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 يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي األردن خشيًة من الجنائية الدولية .1
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثالثاء، أن إسرائيل أوقفت خططها : القدس المحتلة

من تحرك جديد للمدعية الجنائية لسيادتها، خشيًة  التي كانت تعدها لضم مناطق وادي األردن
الدولية فاتو بنسودا، بعد إعالنها األخير بوجود "أساس إلمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب 

 جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المقرر األسبوع الماضي أن يعقد اجتماًعا مشترك بين الوزارات 

السيادة اإلسرائيلية على تلك المناطق، إال أنه تم إلغائه في اللحظات ة لبحث خطة تطبيق المختلف
 األخيرة.

ووفًقا للصحيفة، فإن القلق كان لدى إسرائيل بأن عقد مثل هذا االجتماع الوزاري في هذا الوقت من 
ها األخير أشار شأنه أن يحد من الصدام مع المدعية العامة للجنائية الدولية، خاصًة وأن إعالن

 كل واضح لنوايا الحكومة اإلسرائيلية باعتزامها ضم بعض المناطق.بش
 24/12/2019، وكالة سما اإلخبارية

 
 : سنواصل الكفاح السلمي لتحقيق الحرية لشعبناعباس .2

عام إنهاء  2020محمود عباس، عن أمله بأن يكون  يةفلسطينال السلطةأعرب رئيس : رام هللا
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حدود عام ق استقالل دولة فلسطين على االحتالل، وتحقي

لمناسبة أعياد الميالد المجيدة ورأس السنة الميالدية، "رغم المعاناة في رسالته إلى العالم  عباسوقال 
والظلم والقمع جراء االحتالل المرير ألرضنا ومقدساتنا المسيحية واإلسالمية، إال أننا عقدنا العزم 

لى االحتفال بأعياد الميالد المجيدة، ورأس السنة الجديدة، برسالة من الفرح والسالم إلى بقية ع
 ".العالم
"سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وإقامة الدولة لشعبنا  عباس:وأكد 

 الصامد ليعيش في سالم على أرضه وأرض أجداده".
 23/12/2019، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم

 
 شتية: نتنياهو يتجاهل طلبنا بشــأن االنتخــابـــات بالقـــدسأ .3

على « إسرائيل»إننا ما زلنا ننتظر موافقة »قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: : كاالتو 
نياهو ال يزال ، موضحًا أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نت«طلبنا إجراء االنتخابات في القدس

ن من الواضح أ»يتجاهل الطلب الفلسطيني. وأضاف اشتية خالل كلمته في جلسة مجلس الوزراء: 
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نتنياهو يتجاهل طلبنا هذا وعليه فإن الرئيس عباس سوف يدعو القيادة لالجتماع للتشاور حول أنجع 
 «.الطرق لمعالجة هذا األمر

ي الدولية فتح تحقيق في جرائم قوات االحتالل ف من جانب آخر، رحب اشتية بقرار محكمة الجنايات
اعتراف بترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطين أن القرار بمثابة »الضفة الغربية وقطاع غزة. مضيفًا 

ودعا الشركات األجنبية إلى سحب «. بما فيها القدس 1967على أساس حدود الرابع من حزيران 
 يعرضها للمساءلة أمام المحكمة الدولية. وجودها في المستوطنات، وغير ذلك سوف

 24/12/2019، الخليج، الشارقة
 

 "الهاي"لسلطة الفلسطينية إذا لم تسحب الدعاوى من وزير إسرائيلي يدعو لتفكيك ا .4
في الوقت الذي بدأت فيه لجنة وزارية خاصة تجري أبحاثًا سرية حول سبل : تل أبيب: نظير مجلي

ة الدولية إجراء تحقيقات ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم حرب في معالجة قرار المحكمة الجنائي
ئيل سموتريتش، إلى رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، مطالبًا صلفلسطين، توجه وزير المواصالت، بت

 بتهديد السلطة الفلسطينية بتفكيكها ردًا على المحكمة.
 48جب إمهال السلطة الفلسطينية ي»وقال سموتريتش، أحد أقطاب أحزاب اليمين المتطرف، إنه 

لية في الهاي، فإذا لم ساعة من أجل سحب الدعوى التي قدمتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدو 
وقال الوزير اإلسرائيلي، إن ما قاله في الماضي يثبت «. تسحبها، يجب العمل على انهيارها فوراً 

الفلسطينية ال تساوي واحدًا في المائة من فالمزايا اإلسرائيلية في وجود السلطة »اليوم بوضوح: 
 «.اسي الكبير الذي تسببت فيه لناالضرر السي

محاوالت إسرائيل إخافة »من جهته، حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، من 
بنسودا ومن الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية، للخروج برؤية مختلفة تمامًا عن تلك التي 

 «.لت إليها المدعية العامة وفريقها، بغرض تملص إسرائيل من مسؤوليتها أمام المحكمةوص
 24/12/2019، رق األوسط، لندنالش

 
 الشركات العاملة في المستوطنات إلى إلغاء مشاريعها يدعوأشتية  .5

ملة توجه رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، إلى الشركات األجنبية العا :نظير مجلي
ها ستتعرض من أن في المستوطنات اإلسرائيلية االستعمارية لسحب تواجدها في المستوطنات، محذراً 

 للمساءلة أمام المحكم الدولية في حال بقائها هناك.
 24/12/2019، الشرق األوسط، لندن
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 وفتح: خذالنكم سيجعلني الشهيد القادم على مذبح الحرية "م ت ف"فؤاد الشوبكي لـ .6

ي وّجه األسير في سجون االحتالل اللواء فؤاد الشوبكي رسالة عتاب قاسية إلى قيادت: محتلةالقدس ال
منظمة التحرير وحركة "فتح"، التي يعّد من أحد أبرز قادتها التاريخيين. وتساءل الشوبكي، في 
 رسالته التي تّم تداولها على مواقع التواصل وعممتها حملة التضامن معه، عن سبب تجاهل قادة

اهم بوقوفه إلى "فتح" خالل اجتماعاتها لمعاناته في األسر وهو الذي تجاوز الثمانين عاًما، مذّكًرا إيّ 
جوارهم في وقت الحرب والسلم. وقال، إّنه واألسرى في سجون االحتالل تعّرضوا للخذالن من قادة 

 "فتح" الذين باتت قضيتهم تنصّب "على الكراسي والمناصب والمكاسب". 
 23/12/2019، ينأون ال فلسطين

 
 المتقاعدون العسكريون في الضفة يستعدون للتصعيد ضد السلطة .7

غزة/ محمد أبو شحمة: أكد المتحدث باسم المتقاعدين العسكريين في الضفة الغربية خالد  -هللا رام
عد، أبو جورة، استعدادهم للتصعيد ضد السلطة الفلسطينية سلميًا بسبب استمرارها في إحالتهم للتقا
م إلى رغم عدم وصول أعمارهم لسن التقاعد، فضاًل عن صدور قرار قضائي يلزم السلطة بإعادته

بإحالة  2015أعمالهم. وقال أبو جورة لصحيفة "فلسطين" أمس: "قامت السلطة الفلسطينية في أبريل 
ًا أن ضابطًا على التقاعد بشكل مفاجئ، وبطريقة مهينة لهم، وفيها مساس لكرامتهم"، موضح 67

لطة الفلسطينية. ى السالمتقاعدين رفضوا القرار المهين كونه مخالفا لقانون التقاعد المعمول به لد
ضباط من المتقاعدين توجهوا إلى القضاء الفلسطيني لمقاضاة السلطة، وبالفعل تمكنوا  10وبين أن 

ة المختلفة. وكشف من الحصول على حكم قضائي يلزم السلطة بإعادتهم لعملهم في األجهزة األمني
إحالتهم جميعًا إلى التقاعد أبو جورة أن القضاة الذين أصدروا الحكم لصالح الضباط المتقاعدين تم 

من قبل رئيس السلطة محمود عباس. وأشار إلى أن القضاة الجدد الذين تم تعيينهم من قبل رئيس 
ائية التي رفعها الضباط لمقاضاة السلطة، أصبحوا أداة سياسية في يده، إذ تم رد جميع الدعاوى القض

ى تزوير سنوات الخدمة لعدد من الضباط السلطة بسبب إحالتهم للتقاعد. وبين أن السلطة عملت عل
 الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، حتى يصبح ملفهم قانونيًا، وهو ما تم كشفه مؤخرًا.

 23/12/2019، فلسطين أون الين
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 ق األمنيمها للسلطة تقديًرا الستمرار التنسيفت دعاستأناإلدارة األمريكية  حماس: .8
قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فوزي برهوم إن استئناف اإلدارة األمريكية دعمها 
المالي ألجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية يأتي في إطار المنح والعطاءات التي تقدمها للسلطة 

تمرار التنسيق األمني بين الحريات ومالحقة المقاومين، وتشجيًعا السمكافأة على جهودها في قمع 
 السلطة والعدو اإلسرائيلي، ولغض الطرف عن سياسة ترامب لتمرير تنفيذ بنود صفقة القرن.

ونوه برهوم في تصريح صحفي اليوم اإلثنين بأن استجداء فريق السلطة وقبولهم بهذا الدعم، بينما هم 
ى المستشفى الميداني الدولي مقدمتهم أبو مازن ورئيس حكومته اشتية عل يواصلون هجومهم وفي

وأي مسار للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة، تأكيد أن المستهدف هو غزة وأهلها، وكل من يؤمن 
 بخيار المقاومة في مواجهة االحتالل ومشاريع االستسالم وتصفية القضية الفلسطينية.
 23/12/2019، موقع حركة حماس

 
 نامج وطني متوافق عليهأولويات لحماس ونتطلع لبر  5سامي خاطر:  .9

حدد سامي خاطر، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خمسة أولويات للحركة ضمن : الدوحة
، ترتكز على تطوير بنية المقاومة، والسعي الحثيث للوصول إلى موقف وطني االستراتيجيةرؤيتها 

 عيد النظام السياسي.ومة وإدارة الصراع مع االحتالل كما على صفلسطيني وموحد على صعيد المقا
ضرورة حشد قوى الشعب  -في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني لإلعالم"-وأكد خاطر 

الفلسطيني في الشتات، واألمة العربية واإلسالمية على مستوى الحكومات والشعوب، لدعم صمود 
لوحيد القائم في حتالل الغاشم، الذي ال يزال هو المثال االشعب الفلسطيني في أرضه ومواجهته لال

 هذا العالم.
وقال القيادي الفلسطيني: إن التحدي الذي تواجهه حماس وكل الفصائل حاليا هو كيف يمكن 
الوصول إلى برنامج وطني متوافق عليه، ويكرس وحدة وطنية فلسطينية في إدارة الصراع مع 

 بهامش تبايناته عن اآلخرين.االحتالل مع احتفاظ كل فصيل 
بمساعي إجراء االنتخابات، أكد خاطر حرص حماس على إجرائها والتزامها بنتائجها إذا وفيما يتعلق 

 أجريت كما هو متوافق عليه وطنيا خاصة الشفافية والنزاهة.
 وحول دور الفلسطينيين في الخارج، أوضح القيادي في حماس أن حركته معنية بتعبئة قوى الشعب

 هم الرازحين تحت نير االحتالل.الفلسطيني خارج فلسطين إلسناد صمود إخوت
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وأضاف أن الحركة تتحسس المشاكل أو الصعوبات، وأحيانا اإلجراءات التي يواجهونها، وطريقها في 
ذلك تفعيل االتصال بالدول أو الجهات المعنية إلنصاف الفلسطينيين في أماكن وجودهم سواء كانت 

 نسانية.عمل ومعاملتهم بكامل الحقوق المدنية واإلللعيش أو لل
وشدد على أن حجر الزاوية في دورهم الوطني السياسي يكون عبر مشاركتهم في انتخابات المجلس 

 الوطني الفلسطيني، متأمال أن يكون هناك قرار جاد لدى قيادة منظمة التحرير على إجرائها.
جلس بلوروا رؤية في كيفية إجراء انتخابات الموأشار إلى أن حماس والفصائل جميعا سبق أن 

 الوطني بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الحالي.
ورأى أن مشاركة حماس في قمة كوااللمبور دليل جديد على تفاعل األمة شعبيا ورسميا مع قضيتنا 

الف العادلة، وأنها تنظر لحماس على أنها حركة تحرر وطني فلسطيني تلقى التأييد من أمتها، بخ
 يكي.رؤية االحتالل الصهيوني وحليفه األمر 

 23/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 صالح يطالب بأن تشمل االنتخابات فلسطينيي الخارجماهر  .10
طالب رئيس حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الخارج ماهر صالح بضرورة إجراء االنتخابات 

 لسطيني، وأن تشمل فلسطينيي في الخارج.الفلسطينية في كل أماكن وجود الشعب الف
وقال صالح في لقاء شعبي خالل زيارته مخيم عين الحلوة لالجئين بمدينة صيدا جنوب لبنان 
األحد، إنه ال يمكن تجاهل أعداد الفلسطينيين في الخارج، وال فعاليتهم، وال دورهم التاريخي في 

، وُتحترم ضرورة أن تكون االنتخابات شفافة ونزيهةالمقاومة والحفاظ على الهوية الفلسطينية، مؤكًدا 
وأضاف أن قيادة الحركة تعمل بالتنسيق مع قادتها في لبنان من أجل التخفيف  نتائجها أًيا كانت.

من حّدة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان من خالل المساعدات العاجلة الغذائية 
 والصحية. 

حركة إسماعيل هنية مع ب السياسي للكبير من لقاءات رئيس المكتولفت صالح إلى أن الجزء ال
المسؤولين العرب وغيرهم تناول معاناة الالجئين الفلسطينيين في الخارج، وكيفية حّل المآسي التي 

 يعيشونها. 
وجدد موقف الحركة الرافض ألي شكل من أشكال التوطين، مبيًنا أننا ال نتدّخل كفلسطينيين في 

 لة.شؤون أي دو 
سطيني في الشتات بحقه بالعودة، والحنين إلى فلسطين، رغم كما شدد صالح على تمّسك الشعب الفل

ُبعد المسافة التي ال تحول أبًدا بين الفلسطينيين وتمّسكهم بثوابتهم المعروفة، وفي مقّدمتها حّق العودة 
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روا منها.  عت تحرير أكثر من ألف أسير وأكد أن المقاومة التي استطا إلى القرى والمدن التي ُهجِّّ
 ء األحرار ستجبر االحتالل على اإلفراج عن باقي األسرى.ي صفقة وفاف

وتطرق صالح إلى صفقة القرن، وأكد أن الرفض الفلسطيني لها يجعل تطبيقها مستحياًل، وسيزداد 
 الصفقة.إرباك اإلدارة األميركية والعدّو الصهيوني أكثر مع تأّكد فشل تسويق هذه 

 23/12/2019، ركة حماسع حموق
 

 مشاركة "فريدمان" بإضاءة الشمعدان بساحة البراقحماس تستنكر  .11
أدانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، اليوم االثنين، مشاركة السفير األمريكي في الكيان : غزة

، عاّدًة اإلسرائيلي "توماس فريدمان" في إضاءة الشمعدان في ساحة البراق بالمسجد األقصى المبارك
دارة األمريكية تؤكد على أن خيار المقاومة والقوة هو الكفيل بحماية أّن "هذه المواقف المنحازة لإل

 حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".
وقالت حماس، في بياٍن: إّن شرطة االحتالل تواصل عدوانها على ساحات المسجد األقصى عبر 

العدواني لحكومة ًة أّن هذا اإلبعاد "يؤكد على السلوك إبعادها عدًدا من المرابطات عن ساحاته، عادّ 
 االحتالل في فرض وقائع التهويد في ساحات المسجد األقصى".

وشّددت الحركة على أّن "المحاوالت االستفزازية التي يقوم بها المستوطنون عبر اقتحام األقصى فيما 
ومة االحتالل المسؤولية عنه، ففرض يسمى المناسبات الدينية اليهودية، هي لعب بالنار تتحمل حك

ائع على األرض ستمحوه إرادة أبناء شعبنا بمواصلة الرباط في ساحات األقصى. والدفاع عنه الوق
 بكل ما أوتي من قوة".

 23/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تعذيب شديد يرقى لجرائم حرب يتعرض له معتقلو "عملية بوبين": مؤسسة الضمير .12
حقوق اإلنسان، عن تعذيب ممنهج مارسه المحققون كشفت مؤسسة الضمير لرعاية األسير و : رام هللا

اإلسرائيليون خالل األشهر الفائتة بحق المعتقلين على خلفية عملية "بوبين" في آب الفائت، والتي 
 قتل فيها مستوطنة صهيونية وأصيب مستوطنان آخران.

المستوى ع األدلة عليه، كان يجرى بعلم القضاة و هذا التعذيب، الذي حصلت الضمير على جمي
الرسمي وقادة شاباك، ما يجعله يصل إلى جريمة حرب يمكن مالحقة المسؤولين عنها وفقا للقانون 

 الدولي. 
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ديسمبر(  23وقالت مدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، خالل مؤتمر صحافي عقد اليوم )االثنين 
على خلفية المشاركة في  أب الفائت 25معتقال اعتقلوا منذ  40ات في رام هللا: إن الضمير تابعت ملف

منهم تعرضوا ألنواع التعذيب كافة، بالرغم أن عدًدا  %95هذه العملية، وتوصلت إلى وثائق تؤكد أن 
 منهم أتضح فيما بعد عدم عالقتهم بهذه التهمة.

 23/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ية"ائية الدولية بـ"الالسامنتنياهو يتهم مدعية الجن .13

اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم االثنين، مدعية المحكمة الجنائية : تل أبيب
بـ"الالسامية"، ردا على إعالنها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في  الدولية فاتو بنسودا

 األراضي الفلسطينية.
يهود ليس لهم الحق في العيش في وطن كمة الجنائية الدولية بأن الوقال نتنياهو "إن ادعاء المح

د الحانوكا، الشعب اليهودي هو معاداة للسامية خالصة"، مضيفا أنه "في الوقت الذي نحتفل فيه بعي
تصدر محكمة العدل الدولية أوامر معادية للسامية مثلها مثل أوامر اإلمبراطورية السلوقية ضد 

 السابق، وسنحقق النجاح اآلن". المكابيين، فزنا في
 23/12/2019وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 لليبيخبراء إسرائيليون: هل تندلع مواجهة بعد االتفاق التركي ا .14

حذر باحثون إسرائيليون من تبعات االتفاق بين تركيا وليبيا على التواجد : عدنان أبو عامر
، ألنه سيوجد منطقة بحرية استثنائية، ويعتبر من وجهة نظر إسرائيل اإلسرائيلي في البحر المتوسط

 خطوة دراماتيكية.
" 21رونوت، وترجمته "عربيوقال بيني شفاينر وشاؤول حوريف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أح

، إن "المواجهة البحرية األخيرة بين السفينتين اإلسرائيلية والتركية في عرض البحر ليست سوى البداية
مع العلم أن االحتجاج الصادر عن مصر واليونان وقبرص من هذا االتفاق إشارة واضحة عن حجم 

 لمترتبة عليها من هذا االتفاق".األضرار ا
ن في معهد السياسات االستراتيجية البحرية بجامعة حيفا، أن "إسرائيل تنظر إلى وأضاف الباحثا

واعد اللعبة في الساحة البحرية للبحر المتوسط، ويحمل االتفاق الليبي التركي على أنه تغيير تركي لق
 ت المتوقعة مستقبال".استراتيجية على إسرائيل، تتطلب منها االنتباه جيدا للتبعا-تطورات جيو
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من تجارتها  %99أشارا إلى أن "إسرائيل ترى في هذا االتفاق خطرا جديا عليها، ألن أكثر من و 
عن االتفاق التركي ستيراد أو التصدير، وهذا الواقع الجديد الناجم الخارجية تمر عبر البحر، سواء اال

البحرية التركية الليبي ليس مقبوال على إسرائيل، وتمثل ذلك باعتراض السفينة اإلسرائيلية من قبل 
 أوائل كانون األول/ ديسمبر، رغم أنها سفينة بحرية بحثية، كانت تبحر بإذن السلطات القبرصية".

التركي للسفينة اإلسرائيلية مقدمة على مثل هذه المخاطر الناجمة عن ذا االعتراض وأوضحا أن "ه
ئيلية أنها تبحر في المياه ذلك االتفاق، ألن ذريعة السفينة التركية في اعتراض نظيرتها اإلسرا

 اإلقليمية التركية، وال أحد يعلم كيف سترد إسرائيل على هذه الخطوة التركية".
عة تل أبيب أصدر دراسة موسعة حول االتفاق التركي الليبي لقومي التابع لجاممعهد بحوث األمن ا

ال ليندينشتراوس الخاص بالمالحة البحرية، من إعداد باحثين عسكريين واستراتيجيين، وهم غي
 المتخصصة في الشؤون التركية، وسارة فوير، وأوفير فينتر.

يها مصالح حيوية في شرق البحر رائيل لد" أن "إس21وقالت الدراسة التي ترجمت ملخصها "عربي
المتوسط، مما يجعلها أمام خوض مواجهة جدية، وقد كان لزيادة عالقات إسرائيل مع اليونان 

خيرة دافع في إصدار وزارة الخارجية اإلسرائيلية بيانا تضامنيا معها ضد وقبرص في السنوات األ
 االتفاق التركي الليبي".

إلسرائيلي السلبي من االتفاق التركي الليبي يعني يون إلى أن "هذا الموقف اوأشار الباحثون اإلسرائيل
انب، وحليفاتها من أن إسرائيل قد ال تقف مكتوفة األيدي في حال نشبت مواجهة بين تركيا من ج

 جانب آخر على خلفية هذه األزمة في عرض البحر المتوسط".
 23/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 ل مؤتمر انتخابي له بالقدساركة الضعيفة في أونتنياهو ينتقد المش .15

انتقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، المشاركة الضعيفة ألول مؤتمر : معتز باهلل محمد
تخابي، عقده بمدينة القدس، في إطار حملته الدعائية تمهيدا لالنتخابات الداخلية في حزبه، والتي ان

 قبل.من المقرر عقدها الخميس الم
وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اإلثنين وصل إلى المؤتمر الذي عقد مساء 

ومته، وسط مقاطعة رئيس البلدية السابق مؤيد فقط لنتنياهو، بما فيهم وزراء في حك 200األحد، نحو 
 نير بركات.
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:" في كل مؤتمر يكون وتطرق نتنياهو في كلمة له ببداية المؤتمر إلى عدد المشاركين القليل قائالً 
المرة األولى التي نفتتح فيها المؤتمر أمام  العدد ضخم واآلالف ينتظرون بالخارج، لكن اآلن وفي

 اإلعالم يوجد خلل صغير".
رك في المؤتمر وزراء السياحة ياريف ليفين والعدل أمير أوحانا واالتصال دودو امسلم، فيما وشا

الكنيست نير بركات، بعدما رفض المنظمون السماح له  غادر رئيس بلدية القدس السابق عضو
 بالحديث.

 23/12/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 ية"تدرس منع دخول موظفي "الجنائية الدول "إسرائيل" .16

البالد، ردًا على عزم  إلىتدرس إسرائيل، منع دخول موظفي المحكمة الجنائية، : معتز باهلل محمد
تملة، في األراضي اتو بنسودا، فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محالمدعية العامة للمحكمة ف

 الفلسطينية، بحسب وسائل إعالم عبرية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اإلثنين، إن ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل، ومجلس 

جلسة مشتركة، ت إن وأضاف األمن القومي، في إسرائيل بحثوا طرق رد عملية، على قرار "بنسودا".
انية منع عقدها ممثلو الجهات الثالثة، األحد، في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحثت إمك

 دخول موظفي المحكمة الدولية إلى إسرائيل.
وأوضحت أن إسرائيل تدرس اإلقدام على خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها اإلدارة األمريكية، بعرقلة 

لموظفي المحكمة الجنائية إلى الواليات المتحدة، ردا على عزم المحكمة التحقيق منح تأشيرات دخول 
وتوقعت الصحيفة استمرار انشغال إسرائيل، بكيفية  ي الحرب بأفغانستان.مع جنود أمريكيين شاركوا ف

 الرد على المحكمة خالل األيام المقبلة.
 23/12/2019، لألنباء األناضولوكالة 

 
 "ليسوا يهودا" 2012منذ  "إسرائيل"من المهاجرين إلى  % 86: معطيات رسمية .17

لية بارتفاع نسبة المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، بعد يوم واحد من تباهي السلطات اإلسرائي تل أبيب:
والذين بلغ عددهم أكثر من ربع مليون في العقد األخير، كشفت وزارة الداخلية اإلسرائيلية، أمس 

 المائة من هؤالء المهاجرين ليسوا يهودًا وفق تعريفات المؤسسة الدينية.ي ف 86)االثنين(، عن أن 
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ًا في الحكومة، وخصوصًا بين القوى العلمانية. فسارعت الوكالة وقد أثار هذا النشر غضبًا عارم
وقالت دائرة تسجيل السكان في «. هذا الرقم غير دقيق»اليهودية إلى تعديل المعطيات، وقالت إن 

 خلية إنها ستحقق في األرقام واإلحصائيات حتى تتوصل إلى الحقيقة.وزارة الدا
أحد أقطاب األحزاب الدينية األرثوذكسية، التي تشدد في  وكانت الوزارة، التي يقودها إريه درعي،

، وتصر على اعتبار اليهودي فقط من يكون مولودًا ألم يهودية، قد «من هو اليهودي»تحديد 
وحتى نهاية شهر أكتوبر )تشرين  2012باح أمس، قالت فيه إنه منذ سنة أصدرت بيانًا رسميًا، ص

، الذي يسمح لليهود «قانون العودة»شخصًا، بموجب  179,849األول( الماضي، هاجر إلى إسرائيل 
في كل أرجاء العالم بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على المواطنة فيها، وعلى امتيازات أخرى، بينها 

 25,375في المائة منهم فقط، أي  14. لكن بعد فحص الهوية الدينية لهم، تبين أن امتيازات مالية
مهاجرًا، مسجلون كمن ال ديانة لهم،  154,474في المائة، أي  86، وأن «ن يهود حقيقيو »مهاجرًا، هم 

هم أو أنهم يعتنقون ديانات أخرى، أو يعتبرون أنفسهم يهودًا لكونهم من نسل ألزواج أحد الوالدين في
 يهودي.

نهم مهاجرًا، نسبة اليهود بي 52,337على سبيل المثال، هاجر خالل هذه الفترة من روسيا إلى إسرائيل 
في المائة يهود، ومن  8شخصًا بينهم فقط  37,958في المائة وهاجر من أوكرانيا  4.3ال تتعدى 

 30شخصًا بينهم  18,272في المائة يهود، ومن الواليات المتحدة  27شخصًا بينهم  28,676فرنسا 
 في المائة يهود.

 24/12/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 ائيلية: "العبرية" وحدها هي اللغة الرسميةتعميم من "التعليم" اإلسر : هآرتس .18
كشفت صحيفة "هآرتس"، اإلثنين، عن وثيقة منسوبة لوزارة التعليم اإلسرائيلية، : معتز باهلل محمد

نوية، تعليم الطالب بأن اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة الرسمية في تطلب من مدرسي المرحلة الثا
 ة إللغاء االعتراف بحقوق الفلسطينيين العرب داخلها.إسرائيل، وهو ما اعتبره البعض، مقدم

وقالت الصحيفة، اإلثنين:" أوضحت وزارة التعليم، لمعلمي مادة المواطنة في إسرائيل، أن عليهم من 
يم الطالب أن اللعة الوحيدة الرسمية في إسرائيل هي العبرية، وفق ما ينص عليه اآلن وصاعدا، تعل

الوزارة لم تتطرق في التعميم الذي نشرته، إلى أن القانون المذكور يمنح أضافت إن  قانون القومية".
 أيضًا اللغة العربية "وضعًا خاصًا"، وينص على أن "تنظيم استخدامها يتم بموجب القانون".
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رتس" أن التعميم ظهر عبر وثيقة نشرتها المسؤولة عن مادة المواطنة "عينات أوحيون" ت "هآوأوضح
سرائيلي( األسبوع الماضي على موقع رسمي تابع للوزارة، وتضمنت تحليال إلجابات )تنتمي لليمين اإل

 .2019امتحان مادة المواطنة للثانوية العامة )بجروت( صيف 
ان، باإلضافة إلى توضيحات للنقاط ات الصحيحة على أسئلة االمتحوتضمنت الوثيقة أمثلة لإلجاب

وُطلب من الطالب في إحدى  اإلجابة بشكل صحيح. التي واجه فيها العديد من الطالب صعوبة في
 األسئلة التحدث عن "وضع اللغة العبرية في إسرائيل".

للغة العبرية قبل إقرار وجاء في الوثيقة الرسمية:" في هذا الموعد وردت إجابات تتضمن وضع ا
ن )اللغة( العبرية ون الدولة القومية يجب تعليم الطالب أقانون القومية، لكن بدء من اآلن، ووفق قان

 وحدها هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، بحسب المصدر ذاته.
كل ما  ونقلت "هآرتس" عن أحد معلمي مادة المواطنة )لم تسمه( قوله:" َتوجه وزارة التعليم ينسف

وأضاف:" إذا لم نكن مطالبين بذكر اللغة العربية، فإن  نعلمه للطالب حول التعددية في إسرائيل".
 خطوة التالية هي إلغاء االعتراف بحقوق األقليات في البالد".ال

 23/12/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 لجناياتتدعو للتحقيق مع جنود االحتالل في ظل قرار ا جيشالضابطة سابقة في  .19
أثارت تصريحات ضابطة سابقة في جيش االحتالل عضبًا واسعًا في أوساط  الرأي:-الداخل المحتل

حيث طالبت العقيد احتياط المحامية "فنينا شربيت بروخ" إلى فتح تحقيقات مع جنود  ل.االحتال
الحتالل جيش االحتالل في ظل قرار المحكمة الدولية األخير بفتح تحقيق جنائي ضد ضباط جيش ا

 بتهم جرائم حرب.
القومي، كما  وأوضح موقع "معاريف العبري"، أن المحامية بروخ تعمل أيضا كباحثة في معهد األمن

ومن  أنها كانت تعمل كمستشارة قضائية في الوفود اإلسرائيلية للمفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا.
ي نشرتها مؤخرا، بأنه يجب فتح تحقيق جانبها، أوضحت "بروخ" في عدد من المقابالت والمقاالت الت

 تعامله مع جنود جيشه.ش للتأكيد على استقاللية قضاء االحتالل في مسبق مع جنود وضباط الجي
 23/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 وزير إسرائيلي يقلل من أهمية المخاطر البيئية لتشغيل حقل "ليفياثان" .20

اقة اإلسرائيلي "يوفال شتاينتس"، اإلثنين، من أهمية مخاوف بشأن ير الطقلل وز : معتز باهلل محمد
بيرة، خالل عملية افتتاح منصة حقل "ليفياثان" للغاز خطورة انبعاثات غازات سامة بمعدالت ك

 الطبيعي المقررة الثالثاء، ووصفها بـ "غير المسؤولة" والتي "ال أساس لها".
عا من االهتمام بنظرية فة "يديعوت أحرونوت": "لقد ضقت ذر وقال "شتاينتس" في حديث لموقع صحي

 مسؤولة والتي ال أساس لها".المؤامرة وحاالت الذعر والمخاوف الجماهيرية غير ال
ألف منصة في منشآت مشابهة إلنتاج  14وأضاف:" في أوروبا والواليات المتحدة وكندا، هناك نحو 

كيلومترات  3-2مها على اليابسة على مسافة نحو الغاز الطبيعي، تعمل منذ عشرات السنين معظ
 من التجمعات السكانية ولم تحدث مشاكل أبدا".

 23/12/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 ولية تسممهل االحتالل اإلسرائيلي مسؤ المطران حنا يحم   .21
هلل زايد الدخيل/ عمان: حّمل رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في فلسطين، المطران عطا

منزله بالقدس حنا، اليوم االثنين، إسرائيل ما حصل معه بعد إصابته بمادة سامة تم رشها في محيط 
نظمة التي قامت برش المواد الم“بعد وصوله إلى عّمان لتلقي العالج، إّن ” الغد”وقال حنا لـ قبل أيام.

، ”ي مريضا طوال الحياةالذي جرى قد يكون محاولة اغتيال أو إبقائ“وأضاف:  ”.السامة إسرائيلية
 ”.ة لها تداعيات خطيرة خاصة على الجهاز العصبيالمادة السام“مشير إلى أن 

وقال مطران  ”.األطباء يعملون حاليًا على تشخيص نوع السم الذي تعرضت له“وذكر المطران أّن 
ة القدس إن أطباء فلسطينيين في مستشفى سانت لويس بالقدس شاهدوا حالة تسمم غير مسبوق

أصيب بها وعرفوا أن هناك سم قاتل ومحرم دوليًا وليس متاحًا استخدامه وما حدث يرتقي لمستوى 
المسألة ليست : “وتابع ”.سيعود إلى القدس للدفاع عنها واستكمال عملها“وأشار إلى أّن  ”.الجريمة

 ”.مسألة استهداف شخص، إنما األهم هو االحتالل الجاثم على صدورنا
 23/12/2019، الغد، عم ان

 
 سيدات من باب الرحمة 4االحتالل يعتقل  .22

 سيدات من باب الرحمة شرق المسجد األقصى المبارك. 4اعتقلت قوات االحتالل اليوم االثنين، 
ن االعتقال جاء بحجة وجود السيدات في مسار المستوطنين وأفادت مصادر محلية في المسجد بأ
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ر عمليات اقتحام واسعة ينفذها االحتالل ضمن ما الذين يقتحمون المسجد األقصى اليوم في إطا
 وأضافت المصادر أنه جرى تقييد النساء األربع واقتيادهن إلى خارج المسجد. يسمى عيد "الحانوكاه".

 23/12/2019، األيام، رام هللا
 

 االحتالل يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة .23
في بلدة جبل المكبر جنوب يلي، اليوم الثالثاء، منزلين هدمت جرافات االحتالل اإلسرائ: القدس

"وفا"، بأن جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس تساندها ـوأفادت مصادر محلية ل القدس المحتلة.
حتالل، اقتحمت "خلة عبد" في بلدة المكبر ساعات الفجر، وشرعت بهدم قوة معززة من جيش اال

 شقيرات، وذلك بحجة البناء غير المرخص.منزلين تعود ملكيتهما لعائلة 
وكانت بلدية االحتالل قد اخطرت المقدسي جمال عطا عليان من بلدة العيسوية، يوم أمس بهدم 

 منزله، لنفس الذريعة.
 24/12/2019، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم

 
 األسوأ اقتصاديًا على قطاع غزة 2019الخضري:  .24

 2019رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن العام د أك": الرأي" -غزة
على التوالي، الذي 13األسوأ اقتصاديا على قطاع غزة بسبب الحصار اإلسرائيلي الٌممتد للعام الـ 

 تأثيراته كافة مناحي الحياة. طالت
ة صعب جدًا، وأبرز وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم االثنين، أن الوضع في غز 

 ث شهد تدهورًا سريعًا وخطيرًا وكبيرًا.أوجه التدهور كانت من نصيب القطاع االقتصادي حي
بشكل كبير جدا،  نتاجيةاإلوأشار إلى وجود جمود اقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية 

االستمرار في يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات بسب عدم قدرتها  إغالقإضافة لعمليات 
واستعرض الخضري أرقام مخيفة حول الواقع في غزة، مؤكدًا ضرورة التحرك  العمل بسبب الحصار.

 الفعلي للحد من هذه المعاناة.
من سكان القطاع يعيشون تحت  %85العمل، وقرابة وأشار إلى أن ربع مليون عامل ُمعطل عن 

من طاقتها اإلنتاجية، بسبب  %20ـصانع تعمل بوبين أن الم خط الفقر )من النسب المرتفعة عالميا(.
 الحصار واإلغالق وتقييد حركة االستيراد والتصدير واالعتداءات المتواصلة.

وقطاع المقاوالت واألعمال بشكل عام  وأكد الخضري أن الحصار أصاب الحياة التجارية والصناعية
وقال "ما  يث تعتبر بحكم المغلقة.من المنشآت االقتصادية عن العمل، ح %80بالشلل، وأوقف قرابة 
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 %50تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 
 من قدرتها التشغيلية".

لمباشرة وغير المباشرة للقطاع االقتصادي )الصناعي والتجاري وشدد على أن الخسائر الشهرية ا
مليون دوالر  100لتصل لقرابة  2019كل كبير مع نهاية العام والزراعي وقطاع المقاوالت( ارتفعت بش

 شهريا.
من المنازل الُمدمرة كليًا بفعل العدوان اإلسرائيلي  %20، قال الخضري إن نحو اإلعماروفي ملف 

 بوعود المانحين ببنائها. اإليفاءما زالت لم تبنى، ولم يتم  2014على غزة عام 
 23/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 من مسيحيي غزة فقط بزيارة القدس 55لـاالحتالل يسمح  .25

تل أبيب: وافقت السلطات اإلسرائيلية على السماح للعشرات من مسيحيي قطاع غزة لدخول  -غزة 
 القدس بالتزامن مع احتفاالت أعياد الميالد.الضفة الغربية و 

رثوذكسية بقطاع غزة، أمس االثنين، لوكالة وقال كامل عياد، مدير العالقات العامة في الكنيسة األ
 55تلقينا حتى اآلن فقط »طلب تم تقديمها األسبوع الماضي  600أللمانية، إنه من بين األنباء ا

وأضاف أنه ال يزال بانتظار الموافقة على بقية «. بية والقدستصريحًا إسرائيليًا لدخول الضفة الغر 
 يي القطاع المشاركة في احتفاالت عيد الميالد.الطلبات حتى يتسنى ألكبر عدد من مسيح

يتجاوز سنهم الستين. وسيسمح للحاصلين على  47ومن بين من صدرت لهم الموافقة ثالثة قّصر و
، «للعهد الجديد»القدس، حيث تم صلب المسيح وفقًا  تصاريح بالسفر عبر إسرائيل من غزة إلى

 لد المسيح.وكذلك مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية حيث وُ 
 تجدر اإلشارة إلى أن عدد المسيحيين في غزة يقدر بنحو ألف شخص.

 24/12/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 داو"غضب شعبي وتصعيد قادم.. السلطة تثير غضب العشائر بـ"اتفاقية سي .26
غزة/ محمد أبو شحمة: إقامة العالقات خارج إطار الزواج، والحق في اإلجهاض، وزواج -الخليل

 ثليين، والتساوي في الميراث، هذه أبرز بنود اتفاقية "سيداو" التي وقع على جميع بنودها رئيسالم
ية السلطة محمود عباس، دون أي تحفظ، رغم مخالفتها تعاليم الشريعة اإلسالمية، وخصوص

المجتمع. وتصر السلطة على العمل باالتفاقية المثيرة للجدل رغم مخالفتها القانون األساسي 
سطيني، الذي نص في مادته الرابعة على أن اإلسالم هو الدين الرسمي، والشريعة اإلسالمية هي الفل
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المخالفة للقيمة  الرئيس للتشريع. وأمام توقيع السلطة على االتفاقية وعدم التراجع عن بنودها المصدر
المحتلة،  الدينية، ولخصوصية المجتمع الفلسطيني، اجتمعت عشائر الخليل جنوب الضفة الغربية
عمل بها، أول من أمس، في ديوان آل التميمي، وأصدرت بيانا طالبوا فيه بالتصدي لـ"سيداو" ووقف ال

ل من اتفاقية "سيداو" وكل وهو ما يعد أقوى ردة فعل شعبية على االتفاقية. وتبرأت عشائر الخلي
 مخرجاتها، مطالبة السلطة باالنسحاب منها وإلغائها.

 23/12/2019، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يعزز استحكاماته شرق غزة باألشجار والسواتر ويسر ع بناء الجدار التحت أرضي .27
جيش االحتالل تنفيذ منذ انتهاء جولة العدوان األخيرة في تشرين الثاني الماضي، بدأ  محمد الجمل:

بشقيه تحت  إجراءات جديدة على طول حدوده مع قطاع غزة، إضافة لتسريع بناء الجدار العائق،
 األرض وفوقها.

مكعبات إسمنتية، خاصة في محيط وتمثلت بعض اإلجراءات في تكثيف إقامة سواتر ترابية ووضع 
مواقع الحفر، حيث توجد حفارات وآليات ثقيلة، وحول مواقع عسكرية، وقبالة مخيمات العودة 

 الخمسة.
آليات غير مأهولة يتم التحكم فيها  وباإلضافة للسواتر، بات االحتالل يعتمد بشكل كبير على تسيير

يبات خالية من الجنود، تطلق النار بالتحكم ب الرشاش اآللي"، وهي جعن بعد، تسمى محليًا "جي
عن بعد، إضافة لتكثيف االعتماد على الطائرات المسيرة، ومناطيد التجسس، لتشديد الرقابة على 

القطاع، وحتى معبر بيت حانون "إيريز"، في  المنطقة الحدودية، بدءًا من معبر كرم أبو سالم جنوب
 شماله.

بعضها ليس جديدًا، بدأت قوات االحتالل بزراعة مساحات خضراء وإلى جانب اإلجراءات المذكورة، و 
جديدة، بعضها بمحاذاة الحدود مباشرة، وأخرى في محيط قرى تعاونية، ومناطق زراعية ينشط فيها 

 ن القذائف الصاروخية، كما يزعم جيش االحتالل.اإلسرائيليون، وذلك بهدف حمايتهم م
كرية إسرائيلية في مناطق متفرقة شرق القطاع، بالتزامن وشوهدت عمليات تشجير تنفذها وحدات عس

 مع مشاهدة أجزاء من الجدار اإلسمنتي فوق األرض، تمتد عدة كيلو مترات.
يومية ضدهم، خاصة ممن تقع  واشتكى مزارعون من مضايقات وإطالق نار وقنابل غاز تنفذ بصورة

ر الجدار، أو إقامة سواتر ترابية، أو حتى اط االحتالل، سواء بحفأراضيهم قبالة مواقع يكثر فيها نش
 زراعة أشجار جديدة.

 22/12/2019، األيام، رام هللا
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 لجنة رجال أعمال فلسطين في أوروبا.. خطوة نحو االنفكاك عن االحتالل .28

يسعى رجال أعمال فلسطينيون يقيمون في أوروبا، إلى التعاون مع : وانيبالل غيث كس -رام هللا 
لوطن إلنشاء شركات استثمارية، تعزز صمود أبناء شعبنا، وتساعد في االنفكاك نظرائهم داخل ا

 التدريجي عن االحتالل.
ويد ، حضروا مؤخرا إلى فلسطين من دول أوروبية على رأسها بريطانيا وألمانيا والساألعمالرجال 

العاصمة عقد في وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وغيرها، في إطار لجنة شكلت مؤخرا في مؤتمر 
الرومانية بوخارست "لجنة رجال أعمال فلسطين في أوروبا"، بالتعاون مع دائرة شؤون المغتربين في 

 منظمة التحرير.
لـ"وفا"، إن اللجنة شكلت في  رئيس االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا علي القاضي، قال

لعمل جار لتسجيلها في السجل التجاري الشهر الماضي ورغم حداثتها أسست شركة استثمارية وا 15
 الفلسطيني لتسويق المنتجات الفلسطينية في أوروبا.

مليون دوالر، لتمكين المغتربين من االستثمار في فلسطين عبر  30وأوضح أن رأس مال الشركة بلغ 
 في هذه الشركة، التي ستستثمر في مشاريع اقتصادية داخل الوطن. همسأشراء 

بسام حجازي، إن اللجنة التي شكلت تهدف إلى تجميع رجال األعمال  وقال رجل األعمال
الفلسطينيين والتنسيق مع الحكومة في فلسطين وتشجيع رجال األعمال اآلخرين لالستثمار في 

 فلسطين.
 23/12/2019، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 لخرفباحثة فلسطينية ضمن طاقم يشارف على وضع عالج لمرض ا .29

أبرز صحيفة اقتصادية إسرائيلية قائمة « غلوبس»نشرت صحيفة «: القدس العربي»الناصرة ـ 
الشباب الواعدين في مجال المبادرة والبحث واألعمال، ومن بينهم باحثة فلسطينية في مجال علوم 

عصاب وتعمل في شركة أبحاث طبية تشارف على االنتهاء من دراسة جديدة مرشحة أن تعطي األ
 )الزهايمر(. لمرضى الخرفمال أ

وهي » 48عاما( من الناصرة داخل أراضي  39سعد ) –والحديث عن الدكتورة هديل عون هللا 
لى الماجستير والدكتوراه متزوجة في أم الفحم وأم لثالثة أطفال وحائزة على لقب أول بالبيولوجيا وع

فا في مجال طب الدماغ والهندسة ة حيمن جامع»بوست دكتوراه »من الجامعة العبرية في القدس و
 الوراثية. وشاركت هديل عون هللا في أبحاث حول الذاكرة البشرية وحول مرض الخرف وغيره.
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ص ومعالجة اآلليات المعطوبة وتنوه أن الدراسة األخيرة التي شاركت فيها تعني احتماال كبيرا بتشخي
 ن.عه ذلك حتى اآلفي الدماغ، منوهة لعدم التعامل العلمي م

 24/12/2019، لندن، القدس العربي
 

 العدالة للبعض.. القانون والقضية الفلسطينيةعرض كتاب:  .30
 غالبًا ما ُتعتبر العدالة في قضية فلسطين مسألة قانونية. ومع ذلك،: ترجمة وعرض: نضال إبراهيم

ل قانون القضائي. فقد فش وفلسطين عن طريق التدخل« إسرائيل»لم يتم حل التحديات الصعبة بين 
وسمحت قوانين الحرب بالقتل والدمار خالل «. اإلسرائيلية»االحتالل في وقف المشاريع االستيطانية 

في قطاع غزة. حل الدولتين في اتفاق أوسلو هو اآلن حبر على « اإلسرائيلية»االعتداءات العسكرية 
 في القضية الفلسطينية.ورق. يقّدم الكتاب مقاربة جديدة لفهم القانون الدولي وكيفية استخدامه 

 -إلى حروب اليوم في غزة  1917من إعالن بلفور في عام  -مع التركيز على المنعطفات الرئيسية 
توضح نورا عريقات كيف شّكل النشر االستراتيجي للقانون الظروف الحالية. فعلى مدار القرن 

ر. لكن، تقول عريقات: إن أكث« إسرائيل»الماضي، بذل القانون المزيد من الجهود لتعزيز مصالح 
 هذه النتيجة لم تكن حتمية على اإلطالق.

القانون هو السياسة، ومعناه وتطبيقه يعتمدان على التدخل السياسي للدول والناس على حد »ترى أن 
سواء. ضمن القانون، التغيير ممكن. يمكن أن يخدم القانون الدولي قضية الحرية عند حشدها لدعم 

خالل تقديم وعود ومخاطر القانون الدولي، تدعو عريقات إلى تجديد العمل  من«. حركة سياسية
 واالهتمام بقضية فلسطين.

يهدف هذا العمل إلى المساهمة في الجهود البحثية الجارية بشأن دور القانون لمصلحة القضايا 
غير قانونيين،  التقدمية. كما أنه يرمي إلى تمكين المدافعين عن المستقبل، سواء كانوا قانونيين أو

لكي يكونوا أكثر استراتيجية في جهودهم، وهو ما يخفف من إيمانهم بقدرة القانون على فعل ما ال 
 تستطيع تحقيقه سوى كتلة كبيرة من الناس.

 استغالل القانون الدولي
يعتبر هذا الكتاب خالصة خمسة عشر عامًا من الدعوة والنضال وخيبة األمل والتنوير للكاتبة نورا 

بصفتي محامية وباحثة في مجال حقوق اإلنسان، سرعان ما اعترضت »عريقات، معلقة على ذلك: 
دعوتي هذه للحقوق الفلسطينية العقبات السياسية التي بدورها طرحت تساؤالت أعمق حول المعرفة 

 «.والممارسة
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ألمريكية، ركزت أبحاثي لهذا الكتاب في األصل على التحيز في المحاكم الفيدرالية ا»وتضيف: 
وحدود الدفاع عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، والعجز السياسي للمحاكم الدولية مثل المحكمة 

 الجنائية الدولية.
مع مرور الزمن والتجربة، ظهرت مسائل جديدة وسعت من نطاق هذا البحث. ونتيجة لذلك، فإن هذا 

ة في القضية الفلسطينية على مدى قرٍن من الكتاب يبحث في العالقة ما بين القانون الدولي والسياس
 «.الزمن، وبذلك يستكشف دور القانون وإمكاناته في السعي إلى تحقيق الحرية للفلسطينيين

يقدم الكتاب دراسة استقصائية لكيفية فشل قانون االحتالل )مجموعة القوانين الدولية التي تعالج 
؛ التناقض بين اهتمام األمم «اإلسرائيلي»احتالل العدو لألراضي( في ضبط مشروع االستيطان 

المتحدة بالقضية الفلسطينية وعدم قدرتها على إحداث أي تغيير ذي معنى؛ وأخيرًا، كيف ضمنت 
 عملية أوسلو للسالم فشل حل قيام الدولتين.

المروع في القتل والدمار بقطاع غزة أمرًا مسموح به « إسرائيل»كما يتناول العمل كيف أصبح سجل 
لم تتحقق أي من الشروط اليوم على أرض الواقع بين »إطار لغة القانون، تقول عريقات:  في

)إسرائيل( والفلسطينيين. فالقانون لديه القدرة على السيطرة، وكذلك على المقاومة. يتطلب استخدام 
ن على القانون الدولي لدعم القضية الفلسطينية من أجل )تشريع قوانين الحركة(، حيث يسير المحامو 

خطى الحركات السياسية لدعم جهودهم الجماعية. قد يكون القانون في أغلب األحيان أداًة، ولكن 
حتى في هذه الحالة، فإن كفاءته تعتمد على عدة عوامل. وهذه تشمل القوى الجيوسياسية، المصالح 

هم في ذلك الرؤية الوطنية والدولية، قدرات الموظفين، التماسك االستراتيجي، القيادة الفعالة، واأل
السياسية. ليس هناك افتقار إلى محامين فلسطينيين جيدين. إال أن هناك افتقارًا إلى حركة سياسية 

 «.قوية للتعريف بدعوتهم القانونية واالستفادة من مكاسبهم التكتيكية
 21/12/2019الخليج، الشارقة، 

 

 لقدس واجب وإرث هاشمي: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في ااألردني الملك .31
ء الكنائس في األردن االثنين، رؤسا، في قصر الحسينيةعبدهللا الثاني األردني الملك  : استقبلعمان

خالل  حيث شدد والقدس، وشخصيات مسيحية أردنية، وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسالمية.
م وممارسة شعائرهم بحرية على مقدساتهم وممتلكاتهعلى حق كنائس القدس في الحفاظ اللقاء، 

دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث " ومؤكدا بالقولودورهم القوي. 
 ."هاشمي

 2019/12/23، الغد، عم ان
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 انخالل ندوة في جامعة عم بأمالك األردنيين في فلسطينخبراء يطالبون  .32

إلى  العربية أمس، في جامعة عمانخالل ندوة عقدت أمس األثنين ، دعا خبراء ومختصون : عمان
أهمية ضرورة استثمار استعادة أراضي الباقورة والغمر، وإلى التفكير والعمل على استثمار هذا 

وقال وزير الداخلية األسبق  المطالبة بحقوق االردنيين في فلسطين من أراض.االنجاز الوطني عبر 
مل بأراض في بلد مجاورة تحت سيادة هذا البلد قبلت بمبدأ الع اسرائيل"إن حباشنة، المهندس سمير ال

أي االردن، ما يدعو للتفكير والعمل للمعاملة بالمثل والمطالبة بحقوق وأمالك مواطنينا في داخل 
 . "ة دوليةفلسطين، وخلق حالة وطني

 2019/12/24، الدستور، عم ان
 

   "العداء إليران"على  عالوة "إسرائيل"كشف خبايا تقارب السعودية مع زعم إسرائيلي ي حثبا .33
في  ،فرانك موسمار، للدراسات اإلستراتيجية "اداتالس –بيغن "في مركز اباحث اليكشف  :الناصرة

 اب التحالف ضد إيران فحسب، بل طمعاً ليس من ب "إسرائيل"أن السعودية تتقرب من  ،له مقال
ها إلى ميناء حيفا كي يكون باستيراد الغاز منها وتصدير نفطها عبر البحر األحمر إلى إيالت ومن

ه لكن خط التصدير آمنا من تهديدات إيرانية وتحاشي تسديد رسوم العبور في قناة السويس لمصر.
تفضل عدم التدخل مباشرة في الصراع  -التي ال تستورد شيئًا من الخليج- "إسرائيليوضح أن "

تدخل، ويمكن في الحقيقة أن السعودي، ألنه من المرجح أاّل تستفيد من مثل هذا ال –اإليراني 
على العموم، الوجود اإليراني يغذي نمو "ويخلص الباحث اإلسرائيلي للقول إنه  تتضرر منه بشدة. 

التعصب المذهبي الذي يشكل تهديدًا لالستقرار اإلقليمي في السنوات المقبلة، وإن السعودية ستبذل 
 ".إلى حد مد يد الصداقة إلى إسرائيل كل ما في وسعها للتخفيف من هذا الخطر، والذهاب بعيداً 

 2019/12/23، القدس العربي، لندن

 

 كيةير شكك في إمكانية هزيمة "الكوربانية" األممركز دراسات إسرائيلي ي .34
 "مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية"، التابع لجامعة "بارإيالن"يرى : صالح النعامي

نتائج االنتخابات البريطانية، التي أفضت إلى خسارة حزب  ن االستنتاج األبرز منأ اإلسرائيلية،
ول دون تعاظم وتأثير العمال بقيادة جيريمي كوربين، يتمثل في وجوب العمل على توفير بيئة تح

وفي تقدير موقف صادر عنه،  القوى اليسارية التي تتبنى مواقف كوربين داخل الواليات المتحدة.
داخل الواليات المتحدة، على إلحاق والقوى الداعمة لها  "إسرائيل"، شكوكا إزاء قدرة مركزالأبدى 
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الهزيمة بالجماعات اليسارية "المتطرفة" التي باتت تلعب دورًا مهمًا في تصميم توجهات الحزب 
، إلى أن "ما يفاقم مهمة مواجهة مجموعات اليسار أليكس جوفالتقدير، معد ولفت  .الديمقراطي

كي، حقيقة أنه بخالف اليهود البريطانيين الذين عملوا ير الديمقراطي األم"المتطرف"، داخل الحزب 
ات األيديولوجية كيين يفتقرون إلى الوحدة بسبب التباينير بشكل موحد ضد كوربين، فإن اليهود األم

ويقر التقدير بحقيقة أن "صعود ترامب منح بيئة مناسبة لتعاظم تأثير الجماعات اليسارية  بينهم".
كية الذين ير في الواليات المتحدة، وداخل الجاليات اليهودية، وإسناد مرشحي الرئاسة األم المتطرفة

حث التقدير صناع القرار في تل أبيب على "التوقف قد و  ادية لمصالح تل أبيب".يتبنون مواقف مع
 عن التدخل والتعليق على ما يجري داخل الحزب الديمقراطي، وفي الوقت ذاته محاولة العمل بكل

الشتراكية، التي باتت ذات صدى قوة من أجل مواجهة األصوات الداعمة للفلسطينيين واإلسالم وا
 كبير داخل هذا الحزب".

 2019/12/23، العربي الجديد، لندن
 

 "إسرائيل"جرائم حول  الدولية الجنائيةقرار ب ترحب اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني .35
عم الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح لية لدرحبت اللجنة الدو  :قنا –الرباط 

تحقيق في ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي جرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته تطورًا 
بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة رحبت كما  هامًا جدًا في مسار القضية الفلسطينية.

مة السوداء" التي تشمل كافة الشركات اإلسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات بنشر "القائ
 .1967 اماإلسرائيلية داخل حدود ع

 2019/12/23، الشرق، الدوحة
 

  وتدعو لعزله بالضائع أخالقياً  ترامب بارزة تصف ةإنجيلي مجلة .36
لجدل حين خرجت عن السياق نجيلية عاصفة من ااإلمسيحية ال "كريستيانيتي توداي"أثارت مجلة 

بالبقاء في البيت  كي دونالد ترامب، وقالت إنه غير جدير أخالقياً ير اإلنجيلي العام الداعم للرئيس األم
اتهم ترامب المجلة بأنها "يسارية  من جهته األبيض، مؤيدة اإلجراءات الرامية إلى عزله من منصبه.

أي رئيس مطلقا ما فعلته لإلنجيليين أو للدين  على تويتر "الحقيقة أنه لم يفعلكتب و  .متطرفة"
نفسه". وأضاف أن المجلة "تفضل رئيسا غير دونالد ترامب يكون يساريا متطرفا غير مؤمن يريد أن 

 يسلبكم دينكم وبنادقكم".
 2019/12/23، الجزيرة نت، الدوحة
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 ما بعد قرار محكمة الجنايات ليس كما قبله .37

 *هاني المصري 
ية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم االحتالل خطوة مهمة يعّد قرار المدع

يين على جرائمهم. وخطوة جريئة وشجاعة لفاتو بنسودا، ئيلسراعلى طريق محاكمة المجرمين اإل
المدعية العامة للمحكمة الجنائية، التي أثبتت أن المحكمة ال تالحق كما دأبت السود فقط، وإنما 

 البيض، أو األصح خطت خطوة كبيرة على طريق محاكمتهم. ستحاكم
يوًما  120ة. فالغرفة االبتدائية معها جهود سياسية وقانوني إلىالطريق ال يزال طوياًل، وهو بحاجة 

ستة أشهر كحد أقصى، وخاللها ستبت  إلىيوًما، والسقف الزمني يصل  60قابلة للتمديد لمدة 
امة. وإذا رفضت ما قّدمته فهذا ال يغلق الباب أمام التحقيق، بل يضع المحكمة بما قدمته المدعية الع

 ئها، وتقديم المزيد من الحيثيات للبرهنة عليه.المدعية العامة أمام المسؤولية إلثبات اّدعا
من الطبيعي أال تكون بنسودا قد أقدمت على هذه الخطوة الدراماتيكية بعد سنوات من التحقيق، 

في اتخاذ القرار، من دون أن تكون متأكدة من أنها تملك البراهين الكافية على تأخرت فيها كثيًرا 
 جرائم حرب. إسرائيلارتكاب 
عقيد في المسألة في أنها ليست قانونية فقط، بل سياسية وتتأثر بضغوط سياسية كبيرة، تقف يكمن الت
يس دونالد ترامب من موقع ومن ورائها الواليات المتحدة، التي انتقلت في عهد الرئ إسرائيلخلفها 

جرائم  موقع الشراكة مع االحتالل، وعبرت عن رفضها بشّدة لفتح التحقيق في إلى سرائيلالتأييد إل
 االحتالل.

من المتوقع أن يمارس حكام واشنطن وتل أبيب الضغوط الهائلة على المدعية العامة، وقضاة الغرفة 
، وعلى دول مختلفة ومؤثرة، عربية وأجنبية، لكي االبتدائية، وعلى مكونات محكمة الجنايات كافة

لجلل، الذي سيكون له إذا وصل تبذل جهودها لثني القيادة الفلسطينية والمحكمة عن متابعة األمر ا
محاكمة المجرمين تداعيات كبيرة، ربما ستغّير قواعد اللعبة المعتمدة منذ انطالق مؤتمر مدريد  إلى

 وحتى اآلن.
تقديم  إلىرار في المساواة بين الضحية والجالد، وما يمكن أن يقود إليه ذلك تتمثل نقطة ضعف الق

يين. وهذه المساواة غير منسجمة مع سرائيلضد المدنيين اإل فلسطينيين للمحكمة بزعم ارتكاب جرائم
القانون الدولي الذي يعطي الحق لمن يقع تحت االحتالل بمقاومته بكافة األشكال المتاحة، بما فيها 

 مقاومة المسلحة، باعتبارها شكاًل من أشكال الدفاع عن النفس والحقوق.ال
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ية، ألن المحاكمة يمكن سرائيليا في مختلف األوساط اإلحد الهستير  إلىية سرائيلوصلت ردة الفعل اإل
شريحة طويلة عريضة من القادة الحاليين والسابقين وقادة المستوطنات وكل القادة  إلىأن تصل 

ي، في ذروته، جلًيا، في دعوة الوزير سرائيلا جرائم بحق الفلسطينيين. وظهر الغضب اإلالذين ارتكبو 
إعطاء إنذار للسلطة الفلسطينية بسحب ادعائها من  إلىية سرائيلبتسلئيل سموتريتش الحكومة اإل

 ية في غور األردن وتفكيك السلطة.سرائيلالمحكمة الجنائية، وفرض السيادة اإل
 

فلسطينية فهي كانت باإلجماع مرحبة بالقرار، وتباينت كالعادة بين موقفين أما ردة الفعل ال
 أقصيين:

ن أهمية هذا القرار بزعم أن االحتالل ال يزول بالقرارات الدولية، التهوين م إلىالموقف األول: مال 
أو  وأن السلطة ستضع اإلنجاز على الرف أسوة بسابقيه، وخصوًصا الفتوى القانونية لمحكمة الهاي،

تساوم عليه كما فعلت في اتفاق أوسلو وتقرير غولدستون، من دون تحّمل المسؤولية بعمل كل ما 
 ول ذلك.يلزم للحؤول دون حص

محاكمة قادة االحتالل على  إلىحد اعتباره سيصل حتًما  إلىالموقف الثاني: التهويل بالقرار 
نية، وإسقاط دور كل األطراف والعوامل جرائمهم، وأنه أحد إنجازات الرئيس والديبلوماسية الفلسطي

لتي تابعت هذا األخرى، بما فيها اللجنة الوطنية المشكلة من مختلف القوى والمجتمع المدني ا
الموضوع، ودور الشعب الفلسطيني الرئيسي الصامد المقاوم، الذي أبقى قضيته حية رغم األثمان 

ن المعركة انتهت أو على وشك االنتهاء، وليس الغالية. ويكاد التهويل باألمر عند البعض يظهر وكأ
النصر العظيم لم يحن االنطالق من أن ما جرى مجرد معركة في حرب طويلة، وأن موعد االحتفال ب

 بعد.
إن عدم رؤية اإلنجازات وجه العملة اآلخر لتضخيمها، وإذا لم ندرك أهمية اإلنجاز من دون تقليل 

دم المتابعة الجدية وعدم توفير مستلزماتها؛ فلن نستطيع وتضخيم، وما يمكن أن يؤدي إليه من ع
نفس  إلىة، وطويلة جًدا، وبحاجة مراكمة المكاسب واالنتصارات، انطالًقا من أن معركتنا طويل

 طويل، وصبر ال ينقطع.
ية ية العنيفة المحتملة، خصوًصا إذا َقبِّلت الغرفة االبتدائسرائيلوإذا لم نستعد لمواجهة ردود الفعل اإل

محنة، عبر إقدام حكومة االحتالل على تعميق االنقسام  إلىبفتح التحقيق؛ يمكن أن ينقلب اإلنجاز 
صال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ تهديداتها بضم األغوار وشمال البحر االنف إلىودفعه 

كي تتراجع الميت، وتوسيع االستيطان االستعماري بشكل سرطاني، وتكثيف الضغوط على السلطة ل
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، وإال ستتعرض لما يمكن أن يحلها، أو إعادة بنائها على أسس إسرائيلعن معركتها القانونية ضد 
 ية بصورة أفضل.سرائيلواألهداف اإل تحقق األمن

ية على إجراء االنتخابات في سرائيلوفي ظل التطورات الحاصلة والمحتملة، تصبح الموافقة اإل
تبعدة أكثر وأكثر. وهذا يفرض االستعداد للخيارات األخرى، القدس، بل في الضفة والقطاع مس

اق الوطني على أساس برنامج يجسد معركة نضالية، وإنجاز الوف إلىوأهمها تحويل االنتخابات 
 القواسم المشتركة.

الشروع في محاكمة جرائم االحتالل، وتبقى األمور بين الفلسطينيين  إلىال يمكن أن نصل 
ما هي عليه اآلن، وهذا ما يجب أن نستعد له أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد،  يين، علىسرائيلواإل

 شهر.وسنعرف مصيره خالل مدة أقصاها ستة أ
تتطلب التحديات الراهنة والقادمة والتطورات المحتملة الكفَّ عن جعل الرهان على التغيير الذي 

 االستراتيجيةة، غير المضمون، هو جوهر ية واألميركية القادمسرائيليمكن أن تحمله االنتخابات اإل
أن بيني غانتس الفلسطينية. وهذا التغيير إن حصل لن يغير المشهد السياسي جوهرًيا، خصوًصا 

الذي ُيراهن عليه، هو أحد الذين سيتعرضون للمحاكمة كون يديه ملطختين بدماء الفلسطينيين عندما 
 كان رئيًسا ألركان جيش االحتالل.

ض الغرفة االبتدائية طلب المدعية العامة يبقى ضمن دائرة االحتماالت، ويجب إن احتمال رف
 وأخذه بالحسبان. أيضاً االستعداد له 

أجل البناء على ما تحقق في مختلف المجاالت، وخصوًصا على المستوى الدولي )االعتراف  من
على  2019لمتحدة في العام دولة بدولة فلسطين، تأكيد األمم ا 140الدولي بالدولة المراقبة، اعتراف 

مساعي مجمل القرارات التاريخية بخصوص القضية الفلسطينية، بما فيها التجديد لألونروا، ورفض ال
ية لحلها وتصفية قضية الالجئين، وقرارات المجلس العالمي لحقوق اإلنسان سرائيلاألميركية اإل

متعددة األطراف واألبعاد والمستويات،  استراتيجيةالمناصرة للقضية الفلسطينية(، ال بد من اعتماد 
 مساواة الفردية والقومية.إنهاء االحتالل، وإنجاز االستقالل الوطني والسيادة، والعودة، وال إلىتهدف 

أساًسا، ونقطة الثقل فيها، على ما يجري على أرض الصراع، وعلى تعزيز  االستراتيجيةوترتكز هذه 
لى أرض فلسطين، وعلى المقاومة والمقاطعة، بالتضافر الصمود والتواجد الشعبي الفلسطيني ع

ي واإلعالمي، من دون التعويل والتكامل مع مختلف أشكال العمل السياسي والقانوني والديبلوماس
 عليها أكثر ما يجب، وبمشاركة مختلف أطياف وأفراد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

نتائج حاسمة، إذا لم يتحرك الشعب الفلسطيني لفرض وهذا لن يتأتى بأفضل صورة، ولن يحقق 
م واستعادة الوحدة، باعتبارها إرادته ومصلحته على الفصائل، بحيث تكون األولوية إلنهاء االنقسا
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بغض النظر عن اختالف  االستراتيجياتضرورة وليست مجرد خيار، خصوًصا بعد وصول مختلف 
سدود، بما فيها تعّذر إمكانية تحقيق هدنة طويلة مع طريق م إلىاألسباب )المقاومة والمفاوضات( 

 رفع الحصار، واالحتفاظ بسالح المقاومة ومواصلة تطويره.
فلسطينيين التحلي بمزيد من اليقظة والحذر، كون نتنياهو في مأزق شخصي وسياسي تزداد على ال

األمام واتخاذ  إلىالهروب  إلىحدته بعد قرار الجنائية الدولية، وهذا محتمل جًدا أن يدفعه مرة أخرى 
على خطوات كبرى قبل وبعد االنتخابات القريبة، في الثاني من آذار القادم، طالما أعلن عزمه 

تنفيذها، لضمان فوزه فيها، وللحصول على الحصانة القضائية إذا فاز فيها لتجنب إنهاء حياته 
 بدخول السجن كمجرم.

 *"مسارات" لمركزعام الالمدير 
راسات المركز الف ياسات والد   24/12/2019االستراتيجية، لسطيني ألبحاث الس 

 
 اتفاقيات اعتداء أم عدم اعتداء؟ .38

 جوزيف مسعد
ي، يسرائيل كاتس سرائيلتقارير صحفية في أوائل تشرين األول/ أكتوبر بأن وزير الخارجية اإلكشفت 

تداء"{* مع بعض الدول توقيع }اتفاقيات "عدم عدوان" أو "عدم اع إلىمن حزب الليكود، يسعى 
را، العربية الخليجية كمقدمة التفاقات سالم مستقبلية معها. وقد غّرد كاتس معلنا: "لقد قدمت مؤخ
 بدعم من رئيس الوزراء، مبادرة سياسية لتوقيع "اتفاقيات عدم اعتداء" مع الدول العربية الخليجية".

م يسمهم ومع المبعوث السابق للرئيس وكان كاتس قد ناقش مبادرته هذه مع وزراء خارجية عرب ل
عمومية لألمم األمريكي دونالد ترامب، جيسون غرينبالت، في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية ال

 المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
واشنطن في وقت مبكر من الشهر  إلىي إسرائيلويبدو أنه قد تم إحراز تقدم أدى لوصول وفد 

اتفاقية "عدم االعتداء" بين  إلىت في العاصمة األمريكية حول إمكانية التوصل الحالي، "لعقد محادثا
أن واشنطن تعمل مع دول الخليج لتحقيق ذلك". أما شروط  إلىودول الخليج، مع اإلشارة  إسرائيل

ائتالف أو منظمة أو تحالف ذي طبيعة عسكرية أو  إلىاالتفاقية، فتتضمن "االمتناع عن االنضمام 
و عن تمويله أو مساعدته، مع طرف ثالث"، وبأن "أي نزاع ينشأ نتيجة االتفاقية سيتم حله أمنية، أ

 من خالل المشاورات".
ي يتكون من ممثلين عن وزارة سرائيلي، بأن الوفد اإلسرائيللن كاتس عبر إذاعة الجيش اإلوقد أع

ش. وتماشيا مع ذلك، فقد ممثلين عن مجلس األمن القومي والجي إلىالخارجية ووزارة العدل، إضافة 
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كوتس، أورد الموقع اإلخباري آكسيوس أن نائبة مستشار األمن القومي لإلدارة األمريكية، فيكتوريا 
أجرت محادثات مع أربعة سفراء عرب من المغرب وُعمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة حول 

ية سرائيلتسعى حكومة بنيامين نتنياهو اإل . وفي هذه األثناء،إسرائيلتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع 
لمتحدة، على الرغم من إبرام "معاهدة دفاع مشترك" مع الواليات ا إلىمنذ أيلول/ سبتمبر الماضي 

من  إسرائيليين، بهدف ردع أولئك الذين تعتدي عليهم سرائيلمعارضة كبار المسؤولين العسكريين اإل
 هم ضد عدوانها المستمر.التجرؤ على الرد عليها والدفاع عن أنفس

 من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن كاتس نفسه، شأنه شأن الحكومة التي يقودها نتنياهو، ليس
ي قد خدم في الجيش كجندي وضابط، كما يفعل سرائيلغريبا على العدوان؛ فقد كان هذا الوزير اإل

ين على قدر من العنف والعدوانية، يين. وقد كانت كراهيته للفلسطينيسرائيلمعظم كبار المسؤولين اإل
 1981ار/ مارس لدرجة أنه تم فصله لمدة عام من قبل الجامعة العبرية المعادية للفلسطينيين في آذ

 نتيجة أعمال عنف ارتكبها داخل الحرم الجامعي استهدفت فلسطينيين.
لغربية ومرتفعات وكاتس من أكثر المؤيدين الرئيسيين لمستعمرات المستوطنين اليهود في الضفة ا 

جانب نتنياهو، خطة أرييل شارون  إلىالجوالن، وقد دأب على جمع األموال لدعمهم، كما عارض، 
، نتيجة آلثاره السلبية على خطط االستعمار 2005االنتشار حول قطاع غزة في عام إلعادة 

 إلىكما دعا كذلك  ية.  وهو من مؤيدي الضم الكامل للضفة الغربية،سرائيلاالستيطانية اليهودية اإل
"القضاء على" أو "التخلص من" قادة حركة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات السلمية، في 

 ة أطلق عليها اسم عملية " التخلص المدني المستهدف".عملي
والواليات  إسرائيلليس من قبيل الصدفة أن لغة ومفهوم "اتفاقيات عدم االعتداء"، التي تحاول 

امها مقترضة من "اتفاقيات عدم االعتداء"، التي كانت مهيمنة في النصف األول من المتحدة إبر 
عدم االعتداء" بين بلدين أو أكثر في أعقاب الحرب العالمية  القرن العشرين. فقد ظهرت "اتفاقيات

 األولى، وشهدت ذروتها في أوروبا في ثالثينيات القرن العشرين. وقد غدت نادرة منذ الحرب العالمية
 الثانية، حيث اختارت الدول تحالفات أوسع في هيئات أكبر مثل حلف الناتو أو حلف وارسو.

السياسيون عموما "اتفاقيات عدم االعتداء"، بخالف التحالفات الرسمية، ويعتبر المحللون والعلماء 
االعتداء من جانب الطرف األقوى في المعاهدة ضد األطراف  إلىعلى أنها تؤدي تاريخيا 

بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا  1938ضعف. من أكثر هذه االتفاقيات شهرة اتفاقية ميونيخ لعام األ
شكل أساسي، كما أدرك االتحاد السوفييتي محقا في ذلك الوقت كتحالف وإيطاليا، التي عملت ب

، 1918مناهض للسوفييت، بين القوى الرأسمالية ذاتها التي كانت قد غزت روسيا الثورية في عام 
وأطلقت يد هتلر في آخر المطاف لغزو االتحاد السوفييتي. وقد تم توقيع اتفاقية ميونيخ في شهر 
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، وكانت النتيجة الفورية لالتفاقية هي السماح لهتلر بضم مقاطعة سوديتنالند 1938أيلول/ سبتمبر 
ة ماليين بغرب تشيكوسلوفاكيا، على أساس أن المقاطعة كانت تضم غالبية سكانية تعدادها ثالث

ألماني، وبموجبها يتم تجنب المواجهة العسكرية بين ألمانيا من جهة وفرنسا وبريطانيا من الجهة 
 األخرى.

يكن أمام تشيكوسلوفاكيا، التي اعتمدت على المساعدات العسكرية الفرنسية )حيث كان لديها  لم
الرضوخ والموافقة على ضم تحالف ومعاهدة مع فرنسا(، خيار بعد توقيع فرنسا على االتفاقية سوى 

 هتلر ألراضيها. اقترح السوفييت )وقد كان لديهم بدورهم اتفاقية لتقديم المساعدة العسكرية
لتشيكوسلوفاكيا في حالة العدوان األجنبي( على الفرنسيين والبريطانيين استعدادهم للدفاع عن 

ية تجاهلت العرض السوفييتي تشيكوسلوفاكيا عسكريا ضد العدوان األلماني، لكن الدول الرأسمال
تلر، الذي قام ووقعت االتفاقية مع هتلر مستثنية السوفييت منها. في نهاية األمر، لم تردع االتفاقية ه

 ، بغزو واحتالل بقية تشيكوسلوفاكيا.1939بعد بضعة أشهر من توقيعها، في آذار/ مارس 
يقوم اليابانيون بتطويقهم من الشرق على ضوء توقيع اتفاقية ميونيخ ونتيجة ازدياد القلق من أن 

مع هتلر في آب/ واأللمان من الغرب، اختار السوفييت بدورهم التوقيع على "اتفاقية عدم اعتداء" 
، قام بتوقيعها رسميا وزيرا خارجية البلدين: فياتشيسالف مولوتوف ويواكيم فون 1939أغسطس 
 ريبنتروب.

ي الذي تمت إدانته في محاكمات نورمبرغ بالمسؤولية كان ريبنتروب هو السياسي األلماني الرئيس
 إلىوبولندا، كما دعم إرسال اليهود عن بدء الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك غزو تشيكوسلوفاكيا 

. 1946معسكرات الموت. وقد ُحكم عليه باإلعدام في محاكمات نورمبرغ وُنفِّذ الحكم فيه في عام 
السوفييتية. فيما بعد، تجاهل أن اتفاقية الدول الغربية -ة األلمانيةلكن استنكار الغرب لالتفاقي

برت ستالين على توقيعها. وقد أمِّل السوفييت، الذين المنفصلة مع هتلر في العام السابق هي التي أج
كانوا يدركون جيدا العداء النازي لهم والتواطؤ الغربي مع هتلر عليهم، في تأخير الغزو األلماني 

، عقب 1941ة ممكنة عبر توقيعهم االتفاقية. وقد تم إلغاء االتفاقية في حزيران/ يونيو ألطول مد
 فييتي.الغزو األلماني لالتحاد السو 

، بوصفها المعتدي اإلقليمي الرئيسي والقوة المهيمنة على منطقة الشرق األوسط إسرائيلوحيث إن 
األكبر، والسعوديين معتدون مكملون  بأسرها )على الرغم من أن األمريكيين هم بالطبع المعتدون 

ردن وسوريا بغزو واجتياح معظم دول المنطقة عدة مرات )مصر واأل 1948لهم(، قد قامت منذ عام 
ولبنان والعراق وتونس وليبيا والسودان(، وساعدت بقمع ثورات شعبية في اليمن والجزائر وُعمان في 
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رب ودولة اإلمارات العربية المتحدة، فهي الطرف الستينيات والسبعينيات، وبعمليات أمنية في المغ
 األقوى في هذه االتفاقيات اإلقليمية المحتملة لعدم االعتداء.

ي هذا عن سجل اتفاقيات عدم االعتداء أو اتفاقيات وقف إطالق النار أو سرائيلحيد السلوك اإلال ي
لسالم التي وقعتها مع مصر اتفاقية ا إسرائيلحتى معاهدات السالم. فعلى سبيل المثال، استغلت 

أن دون  1982كي يتسنى لقواتها غزو لبنان في العام نفسه، وغزوها مرة أخرى في عام  1978عام 
 إسرائيلتقلق من وقوف الجيش المصري لها بالمرصاد. وقد سّهلت اتفاقيات السالم المبرمة بين 

مستعمرات المستوطنين في توسيع  1994و 1993ومنظمة التحرير الفلسطينية واألردن في عامي 
ثالثة أضعاف، بما في ذلك في القدس الشرقية وهضبة الجوالن )التي  1967األراضي المحتلة عام 

قد ضمتهما سابقا(، وعبر الضفة الغربية، ناهيك عن المساحات الشاسعة من الضفة  إسرائيلكانت 
زة. عالوة على ذلك، فقد حصار كامل لقطاع غ إلى أيضاً ضمها، وقد أدت  إلىالتي تسعى حاليا 

ات وقف إطالق النار التي وقعتها مع الدول العربية ومنظمة التحرير كل اتفاقي إسرائيلانتهكت 
 دون استثناء. 1949الفلسطينية منذ عام 

ية المحددة بألمانيا النازية، بما في ذلك التوسع اإلقليمي، سرائيليمكننا هنا أن نقارن الممارسات اإل
ت والقوانين العنصرية، لمحتلة، والتحريض على الحروب اإلقليمية، والمؤسساوضم األراضي ا

والعدوان على جيرانها، واألساطير الوطنية إلعادة بناء مملكة قديمة )وبناء "الهيكل الثالث"(. ولكن، 
ليست قوة عالمية بل هي قوة  إسرائيلليست بألمانيا النازية. فبخالف األخيرة،  إسرائيلرغم ذلك، 

اعية للسكان بل طردا جماعيا، وهو ما يعنيه أن ليمية، وخالفا أللمانيا، فإنها لم ترتكب إبادة جمإق
تطهيرها العرقي لمئات اآلالف من الفلسطينيين والسوريين وقتلها لعشرات اآلالف من الناس على 

 مدار العقود السبعة الماضية، هي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
بعد الحرب العالمية الثانية، التي  القوة اإلقليمية الوحيدة في عالم ما إسرائيلليست وفي واقع األمر، 

تشبه سياساتها العنصرية السياسات التي كانت قائمة في العالم في الثالثينيات. فقد كان نظام الفصل 
صرية، على القوانين والمؤسسات العن أيضاً ، قائما إسرائيلالعنصري في جنوب أفريقيا، شأنه شأن 
، وبخالف ألمانيا، إسرائيلعلى جيرانه، رغم أنه مثله مثل والتوسع اإلقليمي، وقام بانتظام باالعتداء 

لم يرتكب إبادة جماعية للسكان، على الرغم من سياسات التطهير العرقي وسياسات قتل المدنيين 
ريقيا بالضغط على ، فقد قام نظام الفصل العنصري في جنوب أفإسرائيلالتي مارسها. وشأنه شأن 

، وهو ما رضخت له األخيرة 1984اتفاقية عدم اعتداء معها في عام حكومة موزامبيق الثورية لتوقيع 
نتيجة القصف المستمر لموزامبيق والتدمير الذي كانت تمارسه جنوب أفريقيا، ناهيك عن رعاية 

لثورة في موزامبيق. في جنوب أفريقيا لمليشيات "رينامو" اإلرهابية التي كانت تسعى لتقويض ا
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عدم السماح بوجود قواعد على أراضيها تابعة لمنظمة المؤتمر الوطني المقابل، تعهدت موزامبيق ب
األفريقي التي كانت تناضل ضد نظام الفصل العنصري في تلك الفترة لتحرير جنوب أفريقيا. وفي 

نتهاكها لالتفاقية من خالل العديد أعقاب تحييد موزامبيق من خالل االتفاقية، واصلت جنوب أفريقيا ا
 عسكرية التي لم تتوقف داخل موزامبيق.من التوغالت ال

ية مع الدول سرائيلإذا كانت السوابق التاريخية التفاقيات عدم االعتداء مؤشرا، واتفاقيات السالم اإل
المخطط لها مع  العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية قد علمتنا شيئا، فهو أن اتفاقيات عدم االعتداء

ي جديد، وليس فقط ضد هدفها الرئيسي إيران، إسرائيلدوان أنظمة الخليج والمغرب هي مقدمة لع
ضد لبنان وسوريا والعراق والفلسطينيين. والمفارقة هنا هي أن  أيضاً العدو المشترك والمعلن، ولكن 

رامها. فلن تخدم االتفاقيات إب إلىيسرائيل كاتس وحكومة نتنياهو العدوانيين للغاية هما من يسعى 
ية فحسب، بل ستخدم في المقام األول تلك االعتداءات التي تقوم بها سرائيلاإلالمرتقبة االعتداءات 

الواليات المتحدة، والتي يمكنها، مع تحييد حتى المعارضة السياسية البروتوكولية من جانب 
ع وجودها العسكري عبر شبه الجزيرة يين لغزو إيران وتوسيسرائيلالموقعين، المضي قدما مع اإل

 العربية.
ية واألمريكية المستمرة في سوريا والعراق )وقد قامت سرائيلة على ذلك، فإن التوغالت اإلوعالو 

اجتياحات  إلىية على لبنان، قد تؤدي سرائيلبقصف األخيرة قبل بضعة أشهر( والهجمات اإل إسرائيل
 لىإومصالح الراعي األمريكي. واألهم من ذلك بالنسبة ية شاملة لخدمة مصالحها الخاصة إسرائيل

يين، هو أن هذه االتفاقيات سوف تسهل ضمها النهائي للضفة الغربية وإنهاء جميع سرائيلاإل
الصفقات السابقة مع السلطة الفلسطينية المتعاونة، دون أن تستطيع الدول العربية الموقعة على 

 االعتراض. االتفاقيات حتى من التمتمة، ناهيك عن
تشامبرلين اتفاقية ميونيخ التي وقعها مع هتلر بأنها أدت  لقد وصف رئيس الوزراء البريطاني نيفيل

"سالم مشّرف. أعتقد أنه سالم عصرنا". ولقد عارضه وينستون تشرشل، وكان أكثر عدوانية من  إلى
بين "الحرب والعار". فإذا  تشامبرلين، وأعلن أن ما تم عرضه على إنجلترا من قبل األلمان كان خيارا

مغرب ستتكرم وتوقع مثل هذه االتفاقيات مع المستعمرة الصهيونية العدوانية، كانت أنظمة الخليج وال
 فما سيقومون بالتوقيع عليه ليس خيارا بين "الحرب والعار"، بل هو الحرب والعار بذاتهما.

 23/12/2019، "21موقع "عربي 
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من وضع  االحتالل هو الُعقدة، و"حماس" في وضع قانوني أسوأ تحقيق "الجنايات الدولية": .39
 !إسرائيل

 يال غروسإ
بأنه الجنايات الدولية، باتو بنسودا، بشرتنا العناوين التي ظهرت بعد قرار المدعية العامة في محكمة 

لت . في أعقابها جاءت ردود، تلقائية تقريبا، أدانت القرار، لكنها تجاهإسرائيلسيبدأ تحقيق ضد 
، بل فتح تحقيق فيما يتعلق بمعظم إسرائيلضد  حقيقة أن قرار المدعية العامة لم يكن فتح تحقيق

وفلسطين. تجاهلت العناوين حقيقة أنه في كل ما يتعلق بالقتال في غزة،  إسرائيلالمواضيع المتعلقة ب
 أسوأوضع قانوني  ، تضع حماس في112الوثيقة التي قدمتها المدعية العامة للمحكمة بصفحاتها الـ 

 .إسرائيلمن وضع 
ي سرائيلالعامة قالت إنه يوجد أساس معقول لالعتقاد بأن جنود الجيش اإل صحيح أن المدعية

 محظورة. أهدافمسؤولين عن جرائم حرب، تشمل هجوما غير متوازن، قتال غير قانوني ومهاجمة 
حماس ومجموعات فلسطينية  ضاءأعمعقوال لالعتقاد بأن  أساساولكن في المقابل، تجد المدعية 

قاموا بارتكاب جرائم حرب، منها هجمات متعمدة ضد مدنيين، تعذيب  أيضاً مسلحة، هم  أخرى 
 ، منع الحق في محاكمة عادلة واستخدام المدنيين كدروع بشرية.إنسانيهومعاملة غير 

فيما  أيضاً و يين، لإسرائيفي ما يتعلق بجرائم ضد  أيضاً يبدو أن المدعية تريد التحقيق مع حماس 
بشأن  إسرائيلذلك، يبدو أنها توافق على ادعاء  إلى إضافةين. يتعلق بجرائم ضد مدنيين فلسطيني

 استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية.
يبدو أنه  أيضاً ، بل إسرائيلذلك، ليس فقط أن حماس مشتبه بها بمخالفات أكثر من  إلى إضافة

 وضوحا: في كل ما أكثرلقضاء في كل ما يتعلق بحماس، حسب موقف المدعية فان صالحيات ا
يتعلق باحتمالية مناقشة الجرائم في المحكمة، المدعية تطرح بأن السؤال حول المخالفات المنسوبة 
للجيش في الحرب في غزة، ما زال مفتوحا. ألنه ال يوجد ما يكفي من المعلومات لدى المدعية عن 

ى مبدأ عل األقوال. ترتكز هذه األحداثهذه  أعقابفي  رائيلإسالتحقيق التي جرت في  إجراءات
تم فيه تحقيق سليم من  إذاالتكامل الذي بحسبه ال توجد للمحكمة أي صالحية لمناقشة أي موضوع 

في كل ما يتعلق بالجرائم التي يبدو أن  المدعية أنهقبل الدولة ذات العالقة. وفي المقابل، أوضحت 
ينطبق على ال يوجد شك حول صالحية المحكمة. مبدأ التكامل ال  حماس هي المسؤولة عنها،

 حماس ألنها ال تحقق مع نفسها.
هكذا، فانه يتضح بأن المعلومات التي ستحصل عليها المدعية بشأن درجة الجدية  األمركان  وإذا

نه واضحا للمدعية بأ أصبحية، ستؤثر على مسألة الصالحية، لكن من اآلن سرائيلللتحقيقات اإل
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 األكثرهمة بارتكابها. جاء الخطر القانوني يوجد للمحكمة صالحية في مناقشة مخالفات حماس مت
المستوطنات في الضفة الغربية، التي تخرق كما  إقامةبالتحديد من اتجاه آخر:  سرائيلوضوحا إل

ه الحالة التي احتلتها. وفي هذ األراضي إلىيبدو الحظر المفروض على دولة محتلة بنقل مواطنيها 
لة. يمكن اذا أن يحل موضوع المستوطنات في مركز غير ذي ص إسرائيلفان تحقيقا من قبل دولة 

أنه توجد لها صالحية  األولي اإلجراءاذا قررت المحكمة في اطار  – إسرائيلالتحقيق المتعلق ب
 ة.هي المسؤولة عنها في الضفة الغربية وقطاع غز  إسرائيلتكون  أخرى لمناقشة مخالفات 

على السيطرة الكاملة على  األولىين نظرتين. تؤكد الذي طلبته المدعية عن التصادم ب اإلجراءيعّبر 
على  األول، والثانية تؤكد على الحق في تقرير المصير. يستند موقف المدعية في المقام األرض

دستور  إلىالمتحدة بفلسطين كدولة غير عضو، انضمت فلسطين  األممحقيقة أنه بعد اعتراف 
فلسطين أن تكون عضوا في الجمعية العمومية محكمة الجنايات ووافقت على حكمها. إذا كيف ل

في المحكمة، ولكن أن ال تكون عضوة تعطي صالحية للمحكمة، تساءلت المدعية.  األعضاءللدول 
ذا اعتبار فلسطين دولة، هو أمر حاسم لموقف المدعية به 2012قرار الجمعية العمومية من العام 

على االدعاء بأن فلسطين  أيضاً يقة الرسمية، بل هذه الحق إلىالشأن. ولكن المدعية ال تستند فقط 
 أعقاب، في أخرى  أموروضمن  –القانون الدولي  إطارتلبي المعايير التي ُتعرف الدولة في 

االعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم حتى لو كان تجسيد هذا الحق قد تضرر بسبب 
 باتخاذها. إسرائيلطوات تقوم خ

المستشار القانوني للحكومة في رأيه  أبداه وقف المدعية مع الموقف الذي بهذا الشأن، يتصادم م
مقاربة تطورت في عهد مناهضة الكولونيالية، تقول بأنه عندما يدور  إلىالمكتوب: تستند المدعية 

ول بدون أن يفحصوا بدقة المعايير الحديث عن ترسيخ الحق في تقرير المصير، يعترفون في الد
هو  إسرائيل. في المقابل، موقف األرضمل سيطرة فعلية على الدولة الجديدة على الواقعية التي تش

فان فلسطين ال تلبي المطالب الالزمة لقيام دولة حسب القانون  األرضأنه دون سيطرة كاملة على 
 الدولي. 

 . ولكن خالفا لموقفاألرضلسطينيين سيطرة ذاتية على في موقفها أنه ال يوجد للف إسرائيلتؤكد 
ال ينفي سيادة الدولة: الدولة ال تكف عن أن تكون  األرضفان عدم السيطرة الفعلية على  إسرائيل

حتى لو تم احتاللها كلها، مثلما حدث في حالة  – أجنبيةدولة عندما يتم احتاللها وتسيطر عليها قوة 
 اق، أو احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة.احتالل الكويت من قبل العر 

، األرضالقائل بأنه ال يوجد لفلسطين سيطرة كافية على  إسرائيلهكذا، فان ادعاء  األمركان  اإذ
المتحدة بفلسطين  األمميتناقض ليس فقط مع موقف المدعية العامة والذي يقضي بأنه يكفي اعتراف 
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 أيضاً  اجل االعتراف بها كدولة حقا. وهذا االدعاء يتصادم كدولة وانضمامها لدستور المحكمة من
مع التوجه في القانون الدولي الذي تتبناه المدعية والذي يقضي بأنه يجب التصرف بمرونة مع 

تعبر عن الحق في تقرير المصير.  أقامتهامعيار السيطرة في كل ما يتعلق باالعتراف بالدول، التي 
حت سلطة محتلة، الفلسطينيين ال يستحقون الحماية ألنهم ما زالوا ت الذي يقضي بأن إسرائيلموقف 

يعني بأن الشعوب التي لم تحصل بعد على استقاللها، يمكن أن ال يحصلوا على الحماية القانونية، 
، فان حقوقه ستسلب أكثر في سياق محكمة الجنايات أجنبيةوأن من سلبت حقوقه بسبب سلطة 

 الدولية.
 «هآرتس»

 24/12/2019، رام هللا األيام،
 

 ناياتإعالن الحرب على محكمة الج .40
 كارولين غليك
في محاولة لتبرير دور وزارة العدل والنيابة العامة في قرارات سياسية وأمنية، استضافت العام 
الماضي النائبة السابقة تسيبي لفني كبار رجاالت السلك الدولي لوزارة العدل والنيابة العامة العسكرية 

 لكنيست.في ا
ي ضد سرائيلالقبة الحديدية القانونية للجيش اإل جهاز القضاء هو»وادعى هؤالء، كعادتهم بأن 

 «.والدولية األجنبيةاالتهامات بجرائم حرب في المحافل 
لفاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب، رأينا ان هذا  األخيرمع القرار 

كذبة. فقد جاء ليبرر التدخل من  إالتحدثه القاضي أهرون باراك منذ التسعينيات ليس الخط، الذي اس
في صالحيات قادة الجيش  –جانب قضاة محكمة العدل العليا، وزارة العدل والنيابة العامة العسكرية 

 ي ومنتخبي الجمهور.سرائيلاإل
هائل للدولة، ومس لدرجة هي ضرر استراتيجي  –التي وصلت مع بيان بنسودا  –نهاية الكذبة 

 ي للخطر هم وقادتهم ومنتخبو الجمهور.سرائيلتعريض حياة جنود الجيش اإل
مثلما أوضح البروفيسور آفي بال من على صفحات هذه الصحيفة، فان هذا هو فشل االستراتيجية 

ن، كي نبدأ لمواجهة المعركة السياسية التي تدار ضدها في الساحة الدولية. واال إسرائيلالتي تبنتها 
المستشارون الذين يعتبرون عباءة القضاء، يقول بال  ولئكأالضرر الهائل الذي الحقه بنا  بإصالح

تلغي هذه االستراتيجية وان تستبدلها باستراتيجية سياسية  أن إسرائيلعلى  أنبشكل ال لبس فيه 
 موازية.
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 لهذه االستراتيجية السياسية خمسة عناصر:
الوزراء ووزير  رئيس –قل المسؤولية عن المعركة للمحافل ذات الصلة هو ن األول. العنصر 1

من المستشار القانوني  –الخارجية. على بنيامين نتنياهو أن يأمر اليوم كل محافل القضاء 
مندلبليت، عبر الدائرة الدولية في وزارة العدل، المستشار القانوني لوزارة الخارجية وفرع القانون الدولي 

ليه الشك بأنه إقد ثبت بما ال يرتقي للمسألة. ل بالكف عن كل معالجة –العسكرية العامة  في النيابة
 بين محكمة الجنايات الدولية وبين المحكمة الدولية ال يوجد أي قاسم مشترك.

، الذين هم الهدف الثاني لمحكمة األميركيين، فان إسرائيل. العنصر الثاني هو تشريعي. فبخالف 2
قانون »سن الكونغرس  2002ي لية، فهموا جوهرها المعادي منذ البداية. وعليه، ففالجنايات الدو 

 «.الحماية على خادمي الواليات المتحدة
، األميركيحماية رجال قوات الجيش » إلىيدعو « قانون اجتياح الهاي»القانون، الذي يسمى 

ئية في محكمة الجنايات المنتخبين والمسؤولين من حكومة الواليات المتحدة ضد الدعاوى الجنا
 «.حدة ليست عضوا فيهاالدولية التي الواليات المت

 أو أميركيكل الوسائل الالزمة والمناسبة لتحرير كل خادم »ويخول القانون الرئيس الن يستخدم 
بناء على طلب محكمة  أومن أجل  أويسجن من قبل  أو( يعتقل إسرائيل)أي  أميركيخادم لحليف 

 «.الجنايات الدولية
ت المتحدة على مساعدة محكمة الجنايات الدولية كما أن القانون يحظر كل هيئة حكومية في الواليا

في المحكمة تلقي مساعدة  األعضاء. كما أن القانون يحظر على الدول األشكالبأي شكل من 
 عسكرية من الواليات المتحدة.
شابها. الحقيقة هي أن هذه فضيحة كي تسن قانونا م إجازتهافي  اآلنعلى الكنيست أن تعمل منذ 

 قانونا كهذا. اآلنالعامة للدولة التي لم تسن حتى النيابة  إنتاجمن 
. العنصر الثالث الستراتيجية معالجة التهديد من محكمة الجنايات الدولية هو عنصر سياسي. 3

دة وجنودها، انطالقا من االعتراف بأن تحقيقات هذه المحكمة هي تهديد على امن الواليات المتح
بعدم التعاون مع هذه  األطرافعشرات الدول تعهدت فيها  على اتفاقات ثنائية مع األميركيون وقع 

 .أيضاً أن تعمل هكذا هي  إسرائيل. على اآلخرالمحكمة الواحد ضد 
، وان األفريقية، بما فيها الدول إسرائيلعلى وزارة الخارجية أن تتوجه لكل دولة تتلقى مساعدة من 

 تشترط استمرار المساعدة بهذا التوقيع. التوقيع معها على اتفاق دفاع متبادل كهذا، بل وان تطلب
محكمة الجنايات الدولية، على كل  إغالقفصاعدا وحتى  اآلن. من إعالمي. العنصر الرابع هو 4

 –في العالم أن يتلقوا تعليمات ال لبس فيها لمهاجمتها بكل فرصة وبكل طريقة  إسرائيلممثلي 
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أنه محظور على هذه المحكمة  إلى اإلشارة الهدف هو تفكيك حقها في الوجود. وعلى أي حال يجدر
 .إسرائيلأن تنال أي موطئ قدم في 

. كل جهة إسرائيل إلىينبغي منع دخول أي جهة ترتبط بهذه المحكمة بشكل مباشر او غير مباشر 
 طرد فورا.يجب أن ت إسرائيلكهذه توجد في المناطق التي تحت سيطرة 

في الضفة. حسب ما هو معروف، فان مندلبليت  ئيلإسراهو في مجال سياسة  األخير. العنصر 5
القانون  إحالل. ومنع األحمرالخان  إخالءورفاقه استغلوا فحص محكمة الجنايات كوسيلة لمنع 

 والمستوطنات في الضفة. األردني على غور سرائيلاإل
ا واال ينتظر فور  األحمرالخان  بإخالءيأمر  أننتنياهو فان عليه ناظر  أمامكان هذا االعتبار  إذا

 ي على هذه المناطق.سرائيلحتى يوم واحد التخاذ قرار حكومي يبسط القانون اإل
ضد الدعوى صحيح فقط بالنسبة لمحافل قانونية  إسرائيلاالدعاء بأن جهاز القضاء يحمي  أن

 إسرائيلالصهيونية ودولة  إلدانةالجنايات الدولية  القرار الالسامي من جانب محكمة أماأجنبية. 
 هيئة بنسودا ليست هيئة قانونية بل سياسية ومعادية جدا. أنفيثبت 

رجال القانون المخطئين والمضللين من  إلى أنصتتالقيادة السياسية خطأ جسيما إذ  أخطأتلقد 
 عطشى القوة.

مسؤولية التعاطي مع  األبد إلىدة و اتضح كل شيء، فيجب أن تسحب منهم مرة واح وإذ، اآلن
 باألدوات إسرائيلالسياسيين لدولة  األعداءفي الهاي التي في هولندا ومقاتلة محكمة الجنايات 

 السياسية ذات الصلة بالواقع الحالي.
 «اليوم إسرائيل»
 24/12/2019، األيام، رام هللا
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