
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إبقاء معبر رفح مغلقاً في وجه الفلسطينيين هو قرار باالستمرار في قتل أهل غزة: نزال
  األسير البرغوثي يدعو إلى أوسع تحرك شعبي إلحياء ذكرى النكبة

  توقف مخابز قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود
  "دعوات إلى التدخل العسكري في لبنان وتتابع عن كثب األحداث" إسرائيل"

  "إسرائيل "ىمصر تبدأ مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إل

أولمرت يطالب حماس تحمـل

   الصواريخإطالقمسؤولية 

  
 ٣ص ... 

 ١٢/٥/٢٠٠٨١٠٧٥اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٤  نجاح الحكومة على الصعيد الداخلي من شأنه تعزيز موقفنا السياسي: فياض .٢
 ٥  بانضواء المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في إطار منظمة التحرير يصدر قراراًعباس .٣
 ٥  مشكلة مرضى غزةثمن الدور المصري في حل حكومة فياض تُ .٤
 ٥   قضية قانونية٧٥٦ مطلوباً قاموا بتسوية أوضاعهم ومعالجة ٤٥٣: شرطة جنين .٥
 ٥  فياض وعباس تحقق لثالث ساعات متواصلة مع مستشاري يةسرائيلاإلالشرطة  .٦
 ٦  والذي حدث في لبنان مؤشر ذو داللة...ث تتسارع وجميعها لها تأثيراألحدا: قريع .٧
 ٦  على نتائج مناقشاتها لألوضاع في لبنانعباس تطلع  الفلسطينيةلجنة الطوارئ .٨

    
    :المقاومة

 ٦   هو قرار باالستمرار في قتل أهل غزةإبقاء معبر رفح مغلقاً في وجه الفلسطينيين: نزال .٩
 ٧  األسير البرغوثي يدعو إلى أوسع تحرك شعبي إلحياء ذكرى النكبة .١٠
 ٧   لحوار شامل"حماس" و"فتح"سعدات يدعو األسير  .١١
 ٧  وسنحاسب المتورطين فيها شخصياً" نذالة"س لزوجاتنا اعتقال أجهزة عبا": حماس"أسرى  .١٢
 ٨   الرحمن يشكك بمصداقية مشعل بشأن الحوار عبدأحمد  .١٣
 ٨    تتهمان السلطة باعتقال عناصرهما"حماس" و"الجهاد" .١٤
 ٨  كيان يمدد إغالق القطاع والضفةوال" القسام"شهيد من  .١٥
 ٨   تشاركان في مؤتمر حول النكبة والوفاق"حماس" و"فتح" .١٦
 ٩    حالة االنقسامإنهاء على إجماع: "المفاوضات والمقاومة" مؤتمر أعمالفي ختام  .١٧
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ٩  "دعوات إلى التدخل العسكري في لبنان وتتابع عن كثب األحداث" إسرائيل" .١٨
 ٩  تهء وال تصدقه عندما يدفع ببراأولمرتغالبية اإلسرائيليين ترغب باستقالة : استطالع .١٩
١٠   دقائق٥" إسرائيل" استمرت لوال القوة لما: سفير الكيان في إسبانيا .٢٠
١٠   زورقاً سريعا٣٥ً تتهم إيران بتسليم حزب اهللا "إسرائيل" .٢١
١٠   "إسرائيل"مفاجأة أميركية لسوريا إذا فاوضت : أولمرت .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١١  االستفتاء على الحقوق الشرعية خيانة :علماء فلسطين .٢٣
١١   شديداًيواجهون إهماالً  في سجون االحتالل أسيراً مقدسيا٥٢١ًهناك : الخفش .٢٤
١١   طفالً منذ بداية العام١٩٠االحتالل يعتقل  .٢٥
١١  حدى معلماتها في خانيونسإ بتحقيق حيادي في مقتل "ائيلسرإ"ونروا تطالب األ .٢٦
١١  منيةأ وصول الوقود بحجج "إسرائيل" لليوم الثاني بعد منع  في غزةتوقف محطة الكهرباء .٢٧
١٢  توقف مخابز قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود .٢٨
١٢   الفلسطينيشعبال للتضامن مع  دولة٣٠من   إلى أريحاراكبة دراجة يصلن ١٣٥ .٢٩
١٢  بالتعدي على الحريات في الضفة وقطاع غزةندد ت ةكز حقوقيامر .٣٠
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

   :اقتصاد
١٣  الل نيسان مليون دوالر حجم التداول في بورصة فلسطين خ٢٣٤ .٣١
 ١٣  إعدامات بالجملة لصغار الدواجن بسبب نقص الغاز الالزم للتدفئة: غزة .٣٢
 ١٣   دونم من القمح في خانيونس٣٠٠حرق تندد بقيام االحتالل بالزراعة وزارة  .٣٣
   

   :ثقافة
 ١٣  وساحة أخرى للنضال الفلسطيني... اجب إسرائيلي و"فايسبوك" .٣٤
   

   : األردن
١٤  مقرهأمام "النكبة" ذكرى بإحياء يكتفي "اإلسالميالعمل " .٣٥
   

   :لبنان
١٤  وريا التحوالت في غزة وسىعل إيران أشعلت الوضع في لبنان للتغطية :رضوان السيد .٣٦
   

   :عربي، إسالمي
١٤  "إسرائيل "ىمصر تبدأ مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إل .٣٧
١٥   سيناريو غزة لن يتكرر في بيروت: دبلوماسي مصري .٣٨
١٥  م موضوع التهدئة في قطاع غزةاليوم لحس" إسرائيل"عمر سليمان في  .٣٩
١٥  في ذكرى النكبة" غضب وحداد"دعوات في مصر وطهران إلى يوم  .٤٠
١٦   يون القدماء عملوا في مصر خدماً في البيوتسرائيلاإل: دراسة .٤١
١٦ سالمية لتشغيل الالجئين الفلسطينيينمليون دوالر من اإلغاثة اإل .٤٢
١٦  التطبيع ليس على أجندة الحكومة :رئيس الوزراء الموريتاني المكلف .٤٣
   

   :دولي
١٦ أراضيهاالصين تمنع الفلسطينيين من دخول  .٤٤
١٧  لماس تخطط لفتح مركزين في دبيية لألإسرائيلشركة  .٤٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٧  عبد اهللا األشعل. د... الستين" عيد ميالدها" في سرائيلهدية مصر إل .٤٦
١٨   فخرأبوصقر ... نهاية عصر السيادة بموجب حق الفتح: ستون عاماً على النكبة .٤٧
٢١  علي بدوان... كيف ضاعت منظمة التحرير الفلسطينية؟ .٤٨
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
   الصواريخإطالقأولمرت يطالب حماس تحمل مسؤولية  .١

قـال رئـيس الحكومـة      :  أسعد تلحمـي   -الناصرة  نقالً عن مراسلها في      ١٢/٥/٢٠٠٨أوردت الحياة   
 في حديثه األسبوعي لوسائل اإلعالم، في مستهل الجلسة األسبوعية لحكومتـه            أولمرتإلسرائيلية ايهود   ا



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

الجهة المسؤولة عن كل ما يحصل من نشاط إرهـابي فـي     " حماس"حكومة إسرائيل ترى في     "أمس، إن   
جمعة الماضـي   المحاذية للقطاع ال  " كفار عزة "وأضاف معقباً على مقتل إسرائيلي في مستوطنة        ". القطاع

بسبب سقوط قذيفة هاون، أن إسرائيل ال تنوي التدقيق في هويـة المنظمـات التـي تطلـق القـذائف                     
فالجهة النافذة التي تسيطر على القطاع هي حماس، وهي المـسؤولة عمـا يـدور فيـه،                 "الصاروخية،  

ال تعتزم التسليم بالوضع،     إسرائيل   إنوتابع  ". وستطالَب بتحمل النتائج والمسؤولية الكاملة عن هذا النشاط       
إما أن يسود الهدوء أو أن تتخذ الحكومة اإلسرائيلية الخطوات المـستوجبة            : ثمة أحد خيارين  "مهدداً بأن   

نحن لـم  " إلى أن مثل هذه المهمة لن تتحقق في يوم أو خالل أسبوع، و       وأشار". منها لتضمن هذا الهدوء   
، لكنني أستطيع االلتزام أن يسود الهدوء أو أن تتحـرك           نلتزم ذلك ذات مرة وال نقدر على أن نعد بذلك         
  ".دولة إسرائيل بقوة تحقق في نهاية األمر الهدوء

" اإلرهـاب "في حال لم يتوقف     " سياسة أخرى  "إتباعودعا وزير المواصالت شاؤول موفاز الحكومة إلى        
سكرية وإلـى اسـتهداف      العودة إلى كل القوة الع     إلىوهدد بأن إسرائيل ستضطر     ". حماس"بمبادرة من   

إذا لم تتوقـف العمليـات اإلرهابيـة        "والبنية التحتية في القطاع ووقف مصادر األموال،        " حماس"قياديي  
  ".وحوادث إطالق النار من القطاع

 تطرق إلى   أن أولمرت  : نقالً عن الوكاالت   ،القدس المحتلة  من   ١٢/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية    وجاء في 
ين، فاعتبر أنه باإلمكان التوصل إلى إعالن مبادئ مـع الـرئيس الفلـسطيني             عملية السالم مع الفلسطيني   

وأردف أنه بالنسبة لتفاصيل المسائل األخـرى ومنهـا مـصير           . محمود عباس قبل نهاية العام الجاري     
ال "وشدد على أن ال خالفات مـع الفلـسطينيين          ". في مرحلة الحقة  "القدس، فيمكن أن يتم االتفاق عليها       

وقال رداً على سؤال يتعلق بتصوره لقضايا الحل النهائي ومنها الحـدود والمـستوطنات              ". ايمكن ردمه 
، حالما يتفق عليها فستكون قريبة      )للدولة الفلسطينية (حسناً، يمكنك أن تقول إن الحدود       "وعودة الالجئين،   

في ) للفلسطينيين( مما هي عليه اآلن ألننا سنعطي جزءا كبيرا من األراضي            ١٩٦٧لما كانت عليه العام     
وأضاف أنه ال يعتقد أن الفلـسطينيين       ". إطار اتفاق سالم شامل وكامل ووضع حد نهائي ألي اعتداءات         

ليس لديهم حق بالعودة، وال أعتقد أن ذلك موجودا         "، لكنه أردف    )"حق العودة (سيكون عليهم التنازل عن     "
أوالً مـسألة   : الث مسائل يجـب حلهـا     أعتقد أن هناك ث   "وأوضح  ". على األجندة في ما يخص إسرائيل     

  ". األراضي، واألخرى هي االتفاقات األمنية، والثالثة الالجئين) االنسحاب من(
  
  نجاح الحكومة على الصعيد الداخلي من شأنه تعزيز موقفنا السياسي: فياض .٢

 رئيس  أعلن : غازي بني عودة ومحمد بالص     نقالً عن مراسليها،   ١٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   نشرت  
سالم فياض خالل زيارته مدينتي نابلس وجنين، أمس، أن الحكومة سـتقرر فـي              . د  الفلسطيني الوزراء

 مشروع تنموي صغير، سيتم تنفيذها فـي المنـاطق          ٢٠٠اجتماع تعقده في رام اهللا، اليوم، اإلعالن عن         
 إن  :وقال .مة مشروع أقرتها الحكو   ٥٠٠المتضررة من جدار الفصل العنصري واالستيطان، ضمن نحو         

 يعزز موقفها السياسي، فنحن بحاجة لمؤسسات قويـة،         أننجاح الحكومة على الصعيد الداخلي من شأنه        
مسار التفاوض قائم بذاتـه     : وتابع . تصب في تمكين الشعب    ألنهاوالتنمية االقتصادية تعتبر عامالً مهماً      

 الدولـة   وإقامة االحتالل   بإنهاءية يتمثل   والعملية السياسية يجب استكمالها، هناك هدف أساسي لهذه العمل        
 األمنـي  وتعزيز المؤسسات، بما فيها الجانـب        وإقامة نمضي في كل المجاالت      أنالفلسطينية، لذا يجب    
  .الذي يعتبر مهماً جداً

 مهنـد جـدوع ورومـل       ،نـابلس وجنين   نقالً عن مراسليها في    ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأضافت  
 البرنامج األمني الذي تنفذه الحكومة، يقوم على أسـاس تـوفير            أنم فياض،    أكد سال  :شحرور السويطي 

 أي عمل جاد نحو إنهاء االحـتالل،        أناألمن للوطن والمواطن، وحماية المشروع الوطني، مشددا على         
 . يسبق بخطوات تساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود وحماية قضيته العادلةأنيجب 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

  
 واء المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في إطار منظمة التحرير بانض يصدر قراراًعباس .٣

محمود عباس، قرارا بانضواء المؤتمر الوطني الـشعبي        السلطة الفلسطينية    أصدر رئيس    : وفا –رام اهللا   
للقدس في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تكون األمانة العامة المنبثقة عنه، هي اللجنة العليا للقدس في                

رير، وهي المرجعية المباشرة لكل محاور العمل الخاصة بالقدس، وهي المرجعية للـصندوق             منظمة التح 
 .الوطني للقدس

 ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 ثمن الدور المصري في حل مشكلة مرضى غزةحكومة فياض تُ .٤

  فتح مصر معبـر رفـح البـري لنقـل          أمسثمنت حكومة الفلسطينية في رام اهللا       .): ا.ب.د( -رام اهللا   
وأعرب وزير الصحة فتحي أبو مغلي في بيان صحفي لـه  . المرضى في قطاع غزة لتلقي العالج الالزم   

على الدور الذي تقوم به من أجل التخفيف على الـشعب الفلـسطيني وحـل مـشكلة                 "عن شكره لمصر    
جراءاته ي الذي صعد إ   سرائيلإن معاناة شعبنا تتفاقم كل يوم جراء االحتالل اإل        "وقال". مرضى قطاع غزة  

 ". العسكرية مؤخراً ضد الشعب الفلسطيني األعزل والتي نجم عنها عشرات الشهداء والجرحى
  ١٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
   قضية قانونية٧٥٦ مطلوباً قاموا بتسوية أوضاعهم ومعالجة ٤٥٣: شرطة جنين .٥

القانون وفـرض  إن الخطة األمنية لتطبيق    : قال العقيد وسيم الجيوسي، مدير شرطة محافظة جنين       : جنين
األمن والنظام العام، والتي بدأت األجهزة األمنية بتنفيذها في الرابع من الشهر الجاري، حققت نجاحـات                

 مطلوبـاً   ٤٥٣وأفاد في تصريح له بأن أكثـر مـن           .كبيرة في اجتثاث مظاهر الفوضى والفلتان األمني      
 مركبة  ٢١٨ قضية قانونية، وإتالف     ٧٥٦ة  للعدالة، بادروا إلى إنهاء أوضاعهم القانونية، فيما تمت معالج        

  .غير قانونية، خالل الخطة األمنية المتواصلة
 ١٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  فياض وعباس تحقق لثالث ساعات متواصلة مع مستشاري يةسرائيلاإلالشرطة  .٦

ـ      أمس يةسرائيلاإل حققت الشرطة    : مراسل القدس الخاص   -القدس   رئيس  مع عدنان الحسيني مستشار ال
لشؤون القدس وحاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لمدة ثالث ساعات متواصلة كل على حدة               عباس  

 "الشين بيت "وتركز التحقيق الذي شارك فيه ضباط في الشرطة          .في معتقل المسكوبية في القدس الغربية     
 حـاتم عبـد القـادر       وصـرح  .على النشاطات والفعاليات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في القـدس          

ماسة للسلطة في القـدس التـي       خ ال باألنشطة يةسرائيلاإل الشرطة   أسمتهن التحقيق تناول ما     أ ب "القدس"ـل
 إن وقـال عبـد القـادر        . على المدينة المقدسة   يةسرائيلاإل تشكل مسا بالهيبة والسيادة      "إسرائيل"تعتبرها  
 فيما عبر عبد القادر عن قلقـه        . القدس إلىطيني   عن قلقها العميق من عودة النشاط الفلس       أعربتالشرطة  

 عبد القـادر بـان الـشرطة        وأضاف.  تشويش عمل السلطة في القدس     يةسرائيلاإلمن استمرار الشرطة    
وقال  . رادعة بأنهاوجهت له وللحسيني تحذيرا جديدا بوقف كافة النشاطات مهددة باتخاذ تدابير وصفتها             

 . على استمرار العمل لخدمة المواطنين في القدسلنا بل حافزاً  ال تشكل رادعاًاإلجراءاتن هذه أب
 ١٢/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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  والذي حدث في لبنان مؤشر ذو داللة...األحداث تتسارع وجميعها لها تأثير: قريع .٧
 إن أمـس حمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني في قضايا الحـل النهـائي             أ قال   : قنا –رام اهللا   

  تتسارع وجميعها لها تأثير في القضية الفلسطينية والذي حدث في لبنان مؤشر ذو داللة، معرباً               داثاألح
لى القواسم الصحيحة لحفظ لبنان وشعب لبنان مما يخطط         إن يتمكن اللبنانيون من الوصول      أمله في   أعن  

 واألبحـاث  لإلعالمطيني  وكان قريع يتحدث بذلك في افتتاح المؤتمر الثاني للمركز الفلس          .له في المنطقة  
ضـاف قريـع    أو ."البحث عن مقاربـة جديـدة     ..المفاوضات والمقاومة " تحت عنوان    "بدائل"والدراسات  

 أن العواصم العربية لكي تقدم لنا الـدعم وال نـستطيع            إلى مكان آخر وننظر     أيقضيتنا هنا وليس في     "
نا ويحتضن ويسجل بطـوالت فـي       نتحمل وجود مشكلة في عاصمة عربية فما بالك بلبنان الذي احتضن          

 ."يسرائيلاإلمقاومته لالحتالل 
  ١٢/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  على نتائج مناقشاتها لألوضاع في لبنانعباس تطلع  الفلسطينيةلجنة الطوارئ .٨

، على نتائج مناقـشاتها  أمس أطلعت لجنة الطوارئ الخاصة بلبنان الرئيس محمود عباس، : وفا–رام اهللا  
واستعرضت اللجنة نتائج ما قررته كافة الفصائل الفلسطينية في          .ألوضاع الخطيرة في لبنان   للتطورات وا 

 :لبنان، وهي تؤكد على تأييدها لهذه القرارات التي نصت على ما يلي
 .إن الفلسطينيين في لبنان يقفون على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع الداخلي اللبناني -١
ن جميع أبناء شعبنا في لبنان التقيد بهذا الموقف، وتعتبر كل فلـسطيني             تطلب القيادة الفلسطينية م    -٢

 .يخرج عن هذا التوجه بأنه يضر بالمصلحة الفلسطينية العليا
يدعو قادة الفصائل وقيادات المناطق والمخيمات لعقد اجتماعات عاجلة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة             -٣

 .لتنفيذ هذا التوجه كل في منطقته
يس مجددا على ضرورة االلتزام التام بهذه التوصيات وتوخي أقصى درجات الحذر من أيـة  وقد أكد الرئ 

 .محاوالت مشبوهة لزج الفلسطينيين في األحداث
ـ أعلنتوكانت الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان         منظمـة  ة خالل اجتماع طارئ عقدته في مقر ممثلي

ركزية من بين قادة الفصائل لمتابعـة التطـورات         مس، عن تشكيل قيادة طوارئ م     أالتحرير في بيروت،    
 الفلسطينيين في لبنان يقفـون علـى نفـس          أنوالتعامل معها على أساس الثوابت الفلسطينية المتمثلة في         

 .المسافة من جميع األطراف المتنازعة
 ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تمرار في قتل أهل غزةإبقاء معبر رفح مغلقاً في وجه الفلسطينيين هو قرار باالس: نزال .٩

أن " قـدس بـرس   "محمد نزال في تصريحات لـ      " حماس"اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق
المطلـوب  : "، وقـال  "هو قرار باالستمرار في قتل أهل غزة      "إبقاء معبر رفح مغلقاً في وجه الفلسطينيين        

اع غزة، ومـن المؤسـف أن       اآلن من اإلخوة في مصر فتح معبر رفح في ظل الحصار الخانق على قط             
عدم فتح معبر رفح يعني استمرار هذا الحصار، وإذا أردنا أن ننتقل مـن المـستوى الـشعاراتي إلـى                    
المستوى العملي فإن على الذين يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عليهم أن يتخذوا هـذه المبـادرة                 

  ".وة فإنها ستكون شريكة في حصار غزةالمتمثلة في فتح معبر رفح، وإذا لم تقدم مصر على هذه الخط
هل مصر  : إن القضية ال تتعلق بأي دولة عربية تريد مساعدة قطاع غزة، وإنما السؤال المطروح             : "وقال

مستعدة لفتح الحدود؟ على اإلخوة المصريين أن يقدموا على هذه الخطوة وفتح معبر رفح أمـام الوقـود                  
وز قتل الشعب الفلسطيني، فذلك جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية          والكهرباء والمواد الغذائية، ألنه ال يج     

ونحن نعتقد أن المعالجة المنطقية هي معالجة مرتبطة بضرورة توفر إرادة سياسـية             . والتطهير العرقي 
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عربية ومصرية خصوصاً لحل األزمة، لكن لألسف حتى اآلن ال توجد إرادة سياسية عربية للتعامل مع                
إن الرهان على أي موقف سياسي من السلطة في رام اهللا هو رهـان غيـر                : "ال نزال  وق ".هذا الحصار 

واقعي وغير صحيح، فالسلطة جزء ال يتجزأ من الحصار، وهي متواطئة مع اإلسرائيليين وال تريد رفع                
 ."الحصار ألنها ترى أن استمراره يساهم في إسقاط الحكومة في غزة

  ١١/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  األسير البرغوثي يدعو إلى أوسع تحرك شعبي إلحياء ذكرى النكبة .١٠

دعا النائب األسير مروان البرغوثي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى أوسـع             ": وفا "-رام اهللا   
مشاركة في الفعاليات والنشاطات الوطنية والشعبية في ذكرى النكبة، وذلك تأكيداً على التمـسك بحـق                

وطالب البرغرثي في بيان صحافي، الفصائل الوطنية واإلسالمية         .ضاً ألي مساس بهذا الحق    العودة ورف 
بالعمل من أجل الوحدة والمصالحة الوطنية على قاعدة إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه في قطاع غزة                 

  .قبل االنقالب، وصوال إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
ل بأي حل ينتقص من حقوقه الثابتة أو يمس ثوابته الوطنية، وأن إنهاء             وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقب     

 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على        ١٩٦٧االحتالل وجالءه عن األراضي المحتلة عام       
، ١٩٤حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة لالجئين طبقاً للقـرار الـدولي                

: وأضاف البرغوثي  . الشامل عن جميع األسرى والمعتقلين، هي من أساسيات أي حل للصراع           واإلفراج
في ذكرى النكبة نتوجه بتحية إجالل وإكبار لشعبنا العظيم على صموده فـي الـوطن والـشتات وفـي                   

، ونجدد العهد والقسم لشعبنا ولشهدائنا على مواصلة النـضال          ١٩٤٨مخيمات اللجوء وفي أراضي عام      
فاح من أجل ممارسة شعبنا لحق العودة، مؤكدا أن هذا الحق ال يمكن ألية قوة على وجه األرض أن                   والك

  .تلغيه أو أن تقفز عنه
 ١٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
       لحوار شامل "حماس" و"فتح"سعدات يدعو األسير  .١١

كما دعا . حماسوحركة  إلى حوار شامل بين حركة  فتح  أحمد سعداتدعا األمين العام للجبهة الشعبية
وطالب سعدات خالل جلسة المحاكمة  . وذلك في الذكرى الستين للنكبة،الحركتين إلى تحمل مسؤولياتهما

التي عقدت في محكمة معتقل عوفر العسكري المسؤولين العرب لسحب المبادرة العربية، وناشد الرئيس 
وتطرق الرجل إلى الشأن  ".القدسفي ظل استمرار االستيطان وسلخ "الفلسطيني وقف المفاوضات 

 .وناشد الفرقاء هناك تجاوز حالة االنقسام ووقف رضوخ البعض لما سماها اإلمالءات األميركية, اللبناني
كانت محكمة عوفر العسكرية غربي رام اهللا قد عقدت جلسة محاكمة لسعدات استمعت لشاهد من و

 .ررت تأجيل القضية إلى الرابع عشر من الشهر القادموفي نهاية الجلسة ق. الشرطة العسكرية اإلسرائيلية
 ١١/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  وسنحاسب المتورطين فيها شخصياً" نذالة"اعتقال أجهزة عباس لزوجاتنا ": حماس"أسرى  .١٢

في سجون االحتالل الصهيوني عناصر األجهزة األمنيـة        ، في بيان،    "حماس"توعد أسرى حركة    : جنين
مرة رئيس السلطة محمود عباس، المتورطين باعتقال النساء من زوجات األسرى           الفلسطينية، الخاضعة إل  

من داخل سـجون االحـتالل      " حماس"جاء ذلك غي بيان ألسرى       ".بالمحاسبة الشخصية والعقاب القاسي   "
تعقيباً على اعتقال األجهزة األمنية الفلسطينية لزوجتي األسيرين رياض النادي وأحمد أبو العز من مخيم               

  .عين غرب نابلسال
  ١١/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  الرحمن يشكك بمصداقية مشعل بشأن الحوار  عبدأحمد  .١٣

 مـصداقية   فـي شكك الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبـد الـرحمن             : أ ش أ   -رام اهللا المحتلة    
حركتـه للحـوار     أبدى فيها استعداد     التي لحركة حماس خالد مشعل      السياسيتصريحات رئيس المكتب    

 إن  األحد أمس" صوت فلسطين " وقال عبد الرحمن في تصريح إلذاعة      . ما كانت عليه   إلىوإعادة األمور   
المطلوب خطوات على األرض تنهي االنقالب وتؤكد خاللها حماس التزامها بالشرعية ولـيس مجـرد               

  . تصريحات لالستهالك اإلعالمي
  ١٢/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   تتهمان السلطة باعتقال عناصرهما "حماس" و"الجهاد" .١٤

 المخـابرات  أجهـزة  األحـد    أمساتهمت حركة الجهاد في شمال الضفة الغربية المحتلة         : وكاالت –غزة  
المعتقلـين  " وذكرت الحركة في بيان صحفي أن     . الفلسطينية باعتقال اثنين من عناصرها في مدينة جنين       

لزبابدة قضاء جنـين وهمـا عناصـر فـي الحركـة      هما مهدي الشرقاوي وخالد الفحل من سكان بلدة ا    
واتهمت حركـة الجهـاد أجهـزة األمـن         ". ومسؤولين في الجماعة اإلسالمية، اإلطار الطالبي للحركة      

الفلسطينية بشن حملة اعتقاالت واسعة في صفوف قياداتها وعناصرها وجناحها العسكري فـي الـضفة               
  . الغربية المحتلة

وقالت فـي   .  األمنية باعتقال زوجات عناصر لها معتقلين لدى إسرائيل        كما اتهمت حركة حماس األجهزة    
 هما رياض النادي وأحمد أبو العز من        إسرائيلإن األجهزة األمنية اقتحمت منزلين ألسيرين في        "بيان لها   

ودعت الحركة الـرئيس الفلـسطيني      ". مخيم العين في نابلس واعتقلت زوجاتهما واقتادتهما إلى مقراتها        
وقف سياسة خطف النساء واستدعائهن ومالحقتهن تحت أية ذريعة كانـت، السـيما             "عباس إلى   محمود  

  ". زوجات األسرى في سجون االحتالل، وإطالق سراحهن فورا
  ١٢/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  والكيان يمدد إغالق القطاع والضفة" القسام"شهيد من  .١٥

" مهمة عـسكرية  "أصيب ثالثة آخرون، أمس، في      ، و "كتائب القسام "استشهد ناشط في     :رائد الفي  - غزة
 في بيان الشهيد أسـامة محمـد        "القسام"ونعت   .في بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة        

عندما "شرق بلدة القرارة    " نقطة رباط "إنه كان برفقة مجموعة من رفاقه في        : ، وقالت ) عاماً ٢٣(األسطل  
ة إلى المنطقة فبادر إلى تفجير قنبلة كانت بحوزته ما أدى الستشهاده            خاص" إسرائيلية"اشتبه بتسلل قوات    

  ".وإصابة ثالثة مقاومين آخرين
  ١٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   تشاركان في مؤتمر حول النكبة والوفاق"حماس" و"فتح" .١٦

لخامس أعلن حسام عدوان الذي يرأس المؤتمر الوطني للوفاق، المنوي عقده في ا            : أشرف الهور  - غزة
عشر من الشهر الجاري، تزامناً مع الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية أن كالً من حركتي فـتح وحمـاس                  

ويحمل المؤتمر عنوان لنجعل من يـوم   . جانب بقية التنظيمات الفلسطينية إلىستشاركان في هذا المؤتمر     
 اإلسالميديمقراطية وحركة الجهاد     الجبهتين الشعبية وال   إلىعدوان   وأشار   .يوماً للوفاق الوطني  .. النكبة

 إلىوأشار   .ستحضر االجتماع والجبهة الشعبية القيادة العامة ولجان المقاومة الشعبية والجبهات المختلفة          
  . حالة االنقسام الفلسطيني الناشبة بين فتح وحماسإنهاء الهدف من عقد المؤتمر هو أن

  ١٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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   حالة االنقسام إنهاء على إجماع: "لمفاوضات والمقاومةا" مؤتمر أعمالفي ختام  .١٧

البحث عن مقاربة : المفاوضات والمقاومة" اجمع المشاركون في مؤتمر :منتصر حمدان -رام اهللا 
 واألبحاث والدراسات، لإلعالم، والذي نظمه المركز الفلسطيني أمسعماله، برام اهللا أفي ختام " جديدة

 النظر وإعادة وضع حد لحالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، أهمية، على على مدى اليومين الماضيين
 .، والعديد من آليات المقاومة المعتمدة حاليااإلسرائيليفي المسار التفاوضي مع الجانب 

 ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  "دعوات إلى التدخل العسكري في لبنان وتتابع عن كثب األحداث" إسرائيل" .١٨

 إيهود أولمرت في مـستهل      ةاكتفى رئيس الحكومة اإلسرائيلي    :لة آمال شحادة، وديع عواودة    القدس المحت 
تتابع عن كثب ما يجري في لبنان، وأفادت مصادر في ديوانه           " إسرائيل"الجلسة الوزارية أمس بالقول إن      

لـرد وممارسـة    تتابع بقلق لكنها تمتنع حاليا عن التدخل فاسحة المجال للمجتمع الـدولي ل            " إسرائيل"أن  
  . الضغوطات على حزب اهللا

بحسب المصادر المذكورة بسيطرة حزب اهللا على بيروت الغربية انتصارا إضافيا لـه             " إسرائيل"وترى  
وقـال النائـب األول      .على معسكر المـواالة   " رشيق وسريع "داخل لبنان بعدما تمكن من إحرازه بشكل        

ودعت  ".دولة حزب اهللا  "يتوجب التعامل مع لبنان على انه       حاييم رامون انه    " اإلسرائيلي"لرئيس الوزراء   
وقال نائب وزيـر     .في الحدود الشمالية  " كيان إيراني "بعض األوساط للتدخل عسكريا في لبنان لمنع قيام         

قلقة حيال ما يحدث في لبنان لكنها لن        " إسرائيل"الحرب متان فلنائي في تصريح لإلذاعة العامة أمس إن          
تراقب ما يجري   " إسرائيل"وأكد فلنائي أن    . حا أن ال تتفاقم المواجهات نحو حرب أهلية       تتدخل اآلن مرج  

إيران على لبنان وقطاع غزة بوساطة      " سيطرة"في بيروت بحرص شديد ترى بخطورة بالغة ما وصفه ب         
  .رسل محليين

  ١٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تهء وال تصدقه عندما يدفع ببراأولمرتغالبية اإلسرائيليين ترغب باستقالة : استطالع .١٩

 شـخص   ٥٠٠مينا تسيماك على عينة مـن        - معهد دحاف  أجراهاظهر استطالع للرأي    : القدس المحتلة 
يـديعوت  "نـشرت نتائجـه صـحيفة        و %.٤,٥ البالغين وبهامش خطأ نسبته      اإلسرائيليينتمثل السكان   

سرائيليين ترغب باستقالة رئـيس الـوزراء        غالبية كبيرة من اإل    أن ]اإلثنين [اإلسرائيلية اليوم " أحرونوت
 % ٥٩ويرغـب    . وال تصدقه عندما يدفع ببراءته في فضيحة فساد جديدة ورد اسمه فيها            أولمرتايهود  

 ينهي واليته التـي تمتـد حتـى         أن عليه   أن  %٣٣ في حين يرى     أولمرتمن اإلسرائيليين في استقالة     
 أولمرت ال يصدقون    إنهم من اإلسرائيليين    % ٦٠ يؤكد   وفي الوقت ذاته،  . ٢٠١٠) نوفمبر(تشرين الثاني   
 غير قادر علـى تـولي مهامـه بـسبب           أولمرت أن  %٦٠ويعتبر   . عكس ذلك   %٢٢ في حين يقول    

  . يرون عكس ذلك %٣٨الشبهات حوله في مقابل 
حل  قدرة على الحلول م    األكثر وزيرة الخارجية تسيبي ليفني هي       أنمن المستطلعين   % ٤١ اعتبر   وأخيرا
 الـداخلي   األمنووزير  %) ١٦(ول موفاز   ؤ يليها وزير المواصالت شا    ، على رأس حزب كاديما    أولمرت

  . فيما النسبة المتبقية لم تبد رأيا،%)٨(ووزير الداخلية مئير شتريت %) ١٣(تر يخ دآفي
  ١٢/٥/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

  ق دقائ٥" إسرائيل"لوال القوة لما استمرت : سفير الكيان في إسبانيا .٢٠
 الـذكرى الـستين     ةبمناسـب ،  )األحـد (في إسبانيا رافائيل سوتش، أمس      " اإلسرائيلي"أقر السفير   : أ.ب.د

وفي  ".القوة العسكرية "الغتصاب فلسطين أن الكيان الصهيوني ما كان بمقدوره البقاء خمس دقائق، لوال             
بير من المجتمع اإلسـباني     حوار أجرته معه وكالة األنباء اإلسبانية اعترف سوتش بعدم استيعاب قطاع ك           

وفي تعبير يكشف عن التمادي في العـدوان         .تجاه فلسطين " إسرائيل" السياسية والعسكرية ل   لإلستراتيجية
في العالم ومن ثم يجب أن يستخدم معهم أساليب تليـق           " أشرار"أحياناً يكون هناك    "قال السفير الصهيوني    

بـدون القـوة    "وأضـاف   ".  ذلك ولكنه شر البد منه     تمتلك قوة عسكرية ليس رغبة في     " إسرائيل"بهم، و 
 ". من الوجود حتى لخمس دقائق" إسرائيل"لما تمكنت " الدفاع"العسكرية التي تستخدم في ما أسماه ب 

  ١٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   زورقاً سريعا٣٥ً تتهم إيران بتسليم حزب اهللا "إسرائيل" .٢١

التابع للجيش اإلسرائيلي أنه    " ديبكا"المصادر العسكرية لموقع    نقلت   :وكاالت-عبد الرحيم حسين  -رام اهللا 
 زورقا سريعا من إيـران     ٣٥على بيروت الغربية، تسلم الحزب      " حزب اهللا " من سيطرة    أسابيعقبل ثالثة   

 الـسادس وسـفن البحريـة       األميركـي  األسطولويمكن للزوارق أن يهدد     . الستخدامها مع المتفجرات  
قرب الشواطئ اللبنانية، والوصول الى ميناءي حيفا واسدود على البحر المتوسـط            اإلسرائيلية التي تبحر    

ـ       .وشن غارات على منشآتهما النفطية الساحلية      من " حزب اهللا "وتم إعداد القوارب السريعة بشكل خاص ل
الـذي  " اإلرهابي" البحري   األسطول في بندر عباس لتكون      اإليراني سفن الحرس الثوري     أحواضجانب  
 أسـلحة  أنظمـة العسكرية إن الزوارق قادرة على حمـل  " ديبكا"وقالت مصادر . في مياه المتوسطيعمل  

 ميناء الالذقية   إلى إيرانية وتم نقلها في منتصف ابريل بواسطة سفينة شحن          وإشعاعيةكيماوية وبيولوجية   
  . ميناء الناعمة في جنوب بيروتإلىالسوري ثم نقلها بالشاحنات 

 ١٢/٥/٢٠٠٨ االتحاد اإلماراتية
  

  "إسرائيل"مفاجأة أميركية لسوريا إذا فاوضت : أولمرت .٢٢
 كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أمس أن الرئيس األميركي جورج بـوش لـم                :وكاالت

يعارض يوماً المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، مشدداً على أن طريق دمشق إلى واشنطن تمـر عبـر                 
ولفت إلى أنه لـيس علـى       . جأة في عالقتها مع أميركا إذا فاوضت إسرائيل       إسرائيل، ملوحا لدمشق بمفا   

وأن مصير القـدس    " هذا الحق غير موجود على أجندة إسرائيل      "الفلسطينيين التنازل عن حق العودة ألن       
  . يمكن أن يتحدد الحقا

واشنطن "يفة  وقال أولمرت في حوار صحافي أجراه مقر الحكومة اإلسرائيلية في القدس المحتلة مع صح             
األميركية رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الواليات المتحدة تمـانع إجـراء              " نيوزويك"ومجلة  " بوست

تركت انطباعاً بأن أميركا ال تسمح إلسرائيل       "إن الصحافة العالمية والمحلية     : مفاوضات سورية إسرائيلية  
  ". باالنخراط في مفاوضات مع سوريا

 لم أسمع أبداً من صديقي جورج بوش أي تحذير أو طلب بعدم التفاوض مـع               .هذا ليس صحيحاً  "وأردف  
أعتقد أنه إذا أدار السوريون المفاوضات معنا بطريقـة مناسـبة، فـإنهم             : "وأضاف أولمرت ". السوريين

  ". سيفاجأون حين يرون كيف يمكن لهذه المفاوضات أن تحسن وضعهم مع أميركا
 ١٢/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

 االستفتاء على الحقوق الشرعية خيانة  :لماء فلسطينع .٢٣
 ،نه ال يجوز بأي حال من األحوال اللجوء لالسـتفتاء         أ" مسأقالت رابطة علماء فلسطين     :  د ب أ   -غزة  

ن أ"وذكرت   ". الحقوق العامة لألمة   أوذا تعلق األمر بحكم شرعي ثابت أو على حق من حقوق اهللا تعالى              إ
جتهاد كما هو الحال في حق العودة وتقرير المصير، أو التنازل على جـزء مـن                هذه الحقوق ال تقبل اال    

  ".أرض فلسطين أو على مقدس من المقدسات اإلسالمية، أو التنسيق مع العدو لضرب المقاومة
  ١٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
    شديداً في سجون االحتالل يواجهون إهماالً أسيراً مقدسيا٥٢١ًهناك : الخفش .٢٤

وجه مركز أحرار لدراسات األسرى نداًء إلى كل المؤسسات المحلية والدولية لتسليط  :القدس المحتلة
 من قبل كل المؤسسات  شديداًالضوء من أجل إبراز قضية األسرى المقدسيين الذين يواجهون إهماالً

جل إطالق أمركز بضرورة الضغط على سلطات االحتالل من الوطالب فؤاد الخفش مدير  .الرسمية
 باالستنادن يتم التعامل معهم كأسرى حرب يتمتعون بمركز قانوني أ و،دون قيد أو شرطسراحهم 

من مجموع % ٥ أسيراً مقدسيا يشكلون ما نسبته ٥٢١ يبلغ همن عددأوذكر  .للقوانين والمواثيق الدولية
 نساء ٦ محكوماً، بينهم ٣٠١ معتقالً إدارًيا و٣٣ و، موقوفا١٨٧ًاألسرى الفلسطينيين، يتوزعون بين 

ن معظم األسرى المقدسيين اعتقلوا خالل انتفاضة ألى إ مشيراً . عاما١٨ً طفل تقل أعمارهم عن ١٢و
  أسيرا٤٩ًأسرى القدس وبالذات األسرى القدامى قبل أوسلو وعددهم أهالي  أنوأكد الخفش  .األقصى

ن أهملتهم أ وذلك بعد ،تن تشملهم صفقة الجندي شاليعلى أمل أ  عاما١٥ًمضى على اعتقالهم أكثر من 
 اً أسير٢٩ن  وبين في هذا السياق، أ.كل اتفاقيات اإلفراجات التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع االحتالل

 ٢٠-١٥ـ تتراوح ما بين ال أسرى يقضون أحكاما٧ًعدة مرات، و من أسرى القدس محكومين بالمؤبد
قل من أ ماًاحكأ معتقلين يمضون ٦يما هناك فعاماً، ٣٠-٢٠ـ أسرى يقضون أحكاما ما بين ال٧عاماً، و

  .عاما٣٠ًمؤبد وأعلى من 
  ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   طفالً منذ بداية العام١٩٠االحتالل يعتقل  .٢٥

 تتـراوح   فلسطينياً  طفالً ١٩٠ن  أكشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية في تقرير لها أصدرته، أمس،           :رام اهللا 
عتقالهم من قبل سلطات االحتالل منذ مطلع العام الجـاري فـي             سنة تم ا   ١٨ سنوات و  ١٠أعمارهم بين   

  .الضفة الغربية، مشيرة إلى أن العدد ال يشمل قطاع غزة لصعوبة الحصول على أرقام وأسماء دقيقة
  ١٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 حدى معلماتها في خانيونس إ بتحقيق حيادي في مقتل "سرائيلإ"ونروا تطالب األ .٢٦

سرائيلي التحقيق في مقتل مدرسـة      مس من الجيش اإل    أ ونرواألطلبت وكالة ا  :  ا ف ب   -لة  القدس المحت 
 الناطق باسم الوكالة كـريس      أضافو .طفال في غزة عندما فجر جنوده عبوة قرب منزلها        أم لستة   أهي  
قـدم   ولم ي  ، مختبئين في الظالم    الضحية طفالأسرائيليين احتلوا المنزل، في حين كان       إ ن جنوداً أ ،غانس

  .ي مساعدةألهم الجنود 
  ١٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  منيةأ وصول الوقود بحجج "إسرائيل" لليوم الثاني بعد منع  في غزةتوقف محطة الكهرباء .٢٧

مس تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة         أرفضت سلطات االحتالل    :  فتحي صباح  -غزة  
. مسأ إعادة تشغيلها بعد توقفها اعتباراً من مساء أول من           بالوقود الصناعي الالزم لتشغيلها، ما حال دون      



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

ن سلطات االحتالل رفضت إمداد المحطة بـالوقود        ، أ الكريم عابدين  وقال المدير العام لسلطة الطاقة عبد     
ونظـراً   .في معبر ناحل عوز على الحدود الشرقية للقطاع شرق مدينة غزة  منيةأبدعوى وجود معوقات    

وتبلغ نسبة العجز في التيار في القطاع       . إن التيار انقطع عن نحو ثلث سكان القطاع       لى توقف المحطة، ف   إ
 إلى ذلك فإن نفاذ     . في المئة  ٦٠نحو    في المئة، في حين تبلغ هذه النسبة في مدينة غزة          ٣٥، نحو   عموماً

هـزة  لـى أج للجـوء إ  كثير من المـواطنين  دفعالغاز من معظم منازل القطاع خالل األسابيع الماضية،      
 في ظل انقطاع التيار حالياً، سيجد       إال أنه و شراء المأكوالت الجاهزة من المطاعم،       أكهربائية في الطبخ    

 وتجدر اإلشارة إلى أن الفلسطينيين في ظل أزمـة          . أيضاً هؤالء صعوبة بالغة في الحصول على الطعام      
صر بكميات بسيطة جداً ال تحل      لى تهريب كميات من السوالر والبنزين عبر األنفاق من م         إ والجأالوقود  

و الـسوالر نحـو     أالون من البنزين    جلى رقم قياسي، إذ يبلغ سعر ال      إقفزت أسعارهما   في حين   المشكلة،  
  . شيكل، أي نحو أربعة أضعاف سعره الحقيقي٤٠٠

  ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة 
  

  توقف مخابز قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود .٢٨
 ن جميع مخابز قطاع غزة البالغـة خمـسون مخبـزاً          أ الفلسطينية   صحاب المخابز أعلنت جمعية   أ: غزة

وطالبت الجمعيـة كافـة      .حد نتيجة نفاد الغاز والوقود لديها وانقطاع الكهرباء       توقفت عن العمل ظهر األ    
نسانية بالتحرك لرفع الحصار وتوفير الوقود الالزم لضمان        طراف والمؤسسات الحقوقية والدولية واإل    األ

  .ل ووصول رغيف الخبز للمواطناستمرار العم
  ١٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   الفلسطيني شعبال للتضامن مع  دولة٣٠من   إلى أريحاراكبة دراجة يصلن ١٣٥ .٢٩

مس عبر معبر أريحا عصر ألى إ وصل ٦٠حياء ذكرى النكبة الـ إ مع تزامناً:  سمبلأبو عماد -ريحا أ
" اتبعوا المرأة" دولة من خالل مؤسسة ٣٠ثر من كأ راكبة دراجة هوائية من ١٤٥الكرامة الحدودي 

، حياءهم لذكرى النكبةإلمشاركة الفلسطينيين أنهم جاءوا وقالت ديتا ريغن رئيسة الجمعية  .الدولية
المشاركات أكثر من  إلى أنت أشارو .م الشرعيهن هذا حق أل إلى أرضهمعودونيسوالتأكيد لهم أنهم 

 "سرائيلإ"من دول ال تسمح دون وصولهن جميعاً، بسبب أنهن ائيلية سر اإلاإلجراءات ، حالت امرأة٣٠٠
  .و السوريات وغير ذلكأيرانيات بدخولهن كاإل

  ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   بالتعدي على الحريات في الضفة وقطاع غزةندد ت ةكز حقوقيامر .٣٠
تقال جهاز المخابرات العامة    مس بشدة باع  أندد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان       :األنباء وكاالت   -غزة  

الفلسطيني ثالثة صحفيين فلسطينيين وأحد كتاب الرأي في مدينتي بيت لحـم وقلقيليـة يـوم الخمـيس                  
على و.  عن أسفه من زج الصحفيين في دائرة المواجهة القائمة بين حركتي فتح وحماس             اًعربم. الماضي

ناصر الشرطة التابعة للحكومـة المقالـة،       مس وقف ع  أالميزان لحقوق اإلنسان،     صعيد آخر دان مركز   
واعتبر  .أعمال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة بدائل في قطاع غزة، وإجبار المشاركين على مغادرة القاعة             

وتجـاوز ألحكـام قـانون      . هذا اإلجراء بأنه مساس خطير بحرية التعبير عن الرأي والتجمع الـسلمي           
  .االجتماعات العامة

 ١٢/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                   ١٠٧٥:        العدد                   ١٢/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

  مليون دوالر حجم التداول في بورصة فلسطين خالل نيسان ٢٣٤ .٣١
ارتفـاع قـيم      المالي، نشرتها التي ترقب أداء السوق    في   سوق فلسطين لألوراق المالية،      أكدت: رام اهللا 

التداول وأحجامه خالل نيسان بنسبة ملموسة مقارنة بشهر شباط الماضي، حيث سـجلت قيمـة األسـهم     
 مليـون   ٢٣٤,٣٩١,٩٩١ وصلت قيمة األسهم المتداولـة إلـى         فيما،  %٨٢,٠٢ بنسبة   اًالمتداولة ارتفاع 

 ٥٧,١٣٦كما تم تـداول حـوالي       . ٢٠٠٨ مليون دوالر لشهر آذار      ١٢٨,٧٧٣,٤٣٥دوالر، مقارنة بـ    
  %.٢٤,٩٣ مليون سهم لنفس فترة المقارنة، أي بارتفاع يصل إلى ٤٥،٧٣٤مليون سهم مقابل 

  ١١/٥/٢٠٠٨ إيالفموقع 
  

  إعدامات بالجملة لصغار الدواجن بسبب نقص الغاز الالزم للتدفئة: غزة .٣٢
تشهد فقاسات الدجاج في محافظات غزة إعدامات بالجملة لصغار الدواجن بسبب نقص الغاز              :حسن جبر 

تبلغ مساهمته في هـذا  حيث  ،وأكد رائد أبو عجوة، صاحب أكبر شركة للفقاسات في غزة     .الالزم للتدفئة 
 ألف صـوص،    ١٥٠أنه أعدم خالل األيام الماضية ما يزيد عن         ،  من الفقاسات % ٧٠- ٦٠الجانب من   

ن هناك نحو مليوني صوص تواجه       كما ذكر أ   .متوقعاً أن يرتفع العدد بشكل مطرد خالل األيام الماضية        
وأوضح أن تكلفـة الـصوص       .خطر اإلعدام، إذا لم يتم توفير الغاز الضروري للتدفئة خالل هذا اليوم           

نه خسر حتى اآلن ما يزيد على مليون شـيكل، متوقعـاً            أالواحد الذي يتم إعدامه تبلغ شيكلين، الفتاً إلى         
  .خسارة مبالغ أكبر خالل األيام القادمة

  ١٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  دونم من القمح في خانيونس ٣٠٠حرق تندد بقيام االحتالل بالزراعة ة روزا .٣٣
مس بمحرقة القمح التـي أشـعلها       أنددت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة        :  د ب أ   - غزة

 ٣٠٠الجيش اإلسرائيلي في مساحات واسعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرةً إلـى أن نحـو                  
ن الممارسات اإلسرائيلية علـى األرض تثبـت وجـود           ولفتت إلى أ   .دونم من محصول القمح تم حرقه     

خطط يرمي إلقامة حزام أمني عازل على الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة واألراضي المحتلـة                م
نددت بعمليات التجريف الواسعة التي تتعرض لهـا أراضـي المـزارعين            حيث  . داخل الخط األخضر  

  .وتدمير منشآتهم وإحراق محصولهم
 ١٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  ى للنضال الفلسطينيوساحة أخر...  واجب إسرائيلي"فايسبوك" .٣٤

عنـوان  هـو   ،  "احذفوها من الئحة البلدان على الموقع     ... إسرائيل ليست دولة  : " بديعة زيدان  –رام اهللا   
 الشهير، بلغ عدد    Facebookلمجموعة عربية تضم آالف األميركيين واألجانب وحتى اليهود على موقع           

في حين أن المجموعـة  ياناً غاصباً ال دولة،  ك"إسرائيل"تطالب باعتبار  وهي  . ألفاً ٤٠أعضائها أكثر من    
تؤكد أنها غير موجهة ضد أحد، وتشجع السالم العادل والشامل في األراضي الفلسطينية، ال سيما أنهـا                 

. تركز على تثقيف القارئ حول تاريخ فلسطين، وعلى تبيان الفرق بين الصهيونية، واليهودية، والـسامية   
 فهناك في الجهة المقابلة مجموعة تطالب بإلغاء المجموعة الـسابقة           ،جميعوألن الشبكة العنكبوتية تتسع لل    

 ألفاً بإلغـاء    ٥٠ ألفاً، في حين يطالب أكثر من        ٢٥باعتبارها معادية للسامية، ويبلغ عدد أعضائها قرابة        
كذلك بدأ إسرائيليون تأسـيس مجموعـة       . "إسرائيل دولة إرهابية نكرهها جميعاً    "مجموعة أخرى بعنوان    

هنـاك مجموعـات     كمـا أن     . لم يتجاوز عدد أعضائها أصابع اليد الواحدة       "فلسطين ليست دولة  "نوان  بع
دعم، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من ثالثين       هذا ال  كتلك التي تعدد عشرة أسباب ل      "إسرائيل"ـأجنبية داعمة ل  

ياً وعسكرياً، وألنها بلـد      وتفوقها تكنولوج  "إسرائيل"ألفاً، ومن بين هذه األسباب، كما تزعم، ديموقراطية         
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أولمرت، وفي الحفلة األخيرة إلحياء ذكرى      فيما تجدر اإلشارة إلى أن      . !الفالفل، والشاورما، والخشخاش  
 إال أنـه    . لمحاربة الالسامية  Facebookالهولوكوست، قبل أيام، طالب الشباب اليهودي باستخدام موقع         

 "إسرائيل"ب إليها عدداً من القيادات السياسية في  إلى ظاهرة عالمية تجذFace bookوعلى رغم تحول 
وغيرها، تبدو الجهات الرسمية الفلسطينية غائبة عن االلتفات إلى أهمية هذا الموقع وغيـره فـي نقـل                  
الرسالة الفلسطينية، وفضح جرائم االحتالل بطريقة تحدث تأثيراً، وربما تغييراً، ولو جزئياً فـي الـرأي                

  .اء بعض األحزاب والفصائل السياسية، ومنها المبادرة الوطنية الفلسطينيةالعام العالمي، باستثن
  ١٢/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  مقره أمام "النكبة" ذكرى بإحياء يكتفي "اإلسالميالعمل " .٣٥

 أمام الدعوة العتصام جماهيري يوم الخميس المقبل اإلسالميقرر حزب جبهة العمل :  الدستور–عمان 
 رفض محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير الموافقة للحزب مقر الحزب في العبدلي عقب

 خيمة حق العودة بالذكرى الستين وإقامة جماهيري في ساحة اليرموك بمنطقة النصر اعتصام بإقامة
لى صيام ذلك اليوم واإلفطار في الساحات إ العام زكي بني ارشيد المواطنين األمينودعا  .لنكبة فلسطين
تعبيرا "، وكذلك " تأكيداً على التمسك بحق العودة ودعماً للمقاومة" العامة وذلك األمانةنى المحيطة بمب

وسيقام االعتصام عقب صالة المغرب نحو ". عن التضامن مع المحاصرين ظلما في فلسطين المحتلة
 .الساعة السابعة والنصف

  ١٢/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
   التحوالت في غزة وسوريا ىعل تغطيةإيران أشعلت الوضع في لبنان لل :رضوان السيد .٣٦

 المستشار السياسي لرئيس الوزراء اللبنـاني فـؤاد         -رضوان السيد   .اتهم د : أجري الحوار طارق حسن   
يران باللجوء إلي إشعال الوضع في لبنان للحيلولة دون خسارة مكاسبها التي أحرزتها خالل              إ -السنيورة  
يجـري    ما إيقاف اآلن هو    اإليرانيإن القصد   :  األهرام وقال في حوار مع    .٢٠٠٧ى   إل ٢٠٠٣الفترة من 

 العربـي   واإلصرار ، ونحو تركيا  ، عن إيران   والتحول السوري بعيداً   ،من ارتدادات الغتيال عماد مغنية    
 تشعر بـضيق    إيرانأن  : وأوضح . التوازن واالستقرار للمنطقة العربية    إعادة ى السعودي عل  -المصري  

ن تفعـل    أل ى ولذا تسع  ، ومن ضمنه التغير السوري البطيء لكن المؤكد       ،نيهشديد من االنحسار الذي تعا    
 خط األحداث في لبنان بمبادرة      ى عل "إسرائيل"وحول إمكان دخول    . في بيروت ما فعلته حماس في غزة      

 ، لم تعد تغطي شيئاً    "إسرائيل"وجهة نظري أن الجبهة مع      :  قال رضوان  ، أو بمبادرة من حزب اهللا     ،منها
  . وإيران مضطران اآلن أن يعمال في بيروت ما فعلته حماس في غزةوحزب اهللا

  ١٢/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
 "إسرائيل"مصر تبدأ مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى  .٣٧

قال المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز الطبيعي، في : لبني صالح الدين
، إن المفاوضات الجارية الحالية حول إعادة تسعير الغاز تشمل جميع "ي اليومالمصر"تصريح خاص لـ

 اآلن تصدير حتىوأكد كرارة أن مصر لم تبدأ ". إسرائيل"عقود التصدير، بما فيها عقد التصدير إلى 
ليه في ، نافياً كل ما تردد في هذا الشأن، وأوضح أن الخط الذي سيتم االعتماد ع"إسرائيل"الغاز فعلياً إلى 
يزال في مرحلة تجارب التشغيل، ونفي أن يكون قرار بدء التصدير الفعلي معلقاً على  نقل الغاز ال

ت تجريب الخط، المفاوضات الخاصة بإعادة تسعير الغاز، وأرجع التأجيل إلي عدم االنتهاء من عمليا
  .للتأكد من سالمته
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لتجارب، وإن أكد أن بدء التصدير يرتبط وأوضح كرارة أنه من الصعب تحديد موعد بعينه النتهاء ا
  .بنجاح عمليات التشغيل

  ١١/٥/٢٠٠٨صحيفة المصري اليوم 
  
  سيناريو غزة لن يتكرر في بيروت : دبلوماسي مصري .٣٨

استبعد مساعد وزير الخارجية المصرية السابق السفير محمود شكري تكرار :  سيد عبد العال-القاهرة 
بيروت، وقال في تصريح لعكاظ إن قطاع غزة ليس دولة وليس سيناريو سيطرة حماس على غزة في 

 العالم لن يسمح بتكرار سيناريو إن وأضافهناك تعدد وتنوع ثقافي وديني كما هو الحال في لبنان، 
 اللبنانية، ووصف شكري ما قام به حزب اهللا في لبنان بأنه انقالب على الحكومة األراضيحماس على 

  . الشرعية
  ١٢/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
  اليوم لحسم موضوع التهدئة في قطاع غزة" إسرائيل"عمر سليمان في  .٣٩

 إسرائيليزور رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان : الرؤوف أرناؤوط عبد: رام اهللا، غزة
أنه حال إبرام اتفاق " الوطن"ذكرت مصادر مطلعة لـوقد . اليوم لحسم موضوع التهدئة في قطاع غزة

يصار إلى مفاوضات مكثفة وسريعة بوساطة مصرية من أجل التوصل إلى اتفاق يتم التهدئة فإنه س
ي األسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين في السجون سرائيلبموجبه تبادل الجندي اإل

وبحسب المصادر فقد رتبت مصر الملفات بحيث تبدأ أوال بالتهدئة وما يترتب على ذلك من . يةسرائيلاإل
يلي ذلك وساطة فاعلة بين حركتي فتح وحماس من أجل ,  رفح ثم قضية الجندي شاليتفتح لمعبر

  .المصالحة وصوال إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية
  ١٢/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  في ذكرى النكبة" غضب وحداد"دعوات في مصر وطهران إلى يوم  .٤٠

مصريون على أن االحتفاالت الصاخبة التي يقيمها شدد مؤرخون ومفكرون وسياسيون : طهران، عمان
الكيان الصهيوني في الذكرى الستين للنكبة، لن تنجح في إضفاء شرعية على وجود الكيان أو إخفاء 

مايو / أيار ١٥جرائمه باغتصاب وطن بالكامل، ودعوا أحرار العالم ومنظماته اإلنسانية إلى اعتبار يوم 
ية واألمريكية، مطالبين برفع األعالم سرائيلتنديد بالسياسيات اإللل" من كل عام يوم غضب وحداد

الفلسطينية وإحراق األعالم الصهيونية واألمريكية، تعبيرا عن رفض االستعمار والعدوان ورفع الرايات 
وفي طهران،  أكد . السوداء حدادا على العدالة اإلنسانية ومواقف المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني

 الطبيعة العنصرية والعدوانية للكيان الصهيوني إنحدث باسم الخارجية اإليرانية محمد علي حسيني المت
 إلى العمل اإلنسانيةهي مصدر كافة األزمات التي تعاني منها المنطقة، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات 

" إسرائيل"أن احتفال " ليجالخ" ل اإليرانيينوأكد عدد من المسؤولين . على تخفيف معاناة الفلسطينيين
وقال . األمن المتحدة ومجلس األممبالنكبة ال يعني أنها قد امتلكت الشرعية القانونية حتى لو اعترفت بها 

يزال الكيان يلهث وراء الحصول على   عاما ال٦٠ كاظم جاللي انه ورغم مرور األمنعضو لجنة 
 أنيمكنها  الدول  القائمة على الهويات الحقة ال، وهذا دليل قوي على كيان غير شرعي، ألن "الشرعية"

  . هويةأزمة وأ بقاء أزمةتعاني من 
  ١٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  يون القدماء عملوا في مصر خدماً في البيوت سرائيلاإل: دراسة .٤١
يين القدامى سرائيلكشفت دراسات أثرية حديثة للمجلس األعلى لآلثار في مصر عن أن اإل: وكاالت

. ؤوا إلى مصر كخدم للهكسوس وللعمل في البيوت المصرية أثناء وأعقاب احتالل الهكسوس لمصرجا
كما كشفت الشواهد كذلك أن اليهود اشتغلوا كعمال في المعابد المصرية، وأن التاريخ لم يذكر أنهم عملوا 

وجاء ". ريينحيث إن الهندسة كانت قاصرة على مجموعة مهرة أكفاء من المهندسين المص"كمهندسين 
يديعوت "اإلعالن عن الدراسات التي استندت إلى التاريخ الفرعوني القديم، لتفند دعوة صحيفة 

، حسبما نشره ملحق سياحي للجريدة، "أهرام أجدادهم في مصر"العبرية مؤخرا لليهود لزيارة " أحرونوت
اء الباطل فقط، فبعد الكشف عن في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو المجلس أن اليهود لم يكتفوا بهذا االدع

مقابر العمال بناة األهرام، ظهر للعالم أجمع كذب االفتراءات الصهيونية، باإلضافة إلى ادعاءاتهم، حسب 
 .األثريين، بأن المصريين الحاليين ليسوا هم أبناء الفراعنة

  ٨/٥/٢٠٠٨موقع الجمل 
  
 لسطينيينمليون دوالر من اإلغاثة اإلسالمية لتشغيل الالجئين الف .٤٢

استقبل أمين عام هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية الدكتور عدنان بن خليل باشا في :  خالد المحاميد-جدة 
وقدم فورد شكر وتقدير . السفير بيتر فورد) األونروا(مكتبه بجدة، أمس، ممثل المفوض العام لوكالة 

مشروع توفير فرص عمل لالجئين المفوضية لمساهمة هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية في دعم 
الفلسطينيين العاطلين عن العمل بمبلغ قدره مليون دوالر، وذلك في إطار التخفيف من وطأة معاناتهم في 

وقال الباشا إن مساهمة الهيئة تهدف إلى توفير فرص عمل لحوالي . ظل ظروف الحصار الراهنة
عمال تصريف المجاري في معسكرات  شخص في أ٥٠٠ أشخاص من الفلسطينيين في غزة منهم ١٠١٠

 . شخصا في المشروع التعليمي والعالجي٣٨٠ شخصاً في المشروع الزراعي، و١٣٠الالجئين، و
  ١٢/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  التطبيع ليس على أجندة الحكومة :رئيس الوزراء الموريتاني المكلف .٤٣

حيى ولد أحمد الواقف إن مراجعة قال رئيس الوزراء الموريتاني المكلف ي:  أمين محمد-نواكشوط 
ليست على أجندة الحكومة التي كلف بتشكيلها، رغم أن الرئيس الموريتاني " إسرائيل"عالقات بالده مع 

سيدي محمد ولد الشيخ عبد اهللا وعد بمراجعتها وعرضها على الشعب وممثليه أثناء حملته االنتخابية 
 الوطني لإلصالح والتنمية محمد جميل ولد منصور عن ودافع رئيس حزب التجمع.  وبعد انتخابه رئيسا

لقد تفاوضنا على " قائالً للجزيرة نت قرار حزبه بالمشاركة في الحكومة رغم استمرارها في التطبيع،
أشياء كثيرة، نجحنا في الحصول على بعضها، وفشلنا في البعض اآلخر، على أننا لن نتخلى تحت أي 

  ".  حد لهذه العالقاتظرف عن مطالباتنا الملحة بوضع
  ١١/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
 أراضيهاالصين تمنع الفلسطينيين من دخول  .٤٤

 السلطات الصينية قررت منع إن عمان األردنيةقالت السفارة الصينية في العاصمة :  دنيا الوطن-غزة 
ية أن وأضافت السفارة الصين. أراضيهاالفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية من دخول 

 األمنية التي تتخذها السلطات اإلجراءات االولمبية في الصين وهو ضمن األلعابالقرار يرتبط بتنظيم 
وأوضحت السفارة أن القرار ساري المفعول لمدة ثالثة . أخرىالصينية كما أن القرار شمل عدة جنسيات 

 .أشهر
  ١١/٥/٢٠٠٨دنيا الوطن 
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  ين في دبي ية لأللماس تخطط لفتح مركزإسرائيلشركة  .٤٥

ية في سرائيلحذرت منظمة أميركية، تعمل ضد توسيع المستعمرات اإل: وكالة أنباء أميركا إن أرابيك
يا لأللماس، أسسه ضابط سابق في الجيش إسرائيلاألراضي الفلسطينية المحتلة، أمس األول، أن متجرا 

 فيها رجل األعمال الفلسطيني ي، يتجه لفتح فرعين له في دبي، تحت مسميات مختلفة ويساعدهسرائيلاإل
  .يةسرائيل المغربي عارف بن خضرا المقيم في اإلمارة، للتحايل على المقاطعة العربية للبضائع اإل-

  ١٢/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  الستين" عيد ميالدها" في سرائيلهدية مصر إل .٤٦

  عبد اهللا األشعل. د
 وشكلت لجانـا ليكـون هـذا    إسرائيلقيام  العالم إلحياء الذكرى الستين لفياستعدت األوساط الصهيونية   

 هـذا   فـي االحتفال الئقا بدولة زرعت على جثث شعب وفرضت نفسها علي جسد أمة ودخل السرطان               
 أي هذا الجسد حتى أصبح سلوك الجسد سـرطانيا،          فيالجسد رغم كل المقاومات وراح السرطان ينخر        

  . يأكل بعضه بعضا وتهاجم أعضاؤه أعضاءه األخرى
 أجريـت لهـا علـى       التيحا أن حارس هذا الجسد العربي هو مصر ولكن العملية الجراحية            وكان واض 

مستوى القرار واستأصلت منها على هذا المستوى معايير التمييز بين ما ينفعها ومـا ينفـع الفيـروس                  
ضوع ، قد تفاعلت وآتت أكلها وكنت أشعر دائما أن الخ         ١٩٧٩المهاجم لها، ونقصد بها اتفاقية السالم عام        

 لمـصر   إسرائيل تسمح به    مصري نفس الوقت عن دور      في والحديث   إسرائيلالمصري الكامل لنزوات    
 بمناسبة ميالدها   إسرائيل مكافأة   في يشعر بها كل المصريين ال تكفى، وإنما تفكر مصر           التيوحالة الذل   

ا كثيـرا أن     تتمنى وتسعى بكل شر لمصر وللمصريين وأسـعده        التيالستين وبلوغها سن النضج، وهى      
 الواقع يسقطون ضحايا رغيف الخبز بدال من االستشهاد ودفاعا          فيترى هؤالء األعداء األشرار الضحايا      

  .إسرائيلعن الكرامة ضد 
 مع بدء االحتفال    إسرائيل يضخ إلى    الذي ولم يخب ظني فقد ادخرت الحكومة الهدية الكبرى وهى الغاز           

 مصر من الحرمـان مـن       في العاصمة ومدن وقرى     فيه أحياء    تعانى في  الذي الوقت   فيبعيدها الستين،   
 في ضد غزة إبادة من كل صنف بما         إسرائيلالكهرباء والغاز وتستورد مصر أنواعا من الغاز، وتمارس         

  .  تزودها مصر بمقومات إنتاجهاالتيذلك قطع الطاقة والكهرباء 
ي بخمـسة   سـرائيل ر تدعم المـواطن اإل     أن مص  أي بربع تكلفة إنتاجه     سرائيلوالطريف أن الغاز يباع إل    

 مليار دوالر   ١٠ أي مليار متر مكعب كل عام       ٢ فيدوالرات فرق سعر البيع عن تكلفة اإلنتاج مضروبا         
  . مليار دوالر خالل مدة العقد وهو عشرون عاما٢٠٠ أيسنويا 

وق العـالمي    الـس  في دوالرات الفرق بين تكلفة اإلنتاج وسعره        ٩ في بل إن المبلغ يضرب مرة أخرى       
 مليار دوالر خـالل  ٥٦٠ أي العام في مليار دوالر    ٢٨ نقدا ما يساوى     سرائيل أن مصر تدفع إل    أياليوم  

  . العشرين عاما القادمة
 المصريهذه الصفقة مسكونة بآالف األسئلة الحرجة أقلها التواطؤ مع العدو الصهيوني من قوت الشعب               

بعد أن تالشت الجرائم العظمى من قاموس التعامل بـين           جديد   قانونيوهذه جريمة تحتاج إلى توصيف      
  . إسرائيلمصر و

 اكتفى مجلسا الكـونجرس فيهـا بتهنئـة         التيمصر أم أمريكا،    : فأيهما قدم الهدية األجمل واألكثر فائدة     
 يعلم أن ما قدمتـه مـصر        األمريكي وجه البرابرة، ولكن الكونجرس      في وشعبها على الصمود     إسرائيل

قدمته واشنطن ألنه لوال واشنطن وعالقات مصر اإلستراتيجية معها لما قدمت مصر هذه             مضاف إلى ما    
  . ال تقدر بثمنالتيالهدية 
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 نقلته كل الصحف العبرية، وهـو يـوبخ وزيـرة           الذيهل يمكن أن تفسر لنا الصفقة تصريح أولمرت،         
لمبارك ويريد له طول البقاء،   ، وأنه شديد االمتنان     إسرائيل قررت منع أبو الغيط من دخول        التيخارجيته  

  .  ستفعل لو لم يكن طوال هذه الفترة على رأس مصرإسرائيلوال يدرى ماذا كانت 
 فمـاذا سـيقول التـاريخ بعـد زوال          إسرائيل مشاعر القيادة السياسية المصرية إزاء       هيوما دامت تلك    

 من جرائم أمـن     إسرائيل إذاعة    كان االستماع فيه إلى    الذيرحم اهللا الزمن    .  إن عاجال أو آجال    إسرائيل
  . الدولة

  ١١/٥/٢٠٠٨موقع أخبارنا 
  

  نهاية عصر السيادة بموجب حق الفتح: ستون عاماً على النكبة .٤٧
   فخرأبوصقر 

 الذي تنص بنوده على تقسيم      ١٨١ أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم         ٢٩/١١/١٩٤٧في  
وعلى الفـور أعلنـت     .  الدولية لإلدارة إخضاع مدينة القدس     عربية ويهودية، وعلى  :  دولتين إلىفلسطين  

 أنها ستـسحب    ١٩٢٢,/٢٤/٧بريطانيا، الدولة المنتدبة على فلسطين بموجب صك االنتداب الصادر في           
 غادر آخر جندي بريطاني ميناء حيفـا        إن وما   ١٩٤٨/.١٤/٥قواتها من فلسطين في موعد أقصاه مساء        

 إلـى في فلـسطين    " الجمعية التأسيسية اليهودية  " دعوة   إلى بن غوريون    في ذلك التاريخ حتى بادر دافيد     
وفي تلك القاعة، حيث صورة تيودور هيرتسل تطل على الجميـع،           . االجتماع في قاعة متحف تل أبيب     

أي " هاتكفا"، ثم عزفت الفرقة الموسيقية نشيد       إسرائيلوأعلن قيام دولة    " وثيقة االستقالل "قرأ بن غوريون    
 فلسطين، لكنها لم تلبث أن خرجت منهـا بهزيمـة           إلى وفي اليوم التالي دخلت الجيوش العربية        ".األمل"

ومنذ ذلك الحين اتخذت قضية فلسطين اتجاها جديدا تماما، وصار ما قبل الرابع عشر من أيـار                 . قاسية
أرغـم نحـو     إسرائيلوفي الشهور التسعة التي أعقبت قيام دولة        .  تاريخا، وما بعده تاريخا آخر     ١٩٤٨
 غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان واألردن، واتجه قـسم قليـل            إلى ألف فلسطيني على اللجوء      ٨٦٠
  .  العراق ومصرإلىمنهم 

  التنكر للقانون الدولي 
يكاد يجمع خبراء القانون الدولي على أن الجمعية العامة لألمم المتحدة تجاوزت صالحياتها في إصـدار                

فاألمم المتحدة التي ورثت االنتداب عن عصبة األمم لم         .  عجزت عن تنفيذه تماما     ومع هذا  ،١٨١القرار  
 بالتـشاور مـع     إال تقرير مستقبلها    أو، التصرف بالبالد الواقعة تحت انتدابها       اإلطالقتكن مخولة، على    

  . وهذا ما لم يحدث البتة كما هو معروف. سكانها
 فصاعداً، حافل بالتنكر للقـانون ولمبـادئ        ١٩١٧منذ سنة    تاريخ فلسطين والبلدان العربية المجاورة،       إن

هذا ما وقع، بالفعل، بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية األولى حينما أصدرت             . اإلنسانالعدالة وحقوق   
وهذا .  فلسطين رغما عن إرادة سكانها     إلى وفرضت الهجرة اليهودية     ١٩١٧,بريطانيا إعالن بلفور سنة     

 الحلفاء في الحرب العالمية الثانية حينما أمرت الواليات المتحدة األميركية حليفتهـا             ما أسفر عنه انتصار   
   ١٩٤. ثم القرار ١٨١, األمم المتحدة التي أصدرت قرار التقسيم رقم إلىبريطانيا بإحالة قضية فلسطين 

  السيادة بالفتح العسكري 
وقـد  . إسـرائيل  إالعن تنفيذ قراراتهـا     ليس بين دول العالم دولة تحدت سلطة األمم المتحدة وامتنعت           

 دائماً بالسيادة وحقوق السيادة لتحول دون تنفيذ قرارات األمم المتحـدة، وهـي سـيادة                إسرائيلتذرعت  
 على أراض لم تمنحها إياها قرارات األمم المتحدة بل استولت عليها في سـنتي               إسرائيلمزعومة ادعتها   

   ١٩٤٩. و١٩٤٨
وفي تلك السنة قام عدد مـن اليهـود         .  قانوني أو أي وجود مادي     إسرائيلة   لم يكن لدول   ١٩٤٨قبل سنة   

ممن ال يحملون جنسية البالد بحمل السالح واستولوا على مساحة كبيرة من فلسطين وأعلنوا قيام دولـة                 
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 بدعم من الواليات المتحدة األميركية وبتواطؤ من بريطانيا، ثم اسـتولوا علـى أراض جديـدة                 إسرائيل
  . كانها العربوطردوا س

  ، بموجب هذه الحال، حق السيادة بمثل هذا االستيالء؟ سرائيلهل يصبح إل
 عدم السماح باالستيالء على أراض بالفتح العسكري قد أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي، وحق                إن

الحرب ال  والفتح العسكري ليس سندا الكتساب السيادة على أرض ما، و         . الفتح نفسه ما عاد له أي وجود      
  . تمنح هذا الحق تحت أي ذريعة

.  األمم المتحدة لقبولهـا عـضوا فيهـا        إلى ٢٩/١١/١٩٤٨ كانت قدمت طلبا في      إسرائيل أنالمعروف  
 كانت تحتـل القـسم      إسرائيل فرفض الطلب ألن     ١٧/١٢/١٩٤٨وعرض الطلب على مجلس األمن في       

 قدمت طلبا جديدا    ٢٤/٢/١٩٤٩وفي  . ةالغربي من القدس وبعض األراضي المخصصة للدولة الفلسطيني       
وامتناع دولـة   ) مصر( دول ضد دولة واحدة      ٩ ووافق عليه بأغلبية     ٤/٣/١٩٤٩ناقشه مجلس األمن في     

 وافقت الجمعيـة  ١١/٥/١٩٤٩وفي .  عضوا في األمم المتحدةإسرائيل، وأوصى بقبول   )بريطانيا(واحدة  
 ورقة العـضوية فـي      إسرائيل وضعت   إن ما   لكن.  عضوا فيها  إسرائيلالعامة على التوصية وصارت     

 لجنة التوفيق الدولية    إلى مذكرة رسمية    ٢٨/٧/١٩٤٩ية في   سرائيلجيبها حتى أرسلت وزارة الخارجية اإل     
 ٢٥/١٢/١٩٤٩وفي  ".  األصلية هي أمر مستحيل    إقامته مكان   إلىن عودة أي الجئ عربي      إ: "تقول فيها 

 تعتبر قرار التقسيم قرارا غير شرعي وكأنـه غيـر           سرائيلإ "أنأعلن دافيد بن غوريون أمام الكنيست       
  ". موجود

  خرق القوانين 
 تنفيذ جميع قرارات    ٢٩/١١/١٩٤٨ األمم المتحدة الذي قدمته في       إلى في طلب االنتساب     إسرائيلتعهدت  

 أصـبحت   إن مـا    إسـرائيل لكن  . األمم المتحدة وعدم التذرع بحق السيادة للحيلولة دون تنفيذ القرارات         
 حتى أطاحـت    ١١/٥/١٩٤٩ الصادر في    ٢٧٣عضوا في األمم المتحدة بموجب قرار مجلس األمن رقم          

 تحديدا جغرافيـا    ١٨١وقد تضمن القرار    . هذا التعهد، وهذا نوع من االحتيال السياسي والبلطجة الدولية        
قت التفـاوض    أدارت ظهرها لهذا القرار واستولت على أراض جديدة، وعلّ         إسرائيلللدولة اليهودية، لكن    

 الذي يـنص    ١٢/٥/١٩٤٩على قضايا الحدود والالجئين والقدس علما أنها وقّعت بروتوكول لوزان في            
على احترام حدود التقسيم وعلى تدويل منطقة القدس وعودة الالجئين الذين لهم وحدهم حـق التـصرف                 

  . بأموالهم وأمالكهم، و على حق التعويض على من ال يرغب في العودة
 بروتوكول لوزان الذي صاغته لجنة التوفيق الدولية كي تضمن مقعداً لها فـي األمـم    إسرائيلقّعت  لقد و 

 لها حقوقا تاريخية في األراضي التي خصصتها لها األمم المتحـدة     أنوعلى الفور راحت تزعم     . المتحدة
ضي المخصصة   لكنها ما برحت تنكر، في الوقت نفسه، حق الفلسطينيين في األرا           ،١٨١بموجب القرار   

تعتبر كـل محاولـة     : "وهذا القرار ينص في أحد بنوده على ما يلي        . للدولة العربية بموجب القرار نفسه    
 عمال عدوانيا   أو إخالال به    أو تغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسالم            إلىترمي  

  .  أول من خرق هذا القرار ثم القرارات الالحقةلإسرائيوكانت ".  من ميثاق األمم المتحدة٣٩وفقا للمادة 
 باالستيالء على القسم الغربي من مدينة القـدس سـنة           إسرائيل وقع حينما قامت     ١٨١أول خرق للقرار    

وثـاني خـرق كـان      .  الدولية اإلدارة على الرغم من أن القرار ينص على وضع المدينة تحت            ١٩٤٨
 الـصادر فـي     ١٩٤ مـن القـرار      ١١رهم بموجب الفقـرة      ديا إلى على عدم إعادة الالجئين      اإلصرار

 دائما بأن األمم المتحـدة      إسرائيلوقد تذرعت   .  التي تنص على حق الالجئين في العودة       ،١١/١٢/١٩٤٨
وأبعد من ذلك، فقد جرت محاوالت      . إسرائيل تفرض عليها من هم الذين يسمح لهم بدخول          أنال تستطيع   

حدة لحماية أمالك الالجئين وإدارتها وتحصيل إيراداتها، لكـن هـذه           عديدة لتعيين حارس من األمم المت     
هنـري  : انظر( بالموقف األميركي    إسرائيلالمحاوالت فشلت جراء معارضة الواليات المتحدة واستقواء        
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 ترجمـة   - ١٩٧٠مكتبة لبنان،   : ، بيروت "فلسطين في ضوء الحق والعدل    : "كتن في دراسته المهمة جدا    
  ). عة ظافر القاسميوديع فلسطين ومراج

 ١٩٥٠, وبروتوكول لوزان، بل راحت، ابتداء من سـنة          ١٩٤ و ١٨١ بخرق القرارين    إسرائيللم تكتِف   
ية إلـى   سـرائيل وأدت االعتداءات اإل  . تستولي على المناطق المجردة من السالح على الحدود مع سورية         

 عـن  ٩٣ و٩٢ثر ذلك القراران  وصدر في أ١٩٥١,اندالع اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري في أيار        
  .  على وقف االستيالء على تلك األراضيإسرائيلمجلس األمن اللذان يحثان 

 أصـدر   ٢٢/١/١٩٥٨ففي  . ، لكن لم ينجم عنها أي أثر مادي       إسرائيلتوالت قرارات مجلس األمن ضد      
ألردنيـة فـي    ية في مقر الحكومة ا    إسرائيل نتيجة لشكوى أردنية حول أشغال       ١٢٧مجلس األمن القرار    

ية متمادية  إسرائيل جراء شكوى ثانية عن انتهاكات       ١٦٢ صدر القرار    ١١/٤/١٩٦١وفي  . القدس الغربية 
 النتهاكهـا المنـاطق     إسـرائيل  ليدين   ١٧١ صدر القرار    ٩/٤/١٩٦٢وفي  . لألمالك العربية في القدس   

عية العامة ومجلـس     قرار عن الجم   ٢٠٠وهكذا صدر أكثر من     . المجردة من السالح شرق بحيرة طبرية     
. األمن والمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة، وبقي ذلك كله مجرد نصوص في سـجالت القـرارات               

  :  نذكر القرارات التاليةأنوعلى سبيل المثال يمكن 
، )٣٠٣ بموجب القرار    ٢٩/١١/١٩٤٧الذي ُأسس في    " (مجلس الوصاية "منذ بداية تأسيسه أصدر     : القدس

 بعض وزاراتها   إسرائيل ويعرب القراران عن القلق من نقل        ١٩٤٩/.١٩/١٢ في   ١١٤و ١١٣القرارين  
وفـي  .  القدس، األمر الذي يجعل تنفيذ النظام الخـاص بالقـدس أمـرا صـعبا              إلىوإداراتها المركزية   

وبعد حرب الخـامس    .  أقر مجلس الوصاية نظام مدينة القدس، لكن لم ينفذ أي بند من بنوده             ٦/٤/١٩٥٠
الـذي طالـب    ) ٤/٧/١٩٦٧ (٢٢٥٤ أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار        ١٩٦٧ران  من حزي 
 جميع التدابير التي اتخذتها في المدينة واالمتناع عن أي عمل من شـأنه تغييـر وضـع                  بإلغاء إسرائيل
ي سـرائيل  القـرار اإل   ٣٥/٢٠٠٧ رفضت الجمعية العامة بموجب القـرار        ١٦/١٢/١٩٨٠وفي  . القدس

، وتغيير طابعها المـادي وتكوينهـا الـسكاني وهيكلهـا           سرائيلبضم القدس وجعلها عاصمة إل    القاضي  
 للحفاظ علـى    إسرائيل إلى نداء ملحا    ١٩٦٨ووجه المؤتمر العام لألونيسكو في سنة       . المؤسسي ونظامها 

  . المواقع والمباني في المدينة، واالمتناع عن تغيير مالمحها
 وقـف تجفيـف بحيـرة       إلى ١٠٠ في القرار رقم     إسرائيللس األمن    دعا مج  ٢٧/١٠/١٩٥٣في  : المياه

 إسـرائيل لكن  . الحولة خوفا من إحداث تغييرات بيئية في منطقة يملك معظم أراضيها الالجئون الغائبون            
 سهل زراعي ممتـد،     إلىاستمرت في تنفيذ ذلك المشروع وتمكنت من تجفيف البحيرة، وحولت المنطقة            

قرارات األمم  : "أنظر(يور والنباتات المحلية ال تقدر بثمن وال يمكن استعادتها          وقضت على ثروة من الط    
مؤسـسة الدراسـات    :  بيـروت  - ستة أجزاء    -" يسرائيل اإل -المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي      

  ). الفلسطينية
لـه  لم يجرؤ مجلس األمن، مرة واحدة، على وضع قراراته الخاصة بفلسطين موضع التنفيـذ، مـع أن                  

والعلة، هنا، كامنة في    . الصالحيات الكاملة في فرض العقوبات على الدول التي تمتنع عن تنفيذ قراراته           
 الهيمنـة   إنثم  . لتعطيل قرارات مجلس األمن   ) الفيتو(الموقف األميركي الذي طالما استخدم حق النقض        

 أمور  إلىقرارات الجمعية العامة    األميركية على األمم المتحدة ومختلف هيئاتها من شأنها ان تحول جميع            
، "يسرائيلأن أفضل مفسر للتوراة هو الجيش اإل      "فإذا كان دافيد بن غوريون رأى دائما        . غير قابلة للتنفيذ  

فإن الواليات المتحدة األميركية، بوصفها قوة امبريالية مهيمنة، تعتبر نفسها أنها أفضل مفسر لقـرارات               
  . األمم المتحدة

 ١٩٦٧ وفـي سـنة      ١٩٤٨زمة الجالء عن جميع األراضي التي استولت عليها في سنة            مل إسرائيل إن
 وهي ال تملك أي نوع من السيادة علـى     ،٤٢٥ و ٣٣٨ و ٢٤٢بموجب القرارات الكثيرة التي اشتهر منها       
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 علـى تنفيـذ هـذه القـرارات         إسـرائيل لكن من عدم الواقعية االعتقاد بإمكان إجبـار         . هذه األراضي 
  . بالدبلوماسية

 عن سيناء وغزة ليس بقوة األمم المتحدة كهيئة سياسية دولية، بل بقوة             ١٩٥٦ في سنة    إسرائيللقد جلت   
االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة اللتين تقاطعت مصالحهما آنذاك، وهذا درس للدول الـصغيرة فـي               

 من الجمعيـة العامـة      سرائيلإوفي هذا الميدان، جرت محاوالت كثيرة لطرد        . السياسة والدبلوماسية معاً  
 دول من دول العالم عقـب خطـاب         ١٠٥لألمم المتحدة بعدما نالت منظمة التحرير الفلسطينية اعتراف         

 العالم  أن لكن حتى هذه المحاولة لم تسفر عن أي نتيجة، مع            ١٩٧٤,ياسر عرفات في األمم المتحدة سنة       
 وغيـاب   ١٩٦٧,ولعل تآكل القوة العربية بعد حرب       . الثالث امتلك حينذاك ثقال كبيرا في الجمعية العامة       

  .  كان لهما األثر الكبير في هذا المصير١٩٧٠الرئيس جمال عبد الناصر في سنة 
  ١٢/٥/٢٠٠٨السفير 

  
 كيف ضاعت منظمة التحرير الفلسطينية؟ .٤٨

 علي بدوان
الغربية لـوأد حـق     مع الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني، تتواصل المشاريع األميركية الصهيونية           

 حـق العـودة، حالـة الـزخم         إنهاءوتتواصل مع مشاريع    .  األبد إلىالعودة، وإهالة التراب عليه لدفنه      
 ووضع التصورات والحلول الالنهائية لتوطين الالجئين الفلـسطينيين حيـث هـم ،              إيرادالمستمرة في   

 الفلسطينيين  الالجئينضع آالف من     جهات المعمورة األربع، كما هو حال ب       إلىوتهجير أعداد كبيرة منهم     
فقد ضاقت بهم األرض    ..  منافي البرازيل وتشيلي والهند      إلىالذين تم ترحيلهم من أرض العراق العربي        

 . العربية على اتساعها
واألمر المؤلم أن تترافق ذكرى النكبة مع استمرار حالة االنقسام الكبير فـي الـساحة الفلـسطينية، وأن                  

ية تهميش منظمة التحرير الفلسطينية، والحط من مكانتها باعتبارها الوعاء الحاضـن            تتواصل معها عمل  
فقد تحولت المنظمة وهيئتها القيادية األولـى المـسماة         . والموحد للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات     

 مجرد أداة ووسيلة فقط يتم استحضارها عند الـضرورة لتمريـر قـرارات غيـر                إلىباللجنة التنفيذية   
تستجيب لرغبة وأماني الشارع الفلسطيني، قرارات جائرة تأتي في سياق اخـتالل حالـة               مشروعة وال 

ي المسنود بقوة وحضور وتأثير الواليات المتحـدة        سرائيلالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني الرسمي واإل     
ن قيادة الـشعب    فأين أصبحت المنظمة، وأين أصبحت لجنتها التنفيذية المسؤولة ع        . األمريكية وسطوتها 

 الفلسطيني؟
وفق النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فان اللجنة التنفيذية         : لإلجابة على ذلك، نبدأ القول التالي     

تمثل أعلى هيئة قيادية في المنظمة، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة التي يقرها ويصادق عليها                
 . يمثل برلمان الشعب الفلسطينيالمجلس الوطني الفلسطيني باعتباره

وحسب النظام األساسي تنتخب اللجنة التنفيذية من قبـل المجلـس الـوطني مباشـرة، إال أن سياسـة                   
أزاحت مسألة انتخاب اللجنة التنفيذية مباشرة      ) الكوتا(يعرف في الساحة الفلسطينية بـ       المحاصصة أو ما  

هو السائد عملياً في تحديـد      ) الكوتا(حيث بات منطق    من قبل المجلس الوطني لصالح السياسة المذكورة،        
اللجنة التنفيذية واختيار أعضائها، وذلك منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني التي عقـدت فـي فبرايـر                 

 .، في إثر تسلم الفصائل الفدائية لقيادة المنظمة من مؤسسها الراحل أحمد الشقيري١٩٦٨
ساس التوافق والتراضي بين جميع الفصائل، مع االتفاق على عدد من           على أ ) الكوتا(تتم عملية    وغالباً ما 

لمـا  ) الكوتـا (ولوال منطق . المستقلين الذين كانوا أغلب األحيان من الموالين أو المقربين من حركة فتح 
 عضوية اللجنة التنفيذية، في إطار منظمة       إلى مندوب لبعض الفصائل     أو وصول أي ممثل     باإلمكانكان  

 .و أي من مؤسساتها كالمجلس الوطني والمجلس المركزيالتحرير أ
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، وقد شكلت في    ٢٥/٥/١٩٦٤منذ تأسيس المنظمة في     ) ٢١(واللجنة التنفيذية الحالية للمنظمة تحمل الرقم       
 بمقاطعـة   ٢٥/٤/١٩٩٦الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني التي عقدت في قطاع غزة بتـاريخ             

 عضو جديد مضاف    ٣٠٠ضائه بعد أن تم إغراق هذا المجلس بأكثر من          أغلبية القوى وعدد كبير من أع     
عضواً كما هو معمول بـه وفـق        ) ١٨(لضمان تمرير قرارات تعديل الميثاق ، وحدد عدد أعضائها بـ           

النظام األساسي، إال أن التغير الملحوظ في الدورة المذكورة للمجلس الوطني وقع عندما تم رفع العدد إلى               
وبذا فـان   ". القيادة العامة /الجبهة الشعبية "شاغراً وكذلك مقعد    " الصاعقة"ر مقعد منظمة    حيث اعتب ) ٢٠(

 .عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية يبلغ عشرين عضواً
 :وفي الواقع الراهن فان المتوفين والمقاطعين والمستقلين من أعضاء اللجنة التنفيذية هم

 ).متوفى(فيصل الحسيني  .١
 ).فىمتو(ياسر عرفات  .٢
 ).متوفى(سليمان نجاب  .٣
 ).متوفى(ياسر عمرو  .٤
 ).متوفى(أميل جرجوعي  .٥
 ).مستقيل(الرحمن  أسعد عبد .٦
 .فاروق القدومي الذي ال يحضر جلساتها ألنها تعقد في الداخل .٧
 .طالل ناجي .٨
 .محمد خليفة .٩

عاتهـا  يسبغ على قراراتها واجتما    أي أن أكثر من ثلث أعضائها متوفون ومستقيلون ومقاطعون، وهو ما          
 إلكـساب وعملها صفة الالشرعية حسب النظام األساسي، الذي يقول بوجوب وجود الثلثين كحد أدنـى               

حيث الشرعية الجتماعاتها مع وجود أعضاء انتهت مدتهم الفعلية والقانونية، وصـوالً            . الشرعية لعملها 
بتغيب أكثر من ثلث أعـضائها      إلى فقدانها للنصاب القانوني مما يضعها قانوناً في حكم الملغاة والمنتهية            

 :  المعدلة من النظام األساسي للمنظمة تنص على١٤ألسباب مختلفة، فالمادة 
 إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات المجلس الوطني ألي سبب من األسـباب، تمـأل                  -١

 : الحاالت الشاغرة كما يلي
 . ل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني إذا كانت الحاالت الشاغرة تقل عن الثلث، يؤج-٢
 إذا كانت الحاالت الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلـس                  -٣

 .الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً
تنفيذية، التي تتم دون تواتر نظامي      وفي هذا السياق، تم التحايل على موضوع شرعية اجتماعات اللجنة ال          

مع غياب االجتماعات الدورية المحددة وفق النظام األساسي، من خالل إجراء إضافات غيـر دسـتورية               
بعد مغادرة  " االتحاد الديمقراطي الفلسطيني  "لعضويتها، مثالً إضافة صالح رأفت بصفة مراقب عن حزب          

بـدالً مـن    " حزب الشعب الفلـسطيني   "نا عميره عن    كما في إضافة ح   . ياسر عبد ربه الحزب المذكور    
 .المرحوم سليمان النجاب بعد وفاته

تتم اجتماعات اللجنة التنفيذية عند الدعوة لها فقط من قبل الرئيس محمود عباس باعتباره رئيساً                وغالباً ما 
ـ         ه رئيـسها،  لها، وهكذا أصبحت اللجنة التنفيذية تحصيل حاصل وال تجتمع إال للموافقة على مـا يطرح

ولتمرير االتفاقات والمعاهدات المختلفة، أو تمرير قرارات أو استحقاقات معينة إلسباغ صفة الـشرعية              
 .عليها باسم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني
 أمام الجميع وهـو مـا     وفي االجتماعات التي تدعى لها اللجنة التنفيذية فان مجال المشاركة بات مفتوحاً             

يخالف النظام األساسي، فاالجتماعات تتم بحضور لمن أراد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح مثل               
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ومؤخراً سـالم فيـاض     .. صائب عريقات، نبيل عمرو، الطيب عبد الرحيم، أحمد قريع، الحكم بلعاوي            
 .اآلتي من خارج رحم الحركة الوطنية الفلسطينية أصالً

، تمت بعض المحاوالت لتوسيع اللجنة التنفيذية للمنظمة بإضافات جديدة مخالفة أيـضاً للنظـام               ومؤخراً
يملك أحد الصالحية لتعيين أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر             األساسي للمنظمة حيث ال   

طني وحـده،   الفلسطينية، ال رئيس المجلس الوطني، وال رئيس المنظمة فهي من صالحيات المجلس الو            
من خالل عقد دورة كاملة وشرعية، واإلضافات التي تم الحديث بشأنها تتعلق بتثبيت عـضوية صـالح                 

، وحنا عميره عن حزب الشعب الفلسطيني، وإضافة خمسة أعضاء جـدد لحركـة              "فدا"رأفت عن حزب    
شـور  محمد دحالن، عزام األحمد، روحي فتوح، نبيل عمرو، جبريل الرجـوب، ويحيـى عا             : فتح هم 

إال أن اصطدام موضوع اإلضافات بمعارضة قوية داخل حركة فتح، التي اعتبـرت بعـض               ). حمدان(
أن أي إضافة ألي من قيادات حركة فتح إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليست              ) المتمردة(مصادرها  

لسادس من المضافين من أجل مطمطة موضوع عقد المؤتمر العام ا         ) رشوة سكوت وطلب صمت   (سوى  
لحركة فتح وتأجيله إلى مدى بعيد، األمر الذي جعل الرئيس محمود عبـاس يتجـه لعقـد دورة جديـدة                    
للمجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة األردنية عمان، حيث عقدت اللجنـة التحـضيرية حتـى اآلن                

الجبهـة  اجتماعين بحضور غالبية القوى، طغى عليهما مناخ من التباين واالختالف بـين الحـضور، ف              
الشعبية اتخذت موقفاً متحفظاً، بينما دعت جبهة التحرير العربية إلى التريث بـدعوة المجلـس الـوطني              
لالنعقاد، وكذلك فعلت جبهة التحرير الفلسطينية عبر مندوبها على اسحق الذي رفض باسم الجبهة عقـد                

 الوطني في االجتماع المشار     دورة للمجلس قبل التوافق الوطني، بينما رحب اآلخرون بعقد دورة المجلس          
 . إليه

عالقة له البتة بمنظمة     أخيراً فإن الوفد الذي ذهب إلى صنعاء باسم المنظمة للتفاوض مع حركة حماس ال             
التحرير من حيث التمثيل، فعزام األحمد ليس عضواً في اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة وحتـى المجلـس          

للجنة التنفيذية، كما أن قيس عبد الكريم السمرائي لـيس          المركزي، كما أن صالح رأفت ليس عضواً في ا        
عضواً في أي من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية على اإلطالق ال من بعيد وال من قريب، سوى الرقم                  

. الوطني الذي اكتسبه بعد دخوله إلى فلسطين وعضويته في المجلس التشريعي في االنتخابات األخيـرة              
اتمه ليس عضواً بدوره بأي هيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية علـى             ويذكر أن زعيمه نايف حو    

سابقاً وال حالياً، وكان حضوره ألعمال المجلس الوطني يتم على أسـاس ضـيف، وأحيانـا                 اإلطالق ال 
عضو مراقب كما كان حال قادة الحركة الوطنية األردنية واللبنانية عندما يشاركون بأعمـال المجلـس                

 . الوطني
كن المرحوم عرفات كان قد ابتدع شكالً من االجتماعات أسماها اجتماعـات القيـادة الفلـسطينية منـذ                  ل

+ اللجنـة التنفيذيـة     (المرحلة اللبنانية في العمل الفلسطيني، حيث المقصود بالقيادة الفلسطينية اجتمـاع            
لـك االجتماعـات بحـضور      واحياناً كانت تـتم ت    ) من يدعوهم رئيس اللجنة التنفيذية    + األمناء العامين   

والشيء الطريف أن االجتماعات كانت تتم بصيغة من حضر، بما في ذلك السماح للمـرافقين               . المرافقين
وفق أدبيات االستعمال الفصائلي بحضور االجتماعات، فكانت االجتماعات نمطـاً          " الدبيكة"والمساعدين و 

األمر الذي كـان يحـدو بـالبعض        ) مبليطةزيطة وز (أو  ) شي براس وشي بالراس   (فولكلورياً فلسطينياً   
  .للتهكم والقول إن االجتماعات ناجحة للمرافقين الفلسطينيين بحضور قادة المقاومة

  ١٢/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 
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