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العالم
حاولوا وضع بند في النسخة األولى
مـ ــن اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ي ـل ـغ ــي أوام ـ ــر
«الـعـلـيــا» املتعلقة ُبــإخــاء أو هــدم أي
أراض
ب ــؤرة استيطانية أقـيـمــت على
ٍ
فلسطينية بملكية خاصة ،لكن حزب
«كوالنو» (بزعامة وزيــر املــال موشيه
ك ـح ـل ــون) اعـ ـت ــرض ع ـل ــى ذلـ ــك «ل ـع ــدم

إذا ما تقرر بناء
مستوطنات ،فإن
القانون يجيز مصادرة
أراض فلسطينية

ّ
االسـتـيـطــان» .وش ــددت على أن «على
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا أن ت ـف ـهــم أنـ ــه يـجــب
أال تـنــزلــق إل ــى الـنـقــاشــات ،أو تتدخل
فــي صيغة الـقــانــون الــذي يتعامل مع
ق ـض ـيــة س ـيــاس ـيــة واض ـ ـحـ ــة» ،م ـهــددة
بــأنــه «إذا عملت املحكمة العليا على
إلـغــاء القانون فستواجه (مــن قبلنا)،
إذ سنعمل على تعزيز تطبيق القانون
االسرائيلي في الضفة».
وفــي الـسـيــاق ،أش ــارت «هــآرتــس» إلى
أن أعضاء من حزب «البيت اليهودي»

عــرقـلــة عـمــل أعـلــى هيئة قضائية في
إسرائيل (العليا)» ،فأزيل البند ُلي ّ
قر
بصيغته الحالية.
من جهة أخرى ،رأت «القائمة العربية
امل ـش ـتــركــة» ال ـتــي تـضــم أرب ـع ــة أح ــزاب
ّ
ع ــرب ـي ــة فـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــت ،أن «ق ــان ــون
تـســويــة االس ـت ـي ـطــان رس ــال ــة واضـحــة
لـلـعــالــم أج ـمــع ب ــأن إســرائ ـيــل ماضية
ف ــي س ـيــاســة االحـ ـت ــال واالس ـت ـي ـطــان
والحرب» .وأضافت في بيان أصدرته
أمس ،أن «القانون الفاشي والعنصري
الذي يشرعن جرائم االحتالل وينهب
األراضـ ــي الفلسطينية ،أع ــدم الخيار
ال ـس ـل ـمــي وس ـ ـ ّـد األف ـ ــق أم ـ ــام إم ـكــان ـيــة
اسـتـقــال الـشـعــب الفلسطيني ،حيث
اس ـت ـغ ـلــت ح ـكــومــة ال ـي ـمــن هيمنتها
ل ـت ـب ـي ـي ــض املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات وض ـ ّـمـ ـه ــا
وش ــرع ـن ــة ال ـن ـهــب والـ ـسـ ـل ــب» .وقـ ــررت
«املشتركة» عدم التوجه إلى «العليا»
ل ــال ـت ـم ــاس ع ـل ــى «ال ـ ـقـ ــانـ ــون» ،وذلـ ــك
بـ ـه ــدف «عـ ـ ـ ــدم مـ ـن ــح ال ـ ـق ـ ــرار شــرع ـيــة
سـيــاسـيــة ،ألن الـقــانــون الــوحـيــد الــذي
ي ـس ــري ع ـلــى األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
املـحـتـلــة ع ــام  67هــو ال ـقــانــون الــدولــي
وليس اإلسرائيلي».
وفي باريس ،أعلن الرئيسان الفرنسي
فـ ــرن ـ ـسـ ــوا ه ـ ـ ــوالن ـ ـ ــد ،وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس« ،ال ــرف ــض ال ـشــديــد»

ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون .وق ـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــاس ف ـ ــي خ ــال
مؤتمر صحافي مشترك مــع هوالند،
ّ
إن «الـ ـتـ ـش ــري ــع ...ال ـ ــذي ي ـج ـيــز ســرقــة
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة
ملـصـلـحــة املـسـتــوطـنــن ،وي ـش ـ ّـرع بــأثــر
رجعي البناء االستيطاني على جميع
األراضي الفلسطينية املحتلة منذ عام
 ،1967وب ـمــا فـيـهــا ال ـق ــدس الـشــرقـيــة،
مخالف للقانون الدولي» .ومن جهته،
دعا هوالند «إسرائيل وحكومتها إلى
التراجع عن هذا القانون» ،معتبرًا أن
القانون سـيــؤدي إلــى «ضــم لألراضي
املحتلة بحكم األمر الواقع».
وعلى املستوى الدولي ،أرجأ االتحاد
األوروبي القمة السياسة التي كان من
املقرر عقدها مع إسرائيل في الثامن
والعشرين مــن الشهر ال ـجــاري ،وذلــك
«اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى مــوجــة االسـتـيـطــان
األخـيــرة فــي الضفة الغربية والقدس
املحتلتني ،إضــافــة إلــى إق ــرار القانون
الجديد» ،وفق ما ذكــره موقع «والــا»
اإللكتروني.
إل ــى ذلـ ــك ،أدان وزيـ ــر شـ ــؤون ال ـشــرق
األوســط البريطاني ،توبياس إلــوود،
القانون ،مشيرًا إلــى أنــه «مثير للقلق
ويتيح املجال لبناء املزيد من الوحدات
االستيطانية وتــوسـيــع املستوطنات
الـقــائـمــة فــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،ويـهــدد
حــل الــدولـتــن وإمكانية التوصل إلى
سالم» .والالفت أن هذه اإلدانة أتت بعد
يوم واحد فقط على لقاء رئيس وزراء
ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ورئـيـســة
وزراء بريطانيا ،تيريزا ماي ،في لندن،
الـتــي عـ ّـبــرت عــن «تمسك بــادهــا بحل
الدولتني ،وأن االستيطان من شأنه أن
يعوق تحقيق هذا الهدف».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «ال ـت ــأث ــر
بالرياح الترامبية»ُ ،يجمع املحللون
اإلسرائيليون على أن إدارة الرئيس
األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب« ،ملتزمة
تـ ـج ــاه ت ـح ـق ـي ــق املـ ـص ــال ــح ال ـق ــوم ـي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـعـلـيــا أك ـثــر م ــن إرادة
سلفه باراك أوباما» .وقد شكر أمس،
النائب عــن حــزب «البيت اليهودي»
بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـئـ ـي ــل سـ ـ ـم ـ ــوت ـ ــريـ ـ ـت ـ ــش ،وه ـ ــو
أح ــد أش ــد داع ـم ــي ال ـق ــان ــون ،الشعب
األمـيــركــي النتخابه دونــالــد تــرامــب،
ّ
ألن «م ــن دون ـ ــه ،ف ـ َـإن ال ـق ــان ــون ،على
األغلب ،لم يكن ُ
سيق ّر».
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كيوسك الصحافة
ّ
نتنياهو ينبح ...وال يعض
أثبت رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أنه سياسي ضعيف
غير قــادر على مواجهة خصومه السياسيني ،وأنــه يرضخ بسهولة
للضغوط والـتـهــديــدات .وتــأكــد الجمهور اإلســرائـيـلــي ،مــرة أخ ــرى ،أن
رئيس الوزراء قد ينبح ...ولكنه ال ّ
يعض.
يزعم نتنياهو أنه لم يتأثر بالضغط السياسي الذي مارسه نفتالي بينيت (وزير
التعليم اإلسرائيلي وزعيم حزب «البيت اليهودي») عليه في ما يخص مشروع
قــانــون ملـصــادرة األراض ــي الفلسطينية ،واصـفــا محاولة الضغط ب ــ«اإلنــذارات
الكاذبة» .لكن في لحظة الحقيقة ،استسلم نتنياهو وتصرف عكس ما يمليه
عليه ما بقي من ضميره السياسي.
نتنياهو لم يكن قويًا بما فيه الكفاية لتأجيل التصويت على مشروع قانون هو
نفسه يعارضه ،والذي قال في املاضي إنه قد يدفع إسرائيل إلى الوقوف أمام
املحكمة الجنائية الدولية .ونتيجة الضغوط السياسية التي مارسها حزب لديه
ثمانية مقاعد في الكنيست ،مضى نتنياهو قدمًا في إقرار مشروع قانون حتى
اليمني اإلسرائيلي يعترف بأنه «يشرع السرقة» وهو «وصمة عار على جبني
الدولة وهيئتها التشريعية».
في لحظة ضعفه السياسي ،تصرف نتنياهو ضد حكمته السياسية .ففي زمن
السياسة الجديدة ،التي تهيمن عليها لغة القوة ،سيدفع نتنياهو ،وباألخص
لكونه قائدًا لدولة تقع في منطقة حساسة في الشرق األوسط ،ثمنًا دبلوماسيًا
ّ
باهظًا بسبب عــدم قــدرتــه على الصمود تحت وطــأة الضغوط .كيف سيمثل
نتنياهو مصالح إسرائيل في وجه أعدائها إذا لم يستطع حتى الوقوف في وجه
بينيت؟ كيف سينظر زعماء مثل الرئيس األميركي دونالد ترامب ،والرئيس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،إليه اآلن بعدما ظهر ضعيفًا فــي وجــه معارضيه
الـسـيــاسـيــن؟ واأله ــم مــن ذل ــك كـلــه ،أي ن ــوع مــن الــزعـمــاء مستعد للعمل ضد
مصلحة دولته ملجرد أنه يخشى خسارة حياته السياسية؟
(من افتتاحية «هآرتس»)

مقالة تحليلية

ثمن الخضوع لالحتالل أكبر من ثمن مقاومته
علي حيدر
ال تعنينا كثيرًا ردود الفعل اإلسرائيلية الداخلية املحذرة من مفاعيل قانون
مصادرة األراضي الفلسطينية .فمعارضتها تنبع من الحرص على أمن كيان
االحـتــال ومكانته الــدولـيــة وهويته اليهودية ،ليس إال .مــع ذلــك ،تشي بعض
االنتقادات الداخلية ّ
بأن مفاعيل هذا القانون وتداعياته ،لجهة ما قد ينتجه من
تحديات وفــرص ،هي قضية سجالية في الوسط اإلسرائيلي ،لكونها خطوة
غير مضمونة العواقب.
وكشفت شرعنة مصادرة األراضــي الفلسطينية الخاصة ،وبمفعول رجعي،
عن تمادي أساليب العدوان "املقونن" على الشعب الفلسطيني ،وعكست الرؤية
والتقدير اللذين استند إليهما صانع الـقــرار فــي تــل أبيب للتجرؤ على هذه
الخطوة في هذه املرحلة بالذات.
بعيدًا عــن مــوقــف املحكمة العليا ،الـتــي تـســود تـقــديــرات بأنها قــد تبطل هذا
القانون ،وهو ما تذرعت به إدارة دونالد ترامب لتجنب التعليق على القانون،
لكونها تملك الصالحية للقيام بذلك ،فاملؤكد أن املبادرة ّ
لسن مثل هذا القانون
ّ
تشكل تطورًا في العدوان ،وذلك بالقياس إلى العناوين واألساليب التي اعتمدها
للزحف االستيطاني تاريخيًا ،وهــو مــا دفــع أعـضــاء الكنيست لتوفير مظلة
قانونية له .وبهذه الطريقة ّ
يتحول االعتداء إلى تنفيذ للقانون في كيان االحتالل.
بعد استكمال احـتــال األراض ــي الفلسطينية عــام  ،1967تــذرعــت إسرائيل
لتنفيذ خطتها االستيطانية بشعار "األغراض العسكرية" ،الذي استندت إليه
طوال السبعينيات تقريبًا (باستثناء معاليه أدوميم التي كان لها خصوصية
محددة) .بعد ذلك اعتمدت إسرائيل "تكتيكًا" آخر لالستيالء على األراضــي
الفلسطينية .إذ جــرى بالتدريج إعــان أكثر مــن  900ألــف دونــم فــي الضفة
الغربية على أنها أراضي دولة ،وهي أراض لم تكن ُم َّ
عرفة في السابق على أنها
ٍُ
تخضع مللكية الدولة .وبعد هذه الخطوة ض َّمت غالبيتها الساحقة إلى مناطق
نفوذ للمجالس املحلية واملجالس اإلقليمية التابعة للمستوطنات .وفي كل ما
مضى شرعنت املحكمة العليا الخطوات االستيطانية.
مــن هنا ،فــإن شرعنة االستيالء على أراض ــي الفلسطينيني الخاصة ،التي
أقــام ــوا عليها نـحــو  4000وح ــدة اسـتـيـطــانـيــة ،يشكل ارت ـق ـ ًـاء فــي ال ـعــدوان
االستيطاني على قــاعــدة "شــرعــن ثــم فــرعــن" .وهــو مــا يعني أيـضــا ،إعالنًا

رسميًا إسرائيليًا ،وبلغة قانونية ،أن الضفة الغربية لم تعد منطقة نزاع ،بل
باتت جزءًا من كيان االحتالل .هذا املفهوم هو الذي دفع اليمني اإلسرائيلي
إلى وصفه باملحطة التاريخية ،واالنقالب ،وذلك انطالقًا من أن ما جرى هو
امتداد لسياسة التوسع االستيطاني ،وترجمة الستراتيجية تهويد األرض
والهوية ،وقطعًا للطريق على إقامة كيان سياسي فلسطيني ،يحمل اسم
"الدولة الفلسطينية" .وقفزة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية ،عبر دفع
الطرف التسووي للبحث عن حلول خارج فلسطني.
وكغيره من االعتداءات التي تنطوي على مفاعيل تاريخية واستراتيجية ،ما
كــان كيان العدو ليبادر إليه ،إال استنادًا إلــى قــراءة وتقدير يتصل بالبيئة
اإلقليمية والدولية.
يتزامن املسار التصاعدي لالعتداءات اإلسرائيلية في الضفة والقطاع ،مع
انفتاح عربي ـ خليجي ،على إسرائيل .وفي ظل ترويج ملفهوم أن إسرائيل
جزء من معادلة إقليمية يمكن االرتقاء بالعالقة معها إلى رتبة "الحليف" على
قاعدة املصالح املشتركة ،وفي مواجهة كل من يرفع رايــة تحرير فلسطني.
وهــو مــا تــرى فيه إســرائـيــل عــامــة ،والـيـمــن خــاصــة ،ظــرفــا مثاليًا ملــزيــد من
التوسع االستيطاني .أيضًا ،من الصعب الفصل بني االندفاعة االستيطانية
اإلسرائيلية ،التي كان قانون املصادرة أحد تجلياتها ،عن تولي دونالد ترامب
رئاسة الواليات املتحدة األميركية ـ الحدث الذي رأى فيه اليمني اإلسرائيلي
أراض فلسطينية.
فرصة تاريخية لالنقضاض على ما بقي من
ٍ
وهكذا يتجلى االستيطان بالنسبة إلى كيان االحتالل ،كهدف واستراتيجية
في آن واحد .من جهة ،يجسد جوهر الحركة الصهيونية التي تقوم على جمع
يهود العالم ضمن وطــن قومي على أرض فلسطني .ومــن جهة أخــرى ،هو
السبيل لتهويد األرض والذاكرة ،وقطع الطريق على أي ترتيب سياسي يسمح
للفلسطينيني بكيان "سيادي" على جزء يسير من أرض فلسطني.
وفــي قطاع غــزة املحاصر ،استغل العدو اإلسرائيلي الـصــاروخ اليتيم الذي
ّ
يشن ضربات عسكرية أبعد ما تكون عن
سقط في جنوب إسرائيل كي
كونها ّ
رد فعل .ووجه سلسلة من الضربات التي استهدفت مجموعة أهداف
اختارها جيش الـعــدو ،من ضمن خطة استهداف قــدرات املقاومة في غزة،
وبــاالسـتـنــاد إل ــى تـقــديــر م ـفــاده أن فـصــائــل امل ـقــاومــة حــريـصــة عـلــى تجنب
مواجهة واسعة.

أكد حجم العدوان ووتيرته واملدى الذي بلغه ،على أن ضربات جيش العدو لم
تكن سوى ترجمة لبرامج عسكرية جاهزة لدى جيش العدو .وعلى املستوى
السياسي ،بدا كما لو أن نتنياهو كان ينتظر فرصة من هذا النوع.
منذ ما بعد تولي أفيغدور ليبرمان منصب وزيــر األمــن ،فرضت إسرائيل
معادلة غير تناسبية إزاء قطاع غــزة .وعمدت إلــى ذلــك عبر توسيع نطاق
االعـتــداءات التي كانت تمهد لها الصواريخ العشوائية وتطلقها مجموعات
سلفيةّ ،
ويرد عليها جيش العدو باستهداف مواقع املقاومة في القطاع ،وهو
يدرك تمامًا خلفية وأهداف املجموعات التي تقف وراء هذه الصواريخ.
وكما هي الحال ،مع ما سبق من اعتداءات ،يأتي اعتداء أول من أمس امتدادًا
للسياسة العدوانية اإلسرائيلية ضد سكان القطاع وفصائله املقاومة .وهي
سياسة تقوم وفق ّمعادلة تهدف إلى تدفيع الشعب الفلسطيني ثمن تبنيه
لخيار املـقــاومــة .ولـعــل شرعنة الكنيست ملـصــادرة األراض ــي الفلسطينية،
بأغلبية  60عضوًا في الكنيست ،أتى ليعزز مرة أخــرى فشل الرهان على
خيار "التسوية" ،ويكشف أيضًا عن أن ثمن الخضوع لالحتالل ،أكبر من
ً
ثمن مقاومته .فضال عن أن األول ينطوي على دفع أثمان كبرى من دون
ثمار متناسبة ،والثاني يقوم على تقديم التضحيات في مقابل التحرير.
مع ذلك ،هدف استغالل نتنياهو للصاروخ اليتيم ،لتحقيق أكثر من هدف في
الساحة الداخلية .فهو أراد أن يقدم نفسه كزعيم يملك التصميم وشجاعة
القرار ،للدفاع عن أمن شعب إسرائيل .وهو ما برز في تعقيبهّ :
"إن سياستنا
واضحة ،من يطلق النار علينا سنرد عليه بالنار وبقوة ،ليس هناك شيء
اسمه تنقيط إطالق نار دون رد".
أيضًا ،شكلت اعـتــداءات جيش العدو فرصة إضافية للتغطية على ملفات
الفساد ،وقطعًا للطريق على مزايدة اليمني املتطرف الــذي يناكف نتنياهو
في املوقف من حكم حماس في القطاع وعدم إبداء الحزم املطلوب ،وتحديدًا
بعد تقرير مراقب الدولة الــذي لم يكن االنطباع الــذي تبلور في أعقابه في
مصلحة نتنياهو.
وه ـك ــذا اس ـت ـطــاع نـتـنـيــاهــو أن ي ـف ــرض ع ـلــى جـ ــدول اه ـت ـمــامــات الـجـمـهــور
اإلسرائيلي ،عناوين استيطانية وأمنية وسياسية تتصل بتطورات املنطقة
ً
وإيــران ...بدال من مالحقة تفاصيل ملفات الفساد التي وضعت مستقبله
الشخصي والسياسي على مفترق حاسم.

