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  غيبوبة شارون قد تنتهي اليوم ووضعه ال يزال خطيراً   .1

جلي شارون نتشفى هداسا ابلغوا قال مقربون من شارون ان االطباء في مس: 8/1/2005 48عربنشر موقع 
بسبب العملية الجراحية الثالثة التي خضع لها شارون  بانهه قد ال يبدؤون في عملية ايقاظ شارون اليوم االحد

افادت االذاعة االسرائيلية العامة ان اطباء شارون قرروا صباح اليوم االحد اجراء و. يوم الجمعة الماضي
واضافت االذاعة انه من  . له قبل اتخاذ قرار ببدء عملية ايقاظه من غيبوبتهفحص باالشعة المحورية المقطعية

وقال  .المتوقع ان يتخذ االطباء في مستشفى هداسا قرارهم بخصوص ايقاظ شارون خالل الساعات القادمة
واضاف ان بقية الفحوص اظهرت ان  .مستشفى ان تحسنا طفيفا جدا طرأ على صورة االشعة لشارونالمدير 

 .ضغط داخل الدماغ طبيعي كما ضغط الدم والنبض ودر البول لدى شارون في حالة طبيعية بالنسبة لحالتهال
وقالت االذاعة ان حالة شارون ما زالت . واوضح ان هذه المقاييس تشير الى استقرار في وضع شارون
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 تكمن في تخدير شامل شارون يوسف مساء امس ان جزءا من خطة العالج ب–وافاد مور. خطيرة لكنها مستقرة
واضاف ان صورة االشعة اظهرت ان نسيج الدماغ للجانب االيسر من دماغ شارون سليمة وانه  .عميق

 ونفحص رد فعله للخروج من الغيبوبة شارونوتابع انه حتى نقوم بايقاظ  .باستثناء ذلك فاننا ال نعرف شيئا
وفي رده على سؤال حول ما اذا خرج  .ق بشارونفانه ال يمكننا االجابة على السؤال حول الضرر الذي لح

 خرج من دائرة الخطر ه اننا كبشر متفائلون في العادة لكن ال يمكنني القول ان:شارون من دائرة الخطر قال
 خوسيه .وقال د .ووضعه ما زال خطيرا لكن هناك اشارات طفيفة للغاية للتحسن لكن الوضع ما زال صعبا

 شخص قوي جدا واميل الى هوقال ان .احتمال بقاء شارون على قيد الحياة كبيركوهين امس انه يعتقد بان 
ذكر التلفزيون االسرائيلي  و.االعتقاد بانه ليس فقط سيبقى على قيد الحياة وانما سيكون في وضع جيد نسبيا

قف السبت أن الفحوص الطبية التي ُأجريت لشارون رصدت خلال في منطقة الرئتين بعد جراحة طارئة لو
وقالت القناة االولى ان األطباء قالوا انهم ال يعرفون سببا للحالة التي اكتشفت باستخدام أشعة  .النزيف في المخ

لكن المتحدثة باسم  .وقال التلفزيون ان المصابين بجلطات المخ عادة ما تتطور لديهم التهابات في الرئة. اكس
 .  ي الرئة االنباء حول اصابة شارون بالتهاب فتمستشفى نفال

جاك سترو قال أمس إن اسرائيل تواجـه مـستقبالً           أن   نقالً عن أف ب    8/1/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
وصرح لهيئة االذاعة البريطانية بالطبع قـد        .مجهوالً على المدى القصير بعد اصابة شارون بجلطة في الدماغ         
له ولذلك فإنه سيخلف فراغا للجميع، وأضـاف  يكون شارون الشخصية المهيمنة في سياسة الشرق األوسط بأكم   

ان هناك حالة من عدم اليقين على المدى القصير، لكن حتى لو كانت صحة شارون على ما يرام فلـن يكـون                      
مـن جانبـه،     .هناك تحرك كبير على المستوى السياسي حتى نهاية آذار وتشكيل حكومة جديدة في إسـرائيل              

واعتبـر أن    . الدول، عن القلق العميق حول الحالة الـصحية لـشارون          أعرب سكرتير الفاتيكان للعالقات مع    
  .شارون شخصية مركزية لعملية السالم مشيرا إلى أن الفاتيكان يعرب للشعب االسرائيلي عن تضامنه

خرج أحد كبار األطباء في مستشفى بئر السبع، باتهامـات          : تل أبيب  من 8/1/2006الشرق األوسط   وأضافت  
ولم يتردد في اتهام أطباء مستشفى هداساـ عين كارم بحقن شارون بكمية كبيرة وزائدة مـن                . مباشرة وعلنية 

وقال ان هذه الكمية الزائدة هي التي تسببت في النزيف الدماغي الخطير في جمجمة              . مادة الهيبرين لتمييع الدم   
روج لوسائل اإلعـالم    واضطر وزير الصحة، الى الخ    . شارون وأدت الى تدهور حالته الصحية إلى حد الشلل        

وهناك من طرح مطلبـا     . إال ان المؤيدين لالنتقادات كانوا أكثر وبدت أصواتهم أعلى        . مدافعا عن أطباء هداسا   
  . واعتبروا ما جرى فضيحة خطيرة. بإقامة لجنة تحقيق في الموضوع

ر درويش، مظاهر الفرح    انتقد الزعيم الروحي للحركة اإلسالمية في إسرائيل، الشيخ عبد اهللا نم          من جهة أخرى    
التي أبداها عدد من الفلسطينيين والعرب في شتى أرجاء األرض إثر إصـابة شـارون، بالجلطـة الدماغيـة                   

من . وقال انه يستنكر هذه المظاهر ويعتبرها خروجا على مبادئ اإلسالم         . والنزيف خالل األسبوعين األخيرين   
، أحمد عودة، بيانا بالروح نفسها واعتبر مظاهر الفـرح  جهة أخرى أصدر رئيس الطائفة األحمدية في إسرائيل    

  .تطرفا أعمى ال يليق باإلسالم
 اتصاال هاتفيا ىبرهوم جرايسي الملك عبداهللا الثاني أجرفي الناصرة  8/1/2006الغد االردنية وأورد مراسل 

تتأثر عملية السالم أمس مع اولمرت وذلك في اطار التطورات التي تشهدها اسرائيل واعرب عن أمله بأن ال 
 . في الشرق االوسط جراء اي ظروف او تطورات

  
  اجراءات ضد الفساد : السلطة تلقي بثقلها االنتخابي لمصلحة فتح .2

تواصلت امس عملية شد الحبل بين دعاة تأجيل االنتخابات الفلسطينية وبين أنصار اجرائها فـي            : رام اهللا، غزة  
ومع اقتـراب    . جنين رفضها اجراء االنتخابات تحت حراب االحتالل       وفيما اعلنت كتائب االقصى في    . موعدها

موعد االنتخابات ألقت السلطة بثقلها االنتخابي لمصلحة فتح وباشرت اجراءات ضد الفـساد فاعتقلـت بعـض           
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رموزه، في اجراء أثار تساؤالت عن مغزى توقيت هذه الحملة في وقت تحتل فيه قضية الفساد العنوان االكبر                  
وقال مسؤول في وزارة الداخلية للحياة ان الرئيس السابق لهيئة البترول والغاز حربـي               .افسة االنتخابية في المن 

صرصور اعتقل بتهمة الفساد، كما وضعت الئحة بأسماء موظفين كبار متهمين بالفساد العتقـالهم والتحقيـق                
 بلقاء عاجل التخاذ موقـف      د عباس محمواما في رام اهللا، طالب ممثلون عن ست كتل انتخابية رئيسية             .معهم

نسمع عن محاول للتأجيل خـصوصا      : وقال ممثل حماس محمود الرمحي    . حازم وواضح من موعد االنتخابات    
اال ان توقيت حملة مكافحة الفساد يطرح أكثر من          .من فتح، فاذا كان الموضوع جديا، فليتم بحثه بشكل مشترك         

اد يحتل العنوان األكبر للمنافسة االنتخابية الجاريـة بـين فـتح            سؤال عن أهدافها الحقيقية، خصوصا ان الفس      
 هـذا   .وحماس، وان عباس لم يقدم على اعتقال موظفين آخرين منذ انتخابه لرئاسة السلطة على هذه الخلفيـة                

أثار إقدام الحكومة على تعديل نظام التصويت الخاص بعناصر قوى األمن غضب اللجنة المركزية لالنتخابات               و
النظام مطروح أمام الحكومة منذ ستة اشهر، ولم تظهر أي نية للتغييـر أو              : المدير التنفيذي للجنة للحياة   وقال  
فـضال عـن المـشكلة      : وأضاف. وفوجئت اللجنة بتعديله قبل أيام، ما يربك العملية االنتخابية برمتها         . التعديل

 يدلون بأصواتهم في مواقعهم، فإنهم ال يحظون        الفنية، فان ثمة مشكلة قانونية وسياسية هنا، فرجال األمن عندما         
بحرية اختيار كافية، لذلك قدمنا تسهيالت عديدة لهم ليدلوا بأصواتهم في دوائرهم، منها فتح صناديق االقتـراع                 
لهم طيلة األيام الثالثة األخيرة قبل االنتخابات ليتسنى لهم التصويت على دفعات بحيث ال يضطرون الى اخالء                 

لجنة ان التعديل يخل بمبدأ الشفافية والحرية الفردية في التـصويت،           الفي رسالة الى عباس اعتبرت      و .مواقعهم
 وأبلغتـه انهـا     عبـاس لجنة أمس   الوالتقت   .ويفتح الطريق أمام حدوث خروق، فضال عن صعوبة تطبيقه فنياً         

  .لمعدلمصممة على إعفائها من منصبها في حال أصرت الحكومة على تطبيق النظام الجديد ا
  8/1/2006الحياة 

  
  دعاية انتخابية مبالغ فيها في غزة  .3

 . تبدو البرامج االنتخابية غريبة حينا، ومتناقضة احيانا، ومبالغا جدا فيها في غالب االحيان             : فتحي صباح  ،غزة
 وجاءت البرامج والدعاية االنتخابية لتعزف على وتر الكرامة الوطنية والقومية تارة، وعلـى وتـر الحقـوق                

السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية تارة اخرى، فيما ذهب بعضها بعيدا في استخدام طـرق ووسـائل                
مختلفة والفتة، وحاول بعضها اآلخر البحث عن ثغرات في برامج اآلخرين او التركيز على قصور او موقف،                 

   . االولىاو حتى الزعم بأن اجندة هذه القائمة او تلك ليست فلسطينية في الدرجة
  8/1/2006الحياة 

  
  مرشحو التشريعي يدعون الى االمتناع عن إجراء االنتخابات بدون القدس .4

شدد مرشحون مستقلون وآخرون يمثلون فتح لالنتخابات التشريعية على اجـراء            :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
 للسيادة الفلـسطينية علـى      االنتخابات في موعدها شريطة الحصول على الضمانات الدولية لممارسة المقدسيين         

 واذا لم يتم ذلك فاننا ندعو جماهير شـعبنا          :القدس باجراء االنتخابات في داخل القدس وقالوا في بيان ليلة امس          
ومن جانب آخر، واصلت المخابرات      .وسلطتنا الوطنية والمجلس التشريعي لعدم إجراء االنتخابات بدون القدس        

  .لقدس بادعاء ان الدعاية االنتخابية في المدينة ممنوعةاالسرائيلية مالحقة المرشحين في ا
  8/1/2006األيام الفلسطينية 

  
     الفا محليون يراقبون على االنتخابات التشريعية  22 مراقبا دوليا و350 .5

صرح المدير التنفذي للجنة االنتخابات المركزية عمار دويك ان عدد المراقبين الدوليين المعتمدين لدى اللجنة 
 دولة ومؤسسة في حين وصل عدد المراقبين المحليين الى اثنين وعشرين الف 30 مراقبا من 350ل الى وص
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وقال ان حركة المراقبين الدوليين الى القطاع خفت بشكل واضح بعد توالي عمليات االختطاف بشكل  .مراقب
 .متكرر والتي كان اخرها اختطاف ناشط سالم ومتضامن ايطالي مع شعبنا

  8/1/2006 الدستور
  

  تناقد في استطالعات الرأي حوال اإلنتخابات التشريعية .6
أشار استطالع للرأي العام إلى تقدم لحماس على        :  قدس برس   عن غزة من 8/1/2005الشرق القطرية   نشرت  

وأوضح االستطالع، الذي أجراه مركز أبحاث      . فتح في االنتخابات التشريعية، وتراجع لقوى اليسار الفلسطيني       
وقائمة . % 33.1 سيصوتون لقائمة التغير واإلصالح فيما سيصوت لقائمة فتح          %46.4قبل في غزة، أن     المست

وأوضـح  . ، أما بقية القوائم فلم تتعد نسبة الحـسم        % 4.2قائمة فلسطين المستقلة    و،  % 4.7أبو علي مصطفى    
 10.4خابات، بينما ذكر     من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة سوف يشاركون في االنت          % 84.4االستطالع أن   

 أن جميع الفصائل يجب أن تـشارك        % 84.2ورأى  .  بأنهم ال رأي لهم    % 5.1 أنهم لن يشاركوا، وأجاب      %
وحـول  .  بأنه ليس من الضرورة أن تشارك جميع الفصائل        % 12.2في االنتخابات دون استثناء، بينما أجاب       

 أن  % 40.6يرة في رأي أفـراد العينـة، واعتبـر          مدى إمكانية إجراء االنتخابات في موعدها ظهر تباين وح        
 أنها لن تجري في موعدها، أما نسبة الذين ال يدرون فقد            % 30.3االنتخابات ستجري في موعدها، بينما قطع       

 أنهم يرفضون أي تأجيل لالنتخابات، أما أولئك الذين         % 80.5ومن حيث قضية التأجيل، أكد      . % 29.1كانت  
وفي موضوع ثقة الناخب في إمكانية أن يمر يوم االنتخابـات           . % 11.2بلغت نسبتهم   يرغبون في تأجيلها فقد     

 أن  % 33، فيمـا رأى     % 43.8بهدوء مالت األغلبية إلى أن هذا اليوم قد يشهد بعض التطورات، وهي نسبة              
،  عن رفضهم القاطع لتدخل القوى الخارجية فـي الـشأن الفلـسطيني            % 87.9وعبر  . هذا اليوم سيمر بهدوء   

إذا تـم تأجيـل االنتخابـات       عن  و.  بأنه ال مانع من ذلك     % 7.6وخصوصاً موضوع االنتخابات، بينما أجاب      
 بأنها مـصلحة    % 19.6 بأنه سيخدم فصيال معينا، ورأى       % 29.3التشريعية، فمن سيخدم هذا القرار، أجاب       

 .  بأن ذلك سيكون نابعا من ضغوط خارجية% 39.7وطنية، بينما رأى 
أظهرت نتائج استطالع أخير للرأي أجراه مركـز         :8/1/2006األيام الفلسطينية    في   ي بني عودة  كتب غاز و

 كتلة تتنـافس فـي   11استطالعات الرأي والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية بأن خمساً من بين    
تح على احتالل المرتبـة     وحافظت ف   %.2انتخابات المجلس التشريعي ستتمكن من اجتياز نسبة الحسم البالغة          

 % 10ر4وكتلة فلـسطين المـستقلة       % 31ر3تلتها كتلة اإلصالح والتغيير      % 39ر3األولى وحصلت على    
إنهم سيشاركون فـي     % : 86وقال    %.5ر5وكتلة الطريق الثالث     % 6ر8وكتلة الشهيد ابو علي مصطفى      

 فـي نزاهـة وحريـة       عـن و .ي موعدها عن اعتقادهم بأن االنتخابات ستجرى ف      % 68وأعرب   .االنتخابات
 % 51وقـال    .من الضفة  % 57 القطاع إن االنتخابات ستكون حرة ونزيه مقابل         من % 68ل  وقياالنتخابات  

وحازت لجنة االنتخابات المركزيـة علـى ثقـة          .ان األوضاع األمنية تسمح بإجراء االنتخابات بنزاهة وحرية       
والجبهـة   % 25ر1تلتهـا حمـاس   % 38ر2ف السياسي مع فتح   وبلغت نسبة التعاط    %.81الغالبية الساحقة   

 % 1ر3والجبهة الديمقراطيـة     % 2ر8والجهاد   % 3ر4والمبادرة الوطنية    % 6ر3الشعبية لتحرير فلسطين    
   %.0ر1وحزب فدا  % 0ر9وحزب الشعب 

  
  لم يتم حسم اقتراع المقدسيين: االنتخابات المركزية .7

كري، منسق لجنة االنتخابات المركزية في دائرة القدس، أنه لم يصل حتـى             أكد المحامي زياد الب   : وفا،  القدس
  .امس أية معلومات للجنة بخصوص اقتراع المواطنين المقدسيين داخل المدينة
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  8/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  عباس يرحب بقرار لبنان إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير   .8
ار الحكومة اللبنانية إعادة فتح مكاتب منظمة التحريـر فـي           رحب محمود عباس وعدد من قادة فتح أمس بقر        

وذكرت اإلذاعة الفلسطينية أن عباس أكد، في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اللبناني أن هذه                 .بيروت
كما أكد عباس زكي، في اتصال هاتفي مع السنيورة،          .الخطوة ستسهم في تعزيز العالقات الثنائية بين الجانبين       

لقرار مبادرة إيجابية على طريق إنجاز المهام المتعلقة بالحقوق المدنية والتوثيق السياسي ورفـع مـستوى                أن ا 
وأكد زكي أن الجانب الفلسطيني على استعداد كامل لمواصلة الحوار مع           . التعاون الثنائي في مختلف المجاالت    

  )ا.ب.د. ( صفحة الماضيالحكومة اللبنانية لوضع العالقات الثنائية في إطارها الصحيح وطي
  8/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  حماس ستعمل على قطع االتصاالت مع إسرائيل في حال فوزها : الزهار .9

تعهد محمود الزهار بأن تعمل حماس على : عن مراسلها حسن جبر  8/1/2006 األيام الفلسطينية نشرت
الزهار خالل جولة . وأكد د.  التشريعيقطع كل االتصاالت مع إسرائيل، في حال نجحت في دخول المجلس

. انتخابية لوفد من الحركة في أحياء ومناطق مختلفة من مدينة غزة، أن حركة حماس لن تتفاوض مع إسرائيل
وعن . ال بد أن نجد وسيلة تقطع فيها كل العالقات مع إسرائيل، فنحن لسنا ملزمين بالجلوس معهم: وقال

إن : المساعدات عن الشعب الفلسطيني في حال فوز حماس، قالمخاوف بعض المواطنين من انقطاع 
المؤسسات اإلسالمية والبلديات التي فازت بها حماس تلقت مساعدات من العرب والدول المانحة لكن ليس على 

  .حساب كرامتنا ومواقفنا
إن ''المنياضاف في معرض حديثه عن حالة الفلتان اأن الزهار :  د ب أ-غزة  8/1/2006 الدستور وذكرت

السالح المنفلت هو الذي يستخدم لتأجيل االنتخابات التشريعية موجها اتهامات لجماعات لم يحددها باالسم 
  .لتفجير صناديق االقتراع

  
 مطالبا بحكومة ائتالف وطني البرغوثي  .10

بات المقبلة البرغوثي انه في حال فوز فتح في االنتخامروان  قال -رام اهللا : 8/1/2006 الغد االردنية نشرت
وأضاف يجب ان تكون حكومة ذات  .ليست بالضرورة ان تتشكل الحكومة الفلسطينية من اعضاء فتح فقط

   .قاعدة عريضة وائتالف وطني من مختلف الفصائل ومن اصحاب األيدي النظيفة
أن ينام بالقدس البرغوثى لقد حلم القائد الشهيد أبوعمار دائما ما قاله  8/1/2006 البيان االماراتية وأضافت

قرير العين بعد تحريرها ويبكيني أنه ينام اآلن قريبا منها إال أننا نعاهده عهد المحبة والوفاء أنه سينام قريبا في 
 وكاالت .  القدس لتعود روحه الطاهرة آمنة مطمئنة إلى ربها ولتصلي ليل نهار في رحاب القدس الشريف

  
  ت  تصاعد المعارضة في فتح لموعد االنتخابا .11

قالت مصادر فلسطينية إن معظم أعضاء اللجنة المركزية لفتح يعارضون إجراء االنتخابات في هذه المرحلة 
وأن تخوفات من أحداث عنف كبرى وفقدان السيطرة تسود معظم األوساط األمنية الفلسطينية، في ظل إصرار 

المصادر أن فتح ستضع أمام الرئيس وأوضحت . بعض الجهات على عدم إجراء االنتخابات والتهديد بمقاطعتها
الفلسطيني كافة المحاذير والمعوقات، بما فيها خسارة الحركة المتوقعة واحتمال سيطرة حماس على السلطة، 
مؤكدة أن مصادر غربية أبلغت جهات في السلطة الفلسطينية بأن دول االتحاد األوروبي على استعداد للتعامل 

  )وكاالت( . االنتخابات المقبلةمع حركة حماس في حالة فوزها في



 

 7

8/1/2006الخليج اإلماراتية   
  

 كتائب األقصى تهدد باغالق مكاتب قناة العربية  .12
 24 أمهلت كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح قناة العربية الفضائية -القدس المحتلة ـ كامل ابراهيم 

ب الفلسطيني عامة، مهددة بإغالق مكاتب القناة ساعة لالعتذار رسميا إلى عائالت االستشهاديات خاصة وللشع
في الضفة والقطاع في حال عدم االستجابة لطلبها، وذلك لبثها فيلم يسيء لالستشهاديات الفلسطينيات وأسرهن 

وأكدت كتائب شهداء األقصى استنكارها لعرض الفيلم على قناة العربية الفضائية،  .وفقا لبيان شهداء األقصى
 لمصلحة من يبث هذا الفيلم والذي لم يتعرض لوجود االحتالل العسكري ولو لمجرد الذكر؟ :وتساءلت قائلة

 !.ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ ومن قام بتمويله؟ وما الهدف من ورائه؟
8/1/2006الرأي االردنية   

  
 فلتتوقف الضغوط والتدخّالت في شؤون لجنة االنتخابات المركزية: حماس .13

خالت التي يمارساها مجلس وزراء السلطة ووزارة داخليتها في أعمال وصالحيات اللجنة التد استنكرت حماس
المركزية لالنتخابات، والذي كان جلياً من خالل اإلصرار على إجراء انتخابات قوات األمن في ثكناهم 

اخليتها على  أبو زهري أن إصرار مجلس وزراء السلطة ووزارة د سامياعتبر و.العسكرية ومراكزهم األمنية
هذا الموقف الذي يتعارض مع موقف اللجنة المركزية لالنتخابات والمرسوم الرئاسي، يمثّل مساً مباشراً بنزاهة 

 .االنتخابات ويلقي بمزيٍد من الشك حول مدى استعداد السلطة لضمان نزاهة االنتخابات التشريعية
8/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
   مع الشرطة الفلسطينية اشتباكح اثناءمقتل عنصر من فت .14

شرطة الفلسطينية الفتح وأصيب اثنين آخرين بجراح خالل اشتباك مسلح مع عناصر من قتل عنصر مسلح من 
  . مكتب التعبئة والتنظيم التابع لفتح في غزةامسعندما اقتحمت مجموعة مسلحة من فتح مساء 

8/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

 حافزاً لبت القضايا المطلبية الفلسطينية ل أن يشكل مكتب منظمةالتحريرحماس تأم .15
ماس أن يكون قرار الحكومة اللبنانية فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير في لبنان حافزاً لها لبت  حأملت

اع القضايا المطلبية للفلسطينيين الالجئين والمقيمين في لبنان، ومنها حق العمل والتملك وتحسين األوض
أكدت حماس في بيان اصدرته امس، تعليقاً على قرار فتح المكتب التمثيلي حرصها على عالقات و. االنسانية

جددت تمسكها بالحوار الفلسطيني ـ اللبناني ودعت وفلسطينية ـ لبنانية متينة وثابتة، تخدم مصالح الشعبين، 
ة التحرير، الى تخفيف وتيرة الحوارات التي الى تفعيله، ونبهت الى ضرورة أال يتحول قرار فتح مكتب لمنظم

اطلقت سابقاً، او الى وسيلة تفاضل سياسي تحسم من خاللها سلفاً كل القضايا المطروحة، على جدول الحوار 
وأبدت . الفلسطيني ـ اللبناني، والتي تحتاج الى قراءة سياسية شاملة، وبحث موضوعي، يتجاوز االطر الضيقة

يل مرجعية فلسطينية واحدة، تلبي اهداف ورغبة شعبنا في لبنان، وتدافع عن الحركة حرصها على تشك
ورأت ان هذه المرجعية هي . مصالحه وتتبنى قضاياه، وهي أوسع اشكال التمثيل للشعب الفلسطيني في لبنان

  . حوارالجهة الوحيدة، القادرة على البحث في كل الملفات، وتحقيق تفاهم حولها، وهي ضامن أساسي إلنجاح ال
8/1/2006الشرق األوسط   

 
  لجان المقاومة تدعم حركة المقاومة اإلسالمية في االنتخابات .16
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وفي تطور الفت أعلنت لجان المقاومة الشعبية أنها ستدعم في االنتخابات المقبلة الذين يتبنون خيار المقاومة 
 الح التي تمثل حماس في االنتخابات ابو ضياء ان اللجان تدعم قائمة التغيير واالصأعلن حيث.كوسيلة للتحرير

وأعلن ابو ضياء مبايعة . في مهرجان جماهيري لمرشحي حماس لالنتخابات في المنطقة الشمالية من القطاع
إننا ندعم قائمة التغيير واإلصالح في : وخاطب ابو ضياء الجماهير. اللجان لحماس والوقوف الى جانبها

نتخابات أصبح واقعياً، وألننا لن نسمح للمفسدين الطواغيت أن يفسدوا االنتخابات التشريعية، ألن مشروع اال
  . خيار هذا الشعب في أن يقول كلمته الصادقة

8/1/2006الشرق األوسط   
  

  إحباط دهم اسرائيلي لجنين .17
وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان صدامات وقعت امس بين مقاومين فلسطينيين مسلحين وجنود اسرائيليين 

نحو عشرين سيارة جيب عسكرية وجرافة الى مدينة جنين ومحاصرة مبنى مؤلف من خمس طبقات بعد دخول 
واضافت المصادر ان الجيش االسرائيلي كان يبحث . في المدينة وأمرت االشخاص الموجودين فيه بالخروج

 االعالم وفي قطاع غزة، افادت مصادر امنية وفي وزارة. عن ناشطين مالحقين من حركة الجهاد االسالمي
 عاما، بجروح مختلفة نتيجة 28 اعوام و10تراوح اعمارهم بين ت من اسرة واحدة، 7 تالفلسطينية عن أصيب

وقالت مصادر فلسطينية ان المنزل يعود ألحد . انفجار غامض داخل أحد المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع
  .نشطاء كتائب شهداء األقصى

8/1/2006المستقبل   
  

  ء األقصى تطالب المراقبين االجانب لالنتخابات بمغادرة المحافظةشهدا :جنين .18
طالبت كتائب شهداء األقصى، جميع األجانب الذين قدموا الى المحافظة خالل األيام األخيرة لالشراف على 
االنتخابات التشريعية المقبلة بمغادرة المحافظة على وجه السرعة، مشيرة الى ان هذه الخطوة تعد مقدمة 

   .سلة من الخطوات الرامية لمنع إجراء االنتخابات التشريعية في المحافظةلسل
8/1/2006األيام الفلسطينية   

 
  عائلة طفل شهيد تقاضي االحتالل   .19

، الئحة دعوى مدنية ضد ) عاما13(قدمت عائلة الشهيد الطفل عدي خالد طنطاوي  : أمين أبو وردة-نابلس 
لدى محكمة الصلح في الخضيرة، وذلك عقب قيام جنود االحتالل اسرائيل دولة وزارة جيش االحتالل و

االسرائيلي بقتل الطفل عدي برصاص أسلحتهم من دون اي سبب أو ذريعة، حيث كان الشهيد يقوم بقطف 
   .ثمار الصبار المزروع على طرف المخيم، بصحبة اثنين من أصحابه

8/1/2006الخليج اإلماراتية   
  

  سطينياً في القطاع خالل الشهر الماضي جريحاً فل32 شهيداً و16 .20
 32 فلسطينيا استشهدوا بنيران االحتالل االسرائيلي وأصيب 16أشار تقرير لوزارة الداخلية الفلسطينية إلى أن 

واعتقلت القوات االسرائيلية من قطاع غزة ..آخرون بجروح خالل شهر كانون االول الماضي في قطاع غزة، 
ت التوغل التي قام بها الجيش اإلسرائيلي داخل المناطق الفلسطينية، قال التقرير وحول حاال .تسعة فلسطينيين

 قذيفة صاروخية نتيجة الغارات 90 قذيفة دبابة و17 قذائف بينها 405 حالة توغل، فيما أطلقت 26انها بلغت 
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النار من الزوارق  عملية إطالق 11وقد سجل التقرير . التي شنتها الطائرات الحربية والباقي قذائف مدفعية
 )ا ف ب، ا ش ا.  ( عملية إطالق نار تجاه األراضي الفلسطينية83الحربية اإلسرائيلية و

8/1/2006المستقبل   
 

 المحكمة العسكرية تصدر أحكاما قاسية بحق عـدد مـن أسرى جنين وطـولكرم .21
كرية حكمت أمس على  قال محامي مركز رسالة الحقوق فريد هواش أن محكمة سالم العس:غزة ـ سمر خالد

 شهرا وغرامة ألفي شيكل، فيما 20 عاما من بلدة عرابة بالسجن الفعلي لمدة 30كل من طارق حسين قعدان 
 شهرا وغرامة 16 عاما من بلدة قباطية بالسجن الفعلي 17حكمت على ناجح عبد الرؤوف حسني عويضات 

 شهرا وألفي شيكل 42السجن الفعلي لمدة  عاما من مخيم جنين ب17ألفي شيكل وتوفيق صابر محمد جربوع 
  .  شهرا وألفي شيكل غرامة20 عاما بالسجن الفعلي 22غرامة وطارق يوسف جمعة مغير 

8/1/2006الرأي االدرنية   
  

  سنواصل إدارة الحكومة بشكل عادي: أولمرت .22
اليـة بالـشكل    ذكرت معاريف أن أولمرت أعلن امس، أنه سيدير الحكومـة االسـرائيلية الح            :  د ب أ   ،القدس

  .االعتيادي، مضيفاً إن االجتماع االسبوعي لمجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية اليوم في القدس الغربية
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب رئاسة الوزراء من الضروري أن نـدير حكومتنـا                 

  .ئيلية في مكتب شارونكالمعتاد وذلك قبل يوم من إجراء الجلسة االسبوعية للحكومة االسرا
  8/1/2006األيام الفلسطينية 

  
 ريفلين يطالب بانسحاب وزراء الليكود من الحكومة برئاسة اولمرت  .23

دعا رئيس الكنيست الوزراء من الليكود الى االنسحاب من الحكومة بشكل فوري معارضا بذلك قرار حزبه 
 قوله هونقلت هآرتس اليوم االحد عن .ية لشارونببقاء الوزراء في الحكومة على اثر التطور في الحالة الصح

وقال ان  .ان على وزراء الليكود االنسحاب من الحكومة فورا من محاربة مواقف اولمرت من الناحية السياسية
بامكان الليكود مساعدة اولمرت في استقرار الحكم من صفوف المعارضة لكن استمرار شراكتنا في حكومة 

 . واضاف ان سياسة اولمرت هي سياسة اليسار .تخابات يشكل دعما لسياسة اولمرتبرئاسة اولمرت حتى االن
  8/1/2005 48عرب

 
  صواريخ الان الفلسطينيين توقفوا عن اطالق يقول رئيس بلدية سديروت  .24

قال رئيس بلدية سديروت ايلي مويال اليوم ان الفلسطينيين توقفوا عن اطالق صواريخ القسام النهم يخشون من 
من جانبه زعم متان فيلنائي اليوم ايضا ان ال . ل اسرائيل قوي على ضوء الوضع الصحي لشارونرد فع

 . مناص من القيام بعملية عسكرية برية في غزة لوقف اطالق صواريخ القسام
  8/1/2005 48عرب

 
 مؤتمر عنصري لبحث سبل ضمان اغلبية يهودية ثابتة : عكا .25

 عنصري يهدف الى بحث سبل لضمان وجود اغلبية يهودية دائمة في يعقد في مدينة عكا اليوم االحد مؤتمر
واطلق عضو المجلس البلدي . وبادر الى عقد هذا المؤتمر المنتدى لتعزيز الوجود اليهودي في عكا. المدينة

 المحلية زعم فيها انه يوجد لعكا حق بالوجود 1كوهين تصريحات عنصرية في مقابلة مع صحيفة نسفون 
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وكشف عن مخطط السكان مجموعات من . طة فقط في حال وجود اغلبية يهودية دائمة فيهاكمدينة مختل
المتطرفين اليهود في المدينة وقال ان الحل الحقيقي لضمان اغلبية يهودية دائمة في عكا هو بانشاء مؤسسات 

 . دينية يهوديةمناسبة لنتمكن من استيعاب عائالت متدينة وقومية في المدينة في اشارة الى انشاء معاهد
  8/1/2005 48عرب

  
  غياب المسرحي الفلسطيني مازن الغطاس .26

انطفأ المخرج المسرحي الفلسطيني مازن الغطاس قبل أيام بينما كان يحاول أن يمسك بقليل من أطياف الفرح 
توقف قلبه فجأة بعد مسيرة عطاء طويلة بدأها منذ السبعينات من القرن . الهارب وهو بين أحضان أسرته

الفائت على خشبات المسارح البلدية، ومتنقالً عبر عواصم المنفى وعائداً الى الجليل متحدياً تخلف الرقابة 
من أشهر مسرحياته الضياع للكاتب فؤاد مهنا، من بطولة  .الدوغماتية ليؤسس للمسرح الفلسطيني بيتاً وهوية

ققت رواجاً ثم أخرج مسرحية طفل النور الفنان فراس سويد، قدمت بالتعاون مع مسرح شروق في الجليل وح
عن رواية ليلة القدر الشهيرة للكاتب المغربي الطاهر بن جلون من تمثيل الفنانة الهام عراف وغناء هالة قسيس 

 1994ونبيل دوحا، وكانت هذه أول مسرحية يخرجها مسرح الالز الذي أسسه كمسرح عربي مستقل عام 
وعرضت في برشلونة ) كولمبيا(المسرح الدولي في بوغوتا ونالت الجائزة األولى في مهرجان 

وكان أول . انجازاته المهمة وضعته في مقدم االسماء المسرحية في المسرح العربي في فلسطين.ورومانيا
  .المساهمين في مشروع مهرجان عكا الدولي للمسرح في سنواته األخيرة

8/1/2006الحياة   
  

  يد القادم من اسرائيلنواب مصريون يطالبون بمقاطعة البر .27
 بمقاطعة البريد القادم من اسرائيل احتجاجا على طابع ،طالب اربعة نواب مصريين، بينهم طلعت السادات

وقال النواب ان هذا الطابع يحمل صورة مؤذن يدعو الى الصالة من اعلى مئذنة لكنه  .اعتبروه مهينا لإلسالم
والنواب الثالثة اآلخرون غير  .امام جمهور من المسلمينيبدو فيه على شكل مغني بوب ترافقه اوركسترا 

 )ا ف ب.(طلعت الذي يتزعم حزب االحرار الصغير، هم نبيل لوقا وعزت دراج ومصطفى الجندي
8/1/2006الغد االردنية   

  
 الجيش يحتجز مركباً محمالً بمتفجرات وذخائر: لبنان .28

من أمس من ضبط مركب بحري محمل بالمتفجرات مساء أول لبنان تمكنت وحدات الجيش اللبناني في شمال 
 المركب لدى خروجه من شاطئ مخيم نهر ترصد وكانت دورية من القوات البحرية التابعة للجيش .والذخائر

البارد وقامت بمطاردته في عرض البحر، مما اضطره الى العودة باتجاه الشاطئ والتوقف قرب مرفأ طرابلس 
لكشف على المضبوطات تبين وجود أكياس في داخلها متفجرات مختلفة األحجام، وبعد ا.حيث الذ ركابه بالفرار

 .وصواعق كهربائية وقذائف ار بي جي وقنابل يدوية
8/1/2006المستقبل اللبنانية   

  
 احتجاجات يهود امريكا تؤجل افتتاح مسجد في شمال شرقي أميركا .29

 ألف مسلم 70حدة ومركزا إسالميا لنحو كان مقررا أن يكون أكبر مسجد في شمال شرقي الواليات المت
يعيشون في ميدنة بوسطن بوالية ماساتشوستس، إال ان إنشاءه توقف بسبب دعاوى قضائية وجدل أخذ يتعمق 

ويثير زعماء يهود بأميركا صالت مزعومة لمسؤولين سابقين وحاليين في  . بين زعماء اليهود والمسلمين
يشير الزعماء اليهود خصوصاً الى وقوم ببناء المسجد ، باإلرهاب، الجمعية االسالمية في بوسطن، التي ت
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امتداح الداعية االسالمي الدكتور يوسف القرضاوي، باعتباره عضوا سابقا في مجلس أمناء الجمعية االسالمية، 
  لحركة حماس الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني

8/1/2006الشرق األوسط   
  
  

   بال اوراق ثبوتية بنان لفيثالثة آالف فلسطيني : تحقيق .30
أوقف الشاب حسني غزال للفحص االعتيادي على نقطة تفتيش للجيش اللبناني عند مدخل مخيم : علي ضاحي

اضطرب حسني وبادر الى الهرب نحو المخيم . عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين وسئل الخروج من سيارته
  .السلطات ان هويته مزورةوعند التحقيق حول سبب هروبه، اكتشفت . فأرداه الجنود

  .ومنذ ذلك اليوم سلّط الضوء على وجود الجئين فلسطينيين فاقدي االوراق الثبوتية في لبنان
تحت االحتالل االسرائيلي عام ) مصر(وقطاع غزة ) األردن(وتزامن تشكل هذه الفئة مع سقوط الضفة الغربية 

، )العرقوب(من كادراتها الى الجنوب اللبناني  ونهوض حركة المقاومة الفلسطينية، التي وصل عدد 1967
لتنتهي ) 1971(وجرش ) 1970(وتزايد هذا العدد بعد انفجار الصراع في األردن ووقوع معارك ايلول االسود 

  .بخروج المقاومة الفلسطينية من االردن الجئة الى لبنان
ظمة حقوق االنسان الفلسطيني بالتعاون مع من) DRC(وتفيد دراسة اجراها المجلس الدنماركي لالجئين 

)PHRO ( يتوزعون 3000، ان عدد الفلسطينيين فاقدي االوراق بلغ 2004بتمويل من االتحاد االوروبي العام 
 في المئة، وبيروت 16 في المئة، الشمال 16 في المئة، البقاع 64الجنوب (على المخيمات الفلسطينية في لبنان 

  ). في المئة5
مخيمات في ظروف عيش رديء، فهم معرضون للجوع والمرض والبطالة واألمية، ويعيش هؤالء داخل ال

ومعرضون للمالحقة القانونية والسجن، ناهيك بعدم جواز تسجيل معامالتهم في الدوائر الحكومية والتعامل مع 
  .المؤسسات الرسمية

ها متذرعة بعدم الموافقة ويحمل هؤالء وثائق سفر أردنية ومصرية ترفض السلطات االردنية والمصرية تجديد
وعليه، كلما أثيرت قضية تنظيم ). إذ يمنع اتفاق اوسلو السلطة الفلسطينية من حق التسجيل(االسرائيلية 

 اللبنانية يتم الحديث عن نـــقلهم الى غــزة والضفة الغربية، ما يحتاج تعاوناً بين –العالقات الفلسطينية 
ية ولبنان من جهة والسلطة ومصر واالردن واسرائيل من جهة اخرى، كما يؤكد سهيل السلطة الفلسطين

  ).الحمائي(الناطور عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومدير مركز التنمية االنسانية 
وال في كشوفات ) وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين(ويذكر ان هذه الفئة ليست مسجلة في سجالت األونروا 

 42 الالجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، وبالتالي ال تخضع لشروط المرسوم االشتراعي مديرية شؤون
  .  ، الذي ينظم وضع الالجئين في لبنان1959) مارس( آذار 31تاريخ 

  مخيم فلسطيني في لبنان  
  شهادات

الردن مع عائلته، لم الى ا) الضفة الغربية(من بلدته طولكرم )  اسم مستعار- عاماً 45(هرب أبو حسان 
 هرب ابو حسان الى لبنان من قبل 1979عام . يتسجلوا كالجئين لكنهم اعتبروا مرحلين ويحملون وثائق اردنية

استردت السلطات االردنية جواز سفره ومنعته من الدخول الى . مجموعة مسلحة فلسطينية وشارك في الحرب
وأبو حسان . ت اللبنانية في اعطائه أي نوع من الوثائق الثبوتيةومانعت االونروا والسلطا. بالد لجوئه االولى

متزوج من الجئة مسجلة من قبل االونروا في لبنان، ويعمل في متجر بقالة في مخيم برج البراجنة، وال يتطلب 
ظروف معيشته مشابهة لالجئين . منه ذلك االستحصال على اقامة او اجازة عمل طالما ال يتخطى حدود المخيم
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 عاماً، وسامر 16حسان : آلخرين لكنه وزوجته يواجهان مصاعب اكبر في ما يتعلق بمصير أوالدهما الثالثةا
هم ورثوا وضع أبيهم القانوني، ال يمكن التعلم والوصول الى سوق العمل والتنقل .  عاما12ً عاماً وحسام 15

  .في سجالت الشباب وتوقفهم خارج المخيمقريباً ستالحقهم الشرطة اللبنانية التي تدقق . اآلمن خارج المخيم
) نوفمبر( تشرين الثاني 29تاريخياً، بدأت موجات الهجرة من فلسطين الى لبنان بعد صدور قرار التقسيم في 

التي نجحت ) المنظمات الصهيونية(، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية و الهاغاناه 1947
 ألف نسمة الى الضفة الغربية وقطاع غزة، وسورية، 750( بتشريد الفلسطينيين 1948عام ) مايو( أيار 15في 

  ).ولبنان، والضفة الشرقية لنهر االردن
وفي الهجرة االولى وصل ما ال يقل عن المئة ألف فلسطيني الى الجنوب اللبناني وتجمع معظمهم في منطقة 

وهي ) 1952(، وإحصاء األونروا 1948االحمر العام هذه الفئة شملها إحصاء اللجنة الدولية للصليب . صور
مسجلة في سجالت المديرية العامة لألمن العام اللبناني، ومديرية شؤون الالجئين، وال خالف على شرعية 

) R(فهم يمنحون هوية خاصة ووثائق سفر لالجئين الفلسطينيين وهؤالء يسمون بالفئة . اقامة افرادها في لبنان
  .أي المسجلين

 5، ووصل منهم 1956لفئة الثانية هربت الى لبنان ومصر وسورية بعد العدوان الثالثي على مصر العام وا
آالف الى لبنان منحتهم السلطة حق االقامة بموجب بطاقة بيضاء تصدر عن االمن العام اللبناني وسويت 

 وحصل هؤالء على وثائق 1969 العام 136 والمرسوم رقم 1962 العام 309اوضاعهم الحقاً بالمرسوم رقم 
  ).N( ويسمون بالفئة 31/12/1993مرور ليتمكنوا من السفر، ولم تعترف بهم األونروا إال بتاريخ 

مع سقوط الضفة الغربية وقطاع ) NID(فاقدي االوراق الثبوتية او (وتزامن تشكل الفئة الثالثة من الالجئين 
ركة المقاومة الفلسطينية التي وصل عدد من كادراتها ، ونهوض ح1967غزة تحت االحتالل االسرائيلي العام 

، وتزايد هذا العدد بعد انفجار الصراع في االردن ووقوع معارك ايلول االسود )العرقوب(الى الجنوب اللبناني 
، وهؤالء ليسوا مسجلين )وزارة الداخلية(ويقدر عددهم في لبنان حالياً بثالثة آالف ). 1971(وجرش ) 1970(

  .تها وال في كشوفات االونروا اذ ترفض تسجيلهم كالجئين في لبنان لعدم تطابق شروط اللجوء عليهمفي كشوفا
وتُعرف االونروا الالجئ الفلسطيني بأنه أي شخص كانت فلسطين مكان اقامته خالل الفترة الممتدة من 

لصراع العربي ، وفقد منزله ومقومات عيشه نتيجة ا1948) مايو( حتى ايار 1946) يونيو(حزيران 
  .علماً ان مشكلة فاقدي االوراق الثبوتية لم تعد تنحصر باآلباء بل تعدت لتشمل االبناء ايضاً. االسرائيلي

، من صعوبة التنقل خارج المخيم الذي DRC في المئة من فاقدي االوراق الثبوتية، بحسب دراسة 95ويعاني 
 في المئة منهم عاطلون 58 الهالل االحمر الفلسطيني، و في المئة منهم فقط من خدمات6يقطنون فيه، ويستفيد 

  . في المئة اجوراً من منظمة التحرير الفلسطينية31من العمل في حين ينال 
  لتطبيق توصيات التقرير: بتريغ

 تقول 1956وهو منظمة انسانية خاصة تأسس العام ) DRC(عن ماهية عمل المجلس الدنماركي لالجئين 
 منظمة عضواً، تعمل للحلول الفعالة التي يمكن ان تساعد 31 إن المجلس اتحاد مكون من المديرة سنتيا بتريغ

الالجئ في الدنمارك والعالم، كذلك يعمد المجلس الى توزيع المواد الغذائية والمساعدات غير الغذائية، وحلول 
عم منظمات انسانية محلية لوجيستية واعادة بناء البيوت والمدارس، امدادات للمياه وازالة ألغام ارضية ود

  .وتطوير الديموقراطية وحقوق االنسان
، ويعمل حالياً على تحديد الالجئين فاقدي 2004) سبتمبر(وفي لبنان افتتح المجلس مكتبه رسمياً في ايلول 

  .االوراق الثبوتية، والضغط من اجلهم ودعمهم اضافة الى تقويم وضع مجموعة الالجئين اآلخرين
  :الذي اجراه المجلس توضح بتريغ ان ابرزها يتمثل باآلتي) المسح(تقرير وعن توصيات ال

   استمرار التوعية حول وضع الالجئين فاقدي االوراق الثبوتية،-1
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   ان تعمد االونروا الى تسجيلهم في لبنان أسوة بالالجئين اآلخرين ليتمكنوا من الحصول على كامل خدماتها،-2
تهم كأشخاص موضع اهتمام من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  ان يتم االعتراف بهم وحماي-3

  ،)NHCR(الالجئين 
   ان يتم قبول طلبات الالجئين الذين يتطوعون للعودة الى الدولة المضيفة السابقة،-4
   ان تصدر السلطة الفلسطينية االوراق الثبوتية لهم،-5
   حصول االطفال على جنسية،-6
  .السلطات اللبنانية تسجيلهم لدى -7

 دراسة تفيد بأن عدد الالجئين الفلسطينيين في 2005 أيلول 30وتجدر االشارة الى ان االونروا نشرت في 
  . منهم داخل المخيمات212581 الجئاً يعيش 402873لبنان يبلغ 
  للحوار مع الحكومة اللبنانية وحق العودة: الناطور

ان ) الحمائي(لوطني الفلسطيني ومدير مركز التنمية االنسانية بدوره يعتبر سهيل الناطور عضو المجلس ا
االول يتمثل بفتح صفحة جديدة من : الدور الرسمي للمرجعيات الفلسطينية في لبنان أثمر على صعيدين

 الفلسطينية والثاني عبر وقف السلبيات التي حصلت في السابق في مجال حقوق االنسان –العالقات اللبنانية 
 االقتصادية، واالجتماعية والسياسية وخصوصاً بدء الحوار الرسمي بين الطرفين عبر لجنة شكلتها الفلسطيني

الحكومة اللبنانية برئاسة السفير خليل مكاوي والتي تضم ممثلين عن وزارات التربية، العمل، والصحة، 
ن فصائل منظمة التحرير الخارجية، الشؤون االجتماعية والداخلية يقابلها لجنة فلسطينية موحدة تجمع بي

والتحالف الوطني، وبالتالي يجرى حوار داخلي لتشكيل لجان فلسطينية متابعة، واللجنة السياسية أنجزت اوراق 
  .العمل ويرأسها مسؤول ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان عباس زكي

ح سفارة فلسطينية او مكتب تمثيلي ويضيف الناطور ان جدية الحوار تتمثل أوالً وأيضاً في التوجه الى اعادة فت
، وبالتالي التعامل الرسمي مع )بعد االجتياح االسرائيلي (1982لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي أغلق العام 

مرجعية سياسية قانونية في لبنان سيكون مثمراً من جهة التمثيل السياسي وثانياً رعاية مصالح الالجئين 
لبنانية، وهذا أول مدماك لنسف نظرية التوطين وضمان حق العودة وتطبيق الفلسطينيين ضمن السيادة ال

، خصوصاً بعد افتتاح معبر غزة الذي يشكل متنفساً ألبناء غزة وان كان 194القرارات الدولية ال سيما القرار 
  .منقوص السيادة
  التعامل الرسمي

ن من الناحية القانونية؟ يقول عطااهللا غشام مدير ولكن كيف تتعامل الدولة اللبنانية مع ملف الالجئين الفلسطينيي
عام وزارة الداخلية ومديرية شؤون الالجئين الفلسطينيين، ان المراسيم األولى لجهة التعامل مع قضية الالجئين 

 عندما أنشأت الدولة اللبنانية اللجنة المركزية لشؤون الالجئين برئاسة جورج حيمري، 1950كانت في العام 
 القاضي باحداث ادارة لشؤون الالجئين 42 صدر المرسوم االشتراعي رقم 1959) مارس( آذار 31وبتاريخ 

 الصادر بالتاريخ ذاته والقاضي بتحديد مهام ادارة شؤون الالجئين 927الفلسطينيين، ونظمت أحكامه بالمرسوم 
لة االغـاثة الدوليـة في لبنان الفلسطينيين في وزارة الداخلية في المادة االولى والتي تتمثل باالتصال بوكا

بغـيـة تأمين اعانة الالجئين وايوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصحية واالجتماعية كذلك استالم طلبات 
الحصول على جوازات السفر ودرسها وابـداء الرأي فيها وإحـالتـها الى الدوائر المختـصة في األمن 

 المتعلقة بالوالدة والزواج والطالق وبطالن الزواج والوفاة وتغيير العام، وقـيـد وثائق االحوال الشخصية
محل اإلقامة وتعديل المذهب والديـن وذلك بعد التثبت من صحتها وحسب االصول المرعية في قانون قيد 

 3909 صدر المرسوم 1960) أبريل( نيسان 26وبتاريخ . 4/12/1951االحوال الشخصية الصادر بتاريخ 
  .شاء هيئة عليا لشؤون الالجئين الفلسطينيين تحت اشراف وزير الخارجية والمغتربينالذي قضى بان
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 آالف الجئ 409وتفيد سجالت وزارة الداخلية اللبنانية بأن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لديها يبلغ 
 ألف الجئ 16لى اضافة ا.  ألفاً بسبب الوفاة او للحصول على جنسيات اخرى في دول المهجر22شُطب منهم 

اما عدد الالجئين في لبنان من غير الفلسطينيين . مسجلين في وزارة الداخلية وليسوا مسجلين في األونروا
  . الجئ3000فيبلغ ) العراق، السودان(والذين يحملون جنسيات مختلفة 

ن الفلسطينيين ابرزها وتجدر االشارة اخيراً الى ان لبنان ملتزم بالعـديد من االتفاقات الدولية حول الالجئي
وبروتوكول الدار البيضاء الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب ) 1951 تموز 28(اتفاقية جنيف 

 والتي 1969، واتفاقية القاهرة التي وقعها لبنان مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 13/9/1965المعقود في 
  .نصت على اعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان

فتح وفصائل التحالف (مما ال شك فيه ان اعادة تفعيل الحوار السياسي بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية 
، وبالتالي يؤمن لالجئ الفلسطيني في لبنان 1948يعيد االعتبار الى هذه العالقة المتأرجحة منذ العام ) الوطني

ية المشروعة لتمكينه من الصمود امام مشاريع التوطين بعضاً من حقوقه االنسانية واالجتماعية واالقتصاد
  .والتهجير وتمسكه بحق العودة الى الوطن األم فلسطين

8/1/2006الحياة   
 

 العوامل التنظيمية في أزمة فتح  .31
 عبداإلله بلقزيز
 تختلف حركة فتح عن غيرها من الحركات والتنظيمات الفلسطينية في كونها ليست حزباً سياسياً بالمعنى
 -الحرفي والتقليدي للكلمة، فهي ليست ذات عقيدة فكرية جامعة وخط ايديولوجي واضح على نحو ماهو األمر

واالنتماء التنظيمي إليها .  لدى اليسار القومي والماركسي أو لدى الحركة اإلسالمية في الساحة الفلسطينية-مثالً
 ويفتحها أمام حركة هائلة من -نظيمات أخرى عرفتها ت-من المرونة بحيث يسقط تكاليف بيروقراطية عديدة

التدفق االجتماعي عليها، ولم يكن ذلك ليحصل عفواً، بل بتخطيط رسمه المؤسسون األوائل الذين أرادوها 
والهدف أن تلم الشعب الفلسطيني في الداخل والجوار العربي وتوحده . حركة تحرر وطني وليس حزباً سياسياً

  .تحرير الوطن: على قضية جامعة مشتركة هي
اإلسالميين القادمين من : كنت تجد لذلك السبب طيفاً واسعاً من التعبيرات الثقافية وااليديولوجية داخل فتح

أصول إخوانية أو من تجربة سابقة في حزب التحرير والليبراليين والعلمانيين المتأثرين بالنموذج السياسي 
با الغربية، واللينينيين المشدودين إلى المثال الثوري السوفييتي،  عن الحوار مع أورو- وقتها-الغربي المدافعين

والماويين الحانقين على المثال السوفييتي وعلى العالقة السياسية بموسكو، والغيفاريين المؤمنين بحرب 
منظمة العصابات واإلرهابيين الثوريين المأخوذين بتجربة األلوية الحمراء اإليطالية والجيش األحمر الياباني و

وقد أفاد ذلك كثيراً حركة فتح وحولها بسرعة .  ماينهوف األلمانية وعمليات كارلوس على امتداد العالم-بادر
جماهيرية وتأثيراً، في غضون عامين فاصلين بين انطالقة العمل : قياسية إلى أم الحركات السياسية في فلسطين

لكن كان لذلك أيضاً مضاعفات جانبية في  ).1967(والهزيمة واحتالل ما تبقى من فلسطين ) 1965(الفدائي 
  :جسمها الداخلي

بمقدار ما كان التنظيم يكبر ويتوسع وينتشر في سائر قارات األرض، كانت قيادته تجنح نحو مركزية شديدة 
كان بضع عشرات من أعضاء المؤسسة التنظيمية . يضيق بها إطار اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة

ية يقود حركة تضم في صفوفها مئات اآلالف من األعضاء، وما كانت ممثليات فتح في العالم كافية المركز
وكانت النتيجة . لتكون الوسيط الذي يمأل الفراغ التنظيمي بين الجيش العرمرم من الفتحاويين وقيادته المركزية

دة المتدفقة في كيانها الحركي وتشركها أن الحركة لم تهتد إلى صيغة تنظيمية فعالة تستوعب بها الطاقات العدي
 فقام 1987ولعلها لم تدرك ذلك جزئياً إال حين اندلعت انتفاضة العام ،. في اإلدارة والقيادة وصناعة القرار
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الشهيد خليل الوزير بالتقاط هذا المتغير مدركاً الحاجة الى إدارة تنظيمية ميدانية له، وهو ما أسس لعالقته 
  ة الوطنية الموحدة لالنتفاضة المباشرة بالقياد

 بعد استشهاد أبي جهاد وأبي إياد وأبي الهول ورحيل خالد الحسن وإقامة -ولقد حصل في سنوات التسعينات
 أن تركزت السلطة القيادية للحركة في يد  ياسر عرفات، وزادها تركيزاً أنه أصبح -فاروق القدومي في تونس

 فتح لم تنجح في عقد مؤتمرها العام وتجديد أطرها القيادية، فكان ذلك رئيساً للسلطة الفلسطينية، وأن حركة
سبباً جديداً مضاعفاً ألزمة تنظيمها وعجز بناه عن استيعاب طاقات جديدة متدفقة فيه، وترافق ذلك كله مع 

، فبدل متغير حاسم في حالة التنوع واالختالف التي قامت عليها تجربة فتح على الصعيد الفكري وااليديولوجي
 الثمانينات، تحول الى -أن يستمر ذلك التنوع عامل إخصاب وإثراء لتجربتها مثلما كان في سنوات الستينات

قيد مضروب على وحدة موقفها السياسي، منذ عقد من الزمان أو يزيد، حين انقلب من تعدد فكري إلى تعدد 
. أكثر من فتح في التنظيم الفتحاوي الواحدأمسينا على فتح واحدة ثم أصبحنا على ! سياسي منذ قيام السلطة

ففيما كان مثقفو فتح قبل ثالثة عقود يقارعون قيادتهم حول أكفل السبل لتحويل الحركة الى حركة ثورية على 
النمط البلشفي أو الماوي أو الفيتنامي أو الكوبي دون أن يعرضوا وحدة حركتهم لالنقسام، بات بعض أطرها 

ع قيادته حول أكفل السبل لطمأنة أمريكا وإسرائيل على أن فتح شريك صادق في السالم السياسية اليوم يقار
  .وأنها مستعدة لدفع الثمن المطلوب منها للعودة الى مائدة المفاوضات

كائنة ما كانت الشكوك اليوم حول الخلفيات السياسية الكامنة وراء حركات االعتراض السياسي داخل اإلطار 
قودها فريق سياسي منظم تحت عنوان إصالح األوضاع في الحركة، وبصرف النظر عن أن الفتحاوي، التي ي

 بأسلوب - أحياناً-بعض ذلك االعتراض ركب موجة الضغط النفسي على األطر القيادية للحركة، وتوسل
تخابات التمرد المسلح  أو بالعصيان السياسي على األطر التنظيمية الشرعية للحركة مثلما حصل بمناسبة االن

فإن على فتح اليوم أن تقف وقفة جريئة للنظر في ، الفتحاوية الداخلية لمرشحي الحركة لالنتخابات التشريعية
أوضاعها الداخلية المتآكلة والمتداعية، وأن ال تكتفي بتسويات شكلية تسكينية من قبيل تأليف قائمة انتخابية 

ونقول ذلك ألن قدرات فتح . مما يظن أنه موطن األزمةنقول ذلك ألن األزمة أعمق بكثير . موحدة بالتراضي
ثم نقول ذلك ألن رأس فتح مستهدف، ومستهدف معه رأس . على استيعاب تناقضاتها الداخلية تضاءلت كثيراً

  .الحركة الوطنية الفلسطينية
8/1/2006الخليج اإلماراتية   

  
  أزمة النظام السياسي الفلسطيني .32

  ماجد الشيخ
النتخابات الفلسطينية ازدادت حال االنفالت األمني، لتتسع دائرة االشتباك في اتجاهات قـد             كلما اقترب موعد ا   

تتجاوز حال الصراع المشاكس الى اشتباك فعلي على األرض، ما قد يفسح في المجال لدخول فئـات جديـدة                   
بهـا أو محاولـة   مجرى الصراع الذي يتبلور يوماً بعد يوم، كشكل من أشكال الصراع على السلطة، لالحتفاظ        

تملكها وحيازتها، في مناقضة ال تخلو من روح مغامرة غير مضمونة العواقب، قد تؤدي الى اصابة الوضـع                  
  .الوطني الفلسطيني في مقتل

واذا كانت االنتخابات فرصة العادة ابراز اصطفاف سياسي جديد، فإنها بالتأكيد لن تؤدي الـى انقـالب فـي                   
معايير التي تحكمها وتحكم الوضع الوطني والسياسي، اال انها تبقـى االمكانيـة             موازين القوى أو انفالت في ال     

الوحيدة للحفاظ على استمرارية ارادة الصراع مع العدو، بدل تحول الصراع وارتداده الى الداخل عبر األشكال                
  .   انقالبيالفوضوية الساعية الى اكتساب شرعية لها، باالصرار على تعطيل المسار االنتخابي وفرض مسار

فقد نسجت أكذوبة االنسحاب من غزة وهماً كبيراً لدى بعض القوى، أو فئات منها، الى حد االنسياق نحو توليد                   
أوهام بامكان حسم ازدواج السلطة لمصلحتها، عبر اظهار تحدي هيبة السلطة وإظهار عجزها وضعف قدرتها               
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بها كسلطة معادية للمقاومة ولسالحها، وهي مبالغة       على ممارسة مهماتها كسلطة منتخبة، وكذلك عبر التشهير         
فليس كل سالح وجهته المقاومة بالضرورة، وال كل مقاومة يمكن اختزالها بوجود الـسالح              . ال يمكن تمريرها  

فللمقاومة وسالحها اهدافهما السامية، وفق صياغة برنامجية محـددة ورؤيـة           . في أيدي فئات غير قمينة بحمله     
ختزالها برؤية طرف واحد، يقوم مقام المجتمع وقواه الـسياسية واالجتماعيـة وشخـصياته              سياسية ال يمكن ا   
  .الوطنية العامة

ولإلنصاف، فإن الخلل فـي     . هناك خلل بالتأكيد، ال تنفرد السلطة بالمسؤولية عنه، بل يتحمل الجميع مسؤوليته           
يته السلطة نفسها، لجهة عدم قـدرتها علـى         العالقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تتحمل مسؤول       

حسم خالفات أطرافها وتوحيد رؤيتهم وتوجهاتهم وفق برنامجها ورؤيتها السياسية، وهي رؤية عامـة تتعلـق                
بالقضية الوطنية وموضوعات الصراع والتسوية والتفاوض، وليست رؤية خاصة تتعلق بهذا الموقـع أو ذاك،               

اً، في غياب استراتيجية واضحة، داخلية وخارجية، ينبغـي علـى الجميـع             أو بتكتيكات ممارسة السلطة داخلي    
  .االحتكام اليها، سواء ازاء العالقة بالسلطة، أو ازاء العالقة بإسرائيل، لجهة استمرار الصراع

ويجعل تناقض مهمات الدولة والثورة من اشكاليات الوضع الفلسطيني اشـكاليات عنوانهـا الـصراع علـى                 
لّد ويولّد مثل تلك األحداث العنفية، وهي تسم المرحلة الراهنة بأشكال شـتى مـن المنازعـات                 المستقبل، ما و  

وكأنها صراع على المجتمع الفلسطيني ذاته، بما ان ضعف دور القوى السياسية واالجتماعية الفلسطينية يبـرز                
على السلطة، بل واالمساك    الصراع وكأنه صراع فئوي بين قوتين أو أكثر من القوى الفصائلية، هدفه الهيمنة              

  .بقياد المجتمع الفلسطيني، وتوجيهه في اتجاهات تخدم مصالحها
 كون األراضي الفلسطينية كلها ما زالت تحت االحتالل، فإن تناقض مهمـات             – افتراضية   –في مرحلة انتقالية  

سوءاً، ما دامت قوى الثـورة      الدولة والثورة، والدفع بهذا التناقض الى األمام، لن يفضيا إالّ الى زيادة الوضع              
تدفع في اتجاه اإلبقاء على وضع الثورة المهمة الرئيسة األولى امام قوى المجتمع الفلسطيني، فيما قوى الدولـة    
تدفع هي االخرى في اتجاهات تناهض وضع الثورة، وتريد بشكل أو آخر وضع مهمات الدولة الرئيسة علـى                  

قض غير طبيعي تدفع به إفرازات االحتالل الى ضمان بقاء سـيطرته            وهذا تنا . عاتق قوى المجتمع الفلسطيني   
  .وتطويع المجتمع الفلسطيني

الوضع االستثنائي الذي تجد السلطة نفسها فيه راهناً، أضاع البوصلة السياسية فعلياً، وجعل من معايير اشـكال                 
سائدة على حساب القانون، وجعل من االحتكام       الفئوية الفصائلية، المعايير ال   / القبلية/ العشائرية/ العائلية: القرابة

الى المعايير االولى جوهر المشكلة الفعلية التي يعانيها النظام السياسي والمجتمع الفلسطيني على حد سواء، في                
غياب االحتكام الى المرجعية القانونية، وضعف مستوى االداء السياسي للمرجعية السياسية المقابلـة للتطـور               

 ان توجهاتها الذاتية هو ما يبرز ضعفها على االرض، ويترك لمجموعات االمر الواقع ومراكز               اال. موضوعياً
 أكثر من فرصة لتطويق المستوى السياسي وشله، وإقعاده عن تطوير ادائـه بمـا               – السياسية واألمنية    –القوى

  .يخدم الوضع الوطني برمته
ع سياسية مهمة في السلطة، من صـميم مهماتهـا          ويجسد غياب القدرة على اتخاذ قرار سياسي من جانب مواق         

اتخاذ قرارات سياسية أساسا، الخلل في العالقة بين السلطات، ما يضعف النظام السياسي ويجعل من التطـاول                 
عليه، ومن غرور القوى لدى بعضهم، مطمعاً لالطاحة به، عبر افتعال مشكالت تهدف الى ايجاد مركز آخـر                  

ا، وينصب نفسه بديالً لها، وتلك اقصر الطرق نحو الحرب االهلية، وربما نحـو              من خارج السلطة ينقلب عليه    
  !استدعاء اسرائيل للعودة الى القطاع

وحتى ال تتحول خطوة االنسحاب من غزة وباالً على الشعب الفلسطيني وثمرة مرة، ينبغي اال يتحول الـسالح                  
، وفق البرنامج الـذي ارتـضته وترتـضيه حـال           بل ينبغي ان يبقى من ادوات الكفاح الوطني        بديالً للشرعية 

االجماع السياسي والوطني واالجتماعي، مجسدة في وحدة وطنية حقيقية من دون توظيف او اختراق، وفي ظل                
وذلك هـو الوضـع     . سيادة القانون واحترامه، كسلطة لشرعية قانونية تجسد سيادة الشعب الوطنية على ارضه           
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سطيني من صيانة مكتسباته، وعلى اساسه يمكن التوافق على تسييده عنصر قوة            األرقى الذي يمكن المجتمع الفل    
في مواجهة االحتالل، وفي مواجهة الفلتان االمني والفساد، والممارسات المتغولة الخاطئة الساعية الى فـرض               

ل هو  قانون الغاب وسط غابة من سالح غير منضبط، وغير خاضع لرؤية وطنية شاملة لصراع لم ينته بعد، ب                 
  .يبدأ وعلى جبهات اخرى اكثر تنوعاً

لهذا فإن السلطة امام مهمات رئيسة ينبغي الشروع في البحث عن حلول جذرية لها، اولها انهاء الخلل الفـادح                   
وثانيها، وللوصـول الـى شـرعية       . في العالقة بين اجنحتها او رؤوسها المتعددة لمصلحة مركز قرار واحد          

ياسية وارادة سياسية فاعلة للحفاظ على القانون، والزام كل االطراف مـن داخـل   قانونية، ان تعبر عن قدرة س  
السلطة ومن خارجها االحتكام الى القضاء من دون مراعاة معايير القرابة وأشكالها او معايير العالقات الفئوية                

  .وتداخالتها
ة الدستورية، وفي الوقـت نفـسه   من هنا أهمية الحفاظ على سالح المقاومة، وأهمية الحفاظ على سيادة الشرعي        

الحفاظ على السلطة كشكل من اشكال تطور النظام السياسي المفترض ان يقـود حلقـات النـضال الـوطني                   
الفلسطيني الى اقامة الدولة فعلياً على االرض، واالحتفاظ بالسلطة كشكل من اشكال المقاومـة فـي مواجهـة                  

سي وأساليب ممارسته، جنباً الى جنـب مـع تطـوير حـال             االحتالل، وكحلقة من حلقات تطوير النظام السيا      
المقاومة بأشكالها كافة، حتى تحقيق اهدافها في اجالء االحتالل، ولالنتقال خطوات الى األمام في اتجاه تفعيـل                 
النظام السياسي الفلسطيني وتطويره، وبما يتناسب وواقع تطوير المجتمع الفلسطيني متحرراً من االحتالل، ومن              

 ووصاية قوى بعينها، تحاول تأبيد اشكال وصايتها وهيمنتها على مجتمع يشهد تحوالت وطنية وطبقيـة                هيمنة
  .واجتماعية واقتصادية وثقافية كبرى، في سياق مسيرته الكبرى والشاملة نحو تحرير ارضه، وتحرير ارادته

  8/1/2006الحياة 
  

  انقالب في إسرائيل وحرب فلسطينية .33
  عبد الرحمن الراشد

فوفاة شارون سياسيا غير المتوقعة تعادل حالة انقالب،        .  ليست نبوءة للعام الجديد بل قراءة الحداث الساعة        هذه
  . وعراك الفصائل الفلسطينية ينذر بحرب اهلية

هل . نحن اآلن ندخل مرحلة جديدة ال نعرف معها من سيقود اسرائيل وال كيف سيدير القضايا الخطيرة المقبلة                
متطرف ومعه سنوات سيئة؟ ام سيكسب اليسار االسرائيلي ويتحقق مشروع اقامة دولتين وفق             سيدخل اليمين ال  

  ؟ 67وضع حدود ما قبل حرب 
القلق من المجهول مرده احتمال اعتالء نتنياهو السلطة عبر الليكود، حيـث سـتكون تبعاتـه علـى الجانـب                    

  . الفلسطيني سيئة وخطرة
شهد بوادر حرب أهلية حقيقية، حيث انشق األخوة في الهدف والبندقية           أما في داخل المعسكر الفلسطيني فنحن ن      

في االفق حرب أهلية فلسطينية     . على بعضهم الى معسكرات حرب متخندقة، وبعضهم مستعد الستخدام السالح         
 فلسطينية بدأت بخطف االجانب، واحتالل مقرات الحكومة، وتبادل اتهامات التخوين، والتهديد بالقتال بالذخيرة            

  . الحية
دعـوتهم  . ومهما اوغل البعض من العرب في الدعاء بأن يأخذ ربنا روح شارون فان اآلتي قد يكـون اسـوأ                  

  . استجيبت ألن شارون مات سياسيا وإن خرج يمشي على قدميه من المستشفى
 مرحلة  وبين االنقالب في بيت الحكم االسرائيلي مع جلطتي شارون ومؤشرات الحرب االهلية الفلسطينية ندخل             

  . بالغة الخطورة والخاسر فيها الجانبان الفلسطيني والعربي عموما
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األكيد اننا ال نؤثر على القرار االسرائيلي اال في حالة واحدة وهي توحيد القرار السياسي الفلسطيني الذي يعني                  
الـصدع صـعبا    ان اندلعت المعارك بين الفصائل والتنظيمات سيكون رأب         . اهمية تطويق األزمة الفلسطينية   

  . وسننشغل في العالم العربي سنة كاملة نحاول اصالح ذات البين بدل تحقيق اقامة دولة فلسطينية مستقلة
. النزاع الفلسطيني وغياب شارون هما اللذان سيمنحان اقصى المتطرفين االسرائيليين فرصة لتسلم دفة الحكـم              

 مرتبط بزيادة قوته وسيضطر الى منح ثقتـه لرجـل           فكل اسرائيلي، مهما كان مياال لالنسحاب، سيجد ان أمنه        
  . موتور مثل نتنياهو

ومع ان المعلقين العرب ال يلقون باال للخطوات التي حققها الفلسطينيون خالل مسيرتهم األخيرة، حربا وسلما،                
.  الجماعي اال انها بالنسبة للمواطن الفلسطيني تعتبر مهمة بعد نحو عشر سنوات من الحرمان والمعاناة والسجن              

الى البارحة، وقبل تأزم الموقف األخير، كسب الفلسطينيون كل معاركهم من تحرير غزة ودفـع االسـرائيلي                 
لالستعداد لالنسحاب الجزئي االولي من الضفة وفتح الممرات وتنظيم التنقل بين القطاع والضفة وفـتح معبـر                 

اليوم على الفلـسطينيين    .  في حياة الفرد اليومية    رفح مع مصر، اضافة الى المكاسب االدارية والمعيشية المهمة        
ان يعوا خطورة االقتتال على المناصب والمنافع خاصة انها في وقت يقرر فيه عدوهم من سيقود المعركـة او                   

  . السالم ضدهم
  8/1/2006الشرق األوسط 

  
  المشروع الوطني في خطر .34

  رياض المالكي. د
 ناصر القدوة، عنـدما أشـار إلـى         .رسمية ولكن على لسان د    وأخيراً، وبعد طول انتظار، جاءت تصريحات       

فمنذ اللحظـات األولـى     . الفوضى العارمة التي تعصف بالمشروع الوطني وتعرضه للخطر الحقيقي والجدي         
النتشار ظاهرة الفلتان األمني وتعبيراتها في التعديات المباشرة على كل مظاهر الدولة والمؤسسات والتحـدي               

لقانون والخروج المتعمد عنه، وانتهاك أصول العمل الـسياسي والنـضالي المتعـارف عليـه        لسلطة النظام وا  
فلسطينياً، كان هناك وضوح تام لوجود تأثيرات سلبية للفلتان األمني والتعدي على النظـام وغيـاب القـانون،                  

رغـم  . ب عمومـاً  وعلى المشروع الوطني الهادف إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة والى تعزيز وحدة الـشع             
وضوح مثل هذا االرتباط السلبي وجالء مخاطره، إالّ أن ردود الفعل الرسمية والحزبية امتنعت عن الـصدور                 
في بدايات الظاهرة على اعتبار كونها عابرة أو مرتبطة باحتجاجات معينة ومطالب آنية، بينما تلكأت غالبيـة                 

لظاهرة ألسباب تخصها، وبالتالي تهرب الجميع مـن تحمـل          القوى السياسية والفعاليات االجتماعية في إدانة ا      
مسؤولياتهم وساهموا عملياً وتدريجياً في السماح بتفاقم األمور إلى الحد الذي وصلت إليه معرضين انجـازات                

صرح وزير الخارجية بعد أحداث رفح وتدمير       . هذا الشعب ليس فقط للخطر وإنما للدمار المتعمد والمستهدف        
ودي بأن استمرار هذه األعمال الخارجة عن القانون تعرض المشروع الـوطني للخطـر، وتهـدد                الجدار الحد 

مسيرة طويلة من العمل الدؤوب كما تهدد اإلجماع الوطني الذي انعكس دائماً لصالح تنفيـذ ذلـك المـشروع                   
ثير من تصريحات   لألسف الشديد لم تنشر الصحف اليومية تلك التصريحات وتجاهلتها كما تجاهلت الك           . الوطني

مشابهة، ربما الن الوزير نفسه لم يتمكن ضمن التصريح المختصر من أن يحدد أطر العمل المنوي تنفيذها أو                  
شكل الفعل الرسمي لوقف مثل هذا التسيب الذي يأكل عملياً وبشكل متسارع وخطير كـل إيجابيـات العمـل                   

بر تصريح آخر يضاف إلى مجموعة التـصريحات        الوطني الفلسطيني على مدار العقود الماضية، أو ربما اعت        
الرسمية السابقة التي كانت مفرغة أساساً من مضمونها، ولم تحمل مطلقاً آليات الترجمة الفعلية والعملية، ولـو                 

  .حتى جزئياً
هناك من يعتقد أن انتخابات التشريعي إن هي تمت بالفعل في الخامس والعشرين من هذا الشهر فسوف تـوفر                   

يبالغ كل مـن يعتقـد بـأن        . لكل المشكالت المستعصية، وخاصة تلك التي تعصف بالمشروع الوطني        الحلول  
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االنتخابات هي المفتاح لحل كل المشكالت، وان الحل السحري سيأتي ال محالة مع مجرد إجراء االنتخابات في                 
وبة فمن شأن هذا، حسب وجهة      موعدها، أما إن تأجلت االنتخابات لفترة من الوقت لتوفير مقومات النجاح المطل           

نظرهم، سلْب العملية االنتخابية كل مقومات نجاحها وبالتالي تأثيراتها التي حـسب توقعـاتهم سـتخرق كـل                  
  .الحواجز

إذا ما أردنا العودة ولو قليالً إلى الوراء من أجل استكشاف حال الواقع الداخلي، سنجد أننا نعاني من قـضيتين                    
 بضعف السلطة المركزية وفقدانها لهيبتها وبالتالي غياب قيادة قادرة علـى إصـدار              األولى، متعلقة : مركزيتين

الثانية، حالة الفلتان األمني وانهيار مظاهر سيادة القانون وسيطرة قـانون الغـاب             . التعليمات ومتابعتها ميدانياً  
ـ              اً بعـد أن أصـابوا      عبر أمراء الحرب المنتشرين في كل مكان يحركون السلطة كما يريدون ويبتزونها دوم

هل من المؤكد أن تفرز االنتخابات، كما كان يعتقد نظريـاً،           : والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة    . حركتها بالشلل 
قيادة قوية كما هو مطلوب، وتنشل السلطة المركزية من ضعفها وتعيد لها نفوذها وهيبتها؟، وهل تلك القيـادة                  

ان ومواجهته إن لزم األمر، ووقف حد لهذا االنهيـار المتـسارع    قادرة على مجابهة مخاطر انعدام األمن واألم      
يبدو من خالل كل المعطيات المتوفرة حتى اآلن أن علينا          . والذي سيقضي على كل مقومات مشروعنا الوطني؟      

أن نقلل من سقف توقعاتنا فيما يتعلق بهاتين القضيتين المفصليتين، فالعصب األساس للدوائر االنتخابية داخـل                
ح وقائمتها لم يتغير كثيراً، واألسماء المطروحة في غالبيتها هي أسماء كان لها دور تنفيذي سياسي وأمنـي                  فت

خالل السنوات العشر الماضية، ضمن مشاركتها الدور القيادي التنفيذي وكان لها متسع من الوقـت لمعالجـة                 
ديد الذي سـيجعلنا نعتقـد أن المعجـزة         فما هو الج  . الثغرات والمشاكل التي تواجهنا اليوم لو هي أرادت ذلك        

وهل وجود حماس داخل الجسم التشريعي سيكون هو الحافز الحقيقي لهذا التحـول، أم أن               . ستحدث هذه المرة؟  
وجود األخيرة من شأنه أن يخلق مناخاً جديداً يحافظ على ثنائية المقاومة المسلحة غير الممنهجة وغير الهادفة                 

وقد يلتقي في ذلك ممثلو حماس والتيار المرواني في فتح باإلضافة           . سي بكل تشعباته  مع استمرارية العمل السيا   
إلى ممثلي اليسار، ما سيعزز من فرص احتدام المواجهة المباشرة والنهائية ولكن غير المتكافئة بـين الـسلطة                  

  . واالحتالل ويقضي عملياً على آمال العودة إلى العملية التفاوضية
شكّلت فتح الحكومة االئتالفية المقبلة أن نجد العديد من الوجوه القديمة، حتى وإن كانـت               من الواضح في حال     

في أغلبها شابة عمراً، تعود من جديد لتحتل أماكنها في الهيكلية التنفيذية للحكومة المقبلة ما يفقدها ميزة خاصة                  
ما تم استنفاذه من إمكانيات لـدى       يتوقعها البعض وتتمثل في طرح وجوه جديدة تملك مقومات نوعية، مقارنة ب           

هذا . من سيعاد طرحهم من جديد، كجزء من إعادة شحن للقديم والذي سيبقى قديماً حتى لو كان في حلة جديدة                  
اإلجراء الجديد القديم ال يمكن بأي حال من األحوال وصفه بعملية رفد نوعية لتركيبة القيادة الحالية، وال يمكن                  

أما حالة الفلتان الراهنة والتي مصدرها فـتح وتـشكيالتها          . ذية راجعة للقيادة وتقوية لها    اوتوماتيكياً اعتباره تغ  
المسلحة فمن المؤكد أن معالجتها ال يمكن أن تتم خارج إطار الحركة، ودون الحاجة لتدخل من أحد خارجها ما                   

ى اللحظة لم تبِد الحركة     حت. دامت الحركة على قناعة بضرورة المعالجة الجذرية واستئصال كل مظاهر الخلل          
أية رغبة في معالجة الظاهرة، وقد تُضِعف نتائج انتخابات التشريعي المقبلة قوة ذلك التيـار داخـل الحركـة                   
والمنادي بمثل هذا اإلجراء االستئصالي للخلل، لصالح بقاء وديمومة المشروع الوطني والقدرة على ترجمتـه               

  .على أرض الواقع
النضال الطويلة وعبر مراحل الصراع وجوالت التفاوض المتداخلة أنه لـيس هنـاك             تعلمنا من خالل مسيرة     

تاريخ مقدس في علم السياسة، وأن التواريخ هي اختيار مصلحي يمكن تعديلها حسب التغييرات في المـصالح                 
الوطنية، وأن مجرد التشبث بهذه التواريخ لمجرد الظهور بمظهر الملتزم على حساب المـضمون هـو خطـأ                  

تاريخ الخامس والعشرين من هذا الشهر يندرج ضمن هـذا          . يدخلنا في مستنقع ضحل سيصعب الخروج منه      س
التصنيف، وعليه يصبح من المصلحة العليا الفلسطينية البحث عما يخدم األهداف العامة المعلنة على مـستوى                

  .المشروع الوطني، وأهمية التأقلم والتفاعل مع ضرورات الواقع
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ن مظاهر الفلتان األمني ستتصاعد يومياً مع اقتراب موعد االنتخابات، ومن المؤكد أن تـستمر               من الواضح بأ  
السلطة في تمترسها العنيد وراء الموعد المحدد دون فهمنا الحقيقي لمبررات هذا التمترس، كما أن األكيد هـو                  

تخـرب ذلـك العـرس      محاولة تلك المجموعات المسلحة والتي تتحرك بإيعاز من مراكز قـوى متعـددة أن               
الديمقراطي في يوم االنتخابات لتجبر لجنة االنتخابات المركزية على إلغاء العملية االنتخابية برمتها وتكـرس               

وستكون السلطة عاجزة عـن  . بذلك فرض األمر الواقع الذي تريد، على مقدرات الشعب وعلى قرارت السلطة  
الخروقات األخيرة، ما يضع السلطة في حالـة امتهـان          مواجهة ذلك الخرق كما أثبتت ذلك من خالل مجموع          

كبيرة أمام شعبها، وأمام حكومة إسرائيل وأمام العالم بأسره، ويؤكد مرة أخرى عجـز الـسلطة فـي تحمـل                    
أمام هذا االحتمال الممكن، فإننا نتوقع من السلطة أن تأخذ ما يتطلب من إجراءات والتي من شأنها                 . مسؤولياتها

ذا الشعب، والتي ستضمن عملية انتخابية ديمقراطية سلسة دون أي تدخل تخريبي في حـال               حماية منجزات ه  
  .حتى اللحظة ليس هناك أي مؤشر لمثل هذه اإلجراءات الضامنة. قررت السلطة إجراءها
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