراك لـم     آب يقول بأن الجنرال إيهود     ١٠نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية تقريراً بتاريخ        
ـ  ، وحالياً تقول المعلومات التي أوردها      "زعيم حزب العمل أكثر يمينية من نتينياهو زعيم الليكود        "يتغير ف

موقع آنتي وار اإللكتروني األمريكي بأن الجنرال إيهود باراك كان معارضاً بشدة لمؤتمر سالم أنابوليس               
 عندما تأكد بأن المؤتمر والمفاوضـات التـي         -تحديداً قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر     –وقد غير رأيه    

سوف تعقبه لن تكون سوى مجرد وسيلة تستخدمها إسرائيل واإلدارة األمريكية في إدارة الـصراع فـي                 
  :كذلك، نسب موقع آنتي وار األمريكي لباراك تصريحاته القائلة بأنه. المنطقة

  .ال فرق عندي بين حركة فتح وحركة حماس• 
  . الحواجز األمنية والعسكرية الموجودة في الضفة الغربيةلن أسمح بإزالة• 
  .ال توجد فرصة متاحة للحل مع الفلسطينيين• 

ـ        التي يعتمدها باراك إزاء سوريا وفلسطين والتي       " لعبة"وأشار تحليل صحيفة آنتي وار إلى إستراتيجية ال
  : تقوم على اآلتي

  .لمسارين السوري والفلسطينيالمطالبة باستئناف المفاوضات بشكل متزامن على ا• 
في تدمير عمليـة    " االنخراط فعلياً وعملياً  "وفي نفس الوقت    " يعمل من أجل السالم   "الظهور بمظهر من    • 

  .أي االنخراط في عملية السالم من أجل تدمير عملية السالم. السالم
م الحـالي   ٢٠٠٧ول   كانون األ  ١٣هذا وتجدر اإلشارة إلى أن صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية قد قامت في            

م عنـدما كـان رئيـساً       ٢٠٠٠بنشر تقرير رسمي سبق أن قام مكتب الجنرال إيهود باراك بإعداده عام             
للوزراء أشار فيه إلى أن استئناف المفاوضات مع سوريا قد أدى إلى حالة عدم الثقة والتصلب الـشديدة                  

ر قادر على إدارة المفاوضات بشكل      على الجانب الفلسطيني، وفوق ذلك أن الفريق اإلسرائيلي أصبح غي         
بكلمات أخرى، إن استئناف المفاوضات مع سوريا هو إجراء مختبر للتأكـد            . متزامن على كال الجبهتين   

من إبطال فعالية المسار الفلسطيني، ويشير تحليل صحيفة آنتي وار إلى أن إيهود باراك يسعى حالياً مرة                 
لعبة إفشال مسار المفاوضات مع سوريا عن طريق مسار         "قذرة  أخرى من أجل الدفع باتجاه هذه اللعبة ال       
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المفاوضات مع الفلسطينيين وإفشال مسار المفاوضات مع الفلـسطينيين عـن طريـق إفـشال مـسار                 
  ".المفاوضات مع سوريا

  : حسني مبارك–اجتماع باراك * 
 –وازنات العالقات المدنيـة     يتمتع باراك بالنفوذ القوي في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، وعلى خلفية ت          

العسكرية في الشارع اإلسرائيلي وتداعياتها على الرأي العام اإلسرائيلي فإن باراك يستخدم حالياً منصب              
عن طريق توظيـف مـا      " وزير الخارجية اإلسرائيلي  "وزير الدفاع اإلسرائيلي للقيام بمهمة إضافية هي        

ـ  لرئيسي إليهود باراك هو تحويل تأييد القطاع المدني في         والهدف ا " دبلوماسية الشؤون الدفاعية  "يعرف ب
الشارع اإلسرائيلي لصالحه ألنه إذا كان دوره الدفاعي قد جعله يسيطر علـى العـسكريين فـإن دوره                  

  .السياسي الخارجي سوف يتيح له إنجاز مهمة تقويض شعبية تسيبي ليفني والحلول مكانها
ك مع الهموم اإلقليمية للشارع اإلسرائيلي والتي يتمثل أبرزها         إيهود بارا " خارطة طريق "تنسجم وتتطابق   

  :في
  .الصراع مع سوريا• 
  .الصراع مع الفلسطينيين• 
  .أزمة الملف النووي اإليراني• 

  :ومن خالل هذه القضايا الثالثة يعمل باراك على ضوء اآلتي
  ".اللعبة" شكل السيطرة على ملف قطاع غزة والعمل باتجاه تحويل أزمة القطاع لتأخذ• 
حـسني  " بوابـة "النفاذ غير المباشر إلى ملف المفاوضات مع سوريا، وذلك عن طريق الدخول عبـر               • 

  .مبارك
 األمريكي حول ملف أزمة الملف النووي اإليرانـي عـن طريـق             –السيطرة على التفاهم اإلسرائيلي     • 
  . األمريكية البينية–العالقات االستخبارية اإلسرائيلية " بوابة"

  والسؤال الهام هنا، كيف يستطيع باراك تحقيق ذلك؟
بالنسبة لتحويل أزمة غزة إلى لعبة غزة، فإن الجنرال باراك يسعى جاهداً إلى الدفع باتجاه جعل مـصر                  
طرفاً في هذه األزمة على النحو الذي يؤدي إلى وجود ستة أطراف هي حركة حمـاس، حركـة فـتح                    

  .، الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، إسرائيل، مصر)السلطة الفلسطينية(
تركز اللعبة على ممارسة الضغوط على مصر وتحميلها مسؤولية هجمات حركة حماس التي تنطلق من               
القطاع ضد إسرائيل على غرار نفس النموذج الذي كان إيهود باراك يحمل به ياسر عرفـات والـسلطة                  

وتقول المعلومات بـأن    . ها حركة حماس ضد إسرائيل    الفلسطينية المسؤولية عن الهجمات التي كانت تشن      
جهاز المخابرات العسكرية اإلسرائيلي يقدم حالياً الكثير من المساعدات لعمليات تهريب األسـلحة إلـى               
داخل القطاع على النحو الذي يعزز شن الهجمات ضد إسرائيل بما يؤدي إلى تعزيز قدرة إسرائيل فـي                  

  :وقد أوردت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية تقريرين في هذا االتجاه!! ينتوجيه اللوم والمسؤولية للمصري
وزعت الحكومة المصرية وثيقة إلى أعضاء الكونغرس األمريكي تـشير علـى أن بعـض الجنـود                 • 

  .اإلسرائيليين يتعاونون مع المهربين في إدخال األسلحة والعتاد العسكري إلى قطاع غزة
ئيلي عافي ديختر القائل بأن مصر قادرة خالل يوم واحد أن توقف كل         تصريح وزير األمن العام اإلسرا    • 

  .عمليات التهريب إلى داخل القطاع
 –وتأسيساً على ذلك فإن توريط مصر يهدف إلى إدخالها مرة أخرى ضمن دائـرة الـصراع العربـي                   

  :اإلسرائيلي بما يتيح إلسرائيل
  .تخريب عالقات مصر مع أمريكا واالتحاد األوروبي• 
  . قطع المساعدات األمريكية والغربية عن مصر•
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توفير المبررات الالزمة لدفع الرأي العام اإلسرائيلي لمساندة التوجهات اإلسرائيلية القاضية باستهداف            • 
  .مصر

حـسني مبـارك،    " بوابة"أما بالنسبة لعملية النفاذ غير المباشر لملف المفاوضات مع سوريا عن طريق             
إبعاد وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفيني عن دور الوساطة التي تقوم بها            فتركز خطة باراك على     

مصر بين سوريا وإسرائيل، وقد نجح باراك في ذلك بعد استخدامه للتقارير الدفاعية االستخبارية التـي                
لى إطـالق   رفعتها المخابرات العسكرية التابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية على النحو الذي دفع ليفني إ            

تصريحات انتقدت بشدة الدور المصري في عمليات تهريب األسلحة والعتاد إلى قطاع غزة وذلكم علـى                
وزيـرة الخارجيـة    "النحو الذي دفع الرئيس حسني مبارك إلى أن يوجه انتقاداً شديد اللهجة قال فيه بأن                

ى تصريح الـرئيس المـصري      ، وينظر المراقبون إل   "اإلسرائيلية تسيبي ليفني قد تجاوزت حدودها معي      
باعتباره قد وضع حداً ألي احتماالت لدور دبلوماسي جديد يمكن أن تقوم بـه الخارجيـة اإلسـرائيلية                  

 اإلسرائيلي وسوف يكون البديل لدبلوماسية      –ووزيرتها ليفني مع المصريين في قضايا الصراع العربي         
اإلسرائيلية، ولما كان إيهود باراك هـو وزيـر         وزارة الخارجية اإلسرائيلية هو دبلوماسية وزارة الدفاع        

دبلوماسية سوريا، ودبلوماسية صراع    : الدفاع فمن الممكن التوقع بأنه أصبح أكثر حظاً في السيطرة على          
  .غزة

 األمريكي إزاء ملف إيران النووي يشرف باراك حالياٌ على          –وبالنسبة للسيطرة على التفاهم اإلسرائيلي      
 األمريكية المشتركة بالنسبة للمعلومات االسـتخبارية التـي تـم           –بارية اإلسرائيلية   اللجان الفنية االستخ  

وتقول بعض التـسريبات بـأن االسـتخبارات العـسكرية          . الحصول عليها عن طريق إسرائيل وأمريكا     
ي اإلسرائيلية تعمل حالياً باتجاه تقديم المزيد من المعلومات االستخبارية التي تتيح لمجلس األمـن القـوم               

على تقرير التخمين االستخباري األخير الذي اسـتبق قيـام إيـران            " االلتفاف"األمريكي والبيت األبيض    
  .بالعمل من أجل الحصول على األسلحة النووية

عموماً، دخل الجنرال إيهود باراك على الحكومة كوزير للدفاع ولكنه استطاع توظيف توسيع نطاق مهام               
عله يدخل إلى حلبة الصراع السياسي اإلسرائيلي األمر إلي يشير إلى أن            وزير الدفاع على النحو الذي ج     

قطبي الصراع السياسي اإلسرائيلي المقبل هما وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ووزيرة الخارجيـة              
هذا، . اإلسرائيلية تسيبي ليفني، أما نتينياهو زعيم الليكود فمن المؤكد أنه سيلعب لعبة المناورة بين االثنين          

والجدير بالمالحظة حالياً، هو أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي أولمرت، سوف يكون قد انتهى دوره               
كالعب في ساحة الصراع الداخلي اإلسرائيلي، وبالتالي تحولت توقعات صراع أولمرت وتسيبي ليفنـي              

كثـر حظـاً إذا اسـتطاع       باتجاه ترجيح صراع باراك مع تسيبي ليفني، وسوف يكون الجنرال باراك األ           
  .حرمان ليفني من مزايا تحركات دبلوماسية إسرائيل الشرق أوسطية

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧موقع الجمل 
  
  ))البراق(( يخاطب فلسطينيي لبنان عبر  لحركة حماسرئيس المكتب السياسي .٤٩

لحركـة  على أبواب العام الستين للنكبة، وفي الذكرى العشرين النطالقتها وجه رئيس المكتب الـسياسي               
  :نص الرسالةمن حماس خالد مشعل رسالة إلى فلسطينيي لبنان عبر البراق، نورد في ما يلي مقتطفات 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، خاتم االنبياء والمرسلين، وعلى آله وصـحبه                

  : ن وبعدأجمعين، وعلى جميع إخوانه األنبياء والمرسلي
فهذه الكلمة من القلب والعقل إلى كل أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وعلى وجه خاص إلى أبناء شعبنا                  
العظيم في الشتات، في مهاجره القاسية حيث يحمل معه الوطن في القلب والعقل وفي الوجدان، وحيـث                 

 العظيم صورة عظيمة عـن تمـسكه        يعيش بذاكرته الحية تتوارثها األجيال جيالً بعد جيل، ليعطي شعبنا         
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بوطنه وأن كل سنوات الشتات والغربة لن تثنيه عن وطنه سواء العمل من أجل تحريره أو العمـل مـن              
  .أجل ضمان عودته إن شاء اهللا إلى هذا الوطن المبارك

  : أيها اإلخوة األحبة في هذه المناسبة أود التركيز في كلمتي على القضايا التالية
ق شعبنا في العودة، وهو الحق المقدس، الحق الوطني الذي يمثل جوهر القضية، يحاول العدو أن                ح: أوالً

يحرمنا منه، ولكن أنّا له أن ينجح في ذلك، حق العودة هذا حقٌ فردي بقدر ما هو حق وطني عام لكـل                      
أو أن يتنـازل    الشعب الفلسطيني، ولذلك ليس من أحد مخول أن يساوم على هذا الحق أو أن ينتقص منه                 

إن . عنه، هذا الحق نتمسك به فعالً وقوالً وممارسةً ونسعى إلى إنجازه، وسوف يتوج بالنجاح بـإذن اهللا                
إرادة شعبنا، هذه اإلرادة العظيمة سوف تنتصر في نهاية المطاف، وسوف يعود هذا الشعب العظيم إلـى                 

ن بعقلية العدو ويفكرون بالنيابة عنه      وطنه بصرف النظر عن كلِّ الحجج التي يحاول بعض الذين يفكرو          
ـ   إذا تمسكنا بحق العودة، إذا أصررنا أن يعود كّل فلسطيني إلى قريته إلـى              )) إسرائيل((وماذا سيحدث ب

مدينته إلى األرض التي ولد فيها، ولد هو فيها، أو ولد آباؤه وأجداده أن يعود إليها في أي شبٍر من وطننا                     
ـ       الفلسطيني المعروف بحدوده،     ، هذه أرضنا   ))إسرائيل((بجغرافيته، بأبعاده، نحن ال نفكر ماذا سيحصل ب

وهذا حقنا، ونحن ما يعنينا هو حق الشعب، نحن ما يعنينا أن نفكر بهموم شعبنا بحقوقـه بقـضيته ال أن          
  )).إسرائيل((نفكر ما هو مصير 

ليس أو ما بعده وعبـر كـل        ونحن على ثقة أن كّل المؤتمرات وكل مشاريع التسوية سواء ما قبل أنابو            
السنوات الماضية أو ما هو قادم ومخبوء ال تستطيع كل تلك المـؤامرات والمـؤتمرات والمـشاريع أن                  

  .تصادر هذا الحق، حق العودة وال أن تصادر أي من حقوق شعبنا الفلسطيني
كبر في النـضال    لقد كان شعبنا في الشتات يتصدر المسؤولية األ       . هي حول دور شعبنا في الشتات     : ثانياً

الفلسطيني جنباً إلى جنب مع إخوانه في أرض الوطن، لقد حمل شعبنا في الشتات هم الثورة الفلسطينية،                 
هم القضية الوطنية، ضحى بعشرات اآلالف من أبنائه وقاد النضال الوطني عقوداً طويلة، لكن ظـروف                

ة ودول الطوق وعلـى أرض فلـسطين        الجغرافيا والسياسة والتطورات التي طرأت على المنطقة العربي       
  .جعلت هذا الدور يتراجع، ليس تقاعساً من شعبنا ولكن الظروف كانت قاهرة

أقول إن فلسطين طائر ال يمكن أن يطير بدون جناحين الداخل والخارج، وال يمكن ألحد أن يصادر حق                  
ة، ونحن إن شـاء اهللا      الشعب الفلسطيني في الخارج في العمل لقضيته مهما كانت الظروف قاسية وصعب           

نحن جادون وماضون إلعادة االعتبـار      . في حركة حماس وفي المقاومة الفلسطينية واإلسالمية والوطنية       
لذلك نحن ندعوكم أيها األحبة وأنـا أعـرف صـعوبة           .. لدور شعبنا في الشتات بحيث يتعاظم ويتنامى      

ومن ساحة إلى ساحة ولكن أدعـوكم أن        الظروف التي تحيونها وتفاوت هذه الظروف من قُطٍر إلى قُطٍر           
  .نستعيد الثقة بأنفسنا لنمارس هذا الدور الكبير تجاه شعبنا

أطمئنكم على الوضع الفلسطيني العام، أنا أعلم حجم القلق الذي يساور الجميع بسبب مـا أصـاب                 : ثالثاً
ضفة والضفة بعيداً عـن     صفنا الفلسطيني من خلل وانقسام ومن هذه الحالة التي تعيشها غزة بعيداً عن ال             

هذا االنقسام السياسي غير المسبوق والذي جاء بعوامل عديدة أهمها التدخالت الخارجية التـي ال               . غزة
تريد لشعبنا أن يعيش ال في ديمقراطية وانتخابات وال أن يعيش بقراره الوطني، هذا التدخل االسـرائيلي                 

  . االقتتال والصراع الداخلياألمريكي السافر الذي يريد أن يزج شعبنا في أتون 
أعلم حجم القلق، ولكن أقول لكم نعم ال يقلل أحد من حجم المخاطر وعلينا أن نكون يقظين، هناك خطـر              
كبير يهددنا جميعاً، ولكن في النهاية إرادتنا ستنتصر إن شاء اهللا على صعيد الوضع الداخلي، نحن سنبذل            

نقسام الوطني وأن نعود إلى طاولة الحوار لنبحث كل شـيء           جهداً كبيراً من أجل أن نعالج الخلل في اال        
وأن نعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه       .. أن ننتصر لوحدتنا الوطنية   . على أسس وطنية واضحة   

النقطة بالغة األهمية وعلى الشعب في الداخل والخارج أن يصر عليها، ألن شـعبنا اليـوم يفتقـر إلـى        
  .مرجعية وطنية
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سعى إلى بناء مرجعية وطنية قوية تعبر عن الداخل والخارج وتعبر عن كل فلسطيني فـي كـل                  نحن ن 
مكان، وتمثل المرجعية القوية التي تحسن األمور وتحسن السياسات والمواقف وتجعل برامج شعبنا تسير              

ـ                وق في االتجاه الصحيح وتشكل صمام أمان وضمانة الستقامة المسار الوطني والمحافظـة علـى الحق
  ..الفلسطينية

أختم حديثي أيها األحبة بكلمة إلى أهلنا الصامدين األوفياء في لبنان، لسنا بحاجة إلى التذكير طويالً بهذه                 
وهذه الحالة التي تعيشونها فـي      . المعاناة القاسية التي تعيشونها بعيداً عن أرض الوطن منذ عقود طويلة          

  .الثورة الفلسطينيةلبنان بعد سنوات طويلة من تضحياتكم في سياق 
لكن أقول ما زلنا نحن في حماس وفي قوى المقاومة الفلسطينية نسعى أن نجعل الحالة الفلـسطينية فـي                   

نعم ضد التوطين ومشاريعه، لكننا في الوقت ذاته ضد البديلين، أي ضد وضع شـعبنا               . لبنان حالة سوية  
دة البعيدة، واآلخر السيئ هو أن يعيش اإلنسان        فيهما وكالهما مر وسيئ، بديل التهجير إلى األماكن البار        

لذلك بجهدنا في كل المجـاالت      . بدون مقومات الحياة الكريمة دون فرص العمل، بدون مقومات الصمود         
السياسية أو التفاهم مع الدولة اللبنانية لتوفير األمن لشعبنا بجهد اجتماعي وخيري وسياسي إن شـاء اهللا                 

در إمكاناتنا واألمر ال يتم إال بالتفاهم مع أهـل البلـد وحكومتـه وسـلطته                ونسعى أن نخفف المعاناة بق    
  .. اللبنانية

ال شك أن مخيم نهر البارد ما زال جرحاً نازفاً، ولقد أوضحنا موقفنا في السابق، نحن مصرون على حق                
، سـواء فـي     شعبنا في العودة إليه وإعادة بنائه وإعماره، ونحن نتابع جهودنا مع الجميع من أجل ذلـك               

وإلى أن يحدث ذلك، فإن جهود إخوانكم فـي حمـاس واألطـراف الفلـسطينية      . المخيم الجديد أو القديم   
موصولة لتوفير الحياة الكريمة وإلغاثة اإلخوة األعزاء الذين حرموا حتى من المخيم بعد أن حرموا من                

  .أرض الوطن
ويات المحافظة على أمن مخيماتنا وأن      أمن المخيمات ضرورة وطنية ومصلحة وطنية، وعلى رأس األول        

نحن لسنا طرفاً فـي     . نمنع أي طرف من أن يزجها في أية معارك جانبية أو في األزمة اللبنانية الداخلية              
وفي ذات الوقت نتمـسك بحـق   . الصراع، نحن نتمنى األمن والسالمة للبنان بكل شعبه وأرضه وفرقائه     

  .وأن ال يدفع ثمناً ألخطاء غيرهشعبنا بحقوقه اإلنسانية وأن يعيش آمناً 
أسأل اهللا تعالى أن يجعل هذه األزمة قصيرة األجل حتى نخرج جميعاً من أتونها ومن تداعياتها السلبية،                 
ونسأل اهللا تعالى الفرج لشعبنا في الداخل والخارج وأن تكون العودة إلى أرض الـوطن سـريعة، وأن                  

حرر وتحرير وعودة وتخلص من االحتالل وإقامـة الدولـة          يتحقق لشعبنا كل ما يتطلع إليه من حرية وت        
إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت     . وما ذلك على اهللا بعزيز    . الفلسطينية الحقيقية على أرضنا وبسيادة كاملة     

  . أقدامكم
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  أخوكم خالد مشعل
 ٢٠٠٧ديسمبر /شهرية البراق كانون األول

  
  تفاوض وهمي .٥٠

  حمد عمرابيا
 في المئة من أراضي الضفة الغربية مع تهويد القدس الشرقية وضواحيها بنسبة مئة ٦٠تهويد أكثر من 

ولكسب الوقت تحتاج إسرائيل إلى عملية تفاوضية وهمية مع الجانب . في المئة أصبح مسألة وقت فقط
أال يدرك الرئيس محمود . يالفلسطيني بال جدول زمني محدد إلى أن يستكمل مشروع التوسع اإلسرائيل

 عباس أبومازن هذه الحقيقة التي لم يعد إدراكها بحاجة إلى استنباط؟  
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يوم اإلثنين انفضت الجولة التفاوضية الثانية عندما طالب الجانب الفلسطيني بتجميد عمليات التوسع 
 حاسم بمقاطعة وعوضاً عن اتخاذ قرار. االستيطاني، ورفض الجانب اإلسرائيلي الطلب بعناد صريح

التفاوض أعلن الرئيس الفلسطيني أن وفده سوف يظل مصراً على أن تكون مسألة االستيطان البند األول 
 .  على جدول أعمال الجوالت التفاوضية المقبلة

فالقبول الفلسطيني بالمشاركة في عملية تفاوضية عقيمة . إنه موقف فلسطيني أقل ما يقال عنه أنه غريب
ى هو بالضبط ما تريده إسرائيل من أجل شراء الوقت إلى أن يكتمل تنفيذ مشروعاتها ومفتوحة المد

  .  االستيطانية في القدس وبقية أراضي الضفة الغربية
 منزالً في ٧٥٠عشية هذه الجولة التفاوضية الثانية أعلنت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية مشروعاً لبناء 

 بناء جدار الفصل فارضاً في طريقه أمراً واقعاً جديداً بضم ضواحي القدس، وعلى هذه الخلفية يتواصل
  .  المزيد من األراضي والقرى ومناطق مصادر المياه الفلسطينية لتكون تحت السيادة اإلسرائيلية

تأسيساً على هذه الحقائق فإن مواصلة الجانب الفلسطيني المشاركة في جوالت العملية التفاوضية ومع 
أجل، .  العلني على رفض تجميد عمليات التوسع االستيطاني يعتبر أمراً غير مفهوماإلصرار اإلسرائيلي

 التابعة لها في إدانة الموقف "فتح"لقد تبارت الشخصيات القيادية في السلطة الفلسطينية وحركة 
  .  اإلسرائيلي

رس إن  وقال قدورة فا"غير شرعي"صائب عريقات كبير المفاوضين وصف النشاط االستيطاني بأنه 
  ..  إسرائيل تستخف بالقيادة الفلسطينية وتستخف بنتائج أنابوليس"

، وقال قيادي آخر إن المفاوض الفلسطيني يذهب إلى طاولة المفاوضات وهو يعرف "وتستخف بكل شيء
نتيجة هذه المفاوضات سلفاً من خالل ما تبدي الحكومة اإلسرائيلية من استحقار لكل المؤتمرات وكل 

  .  االلتزامات
إنها كلمات قوية لكنها تبقى فارغة المضمون ما دامت القيادة : "استحقار".. "استخفاف".. "غير شرعي"

الفلسطينية العليا تتجاوب رغم الالشرعية واالستخفاف واالستحقار مع الرغبة اإلسرائيلية في استمرار 
راضي الفلسطينية نحو غاياته عملية تفاوضية وهمية، بينما يمضي المشروع التوسعي اإلسرائيلي على األ

  .  المرسومة
فمع إصدار تلك الكلمات القوية الفلسطينية في سياق إدانة . على أن هناك شيئاً آخر يجتذب االنتباه

 فإن من المالحظ أن قيادات السلطة تتحاشى تماماً إصدار أي عبارات - على فراغ مضمونها -إسرائيل 
 تأتي حتى على مجرد ذكر الشريك االستراتيجي األعظم للدولة مماثلة ضد الواليات المتحدة، بل وال

اليهودية، علماً أن اإلدارة األميركية لم تشأ أن تتخذ أي موقف حازم تجاه العمليات االستيطانية 
  .  اإلسرائيلية

ادة هل من المستغرب أن تعتمد إسرائيل والواليات المتحدة االستخفاف كمبدأ ثابت للتعامل مع القي.. وبعد
  الفلسطينية؟  

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧البيان  
  
  !اسرائيلي)..ابو غنيم( .٥١

  سالمة عكور
وحكومة سالم فياض قد ادركتا بعد اعالن اسرائيل عن برنامجها          " ابو مازن "ليس ثمة شك في أن سلطة       

في ضواحي القـدس الـشريف ان حكومـة         " ابو غنيم "وحدة سكنية على جبل     " ٧٠٠"لبناء ما يزيد عن     
في اطـار خطـة خارطـة       " انابوليس"جادة في انجاح عملية التفاوض التي بدأت اثر لقاء          اولمرت غير   

الطريق التي تنص على وقف عمليات االستيطان االسرائيلي في المناطق الفلسطينية ومن ضمنها منطقة              
ال سيما وان حكومة اولمرت قد قررت بناء هذا العدد الكبير من الوحـدات الـسكنية                ... القدس الشريف 
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" ١٦"دولة شاركت فيه من بينهـا       " ٦٠"وبنتائجه وبموقف   " انابوليس" مستخفة بلقاء    ،"ابو غنيم "على جبل   
..( قانونية وانسانية " ابو غنيم   "واالنكى ان اولمرت يعتبر بناء الوحدات السكنية على جبل          .. دولة عربية 

اليام ان حكومة اولمرت تمـارس      واحسب ان القيادة الفلسطينية التي شاركت في هذا اللقاء تالحظ هذه ا           
فهي تمارس سياسة العـدوان علـى قطـاع غـزة مـن البـر               ..سياسة خبيثة وعنصرية على مسارين    

فتطارد وتغتال قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية وتقتل المدنيين العزل بالجملة وتجرف المـزارع             ..والجو
 وفـي   ،"االرهابيين"و" االرهاب" ارب  وكل ما تجده في طريق اجتياحاتها لضواحي غزة بدعوى انها تح          

الوقت نفسه تواصل سياسة االستيطان والتوسع على حساب اراضي الضفة الغربية وبخاصة في ضواحي              
ولم تكتف بذلك بل تواصل حملة المطاردة واالعتقاالت بالجملة في صـفوف الكـوادر              ..القدس الشريف 

ديم المفاوض الفلسطيني اي تنازل عن حـق        الوطنية بحجة انها تمارس التحريض ضد اسرائيل وضد تق        
وهكـذا يتبـين    "..١٩٦٧حزيـران   ٥" وعن اي جزء من االراضي المحتلة في عدوان          ،العودة لالجئين 

القسرية الذي دعا اليه الرئيس بوش بحماسة اعالمية دعائية مكـشوفة           " انابوليس"وبجالء شديد ان والدة     
الفلسطيني بعد ما عرفه عن الموقف االسرائيلي قبل واثناء         وعلى الجانب   ..ميتا" خداجا" ومريبة قد انجبت  

 ان يتوقف ليعد حتى االلف قبل ان يقرر استئناف هكذا مفاوضات            ، اولمرت االخير  -وبعد لقاء ابو مازن     
ال سيما وقد اتضحئ للقاصي والداني ان حكومة اولمرت تلعـب حاليـا             ..عقيمة مع الجانب االسرائيلي     

 بين حركتي حماس وفتح في القطاع وفي الضفة من اجل تصعيد النزاع بينهمـا               على الخالف او النزاع   
صحيح ان حكومة اولمـرت     ..والحيلولة دون لقائهما واعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر التفاهم بينهما         

قد نجحت بالتعاون مع ادارةالرئيس بوش في تأليب الدول االوروبية واللجنة الرباعية ضد حركة حماس،               
ونجحت في احكام الحصار على قطاع غزة وحرمان اهله من عناصر الحياة الرئيسية كالمواد التموينيـة                
والدوائية والطاقة على كل ما في هذا من قسوة، اال ان سكوت السلطة الفلسطينية وحكومة فياض والعديد                 

يعتبر االقسى واالشد   من العواصم العربية ازاء هذا الحصار العنصري الجائر بل ومشاركة بعضها فيه،             
  ..مضاضة ومرارة

ومهما قيل عن تمسك السلطة وحكومة فياض بالثوابت الفلسطينية وبالصمود وبعدم التنازل عن الحقـوق               
بل وان القضية الفلـسطينية     ، اال انه يجب القول ان حركة النضال الوطني الفلسطيني في تراجع           ،الوطنية

 والتردي والوهن في الوضع العربي كـل ذلـك          ،مي والدولي صحيح ان الواقع االقلي   ..باسرها في تراجع  
 والقطيعة المخزية بين قطاع     ،لكن االنقسام والنزاع بين حركتي حماس وفتح      ..يلعب دورا في هذا التراجع    

 بل واالصرار على عدم االسراع في فتح قنوات الحوار المخلص وغير المشروط             ،غزة والضفة الغربية  
ة والتي قد يكون التشبث بالسلطة وبامتيازاتها دافعا رئيسيا في استمرار النزاع            بين هذه االطراف المتنازع   

ال سيما وان اسرائيل باطماعها هـي       .. بينها هو العامل الكبير والسبب الرئيس في هذا التراجع المحزن         
الولى من هنا فان على الرئيس محمود عباس بالدرجة ا        .. الرابحة في هذه المعادلة غير متكافئة االطراف      

تقع مسؤولية القيام مبادرة سريعة وفورية لفتح باب الحوار مع حركة حماس وبذل كل جهد يساعد علـى            
  .. اعادة تحقيق الوحدة الوطنية والقيام بانطالقة جديدة لحركة النضال الوطني الفلسطيني

 ٢٨/١٢/٢٠٠٧الرأي
  
  بقاء اسرائيل مرهون بدولة فلسطين  .٥٢

  سيفر بلوتسكر
تسعون سنة على تصريح بلفور، وسـتون  :  سنة احتفاالت في اسرائيل٢٠٠٧كون سنة كان يفترض ان ت 

سنة على قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة انشاء دولة يهودية واربعون سنة على االنتصار في حـرب                 
في نظرة الي الوراء لم يذكر أي واحد من هذه التواريخ باحتفـال بـل مـرت اسـرائيل                   . االيام الستة 
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حتي إن رئيس الحكومة اولمرت لم ينجح في ان يضمن برنامجه الزمني الظهور المراسـمي               . هابجوار
  .لقد كان على سفر). نوفمبر(الثابت أمام الصحافة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 

إن عدم استعداد الجمهور الن يحتفل بتـواريخ هـي          . هل بغضنا االحتفاالت؟ اجل هذا لكن ليس هو فقط        
: الـسبب أعمـق   . ات طريق في التاريخ الصهيوني ليس نتاج عدم االكتراث والشعور التهكمي فقط           عالم

فكثيرون يسألون انفسهم هل هناك مكان لالحتفال بسلسلة انتصارات الفكرة الصهيونية، في حين يتـسلل               
ود في الشرق   بالتدريج الي وعينا الشك في أمر بقاء المشروع التاريخي القامة وطن قومي ذي سيادة لليه              

  .يتسلل الخوف من أننا نشهد تهاوي تصور دولتين لشعبين وشروق دولة واحدة ألمتين . االوسط
عدت في المدة االخيرة من لقاءات مع عرب وفلسطينيين، وأشعر ان معسكر مؤيدي اقامة دولة فلسطينية                

ـ      . مستقلة ومنفصلة عن دولة اسرائيل أخذ يقل بينهم        نة فقـط شـاهدا علـى       إن أمورا كانت تري قبل س
  . اليهودي، تبدو لهم االن أداة ضغط النشاء منطقة دولة مشتركة-االستعمار االسرائيلي 

إن الممثلين الفلسطينيين منذ بضع سنين، ومن المؤكـد انـه منـذ             . النظام االقتصادي في المناطق   : مثال
 التي أقرت فـي     ،اقات باريس االنتفاضة الثانية، يطلبون ان يثيروا في كل منتدي اقتصادي طلب حل اتف           

  . حدا اقتصاديا خارجيا موحدا السرائيل ولفلسطين يسمي غالفا جمركيا مشتركا ١٩٩٤
رأي خبراء االقتصاد الفلسطينيون، وخاصة أبناء الجيل الشاب، توحيد الضريبة الجمركية هـذا تعبيـرا               

ح بين اسـرائيل والـسلطة      وقد طلبوا مد خط حدودي اقتصادي واض      . محسوسا عن االحتالل االسرائيلي   
فوجئت االن لسماعي إياهم يمتـدحون      . الفلسطينية، وأن يجسد بذلك انفصال وسيادة االقتصاد الفلسطيني       

  .الغالف الجمركي المشترك ويرونه خاصة النظام الصحيح
حركة حرة للبضائع، والخـدمات،     : تنحصر مطالبهم االن في تطبيق تام ودقيق لـ اتفاق باريس البغيض          

ال . وقالوا لنا أزيلوا الحواجز فقط وسيكون كل شيء على ما يرام          . ناس والمال بين المناطق واسرائيل    وال
إن اقتصادا واحدا للشعبين كما يـرون       . يحتاج الي أي جدار فصل، أو سور أو حد اقتصادي بينكم وبيننا           

واالوروبيـون بـل    يفهم هذا الـسعوديون، والقطريـون،       . مرحلة في الطريق الي دولة واحدة للشعبين      
وهم يدركون انه بقيت مدة زمنية قصيرة فقط النقاذ فكرة دولة فلسطينية على حدة ودولـة                . االمريكيون

ومن هنا يأتي االستعداد الظاهر للغرب للتبرع بمليـارات الـدوالرات العـادة بنـاء               . يهودية على حدة  
  .االقتصاد الفلسطيني وتعزيزه ككيان اقتصادي مستقل

طين التزمت الدول المانحة أن تحول الي حكومة أبو مازن المتعثرة مساعدة خيالية تبلـغ               ليس لحب فلس  
أال وهو منع انهيـار خطـة       : يفترض ان يستعمل هذا المال في االساس لهدف واحد        .  مليار دوالر  ٧,٥

 وربمـا   .التقسيم والتعجيل باقامة دولة فلسطينية الي جانب دولة اسرائيل قبل ان يكون االمر متأخرا جدا              
  .اصبح االمر متأخرا جدا

 العالمات البارزة لتغير توجه صاغة الرأي العام في العالم العربي هي التحول عن استعمال كلمـة                 ىاحد
 التحرير والي انسحاب المحتل عائدا الـي        ىيدعو خطاب االحتالل ال   . احتالل الي كلمة تمييز عنصري      

 احترام حقوق جميـع الجماعـات العرقيـة    ىيدعو الارضه والي حدوده؛ أما خطاب التمييز العنصري ف       
ينتهي نظام االحتالل بتقسيم البالد؛ وينتهي التمييز العنصري بعدم         . والقومية التي تعيش في الدولة نفسها     

  .تقسيم البالد
قليلون هم القادة في اسرائيل الذين يفهمون كامل معني ساعة الرمل التي أخذ ينفد رملها لحـل دولتـين                   

خرجنـا مـن    : فيما يتعلق بالجمهور العريض يتخيل انه تم تحقيق اتفاق طالق تام للفلسطينيين           . لشعبين  
.  اسرائيليين في أريحـا    ى فلسطينيين عندنا وال نر    ىال نر . غزة، وبنينا الجدار تقريبا وفصلنا االقتصادين     

لطريق بينها وبين دولة     تقصر ا  ،فهنا ينشأ واقع جديد وخطر لـ ادارتين في دولة واحدة         : هذا إيهام للذات  
في السنة الستين للدولة اصبح انشاء دولة فلسطينية مستقلة منفصلة عـن اسـرائيل              . ثنائية القومية واحدة  

   .حاجة وجودية ال للفلسطينيين بل لليهود
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