
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للنقاش قبل إقرارها وتخضعها المسودة المصريةالفصائل ترحب ب
   قادة امنيين من الضفة قبل االتفاق مع حركة فتح٤حماس تشترط طرد 
أي حوار يتجاوز عودة قادة األجهزة األمنية إلى أماكن عملهمد بنسف فصيل فتحاوي يهد  

  الفلسطينيون غير ناضجين لحل مؤلم: باراك
   نقل إلى بيريز رسالة ضمانات خليجية"إسرائيل"السفير األردني في ": الجريدة الكويتية"

 "لدى الفلسطينيين اآلن عملية سالم هي األكبر شأنا منذ عدة سنوات: "رايس

 ويؤكد قبول يرفض التنحي عباس
 جامعةالي قرار تتخذه أل السلطة
  بخصوص الحوارالعربية

  
 ٤ص ...

 ٢١/١٠/٢٠٠٨١٢٣٣الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٣٣:         العدد         ٢١/١٠/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥   يعلن نّيته ترشيح نفسه ثانية لمنصب الرئيسعباس .٢
 ٥ التحرير وأهدافها الوطنيةحكومة التوافق الوطني يجب ان تلتزم ببرنامج منظمة ": التنفيذية" .٣
 ٥ االقتراحات المصرية تشكل األساس إلنهاء االنقسام: ادحّم .٤
 ٦ عمرو دعا الفعاليات الشعبية والجماهيرية للضغط باتجاه انجاح جهودالقاهرة لرأب الصدع .٥
 ٦ سنتعامل مع الحوار بايجابية النهاء االنقسام وعودة الشرعية الى غزة: الكيالم .٦
 ٦  سياسي وليس قانونياًعباس الخالف على والية :الصالحي .٧
 ٦  ع الحصارالخضري يدعو إلنجاح الحوار الوطني إلنهاء حالة االنقسام والعمل المشترك لرف .٨
 ٧ محيسن يدعو إلى تفعيل عمل االتحادات الشعبية المنضوية في إطار منظمة التحرير .٩
 ٧  دولة في معظم الضفة والقدس: ولمرتأعباس يكشف عرضاً قدمه .. .لقاء أخير بينهما .١٠
 ٧  الخيار األردنييرفض  عباس .١١
 ٨  ١٩٤٨ثمن مبادرة تأتي من العرب منذ عام أمبادرة السالم العربية بأنها  يصف عباس .١٢
 ٨  أبو ردينة يحذّر من الدعوات اإلسرائيلية لسالم إقليمي  .١٣
 ٨  بشأن التسوية" إسرائيل" قمة عربية لفحص نوايا قريع يدعو إلى .١٤
 ٩  "إسرائيل"تصريحات بيريز بشأن التفاوض تؤكد أنه أخبث قادة : مصطفى البرغوثي .١٥
 ٩  نقل رسالة من بوش لألسدينفي عباس  .١٦
 ٩ عودة أحمد حلس إلى غزة ال تحتاج إلى وساطة من أحد:  زيارة الرجوب للقطاع نافياًالنونو .١٧
١٠  رئيس المجلس التشريعي باإلنابة سيزور عدة دول عربية وإسالمية قريباً .١٨
١٠  تفقد أوضاع قطاع غزةرحب بزيارة لوفد برلماني كبير ليالمجلس التشريعي الفلسطيني  .١٩
١٠  استعداد كامل للتعاون: رسالة من عباس إلى بريناقالَ زكي  .٢٠
١٠ ون االجتماعية في غزة تحذر من كارثة إنسانيةؤوزارة الش .٢١
١١   ي قمعا حرية الرأي والتعبير في فلسطيناالنقسام واالنفالت األمن: دراسة .٢٢
    

    :المقاومة
١١  للنقاش قبل إقرارهاها ع وتخضالمسودة المصريةالفصائل ترحب ب .٢٣
١٣  تنشر النص الحرفي لمسودة االتفاق الذي سلمته مصر للفصائل الفلسطينية" القدس العربي" .٢٤
١٥   قادة امنيين من الضفة قبل االتفاق مع حركة فتح٤حماس تشترط طرد  .٢٥
١٥  أي حوار يتجاوز عودة قادة األجهزة األمنية إلى أماكن عملهمفصيل فتحاوي يهدد بنسف  .٢٦
١٥  ح بالحوار ولن نمكنها من الهروب من استحقاقاتهسنالحق فت: مشير المصري .٢٧
١٦  استمرار لقاءات عباس مع اولمرت خضوع لإلمالءات الصهيونية: البردويل .٢٨
١٦   وكل حقوق شعبنا محط اهتمام قيادتناحق العودة : مفتي القدس في عين الحلوة .٢٩
١٧  الديمقراطية تبحث مع سليم الحص ضبط األمن وإعادة إعمار مخيم نهر البارد .٣٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧  بيريز يمنح ليفني مهلة إضافية لتشكيل حكومة إسرائيلية .٣١
١٧ س لمشعلواشنطن عن رسالة رايفني تسأل لي ":الجريدة الكويتية" .٣٢
١٨  الفلسطينيون غير ناضجين لحل مؤلم: باراك .٣٣
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١٨  ٤٨من نشر صور قتل مدنيين فلسطينيين عام " يديعوت أحرونوت"ضغوط منعت  .٣٤
١٨  مع لبنان" لسالم طويل األمد" تقترح مبادرة منفصلة "إسرائيل" .٣٥
١٩     موقع إسرائيلي ينشر صورة للبابا بنديكت مرفقة بشعار النازية  .٣٦
١٩ ليط ينصبون قفصا أمام بيت باراكاأصدقاء ش .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٩  انفجار خطير في القدس والمنطقة بأكملهامن ذر ح المسيحية تالجبهة اإلسالمية .٣٨
١٩  دعوة المواطنين للتواجد اليوم في االقصى لصد اعتداءات المتطرفين اليهود .٣٩
٢٠   الفردية ضد انتهاكات االحتالل الفلسطينيةاإلعالن عن انطالق حملة الشكاوى .٤٠
٢٠  "إسرائيل"فلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية بسبب تصديرها أسلحة إلى  .٤١
٢٠  القطاع مصر بالضغط على السلطة الدخال جوازات السفر الى وا طالبذوو مرضى غزة .٤٢
   

   :صحة
 ٢٠   بعد وفاته مريض من قطاع غزةجسمح بعالاالحتالل ي .٤٣
   

   : األردن
٢٠  نقل إلى بيريز رسالة ضمانات خليجية"إسرائيل"السفير األردني في ": الجريدة الكويتية" .٤٤
   

   :لبنان
٢١   صمت العرب جريمة كبرى بحق فلسطين: فضل اهللا .٤٥
   

   :إسالميعربي، 
٢١  الحوار الذي دعت إليه مصر للتوقيع وليس للبحث أو النقاش: مصدر مصري .٤٦
٢١   المؤتمر االسالمي يحذر من استمرار االستيطان في القدس الشرقية .٤٧
٢٢  حراًأول قافلة إغاثة مصرية تصل الى غزة ب .٤٨
٢٢  عالق يعبرون معبر رفح اليوم بشكٍل استثنائي ٥٠٠ .٤٩
٢٢ اتحاد الكتاب العرب يرفض المشاركة باحتفاالت القدس داخل فلسطين .٥٠
٢٢  باباجان يأمل بتحريك المسار السوري اإلسرائيلي .٥١
٢٣  إيران تهدد برد حازم على أي عدوان إسرائيلي .٥٢
   

   :دولي
٢٣  "لدى الفلسطينيين اآلن عملية سالم هي األكبر شأنا منذ عدة سنوات: "رايس .٥٣
٢٣  "بيئة فلسطينية نظيفة" ماليين يورو لدعم ٥أوروبا تقّدم  .٥٤
٢٣  وفد برلماني دولي يستعد لزيارة غزة الشهر المقبل للتضامن مع المحاصرين .٥٥
٢٤   مليون دوالر١٠٠الحصار على غزة عطّل مشاريع إنشائية وتطويرية كلفتها ": ونروااأل" .٥٦
٢٤  ة حماس وشعبيةرنسا شريك رئيسي وال يمكن الحد ان يشكك في قوف :سفير فرنسي سابق .٥٧
٢٤  األزمة المالية تلحق خسائر بصندوق موظفي األونروا .٥٨
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    :مختارات
٢٥   تريليون دوالر ناتج الدول العربية واحتياط العمالت يتجاوز تريليون دوالر٢,٤ .٥٩
 ٢٥   ماليين شخص بال عمل٢١٠: منظمة العمل الدولية .٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  هاني المصري... نعم للمشاركة وال للمحاصصة الفصائلية .٦١
٢٧  يب الرنتاويعر...  إذ تعيد اكتشاف مبادرة السالم العربية؟"إسرائيل" .٦٢
٢٨   عبد الوهاب بدرخان ... !نجاح الحوار قبل التحاور .٦٣
٢٩  عيسى القدومي... "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان بين التنظير والواقع" .٦٤
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   قرار تتخذه الجامعة العربية بخصوص الحواريأل ي ويؤكد قبول السلطة التنحرفضي عباس .١

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن مصر أن رام اهللا من  ٢١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية ذكرت 
يكون قاعدة النطالق الحوار الوطني الشامل في "أرسلت الى الفصائل الفلسطينية مسودة مشروع اتفاق 

الدعوة الى تشكيل حكومة توافق وطني "وقال إن النص يتضمن ".  في التاسع من الشهر المقبلالقاهرة
لمدة معينة تعد النتخابات رئاسية وتشريعية وال تؤدي الى إعادة الحصار أو المقاطعة االقتصادية 

مساء األحد وأكد عباس خالل لقاء  ".باإلضافة لبحث القضايا األخرى كمنظمة التحرير واألجهزة األمنية
استعداده إلجراء االنتخابات "في المقاطعة في رام اهللا مع عدد من رؤساء ومديري التحرير الفلسطينيين 

السلطة تقبل أي قرار تتخذه جامعة الدول العربية "وشدد على ان  ".اليوم أو في أي وقت يتم االتفاق عليه
مساعدة على إعادة تشكيل األجهزة ثالث نقاط هي وجود عربي ما لل"وشدد على ". بخصوص الحوار

  ".األمنية، وحكومة توافق وطني وااللتزام باالتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير
 الرئيس محمود  إلى أنرام اهللا، محمد يونسنقالً عن مراسلها في  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة وأشارت 

الوطني الشهر المقبل في عباس كشف ان مصر وجهت دعوات الى الفصائل الفلسطينية إلطالق الحوار 
  ."تسلمنا المشروع المصري، وسنذهب الى القاهرة للتحاور": وقال. القاهرة

الرئيس  أن  محمد إبراهيم،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٢١/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية وأوردت 
ر يوم في  يناير المقبل هو آخ/ كانون الثاني٩محمود عباس رفض ما تقوله حركة حماس بأن يوم 

 من القانون تتحدث عن انتخابات متزامنة وما يقال غير ذلك هو ٣٤إن المادة "الوالية الرئاسية، وقال 
 من خبراء القانون الدستوري في مصر، وخالصة ما قالوه هو ٦غير قانوني، وتوجهنا بالسؤال إلى 
، "نة اليوم، أو أمس، أو غداًأنا مستعد النتخابات متزام"وقال . "انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة

حماس أصرت على الحوار الثنائي، ونحن نرفض الحوار الثنائي ألن ": وقال. "االبتزاز من أحد“رافضاً 
مطلوب وجود عربي ما، إلعادة بناء "وشدد على أنه في الحوار . "القضية ليست بين فتح وحماس

بشرط أال تعيد الحصار علينا مرة أخرى، وان األجهزة األمنية، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، 
تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وان تسير البالد، وتحضر النتخابات تشريعية ورئاسية 

  . "متزامنة على أساس القانون
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  يعلن نّيته ترشيح نفسه ثانية لمنصب الرئيسعباس .٢
نيته ترشيح نفسه لدورة أخرى في رئاسة السلطة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن 

وقد رشح عن أبو مازن أنه  .الفلسطينية وذلك في حال أعلن عن إجراء اإلنتخابات في السلطة الفلسطينية
يعتمد في نيته تلك على تعديل القانون الفلسطيني الذي يمنع، في صيغته الحالية، أن يترشّح الرئيس 

كما يؤسس الرئيس الفلسطيني على اإلمكانية المتاحة له إلرجاء .. دةالفلسطيني ألكثر من دورة واح
 .٢٠١٠موعد اإلنتخابات حتى العام 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 حكومة التوافق الوطني يجب ان تلتزم ببرنامج منظمة التحرير وأهدافها الوطنية": التنفيذية" .٣

 منظمة التحرير الفلسطينيةلتنفيذية ل اللجنة ا انرام اهللامن  ٢١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية ذكرت 
عن تقديرها للجهود المهمة والحريصة التي تبذلها القيادة المصرية من أجل التغلب على جميع  عبرت

وعبرت اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بموقف قيادة فتح في االصرار على الحوار . عوامل االنقسام
  .اوالت االقصاء للفصائلالشامل، ورفض قاعدة المحاصصة واالستئثار، ومح

 ان أكداللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن ) وفا (نقالً عن وكالة ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة وجاء في 
هدف الحوار الوطني يتمثل أساسا في استعادة وحدة الوطن، ووحدة جميع الفصائل والقوى الوطنية، 

ضد شعبنا، سواء من حيث تشكيلها أو برنامجها وتشكيل حكومة توافق وطني ال تقود إلى عودة الحصار 
السياسي والوطني الذي ينبغي في جميع األحوال ان يلتزم ببرنامج منظمة التحرير وأهدافها الوطنية، 
كذلك العمل على إعادة بناء أجهزة األمن على أسس مهنية ووطنية وبمساعدة عربية لتحقيق هذا الهدف، 

 .ريعية ورئاسية متزامنةواإلشراف على إجراء انتخابات تش
  
 االقتراحات المصرية تشكل األساس إلنهاء االنقسام: ادحّم .٤

 المستشار السياسي للرئيس عباس، نمر حماد،  أنرام اهللامن  ٢١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية ذكرت 
ان كل ال بديل عن الحوار، مشيرا الى "أكد ان القيادة الفلسطينية مازالت تدرس الورقة المصرية، وقال 

المحاوالت من قبل حركة حماس التصرف كأن هناك سلطة ثانية في قطاع غزة ال تخدم سوى االحتالل 
داعيا حماس الى ادراك مصلحة الشعب الفلسطيني التي تقضي التراجع عن كثير من األمور التي قاموا 

  ".بها في قطاع غزة، وان يتم فتح صفحة جديدة في اقرب وقت ممكن
 نمر حماد قال إن االقتراحات المصرية أن) وفا( نقالً عن وكالة ٢١/١٠/٢٠٠٨الجديدة الحياة وأوردت 

الورقة المصرية تتعاطى "إن  "وفا" وأضاف في تصريح لـ،تشكل األساس إلنهاء حالة االنقسام الداخلي
 بايجابية وموضوعية مع األزمة الفلسطينية ألنها تتحدث عن أهمية تشكيل حكومة من شخصيات وطنية

يتم التوافق عليها تكون قادرة على التعامل مع الواقع الفلسطيني واالقليمي والدولي وال تقود إلى إعادة 
ان هذه كانت رؤية الرئيس عباس منذ البداية لحل "وأكد حماد ". فرض الحصار على الشعب الفلسطيني

ان النقطة الثانية في االقتراحات "ل وقا". االنقسام الداخلي الفلسطيني وإعادة اللحمة إلى الوحدة الفلسطينية
المصرية تعنى بإعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية والنقطة الثالثة تتعلق بإجراء 

واضاف ". انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في وقت متفق عليه وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني
 االقتراحات المصرية هي في غاية األهمية وسيتم بحثها من أجل إن النقاط الثالث التي تتضمنها ورقة

 وشدد حماد على أنه ال بديل عن إجراء الحوار .بدء الحوار الشامل الذي هو باستمرار مطلب للقيادة
موضحا ان كل المحاوالت من قبل حركة حماس بالتصرف كأن هناك سلطة ثانية في قطاع غزة ال تخدم 

عن أمله بان تكون حركة حماس قد ادركت مصلحة الشعب الفلسطيني والتي وأعرب . سوى االحتالل
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تقتضي التراجع عن كثير من األمور التي قاموا بها في قطاع غزة وأن يتم فتح صفحة جديدة في أقرب 
 .وقت ممكن

  
  الشعبية والجماهيرية للضغط باتجاه انجاح جهودالقاهرة لرأب الصدعالفعالياتعمرو دعا  .٥

 شدد نبيل عمرو سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية على :وفا –القاهرة 
أهمية استمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية للضغط على الفصائل للتجاوب االيجابي مع الجهود 

 .المصرية لرأب الصدع وحل الخالفات الداخلية وإنهاء حالة االنقسام السياسي والجغرافي
 ٢١/١٠/٢٠٠٨اة الجديدة الحي

  
  مع الحوار بايجابية النهاء االنقسام وعودة الشرعية الى غزةسنتعامل: المالكي .٦

رياض المالكي أن جلسات الحوار . أكد وزير االعالم والناطق باسم حكومة تسيير االعمال د: رام اهللا
ماس وانما ستضم جميع التي ستعقد في التاسع من الشهر المقبل في القاهرة لن تقتصر على فتح وح

سنتعامل مع الحوار بكل ايجابية إلنهاء، حالة االنقسام وعودة الشرعية الى قطاع غزة، "وقال  .الفصائل
وهدد المالكي بالضرب بيد من حديد لكل من ". وصوال الى الوحدة التي تمكننا من التفاوض بشكل أقوى

المحاوالت المتكررة لبناء "وقال . الى حماسيحاول المس بالنظام واألمن في الضفة في اشارة واضحة 
  ".خاليا مسلحة سوف تلقى عقابها مشيدا بما تقوم به االجهزة األمنية في مكافحة تلك الخدايا
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  سياسي وليس قانونياًعباس الخالف على والية :الصالحي .٧

لرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون وصف بسام الصالحي مستشار ا: عبد القادر فارس -غزة 
الحوار الداخلي واألمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الحوار الشامل المرتقب للفصائل الفلسطينية في 
القاهرة في نوفمبر المقبل بأنه معقد وصعب وليس من السهل تجاوز العقبات القائمة التي تركها الخالف 

وحذر من انه في حال . ظ إلى أن هناك اتجاهاً لتجاوز العقباتوأشار في حوار مع عكا. بين فتح وحماس
لم تكن هناك اجتهادات في لقاء منتصف الطريق إليجاد حلول فستكون المواقف المتباينة سبباً في تعقيد 

وحول الخالف على انتهاء والية الرئيس ابومازن اعتبر أن هذه النقطة ال تشكل عقبة حقيقية في . الحوار
ر ألنها قضية سياسية أكثر منها قانونية، قائالً إن النوايا إذا كانت جدية فسيتم تخطيها بشكل طريق الحوا

 .سهل
  ٢١/١٠/٢٠٠٨عكاظ 

  
   يدعو إلنجاح الحوار الوطني إلنهاء حالة االنقسام والعمل المشترك لرفع الحصارالخضري .٨

 لمواجهة الحصار على شدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية: الرحمن أنس عبد - غزة
ضرورة إنجاح الحوار الوطني الشامل إلنهاء حالة االنقسام وإعادة الوحدة الوطنية، للعمل المشترك من 

وقال الخضري في تصريح له إن الوحدة  .أجل إنهاء الحصار ومواجهة سياسات االحتالل صفاً واحداً
ء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو والتصالح هي السالح األقوى في مواجهة االحتالل وخططه سوا

القدس أو الداخل الفلسطيني، مشددا على أن ضرورة تهيئة األجواء وترميم العالقات الداخلية، وشكر 
  . مصر على دورها في جمع ولم الصف الفلسطيني

ملف ودعا إلى زيادة التواصل مع مؤسسات حقوق اإلنسان والنشطاء األوروبيين لزيادة حجم التفاعل مع 
الحصار وتفعيله على الصعيد العربي واإلسالمي واألوروبي عبر تنظيم المزيد من الفعاليات واألنشطة 

وطالب الخضري بتضافر وتوحيد جهود  .لممارسة الضغط على حكومة االحتالل إلنهاء الحصار
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اره مؤسسات المجتمع والقوى الفاعلة لفضح سياسات وممارسات االحتالل، خاصة حصار غزة باعتب
مخالفاً لكل االتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان وعقوبة جماعية تتعارض مع أبسط الحقوق التي 

  .كفلها مواثيق حقوق اإلنسان
 في قطاع غزة جون جينغ األخيرة والذي طالب "األونروا"في ذات الوقت، ثمن تصريحات مدير عمليات 

  .السياسيات اس في البداية ثمفيها لمنح سكان غزة حقوقهم ووضع اهتمامات الن
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  تفعيل عمل االتحادات الشعبية المنضوية في إطار منظمة التحريرإلى يدعومحيسن  .٩

 جمال محيسن ووفد من المحافظة، أمس، مقر االتحاد العام للمرأة .زار محافظ نابلس د: نابلس
ضرورة تفعيل عمل "وأكد محيسن  .الدارية لالتحادالفلسطينية، حيث التقى رئيسة وعضوات الهيئة ا

االتحادات الشعبية المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، داخلياً وخارجياً، وايضاً دولياً، 
، كما شدد على ضرورة استعادة "باعتباره شرطاً ضرورياً لتوسيع دائرة عملها وفتح افاق جديدة للتعاون

 .ة الفصائلالوحدة والتوافق بين كاف
 ٢١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  دولة في معظم الضفة والقدس: ولمرتأعباس يكشف عرضاً قدمه .. .لقاء أخير بينهما .١٠

 محمود عباس عن عرض تقدم به رئيس الوزراء ]الفلسطيني ] كشف الرئيس: محمد يونس- رام اهللا 
فة الغربية تقريبا، وكل أحياء القدس كل الض"االسرائيلي ايهود اولمرت إلقامة دولة فلسطينية على 

 في المئة تعطى ٥,٥ من مساحة الضفة في مقابل ٦,٨، مع اجراء تبادل اراضٍ تضم فيه اسرائيل "تقريبا
وقال عباس في  .للدولة الفلسطينية من مناطق حدودية محاذية شمال الضفة وجنوبها وقرب قطاع غزة

لكن انا ":  االثنين في مقر المقاطعة في رام اهللا- ليل االحد لقاء مع كتّاب االعمدة في الصحف الفلسطينية
كنت في ": واستدرك قائال ."بتقريباً كل الضفة، وتقريباً كل احياء القدس) اولمرت(ال اعرف ماذا يقصد 

السابق وجهت اليه مجموعة من االسئلة لم احصل على اجابة عنها، وربما يستطيع االجابة عنها في 
وقال عباس ان  . الجاري٢٧، مشيرا الى لقاء، ربما يكون االخير، بينه وبين اولمرت في "المرة المقبلة

 في "كمب ديفيد" من العرض االسرائيلي الذي قدم في مفاوضات "افضل وأكثر تقدما"عرض اولمرت 
 نسبة "ارتفاع"وقال عباس انه لم يقبل العرض االسرائيلي االخير بسبب . ٢٠٠٠ يوليو عام /تموز
تمزيق " الى ضمها ضمن تبادل االراضي، مشيرا الى ان هذا يؤدي الى "اسرائيل"راضي التي تسعى اال

  ."وحدة االرض، وعدم تواصل اراضي الدولة، والسيطرة االسرائيلية على بعض مصادر المياه
نحن متفقون مع ":  يتم فيه تأجيل القدس، قال عباس"اتفاق اطار"وعن اقتراح اولمرت التوصل الى 

. ولمرت ومع االميركيين على اال نقبل حلوالً جزئية او انتقالية، او تأجيل أي من قضايا الحل النهائيا
نحن ال نقبل تأجيل القدس او اي من القضايا، ولسنا مستعدين . فإما االتفاق على كل شيء او ال اتفاق

  ."لقبول دولة ذات حدود موقتة
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  دنيالخيار األر يرفض عباس .١١

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل لقاء ضم : وكاالتال جمال جمال، و- رام اهللا، غزة 
ان الملك عبد "عدداً من الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في مقر المقاطعة في مدينة رام اهللا مساء االحد 

 مجرد اوهام يرفضها االردن اهللا الثاني يعتبر كل ما يتعلق بدور او وصاية او عودة للخيار االردني
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 األردنية ممتازة - وشدد رئيس السلطة على ان العالقات الفلسطينية  ".رفضا قاطعا كما نرفضها نحن
  .وايجابية

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  ١٩٤٨ثمن مبادرة تأتي من العرب منذ عام أمبادرة السالم العربية بأنها  يصف عباس .١٢

 محمود عباس مبادرة السالم العربية بأنها اثمن مبادرة لفلسطيني الرئيس ا وصف: محمد يونس- رام اهللا 
، ٢٠٠٢اضافة الى اعتمادها من القمة العربية في بيروت عام “: ، وقال١٩٤٨تأتي من العرب منذ عام 

، داعيا » دولة عربية واسالمية٥٧فانها اعتمدت من منظمة المؤتمر االسالمي، وبالتالي هي مقبولة من 
  .»في محيط من السالم“الى التقاط هذه الفرصة ليكونوا االسرائيليين 
  »جرائم المستوطنين“عباس يدين 

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
 أبو ردينة يحذّر من الدعوات اإلسرائيلية لسالم إقليمي .١٣

 على  الفلسطينيةشدد نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة:  وليد عوض واشرف الهور-  غزة ،رام اهللا
االلتزام باالساس الذي نهضت عليه "حيد العادة عملية السالم الى جادة الصواب يتمثل بـ ان السبيل الو

 ."١٩٦٧هذه العملية في مؤتمر مدريد وانهاء االحتالل االسرائيلي لجميع االراضي العربية المحتلة عام 
اك وقال فيها واكد ابو ردينة في تصريح صحافي كان يرد فيه على التصريحات التي ادلى بها ايهود بار

 مبادرة السالم العربية، وان هناك مجاال لطرح خطة سالم اسرائيلية شاملة في "تدرس بجدية"ان اسرائيل 
تمثل اساسا قويا وغير قابل للتجزئة، او االنتقائية "مقابل الخطة العربية، وان مبادرة السالم العربية 

 ويضمن امن واستقرار جميع شعوب ودول للتوصل التفاق سالم شامل وعادل، يعيد الحقوق العربية،
محاولة للتهرب من استحقاقات "وحذر ابو ردينة من ان تكون الدعوات الى سالم اقليمي  ."المنطقة

وأكد أن . "والتزامات عملية السالم، او بديال عن الموافقة الصريحة على مبادرة السالم العربية
واجبة التنفيذ سواء من خالل سالم إقليمي شامل، وفي " االستحقاقات التي تحدثت عنها المبادرة العربية

طليعتها إنهاء االحتالل لجميع األراضي الفلسطينية والعربية السورية واللبنانية المحتلة، وإقامة الدولة 
 ."الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ودون تأجيل أو استثناء أي ملف

  ٢١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  بشأن التسوية" إسرائيل"ة عربية لفحص نوايا قريع يدعو إلى قم .١٤

دعا رئيس لجان التفاوض الفلسطينية مع اسرائيل أحمد قريع أمس، وزراء :  جورج ساسين- باريس 
خارجية الدول العربية إلى عقد اجتماع فوري بإشراف الجامعة العربية، للتداول بشأن موضوع المبادرة 

 "العمل" اسرائيلية مؤيدة، في اشارة الى اعالن زعيم حزب العربية للسالم، بعد بداية صدور مواقف
وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك امس االول وجود توافق بين القادة االسرائيليين على ضرورة اعادة 

ودعا قريع في حديث الى عدد من مراسلي الصحف العربية في . االعتبار الى المبادرة العربية للسالم
 العربية الى عقد اجتماع وزاري عربي فوري لدراسة الرد االسرائيلي االول على الجامعة"باريس، 

يستحق عقد قمة عربية، لذلك أدعو إلى عقد قمة "، معتبراً أن التجاوب االسرائيلي "مبادرة السالم العربية
 فاذا كان نحن نريد سالما حقيقيا": وقال. "عربية فورية بعد االجتماع لفحص مصداقية الطلب االسرائيلي

يعيد الجوالن ويخرج االسرائيليين من مزارع شبعا ويعيد الضفة الغربية وغزة ويقيم دولة فلسطينية 
 ."وعاصمتها القدس ويحل مشكلة الالجئين فنحن نرحب به
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وسئل اذا كانت تصريحات باراك مناورة من اسرائيل إلضاعة الوقت ولفلفة كل الوعود االخيرة، 
ثت اعلى المستويات في اسرائيل بشأن المبادرة العربية الول مرة بهذا المنطق، بما أوال لقد تحد": فأجاب

في ذلك الحديث عن مفاوضات شاملة مع كل الدول العربية، ثانيا أعلنوا ان هذه المبادرة بناءة وجيدة، 
أطراف إذن فلنبدأ العمل ك"وأضاف . "فما علينا اال الترحيب، ثالثا يجب ان نضعهم امام مسؤولياتهم

الدروس "وعزا قريع أسباب التحول االسرائيلي إلى  ."عربية معنية مباشرة أي فلسطين وسورية ولبنان
 ." ضد لبنان وبعض المتغيرات الدولية واالستراتيجية٢٠٠٦والعبر من حرب يوليو 

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  "إسرائيل"قادة تصريحات بيريز بشأن التفاوض تؤكد أنه أخبث : مصطفى البرغوثي .١٥

مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة . قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د: رام اهللا
الوطنية الفلسطينية إن تصريحات الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس بشأن تغيير طابع المفاوضات، تؤكد 

س تصفية القضية الفلسطينية عبر تمييعها القادة اإلسرائيليين على اإلطالق، وهو يسعى لتكري" أخبث"أنه 
إنه لو كان لدى بيريس نية حقيقية للسالم، "وأضاف البرغوثي في تصريح مكتوب . في إطار عربي

  ".ألعلن قبوله المبادرة العربية التي ال يوجد ما هو أوضح منها
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  نقل رسالة من بوش لألسدينفي عباس  .١٦

 محمود عباس انباء تحدثت عن نقل رسالة من الرئيس  الرئيس الفلسطيني نفى: محمد يونس-رام اهللا 
لم ": وقال.  االسرائيلي- جورج بوش للرئيس بشار األسد في شأن المفاوضات على المسار السوري 

لقد ": واضاف. "احمل رسالة من بوش الى االسد، وكل ما قيل في هذا الشأن ال اساس له من الصحة
سد في صورة المفاوضات الفلسطينية مع اسرائيل، وهو وضعني في صورة كل شيء وضعت الرئيس اال

لم احمل رسالة من الرئيس بوش الى الرئيس االسد، ... في ما يتعلق بالمسار السوري، نحن نتبادل الرأي
  ."ولم احمل رسالة من الرئيس االسد الى الرئيس بوش

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  عودة أحمد حلس إلى غزة ال تحتاج إلى وساطة من أحد: ب للقطاع نافياً زيارة الرجوالنونو .١٧

عدم وجود " قدس برس" الطاهر النونو في تصريحات خاصة لـالمقالةحكومة ال أكد الناطق باسم :غزة
قضية : "أي قرار قانوني ضد القيادي في حركة فتح أحمد حلس الموجود حاليا في الضفة الغربية، وقال

 مواطن فلسطيني في غزة إلى القطاع ال تحتاج إلى وساطة من أحد، ولم يحدث عودة أحمد حلس أو أي
أن زار مسؤول األمن السابق في السلطة جبريل الرجوب غزة لهذا الغرض أو للوساطة مع حماس حول 

وقد كان رئيس الوزراء اسماعيل هنية قد أكد عندما زار حي الشجاعية وأفطر فيه . موضوعات الحوار
ن كل من غادر غزة يمكنه أن يعود من دون وساطات، وأحمد حلس هو واحد من هؤالء في رمضان، أ

وعما إذا كانت لدى حماس أي نية لمحاسبة أحمد حلس على ما  ".وينطبق عليه ما ينطبق على غيره
تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن التصريحات التي أخذت منه ابان اعتقاله لدى السلطات اإلسرائيلية، قال 

هذا األمر نحن نتركه لضمير وأخالق ووطنية أي فلسطيني، ونحن نربأ بأي وطني أن يكون قد : "نونوال
قدم معلومات عن حماس أو غيرها إلسرائيل، وعموما ال نتخذ سياساتنا بناء على ما تروجه بعض 

ؤكد بأننا ال نمنع وسائل اإلعالم، وإنما نبنيها على أساس المعلومات والتقارير الموثوقة، ومن هنا أعيد وأ
  .، على حد تعبيره"أحدا من العودة إلى غزة فقط أن يحترم القانون

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
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  رئيس المجلس التشريعي باإلنابة سيزور عدة دول عربية وإسالمية قريباً .١٨

تجري رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني االستعدادات النهائية للقيام بجولة عربية وإسالمية : غزة
وقال إياد القرا المستشار اإلعالمي لرئاسة المجلس التشريعي إن . لزيارة عدة دولة خالل الفترة القادمة

. التحضيرات جارية على قدم وساق من أجل القيام بجولة خارجية لرئيس المجلس التشريعي باإلنابة د
إن ": "قدس برس"لوكالة وأضاف القرا . أحمد بحر وعدد من النواب في القريب العاجل دون تحديد موعد

قطر والبحرين وسوريا : الوفد البرلماني الفلسطيني الرفيع سيقوم بزيارة لعدة دولة عربية وإسالمية منها
وأوضح أن الهدف من الجولة هو اطالع البرلمانات العربية واإلسالمية على الوضع ". وإيران واندونيسيا

لمفروض عليه، واإلجراءات الجارية من اجل إعادة في األراضي الفلسطينية في ظل الحصار الخانق ا
  .اللحمة للشعب الفلسطيني واالنقسام

   ٢٠/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
  رحب بزيارة لوفد برلماني كبير لتفقد أوضاع قطاع غزةيالمجلس التشريعي الفلسطيني  .١٩

ة في ظل رحب المجلس التشريعي الفلسطيني بزيارة لوفد برلماني كبير لتفقد أوضاع قطاع غز: زةغ
وفي بيان له، قال التشريعي إن الوفد يضم نواباً من بريطانيا وايرلندا واليونان وإيطاليا . الحصار

خطوة "واعتبر أن الزيارة تمثل . وسويسرا واسكوتلندا ودول افريقية عربية وآسيوية وأميركية التينية
امته وحقوقه التي تتغنى بها على طريق التواصل اإلنساني المهم من أجل حفظ إنسانية اإلنسان وكر

الحملة "وكانت . "أنظمة تشارك بكل صرامة وإصرار على حصار غزة بأطفاله وشيوخه ونسائه ومرضاه
 قد اعلنت عن استكمال استعداداتها لتنظيم أضخم زيارة والتي ستتم "األوروبية لرفع الحصار عن غزة

 .ختلف دول العالم تشرين الثاني المقبل، بمشاركة نواب من م/مطلع نوفمبر
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 استعداد كامل للتعاون: رسالة من عباس إلى بريناقالَ زكي  .٢٠

 نبيه  اللبنانيممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، امس، رئيس مجلس النوابزار 
مود عباس الى أخيه نقلنا رسالة من الرئيس مح: قال بعد اللقاءو ،بري، على رأس وفد من المنظمة

 الفلسطيني، - الرئيس نبيه بري، تتعلق بالحركة السياسية الفلسطينية وأيضا بالحوار الفلسطيني 
وبحثنا . والترتيبات الجارية على أكثر من صعيد الستمرار الحالة الفلسطينية وتجاوزها المحنة الراهنة

خوة الفلسطينيين والمخيمات، خصوصا ما ايضا عددا من القضايا ذات االهتمام المشترك والتسهيالت لأل
يجري اآلن من استعدادات لرفع األنقاض من مخيم نهر البارد وإعادة بنائه، وأيضا ما يجري من اتخاذ 
ترتيبات على قدم وساق لحماية مخيم عين الحلوة والمخيمات األخرى التي يجري الحديث اآلن عن إنها 

ئيس بري االستعداد الكامل للتعاون المشترك بما يحقق لمسنا من الر: اضاف. في وضع غير طبيعي
للفلسطينيين االستقرار، وأن يكونوا على األرض اللبنانية ضيوفا الى أن يحين رحيلهم الى فلسطين، 

 . انطالقا وعلى قاعدة حق العودة الذي نكرسه ليس شعارا بل عمل على كل الجبهات العربية والدولية
 ٢١/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
 ون االجتماعية في غزة تحذر من كارثة إنسانيةؤ الشوزارة .٢١

ون االجتماعية في وزارة الوحدة الوطنية ؤحذَّر أحمد الكرد وزير العمل والش : كارم الغرابلي-غزة
الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من حدوث كارثة إنسانية جراء الحصار، مطالبا المجتمع الدولي 

وقال الكرد في بيان صدر بمناسبة  .نسانية والعمل على الحد من نسبة الفقربالوقوف أمام مسئولياته اإل
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إن المجتمع الفلسطيني يعيش منذ أكثر من عام تحت وطأة ممارسات االحتالل، : اليوم العالمي للفقر
وحصاره المتواصل والجائر، وسياسته الممنهجة للقضاء على االقتصاد الفلسطيني؛ من خالل هدم 

صناعية، وتجريف األراضي الزراعية، وإغالق المعابر، وحرمان آالف العمال من العمل؛ المنشآت ال
وناشد الجهات %. ٥٦وزيادة نسبة الفقر بنسبة % ٦٠األمر الذي أدى إلى انتشار البطالة التي تجاوزت 

ر المعنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل جاهدةً بالتنسيق مع األطراف المعنية على فك الحصا
وحذَّر من خطورة تفاقم وضع المجتمع الفلسطيني جراء استمرار  .المفروض على الشعب الفلسطيني

وحذَّر الكرد من كوارث إنسانية  .الحصار واإلغالق المفروض على القطاع منذ ما يقارب أكثر من عام
ألمم المتحدة العمَل على في كافة القطاعات المختلفة جراء استمرار الحصار، مناشدا الجامعة العربية وا

 .رفع الحصار بالتزامن مع إقبال العالم على وضع الخطط الدولية لحل األزمة المالية وتقليل نسبة الفقر
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
  االنقسام واالنفالت األمني قمعا حرية الرأي والتعبير في فلسطين: دراسة .٢٢

لوم على حالة االنفالت األمني واالنقسام السياسي في قمع ألقت دراسة جديدة بال:  ضياء الكحلوت-غزة 
ودعت  .الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في األراضي الفلسطينية خالل العامين الماضيين

الدراسة إلى إنهاء االنقسام بين الضفة الغربية وغزة بحوار شامل على مبدأ الشراكة الحقيقية واحترام 
، مؤكدة أن هذا االنقسام والخالف سياسي وليس قانونيا، بدليل أن ٢٠٠٦ات التشريعية نتائج االنتخاب

  .تصاعد حدة االنتهاكات في العام األخير هي إحدى تجليات األزمة السياسية الراهنة
 ٢٠٠٦ نوفمبر ١واعتبرت الدراسة التي أعدها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن الفترة الممتدة من 

 تعد هي األسوأ من نوعها في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في ٢٠٠٨وليو  ي٣١حتى 
  .١٩٩٤التجمع السلمي منذ إقامة السلطة الوطنية في العام 

  ٢١/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  للنقاش قبل إقرارهاها ع وتخضالمسودة المصريةب الفصائل ترحب  .٢٣

 أن وليد عوض اهللا  رام أشرف الهور ومن غزة لها منعن مراس ٢١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي ذكرت 
التنظيمات الفلسطينية اعلنت تسلمها للدعوة المصرية التي تنص على عقد اجتماع شامل بينها يوم التاسع 

  .من الشهر المقبل، بهدف انهاء االنقسام الداخلي
تمثـل بـشكل كبيـر      "ية  من جهته قال الدكتور نبيل شعث رئيس وفد فتح للحوار ان المقترحات المصر            

خطـوة فـي    "، الفتا الى ان المقترحات      "القواسم المشتركة ونقاط االتفاق بين الفصائل الفلسطينية جميعها       
  ".الطريق للوصول الى الحوار الفلسطيني الشامل

تتمثل في الوصول الى حكومة توافق وطني، واعادة بناء         " افكار عملية "واوضح ان المسودة تحدثت عن      
االمنية، بمعاونة عربية، واالعداد النتخابات رئاسية وتشريعية، وحل المشاكل العالقة التي نتجت            االجهزة  

عن االنفصال بين غزة والضفة، واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وتطـوير منظمـة التحريـر                
  .الفلسطينية

الشامل التي ستعقد فـي     ورقة عمل لجلسة الحوار الوطني      "واوضح ان مصر تعتبر هذه المسودة بمثابة        
  )".نوفمبر(النصف االول من تشرين الثاني 

" مسودة الرؤية المصرية  "بدورها اعلنت حركة حماس، انها هي االخرى تسلمت من الوسطاء المصريين            
  .لحل الخالف الفلسطيني الداخلي

هـي االن قيـد   "وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس ان الرؤية المصرية للحوار التي تسلمتها حركته         
كذلك اكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس ان المـسودة المـصرية              ". الدراسة والبحث 
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، رافضا التعقيب على ما     "من قبل المفاصل القيادية في حماس، حتى تتم بلورة رؤية بشأنها          "ستتم دراستها   
  .ورد فيها من بنود

ال "ائية تجمع حماس مع فتح، وقال البردويل ان حماس          ونفى ان تكون المسودة تضمنت دعوة للقاءات ثن       
تستجدي الحوار الثنائي مع فتح، وانها ستنجح كل الجهود الرامية للمصالحة، خاصة بعدما نقلت مـصر                

  ".ان فتح ترفض اي لقاء ثنائي مع حماس قبل اللقاء الشامل
 عماد الرفاعي ممثل الحركة في      واشادت حركة الجهاد  بدعوة مصر للحوار الفلسطيني الشامل، وقال ابو          

تمثل نقطة مهمة خاصة وان الفلسطينيين في امس الحاجـة لمـن يجمـع طـيفهم                "لبنان ان هذه الدعوة     
  ".السياسي على طاولة الحوار

، مطالبـا   "اعادة توحيد الصف والموقف الفلسطيني    "ولفت الى ان اهم البنود التي نصت عليها الدعوة هي           
اذا لم يكن هناك جدية     "وقال الرفاعي    ".شفافية وجدية "ن تطرح قضايا الخالف بـ      الفصائل الفلسطينية بأ  

  ".فان الحوار سيبقى في دائرة الخطر
البرلمانيـة  " حماس"المتحدث باسم كتلة    أن  غزة  ورام اهللا،    من ٢١/١٠/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ونقلت

للدراسـة  "تفاق التي تسلمتها من مصر      تخضع في هذه األثناء مسودة اال     " حماس" إن    قال صالح البردويل 
  ". حتى يتم بلورة رؤية بشأنها

لن نقف عقبة في أي لحظة من اللحظات، واللقاءات الثنائية حتماً ستأتي، إن لم يكن قبـل اللقـاء                   "وقال  
  ". الشامل، ففي ثناياه، فأي حوار ال بد أن يتضمن لقاءات ثنائية

تذهب للحوار مـن أجـل المـصالحة ولـيس     " حماس"ي أن  وأكد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهر      
أي حكومة قادمة يجب أن تستند على أساس الحقـوق والثوابـت الفلـسطينية              "التفريط، مشدداً على أن     
التـزام أي حكومـة     "، تعقيبا منه على تصريحات الرئيس محمود عباس حول          "وحماية برنامج المقاومة  

  ".لتحريرقادمة باالتفاقات التي وقعتها منظمة ا
وفي تعقيبه على ما تردد حول تضمن المسودة المصرية تفويضاً للمنظمـة بـإجراء مفاوضـات مـع                  

هذا الكالم غير دقيق، ألن هذا األمر منـوط بإعـادة إصـالح وتـشكيل               "االحتالل، أكد أبو زهري أن      
 الـوطني   مؤسسات المنظمة على أسس سياسية وإدارية جديدة وهو ما نصت عليه أيضاً وثيقـة الوفـاق               

  ".واتفاق القاهرة
عن ) ف.ت.م(ورحب رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد بالورقة في حين عبرت اللجنة التنفيذية ل               

تقديرها للجهود المهمة والحريصة التي تبذلها القيادة المصرية من أجل التغلـب علـى جميـع عوامـل                  
في االصرار على الحـوار الـشامل،       " فتح"يادة  وعبرت اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بموقف ق      . االنقسام

 .ورفض قاعدة المحاصصة واالستئثار، ومحاوالت االقصاء للفصائل
جميل " الشعبية"القيادي في  أن فتحي صباح، غزةعن مراسلها من  ٢١/١٠/٢٠٠٨ الحياة ونشرت

" ن المحاصصةجيدة ومتوازنة، وراعت التوافق الوطني بعيداً ع"مزهر وصف مسودة المشروع بأنها 
أمس إن على حكومة التوافق الوطني الوارد ذكرها في المسودة " الحياة"وقال لـ ". حماس"و " فتح"بين 

على رفع الحصار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، على أال تستجيب للمقاس األميركي "ان تعمل 
قاومة حق مشروع للشعب التأكيد على أن الم"واضاف انه يجب ". وشروط اللجنة الرباعية الدولية

تجري االنتخابات التشريعية على "وطالب بأن ". الفلسطيني، وتكتيكات تنفيذها تكون بالتوافق الوطني
مراجعة قانون االنتخابات وفقاً لما تقتضيه مصلحة "، وليس كما تنص على "أساس التمثيل النسبي الكامل

  . صالح ناصر" الديموقراطية"للجبهة ، وهو امر اتفق معه فيه عضو اللجنة المركزية "الوطن
االجهزة األمنية يجب أال تكون وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، " ورأى مزهر أن

أما في شأن تفعيل منظمة التحرير، ". حتى ال تقطع الطريق أمام المقاومة في الدفاع عن شعبنا وحمايته
 الى جانب اعالن القاهرة كمرجعية من المرجعيات المهمة وثيقة الوفاق الوطني"طالب مزهر بإضافة 
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والعودة بالملف إلى األمم ... وقف المفاوضات الجارية"، كما طالب بأن تنص المسودة على "للحوار
  ".المتحدة

 
  تنشر النص الحرفي لمسودة االتفاق الذي سلمته مصر للفصائل الفلسطينية" القدس العربي" .٢٤

المـشروع  " سلمته الحكومة المصرية إلى السلطات الفلسطينية، وحمل عنـوان           الذي" اتفاق القاهرة "نص  
وفاء لدماء شهدائنا االبرار، وإجالال لمعاناة أسرانا البواسل، وإيمانا بعدالة قـضيتنا            ":"الوطني الفلسطيني 

لـسطينية  الوطنية، وتأكيدا على استمرار نضالنا من اجل نيل حقوقنا المشروعة بما فيها إقامة الدولـة الف               
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، و تأكيد حق الالجئين في العودة إلى ديارهم، ويقينا بأن تـضحيات                

  .شعبنا الفلسطيني الصامد على مدار عقود مضت ال يجب ان تهدرها خالفات حزبية ضيقة
حلـة نحـسبها    وانطالقا من تحديات الجسام، والمخاطر العظام، التي تحيط بالقضية الفلسطينية، فـي مر            

جميعا من أهم وأخطر مراحل تاريخنا الفلسطيني المعاصر، ومفترق طرق ال بد أن يقودنا إلى اسـتعادة                 
حقوقنا المشروعة و حمايتها من الضياع، مستندين على وحدة شعبنا وتعبئة إمكانياته و طاقاته العظيمـة                

  .نحو تحقيق أهدافه اإلستراتيجية
الوضع الحالي يتجه بنا نحو مزيد مـن تكـريس االنقـسام الـسياسي              وقناعة من الجميع بأن استمرار      

والجغرافي والنفسي الذي يكاد يعصف بآمال وطموحات شعبنا وقضيتنا العادلة، و يتالشى منطقنـا فـي                
الدفاع عنها، وتتضاءل حججنا في أن نفرضها على العالم ونضعه أمام مسؤوليته والتزاماته فـي ظـل                 

  . نعلم جميعا طبيعتها ومقتضياتهامتغيرات إقليمية ودولية
وفي ضوء المسؤولية التاريخية التي تفرض علينا جميعا تتجه خالفاتنا التنظيمية أياً كانت طبيعـة هـذه                 
الخالفات، وأن نتوجه بكل ما نملكه من إيمان والتزام نحو إعالء حقيقي للمصلحة الوطنية العليا، فقد جاء                 

ا الوطنية من مجرد شعارات براقة نطرحها إلى قناعـات حقيقيـة            الوقت الذي يجب ان نحول فيه وحدتن      
  .ننفذها

 ونحدد مالمحه بأيدينا، و نبلور معالمه بأيدينا، و نتحرك فيـه            ،واستشراقا بمستقبل البد ان نضعه ألنفسنا     
بعزيمة قوية وإصرار ال يلين، من اجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني، واالتفاق على مـشروع وطنـي                 

 من خالله المجتمع الدولي، ونثبت به حقنا في أن نحيا في امن وسالم ورخاء مثلنا مثـل بـاقي                    نخاطب
  .شعوب العالم

وإرتباطاً بالمحادثات الثنائية الفاعلة التي عقدتها التنظيمات الفلسطينية مع القيادة المصرية خالل الفتـرة              
بوق حـول ضـرورة إنهـاء       ، و التي أظهرت توافقا غير مـس       ٨/١٠/٢٠٠٨ و حتى    ٢٥/٨/٢٠٠٨من  

االنقسام واألسس المطلوبة لمعالجته فقد اجتمعت الفـصائل والقـوى الفلـسطينية فـي القـاهرة يـوم                  
  : واتفقت على مشروعها الوطني على النحو التالي٩/١١/٢٠٠٨

  مبادئ عامة: أوال 
   المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية و التنظيمية-١
  .دة األراضي الفلسطينية جغرافيا وسياسيا وعدم القبول بتجزئتها تحت أية ظروف وح-٢
  . الحوار هو الوسيلة الوحيدة إلنهاء اية خالفات داخلية-٣
 حرمة الدم الفلسطينى، و تجريم االعتقال الداخلي، ووقف التحريض، و نبذ العنف وكل ما يمكـن أن             -٤

  .يؤدي إليه من وسائل وإجراءات
قراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة في إطار احترام سيادة القانون والنظام واحتـرام                الديم -٥

الشرعية، وأن دعم الديمقراطية يتطلب ان تكون هناك مشاركة سياسية من الجميـع بعيـدا عـن مبـدأ                   
  .المحاصصة

  .حتالل قائماً المقاومة في إطار التوافق الوطني هي حق مشروع للشعب الفلسطيني مادام اال-٦
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ــ وثيقـة الوفـاق      " ٢٠٠٥مارس  / آذار"اتفاق القاهرة   (االعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة      -٧
ـ مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار      " ٢٠٠٧فبراير  / شباط"ـ اتفاق مكة    " ٢٠٠٦مايو  / أيار"الوطنى  
  ).إنهاء حالة االنقسامـ قرارات القمة العربية المتعلقة ب" ٢٠٠٨يونيو / حزيران"الشامل 

  :ثانيا 
إتفاق المجتمعون الذين يمثلون جميع الفصائل والقيادات السياسية الفلسطينية إلنهاء حالة االنقـسام مـن               

  :خالل الموافقة على حل القضايا الرئيسية كاآلتي
  الحكومة

ميـة للـشعب    تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة تتمثل في رفع الحصار وتسيير الحيـاة اليو              
الفلسطيني، واإلعداد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، واإلشراف على إعـادة بنـاء األجهـزة               

  .األمنية
  األجهزة األمنية

إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية، لتكون وحدها هـي                
طنين، وما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية الالزمة النجاز          المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والموا     

  .عملية البناء واإلصالح
  االنتخابات

إجراء انتخابات رئاسية تشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، ومراجعة قانون االنتخابات وفقـا لمـا                
  .تقتضيه مصلحة الوطن

  منظمة التحرير
نية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طبقا التفاق القاهرة         تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطي    

بحيث تضم جميع القوى و الفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيـا جامعـا              " ٢٠٠٥مارس  /آذار"
  .ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن

  :ثالثا 
  :صائل و طوائف الشعب الفلسطيني على االلتزام بمتطلبات المرحلة المقبلة كاآلتيوافقت جميع الف

 الحفاظ على التهدئة في اإلطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل و القوى الفلسطينية خالل اجتماعاتهـا                 -
  .٣٠/٤/٢٠٠٨ ،٢٩في القاهرة يومى 

بعد الحوار الشامل والتنفيذ الكامل لمقتـضيات        مرحلة ما    ، توفير المناخ الداخلى المالئم من اجل إنجاح       -
هذه المرحلة، وما تفرضه من حتمية وقف وإنهاء أية أعمال أو إجراءات داخلية من شـأنها اإلضـرار                  

  .بالجهد المبذول إلنهاء حالة االنقسام، وضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية
تولى مهمة بحث التفصيالت المطلوبة وآليات عملها، لوضع ما يـتم            االتفاق على تشكيل اللجان التي ت      -

 -لجنـة الحكومـة     (التوصل إلية موضع التنفيذ، وذلك في أطار معالجة كافة قضايا الحوار والمصالحة             
على أن تبـدأ هـذه      )  لجنة المصالحات الداخلية   - لجنة منظمة التحرير     -لجنة االمن    -بات  لجنة االنتخا 

عد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل المباشر، وال مانع من مشاركة عربية في أي من هـذه      اللجان عملها ب  
  .اللجان إذا ما طليت التنظيمات ذلك

  :رابعا
إتفقت جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني على أن إدارة المفاوضات السياسية هـي مـن صـالحية                 

المبنية على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية، على       منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية و      
  .أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء حيثما أمكن

  :خامسا 
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إتفق المجتمعون على أن المشروع الوطني بما يحمله من آفاق واضحة، و تطلعات مشروعة، وطموحات               
لتحقيق، يتطلب أن تتحول النوايا الحسنة واإلرادات الصادقة إلى برنامج عمـل            ليست بمنأى عن إمكانية ا    

يتم تنفيذه في إطار من المسؤولية والقناعة و االلتزام أمام أجيال سوف تحاسبنا علـى المـسؤولية التـي         
  ".تحملناها، وأجيال من حقها أن تحيا في استقرار و رخاء في ظل دولتنا المستقلة

  ٢١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   قادة امنيين من الضفة قبل االتفاق مع حركة فتح٤حماس تشترط طرد  .٢٥

في حواراتها مع الحكومة المـصرية  " حماس"طالبت حركة :  اشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا    ،غزة
اللواء زياد هب   : وهم" فتح"ابعاد اربعة من القادة االمنيين في الضفة الغربية كشرط الي اتفاق مع حركة              

لريح مدير جهاز االمن الوقائي، واللواء توفيق الطيراوي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء ديـاب               ا
  .العلي قائد االمن الوطني، والعميد ماجد فرج مدير عام االستخبارات العسكرية

فة، وقالت الحركة ان هؤالء االربعة هم المسؤولون والمنفذون لسياسة االعتقاالت ضد قياداتها في الـض              
، كذلك طالبت بابعاد مجموعة محمد دحالن عن المنظومة االمنية والـسياسية فـي              "فئويا"ويقودون نهجا   

  .حال نجاح الحوار
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الحوار في القاهرة، ان حماس ابلغت عددا من الدول العربيـة بهـذه      

  . وان الرئيس محمود عباس على علم بذلك،المطالب والشروط
  ٢١/١٠/٢٠٠٨قدس العربي ال

  
 أي حوار يتجاوز عودة قادة األجهزة األمنية إلى أماكن عملهم فصيل فتحاوي يهدد بنسف  .٢٦

، إحـدى   "كتائب العودة  "أنغزة سمية درويش   عن مراسلتها من   ٢١/١٠/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية ذكرت  
جاوز عودة قادة األجهزة األمنيـة      يت"هددت بنسف أي حوار      التي،" فتح"األذرع العسكرية التابعة لحركة     

وحـذّرت   ".إلى أهلهم وأماكن عملهم في قطاع غزة، سواء من الخارج أو من سجون الحكومـة المقالـة  
بتساوق البعض من فتح مع حركـة حمـاس         "في بيان وزع على وسائل االعالم، مما وصفته         " الكتائب"

 .، وفق تعبيرها"ات قادة االجهزة االمنيةوالقاهرة لحماية مصالحهم الشخصية على حساب فتح وتضحي
نؤكد أننا من حمينا فتح وأبو عمار : " أن الكتائب قالت في البيان٢٠/١٠/٢٠٠٨قدس برسوأضافت 

عليه ودفعنا الثمن غالياً من حياتنا وحياة " حماس"وأبو مازن والسلطة والمشروع الوطني من سيطرة 
لنا وأطفالنا فإن أي مخطط يتجاوزنا ويتجاوز سنوات أبنائنا ومن دمائنا وحرمنا من العيش مع أه
  ".تضحياتنا لن نجعله يمر وسيدفع الجميع الثمن

وشدد البيان على أن كتائب العودة لن تسمح بأن تكون وقوداً أو محرقةً  ألي حل ال يشمل قضيتهم، 
ن قيادات كتائب الكل يعلم أن كتائب العودة إذا قالت فعلت وإذا ضربت أوجعت وقتل خمسة م: "وقال

  ".األقزام على شاطئ غزة رسالة يجب أن يفهمها ويستفيد منها الجميع
  
  سنالحق فتح بالحوار ولن نمكنها من الهروب من استحقاقاته: مشير المصري .٢٧

أعرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري في تصريحات : غزة
يشترط فيه عودة " فتح"التابع لحركة " كتائب العودة"ان من عن أسفه لصدور بي" قدس برس"خاصة لـ 

التهديد بنسف الحوار : "القيادات األمنية الفتحاوية إلى سالف عملها وإال فإنهم سينسفون الحوار، وقال
الوطني والضرب بيد من حديد لكل المساعي الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية دليل واقعي على أن 

وحدة من الحوار الوطني، وهو ما يستوجب من الرئيس محمود عباس أن يرتقي ليست م" فتح"حركة 
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بنفسه ليكون رئيسا لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ويتخذ موقفا واضحا من المساعي المصرية للحوار 
  ".وذلك بلجم كل األصوات النشاز التي تهدد بنسف الحوار الوطني

 أن قتل أربعة عناصر من كتائب القسام على شاطئ عن" كتائب العودة"واعتبر المصري حديث بيان 
دليال واقعيا على نفوذ التيار اإلستئصالي " حماس"غزة كان رسالة واضحة للتيار المناصر للحوار مع 

  ".حماس"المناوئ للحوار مع 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨قدس برس

  
  استمرار لقاءات عباس مع اولمرت خضوع لإلمالءات الصهيونية: البردويل .٢٨

 حركة حماس رفضها المطلق للقاءات والمفاوضات العبثية، التي يجريهـا رئـيس الـسلطة               أكدت: غزة
  .الفلسطينية محمود عباس مع قادة االحتالل الصهيوني

إن رفض أبو مازن    : "في المجلس التشريعي  " التغيير واإلصالح "وقال صالح البردويل الناطق باسم كتلة       
دي في الحوار، وأنه فقط يريد أن يعطي نفسه وقتاً أطـول            يعكس أنه غير ج   " حماس"للحوار الثنائي مع    

، مؤكداً على أن لقاء عباس مع اولمرت يوضح         "من أجل المساومات والمراهنات مع االحتالل الصهيوني      
  .هذه الحقيقة

إلى أن موافقة عباس اللقاء مع اولمرت ورفضه        "،  )٢٠/١٠(أشار لبردويل في تصريح له اليوم االثنين        و
وأوضح القيادي في    ".، يعكس حقيقة موقف ورؤية عباس وحقيقة األزمة القائمة        "حماس"اللقاء مع قيادات    

هـو الـرئيس عبـاس و       ، أن هذه اللقاءات تظهر السبب الحقيقي والمباشر في األزمة القائمة؛ و           "حماس"
خضوعه لالمالءات الصهيونية واألمريكية، واستمراره في طريق المفاوضات العبثية التي بـدأها بعـد              

  ".أنابوليس"
أن "، مشيرا في الوقـت نفـسه        "سهلت مهمة األخوة المصريين في الوساطة     " حماس"أن  "وأكد البردويل   

ة وبصدر منشرح ليس عن ضعف وإنمـا عـن          الحركة أبدت المرونة الالزمة وأقبلت على الحوار بجدي       
  ".وعي كامل وإحساس بالمسؤولية العليا

إذا لم يرد أبو مازن إنجاح هذا الحوار فهذا شأنه، وسيحكم التاريخ عليه وعلى كل مـن يعطـل                   : "وقال
  ".الحوار الفلسطيني

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   حقوق شعبنا محط اهتمام قيادتنا وكلحق العودة : مفتي القدس في عين الحلوة .٢٩

في مخيم عين الحلوة استقباالً لمفتي القدس والديار الفلسطينية الـشيخ محمـد             " فتح"أقامت حركة    :صيدا
حسين يرافقه وزير األوقاف الفلسطيني جمال البواطنة والمدير العام لوزارة األوقـاف صـالح الـدين                

لجموع التي تقدمها المسؤول عن الكفاح المسلح منيـر         زحيقة، وغصت قاعة زياد األطرش في المخيم با       
وأكد حسين في كلمة ألقاها حق الالجئين في العودة الى أرضـهم             .المقدح وممثلون للفصائل وشخصيات   

، مؤكداً  "ان هذا الحق وكل حقوق شعبنا الفلسطيني محط اهتمام قيادتنا الفلسطينية          "وممتلكاتهم، ولفت الى    
رأب "وشدد على    ".لسطينية هي الممثل الشرعي لشعبنا الفلسطيني ووطنه المعنوي       ان منظمة التحرير الف   "

عن االنقسام الذي أحدثته لما فيه مصلحة لشعبنا وقـضيتنا          " حماس"الصدع وتوحيد الكلمة ورجوع حركة      
  ".العودة ستتحقق باذن اهللا"وختم بالتأكيد ان  ".الفلسطينية

من الحكومة اللبنانية إعطاؤكم الحقوق التي تجعلكم تعيشون بكرامة         طلبنا  : "(...) من جهته، قال البواطنة   
الى حين عودتكم، وكذلك على أبناء شعبنا ان يلتزموا قوانين البلد الى حين عودتهم الـى ارض اآلبـاء                   

 . (...)"واألجداد في فلسطين 
  ٢١/١٠/٢٠٠النهار 
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  م نهر الباردالديمقراطية تبحث مع سليم الحص ضبط األمن وإعادة إعمار مخي .٣٠

 امس، وفدا من الجبهة الديموقراطية ـ بيروت، سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار.داستقبل الرئيس 
 . لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصل

أوالها إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدول : واشار فيصل الى ان البحث تركز على مسائل ثالث
استعدادها للمساهمة في توفير األموال العادة اإلعمار الى ان تفي العربية الخليجية التي أبدت 

المسألة الثانية، هي األوضاع الخاصة في مخيمي عين الحلوة والبداوي، وأكدنا للرئيس . بالتزاماتها
الحص ان هناك مساع فلسطينية جدية وتعاونا فلسطينيا جادا وجهودا مشتركة وموحدة لضبط األمن 

ودعونا الى معاودة الحوار الفلسطيني ـ .  أي مخيم من أمن الجوار اللبناني واستقرارهداخلهما، ألن أمن
إقرار الحقوق "مع التشديد على . اللبناني لتنظيم كل العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية على أسس سليمة

 ". اإلنسانية كحق العمل والتملك
م الفلسطيني، والجهود الجارية في الحوارات أما المسألة الثالثة فهي موضوع إنهاء اإلنقسا: "اضاف

 . الثنائية والشاملة في القاهرة لضمان التوصل الى تفاهم مسبق على تشكيل حكومة انتقالية
 ٢١/١٠/٢٠٠٨السفير     

  
  بيريز يمنح ليفني مهلة إضافية لتشكيل حكومة إسرائيلية .٣١

 أمس اإلثنين، وزيرة الخارجية المكلفة      منح الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز    :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 يوما  ٢٨ يوما إضافية لتشكيل حكومتها بعد أن انتهت مهلة          ١٤بتشكيل حكومة جديدة تسيبي ليفني، مهلة       

  .التي منحت لها قبل أربعة أسابيع
 وأعلنت ليفني في حديث لوسائل اإلعالم أنها معنية بالتوصل قريبا إلى تشكيلة حكومية ثابتة، فيمـا راح                

اإلسرائيلية، بأن ليفني قد تعرض على الكنيست يوم        " يديعوت أحرنوت "مقربون منها يصرحون لصحيفة     
الديني األصولي، في ما يمكن     " شاس"اإلثنين المقبل حكومة ضيقة في حال لم تنته المفاوضات مع حزب            

  .ةلحثه على اإلسراع في المفاوضات االئتالفي" شاس"تفسيره على أنه محاولة ضغط على 
وتوقفت المفاوضات ظهر أمس اإلثنين، على أن تستمر يوم غد األربعاء، بسبب اليوم األخير مـن عيـد                  

أمس مواقف متشددة في ما يتعلق برفع مـا         " شاس"العرش العبري، الذي ينتهي اليوم، وقد أظهر حزب         
" شاس" يطالب    عاما، إذ  ١٨التي تمنح لكل عائلة عن ولد لديها دون سن          " مخصصات األوالد "يسمى بـ   

 مليون دوالر سنويا، وهو األمر الذي ترفضه وزارة الماليـة           ٤٠٠بزيادة إجمالية لهذه المخصصات تبلغ      
  .وتطالب بمبلغ أقل وتقسيمه على ثالث سنوات

" كـديما "، أن وزير المواصالت والمنافس لرئيسة حـزب         "يديعوت أحرنوت "من جهة أخرى فقد ذكرت      
اليساري الصهيوني، خاصة إذا كان هذا الضم علـى    " ميرتس"ضم حزب   شاؤول موفاز أعلن معارضته ل    

إلى حكومة ليفني مـا  " ميرتس"ذي التوجهات اليمينية، وهذا رغم أن احتماالت ضم       " شاس"حساب حزب   
  .زال ضعيفا جدا في هذه المرحلة

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  مشعلس ل ليفني تسأل واشنطن عن رسالة راي":الجريدة الكويتية" .٣٢

من مصادر دبلوماسية في القدس أمس، أن رئيسة الحكومة اإلسرائيلية المكلفـة            " الجريدة"علمت  : القدس
" الجريـدة "تسيبي ليفني وجهت ثالثة أسئلة إلى وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بعد انفـراد               

 .خالد مشعل" حماس"بنشر تفاصيل رسالة رايس لرئيس المكتب السياسي لـ
انزعاجا كبيراً بدا في تل أبيب بعد تأكد إسرائيل من أن مـشعل تـسلم               "قالت المصادر الدبلوماسية إن     و
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رسالة رايس، وإن حماس أبدت فرحتها بهذا االمر واعتبرته انتصارا لخيارها ولسياساتها وترغـب فـي           
ـ      ". استغالل ذلك في صراعها مع الرئيس عباس       لمـاذا  : "ة هـي  وأشارت المصادر إلى أن األسئلة الثالث

الرسالة اآلن؟، وهل قبلت االدارة األميركية حماس؟، وكيف سيكون التعامل مع حمـاس فـي المرحلـة                 
 ".القادمة؟

رايس لم ترد حتى اآلن وعلى غير العادة،        " التي اشترطت عدم كشف هويتها، على أن         ،وشددت المصادر 
 ".على أسئلة ليفني الثالثة رغم أنها أرسلت قبل يومين

  ٢١/١٠/٢٠٠٨دة الكويتية الجري
    

  الفلسطينيون غير ناضجين لحل مؤلم: باراك .٣٣
 قال وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، في تصريح إلذاعة جيش االحتالل أمس اإلثنـين،               -الناصرة

إن الفلسطينيون ليسوا ناضجين البرام اتفاق مؤلم، حسب تعبيره، فيما زعم أن قوات االحتالل تعمل كـل                 
ها لمنع اعتداءات المستوطنين على كروم الزيتون والمزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية            ما في وسع  

  .المحتلة
من الممكن أن الفلسطينيين ليسوا قادرين اطالقا على اتخاذ قـرارات           "وقال باراك في تصريحه اإلذاعي،      

ة المقبلة القـدرة علـى      وذلك على خلفية الوضع في قطاع غزة، إنني آمل أن يجد الفلسطينيون في السن             
  .، حسب مزاعم وزير الحرب"معنيون بالسالم) اإلسرائيليون(الحسم واتخاذ القرارات ألننا 

وزعم باراك في المقابلة ذاتها أن جيشه في الضفة الغربية المحتلة يفعل كل ما باستطاعته من أجل مـن                   
، ولكنه  "مجموعة زعران "ين بأنهم   اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، ووصف المستوطن      

رفض تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن عدم صد إسرائيل اعتداءات المستوطنين يثبـت عـدم                
  .رغبة القيادة اإلسرائيلية بالسالم

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  ٤٨من نشر صور قتل مدنيين فلسطينيين عام " يديعوت أحرونوت"ضغوط منعت  .٣٤

العبريـة أن مـصادر حكوميـة       " معاريف"كشف الموقع التابع لصحيفة      : وديع عواودة  - القدس المحتلة 
يـديعوت  "تقف خلف منع نشر تقرير صحافي كان من المنتظر نشره فـي صـحيفة               " إسرائيلية"وأمنية  

ويتضمن شهادات وصوراً عن عمليات قتل مدنيين فلسطينيين بدم بارد، خالل النكبـة عـام               " أحرونوت
١٩٤٨.  
في " صفحات سوداء "قد نشرت الخميس الماضي على صدر صفحتها األولى عنوانا عن           " يديعوت "وكانت

تاريخ الحركة الصهيونية، مشفوعاً بصور مدنيين وأسرى فلسطينيين وعرب يتم اقتيـادهم للقتـل وهـم                
  .معصوبو األعين وموثوقو األيدي، منوهة إلى تقرير واسع وصور خاصة سينشر في اليوم التالي

  ٢١/١٠/٢٠٠٨ليج اإلماراتية الخ
  
  مع لبنان" لسالم طويل األمد" تقترح مبادرة منفصلة "إسرائيل" .٣٥

امس عن رئيس دائرة التخطيط االسـتراتيجي فـي         " هآرتس"نقلت صحيفة    : من محمد هواش   –رام اهللا   
اسي مع  وزارة الخارجية االسرائيلية عيران عتسيون، الذي يرئس لجنة للبحث في امكان دفع المسار السي             

سوريا ولبنان، اقتراحه مبادرة سياسية منفصلة مع لبنان تفضي الى اتفاق سالم طويل االمد يـستند الـى               
ايجاد حل لمزارع شبعا وقرية الغجر واجراء التعديالت الحدودية التي يطالب بهـا لبنـان، بمـا ينهـي                   

  .المطالب االقليمية من اسرائيل
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".  مع لبنان ضئيلة ما لم يتم التوصل الى اتفاق مع سـوريا            ان فرص التوصل الى اتفاق سياسي     "والحظ  
اسرائيل يمكنها على رغم ذلك دفع مبادرة سياسية منفصلة مع لبنان تفضي الى التوصل الـى                "ورأى ان   

  ".اتفاق سالم طويل االمد
  ٢١/١٠/٢٠٠النهار 

  
  موقع إسرائيلي ينشر صورة للبابا بنديكت مرفقة بشعار النازية .٣٦

" كـديما "كادت صورة لبابا الفاتيكان بينيديكتس السادس عشر نشرها موقع حزب           :  رشيد  عرفان -روما  
االسرائيلي أن تزيد من تعكير األجواء الملبدة منذ أيام بين تل أبيب والفاتيكان بسبب رغبة البابـا رفـع                   

لليهود على  سلفه بيوس الثاني عشر إلى مرتبة القديسين، في حين تتهمه إسرائيل بأنه تغاضى عما حدث                
ونشر موقع الحزب صورة للبابا رسم على وجهه         .يد النازية ونظام موسوليني إبان الحرب العامية الثانية       

  .الصليب المعقوف النازي، ما دعا ليفني إلى التدخّل لحذفها من الموقع في الحال
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 

 
  ليط ينصبون قفصا أمام بيت باراكاأصدقاء ش .٣٧

صدقاء الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شليط، قفصا حديديا، أمس، أمام بيت وزير نصب أ: تل أبيب
الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، احتجاجا على تصريحاته ضد المظاهرات المطالبة باالسراع في اطالق 
سراحه، عند معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي غزة، واعتبر باراك ان حماس ستفسر المظاهرات على 

 .ا نقطة ضعف وقد يرفعون ثمن اطالق سراح شليطانه
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 انفجار خطير في القدس والمنطقة بأكملهامن ذر حالجبهة اإلسالمية المسيحية ت .٣٨

أكدت الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات على أن سلطات االحـتالل             :  وفا -القدس  
ق العنان للمستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام المـسجد األقـصى خـالل            اتخذت قراراً واضحاً بإطال   

 مشاعر مليار ونصف مسلم فـي العـالم         ىتحدين االحتالل    واعتبرت أ  .األعياد والمواسم الدينية اليهودية   
بمواصلة العدوان على المسجد األقصى، وإطالق العنان للمستوطنين لتدنيس واقتحام هذا الموقع المقدس             

ن دولة االحتالل تتحمل المسؤولية الكاملة      أ " إلى  الدكتور حسن خاطر، األمين العام للجبهة،      أشارو .يرالكب
عن وجود هذه الجماعات وانتشارها الواسع في مدينة القدس، وعملها المستمر على إثارة المشاعر الدينية               

 المدينة المقدسة سرعان مـا      للمسلمين والمسيحيين، األمر الذي بات ينذر بانفجار صراع ديني خطير في          
ن نجاح بضع عشرات من هؤالء المتطرفين باقتحام األقصى تحـت           أ" وبين   ".ينتشر في المنطقة بأكملها   

  ".حراسات أمنية مشددة ال يجب أن يوهم أحداً أن األمور يمكن أن تنتهي عند هذا الحد
  ٢١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 االقصى لصد اعتداءات المتطرفين اليهوددعوة المواطنين للتواجد اليوم في  .٣٩

 وجهت الهيئة اإلسالمية العليا، امس، نداء حاراً إلى أهل بيـت المقـدس وأكنـاف بيـت                  :وفا -القدس  
 ذلـك جاء  قد  و .المقدس، بالتواجد المستمر في ساعات الصباح بالمسجد األقصى، وبخاصة اليوم الثالثاء          

متطرفين لباحات المسجد األقصى واستباحته في الفترة األخيرة،        بسبب االقتحامات المتكررة من اليهود ال     
  .لمناسبة أعيادهم الخاصة بهم

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  الفردية ضد انتهاكات االحتالل الفلسطينيةاإلعالن عن انطالق حملة الشكاوى .٤٠
ملـة العمـل بالـشكاوى      اعلنت النائب سحر القواسمي من كتلة فتح البرلمانية، امس، اطالق ح          : رام اهللا 

الفردية ضمن اآللية الخاصة في مجلس حقوق االنسان التابع لهيئة االمم المتحدة، مشيرة الـى ان هـذه                  
الحملة تهدف الى مساعدة المواطنين المتضررين من االعتداءات االسرائيلية عبر تمكيـنهم مـن تقـديم                

  . كل محافظة على حدةشكاوى مباشرة الى االمم المتحدة من خالل لجان استشارية في
  ٢١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"فلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية بسبب تصديرها أسلحة إلى  .٤١

تواجه الحكومة البريطانية تحدياً قضائياً فرضه مواطن فلـسطيني رفـع دعـوى أمـام محكمـة                 : لندن
قال محامو المصلحة العامة في بريطانيـا       و ."إسرائيل"اإلستئناف ضد سياسة صادراتها من األسلحة إلى        

أن ،   في رام اهللا    يمثلون الفلسطيني صالح حسن بالتعاون مع منظمة الحق الفلسطينية لحقوق اإلنسان           الذين
مثل هذه القرارات يمكن أن تحمل خطورة كبيرة تهدد حياة الفلسطينيين عند تعرضهم لهجمـات تـشنها                 

وكانت المحكمة العليا في لندن بدأت في تشرين         .ريطانية الصنع  بأسلحة تحتوي على مكونات ب     "إسرائيل"
 بـأن الحكومـة     ٢٠٠٧  النظر في الدعوى التي رفعها حسن، وقضت في تشرين الثـاني           ٢٠٠٦األول  

البريطانية غير مخولة باعطاء تبريرات لفرد بشأن قرارات هامة على غـرار مـنح رخـص تـصدير                  
  .مام محكمة اإلستئناف في لندن الطعن بالحكم أالشتكياألسلحة، فقرر 

  ٢١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  القطاع مصر بالضغط على السلطة الدخال جوازات السفر الى وا طالبذوو مرضى غزة .٤٢

 مصر بصفتها الوسـيط فـي رعايـة    ،طالبت لجنة اهالي المرضى في غزة امس:  اشرف الهور -غزة  
في رام اهللا الرسال دفاتر جوازات السفر لغزة كبادرة         الحوار الفلسطيني بالتدخل لدى الحكومة الفلسطينية       

ترفض السماح بدخول   'ذكرت ان الحكومة في رام اهللا        حيث   .حسن نية وتلطيف الجواء الحوار المرتقب     
دفاتر جوازات السفر الى قطاع غزة كي يتسنى للمرضى الذين حصلوا على تحويالت للعالج بالخـارج                

تنظر لتلك الخطوة على انها مشاركة مـن قبـل حكومـة فيـاض              أنها   مشيرة إلى    .من انهاء معامالتهم  
  .لالحتالل في حصاره لقطاع غزة

  ٢١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   بعد وفاته مريض من قطاع غزةسمح بعالجاالحتالل ي .٤٣

 صادقت علـى طلـب      "إسرائيل"كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، أمس، أن           :القدس المحتلة 
  .ن قطاع غزة مغادرة القطاع لتلقي العالج، لكن بعد ثمانية أيام من وفاتهفلسطيني مريض م

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  نقل إلى بيريز رسالة ضمانات خليجية"إسرائيل" السفير األردني في ":الجريدة الكويتية" .٤٤

نقل أفكاراً خليجية   كشفت مصادر مطلعة في القدس، إن السفير األردني لدى اسرائيل علي العايد             : القدس
ـ  .الى اسرائيل تتضمن تعهدات تتعلق بالمفاوضات وعملية السالم         ان هـذه األفكـار      "الجريـدة "وقالت ل

، مع تعهد تلقاه    "المبادرة العربية "تتمحور حول إعادة إطالق عملية السالم على كل المسارات انطالقاً من            
، ١٩٦٧ على مطلب االنسحاب الى حدود عام        الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز بأن يكون هناك تفاوض       

 .اضافة الى تطبيع عالقات كامل
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ورأت هذه المصادر أن هذه األفكار تلتقي مع توجه مشترك بين بيريز ووزير الـدفاع ايهـود بـاراك،                   
 علـى   "خـسارة واحـدة   "يقضي بالسعي الى التفاوض مع العرب جميعاً دفعة واحدة على أساس تفضيل             

وأفادت المصادر نفسها بأن باراك يخطط مع        .و تم التفاوض مع كل بلد على انفراد        ل "مجموعة خسارات "
بيريز لتنفيذ هذا التوجه حين تتضح صورة التغيرات السياسية في اسرائيل، وهمـا ال يريـدان لرئيـسة                  
الحكومة المكلفة تسيبي ليفني االنفراد في موضوع التفاوض، ويريدان أن يكون بيريـز فـي الواجهـة                 

ولم تستبعد هذه المصادر ان يكون زعيم ليكود بنيامين نتنياهو في جو توجـه               .بار أنه رئيس الدولة   باعت
  .بيريز وباراك وموافقا عليه

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  صمت العرب جريمة كبرى بحق فلسطين: فضل اهللا .٤٥

لسطينية الشيخ محمد حسين أكد المرجع محمد حسين فضل اهللا، خالل استقباله مفتي القدس والديار الف
ووزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ جمال بواطنة، يرافقهما وكيل وزارة األوقاف صالح 
زحيكه، أن قضية القدس وفلسطين تحتاج إلى جهد عربي وإسالمي يواكب الجهد الفلسطيني الداخلي، 

رب على حصار غزة وعلى الحفريات أن صمت الع"ويحفظ جهاد الفلسطينيين المستمر، مشددا على 
أن أفضل تضامن مع الشعب "، مشيرا إلى "تحت المسجد األقصى، يمثل جريمة سياسية وإنسانية كبرى

 ". الفلسطيني يتمثل بوحدة العرب والمسلمين
 ٢١/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  الحوار الذي دعت إليه مصر للتوقيع وليس للبحث أو النقاش: مصدر مصري .٤٦

قال مصدر مصري موثوق، إن الحوار سيعقد في :  محمد يونس، جيهان الحسيني- هرة رام اهللا، القا
القاهرة في التاسع من الشهر المقبل، وأن مسودة االتفاق التي أرسلتها مصر لجميع القوى والفصائل 
الفلسطينية شبه نهائية، الفتاً إلى أن أي تحفظ أو نقطة من أي فصيل يمكن بحثها بشكل ثنائي مع هذا 

ووصف مسودة االتفاق بأنها متوازنة رعت جميع الظروف . الفصيل أو ذاك، رغم أنه استبعد ذلك
الحوار الذي دعت إليه مصر في التاسع من الشهر المقبل للتوقيع وليس : "وقال. وعالجت كل المسائل

 وكشف أن مصر ستدعو شخصيات فلسطينية من المجتمع المدني الى حضور هذا". للبحث أو النقاش
  .التوقيع، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي للتوقيع سيتم تشكيل اللجان

المطروح حالياً أن يتم عقد الحوار برعاية مصرية ومباركة "وعن الرعاية العربية لالتفاق، قال ان 
وهناك ... عربية، ومن ثم سيبحث أمر كيفية تنظيم الرعاية العربية للحوار تحت مظلة الجامعة العربية

، في اشارة إلى المحادثات األخيرة التي أجراها الرئيس عباس في دمشق " مصري ومباركة سوريةتوافق
مع الرئيس بشار األسد والذي أكد فيها الرئيس السوري دعم سورية جهود الحوار من أجل تحقيق 

  .المصالحة
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  ية المؤتمر االسالمي يحذر من استمرار االستيطان في القدس الشرق .٤٧

حذر المؤتمر االسالمي العام لبيت المقدس من استمرار سلطات االحتالل االسرائيلي ببناء  : بترا–عمان 
وثمن، في بيان صحافي اصدره امس، وقوف االردن قيادة  .المستوطنات في الجزء الشرقي من القدس

ت سلطات االحتالل وحكومة وشعبا ضد االعتداءات واالنتهاكات الصارخة على قدس االقداس، ومحاوال
وناشد زعماء العرب والمسلمين توحيد كلمتهم والوقوف صفا واحدا  .الصهيوني تهويد المدينة المقدسة



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٢٣٣:         العدد         ٢١/١٠/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

امام التحديات التي تواجه االمة ليؤكدوا للعالم اجمع بانه ال يمكن احالل السالم في الشرق االوسط من 
  ..بية المحتلة وبخاصة القدسدون انسحاب قوات االحتالل االسرائيلية من االراضي العر

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  أول قافلة إغاثة مصرية تصل الى غزة بحراً .٤٨

وصلت، مساء األحد، أول قافلة إغاثة بحرية من لجنة اإلغاثة اإلنسانية في :  طه عبد الرحمن- القاهرة 
. ألف جنيه ٢٠٠مصر إلى قطاع غزة متضمنة مستلزمات إعاشة ومواد غذائية بتكلفة تصل إلى نحو 

إن القافلة تم تجهيزها بالمواد الغذائية وكميات من األدوية : عبدالقادر حجازي األمين العام للجنة.وقال د
 طن دقيق للتخفيف من معاناة أبناء شعب فلسطين المحاصر في القطاع، ٢٥٠والمستلزمات الطبية و

 عبر مياه البحر المتوسط حتى ميناء مشيراً إلى أن القافلة تم شحنها من ميناء شرق بورسعيد ثم تحركت
حجازي أن اللجنة تقوم حاليا .وأوضح د. أشدود ومنه تم إعادة شحنها براً إلى معبر صوفا إلى غزة

بتجهيز قافلة أخرى لتوفير األدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات والمستوصفات الطبية 
  .ا من األدوية بسبب الحصاربالقطاع لتلبية احتياجاتها بعد نفاد مخزوناته

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  عالق يعبرون معبر رفح اليوم بشكٍل استثنائي ٥٠٠ .٤٩

سمحت السلطات المصرية، اليوم اإلثنين، بفتح معبر رفح الحدودي الفاصل بينها وبين قطاع  :إيمان يس
 استمرت قرابة أسبوع قام بها غزة المحاصر منذ أكثر من عامين بشكٍل استثنائي، على خلفية مسيرات

   . عالق فلسطيني على الجانب المصري في مدينة العريش٥٠٠أكثر من 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨إخوان أون الين 

 
 اتحاد الكتاب العرب يرفض المشاركة باحتفاالت القدس داخل فلسطين .٥٠

ة رفض أكد محمد سلماوي أمين عام اتحاد الكتاب العرب لصحيفة أخبار األدب األسبوعية المصري
االتحاد مشاركة أي مثقف عربي في االحتفاالت التي تقام داخل فلسطين، بمناسبة اختيار القدس عاصمة 
للثقافة العربية، مؤكداً أن االتحاد يهيب بالمثقفين علي امتداد الوطن العربي المشاركة في فعاليات 

 قناعاتهم ىهم، وأن يظلوا علاالتحادات العربية والمؤسسات الثقافية الخاصة بالقدس، وذلك في بالد
 األرض نفسها مع االحتالل الصهيوني في ى، رافضين وجودهم عل"إسرائيل"الوطنية بعدم التطبيع مع 
 .أي جزء من الوطن العربي

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
  باباجان يأمل بتحريك المسار السوري اإلسرائيلي .٥١

ركي علي باباجان عن امله في استئناف الوساطة اعرب وزير الخارجية الت:  أسعد تلحمي- الناصرة 
وصرح باباجان، خالل مؤتمر صحافي في انقرة مع ". اسرائيل"التركية غير المباشرة بين سورية و

، بعد تشكيل حكومة جديدة، "اسرائيل"نظيره االسباني ميغيل انخيل موراتينوس، بأنه يأمل في ان تقرر 
لقد تم تحقيق تقدم، والجانبان : "عنه وكالة اسوشييتد برس قولهونقلت . استئناف المفاوضات مع سورية

  ".مسروران بالنقطة التي وصال إليها
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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  إيران تهدد برد حازم على أي عدوان إسرائيلي .٥٢
من شن " إسرائيل"حذّر المتحدث باسم الخارجية اإليرانية حسن قشقاوي، أمس، :  ستار ناصر-طهران 

وأشار قشقاوي إلى ان الكيان الصهيوني . ده، مؤكداً ان إيران سترد بحزم على أي تهديدعدوان على بال
إن الكيان الصهيوني ليس بمقدوره االساءة إلى الجمهورية "أقيم على أساس تهديد اآلخرين، ولكنه قال 

  ".االسالمية اإليرانية وإننا سنرد على أبسط التهديدات بأكبر قدر من الحزم
  ٢١/١٠/٢٠٠٨اراتية الخليج اإلم

  
  "لدى الفلسطينيين اآلن عملية سالم هي األكبر شأنا منذ عدة سنوات: "رايس .٥٣

قالت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في حديث لمراسل بي بي سي العربية في واشنطن إنها                
ي معـرض   ف-كما قالت   . تعتقد أن الشرق األوسط بات أحسن حاال بفضل سياسات الرئيس جورج بوش           

 إنها فخورة بالوضع في األراضي الفسطينية بصفة        -ردها على سؤال عن تركة اإلدراة األمريكية الحالية       
 . مما كان عليه" الشرق األوسط صار مختلفا وأفضل"كما صرحت بأن  . خاصة

ـ ...أنا ال أعتقد أنكم ستجدون إدارة أمريكية سعت فعال إلى         : "وقالت الوزيرة األمريكية أيضا    ة دولـة   إقام
أطلق مفاوضات على حل الدولتين هي األكثر فعالية واألكثر صمودا مـن            .. .إن هذا الرئيس  . فلسطينية

لـدى  : "وأضـافت رايـس   ". وال أعتقد أن أحدا سيحيد عن هـذا المـسار         . أي محاولة عرفتها المنطقة   
 ." الفلسطينيين اآلن عملية سالم هي األكبر شأنا منذ عدة سنوات طويلة

  ٢١/١٠/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  "بيئة فلسطينية نظيفة" ماليين يورو لدعم ٥أوروبا تقّدم  .٥٤

قدم االتحاد األوروبي دعما يقدر بنحو خمسة ماليين يورو كجزء من برنامجه المستمر لدعم : القاهرة
وسيتم تخصيص هذه األموال إلحدى . "بيغاس"تطوير البنية التحتية في األراضي الفلسطينية عبر آلية 

افظة فلسطينية بهدف المساعدة في توفير بيئة أكثر نظافة من خالل توريد عربات لجمع القمامة عشرة مح
ونقل  .ومعدات ثقيلة، علما ان السلطة الفلسطينية قامت بمنح العقود لتوريد المعدات باستخدام هذه األموال

الفلسطيني زياد بيان وزعه وفد مفوضية االتحاد األوروبي لدى مصر أمس عن وزير الحكم المحلي 
 ٦٧البندك تأكيده أهمية هذا المشروع، موضحاً أن االتحاد األوروبي خصص العام الحالي ما يزيد على 

  .مليون يورو لدعم مشاريع البنية األساسية التي تم تحديدها كأولويات من السلطة الفلسطينية
  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  بل للتضامن مع المحاصرينوفد برلماني دولي يستعد لزيارة غزة الشهر المق .٥٥

قال الدكتور عرفات ماضي رئيس الحملة االوروبية ان لجنته  : من اشرف الهور' القدس العربي'غزة ـ  
تعمل على تنظيم اضخم زيارة لنواب من العالم الغربي والعربي الى قطاع غزة في اطار كسر الحصار                 '

اصرين في شريط ساحلي ضيق في اوضاع        مليون انسان فلسطيني مح    ١,٥من اجل الوقوف على معاناة      
وذكر ان البرلمانيين العالميين سيقومون بنشر تقارير في برلمانات دولهم عن حجـم المعانـاة                .'مأساوية

بهدف الضغط على حكوماتهم ومـساءلتها      'التي يعيشها الفلسطينيون والتي سيلمسونها على ارض الواقع،         
على صعيد القارة االوروبية للتضامن     ' لوبي'اب سيشكلون   واوضح ان النو   .'عن دورها في رفع الحصار    

واشار الـى ان الحملـة       .مع غزة وللضغط على الحكومات االوروبية واالتحاد االوروبي لرفع الحصار         
  .'تلقت تأكيدات نهائية من النواب االوروبيين والعرب وتشجيعا كبيرا للقيام بهذه الخطوة'االوروبية 

  ٢١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  مليون دوالر١٠٠الحصار على غزة عطّل مشاريع إنشائية وتطويرية كلفتها ": ونروااأل" .٥٦
بقطاع غزة أن الحصار اإلسرائيلي " أونروا"أكد سباستيان ترييف، مساعد مدير عمليات " : االيام "-غزة 

 .قطاع غزة مليون دوالر في ١٠٠بقيمة " أونروا"وإغالق المعابر عطل مشاريع إنشائية وتطويرية لـ
ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تتنازل عن مهامها ومسؤولياتها " أونروا"وشدد ترييف على أن 

في مساعدة الفلسطينيين عبر برامجها المختلفة، داعياً الجهات الدولية الداعمة إلى زيادة دعمها لألونروا 
 . المقدمة لالجئين في المخيماتلتتمكن من تأدية رسالتها على أكمل وجه وتحسين مستوى الخدمات

وطالب برفع الحصار وفتح كل المعابر لوقف معاناة المواطنين في قطاع غزة، مؤكداً أن الحصار حرم 
 .آالف العمال العاطلين عن العمل من الحصول على فرص عمل

  ٢١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 ة حماس وشعبيةكك في قوفرنسا شريك رئيسي وال يمكن الحد ان يش :سفير فرنسي سابق .٥٧

ماسي الفرنسي والسفير السابق لبالده في ودعا ستيفان هيسيل الدبل:  عيسى الشرباتي- القدس المحتلة 
ب على ازمتهم الداخلية وتوحيد صفوفهم نحو تشكيل حكومة وحدة لاالمم المتحدة الفلسطينيين الى التغ

 عاما يتحدث في سياق لقاء ٩٠بالغ من العمر وكان هيسيل ال .وطنية بمشاركة جميع االطياف السياسية
مساء امس في مقر القنصلية الفرنسية العامة بالقدس المحتلة، واعتبر " الحياة الجديدة"خاص اجرته معه 

ان فرنسا التي  " ١٩٤٨هيسيل الذي كان احد محرري االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام 
يها ان تلعب دورا اكثر فاعلية، في المنطقة وان تكون طرفا مؤثرا تعتبر شريكا وصديقا للفلسطينيين عل

 ".باتجاه نصرة الفلسطينيين وتحقيق السالم في المنطقة
ودعا هيسيل حركة حماس الى لعب دور اكثر ايجابية في المنطقة واتباع سياسة منفتحة، فيما طالب 

حماس تسيطر فعليا على قطاع غزة " ياق المجتمع الغربي بعدم مقاطعتها او تجاهلها، وقال في هذا الس
وال يمكن الحد ان يشكك في قوتها وشعبيتها، فكما ان هناك رئيسا فلسطينيا منتخبا وهو الرئيس ابو 
مازن فان هناك ايضا مجلسا تشريعيا منتخبا اكثرية اعضائه من حماس، وال يجوز لفتح ان تقاطع او 

يكونا في صف واحد، وهو ما سيحسن من الوضع تتجاهل حماس، بينما يتوجب على الطرفين ان 
 ".الداخلي بالتاكيد خاصة بعد هذا التفكك واالنقسام

انه يؤيد بدء الغرب باجراء اتصاالت وفتح مزيد من القنوات مع حماس، بدال من محاولة " واكد هيسيل 
  .عزلها او تجاهلها، النه لن يؤدي الى نتيجة

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
       المالية تلحق خسائر بصندوق موظفي األونروا األزمة .٥٨

وأدت ) أونروا(حققت األزمة المالية العالمية خسائر بصندوق ادخار موظفي وكالة : عمان- محمد النجار
الخسائر إلى حالة من البلبلة في صفوف الموظفين، بينما أكدت المفوض العام للوكالة كارين أبو زيد في 

  .نها وكبار المديرين سيعملون بكل طاقتهم على حماية مصالح أونروارسالة وجهتها للعاملين أ
وبحسب مصادر نقابية في اتحادات العاملين في الوكالة فإن حجم الخسائر التي لحقت بالصندوق منذ 

، مما أثار مخاوف عاملين بوكالة الغوث الدولية من استمرار %١٤,٦آب الماضي بلغت نحو / أغسطس
غ عدد موظفي األونروا نحو ثالثين ألفا يعلمون في مناطق عملياتها الخمس ويبل. نزف مدخراتهم

  ).األردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة(
 ٢٠/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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   تريليون دوالر ناتج الدول العربية واحتياط العمالت يتجاوز تريليون دوالر٢,٤ .٥٩
 العربية على الحـذر مـن أخطـار تفـاقم الهبـوط             حض صندوق النقد، الدول   :  محمد خالد  -واشنطن  

االقتصادي في الدول المتقدمة واألوضاع المضطربة في أسواق المال، خصوصاً أنهـا تواجـه تحـدياً                
وتوقـع تبـاطؤ االقتـصادات      . مزدوجاً في أزمة االئتمان العالمية وتضخم األسعار في أسواقها المحلية         

 وسـيقترب مـن     ، تريليون دوالر  ٢,٤ن الناتج العربي سيصل إلى      العربية العام المقبل، لكنه أشار إلى أ      
 مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صـندوق النقـد             والحظ . تريليون دوالر العام المقبل    ٢,٧

محسن خان، في تلخيصٍ الستنتاجات تقرير أصدره صندوق النقد أمس عن آفـاق اقتـصادات الـشرق                 
االقتصادات المتقدمة واضطرابات أسواق المال، تأتي بينما االقتصادات        األوسط وآسيا الوسطى، أن أزمة      

توقع خبراء الصندوق أن يصل متوسـط التـضخم          إلى ذلك فقد     .العربية تعاني ضغوطاً تضخمية حادة    
وطبقاً لتقرير الـصندوق، يتوقـع أن        .٢٠٠٩في  % ١٢,٧هذا العام ثم ينحسر إلى      % ١٤,٤العربي إلى   

هذا العام، معززاً بإنتاج النفط الذي توسـع        % ٦,٣ربية معدل نمو قوي يصل إلى       تحقق االقتصادات الع  
ويتوقع أن يتراجع األداء االقتـصادي قلـيالً إلـى          . ليعوض انخفاض النشاط غير النفطي بصورة طفيفة      

ولفت خبراء الصندوق إلى أن المسار المتوقع للناتج العربي يمهد الرتفاع االحتيـاط              .٢٠٠٩في  % ٥,٩
 بليون دوالر، ليتجاوز تريليون دوالر هـذا العـام وينـاهز            ٢٠٠بي من العمالت األجنبية أكثر من       العر

 بليونـاً   ٦٣٠وفي العام المقبل يرتفع احتياط دول مجلـس التعـاون إلـى             . ٢٠٠٩ تريليون في    ١,٣٢٠
  . بليون٤٠٠ويتجاوز احتياط الدول المغاربية 

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

   ماليين شخص بال عمل٢١٠: منظمة العمل الدولية .٦٠
 ماليـين  ٢١٠قالت منظمة العمل الدولية إن عدد العاطلين عن العمل في العـالم سـيرتفع الـى      : جنيف

 مليـون شـخص     ٢٠شخص بحلول نهاية هذا العام بسبب األزمة المالية الحاليـة، موضـحة ان نحـو                
  .٢٠٠٨سيخسرون وظائفهم من اآلن وحتى نهاية 

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 نعم للمشاركة وال للمحاصصة الفصائلية .٦١

 هاني المصري
مع القيادة المصرية، وذلك على خلفية استمرار " حماس"تبددت أجواء التفاؤل التي سادت بعد لقاء حركة 

اإلجراءات االنقسامية على األرض بما في ذلك االعتقاالت وحمالت التحريض المتبادلة، وفي ضوء 
د لقاء ثنائي بينهما بمشاركة مصرية يسبق الحوار الوطني الشامل، وذلك عق"حماس"القتراح " فتح"رفض 

من أجل عدم الخروج عن اإلطار العام وحرصاً على تجنب أي اعتراضات من جانب الفصائل التي قد 
تشعر بالتهميش من عقد لقاء ثنائي بعيداً عنها، يذكر باتفاق مكة الذي كان اتفاقاً ثنائياً اعتمد المحاصصة 

 .أوالً، وعلى الفصائل األخرى ثانياً" حماس"و" فتح"صائلية لتوزيع كعكة السلطة على الف
بإنجاح الحوار ألن " فتح"لعقد اللقاء الثنائي يدل على عدم جدية " فتح"أن رفض " حماس"لقد اعتبرت 

" فتح"وال معنى لزج كافه الفصائل في الوقت الذي تشكل فيه " حماس"و" فتح"المشكلة في أساسها بين 
، مع محاولة من ""حماس""من الوزن على األرض، كما قال احمد يوسف القيادي في % ٩٦" حماس"و
أوال ثم يطرح ما يتم " فتح"تريد االتفاق مع "" حماس". "حماس"لالستقواء وتكتيل الفصائل ضد "" فتح""

تبحث أساسا عن " حماس"االتفاق عليه بينهما على الفصائل األخرى في الحوار الوطني الشامل ألن 
 ).كعكة السلطة وكعكة المنظمة(حصتها في الكعكة الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                     ١٢٣٣:         العدد         ٢١/١٠/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

قلنا رغم موجة التفاؤل، أن الهوة كبيرة جدا، وأن جسرها ليس سهال على اإلطالق، وال يكفي لذلك 
وعودة " ف.ت.م"االتفاق على عناوين تتحدث عن حكومة الوفاق الوطني واألجهزة األمنية واالنتخابات و

من سيرأس الحكومة القادمة؟ وهل : مور الى ما كانت عليه، فالمهم هو المضمون والتفاصيل مثلاأل
؟ وإذا شاركت الفصائل أو لم تشارك، ما هو "حماس"و" فتح"ستشارك الفصائل بها خصوصا حركتا 

ذه برنامج الحكومة السياسي؟ وما هو موقفها من شروط اللجنة الرباعية الدولية؟ هل يمكن تجاهل ه
فيها حتى وإن كانت المشاركة ليست على المستوى القيادي " حماس"الشروط خصوصا إذا شاركت 

عن السلطة في غزة بعد أن مضت بعيدا في ترسيخ ركائزها على " حماس"األول؟ هل يمكن أن تتنازل 
 كل المستويات واألصعدة، ما أوجد أشخاصا وشرائح مستفيدة من الوضع الجديد؟ وكذلك الحال في

 .الضفة مع اختالف الظروف واألسباب
هل الهدف التوصل الى : إن المشكلة ليست في عقد لقاء ثنائي أو جماعي، وإنما في اإلجابة على سؤال

حل وطني شامل ينهي االنقسام ويستعيد وحدة الوطن والشعب والنظام السياسي ويؤسس لشراكة وطنية 
ف إعادة إنتاج نظام المحاصصة الفصائلي؟ وإذا كانت يشارك بها الجميع، وليس فقط الفصائل، أم الهد

، أم "حماس"و" فتح"المحاصصة الفصائلية هي الهدف، فال يهم كثيرا أن تكون محاصصة ثنائية، بين 
 !.محاصصة جماعية تشارك فيها كافة الفصائل

ين والسفراء في الوزارات واألجهزة األمنية والمدراء العامين والمحافظ" حماس"هل المهم ما هي حصة 
 والمشاريع التي تمول محليا أو عربيا أو دوليا؟

أم أن األهم تأسيس نظام وطني يقوم على إعطاء األولوية للبرنامج الوطني وكيفية إنجاز الحرية والعودة 
واالستقالل ولإلنتاجية والكفاءة واإلبداع على أساس االنحياز لمبادئ وقيم المساواة وتكافؤ الفرص، 

في إطار (لقد عانى الشعب الفلسطيني كثيراً من نظام الكوتا الفصائلي . عب وخدمة المجتمعومصلحة الش
وكان هناك مبرر يستخدم كذريعة هو أن التوافق الوطني كان هو الخيار الوحيد الممكن لتوزيع ) ف.ت.م

 يمكن إجراء الموازنة والمناصب والمكاسب، ألن مركز ثقل ومقر قيادة الثورة والمنظمة في الخارج، وال
 .قياس دقيق لتمثيل وحجوم واحتياجات الفصائل والقطاعات المختلفة من الشعب

، ١٩٩٦في (ولكن بعد إقامة سلطة فلسطينية على أرض الوطن، وبعد إجراء انتخابات رئاسية مرتين 
أصبحت حجوم ) ٢٠٠٦، ١٩٩٦(وتشريعية مرتين ) ٢٠٠٥(وانتخابات محلية مرة واحدة ) ٢٠٠٥

 .واضحةالفصائل 
إن مسألة التمثيل في الحكومة والمراكز القيادية المختلفة مفهومة عند النظر بتشكيل ائتالفات حكومية 
ولكن عند التعيينات في الوظائف العامة على كافة المستويات ال يمكن اعتبار االنتماء الفصائلي شرطا 

على تلبية االحتياجات وملء  بل أن المؤهالت والخبرات والقدرة ،)وكيف أن يكون شرطا أساسيا(
 .الشواغر هي العوامل المحددة لتعيين هذا الشخص أو ذاك في هذه الوظيفة أو تلك

لقد أغرقت السلطة بوزاراتها وأجهزتها ودوائرها المختلفة بتعيينات عشوائية لعب االنتماء الحزبي الدور 
 لفرد أو مركز قوة أو لعائلة أو جهة الحاسم فيها، لذلك وجدنا وزارات وأجهزة ودوائر تنتمي لفصيل أو

جغرافية أكثر مما تنتمي للوطن أو تمثل الشعب، وهذا خلق تناقضا موضوعيا متزايدا ما بين المصلحة 
 .الوطنية والمصالح الفئوية والفصائلية والجهوية والعائلية

هذا " حماس"و" فتح" تفهم فعندما نقول بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية بعيدا عن الفصائلية والحزبية
" فتح"من أفراد األجهزة األمنية ينتمون لحركة % ٩٠فأكثر من . القول باعتباره موجها ضدهما مباشرة

، لذلك تحولت "حماس"في الضفة، ونفس النسبة نجدها في غزة مع فارق أن األغلبية تنتمي الى حركة 
 من أن تكون طرفاً محايداً وموضوعياً ويمكن أن تتحول األجهزة الى طرف في أي صراع داخلي بدالً

مهمته فرض النظام وسيادة القانون على الجميع دون استثناء وبشكل يضمن حل الخالفات والنزاعات 
 .الداخلية بشكل سلمي قانوني ديمقراطي
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. في كل دول العالم محظور على المنتمين الى الجيوش واألجهزة األمنية االنتماء الى األحزاب قطعياً
لذلك الشرط . لحزبي، ومن يريد االنتماء لحزب أو فصيل عليه أن يستقيل من الجيش واألجهزة األمنيةا

األساسي المطلوب لكي تتحول األجهزة األمنية الفلسطينية الى أجهزة مهنية بعيدا عن الفصائلية، أن 
العملية بشكل ويمكن أن تتم هذه . يستقيل أعضاء األحزاب والفصائل من أحزابهم أو من األجهزة

تدريجي أي بحيث يحظر في المرحلة األولى على قادة األجهزة في المستويات األولى أن ينتموا ألي 
 .حزب، وإذا كانوا منتمين عليهم االستقالة أو مغادرة األجهزة األمنية الى أعمال مدنية في السلطة

اب والفصائل، وجزء من الممتنعين وأخيرا، إن الشعب الفلسطيني ال ينتمي بأغلبيته الساحقة الى األحز
عن التصويت في االنتخابات المختلفة يفعلون ذلك ألنهم ال يؤيدون وال يثقون بالمرشحين واألحزاب 

 .والفصائل المشاركة في االنتخابات
تأسيساً على ذلك، ال يمكن االستمرار بالحوار الهادف الى حسم القضايا التي تؤثر على حاضر ومستقبل 

لسطيني كله بمشاركة الفصائل فقط، وإهمال القطاعات المجتمعية األخرى رغم أنها تمثل نسبة الشعب الف
 .كبيرة، وال أقول األغلبية، وقد تكون كذلك

يجب مشاركة الشخصيات الوطنية واالعتبارية والقطاع الخاص وممثلي المنظمات األهلية والمرأة 
امعات والغرف التجارية والزراعية والصناعية والمثقفين واالتحادات والجمعيات والنقابات والبلديات والج

ورجال الدين والقانون واإلعالميين في كافة المراحل والمستويات، بحيث يكون الحوار الدائر حواراً 
.. وطنياً يشارك فيه الجميع ال ممثلو الفصائل فقط، مع االعتراف بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه الفصائل

رة في الحوار الدائر حول وثيقة األسرى، وساهم في وصول الحوار الى وثيقة الوفاق لقد حدث هذا م
عندها وعندها فقط نقول إننا بدأنا . الوطني، ونأمل أن يصبح ذلك نهجا دائما وجزءاً من الحياة السياسية

في إطار من نسير في الطريق الصحيح، الطريق الديمقراطي الذي يستند الى التعددية والتنوع والمنافسة 
  .االلتزام باألهداف الوطنية والديمقراطية

  ٢١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   إذ تعيد اكتشاف مبادرة السالم العربية؟"إسرائيل" .٦٢

  عريب الرنتاوي
 إيهود باراك يتحدث عن     ،"صوت المبادرة العربية للسالم   "استيقظت الطبقة السياسية اإلسرائيلية فجأة على       

لـرد  ) الحظوا متى حان الوقـت    ( ويرى أن الوقت قاد حان       ، على بنية تحتية اقتصادية    سالم إقليمي يقوم  
 ويرسـم كعادتـه للـسالم    ،شمعون بيريز يذهب في االتجاه ذاته     ... إسرائيلي على مبادرة السالم العربية    

جية لتخلص  فيما تسيبي ليفني تعيد تقويم السياسة الخار      "... بشرقه األوسط الجديد  "أبعادا رومانسية تذكرنا    
 تعيد له شمال قرية الغجـر ومـزارع شـبعا           ،مع لبنان " معاهدة عدم اعتداء  "إلى ضرورة التوصل إلى     

  . مقابل خطوات بين الحكومتين والجيشين،وبعض النقاط الحدودية
 لكأنهم يسمعون بمبادرة الـسالم      ،مطلقو هذه المبادرات يحرصون على تقديمها كما لو كانت كشفا جديدا          

الذي يحشر إسرائيل في خانة     " الخطر المشترك " وهم يسترجعون األكاذيب ذاتها حول       ،ول مرة العربية أل 
وحـزب اهللا   ) النووية( في مواجهة إيران     ،أو ما تبقى منه   " معسكر االعتدال العربي  "واحدة مع ما يسمى     

وأن حراكا بين    ، لكأن هؤالء القادة لم يلحظوا أن مياها كثيرة قد جرت في أنهار المنطقة             ،وحركة حماس 
المحاور والمعسكرات جعل التفاوض ما بين سوريا وإسرائيل ممكنا والتهدئة بين غزة وتل أبيب مستمرة               

 فضال بـالطبع   ،مع حماس متاحا عبر رسائل رايس التي ينقلها الوسيط القطري         " جس النبض األمريكي  "و
  .ات القاهرة الفلسطينيةعن توجهات دولية انفتاحية على سوريا وإيران واتفاق الدوحة وحوار

حكايـة  " نلـوك " فقد أمضينا عامين أو ثالثة أعوام ونحن         ،أنهم يريدون أن يبيعونا ذات البضاعة مرتين      
 لقد بددنا وقتا طـويال ونحـن نقـرأ          ،إرهاب حزب اهللا وحماس   "و" التهديد اإليراني "و" الخطر المشترك "
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تلقينا ركاما من الوعود بأن إسرائيل      "  المشتركة التهديدات"في مواجهة   " المصالح المشتركة "تحليالت عن   
 فمـاذا   ،ستجنح للسالم لكي يجنح المعتدلون العرب للمصالحة معها ويتفرغون لمقارعة إيران وحلفائهـا            

  .كانت النتيجة؟
 يراد له اليوم أن يتحمـل أوزار العدوانيـة          ،الذي خسر الجولة تلو األخرى    " االعتدال العربي "النتيجة أن   
 وأن  ، وأن يدفع ثمن الفشل األمريكي في أكثر من ساحة وعلى غير صعيد            ،لية المنفلتة من عقالها   اإلسرائي

 وأن  ،"محـور الـشر   "أو  " معسكر المقاومة والممانعة  "يترك وحده في مواجهة الدور المتزايد لما يسمى         
مـرتين أو    فهل سيلدغ المعتدلون العرب من الجحـر الواحـد           ،يشتري البضاعة المسمومة ذاتها مرتين    

  .باألحرى مرات عدة؟
 وال نريد أن نبدو متـشائمين       ،في إسرائيل " حراك المبادرات النشط  "لسنا نستبق ردات الفعل العربية على       

 نـرى أن طريـق   ، لكننا ومن موقع اإلدراك لبؤس وعقم الخيـارات األخـرى   ،وندابين أكثر من الالزم   
 ،دلين العرب سيشترون البضاعة ذاتها وإن بعد تردد        وأن بعض المعت   ،ذي اتجاه واحد  " االعتدال العربي "

" المعزوفـات المملـة  " بالسماع لذات  ،وسنبدأ بعيد تشكيل حكومة ليفني وتشكيل اإلدارة األمريكية الجديدة        
 وثالثة تشدد على مزايا االعتدال والوسـطية        ،، وأخرى تضخم الخطر النووي اإليراني     ،هذه تروج للسالم  

 وأن البديل عن المفاوضـات المتعثـرة هـو        ، أن السالم يستحق فرصة أخرى     ،يجة لتكون النت  ،والواقعية
 إلى غير ما هنالك من أطروحات تراجعت في التداول مؤخرا تحت ضغط الفشل لكنها لـم                 ،المزيد منها 
  .خطاب بديل وخيارات مغايرة" خطاب الفشل" ولم يحل محل ،تسحب نهائيا

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  !التحاورنجاح الحوار قبل  .٦٣

  عبد الوهاب بدرخان
أكثر مما هي غارقة، بل مرتضية بهذا الغرق الـذي يعـوم بنظرهـا خيـار                " حماس"ال مجال إلغراق    

المقاومة، على رغم التهدئة، وال مجال كذلك إلنقاذ السلطة الفلسطينية أكثر مما هي منقذة، حتى لـو لـم                   
ض، على رغم الفشل، وال مجال إلتعاس الشعب        تكن مرتاحة إلى وضعها الذي يعزز بنظرها خيار التفاو        

الفلسطيني أكثر مما هو مبتلى باالحتالل من هنا وباالنقسام من هناك، لكنه يعرف كيف يعـيش ويبقـى،                  
  .على رغم األعداء واألشقاء القريبين والبعيدين

تى الراسخون  كل المقدمات السلبية التي سمعناها طوال أسابيع تمخضت فجأة عن نتيجة إيجابية، كيف؟ ح             
 -تقريبـاً -في العلم لم يستطيعوا أن يفكوا الطلسم، وقبل أن يجري الحوار الموعود والمرتقـب أعلنـت                 

أصبحت المصالحة ممكنة، ضرورية، حتمية، كل ما يلزم، حسناً، فلتكن المصالحة مصلحة قبـل           . النتيجة
هناك وضع فلسطيني مختلف عن كل      . أن تكون شيئاً آخر، واالنقسام مهلكة وال يمكن أن يكون شيئاً آخر           

" فـتح "المسيرة السابقة، بين الثورة والسلطة، والبد من االعتراف به، لكن من شأن الطرفين الرئيسيين،               
، أن يبرهنا على أنهما ذاهبان إلى وضعية قبول متبادل، لئال نقول وضعية ديمقراطية، ال إلـى                 "حماس"و

  .ي إيصال الشعب والقضية إلى هذا الدرك الموجعوضعية تربص واقتتال، فكالهما غير معذور ف
 دعوة إلى الجميع، أشقاء وأصدقاء، كي ينفضوا أيديهم من خالف ال يستطيعون             -وال يزال -كان االنقسام   

شيئاً حياله، فإما أن يساهموا فيه بصب الزيت على النار، وإما أن ينصرفوا عنه، ولألسف فـإن نزعـة                   
لذا كان التحذير الذي أطلعه األمين العام للجامعـة العربيـة، فللمـرة             . االنصراف هذه باتت أكثر بروزاً    

األولى هناك نوع من التوافق العربي على إشهار الجهة المعرقلة للحوار واالتفاق تمهيداً للتـشهير بهـا                 
ن ولما كان الموقف العربي يتعامل أساساً مع السلطة، والسلطة بالمفهوم العربي يمك           . واتخاذ مواقف منها  

التي أرادت وتريد أن تكون     " حماس"أن تخطئ ونادراً ما تُالم، فقد بدا مفهوماً أن ذاك التحذير موجه إلى              
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ـ              "سلطة" ، "التهدئـة "، واستطاعت أن تصمد على رغم الحصار، لكنها اضطرت في النهاية إلى القبول بـ
  .والتهدئة هي عموماً أهم ركائز السلطة المعترف بها عربياً ودولياً

لتصريحات بشّرت بحوار ومصالحة قريبين، الطرفان يؤكدان في الصحف وفي الفضائيات، ولـدى             كل ا 
الضغط العربي فعل فعله على مـا يبـدو،         . السؤال رأساً لرأس تأتي اإلجابة أقل استبشاراً وأكثر غمغمة        

ـ                     ات ولهذا سبب جلي واضح هو أن نوعاً من التوافق العربي قد رتّب نفسه بنفـسه علـى رغـم الخالف
ويعزى هذا التوافق إلى قراءة في الوضعين الدولي واإلقليمي تظهر أن           . المعروفة بين العواصم المعروفة   

المرحلة المقبلة صعبة وال جدال فيها من الشد والجذب فلسطينياً، هذا ال يعني عودة إلى تضامن عربـي                  
 -األميركي" الفيتو"ناك أيضاً رفع    ما، مفاجئ هو اآلخر، وإنما يعني أن التهدئة مطلوبة هنا أيضاً، لكن ه            

اإلسرائيلي، فمع أن واشنطن ال تزال مصرة حتـى اآلن علـى أن اتفاقـاً سـينجز بـين الفلـسطينيين                     
واإلسرائيليين قبل نهاية عهد بوش، إال أن الوقائع تكذب كوندوليزا رايس، وإسرائيل منشغلة بحكومتهـا               

  .إلغاثة في األسواق الماليةمقدار ما أن واشنطن منشغلة بعمليات اإلنقاذ وا
على أنفسهم ليتجاوزوا الخالفـات ويـدخلوا فـي         " الحمساويون"و" الفتحاويون"المهم اآلن، كيف سيتفوق     

مساومات حكومة الوحدة الوطنية وتقاسمات الصفقة االنتخابية، واستحقاقات األمن المهني غيـر الفئـوي       
 المهمة صعبة، لكنها غيـر مـستحيلة، صـحيح أن           .ومعالجات المخازي التي ارتكبت في إطار االنقسام      

، كسبت خبرة وتجربة جديدتين خالل السنتين الماضيتين، لكنها ستخطئ كثيراً إذا أقبلـت علـى                "حماس"
 في غزة، فالمحك الحقيقي هـو أن يكـون ذلـك االنتـصار       ٢٠٠٧/٦/٢٠يوم  " المنتصر"الحوار بعقلية   

صاحبة الخبـرة والتجربـة     " فتح"وصحيح أن   . برهن بعد لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، وهذا لم ي      
المتراكمتين منذ عقود تبدو اآلن غارقة في أمراضها الداخلية، إال أنها مدعوة لتأكيد قدرتها على البقـاء                 

. كحاضنة رئيسية لكل تيارات الشعب الفلسطيني، وهذا ما يشوبه اليوم كثير مـن الـضباب والتـشكيك                
يفية في سبيل المصالحة أالَّ تنعقد المعانقات والتهاني على خلفيـة افتـراق             واألهم من المحاصصات الوظ   

  .فأي تكاذب سرعان ما سينكشف وعواقبه سيئة. والخيارات األساسية" المشروع الوطني"وتباعد حول 
  ٢١/١٠/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 

  
  "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان بين التنظير والواقع" .٦٤

  وميعيسى القد
رئيس مجلس " الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف، وعلينا أن نحفظ شأنهم إلى أن يعودوا إلى ديارهم"

  م ٢٢/٩/٢٠٠٨ السفير اللبنانية ؛الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة
 كلمات جميلة صرح بها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة حول موقفهم من الالجئين  الفلسطينيين 

  .  إلى اآلن١٩٤٨الذين يقطنون األراضي اللبنانية من النكبة عام  ،في لبنان
 وفي الفندق المتواضع الذي ، ولكن الواقع يقول شيئاً آخر؛ قبل أيام كنت في مكة ألداء مناسك العمرة

 وآخرون من ، وجمعنا لقاء كان فيه شباب معتمرين من القدس،أقمت فيه التقيت مع أخوة من دول شتى
 فأهل القدس وصفوا معاناتهم وممارسات ؛ وكٌل أخذ يسرد معاناته، ودار الحديث بيننا،لبنانالمخيمات في 

 وكيف أن الجدار العازل ،االحتالل اليهودي للتضييق على المسلمين إلجبارهم على الخروج من القدس
ءات  وإجرا؟ وكيف فرغت القدس من المؤسسات العربية واإلسالمية؟عزلهم عن امتدادهم الفلسطيني

إذا استمر اليهود على : " وخالصة ما قالوا،اليهود المتسارعة لتهويد ما أمكن وكأنهم في سباق مع الزمن
وإهمال العالم .. .هذه الوتيرة فإن الوجود الفلسطيني في القدس سيكون مستحيالً في ظل تلك الممارسات

  "!!هم وأرضهم العربي واإلسالمي والدولي لحقوق المقدسيين وأهل فلسطين في مقدسات
 وحقيقة أذهلني ما قال من حجم المعاناة واآلالم التي ، وبعد ذلك تحدث أحد القادمين من مخيمات لبنان

 أزقة وحواري ،أوضاع مأساوية تفتقر إلى االحتياجات اإلنسانية القصوى.. .يعيشها أهالي المخيمات
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 ومجاري تسيل في ،ائب بشرية وكأنها زر، وبيوت متالصقة مثلما تتالصق زنازين السجون،ضيقة
 إن -  يطلق عليها المنازل مؤقتة ،"إنسان" حياة ال تصلح للكائن البشري المسمى ، تلوث وأمراض،الزقاق

  % ٥٠ إلى ٤٠ حيث تصل نسبة البطالة من ،بؤس وحرمان من أبسط حقوق اإلنسان!! –صح التعبير
طباء والمهندسين للعمل كبائع يجر  عاطلون عن العمل مما اضطر بعض األ،وفي بعضها يفوق ذلك

!! ما هو الحال لم يتغير ولم يتبدل والحال ك،ضغط وتضييق وإهانة…  أو عامل في مطعم ،عربة خضار
  "!! هانت علينا مصيبتنا حين سمعنا مصيبتكم: "وأعجبني تعليق أحد األخوة من القدس حيث قال

أن البيئة السياسية والقانونية اللبنانية تشكل بيئة  الواقع أن هؤالء الالجئون يعيشون مأساة حقيقية حيث 
طاردة للفلسطينيين بحجة منع توطينهم، على الرغم من أن الفلسطينيين ال يرغبون أصالً في التوطين، 
وإنما يرغبون في معاملة إنسانية عادلة غير مرتبطة بإعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية الخاصة 

  .بأقرانهم اللبنانيين
الحتجاج بأن اإلبقاء على معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوق الحياة اإلنسانية الكريمة يعين على فا

 إذ ، وذرفت من معيشتهم المهينة أعيننا،استمرار اهتمامهم بقضيتهم، حجة واهية طالما المست أسماعنا
ميركا وكندا وأستراليا وأميركا إن استمرار المعاناة يدفع الفلسطينيين للهجرة إلى دول أوروبا الغربية وأ

  .الخ، حيث توجد مخاطر أكبر في توطينهم وذوبانهم وابتعادهم عن مركز االهتمام بقضيتهم..الجنوبية
 وما زال الفرق كبير وواضح بين التصريحات الرسمية للمسؤولين اللبنانيين المرحبة بالالجئين 

 فالقوانين والقرارات التي ، الفعلية لهؤالء الالجئينالفلسطينيين كإخوة في بلدهم الثاني، وبين المعاملة
تنظم وجودهم كانت وما زالت قاسية وتنتقص بشكل كبير من حقوقهم اإلنسانية، فكانت معاناتهم في خط 

  .تصاعدي من أيام اللجوء األولى
تحت وحول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان أنصح بقراءة الكتاب المميز والذي  صدر حديثا 

 ، بيروت- عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات" أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان"عنوان 
وقد قاموا ،  وشمل الكتاب عدة فصول متنوعة لعدد من الكتاب،حرره الدكتور محسن محمد صالح

 ،ي اللبنانيةبدورهم بإلقاء الضوء على الواقع المأسوي لالجئين الفلسطينيين اللذين يقطنون األراض
ويعرض كذلك أوضاعهم الديمغرافية والقانونية والتعليمية واالجتماعية، كما يعرض مشاريع التسوية 

   .السياسية المتعلقة بالالجئين، ويفرد فصالً خاصاً لمأساة مخيم نهر البارد
يضع الحلول  و،كتاب حري أن يقرأ فهو يلقي الضوء على معاناة الفلسطينيين في لبنان من كل الجوانب

  . لعلها تخفف من اآلالم
 ٢٠/١٠/٢٠٠٨بيت المقدس للدراسات 

  
  :كاريكاتير .٦٥
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