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 49 :صورة
*** 

 
 تحت غطا  "التقميص"" الدفاع"د ميزانية "إسرازيل" تزي: مميارات دو ر 1..الميزانية العامة تتجاوز  .

أقرت الحكومة اإلسرائيمية أمس، بما يشبو اإلجماع، الميزانية العامة بعد يـو واحد مف االتفاؽ : حممي موسى
قرارىػػا فػػي األيػػاـ العريبػػة.  عمػػى ميزانيػػة الػػدفاع. ومػػف المعػػرر أف تعػػرض الميزانيػػة عمػػى الكنيسػػت لمناقشػػتيا وار

« الحركة»وزيرًا واعتراض وزير واحد ىو عمير بيرتس مف حزب  15انية العامة بغالبية وأقرت الحكومة الميز 
بعيػادة تسػػيبي ليفنػي، والػػضي يعػػرض نفسػو كنصػػير اجتمػػاعي لمفعػراء. وبػػراـ التعميصػػات الحػادة فػػي الميزانيػػة، 

دوالر(، فػػي مميػػارات  50488مميػػار شػػيكؿ لحػػوالى  38883سػػيبمص صػػافيًا  1053فػػ ف مشػػروع الميزانيػػة لمعػػاـ 
مميػػارات  550مميػػار شػػيكؿ ل 400حػػيف أنػػو سػػيتجاوز فعميػػًا ولممػػرة األولػػى فػػي تػػاري  الدولػػة العبريػػة سػػعؼ الػػػ

 مميارات دوالر(. 55089مميارات شيكؿ ل 40885دوالر( ليعؼ عند حدود 
ر مشػروع قػانوف وبحسب المعيود، ف ف وزارة الماليػة بالتعػاوف مػز وزارة العػدؿ سػتتولى بمػورة الميزانيػة فػي إطػا

يعػػرض عمػػى الكنيسػػت فػػي موعػػد ال يتجػػاوز العاشػػر مػػف الشػػير المعبػػؿ. ويعلػػي العػػانوف بػػ ف تعػػر الكنيسػػت 
 قانوف الميزانية في موعد ال يتجاوز الثالثيف مف تموز حتى يتسنى سريانو في مطمز شير آب المعبؿ.

تتلػػػمف »صػػػادقت عمييػػػا الحكومػػػة  وأصػػػدرت وزارة الماليػػػة بيانػػػًا أولػػػحت فيػػػو أف اللطػػػة االقتصػػػادية التػػػي
إنجازات تاريلية بينيا إلػزاـ المػدارس الدينيػة بتعمػيـ الموالػيز الجوىريػة لممؤسسػة التعميميػة، وتدشػيف مشػروع 
اللروج إلى العمؿ، وشبكة الحوافز لتشجيز التشغيؿ وزيادة دائػرة العمػؿ فػي االقتصػاد، وتعمػيص ملصصػات 

ألػػؼ شػػيكؿ سػػنويًا، وتجسػػيد توصػػيات لجنػػة كيػػدمي لتلفػػيض  800األطفػػاؿ وسػػحبيا ممػػف تتجػػاوز رواتػػبيـ 
 «.أسعار المواد الغضائية، ومحاربة األمواؿ السوداء وتعميص رواتب الوزراء وأعلاء الكنيست

وكما سمؼ، تلمنت الميزانية العامة تعميص ميزانية الدفاع ثالثة مميارات شيكؿ، فلاًل عػف تعميصػات أفعيػة 
ت ومحاولة تعديـ حوافز أكثر لوزارات التعميـ والسياحة. واعتبػر وزيػر الماليػة يػائير لبيػد في ميزانية كؿ الوزارا

أف إقػػرار الميزانيػػة يشػػكؿ المرحمػػة األولػػى مػػف تغييػػر سػػمـ أولويػػات الحيػػاة فػػي إسػػرائيؿ، وأنػػو بعػػد ضلػػؾ سػػيتـ 
ة إسػػػكاف وطنيػػػة عػػػرض قػػػانوف المسػػػاواة فػػػي أعبػػػاء اللدمػػػة العسػػػكرية والمدنيػػػة، والعػػػبء االقتصػػػادي، ولطػػػ

 جديدة.
وبعػػد سػػاعات مػػف االتفػػاؽ أمػػس األوؿ عمػػى ميزانيػػة الػػدفاع، عبػػر تلفيلػػيا الشػػكمي ثالثػػة مميػػارات شػػيكؿ ال 
أربعػػة، بػػدأت االنتعػػادات فػػي الظيػػور لتشػػير إلػػى واقػػز أف التعمػػيص لػػف ينفػػض فعميػػًا، وأف وعػػودًا قػػدمت لمجػػيش 

التػػي « عػػوز»وضلػػؾ فػػي إطػػار لطػػة التسػػمي  الجديػػدة  ،1058و 1055بزيػػادة ميزانيتػػو بسػػلاء بػػيف العػػاميف 
صودؽ عمييا فعميًا فػي اجتمػاع المجمػس الػوزاري المصػغر. وتظيػر كػؿ معطيػات ميزانيػة الػدفاع فػي األعػواـ 

مميػار شػيكؿ سػنويًا. واتفػؽ فػي الحكومػة عمػى أف قسػمًا ىامػًا  60السابعة أف الميزانية الفعمية كانت تزيػد عػف 
يػػاه االقتصػػادية فػػي البحػػر المتوسػػط، بمػػا فييػػا آبػػار الغػػاز سػػي تي مػػف ميزانيػػات لػػارج مػػف تمويػػؿ حراسػػة الم

 المؤسسة األمنية.
المجمػػػس الػػػوزاري المصػػػغر وافػػػؽ أمػػػس »، ألػػػيكس فيشػػماف أف «يػػػديعوت»وكتػػب المعمػػػؽ العسػػػكري لصػػػحيفة 

نوات اللمػس العريبػة. مميار شيكؿ عمى ميزانية الدفاع في الس 55لاألوؿ( في واقز األمر عمى زيادة بحوالى 
تعػؼ، مػف ايػر العناصػر اللارجيػة  1051كيؼ حػدث ضلػؾإ إنػو بسػيط جػدًا: فعػد كانػت ميزانيػة األمػف لسػنة 

مميػػػار شػػيكؿ. وأعمػػػف نتنيػػاىو انػػػو  54كارتفػػاع األسػػعار أو األربػػػاح مػػف مبيعػػػات الصػػناعات األمنيػػػة، عمػػى 
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مميػػار  55عمػػى  1054الميزانيػػة فػػي العػػاـ  سػػيعتطز فػػي السػػنة المعبمػػة ثالثػػة مميػػارات شػػيكؿ، وىكػػضا سػػتعؼ
شػػيكؿ. بيػػد  أف المجمػػس الػػوزاري المصػػغر وافػػؽ لمجػػيش اإلسػػرائيمي عمػػى ميزانيػػة للمػػس سػػنوات ت عسػػـ عمػػى 

مميػار شػيكؿ فػي  57، و1056مميار شيكؿ في العػاـ  55، و1055مميار شيكؿ في العاـ  51النحو التالي: 
 «.1058مميار شيكؿ في العاـ  59و 1057العاـ 
كيػؼ يععػؿ أف يلػرج الجميػز رالػوف مػف النعػاش »، كتب المعمؽ العسكري عمير ربابورت: «معاريؼ»وفي 

الماراثوني عمى ميزانية الدفاعإ لعد حصؿ ىضا ألف الجميز يلدعوف: وزارة المالية لـ تتوقز حعًا تعميص أربعة 
تعميصًا بثالثة مميارات شيكؿ في السنة، مثمما  مميارات شيكؿ، والجيش اإلسرائيمي ووزارة الدفاع لـ يتكبدا حعاً 

أعمػػف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو بوجػػو متكػػدر. إًضا مػػا الػػضي حصػػؿإ الجػػيش اإلسػػرائيمي سػػيجتيد ليػػوفر 
بعػػض المػػاؿ ىنػػا وىنػػػاؾ، وباألسػػاس سػػيمعب بحسػػػاب المصػػرؼ لدفعػػات تنتعػػؿ مػػػف السػػنتيف المعبمتػػيف إلػػػى 

مػػا يريػػده سػػيكوف. الجػػيش اإلسػػرائيمي سيواصػػؿ التصػػرؼ باللػػبط بحسػػب  السػػنوات التاليػػة ليمػػا(، بحيػػث أف
 «.لطتو المتعددة السنوات

كػاف فلػائحيًا،  1051وكاف إقرار الميزانية قد ترافؽ مز صراعات كبيرة أساسيا أف العجػز فػي ميزانيػة العػاـ 
كانػت فمسػفة الميزانيػة في المئة مف الميزانية العامة، فػي حػيف  55مميار شيكؿ أي أكثر مف  39ووصؿ إلى 

تعوـ عمى عجز ال يتجاوز ثالثػة فػي المئػة. ولػضلؾ أعمػف مراقػب الدولػة العالػي المتعاعػد يوسػؼ شػابيرا، انػو 
 سيجري فحصًا لمعرفة سبب العجز العالي في ميزانية الدولة.

 5/5/11.3.، السفير، بيروت

 
 نا : لن نقبل بمشاريع تنتقص من حقنا في دولة عمى كامل أراضيعباس 1

لػػف نعبػػؿ بمشػػاريز تنػػتعص مػػف حعنػػا فػػي دولػػة حػػرة "قػػاؿ رئػػيس دولػػة فمسػػطيف محمػػود عبػػاس:  :وفػػا –راـ اهلل 
وألػاؼ فػي كممػة متمفػزة  ."وعمػى حػدودىا ومواردىػا 5967ضات سيادة عمى كامؿ أرالينا التػي احتمػت عػاـ 

سكوف بثوابتنا الوطنية المنسجمة مز متم"لمنكبة:  65بثيا تمفزيوف فمسطيف، مساء الثالثاء، لمناسبة الضكرى الػ
الشػػػرعية الدوليػػػة، وىػػػي قيػػػاـ دولتنػػػا المسػػػتعمة وعاصػػػمتيما العػػػدس الشػػػريؼ، وحػػػؿ عػػػادؿ لعلػػػية الالجئػػػيف 

 ."594الفمسطينييف حسب قرار األمـ المتحدة رقـ 
أكثػر تمرسػًا نحػف اليػوـ رقػـ وحعيعػة ال يمكػف تجاوزىمػا، فشػعبنا اليػوـ أكثػر وعيػًا وأكثػر وحػدة و "وقاؿ عبػاس: 

بالنلاؿ، وأكثر تواجدًا عمى الساحة الدولية، متسمحًا ببرنامج عمؿ وطني أقرتو مؤسساتو الرسمية يتوافؽ مز 
 ."الشرعية الدولية

وأشار إلى أننػا انتصػرنا عمػى مػف أرادوا طمػس ىويتنػا وأنكػروا حعوقنػا وحػاولوا نػزع الشػرعية عنػا، إض ال توجػد 
ي ضلؾ الواليات المتحدة األميركية، تنكػر حعنػا المشػروع فػي إقامػة دولتنػا المسػتعمة اليوـ دولة في العالـ، بما ف

 .5967عمى أرالينا التي احتمت عاـ 
وأكد أف أولوياتنا عمى المستوى الفمسطيني تػتملص فػي إنيػاء االنعسػاـ واسػتعادة الوحػدة بػيف شػطري الػوطف، 

 ساعدة أبناء شعبنا في دوؿ المجوء والشتات.وتوفير متطمبات الصمود والبعاء عمى األرض، ورعاية وم
 4/5/11.3.وكالة النبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 والردنولبنان  يةسور ًا من فمسطينيي ىنية يستقبل وفد 3



 
 
 

 

 

           7ص                                    1861العدد:                5/5/11.3. الربعا  التاريخ:

استعبؿ رئيس الوزراء بغػزة إسػماعيؿ ىنيػة الثالثػاء وفػدا مػف الجئػي الشػتات مػف األردف وسػوريا : صفا –ازة 
 ز الوفد الضي يزور ازة أحواؿ وأولاع الالجئيف في مليمات الشتات.ولبناف، وبحث م

لػػػالؿ المعػػػاء التػػػزاـ الحكومػػػة تجػػػاه الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف أينمػػػا كػػػانوا، مؤكػػػًدا التمسػػػؾ بػػػالحعوؽ  ىنيػػػةوجػػػدد 
 حؽ العودة لالجئيف إلى المدف والعرى التي ىجروا منيا. رأسياوالثوابت الفمسطينية وعمى 

زاـ الحكومة تجاه الالجئيف الفمسطينييف أينمػا كػانوا ودعػا الػدوؿ الملػيفة لالجئػيف الفمسػطينييف جدد ىنية التو 
يشار إلى أف مف بيف الضيف كانوا في المعاء ممثؿ  إلى من  الالجئ الفمسطيني كافة حعوؽ ليحيا حياة كريمة.

 حركة حماس في لبناف عمي بركة.
 4/5/11.3.وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 يصدر تعميماتو با لتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال التعذيب  عباس 4

أصػػػدر رئػػػيس دولػػػة فمسػػػطيف محمػػػود عبػػػاس، الثالثػػػاء، تعميماتػػػو بشػػػ ف الت كيػػػد عمػػػى جميػػػز  :وفػػػا -راـ اهلل 
عػػضيب الجيػات ضات العالقػػة بػػااللتزاـ بنصػػوص العػػانوف األساسػػي والعػوانيف ضات العالقػػة التػػي تمنػػز أشػػكاؿ الت

 كافة، وتحظر المعاممة الميينة وتحـر السموؾ الضي يمس بالكرامة اإلنسانية.
 4/5/11.3.وكالة النبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 مخاطر استمرار فشل الجيود الدولية لحل الصراع  تحذر منمنظمة التحرير  5

ء مف ملاطر استمرار فشؿ الجيػود الدوليػة وليد عوض: حضرت منظمة التحرير الفمسطينية الثالثا -راـ اهلل  
لحػػػػؿ الصػػػػراع الفمسػػػػطيني اإلسػػػػرائيمي واحتمػػػػاالت انػػػػدالع صػػػػراع دمػػػػوي مفتػػػػوح يعصػػػػؼ باالسػػػػتعرار والسػػػػمـ 

 "حػج جمػاعي إلػى األقصػى"المشاركة فػي  إلىالدولييف، في وقت دعت جماعات استيطانية ييودية أنصارىا 
 ."نزوؿ التوراة"اللميس بمناسبة عيد 

لمنكبػػة الفمسػػطينية  65ت المجنػػة التنفيضيػػة لمنظمػػة التحريػػر، فػػي بيػػاف صػػحافي بمناسػػبة حمػػوؿ الػػضكرى ووجيػػ
، انتعادات إلى المجتمز الدولي عمى لمفية الترالي والعجز عف إنياء االحتالؿ اإلسػرائيمي لررالػي األربعاء

 الفمسطينية.
 5/5/11.3.القدس العربي، لندن، 

 
 " نظمة التحرير تجميد المفاوضات مع ا حتالل كان "كاذباً : إعالن مفي غزةحكومة ال 6

نػػددت الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي اػػزة، بالتعػػارير التػػي تحػػدثت عػػف قيػػاـ عػػدد مػػف المسػػئوليف فػػي منظمػػة : اػػزة
"مسيرة التنػازؿ عػف الحػؽ  أسمتوالتحرير ب جراء مفاولات سرية مز الدولة العبرية، واعتبرتو استمرار في ما 

 .الفمسطيني"
( في ازة: "إف إعالف منظمة التحرير 54/5الثالثاء ل األسبوعيوقالت الحكومة في بياف ليا ععب اجتماعيا 

تجميػػد المفاولػػات مػػز االحػػتالؿ كػػاف كاضبػػا ومحاولػػة فعػػط المتصػػاص الػػرأي العػػاـ ونحػػضر مػػف التمػػادي فػػي 
 التنازؿ عف حعوقنا الوطنية، ونؤكد أف ىضه السياسة ال تمثؿ شعبنا".

حركػػػة "فػػػت " إلػػػى حػػػؿ لالفاتيػػػا الدالميػػػة بطريعػػػة سػػػممية، محػػػضرة مػػػف المجػػػوء إلػػػى العنػػػؼ والفولػػػى  ودعػػػت
طػػالؽ نػار بغػػزة واللػػفة، مؤكػدة أنيػػا لػػف تسػػم  ألي  والفمتػاف األمنػػي كمػػا جػرى فػػي بعػػض عمميػات تفجيػػر وار

 .كاف إعادة الفمتاف والفولى إلى ساحة العطاع وستمنز أي عبث باألمف الفمسطيني الدالمي
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ونددت الحكومة باليجمات التي شنت لد قرية الريحانية التركية والتػي راح لػحيتيا العشػرات مػف األبريػاء، 
 تنعـ تركيا األمف والسالمة واالستعرار. أف"، معربة عف أمميا اإلرىابيةوالتي وصفتيا بػ"

لامسػة والسػتيف لمنكبػة، وحيكت الحكومة الفمسطينية في ازة الشعب الفمسطيني الضي يحي الضكرى السػنوية ال
مؤكػػدة أف ىػػػضا الشػػػعب وراػػػـ كػػػؿ مػػػا يمػػػر بػػػو مػػػف آالـ وجػػػراح وقتػػػؿ وتشػػػريد ف نػػػو "ال يػػػزاؿ متمسػػػكا ب رلػػػو 

 يتلمى عف ضرة مف تراب الوطف ميما اشتدت المحف وزادت جرائـ االحتالؿ". أفوحعوقو المشروعة وال يمكف 
 4/5/11.3.قدس برس، 

 
 كارثة تاريخية ستبقى تطارد المتشدقين بحقوق الشعوب "النكبة": "الوطني الفمسطيني" 7

لنكبػػة  "65"أكػػد المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني فػػي بيػػاف لػػو أمػػس بمناسػػبة الػػضكرى الػػػ: كمػػاؿ زكارنػػة -عمػػاف 
وتعرير المصػير ثابتػة وأصػيمة ال يمكػف  594فمسطيف، أف الحعوؽ الوطنية الفمسطينية في العودة وفؽ العرار 

 اومة عمييا.العفز عنيا أو المس
وقػػاؿ البيػػاف إنػػو ميمػػا طػػاؿ الػػزمف فػػ ف الشػػعب الفمسػػطيني سػػيعود إلػػى أرلػػو وديػػاره التػػي ىجػػر منيػػا بفعػػؿ 

 .5948اإلرىاب الصييوني الضي اشتد بطشو في العاـ 
وأكػػد المجمػػس أف ىػػضه الكارثػػة التاريليػػة فػػي اقػػتالع شػػعب مػػف أرلػػو ومػػا لمفتػػو مػػف آثػػار سػػتبعى تطػػارد كػػؿ 

وؽ الشعوب في تعريػر مصػيرىا ونيػؿ حريتيػا واسػتعالليا إلػى أف ي كفنػروا عػف لطايػاىـ ويعيػدوا المتشدقيف بحع
 الحعوؽ إلى أصحابيا، ويناؿ المعتدي جزاءه أماـ المحاكـ الدولية تحعيعا لمعدالة التي افتعدىا شعبنا طويال.

 5/5/11.3.الدستور، عمان، 
  

 دينية ل حرباً قريع: دعوات الحج الييودية لألقصى ستشعأحمد  8
حػػضر علػػو المجنػػػة التنفيضيػػة فػػػي منظمػػة التحريػػػر الفمسػػطينية ورئػػػيس دائػػرة شػػػؤوف العػػدس أحمػػػد قريػػز، مػػػف 
الػػدعوات المتكػػررة والمتتاليػػة التػػي يوزعيػػا المسػػتوطنيف الييػػود فػػي مدينػػة العػػدس وعبػػر وسػػائؿ اإلعػػالـ وعبػػر 

المسػػجد األقصػػى يػػومي األربعػػاء واللمػػيس مواقػػز التواصػػؿ االجتمػػاعي، التػػي أسػػمتيا بػػالحج الجمػػاعي إلػػى 
واعتبػر قريػز الػدعوات الييوديػة لمحػج الجمػاعي  ( بمناسػبة مػا يسػمى عيػد نػزوؿ التػوراة.56/5و55العادميف ل

ولتاف األطفاؿ في المسجد األقصى "تجاوزًا لكؿ اللطوط الحمراء، ودعوة إلشعاؿ حػرب دينيػة فػي المنطعػة" 
دولة االحتالؿ اإلسرائيمي عف ىضا العدواف السافر، ومحاولة فرض سيطرتيا  الفتا إلى أنو "حاف الوقت لتك ؼ

 المطمعة عمى المدينة المعدسة مف لالؿ احتالليا وتيويدىا وأسرلتيا".
 5/5/11.3.فمسطين أون  ين، 

 
 من نواب حماس لربعةا عتقال اإلداري ا حتالل يمدد  9

عتعػػاؿ اإلداري ألربعػة مػػف نػػواب فػػي المجمػػس التشػػريعي عػػف مػددت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي الثالثػػاء اال
 حركة حماس.

وضكر مركز أحرار لدراسات األسرى في بيػاف مكتػوب، اليػوـ، أف االحػتالؿ عمػد إلػى تمديػد االعتعػاؿ اإلداري 
ألربعػػة نػػواب ملتطفػػيف ىػػـ أمػػيف سػػر المجمػػس التشػػريعي محمػػود الرمحػػي، وياسػػر منصػػور، وأحمػػد عطػػوف، 

 ير لمدة ستة أشير لكؿ منيـ.وباسـ الزعار 
 4/5/11.3.فمسطين أون  ين، 
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 قراقع: استمرار معاناة السرى من اإلىمال الطبي والسجون تتحول إلى وبا  1.

األيػػاـ: قػػاؿ وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػز إف حجػػـ الشػػكاوى مػػف قبػػؿ األسػػرى فػػي  -راـ اهلل 
ي ازدادت بشػػكؿ كبيػػر جػػدًا، فػػي ظػػؿ تفػػاقـ اإلصػػابة بػػ مراض سػػجوف االحػػتالؿ، التػػي تتعمػػؽ باإلىمػػاؿ الطبػػ

ملتمفة فػي صػفوفيـ، مشػيرًا إلػى أف السػجوف تحولػت إلػى وبػاء صػحي لرسػرى، ومصػدر لضصػابة بػ مراض 
 تيدد حياتيـ.

 540وأشار قراقز، في تصري  صحافي، أمس، إلى الحالة الصحية لرسرى في سػجف عسػعالف، حيػث يعبػز 
 أسيرًا، مبينًا أف السجف اير مؤىؿ صحيًا إلبعاء ىضه الحاالت فيو. 630أصؿ  أسيرًا مريلًا، مف

 5/5/11.3.اليام، رام اهلل، 

 
 النازب الطيراوي: تطور إيجابي في الموقف السياسي الرسمي تجاه قضية السرى ..

موقػػؼ السياسػػي األيػػاـ: قػػاؿ النائػػب المحػػرر جمػػاؿ الطيػػراوي، إف ىنػػاؾ تطػػورًا إيجابيػػًا ميمػػًا فػػي ال -نػػابمس 
الرسػػمي تجػػاه قلػػية األسػػرى، وضلػػؾ نتيجػػة اللػػغط اليائػػؿ الػػضي مارسػػو أىػػالي األسػػرى، وكنتيجػػة لتحركػػات 

 األسرى دالؿ سجوف االحتالؿ.
جاء ضلؾ لالؿ لعػاء صػحافي نظمػو مكتػب وزارة اإلعػالـ فػي نػابمس، أمػس، بمشػاركة المحاميػة مػراظ لػوري 

مػدير نػادي األسػير  إلػىب الطيػراوي أمػاـ محػاكـ االحػتالؿ، إلػافة مف الناصػرة التػي تولػت الػدفاع عػف النائػ
 في نابمس رائد عامر.

 5/5/11.3.اليام، رام اهلل، 

 
 المصري تشارك في إسبانيا بفعاليات تضامنية إحياً  لذكرى النكبةماجدة  1.

ت واألنشػػػطة األيػػػاـ: شػػػاركت وزيػػػرة الشػػػؤوف االجتماعيػػػة ماجػػػدة المصػػػري، فػػػي عػػػدد مػػػف الفعاليػػػا -راـ اهلل 
التلامنية مز الشعب الفمسطيني، نظمتيا الجالية الفمسطينية فػي معاطعػة "كاتالونيػا" االسػبانية، بالتعػاوف مػز 

 لمنكبة. 65بمدية برشمونة، وعدد مف الجمعيات األىمية اإلسبانية، وضلؾ لمناسبة الضكرى الػ 
مػف النػواب الػديمعراطييف فػي المعاطعػة،  وعرلت المصري، لالؿ لعاء مز رئيسة البرلمػاف الكاتػالوني، وعػدد

معاناة الشعب الفمسطيني، سواء في الوطف جػراء االحػتالؿ وممارسػاتو، أو مليمػات المجػوء والشػتات، م ؤكػدًة 
أف "النكبة لػـ تكػف مجػرد حػدث م سػاوي عػابر فػي التػاري ، بػؿ ىػي واقػز مسػتمر يعيشػو ماليػيف الفمسػطينييف 

، ويواجيوف فيو كافة أشك اؿ الفظاعات مف أعمػاؿ العتػؿ والتشػريد، مػرورًا بممارسػات التطييػر العرقػي كؿ يـو
والتمييػػػز العنصػػػري ونيػػػب األرالػػػي واعتعػػػاؿ آالؼ الفمسػػػطينييف بسػػػبب آرائيػػػـ السياسػػػية، وانتيػػػاء بحرمػػػاف 

 مالييف الالجئيف مف حعيـ في العودة إلى أرليـ، والتمتز بيويتيـ الوطنية وجنسيتيـ الفمسطينية".
 5/5/11.3.م، رام اهلل، اليا

 
 ما زال حبرًا عمى ورقصندوق القدس الذي تبنتو القمة العربية بالدوحة اليباش:  3.

مصػادر فمسػطينية رسػمية لمعػدس العربػي الثالثػاء بػاف ىنػاؾ تراجعػا عمميػا عػف  أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
 عدت بعطر.التي انع األليرةصندوؽ العدس الضي أقرتو العمة العربية  إنشاءفكرة 
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يكوف مصير صندوؽ العدس كمصير  أفالثالثاء عف ملاوفيا  "العدس العربي"وعبرت المصادر الفمسطينية لػ
لممدينػػة المعدسػة فػػي العمػة العربيػة التػػي ععػدت فػػي مدينػة سػػرت الميبيػة عػػاـ  أقػرتالنصػؼ مميػار دوالر التػػي 

1050. 
الثالثػػاء بػػاف صػػندوؽ  "العػػدس العربػػي"ليبػػاش لػػػالفمسػػطيني الػػدكتور محمػػود ا األوقػػاؼوزيػػر  أكػػدومػػف جيتػػو 

صػػندوؽ  أمػػواؿ أف إلػػىلػػضلؾ الصػػندوؽ، مشػػيرا  أمػػواؿ أيالعػػدس مػػا زاؿ حبػػرا عمػػى ورؽ وانػػو لػػـ يػػتـ تحويػػؿ 
 ."شيء لغاية اآلف أيانو لـ يحوؿ  "إالما تعرر دفعيا ستحوؿ لمجامعة العربية  إضاالعدس 

 5/5/11.3.القدس العربي، لندن، 
 

 "التشريعي" يناقش مسودة مشروع "المجمس ا قتصادي وا جتماعي": رام اهلل 4.
مز  أمساألياـ: ناقشت ىيئة الكتؿ والعوائـ البرلمانية والنواب، بمعر المجمس التشريعي في راـ اهلل،  –راـ اهلل 

 ، مسودة "مشروع قانوف المجمس االقتصادي واالجتماعي".أمسوزير العمؿ أحمد مجدالني، 
ني إف المشػػػػروع ييػػػػدؼ إلػػػػى إجػػػػراء حػػػػوارات اجتماعيػػػػة حػػػػوؿ المسػػػػائؿ اللالفيػػػػة فػػػػي المجتمػػػػز وقػػػػاؿ مجػػػػدال

الفمسػػطيني، الفتػػا إلػػى أف إجػػراء الحػػوار االجتمػػاعي وتطػػويره فػػي المجتمػػز ال ييػػدؼ فعػػط لمحفػػاظ عمػػى السػػمـ 
 ؿ.األىمي بؿ ولمحفاظ عمى النسيج االجتماعي، ما يؤدي إلى تعوية صمود المواطف في وجو االحتال

 5/5/11.3.اليام، رام اهلل، 

 
 الفمسطينية المن أجيزة ارتفاع كبير في شكاوى التعذيب ضد  رام اهلل:  5.

ىنػاؾ ازديػادا ممحوظػا  إف، اإلنسػافقاؿ المفوض العاـ لمييئة الفمسطينية المسػتعمة لحعػوؽ  :رويترز –راـ اهلل 
، ممػػا دفػػز األمنيػػة األجيػػزةالتوقيػػؼ لػػدى االحتجػػاز و  أمػػاكففػػي الشػػكاوى لػػد التعػػضيب وسػػوء المعاممػػة، فػػي 

 التعضيب. أشكاؿالرئيس محمود عباس، لمتشديد عمى تطبيؽ العوانيف التي تمنز كافة 
 األجيػػػزة أفػػػراديكػػػوف والػػػحا لجميػػػز  أفوقػػػاؿ احمػػػد حػػػرب، المفػػػوض العػػػاـ لمييئػػػة لوكالػػػة "رويتػػػرز": "يجػػػب 

 351، مػػػا مجموعػػػو 1051"تابعنػػػا فػػػي العػػػاـ  ؼوألػػػا التعػػػضيب جريمػػػة يعاقػػػب عمييػػػا العػػػانوف". أف، األمنيػػػة
 ، وىضا ازدياد ممحوظ".1055حالة في العاـ  100شكوى لد التعضيب، معارنة مز 

 4/5/1.13.وكالة رويترز لألنبا ، 

 
 
 

 في لبنان الفمسطينيين ترفع عدد المنح الدراسية لالجزين الحكومة في غزة 6.
تعمػػػيـ فػػػي الحكومػػػة بغػػػزة، عػػػف رفػػػز عػػػدد المػػػن  الدراسػػػية أعمنػػػت وزارة التربيػػػة وال :العػػػدس دوت كػػػوـ -اػػػزة

 .300إلى  50الملصصة لالجئيف الفمسطينييف في لبناف مف 
وأشػػارت الحكومػػة إلػػى أف وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي أسػػامة المزينػػي اسػػتجاب لطمػػب رئػػيس وزراء الحكومػػة 

ف فػي لبنػاف، ومػنحيـ اىتمامػًا واسػعًا نظػرًا إسماعيؿ ىنية برفز المن  وفت  جامعات ومعاىد ازة أماـ الالجئػي
 لظروفيـ الم ساوية الصعبة

 4/5/1.13.القدس، القدس، 
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 اشير ثالثةوفاق خالل  حكومةفتح وحماس تتفقان عمى  17
موسى أبو مرزوؽ مسؤوؿ ممؼ المصالحة في أف  ،العاىرة مف 15/5/2013، وكالة معًا اإلخباريةضكرت 

وحماس توافعتا عمى آليات عمؿ بتواري  محددة في كؿ ما يتعمؽ بممفات حركة حماس، قاؿ إف حركتي فت  
 المصالحة الوطنية، تمييدا لتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني في فترة ال تتجاوز الثالثة أشير.

وألاؼ أبو مرزوؽ في حديث لمراسؿ معا ععب انتياء اجتماعات حركتي فت  وحماس بمعر الملابرات 
اىرة اليوـ الثالثاء إف الحركتيف اتفعتا عمى مواصمة المعاءات لموصوؿ في نياية األمر العامة المصرية في الع

 إلى حكومة التوافؽ الوطني، واصفا أجواء المعاءات بااليجابية.
وردا عمى سؤاؿ لػ معا ىؿ تـ طرح أسماء لحكومة التوافؽ الوطني برئاسة الرئيس "أبو مازف"، أجاب أبو 

ـ لالؿ لعاء الحركتيف أي أسماء وأف ىضه العلية مؤجمة إلى ما بعد االنتياء مف مرزوؽ أنو لـ تطرح اليو 
 كافة العلايا المتعمعة باالنتلابات والحريات العامة.

أول  عزاـ األحمد رئيس وفد فت  لمحوار ععب المعاء انو تـ استعراض ما تـ تنفيضه مف الجدوؿ  حابنومف 
ة فمسطيف محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الضي تـ االتفاؽ عميو ما بيف رئيس دول

لالد مشعؿ، في التاسز مف يناير المالي، وما تـ االتفاؽ عميو في اجتماع "لجنة تفعيؿ وتطوير منظمة 
 التحرير الفمسطينية" في الثامف مف فبراير المالي.

ولز جدوؿ زمني يبدأ باستكماؿ وقاؿ األحمد حسب ما نعمت الوكالة الرسمية إف الجانبيف اتفعا عمى 
صدار قانوف انتلابات المجمس الوطني مف قبؿ الرئيس "أبو مازف"، حتى يتـ تنفيض ما يتلمنو العانوف مف  وار
حيث تشكيؿ لجنة االنتلابات لممجمس الوطني الفمسطيني في اللارج، وبدء تسجيؿ النالبيف في اللارج، 

 وتحديد موعد االنتلابات في لوء ضلؾ.
ؼ أف الطرفيف اتفعا عمى ععد جمسات حوار دائـ لمتابعة تنفيض ضلؾ، والتوافؽ عمى تشكيؿ حكومة وألا

أشير حتى يتمكف الرئيس محمود عباس مف اصدار  3التوافؽ الوطني وفؽ اعالف الدوحة في موعد اقصاه 
 مرسوـ تحديد موعد االنتلابات ومرسوـ تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني معا.

عزاـ األحمد، وصلر بسيسو، وأميف معبوؿ، فيما لـ وفد حماس موسى أبو مرزوؽ،  ولـ وفد فت ،
 وصال  العاروري، ومحمد نصر.

ومف المعرر اف يمتعي الرئيس محمود عباس مز رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لالد مشعؿ في 
 العاىرة ادا األربعاء.

نص االتفاؽ الضي تـ التوصؿ اليو  ؼ أيوبيوسنعاًل عف مراسميا،  14/5/2013اليوم السابع،وكشفت 
 بيف حركتي فت  وحماس بالعاىرة :

 الوطنيلدعوة لجنة إعداد قانوف انتلابات المجمس  الفمسطيني الوطنيالتنسيؽ مز رئيس المجمس  - أ
ؽ عمييا العانوف وتعديـ الصيغة النيائية بعد التواف فيلالنععاد لالؿ أسبوع مف تاريلو لمناقشة النعاط العالعة 

 إلى المجنة التنفيضية لمنظمة التحرير الفمسطينية إلقرارىا لالؿ أسبوع.
إصدار رئيس المجنة التنفيضية لمنظمة التحرير الفمسطينية مرسوما بتشكؿ لجنة انتلابات المجمس  - ب

تلابات عمى باللارج باالتفاؽ مز كافة الفصائؿ لالؿ أسبوع مف إقرار المجنة التنفيضية لعانوف االن الوطني
 أف تباشر ىضه المجنة عمميا فور تشكيميا.

بنفس آلية تشكيؿ محكمة انتلابات المجمس  الفمسطيني الوطنيتشكيؿ محكمة انتلابات المجمس  - ت
 عمى أف يصدر رئيس المجنة التنفيضية لمنظمة التحرير الفمسطينية مرسوما بضلؾ. التشريعي
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الفمسطينية برئاسة الرئيس أبو مازف بعد  الوطنيحكومة الوفاؽ اتفاؽ الطرفيف عمى التشاور لتشكيؿ  - ث
عالف الدوحة عمى أف يتـ االنتياء مف تشكيميا لالؿ فترة ثالثة أشير  شير مف تاريلو وفعا التفاؽ العاىرة وار

 مف تاريلو.
موعد  الفمسطينية ومرسوـ تحديد الوطنيقياـ الرئيس أبو مازف ب صدار مرسـو تشكيؿ حكومة الوفاؽ  - ج

 إجراء االنتلابات بعد ثالثة أشير مف تاريلو.
 

 القصىالمسجد حماس تستنكر دعوة المستوطنين  قتحام  18
استنكر عزت الرشؽ علو المكتب السياسي لحركة "حماس" دعوة جماعات صييونية متطرفة إلى ما 

ؿ التوراة'" دالؿ 'جبؿ أسمتو "حج جماعي" إلى المسجد األقصى المبارؾ بعد اد اللميس بمناسبة عيد "نزو 
 الييكؿ' حسب زعميـ.

وعد  الرشؽ في تغريدة نشرىا عمى صفحة التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" الثالثاء، ىضه الدعوات استكماال 
 لمحممة الشرسة والمحمومة لتيويد المسجد األقصى والمعدسات.

والتصدي لتمؾ الجماعات، كما ودعا الرشؽ أبناء شعبنا الفمسطيني المجاىد لمرباط في المسجد األقصى 
 وطالب األمة العربية واإلسالمية بتحمؿ مسؤولياتيا والتحرؾ لمدفاع عف األقصى والمسرى.

 14/5/2013فمسطين أون  ين، 
 

 مرسيو  لن يزور غزة برفقة أردوغان عباس: عزام الحمد 19
محوار عزاـ األحمد، ثعة العيادة أكد علو المجنة المركزية لحركة فت ، ورئيس وفدىا ل: أيمف قناوي -العاىرة

 الفمسطينية في رعاية مصر، لممؼ المصالحة الفمسطينية.
وقاؿ األحمد، ردا عمى سؤاؿ عف قياـ الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس وزراء 

رة "أبو مازف" وزيا ىضا اللبر اير صحي  وعار عف الصحة تماما،، إف تركيا رجب أردوااف لزيارة ازة قريبا
لمصر ت تي بدعوة رسمية مف رئيس جميورية مصر العربية محمد مرسي، لبحث العالقات الثنائية وتطورات 

 .األولاع عمى الساحة الفمسطينية
 15/5/2013الشرق، الدوحة، 

 
 
 

 لتحرير الرض والسرى  ذرَّة من تراب فمسطين والمقاومة سبيمنا فيحماس: لن نفر ط  20
ة حماس تمسكيا بالثوابت والحعوؽ الفمسطينية، وأكدت رفليا لكؿ المحاوالت التي قالت ازة: جددت حرك

ب نو ىدفيا "جر الفمسطينييف لمتنازؿ عف حعوقيـ أو التفريط فييا"، وتعيدت بالوفاء لعافمة شيداء فمسطيف 
 ولتلحيات األسرى.

لمنكبة، تمسكيا بالمعاومة ب شكاليا  55( بمناسبة الضكرى 5|41وأكدت "حماس" في بياف ليا اليوـ الثالثاء ل
كافة وعمى رأسيا المعاومة المسمحة سبيال في الحفاظ عمى الثوابت الفمسطينية وانتزاع الحعوؽ والدفاع عف 

 المعدسات وتحرير األرض ودحر العدو.
 14/5/2013قدس برس، 
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 اني لالحتالل"القيادة العامة": موافقة منظمة التحرير عمى "تبادل الراضي" تنازل مج 21

راـ اهلل: أكدت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف "العيادة العامة" رفليا لما ورد في بياف المجنة التنفيضية 
 لمنظمة التحرير الفمسطينية حوؿ تبادؿ األرالي مز االحتالؿ اإلسرائيمي.

منظمة التحرير عمى (، أف موافعة 5|41واعتبرت في بياف صدر عنيا وتمعتو "قدس برس" اليـو الثالثاء ل
تبادؿ األرالي الفمسطينية مز االحتالؿ اإلسرائيمي يعد  بمثابة "تنازؿ مجاني جديد تعدمو المنظمة إلسرائيؿ، 
يمس  بشكؿ جوىري بالحعوؽ الوطنية الفمسطينية ولصوصًا حؽ العودة لالجئيف وحؽ الشعب الفمسطيني في 

 أرلو"، وفؽ تعبيرىا.
 14/5/2013قدس برس، 

 
 المشيراوي ييدد مطمقي النار عمى سيارة أبو شمالة باستيدافيم: د الخالفات داخل فتحتصاع 22

ىدد العيادي في حركة "فت " وعلو المجمس الثوري فييا سمير المشيراوي، مف أسماىـ "لفافيش الظالـ"، 
ووصؼ  ـ شلصًيا.الضيف أطمعوا النار عمى سيارة العيادي في الحركة ماجد أبو شمالة في راـ اهلل، باستيدافي

المشيراوي في بياف صحفي وصمت "فمسطيف" نسلة عنو أمس، ىضا العمؿ بػ"الجباف"، وقاؿ إنو "ي تي في 
توقيت مشبوه ويدؿ عمى حعيعة األقزاـ المنفضيف والجية المشبوىة التي تعؼ لمفيـ والمرتبطة قطعًا باالحتالؿ 

 وأجنداتو".
نار واصفا إياىـ بػ"الجبناء"، قائاًل: "إننا لسنا قاصريف عف الرد ووجو المشيراوي تحضيًرا لمنفضي إطالؽ ال

عمييـ وعمى أسيادىـ أينما كانوا، ىـ شلصيًا وليس مركباتيـ, ولكنو ليس مف ديننا، واللسة ليست مف 
 طباعنا، والشبية ال تعتري أوقاتنا وال نلتبئ لمؼ أصابعنا".

نيا "تتغنى باألمف واألماف ليال ونيارًا والتي ال تسم  وطالب المشيراوي السمطة الفمسطينية التي قاؿ إ
 .لمنالؿ بحمؿ بندقية، أف تكشؼ عف ىؤالء العمالء قبؿ فوات األواف"

 14/5/2013فمسطين أون  ين، 
 

 : اتصا ت عبد ربو با حتالل مرفوضة وتخريبية"الجبية الشعبية" 23
ؼ عنيا علو المجنة التنفيضية ياسر عبد ربو وصفت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، االتصاالت التي كش

مز رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو، ب نيا "مرفولة ومدانة وتلريبية"، معتبرًة أنيا "تعكس مدى 
االنحراؼ لنمط مف المسؤوليف في قيادة منظمة التحرير باتوا ال يستطيعوف الحياة والعمؿ إال في الظالـ 

 عف قرارات المؤسسات الوطنية". والدوائر المشبوىة بعيداً 
وتساءلت الجبية الشعبية في بياف ليا وصؿ "فمسطيف" نسلة عنو، عف االىداؼ الكامنة وراء االعالف عنيا 
في ىضا التوقيت، قبيؿ الشروع في محاوالت تنفيض اتفاؽ المصالحة ودعوة الييئة العيادية المؤقتة المعنية 

 بتعييـ وتنفيض جيود انجازه.
 14/5/2013أون  ين،  فمسطين

 
 : نتنياىو شخص سخيف وكذاب"الراي"الرجوب لة  24
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مصر ما »المواء جبريؿ الرجوب، اف « فت »أعمف علو المجنة المركزية لحركة : محمد أبو للير -العدس
 «.الفمسطينية -زالت الراعي والطرؼ االقميمي االكثر قدرة عمى انجاز المصالحة الفمسطينية 

نحف االف ننتظر مف الجانب االميركي ردودا عمى تصوراتنا »، قاؿ الرجوب «الراي»وفي لعاء لاص مز 
ووصؼ رئيس الوزراء «. آلليات حياؿ العممية السممية، وال نثؽ بالحكومة االسرائيمية اليمينية الفاشية

لعالـ شلص سليؼ وكضاب، لكنو اير قادر عمى االستمرار في قيادة ا»االسرائيمي بنياميف نتنياىو بانو 
 «.لمؼ مشروعو التوسعي االستيطاني العنصري

 14/5/2013، الراي، الكويت
 

 وفد المتابعة الفمسطينية يبحث أمن مخيم عين الحموة وأوضاع النازحين مع النازب بيية الحريري 25
شك مت الضكرى اللامسة والستوف لنكبة فمسطيف والولز األمني في مليـ عيف الحموة وأولاع : صيدا

فيو محور المعاء الضي ععدتو النائب بيية الحريري في مجدليوف، مز وفد مف لجنة المتابعة لمعوى  النازحيف
بعائيا راسلة في األجياؿ  الفمسطينية في المليـ، حيث كاف ت كيد مشترؾ ألىمية إحياء ضكرى النكبة وار

 المتعاقبة. كما كاف ت كيد للرورة تحصيف الولز األمني في المليـ. 
سر لجنة المتابعة عبد معدح إثر المعاء "لعد أكدت النائب الحريري أف صيدا تعيش في حالة وحدة وقاؿ أميف 

 وطنية مز عيف الحموة.
طالبنا النائب الحريري أف يكوف ، وقاؿ علو المجنة مسؤوؿ حركة حماس في منطعة صيدا أبو أحمد فلؿ

تممؾ والعمؿ وايرىما، وعمى الحكومات في سمـ أولوياتيا العلايا اإلنسانية لمشعب الفمسطيني وحؽ ال
 المتعاقبة اف تنصؼ الشعب الفمسطيني في لبناف. 

كشعب فمسطيني موجود في  اطالبن وقاؿ أميف سر حركة فت  في مليـ عيف الحموة الععيد ماىر شبايطة
بالنسبة الى عامًا أف تعطينا الحكومة العادمة حعوقنا اإلنسانية واالجتماعية دالؿ لبناف. و  55لبناف منض 

األحداث األمنية في عيف الحموة، ىناؾ أشلاص مرتبطوف ب جندات لارجية، لكف بالوعي لدى كافة أطياؼ 
 الشعب الفمسطيني استطعنا أف ننيي أية اشكالية.

 15/5/2013، مستقبلال
 

 نكبة فمسطين في ذكراىا الخامسة والستينلبنان: الفصازل الفمسطينية تحي  26
طينية واألحزاب الوطنية الضكرى اللامسة والستيف لنكبة فمسطيف، في المليمات وفي أحيت الفصائؿ الفمس

لجنة حؽ »عدد مف المناطؽ المبنانية. فبعد مسيرة العودة البرية نحو الناقورة، عمى تلوـ فمسطيف، التارت 
 الطرؽ.بحر صور أمس، لتوجيو رسالة مفادىا أف الفمسطينييف سيعودوف إلى بالدىـ عبر كؿ « العودة

مف مرف  صيادي األسماؾ في المدينة، األقرب إلى ميناء حيفا الفمسطيني، انطمؽ نحو لمسيف مركبًا إلى 
 قبالة مليـ جؿ البحر، عمى المدلؿ الشمالي لممدينة. 

اعتصاما أماـ معر األمـ المتحدة بمشاركة عدد « الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف»وفي بيروت، نظمت 
ألحزاب المبنانية، والفصائؿ الفمسطينية، والمجاف الشعبية والمؤسسات االجتماعية وجميور مف مف ممثمي ا

 أبناء مليمات بيروت.
 كما أحيا أبناء مليـ البداوي الضكرى، ونظـ معرض لمصور في مليـ المية ومية جنوبًا.

 15/5/2013السفير، بيروت، 
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 إذا وصمت إلى سورية" 311 أسصواريخ " بتدميرنتنياىو ييدد في روسيا  17

كشفت مصادر سياسية في موسكو وتؿ أبيب، أمػس الثالثػاء، اف رئػيس الحكومػة : ابتياج زبيدات -الناصرة\
االسػػػرائيمي، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، ىػػػدد لػػػالؿ لعائػػػو مػػػز الػػػرئيس الروسػػػي، فالديميػػػر بػػػوتيف، بعصػػػؼ الصػػػواري  

"تحػدث لمػال فػي التػوازف العسػكري" العػػائـ " فػي حػاؿ وصػوليا إلػى دمشػؽ بػػدعوى أنيػا 300 - أسالروسػية "
حاليا بيف البمديف، والضي يتي  لطائرات سالح الجو االسرائيمي تنفيض اارات عدوانية في قمب سورية. وقد أكػد 
الباحث الروسي فيكتور كريمينيوؾ، مػف معيػد الواليػات المتحػدة كنػدا فػي موسػكو، لػالؿ حػديث مػز اإلضاعػة 

غػػة العبريػػة، أمػػس، إف "نتنيػػاىو ب ثارتػػو مسػػ لة الصػػواري  المػػضكورة "حػػضر بصػػورة ايػػر االسػػرائيمية الرسػػمية بالم
 عندما سيتـ تسميميا". 300-مباشرة مف اف اسرائيؿ ستدمر ىضه الصواري  ساـ

وكػاف نتنيػاىو قػد سػػافر عمػى عجػؿ إلػػى روسػيا، أمػس، بطػػائرة لاصػة منػز حلػػور الصػحفييف فييػا. وأجػػرى 
لرئاسػػة فػػي منتجػػز "سوتشػػي" عمػػى البحػػر األسػػود. وداـ لعاؤىمػػا أكثػػر مػػف ثػػالث المعػػاء مػػز بػػوتيف فػػي معػػر ا

سػػػاعات، تػػػـ معظمػػػو بػػػ ربز عيػػػوف بينيمػػػا. وفػػػي لتػػػاـ المعػػػاء اللػػػاطؼ، عػػػرض رئػػػيس شػػػعبة االسػػػتلبارات 
العسكرية في الجيش االسرائيمي، الجنراؿ أفيػؼ كولػافي، "وثػائؽ تبػيف أف نظػاـ بشػار األسػد اسػتلدـ السػالح 

 ي في حربو لد المعارلة". واتفؽ الطرفاف عمى "رفز مستوى التعاوف األمني في سورية".الكيماو 
وحسب مصادر اسرائيمية، أول  نتنياىو لمرئيس الروسي اف اسرائيؿ لػف تعبػؿ بتيديػد طائراتيػا "التػي تحػاوؿ 

 منز وصوؿ أسمحة نوعية إلى حزب اهلل وايره".
تعػػوؿ إف الطػػرفيف اتفعػػا عمػػى صػػفعة، يػػتـ بموجبيػػا تجميػػد نعػػؿ ولػػالؿ المعػػاء، انتشػػرت فػػي اسػػرائيؿ إشػػاعات 

الصػػواري  إلػػى سػػورية معابػػؿ امتنػػاع الغػػرب عػػف تسػػمي  المعارلػػة السػػورية، والسػػعي الملمػػص لمتوصػػؿ إلػػى 
 تسوية دبموماسية لرزمة السورية. 

انفجار. وأف ىدفو وقاؿ نتيناىو في المؤتمر إف منطعة الشرؽ األوسط باتت في حالة امياف تيدد كؿ لحظة ب
ىو السعي لسيادة االستعرار واليدوء. وألاؼ: "لعػد أجريػت والػرئيس بػوتيف محادثػات عميعػة وطويمػة وشػاممة 
عف الولػز فػي منطعتنػا بغيػة التوصػؿ إلػى سػبؿ إلعػادة االسػتعرار ولػماف األمػف. ولكنػو ألػاؼ: "اسػرائيؿ 

 ستعمؿ بكؿ قوتيا لمدفاع عف مواطنييا".
عػػالـ االسػػرائيمية والروسػػية، أمػػس، األجػػواء االيجابيػػة لمعػػاء بػػيف بػػوتيف ونتنيػػاىو، والمػػزاح وأبػػرزت وسػػائؿ اال

الػػضي تلمميػػػا، حيػػػث اسػػتيميا نتنيػػػاىو بكممػػػات روسػػية فػػػرد بػػػوتيف اف لغػػة نتنيػػػاىو الروسػػػية تحسػػنت مػػػا بػػػيف 
تنيػػاىو بػػوتيف إلػػى المعػػاءيف بينيمػػا. فػػرد نتنيػػاىو، "فػػي كػػؿ لعػػاء جديػػد معػػؾ تتحسػػف لغتػػي الروسػػية". ثػػـ دعػػا ن

 زيارتو في مدينة ايالت، التي تعتبر منتجعا نائيا مثؿ سوتشي الروسية، ف جابو بوتيف "كنت قد زرتيا مرة".
       5/5/11.3.، العرب اليوم، عم ان

 
 ردن " في غور ال الفمسطينيةيعالون يجمد "المدينة  18

روع اقامػة المدينػة الفمسػطينية الجديػدة فػي بعد يوـ واحد مػف الكشػؼ عػف مشػ: آماؿ شحادة -العدس المحتمة 
اػػور االردف بػػالعرب مػػف اريحػػا، "نويعمػػة"، اصػػدر وزيػػر الػػدفاع االسػػرائيمي، موشػػيو يعػػالوف، اوامػػره بتجميػػد 

 المشروع، موكدًا انو لـ يبمص عنو مف قبؿ.
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فػػي دونػػـ مػػف ودعػػا يعػػالوف الجيػػات المسػػؤولة الػػى "دراسػػة المشػػروع مػػف جديػػد وتجميػػد االجػػراءات باعػػادة ال
االرض الفمسػػطينية"، التػػي كانػػت قػػد صػػودرت مػػف الفمسػػطينييف وتعػػرر اعادتيػػا لصػػال  مشػػروع بنػػاء المدينػػة 

 الفمسطينية، تجاوبا مز مطمب وزير اللارجية االميركي، جوف كيري.
وكػػاف مجمػػس المسػػتوطنات فػػي اللػػفة، بمسػػاندة رئػػيس مػػا يسػػمى "مجمػػس اػػور االردف"، دافيػػد حيػػاني، قػػد 

ا الػى يعػالوف، بعػد الكشػؼ عػف المشػروع، وطػالبوه بعػدـ تنفيػضه بادعػاء اف مدينػة كيػضه تزيػد مػف لطػر توجيػو 
 تيديد الفمسطينييف عمى الييود في مستوطنات الغور. 

وبرر يعالوف تجاوبو مز مطمب المستوطنيف بانػو لػـ يبمػص عػف المشػروع، داعيػا الػى اعػادة النظػر فيػو وااللػض 
 مف جديد موقؼ المستوطنيف واعترالاتيـ عمى المشروع. في االعتبار لدى دراستو

       5/5/11.3.، الحياة، لندن
 

 في خمفيتيا خريطة فمسطين ليا صورة سؤولة في الونروام التقاطتحتج عمى  "إسرازيل" 19
احتجػػت "إسػػرائيؿ"، رسػػميا عمػػى صػػورة فوتوارافيػػة تظيػػر مػػديرة مكتػػب وكالػػة األمػػـ المتحػػدة إلااثػػة وتشػػغيؿ 

 جئيف الفمسطينييف في لبناف، السيدة "آنا ديسمور" أماـ لريطة يظير فييا اسـ فمسطيف. الال
شػػكاوى رسػػمية  3وبعػػث منػػدوب "إسػػرائيؿ" الػػدائـ لػػدى األمػػـ المتحػػدة السػػفير "روف بروسػػور"، أمػػس الثالثػػاء، 

عػػػاـ لمشػػػئوف إلػػػى كػػػؿ مػػػف األمػػػيف العػػػاـ لرمػػػـ المتحػػػدة، بػػػاف كػػػي مػػػوف، ورسػػػالة ألػػػرى إلػػػى وكيػػػؿ األمػػػيف ال
 السياسية جيفرى فيمتماف، ورسالة ثالثة إلى المفوض العاـ لرونروا فيميب جراندى. 

وقاؿ المندوب اإلسرائيمي في رسائمو الثالث، إف "مديرة مكتب وكالة األمػـ المتحػدة إلااثػة وتشػغيؿ الالجئػيف 
ريطػػة تشػػير إلػػى أف الحػػدود الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف آنػػا ديسػػمور سػػمحت بالتعػػاط صػػورة ليػػا وفػػى لمفيتيػػا ل

 الدولية لفمسطيف تمتد مف البحر األبيض المتوسط إلى نير األردف، دوف أي ضكر أو إشارة لدولة إسرائيؿ". 
       5/5/11.3.، ون  ينأعكا 

 
 
 

   الخطوط الحمر" "وحزب اهلل من تجاوز  ةسوري ستمنع: "إسرازيل" زغانت 31
بيني اانتس تيديدًا مباشرًا إلى سوريا وحزب ” اإلسرائيمي“الحتالؿ وجو رئيس أركاف جيش ا: ليو .بي .آي( 

ونعمػت صػحيفة  ”.لطوطػًا حمػراً “سػتمنز تجػاوز مػا سػماىا ” إسػرائيؿ“اهلل في ما يتعمؽ بنعؿ أسػمحة، وقػاؿ إف 
عمػػى جميػػز مػػف يسػػعوف إليػػضائنا مػػف قريػػب أو بعيػػد أف “، أمػػس، عػػف اػػانتس قولػػو إف ”يػػديعوت أحرونػػوت“

ورأت الصػحيفة بتيديػد  ”.لػف يػتـ تجػاوز لطػوط حمػر، ونحػف سػنعمؿ ونلػمف أف ىػضا مػا سػيكوف يعرفوا أنػو
 .اانتس أنو أوؿ تممي  ععب الغارات الجوية التي شنيا االحتالؿ لد سوريا مطمز األسبوع المالي

       5/5/11.3.الخميج، الشارقة، 
 

 فاظ عمى نظام السدسُتطبق لن روسيا معنية بالح 311س أ: صفقة صواريخ "ىآرتس" .3
العبريػػة، عػػاموس ىارئيػػؿ،  "ىػػترتس“الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: رجػػ  محمػػؿ الشػػؤوف العسػػكرية فػػي صػػحيفة 

صػػاحب البػػاع الطويػػؿ فػػي المؤسسػػة األمنيػػة فػػي الدولػػة العبريػػة، رجػػ ، نعػػاًل عػػف مصػػادر عسػػكرية فػػي تػػؿ 
وسػػيا سػػػتعـو بتزويػػد سػػػورية بصػػػواري  أبيػػب، وصػػػفيا ب نيػػا رفيعػػػة المسػػػتوى، أنػػو فػػػي نيايػػة المطػػػاؼ، فػػػ ف ر 
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S300 الفتًػػػا إلػػػى أف موسػػػكو باتػػػت الػػػداعـ الرئيسػػػي لمػػػرئيس السػػػوري، د. بشػػػار األسػػػد، فػػػي معركتػػػو لػػػد ،
 المعارلة المسمحة، ولف تسم  ب ْف يتـ إسعاطو، عمى حد تعبيرهإ

اـ إف ىنػاؾ العديػد روسػي قػاؿ فػي مػؤتمر صػحافي فػي بولنػدا قبػؿ عػدة أيػلكما أشار إلى أف وزير اللارجية ا
مف صفعات األسمحة بيف موسكو ودمشؽ لـ ت لرج حتى اآلف إلى حيز التنفيض، مؤكًدا عمى أف ىضا التصػري  

 يزيد مف لبابية الموقؼ السوري بالنسبة ليضا السالح. 
       5/5/11.3.، القدس العربي، لندن

 
 المصرية  لمسفارةالشرطة اإلسرازيمية تعتذر  31

ادة الشرطة اإلسرائيمية في العدس اعتضارًا لمسفارة المصػرية فػي تػؿ أبيػب عػف اعتػداء أفػراد مػف قدـ ق: الناصرة
الشػػرطة عمػػى قنصػػميف مصػػرييف فػػي إسػػرائيؿ ورئػػيس الكنيسػػة العبطيػػة األرثوضكسػػية فػػي العػػدس المحتمػػة األب 

 ياـ.في المدينة المحتمة قبؿ عشرة أ« سبت النور»أورانيوس أثناء مشاركتيـ في احتفاالت 
       5/5/11.3.، الحياة، لندن

 
 الزمة السوريةباإلسرازيمي: روسيا تحولت إلى الالعب المركزي  القوميمركز أبحاث المن  33

أقػػرت دراسػػة جديػػدة صػػادرة عػػف مركػػز أبحػػاث األمػػف العػػومي اإلسػػرائيمي، التػػابز : الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس
واألمنيػػة فػػي الدولػػة العبريػػة، ب نػػو منػػض انػػدالع األزمػػة فػػي  لجامعػػة تػػؿ أبيػػب، والمػػرتبط بالمؤسسػػتيف السياسػػية

سػػورية بػػيف النظػػاـ الحػػاكـ والمعارلػػة، تمكنػػت روسػػيا وبشػػكؿ تػػدريجي مػػف التحػػوؿ إلػػى العػػب مركػػزي فػػي 
 األزمة ببالد الشاـ،.

وعمى حد قوؿ م عد الدراسػة تسػفي مػاايف، الملػتص بالشػؤوف الروسػية، وىػدؼ روسػيا اإلسػتراتيجي الرئيسػي 
ىو منز إسعاط نظاـ الرئيس د. بشار األسد، عف طريؽ منز أي تدلؿ سياسي أْو عسكري، األمر الضي من  
الرئيس السوري اإلمكانيات اليائمة لصد قوى المعارلة المسمحة التي ت حاوؿ نتحينو عف سػدة الحكػـ، وزادت 

فعػة لػغوط عمػى الالعبػيف الػدولييف الدراسة قائمًة إف ىضه اإلستراتيجية الروسية ت سػتعمؿ مػف قبػؿ موسػكو كرا
 واإلقميمييف وآلريف أمريكا وحمؼ الناتو مف جية، وتركيا والحؼ السني مف الجية الثانية.

       5/5/11.3.، القدس العربي، لندن
 

 لسورية بات ضيًقا  إسرازيمية ضرباتيدلين: حيز توجيو  عاموس 34
العبرية، عاموس ىارئيػؿ، عػف  "ىترتس‘ة في صحيففة محمؿ الشؤوف العسكرينعؿ  : ػ زىير أندراوس الناصرة

رئيس شعبة االسػتلبارات العسػكرية السػابؽ فػي جػيش االحػتالؿ، الجنػراؿ فػي االحتيػاط عػاموس يػدليف، قولػو 
لمصحيفة إنو يتحتـ عمػى إسػرائيؿ، إضا قػررت توجيػو لػربة ألػرى لسػورية أْف ت لػض بعػيف االعتبػار المتغيػرات 

عة، ألنيا ال تعمؿ لصالحيا، وفحص اللطر الضي ي مكف أْف ينش  بسبب اللربة، ضلؾ اإلستراتيجية في المنط
دلاليػا  ألنو مف اير المستبعد، قاؿ يدليف، أف اليجوـ اإلسرائيمي العادـ سيؤدي إلى إشعاؿ المنطعة برمتيػا وار

 في حرب طاحنة، عمى حد تعبيره.
رة عمى اللرب دوف أْف تتعرض لرد عسكري ما ىو ولمص إلى العوؿ إف فرلية العمؿ اإلسرائيمية ب نيا قاد

إال وىـ، ضلػؾ أف أعلػاء محػور الشػر يتعرلػوف للػغوط جماىيريػة وشػعبية لمػرد عمػى العػدواف اإلسػرائيمي، 
 األمر الضي سيعود بطبيعة الحاؿ إلى حرب إقميمية طاحنة في المنطعة، عمى حد تعبير يدليف.
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       5/5/11.3.، القدس العربي، لندن
 

  ونفقات أسرة نتنياىو تتضاعف  الميزانيةتقشف في إسرازيل": " 35
وافعت حكومة الكياف الصييوني عمى ميزانية أوؿ عاميف مف فترة رئيس الوزراء بنيػاميف نتنيػاىو : لد .ب .أ(

الثانية في الحكـ معتمدة استعطاعات ال تحظى بعبوؿ شعبي وتسببت في اندالع احتجاجات مطمػز األسػبوع. 
فيمػػػا عارلػػػيا وزيػػػر واحػػػد.  1054 - 1053وزيػػػرًا وافعػػػوا عمػػػى ميزانيػػػة عػػػامي  15ارة الماليػػػة أف وضكػػػرت وز 

مميار  551مميارات شيكؿ ل 408و 1053مميارات دوالر( لعاـ  507مميار شيكؿ ل 388وتلصص الميزانية 
 .1054دوالر( لعاـ 

ي، كشػػؼ تعريػػر لمكتػػب رئػػيس وفػػي ظػػؿ التعشػػؼ الشػػديد الػػضي تواجيػػو الطبعػػة الوسػػطى فػػي الكيػػاف الصػػييون
. ونعؿ الموقز  1051و 1009الوزراء بنياميف نتنياىو أف نفعات أسرتو ارتفعت إلى المثميف تعريبًا بيف عامي 

 80عػػف التعريػػر قولػو إف نفعػػات إقامػػة نتنيػاىو وأسػػرتو زادت بنحػػو ” يػػديعوت أحرونػوت“اإللكترونػي لصػػحيفة 
 504ألػػؼ دوالر( العػػاـ المالػػي، معابػػؿ ل 910بحػػوالي ل لتصػػؿ إلػػى مػػا يعػػدر 1051-1009فػػي المئػػة فػػي 

 .1009آالؼ دوالر( في 
ويتلمف تعريػر النفعػات اإلقامػة الرسػمية فػي شػارع بمفػور بالعػدس والمنػازؿ اللاصػة التػي يممكيػا نتنيػاىو فػي 

الر( ألؼ دو  60قيسارية وفي شارع ازة بالعدس. وزادت تكاليؼ الطعاـ والليافة الرسمية التي لصص ليا ل
 ألؼ دوالر( العاـ المالي. 535إلى أكثر مف المثميف لتصؿ إلى ل 1009في 

كمػػا ارتفعػػت النفعػػات اللاصػػة بالشػػكؿ والمظيػػر، بمػػا فػػي ضلػػؾ المالبػػس واألحضيػػة وأدوات التجميػػؿ وتصػػفيؼ 
 ألؼ دوالر(.     58دوالر( إلى ل 9100الشعر، إلى المثميف تعريبا مف ل

       5/5/11.3.الخميج، الشارقة، 

 
 

 بالقرب من تل أبيب "إسرازيل"سرية تحت الرض لصالح  عسكريةتبني منشأة  واشنطن 36
أفػػادت صػػحيفة "ىػػترتس" أف  أمريكػػا تشػػرؼ حاليػػًا عمػػى بنػػاء منشػػ ة عسػػكرية سػػرية أرلػػية لصػػال  "اسػػرائيؿ" 

الجػػو  "، حيػػث سػػيتـ بنػػاء لمسػػة طوابػػؽ تحػػت األرض بػػالعرب مػػف قاعػػدة لسػػالح955يطمػػؽ عمييػػا "الموقػػز 
الصييوني تدعى "ساديو دوؼ" بػالعرب مػف مدينػة "تػؿ أبيػب". وأشػارت الصػحيفة إلػى أف  البنػاء الػضي يشػرؼ 
عميو سالح اليندسة التابز لمجيش األمريكي يشػتمؿ عمػى طػابؽ سػفمي يلػـ صػفوفًا، وقاعػات كبيػرة، واػرؼ 

ىػػضا يػػ تي لػػمف سمسػػمة  طػػوارئ ستسػػتلدـ ألاػػراض إدارة حػػرب محتممػػة بػػيف جيشػػيف. وأولػػحت أف  البنػػاء
طويمػػػة مػػػف المشػػػاريز التػػػي نفػػػضىا سػػػالح اليندسػػػة األمريكػػػي فػػػي "اسػػػرائيؿ" طػػػواؿ السػػػنوات المالػػػية، والتػػػي 
قامػػػة  قامػػػة حظػػػائر أرلػػػية لمطػػػائرات الحربيػػػة المعاتمػػػة، وار تلػػػمنت بنػػػاء قاعػػػدة لسػػػالح الجػػػو فػػػي "النعػػػب"، وار

قواعد استلبارات وايرىا. ولفتػت الصػحيفة إلػى أف  منشتت لمعالجة السالح النووي، ومراكز سيطرة وابالغ، و 
مميػػػوف دوالر، حيػػػث يتوقػػػز أف يسػػػتغرؽ بنػػػاؤه عػػػاميف، وسيسػػػم   500" تعػػػدر بػػػ كثر مػػػف 955تكمفػػػة موقػػػز "

 لشركات أمريكية فعط بتنفيضه وتعديـ االستشارات اليندسية الالزمة لو. 
 موقع المختصر

 4/5/11.3.، 1818 ، العددالتقرير المعموماتي
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 لمراقبة حركة مستخدميو من تل أبيب إسرازيمية "فيس بوك" تعقد صفقة مع شركة 37
كشؼ موقز "كالكاليست"، الممحؽ االقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أف شركة "فيسبوؾ" تعوـ بػ جراء 
 محادثات بمغت مرحمة متعدمة لمغاية مف أجؿ الييمنة عمى شركة "ويز" الصييونية والمتلصصة في لدمات

 800تحديػػد المواقػػػز عبػػر اليػػػاتؼ المحمػػػوؿ. وقالػػت الصػػػحيفة إف  الصػػفعة المتوقعػػػة سػػػتكوف معابػػؿ مػػػا بػػػيف 
مميوف دوالر ومميار دوالر، مليفًة أف  المرحمة الحاليػة ىػي مرحمػة التػدقيؽ الفنػي وقػد تمػت بعػد توقيػز مػضكرة 

عمميػػة اسػػتحواض لشػػركة "فػػيس  مشػػروطة بػػيف الطػػرفيف، وفػػي حالػػة اسػػتكماؿ الصػػفعة فسػػتكوف ىػػضه ثالػػث أكبػػر
بػػوؾ" دالػػؿ "إسػػرائيؿ". وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أن ػػو مػػف المتوقػػز أف تعطػػي ىػػضه الصػػفعة الجديػػدة إدارة "الفػػيس 
بوؾ" صالحية مراقبة حركة مستلدميو مف "تؿ أبيب"، فيما يعوؿ موقز الشركة الصييونية عمػى اإلنترنػت إف  

المػزودة بنظػاـ "أندرويػد" تسػم  بمعرفػة مواقػز األصػدقاء، ومتابعػة  تطبيعاتيا عمى ىواتػؼ "اآليفػوف" واليواتػؼ
تطػػػورات السػػػير باسػػػتمرار. جػػػدير بالػػػضكر أف تطبيػػػؽ "ويػػػز" فػػػي "آب سػػػتور" ىػػػو تطبيػػػؽ مجػػػاني ويسػػػتلدمو 
عشرات الماليػيف حػوؿ العػالـ، وىػو مػا يؤكػد أف  آالؼ العػرب ربمػا يسػتلدموف تطبيعيػا مػف دوف معرفػة أنيػـ 

 ومات كاممة عف حركتيـ لشركة صييونية معرىا في "تؿ أبيب".بضلؾ يعطوف معم
 موقع مفكرة ا سالم

 4/5/11.3.، 1818 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 يعيشون نكبتيم الجديدة ةطارق حمود: فمسطينيو سوري 38
التي انطمعت مف -قاؿ منسؽ مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطيني سوريا طارؽ حمود : حاوره حمزة حيمور

إف أولاع الالجئيف الفمسطينييف في سوريا م سوية، في حوار،   -1051بداية شير تشريف األوؿ  لندف
 ومعاناتيـ تتفاقـ في ظؿ التجاىؿ الدولي والعربي ليـ.

وأول  حمود أف الفمسطينييف ككتمة عامة اير منلرطة بمعاومة النظاـ، ولـ يتورط رسميًا في العتاؿ الدائر 
لشعبية لتحرير فمسطيف العيادة العامة لصال  النظاـ، فيما ىناؾ عدد يعدر ربما في سورية سوى الجبية ا

بالعشرات وربما بلز مئات مف الشباب الفمسطيني الضي انلرط بعرار فردي في صفوؼ الثورة السورية، 
 لاصة بعد تعرض المليمات لالستيداؼ المباشر.

لمنكبة، الفمسطينيوف في  65صة مز مرور الضكرى فمسطينيو سوريا يسجموف نكبتيـ الجديدة واللا»وتابز: 
سوريا يسجموف تيجيرًا جديدًا إلى مناٍؼ جديدة، في ظؿ حالة رفض ليـ لرسؼ مف قبؿ األنظمة العربية 
المجاورة تحت مسواات واىية، وفي ظؿ تعاعس العيادة الفمسطينية عمى تصعيد قليتيـ إلى المستوى الضي 

 «.يتالءـ مز حجـ مصابيـ
، بحسب آلر إحصائية لناو عدد الشيداء ، قاؿ حمود، أف إحصائية ب عداد الشيداء والميجريفؿ آلر وحو 

شييدًا، قلى معظميـ إثر العصؼ عمى المليمات، وبالنسبة ألعداد الميجريف  5187إلى  قد وصؿ
ف ألؼ جميـ ميجر دالؿ سوريا؛ بسبب صعوبة الحصوؿ عمى ت شيرات سفر م 300الفمسطينييف تجاوزت 

ألفًا منيـ اادروا سوريا  75جية، وعدـ قدرة الالجئ عمى تدبر أمور حياتو في مكاف آلر، فيما أكثر مف 
في مصر، وما ال يعؿ  6500في األردف، وبحدود  5600ألفًا في لبناف، و 37باتجاه عشرات الدوؿ. ىناؾ 

ت ممف تمكف مف دلوؿ أوروبا الجئ، وىناؾ المئا 500في ليبيا، فيما يوجد في تركيا ما يعدر بػ 350عف 
بطريعة قانونية أو اير قانونية، وبعض الالجئيف الفمسطينييف وصؿ إلى دوؿ مثؿ الصوماؿ وكمبوديا وجزر 
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 30المالديؼ وماليزيا وروسيا، وتعديراتنا أف الفمسطينييف في سوريا قد وصموا بسبب األزمة إلى أكثر مف 
 دولة عبر العالـ.

 5/5/11.3.، السبيل، عم ان
 

 ا حتالل طريق باب المغاربة إعالن حرب ىدمصالح: رازد  39
وصؼ الشي  رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الدالؿ الفمسطيني المحتؿ، أف ما أقدـ عميو االحتالؿ 

ـ ىو جريمة بشعة كانت 1007مف ىدـ جزء مف المسجد األقصى المتمثؿ بيدـ طريؽ باب المغاربة مطمز 
مسجد، توازي جريمة أبرىة األشـر بحؽ الكعبة المشرفة، األمر الضي كاف بمثابة إعالف وما زالت بحؽ ال

 حرب عمى كؿ العالـ اإلسالمي والعربي.
جاءت أقواؿ الشي  صالح لالؿ تعديـ شيادتو في جمسة مداولة في ممؼ لطبة وادي الجوز مف أحداث 

شي  صالح بتيمة التحريض عمى لد ال 1008ـ حيث قدـ االحتالؿ الئحة اتياـ عاـ 56/1/1007
 العنصرية والكراىية.

 4/5/11.3.، فمسطين أون  ين
 

 "القصى"كنيست يطالب ببنا  كنيس ييودي في الجز  الجنوبي من  عضومؤسسة القصى:  41
مستوطف اقتحموا  548ـ اف 54/5/1053في بياف ليا الثالثاء ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“ضكرت 

قصى منض ساعات الصباح بحراسة مشددة مف قبؿ قوات االحتالؿ، مف لمنيـ علو ودنسوا المسجد األ
، وسط جو مف الغلب ”ييودا كميؾ“والناشط الميكود ” ميلائيؿ بف آري“الكنيست االسرائيمي السابؽ 

 واالحتجاج عمى مواصمة انتياؾ حرمة األقصى. 
دعت ” ائتالؼ منظمات الييكؿ”اسـ  إف منظمات إسرائيمية تطمؽ عمى نفسيا” مؤسسة األقصى“وأفادت 

 -البواكير –عيد الشفوعوت ”جميور اإلسرائيمييف إلى اقتحاـ المسجد األقصى وتدنيسة لالؿ ما يسمونو 
 ، الضي يتوافؽ اد وبعد اد لاألربعاء واللميس(.”نزوؿ التوراة

د األقصى إلى أف حممة التصعيد االحتاللي لد المسج” مؤسسة األقصى“في سياؽ متصؿ أشارت و 
الضي  -”البيت الييودي” مف حزب ” مردلاي يوجيؼ”متواصمة وكاف آلرىا نشر معاؿ لعلو الكنيست 

حيث طالب فيو ببناء كنيس ييودي في الجزء الجنوبي مف المسجد األقصى. ويضكر  ،-”نفتالي بنط“يعوده 
مة لمييكؿ المزعوـ، ىنا أف مستوطنيف قاموا لالؿ اقتحاماتيـ األليرة لرقصى بتوزيز لارطة مفص

 وتدارسوىا لالؿ اقتحاماتيـ.
 4/5/11.3.، مؤسسة القصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 ومآذنيا ستظل منارات تزي ن السما  مؤسسة القصى: مساجدنا أوتاد تجذ ر وجودنا عمى أرضنا .4

مجموعة مف قياـ  54/5/1053استنكرت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في بياف ليا اليوـ الثالثاء 
المتطرفيف الييود باالعتداء عمى مسجد قرية اـ العطؼ فجر اليوـ مف لالؿ كتابة شعارات وكتابات مسيئة 

 لمعرب والمسمميف عمى جدرانو باإللافة إلى حرؽ ثالث سيارات بالكامؿ تابعة ألىالي العرية.
وده جماعات ييودية متطرفة وقالت المؤسسة إف ىضا االعتداء الجباف ليس سوى امتداد لمسمسؿ لبيث تع

لمنيؿ مف معدسات المسمميف ومساجدىـ وعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ. كما اعتبرت المؤسسة 
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االعتداءات المتكررة بحؽ المساجد إشارة والحة عمى استيداؼ المؤسسة اإلسرائيمية واضرعيا الملتمفة 
 ؾ أمر ال ينضر بلير.لرماكف الدينية اإلسالمية والمسيحية مشيرة إلى أف ضل

وأكدت مؤسسة األقصى إف اعتداءات المستوطنيف بحؽ المساجد والمعدسات ال تزيدنا إال تمسكا وتعم عا بيا، 
أوتاد تجض ر وجودنا عمى أرلنا وتعير المعتديف ومتضنيا “مشددة في الوقت نفسو عمى أف المساجد ستبعى 

 ”.ستظؿ منارات تزي ف السماء
 4/5/11.3.، والتراث، أم الفحم مؤسسة القصى لموقف

 
 المستقمة الفمسطينية" يطالب بتنفيذ المصالحة الشخصيات"تجمع  41

طالب تجمز الشلصيات الفمسطينية المستعمة برئاسة د. ياسر الوادية، رئيس التجمز، : إسماعيؿ رفعت
الوطنية وكضلؾ علو اإلطار العيادى لمنظمة التحرير الفمسطينية، جميز الفصائؿ والعوى اإلسالمية و 

الييئات ومؤسسات السمطة الفمسطينية إلى الوقفة الجادة فى ضكرى النكبة والعمؿ الحعيعى عمى تنفيض 
 المصالحة، احتراما لدماء الشيداء وتجسيدا لمحؽ التاريلى ألبناء الشعب الفمسطينى ب رليـ ووطنيـ.

 5/5/11.3.، اليوم السابع، مصر
 

 وصحفيين واعتقال ناشط خالل قمع ا حتالل مسيرة العودةسبعة مواطنين  إصابةبيت لحم:  43
أصيب سبعة مواطنيف بجروح ورلوض وحاالت التناؽ، أمس، لالؿ اعتداء قوات  حسف عبد الجواد:

االحتالؿ عمى الصحافييف ونشطاء المعاومة الشعبية، واعتعمت أحدىـ لالؿ اعتدائيا عمى مسيرة العودة إلى 
، والتي نظمتيا العوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية ولجنة إحياء ضكرى 48لػ العرى المدمرة في أرالي ا

 النكبة اللامسة والستيف في محافظة بيت لحـ.
وأمطرت قوات االحتالؿ المشاركيف في المسيرة التي انطمعت مف أماـ صرح الشييد في مليـ الدىيشة 

وع، وقنابؿ الصوت لدى اقترابيا مف نفؽ الريؼ بحافالت ومركبات لاصة، بعشرات قنابؿ الغاز المسيمة لمدم
ومف بينيا بيت  5948الغربي، بيدؼ منز الالجئيف مف العودة إلى قراىـ التي ىجروا منيا في العاـ 

 عطاب، وزكريا، وعجور، وبيت نتيؼ، وبيت جبريف.
يعيـ وضلؾ عمى ونظـ المشاركوف في المسيرة وقفة احتجاجية بالعرب مف النفؽ، بعد منعيـ مف مواصمة طر 

طالقيا قنابؿ الصوت وقنابؿ الغاز المسيمة لمدموع، وتيديداتيا  الراـ مف اعتداءات قوات االحتالؿ، وار
االستيطانية، رافعيف األعالـ  60لممشاركيف في المسيرة، فيما أامؽ عشرات المشاركيف في المسيرة طريؽ 

أدى إلى اندالع مواجيات عنيفة بيف جنود الفمسطينية، ومعرقميف حركة السير عمى طريؽ األنفاؽ، ما 
 االحتالؿ، والشباف الضيف رشعوىا بالحجارة.

 5/5/11.3.، اليام، رام اهلل
 

 م الفحمأفمسطينيين في ليعتدون عمى مسجد ويحرقون سيارات  ييودمتطرفون  44
أمس، عمى فجر  واارىابيوف متطرفوف ييود اعتد، أف برىـو جرايسي، عف 5/5/11.3.الغد، عمان، ضكرت 

(، وكتبوا عمى جدرانو اللارجية عبارات 48حرمة مسجد في قرية "أـ العطؼ" في منطعة اـ الفحـ لمناطؽ 
وكاف مف الممكف أف يكوف  مسيئة لمعرب وتيديدات، كما احرقوا ثالث سيارات كانت بجانب المسجد.

، 48لجريمة الب فمسطينيي واثارت ا االعتداء أكبر، إض ترؾ المعتدوف عبوات مواد حارقة في المكاف.
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الضيف يتيموف األجيزة االسرائيمية بالتواطؤ مز العصابات االرىابية، التي تصعد اعتداءاتيا عمى الفمسطينييف 
 . 5948في اللفة الغربية والعدس المحتمة ومناطؽ 

وكانت  ية.، لمتلامف مز اىالي العر 48ىضا وتوجو وفد كبير مف لجنة المتابعة العميا لعلايا فمسطينيي 
المجنة قد اصدرت بيانا، عبرت فيو عف البيا واستنكارىا لمجريمة، داعية الى وقؼ ىضه الجرائـ االرىابية، 

 التي تتصاعد بشكؿ دائـ، دوف اف يتـ لجميا مف قبؿ السمطات الرسمية.
يمية تتعاعس وقاؿ علو الكنيست جماؿ زحالعة، رئيس كتمة التجمز الوطني الديمعراطي، "إف الشرطة اإلسرائ

وتتلاضؿ في مكافحة ىضه المنظمة، وراـ عشرات االعتداءات العنصرية التي نفضتيا وقامت بيا في اللفة 
بطف وطوبا زنغريا وايرىا، لـ يجر أي تحعيؽ جدي ولـ تعبض الشرطة عمى  وفي العدس وفي يافا وعكا وار

بية مف ىضا النوع، االمر الضي يشجز أحد، كما أف الحكومة اإلسرائيمية تغض الطرؼ عف النشاطات االرىا
 ويساىـ في تكرار جرائـ االرىاب الييودي لد عرب الدالؿ".

احمد الطيبي، برسالة مستعجمة إلى وزير األمف الدالمي يتسحاؽ ر وتوج و رئيس الحركة العربية لمتغيي
 أىارونوفيتش يطالبو فييا باتلاض االجراءات الفورية إللعاء العبض عمى األشلاص.

الشي  رائد صالح رئيس الحركة أف ، 4/5/11.3.، مؤسسة القصى لموقف والتراث، أم الفحموالافت 
قاؿ: "إف االعتداء الييودي عمى مسجد "أـ العطؼ"، اعتداء وق   48اإلسالمية في األرالي المحتمة عاـ 

ا أف الضي يعؼ وراء ولطير عمى كؿ جماىيرنا وال نعتبره اعتداء عمى أىمنا في أـ العطؼ فعط، ووال  جد
ضلؾ ىي عصابات صييونية إرىابية تمارس اإلرىاب عمى المكشوؼ وتحاوؿ أف تستفرد في قرانا الصغيرة 
عددا مثؿ أـ العطؼ لتحرؽ سيارات وتكتب شعارات عمى جدراف المساجد، وىضا يعني أنيـ عبروا اللطوط 

 الحمراء وىضا يعني أننا مطالبوف بموقؼ شجاع وصري ".
"نؤكد لكؿ ىضه العصابات اإلرىابية أننا لسنا مستلعفيف وال في موقؼ المطارديف، واف لـز األمر  وألاؼ:

سنشكؿ فرؽ حراسة لتحرس بيوتنا وسياراتنا ومساجدنا وىضا يجب أف يدفز إلى اجتماع وسريز لمجنة المتابعة 
ضرع اإلسرائيمية، واف كنا التلاض موقؼ وال  في موقز الجريمة في أـ العطؼ لتعطي رسالة واحدة لكؿ األ

 ال نثؽ بيا لاصة المسماة األضرع األمنية".
وشدد عمى لرورة أف يكوف ىناؾ "رسالة والحة مف لجنة المتابعة تؤكد انو لنا الدور المتالحـ مز أـ 
العطؼ كجزء ال يتجزأ مف المجتمز الفمسطيني، ويجب أف يكوف ىناؾ نشاطات جماىيرية والحة لكؿ 

ف ىضا الحدث وقز قبؿ حوالي سنة في طوبا الزنجرية واليوـ في أـ العطؼ، فالظاىرة ليست جماىيرنا ال
 عابرة مف قبؿ "زعراف إرىابييف" بؿ ىو تنظيـ إرىابي يعؼ مف وراء ضلؾ وىنا مكمف اللطورة".

انظر بعيف وتابز قائال:" ىناؾ فولى يباح فييا كؿ شيء لضرىابييف وأنيـ فوؽ المساءلة وفوؽ العانوف، وأنا 
العمؽ لكؿ المجتمز الفمسطيني في الدالؿ ويجب أف نجسد الموقؼ المطموب في وحدتنا لد اللطر الضي 

 وقز عمينا وال أقوؿ سيعز"، عمى حد تعبيره.
 

 أسيراً  16بمرض السرطان إلى  المصابينارتفاع عدد السرى  45
تفاع عدد األسرى المصابيف بمرض كشفت جمعية واعد لرسرى والمحرريف، اليـو الثالثاء، عف ار : ازة

 أسيرًا بعد اكتشاؼ إصابة األسير محمود أبو صال  بسرطاف الحنجرة. 16السرطاف إلى 
 5/5/11.3.، القدس، القدس
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 فمسطيني يفقد ذاكرتو  أسيرنادي السير:  46
النادي في أعمف نادي األسير الفمسطيني أمس أف أحد االسرى الفمسطينييف فعد ضاكرتو. وأول  : راـ اهلل

يعاني مف »عامًا( مف بمدة عزوف شماؿ اللفة الغربية،  31بياف أف األسير جياد عبدالمطيؼ أبو ىنية ل
 «.فعداف الضاكرة، وأنو لـ يعد يعرؼ افراد عائمتو، وال أسماء زمالئو في األسر

 5/5/11.3.، الحياة، لندن
 

 المبادلة أوممساومة والبيع الفمسطينية وحق العودة ليسا ل الرض: "ازتالف حق العودة" 47
اصدر االئتالؼ الفمسطيني العالمي لحؽ العودة بيانا صحافيا امس، اكد فيو رفلو : ليمى لالد الكركي

دانتو لما يسمى  لتلمييا عف حؽ العودة وتفريطيا باألرض الفمسطينية، « بمبادرة السالـ العربية»العاطز وار
الجئيف في العودة الى ديارىـ ليست لممساومة أو لمبيز أو األرض الفمسطينية وحعوؽ ال»مشددا عمى اف 

 «.المبادلة
 5/5/11.3.، الدستور، عم ان

 
 البداويمخيم "الونروا" في مكتب أمام  ةسوريمن  ينفمسطينيال لالجزينلبنان: اعتصام  48

" في اعتصـ النازحوف الفمسطينيوف مف مليمات سوريا الى لبناف، أماـ مكتب مدير لدمات "األونروا
البداوي، بدعوة مف لجنة متابعة النازحيف الفمسطينييف وبمشاركة ممثمي الفصائؿ الفمسطينية والمجاف الشعبية 

ورفز المعتصموف الفتات تطالب  وعدد مف اىالي مليمات سوريا وفاعميات مف مليمي البداوي والبارد.
 "االونروا" بتحمؿ مسؤولياتيا تجاه الصحة والتعميـ واالااثة.

 5/5/11.3.، مستقبل، بيروتال
 

 أصغر طبيبة في العالم... فمسطينية  49
حععتو إقباؿ االسعد، الفمسطينية الجنسية والمولودة مف اـ « إنجاز»كشفت تعارير في بيروت عف : بيروت

وايؿ »لبنانية، اض صارت أصغر طبيبة في العالـ ليضه السنة بعدما نالت شيادة الطب العاـ مف كمية الطب 
وقد استعبمت بر الياس وعائمة األسعد ابنتيا بعد اسبوع مف تلرجيا  في قطر بعمر عشريف عامًا.« كورنيؿ

لشاركت فيو الشيلة موزة( وىي تنوي التلصص في الواليات المتحدة بجراحة طب االطفاؿ والعة ىدفًا 
 واحدًا اماميا وىو مساعدة االطفاؿ الفمسطينييف.

الواليات المتحدة، لتكمؿ تلص صيا في الطب وتحديدًا في جامعة كميفالند ويضكر اف إقباؿ تستعد لمسفر إلى 
 كمينيؾ في والية أوىايو.

 5/4/11.3.، الراي، الكويت
 

 المعيشة ترتفع والجور تتدىور وغال في فمسطين.. البطالة  51
، اف العاـ اظيرت نتائج تعرير صادر عف الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 

المالي شيد جممة مف العوامؿ التي فاقمت مف اولاع الفمسطينييف المعيشية، وزادت حدت معاناتيـ، 
 وفرص الحياة الكريمة ليـ.
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كشؼ التعرير الضي اصدره الجياز المركزي لضحصاء الفمسطيني، اليـو االثنيف، اف معدالت البطالة ارتفعت 
ز ارتفاع في معدالت االء المعيشة، معابؿ تراجز شيدتو األجور لالؿ العاـ المالي، واف ضلؾ ترافز م

 الحعيعية لالفراد، معارنة بما كانت عميو لالؿ العاـ الضي سبعو.
% لالؿ 4330%(، معارنة مز 4336، لبمغت 1051وراـ ارتفاع نسبة المشاركة في العوى العاممة عاـ 

ألؼ عامؿ(، إال أف الزيادة في عدد العامميف، كانت  858ألفًا، الى نحو  837العاـ الضي سبعو لارتفعت مف 
% في العاـ 13إلى  1055% في العاـ 1039أقؿ مف حجـ العوى العاممة، ما أدى إلى ارتفاع البطالة، مف 

1051. 
وحسب بيانات صدرت عف وزارة العمؿ مطمز العاـ الجاري، يبمص عدد العاطميف عف العمؿ في اللفة 

 وظيفة. 3000في حيف لـ يتجاوز عدد الوظائؼ الشاارة لنفس العاـ  ألفًا، 45الغربية نحو 
%، بسبب ارتفاع أسعار 1378بنسبة  1051وبموازاة ضلؾ فعد ارتفعت معدالت االء المعيشة، لالؿ العاـ 

 كافة المجموعات الرئيسية الغضاء والصناعة، والصحة والتعميـ ... ال .
يشة ارتفاعيا لالؿ العاـ الحالي، مز ارتفاع لريبة العيمة ومف المتوقز أف تواصؿ معدالت االء المع

الملافة، إلى جانب ارتفاع اسعار العديد مف السمز، كالبيض، واللبز، والدواجف، واألرز، والسجائر التي 
 %.30ارتفعت مرتيف ىضا العاـ بنسبة تجاوزت 

ا ألنماط االستيالؾ الحعيعية، وفي سياؽ متصؿ، بمص معدؿ الفعر بيف األفراد لالؿ العاـ المالي، وفع
% مف األفراد 5139% في ازة(. كما تبيف أف حوالي 3838% في اللفة الغربية و5738% لبواقز  1538

% في اللفة و 738في فمسطيف يعانوف مف الفعر المدقز، وفعا ألنماط االستيالؾ الحعيعة لرسرة،ل 
 % في ازة(.1535

 5/5/11.3.، القدس، القدس
 
 

 مميون نسمة عدد الفمسطينيين في العالم  16.. حواليلنكبة : في ذكرى ا .5
عاـ عمى النكبة تلاعؼ الفمسطينيوف  65قالت عال عوض، رئيس اإلحصاء الفمسطيني، انو بعد  :العدس

 مرات. 8
وقد استعرلت عوض أولاع الشعب الفمسطيني مف لالؿ األرقاـ والحعائؽ اإلحصائية عشية الضكرى 

نكبة فمسطيف، والضي يصادؼ يوـ اللامس عشر مف شير أيار، مشيرة أف ضكرى اقتالع اللامسة والستيف ل
وتيجير الشعب الفمسطيني مف أرلو ووطنو في عممية تطيير عرقي منظمة ومدبرة قامت بيا العصابات 
 الصييونية المسمحة. حيث تؤكد المعطيات والشواىد التاريلية أف عممية التيجير العسري لمفمسطينييف عف

عمى أنعاض الشعب  5948وطنيـ كانت مدبرة منض وقت طويؿ، توجت ب عالف قياـ دولة "إسرائيؿ" في العاـ 
 الفمسطيني، بعد عمميات العتؿ والمجازر التي ارتكبت بحؽ المدنييف الفمسطينييف.

عدد  مميوف نسمة، في حيف قدر 5337قد بمص  5948وتشير المعطيات اإلحصائية أف عدد الفمسطينييف عاـ 
مميوف نسمة، وىضا يعني أف عدد الفمسطينييف في  5536بحوالي  1051الفمسطينييف في العالـ نياية عاـ 

. وفيما يتعمؽ بعدد الفمسطينييف المعيميف حاليا في فمسطيف 5948مرة منض أحداث نكبة  835العالـ تلاعؼ 
 538حوالي  1051قد بمص في نياية عاـ  التاريلية لما بيف النير والبحر( ف ف البيانات تشير إلى أف عددىـ
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وضلؾ فيما لو  1010مميوف وضلؾ بحموؿ نياية عاـ  731مميوف نسمة، ومف المتوقز اف يبمص عددىـ نحو 
 بعيت معدالت النمو السائدة حاليًا.

% مف 4431وتظير المعطيات اإلحصائية أف نسبة الالجئيف الفمسطينييف في فمسطيف تشكؿ ما نسبتو 
، كما بمص عدد الالجئيف المسجميف لدى 1051كاف الفمسطينييف المعيميف في فمسطيف نياية العاـ مجمؿ الس

% مف 4537مميوف الجئ فمسطيني، يشكموف ما نسبتو  533، حوالي 1053وكالة الغوث منتصؼ عاـ 
% 5730و% في كؿ مف األردف وسوريا ولبناف، 5930مجمؿ السكاف الفمسطينييف في العالـ، يتوزعوف بواقز 

 58% مف الالجئيف الفمسطينييف في 1930% في قطاع ازة. يعيش حوالي 1430في اللفة الغربية، و
مليمًا  59مليمًا في لبناف، و 51مليمات في سوريا، و 9مليمات في األردف، و 50مليمًا تتوزع بواقز 
 مليمات في قطاع ازة. 8في اللفة الغربية، و

لعدد الالجئيف الفمسطينييف باعتبار وجود الجئيف اير مسجميف، إض ال  وتمثؿ ىضه التعديرات الحد األدنى
"حسب  5967حتى عشية حرب حزيراف  5949يشمؿ ىضا العدد مف تـ تشريدىـ مف الفمسطينييف بعد عاـ 

عمى  5967تعريؼ وكالة الغوث لالجئيف" وال يشمؿ أيلا الفمسطينييف الضيف رحموا أو تـ ترحيميـ عاـ 
والضيف لـ يكونوا الجئيف أصال. كما قدر عدد السكاف الفمسطينييف الضيف لـ يغادروا وطنيـ عاـ لمفية الحرب 

 534ألؼ فمسطيني، في حيف يعدر عددىـ في الضكرى اللامسة والستوف لمنكبة حوالي  554بحوالي  5948
لمبيانات المتوفرة  ضكرا لكؿ مائة أنثى. ووفعا 50130بنسبة جنس بمغت حوالي  1051مميوف نسمة نياية عاـ 

% مف 3635سنة حوالي  55بمغت نسبة األفراد أقؿ مف  1055حوؿ الفمسطينييف المعيميف في إسرائيؿ لمعاـ 
سنة ف كثر، مما يشير إلى أف ىضا المجتمز  65% منيـ تبمص أعمارىـ 435مجموع ىؤالء الفمسطينييف معابؿ 

 فتيا كامتداد طبيعي لممجتمز الفمسطيني عامة.
مميوف في  137منيـ  1051مميوف نسمة في نياية عاـ  434در عدد السكاف في فمسطيف بحوالي كما ق

العدس مميوف في قطاع ازة. مف جانب آلر بمص عدد السكاف في محافظة  537اللفة الغربية وحوالي 
% يعيموف في ضلؾ الجزء مف المحافظة 6135، منيـ حوالي 1051ألؼ نسمة في نياية العاـ  400حوالي 

(. وتعتبر اللصوبة في J1ل 5967والضي لمتو إسرائيؿ عنوة بعيد احتالليا لملفة الغربية في عاـ 
وصؿ معدؿ اللصوبة الكمية  فمسطيف مرتفعة إضا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليًا في الدوؿ األلرى، فعد

 في قطاع ازة. 531في اللفة الغربية و 430مولود، بواقز  434( في فمسطيف 1009-1008لمفترة ل
 5/5/11.3.، القدس، القدس

 
  بسبب انتشار القوارض " تحذر من الوضع الصحي لألسيرات الفمسطينياتالتضامنمؤسسة " 51

اإلنساف، مف األولاع الصحية والمعيشية الصعبة  راـ اهلل: حض رت مؤسسة "التلامف الدولي لحعوؽ
لرسيرات الفمسطينيات في معتعؿ "ىشاروف" اإلسرائيمي، والتي تفاقمت حد تيا مؤلرًا بسبب كثرة انتشار 

 الفئراف والعوارض في ارؼ السجف.
نا وتعـو ونعمت مؤسسة "التلامف" عف األسيرة منى قعداف قوليا "إف أعدادًا كبيرة مف الفئراف ازت ارف

بعرض مالبسنا، األمر الضي نتج عنو إتالؼ الكثير مف حاجياتنا مف المالبس والبطانيات وأاطية النوـ". 
وأشارت قعداف، إلى حالة مف اللوؼ تسود في صفوؼ األسيرات لشية مف تفشي األمراض والفيروسات 

فاؼ كبير وترفض استلداـ بينيف بسبب العوارض، في حيف تتعامؿ إدارة السجف مز ىضه المس لة باستل
 المبيدات الكيماوية إلبادة الفئراف، وفؽ قوليا.
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 4/5/11.3.قدس برس، 
 

  طالب بريطانيا بتحمل مسؤولياتيا تجاه نكبة الشعب الفمسطينيت "الييزة الفمسطينية المستقمة" 53
عودة الالجئيف : أكدت الييئة الفمسطينية المستعمة لمالحعة جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي أف ليار ازة

، "ثابت وال يمكف أف يسعط بالتعادـ، وال يحؽ ألي جية 5948الفمسطينييف إلى ديارىـ التي ىجروا منيا عاـ 
فمسطينية أو اير فمسطينية التنازؿ عف ىضا الحؽ الضى أكدتو المواثيؽ والعوانيف الدولية وعمى رأسيا قرار 

 .594األمـ المتحدة رقـ 
( أف االحتالؿ "الزاؿ يمارس اإلرىاب والمجازر 5|54مكتوب ليا اليـو الثالثاء لوأولحت الييئة فى بياف 

( 19بحؽ الفمسطينييف لاربًا بعرض الحائط كافة العوانيف واألعراؼ والمواثيؽ الدولية السيما المادة ل
 ( مف العانوف الدولي اإلنساني".55ول

عاًما ملت ىو حؽ  65لحؽ بيـ طيمة  وأكدت الييئة عمى أف تعويض الفمسطينييف عف أمالكيـ وما
 ( في العانوف الدولي اإلنساني.550( ول549مكفوؿ في الشرائز الدولية ، وىو ما نصت عميو المادة ل

وطالبت الييئة بريطانيا بتحمؿ المسؤولية كاممة مز االحتالؿ بصفتيا المسؤوؿ األوؿ عف تسميـ فمسطيف 
 في نكبة الشعب الفمسطيني.لمعصابات الصييونية وىي المساىـ األكبر 

 4/5/11.3.قدس برس، 
 

 : فمسطين أرض عربية إسالمية   يحق لحد التنازل عن أي جز  منيا" الردنيالعمل اإلسالمي" 54

حزب جبية العمؿ اإلسالمي  ، أفموسى كراعيفنعاًل عف مراسميا ، 5/5/11.3.السبيل، عم ان، نشرت 
أف فمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا أرض عربية إسالمية، ال يحؽ  قاؿ في بياف أصدره بمناسبة ضكرى النكبة

ألحد التنازؿ عف أي جزء منيا ميما كانت صفتو، ويتوجب عمى جميز المنتميف لرمة الحفاظ عمييا، 
والدفاع عنيا، والوقوؼ في وجو مشاريز التفريط والتنازؿ. وداف الحزب "الموافعة عمى مبدأ تبادؿ األرالي 

الؿ؛ لما يمثمو مف تفريط بالعلية، وتنازؿ عف ثوابتيا، وتنكر لدماء الشيداء وتلحيات مز دولة االحت
 الشعب الفمسطيني".

وحمؿ الحزب السمطة الفمسطينية مسؤولية استمرار االحتالؿ الصييوني لفمسطيف وممارستو الظمـ لد 
اللادع، كما حمؿ الحزب أيلًا أبنائيا، وضلؾ لتنكرىا لنيج الجياد والمعاومة، والسير وراء سراب السالـ 

لمنظاـ الرسمي العربي بفرقتو وتلمفو، وكضلؾ المجتمز الدولي بانحيازه لمعدو الصييوني وتنكره  المسؤولية
 لممبادئ والمواثيؽ والعوانيف الدولية.

ورفض الحزب كافة مشاريز التوطيف لارج فمسطيف التاريلية، أو التعويض، أو أي حؿ يحوؿ دوف عودة 
 جئيف ألرالييـ وبيوتيـ، فعودتيـ وفعًا لمحزب حؽ ثابت وأصيؿ ال يسعط بتعادـ السنيف.الال

وفي الوقت ضاتو، داف الحزب تعصير الحكومة األردنية في متابعة أولاع األسرى األردنييف في سجوف 
 االحتالؿ، وطالبيا بتحمؿ مسؤولياتيا في اإلفراج عنيـ في أسرع وقت.

ألحزاب الفمسطينية بالتوحد عمى برنامج وطني نلالي يحفظ الحعوؽ والثوابت وطالب الحزب الفصائؿ وا
الفمسطينية، ويلمف مواصمة النلاؿ بكؿ أشكالو وفي معدمتيا النلاؿ المسم  حتى تحعيؽ أىدافو في 
التحرير والعودة، وبناء دولة فمسطيف المستعمة عمى كامؿ ترابيا الوطني وعاصمتيا العدس. ورفض الحزب 
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لحموؿ المطروحة مف فدرالية أو كونفدرالية، كما رفض أي صيغة لربط فمسطيف مز األردف أو مز أي كؿ ا
 دولة ألرى قبؿ قياـ الدولة المستعمة.

 وأكد الحزب أف الطريؽ لمتحرير فمسطيف ىو الجياد، وأف فمسطيف ستعود واالحتالؿ سيزوؿ.
ب الدوؿ العربية واإلسالمية، التي تربطيا حزب طال، أف العمافمف  5/5/11.3.الغد، عم ان، وألافت 

عالقات سياسية باالحتالؿ الصييوني، ب عادة النظر في ىضه االتفاقيات، التي "منحت االعتراؼ لمعدو، 
ووفرت لو الغطاء لمزيد مف االستيطاف، وفتحت الباب أمامو واسعًا إلقامة عالقات مز دوؿ كانت ممتزمة 

 ة". بمعاطعتو بموجب قوانيف المعاطع

 
 يتنازلوا عن القضية الفمسطينية لن و الربيع"إسالميو" ..تتمتع بالمن ولنلم  "إسرازيل"الفرحان:  55

اسحؽ الفرحاف أف الحديث عف  .أكد األميف العاـ السابؽ لحزب جبية العمؿ اإلسالمي في األردف د :عم اف
 و أقرب إلى الوىـ منو إلى الواقز.األمف اإلسرائيمي في ظؿ استمرار االحتالؿ لفمسطيف ىو حديث نظري وى

قدس برس أف العوة العسكرية والدعـ الغربي والرىاف عمى التسوية لـ  وكالةوأول  في تصريحات لاصة ل
"أعتعد أف إسرائيؿ لـ ولف تتمتز باألمف الكامؿ أو المري  طالما : تفم  في تحعيؽ األمف اإلسرائيمي، وقاؿ
ف ". وشدد عمى أف "التي تكرس ىضا االحتالؿ أنيا محتمة لفمسطيف، وتطرح الحموؿ الحرب ستظؿ قائمة وار

في ت ميف االحتالؿ، وأنا متفائؿ أف  األردفاستترت أحيانا، ولف تفم  المعاىدات التي أبرمتيا مصر أو 
مصر العوية واألردف كضلؾ سيعيداف النظر في ىضه المعاىدات، وسيظؿ األمف اإلسرائيمي وىما ال مكاف لو 

 ض الواقز".عمى أر 
الضيف صعدوا إلى الحكـ في بعض تمؾ الدوؿ أف  اإلسالمييف: "ال أعتعد أنو مف الوارد لدى فرحاف وألاؼ

يتنازلوا عف العلية الفمسطينية أو يساوموا عمييا بحكـ ععيدتيـ وبحكـ أف فمسطيف تاريليا ىي عربية 
والمعراج ال يمكف نسيانيا وىي حمـ  اءوباإلسر إسالمية، العلية الفمسطينية قلية ععيدة تتصؿ باألقصى 

أجياؿ المسمميف إلى أف يتـ تحريرىا شبرا شبرا، وكؿ مف يتنازؿ عف حؽ مف الحعوؽ الفمسطينية سيكوف 
 مصيره مزبمة التاري "، عمى حد تعبيره.

 4/5/11.3.قدس برس، 
 

 مسالمأي تعديل يمس قضية الالجزين في المبادرة العربية ل رفضي نالرد العقرباوي: 56

محمود الععرباوي "رفض األردف  األردف - أكد مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية :نادية سعد الديف –عماف 
ألي تعديؿ يمس  قلية الالجئيف في المبادرة العربية لمسالـ"، معتبرًا أف "تمسؾ الالجئيف بحؽ العودة 

 فمسطيف:بمناسبة الضكرى اللامسة والستيف لنكبة  المدعوـ رسميًا يدفف أي فكرة لموطف البديؿ". وقاؿ لػ"الغد"،
إف "ىناؾ ت كيدًا لرردف ب ف البند اللاص بعلية الالجئيف الفمسطينييف في مبادرة السالـ سيبعى بشموليتو 

"، مؤكدًا 594المرتبطة بشمولية العلية الفمسطينية، وباستناده إلى قرارات الشرعية الدولية، السيما العرار 
 ردني الثابت مف ت كيد حؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ وأرالييـ"."الموقؼ األ

وبيف الععرباوي أنو بحث مز المفوض العاـ لوكالة األمـ األونروا فيميبو اراندي مؤلرًا المساعي اإلسرائيمية 
يف الفمسطينييف. األليرة في األمـ المتحدة لتغيير صفة المجوء، بلالؼ ما ورد في تعريؼ األونروا لالجئ

وأكد أف "األونروا ستبعى بشعارىا وواليتيا وملمونيا ومياميا، ولف نسم  ب ي تغيير أو تعديؿ يمسيا في 
 ."األونرواأي تعميص لملدمات التي تعدميا  األردنيةضلؾ". وشدد عمى "رفض الحكومة 
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 5/5/11.3.الغد، عم ان، 

 
 العودة تسوية سياسية تمتف عمى حق  والالجزين: نرفض أي  لمعودةالجمعية الردنية  57

أكدت الجمعية األردنية لمعودة والالجئيف "عائدوف" عمى أف عودة الالجئيف قادمة ال محالة راـ  :عماف
المحاوالت المستميتة والمتزايدة لاللتفاؼ عمى حعيـ بالعودة الى ديارىـ التي ىجروا منيا والتي ستبوء 

لارج إطاره العانوني يشكؿ ملالفة  594التفاؼ عمى حؽ العودة والعرار بالفشؿ، الفتة إلى أف كؿ تفسير أو 
 .اإلنسافلمبادئ العانوف الدولي وحعوؽ 

في بياف ليا أمس بمناسبة الضكرى اللامسة والستيف لمنكبة أف أي حؿ أو تسوية سياسة  الجمعيةورفلت 
تو التي فعدىا وعف معاناتو التي تمتؼ عمى حؽ الشعب الفمسطيني بالعودة، وحعو في التعويض عف ممتمكا

أرلو التي ىجر  إلىأصابتو مرفولة، مشيرة إلى مطالبة المجتمز الدولي والدوؿ العربية مساعدتو ليعود 
منيا، ورفض كؿ أشكاؿ التوطيف والوطف البديؿ وسياسات طمس اليوية الوطنية. ولفت البياف إلى حؽ 

مدينا االعتداءات التي تستيدفيـ، ولرورة تعديـ العوف الالـز الالجئيف الفمسطينييف في سورية في الحماية، 
 التي تمر بيا سورية. األليمةليـ لحمايتيـ مف الظروؼ 

 5/5/11.3.السبيل، عم ان، 
  

 عن المناىج الدراسية الردنية يشكل خطراً  "حق العودة"غياب  :وسياسيونباحثون تربيون  58

وساط السياسية المحمية والعربية إشاعة مصطم  حؽ العودة، في الوقت الضي نجحت فيو األ :ىديؿ الدسوقي
والدؽ عمى ناقوسو في المحافؿ الدولية، ألفعت وزارة التربية األردنية في لعب ضات الدور لترسي  حؽ العودة 

العادمة مف لالؿ تمرير المصطم  في المناىج الدراسية لطمبة  األجياؿ، في أضىاف فالفمسطينييلالجئيف 
 .األردنيةوالجامعات  المدارس

، عف اياب مفيـو األولىباحثوف تربيوف وسياسيوف عبر انطباعاتيـ  إليوسبؽ كاف لالصة ما توصؿ  ما
حمعة مف سمسمة المؤامرات  أنيالالجئيف الفمسطينييف عف المناىج المدرسية والجامعية، معتبريف  "حؽ العودة"

 العادمة. األجياؿ افأضىعمى العلية الفمسطينية إلجياليا، وسمليا مف 
فارس حيدر انتعد اياب مفيـو . والمدرب الدولي في وكالة الغوث الفمسطينية د اإلقميميالتلطيط  إدارةمدير 

حضؼ مبحث العلية الفمسطينية  أف "السبيؿ"كد حيدر لػأحؽ العودة عف المناىج في المدارس الحكومية، و 
التسعينيات جاء تنفيضا لبنود اتفاقية وادي  أوؿلحكومية في مف المعرر الدراسي لمصفوؼ الثانوية بالمدارس ا

  عربة.
تلميف العلية الفمسطينية في المناىج الدراسية المحمية والعربية ال يرقى  أفبياف العمري  .ويرى الباحث د

سامي  .د األردنيةالمستشار التربوي والمحالر في الجامعة  وأبدىالمستوى السياسي لمعلية.  إلى
 عف المناىج الدراسية. "حؽ العودة"نة حزنو لغياب اللصاو 

يتحدث عف مناىج تدريس العلية الفمسطينية،  جديداً  مؤلفاً  األوسطومف جيتو اصدر مركز دراسات الشرؽ 
ويمث ؿ ىضا الكتاب نتاج حمعة دراسية متلصصة ععدت لولز لطط مساقات تدريسية لفمسطيف والعلية، 

 اللطط الدراسية المنيجية وتوزيعاتيا الدراسية. إطارفي  في محاولة لسد النعص بالمكاتب
 5/5/11.3.السبيل، عم ان، 
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 ينفي اإلعالمالسفير اإلسرازيمي غادر المممكة بالفعل.. ووزير  أنبرلماني أردني يعمن  59

: قاؿ النائب األوؿ لرئيس مجمس النواب األردني لميؿ عطية، الثالثاء، إف السفير .(آي.بي.يول –عم اف 
اإلسرائيمي في عم اف دانييؿ نيفو، اادر المممكة يوـ اللميس المالي، فيما قاؿ وزير الدولة األردني لشؤوف 
اإلعالـ واالتصاؿ محمد المومني، إف حكومة بالده لـ تناقش قلية طرد السفير اإلسرائيمي في عماف 

المومني ليونايتد برس إنترناشوناؿ، دانييؿ نيفو، واستدعاء السفير األردني في تؿ أبيب وليد عبيدات. وقاؿ 
الحكومة األردنية لـ تناقش مطمعًا قلية طرد السفير اإلسرائيمي في عم اف دانييؿ نيفو، "الثالثاء، إف 

واستدعاء السفير األردني في تؿ أبيب وليد عبيدات، ونتابز ما يحدث في ىضا الش ف بشكؿ مستمر وحثيث 
 ."الحكومة لـ تتلض أي قرار بش ف ضلؾ". وألاؼ أف "ء مجمس النوابوبكؿ احتراـ وتعدير مز السادة أعلا

 5/5/11.3.القدس العربي، لندن، 
 

 في تل أبيب لقا  السرى المضربين ىاسفير  تنفي رفض الردنيةوزارة الخارجية  61

 وليد عبيدات رفض لعاء األسرى األردنييف أبيبالسفير األردني في تؿ  إف األسرىقاؿ فريؽ دعـ  :عماف
األردنييف سيعمموف عمى معاطعة  األسرى إفالملربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ. وقاؿ الفريؽ 

 استمرت الحكومة بتجاىؿ مطالبيـ. إضاالفحص الطبي واالمتناع عف شرب الماء 
 مز المسؤوليف األسرىيتابز قلية  األردنيالسفير  إف. وقالت األلبارمف جانبيا، نفت وزارة اللارجية ىضه 

 وقت. أسرعفي  األسرى، ويجري اتصاالتو مز الجانب اإلسرائيمي لترتيب زيارات لجميز اإلسرائيمييف يومياً 
 5/5/11.3.الدستور، عم ان، 

 
 في سجون ا حتالل يممتابعة قضية أبنازللمسفارة التركية  نجأويم الردنيينذوو المعتقمين  .6

رة التركية حسيف لنجر، أىالي األسرى األردنييف في وعد السكرتير األوؿ في السفا :اادة الشي  -عماف 
يوما، مؤكدا اىتماـ السفارة بيضه  54المعتعالت الصييونية، بمتابعة قلية أبنائيـ الملربيف عف الطعاـ منض 

العلية، وفؽ أىالي األسرى. جاء ضلؾ ععب اعتصاـ نفضه أىالي األسرى أمس أماـ السفارة التركية بعماف، 
 وساطة في حؿ قلية أبنائيـ، بعدما "طرقوا كافة األبواب ولـ يمعوا استجابة"، بحسبيـ.لمطالبتيا بال

 5/5/11.3.الغد، عم ان، 
 

 "إسرازيل"في  الردنية"الممكية " مكتبسؤال نيابي حول  61

العرارات المتلضة بش ف فت  مكتب الممكية في "سؤاال لمحكومة عف  ةوجو النائب لميس عطي :عماف
في الدولة العبريةإ، وكيؼ يتـ التدقيؽ والرقابة عمى  األردنيةتـ ت سيس وفت  مكتب الممكية  إسرائيؿ، ومتى

في ىضا المكتبإ، ومف يديره ومف كوادره وما ىي طبيعة عمؿ المكتبإ، وما ىي السمطة  األردنييف أمواؿ
ب اإلسرائيمية في مؤتمر عمى ىضا المكتبإ، وما حعيعة مشاركة ممثمة المكت األردفاألـ في  لضدارةالفعمية 

إ، وما ىي العرارات المتلضة مف اجؿ إنشائوالمكتب منض تاري   وأنشطةقمة العدس السياحية الدولية الثانية 
 اإلدارةالسماح ليضا المكتب برعاية مؤتمر إسرائيمي مف اجؿ الترويج لمعدس كعاصمة إلسرائيؿ سواء مف 

 ."ب اللطوط الممكية في إسرائيؿإو مكاتأ األردنيةالرئيسية لملطوط الممكية 

 5/5/11.3.الدستور، عم ان، 

 
 في الغوار الشمالية دونماً  11.يمتيم  إسرازيميحريق الردن:  63
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تسببت نيراف قادمة مف الجانب اإلسرائيمي بالتياـ  :وطالؿ انيمات ،عال عبد المطيؼ - األاوار الشمالية
رؼ لواء الغور الشمالي عدناف العتوـ لػ"الغد" إف الحريؽ دونما في األاوار الشمالية أمس. وقاؿ متص 510

 لمية نحؿ. 30شجرة مف الزيتوف والحمليات و 580اإلسرائيمي الضي امتد إلى األرالي األردنية أتمؼ 

 5/5/11.3.الغد، عم ان، 

 
 حذر إيران من ضربة عسكرية إسرازيميةيالردني  العاىل ":السياسة، الكويت" 64

لاصة لػ"السياسة" أف األردف حضر إيراف مف لربة عسكرية إسرائيمية لممواقز  لاص: كشفت معمومات
ف ف  ،النووية وملازف الصواري  البالستية ومواقز عسكرية ألرى. وبحسب المعمومات المتعاطعة والموثوقة

كبر صالحي عمي أ اإليرانيالتحضير جاء لالؿ لعاء العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني مز وزير اللارجية 
الضي جاء بعد يوميف مف قصؼ الطيراف الحربي  ،في عماف يـو الثالثاء في السابز مف الشير الجاري
كاف سبعو قبؿ يوميف قصؼ مماثؿ قرب مطارىا  ،اإلسرائيمي ثالثة مواقز عسكرية سورية قرب دمشؽ

 الدولي.
قز عسكرية سورية ىي "بروفة" وحضر الممؾ عبد اهلل الثاني صالحي مف أف اللربات اإلسرائيمية لموا

 للربات إسرائيمية مماثمة لد إيراف تستيدؼ مواقز عسكرية أيلًا وربما مواقز نووية.
 5/5/11.3.، السياسة، الكويت

 
 نكبة فمسطين الخامسة والستين ىذكر مواقف لبنانية في  65

اللامسة والستيف لنكبة  الضكرى الشي  محمد رشيد قباني بيانًا لمناسبة الجميورية المبنانية أصدر مفتي
ما قبؿ وعد بمفور. والعمؿ ليضا الملطط الصييوني مستمر لتعسيـ  إلىأف النكبة تعود "فمسطيف، رأى فيو 

 ."العالـ العربي
العرب والمسمميف بتحمؿ "وطالب نائب رئيس المجمس اإلسالمي الشيعي األعمى الشي  عبد االمير قبالف 

عادة احتلاف العل  ."ية الفمسطينيةمسؤولياتيـ، وار
االعتداء الصييوني عمى المسجد األقصى وما تواجيو الشعيعة "في بياف، أف  " المبنانيحزب االتحاد"واعتبر 

 ."سورية ليما وجياف لعممة واحدة
الييئة الوطنية لدعـ الوحدة ومعاومة "، و"الحركة الوطنية لمتغيير الديموقراطي"كما كانت مواقؼ لكؿ مف: 

 ."االحتالؿ

 5/5/11.3.سفير، بيروت، ال
 

 تخاذل الدول العربية عن تنفيذ مقررات القمم بشأن دعم القدس تنتقد الجامعة العربية 66
انتعدت الجامعة العربية تلاضؿ الدوؿ العربية عف تنفيػض معػررات العمػـ  :"اللميج" - العاىرة -فمسطيف المحتمة 

ة حمالت التيويد والتيجير العسري لممعدسػييف التػي العربية بش ف دعـ العدس وصمود أىميا ماديًا، في مواجي
تتبعيػػا سػػمطات االحػػتالؿ. وقػػاؿ األمػػيف العػػاـ المسػػاعد لشػػؤوف فمسػػطيف واألرالػػي العربيػػة المحتمػػة، محمػػد 

الطريػػؽ الػػضي سػػمكتو إسػػرائيؿ فػػي الععػػود المالػػية لمعنػػؼ "لمنكبػػة، إف  65صػػبي ، أمػػس بمناسػػبة الػػضكرى اؿ
طالؽ ا ومصادرة األرالي ال يفلػي  لمستوطنيف في كػؿ مكػاف واإلسػاءة إلػى األديػاف والمسػاجد والكنػائس،وار

 ."إلى أي شيء وىو الضي سنيـز بو المعتدي اإلسرائيمي
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وحمػػػؿ صػػػبي  الػػػدوؿ العظمػػػى اللمػػػس فػػػي مجمػػػس األمػػػف، مسػػػؤولية االعتػػػداءات اإلسػػػرائيمية بحػػػؽ العػػػدس 
امرة الصػػػػمت والسػػػػكوت والجمػػػػوس عمػػػػى مواقػػػػز آف األواف أف تنتيػػػػي مػػػػؤ "بػػػػالتزامف مػػػػز ضكػػػػرى النكبػػػػة، وقػػػػاؿ 
 ".المتفرجيف في قلية تيـ العالـ ب سره

 5/5/11.3.الخميج، الشارقة، 
 

 لمرسي وعباس وأردوغان إلى غزة لتفعيل المصالحة زيارة مالقاىرة تدرس تنظي 67
رئيس قالػػػت مصػػػادر مصػػػرية وفمسػػػطينية متطابعػػػة، إف العػػػاىرة تػػػدرس تنظػػػيـ زيػػػارة لمػػػ: قػػػدس بػػػرس–العػػػاىرة 

المصػػري محمػػد مرسػػي ورئػػيس وزراء تركيػػا رجػػب طيػػب اردواػػاف ومعيمػػا رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود 
 عباس إلى ازة.

وأولػػحت تمػػػؾ المصػػػادر، التػػػي تحػػػدثت لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" ورفلػػػت الكشػػػؼ عػػػف ىويتيػػػا، أنػػػو ععػػػب جمسػػػات 
الملػابرات المصػرية، تػـ بمػورة المصالحة التي تجري حاليػا بالعػاىرة بػيف وفػدي "فػت " و"حمػاس" برعايػة مػدير 

 تمؾ الفكرة.
 4/5/11.3.قدس برس، 

 
 ومايأيار/  6. في جماعات ييودية اقتحام القدسسعي  من "إسرازيل" يحذراتحاد الطبا  العرب  68

مػف السػماح لػبعض  الصػييونيحػضرت لجنػة العػدس باتحػاد األطبػاء العػرب قػوات االحػتالؿ : وليد عبد السالـ
تطمػػػؽ عمػػػى نفسػػػيا اسػػػـ "ائػػػتالؼ منظمػػػات الييكػػػؿ" باقتحػػػاـ المسػػػجد  والتػػػيالمتطرفػػػة الجماعػػػات الييوديػػػة 
احتفااًل بضكرى ما يسمونو "عيػد  . وتسعى ىضه الجماعات القتحاـ االقصى1053مايو  56األقصى اللميس 

 الشفوعوت".
اع عاجػػؿ مصػػر إلػػى اجتمػػ فػػيبيػػاف ليػػا اليػػـو جميػػز المجػػاف والمؤسسػػات العاممػػة لمعػػدس  فػػيودعػػت المجنػػة 

 لبحث سبؿ الرد عمى تيديدات المنظمات الييودية المتطرفة باقتحاـ المسجد األقصى.
وما يمكف أف يصؿ إليو رد الفعؿ لممسجد األقصى وحمؿ "البياف" إسرائيؿ تداعيات ىضه االقتحامات الييودية 

 الغالب عمى تمؾ االنتياكات المستمرة. واإلسالمي العربي
 4/5/11.3.اليوم السابع، مصر، 

 
 بروتوكول تعاون مع "سيفيتاس" الفمسطينية يوقع" الديمقراطي المصري" 69

اليػػوـ بروتوكػػوال لمتعػػاوف بػػيف المعيػػد ومركػػز دراسػػات المجتمػػز  الػػديمعراطي المصػػريوقػػز المعيػػد : حػػاـز معمػػد
فػادة المجت المدني"سيفيتاس"، أحد منظمات المجتمز  المدني  المػدنيمػز بعطػاع اػزة، وضلػؾ لتبػادؿ اللبػرات وار

 مصر وفمسطيف. في
سػػراء عبػػد الفتػػاح، نائػػب رئػػػيس  كػػاف التوقيػػز بحلػػور ـ. حسػػاـ الػػديف عمػػى، رئػػػيس مجمػػس إدارة المعيػػد، وار

ماىر عيسػى، مػدير عػاـ  الفمسطينيلممعيد، ومف الجانب  التنفيضيمجمس إدارة المعيد، وأحمد انيـ، المدير 
رئػػػػيس مؤسسػػػػة "ماعػػػػت" لمسػػػػالـ والتنميػػػػة وحعػػػػوؽ مؤسسػػػػة سػػػػيفيتاس الفمسػػػػطينية، وبحلػػػػور أيمػػػػف ععيػػػػؿ، 

 .فالكانسا
 4/5/11.3.اليوم السابع، مصر، 

 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1861العدد:                5/5/11.3. الربعا  التاريخ:

 عمى الحدود اإلسرازيميةقذيفتي ىاون باتجاه الجو ن  إطالق :"يديعوت أحرونوت" 71
قالػت "يػديعوت أحرونػوت" فػػي موقعيػا عمػى الشػبكة، اليػـو األربعػػاء، إف قػضيفتي ىػاوف عمػى األقػػؿ : 48عػرب

وقالت إف التعػديرات  اح اليوـ في الجانب اإلسرائيمي مف جبؿ الشي  في الجوالف السوري المحتؿ.انفجرتا صب
األوليػػة تشػػير إلػػى أف العػػضيفتيف قػػد أطمعتػػا مػػف سػػورية عػػف طريػػؽ اللطػػ  لػػالؿ العتػػاؿ الػػدائر بػػيف المعارلػػة 

 .ولـ ترد أية أنباء عف وقوع إصابات بشرية أو لسائر مادية وقوات الجيش السوري.
 وجاء أنو في أععاب سعوط العضيفتيف قرر الجيش اإلسرائيمي إاالؽ جبؿ الشي  أماـ الزوار.

 كما جاء أف إسرائيؿ قدمت شكوى إلى قيادة قوات حفظ السالـ الدولية التابعة لرمـ المتحدة في الجوالف.
 5/5/11.3.، 48عرب 

 
 ييونية بالساميةيفن د مزاعم ارتباط الص القاسميالشيخ سمطان  حاكم الشارقة .7

تحػدث  "اللمػيج"الػضي نشػر أمػس األوؿ بجريػدة  "زنوبيا ممكة تػدمر"تعميعًا عمى معاؿ  سارة محمود: -الشارقة 
اللػط “سمطاف بف محمد العاسمي علو المجمس األعمى حػاكـ الشػارقة فػي مدالمػة لػو مػز برنػامج  د.الشي  
اإلمػارات العربيػة المتحػدة وأجنػاس البشػر التػي أتػت معػر دولػة تكمػـ عػف  ،عبر إضاعػة وقنػاة الشػارقة” المباشر

لي بحث لـ أنتو منو إلى اليـو ألنني أنتظر ىضا الباحث الضي يبحث الحمض النووي وقاؿ "مف قديـ الزماف، 
 .لدي إف إيو( بيف البعايا الموجودة في معابر مميحة وبيف الشبيية بيا في معابر األنبار بشرؽ األردف

ظيـ ىو رابة الصػييونية فػي السػيطرة عمػى ىػضا العمػـ، إلمكانيػة معػرفتيـ السػامي مػف ايػر األمر الع"وتابز: 
ضا حسبنا اآلف مف في فمسػطيف سػنجد  % يعػودوف إلػى 94% مػف أصػؿ سػامي، و 6السامي مف الييودي، وار

التار إشكناز حيث كانوا يعيشوف في شماؿ تركيا، فعندما كانت الحروب مستمرة بيف المسمميف والبيزنطييف، 
مدكرو أف يتبز الييودية حتى ال يعػز عميػو لػرر مػف الطػرفيف ولكػف أصػابو مػا أصػاب اآللػريف، ليػضا رحػؿ 

عاصمة أوكرانيا وأقاموا أوؿ دولة ليـ، ومنيا ارتحموا إلى النمسا وىـ الموجوديف حاليًا في النمسا  "كييؼ"إلى 
ف سمات العرؽ السػامي، واآلف بيػضا العمػـ وسماتو تلتمؼ ع "أري"وروسيا وبولندا وجميعيـ مف جنس يسمى 

 ."ربما يكوف ىناؾ صراع بيف السامييف وايرىـ مف الييود
 5/5/11.3.الخميج، الشارقة، 

 
 ليست أكثر أمًنا رغم قوتيا العسكرية وا قتصادية "إسرازيل"أكاديمي سوداني:  71

الطيػػػب زيػػػف العابػػػديف فػػػي  د. أكػػػد أسػػػتاض العمػػػـو السياسػػػية فػػػي الجامعػػػة السػػػودانية: قػػػدس بػػػرس -اللرطػػػـو 
تصريحات لاصة لػ"قدس برس" أف إسرائيؿ فػي ضكػرى إنشػائيا اللامسػة والسػتيف "ليسػت أكثػر أمًنػا مػف قبػؿ، 

عمػى الػراـ مػف أف تحالفيػا مػز الغػرب وال سػيما مػز الواليػات "، و عمى الراـ مف قوتيػا العسػكرية واالقتصػادية
نشػ ت كانػت معظػـ الػدوؿ العربيػة تحػت االنتػداب ومسػتعمرة وكانػت عنػدما  ، اال انيػاالمتحػدة األمريكيػة ازداد

ىضه الدوؿ لػعيفة فػي معظميػا، والمعاومػة األساسػية يوميػا كانػت مػف الفمسػطينييف وحػدىـ، اليػـو كػؿ الػدوؿ 
العربية مسػتعمة إلػى حػد مػا، بػؿ إف بعػض ىػضه الػدوؿ شػيدت انعالبػات عسػكرية لصػال  العلػية الفمسػطينية، 

لعربي أيلا جمب االىتمػاـ عػف العلػية الفمسػطينية لكػف فػي المسػتعبؿ المتوسػط سػتعود العلػية اآلف الربيز ا
  الفمسطينية إلى صدارة االىتماـ".
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وأشار إلى بروز إيراف كدولػة ضات قػوة فػي مواجيػة إسػرائيؿ، وقػاؿ: "لعػد بػرزت إيػراف كدولػة ميػددة إلسػرائيؿ، 
سرائيؿ في بعض األح سػرائيؿ، وقػد أثبتػت إيػراف وأصب  العداء بيف إيراف وار ياف أكثر مف العداء بػيف العػرب وار

 قوتيا في المنطعة وأنو ال بد إلسرائيؿ أف تحسب ليا حسابيا".
وقمػػؿ زيػػف العابػػديف مػػف الرىػػاف عمػػى أي تنػػازالت فمسػػطينية أو عربيػػة إلنيػػاء العلػػية الفمسػػطينية، وقػػاؿ: "ال 

وألػاؼ: . ازؿ عػف العلػية الفمسػطينية أو يسػاـو فييػاتستطيز السمطة الفمسطينية أو أي طرؼ عربي أف يتن
 .أف تتصال  مز "حماس" الفمسطينية "الربيز العربي سيجبر السمطة

 4/5/11.3.قدس برس، 
 
 
 

 المطمق فكرة تتياوى "إسرازيل"برس": أمن  قدسمفكر مغربي لة" 73
سػعيد  سػعيد بػف د.مغربػي أكػد الباحػث فػي شػؤوف الفكػر اإلسػالمي األسػتاض الجػامعي ال: الربػاط ػ قػدس بػرس

العمػػوي، أف إسػػرائيؿ مػػف حيػػث نظاميػػا وقياميػػا كيػػاف ال يمكػػف أف يشػػعر بػػاألمف، بػػالنظر إلػػى المنطعػػة التػػي 
لى الجوار الضي يحيط بو وما يحؼ بالمنطعة مف تغيرات.  ظير فييا وار

األمػف المطمػؽ، ورأى العموي في تصريحات لاصة لػ"قدس برس" أف معالدة أمريكا إلسرائيؿ ال تلمف ليػا 
وقاؿ: "نعـ أمريكا ىي الحميػؼ المطمػؽ إلسػرائيؿ، لكػف ىػا ىػي األحػداث األليػرة تبػيف أف ىنػاؾ قػوى إقميميػة 
جديدة ناشػئة، وىنػاؾ االنتفالػة فػي روسػيا التػي ال تريػد أف تفػرط بموقعيػا فػي المنطعػة وفػي البحػر األبػيض 

وىػو العنبمػة الموقوتػة، ي، ئمػا، وىػو الشػعب الفمسػطينالمتوسط. ثـ إف ما تلشاه إسرائيؿ فػي العمػؽ ال يػزاؿ قا
 ".اإلستراتيجيةوىضا أمر ال يستياف بو مف الناحية 

وألاؼ: "ىناؾ داعـ ثالث لمعلية الفمسطينية يتمثؿ في حركية الربيز العربي، وىػي حركيػة نعمػت مػف جديػد 
ف كػػاف يبػػدو أنيػػا تطػػرح العدالػػ ة االجتماعيػػة والدولػػة المدنيػػة وكػػضلؾ العلػػية الفمسػػطينية إلػػى بػػؤرة االىتمػػاـ، وار

الديف والتديف، لكػف سػاكنة ىػضه المنطعػة ىػـ إمػا مسػمموف اعتعػادا أو مسػمموف حلػاريا، وفػي الحػالتيف ىػـ ال 
 يمكف أف يكونوا إال لصال  العلية الفمسطينية".

مؤكػدا جيػة كانػت، وقمؿ العموي مف أىمية الرىاف عمى أية محاوالت لمتنازؿ عف الحعوؽ الفمسػطينية مػف أيػة 
 .ىضا قرار يممكو الشعب الفمسطيني وحده أف

 4/5/11.3.قدس برس، 
 

 العالم كمو غير آمنفن و: ما دام الفمسطينيون مشردالغنوشيالشيخ راشد  74
أكد زعيـ حركة "النيلة" التونسية الشي  راشد الغنوشي أنو ما داـ الفمسطينيوف مشردوف : تونس ػ قدس برس
 نطعة بؿ والعالـ سيظؿ اير آمف.عف ديارىـ ف ف الم

ودعا الغنوشي في تصريحات لاصة لػ"قدس برس" في الضكرى اللامسة والستيف لمنكبة الفمسػطينية، العيػادات 
 .الفمسطينية إلى الوحدة واالستفادة مف كؿ المنالات العربية واإلسالمية والدولية للدمة قليتيـ

عادتيـ إلى ديارىـ تمثؿ أبرز مظػاىر ورأى الغنوشي أف عجز العالـ عف حؿ قلية الال جئيف الفمسطينييف وار
 .الظمـ في العالـ
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وتابز العوؿ: "ما داـ الفمسطينيوف مشرديف؛ فالمنطعػة كميػا بػؿ والعػالـ كمػو فػي ولػز ايػر آمػف، ألننػا نعػيش 
ضلػؾ أف في عالـ متشابؾ ومترابط، ف ضا كاف في ىضا العالـ شعب فيو لمسة مالييف مشرد عف دياره، فمعنػى 

 عالمنا قائـ عمى الظمـ"، عمى حد تعبيره.
 4/5/11.3.قدس برس، 

 
 رزيس حزب "الوطن" في ليبيا: المقاومة ىي الخيار المثل لتحرير فمسطين 75

أكد رئيس حزب "الوطف" في ليبيا عبد الحكيـ بمحاج أف فمسطيف "ستظؿ قلية العرب : طرابمس ػ قدس برس
 ستظؿ ىي الليار األكثر قدرة عمى إعادة الحعوؽ إلى أىميا".والمسمميف األولى، وأف المعاومة 

لمنكبػػة، عػػف أممػو فػػي أف تتوحػػد جيػػود  65وأعػرب بمحػػاج فػػي تصػريحات لاصػػة لػػػ "قػدس بػػرس" فػػي الػضكرى 
 الفمسطينييف عمى ليار المعاومة، التي وصفيا ب نيا "السالح األملى لمدفاع عف فمسطيف".

أمنا اليوـ، وقاؿ: "إضا تتبعنا التػاري  والحالػر أيلػا ف ننػا نسػجؿ التػالي:  ونفى بمحاج أف تكوف إسرائيؿ أكثر
أنو كما أف إسرائيؿ توسعت عمى حساب الحؽ الفمسطيني أيلا ف ف المعاومة تطورت ورأينا مشػاريز طموحػة 

التػي  لرد العدواف، ولضلؾ ف مف إسرائيؿ ميدد وسيكوف أكثر تيديدا إضا تمادت في اييا وتجبرت في سياسػاتيا
يعودىػػا الغاصػػبوف لػػررض الفمسػػطينية، ولػػف تػػنعـ إسػػرائيؿ بػػاألمف فػػي ظػػؿ التطػػور النػػوعي لممعاومػػة الػػضي 

 لمسناه في أكثر مف محطة بارزة في تاري  ىضا الصراع".
واسػػػتبعد بمحػػػػاج أف تعػػػػدـ أي جيػػػة سياسػػػػية، ال سػػػػيما قػػػادة اإلسػػػػالـ السياسػػػػي عمػػػى المسػػػػاومة فػػػػي العلػػػػية 

 .ظرؼالفمسطينية تحت أي 
 4/5/11.3.قدس برس، 

 
 متطورةصواريخ  سوريةوتتمس ك بتسميم  "إسرازيل"تطمزن  روسيا 76

قدمت موسكو رسائؿ تطميف إلى اإلسرائيمييف بش ف صػادراتيا مػف السػالح إلػى سػورية، : رائد جبر -موسكو 
وحػػػػض الػػػػرئيس «. 300أس »مػػػف دوف أف تتراجػػػػز عػػػػف نياتيػػػا تزويػػػػد دمشػػػػؽ صػػػواري  متطػػػػورة مػػػػف طػػػراز 

 «.عدـ العياـ ب عماؿ تزيد مف صعوبة الموقؼ»فالديمير بوتيف تؿ أبيب عمى 
 نتنيػاىووأجرى بوتيف أمس جمسة محادثات في منتجز سوتشي الروسي مز رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف 

 تركزت عمى الولز في سورية ونيات موسكو استكماؿ تنفيض ععود تتلمف إرساؿ أسمحة إلى ىضا البمد. وبدأ
نيتػو  نتنيػاىوفي استعرار الولز في المنطعة، بينما أكػد « المصمحة المشتركة»الرئيس الروسي حديثو مؤكدًا 

 «.سبؿ التعاوف مز موسكو لموصوؿ إلى االستعرار المنشود»مناقشة 
سػػرائيمية أكػػدت قبػػؿ المعػػاء أف  يسػػعى إلػػى إقنػػاع الجانػػب الروسػػي بلػػرورة  نتنيػػاىووكانػػت أوسػػاط روسػػية وار

المعابػػػؿ، سػػػعت موسػػػكو إلػػػى تطمػػػيف اإلسػػػرائيمييف إلػػػى أف األسػػػمحة . بتنفيػػػض ععػػػود تسػػػم  مػػػز سػػػورية تجميػػػد
عمػى لػرورة  االجتمػاعالمسم مة إلى دمشؽ تللز لرقابة صارمة مف جانػب الػروس. وشػدد بػوتيف فػي لتػاـ 

ات اإلسػػرائيمية ، فػػي إشػػارة إلػػى الغػػار «االمتنػػاع عػػف العيػػاـ ب عمػػاؿ مػػف شػػ نيا أف تفػػاقـ األولػػاع فػػي سػػورية»
 عمى مواقز سورية.

اتفعنا عمى مواصػمة االتصػاالت بػيف العيػادتيف الروسػية واإلسػرائيمية وسػتكوف األجيػزة اللاصػة »قاؿ بوتيف: و 
 «.في البمديف عمى اتصاؿ وتنسيؽ في إطار الجيود المبضولة لحؿ الولز في سورية
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اسػػتمرار النػػزاع المسػػم  فػػي سػػورية ايػػر محمػػود  وأشػػار بػػوتيف إلػػى أنػػو ورئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي يريػػاف أف
 العواقب لسورية والمنطعة.

و نائب مدير الييئة  الروسية لمتعاوف العسػكري فياتشيسػالؼ دزيركػالف رسػائؿ  الفيدراليةوبالتزامف مز ضلؾ، وج 
رية لمت كػد مػف مباشرة إلى الجانب اإلسرائيمي، إض أكد أف بالده تعػوـ بتفعػد األسػمحة الروسػية المصػد رة إلػى سػو 

 عدـ تسميميا إلى طرؼ ثالث وعدـ استلداميا في أاراض تتناقض مز نص االتفاقات الموقعة مز روسيا.
واعتبػػر لبػػراء روس التصػػريحات رسػػالة تطمػػيف لنتنيػػاىو الػػضي أعػػرب عػػف لشػػيتو مػػف وقػػوع أسػػمحة روسػػية 

 اإليرانييف. مفمسممة إلى سورية ال« 300أس »، أو مف انتعاؿ صواري  «حزب اهلل»المنش  في أيدي معاتمي 
 5/5/11.3.الحياة، لندن، 

 
 سفينة مرمرةعمى  اإلسرازيمي " في اليجومأولياالدولية تفتح "تحقيقًا  المحكمة الجنازية 77

قالت المدعيػة العامػة لممحكمػة الجنائيػة الدوليػة يػـو أمػس، الثالثػاء، إنيػا سػتفت  تحعيعػا : وكاالت – 48عرب
، لكسػػر الحصػػػار 1050يػػة اإلسػػػرائيمية الػػدموي عمػػػى أسػػطوؿ الحريػػة فػػػي أيػػار/ مػػػايو أوليػػا فػػي ىجػػػـو البحر 

صػابة عشػرات آلػريف  9اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع ازة، ما أدى في حينو إلى معتػؿ  ناشػطيف أتػراؾ وار
 كانوف عمى متف سفينة مرمرة.

أولػي بعػد إحالػة األمػر الييػا مػف  وألافت المدعية العامة فاتو بنسودا في بياف أنو يتوجب عمييا فت  تحعيػؽ
 جزر العمر التي كانت إحدى سفف العافمة مسجمة بيا.

 وقالت بنسودا "مكتبي سيجري دراسة أولية ليحدد ما اضا كانت معايير فت  تحعيؽ متوفرة".
 يضكر أف مكتب محاماة تركي ىو الماداج قد نعؿ اإلحالة مف جزر العمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 5/5/11.3.، 48رب ع

 
 إلقامة دولة فمسطينيةعمميا  وتفعيل تدعو  جتماع لمجنة الرباعية ةالروسيالخارجية  78

دعا نائب وزير اللارجية الروسي جينادي جاتيموؼ إلى ععد اجتماع وزاري لمجنة الرباعية : راـ اهلل لاالتحاد(
ة زيػارة األمػيف العػاـ لرمػـ المتحػدة بػاف اللاصة بالتسوية السممية فػي الشػرؽ األوسػط. وأشػار جػاتيموؼ عشػي

كػي مػػوف إلػػى روسػػيا إلػػى أنػػو ينبغػػي تعزيػػز وتفعيػػؿ عمػػؿ الرباعيػػة الدوليػػة إلقامػػة دولػػة فمسػػطينية تعػػيش إلػػى 
 جانب إسرائيؿ بسالـ، معربا عف قناعتو ب ف األميف العاـ لرمـ المتحدة يشاطر موسكو موقفيا ىضا.

النزاع الفمسطيني اإلسػرائيمي، الػضي يغػضي تاريليػا التيػارات المتشػددة فػي  وأكد الدبموماسي الروسي أف تجاىؿ
 المنطعة، أمر اير معبوؿ.

 5/5/11.3.ا تحاد، أبوظبي، 
 

 الونروا التي ترددت عن انتيا  و ية النبا  فيميبو غراندي ينفي 79
فوض العاـ لوكالة اوث الم، أف  ليمى لالد الكركي نعال عـ مراسمتيا 5/5/11.3.الدستور، عمان، ضكرت 

نفػػى صػػحة األنبػػاء التػػي تػػرددت عػػف « فيميبػػو ارانػػدي» وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الشػػرؽ األدنػػى 
 .(عاما 65الوكالة ممتزمة بالوالية التي ت سست مف اجميا قبؿل " أف(، مؤكدا األونروال انتياء والية

 أف إال "للالونروا( مف الػدوؿ المانحػة المالي المعدـىناؾ تحسنا ممحوظا العاـ المالي عمى الدعـ " أفوقاؿ 
 ."مف الدلؿ العائد عمى الوكالة أسرعوالتكاليؼ تتزايد بشكؿ  األعباء
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ومػدير عػاـ دائػرة الشػؤوف الفمسػطينية المينػدس محمػود الععربػػاوي « ارانػدي» جػاء ضلػؾ لػالؿ اجتمػاع جمػز 
ورؤسػػاء المجػػاف االستشػػارية فػػي األردنيػػة مممكػػة فػػي ال الفمسػػطينية مػػز رؤسػػاء لجػػاف لػػدمات المليمػػات أمػػس

 فييا. وأعماؿ األونروامعر ارفة تجارة عماف لغايات بحث كافة العلايا والمشاكؿ المتعمعة بالمليمات 
أكػد اف لػدمات الوكالػة  ارانػديأف  ،لميػؿ قنػديؿنعال عف مراسػميا ، 5/5/11.3.السبيل، عمان،  وألافت
مميػػػوف دوالر  80والبالغػػة  األردففػػي  األونػػرواميزانيػػة  أف إلػػىر، مشػػيرا مميػػوف دوال 5100مػػف  أكثػػرتكمػػؼ 

 إلػػػىمميػػػوف دوالر، حيػػػث يصػػػرؼ معظميػػػا كرواتػػػب لمعػػػامميف، كمػػػا أكػػػد سػػػعي المنظمػػػة  511 إلػػػىسػػػترتفز  
 .تطوير اللدمات في شتى المجاالت

 
 بة"إسرازيل" في مينا  إيالت ترسوحاممة طازرات أمريكية  81

، فػي 54/5/1053 "، صػباح يػوـ الثالثػاءUSS Kearsargeالطػائرات األمريكيػة "رسػت حاممػة : 48عػرب 
 ميناء إيالت.

وعمػػـ أنػػو مػػف المعػػرر أف تمكػػث فػػي المينػػاء فػػي األيػػاـ العريبػػة، وضلػػؾ فػػي إطػػار التحػػرؾ الجػػاري لرسػػطوؿ 
 األمريكي في البحر المتوسط واللميج العربي.

 4/5/11.3.، 48عرب 
 

 من حزب "العمال" بسبب.. "مؤامرة ييودية" يليستقلورد بريطاني مسمم  .8
ق ػػدـ لػػورد بريطػػاني مسػػمـ اسػػتعالتو مػػف حػػزب العمػػاؿ المعػػارض عمػػى لمفيػػة تصػػريحات : يػػو بػػي آي -لنػػدف 

سػنوات جػراء ارتكابػو  4ن سبت إليو وحم ؿ فييػا مػا اعتبرىػا "مػؤامرة ييوديػة" مسػؤولية إدلالػو إلػى السػجف قبػؿ 
 أحد الطرؽ السريعة. حادث سير تسبب بعتؿ شلص عمى
سػػاعة مػػف مثولػػو أمػػاـ المجنػػة التنفيضيػػة الوطنيػػة لحػػزب العمػػاؿ بشػػ ف  14وتػػ تي اسػػتعالة المػػورد أحمػػد، قبػػؿ 

التصريحات المزعومة، والتي اتيـ فييا المؤسسات اإلعالمية البريطانية الممموكة مف قبػؿ ييػود بالتسػبب فػي 
 سجنو.

أوؿ  5998ارس المالػػي أف المػػورد أحمػػد، الػػضي اصػػب  عػػاـ وكانػػت صػػحيفة "التػػايمز"، ضكػػرت فػػي آضار/مػػ
مسػمـ يحمػػؿ ىػػضا المعػػب فػػي بريطانيػػا، أدلػػى بتمػػؾ التصػػريحات فػػي معابمػػة تمفزيونيػػة لػػالؿ زيػػارة قػػاـ بيػػا العػػاـ 
المالي إلى مسعط رأسو باكستاف، معتبرًا أف حكـ السػجف صػدر بحعػو "نتيجػة لػغوط الييػود الػضيف يممكػوف 

 مفزيوف في بريطانيا بسبب مواقفو الداعمة لمفمسطينييف بعطاع ازة".الصحؼ وقنوات الت
 5/5/11.3.الحياة، لندن، 

 
 بنا  جدار الفصل في الضفةأسيمت بمقاضاة شركة ىولندية  ترفض اليولنديةالحكومة  81

 مييفإسرائيرفلت الحكومة اليولندية معالاة شركة بناء ىولندية زودت معاوليف : العدس دوت كوـ -راـ اهلل 
بمعدات لبناء جدار الفصؿ العنصري في اللفة الغربية، ويػ تي الػرفض اليولنػدي كػرد عمػى طمػب فمسػطيني 

 بمعالاة شركة "ليما العابلة" اليولندية.
منظمة فمسػطينية لػـ تػضكر اسػميا تعػدمت  أف، اإلسرائيميوضكر الموقز االلكتروني لمعناة العاشرة في التمفزيوف 

الػػضيف يشػػرفوف عمػػى بنػػاء جػػدار الفصػػؿ  اإلسػػرائيمييفكورة ععػػب تزويػػدىا المعػػاوليف بػػدعوى لػػد الشػػركة المػػض
 العنصري بالمعدات والرافعات.
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 أنيػػا إالالموقػػز انػػو عمػػى الػػراـ مػػف رفػػض الحكومػػة اليولنديػػة لتعػػديـ دعػػوى لػػد الشػػركة اليولنديػػة  وألػػاؼ
محكمػة العػدؿ  أقرتػووف الػدولي وفعػًا لمػا "بناء جدار الفصؿ العنصري يعتبر لرقًا لعواعد العػان أف إلى أشارت

 الدولية في معرىا بمدينة الىاي اليولندية".
 5/5/11.3.القدس، القدس، 

 
 
 

 "إسرازيل"مندوبان ألمانيان يعرضان خريطة فمسطين بدً  من  :بتريوت" يسرازيلموقع " 83
األمػػـ المتحػػدة حلػػرا مػػؤتمرًا منظمػػة  فػػيف منػػدوبيف ألمػػانييف أقػػاؿ موقػػز "يسػػرائيؿ بتريػػوت" : ىاشػػـ الفلرانػػى

 تدمير دولة إسرائيؿ. فيلبناف وعرلا لريطة تعبر عف رؤيتيما  فيأقيـ 
أف اللريطػػػة تصػػػور دولػػػة إسػػػرائيؿ مكتوبػػػا عمييػػػا كممػػػة "فمسػػػطيف"، كمػػػا أف كػػػؿ  اإلسػػػرائيميوأولػػػ  الموقػػػز 

ف دولة إسػرائيؿ ليسػت جػزءا مػف المناطؽ التابعة إلسرائيؿ ممونة ب لواف عمـ السمطة الفمسطينية، ك شارة إلى أ
 ىضه المنطعة. فيالمستعبمية لرمـ المتحدة  اإلستراتيجية

 5/5/11.3.اليوم، السابع، مصر، 
 

نشا   عمىعاما  65  84  "إسرازيل"نكبة الفمسطينيين وا 
 نبيؿ السيمي

نشػاء إسػرائيؿ، فػي المعدمػة منيػا  ثمة أسػئمة تطػرح فػي الػضكرى اللامسػة والسػتيف لنكبػة الفمسػطينييف الكبػرى وار
التحوالت الديموارافية الحاصمة، ناىيؾ عما لـ تحععو إسرائيؿ مف أىداؼ عميا راـ احتالليػا لفمسػطيف وطػرد 

 شعبيا.
سرائيؿ عمى ركيزتيف أساسيتيف لفػرض صػورة ديموارافيػة تجعػؿ مػف الييػود  لعد اعتمدت الحركة الصييونية وار

مثمػػػت الركيػػػزة األولػػػى بارتكػػػاب المجػػػازر لطػػػرد االبيػػػة أكثريػػػة عمػػػى حسػػػاب العػػػرب الفمسػػػطينييف وأرلػػػيـ. ت
بػػػػدعـ  5948مجػػػػزرة فػػػػي عػػػػاـ  44الفمسػػػػطينييف مػػػػف أرلػػػػيـ. واسػػػػتطاعت العصػػػػابات الصػػػػييونية ارتكػػػػاب 

ألؼ فمسطيني مف أرلػيـ حتػى اللػامس عشػر مػف مايو/أيػار مػف  850بريطاني مطمؽ، مما أدى إلى طرد 
 .5948عاـ 

مدينػػة وقريػػة فمسػػطينية. ويعػدر عػػدد الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي بدايػػة عػػاـ  535وينتمػي ىػػؤالء الالجئػػوف إلػػى 
 بنحو ستة مالييف الجئ فمسطيني، منيـ نحو لمسة مالييف الجئ مسجميف في سجالت األونروا. 1053

% 5035% فسػوريا ولبنػاف 56%، ثـ اللػفة الغربيػة 11% منيـ، يميو قطاع ازة 45ويستحوض األردف عمى 
كما يوجد بلعة آالؼ مف الالجئيف في كؿ مف مصر والعراؽ والمنافي البعيدة، بيد أنيـ ايػر عمى التوالي، 

 مسجميف في األونروا ألسباب ملتمفة.
أمػػػا الركيػػػزة الثانيػػػة لفػػػرض الػػػديموارافيا اإلسػػػرائيمية فتجمػػػت فػػػي العيػػػاـ بعمميػػػة إحػػػالؿ لمميػػػاجريف الييػػػود فػػػي 

ألػػؼ ييػػودي مػػف  650اؽ اسػػتطاعت الحركػػة الصػػييونية جػػضب المنػػاطؽ الفمسػػطينية المحتمػػة. وفػػي ىػػضا السػػي
 5948ملتمؼ أنحاء العالـ ليصبحوا المادة البشرية إلسرائيؿ التػي أنشػئت فػي اللػامس عشػر مػف مايو/أيػار 

 بعد العياـ بعممية تطيير عرقي مبرمجة ومدروسة بشكؿ محكـ.
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 التطيير العرقي ومقدمات النكبة
، وىػػو تػػاري  5947نػػوفمبر/ تشػػريف الثػػاني  30صػػييوني فػػي فمسػػطيف مػػف امتػػدت حػػرب التطييػػر العرقػػي ال

تصويت مجمس األمـ المتحدة لصال  إنياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، ولطة األمـ المتحدة لمتعسيـ، 
 .5948مايو/ أيار  55إلى تاري  إنياء االنتداب البريطاني نفسو في 

% تعريبػػًا مػػف أرالػػي فمسػػطيف. 538كػػف الييػػود يمتمكػػوف سػػوى ، لػػـ ي5948وعنػػد نيايػػة االنتػػداب فػػي سػػنة 
، كاف عدد الييود لمسيف ألفا، وعندما اادروىا كاف العػدد قػد 5957وعندما احتؿ البريطانيوف فمسطيف عاـ 
 تلاعؼ عشر مرات فبمص نصؼ مميوف.

مػص لمسػة ماليػيف طػائرة بمب 14اشترى الييود أسمحة ومعدات مف الجيش البريطاني فػي فمسػطيف ومػف بينيػا 
، واشتبؾ لالليا عػرب فمسػطيف والصػياينة، 5948جنيو تشكؿ ىضه الفترة المرحمة األولى مف حرب فمسطيف 

فػػي حػػيف كػػاف مػػف المفػػروض أف يتحمػػؿ البريطػػانيوف مسػػؤولية حفػػاظ النظػػاـ، ولكػػنيـ تركػػوا المجػػاؿ لمييػػود 
 باحتالؿ أكبر جزء مف فمسطيف، ولـ يتدلموا إال عرليا.

إلى دمشؽ وبيروت والعاىرة  5947مسطينيوف بتنظيـ لجاف محمية لمدفاع عف النفس وتوجيوا مز نياية بدأ الف
وراـ االنتداب البريطاني، كانت الوكالػة الييوديػة  5948لمتزود بالسالح والتدرب عمى استلدامو. وفي بداية 

لفػا باإللػافة إلػى عشػرة آالؼ أ 35تسيطر عمميػا عمػى فمسػطيف إداريػا وعسػكريا. وبمػص تعػداد جػيش الياجانػا 
 معاتؿ مف وحدات الكومندوس البمماح وعصابتي اإلرجوف وشتيرف.

مػػف الثػػوار وأربعػػة  1500فػػي المعابػػؿ، لػػـ يعػػد ىنػػاؾ بعػػد سػػحؽ االنتػػداب البريطػػاني لمثػػورة الفمسػػطينية سػػوى 
ة فػوزي العػاوقجي. آالؼ متطوع عربي وفمسطيني أطمؽ عمييـ جيش اإلنعاض، والضيف دلمػوا عمػى دفعػات بعيػاد

كاف أماـ كؿ فمسطيني أو عربي بسالحو البسيط ستة ييود مزوديف بكافة  5948مايو/أيار  55أي أنو حتى 
 األسمحة الحديثة البرية والجوية.

بسػػيارة ممغومػػة، وتفجيػػر  16حػػدث تفجيػػراف متتاليػػاف. تفجيػػر السػػراي الكبيػػر فػػي يافػػا وقتػػؿ  5948مػػز بدايػػة 
يناير/كانوف الثاني، وقتؿ عشروف فمسطينيا. وعرؼ الحعػا أف الياجانػا كانػت  5في  فندؽ سميراميس بالعدس

قػاـ الصػياينة بعشػرات التفجيػرات فػي  5948وراء تفجير سػميراميس. لػالؿ األشػير الثالثػة األولػى مػف عػاـ 
عمميػات المدف والعرى وقتؿ فردي عمػى الطػرؽ باسػتلداـ المسػتعربيف لالصػياينة المتلفػيف بػزي عربػي لتنفيػض 

 لاصة(.
فػػػي حيفػػػا وحػػػدىا وفػػػي األسػػػبوعيف األلػػػرى مػػػف يناير/كػػػانوف الثػػػاني، قتػػػؿ المسػػػتعربوف عمػػػى الطرقػػػات مائػػػة 

سػحاؽ  55فمسطيني. في  فبراير/شباط، اتجيت وحدات مف الياجانا والبمماح لطرد الفمسطينييف مػف قػراىـ. وار
 قرية قيسارية في قلاء حيفا وتدميرىا. رابيف، لابط البمماح الميداني، كاف المشرؼ عمى طرد فمسطينيي

في تؿ أبيػب، كػاف األربعػاء العاشػر مػف مػارس/آضار يومػا حاسػما بعيػادة الياجانػا، حيػث أنيػوا مسػودة اللطػة 
التي ولعت فييا التفاصػيؿ النيائيػة لكيفيػة طػرد الفمسػطينييف وألػض أمالكيػـ. كتػب بػف اوريػوف فػي مضكراتػو 

 سمة تؤدي إلى ىدـ البيوت وطرد السكاف"."في كؿ ىجـو يجب إيعاع لربة حا
تعػػرر أف يعػػـو كػػؿ مػػف العػػادة العسػػكرييف آنػػضاؾ وىػػـ عبػػد العػػادر الحسػػيني وحسػػف سػػالمة وفػػوزي العػػاوقجي 
بعمميػػات منفصػػمة، لػػـ يكػػف ىنػػاؾ تنسػػيؽ وضلػػؾ سػػاعد الجانػػب الصػػييوني. توجػػو عبػػد العػػادر الحسػػيني قائػػد 

بدوف جدوى. اشترى بعػدىا السػالح بعػد رىػف أرض جػده وتوجػو  منطعة العدس إلى دمشؽ طمبا لمسالح ولكف
 لمدفاع عف قرية العسطؿ المشرفة عمى طريؽ العدس، واستشيد في تمؾ المعركة.
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 اإلخالل في الميزان الديموغرافي
اتبعػػت الحركػػة الصػػييونية ووليػػدتيا إسػػرائيؿ سياسػػات محػػددة لفػػرض إسػػتراتيجيتيا المتمثمػػة فػػي فػػرض واقػػز 

سػػرائيؿ إلػػى تييئػػة الظػػروؼ لجػػضب االبيػػة ييػػود تيويػػدي، ف مػػف جيػػة سػػعت المنظمػػات الصػػييونية الملتمفػػة وار
 العالـ إلى فمسطيف المحتمة بعد طرد أىميا ومصادرة أرليـ.

 
ولػػـ تتوقػػؼ تمػػؾ السياسػػات بعػػد إنشػػاء إسػػرائيؿ، حيػػث لعبػػت الزيػػادة الطبيعيػػة لمييػػود فػػي فمسػػطيف وموجػػات 

رتفػاع مجمػوع الييػود فػي فمسػطيف المحتمػة ليصػؿ إلػى سػتة ماليػيف واثنػيف وأربعػيف اليجرة الييوديػة دورًا فػي ا
% مػف الييػود الشػرقييف 36% منيـ ىـ مف الييود الغربييف األشكناز، و40، 1053ألؼ ييودي بحموؿ عاـ 

% مػػف إجمػػالي 14السػػفارديـ، فػػي حػػيف شػػكؿ ييػػود الصػػابرا ألب ييػػودي مػػف مواليػػد فمسػػطيف المحتمػػة نسػػبة 
 ود دالؿ حدود فمسطيف التاريلية.اليي

وقد رافؽ العمؿ الصييوني لتحعيؽ األىداؼ الصييونية اإلستراتيجية في فمسطيف مصادرة واحػتالؿ مزيػد مػف 
األرض الفمسطينية وتيويدىا بغيػة تغييػر معالميػا الجغرافيػة والعمػؿ بعػد ضلػؾ عمػى فػرض فكػرة ييوديػة الدولػة 

 جغرافي.الصييونية ببعدييا الديموارافي وال
 5948وفي جانب عمميات الطرد تشير الدراسات الملتمفة إلى أف العصابات الصييونية قد طػردت فػي عػاـ 

فمسػػػطيني،  5400000% مػػػف مجمػػػوع الشػػػعب الفمسػػػطيني البػػػالص 65( ألػػػؼ فمسػػػطيني شػػػكموا آنػػػضاؾ 850ل
 الجئ فمسطيني. ستة مالييف 1053ليطمؽ عمييـ لعب الجئيف ويصب  مجموعيـ في بداية العاـ الحالي 

في المنػاطؽ الفمسػطينية الناجيػة مػف االحػتالؿ، أي  5948وتركز معظـ الالجئيف الفمسطينييف إثر نكبة عاـ 
% مف الالجئيف الفمسطينييف لمتوجو إلى الػدوؿ العربيػة 5935%. في حيف الطر 8035في اللفة والعطاع 

العديػػد مػػنيـ إلػػى منػػاطؽ جػػضب اقتصػػادية فػػي  الشػػعيعة، سػػوريا واألردف ولبنػػاف ومصػػر والعػػراؽ، بينمػػا توجػػو
أوروبػػا وأميركػػا، وكػػضلؾ إلػػى دوؿ اللمػػيج العربيػػة، وقػػد تغيػػرت اللريطػػة الديموارافيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني بعػػد 

إثر احتالؿ اللفة والعطاع، ليطمؽ عمييـ  5967ألؼ فمسطيني في عاـ  460طرد الجيش اإلسرائيمي لنحو 
 مميوف نازح فمسطيني. 536العاـ الحالي لعب نازح ويصب  مجموعيـ لالؿ 

% مػػف مسػػاحة 78وي شػػار إلػػى أنػػو قػػد صػػمد فػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية التػػي أنشػػئت عمييػػا إسػػرائيؿ والبالغػػة 
ألػؼ عربػي فمسػطيني تركػزت اػالبيتيـ فػي  555كيمومترات مربعة، نحو  17009فمسطيف التاريلية المعدرة بػ

 مميوف عربي فمسطيني. 536إلى  1053 الجميؿ الفمسطيني، ووصؿ عددىـ في عاـ
% مػػػف األرض التػػػي 1% مػػػف السػػػكاف ف نيػػػا ال تمتمػػػؾ سػػػوى 10وراػػػـ أف األقميػػػة العربيػػػة تشػػػكؿ أكثػػػر مػػػف 

أنشئت عمييا إسرائيؿ. والالفت أنػو بسػبب الزيػادة الطبيعيػة العاليػة بػيف الفمسػطينييف، ارتفػز مجمػوعيـ ليصػؿ 
 ، حسب الجياز اإلحصائي الفمسطيني.1053العاـ الحالي  مميوف عربي فمسطيني في بداية 5536إلى 
 

 ماذا عن الخريطة الديموغرافية الراىنة؟
راػـ السياسػػات اإلسػرائيمية السػػكانية لػػالؿ الععػود المالػػية مػف االحػػتالؿ، والتػػي أدت إلػى عمميػػات ترانسػػفير 

فػػ ف االبيػػة الفمسػػطينييف  عامػػًا مػػف النكبػػة، 65ملطػػط ليػػا مسػػبعًا شػػممت نحػػو ثمثػػي الشػػعب الفمسػػطيني بعػػد 
 تتركز في حدود فمسطيف التاريلية وفي الدوؿ العربية المجاورة.
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% مػنيـ 50، فػ ف نحػو 1053مميوف فمسطيني لالؿ العاـ الحػالي  5536وتشير المعطيات إلى أنو مف بيف 
% أيلػًا 50ا يتمركزوف في فمسطيف التاريلية. في حيف تعطف النسبة الباقية مف الشعب الفمسطيني ومعػدارى

 مف إجمالي الشعب الفمسطيني لارج فمسطيف في المنافي العريبة والبعيدة.
% مػف مجمػػوع 80وتعػدر نسػبة الفمسػطينييف المعيمػيف فػي فمسػطيف وحوليػا فػي الػدوؿ العربيػة المجػاورة بنحػو 

يموارافي مػػز الشػػعب الفمسػػطيني، وىػػضا بػػدوره يعتبػػر رصػػيدًا إسػػتراتيجيًا لمعػػرب الفمسػػطينييف فػػي صػػراعيـ الػػد
 إسرائيؿ التي تسعى مؤسساتيا الملتمفة لفرض اآلمر الواقز التيويدي في فمسطيف التاريلية.

إلى قرابة ثمانية مالييف وعشػرة آالؼ نسػمة.  1053في معابؿ ضلؾ وصؿ مجموع سكاف إسرائيؿ بحموؿ عاـ 
 658تصػػؿ إلػػى مميػػوف و % وب رقػػاـ مطمعػػة1037%، فيمػػا نسػػبة المػػواطنيف العػػرب 7533يشػػكؿ الييػػود نحػػو 

 5967ألؼ عربي فمسػطيني، حيػث يتلػمف الػرقـ المػضكور سػكاف ىلػبة الجػوالف السػورية المحتمػة منػض عػاـ 
 % مف المسيحييف اير العرب.4أيلًا. ىضا إلافة إلى 

وتبعػػػى اإلشػػػارة إلػػػى أنػػػو بعػػػد مػػػرور لمسػػػة وسػػػتيف عامػػػا عمػػػى إنشػػػاء إسػػػرائيؿ ونكبػػػة الفمسػػػطينييف الكبػػػرى 
( فػػ ف ركػػائز المشػػروع لػػـ تكتمػػؿ بعػػد، سػػواء فػػي شػػعيا البشػػري أو المػػادي أي األرض، فثمػػة 1053-5948ل

حمعػػػػات مفعػػػػودة ولػػػػـ تكتمػػػػؿ، فاالسػػػػتيطاف عمػػػػى أشػػػػده والموازنػػػػات الملصصػػػػة لػػػػضلؾ ليػػػػر دليػػػػؿ، واإلنسػػػػاف 
، مػػف لػػالؿ 5967، أو المحتمػػة عػػاـ 5948الفمسػػطيني مالحػػؽ فػػي أرلػػو سػػواء فػػي فمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ 

حياتو صعبة، أو محاولة أسرلتو، وجعمو ىامشػيًا فػي أرض أجػداده وآبائػو، وتبعػًا لػضلؾ تسػعى المؤسسػة  جعؿ
 اإلسرائيمية إلى ترسي  فكرة ييودية الدولة الصييونية عمى األرض عبر وسائؿ وسياسات ملتمفة.

 4/5/11.3.، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إعادة بنا  المنظمة: الضرورة واإلمكان 85
 ريىاني المص

في مناسبة حمػوؿ الػضكرى التاسػعة واألربعػيف لت سػيس منظمػة التحريػر الفمسػطينية لوالولػوج إلػى اللمسػيف( ال 
يزاؿ سؤاؿ يطرح نفسو ب لحاح متزايد: ىؿ يمكف إصػالح المنظمػة، أـ أف المطمػوب ىػو إيجػاد منظمػة جديػدة 

إعػػػادة بنائيػػػا عمػػػى أسػػػس جامعػػػة بديمػػػة، أـ ال حاجػػػة لممنظمػػػة بعػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى الدولػػػة، أـ أف المطمػػػوب 
وديموقراطية وتعددية، بما يلمف شراكة حعيعيػة مػف ملتمػؼ ألػواف الطيػؼ السياسػي واالجتمػاعي الفمسػطيني 

 في جميز أماكف تواجد الشعب الفمسطيني دالؿ الوطف ولارجوإ
 ىضا السؤاؿ، بؿ ىضه األسئمة الصعبة، ليس مف السيؿ تعديـ إجابة معنعة وسريعة عنيا.

ػػ و توقيػػز اتفػػاؽ أوسػػمو لػػربة قاصػػمة لممنظمػػة، ألنػػو فصػػؿ مػػا بػػيف األرض والشػػعب والعلػػية، وأدى إلػػى وج 
تعسػػػيـ األرض إلػػػى أجػػػزاء، والشػػػعب إلػػػى تجم عػػػات، والعلػػػية إلػػػى قلػػػايا ومراحػػػؿ انتعاليػػػة ونيائيػػػة، وقػػػدمت 

ريليػة، وأبػدت التزاميػا % مػف أرض فمسػطيف التا78منظمة التحرير في "أوسمو" اعتراًفا ضىبًيا ب سرائيؿ عمػى 
بالمفاولػػػات ك سػػػموب وحيػػػد لحػػػؿ الصػػػراع، ومػػػا يعنيػػػو ضلػػػؾ مػػػف تلػػػؿض عػػػف المعاومػػػة وأوراؽ العػػػوة واللػػػغط 
المتعددة، بما فييا المجوء إلػى الشػرعية الدوليػة والعػانوف الػدولي وميثػاؽ األمػـ المتحػدة وقراراتيػا؛ وضلػؾ معابػؿ 

قامػة سػمطة حكػـ وعد ب نياء التفػاوض عمػى العلػايا األساسػية ، والتوصػؿ إلػى تسػوية لػالؿ لمسػة أعػواـ، وار
 ضاتي معيدة بعيود اميظة، واالعتراؼ بالمنظمة والشعب مف دوف االعتراؼ بحعوقو.
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وزادت الطيف بمة "التعديالت" التي أجريت عمى الميثػاؽ الػوطني التػي كػادت أف تنيػي مػا يجمػز الفمسػطينييف 
، وال يػػزاؿ 5999ينية، كػػاف مػػف المفتػػرض أف تعػػـو فػػي أيػػار مػػف العػػاـ معابػػؿ وىػػـ ب مكانيػػة قيػػاـ دولػػة فمسػػط

لى أجؿ اير مسم ى. 1053السعؼ الزمني مفتوًحا حتى اآلف في أيار   وار
في ىضا السياؽ، كاف مف الطبيعي أف يتراجز دور المنظمة بعد توقيز اتفاؽ أوسمو ألنو قػـز الشػعب واألرض 

، وبعد أف اتل  لممزيد مف الناس أف ما يجري ىو تصػفية ولػيس والتصرىما في اللفة الغربية وقطاع ازة
تسوية عادلة أو متوازنة لمعلية الفمسطينية، ما أوصؿ المنظمة إلى حالة تشبو الشمؿ، وتعد مت السمطة عمى 
حسػػػاب المنظمػػػة، ف صػػػبحت ىػػػي مركػػػز ثعػػػؿ العمػػػؿ السياسػػػي الفمسػػػطيني، لصوًصػػػا فػػػي ظػػػؿ كػػػوف رئػػػيس 

 ة السمطة، وبعد أف أصبحت نفعات المنظمة بنًدا فرعًيا مف موازنة السمطة.المنظمة يجمز معيا رئاس
 

 منظمة بديمة؟
إزاء ىضا الواقز السيئ، جرت محاوالت لت سيس منظمة تحرير جديدة بديمة أو موازيػة مػف الفصػائؿ العشػر أو 

ودولػػػي يمنػػػز مػػػف شلصػػػيات فمسػػػطينية مسػػػتعمة، ولكنيػػػا فشػػػمت فشػػػاًل ضريًعػػػا، ألنيػػػا اصػػػطدمت بعػػػرار عربػػػي 
إصالح المنظمة وتفعيميا وتجديدىا، كما يمنز إقامة منظمة تحرير جديدة أو موازية، ألف تفعيػؿ المنظمػة أو 
إيجاد منظمة جديدة يعرقؿ الملططات الرامية إلى تصفية العلية الفمسطينية. ىضه التصفية بحاجة إلى بعػاء 

باسػػـ الشػػعب الفمسػػطيني، ألنػػو مػػف دوف ىػػضا  المنظمػػة ك طػػار مشػػموؿ حتػػى توقػػز عمػػى التسػػوية لالتصػػفية(
 التوقيز لف ت لض عممية التصفية الشرعية التي تحتاجيا.

وبعػػد اتلػػاح وصػػوؿ المفاولػػات الثنائيػػة إلػػى طريػػؽ مسػػدود، بػػرزت الحاجػػة إلػػى المنظمػػة مجػػددًا، مػػا فػػت  
التػػػي ال تػػػزاؿ  الػػػضي اتفعػػػت فيػػػو فصػػػائؿ المنظمػػػة وتمػػػؾ 1005الطريػػػؽ لصػػػدور "إعػػػالف العػػػاىرة" فػػػي آضار 

لارجيػػا، لصوًصػػا حركتػػي "حمػػاس" والجيػػاد اإلسػػالمي؛ عمػػى تفعيػػؿ وتطػػوير منظمػػة التحريػػر، مػػف لػػالؿ 
تشػػكيؿ لجنػػة تلػػـ الفصػػائؿ وأعلػػاء المجنػػة التنفيضيػػة لممنظمػػة واألمنػػاء العػػاميف وشلصػػيات مسػػتعمة وىيئػػة 

س الػػوطني حيثمػػا أمكػػف ضلػػؾ، رئاسػػة المجمػػس الػػوطني لالجتمػػاع مػػف أجػػؿ التحلػػير لععػػد انتلابػػات المجمػػ
بحيث يشارؾ فييا جميػز الفصػائؿ، وبمػا يلػمف لػـ المنظمػة لملتمػؼ ألػواف الطيػؼ السياسػي واالجتمػاعي 

 الفمسطيني.
وبػػرزت الحاجػػة إلػػى المنظمػػة أيلػػًا بعػػد "انعػػالب حمػػاس" ووقػػوع االنعسػػاـ بعػػد حصػػوليا عمػػى أامبيػػة معاعػػد 

 مما دفز "فت " إلى المنظمة التي ال تزاؿ تعودىا. المجمس التشريعي وتشكيميا حكومة بمفردىا،
لػـ ي طبػؽ "إعػالف العػاىرة" فػي مػػا يتعمػؽ بععػد االجتمػاع إال  بعػد توقيػػز "اتفػاؽ العػاىرة" لممصػالحة الوطنيػة فػػي 

، الػػضي نػػص  عمػػى تشػػكيؿ إطػػار قيػػادي مؤقػػت لػػالؿ الفتػػرة االنتعاليػػة التػػي تبػػدأ بتشػػكيمو وتنتيػػي 4/5/1055
ات المجمػػس الػػوطني، وحػػدد االتفػػاؽ صػػالحيات اإلطػػار العيػػادي المؤقػػت بدقػػة عمػػى أف تكػػوف بػػ جراء انتلابػػ

 قرارتو اير قابمة لمتعطيؿ بما ال يتعارض مز صالحيات المجنة التنفيضية لمنظمة التحرير.
ـ  تشكيمو بعد ضلؾ ىي لجنة تفعيؿ وتطوير المنظمػ ة، التػي لـ يتـ االلتزاـ بما جاء في اتفاؽ العاىرة، ألف ما ت

اجتمعت لػالؿ العػاميف المالػييف ثػالث مػرات، وكانػت لجنػة استشػارية ال تممػؾ صػالحيات اتلػاض العػرارات، 
وانحصر عمميا ب عداد قانوف االنتلابات لممجمس الوطني الضي لـ ينجز بصورتو النيائية حتى اآلف، كما لـ 

الشروع في تسػجيؿ النػالبيف الفمسػطينييف يتـ تشكيؿ لجنة لضشراؼ عمى انتلابات المجمس الوطني، ولـ يتـ 
المنتشػػريف فػػي بمػػداف الطػػوؽ وفػػي ملتمػػؼ أركػػاف الكػػرة األرلػػية، ولػػـ يػػتـ استكشػػاؼ مػػدى اسػػتعداد البمػػداف 
العربية واألجنبية التي تستليؼ الالجئيف الفمسطينييف لمموافعػة عمػى إجػراء انتلابػات المجمػس الػوطني عمػى 
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راء االنتلابػػات لػػيس جػػدًيا أو لػػيس ىنػػاؾ اسػػتعداد لتحمػػؿ عواقبػػو فػػي ظػػؿ أرالػػييا، مػػا يعكػػس أف العػػرار بػػ ج
استمرار الفيتو العربي والدولي واإلسرائيمي عمػى تفعيػؿ وتطػوير منظمػة التحريػر، فلػاًل عػف إعػادة بنائيػا أو 

 إيجاد منظمة تحرير جديدة أو بديمة.
 

 إبداعات جديدة
تفػاؽ أوسػمو لػـ يعػض عمػى الوطنيػة الفمسػطينية، بػؿ أحػدث إف تراجز دور المنظمػة ك حػد العواقػب الكارثيػة ال

فرااػػًا جػػرت محػػاوالت لممئػػو عبػػر تشػػكيؿ لجػػاف العػػودة الفمسػػطينية عمػػى امتػػداد العػػالـ، وعبػػر نيػػوض الػػدور 
بػػداعات نلػػالية لػػـ تنعطػػز 5948الػػوطني والنلػػالي لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي أرالػػي  ، ومػػف لػػالؿ أشػػكاؿ وار

التطبيػز وتنظػيـ معاومػة شػعبية ب شػكاؿ ملتمفػة، كػاف مػف أبرزىػا معاومػة قريتػي  عبر لجنة المعاطعة ومعاومة
بمعػػيف ونعمػػػيف وايرىمػػػا مػػػف البمػػدات والعػػػرى والمليمػػػات، والتصػػػدي المسػػتمر لالسػػػتيطاف والجػػػدار، وصػػػمود 
شػػعبنا فػػي العػػدس، ومبػػادرات إقامػػة قػػرى بػػاب الشػػمس والكرامػػة وأحفػػاد يػػونس وايرىػػا عمػػى األرالػػي الميػػددة 

المصػػادرة واالسػػتيطاف، وموجػػات التلػػامف مػػز األسػػرى الػػضيف سػػطروا نمػػاضج بطوليػػة فػػي اإللػػرابات عػػف ب
الطعاـ التي تمكنت مف جعؿ األمعاء اللاوية تنتصػر عمػى الدولػة المتفوقػة عسػكريًا والحاصػمة عمػى السػالح 

العسكري، لصوصػًا  النووي، والصمود البطولي لمشعب الفمسطيني في قطاع ازة في وجو الحصار والعدواف
، حيػػث لػػـ يحعػػؽ العػػدواف أىدافػػو 1051، وأوالػػر 1009وبدايػػة  1008فػػي العػػدوانيف األليػػريف، فػػي أوالػػر 

 وانتصر الشعب الفمسطيني ب سره وأحرار العالـ لصمود العطاع ومعاومتو الباسمة.
 

 المشروع الوطني:   إجماع
روع الصػييوني لػـ يغمػؽ، وأف أىدافػو وأطماعػو جضريػة ت سيسًا عمى ما سبؽ، ف ف االتلاح المتزايػد بػ ف المشػ

ال تعبؿ التسوية والحموؿ الوسط، وفشؿ طريؽ أوسمو وما يسمى "عمميػة السػالـ" والمفاولػات الثنائيػة برعايػة 
أميركيػػة وعػػدـ تحعيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف الحعػػوؽ واألىػػداؼ والمصػػال  الفمسػػطينية؛ يطػػرح مجػػدًدا أىميػػة إعػػادة 

ريؼ المشروع الوطني ولرورة إيجػاد منظمػة جامعػة وقيػادة واحػدة كطريػؽ لػروري إلحيػاء بناء أو إعادة تع
العلػية الوطنيػة. يعػزز مػا سػبؽ أف الحصػوؿ عمػى مكانػة الدولػة المراقبػة فػي األمػـ المتحػدة تحعػؽ فػي وقػػت 

مػا يعنػي مت لر وبعد أف أصب  تجسيدىا عمى األرض بحكـ الحعائؽ االحتاللية صعبًا إف لـ نعؿ مسػتحياًل، 
أف الدولػػة المراقبػػة ال يمكػػف أف تتجس ػػد حاليػػًا عمػػى األرض، وبالتػػالي ال يمكػػف أف تحػػؿ محػػؿ المنظمػػة عمػػى 

 األقؿ منض اآلف وحتى إشعار آلر.
يلػػاؼ إلػػى مػػا سػػبؽ أف المشػػروع الػػوطني لػػـ يعػػد مجمعػػًا عميػػو: ىػػؿ ىػػو العػػودة والتحريػػر، أـ إقامػػة دولػػة 

تعريػر المصػير وحػؽ الالجئػيف بػالعودة والتعػويض، أـ إقامػة دولػة  ولػماف حػؽ 5967فمسطينية عمى حدود 
عمػػػى أسػػػاس أف "لػػػيس  5967معابػػػؿ التلمػػػي عػػػف حػػػؽ العػػػودة، أـ إقامػػػة دولػػػة عمػػػى مػػػا تيس ػػػر مػػػف أرالػػػي 

 باإلمكاف أبدع مما كاف"، و"إنعاض ما يمكف إنعاضه"إ
ال تعػرض ولػيس باإلمكػاف أف  وحتػى اآلف أف إسػرائيؿ 5995أولحت مسيرة المفاولات منض مؤتمر مدريػد 

تعرض حاًل أو تسوية تحعؽ الحػد األدنػى مػف الحعػوؽ الفمسػطينية، وأف االحػتالؿ لطػر يسػتيدؼ الجميػز وال 
يفػػرؽ جوىريػػًا بػػيف فمسػػطيني وآلػػر، بػػيف "فػػت " و"حمػػاس" وايرىمػػا مػػف الفصػػائؿ، بػػيف معتػػدؿ ومتطػػرؼ، بػػؿ 

 تاري  ويحاوؿ مصادرة الحالر والمستعبؿ.يستيدؼ الجميز، األرض والشعب والحعوؽ، كما زيؼ ال
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إف ىػػػػضا الواقػػػػز يطػػػػرح قاسػػػػما مشػػػػتركا مػػػػف شػػػػ نو توحيػػػػد الفمسػػػػطينييف إضا تػػػػوفرت اإلرادة الالزمػػػػة لعيػػػػاداتيـ 
وعناصػػرىـ الحيػػة والفاعمػػة، ألف مػػا يجمعيػػـ أكبػػر ممػػا يفػػرقيـ، مػػز أىميػػة االعتػػراؼ باللصػػائص والظػػروؼ 

 عاًما عمى النكبة. 65مسطينية الملتمفة بعد الملتمفة التي عاشتيا التجمعات الف
وانعسػاميا  5994بعد أف جرت مياه كثيرة، وتول دت مصال  متنوعة، لصوًصا بعد ت سيس السمطة في العػاـ 

، أصػػب  الحفػػاظ عمػػى السػػمطة والصػػراع عمييػػا بػػالراـ مػػف أنيػػا معيػػدة بعيػػػود 1007إلػػى سػػمطتيف فػػي العػػاـ 
اقتصػادية واتلػاح عػدـ وجػود أفػؽ لتحوليػا إلػى دولػة ىػو اليػدؼ، فػ ضا تػـ اميظة والتزامػات أمنيػة وسياسػية و 

الحديث عف إعادة االعتبار لمصراع باعتباره صراًعا بيف شعب تحػت االحػتالؿ واالحػتالؿ؛ تػتـ اإلشػارة عمًنػا 
أو سػػػػرًا إلػػػػى أف ضلػػػػؾ سػػػػيؤدي إضا تػػػػرجـ عمػػػػى األرض إلػػػػى انييػػػػار السػػػػمطة وحرمػػػػاف المػػػػوظفيف وعػػػػائالتيـ 

ضا تػػـ التفكيػػر بالتػػدويؿ  -بصػػفتيا المحػػرؾ االقتصػػادي الرئيسػػي  -فيديف مػػف السػػمطة والمسػػت مػػف رواتػػبيـ، وار
حتى بعد الحصوؿ عمى الدولة المراقبة يتـ التحضير مػف الشػيء نفسػو وعواقػب انييػار السػمطة. وكػضلؾ األمػر 

عانونيػة واإلعالميػة والشػعبية عنػد الحػديث عػف المعاومػة أو المعاطعػة بكػؿ أشػكاليما السياسػية والجماىيريػة وال
والعسكرية. طبًعا إف ىضا حدث ويحدث ما دامت نعطة االنطالؽ والغاية ىػي السػمطة، وسػيبعى الولػز عمػى 
حالو وفي ظؿ سياسة انتظارية إضا لـ تتـ مراجعة واقز السمطة وشكميا ودورىػا وولػعيا فػي مكانيػا الطبيعػي 

 عيؽ األىداؼ الوطنية.كمجرد أداة مف أدوات المنظمة تستلدميا لتح
إف ىػػضا يفػػرلض التفكيػػر جػػدًيا بػػ ف تكػػوف المنظمػػة ولػػيس السػػمطة ىػػي المػػدلؿ إلعػػادة بنػػاء النظػػاـ السياسػػي 

 الفمسطيني، ألف المنظمة ال تعز تحت ت ثير اللغوط نفسيا التي تعز السمطة تحت ت ثيرىا.
ف ينفػضوا ضلػؾ، ألف االعترالػات األميركيػة ف ضا اتفؽ الفمسطينيوف عمى إعادة بناء أو تفعيػؿ المنظمػة يمكػف أ

لػة  واإلسرائيمية لوالعربية( لف تتمكف مف منز تطبيؽ ضلؾ، أما إضا قررت السمطة الواقعة تحت االحتالؿ والممو 
ليػػا  مػف تبرعػات المػانحيف ومػف أمػواؿ العائػدات الجمركيػة الفمسػطينية التػي تجمعيػا الحكومػة اإلسػرائيمية وتحو 

  يناسب االحتالؿ والمانحيف أو كمييما ف نيا تتعرض لمععاب.لمسمطة أي قرار ال
ىضا ال يعني أف عممية إعادة بناء المنظمة ستكوف سيمة ولف تعرض الفمسطينييف لملغوط والععوبات، ولكف 
ت ثيرىػػا سػػيكوف أقػػؿ، لصوًصػػا أنيػػا ستشػػمؿ الشػػعب الفمسػػػطيني كمػػو، الػػضي يعػػيش أكثػػر مػػف نصػػفو لػػػارج 

 الت ثير المباشر لالحتالؿ. فمسطيف، أي ليس تحت
لمػاضا إعػادة البنػاء مطروحػة عمػى الفصػائؿ الحاليػػة ولػيس عمػى فصػائؿ وحركػات اجتماعيػة جديػدة فعػػطإ ألف 
ىضه الفصائؿ ال تزاؿ تحظى بت ييد نسبة ال ب س بيا مف الشعب الفمسطيني وال يوجػد منػافس جػدي ليػا حتػى 

تطرحيػػػا الفصػػػائؿ راػػػـ التنػػػازالت والتراجعػػػات تلػػػعيا فػػػي  اآلف عمػػػى األقػػػؿ، كمػػػا أف البػػػرامج التػػػي ال تػػػزاؿ
ف بشػػكؿ ايػػر عميػػؽ وال  ف بتفػػاوت، مػػز االحػػتالؿ وملططاتػػو، وألف برامجيػػا تتلػػمف التزاميػػا لوار تصػػادـ، وار
يترجـ عمميًا( ب عادة بناء أو تفعيؿ المنظمة وبتوحيد حركة الشعب الفمسطيني في إطار واحد، وألف الفصائؿ 

رىاصػات لكنيػػا ال تكفػػي إلطػػالؽ عمميػػة والحركػات الجديػػد ة المنافسػػة جػػديًا لػػـ تظيػر بعػػد مػػز ظيػػور بػػوادر وار
 إعادة بناء جديدة لممنظمة بمعزؿ عف فصائميا أو بمواجيتيا كميًا.

إف نعػػي العػػديـ كمًيػػا عمػػى الػػراـ مػػف أنػػو ال يػػزاؿ قائمػػًا ومػػف دوف والدة الفصػػائؿ والحركػػات الجديػػدة قفػػزة فػػي 
حؿ محػػؿ الفصػػائؿ الشػػائلة والميترئػػة العناصػػر المحميػػة والجيويػػة والعشػػائرية والفئويػػة المجيػػوؿ، بحيػػث سػػت

 والطائفية والفردية، وعندىا سنندـ حيث ال ينفز الندـ.
وتحتػػاج المنظمػػة بعػػد أعػػواـ طويمػػة مػػف الترىػػؿ والشػػمؿ، وبعػػد ميػػراث نظػػاـ المحاصصػػة الفصػػائمي والتلػػلـ 

لفئوية والفردية، وبعد تغير الظروؼ والمعطيات، إلى إعادة بنػاء ورسػـ الوظيفي البيروقراطي وتفشي الفساد وا
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لارطػػة سياسػػية فمسػػطينية جديػػدة تتناسػػب مػػز المتغي ػػرات والمسػػتجدات، لصوصػػًا بعػػد فشػػؿ االسػػػتراتيجيات 
د المعتمدة وتغيير الميثػاؽ مػف دوف اسػتكماؿ العمميػة وال العػودة إلػى الميثػاؽ العػديـ، وال إلػى بمػورة ميثػاؽ جديػ

يكػػرس الحعػػوؽ األساسػػية، ويسػػتجيب لملبػػرات والمسػػتجدات، ويبنػػي عمػػى الوثػػائؽ التػػي كانػػت محػػؿ إجمػػاع 
 ويعمؿ عمى تطويرىا بما يوفر انطالقة جديدة لمعلية الفمسطينية وأداة تجسيدىا المنظمة.

ىػضا يتطمػب إف الحاجة أـ االلتراع، والشعب الفمسطيني بحاجة إلػى نيلػة جديػدة إلحيػاء قلػيتو الوطنيػة، و 
ضا تجاوبػػت  ف بػػبطء، ولكنػػو سػػيتحرؾ بسػػرعة أكبػػر، وار إعػػادة بنػػاء المنظمػػة، وىػػو بػػدأ بػػالتحرؾ بيػػضا االتجػػاه وار
ضا لػـ تتجػاوب فيػي سػت غير إضا  العيادات والفصائؿ مز احتياجات التغيير والتجديد واإلصالح فػ ىاًل وسػياًل، وار

 لـ تتغير.
 5/5/11.3.، السفير، بيروت
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 عمي بدواف
أعادت وقائز التغريبة الجديدة لفمسطينيي سورية ومليـ اليرموؾ عمى وجو التحديد، الصورة الحية لنكبة العاـ 

 ومفاعيميا التي ما زالت حتى اآلف راسلة في ضاكرة حية لمشعب الفمسطيني. 5948
سػػكاف ملػػيـ اليرمػػوؾ، ومعػػو مليمػػات وتجمعػػات حنػػدرات كمػػا أعػػادت تمػػؾ التغريبػػة، وحالػػة النػػزوح الكبيػػر ل

والحسػػينية والسػػػبينة وايرىػػػا، رسػػػـ وترسػػي  صػػػورة النكبػػػة ووقائعيػػػا فػػي وجػػػداف ومشػػػاعر وأحاسػػػيس األجيػػػاؿ 
الجديدة مف الفمسطينييف الضيف ولدوا في المنافي والشتات بعيدًا عف الوطف الفمسطيني ولـ يشيدوا ب ـ أعيػنيـ 

، وقػد ارتػوت وأتلمػت ضاكػرتيـ بوقػائز النكبػة المنعولػة بػالتواتر الشػفيي عمػى لسػاف 5948حعيعػة مػاجرى عػاـ 
 آبائيـ وأجدادىـ الضيف لرجوا مف حيفا وعكا ويافا والمد والرممة وصفد...

وفي صورة تمؾ التغريبة ووقائعيا، عادت وكالة "األونػروا" إلااثػة وتشػغيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف إلػى صػدارة 
رىػػػػا الػػػػضي لعبتػػػػو فػػػػي السػػػػنوات األولػػػػى مػػػػف عمػػػػر النكبػػػػة الفمسػػػػطينية، حيػػػػث طػػػػوابير الالجئػػػػيف موقعيػػػػا ودو 

، فباتت معارىا ومراكزىػا 5949الفمسطينييف عمى أبواب ومراكز التوزيز التي أقامتيا وكالة األونروا منض العاـ 
جميف فػػي سػػجالت وقيػػود اآلف وفػػي اسػػتعادة لوقػػائز النكبػػة األولػػى تغػػص بعمػػوـ الالجئػػيف الفمسػػطينييف الم سػػ

الوكالة في سورية، وبات مركز "األليانس" الواقػز وسػط مدينػة دمشػؽ وفػي حػي األمػيف تحديػدًا مػوئاًل لطػالبي 
 المساعدة منيـ.

إف وقػائز تمػػؾ الصػورة نجػػدىا اآلف والػحة المعػػالـ، فػػي تػزاحـ الالجئػػيف الفمسػطينييف فػػي سػورية أمػػاـ مراكػػز 
لوكالػػػة مػػػالضًا ليػػػـ فػػػي قلػػػاياىـ اليوميػػػة الحياتيػػػة المتعمعػػػة باإلااثػػػة والرعايػػػة "األونػػػروا"، الػػػضيف وجػػػدوا فػػػي ا

الصػػحية واالجتماعيػػة والتعميميػػة. فعػػد باتػػت مراكػػز الوكالػػة بدمشػػؽ وعمػػـو التجمعػػات الفمسػػطينية فػػي سػػورية 
عػػاـ تغػػص بالفمسػػطينييف مػػف طػػالبي المعونػػة واإلااثػػة مػػف تمػػؾ المؤسسػػة الدوليػػة التػػي أقيمػػت بعػػرار دولػػي 

مػػػف أجػػػؿ تعػػػديـ الرعايػػػة لالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي كػػػؿ مػػػف سػػػورية ولبنػػػاف واألردف والعػػػدس واللػػػفة  5949
 الغربية وقطاع ازة إلى حيف عودتيـ إلى وطنيـ في فمسطيف.

وبعيدًا عف حجـ التعصير الضي ي سجؿ عمى عمؿ الوكالة في السنوات األليرة في ميماتيا المنوطة بيػا تجػاه 
فمسػطينييف فػي سػورية ومنػاطؽ عممياتيػا اللمػس، إال أف دورىػا المممػوس األليػر تجػاه فمسػطينيي الالجئيف ال

سورية بات والحًا، ويفترض أف يتطور أكثر لجية تػوفير حاجػات الفمسػطينييف فػي سػورية فػي ظػؿ محنػتيـ 
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بعػًا لعػرار إنشػائيا عػاـ األليرة. فوكالة "األونروا" معنية بتعديـ كؿ المساعدات الممكنة لالجئيف الفمسطينييف ط
 بجوانبيا المتعمعة باإلااثة االجتماعية والصحية والتعميمية. 5949

وفي ىػضا السػياؽ، عممػت الوكالػة مػؤلرًا عمػى تعػديـ مسػاعدات ماليػة مباشػرة لكػؿ أسػرة فمسػطينية الجئػة وفػؽ 
يف فػػي سػػورية فػػي ظػػؿ عػػدد أفرادىػػا، ومسػػاعدات عينيػػة مػػف مػػواد تموينيػػة وايرىػػا لعمػػـو الالجئػػيف الفمسػػطيني

المحنة األليرة التي يعيشوف فصػوليا اآلف فػي سػورية، إال أف تمػؾ المعونػات العينيػة والمسػاعدات الماليػة مػا 
 زالت متوالعة قياسًا بما ىو مطموب، لصوصًا بالنسبة إلى سكاف مليـ اليرموؾ المنكوبيف لارج بيوتيـ.

مػف أبنػاء ملػػيـ اليرمػوؾ دالػؿ منشػتتيا وفػػي  1600واء زىػاء فػي ىػضا السػياؽ، فػػ ف "األونػروا" تعػوـ حاليػًا بػػ ي
المػػدارس التابعػػة ليػػا فػػي منطعػػة دمشػػؽ، إال أف الػػرقـ آلػػض باالزديػػاد، فػػي الوقػػت الػػضي باشػػرت الوكالػػة تنفيػػض 
لطػػػػة طػػػػوارئ لعممياتيػػػػا اإلااثيػػػػة لمفمسػػػػطينييف فػػػػي سػػػػورية، تتلػػػػمف تعػػػػديـ اللػػػػدمات الصػػػػحية والتعميميػػػػة 

 ية.والمساعدات الغضائ
ألػػؼ  300وأشػػارت "األونػػروا" فػػي تعريػػر أليػػر عػػف أولػػاع الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػورية إلػػى أف "نحػػو 

مليمًا في سورية باتوا بحاجة ماسة إلى الغضاء والدواء  53ألؼ يعيشوف في  500الجئ فمسطيني مف أصؿ 
طينييف في سورية البالص عددىـ في المئة فعط مف أطفاؿ الالجئيف الفمس 31والكساء. وتحدث التعرير عف أف 

فػي المئػة مػف  79ألؼ طالب ال يزالوف قادريف عمى الػضىاب إلػى معاعػد الدراسػة. كمػا كشػؼ التعريػر أف  67
 العامميف في ملتمؼ مؤسسات "األونروا" قادروف عمى التوجو إلى أماكف أعماليـ.

ة سػػنويًا ليػػا، مسػػ لة فػػي اايػػة األىميػػة، إف دعػػـ عمػػؿ "األونػػروا"، وتحفيػػز تعػػديـ المسػػاعدات الدوليػػة والعربيػػ
الستمرار عمؿ الوكالة في أوساط الالجئيف الفمسػطينييف، وتطػوير برامجيػا ومسػاعدتيا، وىػو مػا يتطمػب دورًا 
عربيػػًا رياديػػًا فػػي ىػػضا الجانػػب، فػػي مواجيػػة التعمػػيص المسػػتمر لممسػػاعدات السػػنوية المعدمػػة لموكالػػة مػػف قبػػؿ 

 الواليات المتحدة ودوؿ االتحاد األوروبي عمى سبيؿ المثاؿ. بعض األطراؼ الدولية ومنيا
 5/5/11.3.، الحياة، لندن
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 عمير ربابورت
كيؼ يععؿ اف يلرج الجميز رالػيف مػف النعػاش المػاراثوني عػف ميزانيػة الػدفاعإ لعػد حصػؿ ىػضا الف الجميػز 

ات شيكؿ، أما الجيش االسرائيمي ووزارة الدفاع فمـ يتكبػدا مميار  4يلدعوف: وزارة المالية لـ تتوقز حعا تعميص 
 مميار شيكؿ في السنة مثمما أعمف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بسيماء متكدرة. 3حعا تعميصا بػ 

إضف ما الضي حصؿإ الجيش االسرائيمي سػيجتيد ليػوفر بعػض المػاؿ ىنػا وىنػاؾ، وباالسػاس سػيمعب بحسػاب 
السػػػنتيف العػػػادمتيف الػػػى السػػػنوات التاليػػػة ليمػػػا(، بحيػػػث أف مػػػا سػػػيكوف ػ الجػػػيش  البنػػػؾ لدفعػػػات تنتعػػػؿ مػػػف

 االسرائيمي سيواصؿ التصرؼ باللبط حسب لطتو متعددة السنوات.
كػػي نفيػػـ معنػػى العػػرار الػػضي اتلػػض يجػػب أف نػػضىب سػػنتيف الػػى الػػوراء. عمميػػا، يتصػػرؼ الجػػيش دوف لطػػة 

 .1055، والتي انتيت في العاـ ’تيفف‘لو،  متعددة السنوات منض اللطة اللماسية السابعة
لملماسية التػي كػاف يفتػرض أف تبػدأ فػي ’ حمميش‘اعدت في الجيش االسرائيمي لطة  1055في ضروة العاـ 

، ولكنيػػا سػػحبت بسػػبب االحتجػػاج االجتمػػاعي. وفػػي السػػنة المالػػية اعػػدت فػػي ىيئػػة االركػػاف لطػػة 1051
، ولكػػف ىػػي ايلػػا سػػحبت ظػػاىرا بسػػبب تعػػديـ 1053لثػػاني عػػوزا التػػي كػػاف يفتػػرض أف تبػػدأ فػػي كػػانوف ا‘

 موعد االنتلابات.
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مػػا حصػػؿ فػػي االشػػير اللمسػػة االولػػى مػػف ىػػضا العػػاـ ىػػو أف الجػػيش االسػػرائيمي واصػػؿ العمػػؿ حسػػب العسػػـ 
مميار شيكؿ  4مميار شيكؿ، راـ أف المالية طالبت بتلفيض  54 1051النسبي مف ميزانية الدفاع مف العاـ 

 انية. وادعى جياز االمف باف مثؿ ىضا التعميص اير مععوؿ.عمى الميز 
حسػػب المواقػػؼ االوليػػة كػػاف يفتػػرض اف تػػدور ىػػضا االسػػبوع رحػػى حػػرب عالميػػة فػػي ارفػػة مػػداوالت المجمػػس 
الػوزاري. امػا عمميػا فالطرفػاف المعاديػاف ػ الماليػة والجػيش االسػػرائيمي فعػد ععػدا اتفاقػا ايػر محػرر بموجبػػو ال 

بػػااللر وال يطمعػػاف الػػى االعػػالـ معطيػػات وىميػػة، كمػػا ىػػو دارج فػػي كػػؿ سػػنة مػػداوالت عمػػى  يشػػيراف الواحػػد
الميزانية. وبدال مف حرب العناويف في الصحؼ، جرى في الحكومة نعاش مولوعي عرض فيو قادة الجيش 

 عوزا.‘وعمى رأسيـ رئيس قسـ التلطيط، المواء نمرود شيفر، لطة 
ص المعطيػػات التػػي عرلػػيا الجػػيش االسػػرائيمي فػػي العػػروض االلكترونيػػة لػػـ تكػػف لمػػوزراء أي امكانيػػة لفحػػ

مميػػػارات  4المسػػتثمر فييػػا جيػػػدا وال االرقػػاـ التػػػي العتيػػا الماليػػػة فػػي الفلػػاء. إضف لمػػػاضا ضكػػرت الماليػػػة مبمػػص 
شيكؿإ اساسا كػي يكػوف ليػا مػا تسػاـو عميػو. ولمػاضا بػدا قػادة الجػيش امػس مسػروريفإ الف التعمػيص العميػؽ 

 ضي اعمف عنو بعيد عف أف يكوف حعيعيا.ال
مميػار  55سػتكوف  1054مميار شيكؿ، وفي  5135ما اتفؽ عميو أمس ىو أف تبمص ميزانية الدفاع ىضه السنة 

مميػار شػيكؿ  55، 1055مميار شيكؿ في  51شيكؿ، ولكف في السنوات التالية لضلؾ ستزداد بشكؿ تدريجي: 
. عمميػا، صػادؽ الجػيش االسػرائيمي 1058مميػار شػيكؿ فػي  59و  1057مميػار شػيكؿ فػي  57، 1056في 

 عوزا بكامميا تعريبا.‘أمس في الحكومة عمى لطة التسم  
ولدعة الرى: المالية والجيش عمى حد سواء عرفا أمس بانو ال يمكف االعتماد عمى الصيغة متعددة السنيف 

ربز سنوات بالت كيد سػيكوف وزيػر ماليػة يطالػب لميزانية الدفاع، التي اتفؽ عمييا ظاىرا أمس. فبعد ثالث أو أ
مرة بالرى بالتعميص. ومف جية الرى، في الجيش االسرائيمي أيلا يعرفوف باف الميزانية الرسمية التي اتفؽ 
عمييا ىي أيلا جزء فعط مف الصورة. فالجيش االسرائيمي سيحصؿ في كؿ سنة عمى عالوات لاصة لارج 

مميػػار شػػيكؿ الػػرى لشػػراء  3وات العادمػػة سيحصػػؿ الجػػيش االسػػرائيمي عمػػى الميزانيػػة. مػػثال: فػػي اللمػػس سػػن
 سفف ووسائؿ بحرية الرى لغرض حماية ابار الغاز. واضا كانت حرب، فست تي عالوات لاصة.

عوز التي تنطمؽ عمػى الػدرب. مػا الػضي ستتلػمنو بعػد قػرارات أمػسإ فػي السػنتيف العػادمتيف ‘بعينا مز لطة 
االؼ مػف رجػاؿ اللدمػة  4مي قميال كمية التدريبات وتجنيد االحتيػاط. وسػيكمؿ اقالػة سيعمص الجيش االسرائي

الدائمػػة مػػف الوحػػدات البريػػة اساسػػا، الػػى جانػػب اسػػتيعاب الػػؼ مػػف رجػػاؿ اللدمػػة الدائمػػة الشػػباب. وسػػيغمؽ 
مػف  وحدات برية مز وسائؿ قتالية قديمة. مف جية الػرى سيواصػؿ تطػوير وانتػاج دبابػات مركبػاه ومجنػزرات

 حديثة وبكميات محدودة. كما أف تطوير وانتاج الطائرات بدوف طيار لف يتلررا.’ نمر‘طراز 
لعػػػد أصػػػر وزيػػػر الػػػدفاع ورئػػػيس االركػػػاف عمػػػى عػػػدـ المػػػس بشػػػروط اللدمػػػة والتعاعػػػد لرجػػػاؿ اللدمػػػة الدائمػػػة 

يلػا العتػاؿ وسيواصػالف ولػز سػالح الجػو ووسػائؿ االنصػات واالسػتلبارات فػي رأس سػمـ االولويػات وكػضا ا
 ’.السايبر‘االلكتروني 

 4/5/11.3.معاريف 
 5/51/11.3.، القدس العربي، لندن
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أحد االدعاءات التي طرحت في الجانب االسرائيمي منض اندالع "الربيز العربي" ىو أف مبادرة السالـ العربيػة، 
فػي قمػة الجامعػة العربيػة، لػـ تعػد ضات صػمة. ولكػف اإلعػالف األليػر،  1001ت ألوؿ مرة في آضار التي نشر 

الضي صدر عف أعلاء لجنة المتابعة في الجامعة العربية، إثر لعائيـ وزيػر اللارجيػة األميركػي جػوف كيػري 
قػػد ـ أعلػػاء لجنػػة بشػػ ف تمسػػكيـ بالمبػػادرة، يػػدحض تمامػػا ىػػضا االدعػػاء االسػػرائيمي. لػػيس ىػػضا وحسػػب، فعػػد 

 .67المتابعة تنازالت في الموقؼ العربي، إض أعربوا عف استعدادىـ إلجراء تعديؿ متفؽ عميو عمى حدود 
كاف رد الفعؿ االسرائيمي حتى اآلف مليبًا جػدًا لممػاؿ. فػرئيس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو، امتنػز عػف التطػرؽ 

بػاردًا لمغايػة، بػؿ لػـ يتطػرؽ مباشػرة الػى االقتػراح العربػي.  لممبادرة. وكاف رد فعؿ "محافؿ سياسية" فػي العػدس
ردود فعؿ أكثر ايجابية جاءت مف جانب رئيس الدولة، شمعوف بيريس، ووزيرة العدؿ، تسػيبي لفنػي، ولكنيمػا 
أعربػػا عػػف موقػػؼ ايجػػابي منػػض المباحثػػات السػػابعة عمػػى المبػػادرة، وبالتػػالي فػػال يوجػػد مػػا ىػػو جديػػد فػػي ضلػػؾ. 

مة ىي التراؽ تحصينات موقؼ الرفض االسػرائيمي واقنػاع الجميػور، وكػضا اصػحاب العػرار، بػاف النعطة المي
مبادرة السالـ العربية، حتى في صيغتيا الحالية، تتلػمف عناصػر ايجابيػة السػرائيؿ يمكنيػا أف تكػوف اساسػا 

 مناسبا اللتراؽ الطريؽ السياسي المسدود مز الفمسطينييف ومز العالـ العربي ب سره.
منػػض عرلػػت المبػػادرة تناوليػػا معظػػـ أصػػحاب العػػرار والجميػػور فػػي اسػػرائيؿ بشػػؾ وريبػػة. ىػػضا الموقػػؼ لػػيس 
نتيجة دراسة ععالنية لضمكانيات الكامنة في المبادرة. ىضا رد فعؿ عاطفي: فالعالـ العربي واالسالمي يتصػؿ 

الـ ف ننػػا ال نعػػرؼ كيػػؼ نػػرد. عنػػدنا بشػػكؿ عػػاـ بصػػور التيديػػد واللطػػر: وعنػػدما "يطمعػػوف" عمينػػا مبػػادرة سػػ
السموؾ العدواني مف الطرؼ العربي يعتبر في نظرنا متوقعػًا ومنطعيػًا، امػا السػموؾ المتصػال  فيثيػر تسػاؤالت 

 عمى دوافعو وشكوؾ عمى مصداقيتو.
أحد المعاييس الميمػة لفحػص مػدى جديػة الطػرؼ اآللػر ىػو اإلصػرار والعنػاد الػضي يبديػو فػي مواقفػو. فػ نور 

، حيف كانت الضروة في زيارتػو الػى العػدس فػي 5975ت، مثال، بدأ "ىجوـ السالـ" الضي شنو منض العاـ السادا
. وعشػية الزيػػارة كػاف ىنػاؾ مػػف ال يػزاؿ يعتعػػد بػاف ىػضه مجػػرد حيمػة عربيػة ألػػرى. بتعبيػر آلػػر، 5977العػاـ 

رت فييػػا المحػػػاوالت وليػػد ثمػػاني سػػنوات اسػػتم 5979كػػاف التوقيػػز عمػػى اتفػػاؽ السػػالـ مػػز مصػػر فػػػي العػػاـ 
سػػنة مػػف الغبػػار.  55المصػػرية لموصػػوؿ الػػى السػػالـ. مبػػادرة السػػالـ العربيػػة ىػػي األلػػرى تجمػػز حتػػى اآلف 

حعيعػػػة أف الجامعػػػة العربيػػػة عػػػادت لتصػػػادؽ عمػػػى المبػػػادرة كػػػؿ سػػػنة فػػػي لعاءاتيػػػا دليػػػؿ عمػػػى أنيػػػا ثابتػػػة فػػػي 
 موقفيا.

ولكف في االتجاه المعاكس. فيي تواصؿ اإلصرار عمى لشدة األسؼ، إسرائيؿ ىي األلرى ثابتة في موقفيا، 
عػػدـ رؤيػػة المبػػادرة ك سػػاس ىػػاـ فػػي إحػػداث التػػراؽ سياسػػي مػػز كػػؿ العػػالـ العربػػي، وتواصػػؿ البحػػث عمػػى 

 عناصر سمبية في صيغتو.
تعػػرض المبػػادرة عمػػى اسػػرائيؿ فلػػائؿ عديػػدة: أواًل، اعتػػراؼ وشػػرعية مػػف جانػػب المحػػيط اإلقميمػػي العربػػي؛ 

إمكانية التعاوف مز جيات عربية في مواجية ملاطر إقميمية مشتركة مثؿ ايراف، محافؿ اإلرىاب مثػؿ  ثانيًا،
"العاعػػدة"، بػػؿ حتػػى منظمػػات شػػيعية كػػػ "حػػزب اهلل"؛ ثالثػػًا، فػػي لػػوء االنعسػػاـ فػػي المعسػػكر الفمسػػطيني بػػيف 

نػازالت فػي المسػائؿ المععػدة "فت " و"حماس"، تعرض المبادرة عمى أبو مػازف "مظمػة" تمنحػو شػرعية عربيػة لمت
لمعدس والالجئيف؛ وأليرًا، تحسيف مكانة اسرائيؿ في الساحة الدولية مثمما أيلًا في أوساط منظمات المجتمز 
المدني في العالـ العربي، التي تؤدي اليوـ دورًا أىـ مما في المالي في تصميـ اللطاب السمطوي. التغييػر 

رة محتممػػة لممفاولػػات فػػي لػػوء الحػػرب األىميػػة الجاريػػة فييػػا. ولكػػف الوحيػػد يتعمػػؽ بػػ لراج سػػورية مػػف دائػػ
 سورية، التي طردت مف الجامعة، ال يمكنيا أف تدؽ العصي في عجالت المبادرة، مثمما فعمت في المالي.
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اف إقرار المبادرة العربيػة مػف أعلػاء لجنػة المتابعػة فػي الجامعػة، ولكػف بشػكؿ لػاص الموافعػة الجديػدة عمػى 
، ىما أمراف ىاماف لمغاية، ألنيما يظيراف باف الطػرؼ العربػي ثابػت فػي موقفػو 67طفيفة في حدود  تعديالت

حتى  –راـ عدـ االستجابة المواظبة مف الجانب االسرائيمي. ومنض نشرت، رفض العرب إدلاؿ أي تعديالت 
يجػابي رسػمي مػف حكومػة عمى المبادرة، وضلؾ ألنيـ رابوا في اف يحصموا أواًل عمػى رد ا –واف كانت طفيفة 

إسػرائيؿ. وقػالوا مػرات عديػدة إف "الكػػرة توجػد فػي الممعػب االسػرائيمي. وليػػضا يجػب أف نػرى فػي التعػديؿ تعبيػػرا 
عػػف بػػادرة طيبػػة ترمػػي الػػى اف تكػػوف حػػافزا جػػضابا السػػرائيؿ. أمػػا عػػدـ االسػػتجابة، او اظيػػار الالمبػػاالة مػػف 

النػو يتعػارض ومصػالحيا. اف مثػؿ ىػضا السػموؾ سيشػكؿ  جانب اسرائيؿ تجاه العرض العربػي، فسػيكوف لطػ 
اىانػػة لمطػػرؼ العربػػي وسػػيعزز االصػػوات الداعيػػة الػػى سػػحب المبػػادرة عػػف جػػدوؿ االعمػػاؿ السياسػػي بسػػبب 

 عناد اسرائيؿ.
اف قصة مبادرة السالـ العربية ىي قصة تفويت متواصؿ لمفرصة مف جانب إسرائيؿ. بعد حرب لبناف الثانية 

الى احياء المبادرة: اييود اولمرت مف جية وبيريس مف جية الرى كانا مف قاد التغيير، ولكنو نش  زلـ ادى 
ليبرمػاف التػي عارلػت المبػادرة بشػدة. تحػت قيػادة وزيػر لارجيػة نشػط  –التفى مز انتلػاب حكومػة نتنيػاىو 

بالفعؿ توجد في الممعب  يعيف لتوه في منصبو، فاف مبادرة السالـ العربية قد تكوف في بداية زلـ جديد؛ الكرة
 عفوا، السالـ. –االسرائيمي؛ حاف الوقت لعبوؿ التحدي ورد الحرب 

 4/5/11.3.، "ىآرتس"
 5/5/11.3.، اليام، رام اهلل
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