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  هنيةوحدة برئاسة الانباء عن اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة  .1

 ذكـرت مـصادر     : حكمت يوسـف   ،غزةنقالً عن مراسلها في      14/1/2007خبارية  وكالة سما اإل  نشرت  
فلسطينية رفيعة المستوي فجر اليوم ان االعالن عن حكومة الوحدة الوطنية سيكون نهاية الشهر الحالي فـي       

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة سـما         .القاهرة وبحضور كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية     
 الرئاسة الفلسطينية برفع الحصار فور      لىدة دول عربية ودولية وفي مقدمتها المملكة االردنية تعهدت ا         ان ع 

وكشفت المصادر ان العديد من الدول العربيـة تجـري خـالل هـذه          . االعالن عن حكومة الوحدة الوطنية    
ع الحـصار المفـروض     الساعات اتصاالت حثيثة مع االدارة االمريكية ودول االتحاد االوروبي من أجل رف           

وعن لقاء رايس عباس اليوم االحد قال مسؤول       .علي الشعب الفلسطيني في حال االعالن عن حكومة الوحدة        
آخر ما توصلت اليه نتائج تشكيل حكومـة        ى  بارز في ديوان الرئاسة لوكالة سما ان عباس سيطلع رايس عل          

 انه تم حـسم     ىوكشف المسؤول ال   .جها السياسي  بالحكومة الجديدة وبرنام   هاالوحدة الوطنية وسيحاول اقناع   
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عدة قضايا هذه الليلة تتعلق بالتشكيلة النهائية لحكومة الوحدة وكان مسؤول سابق صرح لوكالة سما إنه تـم                  
وأفاد بأنه تم التفـاهم بـشأن البرنـامج         . حسم قضية وزارتي المالية واالعالم وتبقى قضية وزارة الداخلية        

 .لكشف عن تفاصيله إال أنها أشارت إلى أنه يستند أساسا إلى برنامج الوفاق الوطني             السياسي للحكومة دون ا   
وتقوم المحادثات أساسا على تولي هنية رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة في حين تسند وزارات الداخلية                

 .والخارجية والمالية إلى شخصيات مستقلة يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل معها
 تكشفت امس مالمح اتفاق يتبلور بين عباس وخالد مشعل :رام اهللامن  14/1/2007 الحياةوأضافت 

وقالت مصادر متطابقة في الجانبين . لتشكيل حكومة وحدة تخرج الفلسطينيين من االزمة الوطنية الراهنة
وزير المال تختاره : انهما اتفقا على احالة الحقائب الثالث الرئيسة في الحكومة لمستقلين على النحو التالي

 .فتح ووزير الداخلية تختاره حماس، والخارجية تتوافق عليه الحركتان، على ان يبقى هنية رئيسا للوزراء
وقالت المصادر ذاتها ان فتح اختارت سالم فياض لتولي حقيبة المال فيما توافقت الحركتان على تولي 

ر ان تقدم حماس في الساعات المقبلة مرشحها لتولي وينتظ .النائب المستقل زياد ابو عمرو حقيبة الخارجية
وزارة الداخلية، لكن الجانبين اتفقا على ان يكون صاحب هذه الحقيبة شخصية مستقلة مقربة من الحركة 

   .وليس أحد قيادييها البارزين
 وفضلت مصادر في فتح مقربة من الحوارات الجارية التريث قبل اعطاء تصريحات متفائلة خشية تعرض

الجهود الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية الى انتكاسة مماثلة لتلك التي اصابت جهودا مماثلة سابقة على 
  .لكن هذه المصادر اقرت بوجود تقدم مهم على طريق بلورة اتفاق نهائي بين الطرفين. هذه الطريق

عاطف عدوان وزيـر    .د  إلى أن   سمية درويش  ،غزةنقالً عن مراسلته في      13/1/2007موقع ايالف   وأشار  
وحول ما تناولته    شؤون الالجئين كشف في حديث خاص إليالف، بان هنية سيكون رئيس الحكومة القادمة،            

هـذا    ":وسائل اإلعالم بأن وزارة المالية والخارجية واإلعالم لفتح ووزارة الداخلية لشخصية مستقلة، قـال             
 ".كالم إعالمي وكلها توقعات

العـزب  و أشرف أبـو الهـول        والدوحة، غزةنقالً عن مراسليها في      14/1/2007األهرام المصرية   ولفتت  
 في حماس توقع أن يتم اإلعالن عـن االتفـاق           ى مصدر رفيع المستو    إلى أن  وكاالتعن ال الطيب الطاهر و  

وكشف المصدر النقاب عن حدوث اجتماعات مهمة بـين فـتح     .  ومشعل  بشكل نهائي عقب اللقاء بين عباس     
 الحماسـية   - وإعادة العالقات الفتحاوية     ، من أجل تصحيح خطاب محمد دحالن      ،الضفة الغربية وحماس في   

 وكشف المصدر أن ضغوطات مورست من قبل قادة فتح في الضفة الغربية لكي يكـون                 . إلي الطريق السليم  
   . خطاب أبو مازن مغايرا لخطاب دحالن الذي اعتبر مزعجا لقادة فتح في الضفة حسب المصدر

بحث الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر مع خالد مشعل في اتصال هـاتفي امـس آخـر                   على صلة،   
وأكدت مصادر دبلوماسـية بالدوحـة لمراسـل االهـرام            . مستجدات تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية     

قطرية تستند  وأشار المصادر الي ان الرؤية ال      .استمرار جهود الوساطة القطرية لعقد لقاء بين عباس ومشعل        
 تقريب وجهات النظر بين الحركتين الفلسطينيتين ونبذ االقتتال الداخلي تمهيدا لتـشكيل حكومـة وحـدة                 ىال

    . وطنية
عـن  لقمان إسـكندر و   و محمد إبراهيم     وعمان، رام اهللا نقالً عن مراسليها في      14/1/2007البيان  وجاء في   
شاعر امس أن هناك اتـصاالت مكثفـة تجريهـا عـدة     أعلن نائب رئيس الوزراء ناصر الدين ال  : الوكاالت

مشيرا الى ان فتح وحماس ستوقعان تفاهمـا بمقـر           أطراف فلسطينية وعربية من أجل إقامة حكومة وحدة،       
المقاطعة برعاية عباس وحضور ممثلين عن القوى الفلسطينية يتضمن بنودا مهمة لتعزيز الجبهة الداخليـة               

 . يووضع حد لحوادث االقتتال الداخل
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لأليام ان النائب        : القدسمن   14/1/2007األيام الفلسطينية   وأوردت  

مروان البرغوثي، يلعب دوراً بارزاً وقيادياً في االتصاالت الجارية بشأن التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة               
  .الوحدة الوطنية، دون الكشف عن التفاصيل

  
  
 



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 5ص  |   601: العدد   |   14/1/2007 حداأل: التاريخ

   ويتهم أميركا وإسرائيل بالسعي إلشعال حرب أهليةاء العنف الداخلي يحث على انههنية .2
 دعـا رئـيس الـوزراء       : صالح النعـامي   ،غزةنقالً عن مراسلها في      14/1/2007الشرق األوسط   نشرت  

الفلسطيني إسماعيل هنية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفـاق الـوطني، واسـتئناف                 
.  مؤكداً ضرورة وقف كافة أشكال الصدام الداخلي والحمالت اإلعالميـة التحريـضية            الحوار بين الفصائل،  

واضاف في خطاب وجهه امس للشعب      ". ضرورة وطنية وفريضة شرعية   "واعتبر هنية أن الوحدة الوطنية      
نحن في مرحلة مهمة وحساسة، وفي منعطف تاريخي ودقيق مـن منعطفـات تـاريخ شـعبنا                 "الفلسطيني  

. توجب أن نرتفع جميعا إلى مستوى التحديات وإلى مستوى اللحظـة، وأن نخاطـب أنفـسنا               الفلسطيني اس 
نخاطب القلب إلى القلب، خاصة بعد األحداث المؤسفة والمؤلمة التي عاشها اإلخوة والفرقـاء علـى هـذه                  
الساحة طوال أيام مضت، شكلت صورة استثنائية ليست صورة حقيقية لـشعبنا الفلـسطيني الـذي فجـر                  

 إن السياسة االميركية اإلسرائيلية تقوم على عدة ركائز؛ أهمهـا           وقال". نتفاضتين والذي استمر بالمقاومة   اال
إيقاع الـشعب   "منع قيام وحدة وطنية على الساحة الفلسطينية، ومنع إقامة حكومة وحدة وطنية، والعمل على               

ف حتى يتحول هذا الصراع مـن        فلسطينية ال تتوق   -الفلسطيني في أتون حرب أهلية وصراعات فلسطينية        
وأشار الى أن االدارة االميركية تسعى الى       ".  فلسطيني - إسرائيلي إلى صراع فلسطيني      -صراع فلسطيني   

ترسيخ االحتالل عبر االستمرار في بناء الجدار وضرب ثوابت القضية الفلسطينية؛ وفي مقدمتها حق عودة               
اد إستراتيجية فلسطينية موحدة لحماية الوحدة الوطنية وقطـع         الالجئين إلى أرضهم وديارهم، داعياً إلى اعتم      

نحن وبكل وضوح كشعب وفـصائل ورئاسـة        "واضاف  . الطريق على المخططات األميركية واإلسرائيلية    
وحكومة وداخل وخارج ال بد أن نعتمد إستراتيجية فلسطينية تقوم على حماية الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية                 

ة وحدة وطنية تحمي الحقوق والثوابت الفلسطينية وتعبر عن آالم وطموحات الشعب            والعمل على إقامة حكوم   
ال يزعجنا النقد والمواقف ولكن الذي يزعجنـا أن         "وأضاف  ". الفلسطيني، ومنع وقوع حرب أهلية فلسطينية     

 أدعو كل   بناء على كل ما تقدم، فإنني وباسم الحكومة الفلسطينية        "واضاف  ". يتحول النقد إلى تجريح وتشويه    
أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله، وخاصة اإلخوة في حركتي فتح وحماس، أدعوهم إلى وقف كافـة أشـكال                 
الصدام الداخلي أيا كان شكله، أيا كان مستواه، أيا كان التعبير عنه، توقفاً تاماً ونهائياً، ويجـب أال يـستخدم              

ة أن وجود خالفات سياسية في الـساحة        واعتبر هني ". على اإلطالق تحت أي ظرف من الظروف الرصاص       
ودعا الى إعادة االعتبار لالحترام     . الفلسطينية ال يعني أن يتحول هذا الخالف السياسي إلى تناحر في الميدان           

المتبادل وتكريس منطق االحترام المتبادل بين القوى والشخصيات وبين الرموز الفلسطينية، مردفاً أنه يدعو              
ناف الحوار الوطني في الداخل والخارج بهدف التوصل إلى تشكيل حكومـة وحـدة              باسم الحكومة إلى استئ   

وتعهد بأن تبذل حكومته كل جهد ممكن من أجل رفع الحصار عن            . وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني     
 من  الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه، موجهاً النداء لألمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى،             

أجل تفعيل القرار العربي الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب، ونص على كسر الحصار عن الـشعب                 
وأشار أيضا إلى تزامن خطابه مع حفل توقيع اتفاقية بـين وزارة الماليـة الفلـسطينية ونقابـة                  . الفلسطيني

لى دفع الرواتب وااللتزام    وقال إن الحكومة سوف تعمل ع     . العاملين من أجل إنهاء اإلضراب والعودة للعمل      
  .بها بالتعاون مع الرئاسة وكل دول العالم التي ال يروق لها أن يبقى هذا الشعب تحت هذا الحصار الظالم

أكد هنية استعداد الحكومة لحل كل اإلشكاالت والقضايا ودعا إلى : 13/1/2007 48عربوجاء في موقع 
 مليون دوالر للعسكريين من األموال الموجودة 30صص وأوضح أنه سيخ. انتهاج الحوار لحل كل الخالفات

 مليون دوالر وكذلك مبلغ 230في خزينة الجامعة العربية مشيرا أن المبلغ الموجود لدى الجامعة العربية 
 مليون دوالر من دولة قطر الشقيقة وهي الدفعة االولى من اجل دفع رواتب المعلمين حسب االتفاق مع 22

  .دولة قطر
 أجرى إسماعيل هنية مساء امس اتـصاال هاتفيـا مـع            :رام اهللا من   14/1/2007  الجديدة لحياةاوأضافت  

الرئيس عباس حيث تم التأكيد على ضرورة احتواء األزمة الراهنة وطي الصفحة المؤلمة التي عاشها شعبنا                
أشـاد عبـاس    و .خالل األحداث السابقة إضافة إلى استئناف الحوار بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة            

  .هنيةبخطاب 
  



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 6ص  |   601: العدد   |   14/1/2007 حداأل: التاريخ

  ياماًأ  للقاء مشعلعباس يطلب إرجاء زيارته لدمشق .3
بعد ان كشفت  :ابراهيم حميديوفتحي صباح ونبيل غيشان و محمد يونس :دمشقوغزة وعمان ورام اهللا 

عباس الرئيس مصادر قريبة من الرئاسة الفلسطينية واخرى من حماس امس ان مالمح اتفاق تتبلور بين 
تشكيل حكومة وحدة وطنية مرجحةً ان يلتقيا الثلثاء المقبل في دمشق، قالت مصادر فلسطينية في ومشعل ل
 للحياة أمس إن عباس طلب تأجيل زيارته إلى دمشق بضعة أيام الجراء ترتيبات إضافية، مشيرة إلى دمشق

شق يومي االثنين وكان مقرراً أن يزور عباس دم .أنه اقترح زيارة دمشق يومي السبت واألحد المقبلين
وقالت . والثلثاء المقبلين، لكن زياد أبو عمرو اتصل أمس بقيادة حماس طالباً تأجيل الزيارة بضعة أيام

مصادر حماس للحياة أمس إن موضوع تحديد موعد الزيارة بعد التأجيل يعود إلى الجانب السوري، باعتبار 
وتابعت  .الرئيس بشار األسد ونائبه فاروق الشرعأن هناك شقاً أساسياً في زيارة عباس يتضمن لقاءه مع 

المصادر الفلسطينية ان عباس أراد توفير أجواء استرخاء في الداخل وترطيب األجواء مع قطر عبر لقاء 
لكن مصادر قريبة من فتح . أبو عمرو ورشيد مع وزير الخارجية حمد بن جاسم، قبل قيام عباس بتحركه

وع المقبل بإذن اهللا تعالى، وهناك مجموعة من االرتباطات لدى الرئيس عباس الزيارة ستتم األسب ":قالت إن
  ".بينها لقاؤه مع رايس أدت الى تأجيل الزيارة بضعة أيام

وأكد موسى ابو مرزوق في تصريحات الى وكالة اسوشييتد برس المحادثات السرية التي بدأت قبل 
 المرتقب بين مشعل وعباس في العاصمة السورية اسبوعين بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واللقاء

تكون هذه االجتماعات في دمشق بناءة وتؤدي الى حسم كل المشكالت العالقة التي "معرباً عن امله في ان 
  ".افشلت الحوار الوطني في الماضي

  14/1/2007 الحياة
  

 هناك صعوبة في عقد لقاء مع هنية بالمستقبل القريب في عمان: عباس .4
 اعتبر الرئيس محمود عباس، عقب محادثاتـه مـع          :بيت لحم من   14/1/2007كالة معا اإلخبارية    ونشرت  

العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني في عمان، ان هناك صعوبة في عقد لقاء مع رئيس الوزراء اسـماعيل                   
حسب البيان،  و. ردنيهنية في عمان في المستقبل القريب، حسبما افاد به بيان صادر عن الديوان الملكي اال              

فان عباس بين للملك عبد اهللا أنه نظرا للظروف الداخلية الفلسطينية الصعبة وللحراك الوطني الفلـسطيني،                
الرامي إلى الوصول إلى توافق حيال العديد من القضايا، فإنه من الصعب عقد لقاء في عمان مع هنية فـي                    

وف الداخلية الفلسطينية أوال، قبل عقد مثل هـذا اللقـاء           واوضح أنه ال بد من تهيئة الظر       .المستقبل القريب 
الفلسطيني سينطلق في غزة مـن خـالل         -لتحقيق النتائج المرجوة منه، اال انه اعلن ان الحوار الفلسطيني           

 ".أعتقد أنه سيبدأ غدا ولمدة إسبوعين"لجنة المتابعة، مضيفا 
 ووصف عباس، مباحثاته    : محمد الدعمة  ،مانعنقالً عن مراسلها في      14/1/2007الشرق األوسط   وأضافت  

مع الملك عبد اهللا الثاني بالمثمرة، قائال إنها انصبت على زيارة وزيرة الخارجية االميركية للمنطقة وأهميـة                 
وقال إن  ". ألنه من المهم التحدث بلغة واحدة ومضمون واحد مع اإلدارة األميركية          "تنسيق المواقف العربية،    

  . على كيفية البدء بمفاوضات للوصول إلى الحل النهائيالتركيز كان أيضا 
من جانبه أكد العاهل االردني، على أن أولوية الشعب الفلسطيني بجميع فئاته في هذه المرحلـة، يجـب أن                   
تنصب على تغليب مصلحة الشعب الفلسطيني على كل االعتبارات، من خـالل تمتـين الجبهـة الداخليـة                  

فاوض الفلسطيني في عملية السالم من المضي قدما على طريق استرداد الحقوق            الفلسطينية، حتى يتمكن الم   
كما أكد العاهل االردني    . المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وصيغة حل الدولتين         

إلـى حـل     اإلسرائيلي، وصوال    –أن مبادرة السالم العربية تعد إطارا عمليا ومنطقيا لحل النزاع الفلسطيني            
وفي هذا اإلطار، دعا العاهل االردني الجانبين الفلسطيني        .  اإلسرائيلي بجميع أبعاده   –يعالج الصراع العربي    

واإلسرائيلي إلى أخذ زمام المبادرة، واستغالل الزخم السياسي، الذي ستشهده منطقة الشرق األوسط خـالل               
خالل الفترة القادمة، تخدم تطلعات شعوب المنطقة،        وصوال إلى نتائج إيجابية      رايساأليام المقبلة، مع جولة     

  . في إحالل سالم عادل وشامل يضمن األمن واالستقرار للجميع
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  رحب بخطاب هنيةترئاسة التشريعي  .5
 وخاصـة    رئيس الوزراء اسماعيل هنيـة      عبرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي عن ترحيبها بخطاب        :غزة

 .لساحة الفلسطينية والدعوة للعودة الى الحوار الداخلي الفلـسطيني        دعوته الى وقف التصعيد االعالمي في ا      
وأكدت رئاسة التشريعي على ضرورة االلتزام بما تضمنه خطاب رئيس الوزراء والبدء الفوري لوقـت اي                
تحريض اعالمي في الساحة الفلسطينية وتطويق اي احداث يمكن ان يحاول البعض اثارتها وقطع الطريـق                

  . على الجبناء
 14/1/2007  الجديدةالحياة

  
 زيارة رايس تهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية: الحكومة الفلسطينية .6

قالت الحكومة الفلسطينية إن الزيارة التي بدأتها السبت وزيرة الخارجية االميركية للمنطقة تهدف الـى      : غزة
وقـال النـاطق بلـسان      . يليةاضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وفرض حلول تتساوق مع األهداف اإلسرائ         

الحكومة غازي حمد للشرق األوسط ان رايس تحمل أفكارا لن تساهم إال في خلق حالة من الشرخ واالنقسام                  
في المنطقة، مستذكراً أن االدارة األميركية ال تزال تتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق                

لقد دأبت السياسة االميركية دومـاًَ علـى         ":توطنات، وأضاف حمد  العودة وحقنا في القدس وازالة كافة المس      
تعزيز األطماع اإلسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، وليست المواقف التي اتخذتها في المحافل الدولية              
خصوصاً في مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة إال دليال واضحا علـى مـدى تنـاغم الـسياسة                   

  ". مع السياسة اإلسرائيليةاألميركية
  14/1/2007الشرق األوسط 

  
 خيار االنتخابات ما زال مطروحا : رئيس اللجنة السياسية في التشريعي .7

اكد عبداهللا عبداهللا رئيس اللجنة السياسية في التشريعي الفلسطيني عن كتلة فـتح ان              :  جمال جمال  -القدس  
ود الوساطة في الحوار الداخلي لتشكيل حكومـة الوحـدة          خيار االنتخابات ما زال مطروحا اذا لم تنجح جه        

 في حديث   ووصف عبداهللا . الوطنية القادرة على فك الحصار والتعامل مع المجتمع والقوى االقليمية والدولية          
للدستور خطاب اسماعيل هنية امس بانه ليس بعيدا عن اجواء االتـصال الـذي اجـراه مرشـد االخـوان                    

يس قال يجب على رايس ان ال نقلل من اهمية هذه الزيارة فهي تاتي نتيجة عـدة                 وحول زيارة را   .المسلمين
 . عوامل منها العوامل الداخلية االمريكية

  14/1/2007الدستور 
  

  لهنية بالتطاول على الذات اإللهية قع فلسطين برس بالكذب بعد اتهامه يتهم موحمد .8
مد بعض المواقع اإللكترونية وخاصة موقع فلسطين غازي ح. اتهم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د:غزة

وياتي ذلك االتهام بعد ادعاء هذا الموقع بان رئيس الوزراء اسماعيل هنية  .برس بالكذب والسخف والتفاهة
وقال حمد إن مثل هذا الكالم السخيف ال يدل اال على مدى التفاهة التي وصل  .تطاول على الذات اإللهية
ونفى حمد نفيا قاطعا أن  . االفتراء والكذب واختالق اقاويل ال اساس لها من الصحةاليها البعض من خالل

 :وقال حمد .يكون هنية قد تطاول على الذات اإللهية أو صدر عنه مثل هذا الكالم، أو تفوه به على االطالق
واعرب  ".ي والدانيمعلوم ان السيد هنية هو ممن يشهد لهم بالتدين واالخالق الرفيعة التي شهد بها القاص" 

حمد عن أسفه لنشر هذه االكاذيب قائالً انهم ينسون بان بعض قياداتهم صرحت بهذه العبارات المرفوضة 
اسالميا وقيميا على شاشة تلفزيون عربي وهي مسجلة وموثقة، مشيراً إلى انه كان االجدى بهم ان يتحروا 

 . ث وراء اكاذيب ال اساس لهاالحقيقة فيمن تطاول على الذات االلهية بدال من اللها
  14/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
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 األمن الوقائي يرفع دعوى ضد الناطق باسم حماس .9

قدم جهاز األمن الوقائي دعوى قضائية لدى النائب العام المستشار أحمد المغنـي             : وكاالتوال االيام   –غزة  
ام لوكالة معاً االخبارية، عن أن الوقـائي        أمس، ضد الناطق باسم حماس فوزي برهوم، لما صرح به قبل أي           

ونفى مصدر أمني مسؤول     .يقف وراء افشال قضية تبادل األسرى، ووراء عملية خطف الصحافي البيروفي          
في الوقائي لأليام نفياً قاطعاً عالقة الجهاز بقضية الجندي شاليت، وأكد أن ما صرح به برهوم عـاٍر عـن                    

ال أو التحقيق مع أي من عناصر حماس أو كتائب القـسام عـن الجنـدي                الصحة، وأن الوقائي لم يقم باعتق     
يعتبر تشويهاً متعمداً للجهاز    "وأكد المصدر األمني نفسه أن ما ذكر في التصريح الصحافي            .شاليت أو غيره  

والعاملين فيه، الذين يشهد لهم الجميع بالموضوعية والنزاهة، وتقديم المئات مـن الـشهداء فـي مقاومـة                  
أما في قضية الصحافي البيروفي، فقد بذل جهاز األمن الوقائي جهـوداً جبـارة ودورا               : وأضاف ".اللاالحت

فعاال في البحث والتحري عن مكان وجوده والجهة التي قامت باختطافه، الى أن تمت معرفتها والتفـاوض                 
  .معها واالفراج عنه سالماً وعودته الى أهله

ن اتهامات لجهاز األمن الوقائي بالوقوف وراء عملية اختطاف المصور          الى ذلك، نفى برهوم ما نسب اليه م       
  .الصحافي البيروفي

وأوضح مصدر مـسؤول فـي       .غير أن جهاز األمن الوقائي قال إن الدعوة ستبقى قائمة، رغم نفي برهوم            
يـة  الجهاز، في بيان صحافي، أن برهوم وجه للجهاز عدة اتهامات منها خطف الصحافي، مؤكداً علـى أهم                

  . التحقيق لمعرفة من الكاذب، وهل هو برهوم أم وكالة معا
  14/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  اسرائيل علقت مفاوضات التبادل: وزير شؤون االسرى .10

 صرح وصفي قبها وزير شؤون االسرى الفلسطيني بأن الحكومة االسرائيلية أبلغت الجانـب           : د ب أ   -غزة  
  . تبادل االسرىالمصري بتعليق المفاوضات حول صفقة

  14/1/2007الدستور 
  

   يصدر قراراً بشأن جوازات السفر في الضفةصيام .11
 أصدر وزير الداخلية، قراراً فوض بموجبه أمين مقبول، وكيل الوزارة بالتوقيع على جوازات الـسفر                :غزة

تفويضه السابق  وقال القرار، إنه يستمر      .العادية التي تستخرج في محافظات الضفة، ابتداء من امس السبت         
بالتوقيع على الجوازات الدبلوماسية، وبذلك يلغى كل ما يتعارض مع القرار، وعلى جميع الجهات تنفيذه من                

  .تاريخه
  14/1/2007  الجديدةالحياة

  
  القوة التنفيذية الفلسطينية تدعو إلى تدخل سريع لوقف اعتداءات فتح ضدها .12

إلسالمية، إلى التحرك العاجـل، لوقـف مـا وصـفتها بــ              دعت القوة التنفيذية، القوى الوطنية وا      :غزة
خطورة اختبار حجم ومقدار    "، محذرة من    "االعتداءات التي يتعرض لها أفرادها، والحفاظ على حالة التهدئة        "

جاءت هذه الدعوة، بعد أنباء أشارت إلى أن أحد مسؤولي فتح، مساء الجمعة، حـاول                ".صبر القوة التنفيذية  
اد القوة التنفيذية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقد نجوا من الموت بأعجوبة بعد               دهس ثالثة من أفر   

وقال الناطق باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان، أن الشخص المذكور، والذي وصفه            . تعرضهم إلطالق النار  
مد على محاولـة    بالمعروف بدوره التوتيري، كان يستقل سيارة من نوع فولفو بيضاء اللون، أقدم بشكل متع             
لـم  : "وأضـاف . دهس أفراد القوة التنفيذية، والذين تمكنوا من النجاة بعد التنبه إلى انحراف السيارة نحوهم             

لم ترغب  "وقال شهوان، إن القوة التنفيذية       ".يكتف هذا الشخص بهذه الجريمة، بل إنه أطلق النار من سالحه          
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أعلى درجات االنـضباط  "إلى أن القوة ترغب في ممارسة    ، مشيرا   "بتصعيد الموقف بعد االعتداءات األخيرة    
  ".والمسؤولية، لتعكس حرصها على تفويت الفرصة على التوتيريين

   13/1/2007قدس برس 
  

 حماس ستبدي المرونة إلنجاح الحوار وتلتزم بدعوة هنية : أبو مرزوق .13
أن لقاء ، ة اإلسالمية حماسأكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاوم

وأعرب أبو مرزوق  .سيجمع خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس في دمشق خالل األيام القليلة القادمة
عن أن أمله بأن يتمخض هذا اللقاء عن ما يصبو إليه شعبنا فيما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية، والمتمثلة 

ومة وحدة وطنية، ونبذ االحتكام للعنف لحل الخالفات الداخلية، أساساً بالتوصل إلى توافق وطني لتشكيل حك
وشدد على أن حماس حريصة على التوصل إلى توافق وطني من أجل  .سواء كان هذا العنف لفظياً أو عملياً

تجاوز الحالة الراهنة، التي تشهدها الساحة الفلسطينية الداخلية من صراعات وأعمال عنف، وصوالً إلى 
 .ت الداخلي بما يمكّن من حماية المشروع الوطني واستمرار المقاومة وفك الحصارترتيب البي

وقال إن حركة حماس ستبدي المرونة الكافية إلنجاح هذا الحوار والخروج من المأزق السياسي، الذي 
بنا بكافة انعكس في الساحة الداخلية عنفاً ال مبرر له، هذا العنف المدان من قبلنا ومن قبل جميع أبناء شع

وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية أن  .شرائحه وفصائله وقواه ومؤسساته
هناك توافقاً فلسطينياً إلى حد كبير حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون اشتراطات برئاسة إسماعيل هنية 

 على فك الحصار المفروض على الشعب على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني، وتعمل هذه الحكومة مع الرئاسة
 .الفلسطيني، وتجاوز سلبيات المرحلة السابقة والعمل على وحدة الشعب الفلسطيني

وأشار القيادي الفلسطيني البارز إلى أن جهوداً كبيرة تُبذل من قبل وسطاء يمتلكون مصداقية عالية على 
 بين الرئاسة الحكومة وعلى التوازي بين المستوى الفلسطيني والعربي واإلسالمي من أجل رأب الصدع

حركتي فتح وحماس، معرباً عن شكر وامتنان الحركة لكل ما يساهم في تعزيز وحدتنا الداخلية ويصلّب 
 . موقفنا الوطني

، وفيما يتعلق بالخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة إسماعيل هنية، حماس ستلتزم بدعوة رئيس الحكومة
إن حركة حماس ستقابل ما ذكره السيد رئيس الوزراء بإيجابية كبيرة وستلتزم بهذه السبت؛ قال أبو مرزوق 

وثمن نائب رئيس المكتب الدعوة التي أطلقها هنية، وناشد  .الدعوة على كافة المستويات ابتداء من اليوم
 الحكومة، جميع الفصائل والقوى باالستجابة الفورية إلى نداء العقل والمنطق الذي تضمنه خطاب رئيس
 .مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بوعيه وتجربته سيبقى على الدوام صمام األمان ومنبع الحكمة الوطنية

أما فيما يتعلق بالزيارة المقررة لوزيرة الخارجية األمريكية غونداليزا رايس للمنطقة؛ فقد أوضح الدكتور أبو 
وأشار أبو  .يما يختص بالقضية الفلسطينيةمرزوق أنه ال يوجد تغيير جوهري في السياسة األمريكية ف

مرزوق إلى أن السياسة األمريكية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية تركز على الحل األمني من خالل دعم 
التوجهات المتعلقة بتأجيج الصراع الداخلي في الساحة الفلسطينية عسكرياً، ودعم المرحلة األولى من 

 .ما يسمى بنبذ العنف وتدمير البنية التحتية للمقاومةخارطة الطريق والتي تتحدث عن 
 مليون دوالر 86وفي هذا السياق؛ أعاد أبو مرزوق إلى األذهان قرار الكونغرس األمريكي والمتضمن تقديم 

لألجهزة األمنية الفلسطينية لتطبيق الجزء األول من خارطة الطريق، وقال كان األجدر بأن تقدم هذه األموال 
عليم والصحة والخدمات خاصة في هذه الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا في ظل لقطاع الت

وتمنى القائد  .الحصار المفروض عليه، ولكن تلك األموال لألسف الشديد تم رصدها إلشعال نار فتنة داخلية
م التعاطي مع أي الفلسطيني البارز على السلطة وجميع القوى والفصائل والمؤسسات والهيئات بأن ال يت

  .  توجه لدى أطراف خارجية إال بما ينسجم مع المصلحة العليا لشعبنا ويحقق أمانيه وطموحاته الوطنية
  13/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 نطمح إلى دولة صغيرة الحجم ذات كرامة كبيرة: مروان البرغوثي .14
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دئ األساسية التي وردت في وثيقة األسرى، قال مروان البرغوثي، إن المبا:  برهوم جرايسي-الناصرة 
 بما فيها القدس وعودة الالجئين وإطالق سراح األسرى هي الحد 1967بإقامة دولة فلسطينية في حدود 

وقال البرغوثي، إن هناك تقدما ملموسا وجديا على طريق  .األدنى الذي يستطيع الشعب الفلسطيني قبوله
ريبا، وقال إنه يجب العمل على إقامة حكومة فلسطينية قادرة على رفع إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية ق

 خالل ،وجاءت أقوال البرغوثي هذه. الحصار عن الشعب الفلسطيني وتعزيز المعسكر العقالني في إسرائيل
واشار البرغوثي الى ان الفلسطينيين يطمحون إلى دولة صغيرة من  .لقاء مع عضو الكنيست محمد بركة

، ولكنها كبيرة بالكرامة والحريات، مبينا إن الشعب الفلسطيني جرب المقاومة من دون حيث الحجم
مفاوضات، والمفاوضات من دون مقاومة، وفي الحقيقة فإنه ال بديل عن مقاومة االحتالل في المناطق 

 .، إلى جانب أفق سياسي وعمل ميداني جدي1967المحتلة منذ العام 
أولمرت، حتى وإن كان اللقاء لمجرد  وعم اللقاء الذي جرى بين الرئيس عباس،وقال البرغوثي إنه يؤيد ويد

 وهذا ما ،ودعا البرغوثي إلى االستمرار والحفاظ على التهدئة . ووعود أولمرت لم تنفذ،العالقات العامة
أكد أن وحذر البرغوثي من استمرار االقتتال الفلسطيني الداخلي، و .تستدعيه المصلحة الوطنية الفلسطينية

كما اكد إصرار األسرى على اإلضراب عن الطعام في  األسرى يشعرون بالمرارة الشديدة الستمرار القتال،
ودعا البرغوثي النائب بركة إلى تدخل القوى الفلسطينية الوطنية في  .حال استمر االقتتال الداخلي الفلسطيني

طينيين ال يزالون على موقفهم إعالن اإلضراب إسرائيل لرأب الصدع ووقف االقتتال، وأكد أن األسرى الفلس
من جانبه قال النائب بركة، إنه يجري البحث في اتخاذ خطوات  .على الطعام في حال استمر االقتتال

  . لوقف هذا النزيف الخطير48نضالية من أجل إطالق صرخة فلسطينيي 
على صعيدي منظمة التحرير وطرح البرغوثي تصورا إلعادة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني الداخلي 

 .الفلسطينية وحركة فتح، ليكون مشروعا متكامال، لم يتم الكشف عن تفاصيله لإلعالم
  14/1/2007الغد األردنية 

  
  وفتح ترحب .. حماس تعلن وقف الردود الميدانية واالعالمية من طرف واحد  .15

يل رضوان وقف كافة الردود  اعلنت حركة حماس من خالل الناطق االعالمي للحركة اسماع-معا-غزة 
على كل االستفزازات الميدانية واالعالمية من طرف واحد ودعوة ابناء حركة حماس الى ضبط النفس 
والتحلي بالصبر والحيطة والحذر وتفويت الفرصة على اي متربص للوحدة الوطنية، وذلك استجابة لخطاب 

 عقد بغزة القيادات الميدانية لحركة حماس ودعا رضوان في مؤتمر صحفي .اسماعيل هنية رئيس الوزراء
وفي كافة المناطق الى فتح حوارات جادة وتهيئة االجواء لمصالحة وطنية شاملة، مؤكداً على استعداد حماس 
الفوري لتشكيل حكومة الوطنية بمشاركة كافة االطياف السياسية داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية الوطنية 

 الوزراء والعودة الى طاولة الحوار الوطني تأكيدا على حرمة الدم الفلسطيني واالستجابة لدعوة رئيس
 .واعتباره خط احمر

وقالت فتح في بيان وصل  .من جهتها رحبت حركة فتح بما جاء في خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية 
اءات فعلية على كنا ننتظر أن يحمل الخطاب ما يدلل على هذه اللغة، المسؤولية من إجر: لوكالة معا 

األرض كالشروع في التحقيق الجدي بمجموع الجرائم والتجاوزات وآخرها ما حصل في محافظة شمال 
واضافت فتح انه تم  .غزة والتي أدت إلى استشهاد محمد غريب أبو المجد وحسين أبوهليل ورفاقهم 

ومة الى اتخاذ قرارات ملموسة استباحة كل الحرمات والمحرمات الفلسطينية وان فتح توقعت ان تبادر الحك
بشأن سحب بالقوة التنفيذية من المستشفيات والوزارات والمؤسسات العامة والشوارع باعتبارها من العوامل 

واكدت بأن الكلمات الطيبة لوحدها ال تقدم الحلول العملية  .الرئيسية لالحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية
االعتباري لرئيس الوزراء يتطلب منه أداء أكثر جدية يلمسه المواطن للشعب الفلسطيني ولكن الموقع 

 الفلسطيني
  13/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
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 الديمقراطية تدعو الستئناف الحوار الشامل  .16
دعت الجبهة الديمقراطية الى استئناف الحوار الوطني الشامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج سياسي 

وقال مصدر مسؤول في . د لوثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية العربية والدوليةجديد وموحد يستن
 وتراجع إلى ، حتى يومنا2006 حزيران 27الديمقراطية ان الحوار الشامل انقطع منذ توقيع وثيقة الوفاق 

ى ضاف إن عودة مكوك مفاوضات المحاصصة علأو . اشهر بالفشل7الخلف بمفاوضات ثنائية انتهت بعد 
الوزارات والشعارات السياسية بدالً عن برنامج القواسم المشتركة بحوار وطني شامل هو مضيعة للوقت 

  .وتكرار للفشل
  14/1/2007الدستور 

  
 اجراء اتصاالت مع دحالن تتعلق بالجندي شاليط  حماس ولجان المقاومة تنفيان .17

حثيثة من اجل االفراج عن االسرى أكدت حركة حماس، ولجان المقاومة الشعبية انهما تبذالن جهودا 
جاء ذلك خالل اجتماع . والمعتقلين في سجون االحتالل، وضرورة ايجاد حل منصف لقضيتهم العادلة

مشترك عقد مساء اليوم،اكدتا فيه تمسكهما بالجندي شاليط مهما بلغت التضحيات النه السبيل الوحيد لالفراج 
دل اسرى تقوم بها فصائل المقاومة خاصة وان المفاوضات عن االسرى ال ياتي اآل من خالل عملية تبا

ونفت الحركتان صحة المعلومات التي افضى بها مصدر رفيع لوكالة معاً  .اثبتت عجزها عن االفراج عنهم 
 واحد الشخصيات القيادية من الوية الناصر لمعرفة ،حول اجراء اتصاالت بين النائب محمد دحالن،اليوم

 . والتمت للحقيقة بصلة ،لت  ان تلك المعلومات عارية عن الصحة وغير سليمةاوق،فمكان الجندي المختط
  14/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
 دحالن ينفي إعاقته لصفقة تبادل األسرى   .18

نفت مصادر مقربة من محمد دحالن االتهامات التي وجهت إليه من قبل حركة : خلف خلف من رام اهللا
بادل األسرى، وأوضحت المصادر أن دحالن يدعم أي صفقة تبادل تتوازى مع حماس حول إعاقته لصفقة ت

إن هذه : وقالت حركة فتح في بيان صدر عنها وتلقته إيالف .حجم الخسائر التي اقترنت بهذه القضية
بياٍن حول هذه االتهامات بأنها محاولة يائسة الاالتهامات باطلة وال أساس لها من الصحة، واعتبرت فتح في 

ن التيار القيادي الدموي في حماس، وأنهم يصرون على إبقاء حالة التوتر واالحتقان موجودة في الساحة م
إن حماس قد أخفقت وفشلت فشالً ذريعاً في : وأضاف البيان.الفلسطينية، رغم الجهود المبذولة لتطويقها

دما انخفض مستوى مطالباتها الوفاء بالشعارات الرنانة التي صاغتها حول قضية الجندي شاليط، وخاصة بع
وكشفت فتح في بيانها عن توفر معلوماٍت تشير إلى  . أسيرا450ً أسير إلى 1200إلجراء عملية التبادل من 

أن حماس ال تتحكم في مصير الجندي، وأن هناك مشاكل معقدة بين الفصائل الثالثة ذات العالقة باختطافه، 
 .واستثمارها حزبياًبسبب محاولة حماس االستفادة من اختطافه 

  13/1/2007موقع ايالف 
  

  لو أردنا االنقالب على حماس لفعلنا ذلك في نصف ساعة: جمال نزال .19
شن متحدث باسم فتح هجوما الذعا على حركة حماس على خلفية انتقاداتها للنائب محمد دحالن بسبب مـا                  

 جمال نزال الناطق باسـم فـتح فـي          وقال .اعتبره القبول الواسع الذي يجده دحالن لدى الشباب الفلسطيني        
حماس أنشأت بعبعا اسمه محمد دحـالن حتـى أنهـا           : الضفة الغربية في تصريحات خاصة لـ قدس برس       

أصبحت مصابة بمرض اسمه الدحالنوفوبيا، ألنها تعرف أن هذا الرجل له قدرة على الوصول إلى قلـوب                 
وة عن دحالن والخطاب الذي ألقـاه فـي غـزة           ودافع نزال بق  .الشباب، لذلك فهي تغار منه وتحاول تطويقه      

محمد دحالن هو أكثر رجـل  : والذي تعهد فيه بالرد بقسوة على أي محاولة للتعرض لعناصر الحركة، وقال    
ونفـى  .استطاع أن يكشف زيف ادعاءات حماس ويقلب الخارطة السياسية لصالح فتح، لذلك فهم يهاجمونـه              



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 12ص  |   601: العدد   |   14/1/2007 حداأل: التاريخ

هذا كالم غير دقيق على     : ود تيار انقالبي داخل الحركة، وقال     المتحدث باسمفتح اتهامات حركة حماس بوج     
  .اإلطالق، ولو كنا نريد االنقالب لحققنا ذلك في نصف ساعة

واتهم حركة حماس بمحاولـة     . ودعا أجهزة األمن الفلسطينية إلى الضرب بيد من حديد لوأد الفتنة من أولها            
 تنقل المعركة من غزة إلى الضفة الغربية، وهـذا          لقد أرادت حماس أن   : نقل المعركة من قطاع غزة، وقال     

 .أمر غير مسموح على اإلطالق، وأنا أدعو أجهزتنا األمنية لمنعه ووأد الفتنة من أولها في الضفة الغربيـة                 
 شخصا من بينهم عناصـر مـن فـتح وحمـاس       20وذكر نزال أن أجهزة األمن اعتقلت قبل أيام ما يناهز           

  .عض المحالت التجارية في رام اهللا، كما قالمتورطين في أعمال تعدي على ب
وأوضح أنهم في حركة فتح، ليس لهم من هدف إال أن تتعامل معهم حماس وفق الشرعية التي جاءت بهـا،                    

نحن ال نريد من حماس إال أن تستجيب لمتطلبات الوضع الفلـسطيني وبرنـامج منظمـة التحريـر                  : وقال
  .وفق أولويات الشعب الفلسطينيالفلسطينية وبرنامج السلطة الفلسطينية 

حماس هي امتداد فلسطيني لتنظيم عالمي وغير فلسطيني هو تنظيم اإلخوان المسلمين، وهذا التنظـيم               : وقال
  .ليس من أولوياته إقامة دولة فلسطينية، وهي تأخذ أوامرها من الخارج من إيران ومن اإلخوان المسلمين

 فتح على حركة حماس وحكومتها، اعتبـر جمـال نـزال أن             وفي هجوم هو األول من نوعه من قيادي في        
باألمس فقط أصدر وزير الصحة قرارا ألغـى بموجبـه          : الحكومة الفلسطينية اآلن في حالة عصيان، وقال      

مرسوما رئاسيا عن ترقية بعض الموظفين في وزارة الصحة، مع أن ذلك مخالف للدستور الفلسطيني الذي                 
اعدة الرئيس في تطبيق سياسته، وبذلك فإنني أرى أن الحكومة الحاليـة فـي              يعتبر أن الحكومة وظيفتها مس    

  .حالة عصيان وتمرد
منظمة التحرير تناضل من أجل إقامة دولـة        : وأشار إلى أن وظيفة حماس تتلخص في تعطيل السالم، وقال         

ل القـاطع علـى      من ميثاق حماس يمثل البصمة الوراثية والدلي       13، بينما البند    1967فلسطينية على حدود    
طبيعة برنامج هذه الحركة، وهو المفتاح لفهم رؤيتها، وهو بند يصف جميع المبـادرات الـسلمية وجميـع                  

  .المبادرات الدولية  بالخيانة، لذلك فوظيفتها تعطيل السالم، كما قال
  13/1/2007 قدس برس

  
 نأمل ترجمة خطاب هنية ميدانيا: النائب احمد أبو هولي عن حركة فتح .20

 وصف ،في أول رد من قبل حركة فتح على خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية:  درويش من غزةسمية
 غير أنه أعرب ، خطاب هنية بالوحدوي،النائب احمد أبو هولي عن حركة فتح في مقابلة خاصة مع إيالف

تواصلة، وقال، ان الشعب الفلسطيني ضاق ذرعا من الخطابات الم .عن أمله في ان يكون بمستوى التنفيذ
 واإلعالن عن حكومة وحدة وطنية، وفتح ، وخطوات عملية تجاه الفلتان األمني،وان ما يريده هو التنفيذ

 معربا عن أمله من الخطابات ،صفحة جديدة من أصول العمل الديمقراطي بعيدا عن لغة الرصاص والعنف
وكشف أبو هولي، ان هناك . رة دمااليجابية التي يتلقاها الجميع في ان تكون بداية جيدة لعدم سقوط قط

 وأكد ان الحوار ، متوقعا أن يبدأ في غضون األيام القادمة،تحضيرات لجلسات الحوار الفلسطيني إلنجاحه
 بما فيها مسألة دمج القوة التنفيذية التابعة لوزير ،سيناقش الكثير من القضايا لوضع النقاط على الحروف

أما حول ما ذكرته  .دار تعليمات للقوائم األمنية بحد استخدام السالح وإص،الداخلية ضمن األجهزة األمنية
 إلى أن الجدل اإلعالمي في ما يخص ، أشار أبو هولي،فتح بان حماس لم تعد تسيطر على جلعاد شاليط

 مبينا بان الرئيس عباس ، وكل الشعب تواق لإلفراج عن األسرى مقابل الجندي اإلسرائيلي،شاليط له ثوابت
 .  وال يجوز أن مؤسسة الرئاسة ال تعلم تفاصيل الصفقة، ال يعلمان ما يدور في صفقة الجندي،وهنية

  13/1/2007موقع ايالف 
  

  وفاة أحد مؤسسي الجبهة الشعبية .21
نعت الجبهة الشعبية بلجنتها المركزية ومكتبها السياسي وأمينها العام أحمد سعدات           :  أمين أبو وردة   -نابلس  

 والذي أمضى   1967أحد مؤسسي الجبهة وجناحها العسكري عام       ) أبو رفعت (عيرات  المناضل محمد رجا ن   
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توفي نعيرات في مسقط رأسه ببلدة ميسلون شرق جنين إثـر صـراع مـع                . عاما 23في سجون االحتالل    
وشيع اآلالف من أنصار الجبهة وقيادتها وأبناء محافظة جنـين والـوطن أبـو               . سنوات 10المرض استمر   
  .قت القوى الوطنية واإلسالمية والجبهة كلمات أشادت بالفقيد وحثت على وقف االقتتالرفعت، كما أل

  14/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

   وليبرمان لديه خطةرايس تعلنان تمسكهما بمرحلية خارطة الطريق وليفني .22
ائها مع وزيرة وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، قالت في ختام لق أن 14/1/2007 وكالة معا اإلخبارية نقلت

الخارجية األمريكية، إنه ال يجب التخلي عن المرحلية في خارطة الطريق، فيما قالت رايس، إن خارطة 
الطريق تحظى على دعم دولي، وحينما يتم البحث عن سبل لدفع العملية السياسية ال يجب المس باإلنجازات 

 قبل اللقاء قالت رايس إن محادثاتها مع وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ليفني عقد .التي تحققت في الماضي
ليفني ستتركز حول قضايا متعلقة بإيران والعراق وسبل التقدم في خارطة الطريق، مشيرةً إلى أن الحل 

وقالت تسيبي ليفني  سنستمر في جهودنا نحو هدف واضح،  .المراد هو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب
 الفلسطينية حولت األمر إلى أكثر تعقيدا، مسؤوليتنا هي منح دولتان تعيشان سوية بسالم، االنتخابات

  . الفلسطينيين أفقا سياسيا ومنح األمن لإلسرائيليين في سديروت
وقال .  التقت وزير الشؤون االستراتيجية، أفيغدور ليبرمان،رايس أن 13/1/2007 48 موقع عربوأورد

وحينما يحدث ذلك ستدخل إسرائيل بشكل مرتب ليبرمان أن حملة عسكرية في قطاع غزة هي مسألة وقت، 
 . ألف جندي من أجل الحفاظ على إنجازات الحملة30إلى غزة وبعد ذلك َيلزم قوة من حلف الناتو تضم 

والتقت رايس مع وزير األمن، عمير بيرتس، وقال مكتب بيرتس أنه تم تباحث قضايا متعلقة بالشرق 
وقال موقع يديعوت أحرونوت أن اللقاء شمل تباحثا حول . األوسط ورفضوا إعطاء تفاصيل حول اللقاء

ولم ينفي مكتب بيرتس أن . كيفية وقف تعاظم قوة األطراف المتطرفة، حماس والجهاد اإلسالمي وحزب اهللا
  .  دقيقة70يذكر أن اللقاء تجاوز الوقت المحدد بـ. أحد المواضيع التي طرحت هو خطة بيرتس السياسية

  
 ة العمل في الضفة ويقول أن عناصر فتح أكثر خطورة من حماسالجيش يطالب بحري .23

طالب جنرال كبير من قيادة الجيش االسرائيلي في لواء المركـز، الحكومـة بمـنح               :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
وقـال هـذا    . الجيش حرية العمل في الضفة الغربية لمواجهة ما سماه خطر التصعيد الحربـي الفلـسطيني              

ة الماضية يشير الى ان قادة التنظيمات المسلحة الفلسطينية يتمتعون برغبة عاليـة             الجنرال ان تلخيص السن   
فقد تضاعف عدد المحاوالت لتنفيذ عمليات تفجير داخل المـدن          . جدا في إحداث التدهور األمني في المنطقة      

حلة ، وتم ضبط أشخاص وهم في المر      2006 محاولة عام    190 الى   2005 محاولة عام    96االسرائيلية، من   
لو لم نضبط هـؤالء     : وحاول الجنرال بث الرعب في نفوس االسرائيليين، قائال       . األخيرة من مرحلة التنفيذ   

األشخاص قبل التنفيذ لكانت تل أبيب والقدس وغيرهما من المدن االسرائيلية سبحت في الدماء خالل األشهر                
 اسرائيليا وجرح العشرات، في حين      11قتل  فقد فشلنا في منع عمليتين هذه السنة، وكانت النتيجة م         . الماضية

  . 2005 اسرائيلياً في عمليات كهذه سنة 21قتل 
وكانت هذه المرة الثانية التي يتحدث فيها قائد في قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية على هذا النحو                  

 قبل فلسطينيين علـى     تم اطالق النار من    2006وقال الضابط االسرائيلي انه في سنة       . في غضون أسبوعين  
 مـرة سـنة     418 مرة، مقابل    593قوات الجيش االسرائيلي أو على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية           

 عبـوة تـم     149 عبوة ناسفة جاهزة لالسـتعمال، مقابـل         400وفي السنة األخيرة تم العثور على       . 2005
وكـشف ان   . 2005 عملية عـام     2440 عملية قذف حجارة، مقابل      4089وتم ضبط   . 2005اكتشافها سنة   
وادعى الضابط االسرائيلي   .  في السنة التي سبقتها    3604 فلسطينيين في السنة األخيرة و     4110قواته اعتقلت   

 رشاشا  53ان قواته نجحت في إلقاء القبض على كميات كبيرة من السالح خالل السنة الفائتة، حيث ضبطت                 
كما تم اجهاض   .  قذيفة 69 حزاما ناسفا و   12 عبوة ناسفة و   400، و 16- بندقية ام  30من نوعية كالشنكوف و   

 عملية تفجير خالل السنة الماضية وحدها، حيث اعتقلت الشبان والصبايا الذين خططوا تفجير أنفـسهم                187
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وقال ان مشكلة اسرائيل ليس فقط مـع        . في مواقع اسرائيلية، وهم في المراحل قبل األخيرة لتنفيذ العمليات         
، القائـد   )أبو مـازن  (يقودها   المعروفة برفضها االعتراف باسرائيل، انما حركة فتح، التي       حماس، الحركة   

وحسب ادعاءاته، فإن فتح مسلحة أكثر من حماس، وتوجد فيها          .  ال تقل خطورة   - قالها بسخرية    -المعتدل  
الـذين  المسلحون من فـتح، هـم       : واضاف. عناصر أكثر تدريبا، وبالتالي أكثر خطورة من مقاتلي حماس        

حاربوا ويحاربون الجنود االسرائيليين فيما مقاتلو حماس، لم يدخلوا أيـة مواجهـات تـذكر مـع الجنـود                   
  .االسرائيليين وجها لوجه

  14/1/2007الشرق األوسط 
  
  

  حكومةالليبرمان يطالب باستقالة بيرتس بعد تعيينه نائب عربي وزيرا في  .24
ان، وزير األمن ورئيس حزب العمـل، عميـر بيـرتس،           طالب وزير الشؤون االستراتيجية أفيغدور ليبرم     

باالستقالة من منصبه، في أعقاب قراره تعيين النائب العربي في البرلمان غالب مجادلة وزيرا في حكومـة                 
وقال ليبرمان، إن بيرتس، بقراره هذا، يخون مهمته كوزير لألمن ألنه يستخدم وسـائل رسـمية                 .أولمرت

واعتبـرت   .في حزب العمل، ولذلك فهو ال يستحق أن يشغل منصب وزير األمن           لخدمة االنتخابات الداخلية    
النائب من حزب ليبرمان، يسرائيل بيتينو إسترينا طرطمان، قرار بيرتس تعيين مجادلة وزيرا، بأنه يمـس                

  .بصورة إسرائيل كدولة يهودية، وأنه يتوجب علينا اقتالع هذه اآلفة من ظهرانينا، حسب تعبيرها
  13/1/2007 قدس برس

  
 إسرائيل تحقق في تصريحات للطيبي .25

أفادت القناة الثانية اإلسرائيلية أن المستشار القضائي اإلسرائيلي قرر فحص أقوال النائب احمد الطيبي في 
وتقدمت منظمة يهودية يمينية . خطبته التي ألقاها في رام اهللا أول من أمس في ذكرى انطالقة حركة فتح

اء أن مشاركته، واألقوال التي أدلى بها هي تحريضية وتحث على محاربة بشكوى ضد الطيبي بادع
إن الطيبي، : من جهة أخرى قام النائب ابشالوم فيالن من حركة ميرتس، بمهاجمة الطيبي، قائال. إسرائيل

الطيبي . وفي ذات السياق رفض د. طالب عملياً الجماهير بالكفاح المسلح وتحدث بشكل حماسي وتحريضي
هل المشكلة هي في :هذه االنتقادات، مؤكدا انه يدعم نضال الشعب الفلسطيني للتحرر من االحتالل متسائال 

  !.خطابي الحماسي ام في قتل الفلسطينيين واحتالل أرضهم؟
  14/1/2007لبيان ا

  
  يؤيدون حل النزاع على أساس دولتين لشعبين% 60: استطالع لجامعة تل أبيب .26

أظهر استطالع للرأي، أجرته جامعة تل أبيب، للتعرف على اتجاهات الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة 
ومات الفلسطينية لدى ، أن هناك ازديادا في التوتر بين ما وصفته بـ المقومات اإلسرائيلية والمق1948عام 

 في المائة، من المستطلعة آراؤهم، طالبوا بإعادة الالجئين إلى قراهم، في حين 86، مشيرا إلى أن 48عرب 
في المائة، إنهم يوافقون إلى حد كبير على إقامة هيئة تمثيلية قومية منتخبة للفلسطينيين في إسرائيل،  68قال

 في 9.4وأوضح االستطالع أن  .وقاف اإلسالمية من قبل المسلمين في المائة إدارة شؤون األ88بينما أيد 
 في المائة دولة يهودية وديمقراطية تضمن 25.5المائة فقط، يؤيدون إقامة دولة ثنائية القومية، بينما أيد 

 في المائة أيدوا دولة يهودية وديمقراطية بمواصفاتها 13.9المساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها، و
 في 60في المقابل أجاب ). عربا ويهودا( في المائة يؤيدون أن تكون دولة لجميع مواطنيها 38.7الراهنة، و 

  . المائة أنهم ينوون التصويت في االنتخابات القادمة للكنيست في حال إجرائها
ئيلي  في المائة من المشاركين في االستطالع وافقوا على حل النزاع اإلسرا60وأظهر االستطالع أن 

في ( في المائة، وافقوا على هذه الفكرة إلى مدى متوسط 23.3الفلسطيني على أساس دولتين لشعبين، و
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 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أنهم شعروا بالتمييز في المجال 75وقال ).  في المائة83.3الحصيلة 
  . القومي، واالقتصادي، واالجتماعي والثقافي

المستوى السياسي الحزبي فإن مكانة األحزاب العربية راسخة، وهي تحظى ويبين االستطالع انه على 
بتقدير الجمهور، في الوقت ذاته أشار االستطالع إلى تبلور قوة الحركة اإلسالمية، بزعامة الشيخ رائد 

  في المائة، اعتقدوا أنها الممثلة الوفية لمصالح العرب في إسرائيل، بالمقارنة23صالح، بنسبة قدرت بـ 
  . في المائة التي حظيت بها األحزاب العربية25.3مع نسبة 

  13/1/2007 قدس برس
  

  الموظفون ينهون اضرابا عن العمل دام اربعة أشهر .27
وقعت الحكومة ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية تحت رعاية الـرئيس محمـود             :  نائل موسى  -رام اهللا   

اع العام شملت العاملين في األجهزة األمنيـة سـمحت          عباس امس اتفاقية بشأن صرف رواتب موظفي القط       
بتعليق االضراب النقابي والعودة الى العمل ابتداء من اليوم في الضفة والقطاع، وذلك بعد مرور اكثر مـن                  

ووقع االتفاقية في المقر الرئاسي ناصر الدين الشاعر والقـائم بأعمـال             .اربعة اشهر على اعالن االضراب    
 ابو عيشة عن الحكومة وعن النقابة رئيسها بسام زكارنة فيما وقعها عن الرئاسة روحي               وزير المالية سمير  

رفيق الحسيني اضافة الى قيس عبدالكريم وسط تفاؤل وآمـال بـأن يكـون              .فتوح ورئيس ديوان الرئاسة د    
النقابـة  فيمـا دعـت     . التوقيع فاتحة التفاقات أمنية وسياسية تقود سريعا النجاز تشكيل الحكومة الموعودة          

واعتبر الشاعر ان االتفاق هو باكورة التفاقات سياسية وأمنيـة           .الموظفين للعودة الى العمل ابتداء من اليوم      
  .اخرى على طريق انجاز حكومة الوحدة سريعا

 14/1/2007  الجديدةالحياة
  

  إسرائيل تعلن نابلس عاصمة اإلرهاب الفلسطيني .28
،واعلنت مصادر امنية اسرائيلية امس، انه ''عاصمة اإلرهاب ''أعلنت حكومة االحتالل أن مدينة نابلس هي

 كانوا فى طريقهم لتنفيذ عمليات فدائية داخل اسرائيل، بينما 2006 فلسطينيا خالل عام 187قد تم اعتقال 
 هجمات 109 وقالت المصادر ان الجنود االسرائيليين تعرضوا ألكثر من 2005 معتقال عام 96كان عددهم 
بزرع العبوات الناسفة ، مشيرة الى تزايد حمالت االعتقال واالشتباكات المسلحة وتكثيفها فى بالقذائف و

وطالب أحد ضباط المخابرات اإلسرائيلية باالستعداد لوضع تكون فيه األمور أشد مما هي . الضفة الغربية
  .ومن هنا يجب إتاحة المجال لقيادة المركز للعمل بحرية أكثر''عليه اليوم 

 منى منصور إن المدينة تعيش في سجن كبير، حيث تحيط بها أربعة حواجز ، النائب في التشريعيوقالت
وذكرت منصور إن . ثابتة إلى جانب عدد آخر من الحواجز الطيارة التي تعرقل حركة مرور المواطنين

  .مداهمات قوات االحتالل ال تتوقف على مدار ساعات الليل والفجر والنهار
  14/1/2007اتية اإلتحاد اإلمار

  
   مرة يناشد الفلسطينيين وحدة الموقف29أسير فلسطيني محكوم بالمؤبد  .29

ناشد أسير فلسطيني، ينتمي إلى القسام في رسالة بعث بها من داخل سجن هداريم ، الفـصائل الفلـسطينية                   
، الـذي   وحذر شـحروي  . بتصويب سالحها تجاه المحتل اإلسرائيلي فقط، وأن تتوقف عن االقتتال الداخلي          

 مرة، ووجهت له سلطات االحتالل المسؤولية عن عملية فندق بارك الفدائية            29يقضي حكما بالسجن المؤبد     
، من انحراف بوصلة البندقية الفلسطينية مـن صـدر االحـتالل، إلـى صـدر                2002في مدينة نتانيا عام     

ألوف، وضرب كل األعـراف     الفلسطيني، مشددا على أن ذلك يؤدي إلى خروج المعادلة الفلسطينية عن الم           
وطالـب العقـالء    .والعالقات الوطنية بعرض الحائط، والعودة بالنضال الفلـسطيني إلـى نقطـة الـصفر          

والمسؤولين في حركتي فتح وحماس، أن يحتكموا للغة الحوار، لتذليل كافة العقبات التي تحول دون التوصل                
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هي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي أصـبحت  إلى اتفاق ووفاق وطني، ينهي حالة الصراع الحزبي، وينت     
  .مطلبا شعبيا، حسب قوله

  13/1/2007قدس برس 
  

  مهرجانين في بيت لحم والخليل تضامناً مع االسرى .30
دعا مئات المشاركين في مؤتمر نظمه األسرى المحررون بالخليل، أمس، إلى وقف كـل أشـكال االقتتـال                

لسطينية، والعمل بالسرعة الممكنة لتشكيل حكومة توافـق وطنـي          الداخلي ومظاهر الفلتان في األراضي الف     
 أكد المتحدثون في كلماتهم      و .على أساس وثيقة األسرى وبما يجنب الشعب الفلسطيني االنزالق نحو الهاوية          

وخالل مداخالت متعددة على ضرورة بذل جهود أكثر جدية ومسؤولية لوقف جميع مظاهر االقتتال والفلتان               
الفلسطينية، بما في ذلك التحقيق في الجرائم التي ارتكبـت مـؤخراً ورفـع الغطـاء الـسياسي                  في الساحة   

كما نظم نادي األسير في محافظة بيت لحـم، أمـس،            .والتنظيمي والعائلي عن كل من تثبت مشاركته فيها       
 .سجون االحتالل بالتعاون مع أهالي األسرى اعتصاماً جماهيرياً حاشداً تضامناً مع األسرى الفلسطينيين في             

وشارك في االعتصام الذي أقيم أمام مقر الصليب األحمر الدولي أهالي األسرى وممثلو القوى والمؤسـسات      
  .والفعاليات الوطنية، وحشد من المواطنين

  14/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  مجلس الوزراءمن  من الطلبة الجامعيين 940منحة لـ  .31
 طالباً وطالبة في الضفة وغزة، ملتحقين في الجامعات المحلية، تم           940و  أن نح  ناصر الدين الشاعر،  . أكد د 

 دوالر لطلبـة بـاقي      500تسليمهم شيكات المنحة عن الفصل األول، بواقع ألـف دوالر لطلبـة الطـب و              
الـشاعر  . وأشار د  .التخصصات، ممن تنطبق عليهم شروط المنحة، بما يصل إلى نحو نصف مليون دوالر            

ف نفس المبلغ للطلبة أنفسهم في الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً التزام الحكومة بـالتخفيف              إلى انه سيتم صر   
من األعباء المادية المترتبة على هؤالء الطلبة ومساعدتهم في مواصلة تعليمهم األكاديمي، ال سيما في ظـل                 

  .الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا
 14/1/2007  الجديدةالحياة

  
 ون إلى التجاوب مع دعوة هنية  علماء فلسطين يدع .32

دعت رابطة علماء فلسطين إلى التجاوب مع الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء : بشار دراغمه من رام اهللا
وقالت الرابطة في . إسماعيل هنية بضرورة التوحد ووقف االصطدام الداخلي وإنهاء مظاهر الفوضى األمنية

لخطاب هنية، لما تضمنه من دعوة صادقة لوقف كافة أشكال بارتياح كبير واستمتعت :بيان أنها تشعر
الصدام الداخلي واجتناب مظاهر التوتير واإلرباك في الساحة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص حمالت 
التحريض عبر وسائل اإلعالم المختلفة، األمر الذي يوجب على كافة الفرقاء في الساحة الفلسطينية إثبات 

طي اإليجابي مع هذه الدعوة الكريمة، التي تنم عن حرص كبير على المصلحة الوطنية حسن النوايا بالتعا
العليا عبر الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وتفويت الفرصة على المتربصين بالقضية الفلسطينية التي 

 .تحظى باهتمام كبير من قبل األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم
  13/1/2007موقع ايالف 

  
  تشديد على حواجز االحتالل في الضفة  .33

شددت قوات االحتالل من إجراءاتها على حواجزها الثابتة المقامة في أنحاء مختلفة من : رامي دعيبس
الضفة الغربية خاصة الفاصلة ما بين شمال الضفة وجنوبها رغم ما تدعيه قوات االحتالل من إدخالها 

وقد احتجزت قوات االحتالل المواطنين الفلسطينيين على  .يينالتسهيالت على حياة المواطنين الفلسطين
حواجز عناب بالقرب من طولكرم وشددت من تنكيلها على المواطنين الفلسطينيين خاصة من محافظات 
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جنين ونابلس وطولكرم فيما شددت من عدوانها على المواطنين الفلسطينيين خاصة على حاجزي تياسير 
لية حيث منعت المواطنين من اجتياز هذه الحواجز واحتجزتهم لساعات طويلة والحمرا في األغوار الشما

  .قبل أن تسمح لهم بالمرور بعد إجراءات التفتيش المذلة بحق المواطنين الفلسطينيين
  13/1/2007 48عرب

  
   بئراً في بيت دقو بتمويل ياباني20توقيع اتفاقية لحفر  .34

قو للتنمية والتطوير، اتفاقية لحفر عشرين بئر ماء، بتمويل من          وقعت امس، في جمعية بيت د     :  وفا -رام اهللا   
 ألف  87وتشمل المنحة تكاليف اإلنشاء والمواد الخام لتشطيب اآلبار، وأجرة العمال بقيمة             .الحكومة اليابانية 

 ألف دوالر، حيث ستغطي الجمعية المتبقي من المبلـغ، والـذي            95دوالر من أصل المبلغ اإلجمالي البالغ       
وذكرت السفارة اليابانيـة،     .طي تكاليف اإلدارة، ومدير المشروع، والمنسق الميداني، والمهندس المشرف        يغ

أنها تتشجع لتمويل مثل هذه المشاريع الصغيرة كمساعدة مباشرة للقرويين الفلسطينيين مـن أجـل تحـسين                 
  .الحياة، خصوصاً في تأمين المصادر الرئيسة للحياة مثل الماء

  14/1/2007طينية األيام الفلس
  

  النقل والمواصالت تبدأ إعداد استراتيجية لتطوير قطاع النقل .35
أعلنت وزارة النقل والمواصالت، أمس، أنها بدأت بإعداد استراتيجية لتطـوير قطـاع النقـل               :  وفا -غزة  

، والمواصالت بمساعدة البنك الدولي، وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة والجامعـات والنقابـات            
وأوضح مدير عام التخطيط والعالقات في       .وممثلي الشركات ورجال األعمال والمستثمرين أصحاب العالقة      

الوزارة فؤاد مناع، في بيان، أن إعداد االستراتيجية سيعمل على ترتيب أولويات قطاع النقل والمواصـالت                
ع خطط تنفيذية تـشمل تـسهيل       على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أن مهام هذه اللجان تتعلق بوض           

وتبسيط اإلجراءات لنقل األفراد والبضائع داخلياً وعبر الحدود، وتطوير شبكات الطرق والجسور ووسـائط              
النقل وتحديثها، للتسهيل على المواطنين وزيادة السالمة على الطرق وتقليل الحوادث، وتوطيد الشراكة بين              

وأكد أن البنـك الـدولي سـيقدم        . بشري في المؤسسات المدنية   القطاعين العام والخاص، وتطوير الكادر ال     
الخبراء واالستشاريين الدوليين والمحليين للمساعدة في إعداد االستراتيجية واعتمادهـا لتقـديمها للجهـات              

  .المانحة لتمويل مشاريع الوزارة
  14/1/2007األيام الفلسطينية 

  
 الرئيس المصري يطرح خطة بديلة عن خريطة الطريق .36

. طرح الرئيس المصري حسني مبارك خطة بديلة عن خريطة الطريق إلحالل السالم في الشرق األوسط 
وأعلن الناطق بلسان الرئاسة أن تفاصيل الخطة التي لم يفصح عنها قد ُأرسلت إلى الرئيس األميركي جورج 

ضاف الناطق أن خريطة وأ .بوش وأن مبارك سيبحثها مع كوندوليزا رايس خالل اجتماعهما في القاهرة غداً
الطريق قد فشلت في مرحلتها األولى وبالتالي فإن الوقت قد حان لمباشرة التفاوض حول اتفاقية سلمية شاملة 

المصرية قال الرئيس مبارك إن ) روز اليوسف(وفي تصريحات لمجلة  .بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
ورأى مبارك أن  .امل قائم على الشرعية الدوليةمصر لديها تصور واضح حول إرساء اتفاق سالم ش

التوصل إلى صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل والفلسطينيين سيتيح البدء بإجراءات لبناء الثقة تمهيداً 
 .  الستئناف المفاوضات بين الجانبين

  14/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

  بين الفصائل الفلسطينية االسالمي العالمي للدعوة واالغاثة يحذر من نار الفتنة .37
 تابع المجلس االسالمي العالمي للدعوة واالغاثة، االحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا بين الفصائل :عمان

الفلسطينية، واشد ما نأسف له ان نرى االخوة رفاق الكفاح والنضال والجهاد الذين كانوا يقفون بكل شجاعة 



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 18ص  |   601: العدد   |   14/1/2007 حداأل: التاريخ

وحذر المجلس في  .ئيلي ينقلبون على انفسهم ويقتل بعضهم بعضاوبسالة في مواجهة قوات االحتالل االسرا
 .بيان من تحركات خبيثة، وشريرة من قبل قوى معادية تسعى الشعال نار الفتنة بين الفصائل الفلسطينية

ودعا الى التفاؤل واالمل بما ظهر من عمق وحدة الشعب الفلسطيني وحكمته وتحرك فئاتهم السريع لتدارك 
ي الحتواء االزمة وتحجيمها ونبذ الخالفات وجمع الصفوف واشاعة ثقافة الوفاق والحوار، الخطر والسع

حتى تستطيع القيادات الفلسطينية وشعبها الموحد تحمل مسؤولياتها لتحقيق هدفهم في اقامة دولتهم المستقلة 
ك الحصار وطالب الحكومات االسالمية والعربية بضرورة ف .على ترابها الوطني وعاصمتها القدس

 .االقتصادي عن الشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة، لمواجهة الحياة اليومية، تنفيذا لقرارات الجامعة العربية
وحمل المجلس االسالمي اسرائيل مسؤولية ما قد حدث ويحدث من اضطرابات او تصعيد للعنف جراء 

 حصيلة الجمارك والضرائب، بهدف اثارة قيامها بتأخير تسليم الحكومات الفلسطينية مستحقاتها المالية من
المتاعب والمصاعب المالية في وجه الحكومة الفلسطينية وارغامها على الخضوع لمطالب القوة االسرائيلية 

 .المحتلة
  14/1/2007الدستور 

  
  

  اقامة كنيس يهودي على أراض وقفية في القدس اعتداء على السيادة األردنية: كنعان .38
حذر أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان إسرائيل من مغبة إقامة :  حسين العموش- عمان

كنيس يهودي على أراض وقفية في القدس الشريف ألن هذا األمر سيؤدي إلى إندالع إنتفاضة ال تحمد 
المعقودة بين عقباها مشيرا إلى ان في ذلك إعتداء على السيادة األردنية ونقضا لكافة اإلتفاقيات والمعاهدات 

البلدين، معتبرا ذلك تحديا وإعتداء على المقدسات اإلسالمية وعلى كل العرب والمسلمين ليس في القدس 
 .وحدها ولكن في جميع أنحاء العالم

أن محاولة إسرائيل اإلستيالء على األوقاف اإلسالمية في القدس تعتبر إعتداء على "وأضاف للدستور
 . لشرعية للمسلمين، وهي بمثابة إعالن حرب على المسلمين ومقدساتهمالمواثيق الدولية والحقوق ا

  14/1/2007الدستور 
  

  أمريكا ستعزز دورها في عملية السالم:  عباسا بعد لقاءهرايس .39
 قالت وزيرة الخارجية األمريكية يوم األحد إن واشنطن ستعزز دورها في محاولة حـل الـصراع                 :رام اهللا 

افت رايس في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني بعد محادثات أجرياها فـي             وأض .الفلسطيني اإلسرائيلي 
أقدم "وقالت لعباس    ."سمعت الدعوة العالية والواضحة لتعزيز المشاركة األمريكية في هذه العمليات         "رام اهللا   

  ."إليكم التزامي بفعل ذلك تحديدا
  14/1/2007رويترز 

  
  عودية إلحالل السالمتحاول في زيارتها الدفع بالخطة السسرايس  .40

أفادت التقارير اإلسرائيلية أن وزيرة الخارجية األمريكية، تشير بتفاؤل حذر بالنسبة للوضـع فـي الـشرق                 
إمكانيات جديدة للسالم في الشرق األوسط في أعقاب حرب لبنان الثانيـة، وفـي ظـل                "األوسط، بأن هناك    

ونقـل مراسـل يـديعوت     .، على حد قولها"متطرفتينمواقف الدول العربية المعتدلة مقابل إيران وسورية ال       
ستحاول في زيارتها الدفع بالخطة السعودية إلحالل السالم فـي الـشرق   "أحرونوت في واشنطن، أن رايس  

يجب على كافة الدول المعنية بإقامة دولة فلسطينية التوصل إلى اتفاق بشأن الطريق إلـى               :" ، وقالت "األوسط
نحن بحاجة إلى الصوت العربي المصري واألردني والسعودي،        " ي بي سي    وصرحت رايس لشبكة ب    ".ذلك

وسنرى إذا كـان يمكـن      . وكذلك العناصر المعتدلة في وسط الفلسطينيين، مثل رئيس السلطة محمود عباس          
وبحـسب رايـس فإنهـا       ".التقدم بخارطة الطريق، أو دراسة ماذا يمكن عمله من أجل إقامة دولة فلسطينية            

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن      . للقراءة حول الموضوع لمحاولة فهم ماذا فشل في السابق        تكرس الوقت   
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رايس تعتبر خطاب أولمرت، في سديه بوكير في النقب، ولقائه بأبو مازن، بمثابة خطـوات جيـدة باتجـاه                   
قـديم موعـد    وأوضحت أنها ستدرس مع أبو مازن إمكانية ت       . السالم، وتعتبر أن حماس هي العقبة الرئيسية      

  .اإلنتخابات في السلطة الفلسطينية
كما جاء أن األسبوعية األمريكية تايم كتبت في عددها األخير بأن رايس ونظيرتها اإلسرائيلية، قد اتفقتا على                 

وبحسب األسبوعية فقد ناقشتا الخطة الجديدة أثنـاء لقـاء          . توحيد الجهود من أحل الدفع باستراتيجية جديدة      
وبحـسب   .لماضي في واشنطن، ومنذ ذلك اللقاء تواصالن اإلتصاالت الهاتفية بشكل ثابت      خاص في الشهر ا   

الخطة، في حال التوصل إلى اتفاق على إطار الدولة الفلسطينية، يعلن أبو مازن عن إجراء اسـتفتاء عـام،                   
ولمـرت  ، وفي هذه الحالة يجري أ     "ويتمكن من إبعاد حماس   % 70هو على قناعة بأنه سيحصل على تأييد        "و

وبحسب تايم فـإن الخطـوط     .أيضاً استفتاءاً في إسرائيل حول اإلتفاق على أمل الحصول على أغلبية مؤيدة           
العريضة لحل النزاع تشتمل على تبادل مناطق تسمح إلسرائيل باإلحتفاظ بالكتل اإلستيطانية الكبيرة، وفـي               

 أما حل مشكلة القدس والالجئـين فتكـون         .المقابل فمن الممكن أن تنتقل قرى عربية إلى الجانب الفلسطيني         
  . ، ويسمح لالجئين بالعودة إلى الدولة الفلسطينية فقط2000بموجب تفاهمات عام 

  13/1/2007 48عرب
  
  

  ال أحمل مقترحات أو خطة وسأبحث تسريع تطبيق خارطة الطريق: رايس .41
حـدت   :ب. ف. أعـن   و جمال شـاهين     ،لندننقالً عن مراسلها في      14/1/2007الشرق القطرية   نشرت  

وزيرة الخارجية االمريكية من التوقعات المعلقة على زيارتها فيما يتعلق بعملية السالم، وقالـت للـصحفيين     
: وقالت رايـس  ". ال احمل اقتراحا وال خطة    "الذين يرافقونها في جولتها في الطائرة التي اقلتها الى المنطقة           

ق، الخطة الدولية لحل النزاع التي تنص على إقامة دولـة           انها تسعى الى تلمس كيفية تسريع خريطة الطري       
  . فلسطينية الى جانب الدولة االسرائيلية

ان بعض مبادئ خارطـة      "رايساعتبرت   :14/1/2007 األيام الفلسطينية    فيكتب عبد الرؤوف ارناؤوط     و
ازالة المـستوطنات وهـم     الطريق قد تم تحقيقها بالفعل، فعلى سبيل المثال كان يفترض باالسرائيليين البدء ب            

ان خارطة الطريق هي وثيقة مفيـدة       : وقالت" اآلن خارج غزة واعتقد ان علينا النظر في ما يتوجب تحقيقه          
 .ألنها تتضمن مسؤوليات متبادلة، رافضة في هذا الشأن الحديث عن جدول زمني محدد النجـاز تطبيقهـا                

ستكون ان الفلسطينيين المخلصين في الواقـع       حماس مسلحة واسوأ نتيجة     .. شيء واحد مؤكد  : وقالت رايس 
 يواصل العمل في محاولـة لحـل االزمـة          عباسواشارت الى ان     .هم الطرف االعزل  .. لخريطة الطريق 

ورداً على سؤال ان كانت ال تخشى ان تستخدم االسلحة التي يتم توفيرهـا لالجهـزة                 .السياسية الفلسطينية 
ان برنامج التدريب والتجهيز يسير مـع الوقـت،         "ية فلسطينية، قالت    االمنية الفلسطينية في حرب اهلية داخل     

ولذا فهو ليس بمعنى تسليح الفلسطينيين في يوم ومن ثم تُترك العملية دون متابعة او رقابة على ما يحـدث،                    
وانما هي عملية اكثر تدرجاً، وأعتقد انه نتيجة لذلك فانه يمكن الحفاظ على نوع من السيطرة على مـا يـتم                  

  ".انجازه
  

  عارض توسيع اللجنة الرباعية لتشمل دوالً عربيةترايس  .42
رفضت وزيرة الخارجية االميركية فكرة توسيع اللجنة الرباعية الدولية لتـضم            :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

اعتقد ان للجنة الرباعية منطقها الخاص كجسم دولـي يتواجـد           : دوال مثل االردن ومصر والسعودية وقالت     
ولكنني اعتبر ان هناك اجتماعات مفيدة جداً عقدناها من وقت الى آخر مع دول يطلق عليها                . طقةخارج المن 

لم تكن االجتماعات دورية، اال نني اعتقد انـه         : البعض بصورة غير رسمية اسم الرباعية العربية، واضافت       
لى آخر، وأعتقد ان اللجنـة      كان لها تأثير جيد، ولذا فان احد االقتراحات هو استخدام هذا النموذج من وقت ا              

  .الرباعية كرباعية لها منطقها الخاص وقد شكلت من قبل االمم المتحدة على هذه النحو
  14/1/2007األيام الفلسطينية 



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 20ص  |   601: العدد   |   14/1/2007 حداأل: التاريخ

  
   الكونجرس على قوات دعم األمن الفلسطينية ..إدارة بوش تسعى لموافقة .43

يس جورج بوش تسعى الى الحصول علـى        أعلنت وزارة الخارجية االمريكية ان ادارة الرئ       : قنا -واشنطن  
 86موافقة الكونجرس لتقديم مساعدات عسكرية لقوات االمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس بقيمة              

واوضح شون ماكورماك المتحدث باسم الوزارة ان هذه المساعدة تمثل دعما بالتجهيز غيـر              . مليون دوالر 
هم بحاجـة لهـذا الـدعم        ":يارات ومالبس عسكرية، وقال   القاتل حسب وصفه خصوصا معدات اتصال وس      

، واضاف  "ونعتقد انها طريقة مهمة لمساعدتهم على تشكيل قوات امن مسؤولة تأتمر مباشرة بالرئيس عباس             
القوات المسؤولة التى ستـساعد علـى تـأمين االمـن للـشعب      "ان االدارة االمريكية بذلك تعتقد انها تدعم    

 ".أبلغت الفلسطينيين وجيرانهم عن هذه الصفقة الفلسطينى، وأن واشنطن 
  14/1/2007الشرق القطرية 

  
  ميركل تؤكد انها عازمة على استئناف جهودها لحل النزاع الفلسطيني االسرائيلي .44

 اعلنت المستشارة االلمانية قبل ايام من لقائها رايس، انها عازمة على اسـتئناف جهودهـا                :ب.ف. ا -لندن  
سـوف   ":وقالت .لي الفلسطيني، وذلك في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية امس         لحل النزاع االسرائي  

". نتحمل مسؤوليتنا في عملية الشرق االوسط حتى وان كنا مقتنعين بانها منطقـة سياسـية صـعبة للغايـة                  
 نعلم ان مشكلة ايجاد حل بدولتين هي بالنسبة لكثيرين اهم من اية نزاعـات اخـرى فـي                 "واضافت ميركل   

اتفقت مع رايس على ان نناقش معا رؤيتها حـول الوضـع وبعـدها نبحـث                "واوضحت ميركل   ". المنطقة
ان تقرير رايس سيكون قاعدة انطالق لمعرفـة        "وقالت ايضا   ". باالجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل     

  ".كيف يمكن للجنة الرباعية ان تلعب دورا عمليا مهما
 14/1/2007  الجديدةالحياة

  
  غالبية القتلى في العراق من السنة: نائب الرئيس العراقي .45

 قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن القسم االكبر من ألوف العراقيين الذين قتلوا في العـام                  :بغداد
الماضي من العرب السنة الذين ينتمي اليهم مضيفا انهم ضحايا التطهير العرقي على أيدي الميليشيات التـي                 

وفي مقابلة مع رويترز في وقت متأخر يوم الجمعة قال الهاشمي ردا على سؤال حـول                . من بغداد  تطردهم
 ألف مدني ورجل شرطة في أعمال العنف في العام الماضي           23االرقام التي تشير الى احتمال مقتل حوالي        

لقـول ببـساطة إن     وأضـاف أن بامكانـه ا     . إنه ال يستطيع تأكيد هذه االرقام لكنه ال يشعر بالدهشة ازاءها          
  .غالبيتهم من السنة

  14/1/2007رويترز 
  

  اإلخوان في مصر يعدون برنامجاً إلعالن أنفسهم حزباً سياسيا  .46
تجري جماعة اإلخوان المسلمين في مصر مشاورات مكثفة إلعـداد مـشروع             : سعيد السويركي  -القاهرة  

لتخفيف مـن حـدة الهجـوم علـى         برنامج لحزب سياسي يعبر عن الجماعة، في خطوة جديدة تهدف الى ا           
وتأتي المحاولة التي ال تعـد األولـى مـن          . الجماعة، عبر نفي اتهامها بالسعي إلقامة دولة دينية في مصر         

نوعها في ظل أجواء ساخنة تطغى على المشهد السياسي في مصر، وخصوصاً مـع مناقـشة مقترحـات                  
  . مادة من الدستور34الرئيس حسنى مبارك بتعديل 

  14/1/2007ماراتية الخليج اإل
  

  اللغط حول تنازالت حماس .47
  عبدالستار قاسم. د
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هناك لغط حول ما يسميه بعض الفلسطينيين وثيقة جنيف  حماس، والذي يقول إن حماس قد تقدمت بوثيقـة                   
تشتمل هذه الوثيقة، حسب أقوالهم، على إقامة هدنة        . لألوروبيين حول الهدنة المقترحة بين إسرائيل وحماس      

س سنوات، ويصار بعد ذلك إلى البحث في العالقات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ومن ثـم إلـى           لمدة خم 
ويذهب بعضهم إلى القول إن قادة حمساويين قد اجتمعـوا مـع إسـرائيليين              . إقامة سالم مبني على العدالة    

  .كمقدمة للتفاوض
م يحصل أي اجتماع بـين قـادة مـن          حسب علمي المبني على متابعة التطورات على الساحة الفلسطينية، ل         

حصلت لقاءات بين قادة حمساويين وأوروبيين، واقتصرت فقط على تبادل األفكار مـن             . حماس وإسرائيليين 
لم تقدم حماس أي وثيقة مكتوبة، وطرحت فقط أفكارا للتداول على رأسها فكـرة    . دون أن تتضمن أية وثائق    

 قد تقدمت بطرح سياسي خطي لألوروبيين واإلسـرائيليين فـال   أما ما يتم تداوله اآلن من أن حماس     . الهدنة
  .أساس له، ومنبعه فقط مصادر إعالمية غير موثوقة

تقدم األوروبيون الذين لم يتم اإلعالن عن أسمائهم، والذين على عالقة مباشرة مع دوائر االتحاد األوروبي،                
موا بمشاريع سياسـية تـشكل مبـادرات قابلـة          لحماس أو الحكومة الفلسطينية بأفكار مكتوبة، لكنهم لم يتقد        

يرى األوروبيون أن أفكارهم مهمة لمتابعة النقاش والحوار، وال تشكل بأي حال قاعدة للتفاوض؛              . للتفاوض
  .وهم ال يرون أن الحوار مع الحكومة قد تطور إلى درجة تسمح بفتح مفاوضات سرية أو علنية

ين تأتي على رأسها فكرتا الهدنـة وحـق العـودة لالجئـين             تقدمت حماس بأفكار سياسية شفوية لألوروبي     
بالنسبة للهدنة، طرحت حماس مدة الهدنة التي تتراوح بين خمس وعشر سـنوات، لكـن دون                . الفلسطينيين

التقيد باالعتراف ب إسرائيل؛ وبالنسبة لحق العودة، طرحت الحركة، حسب تقديري، المسألة بكل قوة، وأن               
ئيل ليست واردة والشعب الفلسطيني مشرد ويعيش في مخيمـات تحـت ظـروف              مسألة االعتراف ب إسرا   

  .وضعت حماس هاتين الفكرتين على طاولة األوروبيين الذين لم يجدوا حرجا في االستماع. قاسية
إن األوروبيين ليسوا متشنجين في مواقفهم تجاه حماس أو الحكومة الفلسطينية مثلما هي الواليات المتحـدة،                

ى العقالنية في البحث عن حلول من مختلف األطراف، ومنها األطراف العربيـة التـي قابلـت                 هم أقرب إل  
ومن خالل متابعتهم لطرح الحكومة السياسي، هم يجدون منافذ يمكـن      . الحكومة الفلسطينية بالرفض القطعي   

ة التفاوض في   العبور منها إلى طاولة التفاهم السياسي مع حماس، والذي يمكن أن يفضي إلى استئناف مسير              
ويستدل األوروبيون على قوة منطقهم في أن حماس قد قدمت تنازلين اثنـين حتـى اآلن، وهمـا                  . المنطقة

االعتراف بالشرعية الدولية والموافقة على المفاوضات من خالل موافقتها على مبدأ أن منظمة التحرير هي               
 الوفاق الوطني، وتـم تقـديمهما إلرضـاء         هذان تنازالن واردان في وثيقة    . المخولة بالتفاوض مع إسرائيل   

  .أطراف فلسطينية مشاركة في الحوار حول تشكيل ما يعرف بحكومة وحدة وطنية فلسطينية
يدرك األوروبيون أيضا أن التضييق على حركة حماس يدفع بها باتجاه إيران التي تعتبـر الدولـة األكثـر                   

 من الغباء السياسي أال يفتح العدو لعدوه المحاصـر          ويرون أنه . تطرفا في المنطقة وفق التعريف األوروبي     
منفذا عله يصل معه من خالله إلى تسوية أو تفاهم، وإذا كان فتح الباب قليال أمام حماس سيبعدها عن إيران                    

  .فإن ذلك في مصلحة الغرب واألنظمة العربية الموالية
كمـا  .  أو في محاولـة جـس النـبض        إسرائيل ليست بعيدة عن العقلنة األوروبية في التقارب من حماس،         

األوربيون، وإسرائيل ترى أن المد اإلسالمي يكتسب زخما مستمرا، وهي تلعب على وتر آخر وهـو وتـر                  
ال يغيب هـذا    . الخالف المذهبي اإلسالمي بحيث تكون هي داعما للجانب السني في مواجهة إيران الشيعية            

  .وأمريكا للعزف عليهالوتر عن األوروبيين، لكنهم يتركونه ل إسرائيل 
  14/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الحصاد المّر .48

  غسان الخطيب
دخل الفلسطينيون العام الجديد وهم وسط نوع من أنواع الحرب األهلية التي كانت بدايتها ربما مع جريمة 

التوتر بين  ديسمبر بمدينة غزة، أدت الجريمة إلى زيادة حدة 11قتل ثالثة أطفال لمسؤول أمني في فتح في 
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حركتي فتح وحماس، الى مستوى جديد من االشتباكات الدامية والمباشرة، وهذا مخرج محتوم لسلسلة من 
 .األخطاء في طريقة معالجة القضية والوضع الداخلي من قبل الفرقاء األساسيين

ادية والدولة في غزة كانت وصلت إلى درجة لم تعد قادرة معها علي التعاطي مع الصعوبات االقتص
المتزايدة، ومنها الفقر المدقع، والبطالة المرتفعة، وال مع الوضع األمني المتدهور، كل ذلك هو نتيجة 

 .مباشرة للضغوط اإلسرائيلية على كافة صعد الحياة في غزة
فضعف القياديين على الجانبين، اإلسرائيلي . غير أن دالئل التدهور ليست منحصرة في غزة وحدها

وعلى الجانب اإلسرائيلي، . اهم كثيراً في التقليل من إمكانية الخروج من المأزق السياسيوالفلسطيني، يس
أسفر ضعف القيادة ترك الحكومة اإلسرائيلية رهينة في يد المعارضة، وخير مثال على ذلك، كانت النتيجة 

. لمرت، في ديسمبرالهزيلة للقمة األولى بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، ايهود أو
فقد ظهر الطرفان عاجزين عن التحدث في الشؤون السياسية، وحتى النقاط البسيطة التي تم التوافق حولها، 

 .لم تنفّذ
وبعد أيام قليلة على ذلك اللقاء، أقرت إسرائيل رسمياً، إنشاء مستوطنة يهودية أخرى، غير شرعية في وادي 

 .األردن
 اإلسرائيلية يحصل بالتزامن مع حال الفوضى العارمة في العالم -لسطينيةإن التدهور في العالقات الف

ولكن حتى الواليات المتحدة، القوة . ولم يسبق للدول العربية إن بدت عاجزة كما هي عليه اليوم. العربي
 .العظمى الرئيسية المهتمة بشؤون المنطقة، تواجه أيضاً أزمة شديدة في سياستها الشرق أوسطية

اد في الطين بلة أن الجهود األمريكية واألوروبية لعدم تحميل إسرائيل مسؤولية احتاللها غير ومما ز
الشرعي لألراضي الفلسطينية، قد زادت من إقصاء الجماهير العربية عن المجتمع الدولي، وشجعتهم على 

 .المزيد من االنعزال
األزمة، والمنطقة، والسياسة األمريكية في وهذه السنة التي يبدو أنها ستكون من أسوأ السنوات في تاريخ 

المنطقة، يمكن أيضاً أن تكون فرحة مناسبة للتفكير بأسباب هذا الوضع المزري والبائس، ومن تصحيح 
ولكن هذا ال يمكن أن نتوقّع حدوثه من الالعبين المنهكين . األمر، ثمة حاجة ملحة إلى تفكير واضح وشجاع

 .أنفسهم
ألكثر قدرة على ذلك لعالقاتها الخاصة بالشرق األوسط وتأثيرها القوي على الواليات إن أوروبا هي الجهة ا

والشيء عينه يجب . المتحدة أيضاً، والدول األخرى، مثل الصين واليابان وروسيا يمكن أن تكون مفيدة أيضاً
 .أن نتوقعه من الالعبين المحليين

العودة إلى المقاربة : أوالً: لقلب التدهور الراهن، هيإن المواصفات والمميزات الرئيسية الثالث ألي جهد 
 -وخاصة على الصعيد الفلسطيني. القانونية في التعاطي مع األزمات اإلقليمية واالحتكاكات الداخلية

االعتراف بالجذور : فهم الترابط الضروري بين األزمات اإلقليمية المختلفة، وثالثاً: وثانياً. اإلسرائيلي
  .القتصادية للتوجهات الراديكاليةاالجتماعية وا

 جوزيف حرب: ترجمة
  14/1/2007عكاظ 

 
 رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة .49

  عدلي صادق
أسعدتني مناشدتكم، بأن تتوقف الحمالت اإلعالمية، وكذلك دعوتكم لوسائل اإلعالم، بأن تذهب لتبريد الساحة           

 الى مواقف وأفعال، لكي ال نقـع فـي الفـضيحة            فهذا كالم يتسم بالمسؤولية، يتوجب أن يتحول      . من الفتنة 
التاريخية، التي سيقال بعدها، إن الفلسطينيين كسروا حلمهم بأيديهم، وتسربوا من بين مـساماته، كقطـرات                

  !ضائعة
لكنني، أخي أبو العبد، أود التنويه بصراحة، الى مسألة تقع حصراً، ضمن موضوع اإلعـالم التحريـضي،                 

وفي هذا السياق، في مقدوري أن أجزم ـ دونما محاباة  . راهية، ويصنف الناس جزافاًالذي يغذي مشاعر الك
ألحد ـ بأن إعالمكم الحمساوي، قد سبق، بسنوات، اإلعالم الفتحاوي، في استخدام لغة التحريض والحـث   
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ن، مـادة   بل إن اإلعالم األخير، لم يصل الى جعل الخيانة والتخوين، والصهيونية والتـصهي            . على الكراهية 
ولكي ال يكـون هـذا      . أساسية، في نصوص التوصيفات اليومية، للطرف اآلخر، وأنه لم يحض على القتل           

الرأي، هو أيضاً، عرضة للسجال، أو في موضع اختالف اآلراء، أنوه الى أن شبكة اإلنترنت، تختزن كـل                  
 عن أي اسم أو واقعة، على شـبكة         الوقائع الدالة على ما أقول، إذ يكفي، في أقل من دقيقة، أن تطلب البحث             

اإلنترنت، من خالل المتصفح ياهو أو غوغل لكي ترى بنفسك، أن التهجم والتحريض والتخوين الجزافـي،                
في اإلعالم الحمساوي، قد بدأ قبل االنتخابات بسنوات، أي قبل الحكومة، وقبل الصدامات المؤسـفة التـي                 

ث، فلديكم موقع المركز الفلسطيني لإلعالم وما يتصل به مما          وإن لم تكن هناك رغبة في البح      . أدمت قلوبنا 
  !يسمى منبر الحوار الذي تختزن شبكة االنترنت، كل إرشيفه

* * *  
ففي األيـام   . هناك مسألة يمكن قراءتها، إعالمياً، بمصطلحات التحليل الصحفي المهني، أو التحليل السياسي           

 إيجابية، مع الرئيس محمود عباس، بدا على نحو واضـح، ان     التي كانت حواراتكم فيها واعدة، وذات بوادر      
إعالمكم الحمساوي اإللكتروني، غير ذي صلة، بتلك الحوارات وبتلك التطورات، إذ ان الرئيس عباس، ظل               
مقيماً، في هذا اإلعالم، داخل تصنيفات ال تتزحزح، استخدمت فيها تعبيرات، أقل ما يقال عنها، أنها تـسيء            

فإن كان اللقـاء، بلـسانكم، مـع األخ         . ياسية الفلسطينية، بعد أن أشبعت الرئيس عباس إساءات       لحركتكم الس 
. الرئيس إيجابياً، فإن من المسيء لكم أن يكون عباس أخاً لكم، وهو الذي له كل تلك الصفات في إعالمكـم                   

مكم أيـضاً، علـى     كذلك فإن من المسيء، أن تكون لكم مباحثات إيجابية، مع طرف محسوم أمره، في إعال              
  !النحو الذي لم ينله أعتى الخونة، على مر التاريخ

هل أنتم، مثالً، ال تملكون ضبط إعالمكم مع خطى حركتكم السياسية؟ إن            : وهنا، ال بد ألي عاقل أن يتساءل      
 هل أنتم، مثالً، تكـذبون؟ وإن     : كان الجواب نعم، وفي الوقت نفسه ظل اإلعالم كما هو، فإن السؤال يتناسل            

كانت أخالقككم تأبى الكذب، فهل أنتم تمارسون اضطراراً بحواراتكم تلك، مع الرئيس عباس أو مع غيـره،                 
شكالً من أشكال التكاذب المحََلَل، بين مؤمنين ومارقين؟ وكيف يمكن أن نتقدم على طريـق وحـدة العمـل                   

  ، على رأي بن الدن؟الوطني الفلسطيني، إن كنا نتكاذب، وننقسم الى معسكرين، أو الى فسطاطين
وإن كان الجواب ال، أي أنكم غير قادرين على ضبط إيقاع إعالمكم، مع حركتكم السياسية، ومع نوايـاكم،                  
فلماذا يصعب عليكم اإلعالن صراحة، عن أنكم ال ترضون انفالت هذا اإلعالم، الذي يتابعه أبنـاء األمـة،                  

ملتبسة، لُكتل سياسية وشعبية فلـسطينية، ال تتطـابق         وكل الناطقين بالعربية، فيما هو يرسم صورة شنيعة و        
  معكم في الرأي؟

* * *  
في حال وقف أي نقـد  : إن دعوتكم الجميلة والمسؤولة، الى وقف الحمالت اإلعالمية، تفرض تساؤالً منطقياً    

لتصرفات جماعات من حماس في اإلعالم الفتحاوي، وهذا أمر في غاية البساطة؛ هل أنتم قـادرون علـى                  
 ضد رئيس حركة فتح ورئيس السلطة، أم أن هذا فوق استطاعتكم، بحكم أن              - على األقل    -ف أي تهجم    وق

مثل هذا التهجم، أو التصنيف الشنيع، هو جزء مهم، من فحوى الموقـف الـسياسي لحـركتكم، بخارجهـا                   
ال يتلقـى   ) دونهاأعتقد أنكم ال تؤي   (ففي ظني، إن التيار الحمساوي المسؤول عن أعمال قتل بشعة           . وداخلها

تعليماته منكم، لكنني أظن، بأن ضرر اإلقرار بذلك، بالنسبة لكم وفي تقديراتكم، أخف وطـأة مـن ضـرر                   
  !اإلقرار بأن حماس ليست موحدة في منطلقات حركتها اليومية؟

 صدقني إن إرشيف إعالمكم، الزاخر باتهامات وتصنيفات التآمر والتخوين، هو الذي يفـسر            : أخي أبو العبد  
وإن لـم   . ظهور الفلسطيني، الذي يقتل بدم بارد، ويتوهم أنه أدى واجبه، وأن له فوق ذلك مواجع ومطالب               

فمن خالل هذا االرشيف، ومـن خـالل المـادة          . تتداركوا هذا األمر اآلن، فسوف تندمون يوم ال ينفع الندم         
يكتبها كاتب، ال تضاهي واحـدة      اإلعالمية اليومية، اآلن، يمكن للمراجع أن يعرف بسهولة، أن مجرد جملة            

 في نقد فتح وقيادتها، بل إن مجرد عبارة يقولها خطيب مـسجد، أو              - وقلناها   -من آالف الجمل التي قيلت      
كلمة يقولها سياسي عبر شاشة التلفزة، تجعله في مقاييس منبر الحوار الحمساوي متطفالً على الحياة، يعيش                

لك المنبر ال احترام ألعمار الناس، وال لتاريخهم النضالي، وال لثقافتهم،           ففي ذ . أياماً زائدة، وينبغي أن يموت    
  !وال ألخالقهم التي اختبرتها المحن، وال لشيء تحترمه المجتمعات
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أخيراً، أخي، ال أريد أن أطيل وأن أتوسع في الموضوعات، ألن هذه السطور، تتعلـق حـصراً بـاإلعالم،                   
 لن يشفع لصاحبه عند تيار من حماس جاهل في الدين، يتـوهم أنـه               لكنني وبدافع الحرص واالحترام، الذي    

يعقد حالياً، قيامة صغرى، يحاسب فيها خلق اهللا من الفلسطينيين؛ أنوه الى أن أموركم مـع شـعبكم، باتـت          
ولن يجدي نفعاً في هذا السياق، حديثكم عن خيار الشعب ألن التفويض الشعبي، في ظروفه               . صعبة ومعقدة 
بابه، قبل سنة، لم يكن من كل الشعب، وألن األطفال الذين تيتموا، هم من أبناء الشعب، وألن                 وشروطه وأس 

اآلباء الذين فقدوا أطفالهم من الشعب، وألن الشعب يجوع، وألنكم لستم في وضعية جهاديـة ـ بالمعـايير    
وز، بالسياسة التـي هـي   ففي عشية فوزكم، دعوناكم الى تفعيل الف. الميدانية ـ تبرر الجوع وتجعله مقبوالً 

فقد مرت السنة، دونما تفعيل، باسـتثناء مـسارب ملغمـة، ال            . وسيلتنا األولى، عندما تعز الوسائل األخرى     
  .مجال للحديث عنها اآلن

لكن فتح بعقلها الكلي، لم تفعل ذلـك، وال         . ربما يقال إن عناصر من فتح في هذا النزاع، قد اقترفت جرائم           
أما األهم، فهو أن حماس لم تلتقط الفرصة بذكاء، لكي تتصرف كحركة            . مجرم عقابه تمانع في أن ينال كل      

 أي ذلك الخُلُق الذي يفرضه سمو المولـد  Noblesse Obligeإسالمية عقائدية، تلتزم بشيء يسمونه النََبالة 
لشعور الدائم،  فالتقوى هي ا  . أو سمو النشأة، أو سمو الغاية، فيجعل أصحابه ملتزمين جادة السلوك المسؤول           

فماذا سيجيب القاتل، حين يسأل في يوم القيامة، أو حين يواجه غضباً عـشائرياً أو        . برقابة اهللا تعالى ألفعالنا   
  اجتماعياً؟

ال تزال أمامكم فرصة، للتوصل الى حكومة وفاقية، بإرادة سياسية وفاقية حقيقيـة، ال بالتكـاذب، تـضبط                  
فمـا  . فال تجعلوا القوة التنفيذية حصان رهـانكم      .  توحيد األداة األمنية   األوضاع، وتفتح اآلفاق وتسارع الى    

يحتاجه الفلسطينيون، هو قوة لألمن الداخلي غير الملتزم بشيء سوى أجندة النظام العام، فالشرطة أصـالً،                
نيـا  واألمن الداخلي، نشأوا تاريخياً، من خالل تجربة مريرة، أو مذبحة أثناء القمع، فـي مانشـستر ببريطا                

اكتشف السياسيون من خاللها، أن سالح الفرسان ال يصلح ألداء مهام األمن الداخلي، فاسـتحدثوا               ) 1819(
فال تضيعوا هذه الفرصة، ألن البديل، هـو الكارثـة          . الشرطة واألمن الداخلي حالً، سارت على نهجه األمم       

  !التي سيخرج الجميع منها خاسراً
  مع وافر تحياتي

  14/1/2007  الجديدةالحياة
  

  الوصفات العقيمة للمأزق الفلسطيني .50
  نهلة الشهال

الرقم غريب أصال وال يطابق .  وكأنه صنع خصيصا الستبعاد حركة حماس15+ بدا مؤتمر مدريد 
وقد جرى القفز فوق خمسة عشر عاما دفعة . المألوف من محطات التذكر واالستعادة، ناهيك بالمتابعة

عتداد بحدث أجهض هو نفسه في وقته بينما كان العالم يتغير، وقد تغير واحدة، ومن دون سابق إنذار، لال
  .مذاك تماما

الحضور في المؤتمر باهت، وقد أرسلت األطراف المدعوة ممثلين عنها من درجات ثانية، بل ابتدعت 
 هذا إال بوصفه إشارة أخرى جديدة إلى 15+واألرجح انه ال أحد يهتم بمدريد . التمثيل غير الرسمي
 على المضي قدما في مخططات حيال فلسطين تقوم على فكرة غصب - واألوروبي -التصميم األميركي 

محو نتائج : فالمهمة باتت معروفة. التاريخ كي ال يستبقي إال الوقائع الالئقة سياسيا أو كي يستولدها
لقد مضى عام كامل، . لفائتمن العام ا) يناير(االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني 

يوما بيوم، على تلك االنتخابات التي أوصلت حماس إلى الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وامتالك حق تشكيل 
ومضى عام أو يكاد على المقاطعة الدولية الكاملة للحكومة الفلسطينية وعلى إجراءات . الحكومة الفلسطينية

واألدق ربما هو القول انه لم يتبلور في األثناء تصور لما . ر رأيهتجويع الشعب الفلسطيني وإنهاكه حتى يغي
يمكن أن يكون عليه حل ولو موقت في فلسطين، بل اكتفت اللجنة الرباعية بتكرار شروط صارت شكلية من 

االعتراف بإسرائيل، االعتراف باالتفاقات : فرط افتقادها ألي معنى ودينامية، تقدمها كشروط مسبقة ومبدئية
تشبه هذه االسطوانة الءات األنظمة العربية التي كررتها من مؤتمر قمة إلى آخر، . سابقة، نبذ العنفال
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أما الرباعية فتتستر اليوم بشروطها . وكانت ستارة ممزقة ال تحجب ما يجري وراءها من سمسرة وتخل
على كل حرف منها، وكانوا التي لم تصنع بها شيئا يوم كان الممسكون بالسلطة الفلسطينية شديدي الموافقة 

  .طرفا واحدا بال تعدد وال تنوع وال وجع دماغ
أي انه لو يعود اليوم الرئيس محمود عباس آمرا ناهيا، وتختفي بضربة عصا سحرية حركة حماس من 
الوجود، فال تملك الرباعية ما تقدمه حقا، ال تملك خطة لحل سياسي في فلسطين بل وحتى لترتيبات متماسكة 

بالطبع سنشهد عودة األموال الرسمية وغير الرسمية إلى التدفق، وعودة نظام اإلعالة إلى العمل، .  بهاويعتد
وهو كما يعرف الجميع، نظام كان يعاني أصال من سوء توزيع، فال يصل منه إلى أسفل السلم االجتماعي، 

 كان أحد أسباب - ما يسمى فسادا -هل نسينا أن ذلك . أي إلى الطبقة األوسع من المجتمع، إال النذر اليسير
النجاح المدوي لـ حماس؟ بينما السبب الجذري هو تحديدا إفالس العملية السلمية واصطدامها بحائط 

وعلى ذكر الحيطان، فقد أنجز عمليا بناء الجدار، واستبطنه الفلسطينيون كأمر واقع، تماما مثل . مسدود
ضفة الغربية، مثل المصادرة المستمرة لألراضي، مثل توسيع مئات الحواجز العسكرية التي تمزق أوصال ال

وعلى ذكر القدس، فقد أرسلت بلدية باريس بمناسبة أعياد الميالد . المستوطنات، مثل إجراءات ضم القدس
اإلسرائيلية، كي تزين وتضيء المدينة على ... ورأس السنة، أي منذ أسابيع قليلة، أمواال طائلة لبلدية القدس

أرادتها لفتة إلى مرور أربعين عاما على توحيد المدينة كما يقول بيان البلدية الباريسية، أي . ريسغرار با
فإما أن بلدية باريس خارج الشرعية . على احتاللها وإلحاقها، غير المعترف بهما بنظر القانون الدولي

لفلسطيني ومن قواه السياسية فباسم ماذا يطلب من الشعب ا. الدولية، أو أن الشرعية الدولية غير قائمة
  االنضواء داخل الشرعية الدولية؟

وقد خبر الفلسطينيون . في أنه ال تسوية مقترحة لفلسطين. هنا تحديدا وليس في أي مكان آخر يقع العطب
ذلك منذ ارتضوا الذهاب إلى مدريد األولى ضمن الوفد األردني ألن إسحاق شامير رفض قطعيا حضورهم 

مباحثات السرية التي أفضت إلى اتفاقيات اوسلو، إلى الذل والمرارة التي تجرعوها بعدها، الرسمي، إلى ال
وعلى مدى عقد من الزمن انتهى بموت أبو عمار أو باغتياله من قبل إسرائيل التي لم تتوقف يوما، وفي 

عتقال والقصف أثناء ذلك كله، عن تعديل االتفاقيات رسميا وعمليا، وعن الضم واإللحاق واالغتيال واال
واالجتياح، والتي لم يقل لها احد كفى، بل رفضت قرارات دولية بإدانتها، كقرار محكمة العدل المتعلق ببناء 

وقد جرى كل ذلك قبل فوز . الجدار وقبله قرار البرلمان األوروبي فرض عقوبات عليها إلى أن تكف
  .من تحريك شيء أو لم تشأ ذلكحماس، ومع جهة كانت تمأل شروط الرباعية، التي لم تتمكن 

تذكّر هذه الحقيقة قد يعصم عن الوقوع في المنطق السائد اليوم في فلسطين، حيث الدخان الكثيف لالقتتال 
انه انزياح نجحت إسرائيل في تحقيقه كآخر إنجازاتها وقد . الداخلي يلف كل شيء ويظهر وكأنه هو الواقع

 تماما من تحمل تبعة االقتتال الداخلي الفلسطيني، وهم، أي ال يكون أخيرها، فهي اليوم تبدو بريئة
وهكذا يجري تناس تام للبيئة والشروط التي وضعوا فيها، . الفلسطينيين، يتولون تصفية أنفسهم بأنفسهم

وبينما يبدو الرئيس محمود عباس محموال . ويطلب منهم التعقل على غرار ما فعلت مصر واألردن مؤخرا
من حماس ولك ما تريد، التي ترددها على أسماعه اإلدارة األميركية صبحا ومساء، وهو على موجة خلصنا 

ال يلتفت إال لها ولما تقوله، بحيث أهمل كل األطراف األخرى، من عالمية وأوروبية وعربية، تذهب حركة 
نما هي األصل فتح بعيدا في استنفار العصبية التنظيمية بحجة الثأر لنفسها من هؤالء الواصلين الجدد بي

بل طال األمر حد توظيف أي شيء في هذا الصراع، فتقرر فتح إقامة تشييع رمزي لصدام ). والفروع(
ولم يبق توتر ! شيعة بوجه حماس... حسين، ليس وفاء للرجل وإنما كي تستكمل به هتافات تظاهراتها شيعة
ث يخطف الناس ويقتلون تحت مسميات عشائري أو عائلي تقليدي وال عالقة له بالسياسة إال واستخدم، بحي

  .شتى
كما أن حماس تتصرف على أن االنتخابات التي أوصلتها إلى الحكومة هي خاتمة الدنيا، والكل بالكل، وان 

ولعل الطرفين يتقاتالن على ملكية الشيء الوحيد القابل للتملك في . السلطة لها، وهو المنطق الفتحاوي نفسه
ولعل عناد حركة . أما أن يكون ما وراء ذلك خالء مقفر فال يشغل بال احد. فلسطين، أي اإلطار الرمزي
يتضمن هو اآلخر الخطف وقتل األطفال بدل آبائهم واقتحام المنازل واعتالء (حماس الذي يبدو بال حدود 

، ، عنادها على إحباط كل محاولة لمحو واقعة تحقيقها للفوز)مآذن المساجد للقنص كما حدث في غزة مؤخرا
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وتأمل . فيهدف إلى انتزاع اعتراف دولي، إن لم يكن بشرعيتها، فبحقيقة أنها موجودة ويلزم التعامل معها
حماس أن ذلك هو بذاته تعديل للتوازن القائم لغير صالح القضية الفلسطينية، فهي على ما قال مؤخرا السيد 

 كأمر واقع 67ولة فلسطينية على حدود خالد مشعل، ال تعترف بإسرائيل رسميا وإنما كأمر واقع، وتقبل بد
فالرئيس األميركي . وهذا مقترح تسوية كان بامكانه أن يحظى باالهتمام لوال أن العالم في مكان آخر. آخر

يستعد لضرب إيران بواسطة تحالف يعمل ليكون عريضا، وكي تتحقق االصطفافات في المنطقة وفق 
  .له إلى أتون الحرب الشاملة، ولكن هذا موضوع آخروهي خطة جنونية قد تدحرج العالم ك. مقياسه

: ولعل اإلقرار بهذه الحقيقة يفتح المجال أمام حل. إن الوضع في فلسطين مسدود األفق تماما، مقفل سياسيا
 على - أين الجبهة الشعبية، وأين منظمات المجتمع المدني الوفيرة العدد؟ –توافق األطراف الفلسطينية كافة 

ن عن موجة الصراع العاتي الجديدة القادمة على المنطقة، فال تكون فتح في محور التحالف تحييد فلسطي
 العربي ضد إيران، وهي لن تحصد شيئا، وال تتصرف حماس وكأن الزمن هو زمن التسويات -األميركي 

لقائم حاليا، وبهذا فقط تعود فلسطين معادلة عصية، وبغيره، با. الصعبة التي تقدر عليها هي أكثر من سواها
  .فهي تستبيح نفسها بعد أن استباحها اآلخرون

  14/1/2007 الحياة
  
  

  خطة عمل الجيش االسرائيلي بعد الهزيمة .51
 اليكس فيشمان 
بعد ان تلقى الجيش االسرائيلي صفعة على وجهه في الحرب االخيرة، اصبح اآلن منكمشا على نفسه وال 

نحن نُعد الجيش : التي عرضت على الجمهور مؤخرا تقوللذا فان خطة عمل الجيش االسرائيلي . يخاطر
وكأن الحرب توشك أن تنشب في كل لحظة، لقد صرف االهتمام الى الغد صباحا وليس الى ما بعد خمس 

 .سنوات اوبعد عشر سنوات، نحن نبذل المال كله في الحرب غدا صباحا
صدق الميزانيات التي ستأتي، وال فهو متشكك، ال يصدق الساسة، وال ي: هكذا يتصرف جيش في صدمة

يقف عند الهوامش األمنية، وغير مستعد لبناء مسارات استراتيجية طويلة األمد قد تأتي وقد ال تأتي، 
 .فاللحاف قصير، اذا لن نبذل كثيرا في مشروعات مستقبلية

حتى إننا ال إن المفارقات التي كشفت عنها الحرب االخيرة صعبة جدا، ومستوى التهديدات واضح جدا، 
نتجرأ على إطالة موضوع كالتدريبات ونشره لعدة سنوات، إننا ندرب الجميع اآلن، في هذه السنة، وحتى ان 
سالح الجو الذي كان على ما يرام في الحرب زاد من تدريباته وهو يستعد وكأن المواجهة ستنشب في 

هكذا يبدو أن . مد الشراء، بل نشتري اآلنفماذا عن قطع الغيار؟ والذخيرة؟ اننا ال نطيل ا. الصيف القريب
 .الجيش يستعد للحرب ويعتقد أن المواجهة قريبة

لقد غابت خطط االقتطاع من الجيش البري التي ظهرت في الخطة المتعددة السنين التي عرضها رئيس 
أغلقوا وقبل ذلك . االركان دان حلوتس حين تولى منصبه، فما اقتطعوه اقتطعوه، واآلن ال يمسون شيئا

وحدات وباتوا اآلن يبكون على ذلك، وفهمووا فجأة أن مستوى التدريبات في حال ال يمكن أن يتماشى مع 
 انيق ورقمي وصغير وشديد الخبث، لقد استوعبوا أن الجيش يحتاج الى فرق مدرعة مع -جيش رياضي 

 .مستويات احتياط لعدد معقول من ايام القتال
لن تكون هناك اقتطاعات في الخدمات، فهم : الشخصي لنا جميعا، ومنذ اآلنلقد لعبوا كثيرا جدا باألمن 

يعودون للقيام بتدريبات لالحتياط لمدة شهر في السنة تقريبا، وعلى نحو عام تعبر خطة العمل التي عرضها 
ك الجيش االسرائيلي عن اشتياق الى الجيش االسرائيلي الذي كان قبل ست أو سبع سنوات، قبل أن تدخل تل

لقد كانت ايام . الكومة المصابة بالملل من حكماء التكنولوجيا الجيش وتقرر ايجاد الحرفة العسكرية من جديد
امنون شاحك رئيسا لالركان هي الفترة السليمة األخيرة للجيش االسرائيلي، ويريد الجيش أن يعود اليوم الى 

 - ولى أخذ الجيش كتاب تصور التشغيل الجديد في المرحلة اال.  من ناحية العقلية على األقل-تلك الفترة 
 وطرحه في القمامة، فقد يعيد له قيما -ذلك المبدأ المقتطع الذي كلفنا الكثير من الدماء والعرق والمال 

 .ضاعت في الطريق، مثل التمسك بالمهمة والقادة الكبار الذين يوجدون على رؤوس طوابيرهم في الجبهة
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ني وقتا كافيا العطاء نتائج، فاذا تحققت هذه الخطة التي عرضت أمس حرفيا فان إن سنة مكثفة من العمل تع
الجيش في نهاية السنة يفترض أن يقيم ظهره، وسيكون جيشا مدربا ومنظما ومجهزا، يوحي رجاله بالثقة، 

 .وسيشكل إضافة مهمة لقدرة اسرائيل الردعية المتآكلة
عاتق الجيش، وواجب الرقابة يقع على كاهل المستوى السياسي ان مهمة البرهنة على ذلك ملقاة اآلن على 

 هم ال يعرفون كل شيء، -ولم يعد مسموحا بتركهم وحدهم، فمع االحترام كله . وعلى الكنيست والجمهور
واذا خان الكنيست والمستوى السياسي دورهما مرة اخرى فان أفراد االحتياط الذين يعودون اآلن الى خدمة 

 .ن بأن تكون شفافية عامةحقيقية سيهتمو
 يديعوت احرونوت

  14/1/2007الدستور 
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