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 ،بنيامين نتنياهو ،ائيليةتصريح صحايف لرئيس احلكومة اإلسر

ملتزم احلفاظ على القانون بقدر التزامه تعزيز يقول فيه إنه 

  يف الضفة الغربيةاالستيطان 

 ]مقتطفات[ *.٧/٦/٢٠١٢

أنه اتفق مع رئيس  [....]] شاس[أعلن وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي أريئيل أتياس 

وحدة سكنية جديدة يف مستوطنات  ٥٥١ احلكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء

  ]. الضفة الغربية[يهودا والسامرة 

أريئيل، ومعاليه : وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على املستوطنات التالية

وحدة سكنية جديدة تعهد  ٣٠٠وسُتضاف هذه الوحدات إىل . أدوميم، وآدم، وإفرات، وكريات أربع

مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخالء حي غفعات هأولبانا يف رئيس احلكومة نفسه ببنائها يف 

  .احملكمة العليا يف هذا الشأن هذه املستوطنة بناء على القرار الصادر عن

وعلى ما يبدو فإن رئيس احلكومة يهدف من وراء هذه اخلطوة إىل إرضاء املستوطنين 

اص بشرعنة البؤر االستيطانية مشروع القانون اخل [....]وأحزاب اليمين يف إثر إسقاط الكنيست 

، ويف الوقت نفسه يهدف إىل توجيه رسالة إىل األسرة الدولية ]احملتلة[غير القانونية يف املناطق 

فحواها أن قراره بشأن تنفيذ إخالء احلي يف بيت إيل، وإسقاط مشروع القانون املذكور، ال يعني 

  ].  احملتلة[ناطق أنه يدير ظهره ملستقبل االستيطان اإلسرائيلي يف امل

                                                            

   :اإللكتروين" مؤسسة الدراسات الفلسطينية"موقع : املصدر  *
http://www.palestine-studies.org/files/nashra/7-6-2012.pdf 

ُترجمت هذه املقالة عن صحيفة و. وأدىل نتنياهو بهذا التصريح يف سياق مؤتمر صحايف عقده يف ديوانه
  .اإلسرائيلية "معاريف"
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 مؤتمراً نتنياهو احلكومة رئيس عقد القانون مشروع الكنيست إسقاط إثر ويف
 تعزيز التزامه بقدر القانون على احلفاظ ملتزم أنه فيه أكد ديوانه يف خاصاً صحافياً

 فادحة أضراراً  يلحق أن شأنه من كان القانون مشروع وأن ،]احملتلة[ املناطق يف االستيطان
  [....]. إقراره حال يف باالستيطان

[.......]  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


