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  %100تحركات داخل التشريعي لتعديل قانون االنتخابات واعتماد القوائم بنسبة  .1

رجحت مصادر برلمانية مطلعة أن ثمة مـيالً لـدى          : 23/11/2005األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   
، وذلـك   %100نون االنتخابات العامة ليكون تمثيالً نسبياً كامالً بنـسبة          رئاسة المجلس التشريعي إلى تعديل قا     

واعلن روحي فتـوح،     .قبيل اإلعالن عن حل المجلس المزمع في الثاني من شهر كانون األول المقبل بساعات             
لشهر أمس في بداية عقد الجلسة العادية للمجلس عن أن المجلس في حال انعقاد دائم من اآلن وحتى الثاني من ا                   

  .المقبل
 أمانة سر المجلس وهيئة مكتب المجلس بإعالم جميع النواب في محافظات الضفة وغزة بأهمية الجلسة                توطالب

 رقـم   2003التي ستعقد غداً، والتي سيتم فيها استكمال مناقشة قانون معدل القانون األساسي المعـدل لـسنة                 
  .صة باالنتخابات العامة والبلدية، والمتوقع من خالله التعريج على المواد الخا192/2005

من جهته كشف النائب عبد الكريم أبو صالح عن أن عدداً من أعضاء التشريعي اقترحوا اعتماد نظام التمثيـل           
% 100الكامل في االنتخابات المقبلة، مع األخذ باالعتبار إما أن يكون هذا التعديل على شكل تمثيـل نـسبي                   

واعتبر أن هذا االقتراح ال يخـالف اتفـاق          .أن يظل الوضع على ما هو عليه      واعتبار الوطن دائرة واحدة، أو      
  .إعالن القاهرة

ويقف وراء المقترحات نواب من كتلة فتح في التشريعي، حيث أعرب العديد من النواب ممن هم خارج هـذه                   
  .الكتلة عن معارضتهم وتحفظهم على هذه المقترحات

نائب سليمان الرومي أن نظام التمثيل النسبي يعد األكثر عدالة وإنـصافاً،            بدوره اعتبر مقرر اللجنة القانونية ال     
معرباً عن تأييده العتماد هذا النظام في االنتخابات التشريعية المقبلة، وإن لم يكن باالمكان فأعرب عن تأييـده                  

  .التباع نظام القائمة في الدائرة
لت مصادر في المجلس التـشريعي الفلـسطيني ان          قا :القدس المحتلة  23/11/2005الرأي األردنية   وأضافت  

محمود عباس بعث برسالة الى المجلس طلب منه فيها اعادة النظر في قانون االنتخابات وتعديله بشكل يتم فيه                  
وذكرت مصادر فلسطينية ان اقتراح ابـو مـازن         . اجراء االنتخابات في دائرة واحدة بدال من النظام المختلط        

  .يحظى بترحيب فتح
  زياد عمرو رفض محاوالت تغيير القانون االنتخابي، وقال         أن 23/11/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     روذك

إن األحزاب الحاكمة في الدول العربية غير ديمقراطية، لكنها مضطرة للتعامل مع الديمقراطيـة واالنتخابـات                
 لتلجـأ إلـى اسـتغالل سـلطتها     وأضاف أن فتح مستعدة .وتعمل بكل األشكال لضمان السيطرة على البرلمان    

والتعامل مع الدستور وفق لمصلحتها، مشددا على أن محاولة تغيير القانون االنتخابي يجب أن نرفضه ونتحرج                
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وأوضح أن الواضح أمام الشعب أن ما يجري هو تفصيل قانون ليضمن لفتح نتائج              . منه أمام الشعب الفلسطيني   
إن تحويل الدوائر في االنتخابات إلى نسبي مشكلة        : وقال .بنتائج عكسية االنتخابات، محذرا من أن ذلك قد يأتي        

   .وهناك اعتراضات وستحدث مشاكل فنية لدى لجنة االنتخابات
  

  شارون يفاوض السلطة سراً لهزيمة الليكود  .2
كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أمس عن اتصاالت سرية يجريها شارون مـع              : محمد إبراهيم  ،رام اهللا 

لطة الفلسطينية لترويج صفقة تقضي بوقف أي هجمات فلسطينية خالل فترة االنتخابات اإلسرائيلية المقبلـة               الس
وقال المسؤول لـ البيان إن اتصاالت       . وذلك لتعزيز فرص فوز حزبه الجديد     . مقابل حل مرحلي طويل األمد    

رون هو أولمرت طلـب لقـاء       وأوضح المسؤول أن ممثالً عن شا     . سرية بين شارون ومحمود عباس قد بدأت      
 ليعرض عليه مواصلة التنسيق خالل الفترة المقبلة التي سيكون فيها شارون منشغالً بحملتـه               عباسممثل عن   
  . االنتخابية

 كلف وزير المالية المستقيل سالم فياض لقاء أولمرت، موضحاً إن الحديث بينهما تركز في               عباس وأضاف ان   
وأشار الى ان أولمرت أبلغ فياض خالل هذا        . حملة االنتخابية التي تشهدها اسرائيل    العالقة بين الجانبين خالل ال    

اللقاء ان شارون يطلب فترة انتخابية هادئة من دون وقوع أحداث ألن من شأن أي أحداث عنف أن تؤثر على                    
أي هجمات   سيرد بقسوة على     شارونوأضاف إن ممثل شارون لمح إلى أن        . نتيجة االنتخابات لمصلحة الليكود   

وجدد في هذا اللقاء العرض على السلطة حالً مرحلياً طويل األمد يقوم على انشاء دولـة فلـسطينية               . فلسطينية
  . ذات حدود مؤقتة

 واستبعد المسؤول الفلسطيني قبول أبومازن بعرض الدولة المؤقتة، مشيراً الى رفض مثل هذا العـرض فـي                 
ينية تخشى ان يكون مثل هذا الحل غطاء لقيام إسرائيل بـضم جـزء              القيادة الفلسط : وقال. مرات عديدة سابقة  

غير انه اشار الى قبول رئيس السلطة العمل على مواصلة التهدئة            .كبير من أراضي الضفة اضافة الى القدس      
نحن مهتمون باالنتخابات اإلسرائيلية ونأمـل ان       : وأضاف .التي قال إنها تخدم الفلسطينيين أوالً وقبل كل شيء        

فوز العمل واألحزاب التي تعترف بالحقوق الفلسطينية، وندرك إن أي تصعيد في العنف قـد يـدفع الناخـب                   ي
واعتبر ان انشقاق شارون عن الليكـود       . اإلسرائيلي الختيار أحزاب اليمين وفي مقدمتها الليكود بقيادة نتانياهو        
خريطة السياسية وهو ما يتيح للفلسطينيين      يحرره من الكثير من القيود ويدفعه نحو تحالف مع قوى الوسط في ال            

  . خيارات سياسية أفضل
  23/11/2005البيان  

  
  التشريعي يقّر عدداً من مشاريع القوانين  .3

أقر المجلس التشريع في الجلسة التي عقدها يوم أمس الثالثاء في رام اهللا وغزة عبـر نظـام الـربط                    : رام اهللا 
ووافق المجلس التشريعي باإلجمـاع علـى إقـرار          .ن مشاريع القوانين  ، عدداً م  )الفيديو كنفرنس (التلفزيوني  

مشروع قانون االمتياز الفلسطيني، ويحد القانون في القواعـد واإلجـراءت الخاصـة بمـنح االمتيـازات أو                  
وأقر مشروع قانون مخصـصات وتعويـضات        .االلتزامات المتعلقة باستغالل الثروة الطبيعية والمرافق العامة      

 عضواً ومعارضة   25كما وافق على إقرار مشروع قانون األمن الفلسطيني بموافقة           .سلطة الفلسطينية رئيس ال 
وأقر مشروع قـانون محكمـة       .عضوين، ووافق على إقرار مشروع قانون األمن الوقائي الفلسطيني باإلجماع         

  . أعضاء7 عضواً واعتراض 18الجنايات الكبرى بموافقة 
  23/11/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  قريع يجري مشاورات لتشكيل حكومة مصغرة .4

علمت القدس العربي امس ان احمد قريع ينوي تشكيل حكومة مـصغرة او حكومـة               : رام اهللا من وليد عوض    
القـدس   واوضحت مصادر فلـسطينية مطلعـة ل       .تسيير اعمال لحين اجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية      

وشكلها يحددهما عدد الوزراء المستقيلين مـن الحكومـة الحاليـة بهـدف خـوض               العربي ان حجم الحكومة     
وذكرت المصادر ان قريع سيجري مشاورات لتشكيل حكومة مصغرة للـشهرين            .االنتخابات التشريعية المقبلة  

م القادمين تواصل اداء المهام المنوطة بها، وذلك عقب قيام عدد من الوزراء الفلسطينيين في الحكومـة بتقـدي                 
واوضحت المصادر ان قريع سيشكل حكومة مقلـصة او          .استقالتهم تمهيدا للمشاركة في االنتخابات التشريعية     

 .حكومة تسيير اعمال بعد اجراء مشاورات مع محمود عباس
  23/11/2005القدس العربي 

  
   الفلسطينيةنتخابات التشريعيةلإل الف مراقب 18: دويك .5

ير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية، ان عدد المـسجلين لـدى اللجنـة              أعلن المد  : منتصر حمدان  -رام اهللا 
 ألف مسجل، مؤكدا وجود توقعات بازدياد هـذا الـرقم           18لممارسة الرقابة على االنتخابات وصل الى قرابة        

ن واوضح ان المسجلين يتوزعون على المؤسسات واللجان األهلية، إضافة الى مراقبين ع            .خالل األيام المقبلة  
 مفتوحا امام   ئهالمؤسسات الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته ان باب التسجيل للمراقبة أغلق امام المواطنين مع ابقا              

  .الوكالء الحزبيين
  22/11/2005الحياة الجديدة 

  
 عرقل إجراء اإلصالح القانوني والقضائي في فلسطينت قوانين قديمة .6

ين متعددة وتشريعات مختلفة منها ما كان معموال به اثناء تعيش االراضي الفلسطينية في ظل قوان :وليد عوض
الحكم العثماني واالنتداب البريطاني اضافة الي تشريعات اقرتها السلطة الفلسطينية الي جانب االوامر العسكرية 

ون ويأتي ذلك الخليط من التشريعات في وقت يطبق فيه القانون االردني في الضفة الغربية والقان .االسرائيلية
المصري في قطاع غزة االمر الذي يؤدي الي عرقلة االصالح القانوني والقضائي في االراضي الفلسطينية 

ومن جهته اشار البنك الدولي في االراضي الفلسطينية المحتلة الي انه علي الرغم من محاوالت  .المحتلة
 تقتضي إجراء المزيد من اإلصالحات التوفيق والتنسيق بين مختلف األطر التشريعية، إال أن الحاجة ما تزال

 .وال سيما بالنسبة للتشريعات التجارية
  23/11/2005القدس العربي 

  
  
  قريع يدعو إلى محاربة الفوضى والفلتان األمني .7

دعا أحمد قريع، أمس، إلى توحيد كافة الجهود الفلسطينية من أجل الحفـاظ علـى األمـن واألمـان،                   : نابلس
  . األمني، مؤكداً أن هذه مهمة شعبية وليست مهمة األجهزة األمنية وحدهاومحاربة الفوضى والفلتان

وأعرب عن سعادته لإلجراءات األمنية التي تنفذ في نابلس، وما القته من دعم شعبي يرسل من خاللها الشعب                  
 .ونالفلسطيني رسالة يقول فيها أنه رغم كل الظروف التي تعترضه فإنه سينتصر عليها ويفرض سيادة القـان                

وكان قريع يتحدث هاتفياً، عبر مكبرات الصوت، خالل حوار جماهيري مفتوح، بعنـوان دعـم واسـتمرارية                 
ونجاح حملة األمن واألمان للمواطن في مدينة نابلس، حيث أكد أن النهـوض بـالمجتمع وتطـويره، وسـير                   

 .خلي، ومحاربة الفلتـان األمنـي     االنتخابات التشريعية المقبلة، أمر لن ينجح دون تقوية الوضع الفلسطيني الدا          
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وأكد على أعطاء األجهزة األمنية تعليمات واضحة من أجل فرض سيادة القانون، مبينا أن السلطة الفلـسطينية                 
  .لن تتهاون أو تغض الطرف عن أي خطأ أو جريمة

  23/11/2005األيام الفلسطينية 
  
  ثة بنجاحالحملة األمنية في نابلس تدخل مرحلتها الثال: العقيد حجاوي .8

أكد العقيد ذهن حجاوي، قائد منطقة نابلس، نجاح المرحلتين األولى والثانية من الحملة              :كتب غازي بني عودة   
واوضـح خـالل     .التي باشرتها أجهزة األمن الفلسطينية بهدف بسط األمن وتعزيز سيادة القانون في المحافظة            

ق الخطة المرسومة لها، مـشيرا الـى ان المرحلـة           لقاء نظمه مكتب وزارة اإلعالم امس، ان الحملة تسير وف         
األولى والثانية منها استهدفت إزالة البسطات المقامة بصورة عشوائية ومصادرة واتالف المركبات المـسروقة              

واشار الى ان الشرطة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المختصة من اجل توفيرالبدائل              .وغير القانونية 
ولفت الى ان السالح غير الشرعي ومصادرته يشكل واحدا من أهـداف             .واصحاب البسطات للباعة المتجولين   

بالنسبة لسالح المقاومة فان أحدا ال يتحدث       : وقال .هذه الحملة، موضحا ان هذا األمر ال يشمل سالح المقاومة         
واكـد   .مالحقتهعن هذا السالح وال يبحث عنه ولكن السالح غير الشرعي الذي يستخدم ضد المواطنين ستتم                

  .عدم وجود أي تنسيق مع الجانب اإلسرائيلي فيما يتعلق بتنفيذ هذه الحملة
  23/11/2005األيام الفلسطينية 

 
  عريقات يبحث مع رئيس البعثة األوروبية االستعدادات الفتتاح معبر رفح .9

جاء  . على معبر رفح    شخصاً 70 عريقات بقرار االتحاد االوروبي بنشر بعثة اوروبية قوامها       . رحب د : أريحا
وشدد علـى    .ومارك اوت المبعوث االوروبي لعملية السالم     األوروبية  ذلك اثناء لقاء عريقات مع رئيس البعثة        

ان دور االتحاد االوروبي اضافة الى كونه رقابياً على تنفيذ السلطة اللتزاماتهـا فهـو دور سـيعنى بتطـوير             
واشار الى ان قبول االتحاد االوروبي الرسال        .وفقاً للمعايير الدولية  الكفاءات البشرية والتقنية الدارة معبر رفح       

هذه البعثة يعني دوراً كبيراً ألوروبا في مستقبل عملية السالم وفي كافة المجاالت، مضيفاً انه ال بـد لالتحـاد                    
تجـزأ،  االوروبي بصفته عضواً في اللجنة الرباعية من ضرورة العمل على تنفيذ خارطة الطريـق ككـل ال ي           

وطرح آليات تنفيذ وفرق رقابة وجداول زمنية للتأكد من التنفيذ األمين والـدقيق لكافـة اسـتحقاقات خارطـة                   
وأشار الى ان السلطة بعثت برسالة رسمية لالتحاد االوروبـي           .الطريق، ووصوالً النهاء االحتالل االسرائيلي    

  .دعته فيها الرسال بعثة لمعبر رفح
  23/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  مليون دوالر لتشييد قبر عرفات .10

وضع الحجر األساس لضريح ياسر عرفات، بمناسبة الذكرى األولى لوفاته، علـى أن             :  أسامة العيسة  ،رام اهللا 
هذا الضريح الذي صممه جعفر إبراهيم طوقان، أريد له أن يكون محمالً بـالرموز، يـستحق                . يدشن بعد عام  

ح مستوحى من الكعبة المشرفة، مرتفع عن سـطح األرض، يعـوم علـى              ضري. قراءة أدق تفاصيله الصغيرة   
. مسطح مائي، إلى جانبه مصلى ومتحف وحدائق مزروعة بالزيتون، إضافة إلى منارة تدل عليـه مـن بعيـد      

مشروع تكلفته مليون ومائة الف دوالر أميركي يدفعها الفلسطينيون من جيوبهم، مساهمة في تكـريم ذكـرى                 
م من ذلك كله أن الضريح مصمم بطريقة تجعله صالحاً للترحال، تطبيقاً لوصية عرفات حين               لكن األه . راحلهم

  . تصبح الظروف سانحة لنقله إلى القدس
  23/11/2005الشرق األوسط 
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  مستشار وزير داخلية السلطة يعزو الفساد المالي إلى الفساد السياسي  .11
دارة مؤسسة تعاون لحل الصراعات، خالد سليم، في        يعزو مستشار وزير الداخلية الفلسطيني، ورئيس مجلس إ       

ويشير إلى أن الفساد صار ظاهرة       .نت الفساد المالي في السلطة إلى الفساد السياسي       .حواٍر أجرته معه العربية   
تنتشر أفقياً، في النظام الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، كما ينتشر عامودياً في مختلـف                

   .مع الفلسطيني، بكافة مستوياتهطبقات المجت
  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  حماس مصممة على المشاركة في انتخابات التشريعي: أبو حمدان .12

قال أسامة حمدان أن حرص الحركة على المشاركة في انتخابات التشريعي يأتي ضـمن سـياق                :  رائد عواد 
 أن إعـالن سـكرتير      ،وأضـاف  . البيت الفلسطيني بشكل سليم    تطوير النظام الفلسطيني السائد وإعادة ترتيب     

 على تجديد تحريضه على منع الحركة من المشاركة في انتخابـات التـشريعي مـا هـو إال إعـالن                     شارون
الستهداف مرشحي الحركة وتهديد حياتهم ومنعهم من المشاركة في إصالح البيت الفلسطيني، مؤكداً أن الوضع               

جتمع الدولي للوقوف بحزم أمام أي عمليات انتقامية من شـأنها المـساس بمرشـحي               يفرض مسؤولية أمام الم   
وحول إمكانية طلب الحركة لمراقبين دوليين لإلشراف على االنتخابات لفت           .الحركة في الضفة الغربية وغزة    

ليين، مؤكـداً   حمدان إلى أن حيادية السلطة وأجهزتها كفيل بإجراء انتخابات نزيهة دون الحاجة إلى مراقبين دو              
حصول الحركة على نسبة جيدة من أصوات الناخبين الفلسطينيين في حال تحقق شروط ومعايير النزاهة، مبدياً                

  .خشيته من إقدام السلطة على تأجيل االنتخابات التشريعية تحت ضغوط عربية وإقليمية ودولية
  23/11/2005الغد األردنية 

  
      مشاريع جديدة   الباب على   يفتح   زلزال إسرائيل قد :  حواتمة .13

بعـد     مشاريع سياسية إسرائيلية جديدة      يفتح الباب على     إسرائيل قد    في   صرح نايف حواتمة أن الزلزال السياسي     
وقـال إن    .  إعادة ترتيب البيت الفلسطيني      ودعا الفصائل الفلسطينية إلى االسراع في      .  االنتخابات المبكرة المقبلة  

الخارطة    انقالب كبير في     رائيل من انشقاق حزب العمل والدعوة إلى انتخابات مبكرة تشير إلى          إس   فيما حدث   
   . الحزبية و السياسية االسرائيلية

  23/11/2005األيام البحرينية 
  

  إصابة ثالثة جنود صهاينة خالل اقتحام لمدينة ومخيم جنين .14
وأفادت  .قاومة فجر اليوم خالل اقتحام قوات االحتالل لجنين       أصيب عدد من الجنود الصهاينة بنيران رجال الم       

 مجنزرة ودبابة اقتحمت فجر اليـوم       25 سيارة جيب عسكرية، و    70مصادر محلية أن قوة صهيونية مؤلفة من        
ذكرت اإلذاعة الصهيونية نقالً عن مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين رجال             ومدينة ومخيم جنين،    

  .ود االحتالل في المدينة، أسفرت عن إصابة ثالثة جنود صهاينة بجروح وصفت بالمتوسطةالمقاومة وجن
  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  كتائب األقصى تطلق صاروخين على سديروت  .15

 . فجر أمس مسؤوليتها عن إطالق صاروخين على بلدة سـديروت          أعلنت كتائب شهداء األقصى    :ماهر إبراهيم 
صادر عن الكتائب إن القصف جاء في إطار الرد على جرائم االحتالل في الضفة الغربية وجنـوب                 وقال بيان   

  . لن يكون هناك تحييد لقطاع غزة عن الصراع في باقي األراضي الفلسطينية: وأضاف .لبنان
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  23/11/2005البيان   
  

  تالميذ يشتبكون مع جنود االحتالل في الخليل   .16
اإلحـتالل  الميذ في البلدة القديمة خالل مواجهات اندلعت لدى محاوالت قوات           أصيب في الخليل أمس خمسة ت     

إجبار الطلبة والطالبات والمدرسين على عبور غرفة التفتيش اإللكترونية الواقعة في الطريـق المؤديـة إلـى                 
  .مدرستين قرب  الحرم اإلبراهيمي

  23/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  .ؤتمر الطفل الفلسطينياإلسالمية تفتتح أعمال م: غزة .17
انطلقت، في الجامعة اإلسالمية أمس، فعاليات مؤتمر الطفل الفلسطيني بين تحـديات الواقـع               :كتب محمد البابا  

وطموحات المستقبل، الذي يعقد تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي، وتنظمه كلية التربية، ويستمر لمـدة                
س التشريعي، وعمداء الكليات، واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية،        يومين، بمشاركة لفيف من أعضاء المجل     

وتعقد جلسات المؤتمر على مدار يومين متتـاليين،        . وممثلي المؤسسات المعنية بقطاع الطفولة العاملة في غزة       
 وطموح  وتناقش األبحاث العلمية المحكمة والمقبولة وتغطي جلساته ستة محاور، هي الطفولة في اإلسالم، واقع             

رياض األطفال، التنشئة االجتماعية للطفل الفلسطيني واإلعالم، إلى جانب اإلبـداع والتفكيـر لـدى الطفـل                 
  .الفلسطيني، وتقييم مناهج الطفل الفلسطيني، عالوة على المشكالت والمعوقات التي تواجه الطفل الفلسطيني

  23/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  الد شهيد بأعضائه إلسرائيليينأطفال فلسطين يرفضون تبرع و .18
لن ينعم أطفال االحتالل باألمن والسالم ما لم ينعم به أطفال فلسطين، بهذه الجملة بدأ الطفل عبد المجيد النمس                   

رئيس البرلمان الفلسطيني الصغير مؤتمره الصحفي بوكالة رامتان لألنباء األربعاء الماضي الـذي             ) عاما14(
وتمنـى    . قيام عائلة فلسطينية بالتبرع بأعضاء ابنها الشهيد لعـائالت إسـرائيلية           عقده البرلمان احتجاجا على   

النمس على عائلة الشهيد الصغير ان تطالب بمحاكمة القاتل وتقديمه للعدالة، ال أن تهدي أجسادنا الصغيرة ألن                 
  .يعيش قاتلنا

  22/11/2005السبيل االردنية 
  

  لقيامة كنيسة ا   تنصيب بطريرك القدس الجديد في .19
تم امس تنصيب بطريرك القدس الجديد للروم االرثوذكس ثيوفيلوس         أنه   23/11/2005 األيام البحرينية    ذكرت

بمشاركة شخـصيات   وجرى احتفال التنصيب    . خلفا للبطريرك السابق ايرينيوس االول     كنيسة القيامة      الثالث في 
   . المقدسة وقنصل فرنسا   االراضي    للكنائس االخرى فيافة الى ممثليناض  بابولياس  عدة تقدمها الرئيس اليوناني

قد تم االعتراف بالبطريرك الجديد من قبل جميع  أنه 22/11/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية وأضافت
وأعلن تساحي هانغبي أن تعيين البطريرك الجديد، غير قانوني طالما لم  .الحكومات، باستثناء حكومة إسرائيل

وادعى، أن مراسم التنصيب ستشكل مساً صارخاً بالمحكمة العليا التي تنتظر حكومته  .عليه إسرائيلتوافق 
  .قرارها بهذا الشأن
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  )آيالك(المركز ينضم لعضوية مجموعة المساعدة القانونية الدولية  .20

 المجموعة قد قـرر     تلقى مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، خطاباً لمجموعة آيالك يبلغه فيها بأن مجلس            
تعتبر مجموعة آيالك واحدة من أهم األجسام القانونية الدولية،         و.  أن يقبل المركز كمنظمة عضو في المجموعة      

  .وتعنى بالتدريب القضائي والقانوني وتتخذ من استكهولم في السويد مقراً لها
  22/11/2005 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

  
  ال حدود في األمم المتحدةاعتماد مؤسسة فلسطينيون ب .21

وأوضح بيان أصدرته المؤسسة، أنهـا      . أعلنت مؤسسة فلسطينيون بال حدود، أنه تم اعتمادها في األمم المتحدة          
حصلت على موافقة شبكة المنظمات غير الحكومية العاملة على القضية الفلسطينية في منظومة األمم المتحدة،               

  . دها في األمم المتحدةوأنها تسلمت مؤخرا رسالة تفيد باعتما
  23/11/2005الدستور  

  
  المتضررون من حرب الخليج يطالبون بإطالعهم على تفاصيل ملف التعويضات .22

طالب عدٌد من ممثلي المتضررين من حرب الخليج الثانية السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختـصة بتـسريع                
ة التعويضات الفلسطينية التـي شـكلتها الـسلطة         واتهم المتحدثون هيئ  .  خطوات التعامل مع ملف التعويضات    

 وذكر ممثلو المتضررين أن لديهم معلومات عن موافقة األمم المتحدة على فتح الملف لكنهم أكدوا أن                 .بالتقصير
وحمل ممثلو المتضررين السلطة الفلسطينية المـسؤولية        وزارة المالية ما زالت تلتزم الصمت حيال هذا األمر،        

  .أي من حقوقهم المالية باعتبارها الموكلة رسمياً بمتابعة الموضوعكاملة عن ضياع 
  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    غزةسرىأالعليا االسرائيلية تنظر في التماس الطيبي اطالق سراح  .23

عقدت المحكمة العليا االسرائيلية أمس األول في االلتماس الذي تقدم به احمد الطيبـي وعـدد مـن االسـرى                    
وطالـب الطيبـي المحكمـة بإرغـام الحكومـة        .الفلسطينيين من قطاع غزة بواسطة المحامي اسامة السعدي       

االسرائيلية على نقل كافة األسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الى داخل القطاع وذلك استنادا الى معاهدة                 
  .ري لقطاع غزة في شهر أيلول الماضيجنيف الثالثة وذلك اثر اعالن السلطات االسرائيلية انتهاء الحكم العسك

  22/11/2005الحياة الجديدة 
  

  األسير جمال الطويل يواجه بنوداً إضافية في ملفه السري  .24
أفاد الشيخ األسير جمال الطويل، أن المحكمة العسكرية الصهيونية في النقب أضافت بنداً جديـداً إلـى ملفـه                   

وأضاف أن قاضـي المحكمـة العـسكرية رفـض           !.يلالسري يشير إلى أنه شخصية خطرة على أمن إسرائ        
  .التصريح بطبيعة التهمة الجديدة، أو ما هي العقوبة التي سيتلقاها جراء ذلك

  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مارس موعدا لالنتخابات االسرائيلية28انباء عن تحديد  .25
ن على إبرام اتفاق إلجراء االنتخابات العامة فـي         قالت األنباء الواردة من إسرائيل إن الكنيست وكتساف يعمال        

ونقلت وكالة رويترز انه من المتوقع أن توافق الكنيست يوم األربعاء           . آذار المقبل /الثامن والعشرين من مارس   
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وابدى المسؤول اعتقاده لرويترز ان     . على إجراء انتخابات مبكرة وفقا لما ذكره مسؤول برلماني بارز الثالثاء          
كما أكدت وكالة اسوشيتد برس أن       . سيصوت االربعاء على قرارات حل نفسه وتقديم موعد االنتخابات         البرلمان

الرئيس اإلسرائيلي والكنيست توصال بالفعل إلى اتفاق حول موعد االنتخابات العامة، ونقلت عن المتحدث باسم               
ولكن مع السماح لشارون بالبقاء فـي       الكنيست أن االتفاق شمل تمرير البرلمان لقانون يدعو النتخابات مبكرة،           

  . منصبه وتعيين حكومة مؤقتة لحين إجراء االنتخابات المبكرة
  23/11/2005بي بي سي العربية 

  
 مبارك يهاتف شارون ويهنئه علي تأسيسه حزبا جديدا  .26

ـ              : من زهير اندراوس   ،الناصرة ارك، قالت مصادر سياسية اسرائيلية في تل ابيب الثالثاء ان محمد حـسني مب
ونقل موقع يديعوت احرونوت عـن  . اتصل الثالثاء ظهرا هاتفيا بشارون، وهنأه بمناسبة تأسيسه للحزب الجديد   

صـديقي  :  اتصل بشارون وقـال لـه      مباركمصادر وصفها بأنها رفيعة المستوي في ديوان شارون قولها ان           
د، واضافت المصادر ان مبارك تمني      العزيز، انني اهنئك من القلب علي القرار الذي اتخذته بتأسيس حزب جدي           

واعرب عن ايمانه العميق بان شارون سينجح في تنفيذ مـشاريعه            .لشارون النجاح في طريقه السياسي الجديد     
ورأي محللون اسرائيليون ان هذه المكالمة الهاتفية تدل علـي مـدي توطـد              . واحالمه بواسطة الحزب الجديد   

يرة، ولكن اخرين فسروا هذا االتصال الهاتفي بانه تدخل سافر مـن قبـل              العالقات بين الرجلين في الفترة االخ     
 بأنه سيواصل تعزيـز العالقـات       هواضاف الموقع ان شارون ابلغ     .المصريين في الشؤون الداخلية االسرائيلية    

رك مـع   الثنائية بين البلدين في المجاالت االمنية واالقتصادية والسياسية، الفتا الي انه سيواصل العمل المـشت              
  .شارون من اجل احالل السالم في منطقة الشرق االوسط

  23/11/2005القدس العربي 
 

  إتصاالت لتشكيل قوائم مشتركة: إنتخابات .27
علم التوراه الراف إلياشيف، من أعضاء الكتلة في الكنيست البـدء           –طلب الزعيم الروحي لحزب ديغل هتوراه       

وكان عضوا الكنيـست مـن      . ائمة مشتركة لإلنتخابات القادمة   بإجراء إتصاالت مع اغودات يسرائيل لتشكيل ق      
وقال رئيس يسرائيل بيتينو     .ديغل هتوراه أفراهام رافيتس، وموشي غافني، قد إجتمعا أمس مع الراف إلياشيف           

وقال أن الليكود في دوامـة خطيـرة وال يمكـن    . ليبرمان، أنه ال يرى أية إمكانية لتحالف مستقبلي مع الليكود       
أعلن كل من رئيس المفـدال، زفولـون أورليـف،           ! معهم كحزب عن خطوات جدية في هذه المرحلة        الحديث

 اإلتحاد القومي، بيني ألون، أمس الثالثاء عن تعيين طاقم مفاوضات من أجـل تـشكيل                -ورئيس إيحود لئومي  
 المتوقع إعالن   وقال أورليف في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه من         .قائمة مشتركة تنافس في إنتخابات الكنيست     

وبحسب أورليف فقد أبدى ألون إنفتاحاً تجاه الحاجة إلى أجندة جديـدة للـربط               . أيام 10-7تشكيل القائمة بعد    
السياسي بين الصهيونية الدينية والتقليدية، إزاء اإلنفصال عن أرض إسرائيل والطبقات الفقيرة والمس بجـوهر               

تحاد القومي على أن شرط اإلنضمام للحكومة سيكون الموافقة على          وجاء أنه تم اإلتفاق مع اإل      .الدولة اليهودية 
إجراء إستفتاء في حال إخالء مستوطنات وإنسحاب من أراض، وأن المفدال يسعى لإلنضمام إلى الحكومة حتى                

. كما قال أورليف أن مسألة رئاسة القائمة لن تؤدي إلى فشل تشكيل القائمة المشتركة              .لو كانت حكومة شارون   
  .ضاف إن المفدال ستطالب بوزارة إجتماعية باإلضافة إلى وزارة التربيةوا

  23/11/2005 48عرب 
  

  ال حل للصراع دون حكومة اسرائيلية تتمتع باستقرار : تقرير .28
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اصدر مركز يافيه للدراسات االستراتيجية في اسرائيل تقريرا جديدا جـاء فيـه ان اسـرائيل سـتحاول ادارة                   
وقالت االذاعة  .  لكن من دون حله وذلك حتى تقوم في اسرائيل حكومة تتمتع باستقرار            الصراع مع الفلسطينيين  

االسرائيلية العامة ان معدي التقرير اعتبروا انه سيكون لالنتخابات االسرائيلية القادمة تأثير مباشر على تطور               
لم يذوت حتى اليوم التغييرات     تقرير ان جهاز االمن االسرائيلي      الواضاف   .العالقات بين اسرائيل والفلسطينيين   

  .الحاصلة في المنطقة والتغييرات التي يتوجب اجراءها في ميزانية االمن على اثر هذه التغييرات االقليمية
  22/11/2005 48عرب

 
 أعضاء الليكود يحسمون الخميس البقاء في حكومة شارون  .29

 سيجتمع الخميس المقبل، للحسم فـي بقـاء          أعلنت مصادر إعالمية إسرائيلية، أن تجمع كتلة الليكود        :تل أبيب 
  .وزرائه في حكومة شارون أو تقديم استقاالتهم

  22/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   كانون األول19االنتخابات الداخلية لزعامة الليكود في  .30
ئاسة الليكود والمنافسة على رئاسة الوزراء في االنتخابات        اعلن شالوم امس عن ترشيح نفسه لر      : القدس المحتلة 
. وينضم شالوم بذلك الى المرشحين لرئاسة الليكود وهم موفاز وكاتس ونتنياهو والنداو وفايغلين            . العامة القادمة 

 19واتفق الرئيس المؤقت لحزب الليكود، مع المتنافسين على اجراء االنتخابات الداخلية لرئاسة الحـزب فـي                 
 مـن الـشهر     22كانون األول المقبل، واذا لم يتم حسم االنتخابات في الجولة األولى فستجرى جولة ثانية في                

كما تم االتفاق على االنتخابات الداخلية لتركيب قائمة المرشحين للكنيست القادمة في الثالث مـن كـانون                 . ذاته
ذاعة االسرائيلية ان شارون ارتكـب خطـأ        وقال شالوم في مؤتمر صحفي عقده امس ونقلته اال         .2006الثاني  

واضاف ان على الليكود برأيي ان يقود الشعب والدولة وهـذا مـا             . جسيما عندما اختار االنسحاب من الليكود     
سيحدث الن الليكود يستند الى قاعدة ثابتة ولم يعتمد الليكود ابدا على شخص واحد ايا كان وانما على طريـق                    

  . ابع ان اسرائيل بحاجة الى ليكود قوي وعلى رأسه زعيم الئقوت. ايديولوجية وقيم وطنية
  23/11/2005الحياة الجديدة 

  
  بيريز ورامون ينضمان لحزب شارون .31

ذكرت صحيفة هآارتيز أمس ان اثنين من اشهر اعضاء العمل هما بيريز والـوزير              : )الترجمة(جوزيف حرب 
غيابهما أية مفاجأة بالنـسبة ألعـضاء البرلمـان         رامون لم يشاركا في اجتماع الحزب امس األول ولم يشكل           

والوزراء الذين كانوا حاضرين النهم يعتقدون بان هذين المسؤولين يخططان لالنضمام الى الحزب الجديد الذي               
 من جهة أخرى نشرت صحيفة اندبندنت امس تقريرا قالت فيه ان ثمة أربع شخـصيات فاعلـة                  .شكله شارون 

 .وبيرتس وبيريز, ونتنياهو, شارون: رائيلي هياليوم في قلب السياسة االس
 23/11/2005عكاظ 

  
  شارون ديكتاتور وغير دمقراطي وفاسد : نتنياهو .32

وقال الذاعة الجيش االسـرائيلي   .هاجم نتنياهو شارون غداة انسحاب االخير من الليكود واصفا اياه بالديكتاتور         
ته اذا كان يقودنا الى حكم فردي ويشكل خطـرا علـى            اليوم ان شارون هو ديكتاتور وال يهم كيف تبدو ابتسام         

 .واضاف ان عائلة شارون هي التي جلبت الفساد السلطوي االكبر لليكود في السنوات االخيـرة              . امن اسرائيل 
فعندما كان الليكـود     .الهدف االن هو جعل الليكود حزبا مختلفا عن الحزب الذي تركه شارون             ان :وتابع قائال 

 شمير وبيغن لم تكن ظواهر فساد كهذه وسنعمل على تنظيف الحزب الننا نريد حزب ليكود                برئاستي وبرئاسة 
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واكد على ان شارون كذب عندما قال في مؤتمر صحفي عقـده مـساء               .مختلف عن ذلك الذي غادره شارون     
قريبـة  امس انه اتخذ قراره باالنسحاب من الليكود وتشكيل حزب جديد يخوض من خالله االنتخابات العامة ال               

واوضح ان شارون خطط لخطوته هذه من وراء ظهر اعـضاء حزبـه طـوال                .في اسرائيل ليلة امس االول    
وقال ان شارون يعد بالطريقة ذاتها انه لن ينفذ انسحابات احادية الجانب لكنه سيخرق وعده هـذا فـي                    .شهور

  .حال تحالف مع بيرتس
  22/11/2005 48عرب

  
 ل الشريط الحدودي بين فلسطين واألردن إسرائيل تسمح للمستعمرين باستغال .33

 كشف المرصد الفلسطيني المعني بمراقبة األنشطة االستعمارية اإلسرائيلية، أن الحكومة اإلسـرائيلية             :طوباس
واعتبر المرصد،   .تسمح للمستعمرين باستغالل الشريط الحدودي بين فلسطين واألردن على حساب الفلسطينيين          

لسماح للمستعمرين باستخدام هذه المناطق المعزولة، يثبت بطـالن وكـذب اإلدعـاء             أن القرار اإلسرائيلي با   
 .اإلسرائيلي بأن عزل هذه المناطق جاء ألسباب أمنية، ويؤكد استخدام المستعمرين ومنذ سنوات لهذه األراضي              

رائيلي للعالم،  وطالب المرصد المجتمع الدولي واألمم المتحدة ودول الجوار التحرك لكشف الزيف والخداع اإلس            
 .مطالباً بالسماح للفلسطينيين باستخدام أراضيهم والتي حرموا منها منذ االحتالل

  22/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  !! حفظ توصيات ساسون التي وضعت لمنع إقامة البؤر اإلستيطانية .34
 سلسلة من التوصيات األساسـية فـي        قالت مصادر إسرائيلية أن وزارة القضاء والجيش اإلسرائيلي قررا حفظ         

ساسون، التي وضعت لمنع إقامة بؤر إستيطانية جديدة وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين الـذين                تقرير
وجاء أن الناطق بلسان وزارة القضاء صادق على أن المستشار القضائي اإلسرائيلي للـضفة               .يخالفون القانون 

 توصيات مقترحة في أحد الفصول الرئيسية لتقرير ساسـون  8 من بين 4الغربية ووزارة القضاء قد قرروا أن   
ومن جهتها   !!غير ضرورية ألسباب قضائية مختلفة، في حين أن التوصيات األخرى لم يتم تنفيذها حتى اليوم              

وأضافت أن مغزى القرار    . قالت المحامية طاليا ساسون أنها فوجئت من قرار تأجيل سلسلة التعديالت المقترحة           
  .عني تضليل الهدف من التقرير وهو إخالء مبان غير قانونيةي

  23/11/2005 48عرب
  

  األمم المتحدة تتجند إلى جانب إسرائيل لتجنب إدانتها  .35
قالت مصادر إسرائيلية إن مشروع قرار يشتمل على فقرات سلبية تجاه إسرائيل لن يتم طرحه للتصويت عليه                 

تحدة هذا العام، وذلك بعد جولة محادثات وإتصاالت، وصفتها المصادر          مرة أخرى في الجمعية العامة لألمم الم      
وأشارت المصادر إلى أن الحديث هو عن مشروع قـرار تـم             .بأنها ناجحة، يوم أمس األول في األمم المتحدة       

وأشارت إلى أن مشروع     .طرحه للتصويت عليه في السنوات األربع األخيرة وكان قد حظي بتأييد غالبية الدول            
قرار يتعلق باألطفال الفلسطينيين وتقديم المساعدات لهم، ويشتمل على تقييمات خطيرة متعلقة بإسرائيل وتعبر              ال

عن القلق الجدي من كون األطفال الفلسطينيين تحت اإلحتالل اإلسرائيلي ما زالوا بدون الحقوق األساسية التي                
ن أوضاع األطفال الفلسطينيين فـي األراضـي   كما جاء في مشروع القرار إ  !!ينص عليها ميثاق حقوق الطفل    

ونص مشروع القرار أيضاً على أن أوضاع األطفال متأثرة بشكل خطيـر مـن               !!المحتلة، في تدهور مستمر   
وكان الدعم األساسـي     .إستمرار فرض اإلغالق والهجمات اإلسرائيلية على المدن والقرى ومخيمات الالجئين         

د األوروبي، حيث تم التوصل إلى إستبدال مشروع القرار األصلي، بمشروع           الذي تلقته إسرائيل من دول اإلتحا     
  !!  قرار قديم مختلف يتطرق إلى وضع الطفل العربي، بدون أن يتم اإلشارة بشكل سلبي إلى إسرائيل
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  23/11/2005 48عرب 
  
 

  اجتماع لرؤساء بلديات اسرائيلية وفلسطينية وأوروبية في قرطبة .36
رئيس بلدية اوروبية واسرائيلية وفلسطينية الثالثاء في قرطبة جنوب اسـبانيا بهـدف              140 اجتمع نحو    :مدريد

وسيقر المؤتمر توصيات تحمل اسم رسالة قرطبة سترفع         .نشر السالم في الشرق االوسط عبر دبلوماسية المدن       
ة ان المـؤتمر    وجاء في ورقة العمل التمهيدي     .الى رؤساء الدول والحكومات الذين سيشاركون في قمة برشلونة        

يهدف الى االفادة من دبلوماسية المدن إلتاحة مساحة من السالم والحوار يمكنها تخطي النزاع الذي يطاول منذ                 
وسيوصي رؤساء البلديات ومستشاروها ايضا بأن يلتزم نظراؤهم االوروبيون في           .اعوام العرب واالسرائيليين  

صا عبر تعزيز شبكة السلطات المحلية االوروبية مـن         شكل اكبر جهود السالم في فلسطين واسرائيل، وخصو       
 رئيس بلدية مـشاركتهم فـي المـؤتمر، فثمـة مـشاركون             140واعلن نحو    .اجل السالم في الشرق االوسط    

  )ا ف ب. ( فلسطينية11اوروبيون من تسع دول  اضافة الى سبع بلديات اسرائيلية و
  23/11/2005الغد األردنية 

 
  بي أفضل مسؤول يخدم اسرائيل في العراقالجل: استطالع اسرائيلي .37

 أجرى مركز أبحاث الشرق األوسط وأمن إسرائيل التابع لجامعة تل أبيب استطالعا في خمس               : وكاالت ،السبيل
 طالبا حول من تعتقد افضل رئيس وزراء للمرحلة المقبلة للعراق يمكن أن             4067جامعات إسرائيلية بمشاركة    

وقد أورد السؤال سبع شخصيات عراقية وعلى الطالب أن يختـار           . ق األوسط يخدم تطلعات إسرائيل في الشر    
وهذه الشخصيات هي احمد الجلبي، وعبد العزيز الحكيم، وجالل الطلباني، وعـادل            . ثالثاً منها حسب األهمية   

اب كما رافق السؤال استطالعا لمعرفة األسـب      . وإبراهيم الجعفري، واياد عالوي    عبد المهدي، وحاجم الحسني،   
  . التي يسببها تم اختيار المستطلع لتلك الشخصية

 صوتا في حين    1089 صوتا وجاء بالمرتبة الثانية الحكيم بواقع        1334وقد سجل الجلبي اكثر األصوات بواقع       
 صـوتا وجـاء عبـد    261 صوتا والحسني 289 صوتا والجعفري    351 صوت وعالوي    501سجل الطلباني   

  .  صوتا233المهدي أخيرا بواقع 
ومن خالل نتائج االستطالع يتبين أن سبب تصدر الجلبي لقائمة الشخصيات المتوقع تقديمها لخـدمات للدولـة                 

 . العبرية، يعود إلى إيمان اإلسرائيليين بميوله الحميمة لـإسرائيل
  22/11/2005السبيل االردنية 

 
  دعوة صهيونية لنقل السفارة األلمانية إلى مدينة القدس المحتلة .38

 وجه اإلرهابي لوبوليناسكي، رئيس بلدية االحتالل الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، الدعوة             :محتلةالقدس ال 
 مع رئيس بلدية    هوجاء ذلك خالل اجتماع    .إلى نقل السفارة األلمانية في الكيان من تل أبيب إلى القدس المحتلة           
ه بالنـسبة للـدول األوروبيـة األخـرى،         برلين فوفيرايت، إذ أوضح بأن ألمانيا يجب أن تشكل مثاال يحتذى ب           

  .باالعتراف بمدينة القدس عاصمة رسمية لدولة إسرائيل
  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   اشتباه بإصابة إسرائيلي بأنفلونزا الطيور  .39
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 يعالج منذ    عاماً من منطقة الشمال    57أعلنت مصادر إسرائيلية الثالثاء أن إسرائيليا يبلغ من العمر          : غزة د ب أ   
يوم السبت الماضي في قسم االمراض الداخلية في مستشفى زئيف في صفد مشتبه بأنـه قـد يكـون مـصاباً                     

وأفاد مسؤولون بالوزارة بأن المريض يعمل في مجال إطعام الطيور المهاجرة التـي تـصل             .بأنفلونزا الطيور 
   .إلى بحيرة المنطقة المحمية في الحولة

  23/11/2005الدستور  
  

 عويض المتضررين في منطقة الجدارت .40
أعلن وزير الزراعة، أن مجلس الوزراء، وافق من حيث المبدأ على تعويض المتضررين من :  محمد غيث

 مليون دوالر 0.5 مليون شيكل، وأنه تم تخصيص 2.6الفيضانات في منطقة جدار الفصل العنصري بقيمة 
 .لتوفير أشتال للمزارعين من صندوق األقصى

  22/11/2005 وفا –األنباء الفلسطينية وكالة 
  

 إنجاز ألف مركز ثقافي وناٍد رياضي في الضفة والقطاع  .41
أعلن أسامة الفرا، رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أن البلديات والمجالس القروية في محافظات 

ة األغراض، خالل السنوات الضفة الغربية وقطاع غزة، أنجزت ألف مركز ثقافي وناٍد رياضي ومراكز متعدد
وأوضح أن هناك عبئاً كبيراً على المجالس البلدية في  . مليون دوالر100الخمس الماضية، بتكلفة تزيد عن 

تحقيق مطالب المواطنين وتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في الوقت الذي تعاني من عجز مالي وتحويل 
 .الميزانيات للوزارات األخرى

  22/11/2005 وفا –باء الفلسطينية وكالة األن
  

     اإلنسحاب تطالب بتشكيل هيئة إلدارة الممتلكات التي تركت عقب اتمؤسس .42
 عبرت تسعة عشرة مؤسسة أهلية فلسطينية عن قلقها البالغ من الطريقة التي يدار بهـا موضـوع                  :ألفت حداد 

ير في إقرار صيغة وطنية متفق عليهـا        الممتلكات التي تركت عقب االنسحاب االسرائيلي من غزة، ومن التأخ         
لدمج هذه الممتلكات في إطار خطة تنموية شاملة، وبإشراف هيئات مخولة بموجب مرسوم رئاسي أو تـشريع                 

  .خاص صادر عن المجلس التشريعي وبمشاركة حقيقية لكل األطراف الفلسطينية ذات العالقة، وبشفافية كاملة
  22/11/2005 48عرب 

  
   كوري في طريقهم لفلسطين الف سائحثالثون .43

 ألف سائح كـوري ينـوون       30 قال رئيس الممثلية الكورية في األراضي الفلسطينية، ان نحو           : اسامة العيسة 
  .زيارة األراضي الفلسطينية العام المقبل

  22/11/2005الحياة الجديدة 
  

  المركزي لإلحصاء ينظم مسحاً لمقدمي الخدمات الصحية  .44
جهاز وبالشراكة مع وزارة الصحة سيباشر ولمدة شهر، بتنفيـذ          الي لإلحصاء أن    صرح رئيس الجهاز المركز   

، إلى موضوعات هذا المسح والتي  تتمحور حول         2005مسح حول مقدمي الخدمات الصحة والمستفيدين منها،        
ه نوع وحجم الخدمات الصحية التي تقدمها القطاعات الصحية الرئيسية العاملة في الوطن، واإلنفاق علـى هـذ                
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الخدمات، وقياس جودتها، وقياس األداء للنظام الصحي بشكل عام، باإلضافة إلى أن الدراسة ستتعرض لمـدى                
  . رضا المستفيدين عن هذه الخدمات

  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  االتحاد االوروبي ينشر بعثة مراقبة عاجلة في معبر رفح .45
شكل عاجل في قطاع غزة لمساعدة الفلسطينيين على السيطرة علـى           قرر االتحاد االوروبي نشر بعثة مراقبة ب      

 وقال جاك سترو على هامش اجتماع لنظرائه االوروبيين اتفقنا على تشكيل            . معبر رفح على الحدود مع مصر     
مضيفا ان المهمة في رفح هي دليل جديد على الدور الدولي الكبيـر             . بعثة مراقبة ستكون منتشرة غدا الخميس     

  .عبه االتحاد االوروبيالذي يل
  23/11/2005الغد األردنية 

  
  مستعدون لدعم اقتصاد غزة : بيرلسكوني .46

أعلن سيلفيو بيرلسكوني أمس في تونس أن إيطاليا مستعدة الستضافة مفاوضات إسرائيلية فلـسطينية ولـدعم                
  . التنمية االقتصادية في قطاع غزة بثالثة مليارات دوالر

  23/11/2005البيان  
 

    اين تسير االوضاع السياسية االسرائيلية؟ الى  .47
  نواف الزرو 

تحمل معها هذه االزمة الحزبية السياسية االسرائيلية المتمثلة بسقوط الحكومة وحل الكنيست كما هـي العـادة                 
ة اسرائيل  جملة متراصفة من االسئلة والتساؤالت المتعلقة من جهة اولى بالخريطة السياسية االسرائيلية الداخلي              

 بمستقبل االراضي المحتلة فـي البرنـامج الـسياسي للحكومـة            -وهذا االهم لنا    -، والمتعلقة من جهة ثانية      
؟ ...االسرائيلية القادمة بعد االنتخابات سواء كانت برئاسة شارون ام برئاسة بيرتس ام برئاسة ربما نتانيـاهو                 

 الشارونية االئتالفية مع العمل في هذا الوقت ولم         لماذا سقطت الحكومة االسرائيلية   : فيتساءل البعض اوال قائال   
 - ويتساءل البعض اآلخر ثانيا حول جدية او مسرحية هذه االزمة الحكوميـة االسـرائيلية؟             -تسقط قبل ذلك؟    

هـل  :  فيما تتساءل فئة رابعـة     -! ويتساءل آخرون من جهة ثالثة حول الخريطة السياسية االسرائيلية القادمة؟         
غييرا حقيقيا في الخريطة السياسية االسرائيلية، وبالتـالي فـي الـسياسة االسـرائيلية تجـاه                سنشهد يا ترى ت   

هل هماك فعال فوارق سياسـية وجوهريـة بـين          : بينما يتساءل فريق خامس ببالغ الدهشة       !! ؟...الفلسطينيين
خاصـة بعـد ان     ...!! . ؟...شارون وبيرتس فيما يتعلق بالقدس وقضية الالجئين وتكتالت المستعمرات مثال           

لعله من الجـدير    ...! اعلن الحمامة بيرتس عن الاءته الرافضة في قضايا القدس والالجئين على نحو حصري              
التوضيح ان االسباب الحقيقية النسحاب حزب العمل من الحكومة تكمن في االوضاع والحسابات والمنافـسات               

نتخابات البرايمرز  مثال لما سقطت حكومة شـارون         الداخلية لحزب العمل، فلو كان بيريزهو الذي فاز في اال         
  ..والستمرت الى نهاية فترتها القانونية في نوفمبر القادم 

والواضح ثانيا ان حزب العمل قد يشهد انسحابات وانسالخات من قبل نخبة من زعمائه وقياداته كما هو متوقع                  
حزب البرلماني لصالح حزب شارون الجديـد        مما سيحمل معه الكثير من التداعيات السلبية على وزن وثقل ال          

الحقيقة الماثلة التي تظهر امامنا بالتالي هي ان المجتمع السياسي االسرائيلي بات يواجـه              .. المسؤولية الوطنية   
وباتت االحزاب االسرائيلية الرئيسية في حالـة قلـق واسـتعداد مبكـر     .. ازمة سياسية وعدم استقرار سياسي  

؟ ام  ...هل سيعود شارون ليشكل الحكومة القادمة       : في حين يبقى السؤال االكبر حاليا قائما        لالنتخابات العامة،   
؟ وفق معطيات احدث اسـتطالع للـراي العـام          ...سيخفق في تشكيلها ونشهد بالتالي انقالبات حزبية جديدة         
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لكنيـست ،    مقعـدا فـي ا     33االسرائيلي نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت اول امس فقد حصل شارون على            
 مقعدا لحزب العمل ، في حين يهبط الليكود بدون شارون الى اثني عـشر مقعـدا  ، والمؤشـرات                     26مقابل  

 بالمئة  55االستطالعية االنتخابية العامة تفيد ايضا ان الشارع االسرائيلي في معظمه يقف وراء شارون اذ قال                
وعليه فان الخالصة المكثفة لقراءة الخريطـة       . من المستطلعين ان شارون كان على حق بانسحابه من الليكود           

السياسية واالنتخابية االسرائيلية في سياق معطياتها وتطوراتها االخيرة تبين لنـا اننـا سـنكون امـام جملـة                   
  ...سيناريوهات سياسية اسرائيلية متحركة 

ا يقول عوزي برعـام احـد       فربما تتحرك الخريطة الحزبية االسرائيلية مثال نحو المزيد من اليمين والتشدد كم           
  ..االباء المؤسسين للمباي وحزب التجمع 

المركز كما يريد ويعلن شارون ليميز نفسه عن الليكود واليمين المتشدد،           -وقد تتكثف تلك الخريطة في الوسط       
  ...وذلك بالتحالف مع من سينضم اليه من زعماء واعضاء العمل او شينوي او االحزاب االخرى 

ارع االسرايئيلي الجنراالت واالمن والحرب مثال وهذا هو االرجح حسب التجارب االنتخابيـة             وقد ينتخب الش  
؟ وربما نشهد تحالفا ائتالفيا جديدا بين حزبي شارون وبيرتس مما سيحمل معه الكثير من التداعيات                ...السابقة  

برلمانية قـد ال تـسمح بتـشكيل         -؟ وربما تفرز االنتخابات معادالت حزبية       ..على المرحلة السياسية القادمة     
هل سنكون امام حكومة يمينية اذا ما تم تشكيلها مغالية فـي العنـصرية              : ؟ وعليه   ...حكومة اسرائيلية جديدة    

موفاز ونتانياهو وليبرمان وعـوزي     : والعدائية االجرامية ضد العرب تضم غالة المتشددين ومجرمي الحرب          
  .ومثل هذه الحكومة بهذه الرموز تنحني امامها الهتلرية النازية ... لنداو وليمور لبنات وافي ايتام وغيرهم

 سياسـيا اسـرائيليا قـد       -تسوناميا  -او ربما امام حكومة اسرائيلية جديدة برئاسة بيرتس مما يعني ان زلزاال             
طة الحزبيـة   ويبقى االستحقاق الملح فلسطينيا وعربيا دائما مهما تقلبت الخري        !! ؟...يجتاح المجتمع االسرائيلي    

خطابنا السياسي والدبلوماسي واجندة اولوياتنا في مواجهة اولويـاتهم االسـتعمارية           : السياسية االسرائيلي هو    
  ؟ ..االستيطانية التهويدية االلحاقية في القدس وانحاء الضفة المحتلة 

  23/11/2005الدستور  
  

  السلطة الفلسطينية تسعى آللية تفاوض جديدة .48
  هيثم الصادق 

قتراح الجديد للسلطة الوطنية بعقد مؤتمر دولي يشكل حسما لتجاذبات سياسية فلسطينية داخل السلطة وحركة               اال
‚ فتح وعلى مستوى الشارع الوطني الفلسطيني بمختلف أطيافه لصالح ايجاد آلية للخروج من المـأزق الـراهن               

 يمكن انقاذه من الحقوق الوطنية الفلسطينية       بعد ان استنفدت السلطة آخر اوراقها التفاوضية وبات عليها انقاذ ما          
المشروعة سيما وقد اتضح لها ان الحلول الجزئية االنفرادية ولعبة المحاور التفاوضية الثنائية مـع اسـرائيل                 

إما التحول الى أداة بيد اسرائيل والواليات المتحـدة لقمـع           ‚ برعاية أميركية متحيزة أوصلتها الى مفترق طرق      
ي الذي استمدت منه شرعيتها واالنحدار الى حرب أهلية لتجريد المقاومة الفلسطينية من سالحها              شعبها الفلسطين 

أو العودة الى مظلة االحتكام الدولي من خالل        ‚ الوطني مقابل الحصول على دولة هزيلة ودون ضمانات مسبقة        
  .مؤتمر عالمي للسالم برعاية األمم المتحدة

ع االول وهو المطالبة بمؤتمر دولي تحضره كافة االطراف ذات المـصلحة            هذا الوضع أعاد السلطة الى المرب     
 االسرائيلي ونزع فتيل التوتر في المنطقة وهو بداية تلمس الطريق للخروج من النفق              -بإنهاء الصراع العربي    

  .المظلم الذي بدأ زجها فيه مع اتفاق اوسلو
نبغي ان يكون على ارضـية الوحـدة الوطنيـة          إال ان تحسين وضع السلطة كطرف اساسي في هذا المؤتمر ي          

الفلسطينية بكل ما يمنحه ذلك لها من تأثير وزخم تفاوضي والعمل على استعادة العمق السياسي العربي للقضية                 
الفلسطينية من خالل السعي للوصول الى موقف عربي موحد حول الدعم السياسي والمادي للموقف الـوطني                
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والعمـل  ‚ سالمي للقضية بكل ما تعنيه فلسطين من جانب مؤثر علـى المـسلمين            الفلسطيني والتمسك بالبعد اال   
  .المشترك مع كافة انصار السالم في العالم

اقتراح المؤتمر الدولي للسالم رغم ابقائه المنطقة في حالة مواجهة وتجميده للكثير من المبادرات الدولية التـي                 
‚ ابقة التفاق اوسلو من حالة انفتاح مبهمة على كل االحتماالت         اصطدمت بالتعنت االسرائيلي وما ساد الفترة الس      

ودفعـت  ‚ إال انها حافظت على الموقف العربي واالسالمي من التصدع واالنهيـار          ‚ حالة الال سلم والال حرب    
وشكل ضغطا عليها لكن الوضع كان اقل كلفة علـى الجانـب            ‚ اسرائيل الى انكماش اقليمي تكبدت تبعاته غاليا      

والذي افقد قضيتهم بعدها العربي     ‚ ني من االنخراط بالحلول االنفرادية والمفاوضات الثنائية مع اسرائيل        الفلسطي
لقد نجحت اسرائيل بدفع الفلسطينيين الى منزلق االنعزال باتفاق اوسلو وما زالت المنظمة             ‚ واالسالمي والدولي 

وافراغها من مضمونها   ‚  يهدد بفقدانها كل شيء    ممثلة بالسلطة الوطنية برئاسة ابومازن تنزلق الى اغوار أعمق        
كممثل حقيقي لتطلعات واماني الشعب الفلسطيني ويهدد بازالة كل الخطوط الحمراء لتجاوز الصراع االهلـي               

األمر الذي يجعل من اقتراحها الجديد محاولة طيبة للخروج من المأزق وانقاذ ما يمكن              ‚ الفلسطيني وحقن الدماء  
  .انقاذه

 23/1/2005قطرية الوطن ال
  

  وال سالح إال تحت سقف الشرعية.. التوطين ممنوع :مكاوي .49
الفلسطيني السفير خليل مكاوي عن اربعـة اطـر سـيتم           -كشف رئيس لجنة الحوار اللبناني    : صبحي الدبيسي 

ـ             , التعامل بها مع الفلسطينيين    اور مؤكدا انه لمس رغبة لدى معظم قادة الفصائل الفلسطينية لمعالجة هـذه المح
مفضال في معرض رده على اسئلة السياسة حول رفض القيادة العامة وفتح االنتفاضة نزع سـالحهم                . االربعة

  .عدم الرد على هذه التساؤالت الى ما بعد الحوار معهم واالجتماع بهم
   :حوار السياسة مع السفير مكاوي جاء على الشكل التالي

لفلسطيني ما هي خطتكم المتبعة النعاش هذا الحوار توصـال الـى            ا- بعد تعيينك رئيسا للجنة الحوار اللبناني     
  ?النتائج االيجابية التي يطالب بها الفلسطينيون

وحـدد لهـا    ,  في الحقيقة انطلقنا بناء على قرار مجلس الوزراء الذي الَّف هذه اللجنة او هذا الفريق العمـل                 -
  .اربعة اطر ليتم بحثها مع االخوة الفلسطينيين

الن مخيمات الالجئين الفلسطينيين تعـيش منـذ        , ر االول يتعلق بالقضايا االنسانية الحياتية والمعيشية       المحو -
عقود حالة بؤس وحرمان واصبحت ارضية خصبة لتطرف االصوليين وغير االصوليين واصبح الوضع غير              

ـ             .. سليم ان الحكومـة اللبنانيـة ال   وبالفعل لقد باشرنا بتحسين الوضع داخل المخيمات وال بد هنا من االشارة ب
لـذلك  , الن الوضع االقتصادي في لبنان يمر بظروف صـعبة        , تستطيع بمفردها ان تلبي كل هذه االحتياجات      

كونها مولجة بحسب قرار االمـم المتحـدة        , قررنا ان نشجع الدول المانحة التي تساهم من خالل وكالة االنروا          
  .يينباالعتناء واالهتمام بمعيشة وتشغيل الفلسطين

 المحور الثاني يتعلق بسالح الفلسطينيين خارج المخيمات وهناك اجماع لبناني وقرار نهائي ال عـودة عنـه                  -
بالنسبة لهذا الموضوع وان السالح الفلسطيني خارج المخيمات ال مبرر له وال يوجد اي بلد في العالم يسمح ان                   

عد اليوم وجود اي سالح غير سالح الدولـة         ومن غير المسموح ب   . يكون على ارضه سالح غير سالح الدولة      
  .اللبنانية

وهذا السالح يجب ان ينظم ويتم بـضبط الفلتـان          .  المحور الثالث يتناول السالح الفلسطيني داخل المخيمات       -
حيث يحصل من وقت الخر معارك جانبية بين الفصائل الفلسطينية داخـل المخيمـات كمـا                , داخل المخيمات 

فـاذا كـان    . هذا الوضع يضر بالمصلحة الفلسطينية كما يضر بالمصلحة اللبنانيـة         يحصل من فترة الخرى و    
فهذا االمر من واجب الدولـة ان تحمـي      , البعض يعتبر هذا السالح لحماية الشعب الفلسطيني داخلي المخيمات        
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ـ               . ى ارضـها  الفلسطينيين داخل مخيماتهم كما من واجبها حماية كل اللبنانيين وكل المواطنين الذين يعيشون عل
وهذا االمر ال يتم اال بالحوار واالتفاق مع االخوة الفلسطينيين على ان يرافق هذا االتفاق ضوابط تـؤدي الـى                    

  .. تحييده بشكل نهائي وال يعود يظهر بهذه العشوائية الموجود فيها االن
ن ومنظمـة التحريـر      المحور الرابع ويتركز على موضوع اعادة التواصل الديبلوماسي او السياسي بين لبنا            -

وكما هو معروف انه كان لمنظمة التحرير مكتب لرعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان                . الفلسطينية
 مضت االحداث والظروف التي جرت انذاك باقفال هذا المكتب ولـم        1982وبعد االجتياح االسرائيلي في العام      

  .الن نطالب بفتح هذا المكتب تحت مظلة التحرير الفلسطينيةونحن ا.. يكن االقفال بقرار من الحكومة اللبنانية
هذه المحاور االربعة نحن منكبون على معالجتها والعمل بهذا االطار مع االستعانة بمثلين من كـل الـوزارات         

مثل وزارات العمل والصحة والداخلية والدفاع وكـل مـا يمـت بهـذه              , المختصة التي تعنى بقضايا الالجئين    
نحن االن بانتظار ان تتوحد الفصائل الفلسطينية وتشكل وفدا مشتركا ليتم بحث كـل              ... ربعة بصلة المحاور اال 

وهناك مساٍع جادة بهذا االتجاه واخيرا زار لبنـان         . المطالب الحياتية واالجتماعية التي تخص كل الفلسطينيين      
ضوع وكان واضـحا جـدا فـي        الوزير عباس زكي وتمحورت لقاءاته مع الفصائل الفلسطينية ضمن هذا المو          

طروحاته ونحن بدورنا طالبنا من ممثلي الوزارات المعنية تحضير ملفاتهم ضمن المعطيات الموجودة لـديهم               
  . حتى يبدا الحوار فور تشكيل الوفد الفلسطيني لهذه المفاوضات

 بعـد لتـشكيل وفـد       وان الفصائل الفلسطينية لم تتوصل    ? يفهم من كالمكم ان الوفد الفلسطيني لم يشكل بعد        * 
  ?فلسطيني موحد

ونامل ان يتم ذلك في     .  لغاية هذه الساعة لم يشكل الوفد وهناك مساٍع جادة لتشكيل الوفد في اليومين المقبلين              -
  .القريب العاجل

ماذا سيكون مصير الفصائل الرافضة تسليم مواقعها العسكرية الموجودة خارج المخيمات قبل القيادة العامـة               * 
  ?نتفاضةوفتح اال

 كما قال الرئيس فؤاد السنيورة يجب حل كل القضايا بالحوار ولن يرفع اي سالح بوجه اي فلسطيني علـى                    -
وعلى الفلسطينيين في المقابل ان يتحسسوا جهود الدولة اللبنانية في خدمة قضاياهم ومن اجل              . االرض اللبنانية 

  .شاذة الموجودة على االراضي اللبنانيةتحسين صورتهم في العالم بضرورة االنتهاء من االوضاع ال
هل حاولتم معالجـة هـذا      , في االسبوع الماضي تم توقيف مسؤولين تابعين لتنظيم الصاعقة وفتح االنتفاضة          * 

  ?الموضوع بعد موجة االحتجاجات الفلسطينية على حيثيات هذا التوقيف
 وهذه االمور لن تؤثر اطالقا على المسار        ليس لنا عالقة بالحوادث الفردية التي قد تحصل في اي وقت          ..  ال -

  .الذي نتحرك من خالله وهناك نية صادقة لدى االخوة الفلسطينيين اليجاد الحلول الناجعة لهذه المسائل
  ?هل تعقدون اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في الوقت الحاضر* 
  . طور التحضير الجدي التواصل معهم دائم ومستمر ونحن نقوم بالتشاور مع الجميع وهم في-
  ?هل ابلغتكم جميع الفصائل الفلسطينية موافقتها على نزع السالح خارج المخيمات* 
 استطيع القول من خالل اتصاالتنا مع غالبية الفصائل انهم يؤيدون سحب السالح الموجود خارج المخيمـات                 -

  .ح الدولة صاحبة السيادةوهم ايضا مقتنعون بان اي بلد في العالم ال يسمح بوجود سالح غير سال
بالمطلق هذا الكالم جيد لكن هناك تجارب سابقة مع الفلسطينيين لم يكن التجاوب مع المطالب اللبنانية كمـا                  * 
  ?فما رايك بالموضوع, يرام

الفلسطينيون يطالبون بحل قـضاياهم عـن   ,  تغير كليا1975 االوضاع اليوم تغيرت كليا وما كان سائدا سنة   -
حتى الفلسطينيين في الداخل يحلون قضاياهم بهذا الشكل مع الجانب االسرائيلي وال يقبلون             , وضاتطريق المفا 

  .اال بالسالح الشرعي الفلسطيني ولماذا ال يكون ذلك مطبقا في لبنان
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وتحديدا القيادة العامة وفـتح     , هناك فصائل فلسطينية ترفض تسليم سالحها او نزع سالحها خارج المخيمات          * 
  ?اضة فكيف تتصرف اللجنة مع هذه الفصائل في حال رفضت نزع السالحاالنتف

لماذا نفترض ان االمـور     .  لماذا نستبق االمور يجب ان نجلس مع بعض لنتحاور ونتفاهم على اشياء محددة             -
  . انا ال ارى الوضع على هذه الصورة.. قد تسير باالتجاه السلبي

 الذي يطالـب بانهـاء كـل المظـاهرة          1559تباقا للقرار الدولي    عملية الحوار مع الفلسطينيين هل تاتي اس      * 
  ?ام ياتي بالتزامن مع مفاعيل هذا القرار, المسلحة على جميع االراضي اللبنانية

والحوار مع الجانب الفلسطيني يقوم بمعزل عن اية ضغوط خارجية او           , 1559 ال عالقة بما يجري بالقرار       -
النه من غيـر الجـائز ان تبقـى         , الحكومة اللبنانية والمسؤولين الفلسطينيين   ثم التوافق عليه مع رئيس      , دولية

االمور كما هي وهناك ضرورة للتخلص من كل المظاهر الشاذة سواء ما يتعلق بتحسين االوضاع االجتماعيـة   
  .والصحية او معالجة كل ما له عالقة بالسالح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات

فما مدى صحة هذا    , رة حكي كثيرا حول استخدام الورقة الفلسطينية لصالح جهات خارجية         في االسابيع االخي  * 
  ?الكالم

يجب معرفة مـصلحة    ,  لو كنت مكان الفلسطينيين ال اسمح الي انسان ان يستخدم ورقتي الهداف خاصة به              -
ة ادركنا ان ال حـل      نحن في لبنان مررنا بتجارب مرة وفي النتيج       . القضية الفلسطينية والتصرف على اساسها    

  .لهذه االمور اال عن طريق الحوار حتى خرجنا من هذا االتون الذي استمر اكثر من خمسة عشر عاما
ولكـن  . من المتعارف عليه دوليا وعربيا ان منظمة التحرير هي الناطق الرسمي باسم الشعب الفلـسطيني              * 

 التحرير وتقول بان لها خصوصيتها وهي       هناك فصائل فلسطينية تحاول الخروج من تحت دائرة سلطة منظمة         
, لم ولن توقع صلحا مع اسرائيل وتمثل غالبية الشعب الفلسطيني وهذا ما يجاهر به احمد جبريل وابو موسـى                  

  ?فكيف سيتم التعاطي معهم
امـا  ,  السلطة الفلسطينية الحالية مسؤولة عن الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني في الضفة الغربيـة وغـزة               -

مة التحرير الفلسطينية هي الوعاء الكبير الذي يشمل كل الفلسطينيين في الداخل والخارج وهنـاك مـساٍع                 منظ
  .وهذا يكون لخير الفلسطينيين. مستمرة لعودة كل الفصائل الى حضن منظمة التحرير الفلسطينية

  ?ما هي التقديمات التي ستنفذها الدولة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين* 
حـق  , مثل موضوع حـق العمـل     , مطالب متعددة ولقد تقدموا من الحكومة بالئحة من هذه المطالب          هناك   -

هذه المطالـب   . الرعاية التربوية , الرعاية االجتماعية , الرعاية الصحية , ادخال بناء الى داخل المخيمات    , التملك
االنروا ¯ مانحة تقدم مساعدات ل    مجتمعة تقع على عاتق المجموعة الدولية التي تهتم بامر الالجئين وهناك دول           

للقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني ولو اخذنا مثال موضوع الصرف الصحي وما يشكله من ضـرر لـيس                
  .على سكان المخيمات بل على سكان الجوار

  ? تحقيق هذه المطالب اال يؤدي في جوانب منه الى التوطين* 
الفلسطيني لن يتخلى ابـدا عـن حـق         .. 194عودة بالنسبة للقرار     اطالقا اوال التوطين ممنوع وثانيا حق ال       -

النهم يناضلون من اجل حق العـودة       , وهو ال يقبل ذلك   , فاذا حسنا حياته ومعيشته فال يعني اننا نوطنه       , العودة
بحق الى وطنهم وهي من الثوابت االساسية سواء عند اللبنانيين الذين يقولون ال للتوطين والفلسطيين المتمسكين                

  .بحسب ما نصت عليه قرارات االمم المتحدة, العودة الى ديارهم
هـل ستباشـرون    , قبل ان يشكل الوفد الفلسطيني الذي يمثل كل الفصائل الفلسطينية الموجودة فـي لبنـان              * 

  ?بالتقديمات االجتماعية للفلسطينيين
ط بالنسبة للمحاور االربعـة التـي        االمور ليست مرتبطة ببعضها وال يوجد لدى الحكومة اللبنانية اية شرو           -

ذكرتها ونحن نسعى منذ تشكيل اللجنة الى تقديم كل التسهيالت التي تؤدي الى تحـسين االوضـاع المعيـشية                   
  .الحكومة اللبنانية جادة بهذا الشان, والحياتية داخل المخيمات
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 هـل هـي السـتمالتها ام        ,ما هي الجدوى التي ستجنيها الدولة من تحسين اوضاع الالجئين في مخيمـاتهم            * 
  ?الرضائهم ام ان هناك سببا اخر

 هؤالء بشر مثلنا مثلهم ويحق لهم العيش بكرامة وهذا ال يتامن اال باعطائهم حق العمل وتـامين الخـدمات                    -
  ..الالزمة لهم

  ?هل توجد عراقيل امام اللجنة لتنفيذ ما جرى االتفاق عليه* 
مس في الوقت نفسه تجاوبا كليا في هذا الصدد من قبلهم وهذه هـي               ابدا نحن نتعاطى معهم بقلب مفتوح ونل       -

  .المرة االولى الذي يشعر فيها الفلسطيني بالتعاطي الجدي معه
  23/11/2005السياسة الكويتية 
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