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 وحدة سكنية في القدس والضفة الفآتسمح ببناء ثالثة  اإلسرائيميةالحكومة  0

الحكومة اإلسرائيمية صادقت عمى بناء ، أف  اماؿ شحادة عف مراسمتيا ،22/6/2602، الحياة، لندن ذكرت
ئة اوخمسم وألفيفئة منيا بشكؿ فوري اوحدة سكنية في القدس والضفة عمى اف تكوف خمسم آالؼثالثة 

كانت قد اتخذت قرارا سابقا  اإلسرائيميةخالؿ السنوات المقبمة. وقاؿ رئيس مجمس المستوطنات اف الحكومة 
 األولىلمشروع في المرحمة  األخضروحدات سكنية في المستوطنات واليوـ منحتنا الضوء  ألوؼء في بنا
متر مربع ومجمع  أالؼوحدة سكنية  بناء مركز رياضي بمساحة تتجاوز ثمانية  500جانب  إلىوتشمؿ 

طالب ئة وحدة سكنية في مستوطنة اوفرات التي ياوستقاـ خمسم متر مربع. أالؼتجاري بمساحة عشرة 
 مجمسيا باتساعيا لكي تحيط بيت جاال وبيت لحـ وتتواصؿ بالتالي مع مدينة القدس

الحكومة »اؿ، إف ق رئيس مجمس المستوطنات، أف أ ؼ ب، عف 22/6/2602، السفير، بيروتوأضافت 
ع في كانت قد اتخذت قرارًا سابقًا لبناء آالؼ الوحدات في المستوطنات واليوـ منحتنا الضوء األخضر لمشرو 

ستيطانية بناء مركز رياضي بمساحة تتجاوز ثمانية آالؼ اوحدة  500المرحمة األولى وتشمؿ إلى جانب الػ
 «.متر مربع ومجمع تجاري بمساحة عشرة آالؼ متر مربع
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طالقبدون وقف االستيطان  لممفاوضاتكمينتون: ال عودة لعريقات    األسرى وا 
عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية،  صائب الرؤوؼ ارناؤوط: أكد د. عبد -القدس 

لوزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف، أف "إعادة عممية السالـ في الشرؽ األوسط إلى مسارىا الطبيعي 
طالؽ سراح األسرى الفمسطينييف".  تتطمب إلزاـ الجانب اإلسرائيمي بوقؼ االستيطاف وا 

جتماع مع كمينتوف في واشنطف: "تـ التطرؽ إلى تطورات األوضاع في األراضي وأضاؼ عريقات، بعد اال
الفمسطينية، وأبرزىا محاولة إحراؽ مسجد جبع، شماؿ القدس، وسقوط سبعة شيداء فمسطينييف في غزة، 
 باإلضافة إلى دعوة وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف إلى التخمص مف الرئيس محمود عباس.

: "ال يمكف الحديث بمصداقية عف حؿ الدولتيف في الوقت الذي تتآكؿ فيو أراضي الدولة المفترضة وتابع
 لفمسطيف".

والتقى عريقات، الذي يزور واشنطف بدعوة مف وزيرة الخارجية ىيالري كمينتوف، عددًا مف المسؤوليف 
بمجمس الشيوخ، والمبعوث  األميركييف مف بينيـ السيناتور جوف كيري، رئيس لجنة العالقات الخارجية

ونفى عريقات أي لقاء محتمؿ لو في واشنطف مع نائب رئيس  األميركي إلى السالـ في الشرؽ األوسط.
 الوزراء اإلسرائيمي شاؤوؿ موفاز.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 وواشنطن ال تمعب دورًا كافياً  المفاوضات: االستيطان عقبة نمر حماد 

نمر حماد أف القيادة  ،أكد المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس :حمادة حمادة -غزة 
الفمسطينية مصممة في خطوتيا بالتوجو لمجمس األمف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة وكافة 

االستيطاف عقبة في  أفالمؤسسات الدولية إلعادة تفعيؿ ممؼ عضوية دولة فمسطيف المستقمة، مشيرًا إلى 
أف ىناؾ ضغوطات كبيرة تمارس عمى القيادة  "البياف"وأوضح حماد في تصريح لػ ريؽ المفاوضات.ط

عطاء فرصة جديدة إلحياء عممية السالـ مف جديد، مشددًا عمى أف  الفمسطينية لمتنازؿ عف ىذه الخطوة وا 
 الفمسطينية. موقؼ القيادة واضح مف الذىاب لممحافؿ الدولية لكسب التأييد الدولي لعضوية الدولة

ؿ حماد الواليات المتحدة المسؤولية الكاممة في تمادي واستمرار إسرائيؿ بعمميات االستيطاف التي تقاـ وحمّ 
. "أميركا تطالب بالمفاوضات ولكنيا ال تضغط لوقؼ االستيطاف" عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، قائاًل:

وجو عممية السالـ والمفاوضات بيف الجانبيف وأوضح حماد، أف االستيطاف عقبة كبرى وأساسية في 
ىؿ ستؤدي المفاوضات لحؿ مع استمرار »الفمسطيني واإلسرائيمي، موجيًا سؤااًل لإلدارة األمريكية 

 ."االستيطاف؟
 //البيان، دبي، 

 
 مبادرة موفاز ترفض العودة وتقسيم القدسواصل أبو يوسف:  

جنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إف رأى عضو الم: نادية سعد الديف -عماف 
"يتفؽ مع موقؼ أحزاب اليميف المتطرؼ وال يحيد عنيا، خصوصا فيما يتعمؽ  حزب "كديما" برئاسة موفاز

وقاؿ لػ"الغد" مف األراضي المحتمة إف "موفاز يحاوؿ أحيانًا  بالدولة الفمسطينية والحقوؽ الوطنية المشروعة".
تياج لعبة العالقات العامة مف أجؿ إيياـ المجتمع الدولي بالحرص اإلسرائيمي عمى فتح مسار سياسي ان

وبيف أف ما تحدث عنو موفاز مؤخرًا مف "مبادرة  ال يعني منيا شيئًا". تجميميةجديد مف خالؿ تصريحات 
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لحديث عف "دولة جديدة" سيطرحيا أماـ الجانب الفمسطيني تكشفت عبر تصريحو أمس في واشنطف، با
فمسطينية بحدود مؤقتة"، وتأكيد مزاعـ "القدس الموحدة واألبدية إلسرائيؿ"، ورفض تقسيميا، تناغمًا مع 

وتابع قائاًل "لقد قاـ موفاز عبر حديثو بشطب حؽ العودة، واالكتفاء  موقؼ أحزاب االئتالؼ الموسع نفسو.
 لفمسطينية".بترتيبات أمنية، بما يشكؿ تنكرًا مرفوضًا لمحقوؽ ا

 //الغد، عمان، 
 
 اإلنسانالمتحدة لعدم التزاميا بحقوق  األمممن  "إسرائيل" ةعضويطالب بسحب ي قراقع 

دعا وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، إلى مالحقة إسرائيؿ ومساءلتيا عمى أعماليا ضد  :راـ اهلل
اإلنساني، خاصة أف التعذيب يجري تحت غطاء  األسرى التي تعتبر جرائـ حرب حسب القانوف الدولي

 وسمطة القضاء اإلسرائيمي، وأف المحققيف والجنود يحظوف بحماية مف الحكومة اإلسرائيمية.
الخميس، لمناسبة اليوـ العالمي  أمسوأشار قراقع في تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، 

قرارا صدرت عف األمـ المتحدة تديف  إلى أف ىناؾ الجاري،  لمناىضة التعذيب الذي يحؿ يـو 
 ، ولـ تمتـز إسرائيؿ بيذه القرارات الدولية.إسرائيؿ في تعامميا مع األسرى منذ عاـ 

ودعا وزير األسرى األمـ المتحدة إلى اإلعالف عف دولة إسرائيؿ كدولة خارج نطاؽ القانوف الدولي 
في األمـ المتحدة بسبب عدـ التزاميا باحتراـ حقوؽ اإلنساف وميثاؽ اإلنساني، ومقاطعتيا وسحب عضويتيا 

 األمـ المتحدة التي كانت شرطا أساسيا لقبوؿ عضويتيا في األمـ المتحدة.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عريقات يشارك في "مؤتمر الرئيس" اإلسرائيمي في القدسيديعوت أحرونوت:  

في موقعيا عمى الشبكة أف رئيس الموساد السابؽ مئير دغاف يشارؾ الخميس، في أفادت يديعوت أحرونوت 
وأشارت إلى أف مشاركة  " اإلسرائيمي في القدس.جمسة تعقد في إطار ما يسمى بػ"مؤتمر الرئيس 

دغاف تأتي بالتزامف مع مشاركة المسؤوؿ الفمسطيني صائب عريقات. ويدير النقاش في جمسة اليوـ يعكوؼ 
ولـ ترد أية تقارير مف مصادر  الوف، كما يشارؾ فييا الحائز عمى جائزة نوبؿ البروفيسور دانييؿ كينماف.أي

 فمسطينية بشأف مشاركة عريقات.
 //، عرب

 
 تسعى إلفشال المصالحة أمنيةالنائب الزعارير: جيات  

باسـ الزعارير ما يجري مف  استيجف النائب عف كتمة التغيير واإلصالح في محافظة الخميؿ: الخميؿ
اعتقاالت سياسية متصاعدة بالضفة الغربية المحتمة في ظؿ أجواء المصالحة وحوارات تشكيؿ حكومة 

إف  /التوافؽ الوطني. وقاؿ النائب الزعارير في تصريح خاص لممركز الفمسطيني لإلعالـ الجمعة 
رة في طريؽ المصالحة الفمسطينية، وتدلؿ عمى اعتقاالت السمطة األخيرة مستغربة ومستنكرة، وىي حجر عث

 أف ىناؾ جيات ترفض إتماـ المصالحة، وأف جزء مف ىذه الجيات ىي مف داخؿ األجيزة األمنية لمسمطة.
بإعاقة تنفيذ  ،مف خالؿ استمرارىا في االعتقاؿ عمى خمفية سياسية ،واتيـ الزعارير األجيزة األمنية

ة التعذيب الجسدي والنفسي والضغط الشديد عمى المعتقميف لدى تمؾ المصالحة، مشيرًا إلى تصاعد حمم
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األجيزة، مدلاًل عمى ذلؾ بشيادات موثقة مف أىالي المعتقميف الذيف شاىدوا أبنائيـ داخؿ قاعات المحاكـ 
 التابعة لمسمطة.

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
وراق وبعثرة جيود المصالحةالبوريني: التصعيد ضد غزة ييدف لخمط األ  نائبال 

استنكر النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني حسني البوريني التصعيد اإلسرائيمي األخير عمى : نابمس
ورأى النائب عف مدينة نابمس في  قطاع غزة، "والذي الزاؿ مستمرا في ظؿ صمت عالمي وعربي مريب".

خمط  إلىأف "االحتالؿ ييدؼ مف ىذا التصعيد تمقت "قدس برس" نسخة منو ب |بياف صحفي الخميس 
األوراؽ وبعثرة جيود الوفاؽ الوطني الفمسطيني الداخمية واالنفراد بقطاع غزة"، مشدًدا عمى أف "ىذه األفعاؿ 

ىي ديدف االحتالؿ عمى مر سنوات اغتصابو ألرضنا الفمسطينية وأثبتت التجربة بأنو لف يردعو  اإلجرامية
ة التي ىي لغة القوة التي يفيميا االحتالؿ جيدا ويخشاىا".عف ذلؾ إال المقاوم

 //قدس برس، 
 
 حماس تجاه العدوان عمى شعبنا موقفالزىار: رد القسام ىو  9

إف الرد القسامي عمى التصعيد الصييوني األخير  ،القيادي في حركة حماس ،محمود الزىار .أكد د: غزة
وقاؿ الزىار في تصريحات  تجاه العدواف عمى شعبنا الفمسطيني. يأتي في السياؽ الحقيقي لموقؼ حركتو

صحفية يوـ الخميس: "لقد حذرنا كثيرًا مف تصاعد انتياكات االحتالؿ، وكاف البد مف رد رادع في ظؿ 
تواصؿ العدواف؛ وذلؾ لحماية أبناء شعبنا جميعا". واعتبر القيادي في حماس أف ما يجري في مصر مف 

ف العربي بأسره وليس فقط فمسطيف. موضحا أف كؿ الحمالت التي تنظـ ضد حركة متغيرات تيـ الوط
حماس ىدفيا تخويؼ المصرييف مف أف الحركة تريد أف تأخذ القيادة الجديدة إلى حرب مع "إسرائيؿ" وأف 

 الشعب ال يحتمؿ ىذه الحرب.
نما بتطبيؽ ما اتفؽ وفيما يخص ممؼ المصالحة شدد عمى أف إنياء االنقساـ لف يكوف بتشكيؿ حكو  مة، وا 

عميو في القاىرة وىي خمس ممفات: منظمة التحرير، وتشكيؿ الحكومة، وتفعيؿ المجمس التشريعي، واألجيزة 
وبيف الزىار أنو لف تجري انتخابات ما لـ  االمنية، والمصالحة المجتمعية، وكميا لـ يجر فييا أي تقدـ.

المحتمة، وقاؿ: إنو مف المستحيؿ أف تسير فتح وحماس في  تتوفر أجواء الحريات الالزمة ليا في الضفة
ف المصالحة ىي تعايش لمبرامج السياسية.   برنامج سياسي واحد، وا 

 21/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 ضبط ميداني ".. وال يوجد شيء اسمو تيدئة بل ىناكإسرائيمي نقابمو بالرد خرقأي " :أيمن طو 10

أي خرؽ إسرائيمي »أف « الحياة»أعمف القيادي في حركة حماس أيمف طو لػ: نيجيياف الحسي –القاىرة 
عدـ وجود شيء اسمو تيدئة بؿ ىناؾ ضبط ميداني، بمعنى أف أي خرؽ إسرائيمي »، موضحًا «نقابمو بالرد

مف حقنا »، وأكد أف «سنرد عميو. فنحف لف نسمح إلسرائيؿ باستباحة دمائنا وتظؿ في الوقت نفسو مرتاحة
وأضاؼ أف الجانب المصري  ، داعيًا إسرائيؿ إلى أف ال تختبر صبر المقاومة وقوتيا.«لدفاع عف شعبناا

فأبمغنا المصرييف بأف القصؼ مقابؿ "عرض عمى حماس وقؼ القصؼ حتى يمكف إسرائيؿ أف تتوقؼ 
 لو في االتجاه. مشيرًا إلى أف كؿ فعؿ لو رد فعؿ مساو لو في القوه ومواز "القصؼ واليدوء مقابؿ اليدوء
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وأوضح طو أف حماس أبمغت الجانب المصري بأف ال مانع لدييا في العودة إلى اليدوء طالما التزمت 
 إسرائيؿ باليدوء.

إف التيدئة التي أجريت أخيرًا بيف الجانب اإلسرائيمي وحركة « الحياة»وكاف مصدر مصري موثوؽ بو أبمغ 
ؽ تيدئة، موضحًا أف ىناؾ قنوات اتصاؿ غير مباشرة بيف حماس عبر مساع مصرية لـ تتـ مف خالؿ اتفا

 حماس والجانب اإلسرائيمي وىناؾ رسائؿ متبادلة بينيما مفادىا أف أي فعؿ لو رد فعؿ.
 22/6/2012الحياة، لندن، 

 
 األحمد بعد لقائو بري: الفمسطينيون ضيوف ولن نقبل تحويميم أزمة داخمية لبنانية 11

ركزية لحركة فتح المشرؼ العاـ عمى الممؼ الفمسطيني في لبناف عزاـ األحمد، أكد عضو المجنة الم: بيروت
الفمسطينييف في لبناف سيبقوف ضيوفًا عمى الشعب المبناني الشقيؽ، ولف نقبؿ بأي مخطط، أيًا كانت »أف 

ء الى طبيعتو، لتحويؿ الموضوع الفمسطيني في لبناف أزمة لبنانية داخمية، أو النتزاع حؽ العودة مف ىؤال
 «.وطنيـ فمسطيف. ولف يكوف ىناؾ توطيف ولف يقبؿ الفمسطينيوف بذلؾ

ىناؾ »وقاؿ األحمد خالؿ زيارتو أمس رئيس المجمس النيابي المبناني نبيو بري، عمى رأس وفد فمسطيني: 
كاف أحد  أحداث أواًل في الساحة الفمسطينية في لبناف، ثـ في الساحة المبنانية، متداخمة في ما بينيا، وربما

مظاىرىا ما حصؿ في شماؿ لبناف، وانعكس أخيرًا عمى المخيمات الفمسطينية، وشيدنا محاوالت لمد ىذا 
التوتر الذي حصؿ في نير البارد والبداوي الى مخيمات الجنوب، والتداخؿ الحاصؿ بيف ما يدور في 

حركتنا وخطواتنا لقطع الطريؽ عمى تبادلنا الرأي في سبؿ تنسيؽ »وأضاؼ:  «.الساحة الفمسطينية والمبنانية
كؿ محاوالت تفجير االوضاع في الساحة المبنانية والمحاوالت التي ال تيدأ لزج المخيمات الفمسطينية في 

واشار الى أف البحث تناوؿ «. ىذا التوتير الذي لف يجمب الخير لمشعب الفمسطيني وال لمشعب المبناني
ات الفمسطينية ونخفؼ معاناة أىميا، وفي ىذه المرحمة بشكؿ التحرؾ بشكؿ أساسي لنأخذ بيد المخيم»

خاص، معاناة أىالي مخيـ نير البارد الذي تعرض لمتدمير كما يعمـ الجميع. وكنا متفاىميف تمامًا عمى 
الخطوات التنسيقية الواجب اتخاذىا، سواء في ما يتعمؽ بإجراءات القيادة الفمسطينية أـ الخطوات التي تتـ 

 «.بيف لبناف وفمسطيف بالتعاوف
نحف ال نعتبر »وقاؿ االحمد انو اجتمع مع قائد الجيش العماد جاف قيوجي وبحث معو التطورات، واضاؼ: 

أنفسنا طرفًا والجيَش المبناني طرفًا مقاباًل، وال نعتبر أنفسنا أيضًا عمى المستوى السياسي طرفًا والقوى 
نما نقوؿ إف ىناؾ  مف يحاوؿ أف يشعؿ االوضاع السمبية السائدة ىنا أو ىناؾ، ليدخؿ المبنانيَة طرفًا آخر، وا 

 «.منيا وُيحدث الفرقة بيننا، فمسطينييف ولبنانييف، رسميًا وشعبيًا، وىذا ما نحف متفاىموف عمى التصدي لو
 22/6/2012الحياة، لندن، 

 
 الفمسطينيين حقوقيم ياعطعمي بركة: الحكومة والبرلمان المبنانيان لم ي   12

ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة في حديث لقناة "المياديف" أف "ليس لنا مصمحة بما يحدث مف  أكد
توتر داخؿ المخيمات بظؿ اوضاع المنطقة والمطموب مف الجميع ضبط الوضع"، مشددا عمى انو "عمى 

سطيني الجيش أف يتصرؼ طبقا لحقوؽ االنساف وليس مف المقبوؿ اف يقوـ عناصر مف الجيش بضرب فم
في الشارع".. مشيرا الى اف "ىناؾ الجئيف فمسطينييف يجب اف يعيشوا بكرامة في المخيمات وفي لبناف وال 

شيداء في ماروف الراس  6وقاؿ: "قدمنا  يمكف اف نكوف مع القضية الفمسطينية وضد الشعب الفمسطيني".
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مة المبنانية والبرلماف المبناني لـ يعطوا السنة الماضية ألننا نريد اف نعود الى فمسطيف"، معتبرا اف "الحكو 
 الفمسطينييف حقوقيـ االنسانية".

 21/6/2012موقع الجئ نت، 
 
 في أحد األنفاق المستيدفة امن "القسام" جراء استنشاقيما غاز  مقاومينغزة: استشياد  13

قاومييا بينيـ قالت كتائب الشييد عز الديف القساـ، الجناح العسكري لحركة حماس، إف اثنيف مف م: غزة
وأوضحت الكتائب في بياف عسكري أف الشييديف  قائد ميداني، استشيدا أمس الخميس شماؿ قطاع غزة.

ىما: ثائر محمد البيؾ، ومحمد زىير الخالدي، وأشارت الكتائب إلى أف البيؾ والخالدي استشيدا؛ "جراء 
 ؼ صييوني قبؿ يوميف".استنشاؽ غاز أثناء تفقدىما ألحد أنفاؽ المقاومة التي تعرضت لقص

 22/6/2012السبيل، عمان، 
 
 أبو زىري يدين محاولة مسؤولين أمريكيين استجواب األسير عبد اهلل البرغوثي 14

أداف الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة حماس قياـ مسؤوليف أمريكييف بمحاولة استجواب : غزة
وأشاد أبو زىري في تصريح  ة التيجـ عميو واإلساءة إليو. القائد القسامي األسير عبد اهلل البرغوثي ومحاول

باستخفاؼ القائد البرغوثي  21/6صحفي وصؿ المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخة عنو يوـ الخميس 
واعتبر الناطؽ باسـ حماس أف استجوب القيادي البرغوثي  بالمسؤوليف األمريكييف ورفضو التجاوب معيـ.

يكي إلى جانب االحتالؿ لمواجية المقاومة الفمسطينية، داعيًا اإلدارة األمريكية تطور خطير في التدخؿ األمر 
الكؼ عف ىذه الخطوات التي تمثؿ استفزازا لمشاعر الشعب الفمسطيني واألمة العربية واإلسالمية في كؿ 

 مكاف. 
 21/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ن منصبوغزة يقدم استقالتو م قطاعمسؤول حركة فتح في  15

غزة: تقدـ يزيد الحويحي، أميف سر مكتب التعبئة والتنظيـ في حركة فتح بقطاع غزة بطمب اعفائو مف 
بو قبؿ حوالي شيريف، وذلؾ لعدـ توفير الجو المناسب لو  ميامو التنظيميو واالستقالة مف موقعو الذي كمؼ

 ألماـ.وعدـ إعطائو ومنحو اإلمكانيات المطموبة لالنطالؽ بالحركة إلى ا
وبحسب ىشاـ ساؽ اهلل، الخبير المختص في شؤوف حركة فتح؛ فإف الحويحي توجو بكتاب االستقالة إلى 
مفوض التعبئة والتنظيـ وأميف سر المجنة المركزيو لمحركة "ابو ماىر" غنيـ شارًحا ما مر فييا مف ظروؼ 

أف استقالة الحويحي موجودة عمى  صعبو مطالًبا بإعفائو مف ميمتو التنظيميو التي كمؼ بيا. وأشار إلى
 طاولة غنيـ منذ الثامف عشر مف الشير الجاري، ولـ يتمؽ رد عمييا.

ونشر ساؽ اهلل عمى مدونتو عمى االنترنت نص استقالة الحويحي التي طمب فييا اإلعفاء مف منصبو دوف 
درسة المنافقيف المرافقيف وال االفصاح عف األسباب التي وصفيا بأنيا كثيرة واكتفى بالقوؿ: "انني لست مف م

مف مدرسة المندوبيف وال مف مدرسة المغانـ في الحركة لذلؾ اجد نفسي غريبا وأحيا زمف االغتراب في 
 الحركة لذلؾ اتمنى اف تقبموا بإعفائي مف الميمة".
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ثة وأشار إلى أف الحويحي اشتكى مف عدـ االتصاؿ فيو مف قبؿ مفوض مكتب التعبئة والتنظيـ لمدة ثال
اسابيع حيف تـ تكميفو بميمتو التنظيميو في بدايتيا وانو لـ يتمؽ أي موازنة تنظيميو، ويتعرض لحممة مف 

 أعضاء في داخؿ الييئة القياديو لفتح وتمرير التعميمات مف خالليـ.
 21/6/2012قدس برس، 

 
 حتالل عمى غزةتعمن رفضيا عقد لقاء فمسطيني إسرائيمي يشكل غطاء لعدوان اال فصائل فمسطينية 16

أعمنت قوى وفصائؿ فمسطينية "رفضيا عقد لقاء فمسطيني إسرائيمي يشكؿ غطاء : نادية سعد الديف -عماف 
شرعيًا لعدواف االحتالؿ ضد قطاع غزة"، الفتة إلى "الطرح اإلسرائيمي أمس حوؿ دولة فمسطينية بحدود 

المقاء"، الذي جاء بناء عمى طمب نائب  واعتبروا أف "ال جدوى مف مؤقتة ورفض العودة وتقسيـ القدس".
رئيس الوزراء اإلسرائيمي شاؤوؿ موفاز لالجتماع مع الرئيس محمود عباس لبحث سبؿ استئناؼ المفاوضات 

 وفؽ مبادرة إسرائيمية جديدة.
ورأى عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إف حزب "كديما" برئاسة موفاز 

تفؽ مع موقؼ أحزاب اليميف المتطرؼ وال يحيد عنيا، خصوصا فيما يتعمؽ بالدولة الفمسطينية والحقوؽ "ي
وقاؿ لػ"الغد" إف "موفاز يحاوؿ أحيانًا انتياج لعبة العالقات العامة مف أجؿ إيياـ  الوطنية المشروعة".

صريحات تجميمية ال يعني المجتمع الدولي بالحرص اإلسرائيمي عمى فتح مسار سياسي جديد مف خالؿ ت
وبيف أف ما تحدث عنو موفاز مؤخرًا مف "مبادرة جديدة" سيطرحيا أماـ الجانب الفمسطيني  منيا شيئًا".

تكشفت عبر تصريحو أمس في واشنطف، بالحديث عف "دولة فمسطينية بحدود مؤقتة"، وتأكيد مزاعـ "القدس 
وتابع قائاًل  ًا مع موقؼ أحزاب االئتالؼ الموسع نفسو.الموحدة واألبدية إلسرائيؿ"، ورفض تقسيميا، تناغم

"لقد قاـ موفاز عبر حديثو بشطب حؽ العودة، واالكتفاء بترتيبات أمنية، بما يشكؿ تنكرًا مرفوضًا لمحقوؽ 
إسرائيمي، بينما يمضي االحتالؿ قدمًا في  –وأضاؼ "ال أرى جدوى مف عقد لقاء فمسطيني  الفمسطينية".

فساح المجاؿ أماـ المستوطنيف قصؼ غزة والعد واف ضد الشعب الفمسطيني والتيويد والتوسع االستيطاني وا 
 لالنتياؾ وحرؽ أماكف ودور العبادة بحماية قوات االحتالؿ".

مف جانبو، أكد عضو المكتب السياسي في الجبية العربية الفمسطينية عمراف الخطيب لػ "الغد" رفض الجبية 
اءات مع الجانب اإلسرائيمي، بما يشكؿ ذلؾ غطاء شرعيًا لمعدواف اإلسرائيمي ضد "إجراء أي اتصاالت أو لق

 غزة".
بينما دعا عضو المجنة المركزية لحركة فتح جماؿ محيسف إلى "تنفيذ اتفاؽ المصالحة ومواجية االحتالؿ 

 المستقبمية". بالوحدة والتصدي لمسياسات التوسعية االستيطانية وتيويد القدس عاصمة الدولة الفمسطينية
 22/6/2012الغد، عمان، 

 
 ساعة 48صاروًخا وقذيفة خالل أقل من  120القسام: أطمقنا  17

ساعة  44أعمنت "كتائب القساـ"، الجناح العسكري لحركة حماس، أف مقاتمييا تمكنوا خالؿ أقؿ مف : غزة
 و عمى قطاع غزة.صاروخ وقذيفة تجاه أىداؼ تابعة لالحتالؿ رًدا عمى عدوان 120مف إطالؽ حوالي 

 111موقًعا ومستوطنة صييونية محاذية لقطاع غزة بػ 13وقالت الكتائب في بالغيا العسكري أنيا قصفت 
 .6|20 األربعاء(، وحتى ساعة متأخرة مف مساء 6|19قذائؼ ىاوف، منذ فجر الثالثاء ) 9صاروخًا و 
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ممـ،  101حمي الصنع، وصاروخ وأوضحت الكتائب أنيا استخدمت صواريخ مف نوع "غراد"، و"قساـ" م
 .وقذائؼ الياوف

 21/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 بتصعيد المالحقات األمنية بحق أنصارىا السمطةالجياد تتيم حركة  18

اتيمت حركة الجياد اإلسالمي أجيزة أمف لمسمطة الفمسطينية بتصعيد حمالت االعتقاالت : راـ اهلل
، 6|21وقالت الحركة في بياف يـو الخميس  كة في الضفة الغربية المحتمة.واالستدعاءات بحؽ أنصار الحر 

إف جياز المخابرات العامة التابع لسمطة راـ اهلل عمد مؤخرًا إلى تصعيد حمالت المالحقة التي تستيدؼ 
وأضافت بأف المخابرات الفمسطينية  عناصر وكوادر حركة الجياد في مدينتي طولكـر وجنيف، وفؽ قوليا.

تدعت األسيريف المحّرريف مؤمف سماحو وعبد الحميد ناصر وكالىما مف سكاف بمدة صيدا قضاء اس
، في حيف قامت عناصر تابعة لجياز المخابرات بمحاصرة منزؿ األسير المحّرر محمد إبراىيـ رداد  طولكـر

 لعّدة ساعات قبؿ اعتقالو واقتياده إلى أحد مقّرات الجياز.
يف، استدعى جياز المخابرات األسير المحّرر معتصـ نزاؿ، فيما قاـ بتحويؿ عدد وفي بمدة قباطية قضاء جن

 مف الشباف الفمسطينييف المعتقميف مف بمدة برقيف إلى سجف أريحا. 
 21/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 اخل "البارد"الفمسطينية والجيش المبناني عمى تخفيف اإلجراءات األمنية د الفصائلاتفاق بين السفير": " 19

االجتماعات والمقاءات بيف قيادة الجيش والفصائؿ »أف « السفير»كشفت معمومات لػإبراىيـ: عمر 
ساعة  24اجتماعا عقد خالؿ الػ »، مؤكدة أف «الفمسطينية باتت شبو دورية، وأف التنسيؽ بمغ مرحمة عالية

خيـ عبر وقؼ الدوريات التي يقوـ بيا الماضية وتـ فيو االتفاؽ عمى تخفيؼ اإلجراءات األمنية داخؿ الم
الجيش في أحياء البارد. كما تـ االتفاؽ عمى إلغاء نظاـ التصاريح بشكؿ كامؿ واالستعاضة عنيا بوضع 

«. كمبيوترات عند مداخؿ المخيـ لتدويف أسماء الداخميف والخارجيف في ميمة زمنية ال تتعدى األسبوعيف
ا منذ اليوـ األوؿ لوقوع اإلشكاالت، أبمغ المعنييف الفمسطينييف أبدى الجيش تجاوب»وأضافت المعمومات 

حرصو عمى عدـ التصادـ مع الالجئيف وسعيو الستيعاب ردات فعميـ، وأنو تجاوب معيـ بعدـ مالحقة أي 
 «. شخص يثبت تورطو في ىذه األحداث باعتبار انيا كانت وليدة مرحمة، وال داعي لزيادة االحتقاف

كؿ الشعب الفمسطيني يرجو الشيادة، ولكف عمى »حركة فتح في لبناف رفعت شناعة أف واعتبر أميف سر 
أرض فمسطيف، ونتمسؾ جميعًا بحؽ العودة ورفض التوطيف ولف نوجو بنادقنا إال نحو جيش العدو 
الصييوني، ونحف نؤكد بأننا في خندؽ واحد مع أخوتنا في الجيش والشعب المبناني، ونحف مع لبناف قوي 

، داعيًا الشباب إلى أف يحددوا «د ألف قوتو تمنع التوطيف وتكسبنا حقنا بالعودة إلى الديار في فمسطيفموح
 بوصمتيـ إلى تحقيؽ أىدافيـ سمميًا ومف دوف احتكاؾ أو استفزاز ألحد.

خطوات الجيش ىي مقدمة »في الشماؿ خميؿ ديب أف « حركة فتح االنتفاضة»مف جيتو، أكد مسؤوؿ 
 «.ة أفضؿ، ولرفع الظمـ الذي يعاني منو أبناء المخيـلتأسيس عالق

مسألة اإلجراءات األمنية »مرواف عبد العاؿ إلى أف « الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف»بدوره، أشار مسؤوؿ 
كانت دائما عمى جدوؿ أعماؿ الفصائؿ، وكاف ىناؾ وعود كثيرة بالتخفيؼ وقد تـ التخفيؼ، ولكف لف 

يده نحف ألف ىناؾ أمف بمد، فالنساء بدأت تدخؿ المخيـ بدوف تصاريح، وكاف ىناؾ نستطيع أف نطبؽ ما نر 
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وعود لوجستية قريبة تقتضي بإلغاء نظاـ التصاريح والدخوؿ عمى البطاقة فقط،، نحف ال نريد وجود حالة 
مرة  عسكرية ولكف نرفض وجود فراغ أمني يمكف استغالؿ المخيـ بال أي سبب مف األسباب مما يعيد دماره

 «.أخرى
 22/6/2012السفير، بيروت، 

 
 المصرية راضيو األ أمن غزة  عمى أي اعتداءييدد بالرد  اإلسرائيميرئيس أركان الجيش  20

، اف جيشو بات مستعدا لتنفيذ عممية زعمف رئيس اركاف الجيش، بيني غانت: أآماؿ شحادة -القدس المحتمة 
"نحف عمى اتـ االستعداد لمرد  فييا انطالؽ العممية وقاؿ:لوقؼ اطالؽ الصواريخ وينتظر المحظة التي يقرر 

عمى أي اعتداء ييدد امف إسرائيؿ، سواء مف قطاع غزة او االراضي المصرية التي باتت تشكؿ خطرا امنيا 
 كبيرا، خاصة في اعقاب عممية التفجير االخيرة عند السياج الحدودي.

 22/6/2012، الحياة، لندن
 
 حماس إلعادة تنشيط البنى التحتية لممقاومة بالضفة  ططاتمخ"الشاباك" يحذر من  21

اماؿ شحادة: اتيـ جياز االمف العاـ اإلسرائيمي"الشاباؾ" حركة حماس بوضع خطة  -القدس المحتمة 
العادة تنشيط ما يسميو اإلسرائيميوف "البنى التحتية االرىابية" في الضفة الغربية في محاولة مف الحركة 

ونشر موقع الشاباؾ تقريرًا حوؿ المخاطر المحدقة بإسرائيؿ مف التنظيمات  إسرائيؿ. لتوجيو ضربات ضد
سرائيمييف الستخداميـ  الفمسطينية والضفة جاء فيو "اف القمؽ في ما تخطط لو حماس مف اختطاؼ جنود وا 

 ورقة مساومة لالفراج عف اسرى فمسطينييف". 
 22/6/2012الحياة، لندن، 

 
 اليوم ىي الحوار مع حماس ـ"إسرائيل"فضل لالخطوة األ :يسرائيماإل مجيشل الناطق السابق 22

اماؿ شحادة: قاؿ الناطؽ السابؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي والقيادي في حزب "كاديما"  -القدس المحتمة 
نحماف شاي، اف الخطوة االفضؿ إلسرائيؿ اليـو ىي الحوار مع حماس. ودعا قيادة الجيش "أال تبقي مفاتيح 

مور في أيدي الطرؼ اآلخر في إشارة لحركة حماس كما يجب أف تكوف ىناؾ نقطة معينة مف خالليا األ
نحدد توجينا في إدارة المعركة في قطاع غزة" ، وشدد عمى اىمية تجنب المصرييف في ىذه المرحمة ألف 

وسيطًا بيف  يكونوا وسيطًا بسبب انشغاليـ في الوضع الداخمي والبحث عف البديؿ المناسب ألف يكوف
 إسرائيؿ وبيف حركة حماس خالؿ جوالت التفاوض.

وفي مقابمة لالذاعة اإلسرائيمية قاؿ شاي: "إف فرصتنا في التفاوض مع حركة حماس كانت عندما أفرج عف 
ف التاريخ يثبت أف عممية  جمعاد شاليت، وقضية شاليت أثبتت أف حماس ىي المسيطرة عمى قطاع غزة وا 

 ال مع الجية المسيطرة عمى أرض الواقع" . واضاؼ "صفقة تبادؿ األسرى بيف التفاوض ال تكوف إ
الحكومة اإلسرائيمية وحركة حماس التي بموجبيا أطمؽ سراح أكثر مف ألؼ أسير فمسطيني مقابؿ إطالؽ 

 " أثبتت إمكانية القياـ بمثؿ ىذا التفاوض.طسراح الجندي "جمعاد شالي
 22/6/2012الحياة، لندن، 

 
 مريكية عمى المستوى التقني لضرب البرنامج النووي اإليراني أ استعداداتيكشف عن باراك  23
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زىير اندراوس: قاؿ وزير األمف اإلسرائيمي إييود باراؾ عقب فشؿ المحادثات التي جرت في  -الناصرة 
ني المتالؾ موسكو بيف إيراف والدوؿ الكبرى حوؿ الممؼ النووي اإليراني، إف األمؿ بأف يتوقؼ الشغؼ اإليرا

 القنبمة النووية مف خالؿ العقوبات والدبموماسية ىو بمثابة األعجوبة، عمى حد تعبيره.
وأشارت جريدة ىآرتس عمى موقعيا االلكتروني إلى أف باراؾ أدلى بيذه التصريحات لجريدة )واشنطف 

رة األمريكية تقـو بوست( األمريكية، التي أجرت حديثًا خاصا مع وزير األمف قاؿ فيو أيًضا إف اإلدا
باستعدادات عمى المستوى التقني لعمؿ عسكري في إيراف، إال انو ليس سرًا أف األمريكييف ُيفضموف الحؿ 

قائاًل إننا نأمؿ بأْف ينتيي الموضوع  وزاد وزير األمف اإلسرائيمي الدبموماسي لمقضية، عمى حد تعبيره.
قؽ العقوبات االقتصادية والدبموماسية الخالقة أو أي معجزة باإلرادة الحرة آليات اهلل في طيراف، بعد أف ُتح

ننا عندما نقوؿ إننا متمسكوف بوقؼ إيراف فإننا نقصد ذلؾ وىذا كؿ ما أود قولو حوؿ ىذا  أخرى ىدفيا، وا 
 الموضوع.

ا ولفتتت الجريدة العبرية إلى أف وزير األمف باراؾ أبدى شكوكو مف جدوى المحادثات مع إيراف قائال: إنن
نتمنى أف نصحو في احد األياـ لنجد أف اتفاقا قد تـ حوؿ الموضوع بالطرؽ الدبموماسية، إال أننا واقعيوف 

 جدا في ىذا األمر، فيذا لف ُيقنع اإليرانييف لوقؼ برنامجيـ النووي.
 22/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 ويدعو لتصعيد العقوبات عمى إيران أوباماموفاز يجتمع مع  24

ريدة يديعوت أحرونوت أف الرئيس األمريكي التقى أمس بنائب رئيس الحكومة اإلسرائيمية شاؤوؿ ذكرت ج
موفاز، وبحث معو جممة مف القضايا الخاصة في الشرؽ األوسط وفي مقدمتيا، استئناؼ المفاوضات بيف 

نضماـ لجمسة العمؿ وبحسب الجريدة فقد "فاجأ" أوباما، موفاز عندما طمب اال إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية.
بيف موفاز وبيف مستشار األمف القومي األمريكي توـ دوني لوف، حيث أشاد أوباما بانضماـ "كديما" لحكومة 

واعتبرت الجريدة أف اإلدارة األمريكية ترى في موفاز شخصية رئيسية قادرة عمى تحريؾ مسار  نتنياىو.
في الوقت ذاتو إلى أف موفاز سيمتقي بعد عودتو إلى المفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، الفتة 
 إسرائيؿ ، برئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس.

ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف موفاز، قولو إف اإلدارة األمريكية مصممة عمى منع إيراف مف امتالؾ السالح 
 مى إيراف.الذري، وأف ىناؾ حاجة لمضاعفة وتصعيد العقوبات والضغوط الممارسة ع

 22/6/2012، 48عرب 
 
 يتوقع أال تصل ثورات الربيع العربي إلى األردن السابقرئيس الموساد  25

" 2012رئيس الموساد السابؽ مئير دغاف في جمسة تعقد في إطار ما يسمى بػ"مؤتمر الرئيس تحدث 
إلى أف النظاـ األردني توقع أال تصؿ ثورات الربيع العربي إلى األردف، مشيرا ، حيث اإلسرائيمي في القدس

سيجد الطريقة المناسبة لتحقيؽ اإلرادة عف طريؽ اإلصالحات. وبحسبو فإف الظاىرة سوؼ تستغرؽ وقتا 
 وقاؿ أيضا إنو قمؽ مف "وصوؿ األحزاب اإلسالمية ذات األجندة الراديكالية إلى  طويال.

 
رة بالنسبة إلسرائيؿ، وتيديدا ليس السمطة وتحوليا إلى مراكز قوة". وبحسبو فإف ذلؾ يعتبر مشكمة خطي

 بسيطا.
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 6/2012/ 21، 48عرب 
 
 " خاصة عناصر الجياد العالميلإلرىابيين"جنة  إلىسيناء تحولت  :يإسرائيممصدر أمني  26

نقؿ موقع والال االخباري اإلسرائيمي مساء الخميس عف مصدر أمني إسرائيمي قولو انو  :القدس المحتمة
رىابييف( خاصة عناصر "الجياد العالمي" وىو مصطمح يستخدـ لوصؼ "القاعدة )جنة لال ىسيناء تحولت ال

وقاؿ المصدر األمني اإلسرائيمي "انو اتجاه مستمر منذ سنوات لكنو تمقى دفعة قوية  والتيارات المؤيدة ليا".
يخضعوف بعد سقوط الرئيس مبارؾ ونشطاء االرىاب الذيف يحظوف بحماية البدو يخزنوف الوسائؿ القتالية و 
واضاؼ  لمسح دماغ ديني ويتمقوف التدريبات واف توجيو قوتيـ ضد النظاـ المصري مسألة وقت فقط".

المصدر:" اف الجيش المصري يدرؾ جيدا طبيعة ىذا العدو لكنو مشغوؿ بتثبيت وترسيخ النظاـ السياسي، 
لجياد العالمي في سيناء، ونحف بدورنا نرصد تطور العالقة بيف منظمات االرىاب الفمسطينية ومنظمات ا

وىذه العالقة تقـو في جزء منيا عمى االمواؿ، فيما يقوـ الجزء االخر منيا عمى أسس أيديولوجية اضافة الى 
نوع مف التطوع نتيجة فقداف النشطاء لالمؿ وغياب طعـ الحياة عنيـ ومعاناتيـ مف مشاكؿ اقتصادية صعبة 

." 
ؿ لغز ما يجري في سيناء بتدخؿ عناصر الجياد العالمي قائال :" وبرر المصدر "الفشؿ اإلسرائيمي" في ح

بسبب تدخؿ وتورط عناصر الجياد العالمي تجد المخابرات واالستخبارات اإلسرائيمية صعوبة في حؿ لغز 
قبائؿ بدوية كبيرة منتشرة عمى طوؿ سيناء وعرضيا بسط بعضيا  10ما يحدث في سيناء مشيرا الى وجود 

 مات االرىاب ما يزيد االمر صعوبة".حمايتو عمى منظ
 22/6/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 حدى عينينا مفتوحةا  أن ننام و  ... عمينامصر تقمقنيب سالم السياسياإل يديولوجيةأ: يالن مزراحيإ 27

قاؿ ايالف مزراحي مستشار األمف القومي اإلسرائيمي السابؽ والنائب السابؽ  كريسبياف بالمر: -القدس 
المخابرات اإلسرائيمية )الموساد( 'ما يحدث عمى الحدود يقمقني وايديولوجية االسالـ السياسي في لرئيس 

وقاؿ مزراحي في حوار ىاتفي 'يجب أف  مصر تقمقني ليذا نحتاج الى أف نناـ واحدى عينينا مفتوحة.'
 ف يتوقؼ'.نتعامؿ بحساسية مع ما يحدث في القاىرة وأف نحاوؿ أف نجعؿ مصر تفيـ أف ىذا يجب أ

وأردؼ قائال 'اذا لـ يحدث شيء فإنني أتوقع أف ترد بالدي بالطريقة التي أعرفيا عنيا وأف توقؼ ىذه 
 اليجمات عمى مدنيييا' مشيرا الى أف إسرائيؿ ستعبر الحدود لمالحقة أعدائيا اذا اقتضت الضرورة ذلؾ.

ء بتصريحات عف الوضع في مصر خشية وأصدر رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو أوامر لوزرائو بعدـ االدال
 تفاقـ التوترات.

وقاؿ تاؿ حرموني قائد المواء الجنوبي في قطاع غزة بعد ىجوـ االثنيف الذي قتؿ فيو عامؿ إسرائيمي كما 
قتؿ الجيش اإلسرائيمي بالرصاص اثنيف مف النشطاء عمى األقؿ قبؿ عودتيما الى مصر 'نسابؽ الزمف 

 إلغالؽ الحدود'.
 

السفير اإلسرائيمي السابؽ لدى مصر ايمي شاكيد 'إعالف النتائج الرسمية النتخابات الرئاسة لف يمثؿ وقاؿ 
 نياية االضطراب في مصر ولف يسبب لنا اي ارتياح. امامنا صيؼ طويؿ جدا وحار'.

 22/6/2012، القدس العربي، لندن
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 لنواب النازيين الجددوتبدي قمقيا حيال ا الجديدة اليونانيةتشجع الحكومة  "إسرائيل" 28

اف "إسرائيؿ تتمنى افضؿ نجاح لمحكومة اليونانية  بياف لمحكومة اإلسرائيمية قاؿ.(: ب.ؼ.ا) –القدس 
الجديدة التي تواجو تحديات اقتصادية معقدة، ونامؿ في اف تقود حكومة انطونيس ساماراس اليونانييف الى 

ائيؿ تشاطر قمؽ القوى الديموقراطية في اليوناف في شاف لكف البياف يشير ايضا الى اف "إسر  مستقبؿ افضؿ".
ويبدي  في حزب الفجر الذىبي الذيف دخموا البرلماف" اثر فوزىـ في االنتخابات التشريعية. 19النواب اؿ

البياف قمؽ إسرائيؿ خصوصا حياؿ "النفوذ الذي ستمارسو ىذه المجموعة في تنمية افكار عنصرية ومعادية 
 لمسامية في اليوناف". لالجانب ومعادية

 22/6/2012، الحياة، لندن
 
 ضد منع النائب طيبي من طرح اقتراح قانون النكبة  مرا مشروطاً أ المحكمة العميا تصدر 29

زىير اندراوس: أصدرت المحكمة العميا أمس أمرا مشروًطا ضد قرار رئاسة الكنيست منع النائب  -الناصرة 
. وأمرت 2011يؿ قانوف النكبة الذي أقر في الكنيست في آذار أحمد طيبي مف طرح اقتراح قانوف لتعد

تموز )حزيراف( الجاري، لماذا ال يتـ السماح لطيبي أف يطرح اقتراح القانوف  30المحكمة الكنيست أف تفسر 
 عمى طاولة الكنيست.

نوف عمى مف طرح اقتراح قا 2011وكانت رئاسة الكنيست قد منعت النائب الطيبي في شير تموز )يوليو( 
، بإدعاء أف 2011طاولة الكنيست ييدؼ إلى تعديؿ قانوف النكبة الذي أقرتو الكنيست في آذار )مارس( 

 التعديؿ المقترح يعارض تعريؼ إسرائيؿ كدولة الشعب الييودي.
 22/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 لى تحضير 'تدخل كبير' في سوريةإ الدوليتدعو المجتمع  "إسرائيل" 30

: دعا نائب وزير الخارجية اإلسرائيمية داني أيالوف مف باريس الخميس المجتمع الدولي .(ب.ؼ.ا) -باريس 
وقاؿ أيالوف لعدد مف  الى تحضير 'تدخؿ كبير' في سورية لتجنب 'امتداد النزاع الى لبناف والعراؽ'.
د الضحايا. وليس بوسع الصحافييف أثناء زيارة يقـو بيا لفرنسا 'كمما انتظرنا، تزداد الفوضى ويرتفع عد

 إسرائيؿ فعؿ الكثير، يعود االمر لمشعب السوري والغرب وروسيا اليجاد حؿ لوقؼ المجازر'.
 22/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 أسيرًا محررًا منذ صفقة شاليط 05االحتالل أعاد اعتقال جيروزاليم بوست:  30

تالؿ أعاد اعتقاؿ خمسة عشر أسيرًا محررًا ضمف قالت جريدة الجيروزاليـ بوست اإلسرائيمية، إف جيش االح
صفقة تبادؿ األسرى مع حركة حماس في الحادي عشر مف شير أكتوبر مف العاـ الماضي، والتي بموجبيا 

 أسير فمسطيني. 2020تـ إطالؽ سراح الجندي اإلسرائيمي "جمعاد شاليط"، مقابؿ اإلفراج عف 
، إلى أف ثمانية مف األسرى 2022-6-22ميس وأشارت الجريدة في عددىا الصادر صباح الخ

الفمسطينييف، الذيف تـ إعادة اعتقاليـ أطمؽ سراحيـ بالدفعة األولى مف الصفقة، والتي شممت أسرى مف 
أصحاب المحكومات والمؤبدات العالية، ومف الذيف تعتبرىـ )إسرائيؿ( مف "أصحاب األيدي الممطخة 
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رى محرريف خرجوا ضمف الدفعة الثانية مف الصفقة، والتي شممت أما السبعة اآلخريف فيـ أس بالدماء".
 العديد مف األسرى مف أصحاب المحكوميات المختمفة.

 20/6/2602، فمسطين اون الين
 

 توقف منح محرري صفقة شاليط "مؤقتا" في رام اهلل األسرىوزارة  32
لمنح المالية لالسرى واالسيرات قررت وزارة شؤوف االسرى والمحرريف وقؼ كافة اجراءات صرؼ ا :راـ اهلل

المحرريف في صفقة شاليط بشكؿ مؤقت، "لغاية حؿ االشكاؿ الذي وقع مع وزارة المالية، إلى أف تتـ متابعة 
وأضافت الوزارة في بياف أصدرتو يـو  كافة االخطاء التي وقعت في ىذا المجاؿ"بحسب بياف الوزارة.

ات وزارة المالية لصرؼ المنح، جرت دوف عمميا ومشاورتيا، الخميس، إنيا" فوجئت بأف بإجراءات وترتيب
وبدوف تفويض رسمي مف وزير األسرى، إضافة إلى وجود أسماء مف خارج صفقة شاليط، مما دفع الوزارة 
إلى التدخؿ، ووقؼ كافة إجراءات صرؼ المنح المالية، خاصة أنيا مقتطعة مف موازنة شؤوف األسرى التي 

 ، في ظؿ وجود مستحقات مالية كثيرة، لـ يتـ تسديدىا ومتراكمة منذ فترة طويمة".ال تحتمؿ أعباء أخرى
 20/6/2602، القدس، القدس

 
 األسرىالتعسفية بحق  إجراءاتيابولس: إدارة "عوفر" تواصل جواد  33

 22قاؿ مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس: إف ادارة سجف عوفر نقمت  :جنيف
ا في اطار اجراءات تعسفية بدأت بتنفيذىا لمتنصؿ مف االلتزاـ ببنود االتفاؽ الذي وقع بيف القيادة العميا اسير 

وقاؿ عقب زيارتو لسجف "عوفر" يوـ الخميس "رغـ مف األوضاع السائدة في  لالضرب وادارة السجوف.
عروف بتغيير سمبي وكبير مف قبؿ السجف والتي تبدو جيدة إال أف األسرى ىناؾ بدؤوا وفي اآلونة األخيرة يش

 إدارة السجف اتجاىيـ".
 20/6/2602، القدس، القدس

 
 اإلداري لألسير الصفدي االعتقال االحتالل يخرق اتفاق األسرى ويجددمؤسسة التضامن:  34

ذكر فارس أبو حسف محامي مؤسسة التضامف في بياف صحفي، أف ما يسمى "القائد : الضفة الغربية
شيور بحؽ األسير  6اصدر قرارا بتجديد االعتقاؿ لمدة  ،وبطمب مف جياز الشاباؾ، يمي"العسكري اإلسرائ

وأكد أبو حسف أف ىذا التجديد يمثؿ انتياكا صارخا لالتفاؽ الذي أبـر  حسف الصفدي مف مدينة نابمس.
 منتصؼ الشير الماضي بيف قيادة الحركة األسيرة ومصمحة السجوف برعاية مصرية؛ حيث إف األسير

يوما، ولـ ُيوقؼ إضرابو إال  70الصفدي ُيمثؿ احد األسرى السبعة الذيف اضربوا عف الطعاـ منذ أكثر مف 
 وطالب أبو حسف الجيات التي رعت  بعد تعيدات باإلفراج عنو فور انتياء مدة اعتقالو.

 
ؿ يكتنؼ ما يخص االتفاؽ بأف تقوؿ كممتيا أماـ ىذا االنتياؾ الجديد، وبأف ُتزيؿ الغموض الذي ما يزا

 االعتقاؿ اإلداري، وفيما إذا كاف جزءًا مف االتفاؽ أـ أف األمر ُترؾ لحسف النوايا اإلسرائيمية؟!
 22/6/2602، السبيل، عّمان

 
 الريخاوي المضرب عن الطعام في خطر األسير: حياة "إسرائيل -اإلنسان لحقوق  أطباءمنظمة " 35



 
 

 

 

 

           07ص                                    2546العدد:                22/6/2602 الجمعة التاريخ:

. اف حياة االسير اكـر الريخاوي 22/6 رائيمية، يوـ الخميسذكرت منظمة حقوقية إس.(: ب.ؼ.ا) –القدس 
يوما في خطر، مؤكدة حرمانو مف تمقي زيارة طبيب  72مف رفح بقطاع غزة والمضرب عف الطعاـ منذ 

إسرائيؿ" اف االسير اكـر الريخاوي مضرب عف الطعاـ منذ -وقالت منظمة "اطباء لحقوؽ االنساف مستقؿ.
ي، وانو في اخر مرة سمح الطباء المنظمة بزيارتو في السادس مف حزيراف نيساف )ابريؿ( الماض 22

يوما منذ اف قرر  26وذكرت المنظمة في بياف "لقد مر االف  كمغـ. 49)يونيو( الجاري كاف وزنو ال يتعدى 
طبيب مف المنظمة اف الريخاوي يواجو خطر الموت الوشيؾ بسبب اضرابو الطويؿ عف الطعاـ وحالتو 

 المزمنة التي كانت تسبؽ ذلؾ بما فييا أصابتو بالسكري والربو".الصحية 
 20/6/2602، القدس، القدس

 
 أبنائيمعن  باإلفراجيطالبون  الفمسطينية معتقمين في سجون السمطة أىالي 36

رسالة صادرة عف ذوي خمسة مف المعتقميف الفمسطينييف في سجوف  22/6 تمقت جريدة السبيؿ الخميس
ة طالبوا فييا بوضع حد لمعاناة أبنائيـ الذيف أعمنوا إضرابا عف الطعاـ بعد الرفض السمطة الفمسطيني

وجاء في الرسالة: "في الوقت الذي نطالب  المتكرر إلطالؽ سراحيـ رغـ صدور عدة قرارات باإلفراج عنيـ.
ضرابات  فيو االحتالؿ اإلسرائيمي بإطالؽ سراح أسرانا في سجوف االحتالؿ وما صاحب ذلؾ مف فعاليات وا 

لمسجناء واألسرى ووقوؼ الشعب الفمسطيني ومؤسساتو ليتـ اإلفراج عف أكثر مف ألؼ معتقؿ وكذلؾ اإلفراج 
عف جثاميف الشيداء األسرى، وتزامنا مع اإلفراجات مف سجوف اإلسرائيمية، تقوـ السمطة باعتقاؿ ومطاردة 

 الشباب الفمسطيني وخصوصا بعد اإلفراج عف جثاميف الشيداء".
 22/6/2602، السبيل، عّمان

 
 يصّعدون حممتيم ضد الخدمة المدنية اإلسرائيمية 48 فمسطينيو الـ 37

ليجتيـ ضد نية الحكومة اإلسرائيمية فرض الخدمة المدنية  48 صعد فمسطينيو الػ: حسف مواسي -الناصرة 
ة الديموقراطية لمسالـ ووجو األميف العاـ لػ"الجبي اإلسرائيمية عمييـ تحت عنواف "التساوي باألعباء".

والمساواة"، رئيس لجنة مناىضة "الخدمة المدنية" المنبثقة عف لجنة المتابعة، أيمف عودة، رسالة إلى "لجنة 
الرافض لمجمؿ فكرة "التساوي بالعبء" ألنيا "غير ديموقراطية"  48 بمسنر"، أوضح فيو موقؼ فمسطينيي الػ

الحقوؽ التاريخية ومصادرة األراضي واألمالؾ مرورا بيذه  بدال مف "مناقشة مسألة الحقوؽ، بدءًا مف
 الحكومة التي تسّف قوانيف عنصرية ضد المواطنيف العرب وضّد الديموقراطية".

تموز في مدينة الناصرة، حيث سُيعرب آالؼ الشباب  24وستبدأ التحضيرات لعقد ميرجاف شبابي ضخـ في 
 نية" ومفيوـ "التساوي بالعبء".العرب عف رفضيـ القاطع لمخطط "الخدمة المد

إلى ذلؾ، وفي سياؽ متصؿ، أكد المجمس العاـ لمجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية، رفضو 
المطمؽ لمشروع ما يسمى "الخدمة الوطنية" أو "الخدمة المدنية"، ومحاولة فرضيا كخدمة إلزامية مف خالؿ 

 التشريع، تحت ُمسمى "الخدمة لمجميع".
 22/6/2602، مستقبل، بيروتال

 
 بمدة قفين أراضيدونما مشجرة من  256حريق ىائل يمتيم طولكرم:  38
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، في مساحات واسعة مف أراضي بمدة قفيف بمحافظة 22/6 إندلع حريؽ ىائؿ مساء يوـ الخميس :طولكـر
، الواقعة خمؼ جدار الفصؿ العنصري. دونما  250 وذكر بياف لمدفاع المدني 'أف الحريؽ أتى عمى طولكـر

زراعيا، وأدى الى احتراؽ مئات اشجار الزيتوف'، مشيرا الى أف طواقـ اإلطفاء عممت ألكثر مف ساعتيف 
عمى إخماد النيراف المشتعمة، التي نجـ عنيا سحابة دخاف كثيفة غطت المكاف، قبؿ اف يتـ محاصرة النيراف 

خمادىا.  وا 
 20/6/2602، القدس، القدس

 
 وأوضع الالجئين الفمسطينيين في لبنان األس :شرق األدنى لمساعدة الالجئينالمنظمة األمريكية لم 39

، منظمة غير حكومية تنشط في الضفة الغربية وغزة 20/6 جاء في تقرير نشرتو، األربعاء: )ا.ؼ.ب(
ولبناف واألردف اف الفمسطينييف المقيميف في مخيمات لبناف ىـ الذيف يواجيوف اسوأ ظروؼ معيشية في 

الذي نشر بمناسبة اليوـ العالمي ” األمريكية لمشرؽ األدنى لمساعدة الالجئيف“ة. وقاؿ تقرير المنظمة المنطق
مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في لبناف تعتبر أسوأ مخيمات الالجئيف في المنطقة مف حيث “لالجئيف، إف 

 ”.الفقر والصحة والتربية وظروؼ الحياة
مسطينييف في لبناف يعانوف التمييز والعزلة والفقر والبطالة ومشاكؿ السكف وقالت المنظمة اف الالجئيف الف

في لبناف أعمى معدؿ مف الالجئيف “وغياب المدارس الحقيقية وأنظمة الصرؼ الصحي. وأضاؼ 
 ”.           دوالرات في اليوـ 6بأقؿ مف  3الفمسطينييف الذيف يعيشوف في فقر مدقع. ويعيش فمسطينياف مف أصؿ 

 22/6/2602، خميج، الشارقةال
 

 بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمنظر في األحداث المطالبةمخيم نير البارد:  40
، في "مجموعة العمؿ األىمي لمدفاع عف حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف في لبناف"ناقشت إبراىيـ: عمر 

عمى العالقات الفمسطينية التداعيات الخطيرة ليذه األحداث و"، أحداث مخيـ نير البارد اجتماع طارئ أمس
حالة المتورطيف إلى "، مطالبة، في بياف، بػ"المبنانية تشكيؿ لجنة تحقيؽ محايدة لمنظر في األحداث، وا 

نياء الحالة العسكرية داخؿ مخيـ نير البارد وعند مداخمو  القضاء المختص والتعويض عمى الضحايا. وا 
لغاء نظاـ التصاريح. وتسييؿ اإلجراءات العسكر   ."ية واإلدارية الخاصة بإعادة إعمار مخيـ نير الباردوا 

 22/6/2012السفير، بيروت، 
 
 
 

 البارد مخيم البداوي تضامنًا مع مخيم يمة اعتصام فيطرابمس: خ 40
اقامت قيادة المقاومة الفمسطينية والمجاف الشعبية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني : البداوي

 ـ تضامنًا مع اىالي مخيـ نير البارد مساء أمس.في الشماؿ خيمة اعتصا
وكاف في مقدـ المعتصميف اميف سر حركة فتح في الشماؿ ابو جياد فياض وممثمو الفصائؿ في الشماؿ 

وقرر المعتصموف عدـ رفع االعتصاـ اال حيف االستجابة لمطالب اىالي مخيـ نير البارد  وفعاليات.
المنية عف المخيـ، إلغاء التصاريح، تشكيؿ لجنة تحقيؽ لمحاسبة الذيف وتتمخص "بإنياء الحالة العسكرية وا

 تسببوا باستشياد وجرح واعتقاؿ العشرات مف ابناء شعبنا".
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 22/6/2602، المستقبل، بيروت
 

 بتأكيد عمى عدم االعتراف ومقاطعة "إسرائيل" اختتام مؤتمر "فمسطين صحوة األمم"بيروت:  42
طيف صحوة األمـ"، "عدـ االعتراؼ بالكياف الصييوني الغاصب، ومقاطعتو أكد المشاركوف في مؤتمر "فمس

ونظـ المؤتمر االتحاد الدولي لممنظمات غير الحكومية لمدفاع عف حقوؽ الشعب  بكؿ اشكاؿ المقاطعة".
الفمسطيني، في فندؽ الساحة عمى طريؽ المطار، برئاسة االمينة العامة لالتحاد ابنة االماـ الخميني زىراء 

 مصطفوي، وشارؾ فيو عدد مف المنظمات مف دوؿ آسيا وافريقيا واوروبا واميركا.
وتال سكرتير المؤتمر المساعد التنفيذي لالميف العاـ لالتحاد الشيخ االمرودي البياف الختامي، ومما جاء 

 فيو:
سمميف والعرب انو لمف الضرورة الكبرى اف تبقى قضية فمسطيف القضية المركزية الجامعة والموحدة لمم -

 في مواجية الغطرسة الصييونية.
يؤكد المؤتمروف وجوب عدـ االعتراؼ بالكياف الصييوني الغاصب ومقاطعتو بكؿ اشكاؿ المقاطعة  -

)اقتصاديا وسياسيا وديبموماسيا وما الى ذلؾ(، وكؼ بعض الدوؿ االسالمية والعربية عف كؿ مسعى 
 آخرا عمى حساب الشعب الفمسطيني المظموـ.تطبيعي مع ىذا العدو، والذي سيكوف اوال و 

مف حؽ الشعب الفمسطيني في الداخؿ والشتات، بؿ مف واجبو الذي ال ينازعو عميو احد، اف يجاىد بكؿ  -
الطرؽ المتاحة الستعادة ارضو المسموبة وكؿ حقوقو الوطنية، وفي مقدىا حؽ العودة، باعتبار اف جياده ىو 

 ره السترجاع فمسطيف واستعادة كرامتو الوطنية )...(".خياره االوؿ الذي ال خيار غي
 22/6/2602، النيار، بيروت

 
 يقتحمون قبر يوسف ويؤدون طقوسًا توراتية نابمس: مئات المستوطنين 43

نابمس: اقتحـ مئات المستوطنيف الييود الميمة الماضية المنطقة الشرقية مف مدينة نابمس بالضفة الغربية 
مقاـ قبر يوسؼ وذلؾ بحماية مف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي. وذكر شيود عياف ألداء طقوس دينية في 

لػ"قدس برس" بأف حوالي خمسة عشر آلية عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية مف نابمس، وتوجيت نحو قبر 
يوسؼ لتأميف دخوؿ حافالت وسيارات إسرائيمية تقؿ مئات المستوطنيف الييود الذيف وصموا الى المكاف 

 ء طقوس دينية تممودية".ألدا
 20/6/2602قدس برس، 

 
 

 2602 مميون دوالر عجز الميزان التجاري الفمسطيني خالل الربع األول من العام 696اإلحصاء:  44
قاؿ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني وسمطة النقد في بياف مشترؾ حوؿ نتائج ميزاف المدفوعات لمربع 

مميوف دوالر أمريكي، ما يشكؿ  69095التجاري الفمسطيني وصؿ إلى  االوؿ مف العاـ الجاري، إف العجز
 % مف الناتج المحمي اإلجمالي.2497

وعزا البياف الذي صدر اليـو الخميس، استمرار العجز إلى قيمة الميزاف التجاري السمعي، حيث سجؿ عجزًا 
إلجمالي. وسجؿ ميزاف % مف الناتج المحمي ا4498مميوف دوالر أمريكي ما يشكؿ  2925592مقداره 

 مميوف دوالر. 9690الخدمات عجزًا بمغ مقداره 
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ويعد بياف ميزاف المدفوعات، األداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة لمعالـ الخارجي، وحجـ الديف الخارجي، 
د الباحثيف وصناع القرار في إقرار السياسات االقتصادية والخطط التنموية المالئمة لتحقيؽ التوازف مما يساع

 الخارجي، الذي يكفؿ لمدولة تحقيؽ االستقرار والنمو االقتصادي.
مميوف  24297أما بالنسبة لحساب الدخؿ )تعويضات العامميف، ودخؿ االستثمار( فقد سجؿ فائضًا مقداره 

كي، وقد كانت تعويضات العامميف في إسرائيؿ السبب الرئيسي في فائض حساب الدخؿ إذ بمغت دوالر أمري
مميوف دوالر أمريكي،  3097مميوف دوالر أمريكي، فيما بمغ دخؿ االستثمار المقبوض مف الخارج  22992

 نتج بشكؿ أساسي عف الفوائد المقبوضة عمى الودائع الفمسطينية في البنوؾ الخارجية.
مميوف دوالر أمريكي، وقد شكمت تحويػالت  42990ميزاف التحويػالت الجارية فائضػًا بمغت قيمتو  وحقؽ

 % مف إجمالي التحويالت الجارية مف الخارج.4897الدوؿ المانحة ما نسبتو 
 20/6/2602الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 

 
 "م والكرامة اإلنسانيةلن أكره.. رحمة طبيب فمسطيني من غزة عمى طريق السالكتاب " 45

: يسجؿ طبيب فمسطيني كيؼ يمكف لمضحية أف يصبح داعية سالـ بدال مف السعي لالنتقاـ عمى ةالقاىر 
الرغـ مف مقتؿ بناتو الثالث خالؿ قصؼ قطاع غزة في الحرب التي شنتيا إسرائيؿ بيف ديسمبر )كانوف 

 إسرائيميا. 23فمسطيني و 2400نحو وأدت إلى مقتؿ  2009ويناير )كانوف الثاني(  2008األوؿ( 
لف أكره.. رحمة طبيب فمسطيني مف غزة عمى طريؽ السالـ والكرامة »ويقوؿ عز الديف أبو العيش في كتابو 

عمى غرفة »، إف االنتقاـ نوع مف االنتحار عمى الرغـ مف إطالؽ دبابة إسرائيمية قذيفتيف «اإلنسانية
 ث وابنة أخيو أيضا إضافة إلى إصابة بعض أفراد العائمة.، مما أدى إلى مقتؿ بناتو الثال«البنات

« اليجوـ المميت عمى الرجاؿ والنساء واألطفاؿ مدنيي غزة األبرياء»ولكنو في الوقت نفسو يبدي دىشتو مف 
كيؼ سيعيد عمماء النفس وعمماء االجتماع واألطباء وخبراء »والذي شنتو إسرائيؿ عمى القطاع ويتساءؿ: 

 «.ىيؿ األشخاص الذيف عاشوا جنوف ىذه اإلبادة؟!االقتصاد تأ
صفحة كبيرة  222)مؤسسة قطر لمنشر(، ويقع في « دار بمومزبري»والكتاب أصدرتو في اآلونة األخيرة 

 القطع.
 22/6/2602، الشرق األوسط، لندن

 
 والسمطة األردنخصوصية العالقة بين تؤكد الفمسطينية  -األردنيةىيئة مكافحة الفساد  46

أكػد رئػيس ىيئػة مكافحػة الفسػاد سػميح بينػو التشػاركية االردنيػة الفمسػطينية فػي مكافحػة الفسػاد : بتػرا - عماف
فػػي كممػػة لػػػو امػػس الخمػػػيس فػػي اختتػػاـ ورشػػػة االسػػتراتيجية الوطنيػػػة الفمسػػطينية لمكافحػػة الفسػػػاد فػػي ضػػػوء 

لتشػاركية بػيف ىيئتػي مكافحػة التجارب المقارنػة فػي المنطقػة العربيػة والعػالـ التػي عقػدت فػي عمػاف، إف ىػذه ا
 والسمطة الوطنية الفمسطينية. األردفخصوصية العالقة بيف  إلىالفساد األردنية والفمسطينية تستند 

22/6/2602، الدستور، عّمان  
 

 ىدف ما يجري في البارد وعين الحموة ىو اإليقاع بين الجيش المبناني والمخيماتبيية الحريري:  47
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ىػػدؼ مػا يجػػري أخيػػرًا فػي نيػػر البػػارد وعػيف الحمػػوة ىػػو اإليقػػاع »يػة الحريػػري، أف اعتبػػرت النائػػب بي: بيػروت
العمػؿ عمػى تفويػت الفرصػة عمػى مػف يمعػب عمػى ىػذا الػوتر »، داعيػة إلػى «بيف الجػيش المبنػاني والمخيمػات

 «.بتمتيف جسور التواصؿ والثقة بيف أىمنا الفمسطينييف وبيف المؤسسة العسكرية
الفمسػػػطينية فػػػي مخػػػيـ عػػػيف  واإلسػػػالميةلجنػػػة المتابعػػػة لمقػػػوى الوطنيػػػة »مجػػػدليوف واسػػػتقبمت الحريػػػري فػػػي 

أداء الجيش المبناني في التعاطي مع حػوادث عػيف الحمػوة والتعميػر بػأعمى درجػات ضػبط »، ونّوىت بػ«الحموة
ظيار قيادتو حكمة ومسؤولية وطنية عالية في الحفاظ عمى األمف واالستقرار، وحرصًا عمى ا لقضية النفس وا 

خػػط الػػدفاع األساسػػي عػػف اسػػتقرار لبنػػاف يبػػدأ مػػف صػػيدا، والمطمػػوب اليػػـو احتػػواء »، معتبػػرة أف «الفمسػػطينية
 «.تداعيات خطورة المرحمة التي يمر بيا لبناف والمنطقة

المجنػػة المبنانيػػة الفمسػػطينية المشػػتركة، بيانػػًا أكػػدت -األحػػزاب والقػػوى والشخصػػيات الوطنيػػة المبنانيػػة وأصػػدرت
 ضرورة تسييؿ ميمة الجيش المبناني في حفظ االمف. فيو

22/6/2602، الحياة، لندن  
 

 تجاوزا قطوعًا أمنيًا خطيرًا، بفضل وعي أبناء المنطقة عين الحموةصيدا و التنظيم الناصري:  48
صػػيدا والمخػػيـ تجػػاوزا قطوعػػًا »بيانػػًا أمػػس، رأى فيػػو أف « التنظػػيـ الشػػعبي الناصػػري»أصػػدر  :محمػػد صػػالح

خطيػرًا، بفضػؿ وعػي أبنػاء المنطقػة والمسػاعي السياسػية التػي بػذلتيا القػوى الحريصػة عمػى العالقػة بػيف  أمنياً 
مػػف يقػػؼ وراء مخطػػط إثػػارة الفػػتف فػػي لبنػػاف بػػيف المبنػػانييف »وأشػػار إلػػى أف «. الشػػعبيف المبنػػاني والفمسػػطيني

أجػؿ تنفيػذ ىػذا المخطػط، وبشػكؿ  والفمسطينييف، وبيف السنة والشيعة، ال يزاؿ مصرًا عمى مواصمة العمؿ مف
خاص في منطقة صيدا بيدؼ ضرب ىػذا الموقػع الػوطني الجػامع الػذي يحتضػف الوجػود الفمسػطيني، ويمثػؿ 

المخطػػط يسػػعى إلػػى إليػػاء الجػػيش المبنػػاني وزجػػو فػػي »وحػػذر البيػػاف مػػف أف «. عاصػػمة المقاومػػة فػػي لبنػػاف
ره فػي حمايػة األمػف واالسػتقرار والحفػاظ عمػى السػمـ صراعات جانبية بيدؼ شّؿ فعاليتو ومنعو مف القيػاـ بػدو 

سكاف منطقة صػيدا إلػى إدراؾ أبعػاد المخطػط بمواجيتػو »، داعيًا «األىمي، وذلؾ بغية نشر الفوضى اليدامة
 «.بالمزيد مف الوعي الوطني والقومي 

22/6/2602، السفير، بيروت  

 
 ع تحرير فمسطين من كان مع المقاومة فيو م :نائب األمين العام لحزب اهلل 49

الحػج والصػحوة »الشيخ نعيـ قاسػـ فػي الكممػة التػي ألقاىػا خػالؿ مػؤتمر « حزب اهلل»نائب األميف العاـ لػقاؿ 
مف كاف مع أميركا فيو مع إسرائيؿ والفتنة والقتؿ عمى »في المجمس اإلسالمي الشيعي األعمى: « اإلسالمية

لمقاومػة فيػو مػع تحريػر فمسػطيف ومػع الوحػدة اإلسػالمية، اليوية ومنع الوحدة بيف المسػمميف، ومػف كػاف مػع ا
الخػالؼ السياسػي يمػبس المبػوس المػذىبي بتمويػؿ »وقاؿ إف في لبناف «. ومع إيراف والسعودية وسوريا ولبناف

إلػػػى أسػػػرع معالجػػػة لمخالفػػػات التػػػي يحػػػاوؿ الػػػبعض أف »داعيػػػا «. أجنبػػػي عربػػػي، وبتػػػآمر أميركػػػي إسػػػرائيمي
 «.و أىمنا في الشماؿ وبيف الجيش المبنانييوجدىا بيف المخيمات أ

22/6/2602، السفير، بيروت  

 
 انتيت كأسطورة "إسرائيل" :نائب رئيس المجمس التنفيذي في حزب اهلل 56
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إسرائيؿ انتيت كأسطورة، وشعوبنا »الشيخ نبيؿ قاووؽ أف « حزب اهلل»أكد نائب رئيس المجمس التنفيذي في 
يقييف، وديمومة إسرائيؿ تجافي الحقيقة وحركػة التػاريخ والسػنف، ولػـ تسػتقر راىا اليوـ بحجميا وصورتيا الحقت

 «.المنطقة منذ وجود إسرائيؿ ولف تستقر إال بزواليا
نػاتوري كارتػػا »كػالـ قػاووؽ جػاء خػػالؿ اسػتقبالو الحاخػاميف الييػودييف دافيػػد ويػس ودافيػد فمػدماف مػػف منظمػة 

االتحػػػاد »، الػػػذي أقامػػػو «مػػػؤتمر فمسػػػطيف صػػػحوة األمػػػـ»المعاديػػػة لمصػػػييونية، حيػػػث شػػػاركا فػػػي « الدوليػػػة
لممنظمات غير الحكومية لمدفاع عف حقوؽ الشعب الفمسػطيني، برئاسػة األمينػة العامػة لالتحػاد ابنػة « الدولي

 اإلماـ الخميني زىراء مصطفوي.
ال مشػػكمة » كمػا زار الحاخامػاف ويػس وفمػدماف العالمػة الشػيخ عفيػػؼ النابمسػي فػي صػيدا، وقػاؿ النابمسػي أف

بػػيف المسػػمميف والييػػود وأننػػا دعػػاة تسػػامح وأخػػوة بػػيف مختمػػؼ األديػػاف السػػماوية التػػي يجػػب أف يعػػيش أتباعيػػا 
المشػكمة الحقيقيػة ىػي فػي الدولػة الصػييونية »الفتا االنتباه إلى أف « دائمًا في إطار اإليماف والمحبة والسالـ

 «.لعنصريالتي تعمؿ عمى نشر العدواف والكراىية والتمييز ا
ىناؾ فرقػًا بػيف الييػود والصػياينة وأف الدولػة القائمػة حاليػًا ليسػت دولػة ييوديػة بػؿ »مف جيتو، رأى ويس أف 

دولة صييونية قائمة عمى االغتصاب واإلرىاب واالعتػداء. ونحػف نتػألـ لمعانػاة الشػعب الفمسػطيني وال نوافػؽ 
 «.يةعمى كؿ العدواف الذي تقـو بو الحكومة الصييونية الحال

22/6/2602، السفير، بيروت  
 

 
 العربية تندد بالعدوان عمى غزة وتحمل االحتالل المسؤوليةالجامعة 50

الجامعة العربية نددت بالعدواف اإلسرائيمي عمى ، أف القاىرةمف  22/6/2602الخميج، الشارقة، نشرت 
جتمع الدولي وجميع مؤسساتو قطاع غزة، محممة االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف ىذه الجرائـ، مطالبة الم

بتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني. واعتبر قطاع فمسطيف واألراضي العربية بالجامعة في بياف لو، 
أمس، أف قوات االحتالؿ تقوـ بعدواف سافر ووحشي عمى غزة المحاصر، مستخدمة آلتيا الحربية بجميع 

مية موقعة خسائر في أرواح أبناء الشعب الفمسطيني أنواعيا مف دبابات ومدفعية ثقيمة وطائرات ىجو 
جريحًا مف أطفاؿ ونساء  50األعزؿ، حيث استشيد في ىذا العدواف البربري أكثر مف عشرة شيداء وقرابة 

وشيوخ مف ىذا القطاع الصامد في وجو حصار إسرائيمي جائر منذ خمس سنوات ماضية، وأدى إلى معاناة 
 ونقص حاد في المستمزمات الطبية واألدوية المتنوعة.حادة في جميع مناحي الحياة 

أميف عاـ جامعة الدوؿ  ، أفالقاىرةمف  20/6/2602نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطيوأضافت 
التصعيد اإلسرائيمي الدموي في قطاع غزة، ووجو  22/6الخميس  أداف بعد ظير يوـ ،نبيؿ العربي ،العربي
 مموقؼ الدولي تجاه ما يجري.ل واضحاً  انتقاداً 

 
 إدخال السوالر القطري إلى غزة تواصلالسمطات المصرية  52

صباح أمس إلدخاؿ ثماني  "إسرائيؿ"فتحت السمطات المصرية منفذ العوجة التجاري مع : (.)د.ب.أ
ألؼ لتر سوالر صناعي مف المعونة القطرية المقدمة لمشعب الفمسطيني. وقاؿ  400 ػشاحنات محممة ب

شاحنة سوالر قطري إلى غزة عف  35تـ إدخاؿ "(: .)د.ب.أ وكالةدر مصري مسؤوؿ مف منفذ العوجة لمص
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يجرى العمؿ عمى إدخاؿ باقي ". وأضاؼ "طريؽ منفذ العوجة في وقت سابؽ محممة بنحو مميوف لتر سوالر
 ."الكميات التي وصمت فعاًل إلى ميناء السويس، عف طريؽ شاحنات إلى غزة

 22/6/2602ارقة، الخميج، الش
 

 : مجمس وزراء الكيرباء العرب يقر دراسة سبل الربط الثماني مع فمسطين"الطاقة الفمسطينية" 53

أكد رئيس سمطة الطاقة والموارد الطبيعية في السمطة الفمسطينية، بأف مجمس وزراء الكيرباء العرب،  :عماف
الكيرباء الفمسطينية بشبكة الربط الكيربائي  ، أقر إجراء دراسة حوؿ ربط شبكةالذي عقد في القاىرة مؤخراً 

في بياف صحفي تمقت قدس برس  ،كتانةعمر وأوضح  العربية وكذلؾ ربط فمسطيف بشبكة الغاز العربية.
، بأف الجانب الفمسطيني بدأ بالفعؿ عمميات بناء محطات التحويؿ عمى 22/6نسخة عنو يوـ الخميس 

عادة تأىيميا لموصوؿ إلى نظاـ خطوط الضغط العالي كما قاـ بمعالجة ال شبكات وتحسيف جودتيا وا 
 كيربائي قادر عمى الربط مع الدوؿ العربية الشقيقة.

 20/6/2602قدس برس، 
 

د "إسرائيل" بمعمومات أمنية خطيرةؤ : مساإلسرائيميةالقناة العاشرة  54  ول كبير في نظام األسد زوَّ
واًل سوريًا يعمؿ في نظاـ الرئيس ؤ الميمة الماضية بأف مس اإلسرائيميةكشفت القناة العاشرة  :القدس المحتمة

وؿ إسرائيمي في الحكومة ؤ بشار األسد قاـ بتزويد "إسرائيؿ" بمعمومات أمنية خطيرة كاف قد أوصميا لمس
 واًل سابقًا في المنظومة األمنية اإلسرائيمية مف خالؿ مصدر ييودي ثالث.ؤ والذي عمؿ مس ،اإلسرائيمية

وؿ اإلسرائيمي أف إيراف قامت بتزويد النظاـ السوري ؤ أنو مف بيف المعمومات التي وصمت المس وذكرت القناة
أسمحة مطورة ومتقدمة إلى حد كبير وذلؾ مف خالؿ الممرات البحرية والبرية بيف البمديف، ووفقًا لمقناة فإف 

جؿ تزويدىا بمعمومات أمنية وؿ السوري ينتظر أف تقوـ "إسرائيؿ" بفتح قناة تواصؿ معو مباشرة مف أؤ المس
 إضافية أخرى.

 20/6/2602وكالة سما اإلخبارية، 
 

 إيرانبقنابل خارقة وطائرات لمياجمة  "إسرائيل"تزويد لدعوات لمكونجرس  55
 إيرافالسابؽ تشارلز روب انو ومف أجؿ تنفيذ ىجـو عسكري ناجح عمى  األمريكيقاؿ السناتور  :بيت لحـ

اإلسرائيمية بطائرات قادرة عمى التزود بالوقود وتعزيز القنابؿ الخارقة يجب تزويد القدرات الجوية 
تحدث فيو عف الثغرات  وقدـ روب، الذي كاف يدلي بشيادة في لجنة فرعية بالكونجرس، تقريراً  لمتحصينات.

المادية في مجاؿ استعداد الجيش اإلسرائيمي لشف ىجوـ عمى إيراف، ودعا الواليات المتحدة إلى تزويد 
قنبمة مضادة لمتحصينات تضاؼ  200و ،قادرة عمى التزود بالوقود KC-135بطائرة مف طراز  "إسرائيؿ"

 ."إسرائيؿ"قنبمة التي بحوزة  200 إلى
وحذر روب مف أف أي ىجوـ إسرائيمي عمى إيراف يحمؿ في طياتو خطر الفشؿ مما يمكف طيراف مف إعادة 

وىذا يشمؿ  ،سيقوموف بالرد راف ووكالئيا كحزب اهلل خصوصاً ومف المتوقع أف إي ،تأىيؿ برنامجيا النووي
ستصبح كبيرة في  إيراففرصة  أفعف  فضالً  ،وارتفاع في سعر النفط ،ىجمات في جميع أنحاء العالـ

 الحصوؿ عمى سالح نووي.
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ساعد في بالطائرات القادرة عمى التزود بالوقود والذخائر الخارقة لمدروع ت "إسرائيؿ"تزويد  أفوأضاؼ روب 
... لكف إذا كاف اليجوـ ىو الحؿ  تخفيؼ المخاوؼ اإلسرائيمية، وبالتالي سوؼ يسيـ في تأجيؿ وقوع ىجـو

الخارقة  GBU-28قنبمة مف طراز  200وقاؿ روب أف الػ  ".يكوف ناجحاً  أف األفضؿفي النياية فمف 
بػ  "إسرائيؿ"كافية والمطموب تزويد  لـ تعد 2006عاـ  "إسرائيؿػ"لمتحصينات التي قدمتيا الواليات المتحدة ل

 أف( F-16Sو  F-15Sحيث تستطيع طائرات مف طراز ) ،محسنة GBU-31قنبمة مف طراز  200
 كبر.أ أرضيةالتحت  اإليرانيةالضرر بالمنشآت  إلحاؽتحمميا ونتيجة ليذا فسيكوف احتماؿ 

تكوف قادرة عمى  " B-52از " ودعا روب الكونجرس لتمويؿ شراء قنابؿ سوبر خارقة لمتحصينات مف طر 
الواليات  حالياً  ...األرضتحت  إيرافوىو ما يكفي لتحييد منشآت  ،متر 65اختراؽ تحصينات بعمؽ 

 قنبمة مف ىذا الطراز. 20المتحدة لدييا فقط 
 22/6/2602وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 غير قادرة عمى وقف البرنامج النووي اإليراني "إسرائيل"جيمس بيكر:  56

مقابمة مشتركة مع وزير الخارجية األمريكية األسبؽ جيمس بيكر، ادعت وزيرة الخارجية األمريكية  في
ىيالري كمينتوف أف النظاـ اإليراني معني بشف ىجوـ عميو لكسب تأييد الشعب اإليراني واكتساب الشرعية. 

 وية".وقالت "إننا جديوف عندما نقوؿ إننا لف نسمح إليراف بأف تتحوؿ إلى دولة نو 
بشف ىجوـ عمى إيراف. وأضاؼ بيكر إنو يجب عدـ  "إسرائيؿػ"مف جيتو قاؿ بيكر إنو يجب عدـ السماح ل

تمكيف إيراف مف الحصوؿ عمى أسمحة نووية، وأف الواليات المتحدة ىي الدولة الوحيدة في العالـ التي 
لبرنامج النووي اإليراني، فيي ال تممؾ القدرة عمى وقؼ ا "إسرائيؿ"وأضاؼ بيكر أف  تستطيع وقؼ إيراف.

وتابع "إذا لـ نتمكف مف تحقيؽ ذلؾ  تستطيع تأخيره، وسيكوف لميجوـ اإلسرائيمي الكثير مف اآلثار الجانبية.
بطرؽ العمؿ الحالية، الدبموماسية والعقوبات، فسوؼ نضطر في نياية المطاؼ إلى معالجة ذلؾ، وربما 

 يكوف ذلؾ في السنة القادمة".
كمينتوف وافقت عمى تقديرات بيكر بشأف أف الحسـ مع إيراف سيكوف خالؿ سنة وربما أكثر. وقالت وجاء أف 

 إف الواليات المتحدة لف تسمح إليراف بأف تتحوؿ إلى دولة نووية.
 20/6/2602، 48موقع عرب 

 
 غزة وقطاع الغربية البنك الدولي قمق إزاء تفاقم األزمة المالية في الضفة 57

غر أندرسف، نائبة رئيس البنؾ الدولي لشؤوف منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا: "البنؾ القدس: قالت إن
الدولي قمؽ بشدة إزاء األزمة المالية المتفاقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأحد التحديات األساسية التي 

ولكننا ندرؾ بالطبع أنو  . تواجو الفمسطينييف ىو كيفية تنشيط القطاع الخاص لتوفير العديد مف فرص العمؿ
إذا لـ يتـ إجراء التغييرات األساسية التي تتيح حرية الحركة لمناس وزيادة فرص تحسيف الموارد، فستظؿ 

 الجيود الرامية لتحسيف االستثمار محبطة".
لعالمية قطاع بالتأكيد عمى التزاـ المؤسسة اإلنمائية االوقد اختتمت أندرسف زيارتيا الرسمية األولى لمضفة و 

 الراسخ بمواصمة دعـ تقديـ الخدمات االقتصادية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني.
 22/6/2602، رام اهلل، األيام
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 المستوطنينالقيام بتحقيقات جدية في جرائم  "إسرائيل"عمى  القنصل البريطاني في القدس: 58
السمطات ، يطاني العاـ في القدسالقنصؿ البر  ،دعا السير فينسنت فيف :عيسى الشرباتي - القدس المحتمة

تحقيقات جدية في سمسمة الجرائـ التي استيدفت حرؽ المساجد واالعتداء عمى  إجراء إلى اإلسرائيمية
عرب أو  عف قتؿ مواطنيف فمسطينييف. أسفرتنار  إطالؽحوادث  أو ،الفمسطينية األراضيالممتمكات في 

 أمموعف " ،بالشيخ جراح إقامتوفي مقر  أمسنييف صباح فمسطي إعالمييفلقاء مع خالؿ  ،القنصؿ البريطاني
 ."وحركة حماس إسرائيؿمصر بيف  إلييافي نجاح اليدنة التي تسعى 

نفى القنصؿ  ،والحديث عف قرب تشكيؿ حكومة توافؽ وطني ،وفيما يتعمؽ بممؼ المصالحة الفمسطينية
عمى  والً أكيد أوىنا يجب الت ،اـ ممؼ المصالحةنحف نتابع باىتم" :قائالً  ،مقترحة أسماء بأيةالبريطاني عممو 

 ،بو مازف بعد خطابو في لقاء المصالحة بالقاىرةأونحف نثؽ بالرئيس  ،ف فمسطيني داخميأف المصالحة شأ
توحيد شطري الوطف الضفة  إعادةنجاح المصالحة مف شانو  أفونرى  الشأف،لذلؾ ال نتدخؿ في ىذا 

 ."االنقساـ ومعالجة آثار ،الغربية وقطاع غزة
 .و"إسرائيؿ"المفاوضات والحوار الجاد بيف القيادة الفمسطينية  إلىالعودة  أىميةكما شدد فينسنت عمى 

أف موقؼ جماعة  ،المتحدثة باسـ الخارجية البريطانية بالمغة العربية ،روزميري دوفيس أشارمف جانبيا 
المسمموف في مصر جزء مف  خوافاإلخواف المسمميف في يختمؼ عف موقؼ حركة حماس قائمة: "اإل

 أنيـكما  اآلخريف،ويحترموف  ،سممية في عمميـ فيـ ال يعتمدوف العنؼ ويتبعوف طرقاً  ،المعادلة السياسية
في المواقؼ بينيـ وبيف  ىناؾ اختالفاً  أفوال شؾ  )كامب ديفيد(،عف احتراميـ لالتفاقيات الموقعة أعربوا

 .عبيرىا"، حسب تحركة حماس التي تتبنى العنؼ
 22/6/2602الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ع بالقدسواشنطن تندد باالعتداء عمى مسجد جب 59

واشنطف: قالت الناطقة باسـ وزارة الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند: إف "الواليات المتحدة تشجب بأشد 
ؾ مف مبرر عمى اإلطالؽ العبارات، اليجوـ االستفزازي عمى مسجد في قرية جبع، شماؿ القدس. وليس ىنا

وأضافت: "لقد الحظنا أف الحكومة اإلسرائيمية نددت بيذا  لمثؿ ىذه األعماؿ االستفزازية الخطيرة والبغيضة".
اليجوـ الشنيع وتعيدت بجمب الجناة لمعدالة. ونحف نتطمع إلى قياـ المسؤوليف اإلسرائيمييف عف تطبيؽ 

 القانوف بتنفيذ ذلؾ عمى جناح السرعة".
 22/6/2602، رام اهلل، ياماأل

 
 
 

 "لنكرانو المحرقة"رفض استقبال أحمدي نجاد بطمب من األقمية الييودية ترئيسة البرازيل  66
محمود أحمدي نجاد مف قبؿ اإليراني االستقباؿ الرسمي الفاتر لمرئيس  : أثارأحمد أميف -طيراف  

لمقاء ىامشي معو، حفيظة واستياء الوفد  إيرانيا المسؤوليف البرازيمييف ورفض رئيسة البالد ديمما روسؼ طمباً 
الييودية  األقميةف زعماء أذكرت جريدة الغماينر النيويوركية بحيث  المرافؽ لرئيس الجميورية. اإليراني

 ىذا أسباب "جمعية المؤيديف إلسرائيؿ في البرازيؿ"البرازيمية حضوا روسؼ عمى رفض لقاء نجاد، وفسرت 
ولتشكيؾ ونفي نجاد لمحارؽ النازية اليولوكوست،  اإليرانيبالقمؽ مف البرنامج النووي  تشعر"الطمب، لكونيا 
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عمى  يعد خطراً "جانيرو بأنو  في ما اعتبر وولتر فمدماف، عضو الكونجرس البرازيمي، وجود نجاد في ريودو
 ."الجنوبية وأميركاالبرازيؿ 

 22/6/2602الراي، الكويت، 
 
 تنزف موارد الفمسطينييناإلسرائيمية تس المستوطنات 

 إعداد: عمر عدس
المستوطنات اإلسرائيمية التي تتكاثر في األراضي الفمسطينية المحتمة مثؿ مرض خبيث، غير شرعية في حّد 
ذاتيا، بموجب القوانيف واألعراؼ الدولية.  ولكنيا مستمرة في التكاثر، رغـ ما تطمقو ىذه الدولة أو تمؾ، بيف 

األرض، وتغّير معالميا،  "إسرائيؿ"الشجب البريئة. وفي ىذه األثناء، تسمب  حيف وآخر، مف عبارات
 وتطمس ىويتيا. وفي الوقت ذاتو، تنيب خيراتيا، وتسّوقيا لمعالـ، باعتبارىا منتوجات إسرائيمية.

(، //في موقع الخدمة اإلخبارية، التقدمية المبرالية، التْرنت، )التابعة لمعيد اإلعالـ المستقؿ(، )
، الضوء عمى استغالؿ موارد المناطؽ الفمسطينية المحتمة، مف خالؿ التركيز عمى "آنا ليكاس ميممر"ُتسمط 

 ."أىافا، مختبرات البحر الميت"إحدى الشركات اإلسرائيمية الكبرى العاممة في المستوطنات، وىي شركة 
ي إنتاج مواد التجميؿ، معروفة تقوؿ الكاتبة، إف ىذه الشركة، المتعددة الجنسيات، والمتخصصة ف

باالستغالؿ غير الشرعي لألرض والموارد الطبيعية الفمسطينية في صنع منتجاتيا. وتجري تعبئة تمؾ 
، ثـ ُتشحف وتباع في متاجر مواد التجميؿ في أنحاء "مصنوعة في إسرائيؿ"المنتجات وتغميفيا موسومة بأنيا 

 العالـ.
؛ بؿ في الضفة الغربية المحتمة في فمسطيف. َوَوْسـُ ىذه "إسرائيؿ"ي ولكف ىذه المنتجات، غير مصنوعة ف

المنتجات بأنيا إسرائيمية الصنع، ليس مضماًل وحسب، بؿ احتيالي ومخالؼ ألنظمة التجارة الدولية، كما 
تقوؿ الكاتبة. ومف أجؿ كشؼ المكاف الذي تصنع فيو شركة اىافا وغيرىا منتجاتيا، قررت حكومتا جنوب 

قيا، والدنمارؾ في اآلونة األخيرة، تطبيؽ إجراءات جديدة تقتضي وسـ السمع المنتجة في المستوطنات، افري
. وُتعتبر ىذه اإلجراءات انتصارًا لحركة مقاطعة "إسرائيؿ"بأنيا مصنوعة في مستوطنات، ال في 

 المستوطنات اإلسرائيمية.
افا، ستكوف مف بيف الشركات األكثر تأثرًا وتمضي الكاتبة قائمة، إف شركة مختبرات البحر الميت، اى

 بإجراءات الوسـ الجديدة.
، "ميتزبيو شميـ"وتقوؿ الكاتبة، إف المصنع الرئيسي ليذه الشركة، ومركز زائرييا، يقعاف في مستوطنة 

المقامة في الجزء المحتؿ مف وادي األردف في الضفة الغربية، عمى طوؿ الضفة الشمالية لمبحر الميت. 
% فقط، مف السكاف الرغـ مف اتساع رقعة وادي األردف، وِغنى أراضيو وخصبيا، فإف وعمى 

الفمسطينييف يعيشوف فيو حاليًا. فمعظـ سكانو الفمسطينييف، تـّ طردىـ عمى يد الجيش اإلسرائيمي أثناء حرب 
توطنة مس عمى الضفة الغربية، أقيمت  "إسرائيؿ". ومنذ الحرب، التي أسفرت عف سيطرة 

إسرائيمية في وادي األردف، وشبكة مف الطرؽ ونقاط التفتيش تربط بينيا وتسيؿ تنقؿ المستوطنيف، بينما 
 .جحيـتحيؿ حياة َمف تبقى مف الفمسطينييف إلى 

 حظر صريح
وتقوؿ الكاتبة، عمى الرغـ مف أف منتجات شركة اىافا، ُتصنع بموارد فمسطينية عمى أرض فمسطينية، فال 

 الفمسطيني، وال الفمسطينيوف ينتفعوف بأيٍّ مف مبيعاتيا. بؿ إف االقتصاد الفمسطيني يخسر  االقتصاد
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 لمبحر الميت وحده. "إسرائيؿ"مميوف دوالر سنويًا، جّراَء استغالؿ 
واستغالؿ الموارد الطبيعية ألي منطقة محتمة، محظور بصورة صريحة بموجب القانوف الدولي. ومع ذلؾ، 

العميا اإلسرائيمية في نياية العاـ الماضي، بأف الشركات اإلسرائيمية تممؾ الحؽ في استغالؿ  حكمت المحكمة
 موارد الضفة الغربية.

 وجميع المستوطنات اإلسرائيمية غير شرعية بموجب القانوف الدولي.
اثنتاف  وشركة اىافا، ال تقع وتعمؿ وحسب، في واحدة مف تمؾ المستوطنات، بؿ تشارؾ في ممكيتيا أيضًا،

ىما ميتزبيو شميـ، المستوطنة التي يوجد فييا المصنع، ومستوطنة كاليا، التي ُيستخرج  -مف المستوطنات
منيا الطيف الذي تستعممو الشركة في منتجاتيا. وُتستَغؿُّ األرباح التي تجنييا شركة اىافا مف مبيعاتيا، في 

ييف الموارد الطبيعية التي ىي حؽ ليـ، وتدعـ تمويؿ ىاتيف المستوطنتيف، بينما تسمب الشركة الفمسطين
 الممارسات غير الشرعية لالستعمار الذي يطردىـ مف األرض التي عمروىا عمى مدى قروف طويمة.

أطمقت  ولكف ىذه الممارسات لـ تمض مف دوف اعتراض مف أحد، كما تقوؿ الكاتبة. ففي عاـ ،
، التي تستيدؼ عمى وجو الخصوص، "جماؿ المسروؽال"المناىضة لمحرب حممة  "كوْد بيْنؾ"جماعة 

 وسحب االستثمارات منيا، ومعاقبتيا. "إسرائيؿ"منتجات شركة أىافا، كجزء مف حممة أوسع لمقاطعة 
وتتبنى حركة المقاطعة وسحب االستثمارات والمعاقبة، برنامج مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية، وسحب 

، ومعاقبة الدولة الييودية إلى أف تمتثؿ لمقانوف الدولي في "إسرائيؿ"االستثمارات مف الشركات المعنية في 
 عالقاتيا مع الفمسطينييف.

وعمى الرغـ مف أف مجموعة كود بيْنؾ تؤيد حركة المقاطعة وسحب االستثمارات والمعاقبة في مجمميا، فإف 
رائيمية محددة، مثؿ ، تيدؼ إلى لفت االنتباه/ ومقاطعة سياسات إس"الجماؿ المسروؽ"حممة مقاطعة 

 عمى اإلجماؿ. "إسرائيؿ"االستغالؿ غير الشرعي لمموارد، وبناء المستوطنات، بداًل مف مقاطعة 
عندما يقاطع المرء "، نانسي كريكورياف، قوليا، "الجماؿ المسروؽ"وتنقؿ الكاتبة عف مؤسسة حممة مقاطعة 

الشركة مخالفة لمقانوف الدولي والقانوف شركة اىافا، فيو يقوؿ: قاطعوا ىذه المنتجات ألف ممارسات 
.  وتقوؿ الكاتبة، إف حمالت تمؾ المجموعة المستمرة منذ ثالث سنوات، نجحت في منع عرض "اإلنساني

 منتجات الشركة المذكورة في أسواؽ ميمة.
 

 انتصارات ميمة
ا والدنمارؾ وسـ ولكف أىـ انتصارات حممة المقاطعة، جاءت مع األنباء عف رفض حكومتْي جنوب افريقي

. وقد جاء في بياف وزارة التجارة في ؿ"مصنوع في إسرائي"الواردات القادمة مف مستوطنات إسرائيمية بوسـ 
حكومة جنوب افريقيا، تعترؼ بدولة إسرائيؿ فقط ضمف الحدود التي حددتيا األمـ "جنوب افريقيا، أف 

اطؽ الفمسطينية المحتمة حاليًا. وقد مضت ، ويضيؼ قائاًل، إف ىذا ال يشمؿ المن"المتحدة عاـ 
الدنمارؾ، وشركة ميغروس، وىي إحدى كبرى شركات السمع االستيالكية في سويسرا، إلى أبعد مف ذلؾ، 

منتجات ”، و”منتجات منطقة المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية"حيث اقترحتا وسـ السمع بأنيا 
 ."قدس الشرقيةمنطقة المستوطنات اإلسرائيمية في ال
وسحب االستثمارات منيا ومعاقبتيا، التي تستجيب لنداء مف  "إسرائيؿ"وتقوؿ الكاتبة، إف حركة مقاطعة 

لمقانوف  "إسرائيؿ"وىي تنوي االستمرار إلى أف تنصاع  المجتمع المدني الفمسطيني، بدأت عاـ ،
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حت حركة عالمية، تستيدؼ الشركات التي الدولي، وتحتـر حقوؽ الفمسطينييف اإلنسانية. وقد توسعت وأصب
 تساعد االحتالؿ اإلسرائيمي، وطاؿ تأثيرىا الكثير مف تمؾ الشركات. 

 حافز ضروري
وقد أرغمت حممة المقاطعة، شركة اىافا عمى اتخاذ موقؼ الدفاع، خالؿ ثالث سنوات فقط، وىذا يعطي 

والمعاقبة، مع مضي المزيد مف الوقت. وعف فكرة عّما يمكف أف تحققو حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
أثر قرار حكومة جنوب افريقيا، عمى المستوطنات في المناطؽ الفمسطينية المحتمة، كتب نيؼ جدعوف في 

(، إف ىذا القرار قد يشكؿ الحافز الضروري لدفع الشركات اإلسرائيمية //موقع كاونتر بانش، )
 ى العودة إلى داخؿ دولة الكياف.في المناطؽ الفمسطينية المحتمة إل

ويقوؿ الكاتب، إف قرار جنوب إفريقيا، ال يقّوض وحسب، الممارسة االحتيالية التي يتـ بموجبيا وسـ 
منتجات مصنوعة خارج الكياف، كأنيا مصنوعة داخمو، بؿ أىـ مف ذلؾ، أنو يعزز سمطة المستيمكيف، بأف 

خالقية. فإذا اقتدت المممكة المتحدة والدنمارؾ بذلؾ، فإف مف يتيح ليـ التسوؽ بطريقة تنسجـ وقناعاتيـ األ
بطرؽ  -المحتمؿ أف تنضـ دوؿ أخرى إلى الركب، مما يمكف المجتمع المدني الدولي مف المساعدة

 عمى إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي. -ممموسة
 //الخميج، الشارقة، 

 
 ... من يقتل فمسطينيي لبنانإسرائيمي 

 ميفاأل إبراىيـ
ليس بيف المتابعيف لممؼ انعكاسات األزمة السورية عمى لبناف مف يتجاىؿ واقعة اف ىناؾ مف يعمؿ عمى 
استخداـ المخيمات الفمسطينية في لبناف. أصاًل تعيش المخيمات نفسيا واقع التأثر بما يجري في سوريا، 

داخميا، حيث ال سمطة مركزية  شأنيا شأف اي منطقة لبنانية. يضاؼ الى ذلؾ الواقع السياسي واالمني
يمكنيا ادعاء االمساؾ بالوضع، فضاًل عف النشاط المطرد لمجماعات االسالمية عمى انواعيا، والذي يترافؽ 

الذيف وصموا الى مخيمات لبناف، كما الى مناطؽ اخرى في « المقاتميف العرب»مع ارتفاع منسوب نشاط 
 البالد ربطًا بما يجري في سوريا.

قع اف يعمؿ الفمسطينيوف عمى منع تفجير المخيمات عمى خمفية ما يجري في سوريا، واف يعمؿ وحيث يتو 
المبنانيوف معيـ عمى منع تحويؿ محيط المخيمات الى بؤر توتر، فإف كؿ ما سبؽ ال يبرر النغمة الجديدة 

نييف، مرة جديدة، التي تعمؿ عمييا جيات سياسية وأمنية لبنانية وغير لبنانية، في سياؽ تعريض الفمسطي
لعقاب دموي، فقط لكونيـ تحولوا خالؿ العقود الثالثة الماضية مكسر عصا منذ حممة الجيش عمييـ في 
منطقة صيدا اثر الدخوؿ الى بعبدا ونفي العماد ميشاؿ عوف، في ما بدا توازنًا اراده القائموف عمى البمد 

لى الحممة المجنونة عمى نير البارد قبؿ بضع يوميا العتقادىـ بأف ذلؾ يرضي المسيحييف المحبطيف، ا
سنوات، في أسوأ عمؿ عسكري نّظـ تحت عنواف مطاردة مجرميف وارىابييف، لتكوف النتيجة، في الحالتيف، 
تعريض ابناء المخيمات والجوار الى مزيد مف عمميات القتؿ والتنكيؿ والتيجير واالذالؿ الذي ال يتوقؼ، 

 باسـ االمف والقانوف.
كف السمطة الفمسطينية يومًا في صؼ شعبيا. تعاممت، وال تزاؿ، مع ابناء المخيمات عمى انيـ بشر مف لـ ت

الدرجة الثانية، ُيشروف وُيباعوف في سياؽ االلعاب السياسية. وفي كؿ مرة، يصار الى اسكات البعض مف 
ـ يكف العالـ المتحضر)!( الوجياء بقدر مف الماؿ، سرعاف ما ينفؽ عمى حروب االزقة المدمرة اصاًل. ول
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ـّ بأكثر مف تفكيؾ البنى االجتماعية لمفمسطينييف في الشتات كما عمى أرض فمسطيف التاريخية. ولـ  لييت
تكف غالبية الحكومات العربية تتعامؿ مع ىؤالء اال بوصفيـ عالة عمييا.. فصودرت حقوقيـ االنسانية 

 والمدنية باسـ العدالة وحؽ العودة والقضية.
االردف يطاحوف لكوف ىاجس الوطف البديؿ يقمؽ ابناء البمد. وفي سوريا التي تميزت بالتعامؿ االنساني في 

مع الالجئيف، تعاني المخيمات اليـو ازمة متصمة باختبار الموقؼ االلزامي مف االزمة. وفي مصر لـ 
الفمسطينييف في طريؽ يختمؼ المشيد بعد الثورة عما كاف قبميا كثيرا، فظؿ الحصار ُيطبؽ عمى صدور 

ليو. اما في لبناف، فالمشيد يزداد مأساوية يومًا بعد آخر، في ظؿ انعداـ كؿ  انتقاليـ مف قطاع غزة وا 
 الشروط االنسانية الضرورية لعيش طبيعي.

لكف فوؽ ذلؾ كمو، يواجو فمسطينيو لبناف أزمة مختمفة. السمطات المبنانية ال تعرؼ غير الجانب االمني 
متواصؿ مع ابناء المخيمات. حواجز وحصار وتدقيؽ وجيش مف المخبريف ينتشروف في كؿ مخيـ طريقًا ل

ومف حولو، وكـّ ىائؿ مف المعمومات التي يرسميا مخبروف تافيوف يقبضوف ثمف معموماتيـ بطاقة ىاتؼ او 
مجاؿ  في سيارة الى المخيـ. ال« كيس ترابة»صفيحة بنزيف او رخصة مسدس او غضًا لمطرؼ عف نقؿ 

 بيؤالء.« فّش الخمؽ»لغير ىذه العالقة. فجأة يتكوف اجماع سياسي ورسمي في لبناف عمى 
تفشؿ السمطات في توقيؼ مسمح يقطع الطريؽ في وضح النيار في اي منطقة لبنانية، فيصار الى اعتقاؿ 

 فمسطيني مشتبو في انو يحمؿ حزامًا ناسفًا.
 مجـر او مطموب، فيصدر القرار بأنو ىرب الى احد المخيمات. تفشؿ االجيزة والسمطات المعنية في توقيؼ

لـ يبؽ في لبناف منزؿ مف دوف سالح، وتزدىر تجارة االسمحة والمتفجرات عمى انواعيا في كؿ انحاء البمد، 
 فتكوف النتيجة اف كؿ السالح مصدره المخيمات الفمسطينية.

معابر البرية، ثـ تنطمؽ عممية البحث عف يدخؿ مقاتموف عرب عبر مطار بيروت، وعبر المرافئ وال
 التي لجأت الى المخيمات الفمسطينية.« القاعدة»مجموعات 

تتوتر العالقات السياسية بيف فئات لبنانية، فتكوف النتيجة قرار القوى السياسية ادخاؿ المخيمات طرفًا. 
ناع الفمسطينييف بأف يكونوا آذار مصافحة فمسطيني لكنيـ يحثوف تيار المستقبؿ عمى اق يرفض مسيحيو 

 جيشًا لو في مواجية حزب اهلل.
تشعر سوريا بخطر استخداـ قوى خارجية لمجموعات فمسطينية ضدىا، فتبادر الى تحريؾ مف يحالفيا في 

 المخيمات، وتكوف النتيجة استنفارا مف االىالي استعدادا لموجة قتؿ جديدة.
نير البارد. فترقص في عقؿ اصحاب االمواؿ غير الشرعية فكرة وفوؽ ذلؾ كمو، ُيدّمر مخيـ بأكممو، كحالة 

السيطرة عمى الواجية البحرية، إلرضاء الغرب واسرائيؿ التي ال تريد لمفمسطينييف منفذًا بحريًا، ولالعداد 
لخطط ومشاريع سياحية واستثمارية عمى ما تبقى مف امالؾ الدولة البحرية.. فيما يترؾ اىؿ المخيـ تحت 

 تنوع سياسيا واعالميا وامنيا وعسكريا واقتصاديا.حصار م
ال يزاؿ قسـ كبير مف المبنانييف يبيعوف بمدىـ وانفسيـ لكؿ مف يمر بالقرب منا، لكف ىؤالء يعيشوف كذبة 

التي تتيح ليـ بث عنصرية مقرفة، حتى يصبح مف الجائز القوؿ اف كؿ مف يقتؿ فمسطينيًا في « الغريب»
، ىو اسرا  ئيمي االسـ والوجو واالنتماء!لبناف اليـو

 //األخبار، بيروت، 
 
 تتحول إلى دولة مستوطنين خارجة عن القانون "إسرائيل" 
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 د. حناف عشراوي
كثّفت دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وتمادت بتنفيذ مشروعيا التيويدي االستيطاني الرامي الى تفريغ األرض مف 

توييف متوازييف يتمثالف في السياسة التوسعية مف محاوالت تيويد سكانيا الفمسطينييف األصمييف، عمى مس
وضـ القدس، وىدـ لممنازؿ، ومصادرة األرض واليويات، وسرقة الموارد الطبيعية، وفرض الحصار، 
واالجتياحات والقتؿ وغيرىا مف االنتياكات األحادية المنافية لمقانوف الدولي، بالتزامف مع ارىاب المستوطنيف 

وفؽ نيج عنيؼ واجرامي يقـو عمى اساس طرد ابناء شعبنا مف ارضو بكؿ الوسائؿ، وتيديد وجوده المنظـ 
 مف خالؿ ممارسة العنؼ المتعاظـ يومًا بعد يوـ.  

فمـ تتوقؼ الحمالت االرىابية التي تشّنيا عصابات المستوطنيف المنظمة لألراضي الفمسطينية المحتمة وأبناء 
خاصة حممة )دفع الثمف( التي ينّفذونيا أفرادًا أو مجموعات تحت رعاية دولة شعبنا المدنييف العّزؿ، و 

 لالحتالؿ ومؤسساتيا السياسية الرسمية والدينية والعسكرية. 
، وقد توّسعت أىداؼ وحمالت ىذه المنظمات لتشمؿ جميع المناطؽ المحتمة الفمسطينية وأراضي الػ

دعو الى قتؿ العرب، وانتياؾ األماكف المقدسة المسيحية رافقيا ممارسات وشعارات عنصرية تحريضية ت
واالسالمية، واالعتداء عمى المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ  ومصادر رزقيـ وأرضيـ واشجارىـ المثمرة، 
واخالئيـ مف منازليـ ضمف تسييالت كبيرة تُقدَّـ ليـ مف خالؿ عمميات تزوير المستندات واستخداـ قانوف 

ائبيف' باعتباره ذريعة لسرقة األرض مف أصحابيا الشرعييف، باالضافة الى قوانيف أخرى يتـ  'أمالؾ الغ
 تطويعيا لفرض السيطرة عمى المناطؽ المحتمة.

وليس سّرًا أف إسرائيؿ قد تحولت الى دولتيف، دولة إسرائيؿ، ودولة المستوطنيف الخارجة عف القانوف، حيث 
 وطنيف التي اختطفت القرار السياسي االسرائيمي.أصبحت اسرائيؿ رىينة لدولة المست

ففي سابقة نوعية، وبمخالفة صريحة لمقانوف الدولي واألعراؼ الدولية، قامت سمطات االحتالؿ االسرائيمية 
بتسميح المستوطنيف في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس منذ فترة طويمة، ودّربتيـ عمى حمؿ 

ترىيب وتخويؼ المواطنيف اآلمنيف، لتسييؿ عممية طردىـ قسريا، واالستيالء عمى األرض واستخداـ السالح ل
 واحالؿ المستوطنيف مكانيـ. وبدورىـ، قاـ المستوطنوف بتسميح أطفاليـ ونسائيـ وأفراد عائالتيـ.

س' في وفي حوادث أخرى، جّند حرس الحدود التابع لمشرطة االسرائيمية فتية وفتيات مف 'تالميذ المدار 
عاما، في تنظيـ يدعى 'شبيبة حرس الحدود'، وسّمحتيـ  الى  المستوطنات، يتراوح اعمارىـ ما بيف 
(، ميمتو مالحقة وطرد العماؿ الفمسطينييف وتفتيش السيارات -ببنادؽ اوتوماتيكية مف طراز )أـ
 والمواطنيف عمى الحواجز العسكرية.

نية، باعتبارىا البوصمة التي وّجيت حّكاـ اسرائيؿ منذ قياميا، وجود لقد عّززت العقمية العسكرية االستيطا
ميميشيات مسمحة مف المستوطنيف تساند قوات جيش االحتالؿ لالعتداء عمى أبناء شعبنا، وبذلؾ امتازت 
اسرائيؿ بوجود جيشيف لدولتيا المحتمة، وتفوقت عمى المنظمات االرىابية المسمحة التي أنشأىا غالة 

نيف الفرنسييف في الجزائر اّباف االحتالؿ الفرنسي، والتي ارتكبت جرائـ بشعة مف تخريب وتدمير المستوط
وقتؿ واغتياؿ ليس لمسكاف األصمييف فحسب وانما محاوالت طالت الرئيس الفرنسي الجنراؿ شارؿ ديغوؿ. 

وكادت تدخميا بحرب  وقد كّمفت ىذه المنظمات فرنسا ثمف انسحابيا مف الجزائر غاليًا عمى جميع الصعد،
 أىمية ضروس.
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(' الى األذىاف السموؾ االرىابي الخطير  لممستوطنيف الذي وتعيد اليوـ 'المنظمة المسمحة السرية )
اعترؼ بو السياسيوف الفرنسيوف، كما يعترؼ بو اليوـ المستوى الرسمي االسرائيمي، بؿ ويغض الطرؼ عف 

 لحؽ الشرعي في ىذه األرض.ممارساتو العدوانية تجاه شعب أعزؿ لو ا
% مف التحقيقات الرسمية في اعتداءات المستوطنيف قد فوفقًا لمتقارير الدولية واالسرائيمية، فإف حوالي 

 أغمفت ولـ تسفر عف مقاضاة او إدانة أحد.
ض ويمارس اليوـ ورثة ىذه المنظمات االرىابية نفس السموكيات وفقا لنفس لممنيج، ذاتو، وذلؾ بيدؼ إجيا

أي فرصة لقياـ دولة فمسطينية مستقمة ومتواصمة جغرافيًا، تدعميا التصريحات والممارسات االسرائيمية 
الرسمية، وتوفر ليا الحصانة القانونية والسياسية. فإقرار الحكومة االسرائيمية تشكيؿ لجنة وزارية لشؤوف 

ة لمطالب الحركات االستيطانية االستيطاف، وتحويؿ قرارات المجنة الى قرارات حكومية يأتي استجاب
والمستوطنيف الذيف يسابقوف الزمف لفرض حقائؽ عمى األرض، في الوقت الذي أجمع فيو العالـ عمى عدـ 

دانتو، وطالبوا بوقفو باعتباره شرطًا رئيسًا لمتقدـ في العممية السياسية.  شرعية االستيطاف وا 
حوافز اقتصادية لسكانيا  لمعيش في األراضي المحتمة ىذ باالضافة الى ما توفره الحكومة مف امتيازات و 

بيدؼ تشجيع االستيطاف، مف خالؿ قانوف 'إعفاء مف الضريبة' الذي تبّناه 'الكنيست' اإلسرائيمي، والذي 
 %.يحصؿ بموجبو كؿ مف يتبرع لالستيطاف عمى إعفاء ضريبي بقيمة 

طانية المتواصؿ، وتقديـ المساعدة والتمويؿ ليـ، إف عدـ محاسبة وردع عدواف المستوطنيف والحركات االستي
دامة وجودىـ غير القانوني يعني أدامة االحتالؿ لألراضي الفمسطينية مف جية ، وعدـ سيطرة الدولة عمى  وا 
افعاليـ مستقبال مف جية أخرى،  فيـ ال يشكموف خطرا عمى ابناء شعبنا فقط ، وانما خطرا عمى النظاـ 

لذي قدـ ليـ الدعـ والحماية وزّودىـ بالقوة والسالح. وقد بدأت مالمح ىذا االنقالب السياسي االسرائيمي ا
تظير مف خالؿ اقتحاـ المستوطنيف المتكرر لمواقع الجيش االسرائيمي واليجوـ عمييا في المناطؽ المحاذية 

 لممستوطنات.
تي تحتضف وترعى ميميشيات مسمحة إف اسرائيؿ، السمطة القائمة باالحتالؿ، ىي الدولة الوحيدة في العالـ ال

الى جانب قوات جيش االحتالؿ. وقد آف اآلواف ليا الستخالص العبر والدروس مف التاريخ. وآف ليا أف 
تعي أّف الشعوب التي تتطمع الى الحرية والخالص مف االحتالؿ تستمد قوتيا وصمودىا مف شرعية حقيا 

 .غير القابؿ لمتصرؼ في تقرير المصير عمى أرضيا
وما عمى اسرائيؿ إال أف تواجو حقيقة وجودىا غير الشرعي في المناطؽ المحتمة، واف تعمؿ فورًا عمى سحب 
مستعمراتيا ومستوطنييا مف أرضنا، ووقؼ خروقاتيا األحادية لمقانوف الدولي، وتعزيز مبدأ حؿ الدولتيف، 

ا المسؤولية األولى عف تفجير الوضع وانياء احتالليا  قبؿ اف تغرؽ المنطقة بدوامة مف العنؼ تتحمؿ فيي
 القائـ.

 //نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 
 الصييونية ليست عنصرية لكّن الصياينة يمكن أن يكونوا عنصريين 

 ىنري سيغماف*
، نجحت مجموعة مف الحكومات في إدراج اتياـ افترائي مفاده أّف الصييونية ىي شكؿ مف عاـ 

شكاؿ العنصرية في قرار صادر عف الجمعية العمومية في األمـ المتحّدة. وسحبت الجمعية العمومية عاـ أ
ـّ فييا إبطاؿ أحد قراراتيا.   ىذا التوصيؼ مع العمـ أنيا المرة الوحيد التي يت
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ركية ، نجحت حكومة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، بعد أف عّطمت جيود المعارضة األميوعاـ 
ال يمكف العودة عنيا مف خالؿ توسيع المستوطنات « وقائع عمى األرض»اليادفة إلى منعيا مف فرض 

الييودية في الضفة الغربية مف شأنيا منع حّؿ الدولتيف ومنع مالييف الفمسطينييف مف سكاف األراضي 
القائؿ بأّف الصييونية ىي المحتمة مف الحصوؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية، نجحت في إعادة إحياء االتياـ 

 شكؿ مف أشكاؿ العنصرية، األمر الذي لـ يتّمكف المعادوف لمسامية وأعداء إسرائيؿ مف القياـ بو.
لقد كاف مؤسسو الحركة الصييونية مف بيف الزعماء األكثر تنّورًا وتقدمية بيف ييود العالـ. فمـ يكونوا 

لمصمحة  األمـ المتحّدة الذيف صّوتوا عاـ عنصرييف شأنيـ شأف أعضاء الجمعية العمومية في 
إنشاء دولة ييودية بجانب الدولة الفمسطينية. غير أّف نتنياىو وحكومتو برىنا أنو عمى رغـ أّف الصييونية 

 ليست شكاًل مف أشكاؿ العنصرية فإف الصياينة يمكف أف يكونوا عنصرييف.
سسة الييودية األميركية )وأنا مف بينيـ( في وشارؾ عدد كبير مف األشخاص الذيف ينتموف إلى المؤ 

الثمانينات مف القرف الماضي في تظاىرات ضد نظاـ التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. واعتبر الييود 
)وليس الميبرالييف فحسب( أّف النضاؿ ضد التمييز العنصري يشّكؿ قضية ييودية. لكف ىذا كاف في 

ري قائمًا في جنوب أفريقيا. واليـو ىو قائـ في إسرائيؿ. فمـ يعد احتمااًل الثمانينات فيما كاف التمييز العنص
 قائمًا في المستقبؿ كما حّذر عدد كبير مف األشخاص بؿ بات واقعًا راىنًا.

سعى نتنياىو وحكومتو إلى إخفاء نظاـ الفصؿ العنصري مف خالؿ االدعاء بأّف الوضع الراىف في الضفة 
أنو قد يؤدي إلى اتفاؽ عمى حّؿ الدولتيف شرط أف يعود الفمسطينيوف إلى طاولة الغربية المحتمة موقت وب

المفاوضات عمى عممية سالـ كانت بمثابة ميزلة ولـ تحّقؽ أي ىدؼ سوى إخفاء مشروع توّسع االستيطاف 
الذي أدى إلى نشوء الفصؿ العنصري. لكف، حيف يظير احتماؿ ضئيؿ بإمكاف استئناؼ المفاوضات عمى 

، األمر الذي طالما سعى نتنياىو إلى محوه مف ذاكرة العالـ، يزعـ س حدود ما قبؿ عاـ أسا
وحكومتو بأّف إسرائيؿ ال تممؾ شريكًا في محادثات السالـ وأنو يجب بالتالي أف تنتظر المفاوضات جياًل أو 

 أكثر إلى أف تظير قيادة فمسطينية أكثر عقالنية.
ة الماضية إلى األمـ المتحّدة لتأكيد حقيـ في إقامة دولة ليـ، أرسؿ وزير حيف لجأ الفمسطينيوف في السن

الخارجية في حكومة نتنياىو وثيقة سرية إلى مختمؼ الحكومات متيمًا فييا رئيس السمطة الفمسطينية محمود 
ى أنو عّباس بتشجيع اإلرىاب وبنزع الشرعية عف إسرائيؿ ناىيؾ عف جرائـ كثيرة أخرى. وخمصت الوثيقة إل

وجاء «. ال يمكف أبدًا التوصؿ إلى اتفاؽ مع الفمسطينييف طالما أّف محمود عّباس يقود السمطة الفمسطينية»
ىذا الكالـ عمى لساف الرجؿ الذي اعتبرت أجيزة األمف اإلسرائيمية والجيش اإلسرائيمي أنو ساعد عمى وضع 

 حّد لإلرىاب في الضفة الغربية.
اليميني برئاسة رحبعاـ زئيفي « موليديت»إشراؾ حزب  حؽ شامير عاـ حيف قّرر رئيس الوزراء إس

في حكومتو، حّذر بيني بيغيف، ابف رئيس الوزراء األسبؽ مناحيـ بيغيف مف أّف إشراؾ ىذا الحزب في 
 ألفّ « يؤّكد قرار األمـ المتحّدة الذي يرى أّف الصييونية ىي شكؿ مف أشكاؿ العنصرية»الحكومة اإلسرائيمية 

 ىذا الحزب يؤيد الطرد القسري لمسكاف العرب مف الضفة الغربية.
الحاكـ الذي يعّد بيني بيغيف أحد أكثر الوزراء تأثيرًا فيو، قياـ دولة فمسطينية « الميكود»واليوـ يعارض حزب 

ولة ومنح الجنسية اإلسرائيمية لمفمسطينييف المقيميف في الضفة الغربية ويدعو إلى حبسيـ في مناطؽ معز 
خمؼ حواجز التفتيش واألسالؾ الشائكة. وفيما يّدعي نتنياىو معارضة النقؿ القسري لمسكاف، تشّكؿ 
األحزاب التي تؤّيد ىذا النقؿ جزءًا مف حكومتو عممًا أّنو يتـّ طرد الفمسطينييف في شكؿ منيجي مف أراضي 
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راضي الضفة الغربية. ولفت تقرير في المئة مف أ )وفؽ اتفاقيات أوسمو( التي تضـّ نحو « ج»المنطقة 
 لممفوضية األوروبية إلى أّف إسرائيؿ قّررت ىدـ مئات المنازؿ الفمسطينية في ىذه المنطقة.

ذا كانت حكومة شامير تستحؽ أف ينتقدىا بيغف الذي اعتبر أنيا تثبت القرار الذي ينص عمى أّف  وا 
قولو مف حكومة تطّبؽ ما يؤيده زئيفي وحزب ، ما الذي يمكف «الصييونية ىي شكؿ مف أشكاؿ العنصرية»
 ؟«موليديت»

ييود باراؾ ورؤساء آخروف مف أّف عدـ إحراز إسرائيؿ منذ  حّذر كّؿ مف رئيسي الوزراء إييود أولمرت وا 
لى قياـ دولة فصؿ  سنوات تقدمًا باتجاه حّؿ الدولتيف قد يؤدي إلى خسارة الديموقراطية في إسرائيؿ وا 

يبدو فيو »تحذير مف تيديد مستقبمي بداًل مف إطالؽ صفارة اإلنذار حياؿ واقع حالي عنصري. غير أّف ال
كنظاـ فصؿ عنصري يصب في مصمحة حكومة نتنياىو. ويرى نتنياىو أّف التحدث « النظاـ وكأنو يتصّرؼ

 عف المحرقة واتياـ مف ينتقدوف نظاـ الفصؿ العنصري اإلسرائيمي بأنيـ معادوف لمسامية، يمّكنو مف
سكاتيـ. وساىـ إخفاؽ اإلدارة األميركية والمنظمات الييودية  االستمرار في ترىيبيـ وتجريدىـ مف الصدقية وا 
األميركية في التحدث بصراحة عف واقع إسرائيؿ الحالي في طمأنة نتنياىو أف بإمكانو إخفاء نظاـ الفصؿ 

 العنصري في شكؿ دائـ.
فقد أعمف نفتالي بينيت، وىو مساعد مقّرب مف نتنياىو كاف يرأس لكف يبدو أّف نتنياىو ال يوّد المجازفة. 

أو مجمس المستوطنيف في ييودا والسامرة( أنو قّدـ « ييشا»مكتبو في رئاسة الوزراء، )كما أنو رئيس أسبؽ لػ 
و الفمسطيني عممًا أن -النزاع اإلسرائيمي « حؿ»لمزعماء السياسييف والقادة العسكرييف في إسرائيؿ خطة لػ 

 بيذه الخطة.« تمت اإلشادة»
 وتضـ خطة بينيت العناصر األساسية اآلتية التي قد تكوف اختبارًا يطمقو نتنياىو:

)عممًا أنيا تشكؿ كما سبؽ « ج»فرض السيادة اإلسرائيمية بالكامؿ وفي شكؿ أحادي عمى المنطقة  -
في المئة مف أراضي  ؿ مف في المئة مف أراضي الضفة الغربية، فيبقى لمفمسطينييف أق وأشرت 

إسرائيمية في أنحاء « مظمة أمنية»تأميف  -ضماف السيطرة عمى كامؿ القدس.  -فمسطيف قبؿ التقسيـ(. 
الضفة الغربية بما في ذلؾ األراضي التي ستضـّ المناطؽ المعزولة المنفصمة جغرافيًا المنصوص عمييا في 

رفض حؽ العودة  -إلى مصر. « تسميمو»ية و فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغرب -ىذه الخطة. 
منح الجنسية  -لالجئيف الفمسطينييف حتى إلى المناطؽ المعزولة التي قد تشّكؿ دولة فمسطينية مستقبمية. 

التي سيتـّ ضّميا إلى إسرائيؿ عمى حّد قوؿ « ج»ألؼ فمسطيني يقيموف حاليًا في المنطقة  اإلسرائيمية لػ
ستسحب البساط مف تحت الحجج القائمة بوجود تمييز « »الرائعة»أف ىذه الخطوة بينيت. وأعمف بينيت 
 «.عنصري في إسرائيؿ

ألؼ  تضـّ « ج»والجدير ذكره أّف تقرير المفوضية األوروبية الذي أشرت إليو ذكر أّف المنطقة 
 « نقؿ»بػ  فمسطيني، ما يجعمنا نتساءؿ ما إذا كانت خطة بينيت تحتوي عمى جانب غير معمف يقضي

 «.ج»ألؼ فمسطيني خارج المنطقة 
لـ تقـ قيادة المنظمات الييودية في أميركا، التي ال تزاؿ تخمط بيف دعـ نتنياىو وحكومتو التي تضـّ أحزابًا 
عنصرية )بما في ذلؾ وزير اإلسكاف الذي شّجع عمنًا عمى إبعاد المواطنيف العرب مف األحياء الييودية( 

 الفصؿ العنصري في إسرائيؿ.« شرعنة»يودية، بانتقاد ىذه المحاولة الواضحة لػ ودعـ الدولة الي
حّولت سياسات نتنياىو إسرائيؿ إلى دولة عرقية مشابية لدوؿ مثؿ صربيا برئاسة ميموسوفيتش ومالديتش 

قامة روابط  المذيف يشبو كرىيما لألجانب واستيالؤىما عمى أراضي في البوسنة وتشويييما صورة المسمميف وا 
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باألرثوذوكسية الصربية التي قّدمت الدعـ والتشجيع الديني لممارسات الزعماء الصرب، واقع إسرائيؿ الراىف. 
)وال عجب أّف آرييؿ شاروف كاف أوؿ زعيـ في العالـ الديموقراطي يديف قصؼ حمؼ شماؿ األطمسي لبمغراد 

 التخاذ إجراءات دولية مماثمة ضد إسرائيؿ(. حينيا. فضاًل عف ذلؾ، حّذر مف أف يشّكؿ ىذا التحّرؾ سابقة
ال يدّمر نتنياىو ومؤيدوه في إسرائيؿ وفي دوؿ االنتشار الييودي ديموقراطية إسرائيؿ فحسب بؿ يشّوىوف 
ـّ ترسيخو في إسرائيؿ. وال  سمعة الصييونية والييودية التي يستعينوف بيا لتبرير الفصؿ العنصري الذي يت

 لسالـ في دولة تقـو عمى أسس مماثمة.يمكف أف يقـو العدؿ وا
* مدير مشروع الواليات المتحدة/ الشرؽ األوسط في نيويورؾ وأستاذ باحث في معيد الدراسات الشرقية 

 واألفريقية في جامعة لندف.
 //الحياة، لندن، 

 
 الجدار، طيب؟ 

 النائب نحماف شاي
االولى. مع قوات الجيش االسرائيمي التي اقتحمت سنة عمى حرب لبناف  أحيت إسرائيؿ قبؿ بضعة أياـ 

لبناف، وانيار الجدار الطيب الذي حاولت اسرائيؿ بناءه في عالقاتيا مع لبناف. وىذا بالطبع تعبير 
متضارب، إذ اف الجدار بطبيعتو يفصؿ ويبعد. ولكف اسرائيؿ أممت بأف عبر الجدار مع لبناف ستنسج 

بعد االنسحاب العاجؿ لمجيش االسرائيمي مف لبناف، اقيـ جدار جديد  عالقات تعايش. منذ اعواـ الػ 
 وقد بات جدارا امنيا بكؿ معنى الكممة. كؿ مف يقترب اليو تطمؽ النار عميو. اما طيب فيو ال.

عمى مدى السنيف تفكر اسرائيؿ وتقمب فكرة الجدار. وفي خالؼ تاـ إلرادتيا فإنيا تحيط نفسيا بجدراف باتت 
 أعمى، مدرعة أكثر فأكثر والكترونية أكثر فأكثر.أعمى ف

مف  –ليس ىناؾ مثؿ الجدار ما يشير الى سياقات اتخاذ القرارات في إسرائيؿ وتغيير مفيوميا االمني 
ىجومي ومبادر الى دفاعي وتحصيني. المثاؿ البارز ىو الجدار األمني الجديد في الجنوب )مع مصر(، 

سيكمؼ اكثر مف مميار ونصؼ مميار شيكؿ ويفترض أف يمنع عبور كـ،  الذي سينتشر عمى طوؿ 
 المخربيف، مياجري العمؿ والتيريبات.

في بداية االستيطاف تبمور مفيوـ السور والبرج. ولكف ما أف اقيمت الدولة وبات ليا حدود طويمة ومعادية، 
جدا ما تبيف بأف اسرائيؿ حتى امتنعت عف قصد عف التمترس مف خمؼ الجدراف. في اختبار الزمف سرعاف 

توىـ نفسيا وأف الجدراف ىي حاجة. أكثر مف ىذا فإنيا قوؿ أمني وسياسي. بالذات بعد االنتصار الكبير 
 ، اقامت اسرائيؿ بسرعة الجدار االمني األوؿ عمى طوؿ الحدود مع األردف.لمعاـ 

بيف اسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، مرة  كما أف اإلرىاب كاف الدافع ايضا إلقامة جدار آخر ىو جدار الفصؿ
اخرى عقب اضطرار وضغط ارىاب االنتحارييف. خمفو اختبأ تفكير جديد: الجدار يصمـ حدودنا الشرقية، 
وفي المكاف الذي يوجد فيو جدار ستمر الحدود بيننا وبيف الفمسطينييف. رغـ الجداؿ الشديد والمرير الذي 

رىاب في مناطؽ ييودا والسامرة وحقؽ نجاحا. مميزة بالطبع ىي حقيقة جرى في داخمنا قمص الجدار جدا اال
كـ كاف مخططا ليا قد استكمال، وذلؾ ألف المبدأ االسرائيمي المعروؼ: ما  أف ثمثيف فقط مف اصؿ 

 ليس ممحا ال نفعمو  يعمؿ ىنا.
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لسالـ. واسعدنا التفكير بأف كـ بيننا وبيف مصر، حدود ا وما نزاؿ بقينا مع حدود طويمة جدا تمتد الى 
في ىذه الحدود ال حدود الى جدار، ولكف مرة اخرى جاء الواقع الشرؽ اوسطي المتقمب وفرض عمى 

 اسرائيؿ جدارا.
وىذه ليست سوى مسألة وقت الى أف تقيـ اسرائيؿ جدارا مشابيا بينيا وبيف االردف. واضح أف اغالؽ محور 

ي العمؿ )األفارقة( الى االردف. وعميو فيجب الشروع في تخطيطو بؿ سيناء سينقؿ الموجة البشرية لمياجر 
كؿ الحدود البرية إلسرائيؿ، نحو ألؼ كيمو متر وأكثر، محوطة جيد  وفي إقامتو. في صيؼ 

 بالجدراف.
مف جدار الى جدار قوتنا ترتفع وكؿ واحد بات يمثؿ تكنولوجيا احدث وأكثر تقدما، ناىيؾ عف كمفتو. قصة 

راف االمنية ىي قصة مصغرة عف التاريخ االمني السياسي لنا. وىو يعكس جيدا تمترس اسرائيؿ خمؼ الجد
الجدراف. فضال عف ذلؾ، فانو مع الجدار، تبددت االماؿ بحدود مفتوحة وحركة جارية وتعج بالحياة بيننا 

مى حمـ تبدد وفي واقع وبيف جيراننا، بمف فييـ الفمسطينيوف. في نياية المطاؼ الجدار ىو شاىد بارز ع
 االمر عمى واقع جديد معو يتعيف عمينا أف نتعايش لسنوات طويمة.

 معاريف
 //الغد، عّمان، 

 
 سيناريوىات أميركا... الشرق أوسطية! 

 جيفري كمب
بينما تستعد الواليات المتحدة لسحب قواتيا مف أفغانستاف، ينتاب القمؽ أميركييف عديديف يخشوف أف تجد 

رة أوباما نفسيا وقد انجرت إلى االنخراط في المزيد مف صراعات الشرؽ األوسط، نتيجًة لتواصؿ األزمة إدا
 السورية مف ناحية، واستمرار إيراف في تطوير برنامجيا النووي مف ناحية أخرى.

ا يزيد عف والراىف أف القوات المسمحة األميركية قد باتت مرىقًة بسبب استمرارىا في القتاؿ في المنطقة لم
يراف سوؼ يكوف ممتدًا، ومثيرًا  عقد كامؿ. ويدرؾ الخبراء العسكريوف أف أي تورط في أيٍّ مف سوريا وا 
لمجدؿ، ومف الممكف أف يكوف غير حاسـ أيضًا. فالتضاريس في سوريا أكثر وعورًة وصعوبًة، مقارنًة 

ري تفوؽ بكثير تمؾ التي كاف يممكيا بالصحراء الميبية المفتوحة، فضال عف أف منظومة الدفاع الجوي السو 
 القذافي. والكالـ نفسو ينطبؽ عمى إيراف التي تمتمؾ منظومة دفاع جوي وقدرات بحرية جيدة.

ورغـ أف الغرائز السياسية الطبيعية إلدارة أوباما تدفعيا لتجنب الدخوؿ في المزيد مف الحروب، إال أف 
ز، وتغير المعادلة. فإذا ما ارتكب نظاـ األسد المزيد مف تطورات األحداث يمكف أف تؤثر عمى تمؾ الغرائ

الفظائع ضد شعبو، وحظيت تمؾ الفظائع بتغطية إعالمية واسعة النطاؽ، فإف رأي النخبة في الواليات 
المتحدة وأوروبا يمكف أف يشكؿ ضغطًا ىائاًل عمى كافة الحكومات مما يدفعيا لعمؿ المزيد مف أجؿ إيقاؼ 

 المذابح.
فس المنواؿ، إذا ما استمر اإليرانيوف في تطوير برنامجيـ النووي، ورفضوا إيقاؼ عمميات تخصيب وعمى ن

، فإف الضغط عمى إدارة أوباما لفرض المزيد مف العقوبات عمى إيراف والقياـ بعمؿ عسكري ضدىا  اليورانيـو
 سوؼ يتصاعد.

يراف يشكؿ أىمية استراتيجية كبرى لمنطقة  الشرؽ األوسط بأسرىا. فإذا ما انزلقت وما يحدث في سوريا وا 
سوريا إلى حرب أىمية كاممة المواصفات، فإف القتاؿ الناشب سوؼ يتخطى الحدود ويورط لبناف، وتركيا 
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ف بطرؽ مختمفة. ومف بيف النتائج المتوقعة لتمؾ الحرب الواسعة النطاؽ تزايد أعداد  سرائيؿ، وا  واألردف، وا 
بًا مف العنؼ. ويمكف أف يؤدي ذلؾ لمزيد مف المشاؽ والتعقيدات لمشتات السورييف الفاريف مف بالدىـ ىر 

الفمسطيني الكبير في المنطقة، وخصوصًا ىؤالء الذيف يعيشوف في معسكرات الالجئيف في البمداف العربية 
ألؼ.  ألفًا، وفي األردف  ألفًا، وفي سوريا المجاورة لسوريا، حيث يعيش منيـ في لبناف 

اع نطاؽ القتاؿ سوؼ يرفع مستوى الرىانات لمقوى الخارجية التي ستنجر لتمؾ الحرب بطريقة أو أخرى، واتس
سواء لمساندة ىذا الطرؼ المحارب أو ذاؾ، أو لتقديـ الغوث والحماية لممدنييف الذيف يجدوف أنفسيـ في 

ثؿ "القاعدة" كؿ ما تقدر مرمى النيراف المتقاطعة. وفي مثؿ ىذه الظروؼ، سوؼ تبذؿ منظمات وجماعات م
 عميو لتشجيع العنؼ الطائفي بيف األطراؼ المختمفة، مما قد يقود في مجممو لقتاؿ داـٍ وممتد.

وفي مثؿ ىذه األحواؿ لف يبرز منتصر واضح، مما يعني أف حالة االستقرار في المنطقة سوؼ تشيد المزيد 
انتفاضة فمسطينية جديدة ضد إسرائيؿ، كما  مف التقويض مما يمكف أف يؤدي عمى سبيؿ المثاؿ الندالع

يمكف، بفعؿ تطورات األوضاع السياسية في مصر، أف نشيد تآكال لمعاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية 
. وسوؼ يمثؿ كؿ ىذا مأزقًا محيرًا لمواليات المتحدة التي كانت عالقتيا الجيدة مع الموقعة عاـ 

 .يا في الشرؽ األوسط منذ انتياء حرب عاـ مصر ىي حجر الزاوية الستراتيجيت
أما إيراف فالموقؼ معيا ال يقؿ توترًا وخطرًا. وفي الوقت الراىف يتعرض أوباما لضغط كبير داخؿ الواليات 
المتحدة مف أجؿ استخداـ القوة ضد إيراف، يفوؽ بكثير الضغط الذي يحثو عمى التدخؿ في سوريا. ويرجع 

نات التي أدلى بيا أوباما، ومف قبمو بوش، بأف الواليات المتحدة لف تسمح أبدا إليراف ىذا لمتصريحات والبيا
بتطوير سالح نووي، باإلضافة إلى أف أوباما كاف قد أدلى بتصريح قاؿ فيو بوضوح إنو لف يقبؿ بسياسة 

 "الحتواء إيراف النووية".
تي ستقرر الطريقة التي سيتـ بيا والظروؼ التي يمكف في إطارىا أف تبدأ الحرب ضد إيراف، ىي ال

استقطاب العالـ حياؿ ىذا الصراع، أي الطريقة التي ستنقسـ بيا دوؿ العالـ ما بيف مؤيد لتمؾ الحرب 
ورافض ليا. فإذا ما اندلعت الحرب بسبب إقداـ إيراف عمى استفزاز الواليات المتحدة مف خالؿ مياجمة 

ما سيحظى في مثؿ ىذه الحالة بدعـ كبير، إذا ما قرر القياـ سفنيا ومنشآتيا في الخميج مثال، فإف أوبا
بعمؿ انتقامي ضد ىذه الدولة. أما إذا ما أقدمت الواليات المتحدة أو إسرائيؿ عمى شف حرب استباقية ضد 
إيراف، مف خال توجيو ضربات جوية ضد منشآتيا النووية، فإف العالـ سيشيد في مثؿ ىذه الحالة سجاال 

ويمكف لمواليات المتحدة في ىذه الحالة أف تخسر مساندة الدوؿ األوروبية والدوؿ العربية وكذلؾ أكبر بكثير، 
 تركيا.

تشمؿ مف ضمف ما تشمؿ سقوط  -مف المنظور األميركي-المحصالت األكثر إيجابية لألزمات الحالية 
ة مع سوريا، وتؤدي األسد بسبب انقالب داخمي. فمثؿ ىذه المحصمة يمكف أف تنيي عالقة إيراف الوثيق

رف  ُُ إلضعاؼ دعميا لػ"حزب اهلل" في لبناف. وسوؼ يشكؿ ىذا نكسة كبيرة لطيراف، ويمكف إذا ما ُؽ
بالعقوبات المفروضة مف قبؿ االتحاد األوروبي والمقرر تطبيقيا في نياية شير يونيو الحالي، أف يؤدي إلى 

 مبقاء في السمطة وبقاء بمدىـ سميمًا.إقناع حكاـ إيراف بأف التسوية مع الغرب ىي أفضؿ ضماف ل
يراف سوؼ تكوف لو تداعيات عميقة عمى منطقة الخميج وبحر قزويف  وأي تقارب بيف الواليات المتحدة وا 
ذا ما سمح إليراف بتطوير احتياطاتيا اليائمة مف الغاز واستغالؿ جغرافيتيا  ومنطقة وسط وجنوب آسيا. وا 

يب الغاز والنفط فوؽ أراضييا، فإف ذلؾ سيؤدي لتقويض ىيمنة روسيا االستراتيجية مف أجؿ مد خطوط أناب
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عمى خطوط تدفؽ النفط والغاز مف بحر قزويف لمسوؽ األوروبية. وسوؼ يؤدي أيضًا إلى إضعاؼ نفوذ 
 روسيا وتحكميا في إمدادات ىاتيف المادتيف الحيويتيف ألوروبا.

األميركية، فإف اليدؼ الرئيسي إلدارة أوباما في الوقت ولئف خدمت مثؿ تمؾ السيناريوىات الوردية المصالح 
الراىف يبقى ىو تجنب التورط في صراع عسكري إضافي، عمى األقؿ مف اآلف إلى ما بعد شير نوفمبر 

 المقبؿ، موعد االنتخابات الرئاسية األميركية.
 //االتحاد، أبو ظبي، 
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