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J-Link إقرار بیان شبكة إسرائیل التقدمیة بواسطة 

 
 J-Link، هي شبكة دولیة من المنظمات التقدمیة الیهودیة، تدافع عن الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحل

 السلمي للنزاع، تؤید بشدة البیان التالي الصادر عن المنظمات الیهودیة التقدمیة العشر الرائدة في الوالیات
 المتحدة. وننضم الى أصواتهم في إدانة خطط نتنیاهو لتوسیع المستوطنات واتخاذ إجراءات تقوض أي إمكانیة

 لقرار حل الدولتین في المستقبل.

 خالص األحترام،

،J-Link لجنة تنسیق 

 كینیث بوب (أمینو، الوالیات المتحدة األمریكیة)، باربرا النداو (ج سبیس كندا، كندا)، ألون لیل (مجموعة
،JCall Europe) جورجیو جومیل ،(األرجنتین ،J-AmLat) عمل السیاسات، إسرائیل)، بابلو لومیرمان 

 إیطالیا)، غابرییال سافین (المبادرة الیهودیة الدیمقراطیة، جنوب إفریقیا).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J-Link هي شبكة دولیة من المنظمات الیهودیة التقدمیة. نتشارك في حب إسرائیل وااللتزام بالدیمقراطیة
 وحقوق اإلنسان والتعددیة الدینیة والحل السلمي للصراع اإلسرائیلي الفلسطیني. نحن نؤمن بالقیم

 المنصوص علیها في إعالن استقالل إسرائیل، والذي یعد "بالمساواة الكاملة في الحقوق االجتماعیة
 والسیاسیة لجمیع سكانها بغض النظر عن الدین أو العرق أو الجنس". لمزید من الزیارة:

www.jlinknetwork.org 

http://www.jlinknetwork.org/
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 الشبكة اإلسرائیلیة التقدمیة تدین أعمال نتنیاهو األستیطانیة في شفق رئاسة ترامب

 دیسمبر، 2020 7

 ردًا على سلسلة من اإلجراءات التي اتخذتها حكومة نتنیاهو - غانتس في األسابیع األخیرة، بما
 في ذلك هدم المنازل واإلخالء القسري والموافقات على المستوطنات الجدیدة في جفعات

 هاماتوس و E-1 التي تهدف إلى تأمین "الحقائق على األرض" ومنع السعي الناجح، مستقبل
 الدولتین لإلسرائیلیین والفلسطینیین، أصدرت الشبكة التقدمیة اإلسرائیلیة البیان التالي.

 نحن قلقون من مجموعة التحركات األخیرة التي اتخذتها حكومة إسرائیل لبدء مشاریع
 استیطانیة واتخاذ إجراءات استفزازیة وضارة أخرى في القدس الشرقیة والضفة الغربیة، بما
 في ذلك هدم المنازل واإلخالء القسري، مما یزید من إلحاق الضرر بإمكانیة التوصل إلى حل

 تفاوضي مستقبلي- حل الدولتین. من الواضح أن حكومة نتنیاهو تحاول استغالل احتضان إدارة
 ترامب الصادق لمشروع االستیطان اإلسرائیلي من أجل محو التمییز بین إسرائیل واألراضي

 التي تحتلها. اإلعالن األخیر عن موافقة الحكومة اإلسرائیلیة على مناقصات لبناء جدید في
 مستوطنة جفعات هاماتوس المخطط لها والموافقة القانونیة على بناء E-1 ضاران بشكل

 خاص. تهدف هذه المشاریع االستیطانیة بشكل استراتیجي إلى عزل األحیاء الفلسطینیة في
 القدس الشرقیة عن مدینة بیت لحم بالضفة الغربیة، مما یقوض بشكل خطیر احتماالت إقامة

 دولة فلسطینیة متصلة إلى جانب إسرائیل.

 تهدف هذه الجهود لخلق "حقائق على األرض" في الضفة الغربیة إلى تلطیخ األرض من أجل
 مفاوضات مستقبلیة ویمكن أن تسبب توترات خطیرة بین إسرائیل والوالیات المتحدة في األیام

 األولى إلدارة بایدن-هاریس. هذه العملیة المستمرة وغیر القانونیة للضم الفعلي لن تؤدي إال إلى
 تعمیق الصراع ودفع اإلسرائیلیین والفلسطینیین أكثر نحو واقع دائم وغیر متكافئ للدولة

 الواحدة.
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 بعد أربع سنوات من التشجیع الصریح من قبل إدارة ترامب لحركة التوسع االستیطاني
 اإلسرائیلي، یجب على إدارة بایدن-هاریس أن تفعل كل ما في وسعها لعكس هذه الخطوات

 الضارة، وإلحیاء آفاق حل الدولتین العادل والدائم، وإعادة تنظیم السیاسة األمریكیة الخارجیة
 مع قیم كرامة اإلنسان والمساواة والسالم.

 شبكة إسرائیل التقدمیة: المنظمات واألعضاء

 امینو

 أمریكیون من أجل السالم اآلن

 هابونیم درور أمریكا الشمالیة

 هاشومیر هتساعیر أمریكا الشمالیة

 لجنة العمل الیهودي

 جي ستریت

 صندوق إسرائیل الجدید

 شركاء من أجل إسرائیل التقدمیة

 إعادة بناء الیهودیة

 تروه
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