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وزيرة املواصالت :تصنيف منظمات فلسطينية مدنية
كتنظيمات إرهابية خطوة مضرة
"هآرتس"2021/10/25 ،
انتقدت وزيرة املواصالت ميراف ميخائيلي [حزب العمل] بشدة تصنيف ست
منظمات فلسطينية من اجملتمع املدين كتنظيمات إرهابية .وقالت ميخائيلي يف
جلسة عقدتها كتلة حزب العمل" :طريقة اإلعالن أحلقت بنا أذى كبيراا وسط
أصدقائنا الكبار واملهمين .وهذا األذى يمكن أن يضر بمصالح دولة إسرائيل ،وكان
يجب أالّ يحدث".
وشددت ميخائيلي على أن "مثل هذه اخلطوات عندما تكون مطلوبة يجب أن حتدث
كما يجب ،ومع التحضير املالئم ،بحيث تضمن عدم املس بمصالح إسرائيل .ومثل
هذه اخلطوة ضد منظمات ،جزء منها منظمات تابعة للمجتمع املدين ،يجب أن
يحدث فقط إذا شعرنا بعدم وجود خيار آخر" .وأشارت إىل أنها تنوي التحدث مع
رئيس الشاباك هذا املساء ،وستطلب منه معلومات عن املوضوع ،وختمت قائلة:
"يؤسفني أنني مضطرة إىل إجراء طلب هذه التوضيحات وهذا احلديث بعد القرار
وليس قبله كما يجب أن يحدث ".ومل يتأخر حزب أزرق أبيض يف الرد على كالم
ميخائيلي قائالا" :نقترح على ميراف ميخائيلي التي ال تعرف التفاصيل أالّ تتدخل
يف احلرب على اإلرهاب".
من جهة أُخرى تطرّق وزير اخلارجية يائير لبيد إىل اإلعالن ،وقال إنه جرى
بالتنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة اخلارجية ،مضيفاا" :لقد قُدمت يل كل املعلومات
االستخباراتية وهذا هو القرار الذي كان يجب أن يُتخذ .يوجد يف هذه املنظمات
أشخاص طيبون جداا ،كما يوجد أشرار يستغلون الطيبين".
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وعلمت "هآرتس" أمس أن املدعي العام للدولة عاميت أيسمان وافق على تصنيف
املنظمات كتنظيمات إرهابية ،بعد جلسة عقدها مؤخراا مع عناصر الشاباك الذين
قدموا له املادة االستخباراتية التي تكشف العالقة التي تربط هذه املنظمات
باجلبهة الشعبية .وقال مصدر سياسي  -أمني أن وفد الشاباك ووزارة اخلارجية
الذي ذهب إىل واشنطن مؤخراا حمل معه مادة استخباراتية تؤكد عالقة هذه
املنظمات باجلبهة الشعبية.
وباالستناد إىل معلومات سرية قُدمت إىل املدعي العام ،هناك أجهزة مالية حولت
األموال إىل اجلبهة الشعبية وعملت حتت غطاء نشاطات من أجل الدفاع عن حقوق
اإلنسان وتقديم املساعدة املدنية ،ويف بعض األحيان من دون معرفة نشطاء على
األرض ،لكن بمعرفة اجلهاز اإلداري لهذه املنظمات.
على صعيد آخر ،كذّب الناطق بلسان وزارة اخلارجية األميركية نيد برايس أمس
االثنين ادعاء إسرائيل أنها بلّغت واشنطن مسبقاا نيتها تصنيف ست منظمات
فلسطينية يف الضفة الغربية كتنظيمات إرهابية .وقال برايس" :بحسب علمي ،مل
نتل ّق أية معلومات حمددة عن املوضوع" .ويتعارض هذا الكالم مع ادعاء جهات
سياسية وأمنية يف إسرائيل أنها أعلمت مسبقاا اإلدارة األميركية قبل اإلعالن
العلني ،وقدمت لها معلومات استخباراتية يف هذا الشأن.
بعد االنقالب يف السودان ،الواليات املتحدة :من السابق ألوانه
معرفة كيف سيؤثر يف العالقات مع إسرائيل
"يديعوت أحرونوت"2021/10/26 ،
قال الناطق بلسان اخلارجية األميركية نيد برايس (االثنين) إن االنقالب يف
السودان يفرض إعادة فحص تقدُّم اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل ،املوقّع
السنة املاضية ضمن إطار اتفاقات أبراهام .لكنه أشار إىل أنه من السابق ألوانه
معرفة ما سيجري يف ضوء التطورات يف هذه الدولة األفريقية.
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جتدر اإلشارة إىل أن االنقالب يف السودان يأتي يف توقيت غير مريح بالنسبة إىل
التطبيع بينه وبين إسرائيل .فقد سجلت الدولتان مؤخراا حرارة يف العالقات بينهما
وأجرتا اتصاالت من أجل التحضير حلفل توقيع االتفاق يف واشنطن ،والذي سيعلن
السودان خالله االنضمام إىل اتفاقات أبراهام رسمياا .وكان األميركيون اقترحوا
إقامة احلفل قبل أسبوعين ،يف أثناء زيارة وزير اخلارجية يائير لبيد إىل واشنطن،
لكن اجلانب اإلسرائيلي اعتقد أن التوقيت ليس مناسباا يف ضوء التقارير والتوترات
بين اجليش واحلكومة السودانية .األميركيون فكروا يف إقامة االحتفال الشهر
املقبل ،لكن يبدو أن األحداث يف السودان ستؤجل التوقيع ،لكنها لن توقف استمرار
العالقات.
عبد الفتاح البرهان رئيس "اجمللس السيادي السوداين" ،والذي يقف وراء االنقالب،
هو من املؤيدين للدفع قدماا بالعالقات مع إسرائيل ،وسبق أن التقى رئيس احلكومة
السابق بنيامين نتنياهو يف شباط/فبراير  .2020وكان موضوع التطبيع مع
إسرائيل موضع خالف بينه وبين رئيس احلكومة عبد الله حمدوك الذي يخضع
حالياا لإلقامة اجلبرية هو ووزراؤه .احلمدوك سبق أن أوضح أنه ال يعارض التطبيع
مع إسرائيل ،لكنه يعتقد أن الوقت غير مناسب ،وقد انضمت إليه وزيرة اخلارجية
مريم املهدي ووزير التجارة إبراهيم الشيخ.
لكن على الرغم من ذلك مل تؤثر هذه املعارضة يف العالقات احلارة بين الدولتين،
والتي بلغت الذروة قبل أسبوعين ،من خالل لقاء علني نادر يف اإلمارات بين وزير
العدل السوداين ناصر الدين عبد الباري وبين وزير التعاون اإلقليمي عيساوي فريج
ووزير األديان متان كهانا ونائب وزير اخلارجية عيدان رول .ويف مطلع هذا الشهر
زار وفد أمني سوداين إسرائيل سراا ،ويف األشهر األخيرة زارت وفود أمنية إسرائيلية
هذه الدولة األفريقية.
باالستناد إىل تقارير أجنبية ،املسؤوالن عن ملف العالقات مع السودان هما
املوساد وجملس األمن القومي .واجليش اإلسرائيلي ال يتدخل يف هذه االتصاالت
من دون قرار من وزير الدفاع بني غانتس الذي يعتقد أنه ما دام السودان مل يطّبع
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عالقاته مع إسرائيل ومل يوقّع اتفاقاا معها يجب أالّ يتدخل اجليش .ويف تقدير
إسرائيل ،اخلالفات بين البرهان وبين حمدوك يمكن أن تعرقل تطبيع العالقات.
تقرير :إيران حتاول تسليح دول املنطقة بالصواريخ
واملسيّرات ملواجهة الهجمات اإلسرائيلية
"معاريف"2021/10/25 ،
شهدت األعوام األخيرة جهوداا كبيرة بذلتها إيران من أجل زيادة قوة الدول
املعادية إلسرائيل ،ولوحظ حتسُّن يف استيعاب أنواع متطورة وجديدة من السالح
يف لبنان وسورية والعراق ،وأيضاا لدى حركة "حماس" يف غزة.
يف مقابل ذلك ،يعمل سالح اجلو اإلسرائيلي على مواجهة خطر الصواريخ املتطورة.
ومن املنتظر أن ينشر يف األعوام القادمة بطاريات للدفاع اجلوي يف مناطق ثابتة
يف الشمال وليس يف جنوب البلد فقط .كما جنحت االستخبارات اإلسرائيلية يف
الكشف عن شحنات إيرانية شملت منظومات صواريخ أرض  -جو متقدمة مرسلة
إىل الدول اجملاورة ،بما فيها العراق وسورية ولبنان ،بهدف مواجهة وإحباط
أنشطة الطائرات احلربية اإلسرائيلية يف أجواء منطقة الشرق األوسط .ولقد جنح
سالح اجلو يف التصدي جلزء من هذه املنظومات املتطورة بعد تعرّضه لنيرانها.
والتقدير أن األنشطة العمالنية ضد إيران أصبحت أكثر تعقيداا جرّاء حتسّن قدرات
العدو وتعلُّمه الدروس.
وللمرة األوىل ،حتدث تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت" ( )2021/10/26عن
استخدام بطاريات دفاع جوي إيرانية ضد الطائرات اإلسرائيلية التي تعمل يف
أجواء سورية .يأتي هذا بينما تستضيف إسرائيل تدريباا جوياا ضخم اا يف جنوب
البلد يحمل اسم "العلم األزرق" ،وتشارك فيه  100طائرة حربية من سالح اجلو
اإلسرائيلي ومن أسلحة اجلو لدى دول أُخرى .كما يشارك يف التدريب قائد سالح
اجلو اإلماراتي اجلنرال إبراهيم ناصر حممد العلوي الذي اجتمع أمس مع قائد
سالح اجلو اإلسرائيلي عميكام نوركين.
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روغيل ألفر  -حملل سياسي
"هآرتس"2021/10/25 ،
لن يكون هناك دولة فلسطينية
 يف كل ما له عالقة باالحتالل ليس مهماا مَن هي احلكومة التي حتكم
إسرائيل .فهو يف جميع األحوال مستمر .استمر مع رابين ،ومع بيرس ،ومع
شامير ،ومع نتنياهو ،واستمر مع باراك ،ويستمر مع بينت  -لبيد .االحتالل
مستمر من دون عالقة بهوية احلكومة وناخبيها واملرشحين لرئاستها.
وهو مستمر عندما يتوىل رئاستها رئيس حكومة يعلن أنه يرغب يف السالم
مع الفلسطينيين ،وعندما يكون هناك رئيس حكومة يعلن على رؤوس
األشهاد أنه سيمنع قيام دولة فلسطينية بأي ثمن.
 ويجب أن ننتبه هنا إىل أن تصنيف احلكومة منظمات من اجملتمع املدين
يف الضفة الغربية بأنها منظمات إرهابية يتطابق مع خمططاتها للبناء يف
[املستوطنات] يف الضفة الغربية ،وهو ما يؤكد اغتيال خيار الدولتين الذي
يُعتبر بحكم امليت تلقائياا ،ومع إعالن نفتايل بينت أنه لن يُجري
مفاوضات مع الفلسطينيين ،ولن يكون هناك دولة فلسطينية.
 االحتالل واملستوطنات واألبرتهايد هي سياسات كل احلكومات خالل
الـ 54عاماا األخيرة ،وال مفر من التوصل إىل هذه اخلالصة :إنها سياسة
إسرائيل .أما بالنسبة إىل شعب إسرائيل ،فإن املعارضين لالحتالل هم أقلية
تزداد قلة وال تملك أية قوة سياسية .لكن من املهم االستمرار يف حماربة
االحتالل .هذا واجب أخالقي .ومن املهم اآلن أن نصرخ ضد اخلطوة التي
يقودها بني غانتس ضد منظمات اجملتمع املدين الفلسطيني يف الضفة
والعمل على إلغائها .لكن يجب أن نرى أيضاا الصورة الكبرى :االحتالل
جنح ،املشروع االستيطاين جنح ،األبرتهايد جنح .هذه حقائق ال عودة عنها.
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لن يكون هناك دولة فلسطينية ،ونقطة على السطر.
 ما الذي سيحدث هنا؟ يف الوقت احلايل هذا ليس معروفاا .ربما دولة ثنائية
القومية ،ربما احتاد أو كونفدرالية .يف جميع هذه النماذج استمرار
األبرتهايد والسيطرة االستعمارية العنيفة على شعب آخر هو اخليار
املهيمن .من الواضح أنه ليس للجمهور اإلسرائيلي ،الذي اختار االحتالل
ويحرص على اختيار حكومات تواصل االحتالل ،أي حافز أو مصلحة
إلنهاء االحتالل ،ال أيديولوجية ،وال اقتصادية ،وال أخالقية ،وال عملية.
وألن إسرائيل باتت خبيرة يف االحتالل ،من غير املنتظر أن يبرز مثل هذا
احلافز من جانب الفلسطينيين على صورة ثورة شعبية ضد االحتالل.
الفلسطينيون هُزموا يف بعض املرات بأيديهم ،ويف كثير من املرات على يد
إسرائيل .لكن يف اخلالصة هم غير قادرين على هزيمة االحتالل .وبالتايل
لن يقوموا بانتفاضة دموية أُخرى يمكن أن تؤمل مواطني إسرائيل الذين
يعتبرون االحتالل حمقاا ،ويفرضه الواقع ،وضرورة للبقاء.
 ليس لدى الفلسطينيين أية وسيلة إلقناع احملتلين بالتراجع .ال بالقوة وال
بغير القوة .هذا األمر يمكن أن يقوم به العامل ،الواليات املتحدة وأوروبا
وروسيا والصين .لكن هل سيتّحد العامل فعالا من أجل إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي؟ كال ،ليس يف الوقت احلاضر .إسرائيل دولة قوية جداا ،ولديها
عالقات أمنية واستخباراتية واقتصادية غنية وعميقة مع كل الدول
القادرة على إجبارها على حترير الفلسطينيين ،أو على األقل على دفع
مواطنيها إىل التفكير جدياا يف جدوى االحتالل .توجد يف الواليات املتحدة
وأوروبا تيارات سياسية مهمة مصرّة على إنهاء االحتالل ،لكنها حالي اا
أضعف من أن تؤثر يف الواقع.
 لذلك أيضاا عندما تقوم دولة ثنائية القومية أو كونفدرالية ما الذي ال يتغير:
األبرتهايد واالستعمار من املنتظر أن يستمرا .هذه توقعات معقولة
ورصينة ويجب أن ننظر إليها مباشرة .باإلضافة إىل مواصلة حماربة
االحتالل ،يجب أن نعترف بفشل هذه احملاربة احلايل واملستقبلي .هذا مؤمل
جداا ويدعو إىل اليأس .وهو يجعل النضال ضد بنيامين نتنياهو باسم
الدفاع عن "الديمقراطية" سخيفاا أحياناا .لكن هذا هو الوضع.
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يتسحاق لفانون  -سفير سابق
"معاريف"2021/10/26 ،
مطالبة الواليات املتحدة بفتح قنصلية
يف القدس الشرقية حتركها اعتبارات سياسية وليس قنصلية
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إن شروط فتح قنصلية يف بلد معين حمددة بالتفصيل يف اتفاقية فيينا
العائدة إىل سنة  .1963بحسب هذه االتفاقية ،حتصل الدولة التي ترغب يف
فتح قنصلية على رسالة موافقة من الدولة املضيفة .وهذا ينطبق على
الواليات املتحدة وإسرائيل .ومن املهم أن نتذكر  3أشياء يف هذا السياق:
أوالا ،معظم القنصليات تفتح خارج حدود العاصمة من أجل خدمة سكان
معينين وتوسيع العالقة بين الدولتين.
ثانياا ،ال يمكن فتح القنصلية إذا مل توافق الدولة املضيفة .بكلمات أُخرى،
فرض فتح قنصلية من دون اتفاق وبصورة أحادية اجلانب ،معناه خلق
أزمة دبلوماسية خطِرة وانتهاك لالتفاقية.
ثالثاا ،باالستناد إىل االتفاقية ،فإنه بعكس ما يقول بعض املعلقين ،فإن
القرار ليس حمصوراا بالواليات املتحدة التي تستطيع من خالله استخدام
أرصدتها كما تشاء وخدمة ملصاحلها .عندما غيّرت املؤسسات التي تتخذ
القرارات يف الواليات املتحدة ،أي اإلدارة األميركية والكونغرس وجملس
النواب ،رسمياا الوضع القائم (الستاتيكو) يف القدس ،واعترفوا بها مدينة
موحدة وعاصمة إلسرائيل ،ونقلوا السفارة إىل هناك ،أصبح الوضع القائم
الذي كان موجوداا قبل ذلك ملغى تلقائياا ،وأصبحت اتفاقية فيينا هي التي
تطبَّق على أي طلب أميركي جديد ،وال تستطيع الواليات املتحدة أن تفرض
بالقوة فتح قنصلية يف القدس الشرقية إالّ إذا كانت تريد يلَّ ذراع إسرائيل،
وهذا سيؤدي إىل أزمة.
يف جميع األحوال ،طلبُ واشنطن فتح قنصلية يف القدس حترّكه اعتبارات
سياسية أكثر منها قنصلية .يتعين على الواليات املتحدة أن تقرر ما إذا
كانت حقاا تريد احلرص على مصلحة سكان حمددين تريد خدمتهم ،أم أنها
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تريد استخدام طلب فتح القنصلية كورقة سياسية مع تداعياتها على
مستقبل الوضع القائم يف القدس .إذا كان األمر قنصلياا جمرداا فهناك
حلول ،مثل فتح قسم قنصلي يف السفارة األميركية يف القدس العاصمة،
ويمكن لهذا القسم أن تكون له فروع يف كل مكان يف املدينة .ويوجد
إلسرائيل قسم من هذا النوع يف سفارتها يف باريس.
 هناك احتمال آخر ،فتح القنصلية يف أبو ديس التي تقع خارج احلدود
البلدية للمدينة وقريبة من السكان الذين ترغب يف خدمتهم .يجب على
الواليات املتحدة فصل الوجه السياسي عن الطلب والعودة إىل تطبيق
اتفاقية فيينا.
 من خالل طلب الواليات املتحدة فتح القنصلية يف القدس الشرقية فإنها
يف الواقع حتدد مسبق اا ما سيكون عليه احلل املستقبلي للمدينة عند
الوصول إىل حمادثات مع الفلسطينيين .وسواء بقيت القضية سياسية أم
انتقلت إىل اجملال القنصلي فإن األمر يعود إىل إسرائيل .وإسرائيل دولة
ذات سيادة وقادرة على تلبية طلب الواليات املتحدة ،كما يمكنها
معارضته.
 العالقات املميزة بين الدولتين تفرض على الطرفين عدم جتاوز اخلطوط
احلمراء التي يمكن أن تضر بهما .يتعين على الواليات املتحدة إبقاء
موضوع قضايا القدس للنقاشات مع الفلسطينيين ،وبحسب ما اتفق عليه
الطرفان .من جهتها ،يجب على إسرائيل إبداء احلكمة يف قضية القنصلية،
لكن من دون أن تضر بسيادتها وبالعالقة اخلاصة مع واشنطن.
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صدر حديثاا
مفهمة فلسطين احلديثة :نماذج من املعرفة التحررية
املؤلفون :عبد الرحيم الشيخ؛ فيروز سامل؛ أشرف بدر؛ قسم احلاج :علي موسى؛
أسماء الشرباتي؛ عبد اجلواد عمر.

يشتمل كتاب "مفهمة فلسطين احلديثة :نماذج من املعرفة
التحررية" على سبعة أبحاث أكاديمية تبحث عدة عناصر
من الكالسيكيات الكبرى للهوية الوطنية الفلسطينية :أرضاا،
وناساا ،وحكاية .وقد شارك فيه سبعة مرشحين من برنامج
الدكتوراه يف العلوم االجتماعية يف جامعة بيرزيت،
كمساهمة يف القول على معاين فلسطين :هويةا وقضيةا.
وتشكِّل فصول الكتاب ،خطوة من داخل فلسطين احملتلة
على طريق مفهمة فلسطين احلديثة من خالل مداخل حقلية
ومنهجية متعددة تقارب فلسطين املذرَّرة جغرافياا
وديمغرافياا ،واملتعددة ثقافياا ،بأدوات تراعي أصليَّة املواد
يف قيد البحث وأصالنية مناهج الباحثين التي تراوح بين
دراسات ما بعد االستعمار ،والدراسات األصالنية ،والبحث
احملارب .وقد أتاحت هذه التوجهات احلقلية واملنهجية
للباحثين نقداا مزدوجاا للثبات األيديولوجي ملشروع
االستعمار االستيطاين الصهيوين ،والتحوُّل الذي أصاب
مشروع التحرر الوطني الفلسطيني ،على املستويات
السياسية واالجتماعية والثقافية.
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