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 أنفاق ززة تعاون أمريكي إسرائيلي لمواجهة: يديعوت احرونوت 
الخميس، أن  ]أمس[ العبرية اليوم” يديعوت احرونوت“أكدت صحيفة : الرأي –القدس المحتلة 

مليون دوالر بالبحث والتطوير في عملية البحث  01الواليات المتحدة تشارك مع إسرائيل، وتستثمر 
نفاق تهديد على األ أنفي الكونغرس األمريكي يرون “، مشيرة إلى أنهم ”أنفاق اإلرهاب“ أسمتهاعن 

 ”.الواليات المتحدة وحلفائها في أنحاء العالم
نفقا على األقل، استخدمت لتهريب  121تم الكشف عن  5119منذ “وذكرت الصحيفة، أنه 

 ”.مهاجرين غير شرعيين ومخدرات، وأنفاق أخرى لإلضرار بالقوات األمريكية جنوب كوريا
ذلون جهدهم للكشف عن أنفاق اإلرهاب بعد أحداث في إسرائيل يعملون في البحث، ويب“وقالت إنه 

في الواليات المتحدة خصصوا عشرات الماليين من “، وتابعت ”الجرف الصامد في الصيف الماضي
 ”.طلب مسؤولون أمنيون إيجاد حل للتهديدات األمنية والجنائية أنميزانية البنتاجون بعد 

 لميزانية االستخبارات األمريكية، التي تلزم وكان مجلس النواب األمريكي، قد مرر، أمس، تعدياًل 
 أجهزة االستخبارات األمريكية بجمع معلومات فيما يتعلق باألنفاق الكبيرة لإلرهاب.

يكون التعاون بين الدولتين أشبه بذلك القائم فيما يتعلق بالنظام الصاروخي والعصا  أنومن المتوقع 
 السحرية.

18/6/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 

 "إسرائيل"ـاالعتراف ب بسحبوصي يعريقات  

انجز الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني  :أريحا
في  واألوروبيوالدولي  واإلسرائيليواشتملت تقييما شامال للحراك العربي  12المفاوض، دراسة رقم 

 في شرم الشيخ. األخيرةحكومته الجديدة وعقد القمة العربية المنطقة قبل وبعد تشكيل نتانياهو ل
 تحسينها(وليس  األوضاع تغيير-اإلسرائيليةالعالقات الفلسطينية  )تحديدالدراسة وتحمل عنوان 

وتوصي القيادة الفلسطينية، وحركة  واإلنجليزيةصفحة وهي متوفرة باللغتين العربية  26تتكون من 
البحث في تبني توصيات هامة وتشكل منعطفا حقيقيا في العالقات  ىإلفتح، والفصائل الوطنية 

المجلس الثوري لحركة فتح  أماموبالفعل فقد قّدم عريقات هذه التوصيات  اإلسرائيلية،الفلسطينية 
 قيادة الحركة قبوال كبيرا لها ويمكن تلخيصها على النحو التالي: وأبدت

 نقطة الالعودة. ليةاإلسرائيلقد دخلت العالقات الفلسطينية  -
نماليست دعوة لحل السلطة  )وهذهدعوة سلطة االحتالل لتحمل مسؤولياتها كافة  - توضيحا قاطعا  وا 
 وتوزيع الرواتب(. األمنيدور السلطة لن يكون بالتنسيق  أن
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يكون  أناعتراف يجب  أي، وان إسرائيلدراسة سحب اعتراف منظمة التحرير اعترافها بدولة  -
سرائيلن دولة فلسطين متبادال بي  .وا 

قوات االحتالل منتشرة على نهر  إبقاء أومشروع قرار دولي يحتوي على يهودية الدولة  أيرفض  -
 تنتقص من سيادة فلسطين على القدس الشرقية. أو األردن

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. إلى اإلسالميحماس والجهاد  إدخالالعمل على  -
 المجلس الوطني هو برلمان فلسطين. أنعلى  كيدالتأ -
 .5112عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في هذا العام  -
 المساندة المباشرة للمقاومة الشعبية ومقاطعة المستوطنات.-
الفلسطينيين في سوريا ولبنان وتفعيل دور عمل المنظمة وسط  ألوضاعالكافية  األهمية إيالء -

 ر.الفلسطينيين في المهاج
 

 18/6/5112وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 لتشكيل حكومة وحدة وطنية بدال من الوفاق عباس توجهأسرار رأي اليوم:  

استغل الظروف ” أبو مازن“مجمل ما يتوفر من أنباء خاصة تفيد أن الرئيس محمود عباس : رام هللا
د هللا مع العديد من وزرائه، المحيطة به، وأولها عدم انسجام رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحم

وهو ما فجر في جلسة الحكومة األخيرة خالفا علنيا بينهم، ليسجل نقاطا لصالحه على عدة أصعدة، 
سرائيل، ليدفع بالحركة للدخول في نقاشات معمقة لتحضير رد نهائي على  أهمها حركة حماس وا 

 الوفاق. القرار الجديد باالستقالة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدال من
أحد أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح الذي أعلن فيه أبو مازن مساء الثالثاء نبأ استقالة حكومة 
الحمد هللا، قبل أن يستقبله ظهر اليوم الثاني، دون اإلعالن رسميا عن االستقالة، واإلعالن عن 

ة الوحدة الوطنية مع اجتماع يعقد االثنين المقبل في مقر المقاطعة برام هللا، لبحث تشكيل حكوم
سرائيل سويا،  منظمة التحرير، قال ان الرئيس بهذه الخطوة يريد توجيه العديد من الرسائل لحماس وا 

 خاصة مع اقتراب الدخول في تهدئة بين الطرفين في غزة، دون علمه أو التنسيق معه.
لوطنية، لتحل مكان العضو في الثوري قال ان الرئيس أكد أنه بتشكيل حكومة مثل حكومة الوحدة ا

الوفاق وتصبح حكومة فلسطينية سياسية بدال من خدماتيه، يستطيع أن يواجه أكثر سياسات إسرائيل 
حملة “التي تعمل على تجاهله في الضفة الغربية في هذا التوقيت، من خالل ما يطلق عليه 

السلطة التي أعلنت  وهي عملية تسهيالت قدمتها إسرائيل لسكان الضفة دون التنسيق مع” التصاريح
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مقاطعة هذه العملية، إلى جانب توجيه رسالة لحركة حماس في غزة لمضيها في طريق الدخول في 
 هدنة دون علمه.

وما حدث في المجلس الثوري كان استغالال للوقت والفرصة، فالحمد هللا قدم في ذات اليوم للرئيس 
رائه وهم نائبه زياد أبو عمرو، ووزير بعد جلسة حكومته وأبلغه بصعوبة تعامله مع عدد من وز 
 المالية شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم خولة الشخشير.

ان الخالف بين الحمد هللا وهؤالء الوزراء تفاقم كثيرا، فقد وجه ” رأي اليوم“في تلك الجلسة علمت 
التجاري المطل على غزة  الحمد هللا كالما حادا لوزير المالية لقيامه بزيارة إلى معبر كرم أبو سالم

 دون علمه، كما انتقد سياسة عمل الوزيرة الشخشير، وأداء نائبه أبو عمرو في غزة.
بوصول الحمد هللا للرئيس في مكتبه طالب من أبو مازن أن يقوم بتغيير هؤالء الوزراء وتكليف وزير 

رة حكومة الوحدة مع الفصائل جديد لالقتصاد، إذا ما أراد االستمرار في منصبه، فأقنعه أبو مازن بفك
 وتكون لها طابع سياسي، فوافق الحمد هللا قبل أن يعلن ذلك الرئيس أمام الثوري الفتحاوي.

أبو مازن الذي أعلن استقالة الحكومة عدل في اليوم الثاني موقفه حيث لم يقدم الحمد هللا استقالته، 
ل حكومة الوحدة، فمستشارو الرئيس في عملية اعتبرت كخط رجعة، في حال عدم التمكن من تشكي

علموا ان عدم قدرة الحمد هللا على تشكيل حكومة جديدة في غضون المدة القانونية المحددة سيجعل 
 هناك فراغا وسيعطي فرصة لحماس لسد الفراغ بحكومة في غزة من جديد.

أفكار تتداول بقوة منذ ومن المعلوم ان فكرة التعديل الوزاري، أو التغيير، واستقالة الحكومة، كانت 
شهرين تقريبا، ولم يتم البت به بهذا الشكل إال في هذا التوقيت الذي ترافق مع الحديث عن تهدئة 
سرائيل في غزة، وهو ما يظهر تطلع أبو مازن من خالل حكومة الوحدة  محتملة بين حماس وا 

كل الفصائل، وليس  الجديدة نزع أي صفة قوة عن حركة حماس في غزة، إذ سيجعلها في مواجهة
كما الفترة السابقة إبقاء مناكفاتها مع فتح وحكومة الوفاق، خاصة في ظل استمرار سيطرة حماس 

 فعليا على االمن والمعابر في غزة، وفي ظل توجهها للتهدئة بشكل منفرد.
العمل ما يؤكد ذلك ان فصائل منظمة التحرير اعتبرت استقالة الحكومة ناجم عن فشلها في التواجد و 

 في قطاع غزة، حيث رأى مسؤولو فصائل المنظمة وجود حاجة ماسة لحكومة وحدة.
على العموم حركة حماس في قطاع غزة أعلنت رفضها لتوجهات الرئيس أبو مازن الجديدة بشأن 
الحكومة، واعتبرتها خطوات منفردة، خاصة وأن أبو مازن استثناها من تفاصيل مناقشة تشكيل 

حظة، باقتصار األمر على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة حتى الل
 الحمد هللا، حيث ال تعتبر حماس عضوا في هذه المنظمة.

 18/6/5112رأي اليوم، لندن، 
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 يهود عل  إحراق كنسية " الخبز والسمك" متطرفينعشراوي تدين إقدام  

ت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان كما دان :رام هللا ـ احمد رمضان ووكاالت
في قرية الطابغة الواقعة  "الخبز والسمك"عشراوي في بيان إقدام متطرفين يهود على إحراق كنيسة 

 على الضفاف الشمالية لشواطئ بحيرة طبريا.
متطرفون يهود ضد بشدة تصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة التي يمارسها »وكذلك أدانت 

حرب طائفية تحدث بحماية »ووصفت هذه الممارسات بأنها « المقدسات الدينية المسيحية واإلسالمية
 ."وتوجيه من حكومة التطرف اإلسرائيلية

 19/6/5112المستقبل، بيروت، 
 

 نامستهج" ليس 48قناة تلفزيونية تستهدف "فلسطين بإزالق وزير اإلعالم الفلسطيني: قرار نتنياهو  
تل أبيب: قد أعلن وزير اإلعالم الفلسطيني، د.رياض الحسن، صاحب فكرة قناة البث التلفزيوني 

 الفلسطينية 
، أن قرار «الشرق األوسط»، التي تدار وتبث من رام هللا، في حديث مع «04فلسطين »الجديدة 

هو كان قد سعى قناة ليس مستهجنا، فالنتنياهو، ببذل كل ما يجب من أجل منع السماح بانطالق 
حتى إلغالق القناة العاشرة اإلسرائيلية التجارية بسبب انتقاداتها له، ويدير حربا على صحيفة 

بسبب انتقاداتها له أيضا. وتطارد حكومته الفنانين العرب في مسرح الميدان « يديعوت أحرونوت»
 في حيفا، واآلن يحاول محاربة القناة الجديدة.

يتصرف كحاكم عسكري يتفنن في كم األفواه. لكن محاوالته لن تنجح وأضاف الحسن أن نتنياهو 
فنحن في عصر الفضاء الرحب. ولذلك فإنه إذا سعى نتنياهو إلى غلق القناة فإنه سيضطر إلى »

 «.غلق التلفزيون الفلسطيني برمته
ن الطبيعي م»ورد الحسن على ادعاءات السلطات اإلسرائيلية، بأن هذه القناة تمس بإسرائيل، فقال: 

أن تتناول القناة مسائل النزاع، فهذه مسألة بالغة األهمية، لكننا ال ننوي تأسيس حزب سياسي من 
ورائها. فالمواطنون العرب في إسرائيل هم جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ونحن دائما في 

تستطيع قطعنا تواصل معهم، وهذه القناة جاءت لتعمق هذا التواصل، وال توجد قوة في األرض 
على أكثر « فيسبوك»وأكد أنه في الساعة األولى من البث حصلت القناة عبر صفحتها على «. عنه
 آالف إعجاب، مما يعكس مدى االهتمام بها وتأييدها. 6من 

 19/6/5112الشرق األوسط، لندن، 
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 مشعل يستنكر االشتباكات "المؤسفة" في "عين الحلوة" 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، االشتباكات التي دارت في مخـيم استنكر خالد مشعل : الدوحة
صـابة   11عين الحلوة في لبنان في اليوم األول من شهر رمضان، والتي أدت إلـى مقتـل شخصـين وا 

 آخرين.
 جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه مشعل مساء الخميس بممثل حركة حماس في لبنان علي بركة.

داث المؤســـفة، ودعـــا إلـــى رّص الصـــفوف ووأد الفتنـــة ومعالجـــة الخالفـــات واســـتنكر مشـــعل هـــذه األحـــ
وأكـد حـرص حركـة حمـاس علـى السـلم األهلـي فـي لبنـان  الداخلية بالحوار، وعدم اللجوء إلـى السـالح.

 والمخيمات الفلسطينية وتعزيز العالقات الفلسطينية اللبنانية.
 19/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تآمر عل  المشروع الوطني "إسرائيل"وضات حماس واألحمد: مفا 

أكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح" ومفـوض العالقـات الوطنيـة إبـراهيم: كامل  -القدس المحتلة 
ســرائيل، هــو تنفيــذ لمــؤامرة إســرائيلية، قــال بأنهــا تهــدف  عــزام األحمــد، أن المفاوضــات بــين "حمــاس" وا 

 ؤيتها بتكريس عزل غزة عن الضفة والقدس واالستفراد بهما"."لقتل المشروع الوطني، وتتم وفق ر 
"المفاوضـــات  أمـــسوأضـــاف األحمـــد فـــي تصـــريحات تلفزيونيـــة أعـــاد القســـم اإلعالمـــي لحركـــة "فـــتح" 

سرائيلالجارية بين حماس   ، تسير حتى اآلن وفق الرؤية اإلسرائيلية ".وا 
م بذريعـة إعـادة إعمـار قطـاع غـزة، فهـذه وأضاف يقول إنه "إذا كـان تمريـر مثـل هـذا األمـر الخطيـر يـت

 01ادعاءات غير صـحيحة، فعمليـة إعـادة اإلعمـار قطعـت شـوطا كبيـرًا، حيـث أعيـد تـرميم أكثـر مـن 
ألــف بيــت فــي القطــاع، وقطــر أعطــت قبــل أيــام مقــاوالت للبنــى التحتيــة، وأبرزهــا شــارع صــالح الــدين، 

رفضـتها حمـاس فـي اإلعـالم وتطبقهـا علـى مع اإلسرائيليين وحماس ووفق خطـة سـيري التـي  باالتفاق
 أرض الواقع".

وادعــــى األحمــــد النقــــاب عــــن اتفــــاق تــــم مــــؤخرا لتأســــيس شــــركة إســــرائيلية ـ قطريــــة، داخــــل األراضــــي 
كيلـومترات مربعـة، لعمـل محطـة لتوليـد الكهربـاء بالطاقـة  3اإلسرائيلية المحاذية لقطـاع غـزة، بمسـاحة 
ع، متســــائاًل: "لمــــاذا يكــــون هــــذا المشــــروع داخــــل األراضــــي الشمســــية"، منبهــــا لخطــــورة هــــذه المشــــاري

اإلسرائيلي، في الوقـت الـذي سـتطالب إسـرائيل عنـد أي حـل سياسـي بهـذه األرض مـن أراضـي الضـفة 
 كجزء من عملية تبادل األراضي؟".
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وحــول إمكانيــة تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فــي األيــام المقبلــة، قــال األحمــد: "حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
ب لفصائل منظمـة التحريـر، لقـد ناقشـت هـذا األمـر مـع عـدد كبيـر مـن فصـائل المنظمـة، والحالـة مطل

الفلســطينية تتطلــب تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، ونحــن فــي فــتح مــع تشــكيل هــذه الحكومــة، لنســتطيع 
جراءات االحتالل، ومحاوالت شرذمة الشعب الفلسطيني".  مواجهة التحديات اإلسرائيلي وا 

بتـــه علـــى مشـــاركة "حمـــاس" فـــي حكومـــة الوحـــدة، أوضـــح األحمـــد قـــائاًل: "مـــن يريـــد وفـــي معـــرض إجا
الشــراكة فــي حكومــة الوحــدة عليــه االلتــزام بمنظمــة التحريــر كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني 

مضيفًا "لقد ناقشنا  وبالقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس وذلك وفق وثيقة الوفاق الوطني،
 ل منظمة التحرير مشاركة حماس سابقًا في حكومة الوحدة.في فصائ

وشــدد علــى أن حركــة "حمــاس" ال يمكــن أن تنحــرف بوصــلة توجهاتهــا السياســية، متخطيــة سياســاتها 
والثوابـــت الوطنيـــة.وقال: "فـــال مبـــرر ألي لقـــاء ســـري عنوانـــه قضـــيتنا الوطنيـــة، وال تفـــرد فـــي القضـــية 

حاًبا أو مشــاركة، وال مســاومة علــى حقــوق شــعبنا، فحقــه فــي الوطنيــة بعيــدًا عــن الكــل الــوطني، اصــط
عادة تشغيل  عادة البنية التحتية في القطاع، مع عدم فصله عن الضفة، وا  إنهاء الحصار واألعمار، وا 

 المطار وبناء ميناء غزة، كلها حقوق، ومن غير المعقول دفع ثمن سياسي مقابلها".
  19/6/5112، الرأي، عّمان

 
 ال تحتمل أن تكون حاًل لخالفات داخلية الوفاقحكومة الحية: خليل  

ــكلت لمرحلــة مؤقتــة أأكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، خليــل الحيــة،  ن حكومــة التوافــق ش 
وقال الحية في تصريح مكتوب الخمـيس "إن حكومـة الوفـاق ال تحتمـل أن  وجاءت ثمرة توافق وطني.

 طموح ومصالح حركة "فتح". تكون حاًل لخالفات داخلية، أو تراجع بعض
وأضــاف: "إن مــا يعانيــه الشــعب الفلســطيني اليــوم أزمــات أكبــر تتعلــق بغيــاب عمــل وفعــل المؤسســات 
الوطنية، الوطني والتشريعي، واإليمان بالشراكة وتنفيذ جميـع ملفـات المصـالحة الوطنيـة وتـرك سياسـة 

 التفرد".
التوافــق  إثـرالتـي شــكلت قبـل أكثـر مــن عـام وتضـاربت األنبـاء حــول مصـير حكومـة "الوفــاق" الـوطني 

يقــرر اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر  أنبــين حركتــي "حمــاس" و"فــتح"، حيــث مــن المقــرر 
 الفلسطينية االثنين المقبل مصيرها وفق ما صرح به رئسها رامي الحمد هللا.

 18/6/5112، فلسطين أون الين
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 ل عل  عنصرية االحتالل"الطابغة" دلي كنيسةبدران: إحراق  

قال المتحدث باسم حركة حماس حسام بـدران أن حـرق كنيسـة "الطابغـة" علـى يـد مسـتوطنين : الدوحة
 شمالي فلسطيني المحتلة فجر اليوم دليل على عنصرية االحتالل ورفضه لكل ما هو غير يهودي.

رامـي، مؤكـدًا أن مثـل ووصف بدران في تصريح صحفي له اليوم الخميس، حرق الكنيسة بالعمل اإلج
تلــك األعمــال تتكــرر كثيــرًا ضــد المســلمين والمســيحيين فــي فلســطين ويــراد منهــا طمــس التــراث وتغييــر 

 معالم األماكن األصلية.
وأضـاف "تلـك الجريمـة ليســت مـن عمـل مجموعــات هامشـية لـدى االحـتالل، بــل تـأتي ضـمن منظومــة 

أعلــى المســتويات السياســية والدينيــة  التحــريض المتواصــل الــذي تمارســه مؤسســات وشخصــيات علــى
 واإلعالمية اإلسرائيلية".

دانـة ممارسـاته  وطالب بدران الجهات المعنيـة بالقضـية الفلسـطينية والتـراث العـالمي بفضـح"االحتالل وا 
 المخالفة لكل األعراف والقوانين الدولية.

 18/6/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 دعمًا لألسير عدنان شرع بإضراب مفتوح عن الطعاماألسير جعفر عز الدين ي 
أعلــن القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي الشــيخ "جعفــر عــز الــدين" مــن قريــة "عرابــة" قضــاء : جنــين

ســنادًا للشــيخ خضــر  جنـين بالضــفة الغربيــة المحتلــة اإلضـراب المفتــوح عــن الطعــام منــذ اليـومل دعمــا وا 
احتجاجــًا علــى اعتقالــه اإلداري، بحســب مــا ذكــرت إذاعــة  يومــاً  02عــدنان المضــرب عــن الطعــام منــذ 

 صوت األسرى.
 19/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الشعبية" تجدد رفضها المشاركة بأي حكومة فلسطينية 

أكــدت "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" رفضــها المشــاركة بــأي حكومــة فلســطينية : نــابلس )فلســطين(
 وسلو" والذي ترفضه الجبهة.أتبعات اتفاق "قادمة، باعتبار ذلك من 

( أن "المبـادرات 6|14وقال زاهر الششتري القيادي في "الشعبية" فـي تصـريح صـحفي اليـوم الخمـيس )
التــي تعرضــها الجبهــة فــي ضــوء اســتمرار األزمــة الداخليــة واالنقســام وعــدم وجــود آفــاق حقيقيــة لحــوار 

ال يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال أن هنــاك تغيــرا فــي  وطنــي، ومــع اســتمرار االحــتالل بكــل اعتداءاتــه،
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وشـدد القيـادي فـي "الشـعبية"  كان في استمرار رفضها التفـاق "أوسـلو" وملحقاتـه ونهجـه". إنسياستنا، 
 على تمسك جبهته "بعدم الدخول بأي تشكيلة حكومية قادمة، بغض النظر عن مسمياتها".

 18/6/5112قدس برس، 
 

 "هداريم" ويهدد باالحتجاج سعدات يرفض نقله إل  عزل 
أكــد فــرع "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" فــي ســجون االحــتالل، رفــض األمــين : رام هللا )فلســطين(

( بنقلــه مـــن 6|14العــام للجبهـــة أحمــد ســـعدات، قــرار إدارة ســـجاني االحــتالل صـــباح اليــوم الخمـــيس )
 سجنه في "جلبوع" إلى سجن العزل في "هداريم".

( إنــه "علــى ضــوء المفاوضــات 6|14فــي بيــان صــحفي تلقتــه "قـدس بــرس" الخمــيس ) وقالـت "الشــعبية"
المستمرة بين مصلحة السجون وفرع الجبهة فقد أمهل سـعدات إدارة مصـلحة السـجون مهلـة حتـى يـوم 

ـــع عائلتـــه مـــن زيارتـــه". ـــى طلبـــه بوقـــف قـــرار من وأوضـــح بيـــان  األحـــد القـــادم الســـتالم رد مكتـــوب عل
 حدد بعد استالمه الرد المكتوب الخطوة القادمة."الشعبية" أن سعدات سي

 18/6/5112قدس برس، 
 

 "أسرى حماس" يطالبون مصر باستعادة "دورها التاريخي" 
طالــب أســرى حركــة حمــاس فــي ســجون االحــتالل اإلسرائـــيلي، مصــر، بإعــادة مــا : رام هللا )فلســطين(

 وصفوه "دورها الوفي والتاريخي في دعمها للقضية الفلسطينية".
( تلقتـه "قـدس بـرس"، فـي الـذكرى السـنوية األولـى إلعـادة 14/6وأكد األسرى في بيان اليوم الخميس )

تحـت رعايـِة مصـرية، علـى  5111اعتقال الم فرِج عـنهم فـي صـفقة "وفـاِء األحـرار"، التـي أ برمـت عـام 
للصـــفقة،  أن "إعـــادة اعتقـــال محـــرري صـــفقة وفـــاء األحـــرار ي عـــدط ضـــربة للرعايـــة والوســـاطة المصـــرية

 واستخفاف بوزن مصر الحضاري والتاريخي والسياسي"، حسب البيان.
ـــاريخي فـــي دعمهـــا للقضـــية الفلســـطينية،  ـــوفي والت ـــى "إعـــادة دورهـــا ال ودعـــا أســـرى "حمـــاس" مصـــر إل
واســتخدام ثقلهــا السياســي والضــغط علــى الطــرف الصــهيوني مــن أجــل اإلفــراج عــن األســرى المحــررين 

 ذين أعيد اعتقالهم من قبل االحتالل مرة أخرى".في صفقة وفاء األحرار ال
 18/6/5112قدس برس، 
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 األقص  المسجد حماس تهنئ برمضان وتدعو إل  شد الرحال نحوحركة  
هنــــأت حركــــة المقاومــــة اإلســــالمية "حمــــاس" فــــي الضــــفة الغربيــــة المحتلــــة، الشــــعب : الضــــفة الغربيــــة

حلول شهر رمضان المبارك، راجيًة من هللا أن يحقـق الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية بمناسبة 
 آمال الشعب بتحرير األرض واألسرى، وبعودة الالجئين، والخالص الكامل من االحتالل.

(، وصـــل "المركـــز الفلســـطيني 6-14ودعـــت حركـــة حمـــاس فـــي بيـــان صـــحفي لهـــا، اليـــوم الخمـــيس )
غربية والداخل المحتل، إلى شحذ الهمم لإلعالم" نسخة عنه، كافة الفلسطينيين خاصة أهالي الضفة ال

لـى عمارتـه واالعتكـاف فيـهل لتفويـت الفرصـة علـى االحـتالل بـالتفرد  وشد الرحـال للمسـجد األقصـى، وا 
 به، فيما طالبت بتصعيد المقاومة واالحتكاك مع المحتل في مختلف مواقع تواجده.

قاومـــة نحـــو دحـــر االحـــتالل وجـــّددت حركـــة حمـــاس عهـــدها للشـــعب الفلســـطيني، بـــأن تبقـــى ِعمـــاد الم
الغاصــب عــن كامــل األرض الفلســطينية، فيمــا أكــدت علــى ضــرورة تفقــد عــائالت األســرى والشــهداء، 

 بينما دعت جميع المقتدرين لمد يد العون للمعوزين والمحتاجين.
 18/6/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 "السلفيين"وفتح حركة بين قتيالن في اشتباكات مسلحة عين الحلوة: مخيم  
محـــاور  إلـــىســـجل تطـــور الفـــت للنظـــر فـــي مخـــيم عـــين الحلـــوة، أمـــس، مـــع انقســـامه : محمـــد صـــالح

واشتباكات واقتتال في األحياء بين حركة "فتح" ومعها قوات محسوبة على محمود عبد الحميد عيسى 
 إلـىلت المعروف بـ "اللينو" من جهـة، وعناصـر محسـوبة علـى قـوى وفعاليـات إسـالمية سـاندتهم وتـدخ

 جانبهم عناصر إسالمية سلفية متشددة.
واســـتمّرت االشـــتباكات، التـــي انـــدلعت حـــوالي الســـاعة الثالثـــة مـــن بعـــد الظهـــر، عنيفـــة لغايـــة السادســـة 
والنصــف عصــرًا، علمــًا أنهــا توقفــت فــي الســابعة مســاء. وأســفرت عــن ســقوط قتيلــين وأكثــر مــن ثمانيــة 

 صيدا.مركز لبيب الطبي في  إلىجرحى، نقل معظمهم 
وتـرّدد أنـه  األول أمـسفي حي طيطبا على خلفيـة اإلشـكال الفـردي الـذي حصـل  تاالشتباكاواندلعت 

حـدى العـائالت، حيـث تخللـه إلقـاء قنبلـة يدويـة.. إال أن اشـتباكات األمـس  بين صبية وفتيـة الحـي.. وا 
دي المنشـق مجموعـة مسـاندة تابعـة للقيـا إلـيهماندلعت بشـكل عنيـف بـين مجموعـة مـن "فـتح" انضـمت 

عن فتح "اللينو"، وبين عناصر محسوبة على فاعليات إسالمية في المخـيم تطلـق علـى نفسـها تسـمية 
 وأشـارت"باب بيت المقدسي" تـدخلت لمسـاندتهم عناصـر مـن "جنـد الشـام" قـدمت مـن مخـيم الطـوار . 

ي فـــي الشـــهاب وأســـامةدخـــول مجموعـــات إلســـالميين ســـلفيين تابعـــة لـــبالل بـــدر  إلـــىمصـــادر متابعـــة 
 المعركة بوجه "فتح".
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 أطــالقالرشاشــة، وســمع  واألســلحةوتوّســعت رقعــة االشــتباكات واســتخدمت فيهــا القــذائف الصــاروخية 
فـي  األساسـيمحـور االشـتباكات  إلـى إضـافةالنار في مختلف أحياء المخيم بما فيها حي البركسـات، 

ـــة الفلســـطينية المشـــتركة  ـــردد أن عناصـــر القـــوة األمني ـــا. وت ـــت حـــي طيطب انســـحبت مـــن مراكزهـــا وأخل
 حواجزها فور بدء االشتباكات.

الجرحـى فقـد عـرف مـنهم: مـاهر  أمـاوقتل في االشتباكات محمود سميح عثمـان ومهـدي علـي حسـن، 
عثمــان، علــي زبيــدات، عبــد الــرحمن ســالمة عبــد القــادر وعثمــان المصــري. كمــا عــرف مــن الجرحــى 

 السعيد وهو من رموز "جند الشام". أبويحيى 
إقفـــال الشـــارع الفوقـــاني قـــرب عيـــادة "األونـــروا"، احتجاجـــًا علـــى  إلـــىمـــد ســـكان منطقـــة االشـــتباكات وع

الطرقــات، لكــي  إلـىللنــزول  األهـالي إلــىالمعـارك، فــي ظـل دعــوات علـى مواقــع التواصــل االجتمـاعي 
 العارية بوجه المتقاتلين". أجسادهميقفوا بـ "

الســـفير الفلســـطيني أشـــرف دبـــور ومســـؤول حركـــة ونتيجـــة لضـــراوة المعركـــة وعنفهـــا، أصـــدر كـــل مـــن 
"حماس" في لبنان علي بركة، نداء مشتركًا لوضع حد لالقتتال والسماح للقوة األمنية بإعـادة االنتشـار 

هذا النداء عن توقف االشتباكات في السابعة  أسفروسحب المسلحين كافة من الشوارع والطرقات وقد 
 مساء.

  19/6/5112السفير، بيروت، 
 

 من توصيفات سفيره السابق بواشنطن حول عداء أوباما لـ"إسرائيل"  التنصلتنياهو يرفض ن 
رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو التنصل من توصيفات سفيره السابق : حلمي موسى

حول عداء إدارة الرئيس باراك أوباما إلسرائيل. وقد اجتذبت تصريحات  أورن،في واشنطن مايكل 
 ن ردود فعل حاّدة من وزارة الخارجية األميركية ومن السفير األميركي في تل أبيب دان شابيرو.أور 

إلى أن نتنياهو رفض طلبًا أميركيًا بأن يتنصل علنًا من مواقف نشرها سفيره « هآرتس»وأشارت 
 السابق في واشنطن، مايكل أورن ضد الرئيس األميركي باراك أوباما.

، «وول ستريت جورنال»مقالة نشرها أورن، قبل بضعة أيام في صحيفة  وجاءت تلك المواقف في
ونشرت المقالة في إطار حملة ترويج لكتاب مذكراته «. كيف تخّلى أوباما عن إسرائيل؟»بعنوان 

 5119حول الفترة التي قضاها سفيرًا إلسرائيل في واشنطن، والتي استمرت في عهَدي نتنياهو من 
 .5113إلى 

من نشر المقالة اتصل السفير األميركي بنتنياهو طالبًا منه نشر توضيح علني يتنصل بعد ساعات و 
فيه من اتهامات أورن ألوباما بالتخلي عن إسرائيل منذ لحظة توليه منصبه في البيت األبيض في 
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، نقاًل عن مصدر مطلع، رفض نتنياهو طلب شابيرو، وأبلغه أن «هآرتس»وبحسب  .5114العام 
أن تأخذ من ديوان رئاسة « هآرتس»للتعليق علنًا على كالم أورن. وفي كل حال حاولت  ال نية لديه

الحكومة اإلسرائيلية ردودًا على بضعة أسئلة مستوحاة من مقالة أورن، لكن رئاسة الحكومة ردت 
 بأنها غير معنية بالرّد. 

ن يخطئ حين يتهم الرئيس أوباما أور »وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان أورن، قائاًل وانتقد 
بسوء النية تجاه إسرائيل. الرئيس منع قرارات صعبة ضد إسرائيل في األمم المتحدة، وعمل كثيرًا 
لتعزيز التعاون األمني بين الدولتين. والقول إن الرئيس أوباما تخلى عن إسرائيل هو قول منفصل 

ئية، ونحن سنصّر على مواقفنا، لكن بين الدولتين خالفات مبد»وخلص إلى أن «. عن الواقع
الواليات المتحدة كانت وال تزال أكبر أصدقائنا، وهي تسهم بشكل حاسم في اقتصاد وأمن ومنعة 

 «.إسرائيل
 19/6/5112بيروت،  السفير،

 
 المتحدة ويتهمها بالتلون األممنتنياهو يهاجم  

ون، إلسرائيل، يوم أمس الخميس، بعد اتهام األمين العام لألمم المتحدة بان كي م: هاشم حمدان
باستهداف األطفال الفلسطينيين، وخاصة خالل الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة في صيف 
العام الماضي، هاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، األمم المتحدة، مدعيا أنه "ال حد 

 للتلون".
ديم مواعظ أخالقية إلسرائيل، بدال من اإلشارة إلى أن وقال نتنياهو إن األمم المتحدة اختارت تق

ضانات األطفال باتجاه ح"حركة حماس جعلت أطفال غزة رهائن عندما أطلقت النار من داخل 
 األطفال اإلسرائيليين، وحفرت أنفاقا إرهابية باتجاه حضانات األطفال في إسرائيل".
 19/6/5112، 48 عرب

 لمتحدة بالتحيز والسلوك زير الالئقلألمم ا مبعوثةتتهم  "إسرائيل" 
المتحدة بانتهاج سلوك  األمممسؤولة كبيرة في  إسرائيلاتهمت : مصطفى صالح -المتحدة  األمم

بسبب الحرب التي شنها في غزة  اإلسرائيليتقريرا انتقدت فيه بشدة الجيش  أعدادهاغير الئق خالل 
 األطفالاعات المسلحة التي تنتهك حقوق رغم انه لم يضعها على قائمة للدول والجم 5110عام 

 خالل الصراع.
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المتحدة في أحدث تقرير "المدى غير المسبوق وغير المقبول  لألممالعام  األمينويقول بان جي مون 
 اإلنسانيبالقانون  إسرائيليثير بالغ القلق بشأن التزام  5110عام  األطفالللتأثير الذي وقع على 
مبعوثته  إعدادالتقرير قدم رسميا باسم بان اال انه من  أنورغم  فرط للقوة."الدولي... واالستخدام الم

 والصراعات المسلحة ليلى زروقي وهي من الجزائر. باألطفالالخاصة 
المتحدة بانتهاج "سلوك منحاز  األممالمتحدة رون بروسور مبعوثة  األمملدى  إسرائيلواتهم سفير 

 للقانون الدولي. ئيلإسراانتهاك  أيضا". ونفى إسرائيلضد 
 اإلسرائيليالمتحدة اطلعت عليها رويترز عبر السفير  لألممالعام  لألمينوفي رسالة وجهها بروسور 

لمكتب.. زروقي في عملية  -على كل مستويات العمل-عن "قلق عميق من السلوك غير الالئق 
 وضع مسودة التقرير وتقديمه."

أطلقت النار على سبع مدارس تابعة للمنظمة الدولية وقتلت  إسرائيلالمتحدة أن  لألمموأظهر تحقيق 
المتحدة وشنوا منها  لألممفلسطينيا يحتمون بها بينما خبأ فلسطينيون أسلحة في مدارس  00

 هجمات.
المتحدة "رفض مرارا محاوالت من جانبنا لتقديم أدلة  األممإن مكتب مبعوثة  اإلسرائيليوقال السفير 

 .إسرائيلت زروقي اتهامات ورفض وحقائق رسمية."
 ونطبق نفس العملية كل عام." 5112وقالت للصحفيين "إسرائيل موجودة في هذا التقرير منذ عام 

وأضافت "في العام الماضي كنت هنا ولم اتهم بسلوك غير الئق. وفي العام السابق كنت هنا أيضا 
 عان وثالثة أيام للرد.أسبو  إسرائيلوقالت زروقي إن أمام  ولم أتهم بسلوك غير الئق."

 18/6/5112لألنباء،  رويترز وكالة
 
 قانون سحب تمويل أحزاب تؤيد المقاطعة مشروعليبرمان يطرح  

قدم رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو' اليميني العنصري أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، : بالل ضاهر
ه يشجع أو يدعو إلى مشروع قانون يقضي بسحب تمويل األحزاب من حزب أو عضو كنيست عن

 مقاطعة إسرائيل والمستوطنات ومنتجاتها.
وجاء في حيثيات مشروع قانون ليبرمان أنه 'في موازاة الصراع الذي تخوضه دولة إسرائيل في األيام 
األخيرة ضد حمالت المقاطعة وفرض عقوبات وهجمات أخرى من جانب دول في العالم ومنظمات 

جدير بأن ال تمول الدولة نفسها أحزابا وكتال في الكنيست اإلسرائيلي  دولية ومعادية إلسرائيل، فإنه
 التي تدعو إلى مقاطعة كهذه أو تؤيدها'.
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واعتبر مشروع القانون أنه 'ليس منطقيا أن يمول مواطنو إسرائيل بضرائبهم أولئك الذين يدعون إلى 
 المس بأرزاق المواطنين وباقتصاد الدولة'.

)يقصد بضائع  ’إسرائيلية بضائع’ ضدسه مستوطن، أن 'حمالت المقاطعة وزعم ليبرمان، وهو بنف
المستوطنات( هي شكل جديد من ذلك العداء للسامية القديم، والذي ال مكان له في الكنيست بكل 

ووفقا لمشروع القانون فإن رئيس الكنيست هو الذي سيقرر األنظمة بشأن سحب تمويل  تأكيد'.
 ست. األحزاب من ميزانية الكني

وقال النائب باسل غطاس، في تعقيبه على مشروع قانون ليبرمان، إنه "من حقنا أن ندعو لمقاطعة 
في العالم  إسرائيل، طالما هناك احتالل وطالما هناك حصار على غزة. وسأستمر في فضح إسرائيل

 والدعوة لفرض عقوبات عليها من كل مكان ومن كل منصة".
 18/6/5112، 48 عرب

 
 "إسرائيل"أشد خطورة عل   "الخفية"األكاديمية  المقاطعة جامعات:ال رؤساء 

فادي أبو سعدى: قال رؤساء الجامعات اإلسرائيلية خالل نقاش أجرته لجنة التعليم  -رام هللا 
نما في  البرلمانية إن المشكلة ال تكمن في المقاطعة العلنية للجامعات والباحثين اإلسرائيليين وا 

قال البروفيسور دان اورون من األكاديمية القومية للعلوم إن بعض زمالئه في المقاطعة الخفية. و 
عن إسرائيل. وبعضهم يبدي استعدادا  إليهمالجامعات األجنبية يردون بأشكال مختلفة حين يتحدث 

إلشراكه في مجال األبحاث لكنهم لن يحضروا لزيارة إسرائيل. وأكد أن العالم يواجه مشكلة من 
نحن ال نشعر بوجود مقاطعة ولكن »كاديمية الناشطة وراء الخط األخضر. وأضاف: المؤسسات األ

 «.ال شك أن هناك جمرات مشتعلة
الجامعات ال تقاطع »وأوضح رئيس لجنة رؤساء الجامعات البروفيسور مناحيم بن ساسون، أن 

مدة وأنا أتوقع حاليا، وبعض كبار الباحثين يطلون من هنا وهناك. لكن هناك ظاهرة المقاطعة الخا
من الجهات الجالسة هنا تكريس موارد مالية لتنظيم زيارات للباحثين والطالب الجامعيين من الخارج 

 «.وتوسيع آفاق التعاون مع االكاديميات في العالم
هناك غليانا في الجامعات »وقال البروفيسور شلومو غروسمان رئيس لجنة رؤساء الكليات إن 

لكنه يتقدم باتجاه المحاضرين. المشكلة الجدية هي أن الجامعيين خاصة في أوساط الطالب 
 «.يتنظمون ويخلقون أجواء معادية إلسرائيل عامة ولألكاديمية اإلسرائيلية خاصة
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المقاطعة تعتبر أداة »وذكر عضو اللجنة البرلمانية النائب مسعود غنايم عن القائمة المشتركة أن 
عين. أنا ضد المقاطعة الالسامية لكنكم ال تريدون االعتراف سياسية شرعية للضغط وتحقيق موقف م

 «.بمسؤولية إسرائيل التي ال تدفع نحو أفق سياسي
هناك جريمة اسمها االحتالل ويقر بها »أما النائب حنين زعبي أيضًا من القائمة المشتركة فقالت: 

 أوروبايخرج من غزة وال يعرف العالم كله. هناك معاناة يعيشها مليونا إنسان في غزة. جيل كامل لم 
وال حتى الضفة الغربية. جيل كامل يمنعونه من التعلم والحركة. إسرائيل ال توجه أي انتقاد ذاتي 
والعالم فقد الثقة أن تفعل إسرائيل ذلك. ولذلك أخذ على عاتقه دفع حل من خالل اللجوء إلى 

 «.المقاطعة
حن نخوض في نقاش سياسي ينبع من سياسة ن»وقالت النائبة زهافا غلؤون عن حزب ميرتس: 

وسلوك الحكومات اإلسرائيلية على مختلف أجيالها. يوجد هنا أناس يقولون عن عمر البرغوثي مقيم 
أنه يريد دولة واحدة. وهناك أناس في البيت اليهودي يريدون دولة واحدة. « BDS»حركة المقاطعة 

نما سياسية  «.المشكلة ليست إعالمية وا 
ا رئيس اللجنة يعقوب مارجي عن حزب شاس الديني، الحكومة إلى تشكيل طاقم وزاري بدوره دع

 «. BDS. ونزع شرعية إسرائيل في العالم ومحاربة حركة األكاديميةلفحص طرق محاربة المقاطعة 
 19/6/5112لندن،  العربي، القدس

 
 نيا وروسيا" وارتفاعها من أوكراإسرائيل"اليهود إل   الفرنسيينتراجع حاد لهجرة  

 إلىنشرت أمس الخميس، أن هجرة اليهود الفرنسيين  إحصائياتأظهرت : برهوم جرايسي - الناصرة
، مقارنة بنفس %20إسرائيل، شهدت في األشهر الخمسة األولى من العام الحالي تراجعا بنسبة 

ارتفاع بنسبة ، ما نسف كل التقديرات اإلسرائيلية، التي تحدثت عن 2014الفترة من العام الماضي 
ألفا. ورغم ذلك فإن  15 إلىإسرائيل هذا العام ليصل عددهم  إلىفي هجرة الفرنسيين اليهود  100%

، إال أنها تبقى في المجمل %20إسرائيل بنسبة  إلىتتحدث عن ارتفاع عام في الهجرة  اإلحصائيات
سرائيل.  أقل بكثير من توقعات الحركة الصهيونية وا 

اغتنام فرصة هجمات وقعت في مطلع العام  إلىكة الصهيونية، قد سارعتا وكانت إسرائيل والحر 
الحالي على أهداف للفرنسيين اليهود في وطنهم، فأطلق كبار ساستها، وأولهم بنيامين نتنياهو دعوات 

 إلىإسرائيل، وحسب المعطيات اإلسرائيلية الرسمية، فقد هاجر  إلىملحة للفرنسيين اليهود للهجرة 
آالف شخص، بينما قالت معطيات أخرى أن العدد  7ي العام الماضي ما يزيد بقليل عن إسرائيل ف

المؤسسات الرسمية، وحسب التقديرات، فإن إسرائيل  إحصائيات، وعادة هناك فجوات في 6600
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، وتضم لها إسرائيليين، غادروا إسرائيل قبل سنوات وعادوا اليها ألسباب باإلحصائياتتتالعب 
 تبرهم "مهاجرين" اليها، رغم انهم لم يسقطوا من السجل السكاني.اقتصادية، وتع

األمس، لتؤكد صحة تقديرات الخبراء، إذ تبين أنه في األشهر الخمسة األولى  إحصائياتوجاءت 
عما كان في  %20فرنسي يهودي، وهذا أقل بنسبة  1700إسرائيل نحو  إلىمن هذا العام وصل 

 2500، بمعدل 2012كنه يبقى أكثر مما كان سنويا حتى العام نفس الفترة من العام الماضي، ول
شخص سنويا. ومن المرجح أن يسجل التراجع حتى نهاية العام الجاري نسبة أعلى، إذا بقي الوضع 

 القائم على حاله.
كذلك، فإن إسرائيل تستثمر األوضاع األمنية غير المستقرة في أوكرانيا، واألزمة االقتصادية القائمة 

أمس، فإن الهجرة من هذين البلدين سجلت في األشهر الخمسة  إحصائياتوسيا، وحسب في ر 
آالف  3من أوكرانيا، قرابة  %82األولى ارتفاعا حادا، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، 

اإلسرائيلية، إنه  اإلحصائياتشخص. وفي المجمل تقول  2400من روسيا، نحو  %51شخص، و
آالف شخص، وهذا يشكل زيادة  10إسرائيل  إلىألولى من هذا العام وصل في األشهر الخمسة ا

إسرائيل في العام الماضي، ما  إلىعن نفس الفترة من العام الماضي. وكان قد وصل  %20بنسبة 
مهاجر، وهذا  16800ألف مهاجر، بينما قال تقرير آخر إن عدد المهاجرين كان  18يزيد عن 

 سرائيل والصهيونية.يبقى اقل بكثير مما تريده إ
 19/6/5112عّمان،  الغد،

 : ال تسوية مع المشروع االستيطاني وحل الدولتين مات وينتظر دفنهبابيه إيالن البروفيسور 
، «التطهير العرقي في فلسطين»خاص: أكد البروفيسور إيالن بابيه، صاحب كتاب   –غزة  -البيرة 

يليين في ظل وجود المشروع الصهيوني االستيطاني استحالة وجود تسوية بين الفلسطينيين واإلسرائ
مات وانتهى من زمن بفعل السياسات « حل الدولتين»وأشار إلى أن  اإلجالئي العنصري.

واإلجراءات اإلسرائيلية االستيطانية العنصرية التي لم تبق أي أمل في الوصول إلى إقامة الدولة 
 الفلسطينية.

دولتين يعني أنهم حققوا حلم الصهيونية، وأن دولة االحتالل وقعت وبين أّن قبول الفلسطينيين بحل ال
تحت الضغط الدولي، في ظل وجود تفكير لدى الدول بمقاطعتها اآلن باعتبارها دولة عنصرية لما 

 تمارسه من جرائم بحق الفلسطينيين في األراضي المحتلة وقطاع غزة.
ة المشروع الصهيوني قبل ضياع المشروع فلسطينية لمواجه استراتيجيةودعا بابيه إلى بلورة 

الفلسطيني، والعمل على إيجاد خطاب فلسطيني موحد يساهم في تغيير الرأي العام على أمل تغّير 
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الواقع بما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، إضافة إلى بناء نسيج ديمقراطي إلعادة بناء 
 دة لخوض المعركة.المشروع الوطني الفلسطيني وخلق قيادات فلسطينية جدي

)مسارات(  االستراتيجيةجاء ذلك خالل ندوة نظمها المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
، «الفيديو كونفرس»بغزة عبر نظام « آدم»في مقر جمعية الهالل األحمر بالبيرة، وفي فندق 

لشباب ومؤسسات شخصية من السياسيين واألكاديميين والباحثين والنشطاء وا 311بحضور نحو 
وأدار الندوة في البيرة خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في مركز مسارات،  المجتمع المدني.

 وفي غزة صالح عبد العاطي مدير مكتب المركز في القطاع. 
وألقى هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، كلمة افتتاحية، قدم فيها البروفيسور بابيه، وبين أنه 

دين للصهيونية، ومن المؤرخين الذين يعملون على إعادة كتابة التاريخ حسب منظور جديد، من المعا
 «.التطهير العرقي في فلسطين»خصوًصا في كتابه الشهير 

وتحدث بابيه عن المشروع الصهيوني في فلسطين، وشّبه هذا المشروع بتقشير البصلة، كلما زالت 
لصهيونية عندما بدأت في وسط وشرق أوروبا، إنما بدأت طبقة وجدنا طبقة أخرى تحتها، وبّين أن ا

 للتعبير عن مجموعة لم تكن تشعر باألمان، بدأت تخطط إلنقاذ نفسها من أوضاع مأساوية تعيشها.
وأوضح أن واحًدا من أسباب تقدم المشروع الصهيوني هو تأييد العديد من الكنائس في الغرب لهذا 

إضافة للمشروع السياسي الذي بدأ في أوروبا في بدايات القرن  المشروع تحت أوهام قيامة المسيح،
العشرين، حيث حلت اإلمبراطوريتان الفرنسية والبريطانية محل اإلمبراطورية العثمانية، وتوجت باتفاق 

 «.سايكس بيكو»
ة وشرح بابيه، كيف أنه في اليوم الذي قررت فيه بريطانيا مغادرة فلسطين، اجتمعت القيادة الصهيوني

ووضعت خطة لالستيالء على المكان بمجرد مغادرة البريطانيين، واقتضت الخطة بأن يتم تطهير 
 كان تنفيذ الخطة قد بدأ فعال. 1904األرض من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وفي بدايات 

وصف من قبل بعض اإلسرائيليين أنفسهم بأنه غير أخالقي وغير  1904وأكد أن ما حدث العام 
ني وغير إنساني، وفي تشرين األول من العام نفسه أشار تقرير لألمم المتحدة إلى إن فلسطين قانو 

دمرت من قبل الصهاينة، لكن هذا التقرير منع من النشر بضغط صهيوني، كما صمتت البعثات 
الغربية التي كانت ترى ما يحدث في فلسطين، بل ولم تنشر أنباء ما كان يرتكب من عمليات تطهير 

 قي في وسائل اإلعالم.عر 
، وقتل خالل هذه الفترة العديد من الفلسطينيين 1960حتى  1904وقال إن التطهير استمر من 

الذين حاولوا العودة إلى قراهم، وتم تطبيق القوانين العسكرية بصرامة ضد العرب، واستمرت إسرائيل 
 في نفس الوقت باإلعالن عن نفسها كدولة ديمقراطية.
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يف قامت إسرائيل باالحتفاظ بالمناطق التي احتلتها عبر إرسال المستوطنين إلى الضفة وبين بابيه ك
، أولها عدم 1960وقطاع غزة وبناء المستوطنات فيها، رغم أنها اتخذت ثالثة قرارات في العام 
، وثانيها عدم 1904التعامل مع الضفة والقطاع مثل التعامل مع األراضي التي سيطرت عليها العام 

الضفة والقطاع لتجنب المشكلة الديمغرافية، وثالثها أن إسرائيل لن تتخلى عن الضفة أبدا، لكن  ضم
عليها أن تجد وسيلة للتغطية على ذلك، فأخذت تبيع أكذوبة عملية السالم للعالم، وعملية السالم من 

حتفاظ وجهة النظر الصهيونية، سواء وجهة نظر اليسار أو اليمين، وكل ذلك مجرد تكتيك لال
 باألرض مع الحفاظ على التوازن الديمغرافي، وقد ظلت إسرائيل إلى اليوم مخلصة للقرارات الثالثة.

وأوضح كيف توصل اإلسرائيليون إلى نتيجة مفادها أنه من المستحيل إقامة دولة يهودية وديمقراطية 
وبالتالي أصبح جميع من ال في نفس الوقت، وكان عليهم االختيار بينهما، فاختاروا الدولة اليهودية، 

يؤيد هذه الدولة، سواء في داخل إسرائيل أو خارجها عدًوا، وبالتالي لم يعد مهًما دفع عملية السالم 
 إلى األمام.

« هرتسيليا»إسرائيل، وتحوالت الشارع اإلسرائيلي التي طرحت في مؤتمر  استراتيجيةوشرح بابيه 
ال يتوقع أن تفوز أية حكومة غير يمينية في األعوام خالل السنوات الثالث الماضية، وقال إنه 

الخمسة عشر القادمة، وينبغي أن يتوقف أي رهان على أي تغيير في غير هذا االتجاه، وقال: إذا 
نجحت في أن أتحدث الصينية، فسيحدث ذلك قبل أن تفوز حكومة غير يمينية في إسرائيل. إنه 

فمثال لو توقف تمثيل العرب في الكنيست لتوقف بث  مجتمع كولونيالي استيطاني كان وما يزال،
 الوجه الجميل إلسرائيل، إسرائيل معنية بقشور من هذا النوع.

ونوه إلى أن العالم اآلن تغير والجمهور بأوروبا وأميركا بالكامل مع الفلسطينيين رغم بقاء المستوى 
يحدث هذا التغيير حتى بالمستوى الرسمي موال للسياسة اإلسرائيلية، وهذا يحتاج إلى الصبر حتى 

الرسمي، فجنوب أفريقيا انتظرت عشرين عاًما حتى تماثل الموقف الرسمي مع الرأي العام. هذا 
التحول تم بفضل التضامن الواسع مع حقوق الفلسطينيين وبفضل سياسات اليمين الصهيوني التي 

وليس بفضل أداء السلطة ساقت المياه لطواحين التضامن مع فلسطين بغباء هذه السياسات 
 الفلسطينية.

 19/6/5112هللا،  رام األيام،

 إيواء الالجئين التي تهدمت بيوتهم خالل العدوان عل  ززة مراكزاألونروا تغلق آخر  
خر مراكز اإليواء في مدارسها والتي آ« األونروا»وكالة غوث وتشغيل الالجئين  : أغلقتحسن جبر

 منازلها خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.كانت تضم العائالت التي تهدمت 
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تمكنت من إخراج النازحين إلى مراكز اإليواء والتي  األونرواأن « األيام»وقالت مصادر متعددة لـ 
التابعة لها في  األونرواالف المواطنين من منازلهم باتجاه مدارس آبرزت خالل الحرب بعد أن فر 

 كانت تواجهها. قطاع غزة منهية بذلك مشكلة كبيرة
أنها تمكنت من إخراج النازحين إلى المدارس ودفعت لهم بدل  األونرواوفي الوقت الذي تقول فيه 

 إلخراجهماستعانت بالشرطة في غزة  األونروالشقق ومنازل مستأجرة يقول شهود عيان أن  إيجار
رطة استعانت بالشرطة المصادر ذاتها أن الش وأكدت بالقوة من المدارس خاصة في منطقة تل الهوا.

الستالم خيام  األونروابالتوجه إلى رئاسة  وأبلغتهمخر العائالت من المدارس آ إلخراجالنسائية 
 ونصبها فوق منازلهم المدمرة أو بالقرب منها.

في بيان صحفي أنها دفعت قبيل شهر رمضان للنازحين من بيوتهم المدمرة خالل  األونرواوقالت 
 411لمدة أربعة أشهر تتراوح قيمتها اإلجمالية ما بين « بدل إيجارات»على غزة العدوان اإلسرائيلي 

 دوالر الفتة إلى أن مواصلة تقديم بدل اإليجارات يعتمد على دعم الدول المانحة. 1111و
ألونروا إن إغالق آخر مراكز اإليواء تم دون أي ل اإلعالميوقال عدنان أبو حسنة المستشار 

بعد أن عملت الوكالة جاهدة على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم خالل ضغوط على النازحين 
 فترة مكوثهم في تلك المراكز وأثناء مغادرتهم لها.

وحول مستقبل النازحين بعد انتهاء فترة األربعة األشهر، قال أبو حسنة إن القضية تتعلق بدعم الدول 
صالح األضرار البسيطة والشاملة المانحة وتوفر األموال الالزمة لالستمرار في دفع ب دل اإليجارات وا 

 أصابت منازل عشرات آالف الفلسطينيين في قطاع غزة. التي
19/6/5112األيام، رام هللا،   

 
 طبرياأثرية في  كنيسة" عل  حرق تدفيع الثمنهيئات مقدسية تدين إقدام منظمة " 

الخبز »، على حرق كنيسة «تدفيع الثمن»أقدم مستوطنون متطرفون من جماعة تدعى  وكاالت:
وكتبوا شعارات عنصرية  04الواقعة على شاطئ بحيرة طبريا داخل األراضي المحتلة عام « والسمك

 .باللغة العبرية على جدرانها الخارجية
وقال أمين عام التجمع الوطني المسيحي ديمتري دلياني في بيان، إن االعتداء على الكنيسة جاء 

ات االحتالل التي تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة اإلرهابية، ترجمة عملية لمواقف سلط
وأضاف أن حكومة االحتالل تقدم الدعم المادي لمجموعات اإلرهاب اليهودي من خالل توفير 
موازنات للمؤسسات والمدارس الدينية التي تحتضنهم والتي تزرع الفكر اإلرهابي اليهودي في عقولهم، 

لعناصر وقيادات مجموعات اإلرهاب تغطية سياسية من خالل تصريحات  إضافة إلى أنها توفر
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اليميني اعتبار « الكنيست»رئيسها وأعضائها التحريضية، وتوفر لهم حماية قانونية من خالل رفض 
 هذه المجموعات إرهابية بالرغم من أن جميع عناصر تعريف اإلرهاب تتوافر في جرائمها.

« اإلسرائيلية»لشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس الجرائم من جهته، دان وزير األوقاف وا
المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني ومقدساته والتي كان آخرها قيام متطرفين يهود بإحراق 

مبنية على سياسة التراكم كنيسة، وأكد أن ما تتعرض له المقدسات يأتي في سياق هجمة مدروسة 
،تمهيدًا للسيطرة عليها بشكل كامل في خطوة ال يمكن وصفها إال بأنها عنصرية نابعة من اضطهاد 
ديني تخلص العالم منه منذ فترة طويلة، كما دانت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 

للوقف والتراث إقدام جماعة والمقدسات إضرام النار في الكنيسة، فيما استهجنت مؤسسة األقصى 
 اإلرهابية على إحراق الكنيسة ما أدى إللحاق أضرار بالغة بالمبنى.« تدفيع الثمن»

19/6/5112الخليج، الشارقة،   
 
 ةبسوري الفلسطينيين جراء استهداف مخيمات الالجئين يناستشهاد الجئ 

برصاصة من قناص في  استشهد الالجئ الفلسطيني "محمد محمود قاسم"، جراء استهدافه: دمشق
 منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أنه تم نقل جثمانه إلى أحد المشافي القريبة من 
 مدينة حماة، مشيرًة إلى أنه أحد النازحين من مخيم حندرات في حلب إلى جسر الشاغور.

الطائرات السورية ألقت يوم أمس أربعة براميل متفجرة استهدفت شارع  وحسب مجموعة العمل، فإن
السعيد ومحيط شارع الفيالت، أدت إلى وفاة جنين في بطن أمه بعد إصابتها بشظايا القذائف، ووقوع 
عدد كبير من الجرحى في صفوف الالجئين، فيما تقوم حواجز األمن والجيش السوري في منطقة 

 ل ركاب مخيم خان الشيح من مغادرة المنطقة.عرطوز بمنع سيارات نق
18/6/5112القدس، القدس،   

 
 في القدس ليلياً  بلدية االحتالل تقيم ماراثونا تهويدياً  

من المقرر أن تقيم بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس ة: القدس المحتل
حاذاة سور القدس، من الجهة الغربية، وستقوم (، "ماراثونا" رياضيا يمر في بعض محطاته بم6|14)

 قوات االحتالل بإغالق عدد من الشوارع المؤدية إلى مداخل في األحياء المقدسية.
وأفاد مركز "قدسنا" لإلعالم في بيان له اليوم الخميس، وصل "قدس برس" نسخة منه، بأن الماراثون 

األول طويل ومسافته عشر كيلومترات، سينطلق في حوالي الساعة السابعة مساء، على مسارين، 
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، فيما سيكون التجمع في منطقة محطة الباصات القديمة، خمسة كيلومتراتوالثاني متوسط ومسافته 
 جنوب غرب القدس، بالقرب من مدخل حي الثوري في مسار يصل بلدة بيت صفافا.
 18/6/5112، قدس برس

 
 العصابات يمثل سلوك  األسرى المحررين اعتقال: نادي األسير 

إن عملية إعادة اعتقال »قال قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني  :فادي أبو سعدى - رام هللا
ونرى في هؤالء »تمثل سلوكًا ينسجم مع سلوك العصابات. وأضاف « شاليط»المحررين من صفقة 

ى وجه الخصوص من األسرى رهائن لدى دولة االحتالل. ورغم أننا توقعنا أن ت عالج هذه القضية وعل
، لكننا من المؤسف لم نلمس نتائج 5111قبل الجهات ذات العالقة بصفقة التبادل التي تمت عام 

للجهود المبذولة التي ب لغنا عنها رسميًا. هذا ال ي سقط المسؤولية عن نفس الجهات صاحبة العالقة 
حركة حماس والحكومة في بذل جهد أكبر لتحرير هؤالء األسرى ونقصد بذلك على وجه الخصوص 

 «.المصرية والسلطة الوطنية الفلسطينية
في الثامن « شاليط»أسيرًا محررًا من صفقة  01جاء حديث فارس بعد مرور عام على إعادة اعتقال 

من بين  02عشر من حزيران/ يونيو من العام الماضي. وذكر نادي األسير في بيان، أن أكثر من 
أو لجزء كبير منها وذلك ضمن قانون تعسفي تنفذه ما تعرف بلجان  األسرى أعيدت أحكامهم السابقة

 االعتراضات العسكرية والمدنية لالحتالل التي خصصت للنظر في قضايا المحررين المعاد اعتقالهم.
19/6/5112القدس العربي، لندن،   

 
 في نابلس "قبر يوسف" يقتحموناالحتالل  بحماية يهود مستوطنون 

منطقة بالطة البلدة شرقي نابلس، برفقة عشرات « إسرائيلية»عسكرية  اقتحمت قوةوكاالت: 
 ، ما أدى الندالع مواجهات عنيفة.«قبر يوسف»المستوطنين ألداء طقوس دينية في ضريح 

واستخدم جيش االحتالل قنابل الغاز والرصاص المطاطي والحي، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة 
صابة عشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق، حيث تمت معالجتهم والعبوات الفارغة، ما أدى إل

 ميدانيا، وفقا لشهود عيان.
19/6/5112الخليج، الشارقة،   
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 مراكب الصياديناالحتالل يجرف أراٍض شرق ززة ويطلق النار عل  تجاه  
أقدمت الجرافات اإلسرائيلية، صباح أمس، وبشكل مفاجئ على تجريف وتخريب  فايز أبو عون:

 األراضي الزراعية التي تعود للمواطنين القاطنين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
إلى ذلك أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن جنود البحرية اإلسرائيلية فتحوا نيران أسلحتهم 
الرشاشة، عند حوالي الساعة الثامنة من صباح أمس، تجاه عدد من مراكب الصيادين التي تواجدت 

د حوالي خمسة أميال بحرية في مياه البحر غرب شاطئ مدينة دير البلح في محافظة وسط على بع
 قطاع غزة.

19/6/5112األيام، رام هللا،   
 
 ززة لقطاعتسهيالت إسرائيلّية  

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنّية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس، عن : غزة
، للفلسطينيين في قطاع غزة خالل شهر «إيرز»حاجز بيت حانون  إسرائيلية عبر« تسهيالت»

 رمضان المبارك.
مصلٍّّ بأداء صالة الجمعة في المسجد  011السماح لـ»التسهيالت تشمل »وقال الشيخ إن 

عامًا بزيارة  21مواطنًا تزيد أعمارهم عن  21السماح لـ»أسبوعيًا، و  511، بداًل من «األقصى
مواطنًا بزيارة أقاربهم من الدرجة  21، والسماح بسفر 04ألولى داخل أراضي أقاربهم من الدرجة ا

 «.شخصًا أمس بطاقة رجل أعمال 91تسليم »، فضاًل عن «األولى في الضفة الغربية
طالبًا أسبوعيًا عبر معبر بيت حانون مرورًا باألردن، وستغادر  31السماح بسفر »وأضاف أنه سيتّم 

قارب صيد إلى الشؤون المدنية، كانت قوات  12تسليم »، عالوة على «المقبلالدفعة األولى الثلثاء 
 «.االحتالل احتجزتها في عرض البحر

19/6/5112الحياة، لندن،   
 
 هامنع انطالقو قرار نتنياه تنتقد "48فلسطين قناة " 
يلية بنيامين تعليمات رئيس الحكومة اإلسرائ« 04فلسطين »اعتبرت الهيئة االستشارية لقناة : الناصرة 

تدخاًل سافرًا »نتانياهو، بصفته وزيرًا لالتصاالت، لوكيل وزارته بالعمل فورًا على منع انطالق القناة 
يفتقر إلى المرجعية القانونية كون القناة تابعة لتلفزيون فلسطين، فضاًل عن أن التعليمات تندرج في 

الحكم »وأضافت أن «. يين في الداخلإطار سياسة حكومته الجديدة كم األفواه وترهيب الفلسطين
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العسكري الذي يحاول نتانياهو ووزيرة الثقافة ميري ريغف فرضه سينهار أمام حرية التعبير واإلبداع.. 
 «.ولن نتردد في التوجه إلى المحاكم لمنع التنكيل بالقناة

ن تصريح مضمو »عضو الهيئة االستشارية للقناة اإلعالمية سناء حمود إن « الحياة«وقالت لـ
نتانياهو غير قانوني على اإلطالق، حيث إنه يمس في قانون أساسي: حرية العمل وقانون حرية 

 «.التعبير عن الرأي
19/6/5112الحياة، لندن،   

 
 "48تستنكر قرار إزالق قناة "فلسطين  "الفلسطينييننقابة الصحفيين  " 

" بعد 04االحتالل إغالق قناة "فلسطين  استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار حكومة: رام هللا
ساعات من اإلعالن عن انطالقها من مدينة الناصرة المحتلة، استنادًا إلى قرار من رئيس حكومة 

 االحتالل بنيامين نتنياهو بصفته وزيرًا لالتصاالت.
عتداء (، أن هذا القرار "هو ا 6|14وم الخميس )يواعتبرت النقابة في بيان صحفي تلقته "قدس برس" 

جديد على حرية العمل الصحفي وعلى المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية وحقها بالعمل أينما كان، 
وانه يحمل أبعادا عنصرية تحرم الفلسطينيين من حقهم بالتعبير عن مواقفهم ونقاش ومعالجة 

 قضاياهم الخاصة، باألسلوب واللغة التي يريدونها".
18/6/5112، قدس برس  

 
 من جرح  الحروب اإلسرائيلية 44عيون اصطناعية لـ تركيبشروع بمززة: البدء  

بدأت، مؤخرا، مستشفى العيون التخصصي التابع لجمعية  األناضول:، هداية الصعيدي - غزة
من جرحى  00الخدمة العامة في قطاع غزة )غير حكومية( بمشروع تركيب عيون اصطناعية لـ

 فلسطين في أوروبا )فرع ألمانيا(. الحروب اإلسرائيلية، بتمويل من تجمع أطباء
وال تتوفر إحصائية رسمية بعدد الفلسطينيين الذين فقدوا أعينهم بسبب إصابتهم خالل الهجمات 

  العسكرية اإلسرائيلية على القطاع.
وفي السياق، يقول الطبيب إياد الهليس، المدير الطبي لمستشفى العيون التخصصي، التابع لجمعية 

إن "مشروع تركيب العيون االصطناعية لجرحى الحرب اإلسرائيلية يستهدف األطفال الخدمة العامة، 
 والنساء بالدرجة األولى ألنهم الفئة األكثر تضررا من الناحية النفسية".

ويضيف الهليس في حديثه لـ"األناضول":" يمول تجمع أطباء فلسطين في أوروبا، فرع ألمانيا، مشروع 
 جريح، من الحرب اإلسرائيلية". 00 تركيب عيون اصطناعية لنحو
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ألول مرة في قطاع غزة، منذ الحرب األخيرة على القطاع،  االصطناعيةوينفذ مشروع تركيب العيون 
 5111إلى  1111ووفقا للهليس فإن التكلفة المادية للعين االصطناعية تتراوح ما بين  وفق الهليس.
 دوالر أمريكي.

م تركيبها للمصابين، تصنع في مستشفى العيون التخصصي بغزة، وأوضح الهليس أن "العيون التي يت
وذلك لتكون مطابقة للون وشكل وحجم العين الطبيعية، كما أنها تصنع من مواد آمنة ومصرح بها 

 عالميا، وتكون في شكلها مطابقة للعين السليمة".
18/6/5112وكالة األناضول لألنباء، أنقرة،   

 

 

 الفاتورة األكبر للواردات الفلسطينية.. .الطاقة والغذاءتقرير:  
بمنطق أرقام الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل والخارج، أعلن : محمد عبد هللا -رام هللا 

مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون االقتصادية محمد مصطفى، عن مبادرة منتصف األسبوع 
صناعات الغذائية، بهدف تعزيز القدرة الجاري، تركز في خطوطها العريضة على قطاعي الطاقة وال

 الذاتية لالقتصاد الفلسطيني وتطوير مساره.
وجاء في تفاصيل المبادرة التي تم اإلعالن عنها، على هامش مؤتمر اقتصادي مشترك بين معهد 
أبحاث السياسات االقتصادية، والمعهد الكوري للسياسات االقتصادية الدولية، وتابعه مراسل القدس 

 م، أن يتم تركيز االستثمارات في قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية كنقطة بداية.دوت كو 
وهدف مصطفى من التركيز على القطاعين، إلى تخفيف التبعية االقتصادية الفلسطينية إلسرائيل 
خالل الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن فاتورة الطاقة السنوية المستوردة من إسرائيل )كهرباء ووقود 

 مليار دوالر أمريكي. 2.5واعه(، تبلغ سنويًا قرابة بأن
دوالر  1.2بينما تبلغ واردات الفلسطينيين السنوية من الغذاء سواء من إسرائيل أو العالم، بنحو 

أمريكي، بحسب مخرجات ورشة عمل استضافها معهد أبحاث السياسات االقتصادية، خالل وقت 
 سابق من العام الجاري.

 3.7ردات الفلسطينيين من الطاقة )وقود بأنواعه وكهرباء( والغذاء السنوية، بنحو بالمجمل، تشكل وا
مليار دوالر أمريكي، أي  5مليار دوالر أمريكي، من أصل إجمالي قيمة الواردات من الخارج البالغة 

 بحسب أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. %74بنسبة 

18/6/5112القدس، القدس،   
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 ألف مراجع 14ززة يتعامل مع  فياألردني  المستشف  

 واإلنسانيةتقديم خدماتها الطبية  36غزة  األردنيتواصل طواقم المستشفى الميداني  :بترا –غزة 
 وعلى مدار الساعة لألهل في قطاع غزة، بما يخفف من معاناتهم ويرسم االبتسامة على شفاههم.

في تصريح أمس الخميس، لمراسل )بترا( في غزة،  وقال قائد المستشفى العقيد الركن غازي الدعجة
في القطاع وتقوم  األهلوالطبية تتعامل يوميا مع مئات المراجعين من  اإلداريةطواقم المستشفى  إن

 بتقديم مختلف الخدمات الطبية لهم.
مع  أسابيعتعاملت منذ بدء عملها قبل قرابة ثالثة  األردنيطواقم المستشفى الميداني  أن إلى وأشار
 مراجع من مختلف التخصصات. ألف 10من  أكثر

19/6/5112، الرأي، عّمان  
 
 الحكومة الفلسطينية استمرارالخارجية التركية: نؤيد  

قال الناطق باسم الخارجية التركية "تانجو بيلغيج"، إن استقالة حكومة التوافق أمر : أنقرة/ سنان بوالط
ستمرار حكومة الوحدة الفلسطينية، وال يتوقعون حدوث أزمة ، مؤكدًا أن بالده تؤيد اللفلسطينيينيعود 

 حكومية.
ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي اعتيادي عقده بمبنى وزارة  ءجا

 الخارجية التركية في أنقرة، اليوم الخميس.
فلسطينية، التي لها وأضاف بيلغيج أن الموقف التركي هو العمل على زيادة تعزيز الوحدة الوطنية ال

أهمية كبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وحماية مكتسباتها الحالية، مؤكدًا أن بالده ستواصل تقديم 
 .للفلسطينيينالدعم 

18/6/5112، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
 
دود بسبب خطاب أردوزان الدينّي ودعمه زير المحلن تتحسن أنقرة  مع العالقات: دراسة صهيونية 

 لحماس
ما زال الخبراء وصّناع القرار في إسرائيل ي حاولون سبر تداعيات نتائج  زهير أندراوس:–الناصرة 

تعكف على نشر  االستراتيجيةاالنتخابات التركّية، وتأثيرها على إسرائيل، كما أّن مراكز األبحاث 
التنمية بقيادة الرئيس دراسات جديدة عن الوضع الذي آلت إليه تركّيا، بعد فشل حزب العدالة و 
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التركّي، رجب طّيب أردوغان في الحصول على أغلبية ساحقة تسمح له بتشكيل حكومة، دون 
 الحاجة إلى االئتالف مع أحزابٍّ أخرى.

وفي هذا السياق، قالت دراسًة جديدًة أصدرها مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي، التابع لجامعة 
اًسا على انتخابات تركية سابقة، لم تذكر إسرائيل بصورة موسعة، وال يجب تل أبيب، جاء فيها أّنه قي

نّما على األرجح ألّن القيمة اإلضافية التي  اعتبار ذلك أّنه نتيجة لتهدئة في التوتر بين الدولتين، وا 
 أّكدتها إسرائيل ف همت هذه المرة على أّنها محدودة، على حّد تعبيرها.

نشتراوس، إّنه بشكل عام التأييد للفلسطينيين يعتبر أمًرا يحظى بإجماع يفوق وقالت الباحثة غاليه ليند
كل تصور، على سبيل المثال الرئيس المشترك للحزب الكردي دميرتاش قال أثناء عملية )الجرف 
الصامد( في غزة في معرض انتقاده بشدة ألردوغان: كفاك صراًخا، إذا كنتم تريدون تقديم المساعدة 

سطيني، كفاك خداًعا للشعب، تعال لنوقف جميعنا المذبحة اإلسرائيلية من خالل مقاطعة للشعب الفل
جدية. عالوة على ذلك، أوضحت الدراسة أّنه وخالل العملية خرجت جميع األحزاب بتصريح مشترك 

( دولت MHPيستنكر الهجمات ضد المدنيين ويدعو  إلى الوقف الفوري للعملية، رئيس حزب الـ )
” مافي مرمرة“طرق في الماضي إلى االعتذار اإلسرائيلي لتركيا بشأن سيطرة األخيرة على باخجلي ت

بقوله أّنه يجب تفسير ذلك  كجزء من المحاوالت اإلسرائيلية للدفع باتجاه إقامة دولة كردية، األمر 
 الذي يعارضه هو بشدة، وحسب رأيه، فإّن هذه المحاوالت يراد منها تأمين المصالح األمنية

( ترول توركت، والذي عّبر عن MHPاإلسرائيلية، وعلى النقيض من ذلك نائب رئيس حزب الـ )
فقال إّن تركيا يجب أْن تعيد سفرائها إلى تل أبيب  5110موقفه في تشرين األّول )أكتوبر( من العام 

 والقاهرة، على حّد تعبيره.
لموضوع اإلسرائيلّي قبيل موعد االنتخابات وتابعت الدراسة قائلًة إّنه من المفترض أْن يعتبر ظهور ا

هو السبيل لتسليط الضوء على القدس، والذي ي قسم قادة حزب العدالة والتنمية بأّنه سيأتي يوم 
يحتلونها فيه، الفتًة إلى أّن التركيز على المكون الدينّي كان سبياًل آخر إلبراز خاصية الحزب 

لناخبين األكراد األقحاح )المحاولة التي أثبتت فشلها على الدينية، وفي محاولة الحفاظ على تأييد ا
 األغلب(، أهمية العملية كانت جزًءا من جهود إبقاء الحزب الكردّي تحت نسبة الحسم. 

ورأت الدراسة أّنه من وجهة نظر إسرائيلّية فإّن الخطاب بشأن القدس مقلق ألن تأثيره  يتجاوز حّد 
عد من القضية اإلسرائيلية الفلسطينية، فمن شأنه أْن ي ستخدم  كنقطة التوترات بين الدولتين، وحتى أب

تشتيت أخرى تستخدم من قبل الجهات المعنية في تعميق الفجوة بين إسرائيل والعالم اإلسالمّي، 
 حسبما ذكرت.
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ا ولفتت الدراسة أيًضا إلى أّنه يجب أْن ننتبه إلى أّن جزًءا من الخطاب الذي مفاده إْن لم تكن معن
فأنت علينا، الذي اعتمده حزب العدالة والتنمية خالل الحملة التي أجراها الحزب، وضع عالمة 
واضحة على إسرائيل بأنها تدعم من يعارضون الحزب، وجند لهذا الغرض خصيًصا الحوار حول 

حزب، والذي يرمز إلى أّن حركة أوغالن الدينية )والتي كانت في الماضي حليفة لل” الدولة الموازية“
وقد أصبحت منذ فترة خصًما له( ومؤيديها الذين يشغلون مناصب دينية في الخدمات الشعبية، 
يحاولون تقويض سلطة حزب العدالة والتنمية، والذين معهم جهات خارجية انضمت إليهم يغبطون 

ون مع تركيا على مكانتها المتقدمة في المجتمع الدولي، ومن بينهم إسرائيل واليهود الذين يتعاون
الحركة، م شيرة في السياق عينه إلى أّن الرئيس التركّي أردوغان زعم في انتقاده الموجه لصحيفة 

 األمريكّية بأّن أموااًل يهودية من وراء الصحيفة. "نيويورك تايمز"
رة باإلضافة إلى ذلك، قالت الدراسة اإلسرائيلّية، إّنه ال ينبغي استبعاد إمكانية إعادة السفراء إلى أنق

وتل أبيب عند نقطة معينة في فترة حكم الحكومة الجديدة في تركيا، وال يجب أْن نتوقع تحسًنا حقيقًيا 
سرائيل في المستقبل المنظور، فبينما تزعزعت العالقات المتوترة أصاًل في  في العالقات بين تركيا وا 

هناك عدد من المشاكل  أعقاب سلطة حزب العدالة الطويلة األمد بسبب الخطاب األردوغاني، ولكن
األساسية سوى ذلك، وعلى رأسها تأثير التطورات السلبية بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى وجه 

 الخصوص تعتبر غزة وحكم حماس نقطة خالف مركزية بين الدولتين.
لحاجة وخل صت الدراسة اإلسرائيلّية إلى القول إّنه ربّما يمكن لالعتراف المتنامي من جانب إسرائيل با

العاجلة لحث جهود إعمار غزة أْن تنفس جزًءا من التوتر بين إسرائيل وتركيا، على األقل حول هذه 
 النقطة، حسبما أّكدت. 

18/6/5112، رأي اليوم، لندن  
 
 لمراجعة ممارساتها ضد أطفال فلسطين "إسرائيل"يدعو  المتحدةاألمين العام لألمم  

م لألمم المتحدة "بان كي مون"، اليوم الخميس، إسرائيل إلى دعا األمين العا: نيويورك/محمد طارق
"اتخاذ خطوات ملموسة وفورية، بما في ذلك مراجعة السياسات والممارسات القائمة، لحماية ومنع 

 قتل األطفال الفلسطينيين".
علق جاء ذلك في إفادة لألمين العام في الجلسة المفتوحة لمجلس األمن الدولي لمناقشة تقريره المت

  ، والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.5110باألطفال في النزاعات المسلحة 
وأعرب "كي مون" عن "قلقه العميق إزاء معاناة العديد من األطفال الفلسطينيين نتيجًة للعمليات 

 "إنني أدعو واستطرد المسؤول األممي قائال العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة في العام الماضي".
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إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفورية، بما في ذلك مراجعة السياسات والممارسات القائمة، 
 لحماية ومنع قتل األطفال وتشويههم، واحترام الحماية الخاصة الممنوحة للمدارس والمستشفيات".

18/6/5112، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
 
 ارا بمقاطعة المنتجات اإلسرائيليةارية تلغي قر جالسويد: شبكة ت 

ألغت ثالث محال تجارية )سوبرماركت(، في شمال السويد، وهي ضمن شبكة تضم : هاشم حمدان
 فرعا في كافة أنحاء السويد قرارا بالمقاطعة الجارفة للمنتجات اإلسرائيلية. 622

سرائيلية في العاصمة وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن هذا اإللغاء يأتي بعد تدخل السفارة اإل
 ستوكهولم، وكذلك ما يسمى "أصدقاء إسرائيل في السويد".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن إسرائيل كانت تخشى من تفشي هذه الظاهرة، فعملت على 
 مواجهتها "بحملة مركبة ومحكمة".

جوبهت بالرفض،  "، ولماCOOPوتوجهت السفارة اإلسرائيلية إلى إدارة الفروع المحلية لشبكة "
توجهت إلى اإلدارة المركزية للشبكة. كما عمدت السفارة و"أصدقاء إسرائيل" إلى إثارة القضية على 

 شبكات التواصل االجتماعي.
إضافة إلى ذلك، عمد "أصدقاء إسرائيل" إلى نشر أرقام هواتف إدارة الشبكة المحلية والقطرية، وكذلك 

وفي أعقاب  إلى إرسال توجهات للشبكة تطالب بإلغاء المقاطعة.العناوين اإللكترونية لهم، ودعوا 
 ذلك، اجتمع السفير اإلسرائيلي مع رئيس الشبكة، وتقرر في نهاية المطاف إلغاء المقاطعة.

16/6/5112، 48عرب   
 
 "األورومتوسطي" يدعو لمنح فلسطينيي لبنان حقوقهم 

ورومتوسطي لحقوق اإلنسان خالل يشير تقرير جديد من المقرر أن يصدره المرصد األ: جنيف
عامًا تعتبر "مهزلة أخالقية"، حيث تعد  61األسبوع القادم إلى أن عملية "تخزين" الالجئين ألكثر من 

 تلك الفترة األطول في تاريخ اللجوء عبر التاريخ.
ة أكد المرصد "األورومتوسطي" على ضرورة منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم األساسيو 

 .1949في ظل منع توطين الفلسطينيين في لبنان بشكل صريح منذ اتفاقية الطائف عام 
ودعا "األورومتوسطي" في تقرير يحمل عنوان "تسونامي الالجئين"، المجتمع الدولي الدعم الالزم 
 للحكومة اللبنانية حتى تستطيع منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم األساسية، بما فيها السماح لهم

 بعيش حياة كريمة بينما يتم حل قضيتهم ليعودوا إلى موطنهم األصلي.
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ويركز التقرير على لبنان، حيث تعتبر الدولة األكثر احتواًء على الالجئين بمعدل يصل إلى نحو 
ساكن  1111لكل  الجئ 110ساكن، تليها األردن بمعدل يقدر بحوالي 1111لكل  الجئ 520

المتحدة لشؤون الالجئين. إضافًة إلى ذلك، تعد لبنان مأوًى ألقدم حسب المفوضية السامية لألمم 
الالجئين وأكثرهم عددًا، حيث تصفهم المفوضية بالالجئين "طويلي األجل"، وي عّرفون بأنهم مجموعة 

 فرد يبقون م هجرين عن أوطانهم لفترة تزيد عن خمس سنوات. 52،111مكونة من أكثر من 
)التهجير الذي تال إنشاء دولة إسرائيل( تسببت بعواقب أثرت  1904وذكر التقرير أن نكبة عام 

بشكل جذري على حياة الفلسطينيين وأحفادهم حتى بعد انقضاء عدة سنوات. وبالمقارنة مع الالجئين 
في أماكن أخرى من العالم، فإن الالجئين الذين يعيشون في لبنان على وجه الخصوص يواجهون 

تبعاد السياسي واالقتصادي واالجتماعي. إلى جانب ذلك، فإن أكثر من حالة غير مسبوقة من االس
نصف الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان ال يملكون خيارًا آخر غير العيش في مخيمات 

 تجمع آخر.  50رديئة ومكتظة بالسكان، ويعيش الباقون في 
رض قيود خانقة عليهم باإلضافة إلى وأشار إلى أن الالجئين يمنعون عادًة من التملك، ويتم ف

المعايير االجتماعية التي تحدد المدارس والوظائف والرعاية الصحية التي باستطاعة الالجئين أن 
 يتلقوها )إذا ما كان باستطاعتهم تلقي مثل تلك الخدمات(.

ح بالعودة ( يدعو إلى وجوب السما190ولفت االنتباه إلى أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )
لالجئين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم والعيش في سالم مع جيرانهم على أن يتم ذلك في أقرب 
وقت ممكن عمليًا، إضافًة إلى وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن 

 كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات. 
دول األعضاء بأن تفي بذلك القرار، كما دعا وطالب المرصد األورومتوسطي األمم المتحدة وال

 إسرائيل بأن تلتزم به وتطبقه، ويحث على فرض العقوبات عليها في حال عدم استجابتها. 
وتقدر استبيانات قامت بإجرائها منظمة العمل الدولية بأن الالجئين الفلسطينيين يساهمون سنويًا 

يتم تقديم غالبية تلك المبالغ من المناطق القروية مليون دوالر لالقتصاد اللبناني، و  311بأكثر من 
 حيث يعيش معظم الفلسطينيين، رغم حقيقة فرض القيود الخانقة على مصادر رزقهم.

ويخلص التقرير إلى وجوب تقديم المجتمع الدولي الدعم الالزم للحكومة اللبنانية حتى تستطيع منح 
ا السماح لهم بعيش حياة كريمة بينما يتم حل الالجئين الفلسطينيين حقوقهم األساسية، بما فيه

 قضيتهم ليعودوا إلى موطنهم األصلي.
،المرصد "األورومتوسطي" 18/6/5112جنيف،    
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فابيوس في جولة شرق أوسطية الستكشاف إمكانية إطالق مفاوضات السالم الفلسطينية ـ  
 اإلسرائيلية

ران فابيوس، يومي السبت واألحد المقبلين، يقوم وزير الخارجية الفرنسي لو : ميشال أبو نجم-باريس 
سرائيل، وتتركز  بجولة مكثفة وسريعة في الشرق األوسط، تقوده تباعا إلى مصر واألردن وفلسطين وا 

عادة إطالق مفاوضات السالم، ورغبة باريس في  -بشكل أساسي على النزاع الفلسطيني  اإلسرائيلي وا 
التأكيد على محددات السالم ويطرح مهلة زمنية  استصدار قرار من مجلس األمن الدولي يعيد

 للمفاوضات.
واستبق فابيوس جولته باتصال هاتفي بنظيره األميركي جون كيري، للتعرف على مواقف واشنطن 
كما هي عليه اليوم. كذلك سيتابع فابيوس مشاوراته االثنين المقبل، مع نظرائه األوروبيين في 

ء مع نظيره الروسي على هامش االجتماع المقرر في العاصمة اجتماعهم في لوكسمبورغ، والثالثا
 الفرنسية والمخصص للملف األوكراني.

ستوفر الفرصة لمناقشة المقترحات الفرنسية من »وجاء في بيان للخارجية الفرنسية، أمس، أن الزيارة 
«. وفةوفق المحددات المعر  اإلسرائيلي-أجل معاودة إطالق البحث عن حل للنزاع الفلسطيني 

إعادة توفير الشروط )الضرورية( للعودة إلى »وأضاف البيان أن األولوية يجب أن تركز على 
مفاوضات تتمتع بالصدقية وتؤدي إلى نتيجة، مما يعني الحاجة إلى إطار دولي متجدد يتضمن 
مواكبة دولية تضم )أيضا( الشركاء اإلقليميين الكبار، وتوافقا حول محددات واضحة إلطالق 

 «.مفاوضات، وروزنامة زمنية )إلنهائها(، ألنه كلما مر الزمن ابتعد السالم وزادت مخاطر التوتيرال
 19/6/5112، الشرق األوسط، لندن

 
 مستحيلة نظريًا مطّبقة فعلياً  السالبةالفائدة  

ال يمكن ألسعار الفائدة نظريًا أن تكون سالبة، ألن الناس ببساطة الرياض: -ربيعانبن  عبد هللا
ألف دوالر لتعود وتسترّد بعد فترة  111تسحب أموالها من المصارف، فال ي عقل أن تدخر مبلغ س

 ألف دوالر فقط، أي أن المصرف بداًل من إعطائك فائدة موجبة، حسم من مّدخراتك. 99زمنية 
 الحد»اقتصاديًا أيضًا، ال يمكن للفائدة أن تنزل تحت مستوى الصفر، ويسمى سعر الفائدة الصفري 

(، وهي النقطة التي يراها االقتصاديون مصيدة السيولة Zero Lower Band« )األدنى للفائدة
«Liquidity trap » وفقًا للتحليل الكينزي، وفيها يفّضل الناس االحتفاظ بالنقد بداًل من شراء أية

يومها، أن  يخطر في بال كينز بالطبع )لمأصول مالية ال تدّر أية عائدات، ألن الفائدة عليها صفر 
 تكون الفائدة سالبة(.
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واقعيًا، وبخالف السائد والنظري، يشهد العالم اليوم أسعار فائدة سالبة، حتى أن بعض حواسيب 
سنة، حيث أن أجهزتها غير  12المصارف وقعت في مشكلة مشابهة لحلول األلفية الجديدة قبل 

 د وغير منتظر.مبرمجة الحتساب فائدة بالسالب، ألن األمر فعاًل غريب وجدي
ن كانت اليابان بدأت بخفض سعر الفائدة اإلسمي لمعدالت سالبة في تسعينات القرن الماضي  وا 
لفترة قصيرة نتيجة الركود، فإن ما حدث خالل السنوات األخيرة التي أعقبت األزمة المالية، كان 

به ولو على سبيل  غريبًا وجديدًا وال يوجد في نظريات االقتصاد ودراساته ما يدعمه أو يتنبأ
 االفتراض.

 1111األوروبي خفض نسبة فائدة على الودائع إلى سالب « المركزي»فخالل العام الماضي، قرر 
ن  في المئة، وهذا الخفض باتجاه منطقة السالب كان األكبر واألكثر أثرًا على مستوى العالم. حتى وا 

، 5119السويدي في « المركزي»ية من كانت الفائدة السالبة بدأت في زمن ما بعد األزمة العالم
في  1142واستمّر عليها الى اليوم )أعلى نسبة فائدة سالبة حاليًا في العالم تسّجل في السويد عند 

المئة(. ثم حذا حذو البنك المركزي األوروبي كّل من الدنمارك وسويسرا، حين خّفضا أسعار الفائدة 
المئة، إال أن خطوة هذه البلدان الصغيرة ليست في  1102الى مستويات غير مسبوقة عند سالب 

نما بهدف عدم ارتفاع قيمة عمالتها في مقابل اليورو.  لتعزيز النمو كما هو هدف البنك األوروبي، وا 
فعليًا، ما يحصل في دول العالم الغربي ومعها اليابان وفقًا لوصف أستاذ االقتصاد والسياسة في 

قابل التوسع النقدي بالتوسع : »Barry Eichengreenيشنغرين جامعة بيركلي كاليفورنيا، باري إ
وهو ما يراه السلوك السائد لكبريات «. النقدي، وقابل خفض قيمة العملة بخفض قيمة العملة

 المصارف العالمية، وهو ما يحدث فعليًا على مستوى العالم.
مقصود هو سعر الفائدة بعض المحللين يخّفف من وطأة الحدث، ويرى أن سعر الفائدة السالب ال

اإلسمي وليس الحقيقي، وهو كالم ال ي قبل كثيرًا، فأرقام التضّخم في العالم الغربي كلها قريبة من 
الصفر، وبالتالي فإن الفائدة اإلسمية قريبة أو مساوية تمامًا للفائدة الحقيقية طالما معدل التضخم عند 

 الصفر.
ف التي تحتفظ بأية أموال لدى المصارف المركزية، إن سعر الفائدة السالب هو عقوبة للمصار 

وبالتالي فإن البنوك ليس أمامها خيار سوى أن تفرط في اإلقراض، وتدفع الناس الى االقتراض بأية 
وسيلة. وما لم تستطع فهي بين خيارين، إما أن تتحّمل بنفسها كلفة العقوبة المتمثلة في دفع الفائدة 

تمريرها للمودعين، أو أن تحسم من ودائع الزبائن ما يعادل قيمة الفائدة السالبة من خزائنها من دون 
أن بعض المصارف قّررت اتباع السياسة األولى، ما يشكل خطرًا  إلىالسالبة. ويشير بعض األرقام 

عليها ويضعف قدرتها المالية بالضغط على هامش أرباحها، ما يجعلها غير راغبة في اإلقراض 
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ًا آخر اتّبع السياسة الثانية، وهو الحسم من أموال المودعين حتى ولو بطريقة أصاًل. كما أن بعض
غير مباشرة برفع تكاليف اإلدارة والخدمات التي تقّدمها لهم، ما ينذر بهروب هؤالء المودعين 

 بأموالهم خارج النظام المصرفي كّله.
ودعون ببقاء أموالهم في ولكن، هل فعاًل أن الرقم صفر هو الحد األدنى الذي يقبل عنده الم

ن كان الصفر هو الرقم الحاسم، فلماذا ال يسحبون أموالهم حينما تنخفض الفائدة اليوم  المصارف؟ وا 
 عن الصفر؟

أن الصفر ليس الرقم  إلىأخيرًا، أشارت فيه « وول ستريت جورنال»اإلجابة جاءت في تقرير نشرته 
في المئة من مدخراتهم قبل أن يقدموا  3إلى  5قد الحاسم اليوم، بل إن الناس مستعّدون للسماح بف

على حفظ النقود في مخابئ داخل منازلهم. والسبب يعود إلى سهولة الصرف اإللكتروني، والمحفظة 
ضعفًا حمل بطاقات ووسائل  11الذكية، والشيكات، إذ وجدت دراسة أن كلفة حمل النقود تفوق بـ

في المئة.  5ية المدخرات من السرقة ستجعل كلفتها تفوق الدفع اإللكترونية الممغنطة. كما أن حما
ويختم التقرير بأن نظام الضرائب والمحاسبة الحديث ال يسمح لغير األفراد باستبقاء السيولة خارج 

 النظام المصرفي.
إن ما يقال عن حّد الفائدة الصفري األدنى الذي ساد طوال عقد ونيف، سرعان ما تبّين خطأه، وفي 

يرات العالمية والسياسات المالية التوسعية وغير المسبوقة في العالم من قبل، فإّن الحد ظّل التغ
، وربما الى 3وسالب  5األدنى للفائدة الذي يمكن أن يقبله المودعون ليس صفرًا بل نزل إلى سالب 

اًل عن أكثر من ذلك. ففي عالم يقوم على الصيرفة والمكننة والحواسيب، لم يعد مناسبًا السؤال أص
حفظ أموالهم السائلة تحت مخدات نومهم، فلم يعد ذلك موجودًا  إلىالحّد الذي سيعود فيه الناس 

 سوى في بعض األفالم السخيفة.
19/6/5112، الحياة، لندن  

 
 استراتيجية إسرائيل.. تغيرات بارزة 

 د. أسعد عبد الرحمن
فق استراتيجيات أدت إلى إخراج دول من استطاعت اآللة الحربية اإلسرائيلية هزيمة الدول العربية و 

ورغم أن قادة الدولة الصهيونية، منذ تأسيس «. معاهدات سالم»الصراع العربي اإلسرائيلي عبر 
، يؤمنون بالقوة العسكرية اإلسرائيلية كعنصر أساسي في المحافظة على بقاء الدولة «دولة إسرائيل»

، إال أن األحداث الدموية «العدو»لمعركة إلى أرض عبر توجيه الضربات االستباقية الخاطفة ونقل ا
المتسارعة في منطقة الشرق األوسط، تجبر إسرائيل على التفكير باستراتيجية جديدة. فالضربات 
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أسقطتهما الصواريخ الفلسطينية والعربية، ولم يعد ذانك « العدو»االستباقية ونقل المعركة إلى أرض 
ذات في الوقت الذي تستغل فيه إيران هذا الوضع لتوسيع نفوذها العنصران قادرين على الحسم، وبال

إسرائيل، في ظل تنظيمات دينية راديكالية، جاهزة لملء الفراغ. لذلك، طالب العديد من « حدود»قرب 
السياسيين والمحللين اإلسرائيليين بالبحث عن استراتيجية جديدة، بعد أن أسقطت االستراتيجية القديمة 

وليس دول، وبعد أن تبين لهم عظم مخاطر تأثيرات المحيط العربي على « يماتتنظ»السابقة 
 «.الداخل اإلسرائيلي»

الخامس عشر الذي نظمه مركز هرتسيليا مؤخرًا على « األمن القومي اإلسرائيلي»وقد ركز مؤتمر 
على البحث عن وسائل تحسين قدرة إسرائيل لمواجهة المخاطر الناجمة عن التحوالت التي طرأت 

 بيئتها اإلقليمية، واستغالل فرص مستجدة.
ر INSS« )معهد دراسات األمن القومي»، وفي بحث جديد معد خصيصًا لـ«رون تيرا»المقدم  (، يحذِّ

لمناطق عربية. « هندسة سياسية»إسرائيل من التورط في مغامرات مكلفة تستهدف محاولة القيام بـ
جاة من العاصفة اإلقليمية تكمن في اعتماد استراتيجية إن أفضل طريقة إلسرائيل للن»ويقول تيرا: 

، مدعومة بقدرة معّززة على تسديد ضربات بعيدة المدى، والتعاون مع القوى والدول «سور دفاعية»
إن البيئة المحيطة بنا آخذة في التبدل بشكل أساسي، »ويضيف: «. العربية التي تنجح في البقاء

د دخل العبون جدد إلى هذا الفراغ أقوى بكثير من الالعبين القدامى، وهناك فراغ يتكّون من حولنا، فق
التعاون اإلقليمي مع أكبر عدد ممكن من »بالقول: « تيرا»ويختم «. فإيران أقوى بكثير من سوريا

الالعبين هو مفتاح هذه االستراتيجية حتى لو تبين أن الكثير من هذه العالقات مؤقتة، وهشة، 
إسرائيل أن تسّلح وتشارك في تمويل مجموعات إثنية مثل: األكراد، والدروز، وسرية. وينبغي على 

وغيرهم. عالوة على ذلك، هناك إمكانية لتحقيق توازن مع جماعات محلية مثل )جبهة النصرة( في 
وفيما يخص المسألة األخيرة، يقول المحلل السياسي اإلسرائيلي «. جنوب مرتفعات الجوالن السورية

بالنسبة لكل من إسرائيل والنصرة، يبدو أن األهم هو منع إيران وحزب هللا من إقامة : »يعقوب البين
موطئ قدم لهما في هذه المنطقة، وبالتالي من الممكن التوصل إلى حالة من التجاهل المتبادل مع 

 إن إسرائيل»وفي سياق تبرير ما سبق، يأتي طرح وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون: «. النصرة
تتعامل مع األوضاع الحساسة في منطقة حدودها الشمالية بصورة غاية في الدقة، مثل مبضع 
الجرَّاح كي تتجّنب انقضاض كل القوى النشطة في تلك المنطقة عليها إذا ما أخطأت في 

 «.حساباتها
مي مجلس األمن القو »ولـ« الموساد»، الرئيس السابق لجهاز «إفرايم هليفي»وفي مقال الفت، كتب 

في السنوات األخيرة، أولى قادة الدولة وزنًا متزايدًا لمفهوم استراتيجي ثالث هو »، يقول: «اإلسرائيلي
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ردع العدو. وبناًء على ذلك، وفي حاالت كثيرة، تحّددت غايات هذه الحملة العسكرية أو تلك بهدف 
قدرات العدو وقدرات الحكومة الجديدة مطالبة بأن ال تستمع إلى استعراض حول «. إعادة الردع»

إسرائيل فيما يتعلق بالتصدي لألعداء فقط، بل أيضًا القيام بمراجعة جذرية لكل المفاهيم التي عملت 
ويختم هليفي قائال: «. إسرائيل بموجبها في العقود األخيرة ومراجعة األهداف التي وضعتها لنفسها

ائيل التي تحرص، منذ سنوات ثمة ضلع حيوي آخر للنهج األمني هو الجانب السياسي. فإسر »
عديدة، على تحقيق ردع متبادل مع كيانات غير دولتية ليست مسألة فلسفية فقط، فالحكومة مطالبة 
بأن تحّدد لنفسها بوضوح ما هو موقف إسرائيل من عدويها حزب هللا وحماس، وكذلك من السلطة 

وال يجوز أن ننسى قاعدة أخرى الفلسطينية، إذ ليس لدى إسرائيل قول صريح بشأن هذه المسألة. 
هي في صلب سلوكنا: المبادرة والسعي إلى االشتباك العسكري والسياسي مع الخصم، فالذي ال 

، جنرال االحتياط «عاموس يادلين»وعن هذه النقطة األخيرة يؤكد «. يبادر يترك الملعب للخصوم
ى المبدأ الذي و ضع في ، على ضرورة عودة إسرائيل إل«معهد دراسات األمن القومي»ومدير 

إلقاء المسؤولية على الدولة التي يستخدم العدو أراضيها لشن »خمسينيات القرن الماضي وستينياته: 
 «!هجمات ضد إسرائيل

19/6/5112أبو ظبي، االتحاد،   
 
 حركة المقاطعة: رد أخالقي 

 جيمس زغبي
متوقعًا « ات وفرض العقوباتالمقاطعة وسحب االستثمار »كان رد الحكومة اإلسرائيلية على حركة 

بشكل كبير. وقد عمد القادة اإلسرائيليون، في ضوء عجزهم عن إجراء أي نقد ذاتي، إلى صب جام 
 غضبهم على منتقديهم وضحاياهم.

خالل السنوات األخيرة، طبق عدد من الكيانات والجهات تدابير لمقاطعة إسرائيل، بينما يدرس 
ها القيام بإجراءات عقابية  أخرى، في محاولة إلحداث تغيير في السلوكيات اإلسرائيلية داخل بعض 

األراضي المحتلة. وتطالب الحكومات الغربية إسرائيل بوضع عالمات على المنتجات، توضح ما إذا 
كان منشأها المستوطنات في الضفة الغربية، لكي تميزها عن صادراتها األخرى. كما قررت بعض 

ميركية سحب استثماراتها من الشركات التي تؤيد االحتالل والمؤسسات الكنائس وصناديق التقاعد األ
االستيطانية. ونجحت جماعات طالبية أميركية وبريطانية في الفوز بأصوات تطالب مؤسساتها بدعم 

وأشارت أيضًا بعض المنظمات األكاديمية «. حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات»
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ين المشاهير، إلى نية مقاطعة إنتاج المؤسسات اإلسرائيلية في األراضي وبعض العلماء والممثل
 المحتلة.

وفي مواجهة حملة الضغوط الدولية المتزايدة، تخوض حكومة تل أبيب معركة دفاعية، وقد أشار 
معركة كبيرة ضد »نتنياهو أثناء حديث له في إسرائيل األسبوع الماضي إلى أن إسرائيل تخوض 

آخر ما ينبغي علينا فعله هو أن نطأطئ رؤوسنا ونسأل »، مؤكدًا أن «شويه سمعتهاحملة دولية لت
 «!أنفسنا أين الخطأ الذي ارتكبناه، ألننا ال نخطئ ولم نرتكب خطأ

وقد زعم نتنياهو أن الحملة هذه شكل جديد من أشكال معاداة السامية. وذهب آخرون في حكومته 
أو « اإلرهاب»بـ « عة وسحب االستثمارات وفرض العقوباتالمقاط»إلى ما هو أبعد، واصفين حركة 

 مساوين بينها وبين الجهود النازية لشيطنة أو محو اليهود!
وكرد مبدئي، فقد جّرم النظام القانوني في إسرائيل األنشطة التي تؤيد الحركة، واقتفى الموالون 

ة وسلطة الجمارك األميركية، إلسرائيل في الكونغرس أثرهم بتبني صيغة في كل من قانوني التجار 
المنظورين، من شأنها استهداف الدول أو الشركات التي تقاطع أو تعاقب أو تسحب أموالها من 

 إسرائيل بأي صورة.
تتصرف إسرائيل بوقاحة. فهي تصادر األراضي وتهدم المنازل الفلسطينية بال رادع أو عقاب، 

تقوم بمعاقبة السلطة الوطنية عن طريق رفض وتعتدي على الحريات األساسية للفلسطينيين، ثم 
تحويل إيرادات الضرائب، كما تساند التشريعات األميركية التي تعاقب وتسحب التمويالت من أي 

 كيان تابع لألمم المتحدة يعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
عضوًا  103بغالبية  وعدائية إسرائيل تجاه األمم المتحدة قصة قديمة، فعندما صوتت الجمعية العامة

مقابل ثالثة فقط لمصلحة وضع فلسطين كدولة، شجبت إسرائيل المنظمة العالمية ووصفتها بـ 
 «. مجموعة من الدول المعادية للسامية وديكتاتوريات العالم الثالث»

وأصرت إسرائيل على أن األمم المتحدة منظمة متحيزة ال أمل فيها، وعاجزة عن لعب أي دور 
أخذ مؤيدو إسرائيل يضغطون على الكونغرس األميركي لتمرير تشريع أحادي الجانب منصف! ثم 

 مناهض لفلسطين أو معادٍّ لألمم المتحدة!
18/6/5112، السفير، بيروت  
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 تكتيك "العدو الصديق" في التعامل مع "حماس" 
 أفرايم هليفي

مؤخرًا للتعبير عن  –دول دول وغير  –يضطر المزيد فالمزيد من الالعبين في الساحة الدولية 
عدو  - Frenemiesيسمونهم  بدأواالوضع الذي يكون فيه العب ما صديقا وعدوا في آن. وقد 

 صديق، وهي كلمة تضم فيها عبارتي العدو والصديق في آن واحد.
يقاتل ضد خصم ما، وهكذا يساهم  –صديق يدير منظومة عالقات مركبة مع محيطه  الالعب العدو
 في خدمة عدو آخر له.  مساهمة مهمة

، مثال، توجد في وضع حرب مع إسرائيل، بينما صراعها ضد منظمات أخرى في القطاع، «حماس»
 . إلسرائيل، يخدم االحتياجات األمنية إلمرتهاال تخضع 

من تلك التي يسمح بها الرأي العام الدولي  أكبرتتمتع بحرية عمل « حماس»فضال عن ذلك، فان 
 نجاعة تجاه الخصم المشترك. وأكثر رعأسإلسرائيل، وهي 

، جبهة النصرة، «حزب هللا» – أكبرفي الشمال الوضع أكثر تعقيدا، فعدد الالعبين غير الدول 
، الجيش السوري الحر، كل واحد من هؤالء يلحق خسائر باألرواح بأعداء «داعش»، «القاعدة»

حيال إسرائيل، ويحتمل أن ينشأ في  إسرائيل، والصراع بين الالعبين المختلفين يضعف كاًل منهم
 صديق من بين الالعبين. الشمال أيضًا عدو

 واقع جديد يحتاج استراتيجية وتكتيكا جديدين.
أوال، االعتراف بالفارق بين الالعبين غير الدول المختلفين والتعاطي مع كل واحد منهم بشكل محدد. 

 مصنوعون من عجينة واحدة. ابيونإره بأنهمفقد انتهى مفعول القول الذي يجمعهم جميعا 
. فمثل هذا النهج يمنع اإلرهابيينثانيا، هجر النهج المبدئي الذي يرفض كل اتصال سياسي مع 

 حيوية لغرض فهم الخصم والتأثير على طريقة تفكيره. أدواتإسرائيل من استخدام 
ثابة« المنفعة –الكلفة »ثالثا، تصنيف الالعبين حسب اعتبارات   م في مصلحتنا األمنية.من يساه وا 

ومضامين لخطاب جدي وموضوعي مع بعض الالعبين الجدد حسب مصالح  أسلوبرابعا، تصميم 
تلك وما يعطى لها بالمقابل. وبدال من سياسة  أوإسرائيل. ينبغي تقرير ما يطلب من هذه المجموعة 

وضاع األساس لصالح تغيير األ إلىدينامية، تسعى  أكثرالهدوء مقابل الهدوء يجب تطوير سياسة 
 الطرفين المتحاورين.

كي  أكبرخامسا، بدال من االنشغال في الحكم على الواقع الذي نعيش فيه، علينا أن نكرس جهدا 
نجد السبل للتعايش معه. فمثال، كلما اتسعت حركة المواد والبضائع الى قطاع غزة يتسع مدى 
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ود وفي وسائل االتصال الجديدة التي تحطم والغزيين في معابر الحد اإلسرائيلييناالتصال بين 
 ال أن نقيدها. نستنفذهاالحواجز والحدود المادية. يجب أن 

لفترة محدودة، من « حماس«لتصبح اتفاقا بين إسرائيل و األخيرةإذا ما نضجت االتصاالت 
وار ح استراتيجيةالضروري جعله مدماكا أول للسير في طريق جديدة. وعلى التكتيك أن يؤدي إلى 

مستمر. فتعزيز كل تسوية سيكون منوطا دوما بالعالقات التي بين مواطني إسرائيل من هذا الجانب 
 .اآلخرمن الحدود والعرب في جانبه 

نعطي الفلسطينيين ميناء  أنلقد اقتبس مصدر رسمي، مؤخرًا، يقول إن لدينا هدوءا حتى دون 
تثبت انه انقضى زمن  األخيرةالمحادثات  نتناول هذين الطموحين فان أنومطارًا في غزة، ودون 

 .أخرىصيغة الهدوء مقابل الهدوء. مثل هذا النهج يضمن جولة قتالية 
السبل  إيجادالخطاب الرسمي على الجانبين سيستمر، ولكن هذا ال ينبغي أن يمنع الطرفين من  إن

من القتال وكأنه ال  ستواصالن االستعداد للجوالت التالية« حماس«لحديث أقل قتالية. إسرائيل و
 يوجد بديل آخر. 

ما اندلعت الجولة الرابعة مع غزة كقدر دون أن تكون فحصت بدائل  إذاولعله حقا ال يوجد. ولكن 
ال يمكننا أن نقول هذا «. ال مفر منها»، فال يمكننا االدعاء بأنه فرضت مرة أخرى علينا حرب أخرى

 ظرة مباشرة ونقول هذا لمواطني إسرائيل.  للعالم، واالهم من ذلك ال يمكننا أن نوجه ن
19/6/5112، «يديعوت»  

19/6/5112، األيام، رام هللا  
 
 مليار دوالر جزيرة سياحية عل  ضفتي نهر األردن 4.5بتكلفة تبلغ  

 تمار درسلر
منذ أكثر من عقد تحّذر منظمات البيئة في إسرائيل من موت نهر األردن. العملية التي بدأت مع 

ولة أخذت تزداد، ومع تحول النهر إلى مصب مفتوح للمجاري أصبحت البيئة هناك كارثية. قيام الد
 الحياة. إلى األردنلكن هذا األمر توقف، وعاد نهر 

والسلطة  واألردنالدولية، التي تعمل في إسرائيل « أكوفيس»الماضي كشفت منظمة  األربعاءيوم 
 إعمارإعادة  إلىمليار دوالر، وتهدف  012تكلفتها  الفلسطينية، عن خطة مركبة وبعيدة المدى، تبلغ

 .5121كل المنطقة حتى العام 
رغم التكلفة الباهظة والحاجة إلى التنسيق بين ثالث سلطات منفصلة، إال أنهم متفائلون في المنظمة 
ولديهم سبب لذلك. منظمات البيئة وممثلون رسميون لم يشيروا في الخطة فقط إلى البعد البيئي بل 
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سياحية كبيرة  إمكانيةتشجيع النمو واالقتصاد، بناء على أن الحديث يتم عن منطقة ذات  إلىأيضًا 
 بالنسبة إلسرائيل وجاراتها. 

 اإلقليميومساهمة المشروع في االستقرار  األمنيةإضافة إلى ذلك فانه لم يفتهم التذكير باألهمية 
 والسالم.

 
 إعادة المقطوع

 113نهر إلى خط مجار مفتوح؟ في الماضي تدفق في نهر األردن قبل كل شيء، كيف تحول ال
مليار كوب من المياه في السنة. وحسب شهادات تاريخية من القرن التاسع عشر وبداية االستيطان 

 مترا.  61 – 01 إلىفي الغور، وصل عرض النهر 
النهر. حسب  إلىقة بالمئة بسبب حرف المياه المتدف 94وخالل السنين تراجع منسوب المياه بنسبة 

النهر تم  إلىبالمئة من المياه التي تتدفق  06، فإن «أكوفيس»جدعون برومبرغ من منظمة  أقوال
 بالمئة من األردن. 53بالمئة من قبل سورية و 52حرفها من قبل إسرائيل، و

هكذا، بعد عشرات السنين من وقف تدفق المياه، وتدفق المجاري من بيسان وأراضي السلطة 
بالمئة من التنوع البيولوجي. األسماك والحيوانات  21من  أكثرلسطينية واألردن فقد النهر الف

مجار. الوحيدون الذين تجرؤوا على الغطس في مياه النهر  إلىوالنباتات انقرضت وتحول النهر 
 ماذا يدخلون. إلىكانوا السياح المسيحيين الذين لم يعرفوا 

مليون  511ما اقتطعته. يفترض أن تقدم إسرائيل  إعادةالدول  نهر األردن فإن على إنقاذمن أجل 
غير  اإلقليميمليون كوب. وبسبب الوضع  91مليون كوب واألردن  111كوب في السنة، وسورية 

المستقر والحروب الداخلية، فان سورية غير مشاركة في المشروع، ويبدو أنها لن تكون مشاركة في 
 ولديهما سبب جيد لذلك. إصالحهواألردن تناضالن من اجل المستقبل القريب. لكن إسرائيل 

ألف شخص  611نهر األردن هو أحد خزانات المياه األكثر أهمية بالنسبة إلسرائيل. فأكثر من 
ألف فلسطيني ونصف مليون  26ألف إسرائيلي،  21يعيشون في غور األردن على جانبي الحدود: 

 قتصادي متدن.ا –، بعضهم الجئون في وضع اجتماعي أردني
قبل خمس سنوات تحملت إسرائيل المسؤولية وبدأت في معالجة النهر. في البداية لم ينجح التعاون 
مع الجانب األردني والفلسطيني، لكن الحكومة فهمت ضرورة الحفاظ على النهر، وقد فعلت ذلك 

 بشكل سياسي داخلي.
بي، وزارة البيئة والمجالس المحلية من خالل التعاون بين سلطات مصب طبرية ونهر األردن الجنو 

عيمق هيردين وعيمق همعينوت، أقيم موقع تكرير للمياه العادمة في بتنياه قرب طبرية. وقد بدأ هذا 
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نهر  إلىعاما من عدم تدفق المياه من طبرية  09، وبعد مرور 5113الموقع في العمل في العام 
كم من النهر في الجزء الجنوبي من طبرية  15ماليين كوب من المياه الصالحة. و 9األردن، تدفق 

 مليون كوب من المياه الصالحة الى النهر في كل سنة. 31، وتنوي إسرائيل ضخ إصالحهتم 
، وأيضًا النباتات، في العامين إعمارهايمكن أن نالحظ عودة الحيوانات إلى المنطقة التي تم 

مركز تكرير للمياه العادمة، سيفتتح العام  نشاءإ. وهم يعملون اآلن في الجانب األردني على األخيرين
القادم، وسيساعد على استمرار أعمار النهر. وبمفاهيم بيئية فان الحديث يدور هنا عن حلم وعن ثورة 

 حقيقية.
 

 جسر للسالم
رغم »، يقول برومبرغ بتفاؤل. «قررت الحكومة األردنية تبني الخطة المتعلقة بالجانب األردني للنهر»

موقع  إنشاءزال هناك عمل في مجال تكرير المياه العادمة في األردن، إال أنهم انتهوا من  أنه ما
موقع مشابه في منطقة أريحا. الخطة  إنشاءالتكرير في الشمال. السلطة الفلسطينية أيضًا أنهت 

 111 إلىالحكومية اإلسرائيلية تعمل بشكل يستحق التقدير، واؤمن أننا سنصل في نهاية المطاف 
 «.كانت تبدو غير ممكنة قبل خمس سنوات أشياءمليون كوب من المياه. وهذه 

الماضي، شارك رئيس سلطة غور األردن عن الجانب  األسبوعفي المؤتمر الذي عقد في األردن، 
، عضو الكنيست أيوب قرا، اإلقليمياألردني، سعيد أبو هامور، ونائب الوزير اإلسرائيلي للتعاون 

الكنيست ميراف ميخائيلي، عومر بار  وأعضاءة الزراعة الفلسطيني، عبد هللا لحلوح، ونائب وكيل وزار 
تدعم الخطة اقتصاديا أيضًا، وشخصيات رفيعة من  أوروبيةليف ويوسي يونا، وممثلون من دول 

 البنك الدولي.
مسؤولية  نهر األردن مهم بشكل خاص بالنسبة لماليين المؤمنين من أرجاء العالم، وعلى عاتقنا تقع»

ال أشك أن هذه »، قال عضو الكنيست قرا. «ومن اجل الجمهور اإلسرائيلي أجلهمإعماره، من 
الخطة ستجد صداها في أرجاء العالم، وستوجد عددا ال يحصى من الفرص لسكان المنطقة. علينا 

 «.مكافحة التطرف وبناء جسور السالم مع دول العالم
سلطة غور »كومة األردنية، أعلن عن االلتزام بهذه الخطة: سعيد أبو هامور، الممثل الرسمي للح

النهر، ونحن نعمل بالتعاون مع الجانب اإلسرائيلي من اجل  إعماراألردن بذلت جهدًا كبيرًا من اجل 
 عدم تلوث نهر األردن. 

المسؤولية عن جفاف النهر مشتركة، فهي تسري على الجانب اإلسرائيلي واألردني والسوري، بسبب 
عدد كبير من السدود واآلبار التي عملت على تجفيف تدفق نهر اليرموك. تقريبا ليس لدينا  امةإق
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مصدر أساسي للمياه  إلىبحر في األردن لكي نستخدمه لتحلية المياه، لذلك فان تحويل نهر األردن 
قليميولتطوير اقتصادي  عمل هو أمر ضروري، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية والدفاع عنه. سن وا 

 «.معا من اجل المصالح المشتركة لكل شعوبنا
دولة ومؤسسات دولية  51األمل مشترك وكذلك الميزانية. وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن 

 أظهرت اهتمامها بالخطة وبطرق التمويل. 
لهذا ليس »، قال برومبرغ. «5121مشروعا يصل تاريخها حتى  150المشروع يتكون عمليا من »

تجنيد أو استثمار كل المبلغ من البداية كشرط مسبق، ويمكن البدء في تمويل  لىإهناك حاجة 
 «.مشاريع قصيرة المدى، تقدر تكلفتها بنحو نصف مليار دوالر تقريبا

نهر األردن، ومعالجة مصادر تلوثه؟ في القائمة  إعمار إلى إضافةماذا يوجد على جدول العمل 
ي الحكومات: تطوير السياحة في المنطقة التي يمكنها مجموعات عمل مشتركة لممثل إيجاديمكن 

قامةعمل جديدة، وتطوير مدينة أريحا  أماكنتقوية االقتصاد المحلي وخلق  الحدائق المشتركة  وا 
والمدن الجديدة في غور األردن، وتطوير الزراعة، وبناء البنى التحتية وفتح الشوارع والمواصالت 

 العامة.
طنجرة ضغط تغلي، فان التأكيد على الموضوع  األوسطيعتبر فيها الشرق تحديدا في الفترة التي 

هذه الخطة ليست فقط بيئية، وهي ال تخص فقط حزب »البيئي يخلق شيئا من الحياة الطبيعية هنا. 
 ، يقول برومبرغ. «الخضر

في  الحوض كله وخلق االستقرار، وال سيما إعمارنهر األردن بل عن  إعمارالحديث ليس فقط عن »
 الفترة التي تغلي. 

هذا هو أيضًا السبب وراء اهتمام األردنيين والفلسطينيين، حيث يعتبرون الخطة فرصة لخلق جزيرة 
 وجهات راديكالية األخرى.« داعش»من االستقرار االقتصادي، وبالتالي تقليص تأثير 

«معاريف»  
19/6/5112، األيام، رام هللا  
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