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٣

  شؤون سياسية
  

   االحتالل ومستوطنيهُتطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم"  الفلسطينيةالخارجية"

 

بـسرعة فـتح تحقيـق   طالبت وزارة الخارجيـة والمغتـربين، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،- وفا-اهللا  رام
 .شعبنا رسمي في جرائم االحتالل ومستوطنيه، المتواصلة بحق أبناء

بلـدة كفـر  ، إرهـاب المـستوطنين واعتـداءهم علـىاالثنـين أمـسالخارجيـة فـي بيـان صـحفي،  وأدانت
المــواطنين وخــط شــعارات عنــصرية  ٕمالــك شــرق رام اهللا، واقــدامهم علــى إعطــاب عجــالت مركبــات عــدد مــن

 .معادية للفلسطينيين والعرب

والملحـوظ  اعتداءات المستوطنين المتواصلة حلقة من حلقـات التـصعيد اإلسـرائيلي الحـالي واعتبرت
مـصادقة حكومـة االحـتالل بـاألمس  فـيضد شعبنا وأرضه ومنازلـه وممتلكاتـه ومزروعاتـه، كمـا هـو حاصـل 

شـرقي بيـت لحـم، وتـصعيد عمليـات هـدم المنـازل بالجملـة  على تقطيع آالف أشجار الزيتون الواقعة جنـوب
ٍواخالء أراض فلسطينية  كما هو في محيط جدار الفصل العنـصري فـي القـدس المحتلـة والعيـسوية وغيرهـا، ٕ

االحـتالل بأذرعـه المختلفـة  نين غـرب بلـدة يعبـد، وتغـولًوتوسيع بؤرة اسـتيطانية أيـضا علـى حـساب المـواط
 .على القدس ومقدساتها ومواطنيها

ًاسـتفزازيا واضـحا  ًإلى أن التفاخر اإلسرائيلي باالستيطان واالستيالء على األراضي بلـغ حـدا وأشارت
ن المحتلـة المـشروع االسـتيطاني فـي هـضبة الجـوال في االحتفاليـة التـي حـضرها نتنيـاهو وفريـدمان إلطـالق

 .الذي سمي باسم الرئيس ترمب

المحتلـة،  أن تـصعيد اسـتباحة قـوات االحـتالل ومليـشيات المـستوطنين لـألرض الفلـسطينية وأكـدت
ًوالتــصرف بهــا دون حــسيب أو رقيــب أو رادع يعتبــر اســتخفافا ممنهجــا ًواســقاطا متعمــدا للقــانون الــدولي  ُ ً ٕ

رخ إلرادة الــسالم الدوليــة وللــدول التــي تــدعي الحــرص علــى صــا ٍوالــشرعية الدوليــة وقراراتهــا، كمــا أنــه تحــد
 .اإلنسان وتحقيق السالم على أساس حل الدولتين مبادئ حقوق

توثيـق تلـك   والدوليـة بـسرعةواإلقليميـةالخارجيـة المنظمـات الحقوقيـة واإلنـسانية المحليـة  وطالبـت
ًتح تحقيـق رسـمي فـي تلـك الجـرائم وصـوال فـ ًالجرائم توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية، وحثهـا علـى سـرعة

  .لمحاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

  ١٨/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  

  



 
٤

  *قراءة في تموضعه االستراتيجي: ً عاما٧١الكيان اإلسرائيلي بعد 
  

 *محسن محمد صالح. د :بقلم

ًاحتفل الكيان اإلسرائيلي مؤخرا بذكرى إنشائه الحادية والسبعين، وهو بحالة من الزهو والعلو 
غير أن حقائق األمور تكشف عن . الكبير، لشعوره بالوصول إلى أفضل حاالته االستراتيجية منذ تأسيسه

ًتمرار وجود تحديات ومخاطر، يمكن أن تتنامى مستقبليا لتفقده األسس التي يرتكز بقاؤه عليها في أمنه اس
  .واقتصاده وتجمعه االستيطاني

يحاول هذا المقال أن يستعرض بشكل مكثف حالة التموضع االستراتيجي اإلسرائيلي، من حيث 
  .إنجازاته االستراتيجية والمخاطر المحتملة

  :الستراتيجيةاإلنجازات ا

  :تتلخص أبرز المنجزات االستراتيجية للكيان اإلسرائيلي في تسع نقاط

ًنجح الكيان اإلسرائيلي في أن يحقق هدفا صهيونيا مركزيا، عندما  :التجمع األكبر ليهود العالم .١ ً ً
 فمع احتفاالته بذكرى إنشائه الحادية والسبعين كان يعلن عن. أصبح التجمع األكبر ليهود العالم

  .من يهود العالم% ٤٦.٥ ألف يهودي يشكلون نحو ٧٤٠وجود نحو سته ماليين و

في معظم حروبه العربية، ونجح في ) بدعم دولي(نجح الكيان اإلسرائيلي  :وضع عسكري متفوق .٢
ويصنف جيشه اآلن ضمن أقوى جيوش . االستيالء على كل فلسطين، وعلى هضبة الجوالن

ًتقدما على مستوى عالمي خصوصا في إطار الدعم والتعاون العالم، ويمتلك أسلحة هي األكثر  ً
ًويمتلك تفوقا . األمريكي، ولديه صناعة سالح متقدمة تنتج معظم أنواع األسلحة والذخائر

ًهذا فضال عن الدعم العسكري الال .  قنبلة نووية٢٠٠ًاستراتيجيا من خالل امتالك ما يزيد عن 
  .ًمحدود خصوصا من الطرف األمريكي

بالرغم من المناكفات التي تشوب الساحة السياسية اإلسرائيلية، وكثرة  :ام سياسي مستقرنظ .٣
األحزاب وتعدد اتجاهاتها اليمينية واليسارية والدينية، إال أنها بشكل عام متفقة على األساسيات 

. ّوقادرة على إدارة خالفاتها ضمن منظومة سياسية فعالة. واألطر العامة للمشروع الصهيوني
وما زالت متمكنة من اإلدارة التكتيكية واالستراتيجية للمسار الصهيوني العام؛ مع الحفاظ على 
ًمظهر علماني عام مقبول غربيا، واالحتفاظ بجوهر قومي وديني فعال، يمارس كافة أشكال 

  .ّالعنصرية ضد الشعب الفلسطيني

قتصادية متقدمة توازي نجح الكيان اإلسرائيلي، في تحقيق أوضاع ا :وضع اقتصادي متقدم .٤
الدخل “حيث وصل . مثيالتها في الغرب األوروبي، وفي إيجاد بيئة جاذبة لالستيطان اليهودي

 مليار دوالر أمريكي، بينما وصل دخل الفرد ٣٦٩ إلى نحو ٢٠١٨سنة ” القومي اإلسرائيلي
  .ً دوالرا٤١,٥٦٠السنوي إلى نحو 



 
٥

ًسرائيلي تفوقا كبيرا في المجاالت الصناعية حقق الكيان اإل :تفوق صناعي وعلمي وتكنولوجي .٥ ً
، وهو يعد من بين البلدان األولى في العالم في هذه Hi-Techوالتكنولوجية المتقدمة  ُ

 مليار ٥٠.٥وقد وصلت صادراته من التكنولوجيا المتقدمة بكافة أشكالها ما قيمته . المجاالت
لكمبيوترات وبرامج الكمبيوتر، وخدمات ، وتشمل المعدات اإلليكترونية، وا٢٠١٨دوالر سنة 

  .وغيرها… االتصاالت ومعداتها، والطيران، والمعدات الطبية، والذكاء الصناعي

بدعم (حيث تمكن الكيان اإلسرائيلي من فرض نفسه  :دعم دولي ونفوذ عالمي غير مسبوق .٦
ًة خصوصا بعد وعالقاته السياسي” شرعيته“في البيئة الدولية، وعزز من دائرة ) غربي أمريكي

على تموضعها ” إسرائيل“وحافظت . اتفاقيات أوسلو ومسار التسوية العربي الفلسطيني معه
ّكدولة فوق القانون، تمارس كافة أشكال االحتالل واالضطهاد والحصار ضد الشعب الفلسطيني، 

 األمريكي والدعم الغربي ألي محاوالت لفرض” الفيتو“دونما حسيب أو رقيب، ويقف خلفها 
كما . وأمكنه بذلك تجاوز وتجاهل مئات القرارات الدولية الداعمة للحق الفلسطيني. قرارات عليها

  .ًمدخال للرضا األمريكي” إسرائيل“أن الكثير من دول العالم أخذ يعد العالقة مع 

نجح الكيان اإلسرائيلي في توظيف اتفاقيات التسوية السلمية،  :إدارة مسار التسوية السلمية .٧
فقامت عشرات الدول بعمل عالقات . ًوصا اتفاقيات أوسلو مع الجانب الفلسطيني، لصالحهوخص

من تحييد القوى العربية األساسية من دائرة الصراع، ” إسرائيل“ّ، وتمكنت ”إسرائيل“سياسية مع 
في الوقت . ّكما تمكنت من تحييد جزء كبير من القوى الفلسطينية التي التزمت بمسار التسوية

بحيث … ً تابعت فيه مشاريع التهويد واالستيطان في الضفة الغربية وخصوصا في القدسالذي
ُمن محتواه، ليحاول الصهاينة إغالق الملف الفلسطيني، وفرض ما يسمى ” حل الدولتين“أفرغ 

  .بالتعاون مع الواليات المتحدة” صفقة القرن“

فالسلطة  :ية إلى أداة وظيفيةتقزيم المشروع الوطني الفلسطيني وتحويل السلطة الفلسطين .٨
الفلسطينية التي نشأت على أمل أن تتحول إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من 

؛ تحولت مع الزمن إلى كيان وظيفي يخدم أغراض االحتالل أكثر مما يخدم ١٩٦٧حزيران 
مارس التنسيق ويصرف ميزانيات ضخمة على أجهزته األمنية التي ت. تطلعات الشعب الفلسطيني

  .األمني مع االحتالل وتطارد قوى المقاومة، بينما تربط عجلتها االقتصادية باالحتالل نفسه

ًوخصوصا فيما يتعلق بالعالقات الرسمية المعلنة وغير المعلنة  :اختراق البيئة العربية واإلسالمية .٩
في مسار التطبيع ” تهرول“بل إن العديد من البلدان أخذت . مع البلدان العربية واإلسالمية
ً قبل أن يقدم الجانب اإلسرائيلي أيا من األثمان "صفقة القرن"وبناء العالقات، وتتجاوب مع  ُ

 .المفترضة للتسوية السلمية

  



 
٦

  

  :التحديات والمخاطر

في المقابل، يتعرض الكيان اإلسرائيلي إلى عدد من التحديات والمخاطر، التي يمكن أن تتطور إلى 
  .ي المستقبل الوسيط والبعيد ف"تهديد وجودي"

بحيث  :صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتنامي أعداد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية .١
تجاوزت أعداد الفلسطينيين أعداد اليهود في هذه األيام، ويتوقع أن تزيد أعداد الفلسطينيين عن 

 "القنبلة الديموغرافية"هذه .  ألف نسمة خالل السنوات الخمس القادمة٣٠٠أعداد اليهود بنحو 
ًتشكل تحديا كبيرا للمشروع الصهيوني ومستقبل الصراع على هوية األرض المحتلة ً.  

بالرغم من التزام قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية  :تنامي قوة المقاومة الفلسطينية .٢
ة معارضة لمسار بمسار التسوية، إال أن قوى المقاومة الفلسطينية حافظت على أغلبية شعبي

وتحول قطاع غزة إلى قلعة للمقاومة المسلحة مع تطور إمكاناته . التسوية واتفاقيات أوسلو
القتالية وقدراته الصاروخية، ووجود أكثر من ستين ألف مقاتل، وخوضه ثالثة معارك بطولية 

ّمشرفة ضد العدوان اإلسرائيلي، وصموده في وجه الحصار على مدى  وله إلى ً عاما، وتح١٢ُ
ًهذا فضال عن األداء البطولي للمقاومة في الضفة بالرغم من الصعوبات . حالة إلهام عالمية

  .الكبيرة التي تواجهها

ّ في التحول إلى "إسرائيل"وفشل   ،"إسرائيل"استمرار البيئة الشعبية العربية واإلسالمية المعادية لـ .٣
 التطبيعي اإلسرائيلي في اإلطار الرسمي وبقاء معظم دائرة االختراق. كيان طبيعي في المنطقة

ّما يعني أن أي حالة تغيير في المنطقة تعبر عن . الخجول والمفروض على شعوب المنطقة
ًتطلعات الشعوب، ستعيد الكيان اإلسرائيلي إلى المربع األول ليبقى محاصرا في بيئة معادية، 

  .زمني الوسيط والبعيدستتحول إلى خطر وجودي مع تطور موازين القوى في المدى ال

بالرغم من نجاح الطرف اإلسرائيلي في إدارة مسار التسوية لصالحه طوال  :أزمة مسار التسوية .٤
الفترة الماضية؛ إال أن سلوكه السياسي الجشع والمتعجرف قد أغلق مسارات الوصول إلى 

ويفتح فشل مسار . وفق معايير األطراف الفلسطينية والعربية المستعدة لذلك” معقولة“اتفاقات 
ٕالتسوية المجال أمام الشعب الفلسطيني للتوحد من جديد أمام خيار المقاومة، والغاء المكاسب 

  .اإلسرائيلية التي سبق تحقيقها

، وقوى المقاومة "الخطر اإليراني"بما في ذلك  استمرار المخاطر الخارجية على الكيان اإلسرائيلي، .٥
الت عودة موجة جديدة من الثورات في المنطقة، وهو ما في المحيط الجغرافي لفلسطين، واحتما

ًيعده الكيان اإلسرائيلي خطرا استراتيجيا ً كما أن البيئة الشعبية الداعمة للمقاومة حاضرة بقوة . َ
  .في محيط فلسطين وفي البلدان العربية واإلسالمية



 
٧

 على استيعاب بالرغم من قدرة المجتمع اإلسرائيلي الصهيوني :أزمات المجتمع الصهيوني .٦
مهاجريه من أكثر من مائة بلد، ممن يتحدثون عشرات اللغات، ونجاحه النسبي في إدارة 
ًاختالفاتهم إال أن ثمة شروخا في البيئة الصهيونية يمكن أن تتسع، خصوصا عندما تتراجع  ً

 إلى "عادأرض المي"األوضاع األمنية وتتردى األحوال االقتصادية، فتتزايد الرغبة بشكل واسع بترك 
كما أن ثمة فروقات حقيقية متعلقة باألصول الشرقية والغربية لليهود، وباالنتماء . مناطق أفضل

ًفضال عن تفشي مظاهر الفساد واالنحالل والرغبة في حياة . وااللتزام الديني أو العلماني
  ."جيل التأسيس" اإلسرائيلي، واندثار "المقاتل"الرفاهية والمتعة، وتراجع نوعية 

وبقاء أكثر من ثالثة أرباع فلسطينيي الخارج  محافظة فلسطيني الخارج على هويتهم الوطنية، .٧
مقيمين في البيئة االستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة، ورفضهم لكافة أشكال التوطين، 

  .وتطويرهم لمؤسسات وجمعيات تؤكد على حقهم في العودة وعلى تحرير فلسطين

اتجاهات شعبية متزايدة على مستوى  رائيلي الدولي الواسع، إال أن ثمةبالرغم من النفوذ اإلس .٨
وثمة تزايد في النظرة الشعبية السلبية للكيان اإلسرائيلي   عالمي تتعاطف مع الحق الفلسطيني،

ًحتى في الواليات المتحدة والبلدان الغربية، كما أن هناك تصاعدا وتناميا لقوة حركات مقاطعة  ً
ً وهو ما يمثل قلقا متزايدا لدى الجانب اإلسرائيليBDSدي أس  البي "إسرائيل" ً.  

والطغيان التي يشهدها المشروع الصهيوني لم يسبق لها مثيل؛ ” العلو“وبشكل عام، فإن حالة 
لكن مجموعة المخاطر والتحديات التي يواجهها كبيرة وحقيقية، ويمكن أن تبدأ بقلب الموازين في المدى 

  .الوسيط المنظور

  .٢٢/٥/٢٠١٩  تركيا،–) مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية( تي آر تي "TRT”موقع : المصدر* 

  مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات* 

 ١١ ص١٨/٦/٢٠١٩السبيل 

***  

  

  

  

  

  

  



 
٨

  اعتداءات

   فلسطينيا ويواصل استهداف بلدة العيسوية٢٢االحتالل يعتقل 
 

   كامل إبراهيم-القدس المحتلة  

اعتبر محافظ القدس عدنان غيث ان ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من مواصلة مصادرة 
أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من اجل 

أي نشاطات السيطرة على االرض الفلسطينية وسياسة التضييق على المقدسيين والتوصية األمنية بمنع 
فلسطينية في مدينة القدس والتهديد بعقوبات بالسجن جنائية تصل الى السجن يأتي في إطار السياسة 

الهادفة الى تصفية القضية » صفقة القرن«االستعمارية التي تنتهجها دولة االحتالل وتطبيقا لما يسمى بـ 
  .الفلسطينية

مشاريعها ومصالحها االستعمارية دون وأكد غيث ان سلطات االحتالل تشرعن قوانيها لخدمة 
االلتفات او ادنى مراعاة للقوانين الدولية واالنسانية التي ترفض الوجود االستعماري في مدينة اقرت 

  . دولة في العالم بانها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة١٣٨الشرعية الدولية وباغلبية اكثر من 

دم قانونية االخطارات التي وزعتها سلطات االحتالل وأشار في بيان صدر عن مكتبه امس الى ع
 منشأة سكنية في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بذريعة قربها من جدار الفصل ١٥بهدم 

العنصري الغير قانوني من اساسه واخطارات هدم واخالء ومصادرة مساحات واسعة من اراضي بلدة 
ان كافة الشقق السكنية حاصلة على تراخيص فلسطينية العيسوية بحجة اقامة حديقة تلمودية، موضحا 

اال ان ما يسمى المحكمة العليا االسرائيلية اجازت هدم  «A» كون المنطقة المقامة عليها تقع في مناطق
هذه المنشآت لقربها من الجدار العنصري ما ينذر بخطر كبير يهدد آالف البنايات السكنية المقامة 

   من شمال المدينة المقدسة الى جنوبهابمحاذاة الجدار العنصري 

كما اكد ان ما يجري في منطقة العيسوية ما هو اال عربدة من بلدية االحتالل لالستيالء على 
االراضي الفلسطينية رغم وجود اتفاق قانوني بين االهالي والبلدية العادة تنظيم وهيكلة هذه االراضي 

الحائط هذا االتفاق وتعمل على فرض امر واقع للسيطرة على والمنطقة برمتها اال ان البلدية ضربت بعرض 
   االرض

ولفت الى اساليب الغش والتزوير والخداع التي تمارسها كافة الدوائر االسرائيلية الرسمية 
واالستيطانية لبسط السيطرة على البلدة القديمة والعقارات التاريخية التي تعتبر اوقاف ال يمكن بيعها 

 قام بالبيع ال يملك الحق في ذلك اال انه تواطأ مع الجمعيات االستيطانية لتمرير الصفقة اضافة الى ان من
   والتي لن تلغي باي شكل من االشكال الوجود الفلسطيني العربي االزلي في هذه المدينة المقدسة
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وقال ان ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتهويد القدس وتغيير معالمها ومصادرة مزيد من 
راضي في عموم انحاء الضفة الغربية وهدم المنشآت الفلسطينية يأتي في سياق تكريس احتاللها األ

العسكري واالستعماري االستيطاني وبشكل نتسارع من اجل منع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته 
التي ادت إلى الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا الى الحواجز االحتاللية 

ًعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، بهدف بسط السيطرة عليها وتهويدها، واصبحت مسرحا لقتل 
  .ٕواعتقال واهانة الفلسطينيين، وانتهاكا لحريتهم في الحركة والوصول الماكن عملهم وعبادتهم

لة االحتالل بضم وأشار الى الدعم االميركي المطلق الفتا الى تصريحات السفير األميركي لدى دو
ٕاراضي الضفة الغربية واعالن نتانياهو صراحة عشية االنتخابات الماضية عزمه على ضم أجزاء واسعة 
من أراضي الضفة الغربية الى إسرائيل تؤكد بشكل قاطع على ان دولة االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة 

ضي الفلسطينية المحتلة وضمها االميركية تعمالن بشكل مدروس تكريس االحتالل اإلسرائيلي لألرا
  .إلسرائيل

وواصلت سلطات االحتالل االسرائيلي، امس، استهدافها لبلدة العيسوية وسط القدس المحتلة 
  .وسكانها وممتلكاتهم

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، إن قوات االحتالل عادت امس واقتحمت البلدة 
المثبتة في » إعاقتها عمل كاميرات المراقبة«مواطنين الحرجية بحجة ًمجددا وشرعت بخلع أشجار ال
  .المنطقة الجنوبية الغربية للبلدة

ّوتأتي حملة امس بعد حملة واسعة يوم أمس األول وزعت خاللها طواقم تابعة لبلدية االحتالل في 
  .منطقةٕالقدس اخطارات هدم واخالء ألراض في البلدة لصالح انشاء حديقة تلمودية في ال

 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق في ٢٢واعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح امس، 
  .الضفة الغربية

ألجهزة األمن وتم نقلهم للتحقيق » مطلوبون«وقال متحدث عسكري، إن المعتقلين في الضفة 
  .«الشاباك«معهم من قبل ضباط جهاز 

فيما تعرضت قواته إللقاء قنبلة . رية العيزريةوأشار إلى أن قواته صادرت قطعة سالح في ق
  .أنبوبية عند حاجز الجلمة دون إصابات أو أضرار

المسجد األقصى المبارك، على شكل مجموعات، ) الفترة الصباحية( مستوطنا أمس ١٣٩واقتحم 
  .من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات االحتالل

طنون خالل جوالتهم االستفزازية الى شروحات حول ُأسطورة وُأكذوبة الهيكل واستمع المستو
  .المزعوم قبل مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة
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فيما هدمت قوات االحتالل أربع غرف سكنية من الطوب والصفيح، وخاليا شمسية، في خلة 
  .الضبع في المسافر الشرقية لبلدة يطا جنوب الخليل

جان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في الجنوب راتب الجبور إن وقال منسق الل
قوات االحتالل، داهمت منطقة خلة الضبع في المسافر الشرقية ليطا، وهدمت أربع غرف سكنية من 
الطوب والصفيح للمواطن محمد علي جابر الدبابسة، وخاليا شمسية، واعتدت على المواطن جابر 

  .ب المبرحالدبابسة بالضر

 من بدو النقب، امس، خالل مواجهات وقعت بين أفراد من الشرطة اإلسرائيلية وسكان ١٠وأصيب 
  .قرية بير هداج في النقب بعد اقتحامها

ما . وحاول أفراد الشرطة اإلسرائيلية إخالء بعض المنازل بهدف هدمها بحجة عدم البناء القانوني
وفق ما أورده .  من سكان القرية بينهم امرأة١٠لى إثرها أدى الندالع مواجهات مع السكان أصيب ع

  .موقع صحيفة معاريف

وقرية بير هداج، من القرى البدوية الواقعة جنوب صحراء النقب، ويسكنها بدو العزازمة، وهي 
، وهي غير مرتبطة بشبكة الكهرباء، وتعاني من سياسة هدم ٢٠٠٤قرية لم تعترف بها إسرائيل حتى عام 

  .حيث يقطن بها نحو ستة آالف نسمةالبيوت، 

  ١٢ص/١٨/٦/٢٠١٩الرأي 

***  

  تقارير

  بالقدس المنازل هدم عمليات تصاعد من تحذيرات

 

 االجتماعيـــة للحقـــوق القـــدس مركـــز مـــدير حـــذر – القـــدس – وكـــاالت – اليـــوم فلـــسطين فـــضائية
 شـكل علـى المحتلـة القـدس فـي المـواطنين لمنـشآت الهـدم عمليـات تـصاعد مـن الحموري زياد واالقتصادية

 .األهالي بحق إسرائيلي جماعي عقاب

 بـاهر وصـور قلنـديا مـن كل في الهدم عمليات إلى االثنين، صحفية تصريحات في الحموري وأشار
 .المحتلة القدس في البستان وحي وسلوان

ــتم الواســعة الهــدم عمليــات أن وأوضــح  خاصــة منــشآت إقامــة لــصالح ممــنهج مخطــط إطــار فــي ت
 الربابـة حـي فـي "الوطنيـة الحديقـة"بــ تـسمى مـا إقامـة االحـتالل نية إلى ًمشيرا المناطق، هذه في باالحتالل

 .المستهدف
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 الــسكن، بموضــوع يتعلــق فيمــا ًتحديــدا صــعوبة، تــزداد القــدس فــي المقبلــة المرحلــة مالمــح أن وأكــد
 هـذه بعـض أن ًمبينـا جـائي،ف بـشكل تنفـذ قـد والتـي الهدم، بعمليات المتعلقة األوامر عشرات هناك أن ًمبرزا

 .االحتالل بمحاكم األخيرة بمراحلها القضايا

 هـدم عمليـات مـن القـدس فـي يحدث ما إليقاف الفوري التدخل إلى الدولي المجتمع الحموري ودعا
  .مكانهم المستوطنين ٕواحالل المدينة من المواطنين تهجير منها الهدف أن ًموضحا قانونية، غير جماعية

 ١٧/٦/٢٠١٩ اليوم فلسطين

***  

  ومؤتمر البحرين"لصفقة القرن"تحرك فلسطيني لتشكيل جبهة رفض عربية ودولية 
 

 

لصفقة “ تعمل القيادة الفلسطينية على تشكيل جبهة رفض عربية ودولية -عمان -نادية سعد الدين 
الذي أعلنت اإلدارة ّ، األميركية، ومؤتمر البحرين، المقرر عقده قبل نهاية الشهر الحالي، في الوقت ”القرن

القادم، لما بعد تشكيل ) نوفمبر(األميركية فيه عن تأجيل طرح خطة السالم حتى مطلع تشرين الثاني 
 .حكومة إسرائيلية جديدة

القيادة الفلسطينية “وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، إن  
ًة الواليات المتحدة للمشاركة في ورشة البحرين، ألنه يعد تعاطيا حثت الدول العربية على عدم تلبية دعو ّ

المرفوضة، ومع الشق االقتصادي الذي ستطلقه اإلدارة األميركية منها، مثلما يشكل ” صفقة القرن“مع 
  .”ًتطبيعا مع االحتالل اإلسرائيلي الذي سيشارك في المؤتمر

القيادة الفلسطينية تجري “، إن )فدا(ديمقراطي الفلسطيني وقال رأفت، وهو نائب األمينة العامة لالتحاد ال
اتصاالت مستمرة مع روسيا االتحادية والصين الشعبية، اللتين اتخذتا قرارهما بعدم المشاركة في ورشة 
المنامة، كما تم االتصال بعدد من الدول الصديقة لرفض دعوة أميركا، وهناك عدد من الدول العربية، 

 ."في مقدمتها سورية ولبنان والعراقرفضت المشاركة، و

 ٧-٦بالتوازي مع الورشة األميركية في المنامة، سيعقد مؤتمر في بيروت، بتاريخ "وأشار إلى أنه  
المقبل، ) يونيو( حزيران ٢٥ -٢٦المقبل، كما سيتم عقد مؤتمر آخر في دمشق بتاريخ ) يوليو(تموز 

، وكل "صفقة القرن"ؤسسات عربية أهلية من أجل رفض بحضور األحزاب العربية والبرلمانيين العرب وم
 ."المخرجات التي ستصدر عن هذه الورشة

ًهناك تواصال مع الصين الشعبية، وروسيا، وجنوب إفريقيا، واالتحاد األوروبي، "وأوضح رأفت، أن  
 الصراع والعديد من الدول الكبرى من أجل مواصلة العمل لعقد مؤتمر دولي حقيقي، يضع آليات لتسوية

  ."ً اإلسرائيلي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي- العربي
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ًوتوقف عند انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة في األراضي المحتلة؛ منوها إلى أنها  تشرعن إجراءاتها "ّ
 المحتلة العام وممارساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، السيما أهالي القدس المحتلة واألراضي

  ." اإلسرائيلي"الكنيست"، من خالل إقرار عشرات القوانين في ١٩٤٨

ًهذه القرارات باطلة، وغير شرعية، وغير قانونية، ألن القدس المحتلة، وفقا لقرارات “ولفت رأفت إلى أن 
 ."مجلس األمن، والجمعية العامة لألمم المتحدة، هي أرض فلسطينية محتلة

هذه التشريعات اإلسرائيلية لن تمنع الشعب الفلسطيني من االستمرار في التصدي "وشدد على أن  
 ."لكل الممارسات واإلجراءات، عبر جميع أشكال الرفض والمقاومة الشعبية

 ١٩٤٨الشعب الفلسطيني الصامد في القدس المحتلة وداخل األراضي المحتلة العام "وأضاف إن  
مة اإلسرائيلية، يقضي بفرض عقوبات بالسجن حتى ثالث سنوات لن يأبه لمشروع قانون تدعمه الحكو

ٕعلى كل من يشارك في فعاليات تقيمها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤسسات فلسطينية، حتى وان تم 
إقراره، سيبقى الشعب الفلسطيني يدافع عن مقدساته المسيحية واإلسالمية، ويواصل صموده على أرضه 

 ."الوطنية

السياسة اليمينية اإلسرائيلية المتطرفة، من التوسع االستيطاني االستعماري والتهويد "وأوضح أن  
للقدس الشرقية، يأتي بدعم وشراكة كاملة من قبل إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وطاقمها لما 

طقة مبعوثه الخاص لعملية السالم بالمن(كوشنير و) مستشاره جاريد( برئاسة "صفقة القرن"يسمى 
فريدمان، الذين يعتبرون من غالة ) السفير األميركي لدى الكيان اإلسرائيلي ديفيد(غرينبالت و) جيسون

 ."المستوطنين

تم الكشف قبل أيام عن مزارع عنب تعود إلى كوشنير في مستوطنة استعمارية "وقال رأفت أنه  
تربطه عالقة صداقة عائلية غير شرعية مقامة على أراضي بورين جنوب نابلس، بالضفة الغربية، و

برئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدا فريدمان الذي كان يجمع التبرعات للمستعمرات 
ًاإلسرائيلية قبل تعيينه سفيرا للواليات المتحدة لديهم، باإلضافة إلى امتالكه منزال في مستعمرة  ، ")بيت ايل(ً

  . البيرة ورام اهللا بالضفة الغربية المحتلةالمقامة على األراضي الفلسطينية ألهالي

ًوكان غرينبالت قد أشار، مؤخرا، إلى احتمال إرجاء الكشف عن خطة السالم التي يعدها البيت  
 .القادم) نوفمبر(األبيض، مرة جديدة، إلى مطلع تشرين الثاني 

د أن المنطق يفرض أعتق“اإلسرائيلية، ” جيروزاليم بوست“وقال غرينبالت، في مقابلة مع صحيفة  
علينا إذا ما أردنا االنتظار حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يجب علينا بالفعل أن ننتظر لفترة قد تمتد 

 .، وفق قوله”القادم) نوفمبر( تشرين الثاني ٦حتى 
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عن االنتخابات اإلسرائيلية وضعت بالتأكيد فكرة جديدة في األذهان، إذ لو لم يتم اإلعالن "وقال إن  
، وذلك بعدما أرجأت إدارة ترامب عرض "انتخابات جديدة، فربما تم نشر تفاصيل الخطة خالل الصيف

  .الحالي) يونيو(الخطة إلى ما بعد شهر رمضان الذي انتهى أوائل حزيران 

 نيسان ٩ًوكانت إدارة الرئيس ترامب قد أرجأت سابقا تقديم خطتها إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية في 
) سبتمبر( أيلول ١٧الماضي، لكن االنتخابات لم تفض إلى تشكيل حكومة، مما أدى إلى تحديد ) أبريل(

 .المقبل موعدا إلجراء االنتخابات الجديدة

بعد اختيار ) نوفمبر(ومن المحتمل أن تتشكل حكومة إسرائيلية جديدة في أوائل تشرين الثاني  
 .ف الحكوميٕرئيس وزراء واجراء مفاوضات لتشكيل االئتال

  ٢٢ ص١٨/٦/٢٠١٩الغد 

***  

  يؤيد إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة
 

اعلن المبعوث االميركي للشرق األوسط، جيسون غرينبالت،  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة   
حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة «أنه يتفق مع السفير االميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على 

. أضاف غرينبالت أنه يعتقد أن اإلدارة ستؤجل خطة السالم إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيليةو. »الغربية
  .وقال إنه لو لم تكن هناك انتخابات، لتم نشر الخطة في الصيف

 في نيويورك اول من "جيروزاليم بوست"وكان غرينبالت يتحدث في المؤتمر السنوي لصحيفة 
جهاز محطم ورهيب يهتم بإبقاء "ث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، هي امس، وقال إن األونروا، وكالة غو

هناك حد لمدى استعداد الدول العربية ": كما قال غرينبالت. "الفلسطينيين في مخيمات الالجئين بشكل دائم
ال  الفلسطينيين، والواليات المتحدة ال تنوي الضغط على الدول لدعم خطة "بيع"لدعم إسرائيل، فهي ال تريد 

  ."يريدها الفلسطينيون

ًوأشار غرينبالت أيضا الى تصريح ديفيد فريدمان، السفير االميركي لدى إسرائيل، الذي قال قبل 
أعتقد أن السفير فريدمان عبر بأناقة وأنا "وقال . أسبوع إن إلسرائيل الحق في ضم جزء من الضفة الغربية

  ".أؤيد كلماته

ي حول مستقبل الشرق األوسط، الذي سيعقد في البحرين وسئل غرينبالت عن المؤتمر االقتصاد
في نهاية الشهر، وقال إن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يشوه 

انه يقول إن هذه رشوة للفلسطينيين وهذا ببساطة ليس صحيحا، ال يمكن ألحد ". أقوال الواليات المتحدة
سيكون الكثير من الناس في البحرين الذين يرون ما يمكن أن يحدث مع . ينيينالتفاوض باسم الفلسط

االقتصاد الفلسطيني إذا كان هناك اتفاق سالم، لكننا نريد أن نظهر أنه لن ينجح أي اتفاق بدون اقتصاد 
  .«ناجح
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طيني في االثناء دعا جلعاد أردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، إلى اإلطاحة بالرئيس الفلس
  .محمود عباس وتطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية

خالل مؤتمرها السنوي المنعقد في والية نيويورك االميركية » جورزاليم بوست«وقال لصحيفة 
على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لإلطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «امس، إن 
  .«ع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيينمن أجل دف

في الوقت الذي «: وانتقد الوزير اإلسرائيلي معارضة الجانب الفلسطيني لورشة المنامة، قائال
تؤذي فيه السلطة األسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها تبذل أيضا كل جهد ممكن لتقويض الورشة 

  .«ي البحرين، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنتهاالقتصادية للرئيس االميركي دونالد ترمب ف

لقد حان الوقت للقول بصوت عال وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم اإلرهاب «: وتابع أردان قائال
ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدال من التعايش، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى 

  .«المنزل

تالية يجب أن تكون فرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنات ولفت أردان، إلى أن الخطوة ال
مثل هذه «وأوضح، أن . »قانونية وأخالقية ومنطقية«اليهودية في الضفة الغربية، معتبرا أنها خطوة 

الخطوة ستساعد أيضا في دفع السالم قدما، وسوف توجه رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية القادمة بأن 
  .«، لن نجلس وننتظرالوقت ليس في صفها

الى ذلك أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس في تغريدة على تويتر أن اسرائيل ستشارك 
  .في ورشة البحرين

سيتم تمثيل إسرائيل في ورشة البحرين االقتصادية بطريقة تتقرر «وكتب كاتس في تغريدته 
  .«الحقا

مساهمة في تطوير المنطقة من خالل التكنولوجيا إسرائيل لديها القدرة على ال«وأضاف كاتس أن 
  .«واالبتكار وغيرها من الطرق

وردا على سؤال لفرانس، لم يوضح مسؤول في وزارة الخارجية اإلسرائيلية ما إذا كان سيتم تمثيل 
  .«إسرائيل بمسؤولين حكومين أو مسؤولين اقتصاديين

 حزيران عن الجوانب ٢٦ و ٢٥ويفترض أن تكشف ورشة عمل المنامة التي ستعقد يومي 
  .االقتصادية للخطة األميركية التي وضعها مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنر

وشهدت العالقات بين واشنطن والفلسطينيين توترا بعد أن اعترفت إدارة ترمب بالقدس عاصمة 
  .٢٠١٧إلسرائيل في أواخر عام 

. لتي يحاول ترمب صياغتها لتسوية النزاع مرات عدةوأرجىء اإلعالن عن خطة السالم األميركية ا
  .«االتفاق األخير«وهي تواجه تشكيكا في فرص توصل ترمب إلى ما أسماه 
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وحذر وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو من أن الخطة قد تعتبر غير قابلة للتطبيق، وذلك في 
  .كيةاجتماع خاص بالزعماء اليهود وفق ما سربت وسائل إعالم أمير

قد يتم «واستشهدت صحيفة واشنطن بوست بتسجيل صوتي لالجتماع حصلت عليه وورد فيه 
  .«رفضها، قد تمثل النهاية، وسيقول الناس إنها ليست أصلية، إنها ال تناسبني

  ١٢ص/١٨/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عربية

 "صفقة القرن"األسباب الحقيقية لتأجيل اإلعالن عن 
 شهاب المكاحله. د

لقد التقيت قبل أيام عددا من السياسيين والمفكرين الروس واألميركيين الذين تحدثوا بتجرد 
يدير المطبخ الرئيس لصنع السياسات الخارجية في وقال أحد هؤالء وهو . وموضوعية عن صفقة القرن

باختصار إنكم في األردن على حق حين تخشون تلك الصفقة المريبة التي رتبها كل من رئيس «: موسكو
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي دونالد ترمب ألنها ما وضعت اال من أجل تقوية 

ًإسرائيل أمنيا واقتصاديا  ًعلى حساب األردن والسلطة الفلسطينية، وصوال لتحقيق سالم اقتصادي دون حل ً
  .«المشاكل األساسية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

وأضاف نظيره األميركي إن موقف األردن الرافض للصفقة نابع من واقع موضوعي وواجب وطني 
ية في القدس الشرقية ألنها بذلك تتجاوز تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المقدسات اإلسالمية والمسيح

إن تلك «: ًوأردف قائال. اتفاقية السالم اإلسرائيلية األردنية واتفاق أوسلو بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
ًاإلسرائيلية وتتخلى تماما عن فكرة إيجاد دولة فلسطينية -الصفقة تنسف كل معاهدات السالم العربية 

فال بديل عن . شرقية؛ لذلك نرى التشدد األردني والفلسطيني في هذا الملفمستقلة عاصمتها القدس ال
إنها باختصار مسألة حياة أو موت بالنسبة لكم . التشدد سواء رضي مروجو تلك الصفقة أم لم يرضوا

فلن تكون هناك هوية واضحة لكليكما إن وافقتما على . كأردنيين ومن ثم بالنسبة لهم كفلسطينيين
  .«الصفقة

ضاف دبلوماسي أميركي سابق إن الصفقة تمثل إفراغ ناطحة سحاب سكنية وتوزيع السكان وأ
ًعلى مناطق أخرى الستغالل تلك البناية ألغراض زيادة االستثمارات واألعمال واألرباح ما يدر دخال كبيرا  ً ُ

إنها باختصار «. قةعلى السكان ممن أخلوا بنايتهم بما يغنيهم عن المطالبة بحقهم في تلك البناية أو الش
فتفسير رفض األردن وفلسطين للصفقة هو أن . وفق ما قاله الدبلوماسي» تحويل مبنى سكني الى تجاري

اإلسرائيليين واألميركيين ينظرون إلى عملية السالم على أنها مشروع تطوير عقاري، المهم فيها المنافع 
 إقليمية ما يعني حفاظ إسرائيل على الوضع االقتصادية، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلسرائيل كقوة
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الراهن والدفع بكل من األردن وفلسطين إلى مستقبل مجهول وقاتم في ظل تشجيع بعض الدول العربية 
  .لتلك الصفقة

وكلما تشدد الجانبان األردني والفلسطيني ومن ورائهما شعباهما كان مصير الصفقة التأجيل وراء 
ل على ذلك من إعالن اإلدارة األميركية تأجيل صفقة القرن للمرة الرابعة إذ وليس أد. التأجيل قبل وأدها

لذلك فإن فكرة . سبق ان أجلت واشنطن اعالن الصفقة ثالث مرات وفق رؤية نتنياهو لكسب االنتخابات
  .اإلعالن عن تلك الصفقة تعود إلى صالبة الموقفين الرسميين األردني والفلسطيني

شنر المستشار الخاص للرئيس األميركي في شهر مايو في عمان بجاللة كما أن لقاء جاريد كو
» صفقة القرن«ًالملك عبداهللا الثاني جعلته يؤجل اإلعالن والنظر في األسباب قبل النتائج للمضي قدما في 
  .ال وفق ما تريده إسرائيل ويخدم مصالحها بل وفق ما يخدم المصالح األردنية والفلسطينية

  ٧ص/١٥/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء أجنبية مترجمة

 "النموذج اإلسرائيلي"دعونا نتحدث عن: كوشنر كمدير كولنيالي

 ) كاونتربنش (–* رمزي بارود - عالء الدين أبو زينة: ترجمة 

اإلخباري األميركي، ” أكسيوس“في مقابلة تلفزيونية أجراها معه في الثاني من هذا الشهر موقع  
التي يشرف ” صفقة القرن“لى الحديث حول طائفة من القضايا، والتي كانت ًكان جاريد كوشنر منفتحا ع

 .على إعدادها موضع تركيزها الرئيس

كان الكشف الرئيسي الذي باح به كوشنر، مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب وزوج ابنته،  
 . حكم أنفسهموفيه، يعتقد كوشنر بأن الفلسطينيين غير قادرين على. هو األقل إثارة للدهشة

ًلم يكن هذا الكشف مدهشا ألن كوشنر يعتقد بأنه قادر على ترتيب مستقبل الشعب الفلسطيني من  
التي يترأس فريق إعدادها بال كلل، ” صفقة القرن“وكان يدفع بما تدعى . دون إشراك القيادة الفلسطينية

 .ٕوانما ليس فلسطين– والبرازيل، وكرواتيا ُبينما يشرك في اجتماعاته ومؤتمراته العديدة بلدانا مثل بولندا،

. في الشرق األوسط” السالم واألمن“في الحقيقة، كان هذا هو ما ظهر في مؤتمر وارسو حول  
ًكما يتوقع أن يتم تكرار نفس التمثيلية، بقيادة كوشنر نفسه أيضا، في البحرين يوم    ).يونيو( حزيران ٢٥ُ

 المتضمنة في كلمات كوشنر التي تفوح برائحة الخطابات لقد قيل الكثير عن العنصرية الماكرة  
ُالكولنيالية القديمة، حيث كان ينظر إلى السكان األصليين على أنهم أقل مكانة، وكائنات غير قادرة على 

 المتحضرين من نصف الكرة الغربية لمساعدتها في التكيف مع "البيض"التفكير العقالني والتي تحتاج إلى 
  .رها المتأصل للكفاءةتخلفها وافتقا



 
١٧

يقف كوشنر، الذي انحصرت أوراق اعتماده في مجرد عالقاته العائلية مع ترامب وصداقة عائلته   
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موقف المدير الكولنيالي القديم، الذي يقوم بوضع 

حول وال قوة أي بديل آخر سوى إما االنصياع القانون وفرضه، بينما ال يمتلك السكان األصليون الذين بال 
  .أو مواجهة العقوبة المقررة

ًوفي الحقيقة، ووفقا لمعلومات مسربة تتعلق بصفقة قرن كوشنر، والتي . وليست هذه مبالغة  
، فإنه في حال رفضت المجموعات الفلسطينية القبول "يسرائيل هيوم"نشرتها الصحيفة اليومية اإلسرائيلية 

الواليات المتحدة سوف تلغي كل الدعم المالي للفلسطينيين وتضمن "اإلسرائيلية، فإن -ت األميركيةباإلمالءا
  .”أن ال تقوم أي دولة أخرى بتحويل األموال إليهم

سوف يمكن اعتبارهم :  المذكورة، عرض كوشنر على الفلسطينيين شريان حياة"إكسيوم"في مقابلة   
وحرية الصحافة، … إقامة نظام قضائي عادل": وا من تحقيق التاليقادرين على حكم أنفسهم في حال تمكن
  ."وحرية التعبير، والتسامح مع كل األديان

ًيبدو أن حقيقة كون فلسطين بلدا محتال، خاضعا بكل الطرق الممكنة للقانون العسكري  ً ً
ت لها أي أهمية على ً عاما، ليس٥٢ًاإلسرائيلي، وأن إسرائيل لم تحاسب أبدا على احتاللها المستمر منذ 

  .اإلطالق، بالقدر الذي يهم كوشنر

على النقيض من ذلك، كان النص الباطن في كل ما قاله كوشنر في المقابلة هو أن   
فعلى العكس من فلسطين، تحتاج . إسرائيل تشكل النقيض الكامل للفشل الفلسطيني الذي ال جدال فيه

  .ها على أن تكون شريك سالم موثوقإسرائيل إلى أن تفعل أقل القليل إلظهار قدرت

َ قديم قدم إسرائيل نفسها، فإن ما يناقش بالكاد "االنحياز األميركي إلسرائيل"في حين أن مصطلح  ُ
ًالنظرة المتعالية، األبوية، والعنصرية غالبا، التي تتبناها الطبقات السياسية : هو جوهر هذا االنحياز

ب والمسلمين، إذا كان ذلك يهم؛ واالفتتان المطلق بإسرائيل التي وكل العر–األميركية تجاه الفلسطينيين 
  ."مكافحة اإلرهاب"ُعادة ما يستشهد بها كنموذج للديمقراطية، والشفافية القضائية والتكتيكات الناجحة في 

 هو شرط ال غنى عنه لقياس قدرة أي بلد على أن "نظام قضائي عادل"ًوفقا لكوشنر، فإن وجود   
  ؟"ديمقراطي" و"عادل"ولكن، هل النظام القضائي اإلسرائيلي . يحكم نفسه

وفي واقع األمر، ميزت هذه الثنائية المحاكم . ٕليس لدى إسرائيل نظام قضائي واحد، وانما اثنان
ُويفرق نظام التمييز العنصري بحكم األمر الواقع في . ١٩٤٨اإلسرائيلية منذ نشأة إسرائيل األولى في العام 

  .حة بين اليهود والعرب، وهي حقيقة تصح على كل من القانونين المدني والعسكريإسرائيل صرا

يتم تطبيق ": "منفصلون ونظراء"مان، في مقالتها المعنونة - تشرح الباحثة اإلسرائيلية، إميلي عمر  
إسرائيلي (القانون الجنائي بشكل منفصل وغير متكافئ في الضفة الغربية، على أساس الجنسية وحدها 
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، ويشق طريقه بطريقة مبتكرة ليلتف حول الخطوط األساسية للقانون الدولي من أجل ) مقابل فلسطينيفي
  .)اليهودية غير القانونية(إدامة وتطوير مؤسسة االستيطان 

وفي الممارسة العملية، سوف يتم إصدار الحكم على الفلسطينيين واإلسرائيليين الذين يرتكبون 
سوف يتم التعامل مع “: ًلنظامين مختلفين، وبإجراءات مختلفة تماماًنفس الجريمة بالضبط وفقا 

ًالفلسطينيين سيتم التعامل معهم وفقا للنظام ) في حين أن(المستوطن وفق قانون العقوبات اإلسرائيلي، 
  ."العسكري

ًيشكل هذا الغياب للعدالة مكونا أساسيا من مكونات مؤسسة قضائية غير عادلة إلى حد هائل،    ً
وفق هذا . ولنأخذ إجراء االعتقال اإلداري كمثال. تي ميزت النظام القضائي اإلسرائيلي منذ البدايةوال

وقد تم إخضاع . اإلجراء، يمكن احتجاز الفلسطينيين من دون محاكمة ومن دون أي تبرير قانوني واضح
ات منهم محتجزين اآلن في  غير الديمقراطي، وما يزال المئ"القانون"عشرات اآلالف من الفلسطينيين لهذا 

  .السجون اإلسرائيلية

من المفارقات أن يكون كوشنر قد أثار هذه القضية عن الحرية في الصحافة، بالتحديد، ألن   
 ٨١١وذكرت التقارير أن اسرائيل ارتكبت . إسرائيل تواجه االزدراء بسبب سجلها السيء في هذا المجال

ُوقد قتل . ٢٠١٨) مارس( في غزة في آذار "مسيرة العودة"بداية ًانتهاكا ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ 
  .ً صحفيا آخرين برصاصة القناصة اإلسرائيليين١٥٥ وأصيب -ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين–صحفيان 

ًمثل النظام القضائي اإلسرائيلي غير المتوازن، يشكل استهداف الصحافة أيضا جزءا من نمط    ً
الماضي، فإن إسرائيل قتلت ) مايو(نقابة الصحفيين الفلسطينيين في أيار ًووفقا لبيان صحفي ل. مستقر
  .١٩٧٢ صحفي فلسطيني منذ العام ١٠٢

ُيجب أن تخبرنا حقيقة أن مفكرين ومثقفين وشعراء وناشطين فلسطينيين سجنوا بسبب مشاركات   
التي تفرضها إسرائيل على  ووسائل اإلعالم االجتماعية األخرى، بالكثير عن الحدود "فيسبوك"نشروها على 

  .حرية الصحافة والتعبير

 لصالح ٢٠١٨) يونيو(ًكما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن الكنيست اإلسرائيلي صوت في حزيران   
مشروع قانون يحظر تصوير الجنود اإلسرائيليين، كطريقة للتغطية على جرائمهم وحمايتهم من أن محاسبة 

  .قانونية في المستقبل

ّرية الدين، ال تكاد السلطة الفلسطينية، على الرغم من عيوبها الكثيرة، تميز ضد وبالنسبة لح  
  .وال يمكن قول الشيء نفسه عن إسرائيل. األقليات الدينية

ِعلى الرغم من أن التمييز ضد غير اليهود في إسرائيل كان السبب في وجود إسرائيل نفسها، عمل   
 على المزيد من تعزيز تفوق اليهود والمكانية ٢٠١٨) يوليو(قانون الدولة القومية الذي صدر في تموز 

  .ُالدونية التي منحت لكل أحد آخر
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الحق في " فقط، و"الوطن القومي للشعب اليهودي"، فإن إسرائيل هي "القانون األساسي"ًوفقا لـ  
  ."ممارسة تقرير المصير الوطني مقصور على الشعب اليهودي

 يحاضر فيهم عن كيفية تلبية التوقعات اإلسرائيلية واألميركية، كما ٍال يحتاج الفلسطينيون إلى أحد  
إن يحتاجون إليه بإلحاح . ًال يجب عليهم أن يتطلعوا أبدا إلى محاكاة النموذج اإلسرائيلي غير الديمقراطي

ًبدال من ذلك هو التضامن الدولي لمساعدتهم في كسب النضال ضد االحتالل والعنصرية والفصل العنصري 
  .اإلسرائيلي

قصة : األرض األخيرة"آخر كتبه هو . "ذا بالستاين كرونيكل"صحفي، ومؤلف ومحرر موقع *  
وهو باحث غير مقيم في مركز أورفاليا . ٢٠١٨، الصادر عن مطبعة بلوتو في لندن في العام "فلسطينية

  .للدراسات العالمية والدولية

 Kushner as a Colonial Administrator: Let’s Talk :نشر هذا المقال تحت عنوان*

About the ‘Israeli Model’ 
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  آراء عبرية مترجمة

 أميركا تعترف بأهمية يهودا والسامرة

 يورام أتينغر : بقلم - إسرائيل هيوم

 "نيويورك تايمز"المقابلة التي منحها السفير االميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان لـ  
تخرج عن فكر وزارة الخارجية االميركية، ولكنها تعبر عن قبول الواقع والمصلحة ) ٨/٦/٢٠١٩(

السيطرة االمنية … العالم ال يحتاج لدولة فلسطينية فاشلة بين اسرائيل واألردن“فعلى حد قوله، . االميركية
 ."… الضفة الغربية– ولكن ليس كل –إلسرائيل الحق بحيازة قسم من … إلسرائيل ليست عائقا

باستثناء وزير الخارجية بومباو (صحيح أن المؤسسة القديمة في وزارة الخارجية االميركية  
تتحفظ على اقوال السفير، ولكن اداء الماضي يوثق فشل منهاجي ) ومستشار االمن القومي بولتون

 :للوزارة

تكون مؤيدة  عارضت وزارة الخارجية االميركية اقامة دولة اسرائيل بدعوى انها س١٩٤٨في    - ١
 اسرائيل هي ٢٠١٩ولكن في . للسوفيات، سيمحوها العرب وستمس بالعالقات االميركية العربية

  .في ذروتها العربية –الحليف االكثر مصداقية للواليات المتحدة في المنطقة والعالقات االسرائيلية 

المؤيد   ، ولكن الطاغية في الخمسينيات رأت وزارة الخارجية في عبد الناصر المصري حليفا بالقوة  - ٢
  .للسوفييت عمل على اسقاط كل نظام عربي مؤيد الميركا
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   خانت وزارة الخارجية االميركية الشاه الفارسي، الذي كان حليفا ١٩٧٩ – ١٩٧٨في   - ٣

ساعدت في . استراتيجيا حتى ذلك الوقت، ورأت في آية اهللا الخميني مبشر الديمقراطية في ايران  
  .في المنطقة المتحدةالي في طهران، الذي شدد االرهاب ومس بمصداقية الواليات اقامة النظام الح

 حسين  ، عشية اجتياح العراق للكويت، رأت وزارة الخارجية االميركية في صدام ١٩٩٠في تموز    -٤
 في االميركي  حليفا، قللت من تصميمه ومنحت ضوءا أخضر لالجتياح في رسالة نقلها السفير 

تخوض حربا اقتصادية   ولن … يات المتحدة لن تتدخل في نزاع الحدود بين العربالوال": بغداد
  ."…ضد العراق

جائزة    انضمت وزارة الخارجية االميركية الى حفلة اماني اوسلو وجلبت عرفات لتلقي ١٩٩٣في   - ٥
  .نوبل للسالم

ربيع "االميركية بانه  وصفته وزارة الخارجية ٢٠١٠في كانون االول ” التسونامي العربي“انفجار    -٦
مليون قتيل، نحو  ومنذئذ ماليين الالجئين، . كان يفترض به أن يبشر بحلول الديمقراطية” عربي

  .وضرر بالمليارات تجسد انقطاع الخارجية االميركية عن واقع المنطقة

تفاق اال   قادت الخارجية االميركية قصة الغرام الدبلوماسية مع ايران، التي أدت الى ٢٠١٥في    -٧
  .النووي البائس

في ضوء التجربة البشعة لوزارة الخارجية االميركية، فان فريدمان بالذات يدفع الى االمام 
ففريدمان ومرسله، . بالمصالح االميركية على اساس قراءة واعية للواقع الشرق اوسطي

على الرئيس ترامب، يعترفان بالتأثير الهامشي للعامل الفلسطيني على الشرق االوسط و
عالقات العرب مع اسرائيل والواليات المتحدة، وبالتأكيد مقارنة بتهديدات آيات اهللا، 

  .االخوان المسلمين وداعش

أما االنسحاب من هناك، ال سمح اهللا، فسيحول اسرائيل من ذخر استراتيجي الى عبء 
سرائيل انطالقا من الوعي باهمية يهودا والسامرة لتطوير قوة ا. على الواليات المتحدة

كحليف ناجع للواليات المتحدة، يجب استخدام الظروف الحالل السيادة على االقل على 
 .التالل االستراتيجية، كتعبير عن المصالح االمنية المشتركة السرائيل وللواليات المتحدة
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