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 "الجديدة ةالحيا"، و"األيام"، "القدس" :يرصد التقرير التالي تغطية الصحف الفلسطينية الثالث
، الكيفية التي غطت بها 2010حزيران  منالحادي عشر في عددها الصادر ليوم الجمعة الموافق 

تلك الصحف قرار الحكومة الفلسطينية يوم العاشر من حزيران تأجيل انتخابات المجالس المحلية في 
  .2010من شهر تموز السابع عشر الضفة الغربية والتي آان مقررا إجراؤها في 

وردود  المذآور،ف بالقرار ويستعرض التقرير حجم االهتمام الذي أبدته آل صحيفة من هذه الصح
ومن المنظمات غير الحكومية، والتي أجمعت في  السياسية،الفعل عليه من قبل الفصائل واألحزاب 

ومع أن الصحف الثالث تطرقت  .مجملها على رفض القرار ومطالبة الحكومة بالتراجع عنه
تفاوتا بدا واضحا بين آل بيان صادر عنها، إال أن البصورة رئيسية إلى قرار الحكومة آما ورد في 

، ومبررات هذا القرار وردود الفعلالموقع الذي اختارته على صفحتها األولى إلبراز صحيفة في 
أو على الصفحات الداخلية  ىالتأجيل، وآذلك حجم التغطية التي حظي بها سواء على الصفحة األول

  .لتلك الصحف
 

  آيف غطت الصحف الثالث الحدث ؟
  

نشرت الخبر المتعلق بالقرار في يمين صفحتها األولى على أربعة أعمدة، وفي  ،"القدس" فصحيفة
ردود الفعل المتباينة إلى فرعي يتعرض :الترتيب الثالث بعد رئيسية الصحيفة، مشتمال على عنوانين

  :ذاته ى القرار، ورئيس يتطرق إلى القرارعل
  

  فرعي - ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض
  رئيس -قرر تأجيل انتخابات المجالس المحليةمجلس الوزراء ي

  

  
  

والموعد الجديد إلجراء هذه  وآما نالحظ، فإن العنوان ال يتضمن أي شرح أو إشارة ألسباب التأجيل
الذي يورد بعد  تقرير الصحيفةآما ورد في نص  "الحقاإجرائها موعد على أن يحدد "، االنتخابات

إن قرار التأجيل جاء على ضوء "  :م المحلي جاء فيهذلك نصا مقتبسا من بيان لوزارة الحك
المستجدات، وطلب بعض الدول العربية واإلقليمية وعدد من األصدقاء واألشقاء في المنطقة 
والعالم بتأجيل االنتخابات وإفساح المجال أمام الجهود المبذولة لرفع الحصار عن قطاع غزة 

  ".واستعادة الوحدة بين شطري الوطن
خرى فإن قرار التأجيل آما يفهم من بيان وزارة الحكم المحلي مرتبط بقضيتين رئيسيتين بعبارة أ

رفع الحصار عن غزة ، وتحقيق وحدة الوطن الفلسطيني، وهو ما ترآز عليه الصحيفة في : هما
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على يسار  "القدس"نشرته نص تقريرها، مع إشارة إلى بيان آخر للجنة االنتخابات المحلية 
ى، واختارت اللون األحمر لعنوان قرار التأجيل هذا مع إيراد فقرة من البيان في نص صفحتها األول

"  :التقرير المنشورة تتمته على الصفحة الرابعة والثالثين من الصحيفة ، ومما جاء في هذه الفقرة
ثر أعربت لجنة االنتخابات المرآزية عن أملها بأن ال يكون لقرار تأجيل االنتخابات المحلية أي أ

وأشارت اللجنة في . "على اإلرث الديمقراطي في فلسطين والذي أصبح نهجا نعتز به ونفتخر
بيانها إلى أنها تلقت من مكتب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتأجيل موعد انتخابات المجالس المحلية 

بناء على الصالحيات المخولة لمجلس الوزراء حسب قانون االنتخابات " إلى موعد الحق وذلك
  .آما ورد في قرار التأجيل "حة العامةلالمحلية وبناء على مقتضيات المص

في نص التقرير المنشور  "القدس"وفي تناولها لردود الفعل على قرار التأجيل أبرزت صحيفة 
على الصفحة الرابعة والثالثين على نحو خاص رد الفعل الصادر عن حرآة فتح المؤيد لالنتخابات 

ونقلت الصحيفة عن محمد المدني عضو اللجنة . د في تحقيق الوئام الوطنيوالتي قالت أنه يساع
استجابة "المرآزية لحرآة فتح مفوض االنتخابات بالحرآة أن قرار تأجيل االنتخابات المحلية جاء 

للضغوط الدولية واإلسالمية والعربية على السلطة الوطنية لتأجيل هذه االنتخابات لحين إجراء 
وشدد المدني على أن فتح تعتبر الوئام الوطني فوق آل اعتبار ، لذا تثني على . " يةالمصالحة الوطن

قرار مجلس الوزراء بتأجيل هذه االنتخابات استجابة لألصدقاء واألشقاء المهتمين بالمصلحة 
  .الوطنية الفلسطينية العليا

أجيل جاء لعجز فتح عن بيد أن ما أوردته الصحيفة الحقا من نفي المدني لما قيل من أن قرار الت
تشكيل قوائمها لهذه االنتخابات، يتجاوز ما ورد في بيان وزارة الحكم المحلي الذي قال أن الهدف 

وآان المدني قال بهذا . من التأجيل هو إنهاء الحصار على قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الوطنية
عالية جدا حيث نجحت في  إن جاهزية الحرآة لالنتخابات آانت:" "القدس"الشأن آما ورد في

من مناطق الضفة الغربية، وتم تشكيل هذه القوائم بالتوافق الوطني % 80تشكيل قوائم في أآثر من 
مع الفصائل الوطنية والمجتمع المحلي، وهذا ينفي ادعاء البعض القائل أن فتح أيدت تأجيل 

لعرقلة إجراء االنتخابات وتعيين  االنتخابات لعجزها عن تشكيل قوائم انتخابية ، أو أنها آانت تسعى
  .أعضائها أو مناصريها في البلديات

ومع أن حسام خضر النائب السابق والقيادي البارز في حرآة فتح قال أن التأجيل يخدم المصلحة 
الوطنية، آما ورد في ذات تقرير الصحيفة حول ردود الفعل على قرار تأجيل االنتخابات، إال أن ما 

لتأجيل االنتخابات، وهو ما  سبب آخرفي موضع آخر من التقرير يشير إلى  تضمنته تصريحاته
   .تهمت به حرآة فتح من قبل خصومها السياسيين بعد إعالنها تأييد قرار تأجيل تلك االنتخاباتا

وآان خضر طالب صراحة بتأجيل االنتخابات المحلية، حرصا على ما أسماه الوحدة الوطنية 
وأوضح خضر أن السبب األساسي الذي دفعه . رافية للسلطة الوطنيةللشعب الفلسطيني والجغ

إلطالق هذه المطالبة هو ما آلت إليه أوضاع حرآة فتح في ظل احتدام الخالفات والصراعات 
الداخلية على اختيار الشخصيات المناسبة لقيادة البلديات والمجالس المحلية ، وآذلك أعضاء القوائم 

وطنية آبيرة أمام ارتفاع حدة الخالف والصراع ما بين العائالت وداخل آل المنوط بها إنجاز مهام 
وأآد خضر أن حرآته ستفوز . عائلة ، األمر الذي انعكس على مكانة ووجود حرآة فتح ومستقبلها

في االنتخابات ألآثر من سبب أهمها عدم وجود منافس قوي أمام قرار حماس بعدم المشارآة في 
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ا ستخسر على المدى البعيد الكثير من العناصر واألنصار والذين لم يتم إرضاؤهم االنتخابات، إال أنه
تحدد قوائم المرشحين، وهذا سوف يؤثر بشكل  معايير التنظيمية التي آان يجب أنفي ظل غياب ال

  .آبير على نسبة فوز فتح في أية انتخابات سياسية قادمة
بما في ذلك رد فعل اللجنة األهلية لرقابة  أيضا ردود فعل الفصائل األخرىاستعرضت الصحيفة 

االنتخابات، والتي رفضت في مجملها قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس المحلية 
واعتبرته ضربة للعملية الديمقراطية وطالبت مجلس الوزراء بالتراجع عنه، آما ورد في بيانات 

وحزب الشعب والمبادرة الوطنية والقوائم  منفصلة صادرة عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية،
إن الجبهة  ":عن الجبهة قولها التشريعيونقلت الصحيفة عن خالدة جرار عضو المجلس . المستقلة

منع سير هذه  بهدفاالنتخابات واعتبرته ضربة للديمقراطية ، وأنه جاء  تأجيلفوجئت بقرار 
آما اعتبرته إلغاء . موحدة حسب قولهاتشكيل قوائم وطنية " مسرحية"العملية، خاصة بعد فشل

للتعددية وضربا لالستحقاق الديمقراطي بحجة وجود ضغوط عربية ودولية للتأجيل، منوهة إلى 
  ".أن العملية الديمقراطية ملك للجميع

ومثل هذا الموقف تضمنته تصريحات للدآتور مصطفى البرغوثي  أمين عام المبادرة الوطنية الذي 
لم يعط  أي مبرر وهو غير مقبول، وأنه ال مبرر لقول أن القرار اتخذ بهدف إن القرار :" قال

هذا :" وأضاف.قرار تحديد موعد االنتخابات أصال ذصيانة الوحدة وتحقيق المصالحة، وإال لما اتخ
  .القرار غير مقنع ومرفوض ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية

 يفاجئإن القرار لم :" ر سابقة خطيرة، وقالعمر عساف من القوائم المستقلة القرابدوره اعتبر 
القوائم المستقلة ، وأنها آانت تتوقع التأجيل في ظل عدم وجود توافق، متهما البعض دون أن 

  ."  يسميه بمحاولة تفصيل انتخابات محسوبة النتائج
في حين اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية هذا القرار مخالفة صريحة لقانون 

ودعا الناطق إلى احترام نص المادة الخامسة من القانون . 2005لعام  )10( االنتخابات المحلية رقم
اقتضت ذلك  إذاالمذآور الذي يلزم مجلس الوزراء بتحديد مدة التأجيل بما ال يتجاوز أربعة أسابيع 

  .ضرورات سالمة االنتخابات
لى لسان أمينه العام بسام شعب عآما خصصت القدس مساحة إضافية من ردود الفعل لحزب ال

الذي أآد رفضه تأجيل االنتخابات أو إلغائها، باعتبارها الطريقة األفضل لممارسة الحق  الصالحي
  .اإلنساني والوطني

في حين نقلت الصحيفة عن بيان للجنة األهلية لرقابة االنتخابات طلب اللجنة من رئيس الوزراء 
ون والعملية الديمقراطية وإلغاء قرار التأجيل باعتباره مخالفة ومجلس الوزراء االحتكام إلى القان
  .10/2005رقمصريحة لقانون االنتخابات المحلية 

على لسان سامي أبو زهري المتحدث باسم  "القدس"من قرار التأجيل ، فأوردته حماس أما موقف 
تنقل الصحيفة عن  حماس، وجاء في ذيل تقريرها المنشور على الصفحة الرابعة والثالثين ، حيث

وصراعات  إن تأجيل االنتخابات المحلية ناتج عن خالفات داخل حرآة فتح:" أبو زهري قوله
واعتبر أبو زهري أن . "داخلية حول عمليات وقوائم الترشيح وال عالقة للتأجيل باعتبارات وطنية

ابة لمطالب التصريحات التي صدرت عن بعض المسئولين في فتح وتفيد بأن التأجيل جاء استج
  .حماس غير صحيحة وتفتقد للمصداقية
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الصحيفة تطرقت إلى موضوع انتخابات المجالس المحلية في الصفحة التاسعة عشرة المخصصة 
، ما يشير في حينه حزيران ثالثة مقاالت من الحادي عشرللمقاالت، حيث نشرت في عددها ليوم 

لكن آتاب هذه المقاالت  ابات المجالس المحلية ، إلى األهمية التي آان المجتمع المحلي يوليها النتخ
لم يكونوا على علم بالقرار، لكن  لكونهملم يتطرقوا إلى قرار التأجيل الذي اتخذ على نحو مفاجئ ، 

ومن عناوين تلك المقاالت ومضامينها أآدت على ما آان يدور من نقاشات في الشارع الفلسطيني 
وهو ما واآبته الصحيفة  ة والصراعات الداخلية المرتبطة بها،جدال بشأن تشكيل القوائم االنتخابي

في مقال للكاتب محمد يرد آما  مش لحرية الرأي والتعبير،افي صفحاتها من ه أتاحتهمن خالل ما 
في هذه األيام " :يقول الكاتب. " بين الجزر والمد..االنتخابات البلدية ":عميرة من نابلس بعنوان
الجدل بلغ " . وطن"دن الكبيرة ومنها نابلس على من يرأس قائمة آثر الجدل خاصة في الم

ذروته والتخوف من العواقب نتيجة اللهجة الحامية والتدخالت فيها ، وهناك ألف سؤال وسؤال 
الخشية واضحة والتخوف مما هو قادم أآثر :" ويتابع آاتب المقال. "على من يرأس القائمة

مود عباس أبو مازن رئيس حرآة فتح وقائدها العام وأآثر، ومن هنا نريد من الرئيس مح
منطقه السليم والعادل الوحدوي المعروف بحنكته ودرايته وحرصه على المواطن الفتحاوي ومن 

  " .يحسم هذا الجدل ويضع حدا للبلبلة في الشارع النابلسي أن 
  

 آما أن ما تضمنته المقاالت األخرى، ومواآبة الصحيفة لما آان يجري من نقاشات، أآدت على
وما يطرحه رجل الشارع من  وعكست توجهات هذا الرأي،  أهمية االنتخابات لدى الرأي العام،

تساؤالت حول أهلية بعض المرشحين، وما إذا آانت تنطبق عليهم شروط الترشح، أو تولي 
وفيه تؤآد  "االنتخابات الفلسطينية"ما يعكسه مقال آخر للكاتبة ناهد الحلتة بعنوان ، وهوالمناصب

الكاتبة على أهمية االنتخابات الجديدة، لكنها تطرح جملة من التساؤالت تعكس جدال آخر يتعلق 
فسه والذي السؤال الوجيه الذي يطرح ن:" تقول الكاتبة. بالغاية من االنتخابات، وآفاءة المرشحين

هل قام بتقييم : من تظاهر بأنه الشخص المناسب العتالء هرم المجلس البلدي  يوجه على آل
هل اطلع وفهم شروط ومتطلبات المنصب  واالئتمانية؟نفسه بكافة جوانبها الشخصية والمهنية 

وتساؤالت أخرى عديدة تطرحها الكاتبة آانت في الواقع مثار حديث ونقاش يومي لم ينقطع  الجديد؟
ة االنتخابات، والتي ربط البعض اآلخر بين إجرائها ومستقبل الديمقراطية الفلسطينية ، آما يرد عشي

الديمقراطية الفلسطينية واالنتخابات :"في مقال للكاتب جاد آنعان الطويل في مقال له بعنوان
 نأمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إعطاء فرصة:" يقول الكاتب. "إلى أين؟.. المحلية 

للمواطن الفلسطيني بالمشارآة االنتخابية ترشحا وانتخابا، مشارآة المواطنين أفرادا وهيئات، 
مستقلين ومسيسين بحيث تعطى فرصة للكفاءات الفلسطينية الفردية ومن خالل التجمعات 
بالنهوض بمجتمعنا الفلسطيني عبر برامج انتخابية حقيقية قابلة للتنفيذ ولمصلحة المجتمع 

نتخابات تشريعية تنهض ا تقودنا إلىوليكن نموذج انتخابات التجمعات المحلية مرحلة بعمومه، 
  ".بالقضية الفلسطينية
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حيث برز  على صفحتها األولى بتغطيتها لهذا الحدث "القدس"تميزت عن  "األيام"صحيفة 
حزيران من الحادي عشر ثالثة أعمدة لرئيسية الصحيفة في عددها الصادر ليوم  ثانيا وعلىعنوانا 
  : ما يعكس أهمية هذا القرار وفق ما ترى الصحيفة ، وباللون األحمر2010

  
  

  الحكومة تقرر تأجيل االنتخابات 
  المحلية لمنح فرصة لتحقيق المصالحة

  

  
  

تورد سبب  "األيام"التي لم تورد في عنوانها أسباب التأجيل ، نجد أن  "القدس"وخالفا لصحيفة 
، آما ورد في بيان وزارة الحكم المحلي ، والتي "فرصة لتحقيق المصالحةمنح "هذا التأجيل وهو 

وقال وزير الحكم :" أوردته الصحيفة في نص تقريرها على شكل تصريحات للوزير خالد القواسمي
المحلي خالد القواسمي إن سبب تأجيل االنتخابات استند إلى نصائح عربية وإقليمية ودولية 

  ".للمصالحة الداخلية ورفع الحصار عن غزةبتأجيلها آون هناك فسحة 
على عمود واحد مع  هذا الربط بين تأجيل االنتخابات وتحقيق المصالحة برز واضحا أيضا في خبر

  :ورد فيه "األيام"عنوانا منفصال في تقرير حمل  17تتمة على صفحة 
  

  يزيد :منيب المصري
  فرص نجاح وفد المصالحة

  

  
  

وهو رئيس وفد المصالحة ترحيبه بقرار التأجيل، معربا عن أمله أن وتنقل الصحيفة عن المصري 
نعتقد أن هذا القرار يخدم :" وقال .تتحقق المصالحة الوطنية قبل تحديد موعد جديد لهذه االنتخابات

الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة التي نأمل أن تتم خالل وقت قريب ، ما يتيح لجميع القوى 
  ".ة فيهاوالفصائل المشارآ

لردود الفعل على القرار عدم إشارتها إلى موقف حرآة فتح المؤيد  "األيام"والالفت في تغطية 
للتأجيل، لكنها أشارت إلى فتح من خالل اتهامات الفصائل األخرى لها بالوقوف وراء هذا القرار، 

  .دون أن تشير أيضا إلى دوافع تأييد فتح لقرار مجلس الوزراء
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ردود فعل الفصائل األخرى خاصة المنضوية في إطار منظمة التحرير التي  "األيام"وأوردت 
في  ،"القدس"أوردناها آنفا، دون أن تتوسع بعرض ردود فعل هذه الفصائل آما فعلت صحيفة 

حين لم تتطرق الصحيفة إلى موقف حماس من هذا القرار ، آما تجاهلت موقف اللجنة األهلية لرقابة 
  .للقرار "القدس"فان ظهرا في تغطية صحيفة االنتخابات، وهما موق

وبدا واضحا أن القضية األساس بالنسبة للصحيفة هو أن التأجيل مرتبط بقضية المصالحة الوطنية ، 
لموقف حرآة فتح حيث  "األيام"لهذا جاء الربط بين القضيتين، لكن ما ال يمكن فهمه هو تجاهل 

آما أن فتح آانت متهما رئيسيا من قبل الفصائل سارعت األخيرة بتأييد القرار والترحيب به، 
  !بالوقوف وراء التأجيل ، فلماذا تغاضت الصحيفة عن طرح موقف فتح؟

لكن بعيدا  ،"األيام"في المقابل آانت قضية االنتخابات المحلية حاضرة في الصفحات األخرى من 
حزيران  حادي عشر منالففي يسار صفحتها السابعة من عددها الصدر ليوم . عن قرار تأجيلها

ودين خبرا عن ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي في ذات منشرت الصحيفة على ع 2010
، وخبر آخر نشرته الصحيفة في صفحتها الثامنة عن لقاءات نسوية اليوم الذي اتخذ فيه قرار التأجيل

العمل الخاصة بوزارة  في ورشةبحث المشارآون  حول االنتخابات عقدها اتحاد المرأة الفلسطينية،
الصحيفة في نص خبرها  ، حيث نقلت تطوير مهارات رؤساء الهيئات المحليةالحكم المحلي سبل 

مشيرا :".. عن وزير الحكم المحلي خالد القواسمي تأآيده على أهمية وشرعية  االنتخابات المحلية
ألجواء بشفافية ونزاهة ال أمام الجميع لخوضها ووفرت آل اإلى أن الجهات المختصة فتحت المج

، إال أن حماس قاطعتها في الضفة الغربية ولم تسمح للجنة االنتخابات بممارسة مهامها في قطاع 
  ".غزة

  
من أي مقاالت عن قضية انتخابات المجالس المحلية،  "األيام"في حين خلت صفحة المقاالت في 

بخاري في آاريكاتيره المنشور على لكن هذه القضية استأثرت باهتمام رسام الكاريكاتير بهاء ال
، فيما اقتراعصندوق فيه يظهر  "تأجيل االنتخابات المحلية": بعنوان الصفحة األخيرة من الصحيفة

 .، في إشارة إلى أن هذا القرار قد يؤدي حالة من الفراغ يدور الجميع حوله في دائرة مفرغة
 

اختارت األذن اليمنى من صفحتها األولى  "واأليام" القدس"، وخالفا ل"الحياة الجديدة"صحيفة 
موقعا لخبر تأجيل االنتخابات المحلية، حيث نشرته في إطار وعلى عمودين، وعنونته باللون 

  :إلى أسباب التأجيل "القدس"األحمر دون أن تشير هي األخرى آما هو الحال بالنسبة ل
  

  مجلس الوزراء يقرر تأجيل
  سمىأجل غير م إلىاالنتخابات المحلية  
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واستهلت الصحيفة تقريرها بالحديث عن جلسة مجلس الوزراء التي اتخذت فيها قرار التأجيل، 
وتلقي لجنة االنتخابات المرآزية نص القرار قبل أن تعلن األخيرة في بيان نشرته على الصفحة 

معربة عن  ومةوباللون األحمر عن تأجيل االنتخابات تنفيذا لقرار الحك "الحياة الجديدة"األولى من 
اإلرث الديمقراطي في فلسطين، والذي قالت اللجنة أنه يكون لقرار التأجيل أي أثر على  أملها بأن ال

  .أصبح نهجا نعتز به ونفتخر
لكن الصحيفة توسعت في تغطيتها لهذا القرار في صفحاتها الداخلية ، حيث نشرت في صفحتها 

تقريرا احتل نحو نصف الصفحة تضمن  2010 حزيران الحادي عشر منالثالثة من عددها ليوم 
عنوانا فرعيا لردود الفعل المؤيدة والمعارضة، أما العنوان الرئيس فاشتمل فقط على بيان وزارة 

بالمستجدات وطلب بعض "الحكم المحلي الذي يبرر تأجيل االنتخابات، ويعتبره استجابة لما أسماه 
  ".الدول العربية

يشير  مراسل الصحيفة ووآاالت دون أنفقد استند إلى  معلومات،ه من أما فحوى التقرير وما تضمن
التي  "األيام"و" القدس"، على خالف أو من آال الطرفين أجنبية،إلى آونها وآاالت محلية أو 
  .استندت إلى تقارير مراسليهما

الذي ورد واستعرض التقرير بداية بيان وزارة الحكم المحلي بشأن قرار التأجيل، وهو ذات البيان 
رضة ، استهلتها ا، ثم استفاضت بردود فعل الفصائل الوطنية المؤيدة والمع "األيام"و"القدس"في 

برد فعل فتح الذي أشاد بالتأجيل ورحب به آما ورد على لسان محمد المدني عضو اللجنة المرآزية 
وتجاهلته  "القدس" لحرآة فتح، ومفوض االنتخابات في الحرآة، وهو ذات الموقف الذي نشرته

ثم أتبعته بموقف اللجنة األهلية لرقابة االنتخابات التي وصفت قرار الحكومة بأنه غير  ".األيام"
  .قانوني وغير ديمقراطي

آما خصصت الصحيفة مساحة لردود الفعل الصادرة عن الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير 
وحزب الشعب، والمستقلين والمبادرة  الفلسطينية خاصة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ،

تميزت عن  "الحياة الجديدة"، لكن "األيام"و" القدس"، وهي مواقف وردت أيضا في الوطنية، 
الصحيفتين األخريين بالتوسع في متابعة ورصد ردود الفعل على هذا القرار، وأضافت إليها رد فعل 

عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  قوى سياسية أخرى مثل حزب فدا، والنضال الشعبي،  وحنا
التحرير، وحاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حرآة فتح الذي قال أنه توقع تأجيلها وربط هذا 

ل أن تجرى التأجيل بقضية المصالحة الوطنية، وإعطاء وفد المصالحة مزيدا من الوقت لتحقيقها قب
ا أورد ردود فعل أخرى لم ترد في آم. حماس أنها ستقاطعهااالنتخابات التي أعلنت 

لمرشحين لهذه االنتخابات من بينهم الدآتور سمير حزبون أحد المرشحين  "األيام"و"القدس"
بمثابة خطوة تفقد الناس الثقة، وتضع المواطن أمام "النتخابات بلدية بيت لحم الذي اعتبر التأجيل 

حيفة عن وليد أبو جورة عضو إقليم فتح في حين تنقل الص .أسئلة عدة منها ما هو مصير البلديات
في بيت لحم قوله أنه صعق من القرار، ألنه جاء في آخر لحظة، حيث آان من المفروض أن ال 

  ..".يحدث التأجيل 
تصريحا مستقال لنبيل  "الحياة الجديدة"أما على الصفحة الثامنة عشرة من الصحيفة ، فتورد 

رار تأجيل االنتخابات لما ينطوي عليه من فشل ذريع في عمرو القيادي في حرآة فتح ينتقد فيه ق
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الحفاظ على المؤسسات الوطنية وتطويرها واعتماد صناديق االقتراع آوسيلة وحيدة لممارسة 
  .الديمقراطية

فقد تم تجاهل موقف حماس من قرار التأجيل، علما بأن  "األيام"وآما هو الحال في صحيفة 
  .ولت موقف هذه الحرآة آما ورد على لسان سامي أبو زهريوحدها هي من تنا "القدس"صحيفة 

حة األخيرة من الصحيفة وفي زاوية فأما صفحة المقاالت ، فلم تتضمن إال مقاال واحدا على الص
استعرض فيه قرار  "تداعيات تأجيل االنتخابات"للكاتب عادل عبد الرحمن بعنوان "نبض الحياة"

وآذلك مبررات وأسباب التأجيل، ليختم مقاله احة الداخلية، في السالتأجيل وما أحدثه من إرباك 
وضرورتها ، غير أنها ليست ملحة اآلن،ألن الشروط  العملية الديمقراطية على أهميتها:" بالقول

  ".ال المحلية وال الرئاسية وعدم التسرع في إجراء االنتخاباتالداخلية والخارجية تفرض التريث 
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 :الصفحة األولى آما وردت في العدد
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 :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير

 


