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العالم

ّ
المعرفة ضمن
تمض أيــام قليلة على إخــاء «مستوطنة عمونا»،
على الغالف لم
ِ
ّ
«المستوطنات غير القانونية» (بحسب اإلسرائيليين) ،حتى أقر الكنيست ،في قراءة ثالثة
ونهائية بأغلبية  60نائبًا مقابل  52صوتوا ضده ،قانون «تسوية البؤر االستيطانية غير
المرخصة» الذي ّ
يشرع سلب الفلسطينيين أراضيهم الخاصة في الضفة الغربية المحتلة.
ّ
ويعد القانون بمثابة ضربة جديدة لمن يسعى إلى تثبيت ما ُيسمى بـ«حل الدولتين»

قانون جديد يسلب ما بقي من الضفة

تتجه
إسرائيل
ّ
لتصفية «حل الدولتين»
بيروت حمود
ّ
س ـ ــن ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ـســاء
أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ــان ـ ــون «ش ــرعـ ـن ــة
ُ
املستوطنات» التي ت َع ّد غير قانونية
ُ
وأقيمت من دون ترخيص إسرائيلي،
الذي يتيح سلب أراضي الفلسطينيني
ف ــي ُ ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ـح ـت ـل ــة ،حـتــى
ّ
أراض
لــو أثـ ِـبــت أن الـبــؤر أقيمت على
ٍ
بملكية فلسطينية خاصة.
ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة عـلــى
إخـ ـ ـ ــاء «م ـس ـت ــوط ـن ــة عـ ـم ــون ــا» ال ـت ــي
كــانــت م ـقــامــة ع ـلــى أراض ـ ــي ج ـبــل أبــو
مـصـطـفــى ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـل ــدة س ـل ــواد.
ويــأتــي أي ـضــا فــي س ـيــاق إع ــان وز َيــر
أمن العدو ،أفيغدور ليبرمان ،تكثيف
البناء االستيطاني ،وإقــامــة أكثر من
 6000وح ــدة اسـتـيـطــانـيــة فــي الضفة
منذ بداية العام ،في تعبير عن «تأثر
إسرائيل الــواضــح بالرياح الترامبية
اآلتية من أميركا» ،كما ذكرت صحيفة
«هآرتس» قبل أسبوع.
ول ـ ـقـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون إدانـ ـ ـ ـ ــة واسـ ـ ـع ـ ــة مــن

ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــن وامل ــدافـ ـع ــن ع ــن «ح ــل
الدولتني» ،باعتباره «سرقة» وخطوة
إضــافـيــة لـضـ ّـم كــامــل الـضـفــة الغربية
امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا رفـ ـ ـض ـ ــت اإلدارة
األميركية التعليق ،حتى مساء أمس.
ومن لندن إلى القاهرةّ ،
مقر الجامعة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـب ــاري ــس وب ــرل ــن
وب ــروكـ ـس ــل وأن ـ ـقـ ــرة وع ـ ـمـ ــان ،ت ــوال ــت
اإلدان ــات للقانون ال ــذي يــوجــه ضربة
جديدة إلى «عملية السالم» املجمدة.
ويـ ـجـ ـي ــز ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ـص ـ ــادرة أراض
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة بـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة خ ـ ــاص ـ ــة إذا
ُب ـن ـي ــت ع ـل ـي ـهــا م ـس ـت ــوط ـن ــات ،بــرغ ـبــة
مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــن أو ب ـت ـ َش ـج ـي ــع
ُ
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم تـ ـن ــق ــل ه ــذه
األراض ـ ــي ل ـلــدولــة ف ــي مـقــابــل حـصــول
الفلسطينيني على «أرض بديلة» ،أو
تعويض مادي بقيمة  %125من قيمة
األرض .وب ــال ـت ــوازي م ــع ذل ــك ،تـصــدر
تــراخـيــص بـنــاء بــأثــر رجـعــي للمباني
االسـتـيـطــانـيــة الـتــي أقـيـمــت عـلــى هــذه
األراض ـ ـ ـ ــي «م ـ ــن دون ت ــرخـ ـي ــص» ،إذ
يـفـتــرض أن «ي ـشــرعــن» ال ـقــانــون أكثر

مـ ــن  4000م ـب ـن ــى اسـ ـتـ ـط ــان ــي .كــذلــك
ّ
سيكرس مصادرة  8183دونمًا (نحو
 800هكتار) من األراضي الفلسطينية
الخاصة ،بحسب «حركة السالم اآلن».
ّ
وبــرغــم أن الـكـيــان اإلســرائـيـلــي يحتل
الضفة الـغــربـيــة ،ويسيطر على نحو
 60في املئة من مساحتها في املنطقة
املصنفة «ج» وتخضع لسيطرة مدنية
ّ
وع ـس ـك ــري ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ك ــام ـل ــة ،ف ــإن
ّ
ه ــذا ال ـقــانــون يـشــكــل ســابـقــة ،لكونها
املــرة األولــى التي ّ
يقر فيها الكنيست
أراض
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـات
ـ
ن
ب ـت ـش ــري ــع م ـس ـت ــوط ـ
ٍ
فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وبينما حظي الـقــانــون بــدعــم صريح
وواض ـ ـ ـ ــح مـ ــن وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـعـ ــدل إي ـل ـيــت
شاكيد ،ووزير التعليم نفتالي بينيت،
وكالهما من حزب «البيت اليهودي»،
تشير تقديرات املحللني اإلسرائيليني
إلى أن املحكمة اإلسرائيلية العليا قد
تمنع تطبيقه« ،تجنبًا ّ
ألي دعــوى قد
إسرائيل
يقدمها الفلسطينيون ضــد ً
ف ــي امل ـح ــاك ــم ال ــدولـ ـي ــة» ،خ ــاص ــة تـلــك
ّ
التي تعتبر أن االستيطان اإلسرائيلي

تل أبيب تحتفي بوزير تركي
فـ ــي خ ـض ــم ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة
فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة،
كانت تل أبيب تحتفي بزيارة وزير
السياحة التركي ،نابي أوجــي ،الذي
أعــرب عــن أمله فــي أن «تسهم عالقة
بالده مع إسرائيل في إنهاء الصراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،وتحقيق
السالم» .وجاء تصريح الوزير خالل
مؤتمر صحافي مشترك مــع نظيره
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ي ــاري ــف ل ـي ـف ــن ،عـقــب
لقائهما في تل أبيب.
وحول إقرار الكنيست قانون «تسوية
ال ـب ــؤر االس ـت ـي ـطــان ـيــة» ،ق ــال ال ــوزي ــر
ال ـت ــرك ــي «أعـ ـل ــم أن ه ـن ــاك م ـعــارضــة
للقانون داخــل إســرائـيــل ،ويـبــدو أنه
سيتم االلتماس لدى املحكمة العليا
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـف ــا« :آم ـ ـ ــل أن
تعطي املحكمة القرار الصحيح وفقًا
للقانون الدولي».

إسرائيل :عالقاتنا
الثنائية تؤمن استقرارًا
أكبر للمنطقة

وردًا ع ـلــى سـ ــؤال ب ـش ــأن ال ـت ـطــورات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ك ـ ــرر
أوج ـ ــي اس ـت ـخ ــدام عـ ـب ــارة «الـ ـص ــراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي» ،وهو أمر
غير غريب عن الدبلوماسية التركية،
وقــال إن «أنـقــرة تقدم كل ما يمكنها
من أجل تحقيق حل سلمي للصراع».

ّ
تعد الزيارة العلنية األولى لوزير تركي منذ ( 2010أ ف ب)

وأشـ ـ ـ ــار أوج ـ ـ ــي إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـح ــث مــع
نظيره اإلسرائيلي «تعزيز العالقات
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،وخ ــاص ــة ف ــي الـقـطــاع
الـسـيــاحــي» ،موضحًا أن « 260ألف
سائح إسرائيلي زاروا تركيا خالل
ال ـعــالــم امل ــاض ــي ،وال أرى م ــن سبب
يمنع رفــع هــذا الـعــدد إلــى  600ألف
كما كان قبل سنوات» .ولفت الوزير
الـتــركــي ال ــذي س ـيــزور ال ـيــوم مدينة
رام الله في الضفة الغربية املحتلة،
إلــى أن «عــدد السياح األت ــراك الذين
زاروا إسرائيل ،خالل العالم املاضي،
وصل إلى  30ألفًا ،ونريد لهذا العدد
أن يزداد أيضًا».
ووص ــل أوج ــي إل ــى تــل أب ـيــب مـســاء
أول مــن أمــس ،فــي أول زي ــارة علنية
لـ ــوزيـ ــر ت ــرك ــي م ـن ــذ االعـ ـ ـت ـ ــداء عـلــى
سفينة «مــافــي م ــرم ــرة» ع ــام ،2010
وبعد تطبيع العالقات بني الدولتني
في الصيف املاضي.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي« :ال أشـ ــك أن ال ـعــاقــة
السياحية بني البلدين ستسهم في
تعزيز العالقات عامة بني بلدينا...
وك ـل ـمــا ك ــان ــت ال ـع ــاق ــات أق ـ ــوى بــن
بـ ـل ــديـ ـن ــا وشـ ـعـ ـبـ ـيـ ـن ــا ،كـ ـلـ ـم ــا ك ــان ــت
امل ـن ـط ـق ــة م ـس ـت ـق ــرة أك ـ ـثـ ــر ،ف ــال ـس ــام
مـصـلـحــة مـشـتــركــة ل ـب ـلــدي ـنــا» .وفــي
ّ
ال ـس ـيــاق ،رأى أن ق ــان ــون الكنيست
«مـ ـح ــق ،وهـ ـك ــذا ت ـس ـيــر األم ـ ـ ــور فــي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ...آم ــل م ــن املـحـكـمــة
الـعـلـيــا أن تـمـنــع نـفـسـهــا مــن الـقـيــام
بأمور ليست من حقها» ،في إشارة
إلى احتمال أن تصدر حكمًا بإيقاف
القانون.
(األخبار ،األناضول)

تشير تقديرات المحللين إلى أن المحكمة اإلسرائيلية العليا قد تمنع
تطبيق القانون (أ ف ب)

جريمة يجب وقفها وفــرض عقوبات
على مرتكبيها.
وب ــرغ ــم إعـ ـ ــان امل ـس ـت ـش ــار ال ـق ـضــائــي
لحكومة ال ـعــدو ،أفـيـحــاي مندلبليت،
عــزمــه على «ع ــدم الــدفــاع عــن القانون
فـ ــي قـ ــاعـ ــات امل ـح ـك ـم ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،فـقــد
أصـ ــر االئـ ـت ــاف ال ـح ــاك ــم (الـ ـ ــذي ُي ـ َـع ـ ّـد
الـبـيــت ال ـي ـهــودي أح ــد أبـ ــرز دعــائـمــه)
على إم ــراره ،وذل ــك إضــافــة إلــى إعــان
أكـثــر مــن مـســؤول إسرائيلي «تجنيد
محامني خاصني للدفاع عن القانون

إذا ما حاولت املحكمة العليا إلغاءه،
أو عرقلة تطبيقة».
وبعد إقرار القانون بالقراءتني الثانية
والـ ـث ــالـ ـث ــة ،ع ـل ـق ــت ع ـض ــو ال ـك ـن ـي ـســت
شولي رفائيلي ،من «البيت ُاليهودي»،
ً
قــائ ـلــة إن ــه «يـ ــوم تــاري ـخــي شـ ــرع فيه
ق ــان ــون تــاري ـخــي أي ـض ــا ،فــاملــواط ـنــون
الـ ــذيـ ــن أقـ ــامـ ــوا ب ـي ــوت ـه ــم فـ ــي ال ـض ـفــة
ش ـج ـع ــوا الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
املتعاقبة على كسر أهــداف املنظمات
اليسارية الساعية إلى نسف مشروع

