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أنطوان شلحت * 

 إسرائيل تنتظر ترامب وهي 

في ذروة توّحشها!

ُتخِف إسرائيل الرسمية فرحتها العارمة بفوز دونالد ترامب يف انتخابات الرئاسة األميركية مل 

التي جرت يف تشرين الثاين / نوفمبر 2016، ومّلحت إىل أن أحد أسباب هذه الفرحة يعود إىل 

تواتر "األزمات" مع اإلدارة األميركية احلالية على مدار أعوام واليتها الثمانية، وخصوصًا فيما يتعلق 

بسياستها اخلارجية عامة، وإزاء منطقة الشرق األوسط والصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي خاصة.

نطاق  يف  يزال  ال  و"مبادئها"  السياسة  تلك  بشأن  توقعات  من  الفرحة  هذه  يستتبع  ما  أن  غير 

الواقع قبل  التكهن بمدى احتمال جتسيدها على أرض  أو املكبوتة، والتي ال يمكن  الرغبات املعلنة 

تسلّم اإلدارة األميركية اجلديدة مهمات منصبها يف كانون الثاين / ينايـر املقبل.

ـ احلريديـة تماهيها مع صراع ضاٍر  اليمينية  نتنياهو  بنيامين  األثناء تواصل حكومة  يف هذه 

أراٍض  على  أقيمت  )"عمونه"(  استيطانية  بؤرة  إخالء  ضد  واملستوطنون  املتطرف  اليمين  يخوضه 

فلسطينية خاصة بالقرب من مدينة رام الله، وُتعتبر حتى يف القاموس اإلسرائيلي "غير قانونية"، إذ 

أصدرت احملكمة اإلسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخالئها قبل نهاية سنة 2016.

وتكمن أهمية الصراع بشأن هذه البؤرة يف أنه يأتي ضمن استراتيجيا تهدف إىل جتذير مشروع 

املستعمرات يف الضفة الغربية يف العلن، بحيث يتحول إخالء "عمونه" إىل "تنازل" يقدمه املستوطنون 

ملصلحة جتذير االستيطان من ناحية، ومن ناحية ُأخرى بلورة وعي إسرائيلي جمعي يستصعب ويجعل 

من املستحيل إخالء مستعمرات يف إطار أي حل دائم، وهو مكّمـل للوعي الذي بلوره املستوطنون بعد 

إخالء املستعمرات يف قطاع غزة يف إطار خطة االنفصال )2005(.

صعيد  على  وساق  قدم  على  جاٍر  الضفة  يف  املستعمرات  مشروع  جتذير  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

اإلجراءات امليدانية وغطاءاتها السياسية والقانونية التي تكشفها باستمرار تقارير دورية تصدر عن 

هيئات ُتعنى بحقوق اإلنسان، والتي سنتطرق إىل آخر ما تناولته يف سياق هذه املتابعة.

اليمين اإلسرائيلي وترامب

اعتبرت أغلبية ردات الفعل الصادرة عن اليمين احلاكم يف إسرائيل، انتخاب ترامب رئيسًا للواليات 

* كاتب وباحث فلسطيني.
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املتحدة بمثابة "فرصة تاريخية"، ويمكننا إجمال األسباب التي تقف وراء اعتبار كهذا فيما يلي:

أواًل، التطلع إىل إحداث قطيعة مع فترة والية باراك أوباما يف رئاسة الواليات املتحدة. وتشير جّل 

التحليالت التي تناولت هذه املسألة إىل أن هذا اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو رأى أن إدارة أوباما 

معادية للمصالح اإلسرائيلية عامة، وأساسًا فيما يتعلق بموضوع االتفاق النووي مع إيران، ومعادية 

ملصالح اليمين خاصة، وال سيما يف موضوع البناء يف املستعمرات، ومعادية أيضًا يف كل ما يتعلق 

األخيرة يف نقده  األعوام  اليمين ونتنياهو يف  رّكز عليها  "اإلرهاب اإلسالمي"، وهذه مسألة  بفكرة 

ألوباما نظراً إىل أن األخير رفض إطالق هذه الصفة على العمليات اإلرهابية يف أوروبا وأميركا. بناء 

على ذلك، فإن أكثر ما ركز اليمين يف إسرائيل عليه بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة األميركية، هو 

عّد هزيمة ألوباما وإرثه، ومن شأنه أن يعود بالنفع على إسرائيل.
ُ
أن انتصار ترامب ي

من  أجمع  العامل  يف  اليمين  لصعود  امتداد  أنه  على  ترامب  فوز  اإلسرائيلي  اليمين  قرأ  ثانيًا، 

القضايا االقتصادية والسياسية والقيمية من جهة  اليمين يف  جهة، وتشديد على صدقية توجهات 

الطاقم احمليط  اليمين، وال سيما أن  أنه فوز جاء ملصلحة أيديولوجيا  ُأخرى. ويف ضوء هذا، اعتبر 

عتبر من املؤيدين إلسرائيل. وأكد نتنياهو نفسه أن ترامب "صديق حقيقي إلسرائيل"، ويف 
ُ
بترامب ي

بنقل  وعده  احملادثة  خالل  األخير  هذا  أعاد  فوزه،  عقب  ترامب  مع  أجراها  التي  الهاتفية  احملادثة 

السفارة األميركية من تل أبيب إىل القدس، كما دعا نتنياهو إىل اجتماع يف البيت األبيض فور تسلمه 

املنصب. وقام نتنياهو بنشر مقطع فيديو يف صفحته يف موقع "فايس بوك"، يظهر فيه ترامب وهو 

يعلن تأييده لنتنياهو خالل انتخابات 2013، مشيراً إىل أن نتنياهو "شخصية حمترمة على املستوى 

العاملي،" واجلميع مبهور بالنجاح اإلسرائيلي.

ويف وثيقة أعّدها مستشارا ترامب ديفيد فريدمان ودوف غرينبالت بشأن الصراع الفلسطيني ـ 

اإلسرائيلي، وقدماها إليه خالل االنتخابات، ُأشير إىل أن ترامب يريد احلفاظ على مصالح إسرائيل. 

وأكد دوري غولد الذي شغل منصب املدير العام لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية، أن توجهات الرئيس 

اجلديد بالنسبة إىل إيران خمتلفة عن إدارة أوباما، ذلك بأن الوثيقة املذكورة تشير، يف رأي غولد، 

إىل أن إيران تنتهك االتفاقية املوّقعة معها. وفيما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، أشار غولد إىل 

الوثيقة تتحدث عن حدود إلسرائيل آمنة وقابلة للدفاع يف أي تسوية، وهذا يف اعتقاده تراجع  أن 

صّرح  انتخابه  وفور   .)2016/11/10 هيوم"،  )"يسرائيل   1967 خطوط  إىل  االنسحاب  فكرة  عن 

ترامب بأنه سيعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي من خالل صفقة بين الطرفين، وشدد 

اإلنسانية"،  أجل  "من  إىل صفقة  الوصول  قادر على  وأنه  بالصفقات،  يؤمن  أعمال  على كونه رجل 

على حد تعبيره )"هآرتس"، 2016/11/13(. ويف السياق ذاته جاء تصريح وزير التربية والتعليم 

ورئيس "البيت اليهودي" نفتايل بينت يف اليوم التايل لالنتخابات األميركية، أكد فيه أن فوز ترامب 

فرصة إلسرائيل، وأن عهد الدولة الفلسطينية انتهى. وقال بينت: "إن انتصار ترامب هو فرصة رائعة 

التي هي مّس  البلد،  إقامة فلسطين يف قلب  إلسرائيل من أجل اإلعالن فوراً عن تراجعها عن فكرة 

مباشر بأمنها وصدق طريقها" )نشرة "خمتارات من الصحف العبرية" الصادرة عن مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، 2016/11/10(. وكان بينت التقى مستشاري ترامب يف نيويورك، وطالبهم بعدم تبّني 

الدولتين، وإنما إعطاء أوتونوميا ]حكم ذاتي[ للفلسطينيين وضّم مناطق إىل إسرائيل، على أن  حل 

يكون ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" خطوة أوىل يف هذا اإلطار. وأضاف بينت أن البرنامج السياسي 

احلكومة  برنامج  يكون  أن  يجب  وهذا  فلسطينية،  دولة  إقامة  يعارض  املنتخب  األميركي  للرئيس 
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اإلسرائيلية أيضًا. وقال ديفيد فريدمان مستشار الرئيس األميركي املنتخب إن ترامب عاقد العزم على 

الوفاء بتعهداته اخلاصة إلسرائيل، وال سيما نقل مقر السفارة األميركية إىل القدس. وأكد أن مستوى 

التعاون بين الواليات املتحدة وإسرائيل سيكون أوثق وأقوى من أي وقت مضى. ورجح فريدمان أن 

الرئيس األميركي املنتهية واليته  الذي ساد عالقات رئيس احلكومة نتنياهو مع  التوتر  يزول كليًا 

أوباما. كما أشارت وزيرة العدل أييلت شاكيد )"البيت اليهودي"( إىل أن انتخاب ترامب فرصة لنقل 

السفارة األميركية إىل القدس كرمز للعالقة القوية بين الدولتين.

احتفلت  التي  اليمينية  "يسرائيل هيوم"  إسرائيل وّجهها عبر صحيفة  إىل  ترامب  ويف رسالة من 

"أنا أحب وأحترم إسرائيل ومواطنيها، فإسرائيل والواليات  الرئيس األميركي املنتخب:  بفوزه، قال 

املتحدة تشتركان يف كثير من القيم املشتركة مثل حرية التعبير، وحرية العبادة، وأهمية خلق فرص 

الشرق  يف  الوحيدة  الديمقراطية  هي  إسرائيل  أن  تمامًا  أعرف  أحالمهم.  لتحقيق  املواطنين  جلميع 

أن  أعتقد  الناس.  من  لكثير  األمل  من  نوراً  وتشكل  اإلنسان،  حقوق  عن  الوحيدة  واملدافعة  األوسط، 

إدارتي تستطيع أن تؤدي دوراً مهمًا يف مساعدة األطراف للوصول إىل سالم عادل ودائم، والذي يجب 

اليهودي  فرض عليهم من اآلخرين، وإسرائيل والشعب 
ُ
ي أن يكون عبر مفاوضات بين األطراف، وال 

يستحقان ذلك" )"يسرائيل هيوم"، 2016/11/11(.

وإىل أن تنجلي ماهية سياسة إدارة ترامب حيال الشرق األوسط، فإن الناطقين بلسان اليمين يف 

شرى" ينطوي عليها فوز ترامب:
ُ
إسرائيل يبّثون توّقعين يؤكدان أنهما بمثابة "ب

األول، أن ترامب قد ال يغير موقف الواليات املتحدة الرسمي من املستعمرات، لكنه لن يعارض 

كل بناء لعشرات الوحدات السكنية يف املستعمرات يف كل مكان يف الضفة الغربية والقدس، وهو أمر 

كانت تفعله إدارة أوباما.

الثاين  الرئيس جورج بوش  إذا كان سيحترم االتفاق بين  الثاين، أن اختبار ترامب األول هو ما 

زملان  تعبير  حد  على  أوباما،  جتاهله  اتفاق  وهو  الكبرى،  املستعمرات  كتل  بشأن  شارون  وأريئيل 

من  "خمتارات  )نشرة  املتحدة  الواليات  يف  إسرائيل  سفير  منصب  املاضي  يف  شغل  الذي  شوفال 

ترامب  سياسة  عن  الكثير  نعرف  "ال  شوفال،  رأي  يف  فنحن،   ،)2016/11/10 العبرية"،  الصحف 

اخلارجية."

وهذا ما أكدته أيضًا شعبة االستخبارات يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية التي أصدرت وثيقة 

التي  التصريحات  أن  العامل، ونشرتها صحيفة "هآرتس"، وفيها تؤكد  وزعتها على سفاراتها يف 

واضحة  سياسة  عن  تعّبر  ال  وإسرائيل  املنطقة  بشأن  االنتخابية  احلملة  خالل  ترامب  أطلقها 

الشرق  يف  يرى  ال  ترامب  فإن  اخلارجية،  السياسة  جمال  "يف  الوثيقة:  يف  جاء  ومّما  ومنهجية. 

األوسط استثماراً صحيحًا ومقبواًل، وسيعمل على تقليص التدخل األميركي يف املنطقة، هذا إىل 

يف  والرقة  العراق  يف  املوصل  مدينَتي  على  املعارك  ويف  داعش  على  احلرب  يف  التزامه  جانب 

سورية، والتي ستؤيدها إدارته أيضًا." وأشارت الوثيقة أيضًا إىل "أن العملية السياسية بين إسرائيل 

يتأثر هذا املوضوع  أاّل  املتوقع  ترامب، ومن  إدارة  أولويات  والفلسطينيين ال تقف يف رأس سلم 

بالتطورات التي قد حتدث على األرض. وتصريحات ترامب ال تعّبر بالضرورة عن سياسة منظمة 

يف هذا املوضوع، فمن جهة أبدى تأييداً للمستوطنات ونقل سفارة الواليات املتحدة إىل القدس، 

التوصل إىل صفقة  الطرفين  أنه يريد أن يكون حمايداً، وإن على  لكنه يف تصريحات ُأخرى قال 

بينهما" )"هآرتس"، 2016/11/11(.
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بؤرة "عمونه"؛ قصة مشروع املستعمرات

جانب  إىل  خاصة،  فلسطينية  أراٍض  على   1997 سنة  يف  االستيطانية  "عمونه"  بؤرة  أقيمت 

مستعمرة "عوفرا"، وادعى املستوطنون يف سنة 1998 أن لديهم وثائق شراء لهذه األراضي، لكنهم 

مل يعرضوها قط، وقد اعترفت الدولة أمام احملكمة العليا بأن األرض التي أقيمت عليها هي أراٍض 

خاصة، وأن الوثائق التي عرضها املستوطنون الحقًا كانت مزيفة. وجلأ املستوطنون إىل استعمال 

هذا األسلوب يف بؤر استيطانية ُأخرى شبيهة، لكنهم على الرغم من هذه السلوكيات كلها ذات الطابع 

غياب  عن  فضاًل  حكومي،  بدعم  يحظون  االستيطاين،  الكولونيايل  عن  فضاًل  اجلنائي،  اإلجرامي 

اإلجراءات القانونية ضدهم.

السنة  يوليو من   / تموز  املستعمرة يف  إخالء  العليا  اإلسرائيلية  يف سنة 2013 قررت احملكمة 

نفسها، إاّل إن الدولة، معتمدة على الوثائق املزيفة التي عرضها املستوطنون، طالبت احملكمة بتأجيل 

إخالء املستعمرة ألن وثائق جديدة ظهرت تثبت ملكية املستوطنين وشراءهم قطع األرض يف األراضي 

املذكورة. ويف مرات ُأخرى ادعت الدولة أنها مل تفهم قرار احملكمة العليا، فقد زعمت أنها فهمت أنه 

يجب إخالء بيت واحد وليس البؤرة االستيطانية كلها، األمر الذي حدا باحملكمة العليا إىل توضيح 

موقفها مرة ُأخرى، بأن قرارها هو إخالء البؤرة االستيطانية كلها، وبذلك كسب املستوطنون والدولة 

وقتًا إضافيًا لتجذير وجودهم. ويف كانون األول / ديسمبر 2014 أّجلت احملكمة العليا للمرة السابعة 

ين إلخالء املستعمرة، كان من املفروض أن ينتهيا يف كانون األول/ 
َ
إخالء البؤرة، وأمهلت الدولة عام

ديسمبر 2016.

ومع اقتراب موعد الهدم والدعوة إىل حل هذه القضية، والضغط الذي يمارسه املستوطنون على 

ي الليكود و"البيت اليهودي"، إليجاد حل، واقترح أعضاء 
َ
احلكومة، حترك اليمين، وال سيما يف حزب

كنيست ووزراء الليكود فكرة "مشروع قانون التسوية / التبييض"، والذي يقضى بشرعنة املستعمرة 

بيان  إصدار  إىل  الليكود  بأعضاء  احلال  الفلسطينيين. ووصل  األرض  وتعويض أصحاب  تخطيطيًا 

صحايف وّقعه 25 عضو كنيست ووزيراً من الليكود، منهم رئيس الكنيست، يطالبون فيه احلكومة )أي 

يطالبون أنفسهم( بإقرار مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة املستشار القانوين للحكومة 

له بسبب كونه غير دستوري، وإعالنه أنه لن يستطيع الدفاع عنه أمام احملكمة العليا.

وحتى موعد كتابة هذا التقرير )أوائل كانون األول / ديسمبر 2016(، ُأعلن أن احلكومة تفكر يف 

القانون املذكور بصيغة معدلة تهدف إىل  إيجاد حل بديل للمستوطنين، وذلك بموازاة سن مشروع 

مصادرة أراٍض فلسطينية خاصة، وشرعنة بؤر استيطانية ُأخرى.

وهكذا حتولت بؤرة "عمونه" إىل رمز للمستوطنين، ويبدو أن حزب "البيت اليهودي" الذي يعرض 

يريد  لكنه  البؤرة،  لقضية  قضائيًا  حل  ال  أن  يدرك  بات  املستوطنين،  مصالح  يمثل  أنه  على  نفسه 

غير  البيوت  وكذلك  القانونية"،  "غير  االستيطانية  البؤر  جلميع  استراتيجي  حل  إليجاد  استغاللها 

القانونية يف املستعمرات "القانونية".

شرعنة نهب األرض ـ وقائع جديدة

نشرت منظمة "يـِش دين" احلقوقية اإلسرائيلية، يف نهاية أيلول / سبتمبر الفائت، تقريراً جديداً 
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الطرق  من  جملة  وحللت  فيه  عرضت  الغربية"،  الضفة  يف  أراٍض  على  االستيالء  "أساليب  بعنوان 

الضفة  يف  فلسطينية  أراٍض  على  لالستيالء  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تتبعها  التي  واألساليب 

فلسطينيون  مواطنون  اتخذها  التي  املتنوعة  القانونية  اإلجراءات  التقرير  يعرض  كما  الغربية. 

)بمساعدة وتمثيل "يش دين"( ضد نهب أراضيهم، ونتائج تلك اإلجراءات.

وجاء يف التقرير: يشكل الصراع على األرض والسيطرة عليها أحد اجلوانب املركزية واألكثر أهمية 

يف منظومة االحتالل اإلسرائيلي يف الضفة الغربية. ويدور هذا الصراع، بصورة أساسية، يف املناطق 

االستيطاين  املشروع  ازدهار  يف  ُأخرى،  أشياء  ضمن  ويتجسد،  اإلسرائيلية،  للسيطرة  اخلاضعة  "ج" 

الذي أطلقته إسرائيل يف هذه املناطق، فور احتاللها، وهذا، على الرغم من نصوص وأحكام القانون 

الدويل اإلنساين، والتي حتظر إقامة أي "بلدات" إسرائيلية )مستعمرات أو "بؤر"( يف األراضي احملتلة.

وتشير املعطيات الرسمية إىل أن يف خمتلف مناطق الضفة الغربية اليوم 24 سلطة حملية، أكانت 

"جمالس حملية" أو "جمالس إقليمية"، مسؤولة عن 126 مستعمرة.

األراضي  يف  اإلنسان  حلقوق  اإلسرائيلي  املعلومات  )مركز  "بيتسيلم"  لـ  آخر  تقرير  يف  وجاء 

الفضاء  جممل  بتحويل  تقوم  إسرائيل  أن   ،2016 ديسمبر   / األول  كانون  مطلع  يف  صدر  احملتلة( 

القروي الفلسطيني يف الضفة الغربية إىل شظايا. وقّدم التقرير حكاية هذا التحطيم عبر التركيز على 

ودير  عزموط  ـ  نابلس  حمافظة  يف  فلسطينية  قرى  ثالث  اجتازته  الذي  املسار  واحد:   
ّ
عيني مثال 

احلطب وسامل ـ منذ أن أقامت إسرائيل مستعمرة "ألون موريه" على أراضيها يف سنة 1980. وبّين أن 

هذه القرى هي فقط مثال ملسار أوسع جتتازه الضفة الغربية، وحكايتها تمثل حكاية مئات البلدات 

الفلسطينية اأُلخرى يف الضفة الغربية، والتي أقيمت على أراضيها مستعمرات إسرائيلية.

وقال: هذه القرى الثالث يف حمافظة نابلس، وعلى غرار بلدات فلسطينية كثيرة ُأخرى، تطورت 

على مر مئات السنين ارتباطًا باخلصائص اجلغرافية للمنطقة. فمن خالل االعتماد على األراضي 

حملي  اقتصاد  من  نسيج  القرى  هذه  يف  نشأ  الطبيعية،  املياه  وموارد  الرعي  ومناطق  الزراعية 

وتراث حضاري يربطان بين السكان والبيئة احمليطة بهم. وقد استخدمت إسرائيل على مر األعوام 

سلسلة من الوسائل، الرسمية وغير الرسمية، لقطع الصلة بين القرويين وأراضيهم، ثم نقلها إىل يد 

"ألون موريه" يف سنة 1980  إنشاء مستعمرة  السلسلة  املستوطنين. وكانت احللقة األوىل يف هذه 

بعد   ،1995 سنة  يف  كانت  التالية  واحللقة  الثالث.  القرى  أراضي  من  دونمًا   1278 مساحة  على 

توقيع اتفاق أوسلو 2، إذ جرى توزيع أراضي قرى عزموط ودير احلطب وسامل على املنطقتين "ب" 

ّنف معظم احتياطي 
ُ

ّنفت املساحة املبنية يف ذلك الوقت ضمن املنطقة "ب"، بينما ص
ُ

و"ج"، بحيث ص

التي بقيت حتت  "ج"  املنطقة  واملراعي، ضمن  الزراعية  أراضيها  أي  القرى،  لتطوير  الالزم  األرض 

السيطرة التامة إلسرائيل. ويكاد كل استخدام من طرف سكان القرى ألراضيهم، وهو أساسًا ألغراض 

املستحيل احلصول عليها. وهكذا،  إسرائيلية، وهذه من شبه  إىل مصادقة  والبناء، يحتاج  التطوير 

ضعت بنية حتتية إدارية لفصل اجلزء األكبر من األراضي الزراعية ومناطق الرعي التابعة للقرى 
ُ
و

الفلسطينية عن املساحات املبنية يف القرى نفسها، كما أن كل قيد من القيود التي فرضتها الدولة 

على سكان القرى الفلسطينية، أتاح يف الواقع للمستوطنين الغزو والتوسع. وحتت غطاء الفصل الذي 

فرضته إسرائيل بين السكان الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومراعيهم، يبني املستوطنون منازل 

يف املنطقة، ويقيمون بؤراً استيطانية، فيشقون الطرق، ويزرعون احلقول، ويغرسون الكروم، ويرعون 

قطعان األغنام، ويستولون على موارد املياه الطبيعية. وهذه األفعال كلها ترافقها اعتداءات جسدية 
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يمارسها املستوطنون يوميًا ضد سكان القرى الفلسطينية من دون رقيب أو حسيب.

الغربية  الضفة  أنحاء  يف  إسرائيل  تّتبعها  النطاق  وواسعة  األمد  طويلة  سياسة  التقرير  ويكشف 

العسكري  "االحتالل  بـ  أن إسرائيل تتستر  منذ ما يقارب اخلمسين عامًا، ويصل إىل استنتاج فحواه 

املوقت" لتتصرف يف املنطقة احملتلة كما لو أنها أرضها، فتنهب األراضي، وتستغل املوارد الطبيعية 

حلاجاتها، وتقيم املستعمرات الدائمة.

وثمة استنتاج آخر ليس أقل أهمية: منذ حزيران / يونيو 1967 اعتمدت إسرائيل يف أرجاء الضفة 

الغربية، وعلى نحو منهجي، سياسة مسار مزدوج ومتالزم حلركة جمموعتين: من جهة أوىل، دخول 

إسرائيليين / مستوطنين والتوسع يف مزيد من األراضي املنهوبة، ومن جهة ثانية، التضييق على 

التشريع  أجهزة  تعمل جميع  الغاية  هذه  املعازل؛ وألجل حتقيق  إىل  ودحرهم  الفلسطينيين  السكان 

والقضاء والتخطيط واملالية واألمن.

حيال  فأكثر  أكثر  تتوحش  أن  إىل  وتتطلع  ترامب  تنتظر  توّحشها،  ذروة  يف  إسرائيل  هي  هذه 

الفلسطينيين وأرضهم وحقوقهم. 
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