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   حماس مستعدة لمفاوضات مع اسرائيل : نقال عن محمد أبو طيرسهآرت .1

حماس مستعدة الجراء مفاوضات مع اسرائيل بعد االنتخابات  ان قوله محمد ابو طير نقلت هآرتس عن
ستجري مفاوضات مع اسرائيل بشكل افضل من االخرين الذي تفاوضوا على مدار الحركة ان و. الفلسطينية

ان ابو طير بذل جهدا في المقابلة القناع اسرائيل والعالم , ولريوقال ارنون ريغ .ا شيئاعشر سنوات ولم يحققو
وقال ابو طير ان دخولنا للبلديات والبرلمان هو خطوة استراتيجية وليست . بان حماس تبنى قواعد لعبة جديدة

الحياة واالن سنثبت حركة واسعة ومتجذرة وتمارس نشاطا في جميع مجاالت  إننا واضاف. مناورة تكتيكية
واضاف اننا اصبحنا ناضجين للعمل السياسي واال لما حاولت  .باننا نفهم في السياسة بشكل افضل من االخرين

 ان مساعدين لسوالنا التقوا مع ممثلين عن حماس وشدد على ان هذه اللقاءات كشف و.اوروبا التقرب منا
مة في برنامج حماس السياسي فانه ليس بالضرورة ان واوضح انه عندما يتم كتابة كلمة مقاو .رسوف تستم
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اننا لن نوافق على اعطاء مبرر , قائال اوضح من الجهة االخرى هلكن. يكون القصد استخدام السالح والقوة
 .وشرعية السرائيل والحتالل اراضينا

  15/1/2006 48عرب
  

  لفلسطينيةالحكومة االسرائيلية تصادق على مشاركة المقدسيين في االنتخابات ا .2
صادقت الحكومة االسرائيلية اليوم على السماح للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في 

ونقل عن  .وافادت وسائل االعالم االسرائيلية ان الحكومة وافقت باالجماع على االقتراح .االنتخابات التشريعية
التقديرات هي بان يشارك في االقتراع الف فلسطيني من مصادر في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي قولها ان 
 فيما سيصوت الباقون في مراكز اقتراع في االحياء ,خالل خمسة صناديق سيتم وضعها في فروع للبريد

شكل ي ذلكواضاف ان , من جانبه اعتبر سيلفان شالوم القرار تنازال. العربية شمال القدس او في مدينة رام اهللا
نقلت هآرتس ان المصادقة جاءت على اثر وعد في حين  .ر الخط االحمر االخييطينيين وتخطاستسالما للفلس

 . على شكل نزع اسلحة الفصائل في اليوم الذي يلي االنتخابات,من محمود عباس بمواجهة حماس
  15/1/2006 48عرب

  
  ستكون على ارضية اوسلوالحكومةالمشاركة في : عباس .3

مود عباس امس، ان السلطة ستحترم نتيجة االنتخابات اياً كان الفائز فيها، مشدداً أكد مح: ب . ف. ا-رام اهللا  
ن االنتخابات ستجري في أ، أكدو .على ان المشاركة في الحكومة المقبلة يجب ان تتم على اساس اتفاقات اوسلو

 لفلسطينيي القدس ، مكرراً انه حصل على تطمينات اميركية بالسماحها ال يوجد ما يمنعهنموضحا بأموعدها، 
  أنواعتبر ان مشاركة حماس في السلطة ليس شأناً اميركياً، مشيراً الى .96الشرقية بالمشاركة وفق معايير 

وبشأن الخشية من ان يؤدي الفلتان االمني الى  .قضايا كثيرة اختلف عليها مع االميركيين وتحدث فيها معهم
ة االجهزة الى التحرك لضبط الوضع االمني، مقراً بأن هناك افشال االنتخابات، اكد وجود قرار سياسي بدعو

واعتبر ان  . في معارك تصل بنا الى حروب اهليةرغبة في الدخولال أنه  إال, اناساً محميين من جهات مختلفة
 مؤكداهناك من ال يريد انتخابات، ومن ليست له مصلحة باجرائها، ومن يريد ان يخرب الحالة االمنية ككل، 

واكد وجود جهات معظمها داخلية وراء اثارة الفوضى، ولكنه اضاف ان هناك جهات . ضهم من فتحان بع
  .خارجية  يعطون المال ألي شخص ليطلق صاروخاً على اسرائيل باي اسم، وال يعلم احد من ارسلهم

  15/1/2006االيام الفلسطينية 
 

  في التصويت بحرية ودون أي ضغطيينالداخلية تؤكد حق األمن .4
اكدت وزارة الداخلية أن المشاركة في عملية االقتـراع والتصويت لالنتخابات التشريعية من قبل أفراد : زةغ

ومنتسبي المؤسسات األمنية هي حق مكفول بالقانون، وممارسته بحرية تامة دون ضغط أو أكراه من أحد، وان 
واستنكرت ما  .ئمة التابعة لحماسالوزارة لن تتدخل في هذا األمر، كما ترِوج وتحِرض شخصيات من القا

  . عن تهديدات موجهة إلى عناصر المؤسسة األمنية بفصلهم من وظائفهم إذا صوتوا لصالحهاالحركةتروجه 
  15/1/2006الحياة الجديدة 

  
  مراقبون دوليون لمراقبة االنتخابات في القدس: عريقات .5

ولون مهمة مراقبة عملية االقتراع التي  أعلن صائب عريقات امس أن مراقبين دوليين سيت:ب أ د–غزة 
 . بطريقة سليمةئهاستجرى في القدس الشرقية في إطار االنتخابات التشريعية لضمان إجرا

  15/1/2006الغد االردنية 



 

 4

  
   يسحبان ترشحيهما من قائمة فتحغزةمرشحان من شمال  .6

مستقلين من فتح سحبا المرشحين السليم أبو صفية وجمال أبو الجديان  قالت مصادر فلسطينية ان :الفت حداد
 جاء لعدم التأثير على مرشحي الحركة عن دائرة هما أن قرار انسحابوقاال .التشريعيةترشحهما لالنتخابات 

 . ما أسمياه إفشال التجربة الديمقراطية المتمثلة في االنتخابات الداخلية للحركةاانتقدفي حين , لمحافظة الشما
  14/1/2006 48عرب

  
 التطاول على المؤسسة األمنية لعب بالنار ويدخل في دائرة المحظور: يوسف .7

 أكد نصر يوسف أن استمرار المحاوالت الهادفة إلى المساس بالمؤسسة األمنية ال يمكن السماح : وفا–غزة 
 ن التطاول على المؤسسة األمنية بالتصريح والتلميح بعد أن استهدفت مقراتها وعناصرها من أبناءأوقال . به

 يدخل في دائرة المحظور ال سيما بعد أن تجرأ البعض على ,جلدتنا وبالتزامن مع الضغوط والقيود اإلسرائيلية
وكانت الداخلية استنكرت تدخل حماس في . دعوة وتحريض قوات األمن الوطني للتمرد بصورة أو بأخرى

ل على اخراج الضباط والشرفاء من  بان حركته ستعم,محمود الزهارفي إشارة إلى ما قاله , المؤسسة األمنية
 .أفراد األمن من ثكناتهم كي ينضموا الى مشروع المقاومة

  15/1/2006الحياة الجديدة 
  

   تناشد شيراك وقف مترو أنفاق القدس الفلسطينيةالسلطة .8
 طلبت السلطة من شيراك التدخل لمنع شركة خاصة فرنسية من إقامة مترو أنفاق :رام اهللا ـ محمد إبراهيم

 انه وعلى الرغم من كون المشروع تجاريا إال ان ,وقال ناصر القدوة .يربط القدس بمستوطنة بسغات زئيف
لفرنسا مسؤولية كبيرة في العمل على وقفه ألنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولمواقف فرنسا الثابتة والتقليدية 

  .من القضية الفلسطينية
  15/1/2006البيان االماراتية 

  
  يقطعون طريقاً في غزة  مسلحون .9
ان عشرات المسلحين الفلسطينيين أغلقوا أمس الطريق الرئيسي الذي يربط وسط   افادت مصادر أمنية:ب.ف.أ

 .                 القطاع بمدينة غزة احتجاجا على مقتل شرطي فلسطيني األسبوع الماضي على يد تجار مخدرات
  15/1/2006الخليج االماراتية 

  
 تلفزيون حماس غير قانوني   :عالموزارة اال .10

قال مصدر مسؤول في وزارة االعالم امس أن بث تلفزيون االقصى الذي أنشأته حماس في :  د ب أ -غزة 
  إال أن.وأوضح أن الوزارة لم تمنح أحدا ترخيصا سواء لبث قناة تلفزيون أو إذاعة .غزة مؤخرا غير قانوني

 .حركة قيد الترخيصلعة أيضا لأكدت أن إذاعة االقصى التاب الوزارة
  15/1/2006الدستور 

  
 أغلبية تؤيد إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها: استطالع .11

 اظهرت نتائج استطالع للرأي العام اجراه برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة : منتصر حمدان-رام اهللا 
في حين  . ويتساوى التأييد بين الضفة وغزة,دديؤيدون إجراء االنتخابات في موعدها المح% 90 ان ,بيرزيت
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. بعكس ذلك% 27أن االنتخابات ستكون نزيهة، بينما يعتقد % 65يعتقد و. %7تصل نسبة المعارضين إلى 
نتائج مدى رغبة المواطنين باجراء االنتخابات والمشاركة فيها في ما يمكن ان يطلق عليه ظاهرة الوتعكس 

بأنهم ال ينوون % 12من بين المسجلين، نيتهم المشاركة، بينما صرح  %83التعطش للمشاركة، حيث ابدى
وفيما يخص مصادر .  مع الضفة%80 بالمقارنة% 89المشاركة، حيث ترتفع نسبة النية بالمشاركة في غزة 

يلي ذلك االجتماعات   أن التلفزيون هو الوسيلة األفضل، ونيعتقد %45أن المعلومات فقد اظهرت النتائج 
يعارضون قيام المسلحين % 96اشارت النتائج الى ان  وفي سياق آخر %.13واإلذاعة  % 26 العمل وورش

% 97المسيرات واالستعراضات المسلحة، فيما يعارض % 92بوضع الحواجز كوسيلة لالحتجاج كما يعارض 
ت السلمية، استخدام المسيرا% 95استخدام العنف بأي شكل لحل المشكالت والحصول على المطالب، ويؤيد 

  .بأن حالة الفلتان األمني وعمليات االختطاف تؤذي الفلسطينيين والقضية الفلسطينية% 98كما يعتقد 
  15/1/2006الحياة الجديدة 

  
  هنية يكشف عن تنصل أوروبي من تهديدات سوالنا .12

وبي اتصلت  كشف إسماعيل هنية النقاب امس أن دولة كبرى من مؤسسي االتحاد االور:ماهر إبراهيم –غزة 
 واوصلت رسالة اعتبرت فيها أن تصريحات سوالنا التي هدد فيها بوقف المساعدات عن , في غزةحماسب

وأنها مستعدة أن تتعامل مع  ,الفلسطينيين اذا فازت حماس في االنتخابات ال تعبر عن موقف كافة دول االتحاد
 .نتائج االنتخابات التشريعية لو فازت فيها حماس

  15/1/2006اراتية البيان االم
  

  حماس تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية .13
 سواء التي ,دعت حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل : د ب أ- جهاد القواسمي -غزة 

 والعمل على ايجاد برنامج وطني للمرحلة ,تشارك في انتخابات المجلس التشريعي او تلك التي لم تشارك
 .المقبلة

  15/1/2006قطرية الشرق ال
  
 المقاومة تقنص جندياً إسرائيلياً  و الجهادأحد قادة اعتقال  .14

 أعلنت كتائب شهداء األقصى، أمس مسؤوليتها عن إصابة جندي إسرائيلي شرقي بلدة بيت حانون :وكاالت
جميع  إلى أن توأشار. واالشتباك مع دورية إسرائيلية راجلة عند خروجها من موقعها العسكري قرب البلدة

أفراد المجموعة التي نفذت الهجوم عادوا إلى قواعدهم بسالم، مضيفا أنه تم تصوير عملية القنص واالشتباك 
اعتقلت قوات االحتالل محمد  ومن ناحية أخرى .المسلح، ما يؤكد وقوع اإلصابات في صفوف اإلسرائيليين

  . بعد اقتحامهطوالبة، في مخيم جنين
  15/1/2006الخليج االماراتية 

  
 الشعبية تجدد الدعوة لالفراج عن سعدات .15

دعا مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية إلى تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا : رام اهللا
في ذكرى مرور أربع  جاءت هذه الدعوةحيث  .الفلسطينية، والقاضي باإلفراج الفوري عن احمد سعدات

 بضرورة الكشف عن ورقة اإلجراءات التفصيلية الملحقة باتفاقية ,وطالب المسؤول. هسنوات على اعتقال
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، والتي تنطوي على بنود عملية تتعلق بالحياة االعتقالية لسعدات، ورفاقه وحقوقهم، وامكانات تفاعلهم الصفقة
 .ودعا السلطة، إلى إعطاء سعدات فرصته المتساوية لممارسة دعايته االنتخابية .مع العالم الخارجي

  15/1/2006 الجديدة الحياة
  

  حماس تؤكد العزم على تطوير أدائها العسكري .16
 بثوابتها وفي مقدمتها المرجعية اإلسالمية وأن فلسطين حماسعلى تمسك محمود الزهار  أكد :غزة والوكاالت

ع تمسك بحق العودة كحق مشروالكل فلسطين ملك لألمة اإلسالمية والعربية ال يمكن التفريط فيه، مشيراً إلى 
إننا :  قال,ورداً على الذين يقولون إن حماس ابتعدت عن المقاومة. لكل فلسطيني يعود متى شاء وكيفما شاء

وكشف عن أن حماس ستعمل . نكتسب مواقع جديدة لمصلحة المقاومة في التعليم والصحة والبيئة والصناعة
 للمجلس للتشريعي ال يعني حماسدخول أكد فتحي حماد على ان بينما . على مالحقة العمالء وتقديمهم للقانون

أنها ستتخلى عن سالح المقاومة بل أنها ماضية في نهجها وستطور جيشها وجناحها العسكري بفتح باب التجنيد 
مشيرا إلى أن المجلس التشريعي . والمضي في اإلعداد والتصنيع ومد الفصائل بصواريخ القسام وتطويرها

 .الح مؤسساتنا الفلسطينيةسيكون جسراً للعبور إلى ما فيه ص
15/1/2006البيان االماراتية    
 

  مياه االمطار تتدفق الى غرف المعتقلين في سجن الشارون .17
 عاماً والقابع في سجن الشارون لمحامية نادي 11اشتكى االسير عمر االعرج من طولكرم والمحكوم بالسجن 

وقال االسير المذكور ان مياه  .ى في السجناالسير حنان الخطيب من االوضاع الصعبة التي يعيشها االسر
االمطار تتدفق الى غرف االسرى ألن جدران السجن مهترئة والتدفئة معدومة، ما يتسبب في اصابة االسرى 

من التفتيشات الفجائية في ساعات متأخرة من ايضا واشتكى االسير  .بالرشح واالنفلونزا طوال فترة الشتاء
لالسرى وعدم استقرار، والتي تأتي بحجج واهية وتسبب عدم راحة لالسرى بحيث الليل وما تسببه من ازعاج 

 .يتم العبث في اغراضهم الشخصية
15/1/2006االيام الفلسطينية   

  
 االحتالل االسرائيلي اغلق معبر المنطار في قطاع غزة .18

عاء تلقي اجهزة االمن اغلق الجيش االسرائيلي معبر المنطار بين قطاع غزة واسرائيل صباح اليوم االحد باد
ويذكر ان معبر المنطار يستخدم لعبور البضائع  .االسرائيلية معلومات حول نية نشطاء فلسطينيين تنفيذ عملية

 االف ةمن جهة اخرى قالت االذاعة االسرائيلية العامة انه سيتم السماح بدخول عشر .من والى قطاع غزة
 يعملون في منظمات دولية 1700وبين العاملين الفلسطينيين . عامل فلسطيني من الضفة الغربية الى اسرائيل

  . منهم الى قطاع غزة350سيسمح بدخول 
15/1/2006 48عرب  

 
  شابين في بلدة يطا جنوب الخليلتعتقلقوات االحتالل  .19

ت  شابين في بلدة يطا جنوب الخليل إثر عمليات دهم وتفتيش نفذتها قوا امس،اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني
وبحسب مصادر نادي األسير، فقد ارتفع  .االحتالل، وطالت عدداً من المنازل في أحياء شرق وشمال البلدة

 . معتقال18ًعدد المعتقلين من المحافظة منذ بداية الشهر الجاري، بعد اعتقال الشابين من يطا إلى أكثر من 
15/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  !ضرب منشآت مدنية ووطنية لبنانيةحالوتس ال يستبعد ضرورة  .20

قال رئيس اركان الجيش االسرائيلي دان حالوتس انه ال يستبعد ضرورة توجيه ضربات منشآت مدنية ووطنية 
 سيكون عاما بالغ الحساسية بسبب االنتخابات 2006وقال حالوتس ان العام . لبنانية في ظروف معينة

وقال ان هناك محاوالت مستمرة من جانب  .بات العامة في اسرائيلالتشريعية في السلطة الفلسطينية واالنتخا
وذكر حالوتس سفينة . التنظيمات االرهابية لتهريب اسلحة الى قطاع غزة واراضي السلطة الفلسطينية عموما

االسلحة كارين ايه التي ضبطتها القوات االسرائيلية في البحر االحمر قبل نحو اربع سنوات وسفينة االسلحة 
  .تي يشتبه انه كان على متنها فلسطينيون ينتمون لتنظيم القاعدة وضبطها اللبنانيون يوم السبت الماضيال

 .ة ولمن كانت االسلحة موجهةنواضاف اننا ال نعرف غاية هذه السفي
14/1/2006 48عرب  

  
 شارون على حافة الهاوية .21

بجلطة دماغية حادة، طبقا لما اعلنت وسائل ال يزال ارييل شارون في حالة غيبوبة بعد عشرة ايام من إصابته 
ونقلت عن مصادر طبية . ووصفت إذاعة الكيان حالة شارون بأنها على حافة الهاوية. االعالم اإلسرائيلية

 ب.ف.أ. االنعدامعلى قولها كلما مر الوقت، ضعفت فرص شارون باالستفاقة من الغيبوبة وقاربت 
15/1/2006الخليج االماراتية   

 
      بين مستوطنين وقوات اسرائيلية  صدامات .22

 مستوطن اسرائيلي 400قال متحدث باسم الشرطة االسرائيلية شلومو ساغي ان نحو:  اف ب-القدس المحتلة 
الحي العربي في القدس '' واجهوا الشرطة والجنود الذين كانوا يمنعونهم من دخول''بينهم العديد من الشبان 

في رأسه عندما قام المستوطنون برشق القوات بالحجارة، مشيرا الى واضاف ان ضابطا اصيب  .القديمة
ويحتج المستوطنون على احتمال طرد تسع اسر تقيم بشكل غير قانوني في محالت في . اعتقال متظاهرة

  .السوق الفلسطينية لبيع الفاكهة والخضار بالجملة
15/1/2006الدستور   

  
 حظة اعتبرتها معادية للسامية باالعتذار عن مالشافيزمنظمة يهودية تطالب  .23

نفى رئيس لجنة الحقوق اليهودية في فنزويال، اتهامات هوغو شافيز، ان اللجنة :  وكاالت األنباء-كاراكاس 
ووصف الحاخام مارفن هير، مؤسس مركز سيمون ويزنتال، مالحظات . تمثل السياسات االميركية االمبريالية

ث باسم الواليات المتحدة، فنحن مؤسسة ملتزمة بكشف كل من يتحدث بلغة اننا ال نتحد: وقال. شافيز بـالتافهة
وطالبت المؤسسة اليهودية التي تتخذ من لوس انجلوس مقرا لها، الرئيس الفنزويلي بـاالعتذار  .معادية للسامية

تأثروا ، عن ان بعض االقليات من أحفاد من صلبوا السيد المسيح اسر ديسمب24عما قاله في خطاب ألقاه في 
 .ألنفسهم بثروات العالم

15/1/2006الشرق االوسط   
 
  عرض المكان الثالث على بوراز: مساٍع لمنع انشقاق في شينوي .24

في محاولة لمنع انشقاق حزب شينوي عرض الفائز بالمكان الثاني رون ليفنتال على عضو الكنيست ابراهام 
ورفض ليفنتال مطالب من اعضاء قياديين في  .لقائمة ليحتل المكان الثالث بابوراز الذي خسر المكان الثاني
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شينوي ان يحتل هو المكان الثالث وان يعود بوراز ليحتل المكان الثاني لكن ليفنتال رفض التنازل عن المكان 
وبعد هذا االنقالب في شينوي اعلن بوراز انه سينسحب من  .الثاني في قائمة الحزب النتخابات الكنيست القادمة

سرت شائعات ان رئيس الحزب عضو الكنيست يوسف لبيد قد ينسحب مع بوراز لتشكيل حزب جديد و. شينوي
  ولم يعلن بوراز رده  .سوية مع عدد من اعضاء الكنيست من شينوي ليخوضوا من خالله االنتخابات للكنيست

  
 .بعد على االقتراح بالعودة الى شينوي ليحصل على المكان الثالث

14/1/2006 48عرب  
  
  أغلق الهاتف عندما أبلغته بأمر مجزرة صبرا وشاتيالشارون: افي إسرائيليصح .25

كشف المراسل العسكري لصحيفة ايديعوت أحرونوت رون بنيشاي الذي كان صديقا لشارون، أنه وبينما كان 
، سمع 1982يعمل مراسالً للقناة اإلسرائيلية الرسمية في بيروت، لتغطية تطورات الحرب على لبنان عام 

 .باط الكتائب وضباطاً إسرائيليين يتحدثون عن االستعدادات لدخول المخيمات الفلسطينية وذبح الرجال فيهاض
 الحظت تحركات مريبة لقوات الكتائب في بيروت، فسارعت لالستفسار، 1982 سبتمبر 18وأضاف، في 

ويستوقفون الرجال ويطلقون وفهمت من ضابط إسرائيلي أعرفه جيداً، أن الكتائب دخلوا مخيمي صبرا وشاتيال 
كما أبلغت من قبل ضباط إسرائيليين آخرين، أنهم سمعوا عما يدور وبلغوا شارون وقائد . النيران عليهم

وأضاف هاتفت شارون وهو في مزرعته في النقب، وأبلغته أنني أحدثه من بيروت ومن  .األركان رفائيل إيتان
آرييل : مكالمة، فسردت له ما سمعته ورأيته بشأن المجزرة وقلتلهجته تبين لي أنه استيقظ من نومه نتيجة ال

 .علينا التدخل لوقف ما يجري لكنه لم يرد واكتفى بشكري وأغلق الهاتف، ولم يفعل شيئاً لوقف المجزرة
15/1/2006الشرق االوسط   

  
 1200 في حروب إسرائيل مع العرب وإصابة  قتلوادرزيا 340 .26

 شابا من أبنائها، حاربوا في صفوف الجيش االسرائيلي وقتلوا 340ة في اسرائيل فقدت الطائفة العربية الدرزي
 شاب آخر بجروح أبقتهم معوقين إلى 1200خالل المعارك والحروب ضد العرب والفلسطينيين، كما أصيب 

 375 أرامل درزيات فقدن أزواجهن بسبب خدمتهم العسكرية في الجيش االسرائيلي و110ويوجد اليوم . األبد
هذه هي اإلحصاءات التي عرضها الرئيس الروحي للطائفة العربية  .يتيمة ويتيما فقدوا آباءهم بنفس الطريقة

الدرزية في اسرائيل، الشيخ موفق طريف، أمام الجنرال دان حالوتس، لكن لم يخلص إلى االستنتاج بأن يطالب 
طالب الشيخ طريف حالوتس والعكس فقد بوقف نظام التجنيد اإلجباري المفروض على الشباب الدروز، بل ب

 بأن يواصلوا الخدمة في هذا الجيش بعد انتهاء مدة الخدمة اإللزامية المقررة  الدروزبإفساح المجال أمام الشباب
  .  سنوات3

15/1/2006الشرق االوسط   
  
  اإلعالم اإلسرائيلي يواصل اتباع مسار عدائي ضد الشعب الفلسطيني .27

قال التقرير الذي يتناول الخبر الفلسطيني في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وأعده الباحث فايز أبو رزق من 
المركز الصحافي الدولي، أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ذات اتجاه واحد ورأي واحد تروج ألسماك البحر 

وما زالت الرواية اإلعالمية اإلسرائيلية تفرض المتوسط التي ستلتهم اليهود بفعل الصواريخ الفلسطينية البدائية، 
واستعرض التقرير  .مصطلحات ومفردات ذات دالالت تقلب الحقائق، وأساليب تفتقد موضوعية اإلعالم النزيه
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أساليب اإلعالم اإلسرائيلي في تبرير أعمال القتل والتدمير التي يمارسها الجيش اإلسرائيلي في األراضي 
 .ى أن وسائل اإلعالم هذه، تبتدع عشرات المبررات لقتل الفلسطينيين بدم باردالفلسطينية، مشيرا إل

وذكر التقرير أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تحاول بشكل مستمر أن تبث أخبارا هدفها إثارة الفتن بين أبناء 
ية أو الشعب الفلسطيني من خالل الحديث بإسهاب عن خالفات أو مشاكل المجتمع الفلسطيني االقتصاد

الفصائلية أو حتى العائلية، وركائز بعض هذه األخبار مجرد أكاذيب وهمية تختلقها تلك الوسائل في حربها 
 . النفسية ضد الشعب الفلسطيني

15/1/2006الحياة الجديدة   
 

   يعترض على خريطة فلسطين في األمم المتحدةجون بولتون  .28
في عنان من عرض خريطة فلسطين المحتلة ما قبل عام شكا سفير الواليات المتحدة في األمم المتحدة لكو

ويمكن أن يساء تفسيرها بأنها تشير إلى . وقال بولتون إن استخدام هذه الخريطة أمر غير مناسب تماما .1948
زعيم في العالم يحاول  دوفي ضوء وج وأضاف بولتون. تأييد األمم المتحدة ضمنيا إللغاء دولة إسرائيل

  .نووية ويدعو لمحو دولة إسرائيل من على الخريطة فهذه القضية لها بعد اكبرالحصول على أسلحة 
وشكت رسالة بولتون من رمزية حضور عنان احتفال اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عقد  

جلس  نوفمبر إلى جانب رئيس الجمعية العامة يان الياسون والسفير الروسي اندريه دينيسوف رئيس م29في 
األمن الدولي لشهر نوفمبر الماضي، وتساءل المسؤول األميركي عن إمكان رعاية األمم المتحدة لهذا الحدث 

وقال كبير الناطقين باسم األمم المتحدة  .في الوقت الذي يحظر فيه القانون األميركي تمويل مثل هذه االحتفاالت
نان أعرب عن امتنانه لقيام بولتون وآخرين بلفت مضيفاً ان ع. إن مكتب عنان يجهز رداً على هذه الرسالة

  رويترز  .انتباهه لهذا األمر
15/1/2006البيان االماراتية   

    
 نجاد يصف من يدعمون اسرائيل بـ مجرمي حرب .29

وصف الرئيس االيراني امس، المناصرين الغربيين لدولة اسرائيل بمجرمي حرب وقال : ب . ف. ا-طهران 
وتوضيحاً لدعوته العام الماضي الى شطب اسرائيل عن   . في المحاكم الفلسطينيةإنهم سيحاكمون قريباً

 عاماً عندما 70الخارطة، قال اذا سمحتم باجراء استفتاء حر فسترون ما سيحدث وهو خريطة تعود الى الوراء 
 .لم تكن توجد عليها اسرائيل

15/1/2006االيام الفلسطينية   
 

  ان؟ في لبنالفلسطينيلماذا السالح  .30
خيراهللا خيراهللا   

مرة أخرى يعود موضوع السالح الفلسطيني في لبنان ويطرح نفسه بقوة، كما في األيام التي سبقت اندالع  
فهناك من يحاول اقحام السالح الفلسطيني في عملية . 1975 أبريل من العام -الحرب اللبنانية في نيسان

 جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري وغيرها من واضحة كّل الوضوح الهدف منها المساهمة في تغطية
الجرائم التي ارتكبت في لبنان أخيراً، مستخدماً الفلسطينيين وقوداً في معركة يفترض اّآل تكون لهم عالقة بها 

 .ال من قريب وال من بعيد
لبنانية مخلّفات واألكيد أنه كلّما اقترب اليوم الذي ستظهر فيه الحقيقة كاملة، ستطفو على سطح األراضي ال

 اللبناني الذي لم يعد لديه سالح سوى األلغام التي زرعها عبر أجهزته، وما زالت في –النظام األمني السوري
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من الواضح أن النظام األمني  .مكانها، ومنه السالح الفلسطيني الذي يؤذي اللبنانيين والفلسطينيين وقضيتهم
عن اغتيال رفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي وجبران  الذي يتحمل المسؤولية المباشرة -المشترك 

 سيستخدم كّل ما لديه من ألغام وأسلحة إلثبات أن لبنان بلد غير قابل للحياة بعد خروج القوات السورية -تويني
   .سورية وأما أن ال يكون" ساحة"منه، فإما أن يكون 

وح مع ممثلي المنظمات الفلسطينية المعارضة للسلطة في هذا السياق كان الرئيس بشّار األسد واضحا كل الوض
في ذلك اللقاء الذي شدد فيه الرئيس السوري على أهمية التصعيد . الوطنية الذين التقاهم في سبتمبر الماضي

العسكري في األراضي الفلسطينية، حرص في الوقت ذاته على تأكيد ضرورة احتفاظ الفلسطينيين في لبنان 
 بغض النظر عما أذا كان في 194 يأتي اليوم الذي يتأمن لهم حق العودة بموجب القرار بسالحهم الى حين

هل من المنطقي بقاء لبنان أسير حق  .استطاعة لبنان تحمل السالح الفلسطيني خارج المخيمات او داخلها
ة الئقة ألي الجئ العودة للشعب الفلسطيني، علما بأن واجب لبنان حكومة وشعبا توفير ظروف معيشية وإنساني

على أرضه؟ هل من المنطقي أن يدفع لبنان وحده ثمن الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني وأن يكون هذا الثمن 
مضاعفاً مرتين؟ مرة أولى عندما تتحول المخيمات مجرد جزر امنية ال سلطة للدولة عليها ومصدر قلق للبنان 

 ومرة ثانية عندما تصير منظمات فلسطينية، تابعة مباشرة للنظام .واللبنانيين وتهديدا لالستقرار في البلد
السوري، أدوات في لعبة ال فائدة منها سوى القول للعالم أن لبنان ليس قادراً على حماية نفسه بنفسه، وأن 
الخيار هو بين الفوضى المتمثلة بالفراغ األمني من جهة وبين عودة القوات السورية من جهة أخرى كي تمسك 
دمشق مجددا بخيوط اللعبة، وكي تحول دون تفجير مزيد من األلغام التي زرعت في السنوات األخيرة عن 

  !سابق تصور وتصميم
يبدو منطقيا بالنسبة الى النظام السوري أن يرفض التعاطي مع الواقع المتمثل في تقرير ميليس وقرارات 

 هذا أذا وجد من يعقد معه صفقة، ستشمل أشخاصا مجلس األمن وكالم خدام، خصوصاً أن أي صفقة يعقدها،
كذلك، يبدو منطقياً أن تعمل . في أعلى الهرم السياسي واألمني ليس قادراً على تسليمهم الى التحقيق الدولي

القيادتان المصرية والسورية على اقناع الرئيس بشّار األسد بأن الخيار الوحيد امامه هو االمتثال لما تطلبه 
يق الدولية، ال لشيء سوى أن ربط مستقبل نظامه بما يراه النظام األيراني مناسباً له ليس إال ممارسة لجنة التحق

   .لعملية هروب الى امام خشية مواجهة الحقيقة
لكن ما يبدو غير منطقي هو وجود بعض الفلسطينيين، مهما بلغت درجة العمالة لديهم للنظام السوري أو لغيره 

قة، على استعداد اللحاق األذى بلبنان واللبنانيين واطالق النار على موظفين عاديين في من األنظمة في المنط
بلدية بلدة الناعمة جنوب بيروت، لمجرد أنهما مرا في منطقة قريبة من قاعدة فلسطينية، فالذي يقدم على مثل 

أن هناك بعض الفلسطينيين هذا العمل المشين، إرضاء للنظام السوري، ال يخدم إسرائيل فحسب بل يؤكد أيضاً 
في كل األحوال، يفترض في فئة من  .ال هم لهم سوى التخريب على كل ما يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية

الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الذين يستخدمون السالح في لبنان أن يتذكروا شيئاً واحداً هو أن لبنان تغير وأن 
والدليل على ذلك أن كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين وقفوا في وجه . يس وارداًالرهان على انقسام اللبنانيين ل

من أطلق النار على الموظفين اللبنانيين ألنهما تجرآ على االقتراب من قاعدة فلسطينية ال فائدة منها سوى تأكيد 
هذا النظام العربي أو أن فئة من الفلسطينيين، من حملة السالح، على استعداد أن يكونوا مجرد مرتزقة عند 

  .ذاك بدل السعي الى العودة إلى فلسطين
عاجالً ام آجالً سيكتشف من أطلقوا النار . عاجالً أم آجالً، سيترتب على الفلسطينيين تسليم سالحهم في لبنان

عاجالً أم آجالً سيكتشف هؤالء . على مواطنين لبنانيين يتجوالن في أرض بلدهما أنهم أدوات لمصالح أخرى
عاجالً أم آجالً سيكتشفون أن هذا الكالم صحيح، . أن لبنان تغير وأن المسلم اللبناني سيتصدى لهم قبل المسيحي

  .وأنه يصب في خدمة الفلسطينيين والعرب الذين لم يتخلوا عن الشعب الفلسطيني يوماً
15/1/2006الغد االردنية   
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  َمن الذي يحكـم الوطن؟  .31

رياض المالكي.د   
ة أجرتها إحدى الـمحطات الفضائية مع الناطق بلسان الـمجموعة الـمسلحة التي قامت بأعمال في مقابل

التدمير والفوضى في جنوب القطاع في يوم األربعاء األخير، وفي التعدي على األمالك العامة وإغالق معبر 
وا عليها تدمر جزءاً من رفح ومنع الـمواطنين من التنقل على الطرقات، وبينما كانت الجرافات التي استول

الجدار الحدودي مع مصر، ويطلقون النار على الجنود الـمصريين فيقتلون اثنين ويجرحون العشرات منهم، 
كان تبرير هذا الـمتحدث الوحيد لهذه الخطوات هو مطالبتهم السلطة بضرورة إطالق سراح مسؤول 

. سؤوليته عن اختطاف البريطانيين الثالثة مؤخراًالـمجموعة الـمسلحة، الذي اعتقل على خلفية االشتباه بم
وعندما سئل عمن تخدم مثل هذه اإلجراءات، وهل تخدم في محصلتها أصالً القضية أم االحتالل؟، عاود التأكيد 
على مطالبه االشتراطية غير آبٍه بالسؤال وال بحجم نتائجه الخطيرة على العمل الوطني، وبنتائج فعلتهم من 

 .هؤالء هم من يحكم الوطن هذه األيام.  للـمصلحة العامة وتشويه لصورة فلسطين دولياًتدمير وتعطيل
ما يهمنا هنا هو قراءة النتيجة والحكم عليها، حيث تأكد دون أدنى شك نجاح محاولتهم ردع السلطة وأجهزتها 

 إطالق سراحه دون كما كان الحال دوماً مع كل الـمحاوالت السابقة، فاضطرت السلطة في هذه الحالة إلى
ويترافق ذلك دوماً باالختفاء الـمفاجئ . تعليق أو تدقيق، كما توقع الجميع من مسلحين ومواطنين ومراقبين

لقوات األمن الرسمية خالل فترة وقوع الحدث، تجنباً ألية مواجهة مع العناصر الـمسلحة، إما انسجاماً مع 
متداد االشتباكات إلى مساحات أوسع، أو نتيجة عدم توفر الغطاء التعليمات العليا أو خوفاً من تدهور الوضع وا

األمني والسياسي الـمطلوبين لهذه العناصر األمنية الرسمية في حال وجدت نفسها في اشتباك مباشر مع تلك 
بغض النظر عن التفسيرات الـممكنة، فالواقع يدلل على أن كل عملية خارجة عن . العناصر الـمسلحة

ح في تحقيق أهدافها وفي ابتزاز السلطة وفي حماية عناصرها من أية مالحقة قانونية، والواقعة القانون تنج
األخيرة نجحت في إطالق سراح قائد الـمجموعة الـمسلحة والـمشتبه به في الوقوف وراء خطف 

لـمعالجة التي ما هي العبرة من هذه ا: والسؤال الذي يجب توجيهه للسلطة وكل أركانها. البريطانيين الثالثة
يستخلصها الكثير من الساخطين من أبناء شعبنا؟ وما هـي الدروس التي تأخذها السلطة وأركانها األمنيون 

 .والسياسيون؟
في الوقت الذي لـم يتم فيه منع أي من هذه العمليات الخارجة عن القانون، ولـم تستكمل حالة انتشار أمنية 

ررة، نجد أن الـمسلحين قد وجدوا في ابتزاز السلطة نهجاً ناجحاً يحقق مكثفة لردع أية محاولة مستقبلية متك
لهم كل ما يطلبونه دون تعريضهم للخطر أو تهديدهم بالـمالحقة القانونية، ما يحفز كل محتاج أو غير محتاج 

دون أي إنها إذاً، لوصفة سهلة مضمونة . لوظيفة أو المتياز أن يتبع نفس الخطوات في طريق النجاح الـمؤكد
 .ثمن

يدعي غالبية الـمسلحين أنهم بحاجة إلى وظائف دولة توفر لهم الراتب الشهري الذي سيساعدهم في تحمل 
وزر متطلبات الحياة الصعبة، ومن أجل تلك الـمطالب هم على استعداد لتدمير كل الـمنجزات التي حققها 

بير عن رفضهم لألوضاع التي يعيشونها على اآلخرون وساهموا هم في تحقيقها في مرحلة زمنية مختلفة، كتع
بينما مطالبهم ال تتعدى دخول سجل الـموظفين وبالتالي سجل الرواتب، غير آبهين بكيفية . هامش السلطة

تحقيق ذلك ما داموا يرون مؤشرات الفساد باقية دون حساب، وبينما لـم يتم فتح أي ملف فساد جدي حتى 
 يتساءلون كيف يفسر البعض أن أكثر من نصف أصحاب الـماليين الجدد وفي الحديث عن الفساد،. اللحظة

في فلسطين قد دخلوا هذا التصنيف فقط بعد قدوم السلطة، خاصة من كان أو ال تزال له عالقة بها، مع العلـم 
قطعياً هذا الكالم ال يبرر . أن رواتب السلطة ال تسمح بأن يوفـر الـموظف فيها األلوف فما بالكم بالـماليين
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 الطرفان مدانان واألهم هو مساءلة من .سلوكيات الخارجين عن النظام واستعمالهم للسالح وسيلة لنيل مطالبهم
 .يرى كل ذلك ويملك السلطة والصالحية لـمنعها وال يحرك ساكناً

م هؤالء والسؤال األهم هو من يحكم الوطن؟ هل هم هؤالء الذين يتمردون على النظام والقانون بسالحهم أم ه
الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن، ويقومون بالتالعب به وفقاً لـمصلحتهم ويتحكمون 
بكثير من مفاصل صنع القرار على الـمستويات االقتصادية واألمنية والسياسية، وبالتالي يستعملون 

ير من الكالم يصب في هذا الكث. الـمسلحين وسيلة لتحقيق هدف وغاية بفرض إرادتهم على صنّاع القرار
االتجاه، خاصة بعد أن تم خَطْف السالح الشرعي وبدء العمل به كسالح مأجور لـمصلحة من يدفع أكثر لتنفيذ 
غاية يريدها، وإالّ ما الذي يفسر قيام مسلح مقنع لديه راتب أو يطالب براتب ال يزيد كثيراً على األلف شيكل 

لشرعي لتنفيذ مهمة غير شرعية حسب القانون بتكلفة تزيد على ذلك بإطالق مئات الرصاصات من سالحه ا
، ومن الذي يدفع في كل مرة تلك الفاتورة من الرصاص وفاتورة تكلفة استئجار الـمسلح أو !الراتب؟

يبدو أن الحكم قد انتقل عملياً إلى شكلين من أمراء الحرب الجدد، واحد على الـمستوى العام . الـمسلحين؟
ى الـمفاصل األساسية، وآخر على مستوى الـمدينة والحي والعائلة، ومقوماتهم األساسية في يهيمن عل

 .السيطرة على الحكم هي حملهم للسالح واستعدادهم لخرق النظام والقانون 
يبدو أن هناك . أين يريدون أن يذهبوا بنا عبر هذا الدفع الـمتواصل والـمتعمد لهذه األعمال الـمدمرة؟

 ثالث لهما، فإما أن نصبح عراقاً جديداً من حيث خطف الرهائن وتهديد حياة األجانب وإعاقة التطور خيارين ال
وإغراق البالد في دمار ال نهاية له، وإما أن نتحول إلى صومال جديد، حيث أمراء الحرب قد أبادوا مقومات 

في الحالة الفلسطينية التي . ة الدوليةالحياة الكريمة والدولة ومؤسساتها وألغوا الصومال عن الخارطة السياسي
نعيشها، يبدو أننا نأخذ من الحالتين لنشكل حالة فلسطينية استثنائية مجهولة الـمستقبل دون معالـم ودون 

، بحيث يختفي ما تبقى من مظاهرها بعد أن فقدت جزءاً من مقومات "السلطة"ويبقى أن تتالشى سلطة . مواطنة
سياسية، وفشلت في حمل مسؤولياتها أمام مواطنيها من خالل حفظ أمنهم وضمان استمراريتها الـمالية وال

للـمرة األولى في تاريخ االنتماء الوطني لهذا . مستقبلهم والدفاع عن منجزاتهم ومصالحهم الوطنية واإلنسانية
اة الجهل الشعب، يكاد يخجل الـمواطن هذه األيام من فلسطينيته الجديدة التي خطفها أمراء الحرب ودع
يعجب . والتخلف والـمحتكمون إلى قانون الغاب والداعون للفوضى قانوناً والى الخروج عن القانون نهجاً

الـمواطن من حالة الفشل السلطوي والتساهل الرسمي والتنازل السهل والسريع في الدفاع عن الـمنجزات 
لى كل الصعد، رغم أن السلطة ما زالت نشهد حالة انهيار متسارعة ع. الوطنية، وحماية الـمشروع الوطني

 0تدعي أن الوضع بخير
15/1/2006االيام الفلسطينية   

 
   واالنتخابات التشريعية.. حماس .32

 علي الصفدي
تتزايد الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية على السلطة الوطنية الفلسطينية، لدفعها إلى إخضاع االنتخابات 

من المشاركة في '' حماس'' إسرائيل، والتي ترمي إلى استثناء حركة التشريعية، للمواصفات التي ترغب بها
االنتخابات، إذ يرى رئيس حكومتها االنتقالية أيهود أولمرت، ان فوز حماس ومشاركتها في حكومة فلسطينية، 
سيعرقالن أي تقدم في عملية السالم، ويرى وزير حربيتها شاؤول موفاز، أنه إذا حصلت حماس على مكانة 

ة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وإذا طالبت باالنضمام إلى حكومة السلطة، فإنه ال مكان ألي محادثات قوي
بين إسرائيل والفلسطينيين، وإن إسرائيل ستطالب رئيس السلطة، بخطة مفصلة مع جدول زمني محدد لنزع 

 .أسلحة الفصائل الفلسطينية بعد يوم واحد من االنتخابات التشريعية
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 هذا الموقف الذي يشكل تدخالً سافراً في الشؤون الفلسطينية الداخلية، والذي يعد أكبر عقبة قد تعيق ويلقى
العملية االنتخابية، تأييداً كامالً من قبل اإلدارة األمريكية، التي أعلن مساعد وزير خارجيتها ديفيد ووليش، بعد 

ل، أن الجماعات واألفراد الذين يرفضون إدانة اجتماعها برئيس السلطة محمود عباس في رام اهللا أمس األو
اإلرهاب والعنف ويرفضون االعتراف بحق إسرائيل في الوجود ويرفضون التخلي عن أسلحتهم، ليس لهم 

 .مكان في العملية السلمية
وتتصاعد حدة استهداف حركة حماس، في الوقت الذي شهدت فيه الحركة تحوالً جذرياً مهما في موقفها تجاه 

لية السلمية، وذلك بإقدامها على المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، بعد أن كانت قد رفضت ذلك العم
 . بحجة أنه من إفرازات اتفاق أوسلو الذي تعارضه الحركة1996عام 

وبإلغائها مطالب القضاء على إسرائيل في برنامجها االنتخابي، بتجاهلها المطالبة بتحرير كامل أرض فلسطين 
اريخية، وبتأكيدها أنها ليست مع التفرد بالسلطة وليست مع إقصاء أحد، وإنما هي تسعى جاهدة من أجل الت

شراكة مع باقي الفصائل في إطار التعددية السياسية، وبرفضها الفوضى السائدة في الشارع الفلسطيني، 
وباستعدادها للبحث بحدية وتأييدها لموقف عباس في إصراره على محاصرة الفلتان األمني وتعقبه وضبطه، 

في إمكانية تجديد التهدئة مع إسرائيل، التي وافقت عليها والتزمت بها مع فصائل المقاومة في آذار الماضي، 
وبإعالنها أنها لن تكون أداة عرقلة في طريق أي مصلحة للشعب الفلسطيني، بهذا التحول تكون حماس قد 

ة في العمل السياسي، مما يتطلب من أطراف الرباعية الدولية قدمت أوراق اعتماد جديدة، تؤهلها للمشارك
وخاصة الواليات المتحدة، العمل على تشجيعها وإدماجها في خوض الغمار السياسي، إذ أن ذلك أفضل كثيراً 
من تجاوزها وشطب دورها، والذي سيدفع بها إلى اتخاذ مواقف متشددة، ستجعلها حينذاك عائقاً أمام التسوية 

 .ة، بدالً من المشاركة فيهاالسلمي
لذلك فإن على اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية، أن تخففا من ضغوطهما على حماس، وأن توقفا 
تدخلهما في الشأن الفلسطيني، وعلى السلطة الوطنية، أن تواصل تمسكها بمشاركة جميع الفلسطينيين، أحزاباً 

 .، حتى ال تكون الديمقراطية الفلسطينية، قاصرة وغير مكتملةوفصائل، في االنتخابات، دون أي استثناء
15/1/2006الدستور   

 
  صورة متخّيلة للبرلمان الفلسطيني القادم  .33

  عريب الرنتاوي
تعطي استطالعات الرأي المختلفة، التي تصدر عن مراكز أبحاث متعددة االتجاهات والمشارب، حركة فتح 

 بالمائة من المقاعد، في المقابل فإن 42 - 38دم، وبنسبة تراوح ما بين غالبية مقاعد المجلس التشريعي القا
حركة حماس، ثاني أكبر التنظيمات الفلسطينية ستحصد ما بين ربع إلى ثلث مقاعد المجلس التشريعي، 

 10 - 7وستحصل قائمة المبادرة الوطنية برئاسة مصطفى البرغوثي على المكانة الثالثة وبنسبة تراوح ما بين 
بالمائة، وهي نسبة تعادل أو تتجاوز مجموع ما قد تحصل عليه قوى اليسار الفلسطينية وفصائله الرئيسية 

 .األربعة مجتمعة
قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستحصل على خمسة بالمائة من المقاعد، تليها في الترتيب قائمتا االئتالف 

ستقلون برئاسة سالم فياض وحنان عشراوي، وبنسبة ال تزيد  والم- ديمقراطية، فدا وحزب الشعب -اليساري 
عن الخمسة بالمائة، فيما بقية الفصائل األخرى ستحظى بنسبة تأييد تراوح بين ما دون االثنين بالمائة إلى 

 .الكسور العشرية القليلة
يل حكومة  إال أنها ستعجز وحدها وفي مطلق األحوال، عن تشك- وفقا لالستطالعات -برغم تفوق فتح 

مستقرة وذات غالبية برلمانية واضحة، األمر الذي سيدفعها إلى نسج تحالفات مع قوى اليسار الفلسطيني 
من . البرغوثي وفياض: المنقسمة إلى قائمتين والمستقلين الموزعين بدورهم على عدد من القوائم أهمها اثنتان
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لة اليسار الثالثية، فهي األقرب سياسيا لها، ومع كتل الناحية النظرية تبدو فتح قادرة على تشكيل ائتالف مع كت
المستقلين الذين يمكن إرضاؤهم أو استرضاؤهم، بعدد من المواقف والخطوات والتعيينات، كما أن بمقدورها أن 

إن هي ضمنت لها نصيبا من مال الصندوق القومي وعددا من '' الواحد بالمائة''تضم إلى ائتالفها فصائل 
 و 55بهذا يمكن لفتح أن تستأنف دورها القيادي في مؤسسات السلطة بغالبية نيابية تراوح ما بين التعيينات، و

 بالمائة، وهي غالبية مريحة بعض الشيء، إال أنها ال تقارن بما كانت عليه الهيمنة الفتحاوية المتفردة في 60
ا عدد من الفصائل األقل وزنا، في المقابل، فإن حماس والشعبية، ومعهم. مؤسسات صنع القرار الفلسطيني

داخل المجلس '' كتلة ممانعة مانعة''والشخصيات المستقلة األقرب إلى حماس، سيكون بمقدورها أن تشكل 
التشريعي، فكتلة من المعارضة تزيد عن ثلث أعضاء المجلس التشريعي، ال يمكن االستخفاف بما يمكن أن 

رقابية، لم تكن مألوفة زمن المجلس القديم، الذي كان بحق، خلية تفعله أو تؤديه من أدوار سياسية وتشريعية و
 .فتحاوية مع بعض اإلضافات والتلوينات الثانوية

أيا يكن من أمر، فإن الحياة السياسية الفلسطينية مرشحة لولوج عتبات مرحلة جديدة تتسم بالحيوية والسخونة، 
 بأدوار غير معهودة في عالم البرلمانات العربية باستثناء وتتميز بامتالك المؤسسة التشريعية للقدرة على القيام

بعض الدول والتجارب المحدودة، واألرجح أن حصاد التجربة سيكون لصالح بناء نظام سياسي فلسطيني جديد، 
وستدخل إلى نادي النخبة السياسية . أكثر حيوية وتخففا من الحموالت الزائدة وأعباء الترهل والفساد والمفسدين

لسطينية، رموز ووجوه جديدة، على حساب جيل من الحرس القديم، الذي تآكل بعضه وتهالك إلى الحد الذي الف
وسيرتفع منسوب اإلحساس بالمسؤولية الوطنية لدى قطاعات أوسع . لم يعد قادرا معه على السير إلى األمام

إلى موقع المعارضة للحكومة '' يللنظام الفلسطين''من القوى والفصائل، بعد أن انتقلت من موقع المعارضة 
 .الفلسطينية، ولكن من موقع الشريك في آليات صنع القرار والمساهم في بناء مؤسسات الدولة الوليدة
15/1/2006الدستور   

 
 كاريكاتير

 

 
  15/1/2006االتحاد االماراتية 

 


