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  المفاوضاتالسمطة حول  وفد برئاسة فياض لمقابمة نتنياىو وتسميمو رسالة: نمر حماد 1

السرررمطل الفمسرررطينيل اعمنرررت ، أن رام اهللمرررن  وليرررد عررروض، عررن 5/4/2012القـــدس العربـــي، لنـــدن، ذكرررت 
االربعاء بانيا شكمت وفدا برئاسل رئيس الروزراء الردكتور سربلم فيراض لنقرل رسرالل الررئيس الفمسرطيني محمرود 

الرؤيرررل الفمسرررطينيل لحرررل ال رررراع مررر  عبررراس لررررئيس الررروزراء االسررررائيمي بنيرررامين نتنيررراىو التررري يو ررر  فييرررا 
بمرا فييرا القردس الشررميل مر  امكانيرل اعرراء تعرديل طفير   2967اسرائيل عمى اساس االنسرحاب لحردود عرام 

 عمى الحدود في اطار تبادل اراض متساويل بالمساحل والقيمل.
مررين سررر المعنررل واكررد نمررر حمرراد المستشررار السياسرري لمرررئيس الفمسررطيني ان وفرردا برئاسررل فيرراض وع ررويل ا

التنفيذيررل لمنظمررل التحريررر ياسررر عبررد ربررو وع رررو المعنررل  ررائب عريقررات سرريمتقي نتنيرراىو االسرربوع المقبرررل 
 لتسميمو رسالل القيادة الفمسطينيل المتعمقل بالعمميل السمميل.

واو ررر  حمررراد لبلذاعرررل الفمسرررطينيل الرسرررميل ان الرسرررالل ستشررررح الو ررر  الرررذي و رررمت اليرررو عمميرررل السررربلم، 
ا افل الى تأكيدىا ان ال مفاو ات في ظل االستيطان وتذكير الحكومرل االسررائيميل باالتفامرات والمرععيرات 

 الدوليل.
ومن عيتو او   حنا عميرة ع و المعنل التنفيذيل لمنظمل التحرير الفمسطينيل لمقردس العربري االربعراء بران 

او ررات والعقبررات الترري حالررت دون نعرراح تمرر  الرسررالل تسررتند الررى فشرررح مف ررل لعمميررل السرربلم ومسرريرة المف
 المفاو ات وتحديدا االستيطان واالعراءات االسرائيميل االخرى داخل المناطق الفمسطينيلف.

واشار عميرة الى ان رسالل القيادة الفمسطينيل لنتنياىو تؤكد في نيايتيا فبان السمطل الفمسطينيل لم تعد سمطل 
مررن  رربلحياتيا وان االحررتبلل ال يمكنيررا مررن االسررتمرار فرري اداء مياميررا  بمعنررى الكممررل وانيررا فقرردت الك يررر

الطبيعيلف،عمما بان الك ير مرن المسرؤولين الفمسرطينيين اكردوا بران الرسرالل ال تحمرل اي تيديرد فمسرطيني بحرل 
 السمطل.

لرسالل كرذل  واو   عميرة بان الرسالل الفمسطينيل تشترط وم  االستيطان لمعودة لممفاو ات، ومال فتؤكد ا
عمى المبدأ الفمسطيني االساسي وىو ان العودة اليل مفاو ات يعب ان تكون عمى اسراس ومر  االسرتيطان 

واشرار عميررة الرى ان الرسرالل تشرير الرى  ف.2967واالعترا  بمرععيرل عمميرل السربلم عمرى اسراس حردود عرام 
 ستيطان.ان اعراءات بناء ال قل المطروحل اسرائيميا ليست بديبل عن وم  اال

وفي ذل  االتعاه مال عميرة لرفالقدس العربيف االربعاء ف لن يكون ىنا  اي اعترا  فمسطيني باسرائيل كدولل 
 ييوديلف، مشير الى ان تم  الق يل مرفوض الحديث بيا فمسطينيا.

ق وشرردد عميرررة عمررى ان ذلرر  المطمررب االسرررائيمي فاالعترررا  بييوديررل اسرررائيل يتعررارض بشرركل مبرردئي مرر  حرر
ف، م رريفا فاالعترررا  بييوديررل 48البلعئررين بررالعودة وتتعررارض اي ررا مرر   ررمود الفمسررطينيين فرري ارا رري الررر
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مو وع ال يخص الشعب الفمسطيني، ونحن نؤكرد بران الشرعب الفمسرطيني سريبقى عمرى ىرذه االرض  إسرائيل
 ولن تكون ىنا  ايل خطوات من مبل القيادة الفمسطينيل تؤ ر عمى ذل ف.

عررن مخاوفررو مررن ان تشرررع حكومررل نتنيرراىو بنقررل المفاو ررات مررن االستكشررافيل الررى فمفاو ررات  وعبررر عميرررة
 .إسرائيميلبانو سيرد عمى الرسالل الفمسطينيل برسالل  اإلسرائيميرئيس الوزراء  إعبلنالى  إشارةالرسائلف في 

عديررردا مرررن اشررركال  وا رررا  عميررررة مرررائبل لررررفالقدس العربررريف فنحرررن نأمرررل ان ال يكرررون تبرررادل الرسرررائل شررركبل
 التفاوض عمى الورق بمعنى ان ننتقل من المفاو ات االستكشافيل الى المفاو ات عن طريق الرسائلف.

واشرار عميرررة الررى ان القيرادة الفمسررطينيل تسررتبعد ان ترررد حكومرل بنيررامين نتنيرراىو بشركل ايعررابي عمررى الرسررالل 
، م رريفا فلررن تكررون ىنررا  اي فائرردة  2967م الفمسررطينيل الترري تطالررب بانيرراء ال ررراع عمررى اسرراس حرردود عررا

واعتقرد ان المفاو رات مر  حكومررل نتنيراىو مرد اسررتنفدت عمير  اءرا ريا سرواء كانررت عرن طريرق الرسررائل او 
استكشرررافا او مفاو رررات تقريبيرررل او مباشررررة. وبالترررالي اعتقرررد ان عمينرررا التوعرررو معرررددا لبلمرررم المتحررردة لطمرررب 

 ان الذىاب لبلمم المتحدة ىو احد الخيارات المطروحل فمسطينيا. االعترا  بدولل فمسطينف، مشيرا الى
ــدالشــرق األوســط، وأ ررافت  الشرررق » ررائب عريقررات، مررال ، لررر، أن عمرري ال ررال  ، عررن5/4/2012ن، لن
إنررو تقرردم رسررميا بطمررب إلررى مكتررب نتنيرراىو لتحديررد موعررد لمقائررو وتسررميمو الرسررالل. لكررن كمررا أكررد ، «األوسررط

اإلسررررائيمي لرررم يررررد بعرررد ونحرررن فررري االنتظرررار.. وكرررل مرررا يقرررال ءيرررر ذلررر  تخمينرررات  العانرررب»عريقرررات، فررر ن 
 «. حافيل ال عبلمل ليا بالوام 
يوم األحد الما ري عرن أن الوفرد الرذي سريقوم بميمرل تسرميم « الشرق األوسط»وأكد عريقات ما كان مد مالو لر

محمود عباس( أبو مرازن الرذي عراد أول مرن الرسالل لم يشكل بعد، مشيرا إلى أن ىذا القرار ىو بيد الرئيس )
أمس إلى رام اهلل بعد زيارة إلى القاىرة و ر  خبلليرا حعرر األسراس لسرفارة فمسرطين فري العا رمل الم رريل. 

 والتقى أبو مازن في مقر الرئاسل مبعوث السبلم األميركي ديفيد ىيل.
مرد ذكررت « الشررق األوسرط»مرا كانرت لكن وعمى الرءم من عدم تشكيل الوفرد رسرميا، ف نرو يعرري الحرديث، ك

فرري تقررارير سررابقل، عررن أن الوفررد سرريكون  بل يررا وسي ررم رئرريس الرروزراء سرربلم فيرراض وعريقررات ومحمررد شررتيل 
 ع و المعنل المركزيل لحركل فت  وىو أحد المفاو ين.

ــة ســما اإلخباريــةوأ ررافت  مومرر   ررحيفل ىررارتس نشررر الررنص  ، أنالقرردس المحتمررل، مررن 4/4/2012، وكال
وطالبرت الرسررالل بقبرول اسرررائيل بمبردأ حررل الردولتين عمررى حرردود  الرى نتنيرراىو. يررللكامرل لرسررالل عبراس الموعا

، وومرر  كافررل النشرراطات االسررتيطانيل فرري القرردس وال ررفل العربيررل واالفررراج عررن كافررل المعتقمررين 2967عررام 
وتررتيم  .1000مابعررد عررام ، وومرر  كافررل القرررارات الترري اتخررذتيا حكومررل اسرررائيل 2994وخا ررل مررا مبررل عررام 

 الرسالل رئيس الوزراء االسرائيمي نتنياىو بتدمير السمطل الفمسطينيل.
 
 غزةبرفضو رئاسة الحكومة إال إذا باشرت لجنة االنتخابات عمميا  حماسعباس أبمغ "الحياة": 2

د عبرراس رفررض الرررئيس محمررو « الحيرراة»كشررفت م ررادر ديبموماسرريل فمسررطينيل لررر : عييرران الحسرريني –القرراىرة 
إال إذا باشررررت لعنرررل االنتخابرررات المركزيرررل « إعررربلن الدوحرررل»)أبرررو مرررازن( شرررعل مومررر  رئاسرررل الحكومرررل وفرررق 

أكرد رف ررو ترولي رئاسررل الحكومررل خربلل الفترررة االنتقاليررل « أبررو مررازن»إن « الحيراة»عمميرا فرري ءرزة. ومالررت لررر 
 نتخابات المركزيل بالقيام بعمميا.طالما أن الحكومل الفمسطينيل المقالل في ءزة ال تسم  لمعنل اال
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وأو رحت أن عبراس ال يرءررب فري تررولي رئاسرل الحكومررل إال لفتررة مومترل ل بل ررل شريور، ويريررد أن يشرعر بررأن 
ىنا  عديل في مسرألل إعرراء االنتخابرات مبرل أن يم ري فري رئاسرل الحكومرل ومبرل أن يترزعم تشركيميا، الفترل 

 أسيا اإلشرا  عمى االنتخابات.إلى أن ميام ىذه الحكومل محددة، وعمى ر 
« حمررراس»وعمرررى  رررعيد المقررراء الرررذي عمررر  برررين الررررئيس الفمسرررطيني ونائرررب رئررريس المكترررب السياسررري لحركرررل 

أبررو مررازن بحررث مرر  أبررو مرررزوق ممرر  »موسررى أبررو مرررزوق خرربلل زيارتررو األخيرررة م ررر، مالررت الم ررادر: 
، فيمرا «كومرل إال بعرد حسرم مسرألل االنتخابراتأبمعو أنرو لرن يررأس الح»و « الم الحل وأزمل الكيرباء في ءزة

طالبو أبو مرزوق بتييئل األعواء المناسبل في ال فل العربيل من أعل إعراء االنتخابات، بما يتطمبو ذل  من 
وم  لممداىمات األمنيل واالعتقاالت. وتابعت أن عباس وعد أبو مرزوق ببحث كل المظموميات المقدمل في 

 ايا التي تتعمق بالحريات الشخ يل.ىذا الشأن، وكذل  الق 
 5/4/2012، الحياة، لندن

 
 .. وسفينة وقود قطرية إلى غزة عبر مصر لغزة "إسرائيمياً "تضخ وقودًا  الفمسطينية السمطة 3

السررمطل الفمسررطينيل برردأت، أمررس، توريررد كميررات ، أن )د .ب .أ(، عررن 5/4/2012، الخمــيج، الشــارقةذكرررت 
لتشعيل محطل توليد كيرباء مطاع ءزة، وذل  بموعب اتفاق م  الحكومل ” ائيلإسر “من الومود ال ناعي من 

 420يعرري  ر  “)د .ب .أ(  رومال رئريس لعنرل تنسريق إدخرال الب رائ  إلرى مطراع ءرزة رائرد فتروح لر المقالل.
آال  لتررر مررن الومررود ال ررناعي عبررر معبررر كرررم أبررو سررالم )الخا رر  لسرريطرة االحررتبلل( عمررى أن تنقررل إلررى 

برردورىا، أعمنررت سررمطل الطامررل فرري ءررزة، أن اسررتئنا  توريررد ومررود  ررناعي ”. توليررد الكيربرراء فرري ءررزة محطررل
سيتي  تشعيل محطل التوليد لممرة األولى منذ تومفيا منت ر  نروفمبر/ تشررين ال راني الما ري وتقميرل الععرز 

 %.70في التيار الكيربائي الذي كان مد بمغ 
يعنرري ترروفير التيررار الكيربررائي لمرردة  مرراني سرراعات عمررى أن “د لممحطررل وذكرررت سررمطل الطامررل أن توريررد الومررو 

الشــرق األوســط، وأ ررافت  ”.سرراعل 21ينقطرر  لمرردة  مرراني سرراعات أخرررى بعررد أن كرران التيررار ينقطرر  لمرردة 
النرررراطق الرسررررمي باسررررم الحكومررررل الفمسررررطينيل، ءسرررران  ، أنءررررزة مررررن كفرررراح زبررررون، عررررن 5/4/2012لنــــدن، 

وأو ر  «. اسرتمرار إرسرال السروالر مرىرون باسرتمرار تحويرل األمروال» : إن«ألوسرطالشرق ا»لرمال الخطيب، 
مميررون شرريقل شرريريا، وال تسررتطي  أن  45السررمطل ترردف   مررن الكيربرراء المباشرررة مررن إسرررائيل، نحررو »الخطيررب 

 «.تتحمل أعباء ماليل أخرى متم مل في أ مان السوالر ال ناعي
ألرر  لتررر مررن السرروالر يوميررا، ويقرردر  منيررا  450فرري ءررزة إلررى نحررو وتحترراج محطررل توليررد الكيربرراء الوحيرردة 

بمميوني شيقل. وأ ا  الخطيب أن المبمغ مد حول فعبل عن يوم واحد. وحسب م رادر، فر ن مطرر تعيردت 
مميرررون دوالر تكفرري لتشررعيل محطررل توليررد الكيربررراء فرري القطرراع لمرردة شررريرين.  00بررالمبمغ، وتبرعررت أي ررا بررر

إن مطر تنوي أي ا إرسرال سرفينل ومرود عبرر م رر، ويعرري مفاو رات « شرق األوسطال»ومالت الم ادر لر
 بشأنيا. 

االتفراق يرنص عمرى توريرد الييئرل »ومال الناطق باسم الحكومل المقالل بعزة طاىر النونو فري مرؤتمر  رحافي 
«. ات ءرزةأل  لتر يوميرا بينمرا يرتم تحويرل  منيرا مرن متح ربلت شرركل كيربراء محافظر 500العامل لمبترول 

 «.ىذا االتفاق سيبقى ساريا لممفعول حتى نيايل العام الحالي»وأ ا  
وفي ءزة، توم  الدكتور ءازي حمد، وكيل وزارة الشؤون الخارعيل في حكومل ءزة و ول شحنل الومود التري 

 تبرعت بيا الحكومل القطريل لممحطل في ء ون أسبوع. 
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إن م رررر أبمعرررت حمررراس أنيرررا لرررن تسرررتطي  « ق األوسرررطالشرررر »مالرررت م رررادر فمسرررطينيل وم رررريل مطمعرررل لرررر
تزويدىا بالكميل البلزمل من السوالر بسبب وعود نفس األزمل في م ر نفسيا، باإل افل لفشل االتفاق عمى 

 السعر والمعبر الذي سيدخل منو.
 

 الزعنون: تصريحات نتنياىو ضد عباس دعوة واضحة الغتيالو 4
مسررطيني سررميم الزعنررون ت ررريحات رئرريس الرروزراء اإلسرررائيمي بنيررامين أدان رئرريس المعمررس الرروطني الف: عمرران

نتنياىو التي و   بيا الرئيس الفمسطيني محمود عباس بررفاإلرىابي السياسريف، معتبررا أن ىرذه الت رريحات 
 دعوة وا حل الءتيال الرئيس عباس وتحريض إسرائيمي مكشو   د القيادة الفمسطينيل.

 5/4/2012، الدستور، عّمان
 
 وحدة استيطانية في القدس 654بناء  "إسرائيل"تدين قرار  الفمسطينية الرئاسة 5

وحرردة اسررتيطانيل فرري القرردس المحتمررل،  654أدانررت الرئاسررل اليرروم االربعرراء، مرررار إسرررائيل بنرراء : وفررا –رام اهلل 
نبيررل أبررو ومررال النرراطق باسررم الرئاسررل  وحرردة أخرررى فرري مسررتوطنل فعفعررات زئيرر ف فرري ال ررفل العربيررل. 280و

ردينرررل فررري ت رررري  لررررفوفاف: فإن ىرررذا القررررار ال يشرررع  عمرررى اسرررتئنا  المفاو ررراتف، مناشررردا المعتمررر  الررردولي 
وخا ررل الرباعيرررل الدوليرررل ال رررعط عمرررى الحكومرررل اإلسرررائيميل لومررر  ىرررذه الممارسرررات التررري تررروتر األو ررراع، 

 مشددا عمى أن السبلم واالستيطان ال يمتقيان.
 4/4/2012، ومات الفمسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعم

 
 شيراً  18بحق النواب الفمسطينيين األسرى خالل  حكًما إدارياً  50"الحممة الدولية":  6

استنكرت فالحممل الدوليل لئلفراج عن النواب المختطفينف في األرا ي الفمسطينيل، تمديد سمطات  :ءزة
م مفيشل لممرة الرابعل عمى التوالي، منوىل أن مفيشل االحتبلل اإلسرائيمي االعتقال اإلداري بحق النائب حات

وأفادت الحممل في  .1006 سنلىو أول نائب أعيد اختطافو بعد حممل االختطافات األولى التي عرت في 
بيان ليا تمقت فمدس برسف نسخل عنو أن فسمسمل األحكام اإلداريل التعسفيل التي أ درتيا محكمل االحتبلل 

 ر من خمسين حكًما خبلل عام ون   العامف، مشيرة أن ىذه األحكام  درت بحق بحق النواب بمعت أك
ودعت الحممل الدوليل برلمانيي العالم   بل ل وعشرين نائًبا من كتمل فالتعيير واإل بلحف، تم إعادة اختطافيم.

لزام إلى فن رة زمبلئيم النواب والعمل في كل المحافل الدوليل، لو   حد لسياسل اختطا  النواب ، وا 
 االحتبلل باحترام القوانين الدوليل والح انل البرلمانيلف.

 4/4/2012قدس برس، 
 

 .. وصالة الجنازة عميو بالمسجد األقصىوفاة الشيخ حامد البيتاوي بعد صراع مع المرض 7
النائررب فرري المعمررس التشررريعي والقيررادي بحركررل حمرراس الشرري  ، أن 4/4/2012، فمســطين أون اليــنذكرررت 
المقا رد بالقردس  ىفري مشرف ،1021-4-4لبيتاوي رئيس رابطل عمماء فمسطين، توفي مساء األربعاء حامد ا

 المحتمل حيث أعري لو عمميل ممب مفتوح مؤخًرا. 
ومن  االحتبلل النائب البيتاوي من السفر لتمقي العبلج باألردن، ما ا طره إلعرائيا في القدس، كما رف ت 

 ائو ت ري  دخول لمقدس ولم يكونوا معو عند وفاتو. سمطات االحتبلل من  أي من أبن
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وكانت موات االحتبلل اعتقمت فعر أمس نعمو ف ل بعد مداىمل منزلو بمنطقل ال احيل شرق مدينل نرابمس 
 شمال ال فل العربيل المحتمل. 

بالمشررفى عاًمررا( أعرررى عرردًدا مررن العمميررات العراحيررل كرران أخرىررا عمميررل فمسررطرةف  70وكرران الشرري  البيترراوي )
 العربي بنابمس وعمميات أخرى لبتر أ اب  مدميو إل ابتو بمرض السكري. 

عمرررروع ءفيرررررة مررررن أبنرررراء مدينررررل القرررردس المحتمررررل  ، أن4/4/2012المركــــز الفمســــطيني ل عــــالم، وأ ررررا  
فرري المسررعد األم ررى ]أمررس   مسرراء اليررومعمررى الشرري  البيترراوي  رربلة العنررازة أدوا والمررواطنين الفمسررطينيين 

 بار .الم
ــة الصــحافة الفمســطينية )صــفا(ونشرررت  لنائررب حامررد ، أن امرريس أبررو سررمرة نررابمس، عررن 4/4/2012، وكال

م 2944/ 21/ 06سميمان عبر خ ير )البيتاوي(/ أبو حاتم من مواليد مريل بيتا بمحافظل نابمس، فمسطين، 
 ل عشر.، ولو منيا من األبناء ستل، وبنت واحدة، ومن األحفاد: تسع(تزوج )بمقدسّيل

شررعل البيترراوي رئرريس رابطررل عممرراء فمسررطين وخطيررب المسررعد األم ررى المبررار  وع ررو بالعديررد مررن الييئررات 
والمعرران والعمعيررات، كالييئررل اإلسرربلميل العميررا فرري القرردس، وعمعيررل الت ررامن الخيريررل، ولعنررل زكرراة نررابمس، 

 ربلح، والردعم والمرؤازة لؤلشرقاء، فري ولعان إنشاء المساعد، ولعنل التوعيل اإلسبلميل، وءيرىرا مرن لعران اال
 أفعانستان، العراق، السودان، الشيشان، البوسنل واليرس ، وءيرىا.

م، عررررن مائمررررل التعييررررر 1006الشرررري  ع ررررو المعمررررس التشررررريعي الفمسررررطيني، فرررري دورتررررو ال انيررررل، منررررذ عررررام 
 واإل بلح.

 
 "كتمة فتح البرلمانية" تنعي النائب الشيخ حامد البيتاوي 8

نعت كتمل فت  البرلمانيل إلى عماىير شعبنا وأمتنا العربيرل واإلسربلميل،  الشري  العميرل النائرب : وفا – رام اهلل
 حامد البيتاوي والذي وافتو المنيل، مساء اليوم األربعاء، بعد  راع طويل م  المرض.

ارة لمشرررعب واعتبررررت كتمرررل فرررت  البرلمانيرررل فررري بيررران  رررحفي، فأن رحيرررل النائرررب الشررري  البيتررراوي يشررركل خسررر
الفمسررطيني ولؤلمتررين العربيررل واإلسرربلميل لمررا يم مررو البيترراوي مررن مرععيررل إسرربلميل وح ررور وطنرري بررارز فرري 

 الن ال الوطني الفمسطيني  د االحتبلل اإلسرائيمي ودفاعا عن المقدساتف.
 4/4/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 اب الرتكاب جرائم جديدةحماس: قرار محكمة الىاي يفتح الب 9

محمود الزىار، القيادي في حركل حماس،  أن 4/4/2012ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، ذكرت 
مال إن رفض محكمل العنايات الدوليل محاكمل إسرائيل بدعوى أن الفمسطينيين ليس ليم دولل، ىو فمبرر 

 سخي  وي بت انحياز الييئل الدوليل الى إسرائيلف.
ت محكمل العنايات الدوليل مد رف ت ال بل اء الدعوى التي رفعتيا السمطل الفمسطينيل  د إسرائيل وكان

 .2002ومطم  عام  2002بدعوى ارتكابيا عرائم حرب  د مطاع ءزة أواخر عام 
ومال الزىار في ت ريحات لبي بي سي فإن بقاء الحالل الفمسطينيل عمى ىذا النحو ىو و مل عار في 

خر عمى أن الييئات الدوليل تكيل بمكيالين عندما يتعمق األمر آم المتحدة والمعتم  الدولي، ودليل عبين االم
ومال الزىار فإن المطموب االن ىو ومفل من الدول العربيل واإلسبلميل لتقوم  بحقوق الفمسطينيين وبدمائيم.ف

 بدورىا في تقديم اسرائيل ومادتيا إلى العداللف.
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فوزي برىوم، المتحدث باسم حركل فحماسف  ، أنءزة من 4/4/2012طيني ل عالم، المركز الفمسوأ ا  
اعتبر أنَّ رفض محكمل الىاي دعوى تعريم االحتبلل ال ييوني بارتكاب عرائم حرب  د ءزة تحت حعل 
أن فمسطين ليست دولل، سيفت  الباب عمي م راعيو أمام االحتبلل الرتكاب مزيد من العرائم بحق الشعب 

 مسطيني ورخ ل عديدة لقتل مزيد من الفمسطينيين.الف
( عبر  فحتو عمى فالفيس بو ف إن كل التقارير األمميل 4-4ومال برىوم في ت ريٍ  لو اليوم األربعاء )

والدوليل أكدت من خبلل التحقيقات أن االحتبلل ارتكب عرائم حرب بعزة من خبلل القتل العماعي والمتعمد 
عدام المدنيين والنساء والعرحى.ومتل األطفال وم   الم  ساعد والبيوت فوق رؤوس ساكنييا وا 

ورأى أن التذرع بأن فمسطين ليست م نفل كدولل في مؤسسات األمم المتحدة ءير مقبول؛ فألن منظمل 
، وبذل  بموعب الموائ  والممارسات 2011اليونسكو التابعل لؤلمم المتحدة مبمت فمسطين كدولل في أكتوبر 

وطالب بعدم  داخل األمم المتحدة يتم التعامل م  فمسطين كدولل بما فييا محكمل العنايات الدوليلف.المتبعل 
 االستعابل من أي طر  ألي  عوط أمريكيل أو  ييونيل، و رورة إعادة النظر في ىذا القرار.

ن أعل محاكمل كما دعا السمطل الفمسطينيل لمتوا ل م  كل الدول واألطرا  المعنيل والمحافل الدوليل م
االحتبلل ال ييوني عمي عرائمو وحمايل واسترداد حقوق الشعب الفمسطيني ورف  الشرعيل عن االحتبلل 

نياء كافل أشكال التفاوض والتوا ل معو.  وا 
  
  حماس ال عالقة لو بالواقع حديث فتح عن ارتباك في مواقف البردويل: 10

لبردويل أن حديث ميادات ففت ف عن ارتبا  موام  ءزة: أكد القيادي في حركل فحماسف الدكتور  بلح ا
حركل فحماسف من الم الحل وتمييزىم بين ميادات ءزة والخارج في الحركل، ليس إال فمحاولل فاشمل 

 لئلسقاط وال عبلمل ليا بوام  فحماسف ال من مريب وال من بعيدف، كما مال.
ار ميادات ففت ف في الحديث عن ارتبا  في واعتبر البردويل في ت ريحات خا ل لر فمدس برسف أن استمر 

فحماسف وخبلفات بين مياداتيا، شكبل من أشكال ت ريحات ميادات امتنعت بنيايل  بلحيل تنظيماتيا 
سياسيا ووامعيا، ومال: فإن من يحاول النيل من حركل فحماسف عبر إسقاط تعربتيم الفاشمل عمييا، ىم 

ختم  واأليديولوعيا تختم ، وبالتالي ال يمكن أن تقاس فحماسف في واىمون، ألن التعربل تختم  والتربيل ت
تنظيميا عمى بعض التنظيمات التي تعاني من حالل من الدمار الداخمي والدمار في العمق االستراتيعي، 
لذل  ال بد ليؤالء من فعل ليستفيقوا وي حوا من أوىاميم ويدركوا أن فحماسف مختمفل تماًما في التربيل 

 ل األخبلميل والسياسيلف.والرؤي
فمسطينًيا، وخ و ا لدى التنظيمات  وأ ا : فحركل فحماسف تم ل نموذًعا من المفترض أن يحتذى بو

التي انتيت  بلحيتيا السياسيل والوامعيل بعد أن انتيت أدوارىا التنظيميل، ولم يعد ليا من حديث إال إسقاط 
 تعاربيا الفاشمل عمى تعارب فحماسف الناعحلف.

وعدد البردويل أسبقيل حركل فحماسف إلى زراعل ورود الربي  العربي الذي تعيشو المنطقل العربيل، ومال: 
فحركل فحماسف تفتخر بأنيا أومدت من عسدىا ومن دماء أبنائيا شعمل استنارت بيا في  وراتيا وربيعيا الذي 

نما عالمياف.  كان تعربل ناعحل ليس عمى المستوى العربي وحده، وا 
 4/4/2012س برس، قد

 
 تعبر عن استيائيا من تصريحات رباح مينا وتعدىا تحريضيةحركة فتح  11
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استنكرت حركل فت  بمسان أمين سر معمسيا ال وري أمين مقبول ت ريحات ع و : حامد عاد -ءزة 
المكتب السياسي لمعبيل الشعبيل لتحرير فمسطين رباح مينا الذي اتيم فييا حركتي فت  وحماس بالكذب 

 مى الشعب الفمسطيني بشأن الم الحل.ع
وأعرب مقبول عن استيائو لم ل ىذه الت ريحات معتبرا إياىا تحري يل وتشييريل وليست من حق مينا 

خفاء لمحقيقل.  إطبلميا، وا فًا ىذه الت ريحات بم ابل نفاق سياسي وت ميل وا 
 5/4/2012الغد، عمان، 

 
 البيتاويحامد الشيخ  تنعيحماس  12

ركل فحماسف النائب في المعمس التشريعي الفمسطيني والشي  العبلَّمل حامد البيتاوي رئيس نعت ح: ءزة
( في مدينل القدس المحتمل، بعد أن منعو 4-4فرابطل عمماء فمسطينف، الذي وافتو المنيل مساء األربعاء )

 االحتبلل من السَّفر إلى األردن لتمقي العبلج، وبعد معاناة طويمل م  المرض.
ت الحركل في بيان  ادر عن مكتبيا اإلعبلمي فلقد كان رحمو اهلل خطيبًا لممسعد األم ى المبار ، ومال

ومن الذين أبعدىم االحتبلل إلى مرج الزىور عنوب لبنان، كما اعتقمو االحتبلل ال ييوني عدة مرات، 
و رئيس رابطل ع وًا في المعمس التشريعي عن كتمل التعيير واإل بلح، وى 2002وانتخب في العام 

ادق، والمعاىد الحق دفاعًا عن  وابتو وطنو وأمتو،  عمماء فمسطين، وكان م ااًل لمعالم العامل، والدَّاعيل ال َّ
 وم يتو وحقوق شعبوف.

الحين، وأن  وتابعت: فإنَّنا إذ ننعى إليكم الشي  حامد البيتاوي، لنسأل المولى سبحانو أن يتقّبمو عنده في ال َّ
بر يسكنو فسي  ع خوانو ومحّبيو عميل ال َّ الحين، وأن يرزق أىمو وا  نانو م  إخوانو المعاىدين وال َّ

 والّسموانف.
 4/4/2012المركز الفمسطيني ل عالم، 

 
 ثالث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تثبيتنتنياىو يعتزم  13

ري   ررربلث مسرررتوطنات عشررروائيل فررري اعمرررن رئررريس الررروزراء االسررررائيمي بنيرررامين نتنيررراىو، امرررس، انرررو يعترررزم تشررر
ونقرل البيران عرن نتنيراىو مولرو،  ال فل العربيل وايعاد حل لبؤرة رابعل بحسب ما مال بيان  ادر عن مكتبو.

فانررروي فررري المسرررتقبل القريرررب تقرررديم التو ررريات التررري و رررعيا وزيرررر الررردفاع )اييرررود برررارا ( والمتعمقرررل بتزويرررد 
و ررر  القرررائم فررري مسرررتوطنات فبرررروخينف وفسانسررراناف وفريحررراليمف فررري التررراخيص البلزمرررل وال رررروريل لتسرررويل ال

 ال فل العربيل.
وبحسررب ارمررام  ررادرة عررن منظمررل السرربلم اةن االسرررائيميل المناى ررل لبلسررتيطان يبمررغ عرردد مسررتوطني بررؤرة 

مف شمال مستوطنًا في بؤرة فريحالي 140مستوطنًا بينما يقيم  050فبروخينف الوامعل شمال ال فل العربيل نحو 
 ال فل وم ميم في بؤرة فسانساناف الوامعل عنوب ال فل العربيل.

ومن عيتو مال ياري  اوبنيايمر امرين عرام فالسربلم اةنف لوكالرل ففررانس بررسف، ان نتنيراىو فاراد تقرديم ىديرل 
 لممستوطنين مبل عيد الف   الييودي من خبلل ميامو بتشري  ما ىو ءير مانونيف.

 5/4/2012، األيام، رام اهلل

 
مميون شيكل إلى قيادة الجبية الّداخمّية 90عمى تحويل  ُيصادقالكنيست الصييوني  14
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مميرون شريكل  90ف اإلخباري العبري أّن لعنل المال التابعرل لمكنيسرت  رادمت عمرى تحويرل NFCأفاد موم  ف
 رريفًا أّن مررن  ررمن ىررذا المبمررغ، إلررى ميررادة العبيررل الّداخمّيررل مررن ميزانّيررل االحتيرراط العررام فرري وزارة المالّيررل، م

مميررون شرريكل ُخّ ررص لمختمرر  الّشرررائ  الّسرركانيل فرري المسررتوطنات والّسررمطات المحميررل، لبنرراء وحراسررل  7555
مميرون شريكل إ رافّيل سُتخّ رص إلمامرل مراكرز تفعيرل  2055السياج ووسائل اإلنرذار. وأشرار المومر  إلرى أّن 

مميرررون شررريكل  4حمّيرررل، بمرررا فررري ذلررر  اإلرشررراد والّتوعيرررو لمّسررركان ووتررردريب لطررروامم الطّررروارئ فررري الّسرررمطات الم
 ُتخّ ص لدعم ميزانّيل سمطل الّطوارئ القومّيل.

 موم  االنتقاد، لبنان
 4/4/2012(، 2509مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 اإلسرائيميترحب بقرار مدعي الجنائية الدولية عدم التحقيق في جرائم الجيش  "إسرائيل" 15

رحبت إسرائيل بقرار مدعي المحكمل العنائيل الدوليل ومر  التحقيرق األولري حرول  :أ   ب -القدس المحتمل 
 عرائم حرب مفتر ل ارتكبيا العيش اإلسرائيمي.

أن إسررائيل ترحرب برالقرار المتخرذ عمرى أسراس »وأعمن المتحدث باسرم الخارعيرل اإلسررائيميل فري بيران ال م راء، 
 «. اص الق ائي لممحكمل العنائيل الدوليلعدم االخت

أن إسرررائيل أخررذت عممررًا بقرررار المرردعي الررذي أفرراد بررأن المحكمررل ال تممرر  فرري ىررذه المرحمررل  رربلحيل »وترراب  
أكردت منرذ »مشيرًا إلى أن الدولرل العبريرل « النظر في الشكاوى المرفوعل أماميا من طر  السمطل الفمسطينيل

ءيرررر أن المتحررردث أبررردى  «.لعنائيرررل الدوليرررل ءيرررر مخت رررل فررري ىرررذه الق ررريلالبررردء وبو ررروح أن المحكمرررل ا
 من دون تقديم مزيد من التفا يل.« تحفظات حول التأكيدات والمعمومات الق ائيل في بيان المدعي»

 5/4/2012الحياة، لندن، 

 
 ي جيش االحتالل يحذر من حرب قريبة في الشرق األوسطف الشماليةقائد المنطقة  16

المنطقررل الشررماليل فرري عرريش االحررتبلل اإلسرررائيمي، يئيررر ءرروالن، فانرردالع حرررب خطيرررة فرري الشرررق رعررق مائررد 
 األوسط وفق المؤشرات في المنطقلف، حسب تقديراتو. 

، ممقرو 1021-4-4وأبدى ءوالن في مقابمل م   حيفل فإسرائيل اليومف اإلسرائيميل، ُنشرر عرزء منيرا األربعراء 
قرررل العربيرررل، مرررائبًل فإن ىنرررا  خطررررًا لنشررروب حررررب فررري المنطقرررل دون إنرررذار إزاء معررررى األو ررراع فررري المنط

 مبكرف. 
وأشار المسؤول في عيش االحتبلل إلى احتمال شن ىعوم عسكري إسرائيمي  د فحرزب اهللف المبنراني، مرائبًل 
 فإن امتبل  حرزب اهلل ألسرمحل كيماويرل سي رطر ترل أبيرب التخراذ خطروات لمت ردي لرذل ، وحسرن ن رر اهلل

 يشكل ىدفًا مشروعًا بالنسبل إلسرائيلف، عمى حد مولو. 
 4/4/2012فمسطين أون الين، 

 
 وحدة استيطانية غالبيتيا في القدس  1121تطرح عطاءات لبناء  االسرائيميةوزارة االسكان  17

وحرررردة اسررررتيطانيل  2212ا   ب: طرحررررت وزارة االسرررركان االسرررررائيميل االربعرررراء عطرررراءات لبنرررراء  -القرررردس 
ومررن ا ررل الوحرردات الررر  تيررا فرري القرردس الشرررميل والبررامي فرري ال ررفل العربيررل وى رربل العرروالن المحتمررين.ءالبي

وحدة استيطانيل في مستوطنل عبل ابو ءنريم )ىارحومرا( فري العرزء العنروبي مرن القردس  871ستبنى  2212
 الشرميل بحسب و ائق نشرت عمى موم  الوزارة االلكتروني.
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 69مستوطنل عفعات زئي  الوامعل بال فل العربيل شمال القدس بينمرا سرتبنى  وحدة اخرى في 280وستبنى 
 وحدة في كاتزيرين في العوالن المحتمل بحسب الو ائق.

واشرررار متحررردث باسرررم الررروزارة لوكالرررل فررررانس بررررس ان المنام رررات  ليسرررت عديررردة  اال ان نشرررطاء مناى رررين 
ومرال دانيرال سريدمان مرردير  م فييرا نشرر ىرذه العطراءات.لبلسرتيطان اشراروا الرى ان ىرذه المررة االولرى التري يرت

مؤسسل ءير حكوميل اسرائيميل ترامب التطورات في القدس الشرميل  لم يكن ىنا  اي عطاءات البارحل واليوم 
وا ررا   اذا كانررت الرروزارة تعتبررر ان ىررذه ليسررت عطرراءات عديرردة  يوعررد عطرراءات ليارحومررا فرري منطقررل ج .

اخرررر ، مشررريرا الرررى ان ءالبيرررل العطررراءات سرررتبنى فررري منطقرررل ج كعرررزء عديرررد مرررن فرررانيم يعيشرررون فررري عرررالم 
 المستوطنل.

واو رر  سرريدمان برران العطرراءات ترراتي كعررزء مررن االعررراءات العقابيررل الترري توعرردت اسرررائيل بيررا لمفمسررطينيين 
 عقب مبول ع ويتيم في منظمل اليونيسكو ال قافيل. 

 5/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 أخرى مع دولسيورطيا لضرب إيران حربية ال بقواعد أذربيجان" إسرائيلتعانة ": إسفيشمان 18

مدر الخبير العسكري ال ييوني فأليكس فيشرمانف أّن التسرريبات القائمرل باسرتعانل فإسررائيلف بقواعرد حربيرل فري 
لقواعرد، يعرب دول أخرى، الفتًا إلى أّنو لمو ول إلى تم  ا 5أذربيعان لشن ىعوم عمى إيران، سيوّرطيا م  

عمى طائرات سبلح العو عبور تركيا، العراق، السعوديل، سوريا، وعورعيا وأرمينيا، لتررى نفسريا متورطرل فري 
 حدث ال يخ يا. 

وأ ررا  فيشررمان أّن فتنفيررذ ىعرروم انطبلمررًا مررن أذربيعرران يقمررص المسررافات لؤلىرردا ، لكررن ال يبرررر المخرراطرة 
تفروق ععرافريف. وأو ر  أّنرو فإذا كانرت المسرارات فري المطرارات  بالتورط م  دول أخرى، حترى إذا كران لردييا

المدنيرل  رالحل، فر ّن إمامرل ماعردة تنفيذيرل أمرر ممكرن خربلل يروم واحرد، ويمكرن ىبروط طرائرات نقرل مر  عترراد 
مامرل ماعردة يمكنيرا اسرتيعاب طرائرات حربيرل ست رطر لميبروط بشركل  سيطرة وتزود بالومود في يروم مسربق، وا 

ن إمامرررل ماعررردة سرررريل أماميرررل تسرررتخدميا طرررائرات الررردعم لممسررراعدة، كطرررائرة تزويرررد برررالومود طرررارئ، كمرررا يمكررر
 والتعسس، طائرات  عيرة من دون طيار، مروحيات إنقاذف.

 معمل فبمحانيوف العسكريل )عن العبريل، ترعمل المركز(
 4/4/2012(، 2509مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 بعدد أقل من صواريخ القبة الحديدية عن نفسيا تسعي لمدفاع "اسرائيل"ي: سرائيمإمسؤول  19

مال مسرؤول اسررائيمي رفير  يروم االربعراء ان اسررائيل تعمرل عمرى : أشر  را ي لمنشرة العربيل - دان وليامز
ا توسي  نطاق منظومل ال واري  االعترا يل التي تعرر  باسرم القبرل الحديديرل كري تسرتفيد مرن عردد أمرل منير

 نظرا الحتمال تقميص الدعم المالي المقدم من الواليات المتحدة التي تعاني من  ائقل ماليل.
ولكن مسؤوال اسرائيميا مال ان النشر الكامل لممنظومل مد يعري تقمي و بف ل التحسينات المزمعرل لمنظومرل 

ل  واري  الكاتيوشا ومرذائ  القبل الحديديل التي تستخدم  واري   عيرة موعيل بالرادار لتدمير  واري  م 
 المورتر وىي في العو.
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وتوم  المسؤول الذي تحدث لمعموعل  عيرة من ال حفيين وطمب عدم نشر اسمو توسي  مردى االعترراض 
كيمررومترا وكررذل  توعييررا أك ررر مرونررل لوحرردات منظومررل القبررل الحديديررل الترري تبمررغ تكمفررل كررل  150لي ررل الررى 
 مميون دوالر. 50منيا حوالي 

تومرر  المسرررؤول االسرررائيمي اتمرررام فعولرررل عديرردةف مرررن المحاد رررات مرر  الواليرررات المتحررردة بشررأن تمويرررل الررردفاع و 
وأ ررا  المسررؤول ممخ ررا رسررالل واشررنطن فال نريررد تقررديم  ال رراروخي فرري ء ررون شرريرين أو  بل ررل أشررير.

 أموال من أعل ذل .. فنحن أنفسنا نواعو تحديات )ماليل( مويل.ف
 4/4/2012باء، وكالة رويترز لألن

 
أمالك ييود الدول العربية باسترجاعتطالب  "إسرائيل" 20

حسررن مواسرري: طالررب نائررب وزيررر الخارعيررل اإلسرررائيمي دانرري ايررالون عامعررل الرردول العربيررل  -القرردس المحتمررل 
 أل  العئ ييودي تم تيعيرىم من بيوتيم وبمدانيمف. 850تحمل فمسؤولياتيا التاريخيل تعاه 

ت ري  أمام مم مين عن ييود الدول العربيرل، نقمترو اإلذاعرل اإلسررائيمل امرس إن وزارترو تنروي  ومال أيالون في
إطرربلق حممررل ديبموماسررريل عديرردة، فتؤكررد أن أي حرررل لق رريل البلعئررين الفمسرررطينيين، يعررب أن يتنرراول أي رررا 

مين والمسرريحيينف، مشركمل البلعئرين الييرود، وأنرو يعرب دفر  تعوي ررات بالتسراوي لكرل البلعئرين الييرود والمسرم
معتبرا أن الشعب الفمسطيني كّرس حالل المعوء وىو أمر تتحمل مسرؤوليتو عامعرل الردول العربيرل، بينمرا أعراد 

 البلعئون الييود تأىيل أنفسيم من عديدف.
ن ايرالون فطررح تقريررًا و رعتو وزارة الخارعيرل بالتعراون مر  معمرس األمرن القرومي أ وذكرت  رحيفل فىرترتسف

مي يدعو إلى اعتبار تعويض البلعئين الييود عزءًا ال يتعزأ مرن أي تسرويل سياسريل مادمرل تقروم عمرى اإلسرائي
 مبادئ ف ندوق كمينتونف الذي سيتم بموعبو تعويض البلعئين.

 5/4/2012المستقبل، بيروت، 

 
 "إسرائيل"يسمح بتيريب اآلثار إلى  االسرائيميالقانون  :"ىآرتس" 21

كش  تقرير في  حيفل فىترتسف اإلسرائيميل أمس األربعاء، عن وعود مانون في  :برىوم عرايسي -النا رة 
إسررائيل مررائم منرذ سررنوات طويمررل، يسرم  بتيريررب اة رار إلررى إسرررائيل مرن دون الكشرر  عرن م رردرىا وطريقررل 
و وليا، وىذا من أعل التستر عمى مسمسل تيريب اة ار من الدول العربيل ومن فمسطين المحتمل عمى مرر 

 شرات السنين.ع
وكررران تقريرررر ال رررحيفل مرررد تحررردث عرررن أن السرررمطات اإلسررررائيميل  ررربطت فررري القررردس المحتمرررل عمرررى ترررابوتين 
فرعونيين، كان فييما موميتان م ريتان، وحسب اإلدعاء، ف نو مرد ترم تيريرب الترابوتين مرن م رر إلرى دولرل 

 أخرى، ومن ىنا ، إلى إسرائيل.
مّكن من إدخال مط  أ ريل إلى إسرائيل دونما حاعل إلى إ بات أ ميا ومالت ال حيفل، بسبب وعود مانون فيُ 

أو عرض دليل عمى أنيا لم ُتستخرج بحفر ءير مانوني. وىكذا تُردخل إلرى الرببلد بربل عرائق مطر  مرن أعمرال 
ومالررت ال ررحيفل، إن إسرررائيل أعرررت ات رراالت مرر  م ررر لعرررض  حفررر سررطو ُىربررت مررن دوليررا األ ررميلف.

 ن.إعادة التابوتي
 5/4/2012الغد، عّمان، 
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 ولية.. قصف ايالت بصاروخي "جراد"االحتالل يحمل "حماس" المسؤ  22
القدس المحتمل: وفقا لموم  فم ايا مركزيلف العبري فقد حّمرل م ردر اسررائيمي حركرل حمراس المسرؤوليل عمرى 

ت مرن سريناء دون اطبلق  واري  فعرادف فعر اليوم الخميس عمى مدينرل ايربلت عنروب اسررائيل، والتري اطمقر
 ان توم  أ رارا في الومت الذي ا يب بعض االسرائيميين باليم .

وعرراء ذلرر  عبررر اعرربلن لم ررحفيين العسرركريين، متيمررا حركررل حمرراس بررالومو  خمرر  عمميررل اطرربلق  ررواري  
فعرادف فعرر اليروم مرن االرا ري الم رريل نحرو مدينرل ايربلت، مسرتعمل برذل  فقردان السريطرة االمنيرل الم رريل 

مى سريناء وبرنفس الومرت عردم مردرة اسررائيل عمرى الررد عمرى ىرذه ال رواري  فري االرا ري الم رريل، وكرذل  ع
 الحفاظ عمى التيدئل في مطاع ءزة.

وا ررا  المومرر  ان حركررل حمرراس تحرراول القيررام بشرركل مباشررر أو مررن خرربلل رعايررل لمعموعررات اخرررى تنفيررذ 
يناء، واستعبلل الموم  االسررائيمي ءيرر القرادر عمرى عمميات عسكريل  د اسرائيل انطبلما من شبو عزيرة س

 اختراق الحدود م  م ر أو القيام بعمميات عسكريل في سيناء.
ووفقررا لتقررديرات اسرررائيميل فرر ن  رربلث معموعررات تعمررل فرري سرريناء، المعموعررل االولررى مرتبطررل بحركررل العيرراد 

مرررل ل رررال  ايرررران التررري تسرررعى لتوسررري  العرررالمي والتررري فررري معظميرررا مرررن بررردو سررريناء ، والمعموعرررل ال انيرررل تع
سررريطرتيا فررري سررريناء وكرررذل  فررري انحررراء مختمفرررل مرررن م رررر، والمعموعرررل ال ال رررل فمسرررطينيل تتبررر  لمعديرررد مرررن 

 التنظيمات الفمسطينيل في مطاع ءزة.
وكانررررت م ررررادر اسرررررائيميل مررررد ذكرررررت ان دوي انفعررررارات عنيفررررل ىررررزت فعررررر اليرررروم الخمرررريس، مدينررررل ايرررربلت 

ث ا ارت الذعر واليم  بين السكان، ليتبين الحقا ان  اروخي ءراد سقطا في المدينرل زاعمرل االسرائيميل، حي
 انيما اطمقا من سيناء.

ومرررال مومررر   رررحيفل يرررديعوت احرونررروت ان مررروات األمرررن اإلسررررائيميل وسررريارات اإلسرررعا  ىرعرررت إلرررى مكررران 
 سقوط ال واري  دون أن يبمغ حتى المحظل عن وموع إ ابات. 

 5/4/2012اإلخبارية، وكالة سما 

 
 ىاألقصالمسجد بؤرة استيطانية تطل عمى  سراً االحـتالل يبـني  23

كش  م در فمسطيني عن انتياء سمطات االحتبلل اإلسرائيمي من بناء بؤرة استيطانيل : وكاالت –البيان 
قدس عديدة تق  أسفل فندق األمواس السبعل في سفوح عبل الزيتون، المطمل عمى المسعد األم ى وال

القديمل، ومال رئيس لعنل الدفاع عن بمدة سموان في القدس المحتمل الناشط المقدسي فخري أبو دياب إنو تم 
تو يق أعمال التشيي  والتشطيبات النيائيل ليذه البؤرة بال ور الفوتوءرافيل، ما يؤكد أن أعيزة أمن االحتبلل 

نيا تحولت، وفي سريل تامل وبعمل ليمي إلى كانت تشعل عددا محدودا من المكاتب في ىذه المنطقل، لك
بؤرة استيطانيل كاممل متكاممل تق  في أك ر المناطق حساسيل في القدس. وأو   أن أعيزة أمن االحتبلل 
شرعت عمى الفور في تركيب كاميرات مرامبل حدي ل عمى المباني لمرامبل المسعد األم ى ومقبرة الرحمل 

 وبمدة سموان وسائر المنطقل.
، من السيل أن تتوس  وت ب  «كرفانات  ابتل»شار إلى أن ىذه المباني، التي عاءت عمى شكل وأ

 مستوطنل تمتد عمى طول أرا ي سف  عبل الزيتون إلحكام القب ل عمى القدس القديمل ومحيطيا.
 5/4/2012، البيان، دبي
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 قود محطة توليد الكيرباء في غزة تعود مجددًا لمعمل بعد وصول كميات من الو  24
ءزة ر أشر  اليور: و مت إلى مطاع ءزة من خبلل معبر كرم أبو سالم اإلسرائيمي عدة شاحنات تقل نحو 

 كميات كبيرة من الومود ال ناعي، تكفي لتشعيل محطل التوليد بشكل عزئي.
 أل  لتر 500إلى  450ومال رائد فتوح رئيس لعنل تنسيق إدخال الب ائ  إلى ءزة أنو تم إدخال ما بين 

 من السوالر، لمحطل توليد الكيرباء.
ومال أحمد أبو العمرين المسؤول في سمطل الطامل ان عدول توزي  الكيرباء العديد سيبدأ مساء األربعاء 

وذكر أن كميل الومود التي تم إدخاليا لممحطل، سيتم  ساعات مط . 8ساعات و ل تيار يمييا  8بوام  
آخر لؤليام التي يعمق فييا المعبر اإلسرائيمي بسبب العطل  استخدام عزء منيا لممحطل، وتخ يص عزء

 األسبوعيل.
 5/4/2012، القدس العربي، لندن

 
  1967 ألف فمسطني منذ عام 800قدورة فارس: االحتالل اعتقل  25

: كش  رئيس نادي األسير الفمسطيني مدورة فارس أن موات االحتبلل اإلسرائيمي اعتقمت منذ العام رام اهلل
أل  فمسطيني، فعمى خمفيل ممارساتيم لحقيم المكفول في كل  800حتى اليوم، ما يقرب من و  2967

القوانين واألعرا  الدوليل بمقاومل االحتبلل و واًل إلى الحريل واالستقبللف، مو ًحا أنو فعمى مدار العقود 
ي ال يمكن تومي  اتفاميل الما يل وحتى اليوم، امترفت إسرائيل العديد من العرائم بحق منا مي الحريل الذ

سبلم دون تحريرىمف. عاء ذل  في كممل ألقاىا فارس في مقر األمم المتحدة في عني ، اليوم األربعاء 
(، خبلل فعاليات اليوم ال اني من مؤتمر األمم المتحدة الدولي حول الق يل الفمسطينيل الذي ينعقد 4/4)

في السعون ومراكز التومي  اإلسرائيميل.. التداعيات  تحت عنوان فم يل األسرى السياسيين الفمسطينيين
 السياسيل والقانونيلف.

ومال فارس فمن خبلل االعتقال، مارست دولل االحتبلل التعذيب والعقوبات العماعيل والقتل واعتقال 
لبلزمل ولم األطفال، ومارست االعتقال اإلداري ومنعت التعميم، ولم تُقدم الطعام المناسب وال الرعايل الطبيل ا

 توفر أماكن احتعاز تميق ببني البشر وما زال ىذا مستمرًا حتى يومنا ىذاف.
دولل ومؤسسات حقوق اإلنسان  200وأكد أن فمدخل السبلم عنوانو تحرير األسرىف، داعًيا مم مي ما يقارب 

ٍر ون وص في العالم تشار  في المؤتمر، إلى إبداء االىتمام الكبير بق يل األسرى وو عيا في إطا
 وا حل ال تقبل أك ر من تفسير.

 4/4/2012قدس برس، 
 

 مارس /شير آذارخالل فمسطينيين في الخميل  109 اعتقلاالحتالل  :نادي األسير 26
: طالت حمبلت االعتقال اإلسرائيميل بمحافظل الخميل )عنوب ال فل العربيل(، خبلل شير آذار الخميل

 سطينيين بشتى أنحاء المحافظل.)مارس( الما ي، مائل وتسعل مواطنين فم
ومال نادي األسير بالخميل، في بيان لو تمقت فمدس برسف نسخل عنو، إن موات االحتبلل شنت حمبلت 
ذنا ويطا  اعتقال ودىم في كافل أنحاء محافظل الخميل، تركزت في المدينل وبمدات بيت أمر والعروب وا 

قال منظمل تنفذ بقرارات  ادرة من أعمى مستوى في والفوار، مشيًرا إلى أن الخميل فتتعرض لحممل اعت
 حكومل االحتبللف.
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وأو   أنو فتخمل ىذه الحمبلت استخدام الكبلب بطريقل وحشيل، تم فييا إرىاب األطفال واالعتداء عمى 
األسرى وذوييم، كما تم استخدام األلفاظ النابيل والسيئل بحق األسرى، وتعر يم لم رب والتنكيل والمعاممل 

 لميينل من مبل عنود االحتبللف.ا
وأ ا  التقرير أنو فلم يفمت المر ى من االعتداء وال رب أ ناء االعتقال، بينما عرى اعتقال سبعل عشر 

طالًبا إعداديا و انويا وعامعًيا، وحّول عشرون منيم  15طفبل أعمارىم أمل من ستل عشر عاًما، وأك ر من 
 إلى مراكز التحقيق المركزيلف.

 4/4/2012رس، قدس ب
 

  مقعدا 19مقعدا والكتمة االسالمية  26بـ  وز كتمة الشييد ياسر عرفات: فانتخابات جامعة بيرزيت 27
فازت كتمل الشييد ياسر عرفات، الذراع الطبلبي لحركل  فت   بانتخابات معمس طمبل عامعل بيرزيت  :رام اهلل

ي مؤتمر  حفي عقدتو، عن فوز كتمل وأعمنت عامعل بيرزيت ف .52مقعدا من أ ل  16بح وليا عمى 
مقعدا،  29مقعدا، فيما ح مت كتمل الوفاء اإلسبلمي، عمى  52مقعدا من أ ل  16الشييد ياسر عرفات بر

وأو حت العامعل، أن كتمل الشييد  والقطب الطبلبي عمى خمسل مقاعد، وكتمل فمسطين لمعمي  مقعد واحد.
 70أ وات، والوحدة الطبلبيل  1006وفاء اإلسبلمي  وتا، وكتمل ال 1701ياسر عرفات ح مت عمى 

 وتا،  204 وت، وكتمل فمسطين لمعمي   202 وتا، والمبادرة الطبلبيل  17 وتا، والتيار القومي 
  وتا. 55 وتا، واتحاد الطمبل  498 وتا، والقطب الطبلبي  07وكتمل االستقبلل 

 .الءيوورمل  260ورمل، و 92األوراق الفارءل %، وكان عدد 75,06وأشارت إلى أن نسبل الت ويت كانت 
 4/4/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 رًدا عمى إخالء منزل استولوا عميو الخميل عمى حي وسط  ىجوماً ينفذون مستوطنون  28

الخميل نفذ عشرات المستوطنين الييود بعد أمس األربعاء ىعوما عمى حي تل الرميدة وسط مدينل : ال فل
عنوب ال فل العربيل المحتمل، عقب بدء عمميل إخبلء معموعل أخرى منيم من منزل استولوا عميو مرب 

وأفاد الناشط في تعم  شباب  د االستيطان محمد ازءير أن المستوطنين  الحرم اإلبراىيمي بالمدينل.
طنل ىناء أبو ىيكل وبقيل سكان أحرموا خيمل الت امن في تل الرميدة التي أماميا السكان ت امنا م  الموا

الحي الذين يتعر ون العتداءات المستوطنين الييود القاطنين بمستوطنل )رمات يشاي( المقامل عمى 
عندي إسرائيمي إلخبلء المستوطنين الذين  500وفي ذات السياق، تدخل نحو  أرا ييم وسط مدينل الخميل.

 من عانب المستوطنين.استولوا عمى منزل عائمل أبو رعب المستولى عميو 
وأو   الناشط في مركز المعمومات اإلسرائيمي لحقوق اإلنسان موسى أبو ىشيش أن عمميات اإلخبلء 
لممنزل تعري عمى مدم وساق، الفتا إلى أن عشرة با ات أممت مئات العنود إلى المكان بشكل مفاعئ، 

شيد تعزيزات أمنيل مك فل لعيش االحتبلل، وبدؤوا عمميات إخبلء لممنزل الفمسطيني. وأشار إلى أن المكان 
 بينما تعري العمميل بيدوء في المكان.

 5/4/2012، السبيل، عّمان
 

 مع زمالئيم المعتقمين بالضفة تضامناً صحفيو غزة يعتصمون  29
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طالب عشرات ال حفيين الفمسطينيين خبلل اعت ام ت امني في ءزة أمس األربعاء ب نياء مبلحقل : ءزة
 ئيم في ال فل العربيل من مبل األعيزة األمنيل.واعتقال زمبل

وطالب ىؤالء في االعت ام الذي دعا إليو منتدى اإلعبلميين الفمسطينيين باإلفراج عن ال حفيين 
 المعتقمين، مؤكدين أن اعتقاليم عريمل أخبلميل ووطنيل ومينيل.

 5/4/2012، السبيل، عّمان
 

 في السجون اإلسرائيمية ين عن الطعاممع األسرى المضرب تضامناً اعتصام في جنين  30
نظم نادي األسير، والمعنل الشعبيل الطبلق سراح األسرى ووزارة األسرى والييئل العميا لؤلسرى، : عنين

ولعنل األسير، ولعنل أىالي األسرى، وعبيل التحرير الفمسطينيل، اعت امًا أمام مقر ال ميب االحمر في 
من مم مي الفعاليات الشعبيل والرسميل، وعدد من ذوي األسرى. وعاء ىذا االعت ام عنين، بمشاركل العديد 

ت امنًا م  األسرى الم ربين عن الطعام داخل سعون االحتبلل، ورف ًا لسياسل االعتقال اإلداري، وما 
تقوم بو م محل سعون االحتبلل من إعراءات تعسفيل، بحق األسرى، واستمرار تطبيق مانون شاليط، 

 لمنافي لؤلخبلق واألعرا .ا
وعمى ىامش االعت ام ألقيت العديد من الكممات، ورف  المشاركون  ورًا لؤلسرى الم ربين عن الطعام، 

 ورفعوا االعبلم الفمسطينيل، والرايات المطالبل بتحرير األسرى، وانياء اإلعراءات التعسفيل بحقيم.
 5/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  2011 في منتصف عام الفمسطينية األراضيعامًا في  18مميون طفل تحت سن  2.01اإلحصاء:  31

الفمسطيني عبل عوض، عن  دور التقرير السنوي الخامس عشر  لئلح اءأعمنت رئيس العياز المركزي 
ح اءات -أطفال فمسطين»بعنوان  ، والذي يت من التقرير عر ا مف بل ألحدث البيانات «م ايا وا 

  الطفل الفمسطيني في معاالت ال حل والتعميم والوام  الديمعرافي، باإل افل إلى ظرو  المتعمقل بوام
  حمايل خا ل. إلىالذين ىم بحاعل  األطفال

 الواقع الديمغرافي:
عاما مد بمغ  28، إلى أن عدد االطفال دون سن 1007تشير التقديرات السكانيل المبنيل عمى نتائق التعداد 

مميون فرد  4527ل في األرض الفمسطينيل من إعمالي عدد السكان البالغ عددىم مميون طف 1502حوالي 
، وتظير البيانات ارتفاع نسبل األفراد دون سن ال امنل عشر حيث تشكل ىذه الفئل 1022في منت   عام 

 % من إعمالي السكان.4851حوالي 
األطفال سيشكمون األءمبيل في  وتبين اإلح اءات الديمعرافيل واتعاىاتيا في المعتم  الفمسطيني، أن

المعتم  لعدة سنوات مادمل، حيث تعتبر خ وبل المرأة الفمسطينيل العاليل ومعدالت وفيات األطفال المتدنيل 
 سبب رئيسًا الستمرار تشكيل األطفال لؤلءمبيل في المعتم .

االناث عند الزواج  وتفيد البيانات أن األسرة الفمسطينيل تتشكل في ومت مبكر، حيث يبمغ متوسط عمر
 .1020عاما لمذكور لمعام  1554عاما و 1052األول في ال فل 
 الواقع الصحي:
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؛ 1022% من األطفال ىم من ذوي اإلعامل في األرض الفمسطينيل في العام 255أشارت البيانات إلى أن 
% من 2.8% في مطاع ءزة، أما بالنسبل لتوزي  اإلعامل حسب العنس ىنا  254% في ال فل و256

 % من اإلناث.250األطفال الذكور ىم ذوو إعامل مقابل 
% 0254%؛ 1956واظيرت البيانات أن السبب الرئيس لحدوث اإلعامل بين األطفال كان األسباب الخمقيل 

% في 1256% في ال فل و1550%؛ 1450% في مطاع ءزة، تمييا األسباب المر يل 1655في ال فل و
 .1022مطاع ءزة في العام 

أن السبب الرئيس لوفيات الر   في ال فل كان أمراض العياز  1020شارت بيانات وزارة ال حل عام وأ
% 2857%؛ 2950% لئلناث، تمييا التشوىات الخمقيل بنسبل 0757% لمذكور و0755%؛ 0756التنفسي 
ث. % لئلنا2255% لمذكور و2157%؛ 2151% لئلناث، ومن  م األمراض المعديل بنسبل 2950لمذكور و

 % لئلناث.2059% لمذكور و2256%؛ 2250وحمت في المرتبل الرابعل نقص الوزن والمواليد الخدج بنسبل 
أما فيما يتعمق بوفيات األطفال دون سن الخامسل فقد أظيرت بيانات وزارة ال حل في ال فل لنفس الفترة 

% 0456%؛ 0850الوالدة بنسبل  أن السبب الرئيس المؤدي لموفاة تم ل في األمراض المتعمقل بفترة ما مبل
% ومن  م تسمم الدم؛ 2850% لئلناث، تمييا األسباب الناعمل عن التشوىات الخمقيل؛ 4150لمذكور و

2252.% 
يبلحظ أن معدالت الر اعل الطبيعيل في األرض الفمسطينيل عيدة، حيث ان متوسط االستمرار في 

األطفال بدأوا بالر اعل خبلل الساعل األولى من % من 6158شيرًا، كما أن  20الر اعل الطبيعيل بمغ 
 الوالدة.

والدة حيل خبلل الفترة الممتدة ما بين  2000لكل  1050وبمغ معدل وفيات الر   في األرض الفمسطينيل 
 2000لكل  1154، وكان األعمى في مطاع ءزة عمى مستوى المنطقل حيث بمعت 1020 -1005عامي 

 والدة حيل. 2000لكل  2851لمعدل في ال فل والدة حيل، في حين بمغ ىذا ا
والدة حيل خبلل الفترة  2000لكل  1452وبمغ معدل وفيات األطفال دون الخامسل في األرض الفمسطينيل 

والدة حيل، في  2000لكل  1751، وكان األعمى في مطاع ءزة حيث بمغ 1020 -1005ما بين عامي 
 والدة حيل. 2000لكل  1151حين بمغ ىذا المعدل في ال فل 

، وكانت النسبل أعمى في مطاع ءزة 1020شيرًا( م ابون بفقر الدم عام  59-6% من األطفال )2954
% عمى التوالي، وبالنظر إلى توزي  اإل ابل بفقر الدم حسب المحافظل، 2054% و1556مقارنل بال فل؛ 

% عمى مستوى 0150ين األطفال أظيرت البيانات أن محافظل ممقيميل سعمت أعمى نسبل إ ابل بفقر الدم ب
% عمى التوالي، أما بالنسبل لمحافظات ءزة سعمت 2954% و2957ال فل، تمييا محافظات سمفيت ونابمس 

% تمييا محافظات ءزة وخانيونس؛ 4254محافظل دير البم  أعمى نسبل إ ابل بفقر الدم بين األطفال؛ 
 % عمى التوالي.1258% و0250

 الواقع التعميمي:
؛ 1020/1022% في العام 6258سبل المدارس التي يوعد فييا ءرفل مخ  ل لممختبرات العمميل بمعت ن
% 5056% في مدارس وكالل العوث، وفي المدارس الخا ل 4851% في المدارس الحكوميل و6652بوام  

 لمفترة نفسيا.
مسطينيل بمغ ما إلى أن عدد طمربل المدارس فري األرض الف 1020/1022تشير بيانات العام الدراسي 

%، وتختم  ىذه النسبل باختبل  5054طالبًا وطالبل، تشكل اإلناث منيم ما نسبتو  2,226,992معموعو 
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%، وشكل الطمبل 5458%، وفي المرحمل ال انويل 4957المرحمل، فبمعت نسبل اإلناث في المرحمل األساسيل 
% من معموع الطمبل في مرراحل 2054سبتو ما ن 1020/1022في مرحمل التعميم ال انوي في العام الدراسي 

%. وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد 8656التعميم المدرسي، في حين شكل طمبل المرحمل األساسيل 
طالبًا في المرحمل ال انويل في العام  1850طالبا في المرحمل األساسيل و 0251الطمبل في الشعبل ال فيل 

 .1020/1022الدراسي 
؛ 1020/1022% في العام 6258ارس التي يوعد فييا ءرفل مخ  ل لممختبرات العمميل بمعت نسبل المد

% 5056% في مدارس وكالل العوث، وفي المدارس الخا ل 4851% في المدارس الحكوميل و6652بوام  
 لمفترة نفسيا.

في العام  %6857أما بالنسبل لممكتبات فقد بمعت نسبل المدارس التي يوعد فييا ءرفل مخ  ل لممكتبل 
% في مدارس الوكالل، وفي المدارس 6250% في المدارس الحكوميل، و7154؛ بوام  1020/1022

 % لمفترة نفسيا.5457الخا ل 
% في 6859بالنسبل لمختبرات الحاسوب فقد بمعت نسبل المدارس التي يوعد فييا ءرفل مخ  ل لمحاسوب 

% من مدارسيا 7454، وفي مدارس الوكالل ف ن % في المدارس الحكوميل6857؛ بوام  1020/1022العام 
 % لمفترة نفسيا.6854أ ب  يوعد فييا مختبرات حاسوب، وفي المدارس الخا ل 

في األرض الفمسطينيل  1009/1020بمعت نسبل الرسوب في مرحمل التعميم األساسي في العام الدراسي 
% 250% لمذكور و251معت نسبل الرسوب % لئلناث. أما في مرحمل التعميم ال انوي فب256% لمذكور و258

 لئلناث في نفس العام الدراسي.
في األرض الفمسطينيل  1009/1020بمعت نسبل التسرب في مرحمل التعميم األساسي في العام الدراسي 

 % لئلناث.152% لمذكور و259% لئلناث. أما في المرحمل ال انويل فكانت 057% لمذكور و250
 يي:الوام  ال قافي والترفي

% خبلل العام 7552سنل( الذين يستخدمون الحاسوب  27-20بمعت نسبل األطفال في الفئل العمريل )
% في مطاع ءزة، وبمعت ىذه النسبل بين األطفال الذكور 6454% في ال فل و8259؛ بوام  1022
 % بين اإلناث.7055% مرقابل 7657

م معرفل بخدمل اإلنترنت ويقوموا باستخداميا، %( لديي4056حوالي أربعل أطفال من بين كل عشرة أطفال )
%( لدييم معرفل باإلنترنت إال انيم ال 2754في حين أن حوالي طفمين من بين كل عشرة أطفال )

%( ليس لدييم أدنى معرفل 0950يستخدمونيا، كذل  حوالي أربعل أطفال من بين كل عشرة أطفال )
 باإلنترنت.

 أطفال بحاجة إلى حماية خاصة:
سنل ىم أطفال عاممون  24-5% من إعمالي عدد األطفال في الفئل العمريل 650أل  طفل؛  65ي حوال

 .1020سواء بأعر أو بدون أعر عام 
سنل ىم أطفال عاممون  24-5% من إعمالي عدد األطفال في الفئل العمريل 650أل  طفل؛  65حوالي 

مطاع ءزة، ومن الوا   أن نسبل  % في052% في ال فل و850؛ 1020سواء بأعر أو بدون أعر عام 
 %.451% مقارنل باألطفال اإلناث؛ 757األطفال الذكور المنخرطين في العمل ىي األعمى؛ 

% 758%؛ 559سنل الممتحقين بالمدرسل والمنخرطين أي َا في عمالل األطفال  24-5وبمعت نسبل األطفال 
 % بين اإلناث.452كور مقابل % بين األطفال الذ755% في مطاع ءزة، وبمعت 050في ال فل و
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 األطفال المعنفون:
سنل تعر وا لعن  عسدي من مبل االحتبلل والمستوطنين خبلل  27-21% من األطفال الذكور 0حوالي 
% في مطاع ءزة. وبمعت 050% في ال فل مقابل 5، منيم حوالي 1022شيرًا التي سبقت تموز/ 21فترة 

% في ال فل ولم تتعرض الطفبلت اإلناث في 057سنل،  27-21% بين الطفبلت اإلناث 054ىذه النسبل 
 مطاع ءزة إلى عن  عسدي من مبل االحتبلل نظرًا لعدم االحتكا  المباشر م  موات االحتبلل ىنا .

سنل تعر وا لعن  نفسي من مبل االحتبلل والمستوطنين خبلل  27-21% من األطفال الذكور 6حوالي 
% في مطاع ءزة. وبمعت ىذه 058% في ال فل مقابل 857، منيم 1022/شيرًا التي سبقت تموز 21فترة 

 % في مطاع ءزة.054% في ال فل مقابل 257سنل،  27-21% بين اإلناث 251النسبل 
% بين األسر التي يوعد لدييا أطفال 1158، بوام  1020% من األسر الفمسطينيل فقراء خبلل العام 1254
 ا أطفال.% لؤلسر التي ليس لديي2558مقابل 

 معدل الفقر:
% 1158%، بوام  1254وفقا ألنماط االستيبل   1020بمغ معدل الفقر بين األسر الفمسطينيل خبلل العام 

 % لؤلسر التي ليس لدييا أطفال.2558بين األسر التي يوعد لدييا أطفال مقابل 
% بين األسر 2654ام  % بو 2650أما عمى مستوى المنطقل، فقد بمعت نسبل الفقر بين األسر في ال فل 

% لؤلسر التي ليس لدييا أطفال. أما عمى مستوى مطاع ءزة فقد بمعت نسبل 2456التي لدييا أطفال مقابل 
% بين األسر التي ليس لدييا 2858% بين األسر التي لدييا أطفال مقابل 0454% بوام  0259الفقر 
 أطفال.

أطفال، كما ان ءالبيل األسر الفقيرة التي لدييا أطفال  ويبلحظ ارتفاع الفقر بين أسر مطاع ءزة التي لدييا
% 4651متواعدة في مطاع ءزة، حيث أظيرت البيانات أن األسر الفقيرة التي لدييا أطفال في ال فل تشكل 

 % في مطاع ءزة.5058من إعمالي األسر الفقيرة التي لدييا أطفال، مقابل 
 4/4/2012، الفمسطيني ل حصاءالجياز المركزي 
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لندن: عقد منتدى األعمال الفمسطيني لقاءه األول في بريطانيا، بح ور رئيس معمس إدارتو الدكتور أبو 
عبيدة خيري حافظ، ومشاركل عدد من رعال األعمال الفمسطينيين ومم مي المؤسسات الفمسطينيل العاممل في 

ألقى الدكتور حافظ، رئيس معمس اإلدارة، كممل شرح فييا أىم مبلم  الخطل التي سيعمل و  حدة.المممكل المت
 المنتدى عمى تنفيذىا خبلل دورتو ال انيل.

وأشار حافظ إلى أن رؤيل المنتدى الفمسطيني لؤلعمال ال تقت ر عمى خدمل رعال األعمال الفمسطينيين، 
ادي واالعتماعي لمشعب الفمسطيني المرابط عمى أر و، مؤكدا بل تتعدى ذل  إلى النيوض بالوام  االمت 

أن معمس اإلدارة ي   ن ب عينو تعزيز  مود الشعب الفمسطيني في وعو محاوالت التعوي  واإلفقار 
التي يتعرض ليا بشكل يومي. كما أكد الدكتور أبو عبيدة حافظ أن المنتدى بدأ فعميا تنفيذ عدة مشاري  

ن الفمسطيني في الداخل، وأىميا مشروع العمل عن بعد، وتحميل مياه ءزة، والمشاري  موعيل لخدمل المواط
المقدسيل، معبرا عن أممو تسري  وتيرة العمل بيذه المشاري  وتعاوز العقبات التي يمكن أن تؤخر إنعازىا 

بريطانيا منذ ويذكر أن المنتدى الفمسطيني لؤلعمال ىو مؤسسل ءير ربحيل مسعمل في  عمى النحو المأمول.
 ، وتيد  إلى تشكيل تعم  لرعال األعمال الفمسطينيين وخدمل االمت اد الفمسطيني.1008عام 
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 5/4/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 القدس  ورز بن الحسين ي ىاشم األميرولّي العيد األردني  33
بررن الحسررين زار  عممررت وكالررل األنبرراء األردنيررل مررن م ررادر فرري الررديوان الممكرري الياشررمي أن األميررر ىاشررم

المسعد األم ى المبار  في مدينل القدس اليروم األربعراء حيرث أدى ال ربلة ىنرا ، وزار  رري  المعفرور لرو 
الممرر  الشررري  الحسررين بررن عمرري، رحمررو اهلل، والتقررى عررددا مررن مرروظفي وزارة األومررا  القررائمين عمررى رعايررل 

 األماكن اإلسبلميل المقدسل.
 5/4/2012، السبيل، عّمان
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التررري  اإلحرررداثفررري  األعنبرررييررررفض التررردخل العسررركري  األردن إنمرررال وزيرررر الخارعيرررل نا رررر عرررودة : عمررران
 تعنبو. إلىتعري في سوريا ويسعى 
لتي تناممتيا بعض ا اإلخباروبعد  اإلسرائيميل -المفاو ات الفمسطينيل إلعادة األردنيلوفي ما يتعمق بالعيود 

الموعبررل لمعيررود كانررت كسررر العمررود ومررد  رردر بيرران عررن  األسررباببفشررميا مررال وزيررر الخارعيررل ان  األوسرراط
ايمول الما ي تحردث الول مررة عرن اطرر زمنيرل و ررورة ان تبردأ مفاو رات  10المعنل الرباعيل الدوليل في 

اشرير لطررح مو روع  0د اعتمراع تح ريري  رم بين الفمسطينيين واالسرائيميين وان يكون ىنا  مدة شرير لعقر
اتفراق مبردئي عمرى كرل م رايا  1021اشرير الحرراز تقردم فري ىرذين الممفرين  رم مر  نيايرل  6الحدود واالمرن و

 الحل النيائي بالق ايا التي تمس االردن بشكل مباشر وىي تشكل م محل االردن العميا.
مم  فري كسرر ىرذا العمرود حيرث ىنرا  محاد رات عاريرل وا ا : نعحت الدبموماسيل االردنيل بقيادة عبللل ال

االن، ونقول محاد ات وليس مفاو رات مباشررة، اسرتكماال لمعيرود االردنيرل ونحرن مطمعرون عمرا ينرتق عنيرا، 
مشيرا الى ان ما نريده بالنيايل ان يبدأ الفمسطينيون واالسرائيميون بحديث مباشر ينتقل الى مفاو ات مباشرة 

الحرررل النيرررائي وىرررذا السررربيل االم رررل الرررذي مرررن شرررأنو ان ي رررمن ميرررام الدولرررل الفمسرررطينيل  تعرررالق كافرررل م رررايا
المستقمل القابمل لمحيراة ذات السريادة الكاممرل عمرى الترراب الروطني الفمسرطيني وعا رمتيا القردس الشررميل وىرذا 

 موم  االردن الذي لم يتعير.
 5/4/2012، الدستور، عّمان
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تمقى امس رئيس دائرة مدعي عام عمان القا ي محمد ال وراني عدة طمبات من  :ءازي المرايات -عمان 
السمطل الوطنيل الفمسطينيل ويت من احد تم  الطمبرات تسرميم السرمطل الوطنيرل احرد كبرار المروظفين فري وزارة 

ل فرري السررمطل الوطنيررل الفمسررطينيل الررذي كرران يعمررل فييررا سررابقا والمقرريم حاليررا فرري االردن وفررق م رردر الماليرر
 مطم .

ويررأتي طمررب السررمطل الوطنيررل بتسررمم احررد كبررار مرروظفي وزارة الماليررل لمحاكمتررو عررن عرردة عرررائم فسرراد ارتكبيررا 
 ا ناء ميامو بعممو في وزارة الماليل لدى السمطل الوطنيل.
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ائم في الكسب ءير المشرروع، االخرتبلس، الرشروة واسرت مار الوظيفرل التري تحّ رل بموعبيرا عمرى وتم مت العر 
وباشرت النيابرل العامرل فري عمران اعرراءات البحرث والتحرري  اموال ءير مشروعل تقدر بمئات آال  الدنانير.

 ل بطمب التسميم.عن الشخص المطموب لتسميمو تمييدًا لممباشرة في تنفيذ االعراءات القانونيل المتعمق
 5/4/2012، الرأي، عّمان

 
 تيّدد بضرب أىداف استراتيجية في لبنان "إسرائيل" 36

برز تيديد إسرائيمي ب رب أىدا  اسرتراتيعيل فري لبنران. ومرال الررئيس اإلسررائيمي شرمعون بيريرز إن األمرين 
ذا»العرررام لحرررزب اهلل، السررريد حسرررن ن رررر اهلل  سرررّولت لرررو نفسرررو شرررّن  يعمرررم عمرررم اليقرررين برررأن حالترررو  رررعبل، وا 

وعردد بيريرز خربلل عولرل عمرى  «.اعتداءات  اروخيل عمى إسرائيل، ف ن لبنان كمو سيكون فري دائررة الخطرر
لقرد »معسكرات تدريب العيش اإلسرائيمي في العوالن، التيديردات اإلسررائيميل لمبنيرل التحتيرل فري لبنران، ومرال: 

في لبنان، لكن إن سقطت عمينا ال واري ، فسنعر  كي  امتنعنا حتى اةن عن مياعمل أىدا  استراتيعيل 
 «. السقوط المحتمل لنظام )بشار( األسد، سيم ل  ربل ما يل لحزب اهلل»، مشيرًا إلى أن «نرد

مرن عيترو، حررذر مائرد المنطقرل الشررماليل فري العريش اإلسرررائيمي، يرائير ءروالن، مررن امرتبل  حرزب اهلل لمسرربلح 
 «.سرائيل ممزمل باتخاذ الخطوات البلزمل لمحؤول دون ذل أن إ»الكيماوي، مشيرًا إلى 

 5/4/2012، ، بيروتاألخبار

 
 العالقات بين القاىرة وتل أبيب في الوقت الراىن "ليست جيدة" ":الحياةـ"مسؤول مصري ل 37

بريل أظير العياب الكامل لطامم السفارة اإلسرائيميل في القاىرة أن العبلمات بين م ر والدولل الع :القاىرة
مد ي ل إلى حد التدىور، وسط مخاو  إسرائيميل من تأ ير  عود اإلسبلميين عمى العبلمات  ففتوراً فتشيد 

  القويل التي شيدىا عيد الرئيس المخموع حسني مبار .
أمس، بعد أن تخم  السفير اإلسرائيمي  فإسرائيلففي القاىرة ديفيد أيالون ءادر إلى  لفإسرائيفوُأفيد أن من ل 

 /وب أميتاي عن العودة بعد عطمل نيايل األسبوع لممرة ال انيل منذ تسممو ميام من بو في كانون األوليعق
 ديسمبر الما ي.

، فليست عيدةفالحياة أمس أن العبلمات بين القاىرة وتل أبيب في الومت الراىن  عريدةوأكد مسؤول م ري ل
ب طامم السفارة بالكامل، في ظل عدم وعود مقر لممرة األولى في تاري  عبلمات البمدين يعيفمو حًا أن 

وأشار  .فلمسفارة بعد إخبلء مقرىا ومحتوياتيا أواخر الشير الما ي عمى متن طائرتين عسكريتين إسرائيميتين
المسؤولين اإلسرائيميين مرروا عدم عودة السفير إلى مقر السفارة القديم بعد أن امتحميا متظاىرون فإلى أن 
لما ي احتعاعًا عمى حادث إطبلق عنود إسرائيميين الر اص عمى الحدود، وما زالوا أءسطس ا /في آب

أكتوبر عنوب القاىرة أحد خياراتيم، بعدما تراععوا عن  6، الفتًا إلى أن  احيل فيبح ون عن مقر عديد ليم
ينيل في المنطقل اختيار  احيل القاىرة العديدة شرق القاىرة، عمى خمفيل إرساء حعر األساس لمسفارة الفمسط

 نفسيا مطم  األسبوع.
 5/4/2012الحياة، لندن، 

 
 بطاقات مخصصة لعبور الحيوانات عمى أىالي الجوالن يوزعاالحتالل اإلسرائيمي  38
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سانا بالقنيطرة عن عدد من أبناء العوالن المحتل مبيل عبورىم من مدينل القنيطرة  وكالل نقل مراسل: القنيطرة
وزعت عمى أبناء مرى معدل شمس وبقعا ا ومسعدة وعين  فإسرائيلفمحتمل موليم إن المحررة إلى األرا ي ال

بطامل زرماء مكتوبل بالمعتين اإلنكميزيل  ،الذين رف وا استبلم اليويل اإلسرائيميل ومزموىا ،منيل والععر
 والعبريل مخ  ل لعبور الحيوانات والب ائ .

 5/4/2012(، ألنباء )سانالالسورية  العربية وكالةال
 

 والترويج لحروب طائفية "إسرائيل"ييدف لخدمة  "أصدقاء سورية": مؤتمر اإليرانيوزير الدفاع  39
مؤتمر  ،في ت ري  خاص بالعربي برس ،حمد وحيديأالعميد  اإليرانيو   وزير الدفاع : طيران

والترويق لمحروب  فأ دماء سوريلف، الذي عقد مؤخرًا في اسطنبول، بأنو مؤتمر أريد لو أن يخدم فإسرائيلف
 األىميل والطائفيل في المنطقل.

 4/4/2012، موقع عربي برس
 

 شركات راعية لماراتون إسرائيمي " ويقاطعونالقدس لنا"إقامة ماراثون  يعمنونوزراء الرياضة العرب  40
لريا ل أعمن الرئيس العام لرعايل الشباب رئيس الدورة الحاليل لمعمس وزراء الشباب وا: ادل النعارع - عدة

في  فالقدس لنافالعزيز عن إمامل مارا ون عربي يحمل شعار  العرب األمير نوا  بن في ل بن فيد بن عبد
عمي  الدول العربيل يتزامن م  إمامل مار وان أورشميم اإلسرائيمي، كما أعمن عن مقاطعل عمي  الشركات 

ر شركل أديداس الريا يل لكونيا راعيل وخص بالذك ،والمؤسسات الراعيل لمارا ون أورشميم الدولي )القدس(
 لممار وان.

 5/4/2012عكاظ، جدة، 
 

 األونروا تنفي شطب الجئين من سجالتيا 41
، شطب العئين فمسطينيين من سعبلتيا، كما ادعت بعض 4/4 نفت وكالل األونروا، يوم األربعاء :القدس

ث الدوليل )األونروا( مستمرة في تسعيل وكالل العو ف ومالت الوكالل في بيان  حفي، إن األخبار اإلعبلميل.
بيذا الخ وص ويقدمون الدليل الذي يؤكد أىميتيم  فاألونروافكافل البلعئين الفمسطينيين الذين يق دون 
في عدد البلعئين المسعمين لدى األونروا في أي من  فتقميصفلمتسعيل، وال يوعد ىنا  أي شطب أو 

ن األ ونروا عمى استعداد تام لتوفير نسخل عن نشرتيا اإلح ائيل الدوريل، األماليم أو في أي من الفئات. وا 
 .فوىي و يقل عامل ولبلطبلع، والتي تعتبر مرععا معتمدا حول أعداد البلعئين المسعمين
 4/4/2012نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 

 مميار دوالر 115 " بمغتإسرائيلـ"المساعدات األميركية ل :ىآرتس 42
، أمس، عن تقرير أعدتو ىيئل أميركيل تابعل لمكونعرس تبين اإلسرائيميل ة ىترتسعريدكشفت  :محمد بدير

خدمل فعمى مدى عقود. ومالت ال حيفل إن التقرير الذي أعدتو وكالل  فإسرائيلرفحعم المساعدات األميركيل ل
مدىشًا لممعطيات وُيظير أن  ، ونشر مبل  بل ل أسابي ، يت من تعميعاً فاألبحاث الخا ل بالكونعرس

مميار دوالر، أي ما يزيد عمى ما ح مت  225ما معموُعو أك ر من  فإسرائيلرفالواليات المتحدة مدمت ل
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دولل أوروبيل معتمعل في إطار خطل مارشال إلعادة إعمار القارة المدمرة بعد الحرب العالميل  25عميو 
 ال انيل.

ح ل تحت عنوان اليبات العسكريل  فإسرائيلرفالمساعدات األميركيل لويو   التقرير أن عزءًا كبيرًا من 
 1007مميار دوالر. وعمى سبيل الم ال، يشير التقرير إلى أنو في عام  67السنويل، التي تعاوز معموعيا 

مميارات  052مررت إدارة الرئيس عورج بوش تقديم ىبل سنويل مباشرة إلى العيش اإلسرائيمي تبمغ ميمتيا 
 .1028ر، عمى أن تستمر ىذه اليبل حتى عام دوال

وأشارت ىترتس إلى أن التعمق اإلسرائيمي بالمساعدات األميركيل في المعال األمني ال يقت ر عمى اليبات 
 255أك ر من  1006العسكريل، واستشيدت بمعطيات من التقرير تفيد بأن الواليات المتحدة مدمت منذ عام 

ل برامق تطوير أسمحل اعترا يل م ادة لم واري ، م ل القبل الحديديل مميار دوالر عمى شاكمل تموي
. كذل  يندرج  من ىذا اإلطار سماح العيش األميركي لنظيره فالع ا السحريلفو ف0حيتس فو ف1حيتس فو

، وتبمغ ميمل األسمحل والذخائر فإسرائيلفاإلسرائيمي باستخدام مخازن الطوارئ الخا ل بو والموعودة في 
 مميار دوالر. 251ودة فييا نحو الموع

في إطار  05مقاتمل حربيل من طراز أ   75 فإسرائيلفي ا  إلى ذل  موافقل الواليات المتحدة عمى بي  
 مميار دوالر سُتموَّل من المساعدات واليبات األميركيل. 22 فقل تبمغ ميمتيا 

ميركي لرادار عمبلق يعمل بأشعل وعمى ال عيد العسكري الميداني، يشير التقرير إلى ن ب العيش األ
 900عمى مسافل تزيد عمى  فإسرائيلفإكس في النقب، وىو مادر عمى تشخيص ال واري  المتعيل إلى 

 كيمومترًا. 260كيمومتر، مقارنل بالرادارات اإلسرائيميل التي يبمغ مدى فاعميتيا 
كي التي تعري كل سنتين منذ عام ي ا  إلى ذل  المناورات المشتركل بين العيشين اإلسرائيمي واألمير 

وتركز عمى الموائمل بين أنظمل االعتراض ال اروخيل األميركيل م   فعونيفير كوبرافتحت عنوان  1002
 نظيرتيا اإلسرائيميل.

أما عمى المستوى المدني، فقد عر ت ىترتس بع ًا من حعم المساعدات االمت اديل التي ح مت عمييا 
لى عانب  02نحو  1007متحدة، والتي يبمغ معموعيا حتى عام من الواليات ال فإسرائيلف مميار دوالر. وا 

مميار دوالر. كذل   2566ىذه المساعدات، ىنا  اليبات المخ  ل الستيعاب اليعرة، ومد بمعت ميمتيا 
بفوائد مخفو ل، ومنيا  فإسرائيلرفىنا   مانات القروض التي منحتيا اإلدارات األميركيل المتعامبل ل

مميارات دوالر، وكانت مخ  ل  20بقيمل  2992عام  السوفيتيمانات التي تمت انييار االتحاد ال 
مميارات دوالر ل بل ل أعوام،  9بقيمل  1000 سنلالستيعاب المياعرين الروس، ورزمل  مانات أخرى في 

اح ات من ، وىي اةن تخ   لمب1022 سنلحتى  1006 والتي ُمدِّد سقفيا الزمني في أعقاب حرب تموز
التي تح ل عمييا إسرائيل بين الفينل واألخرى،  فالمساعدات الطارئلفأعل تمديد إ افي. وال يشمل ما تقدم 

مميون  650حين وافق الكونعرس عمى تحويل  2992 سنلم مما ح ل في أعقاب حرب الخميق األولى 
 251ب. وكذل  ىي الحال بالنسبل إلى دوالر لتل أبيب لتعطيل األ رار والنفقات اإلسرائيميل المتعمقل بالحر 

في منت   التسعينيات كمساعدة مخ  ل إلعادة انتشار العيش  فإسرائيلرفمميار دوالر مدمتيا واشنطن ل
 اإلسرائيمي بعد انسحابو من ال فل العربيل.

 5/4/2012األخبار، بيروت، 
 

 ولة الفمسطينيةحكومة بالده عمى وشك االعتراف بالد أنوفد برلماني البريطاني يؤكد  43
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الوفد ب أوءندااالتحاد البرلماني الدولي في  أعمالالتقى الوفد البرلماني البريطاني المشار  في  :كمباال
حول االعترا   تتخذ مراراً  أنبريطانيا عمى وش   أنالفمسطيني، وأكد رئيس الوفد البرلماني البريطاني 

عن  ب رورة اتخاذ م ل ىذا القرار، ف بلً  عاماً  ا  شعوراً ن ىنأفي نياياتو، و  األمرن أبالدولل الفمسطينيل و 
يعمل  أنداخل البرلمان البريطاني حول ىذه الق يل، ووعد الوفد البريطاني نظيره الفمسطيني  ىنا  توازناً  أن

 عمى بحث ودراسل ما دار في ىذا االعتماع.
 5/4/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 دمرتو "إسرائيل"و تعويض أي مشروع أوروبي قدم لمفمسطينيين ب لباطيوفد برلماني أوروبي  44

دعا وفد برلماني أوروبي الدول األع اء في االتحاد األوروبي بأن تسعى بطمب تعويض مناسب  :رام اهلل
وطالب الوفد البرلماني  .فإسرائيلفمن السمطات اإلسرائيميل ألي مشروع أوروبي مدم لمفمسطينيين ودمرتو 

ي يزور األرض الفمسطينيل برئاسل ايمر كوشمو، المنسقل العميا لمسياسل الخارعيل واألمن في األوروبي الذ
االتحاد األوروبي كا رين آشتون، والدول األع اء في االتحاد األوروبي بمطالبل إسرائيمي بااللتزام بالقانون 

 تبط بالقانون الفمسطيني.يعب أن تر  فإسرائيلفالدولي في األرض المحتمل وأي تطورات في العبلمات م  
وشدد الوفد عمى أن إعراء يعب أن يتخذ ل مان أال تحظى منتعات المستوطنات اإلسرائيميل ألي معاممل 

التقى م  مم مي المعمس التشريعي  ، الذيوأدان الوفد البرلماني تسويقيل في االتحاد األوروبي.
نيل التي تؤدي ليدم المنازل وتدمير مشاري  البنيل الفمسطيني،السياسل اإلسرائيميل في تقسيم األرض الفمسطي

 التحتيل األساسيل التي مول بع يا االتحاد األوروبي ودولو األع اء.
 5/4/2012نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 المرصد األورومتوسطي: "الجنائية الدولية" تيّربت من كشف جرائم الحرب اإلسرائيمية بحجج واىية 45

عبَّر فالمر د األورومتوسطي لحقوق اإلنسانف عن بالغ  دمتو من مرار محكمل العنايات الدوليل  :ي عن
بعدم اخت ا يا بالنظر في عرائم حرب إسرائيميل محتممل في األرا ي الفمسطينيل المحتمل، بناًء عمى طمب 

في السنوات العشر األخيرة، ال  تقدمت بو السمطل الفمسطينيل لمتحقيق في انتياكات ارتكبتيا موات االحتبلل
 .1008سيما خبلل الحرب عمى ءزة أواخر 

من عانبيا؛ اعتبرت المديرة اإلمميميل لممر د األورومتوسطي أماني السنوار، أّن تقرير المّدعي العام فيو 
لقاٌء لعبئيا عمى عاتق فمي اق روماف ع بر ذريعل فتيرب من المسؤوليل اإلنسانيل تعاه م يل عادلل وممّحل، وا 

 سامطل مانونيًا، ينّص المي اق ذاتو عمى بطبلنياف.
 4/4/2012قدس برس، 

 
 

 لتشكيل لجنة تحقيق في االنتياكات بحّق األسرى مقترح 46
اختتم المؤتمر، الذي دعت إليو لعنل األمم المتحدة المعنيل بممارسل الشعب : بسام القنطار -عني  

حيث عمالو أمس في المقر األوروبي لؤلمم المتحدة في عني ، الفمسطيني لحقومو ءير القابمل لمت ر ، أ
اة ار القانونيل والسياسيل لمسعناء السياسيين الفمسطينيين في السعون اإلسرائيميل ومراكز فركز عمى 

وزير شؤون األسرى في السمطل الوطنيل الفمسطينيل، تشكيل لعنل تحقيق  امترح عيسى مرام ،و . فاالعتقال
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ل األمم المتحدة، حول األو اع اإلنسانيل التي يعيشيا األسرى الفمسطينيون وما يتعر ون لو دوليل، برعاي
امترح مرام  و   آليات مانونيل التخاذ مرار من كما  من انتياكات عمى أيدي سمطات االحتبلل اإلسرائيمي.

استشارة حول المركز محكمل العدل الدوليل الست دار  إلىخبلل العمعيل العامل لؤلمم المتحدة لمتوعو 
القانوني لؤلسرى والمعتقمين الفمسطينيين في سعون االحتبلل والتزامات المعتم  الدولي لمواعيل االنتياكات 

 والخرومات اإلسرائيميل لحقوق المعتقمين، وفق مواعد القانون الدولي وأحكامو.
 5/4/2012األخبار، بيروت، 

 
 برس" وتطالب بحماية الصحفيين الفمسطينيينجمعية سويسرية تندد باعتقال مراسل "قدس  47

نددت عمعيل فالحقوق لمعمي ف السويسريل، بشدة ميام موات االحتبلل اإلسرائيمي، فعر ال بل اء  :عني 
(، باعتقال ال حفي محمد أنور منى، الذي يعمل مراسبًل لوكالل فمدس برسف في مدينل 0/4الما ي )

يل فالحقوق لمعمي ف المؤسسات ال حفيل والحقوميل الفمسطينيل ودعت عمع نابمس بشمال ال فل العربيل.
والعربيل والدوليل، ال سيما اتحاد ال حفيين العرب واالتحاد الدولي لم حفيين ومنظمل  حفيون ببل حدود، 
إلى فالتدخل العاعل لمن  مبلحقل ال حفيين ومم  الحريات واإلفراج عن ال حفيين المعتقمين في سعون 

 الذي ارتف  عددىم إلى  مانيلف.االحتبلل و 

 5/4/2012قدس برس، 
 

 جدل حاد في فرنسا حول معرض صور عن حماس 48
دعا  أنبعد   ار معرض  ور عن حركل حماس في مدينل انعوليم في عنوب ءرب فرنسا عدالً أ :بوردو

تقيم عمعيل فشارنت و  ف.اإلرىابانو فيمعد  معتبراً  إلعائو إلىالمعمس التم يمي لممؤسسات الييوديل في فرنسا 
يفتت   أنومن المقرر ، فمسطين ت امنف ىذا المعرض لمم ور الفوتوءرافي فردري  سوتورو، عن حماس

ومال رئيس المعمس التم يمي  بريل في ماعل تابعل لبمديل المدينل.أ المعرض في العاشر من نيسان/
عرض فانو يمدح حماس التي تمعد لممؤسسات الييوديل ريشار براسكييو ل حفل فال شارنت ليبرف عن الم

فما ي دمنا في البدايل ىو  :الباحث في المعمس التم يمي لممؤسسات الييوديل ،مال مار  كنوبلو  ف.اإلرىاب
ف إسرائيلوترفض في شرعتيا االعترا  بوعود  التي ىي حركل سياسيل ممتزمل عداً  فحماسفعنوان المعرض 

 ف.إرىابيلحماس فىي منظمل م نفل  أنرض ال يو حون لكون المسؤولين عن المع األس عن  معرباً 
 أتحدى ألننيىذا العدل  ال افيم خ و اً  وأنامن عيتو مال الم ور سوتورو لفرانس برس فآس  لكل ىذا 

 سوتورو  وأ ا  ف.لئلرىاب أوتمعيد لحماس  أيفي ن و ي  أويعد في  وري  أنكان  أياً 
 
 فمسطينياً  فلست ناشطاً  مو حاً  ،نتكمم عن حماسف أنيريدون  المعمس التم يمي فبكل بساطل ال أع اء أن

 بل  حافيف. إلسرائيل وال موالياً 
 4/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تيدد السالم العالمي "إسرائيل"راس: غغونتر  األلمانياألديب  49
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وو فيا  ف،سرائيلإفعمى  شن األديب األلماني البارز ءونتر ءراس الحائز عمى عائزة نوبل لآلداب ىعوماً 
بأنيا تيديد لمسبلم العالمي، وانتقد رءبتيا في شن ىعوم عسكري عمى إيران، وذل  في م يدة عديدة نشرتيا 

  .فإسرائيلرفكما وعو ءراس انتقادات أللمانيا بسبب  فقات بي  السبلح ل.  ح  ألمانيل عدة األربعاء
لمسبلم العالمي؟ ألن  ائيل موة نوويل يشكل تيديداً أمول اةن أن امتبل  إسر  اومال ءراس في م يدتو فلماذ

وأ ا  أن النازيل في ألمانيا وأىوال  ف.لقولو ءداً  األوانىذا ما يعب أن يقال اةن مبل أن يفوت 
وأكد أنو فلن ي مت  السبلح النووي. فإسرائيلفاليولوكوست )المحرمل( ليس ذريعل ألن ن مت عمى امتبل  

الدولل الوحيدة في الشرق األوسط التي تمتم   فإسرائيلفويعتقد أن  إلسرائيلف.ألنو سأم من نفاق العرب 
 .سبلحا نوويا ويعتقد أنيا ستسم  العوا ات التي ح مت عمييا من ألمانيا نووياً 

من عانبيا و فت  حيفل دي فيمت األلمانيل واسعل االنتشار ءراس بأنو معاد لمساميل، ونشرت عمى 
 تحت عنوان ف معاد لمساميل إلى األبدف ردا عمى م يدة ءراس.  فحتيا الرئيسل مو وعا

ومالت ال حيفل إن ءراس فنموذج لمم ق  األلماني المعادي لمساميل الذي يطارده الشعور بالذنب والخزي، 
 ولكن في الومت ذاتو تدفعو الرءبل في أن يعيد التاري  نفسو ف.

 4/4/2012ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 تقدير عسكري صييوني يرصد تنامي قوة حماس التسمحية ويراىا مبررًا لتنفيذ اليجوم البري 50
مال المراسل العسكري ال ييوني فيوآ  زيتونف إّن لواء : ترعمل: مركز دراسات وتحميل المعمومات ال حفيل

القطراع المحفررو   فناحرالف، العامرل  رمن فرمررل ءرزة فري ميرادة المنطقررل العنوبيرل، يمّخرص مرحمرل حّساسررل فري
بالمخاطر، نامبًل عن مائد كتيبل االستطبلع في المواء، الممس  بالقطاع المركزي في ءبل  ءزة، أّن العيش 
كرران فرري الفترررة األخيرررة عمررى مسررافل م رريرة مررن إعررراء حربرري يتم ررل بعممّيررل بريررل فرري مطرراع ءررزة، ولررذل  فرر ن 

يعررروم، والتأسررريس لؤلحرررداث الكبررررى. وأ رررا : عنرررود المرررواء فررري اةونرررل األخيررررة يركرررز عممرررو عمرررى أسررراليب ال
وحدات الّنخبل في المرواء، اسرتعّدوا فري األسرابي  األخيررة ليكونروا األوائرل فري دخرول القطراع، ومرن ومرت ةخرر 
يمكنيم مبلحظل عمى مدى مئات األمتار الموام  والمسّمحين من حماس، التي لرم تطمرق ىرذه المرّرة  رواري ، 

لمرحمرل القادمرل، سريبدو كرل شريء مختمر  تمامرًا، ألّن لردييا مردرات عيردة، ومرد تعممرت لكنيا إن شراركت فري ا
 من العولل األخيرة، ونحن تعممنا أي ًا أال نستعّد لمحرب الّسابقل، بل لمقادملف.

وكش  فزيتونف أن مّوات المرواء المرذكور نفرذت ميرام تحرت تيديرد الّ رواري  الم رادة لمرّدروع مرن نروع متقرّدم، 
الياون الموّعيل لمموام  العسكريل وأنفاق اليعوم، وحاول العنود العمل  من ت ميل توّمعرات حمراس  مذائ 

وكسر الّروتين، واليوم المقاتمون يعرفون أّنرو مرن الممنروع عمرييم الومروع فري الفرّ ، وبرات مائرد السرريل يسرتطي  
ن ا طررنا  التفكير كي  يمكن دخول ءزة، والقتال فييا، وفي ذات الومت كي  يمكن إخراعيم من ىنا ، وا 

الحتبلل أرا ي في القطاع، حينيا سنفعل، ولو مقابل م ابين في  فوفنا. وأشرار إلرى أن تردريبات العنرود 
تقرروم عمررى أسرراس التبررادل والتعميررل ألم ررى حررّد حتررى ال يررتم كشررفيم، ومنرر  االختطررا  حتّررى عنررد الخطررر، 

 وا  ابل العندي المختط .
 القوات العممياتية

عيتيا، ألمحت محافل عسكريل  ييونيل إلى أّن المواعيات األخيرة عمى حدود مطاع ءزة شيدت تحواًل  من
فرري طرراب  القرروات العاممررل فييررا، حيررث اسررتيدفت الحمرربلت العسرركريل عرردة أىرردا  فرري أك ررر مررن اتعرراه، تعيررد 

ل دائمرررًا إلرررى فسررراحل لؤلذىررران عنا رررر العقيررردة العسررركريل ال رررييونيل المرتكرررزة فررري أساسررريا عمرررى نقرررل المعركررر
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، 2956العدوف، وىو ما كان سائدًا في مختم  الحروب التقميديل، سواء في العوالن أم سيناء، خربلل حرروب 
 ، واليوم في مطاع ءزة. 2981، وفي عنوب لبنان سنل 2970، 2967

يش وأ رررافت: التوعرررو العديرررد يق ررري برررالتخطيط لتنفيرررذ عمميرررات عسررركريل مشرررتركل، دون أن ي قرررل عمرررى العررر
وأعيزترررو األمنيرررل، بحيرررث ي رررب  التنسررريق العسررركري الميرررداني أعمرررى  رررور التعررراون التررري ميرررزت العبلمرررات 
ال ست ب  فإسرائيلف عر ل لمخاطر وتيديدات لم تشريدىا مرن مبرل، فري  روء أن  المتبادلل بين العانبين، وا 

ذا مرر ا اسررتمر ىررذا الو رر ، الف ررائل الفمسررطينيل فرري ءررزة، خا ررل حمرراس، تعمررل عمررى بنرراء خطررط تنفيذيررل، وا 
فينبعرري التفكيررر كيرر  سررتظير المنطقررل بعررد نحرررو سررنل، نشررطاء الحركررل يقيمررون أنفامررًا، ويبنررون تح رررينات، 

 ويعممون عمى خطط متاليل مستوردة.
كما أن البنيل التحتيل لمتربل في مطراع ءرزة تسرم  ليرم برالقنص، واسرتمرار النرار، وزرع عبروات وءيرىرا، وبعرد 

د كبيرررًا أك رر ممرا ىرو عميررو اليروم، إذ أن حمراس تسرتعل زمررن التيدئرل لتعراظم موتيرا، وءرردا سرنل سريكون التيدير
 لدييا ىواء لمتنفس، وىي تتعاظم حاليًا. 

 الجياز العسكري
وىو ما دف  برئيس دائرة العمميات السابق في ىيئل األركان، فسامي ترعمانف لمتحذير من أنو بعد عدة أشير 

نشيدىا مرن مبرل فري مطراع ءرزة، السرّيما ال رواري  الم رادة لمردبابات، بعرد أن  سنت دى لقدرات عسكريل لم
اعتررراز رعرررال حمررراس تررردريبات وترررأىيبلت فررري طيررر  واسررر  مرررن المعررراالت؛ كرررالقنص، والتفعيرررر، وم رررادات 
الرردبابات، والتح ررين، واالسررتحكامات، ونشرروء منظومررل متاليررل حقيقيررل، وتبمررور مفيرروم شررامل مرر  مرردرات شرربو 

نعرفيررا مررن مبررلف. كمررا أن ممخ ررات التقررارير الترري ت رردرىا األعيررزة األمنيررل حررول تعرراظم بنيررل  عسرركريل لررم
حماس، تقترب مرن و رفيا بالتيديرد االسرتراتيعي والوعرودي لررفإسرائيلف، وىرو مرا يعراظم النقرد داخرل الحكومرل 

ل مسرررتقمل، عمرررى فسياسرررل التعمررردف فررري  ررروء تنرررامي مررروة حمررراس العسررركريل، كونيرررا باترررت تمتمررر  شررربكل ات رررا
ومعسرركرات ترردريب ومرردربين خبررراء، وتتبرراىى بررأن فعيشررياف ُيبنررى بنرراًء عمررى المعررايير المتعررار  عمييررا دوليررًا، 
وأ بحت فعميا تتحول إلى فعيشف ناع  بكل ما تعنيو الكممل، وتستخدم شبكل ات ال خا رل، سرواء لتعراوز 

فاميا عمى إعراءات االت ال التي يستخدمونيا. عمميات التن ت، أو توفير مئات آال  الدوالرات التي يتّم إن
ويمكررن رؤيررل برروادر عيشرريا القررادم، فالحركررل تعررزز معسرركرات ترردريب فرري كررل مدينررل فرري مطرراع ءررزة، ت ررل 

دونمًا، والنشطاء العدد كما المخ رمون، يتوعيون عدة أيام لمعسكرات التردريب العممري  10مساحل بع يا 
عررداد العبرروات الناسررفل. ويقرردر العرريش ال ررييوني ذراع  عمررى عمميررات إطرربلق النررار، والقررذائ  ال رراروخيل، وا 

حماس العسكري في ءزة بأنو عياز مؤىل حسب المعايير العامل لكل عيش ميني في العالم، وبالتالي ىنا  
ألر   20–21ممق ءير بسيط منيا، ويرى بأنو في حالل اعتياح بري لمقطاع، سيكون لدييا عيش مكرون مرن 

ونيم، مرروزعين فرري عرردة ألويررل، لكررل لررواء مائررد يرررأس مررادة كتائررب، وداخررل الكتائررب توعررد مرروات مقاتررل ينتظررر 
رعررل لمترردريب فرري  10خا ررل، كررل شرريء وا رر  ليررم، نظررام الحركررل واالت ررال م ممررا فرري العرريش، يبع ررون بررر

 مقاتبًل في ءزةف. 400الخارج، وىؤالء يدربون 
 موقع ويمال اإلخباري

 4/4/2012ركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، ، م2509الترجمات العبرية 
 

 رسالة عباس ورسالة نتنياىو 51
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ذكّرتنا السمطل الفمسطينيل بوعودىا يوم امس عندما اعمنت عن تشكيل وفد برئاسل السريد سربلم فيراض رئريس 
ائيمي بنيرامين نتنيراىو تو ر  وزرائيا  المؤمت  لنقل رسالل من الرئيس محمود عباس الى رئيس الروزراء االسرر 

فييررا الرؤيررل الفمسررطينيل لحررل ال ررراع مرر  اسرررائيل عمررى اسرراس االنسررحاب لحرردود الرابرر  مررن حزيررران )يونيررو( 
في اطار تبادل لبلرا ي متساو في المساحل والقيمل عمى حد و   السيد نمرر حمراد مستشرار  2967عام 

 الرئيس.
امرا م ممرا يستع ري عمينرا فيرم العديرد مرن موامر  وخطروات السرمطل ال نفيم ىذه الخطوة، وال اليد  منيا، تم

الفمسطينيل االخرى، فاسرائيل ال تحتاج الرى رسرالل لكري تتعرر  عمرى وعيرل نظرر السرمطل، فقرد التقرى الررئيس 
عبرراس بكررل رؤسرراء الرروزارات االسرررائيميين فرري السررر والعمررن، فرري لقرراءات مفتوحررل ومعمقررل عمررى مرردى العشرررين 

ل، ناىيرر  عررن لقرراءات المفاو ررين الفمسررطينيين مرر  نظرررائيم االسرررائيميين وىرري بالعشرررات ان لررم عامرا الما رري
 تكن بالمئات.

مبل شيرين تقريبا التقى الدكتور  ائب عريقرات رئريس دائررة المفاو رات بيتسرحاق مولخرو نظيرره االسررائيمي 
لسمطات االردنيرل، والنعراح زيرارة في العا مل االردنيل عمان تحت عنوان خوض لقاءات استكشافيل برعايل ا

العاىل االردني المم  عبد اهلل ال اني التي كانت مقررة لواشنطن بعردىا، اي المفاو رات بأيرام. وعررى خربلل 
 ىذه المقاءات تقديم الرؤيل الفمسطينيل فما ىو العديد الذي ستحممو الورمل العديدة ىذه؟

سرؤولون فييرا انفسريم ىامشريين او ميمشرين، ويريردون ان السمطل تعيش حالل من االفبلس السياسي ويعد الم
يشرررعموا انفسررريم بيرررذه الرسرررائل التررري ىررري عبرررارة عرررن  مماحكرررل  بنتنيررراىو والمسرررؤولين االسررررائيميين االخررررين، 

 ومحاولل البحث عن  دور ما  بأي شكل من االشكال.
االسرة العربيرل، الن ادارة ىرذه الق ريل  الق يل الفمسطينيل تتدىور الى ماع سمم اولويات االسرة الدوليل ومبميا

وازماتيا تتم بطريقل ءير فاعمل، ان لم تكن م يرة النظر، وال تتماشى م  كرامل الشعب الفمسطيني وكبريائرو 
 وت حياتو.

ففي الومت الذي تتقرب فيو السمطل مرن نتنيراىو وتخاطبرو بطريقرل ح راريل تنطروي عمرى الك يرر مرن النعومرل 
طمررل مويررل باعبلنررو ا ررفاء الشرررعيل عمررى عرردة نقرراط اسررتيطانيل ءيررر شرررعيل فرري ال ررفل ىررا ىررو يوعررو ليررا ل

 العربيل المحتمل.
عميرر  المسررتوطنات االسرررائيميل ءيررر شرررعيل وعميرر  االرا رري الفمسررطينيل الوامعررل تحررت االحررتبلل االسرررائيمي 

ا يفعمو نتنياىو ىو ما فعمو من النير الى البحر ىي اي ا معت بل عرت السيطرة عمييا بالقوة واالرىاب، وم
 من سبقوه طوال الستين عاما الما يل.

السمطل الفمسطينيل ال تعير اىتماما ألي نقد لت رفاتيا وسياساتيا، نقوليا بكل ألم، النيا ال تيتم بالرأي العام 
الر  موظر ، ومرن  260الفمسطيني، وتتحكم بو من خبلل سي  الرواتب الذي تسمطو عمى رمراب اك رر مرن 

 خرج عن طوعيا، او يعبر عن اعترا و لسياستيا يعد نفسو يواعو العوع واسرتو واطفالو.ي
سيستقبل نتنياىو الوفد الفمسطيني بكل برود وربما باالحتقار اي ا، وسيرمي برسالتو في احد ادراج مكتبو ان 

 طل بعد تسميميا؟لم يكن في سمل الميمبلت، اسوة بكل الرسائل المما مل، والسؤال ىو عما ستفعمو السم
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لررم يطرررل طررويبًل انتظرررار ح رريمل المشررراورات العربيرررل مرر  القيرررادة الفمسررطينيل حرررول مسررتقبل عمميرررل التسرررويل . 
رفعوىررا، ح رريمل ليسررت عمررى مررا يتمنررى أي فمسررطيني ترراب  بور ررل موامرر  المسررؤولين والسررقو  العاليررل الترري 

وىررم مرردركون أنيررا فرري النيايررل سررتنيار فرروق رؤوسرريم . ىررذا مررا برردا وا ررحًا مررن إعرربلن الرررئيس الفمسررطيني 
محمود عباس عن لقاء مريرب سريعم  كبيرر المفاو رين  رائب عريقرات مر  إسرحق مولخرو، كبيرر مسراعدي 

 بنيامين نتنياىو.” اإلسرائيمي“رئيس الوزراء 
يل إذن؟ سررؤال يطرحررو كررل فمسررطيني عمررى نفسررو وىررو يسررترع  شررريط ىررل ىرري عررودة لممفاو ررات االستكشرراف

الت ررررريحات الممترررردة منررررذ مررررا مبررررل السررررادس والعشرررررين مررررن ينرررراير/ كررررانون ال رررراني الما رررري، الررررذي و ررررعو 
الفمسطينيون حدًا لنيايل ميمل األشير ال بل ل التي و عتيا المعنل الرباعيل لممفاو ات التمييديل، التي أطمق 

 ، مبل االنتقال إلى مفاو ات الو   النيائي.”ستكشافيلا“عمييا اسم 
الفمسررطينيون التزمرروا مبرردئيًا بكبلميررم مررا بعررد ىررذا الترراري ، ممرروحين بسمسررمل مررن الخيررارات فرري مواعيررل التعنررت 

لكررن مررن اسررتم  إلررى ىررذه الخيررارات؟ ومررن  رردق أن الرررئيس الفمسررطيني محمررود عبرراس فرري ” . اإلسرررائيمي“
؟ ومرررن امتنررر  برررأن المعتمررر  الررردولي، ”اإلسررررائيميل“وة اسرررت نائيل لو ررر  حرررد لممماطمرررل طريقرررو إلرررى اتخررراذ خطررر

 والمنظومل العربيل، ىما في وارد تحمل تبعات أي من الخيارات ىذه، ميما  عرت أو كبرت؟
لكررل ” اإلسرررائيمي“اإلعابررل وا ررحل: ال أحررد . وىررا ىرري األيررام ت بررت أن كررل مررا ميررل ورفرر  لمواعيررل الرررفض 

أو المطالب الفمسطينيل، ليس لو أي سند، ال من العرب وال من العرب . فالق يل الفمسطينيل حاليرًا الشروط، 
مركونل عمى الرر ، ليسرت فري  ردارة االىتمامرات فري ظرل التحروالت التري تشريدىا المنطقرل، وال ىري طارئرل 

عامرًا، وال  رير  60مرن الق ريل الفمسرطينيل منتظررة منرذ أك رر “كعيرىا . لسان حال العرب والعرب يقرول إن 
 ”.في انتظارىا عامًا أو عامين إ افيين

لم يخرج أحد ليعمن ىذا عمى المؤل، ءير أن المعطيات السياسيل خبلل األشير القميمل الما يل تؤكد أن ىرذا 
مررا يفكررر فيررو اةخرررون ءيررر الفمسررطينيين . لعررل القمررل العربيررل تشررّكل الرردليل األكبررر عمررى م ررل ىررذا التوعررو . 

ر محمرررود عبررراس والررررئيس التونسررري المن ررر  المرزومررري، لرررم يرررأت أحرررد عمرررى ذكرررر الق ررريل الفمسرررطينيل فعيررر
واستحقاماتيا والعمود الذي تعيشو مفاو راتيا، وال العربن الرذي يررزح تحترو أىميرا . الكرل كران منشرعبًل بشريء 

وتفسيرات بأبعاد سياسريل . ، فكل تسميل تنطمق من خمفيات ”األزمل السوريل“أو ” ال ورة السوريل“آخر عنوانو 
حتى البيان الخترامي لمقمرل العربيرل عراء عمرى ذكرر الق ريل لمامرًا، ولرم تحترل األولويرل، وامت رر عمرى الوعرود 

 والتعيدات التي شب  منيا الفمسطينيون من دون أن ي ل إلييم منيا شيء.
حاليررًا، وأبررو مررازن يف ررل تقطيرر   فمسررطين وم رريتيا باتررا فرري المرتبررل ال ال ررل أو الرابعررل مررن اىتمامررات العررالم

 إلى أن يتعّير الوام .” االستكشا “الومت ب 
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 رؤوبين بدىتسور
إذا كرران ال يررزال يوعررد مررن يتسررمى بفكرررة اليعرروم عمررى إيررران دون موافقررل اإلدارة األميركيررل، فيعرردر بررو أن يقرررأ 

قريرررر الرررذي نشرررره مبرررل  بل رررل أسرررابي  فسررري.آر.اسف، وىرررو عسرررم البحرررث التررراب  لمعمرررس النرررواب األميركررري، الت
وُف رررمت فيرررو المسررراعدة األميركيرررل التررري ُأعطيرررت إلسررررائيل عمرررى مررردى السرررنين. ان تعمرررق إسررررائيل بالواليرررات 
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اسرررتمرار المسررراعدة المتحرردة كبيرررر عررردا، كمرررا تُبرررين معطيرررات التقريرررر، حتررى أن كرررل مررررار لميعررروم مرررد ُيعررررض 
 لمخطر، ويبمغ حد عدم المسؤوليل اة م.

إن تعمير  المعطيررات، الترري تظيررر فرري التقريررر، ال يقررل عررن كونررو مدىشررًا. فعمررى مررر السررنين حولررت الواليررات 
مميرار دوالر(. ومررن أعررل و رر   225مميررار شريقل )أك ررر مررن  402المتحردة إلررى إسرررائيل مسراعدة تزيررد عمررى 

ب نقول إن إسرائيل ح مت من الواليات المتحدة عمى مساعدة أكبرر مرن التري ح رمت ىذه األشياء في تناس
 دولل في أوروبا معًا في إطار خطل مارشال لعبلج القارة المدمرة بعد الحرب العالميل ال انيل. 25عمييا 

قل مميررار شرري 150ُنقررل عررزء كبيررر مررن المسرراعدة األميركيررل إلررى إسرررائيل ب ررفل ىبررات عسرركريل ال تقررل عررن 
مميرار  21مميرار دوالر )نحرو  052مميار دوالر(. وىذا العرام مر بل تبمرغ اليبرل العسركريل مباشررة  67)أك ر من 

عمى ان ُيمن  العيش اإلسرائيمي ىرذا المبمرغ  1007شيقل( ىي ُخمس ميزانيل الدفاع. واستقر الرأي في العام 
واب في واشرنطن إلرى تقمريص المسراعدة . وتدعو أ وات ءير مميمل في معمس الن1028كل سنل حتى العام 

العسكريل إلسرائيل أخذا في الحساب و ر  الواليرات المتحردة االمت رادي ال رعب. واليعروم عمرى إيرران دون 
 موافقل أميركيل سيعزز مومفيم بما يشبو اليقين.

ولت الواليرات ح 1006لكن التعمق في المعال األمني ال يتمخص بمقدار اليبل العسكريل السنويل. فمنذ العام 
مميرارات شريقل( مرن اعرل خططيرا المختمفرل لمحمايرل  6مميار دوالر )نحروا  255المتحدة إلى إسرائيل أك ر من 

ف وفال رررولعان السرررحريف. وُيمّكرررن األميركيرررون 0ف وفحيرررتس 1مرررن ال رررواري  ومنيرررا القبرررل الحديديرررل وفحيرررتس 
لمخرزن فري إسررائيل. وميمرل السربلح الموعرود العيش اإلسرائيمي أي ا من استخدام معموع سبلحيم لمطوارئ ا

 مميار دوالر. 251في مخازن الطوارئ األميركيل في إسرائيل 
ومررن المسرراعدات األىررم فرري المعررال العسرركري ن ررب رادار بذبذبررل إكررس فرري النقررب مررادر عمررى تحديررد موامرر  

 ررر تقرردمًا عمررى الكشرر  كررم )مياسررا بقرردرة الرررادار اإلسرررائيمي األك 900 ررواري  مياعمررل فرري مرردى يزيررد عمررى 
تعررري إسرررائيل والواليررات المتحرردة ترردريبات كررل سررنتين ىرري فعرروبيتر  1002كررم(. ومنررذ 260والتري تبمررغ مرردى 

كوبراف، يتم فييا التألي  والفحص عن نظم إسررائيميل وأميركيرل لمحمايرل مرن ال رواري . ومرد أعرازت اإلدارة أن 
 ميار دوالر ُينفق عمييا كميا من المساعدة العسكريل.م 22بكمفل تبمغ  05طائرة أ   75تُباع إسرائيل 

ذا لرم يكررن كرل ذلرر  كافيرا، فرر ن الواليررات المتحردة منحررت إسررائيل مسرراعدة امت راديل بمعررت  مميررار دوالر  02وا 
مميررار دوالر. وفرروق كررل ذلرر  توعررد ال ررمانات  2566(، وىبررات السررتيعاب اليعرررة بمعررت 1007)حتررى سررنل 

تمررت الموافقررل  1000ميركيررل إلسرررائيل لمح ررول عمررى مررروض بفائرردة منخف ررل. وفرري الترري منحتيررا اإلدارة األ
مميار دوالر آخر كيبل عسركريل. وبعرد حررب  2مميارات دوالر ل بلث سنين و 9إلسرائيل عمى  مانات تبمغ 

 وتعري اةن مباح ات في إطالل أخرى. 1022لبنان ال انيل ُأطيل أمد ال مانات إلى 
 2992ى أي را تمرن  الواليرات المتحردة إسررائيل فمسراعدة طروارئف. ىرذا مرا كران فري العرام وبرين الفينرل واألخرر 

مميون دوالر لتعطيل األ رار والنفقات اإلسرائيميل في  650حينما وافق معمس النواب األميركي عمى تحويل 
مميررارات  20 حرررب الخمرريق األولررى. وبعررد انييررار االتحرراد السرروفييتي ُأعيررز إلسرررائيل  ررمانات لقررروض تبمررغ

مميررار دوالر إلعررداد  251دوالر مسرراعدة عمررى اسررتيعاب الميرراعرين. وفرري التسررعينيات ح ررمت إسرررائيل عمررى 
موات العيش اإلسررائيمي التري خرعرت مرن ال رفل العربيرل مرن عديرد. ويف رل التقريرر مسراعدات ودعمرًا آخرر 

 أي ًا.
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اعمرررل إيرررران ان يسرررتمعا لممعار رررل األميركيرررل يعررردر ببنيرررامين نتنيررراىو واييرررود برررارا  مبرررل ان ُيعمعرررا عمرررى مي
لميعرروم اإلسرررائيمي وان يقرررآ ىرررذه الو يقررل اةسرررة وان يفيمرررا عمررق تعمررق إسررررائيل بالواليررات المتحرردة والمعنرررى 

 المدمر إل رار محتمل بالمساعدة األميركيل.
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