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*** 
  ينية االنتخابات الفلسط بين فتح وحماس مع بدأتهاماتاالتبادل  .1

بـدأت عجلـة    : فتحي صـباح  وعزة فاتنة الدجاني    والقدس  نقالً عن مراسليها في      22/1/2006 الحياة   نشرت
 الف منتسب الى االجهزة االمنيـة االدالء        58االنتخابات التشريعية الفلسطينية بالدوران امس عندما باشر نحو         

 .ظات الضفة بهدف حماية االنتخابات     الف عنصر امن فلسطيني في محاف      13بأصواتهم، وتزامن ذلك مع نشر      
لكن ذلك  . وسجل اقبال كثيف على مراكز االقتراع، وجرت العملية بدرجة عالية من التنظيم ومن دون فوضى              

 زار مرشحون مركزي اقتراع في مدينة غزة وصافحوا         حيثلم يمنع وقوع بعض الخروق للقانون االنتخابي،        
يضاف الى ذلك ما تردد عن توجيهات صدرت        . لثأثير على المقترعين  الناخبين، وهو ما يعد شكال من اشكال ا       

رغم ذلك، قابل المـسؤولون الفلـسطينيون ولجـان          .من مسؤولين في السلطة الجهزة االمن بالتصويت لفتح       
المراقبين حسن سير عملية االقتراع بارتياح كبير النها بمثابة تجربة او نموذج لما قد تكون عليه االنتخابـات                  

تبدو حظوظ فتح اكبر في الحصول على غالبية اصوات العسكريين، رغم ان ثمة توقعات أن تحصد                . بعاءاالر
وستفرز أصـوات العـسكريين     . قائمة الطريق الثالث عدداً ال بأس به من االصوات بسبب شعبية سالم فياض            
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اع سخونة األجـواء بـين      وال تعكس حال النظام والهدوء في مراكز االقتر        .بالتزامن مع فرز أصوات المدنيين    
وجاء االنتقاد من حماس اذ انتقد سامي أبو زهري عدم نشر            .القوائم المتنافسة، خصوصاً حركتي فتح وحماس     

لجنة االنتخابات المركزية قوائم العسكريين اصحاب حق االقتراع لالطالع عليها كما هي الحال بالنـسبة الـى                 
واعتبر ذلـك    .ريين لكي ال يدلوا باصواتهم مرة أخرى االربعاء       السجل االنتخابي الذي ال يتضمن أسماء العسك      

واضاف ان الحركة ناشدت اللجنة ان تحافظ على حيادهـا ونزاهتهـا واال سـنكون                .تجاوزاً من جانب اللجنة   
وشدد نصر يوسف على حريـة       . بضرورة نشر سجل ناخبي االمن     هامضطرين التخاذ موقف تصعيدي اللزام    

وطالب رجال األمن التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه تخريب            .ر مرشحيهم وممثليهم  افراد االمن في اختيا   
ومع حلول ساعات المساء كانت نسبة التصويت قد بلغـت           .العملية االنتخابية والعرس الديموقراطي الفلسطيني    

ض حماس قال انه    وازاء اعترا  . وهو ما اعتبره عمار الدويك مدير لجنة االنتخابات امراً ايجابيا          % 50حوالي  
مستعد لكشف اسماء رجال األمن أمام ممثلي الفصائل وليس بصورة عامة كما تطالب حماس مـشيرا الـى ان        

 .السبب وراء ذلك هو أمني بحت
 توفيق ابو خوصة اشاد بسير العملية االنتخابيـة،   أنالفت حداد 22/1/2006 48عـرب وذكرت مراسلة موقع   

واستنكر اتهامات حماس بحدوث تجاوزات خـالل عمليـة         . بشفافية عالية وقال انها تجري بشكل هادئ سلس و      
وقال ان كل افراد المؤسسة االمنية      . نحن ال ننتظر من حماس اال االتهامات للمؤسسة االمنية        : وقال. التصويت

يقومون بالتصويت دون اي اكراه اوضغط، وان السواد االعظم من افراد االجهزة االمنية هم من المناضـلين                 
 . ولديهم من الوعي واإلدراك ما يؤهلهم لممارسة عملية التصويت واالنتخاب بكل حرية

 أن  أمين أبو وردة  ونابلس طاهر النونو    وغزة   نقالً عن مراسليها في      22/1/2006 الخليج اإلماراتية    وجاء في 
فراد األجهزة األمنية   ووجهت حماس نداء أل    .عملية االقتراع في القدس بدأت في كلية األمة الجامعية المتوسطة         

. بعدم الخوف من التهديدات التي تطلقها بعض الجهات حيث دعتهم إلى التـصويت واالنتخـاب بـشكل حـر                  
 فتح االتهامات بوجود خروقات، فقد أعلن الشيخ ياسر منصور القيادي في حماس أن عملية تخريب                معوتبادلت  

وفـي  . ر، معتبراً ذلك خرقـا للتقاليـد االنتخابيـة        وإتالف للمواد اإلعالمية جرت في نابلس بشكل ملفت للنظ        
طولكرم، اعلنت فتح ان نشطاء حماس قاموا بالدعاية االنتخابية على مقربة من مركز االقتراع بالمدينة، معتبرة                

حركـة الجهـاد فـي      من ناحية أخرى دعت     . ذلك انتهاكا ألصول الدعاية المتفق والمنصوص عليها بالقانون       
داء واألسرى والجرحى الى مقاطعة االنتخابات مؤكدة ان األسباب التي دعتها لمقاطعـة             طولكرم عائالت الشه  

حركة في بيان ان االنتخابات جزء من عملية التسوية مع الكيـان            الواعتبرت   .االنتخابات سابقاً ما زالت قائمة    
دماج واالنخراط في   وما يسمى بالمجلس التشريعي، والحديث عن موت أو انتهاء أوسلو هو من مستلزمات االن             

  .اللعبة السياسية
قرر منسق لجنة االنتخابات في خان يـونس التوقـف عـن            : غزةمن   22/1/2006الشرق األوسط   وأضافت  

 عنـصر   200استقبل المقترعين من افراد الشرطة بعد دخول عناصر منهم مركز االقتراح في موكب يـضم                
واعيد فتح المركـز    . ير شرطة خان يونس وهتفوا لفتح     يرتدون عصبات سفراء تبين انتماءهم لفتح يتقدمهم مد       

  . بعدما تفرق عناصر الشرطة
تفجرت فضيحة انتخابية فى غزة، اثر إقدام أحد كـوادر فـتح علـى              : غزة من 22/1/2006البيان  وأوردت  

ل، إن وقال والد الشهيد محمود بـص . محاولة إغراء والد أحد الشهداء بالتصويت للحركة، مقابل مبلٍغ من المال         
 شيكل بشرط أن يعطوه جـواالً فيـه         200مسؤوالً في فتح تحدث معه حول انتخاب قائمة الحركة مقابل مبلغ            
وأبدى والد الشهيد غضبه وتذمره الكبيـر       . كاميرا ويصور ورقة االنتخاب التي اقترع فيها لفتح ثم يتسلم المبلغ          

وفى الخليل   .، مشددا على أنّه لن ينتخب إال األصلح       من العرض الذي اعتبره استخفافاً بعقل الشعب الفلسطيني       
من ناحية اخـرى    . صادرت قوات االحتالل كميات كبيرة من المواد الدعائية الخاصة بقائمة التغيير واإلصالح           

كشفت مصادر اخرى في الجهاد عن ان الحركة اصدرت تعميما داخليا لعناصرها تعطيهم فيـه الحريـة فـي                   
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واضافت المصادر ان بعـض النـشطاء يروجـوا الدعايـة           . حق التصويت لمن يرغبون   االتجاه لالنتخابات و  
االنتخابية لفتح ويحملون رايات فتح فيما يصرح اخرون عالنية انهم سيصوتون لقائمة فتح منبها إلى ان هؤالء                 

الـسلطة  لكن في الحقيقة فإن من اعتقل وتعذب من شبابنا على يد رجـال              : المصدر استدرك وقال  . ليسوا كثرا 
كان عنوان الرسالة التي وجهتها منظمـة العفـو         و. واجهزتها ال يمكن ان يعطي صوته لفتح او رجال السلطة         

 حان الوقت إلنهاء الالعقاب ولتكريس سيادة القانون والتي         :الدولية إلى المرشحين النتخابات المجلس التشريعي     
طلبات اإلصالح على المستويات المختلفة، القضائية،      أدرجت فيها دراسة لحال األوضاع الداخلية الفلسطينية ومت       

نسبت هآرتس أمس إلى مصادر فلسطينية قولها إن مروان         من ناحية أخرى    . األمنية، المؤسساتية، واالجتماعية  
وأضافت أن محمد دحالن يدفع بهذا االتجـاه        . البرغوثي سيشكل الوزارة الفلسطينية الجديدة في حال فوز فتح        

  . يسر ذلك بمعارضة إسرائيل فإن سالم فياض جاهز لتشكيل الحكومةولكن إذا لم يت
فتح صعدت من حمى إصدار البيانات أن نابلس  وغزة من 22/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر 

ووصل الحد بالقائمين  !.المشبوهة ضد حماس ضمن حملتها التشهيرية السيئة ضمن سياسة حملتها االنتخابية
تح اإلعالمية إلى نشر بيانات باسم شرفاء حماس يهاجمون فيها قيادة حماس ومشاركتهم في على حملة ف
وقامت مواقع فتح على اإلنترنت وأبواقها الدعائية بنشر البيان بصورٍة كاملة على غير عادتهم  .االنتخابات

اء من فتح وهم واعترضت كوادر من حماس نشط .عندما يتعلّق األمر ببيانات حماس الصحيحة والرسمية
 .يوزعون البيان في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة وعرفوا هوياتهم وشخصياتهم

عبد الستار .بارز أستاذ السياسة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس دالفلسطيني الكاديمي األمعارض والأكّد و
تخابات الفلسطينية مشيراً إلى أنّها ، حاضرة بقوة في االنCIAقاسم أن وكالة االستخبارات المركزية األمريكية

ونوه إلى أن . تتبنّى قائمة حديثة في تكوينها وقديمة في شخوصها، وتغدق أمواالً طائلة في دعايتها االنتخابية
قادة هذه القائمة هم من القريبين جداً من السياسة األمريكية، ومنهم من صنعته الواليات المتحدة، ليكون من 

 .لسطينيقيادات الشعب الف
  

  إخفاق التشريعي في بحث اقتراح يمنح الرئيس حق الدعوة النتخابات مبكرة .2
لم يكتب النجاح لجلسة خاصة دعا اليها رئيس المجلس التشريعي أمس، بهـدف اجـراء                :كتب حسام عزالدين  

بـروز  تعديالت على القانون االساسي تعطي رئيس السلطة الحق في الدعوة الجراء انتخابات مبكرة في حال                
واعلن فتوح رفع الجلسة، رغم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة، وذلـك             .اشكاليات تعطل الحياة الدستورية   

وطلب رئيس المجلـس مـن النـواب        . بسبب عدم توفر العدد القانوني لبحث اي تعديل على القانون االساسي          
مطلب االستثنائي عن الحراك السياسي،     وحسب مراقبين ال يمكن فصل هذا ال       .الحضور إلى جلسة تعقد الثالثاء    

الذي يحدث داخل المجتمع الفلسطيني، ال سيما من حيث امكانية حصول حماس على مقاعد برلمانية تمكنها من                 
عرقلة أية تشكيلة حكومية مقبلة، لذلك يرى مراقبون أن المخرج الوحيد في هذه الحالة هو منح رئيس الـسلطة                   

   . وضع هذه المادة ضمن القانون االساسي سالحا ضد حماسويرفض فتوح اعتبار .هذا الحق
  22/1/2006األيام الفلسطينية 

  
   %35 وحماس %42فتح : استطالع .3

أظهر استطالع جديد للرأي العام في األراضي الفلسطينية أمس حدوث تحسن في وضع قائمة حماس               : رام اهللا 
وبين االستطالع الـذي   .دل على مستوى الدوائروتراجع في وضع قائمة فتح على مستوى الوطن مع بقاء التعا          

 سيصوتون لقائمة فتح مقابل     %42قطاع أن   الأجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة و        
، وقائمـة   %3، وقائمة الجبهة الشعبية علـى       %5وحصلت قائمة فلسطين المستقلة على       .لقائمة حماس % 35

وعلى مستوى الدوائر بين االستطالع ان مرشحي فتح هـم           .%2مة البديل على    ، وقائ %3الطريق الثالث على    
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أما مرشحو حمـاس فهـم       .أريحا، ورام اهللا، وقلقيلية، ورفح، وخان يونس      : األقوى في الدوائر الخمس التالية    
 ان  وأشـار الـى    .مدينة غزة، دير البلح، وشمال غزة، والخليل، وطولكرم       : األقوى في الدوائر الخمس اآلتية    

وبين  .نابلس، وبيت لحم، وجنين، والقدس، وسلفيت، وطوباس      : المنافسة ستكون شديدة في الدوائر الست اآلتية      
 .االستطالع ان جبريل الرجوب يتأخر كثيراً عن شقيقه نايف مرشح حماس

  22/1/2006الحياة 
  

  من مواطني القطاع سيصوتون في االنتخابات % 86ر8: استطالع .4
أظهرت نتائج استطالع، أجراه مركز التخطيط الفلسطيني تحت عنوان سلوك الناخـب            :  عيسى سعد اهللا   ،غزة

قطاع ينوون المشاركة في االنتخابات، مقابـل       المن الناخبين الفلسطينيين في     % 86ر8الفلسطيني في غزة، أن     
افع للمشاركة في   أن االنتماء الحزبي هو الد    % 31ر2وأكد   .قالوا أنهم لن يشاركوا في االنتخابات لعدة      % 13ر2

كان دافعهم البرنامج االنتخابي،    % 22ر1أن الدافع هو النزاهة الشخصية، و     % 23ر2االنتخابات، في حين قال     
% 80ر3أسباب أخرى وأظهرت النتـائج أن       % 3ر5الدرجة العلمية، و  % 6ر7التاريخ النضالي، و  % 13ر2و

ال يعرفون شـيئاً عـن      % 16ر6وتبين أن   . بقوا مترددين % 13حسموا أمر الجهة التي سيصوتون لها، مقابل        
قـالوا  % 14ر1اعتبروا أنه مالئم، و   % 66ر8النظام االنتخابي الجديد، وقالوا إنهم لم يسمعوا عنه شيئاً، مقابل           

من الناخبين أن االنتخابات ستكون نزيهة إلى حد ما،         % 64ر2وبالنسبة لنزاهة االنتخابات، قال     . أنه غير مالئم  
أنهم ال ينوون، بأي حال من األحوال، التصويت        % 76ر1وبين  . أنها لن تكون نزيهة   % 17ر6في حين اعتقد    

تخصيص % 77وأيد  . ينوون إعادة انتخاب بعض هؤالء المرشحين     % 20ر7لمرشحي المجلس السابق، مقابل     
يؤكـدون أن الوضـع     % 83ر1وأظهـرت النتـائج أن      . أماكن مضمونة للمرأة في المجلس التشريعي القادم      

إلى وجـود تـدخالت     % 72ر9وأشار  . قالوا بعدم تغير الوضع   % 10سطيني سيتغير بعد االنتخابات مقابل      الفل
  . قالوا بعدم وجود تدخالت% 27ر1خارجية في االنتخابات، مقابل 

  22/1/2006األيام الفلسطينية 
  

 ةلحكومستشكل االكتلة البرلمانية األكبر وإسرائيل تعاملني كما عاملت عرفات : أبومازن .5
قال محمود عباس عن التناقض القائم بين مفهومي المفاوضـات الـذي يتبنـاه واإلمـالءات الـذي يعتنقـه                    
اإلسرائيليون، وبشأن الوضع الداخلي قال انه وعد باألمن واألمان في الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى عراقيـل                

لقـد أصـبت   : حديث لشبكة معـا وقال في . إسرائيلية موضوعة في طريق تحقيق الشعارات إلى واقع ملموس       
واعترف بوجود عناصر في    . بخيبة أمل من تلكؤ اإلسرائيليين في تنفيذ االتفاقيات ال سيما اتفاق في شرم الشيخ             

وعـن الحملـة    . األجهزة األمنية تمارس الفلتان، وعزا األحداث التي جرت في غزة إلى ما وصـفه بـالجوع               
في سياق النهج اإلسرائيلي لـرفض التعامـل معنـا          ها  عتبراة ضده   اإلعالمية التي تشنها الصحافة اإلسرائيلي    

وأعرب عن استغرابه من سياسة الخطوات أحادية الجانـب         . كشريك للسالم وهو نهج اتبعته مع ياسر عرفات       
 أنا لست محبطا وان كنت أشعر بخيبة أمل بصورة كبيرة مـن             :وقال. إسرائيل وحتى سياسة التلكؤ في تنفيذها     

وأعرب عن امله أن فجراً جديداً سيطل علـى         . وانتقد الخطاب اإلعالمي الفلسطيني   . ن واألميركيين اإلسرائيليي
 الكل جـاء    :وفي رده على سؤال كيف ترى حماس في البرلمان؟ قال         . فلسطين مع إجراء االنتخابات التشريعية    

ذه المؤسسة التشريعية المنبثقة عن     إلى هذا الخط على اختالف الرؤى واآلراء والعقائد بيد انه في النهاية لدينا ه             
وتابع كان المعارضون باالمس خارج البرلمان وسيكونون غدا داخل البرلمان ملتزمين بما التزمنا بـه               . اوسلو

وحول اليوم التالي لالنتخابات قال ان الكتلة األكبر سـتكلف       . وهذا ينطبق على حماس مثلما ينطبق على غيرها       
 .  مستبعد ان يتم تشكيل حكومة ائتالف وطني، موصياً بمشاركة الجميع فيهابتشكيل الحكومة الجديدة غير
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 22/1/2006البيان 
  

  حزب العمل االستعداد لتقسيم القدس باعالن السلطة ترحب   .6
قال صائب عريقات ان ما جاء في برنامج حزب العمل شيء جديد، هذه خطوة لألمام، خطـوة فـي االتجـاه                     

أمل ان تدرك اسرائيل ان الطريق الوحيد للسالم هو انسحاب اسرائيل الـى             وأضاف عريقات نحن ن   . الصحيح
  )وكاالت.  (حزيران بما فيه القدس وحل قضية الالجئين حالً عادالً/  يونيو4خط 

  22/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

      الحنتعاون مع مصر واألردن إلمداد السلطة بالس :  عباس .7
يسعى بالتعاون مع مصر واالردن المداد الـسلطة الفلـسطينية             اس السبت إنه  محمود عب  قال    : د ب أ  ،  القاهرة

  . القضاء على ظاهرة فوضى الـسالح        يسهل مهمة السلطة في      بالسالح الالزم بالطريقة الشرعية والقانونية بما     
ـ              تصريحات خاصة للتلفزيون المصري      وأكد في  ربين أنه رفض مقترحات بشراء أسـلحة للـسلطة مـن المه

   . غير الشرعية   والعصابات
  22/1/2006األيام البحرينية 

  
  !!!مسؤولون في السلطة يحثّون الصهاينة لالستثمار في نطاق السلطة .8

 دعا مسؤولون في السلطة الفلسطينية المستثمرين الصهاينة إلى استغالل الموارد الفلسطينية في :القدس
 عام وزارة االقتصاد في السلطة، إن مجلس السلطة ورجال أعمال فقد قال صائب بامية، مدير .!استثماراتهم

فلسطينيون من القطاع الخاص يدعون إسرائيليين إلى الشروع في االستثمار الفوري حتى في نطاق السلطة 
وقال لصحيفة هتعسيانيم الصهيونية إن السلطة بحاجٍة إلى إمكانية تشغيل  .وكذا في المناطق الصناعية

  ن في االقتصاد الصهيوني في السبع أو العشر سنوات القادمة، كي يتمكّنوا من التصدي لمشكلة البطالةفلسطينيي
 22/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تريد دولة مدنية ذات مرجعية اسالمية حماس: هنية .9

المقاومة وفي قال اسماعيل هنية في حديث لوكالة فرانس برس ان حماس ستعمل في ميدان : )اف ب (-غزة 
ورأى هنية ، ان حماس تخوض االنتخابات التشريعية  .الميدان التشريعي والعمل السياسي، وال تناقض بينهما

واكد هنية ان حماس لن تتصرف على  .لحماية حق المقاومة وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه
وقال مقاومة .  بعد دخولها المجلس التشريعياساس ردود الفعل في تعاملها مع عمليات االغتيال االسرائيلية
ورفض هنية تخلي حماس عن سالحها معتبرا  .حماس غير مرهونة بالردود المقاومة، بل مستندة الى رؤية

لكنه اضاف انه اذا رحل االحتالل  .السالح شرعي وهو مرهون بوجود االحتالل. المطالبة بذلك شرطا تعجيزيا
 الشعب الفلسطيني حقوقه وتمتع بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها االسرائيلي عن االرض واستعاد

وقال هنية ان حماس تؤيد اقامة دولة فلسطينة مستقلة  .القدس الشريف، حينئذ لن يكون من مبرر للسالح
د  كحل مرحلي على ان تحتفظ الحركة برؤيتها في حدو1967عاصمتها القدس على االراضي التي احتلت عام 

واوضح ان حماس تريد دولة مدنية ذات مرجعية  .فلسطين التاريخية وعدم االعتراف بشرعية االحتالل
اسالمية لكن بعد توفر مقومات الدولة، وال سيما رحيل االحتالل وعودة االرض والسيادة بعدها ستعرض 

  .حماس هوية هذه الدولة على الشعب وستحترم ارادته
22/1/2006القدس الفلسطينة   
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  على اسس اسالميةحماس ستسعى الى إعادة صوغ المجتمع الفلسطيني  :الزهار .10

 محمود ان الحركة ستسعى بعد فوزها الى اعادة صوغ المجتمع الفلسطيني في جميع المجاالت بعيداً .اعلن د
ين عن الفساد والفوضى والمحسوبية، وأعرب االكاديمي علي الجرباوي عن قناعته بأن حماس ستسعى الى قوان

اال ان احد انصار فتح هون من هذه المخاوف، مشيراً الى ان . اسالمية، سواء اجتماعية او غير اجتماعية
ماذا يمنع حماس من ان تخضع للضغوط : تطبيق القوانين االسالمية، أمر صعب في ظروف شعبنا، مضيفاً

  .مجدداً عندما تحاول فرض افكارها؟
22/1/2006الحياة   

 
  تفضـل حكومـة اتحاد وطني مع اليسار والمستقلينفتح : المشهراوي .11

قال سمير المشهراوي في تصريحات صحافية إن حركة فتح تفضل تشكيل حكومة ائتالف : أ . ب.  د-غزة 
  .وطني مع اليسار الفلسطيني ومع المستقلين، ولن تشارك في حكومة ائتالف مع حركة حماس

22/1/2006األيام الفلسطينية   
  

   الجهاد  لم تحل الخالفات داخل حركةاجتماعات الحج .12
 كشفت مصادر مطلعة ومقربة من حركة الجهاد اإلسالمي ان عددا من القادة السياسيين والعسكريين للحركة 
 الذين عادوا من رحلة الحج اجروا اجتماعات مهمة في مكة المكرمة بحضور قيادات الحركة من سوريا ولبنان

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان .  شائكة لدى الحركة لتدارس قضايا مصيرية وأموروذلك
النقاشات كانت حامية وشديدة حول ثالثة مواضيع مركزية هي حركة الجهاد بعد االنتخابات التشريعية سياسيا 

وأشارت . وعسكريا، والوضع المالي للحركة وردم الخالفات بين عدد من القياديين في الداخل وبين الخارج
صادر إلى ان الخالفات ال تزال مسيطرة على الموقف بين قادة الحركة، مؤكدة ان الوفد القيادي عاد إلى الم

وكان من بين الذين عادوا إلى القطاع من رحلة . قطاع غزة حامال معه ملف االجتماعات والخالفات المتواصلة
 وهشام سالم وعمر شلحو حسن عبدو الحج، الدكتور محمد الهندي والشيخ عبد اهللا الشامى ومحمد الحرازين

  . وعمر داوود وحسين النخالة
22/1/2006البيان   

 
  دخولنا التشريعي للمحافظة على خيار المقاومة والحقّ الفلسطيني: أبو مرزوق .13

أن حركته لن تتفاوض مع االحتالل الصهيوني الذي قتل وهجر الشعب  أكّد الدكتور موسى أبو مرزوق
اً أن دخول الحركة إلى االنتخابات التشريعية جاء للمشاركة في إصالح الوضع الداخلي وإنهاء الفلسطيني، مؤكّد

أبو مرزوق جموع المشاركين، عبر . جاء ذلك خالل مخاطبة د .الفساد والمحافظة على مشروع المقاومة
ى ثوابت الحركة، وهي أن وأكّد عل .السبتامس الهاتف، في مهرجاٍن انتخابي لكتلة اإلصالح والتغيير في رفح 

اإلسالم مرجعية الحركة والضابط والموجه، وفلسطين عقيدة والجهاد فريضة فال نفرط بشبر من أرضنا، 
كما أن حقوق شعبنا غير قابلة للتفرق، ابتداءاً بحق العودة وتقرير . ومقاومتنا حق لنا مرتبط بزوال االحتالل

قبله، وأن قيام شعبنا بالواجب اتجاه قضيته ال يعفي العرب المصير إلى حقه في تنظيم حاضره ورسم مست
 .والمسلمين، فهي قضية األمة جمعاء

22/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  استشهاد شاب وإصابة آخرين بنيران قوات االحتالل قرب بيت حانون .14

نان آخران بجروح وأصيب اث)  عاما19ً(استشهد مساء أمس، الشاب مؤمن وشاح :  خليل الشيخ-غزة
  .متوسطة، جراء تعرضهما إلطالق النار من قبل قوات االحتالل شرق شمال بلدة بيت حانون

22/1/2006األيام الفلسطينية   
  

  استشهاد عامل من يطا  جراء دهسه عمداً من سيارة اسرائيلية  .15
لثالثة اطفال اكبرهم بعمر قالت مصادر محلية من يطا، ان المواطن  حسن ابو زهرة وهو اب :  االيام-الخليل 

 سنوات الذي قضى امس، دهسته السيارة االسرائيلية بصورة متعمدة الى جانب عامل آخر من البلدة يدعى 7
  .شحادة محمد ابو زهرة، عندما كانا عائدين من مكان عملهما الى المنزل الذي يبيتون فيه جنوب مدينة الرملة

22/1/2006األيام الفلسطينية   
  

      ألف منزل في الضفة والقطاع 71دمير ت: تقرير .16
قال تقرير صادر عن مركز المعلومات الفلسطيني، إن عدد المباني العامة والمباني والمنشآت األمنية 

 مقراً عاماً ومنشأة أمنية، وبلغ إجمالي 645بلغ  2005المتضررة منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتى نهاية عام 
 منزالً، أما المنازل التي تضررت بشكل كلي فكان عددها 71470لي وجزئي المنازل التي تضررت بشكل ك

  .  منزالً في قطاع غزة4785 منزالً، منها 7628
22/1/2006البيان   

  
     إسرائيل تبحث نتائج احتمال فوز حماس .17

افـادت     :  والوكـاالت  القدس عبد الرزاق ابـوجزر    نقالً عن مراسلها في      22/1/2006األيام البحرينية   نشرت  
نتائج احتمـال فـوز        ان الحكومة قد تدرس االحد خالل اجتماعها االسبوعي          رئاسة مجلس الوزراء االسرائيلي   

اطـار لجنـة       ان المسألة قد تدرس الحقا فـي         رئاسة الحكومة    واعلن مسؤول كبير في    .  االنتخابات   حماس في 
االنتخابات كان موضع مشاورات على اعلى مستوى          يوذكر بان احتمال فوز حماس ف      .  مصغرة بقيادة اولمرت  

ستقوم بـه      ووفقا للمصادر االسرائيلية تدور االسئلة الغامضة والمحيرة االن عن الدور الذي           .  ية ديسمبر نها   في
وهل سيتم تعيين وزراء من حماس؟         الحكومة الفلسطينية بعد االنتخابات إذا جرت فعال بشكل طبيعي           حماس في 

كل المنـاطق؟      العمال العنف في     نفجار فوري نشوب ا    يعني   حال عدم فوز حماس؟ هل هذا        اذا سيحدث في  وم
   . وتحسبا لذلك تستعد أجهزة االمن االسرائيلية لكافة االحتماالت

ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن موفاز وليفنـه        : أ. ب.  د ،غزةمن 22/1/2006الشرق األوسط   وأضافت  
  . األحدالشاباك ورؤساء االجهزة األمنية واالستخباراتية االخرى وفايسغالس سيشاركون في اجتماع ورئيس 

  
  تها شطاينتس مشاركة حماس في االنتخابات تثبت فشل اسرائيل في محارب .18

واصل رئيس لجنة الخارجية واالمن البرلمانية شطاينتس بث سمومه ضد الـسلطة الفلـسطينية واالنتخابـات                
التشريعية، معتبرا مشاركة حماس في االنتخابات ستؤدي الى ازدياد ما يسميه االرهاب وتمس بمكانة وبصورة               

تثبت فشل اسرائيل في محاربـة      واعتبر مشاركة حماس في االنتخابات      . اسرائيل كمحاربة شجاعة ضد التنظيم    
 .  التنظيم

 22/1/2006 48عرب
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 ! ليفني ترفض حق العودة، وتعتبر قيام دولة فلسطينية سيعالج المسألة .19

كررت وزيرة الخارجية االسرائيلية، ليفني، رفض اسرائيل لحق عودة الالجئين الفلسطينيين، وادعت ان قيـام               
رأيها فان قيام الدولة من المفروض به ان يوفر بيتا للفلسطينيين في            وحسب   .دولة فلسطينية سيعالج هذه المسألة    

المناطق ومخيمات الالجئين كما كانت اسرائيل بالنسبة لليهود الذين زعمت اضـطرارهم الـى تـرك الـدول                  
واشنطن بوست انه يجب التوجه نحو اتفاق سياسي يؤول الـى تقـسيم             له  توقالت في لقاء صحفي منح     !العربية
وفي ردها على سؤال     .لى دولتين اذا ما كانت اسرائيل ترغب بالحفاظ على غالبية يهودية في اراضيها            البالد ا 

حول ما اذا كانت اسرائيل ستقدم على اخالء مستوطنات في الضفة تهربت من الرد وقالت ان الحكومة تبنـت                   
ق على دولـة فلـسطينية ترعـى        خارطة الطريق االميركية التي تمنح افقا سياسيا للفلسطينيين، لكنها لن تواف          

  !التنظيمات االرهابية
 22/1/2006 48عرب 

  
 موفاز يعرض خطة لترسيخ االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية   .20

 خطة تدعو الى ترسيخ االحتالل االسرائيلي للقدس الشرقية وضم المنطقة المحيطة بما             أمسطرح موفاز، مساء    
وقـال  . ا بعد االنتخابات الفلسطينية عدم وجود شريك في الجانب الفلسطيني         يسميه القدس الموحدة اذا اتضح له     

في خطاب القاه في مؤتمر هرتسليا السادس ان على اسرائيل اذا اتضح وجود شريك شـرعي وفعـال التقـدم                    
امـا اذا اتـضح عـدم       . حسب خارطة الطريق، من خالل االدراك بان الطريق الى االتفاق الدائم تمر بمراحل            

اتهم ايران بتمويل الجهاد االسالمي وعملياته ضـد         و .شريك فعلى اسرائيل ان تأخذ مصيرها الى اياديها       وجود  
.  ماليـين دوالر   10وحسب مزاعمه فقد تلقى الجهاد من حزب اهللا، خالل العام الماضي، اكثر مـن               . اسرائيل

 . وبا ومصر واالردنودعا الى تعزيز التنسيق االستراتيجي بين اسرائيل والواليات المتحدة واور
 22/1/2006 48عرب

  
   67وضع اسرائيل اصعب مما كان عليه عام : ايالند .21

قال رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي، غيورا ايالند ان الرسالة المضللة التي حملتها اسرائيل على مـدار                 
طينية، فهي مـشكلتنا، لكـن      قطاع قالت اتركوا لنا المشكلة الفلس     ال عاما منذ سيطرتها على مناطق الضفة و       38

، حيث يطلب منها اقامـة كيـان        1967اسرائيل تواجه اآلن وضعا اصعب بكثير مما كان عليه االمر في عام             
وحسب رأيه فان التكاليف الباهظة التي يتكبدها العالم وخضوع ثالثة ماليين فلـسطيني لالحـتالل،               . فلسطيني

 في العالم العربي، هي من األسباب التي تدفع بالعـالم الـى             تشجيع االرهاب الدولي وعدم تطور الديموقراطية     
وحسب رأيه فان المعادلة الحالية هي ان اسرائيل تطالب بحل          .  الفلسطيني -المطالبة بانهاء الصراع االسرائيلي   

 .قدمالمشاكل االمنية اوال، بينما يطالب الفلسطينيون باستقرار االوضاع السياسية في السلطة الفلسطينية قبل الت
 22/1/2006 48عرب

  
  اإلنتخابية تهقائمينتخب لتجمع الوطني الديموقراطي ا .22

مرشحيه الستة األوائل على     انتخب المؤتمر العام للتجمع الوطني الديموقراطي في جلسة استثنائية عقدها السبت          
مر انتخـاب المحـامي   كذلك اقر المؤت. عزمي بشارة رئيساً للقائمة   .وانتخب المؤتمر د  . قائمة الحزب االنتخابية  

لمكان الثالث كمـا انتخـب      للمكان الثاني وواصل طه     لجمال زحالقة   . وتم انتخاب د  . سعيد نفاع للمكان الرابع   
 . وانتخب الحاج عبد الكريم فقرا للمكان السادس جمعة الزبارقة للمكان الخامس
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 22/1/2006 48عرب
  

 برالي واليسارثلث مصوتي اليمين في إسرائيل انعطفوا نحو الوسط اللي .23
تشير استطالعات الرأي التي تنشر في اسرائيل عن وضع الخريطة الحزبية بعد غياب             : نظير مجلي ،  تل أبيب 

وكمـا  . شارون، إلى ان هناك نزوحا جماهيريا جارفا من وسط اليمين إلى الوسط الليبرالي وحتى إلى اليـسار              
مواقف شارون، بل انه راسخ في القاعدة الشعبية من         يبدو فإن هذا التحول لم يتم بفضل التغيير الذي حصل في            

قبل وأن شارون هو الذي قرأ الخريطة جيدا، فأحدث التحوالت التي بدت له ضرورية حتـى يحـافظ علـى                    
انهـم غيـروا    % 25ففي االستطالع الذي أجراه معهد داحف ونشر في يديعوت أحرونوت قـال             . جماهيريته

انهم انتقلوا  % 5ات األخيرة وانتقلوا من اليمين إلى الوسط الليبرالي، وقال          موقعهم ومواقفهم السياسية في السنو    
وأكـد  . انهم يسار % 28انهم يمين و  % 29انهم يعتبرون أنفسهم من الوسط، فيما قال        % 37وقال  . الى اليسار 

هـم  من االسرائيليين انهم لم يغيروا رأيهم بالنسبة للحزب الذي سيصوتون له بعد مرض شـارون، وان               % 90
وعندما سئل أي قائمة حزبيـة تعتبـر        . اختاروا التصويت له دعما للطريق الذي انتهجه وليس له شخصيا فقط          

اختاروا العمل يليهما فـي المركـز       % 30كديما، يليه   % 41األفضل بغض النظر عن شكل تصويتك، اختار        
  %.15الثالث الليكود برصيد 

  22/1/2006الشرق األوسط 
  

   مليارات دوالر  5 يطرح مشاريع استثمارية بـ مؤتمر فلسطين للتنمية .24
أعلن وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط عن موعد عقد مؤتمر فلسطين للتنمية  :علي أسعد

واالستثمار في الثامن من نيسان المقبل، حيث سيناقش المؤتمر على ثالثة أيام في فلسطين بيئة األعمال 
صادية وفرص االستثمار المتوافرة، ومن المقرر أن تطرح في المؤتمر مشاريع واالستثمار والتشريعات االقت

استراتيجية متنوعة في قطاعات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والعقار والسياحة والصناعة والخدمات 
اد الفلسطيني وأكد سنقرط أن االقتص . مليارات دوالر أمريكي5والطاقة وغيرها وبقيمة إجمالية لهذه المشاريع 

 وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات 2004 مقارنة مع 2005عام % 9حقق نمواً بنسبة 
  . االقتصادية الفلسطينية المراقبة والمتابعة لالقتصاد الفلسطيني

22/1/2006الخليج اإلماراتية   
 

  لسطينية مليون دوالر لتمويل مشاريع ف16ر7صندوقان عربيان يخصصان  .25
قال جواد الناجي، وكيل وزارة االقتصاد الوطني، بصفته نائب محافظ فلسطين لدى المصرف   :كتب حامد جاد

العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، أن كالً من المصرف العربي، الذي يتخذ من العاصمة السودانية 
ة اإلماراتية أبو ظبي مقراً له، اعتمدا مؤخراً الخرطوم مقراً له، وصندوق النقد العربي، الذي يتخذ من العاصم

  . مليون دوالر لتمويل مشاريع فلسطينية في قطاعات مختلفة16ر7تخصيص 
22/1/2006األيام الفلسطينية   

  
  ابو الغيط يقول ان حماس تعترف باسرائيل وحماس تنفي  .26

ي في طريق المفاوضات قال وزير الخارجية المصري، ان حركة حماس تعترف بوجود اسرائيل وسوف تمض
وأضاف أبو الغيط ان انضمام حماس للعملية السلمية في االراضي الفلسطينية سيؤدي الى  .مع الدولة اليهودية

حماس تؤكد أن مسألة االعتراف باسرائيل أن لكن مشير المصري قال  .تغيير جوهري في فكرها ومنطلقاتها
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: وقال المصري . عنها قادة حماس والناطقون باسمها يعبرالحركةليست واردة على أجندة حماس ومواقف 
شعبنا قادر على أن يفرض معادلة جديدة فيما يتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني بعد فشل العملية السلمية 

وتابع قائال ان العالم سيتعامل مع حماس النها جزء أصيل من الشعب .عبر تبني العمل السياسي والعمل المقاوم
 .  أضاف العمل السياسي والمقاومة ثنائية ال انفصام بينهماو. الفلسطيني

22/1/2006 48عرب  
  

 وفود فلسطينية تبحث تنظيم حقوق الفلسطينيين بعيدا عن التجاذبات اللبنانية .27
لقيادة العامة ضم رامز مصطفى وحمزة البشتاوي، وتناول لاستقبل الرئيس الحص وفداً من اللجنة المركزية 

العودة لالجئين الفلسطينيين، واوضاع هؤالء المقيمين قسراً على االراضي اللبنانية، اللقاء موضوع حق 
كما . وضرورة الحوار مع الحكومة اللبنانية بما يخدم قضايا الالجئين وال يتعارض مع وحدة لبنان وأمنه

سي علي فيصل، استقبل وزير الثقافة طارق متري وفداً من الجبهة الديمقراطية  برئاسة عضو المكتب السيا
وجرى عرض لتطورات العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحضير لالنتخابات التشريعية، وافتتاح 

وبعد . مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الذي يشكل مقدمة لتنظيم العالقات على اسس سليمة
بما يضمن ابعاد الحقوق االنسانية للفلسطينيين عن اللقاء شدد فيصل على استكمال الحوارات بين الطرفين 

دائرة التجاذبات السياسية الن الفلسطينيين ليسوا جزءاً من الصراع الداخلي اللبناني، ويأملون ان تحل كل 
  .القضايا، عبر الحوار االخوي فقط، اذ ال بديل عنه لصياغة عالقات لبنانية ـ فلسطينية متينة

22/1/2006الشرق األوسط   
  

  اتهم إسرائيل باغتيال عرفات: األسد .28
 قال الرئيس السوري انه في ظل االغتياالت الكثيرة التي قامت بها إسرائيل بشكل منهجي ومنظم : تيسير أحمد

وأضاف ان هذا حدث تحت أنظار العالم . اخطر شيء قامت به إسرائيل هو اغتيال الرئيس ياسر عرفات
صدر بيانا أو موقفا تجاه هذه القضية وكأن شيئا ما لم يحصل في هذه وصمته ولم تجرؤ دولة واحدة على ان ت

 . أمام المؤتمر العام التحاد المحامين العرب في دمشق أمس القاهفي خطابجاء كالم االسد . المنطقة
22/1/2006البيان   

   
  جنبالط يعتبر أن إسرائيل ليست عدوته اآلن   .29

اء اآلخرين، حتى الشهداء اللبنانيين الذين كانوا يتعاونون في حترم شهدانصر اهللا الى  حسن  جنبالط اًداع
الجنوب مع إسرائيل، فهؤالء لبنانيون في نهاية األمر مشيراً في أمر نادر ومفاجئ إلى أن إسرائيل ليست 

  .عدوته اآلن
22/1/2006الخليج اإلماراتية   

  
  خارج المخيمات على نار حامية السنيورة يضع الملف الفلسطيني .30

قالت أوساط نيابية لبنانية من تيار المستقبل أمس إن قضية انتشار السالح الفلسطيني خارج : د غريافيحمي
مخيمات لبنان وضعت على نارين عربية ودولية حاميتين بعدما وجه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رسائل 

كوفي عنان وللملك السعودي عبداهللا  يوما إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة 45أخرى وللمرة الثالثة خالل 
بن عبد العزيز وللرئيس المصري حسني مبارك يدعوهم إلى التدخل السريع مع سورية لوقف تهريب األسلحة 

 .إلى فصائلها الفلسطينية في لبنان
22/1/2006السياسة الكويتية   
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  هل هو التعب أم االحباط؟.. محمود عباس .31
  ياسر الزعاترة

عاريف اإلسرائيلية يوم األربعاء الماضي بشأن حالة االحباط أو االكتئاب التي يعيشها ما نشرته صحيفة م
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدو مثيراً لالهتمام، ولو لم يكن كذلك لما اضطر الرجل إلى التعليق عليه في 

ن تعباً أو انهاكاً ناجماً عن كثرة ذات اليوم؛ نافياً بالطبع ما ذكرته الصحيفة، ومعتبراً أن األمر ال يعدو أن يكو
 .األشغال، ال سيما ما يتعلق بترتيب االنتخابات الفلسطينية

من يعرفون محمود عباس، ال يستبعدون صحة بعض ما نشرته الصحيفة اإلسرائيلية، فالرجل لم يكن من 
 يحتمل الكثير من الجهد المهووسين بالسلطة، كما هو حال الكثيرين من أمثاله في العالم العربي، كما أنه ال

على أن ذلك ال يحول دون البحث في أسباب اليأس واالحباط أو االكتئاب، وحتى التعب أو االنهاك، . والمناكفة
بحسب تعبيره، ال سيما بعد أن غدا رئيساً للسلطة، ومن الطبيعي أن يفعل المنصب فيه ما فعله ويفعله 

وضعه داخل حركة فتح يبدو أساسياً إلى حد كبير، فقد كان باآلخرين، وعند البحث عن تلك األسباب فإن 
الرجل طوال تاريخه، بعيداً عن قواعد الحركة، وأقرب إلى نخبها الفكرية والسياسية، وقد تواصل هذا الحال 
بعد عودته إلى مناطق السلطة، ما يعني أن قدرته على ضبط اإليقاع الداخلي في الحركة، ستبقى محدودة في 

في غزة، يتحكم محمد دحالن بتفاصيل الوضع الداخلي . اهن، وعلى المدى القريب في أقل تقديرالوقت الر
لحركة فتح، وقد زرع رجاله في كل المواقع، ولوال هذه السلطات االستثنائية للرجل المدعوم من األمريكان 

طيني، بحسب ما نقلت والمرحب به إسرائيلياً كرئيس قادم للسلطة، لما كان بوسعه أن يقول للرئيس الفلس
، ولنالحظ هنا العبارة التي تنطوي على استخفاف بالرئيس ''أرى أنك قد جننت مثل سلفك''معاريف بالنص 

 .الراحل والرئيس الحالي في آن، وما تنطوي عليه من دالالت بشأن الزعامة القادمة أيضاً
ني الراحل، بل حتى الحاالت المشابهة، والالفت هنا، أن عباس ما زال عاجزاً عن تقمص دور الرئيس الفلسطي

أي اللعب على التناقضات بين زعماء الحركة، من أجل وضع جميع الخيوط في يده، ويكفي أن يتحالف حاكم 
غزة محمد دحالن، مع عدوه اللدود حاكم الضفة الغربية جبريل الرجوب، حتى يغدو هو من دون صالحيات 

 الحزب الحاكم في السلطة، فيما نتذكر الحرب الضروس بين الرجلين تذكر في إدارة الحركة، التي هي بمثابة
ما جرى بشأن قائمتي فتح، وصوالً إلى انتصار الرأي الذي تبناه !! أثناء حياة عرفات'' دحالن والرجوب''

دحالن والرجوب بتوحيد القائمتين وفق الرؤية التي رسماها، يؤكد أن محمود عباس، ما زال بعيداً عن 
 على حزبه الحاكم، وهو جانب يبدو كافياً الثارة اليأس واالحباط، بالنسبة لرجل ذي قدرة محدودة على السيطرة

 . طبخ المؤامرات وحياكة الدسائس
الجانب اآلخر الذي يبدو أقل أهمية، لكنه مهم في تفسير حالة الرئيس الفلسطيني، هو ذلك المتعلق بالموقف 

م أن مراهنة الرجل، ما زالت معقودة على خيار التفاوض والدعم األمريكي اإلسرائيلي األمريكي، إذ من المعلو
األوروبي، وهي مراهنة بدت مثيرة لالحباط طوال العام الماضي، فالموقف األمريكي لم يكن يوماً بمثل هذا 

 الحد المستوى من االنحياز لإلسرائيليين، فيما ينسحب ذلك على الموقف األوروبي، الذي لم يصل يوماً، هذا
من التماهي مع األمريكان، وهو وضع كان من الطبيعي، أن يدفع شارون، نحو مزيد من التشدد واالستخفاف 

 . بالفلسطينيين
معادلة بالغة الصعوبة، ففي حين يريد اإلسرائيليون من الرجل نزع سالح الفصائل، ال يجد هو ما يقدمه لشعبه، 

ختلف الصعد، وعندما يضاف إلى ذلك، عجزه عن ضبط الوضع في ظل تواصل االنتهاكات اإلسرائيلية على م
الداخلي في حزبه وفي الشارع، فإن االحباط يغدو طبيعياً ومتوقعاً إلى حد كبير، وهو وضع لن يغير فيه 

 .الكثير، فوز فتح ومن حولها، بأكثر من نصف مقاعد المجلس التشريعي
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22/1/2006الدستور   
 

   التشريعيةالحاضر والغائب في االنتخابات .32
ممدوح نوفل   

قبل استعراض الحاضر والغائب في االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، والبحث في مجرياتها وقراءة 
نتائجها وتفاعالتها، ال بد من التوقف أمام عدد من االسئلة المركزية يتداولها الحاكم والمرشح والمراقب 

حنا ناصر، . م؟ وهل سيتمكن رئيس لجنة االنتخابات المركزية دهل ستجرى االنتخابات بهدوء وسال: والناخب
  . من إعالن النتائج في وقتها، أم أن هناك مفاجآت ومخاطر تحيط بها حتى لحظة اقفال صناديق االقتراع؟

ال شك في أن إجراء انتخابات تشريعية، حرة ونزيهة، تحت االحتالل أمر ليس يسيرا، خاصة اذا كان المحتل 
يا وممارساته فاشية وتقوده عقلية عنصرية، ويعمل على نشر الفوضى والفقر والتخلف في صفوف من استيطان

وهذه . يحتلهم، ويسعى الظهارهم متخلفين ال يفهمون معاني الديمقراطية وال يستحقون العيش في ظاللها
 الى صناديق ونجاح الفلسطينيين في الوصول. المواصفات وأكثر منها موجود في فكر وسلوك اسرائيل

  .االقتراع يوم االربعاء المقبل في ظل احتالل كهذا يعتبر انجازا وطنيا كبيرا
وأظن أن غياب شارون عن الوعي شجع الرئيس عباس على حسم األمر وسهل عليه قرار اجراء االنتخابات 

ريق وسهل على ادارة بوش حلحلة بعض العقد وإزالة عقبات كبيرة زرعها شارون في ط. في موعدها
ومشاركة أهل القدس وفق ترتيبات انتخابات الرئاسة . االنتخابات الفلسطينية، منها مسألة مشاركة حركة حماس

صحيح ان اولمرت خليفة شارون ملتزم نهج . 1996 واالنتخابات التشريعية األولى العام 2005مطلع العام 
  . ؤهل مثله لتحدي االدارة االميركية سرا او علناسيده، لكنه بالتأكيد ال يملك القوة التي يملكها شارون، وغير م

اعتقد ان تراجع او اضمحالل دور اسرائيل التعطيلي لالنتخابات ال يعني ان جميع العقبات الخارجية والداخلية 
وال أحد في القوى الوطنية واالسالمية، سلطة ومعارضة، يستطيع . زالت والطريق باتت سالكة مئة في المئة

وال أحد في . نتخابات ستجرى بهدوء وأمان كما جرت انتخابات الرئاسة واالنتخابات البلديةالجزم بأن اال
المؤسسة األمنية يجزم بأن رئيس لجنة االنتخابات المركزية سيعقد، بعد اغالق صناديق االقتراع، مؤتمرا 

للعالم إنجاز المرحلة صحافيا يعلن النتائج ويهنئ شعب فلسطين بانتصار الديمقراطية على أعدائها، ويؤكد 
حتى ابو مازن رئيس السلطة لم . األخيرة في االنتخابات بسالم ودون حوادث تؤثر في نتائجها وتمس نزاهتها

يطرد الشك باليقين في لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية ومحطات التلفزة العربية واالجنبية، وأقصى ما 
وأكد . ابات في موعدها وتوفير المناخ المالئم للمشاركة فيهاقدمه للناس هو تأكيد الحرص على إجراء االنتخ

عزمه على حشد طاقات السلطة إلنجاح العملية وتكليف االجهزة األمنية بحمايتها، بدءا من حرية الدعاية حسب 
القانون، وانتهاء بتوفير األمن للمرشحين والناخبين وحماية صناديق االقتراع وفرز االصوات واعالن النتائج 

  .النهائية
الى ذلك، يمكن القول إن هناك جهات اقليمية أخرى، غير اسرائيل، ال مصلحة لها في نجاح االنتخابات وسيادة 

  . ريبخولديها قوى ووسائط محلية قادرة على التشويش ان لم نقل الت. الهدوء في االراضي الفلسطينية
وقعت في تل ابيب، قبل خمسة أيام فقط، في خانة ومن حق السلطة الفلسطينية ادراج العملية االنتحارية التي 

التخريب والتشويش على العملية الديمقراطية، والموقف ذاته ينطبق على كل عمل مشابه يتم قبل وخالل يوم 
وابو مازن وأنصار االنتخابات يعرفون أن المتضررين من االنتخابات كثروا في فتح والسلطة . االنتخابات

المجموعات المسلحة السائبة في المحافظات التابعة لـ فتح والفصائل االخرى وتعمل والحركة الوطنية، وان 
تحت مسميات متعددة، تلقى دعما من مراكز القوى في فتح والسلطة، وتحاول االبتزاز وقادرة على تعطيل 

رايمرز، ال ومن لم يتورع عن تخريب عملية االنتخابات التمهيدية الفتحاوية الب. االنتخابات إذا قررت ذلك
  . يتورع عن تكرار المشهد، والبعض يجاهر بموقفه ويتلقى دعم عناصر قيادية تتضرر من االنتخابات
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ورفض نصائح . وال اكشف سرا اذا قلت ان الرئيس عباس تعرض لضغوط فتحاوية اللغاء االنتخابات
ى عندما ابلغوه ان ليس بمقدورهم واقتراحات قادة أجهزة االمن بتأجيلها أطول فترة ممكنة، ولم تهتز قناعته حت

صحيح انه . وظل ابومازن شبه وحيد في قيادة فتح يتمسك باجرائها في موعدها. حماية مراكز االقتراع
تعرض لضغط أميركي أوروبي الجراء االنتخابات في موعدها، لكن قناعته ظلت األساس في اتخاذ القرار، 

  . ى الخارجيةولم يحاول االستقواء على اخوانه بمواقف القو
وبشأن الغائب والحاضر في االنتخابات يمكن بسهولة مالحظة تركيز الكتل والمرشحين المستقلين على الشأن 

وتكاد تخلو الشوارع من تمجيد الكفاح المسلح . الداخلي وتراجع االهتمام بالشأن السياسي والوطني العام
ويكاد ال يخلو ملصق من التعهد باالصالح . توالعمليات االستشهادية ومن صور الشهداء أبطال العمليا

  . والتغيير والتجديد ومحاربة الفساد وتوفير األمن ونشر الديمقراطية
وبجولة سريعة في بازار االنتخابات المفتوح على مدار الساعة من رفح وحتى اريحا وجنين، يمكن للمراقب 

 الملتبسة المصاغة وفق قاعدة الغموض مالحظة صخب التنافس وكثرة الصور والشعارات المعتدلة وايضا
وهذه الشعارات . ويالحظ أيضا رسائل كثيرة موجهة في جميع االتجاهات خاصة تجاه القوى الدولية. البناء

تحمل اشارات تبين االستعداد للتكيف مع التطورات ومقتضيات صنع السالم واالستقرار في المنطقة، نحن نفهم 
وبسهولة ايضا يستطيع المتجول في . رين، المقاومة ال تعني السالح فقطبالسياسة ونفاوض أحسن من اآلخ

بدءا من حركة حماس وحتى جبهة . البازار تلمس نعومة زائدة في شعارات الجميع ضد اسرائيل وأميركا
وغابت كليا شعارات المقاطعة والتخوين ودعوات افشال عملية السالم واسقاط . التحرير بقيادة ابو العباس

وغابت أيضا الشعارات التي تدعو الى تدمير الكيان .  وتحريم المفاوضات واللقاءات مع العدو الصهيونياوسلو
وحل محلها شعارات تؤكد ال للتنازالت ونحن أقدر على . الصهيوني، وتحرير فلسطين من النهر الى البحر

القدرة على التغيير وأخرى تؤكد الرغبة في الوصول الى السلطة وتحاول اظهار . ادارة المفاوضات
وعملت المطابع . ويسجل للقوى الوطنية واالسالمية انها انعشت قطاع المطابع والدعاية واالعالن.. واالصالح

  . والمصانع ، ليل نهار، لتلبية طلبات بازار المزايدة
 يبرز بشكل فاقع غياب اسم منظمة التحرير 2006وفي سياق استعراض الغائب والحاضر في انتخابات 

وال . وكيف حالت االعتبارات الحزبية والشخصية الضيقة دون تشكيل قائمة موحدة تحمل اسمها. الفلسطينية
أحد من أهلها يأتي على ذكرها ولم يحاولوا كشف سلبيات مواقف اآلخرين منها ورفضهم العمل تحت 

  . ظ على وحدة الشعبف في استثمار تاريخ المنظمة ودورها في النضال والحفا.ت.ولم تفكر قوى م.رايتها
قد يكون سابقا ألوانه رسم لوحة نهائية لتركيبة المجلس التشريعي الثاني لكن المؤكد ان قوى جديدة سوف 

وطبعا دون مراجعة مواقفها السابقة والمواقف . وقيادة حماس ال تخفي رغبتها في انتزاع حصتها. تدخل عتباته
وأظن ان المجلس الجديد سوف يتميز عن . شريعية والرئاسيةالخاطئة التي اتخذت سابقا من االنتخابات الت

األول بضم عدد ال بأس به من األسرى والمعتقلين والمطاردين ورجال دين ضمنهم مشايخ وأئمة مساجد 
وال ادري اذا المجلس .. وسوف يجلس في مقاعده، ضمن حصة المرأة، محجبات ومنقبات. مهنتهم الدعوة

  ! ون اقدر من المجلس االول على سن القوانين والتشريعاتبتركيبته المتوقعة سوف يك
: ، سوف تكون2006وتؤكد مجريات المعركة االنتخابية واستطالعات الرأي العام ان النتيجة االبرز النتخابات 

وتدقيق مواقف القوتين الكبيرتين يبين ان هم . نهاية نظام حكم الحزب الواحد، وظهور نظام حكم متعدد القوى
 فتح ينصب على عدم خسارة موقعها القيادي المقرر في السلطة والمجلس التشريعي، وان طموحها قيادة

اما قيادة حماس فهي معنية بالفوز في هذه المعركة الديمقراطية، قبل اي شيء . باالغلبية المطلقة قد تراجع
ن القوتين فتح وحماس لن وأظن ان ايا م. آخر، وهمها ينصب على نيل اكبر عدد من مقاعد المجلس التشريعي

  .يحصل على نسبة حاسمة من المقاعد المجلس تمكنه من التحكم في اعماله وتوجيه قراراته
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 كانون الثاني بهدوء وامان وسالم، 25واذا كانت المصلحة الوطنية العليا تفرض العمل على تجاوز يوم 
. قفها من القضايا السياسية المركزيةفالمصلحة ذاتها تفرض على حماس توضيح مفهومها للحكم الصالح وموا

وعلى قيادة فتح، قبل سواها، بذل كل جهد ممكن لتجنب المسؤولية عن تعطيل االنتخابات او تخريبها وتقبل 
فالخسارة الوطنية والفتحاوية في حال تحمل هذه المسؤولية الثقيلة استراتيجية ال . النتيجة بروح ديمقراطية

وآمل ان ال . يرة واكبر بكثير من خسارة عدد من مقاعد المجلس التشريعييمكن تعويضها خالل فترة قص
وان ال يتبادل الفتحاويون التهم حول خسارة األغلبية المطلقة في . تتسبب االنتخابات في تفجير أزمة فتح

رئيس والديمقراطيون الفلسطينيون الحريصون على الحقوق الوطنية يتمنون لل. المجلس وخسارة التحكم بالقرار
 .عباس وقيادة فتح، النجاح بعد االنتخابات في المحافظة على وحدة الحركة وتعطيل انفجارها، كما نجحوا قبلها

22/1/2006األيام الفلسطينية   
  

  السلطة واالنتخابات والمقاومة .33
بسام ضو   

ائيلي حملة مركزة من  أطلقت وسائل اإلعالم في كيان االحتالل اإلسر،النتخابات الفلسطينيةقبل أيام قليلة من ا
المواقف والتحليالت التي تتحدث عن قرب انهيار السلطة الفلسطينية بسبب عجزها عن إدارة الشؤون العامة 

 وال يخفى على المراقب الموضوعي أن هذه الحملة تتضمن خدعة ،في أراضيها والسيما الشؤون األمنية
 وبأنه غير قادر على ،لسطيني بأنه ال يستحق شيئاعب الفمركبة ذات هدف مركزي بعيد المدى وهو إظهار الش

‚ وإذا كانت هذه الحملة تتخذ من مأزق السلطة الفلسطينية ذريعة لها ‚بناء المؤسسات وتنظيم الحياة العامة
ذلك أن السلطة الفلسطينية لست في مأزق ألن ‚ فإن الحقيقة ليست عصية على الظهور‚ ومظلة تستظل بها

بل ألن السلطة التي جاءت بموجب اتفاقات أوسلو ـ رغم ما فيها من ‚ قد إلى القدراتالشعب الفلسطيني يفت
وبرعاية أميركية ‚ على أوسلوتنازالت وارتهانات ـ إنما عانت منذ اللحظة األولى من انقالب اإلسرائيليين 

 واإلمعان ،ينيةلسط ثم انتهت بوضوح عند نقطة رفض فكرة الدولة الفوغة في أول الطريق بدأت بالمرا،تامة
 والضغوط المتواصلة تحت شعار مزعوم هو ،تالعب بمفهوم المفاوضات النهائية وال،في رفض السالم

 .ضرورة تفكيك ما تسميه واشنطن وتل أبيب بـ بنى اإلرهاب
لة بأن أما التركيز اليوم على فكرة انهيار السلطة الفلسطينية فهو مؤشر مستقبلي إلعادة المزاعم اإلسرائيلية القائ

 وهذا ما يشكل تمهيدا ،ك الفلسطيني غير موجود وغير مؤهلكيان االحتالل يرغب في السالم ولكن الشري
لفرض إجراءات جديدة على الشعب الفلسطيني في وقت قريب قد يبدأ بعد االنتخابات اإلسرائيلية في مارس 

ى المقاومة فإنه سيتعرض لحمالت كما يشكل تهديدا واضحا للشعب الفلسطيني بأنه إذا انتخب قو‚ المقبل
 القهر والقتل عدوانية واسعة تكرس بحسب المعادالت اإلسرائيلية ـ األميركية مرحلة جديدة من أعمال

  .والتهجير واإلبادة
لتأكيد القدرة على مواجهة ‚  تزداد أهمية إجراء االنتخابات الفلسطينية،أمام هذا المشهد الصعب والخطير

 كما تزداد أهمية الحاجة إلى أن تراجع السلطة الفلسطينية تطورات ،ؤسسات في وقت واحدتالل وبناء الماالح
الوحدة الوطنية ومواجهة  كي تتخذ مواقف مستقبلية على قاعدة ، حتى اليوم1993لمرحلة منذ أوسلو ا

 فلو أن ،الوقتهو من قبيل األوهام وتضييع  كما قال أبو مازن ف، أما الحديث عن العودة إلى أوسلو،االحتالل
اها خالل السنوات الواليات المتحدة وإسرائيل تريدان أوسلو على رغم هزاله لكانت اختلفت األمور التي شهدن

 .2006 و1993بين 
22/1/2006الوطن القطرية   
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 :كاريكاتير .34
 

  
22/1/2006الغد   

 
  


