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 دور "النواة التوراتية" يف مدن الساحل يف الكيان الصهيوين  

 مدينة اللد منوذجاً 

 1هاين رمضان طالب 

 

 : ملخص
 

الفلسطينيني من  جزء  املدن    يف  " إسرائيل"  داخل  يعيش 
  "، املدن املختلطةإسرائيلياً بـ"  يسمى  ابت   ماالساحلية، أو في
املدن هي ويف �فاو   ،عكاو   ،حيفا:  وهذه  والرملة.  واللد،   ،

أعقاب االنسحاب اإلسرائيلي أحادي اجلانب من قطاع غزة  
، الذي صاحبه إخالء املستوطنات هناك، أطلقت  2005سنة  

دة احتالل تلك املدن،  احلركة االستيطانية اليهودية محلة إلعا
األصلينياتضييق  ل أهاليها  على  الفلسطينيني،    خلناق  من 

ومنظمات  اإلسرائيلية  احلكومة  من  سخيٍّ  بدعم  مدفوعة 
يهودي   (روش  ظّل  Rosh Yehudiخاصة كجمعية  )، يف 

متدد سياسة اخلصخصة لتتجاوز النشاط االقتصادي إىل ابقي  
صخصة االستيطان  اجملاالت األخرى يف "إسرائيل". إذ ّمت خ

التوراتية"، مثل: (عميحاي)   "النوى  استيطانية حملية، عرفت ابسم  فنمت جمتمعات  يف شارع  أيضاً، 
الرملةمبأفراهام هليل   اللد، و(أوميتس) يف عكا، و(شريات موشيه) يف �فا، دينة  و(إليشيف) يف   ،2 

. خصوصاً،  ةيالعريب وبناء اهليمنة اليهود   إرثها و   ثقافتها   من  ساحليةإىل ختليص املدن ال  النوى   سعى هذهتو 

 
العالقات الدوليــــــة. حاصل على ماجستري يف العلوم السياسية من جامعة األزهر يف غزة. وهو ابحث دكتوراه  ابحث يف    1

 له العديد من الدراسات يف املواقع واملراكز البحثية. تنشر  يف العلوم السياسية. 
،  18، حيفا، العدد  جدل،" جملة  االجتماعي يف �فااستطباق راديكايل: املشهد املتحول للنشاط  ، "دانيئيل مونترييسكو  2

 . 45، ص 2013تشرين األول/ أكتوبر 
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، وما صاحبها وتبعها من أحداث عنف يف هذه املدن،  2021بعدما أن ظهرت هبَّة أ�ر/ مايو سنة  
  ويهدأ   الذي يتصاعد مرة  ، ستمراملصراع  وال  التوتر  بشكل خاص ما شهدته مدينة اللد، عّمق أسباب 

 مرة لكنه ال ينتهي أبداً. 
قة إىل تسليط الضوء على ماهية "النواة التوراتية"؛ كظاهرة ذات أتثريات متنامية هتدد  هتدف هذه الور 

واستكشاف   الساحل،  مدن  يف  وبقائها  الفلسطينية  األقلية  دورها  مكامن  وجود  وطبيعة  فاعليتها، 
 ومهامها يف مدينة اللد كنموذج دراسي. 

 

 : مقدمة
 

القوات العسكرية اإلسرائيلية    احتالل و   النكبة،   بعد 
سنة   التارخيية  فلسطني  أرض  قامت  ،  1948عموم 

من السكان    ت بتجميع القّلة اليت تبقّ   مباشرة   السلطات 
حمددة،    األصالنيني  أحياء  يف  الساحل،  مدن  يف 

رمسي،   غري  بشكل  تسميتها،  على  اصطلح 
فلسطيين، من    4,000جتمع    ، حيث متّ " الغيتوهات ـ" ب 

،  18,250فلسطيين من اللد، من أصل    800- 600، ممن تبقى يف �فا يف حي العجمي، و اً ألف   71أصل  
يف حي    16,380ن الرملة، من أصل  م   اً فلسطيني   150 حي السكة وحي احملطة، ومجع  َيت مجعوا يف منطق 

،  اً ألف 75فلسطيين، من أصل  3,200مجع   ، بينما " يتو العريب غ ال " الذي حيمل حىت يومنا هذا اسم    ، اجلمل 
النسناس وادي  تبقوا يف حيفا يف حي  بعد    3، ممن  مباشرة  أجزاء كبرية من مدينة حيفا،  كما هدمت 
املنشّية يف �فا، ويف سنوات اخلمسينيات هدمت أجزاء من  احتالهلا. وكذلك هدمت أجزاء من حي  

ت عمليات اهلدم املناطق العربية يف �اية ستينيات  مس �فا القدمية. أما يف مدينة الرملة ف  ، �فا العربية
غالبية  وصادرت السلطات اإلسرائيلية ممتلكات الفلسطينيني واستولت عليها، وابت  ،  القرن العشرين

 
 . 24/4/2021، 48، موقع عرب الوجود الفلسطيين يف املدن الساحلية وصراع البقاء 3
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يعيشون يف بيوت    ، مستأجرين حمميني   ؛ يسكنون األحياء الفلسطينية التارخيية يف هذه املدن   الفلسطينيني ممن 
ومديرية أراضي    االحتالل   نتهما دولة ومها شركتان عيّ   ، Halamish  وحلميش   Amidar  تديرها شركتا عميدار 

 ، بصرف النظر عن وجودهم الفعلي.  كيلتني إلدارة أمالك الغائبني الفلسطينيني َو ك   " إسرائيل " 
شامل للحيز    سياسة هتويد   اإلسرائيلية منذ أتسيس الكيان الصهيوين   اعتمدت السلطات   لك، مبوازاة ذ 

من خالل املكاين  على    عملية   ،  املعطيات  لكن، وحسب  فلسطني،  أرض  االستيطان يف كامل  تكثيف 
أكرب منذ اعتالء اليمني واليمني املتطرف سدة  األرض، فقد تسارعت وترية هذه العملية، االستيطان، بشكل  

اليهود وز�دة عدد املتطرفني، ُعرفت ابسم "النوى    اإلسرائيليني   احلكم يف "إسرائيل"، فلوحظ منو مجاعات من 
  النوى   التوراتية" فيما بعد، اليت أتيت لتستوطن يف قلب املدن الساحلية أو على ختومها بشكل خاص. وهذه 

يف    جتهيزهم وتربيتهم   متّ وقد  نشأت على أيدي حاخامات يهودية متطرفة،    يديولوجية أ   مجاعات عبارة عن  
عقوهلم   بعض  واملتطرفة يف  العنصرية  األفكار  زرعت  اليت  والدفيئات  اجلماعات   ترتبط و   ، احلاضنات    هذه 

  سنة ة  ، قبل النكبة الفلسطيني عشرين القرن ال   منذ مطلع   إىل أرض فلسطني   هاجرت ابلعصاابت الصهيونية اليت  
  خداع العرب عرب  يف ذلك احلني،    استخدمتها اليت  ذاهتا  األدوات    سعى إىل إعادة توظيف ، وهي ت 1948

إىل استخدام    صل األمر و و ل حىت  هتجريهم،  من مث  و واإلسكان،    السيطرة على قطاع العقارات و ،  الفلسطينيني 
 ، من أجل حتقيق حلمها يف االستيالء الكامل على األرض. العرب وارتكاب اجملازر حبقهم   ضدّ   لقتل وا   العنف 
 

 : صعود اليمني الصهيوين وخصخصة االستيطان
 

العربية الدولة  قيام  مرحلة    ،قبل  الصهيونية  " Yishuv  الييشوف"يف  طالئع  تبنت  نظام  األوىل  ، 
تعاونية صغرية، تقوم على مبادئ امللكية املشرتكة، والعمل  ، وهو عبارة عن قرى  Kibbutz  الكيبوتس

 Labor  الذايت، واملساواة، واملشاركة يف جماالت اإلنتاج، واالستهالك، والرتبية. وقد روج حزب العمل

Party    إىل جانب األغراض   ، وكان اهلدف منه "االشرتاكية الدولية"يف    "إسرائيل"هلذا النظام لدخول
الذي ،  ، تبىن حزب العمل"إسرائيل"  نشوء  انتماء املهاجرين اجلدد لألرض. وبعدتعميق    ،العسكرية

  االقتصادية   أي الدولة اليت توفر كافة االحتياجات   "،دولة الرفاه"نظام    ، 1977احلكم حىت سنة  يف    استمر
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الشيخوخة،    ؛، وكانت ختصص مواز�ت ضخمة للرفاه االجتماعيفقط  اليهود  ،االجتماعية للسكانو 
الصحي،  و التقاعد،  و  سياسة  و التأمني  وتتبىن  مثل  اإلسكان،  االقتصادية،  واحلياة  السوق  التدخل يف 

العمال،   حبقوق  السوق،  و االهتمام  محاية  و مراقبة 
األسعار،  و املستهلك،   األساسية،  و ضبط  السلع  دعم 

احملليو  اإلنتاج  الالعب   .دعم  احلكومة  حينها  وكانت 
االقتص يف  اهلستدروت  ،اداألساسي  دور  يوازي   وبدور 

Histadrut من واسعة  قطاعات  ميتلك  الذي كان   ،
 4.االقتصاد

حرب   بعد  األول/  أما  سنة  تشرين  يف  1973أكتوبر  اليمني  أحزاب  صعود  مع  أكرب،  وبصورة   ،
، أخذت مالمح توجهات اخلصخصة ابلظهور، من خالل بيع  1977"إسرائيل" إىل سدة احلكم سنة  

معظم املنشآت احلكومية، وختفيض اإلنفاق احلكومي، وإلغاء الدعم على السلع األساسية، ورفع ضريبة  
الفرتة 12% إىل  8القيمة املضافة من   ال  %، كما رافق  ارتفاعاً يف    1985–1977  سنوات الواقعة بني 

معدالت التضخم، وركوداً وكساداً يف االقتصاد اإلسرائيلي، وز�دة الدين على احلكومة، واخنفاضاً يف  
مما أدى إىل ضعف الدولة مقابل تعزز قوة اجملتمع، واعتماد سياسة ليربالية    األجور، وارتفاعاً يف البطالة.

ولقد أدت هذه التحوالت إىل نشوء اجملتمع املدين،    19855.  سنةي بدءاً من  على الصعيد االقتصاد
صاحبه بروز خنبة اقتصادية دفعت ابجتاه السوق احلر، ورفع أ�دي الدولة عن النشاط االقتصادي. فبدأ 
التخلي عن سياسة الرفاه االجتماعي شيئاً فشيئاً، واعتماد آلية اخلصخصة، وقد تسارع هذا التوجه مع  

 
،  2019وز/ يوليو  مت،  74عدد  ال  رام هللا،   ، إسرائيلية  قضا�" جملة  ،عبد الغين سالمة، "النيوليربالية يف السياسة اإلسرائيلية  4

 . 49–31ص 
  - مدى الكرمل  مليس فراج، "التوجهات النيوليربالية يف إسرائيل وأثرها على الواقع الفلسطيين،" سلسلة النيوليربالية اإلسرائيلية،    5

 . 4، ص  2020حيفا، آب/ أغسطس    ، املركز العريب للدراسات االجتماعية التطبيقية 
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، مث بلغت 1996إىل منصب رائسة احلكومة سنة    Benjamin Netanyahuوصول بنيامني نتنياهو  
 6. 2005–2003الثانية   Ariel Sharonأوجها يف حكومة أريل شارون 

ومثلما خّلفت النيوليربالية وراءها كوارث إنسانية واجتماعية يف أغلب الدول اليت تبنتها، فقد حصل 
واليمني عموماً يف حتويل الطبقات الشعبية   Likudالشيء ذاته يف "إسرائيل"، إذ جنح حزب الليكود  

— اسات النيوليرباليةاليت تضررت من التوجه اجلديد إىل قاعدة انتخابية مهمة للحزب، وذلك، ألن السي
للباحث خالد عنبتاوي الفجوة —وفقاً  تفاقم  الوسطى والضعيفة، وأدت إىل  ابلطبقات  أضّرت كثرياً 

ات  ي % يف منتصف الثمانين12االقتصادية بني الطبقات الغنية والفقرية، حيث زادت معدالت الفقر من  
احتواء تلك التأثريات، وامتصاص  . إال أن "إسرائيل" متكنت وبطريقة ما من  2018سنة % يف  20إىل  

نقمة الشارع خبطاب دمياغوجي، من خالل استغالل تلك الطبقات جبعلها القاعدة الشعبية لألحزاب  
النظام  اليمينية احلاكمة، ومن مث دعم وتقوية مجاعات االستيطان، لتمثل هي أداة فاعلة من أدوات 

ابملقابل، حتسن وضع الطبقات الغنية،    ائيل".الكونوليايل يف عهد سيطرة اليمني على احلكم يف "إسر 
العقد الثاين    % يف14إىل    عشرينالقرن ال  % يف سبعينيات 6فازدادت غىن، وتضاعفت نسبة دخلها من  

 
، رام هللا،  إسرائيلية   قضا�االستطباق االثين بقيادة الدولة يف عصر النيوليربالية،" جملة    – نبيه بشري، "التهويد املستحدث    6

 . 83-70، ص 2021، تشرين األول/ أكتوبر 83العدد 

 بنيامني نتنياهو أريل شارون
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، مما أدى إىل ظهور طبقة جديدة من املستثمرين، لكن وفق أسس غري حكومية أو  21من القرن الــ  
 7.نقابية مثل (اهلستدروت)

،  يف اجملتمع اإلسرائيلي خسران القاعدة االنتخابية العريضة املنتمية للطبقة الفقرية    ومن أجل تفادي
عرب   الليكود  حزب  جلأ  اخلصخصة،  توجه  نتيجة  واجتماعية كبرية  اقتصادية  خسائر  هبا  حلقت  اليت 

 8حكوماته اليمينية املتعاقبة إىل وسيلتني:
سرائيلية اخلدمات اليت كانت إلحتويل احلكومة ااألوىل: آلية تقسيم اجملتمع إىل قطاعات، من خالل  

مقدمة للجميع يف السابق، دولة الرفاه، إىل بضائع ال تستطيع الطبقات الفقرية احلصول عليها، ومن 
لليهود الشرقيني،   Shasأجل حصول تلك الطبقات على اخلدمات ينتظمون يف أحزاب قطاعية؛ شاس  

، أحزاب صهيونية للمهاجرين الروس...إخل، وتسعى هذه األحزاب  Haredim  أحزاب دينية للحريدمي
لسدِّ الفراغ الناجم عن ختلي الدولة عن واجباهتا يف بعض اجملاالت، حيث تنشط يف الضواحي واألطراف 

واملناطق اليت ال تصلها خدمات الدولة، وتقدم 
نفسها بديالً عنها. أما الوسيلة الثانية: فهي  

ترافق إذ  االستيطان    االستيطان،  النشاط  منو 
تقلصت  فكلما  اخلصخصة،  سياسات  مع 
خدمات دولة الرفاه زاد البناء يف املستوطنات  

 اإلسرائيلية.  
ني حيمالن  بتوجهَ   يف املدن الساحلية بشكل عام   متيزت السياسات اإلسرائيلية جتاه األحياء العربية

ث أدوات تطبيقهما اليت تتفاعل مع تغري  املنطق االستيطاين اإلحاليل نفسه، ولكنهما خيتلفان من حي
األحياء العربية    ما زالت. فمن �حية، أمهلت مؤسسات الدولة و الكيان  السياسات االقتصادية لدولة

يتوهات، وهو ما أفقر سكا�ا الذين  غبشكل متعمد وممنهج، وتواصل سياسات حصر الفلسطينيني يف  

 
ابملئة من اإلسرائيليني يعيشون حتت خط    20؛ وانظر:  41" ص  ،عبد الغين سالمة، "النيوليربالية يف السياسة اإلسرائيلية  7

 . 2019/ 31/12الفقر، وكالة األ�ضول، 
 .41" ص ،عبد الغين سالمة، "النيوليربالية يف السياسة اإلسرائيلية 8
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ات  يخر، الذي بدأ يف مثانينآلاقتصادية. أما التوجه ايعانون حىت اليوم من ضائقة سكنية واجتماعية و 
الإالقرن العشرين، فيستند   العقارات يف هذه نيولىل منطق  يربالية الذي يدفع ابجتاه خصخصة ملكية 

، إىل تبين مشاريع ترميم وتطوير يف بعض من األحياء العربية،  تلك املدناألحياء. فقد عمدت بلد�ت  
ق احلرّة، األمر الذي زاد من مثن العقارات يف هذه األحياء، ودفع السكان  هبدف عرضها للبيع يف السو 
 9. غنياءأ ملصلحة مواطنني يهود وإخالئها  ترك هذه األحياء إىل األصليني، الفقراء عموماً، 

 

 : "النواة التوراتية"
 

إىل عامل الزراعة والثمار    10"، حسب البطاقة التعريفية لـ"نواة التوراة" يف مدينة اللد، واة"نلفظة  رجع  ت
حيث يعتمد جناح النشاط الزراعي على ثالثة    ،" حسب التصور التورايتإسرائيل"اليت ابركت فيها أرض  

عوامل: جودة الرتبة، وجودة البذرة املزروعة فيها، إضافة إىل جودة العمل املستثمر يف الشتالت خالل  
 وقت منوها.

التوراة "أتسست  وقد   الستينيات   "نواة  أواخر  يف  القرن   األوىل  من 
على أنقاض قرية    1949مت سنة  ) اليت أقي كر�ت مشونة (يف    العشرين

لبنان  مع  الشمالية  احلدود  منطقة  يف  التالية،  و .  اخلالصة  السنوات  يف 
الوزراء   خصوصاً و  رئيس  اغتيال  األسبق  بعد  رابني إ  اإلسرائيلي    سحاق 

Yitzhak Rabin نوى عدة  ظهرت  أخرى    وتكاثرت   ، جديدة  ،  دفعة 
يف عهد حكومة أريل   2005  سنةيف    مع غزة  االرتباط  مهمة بعد فكِّ 

يف   يف القلوب"  الستيطان"ا  طبيق مبدأإىل ت  يكان هناك سعلقد  .  شارون
الدينية الصهيونية  تيار  مجهور  وهوسط  إىل ،  ابألساس  يستند  مبدأ    و 

 
 ، موقع املوسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، انظر:املختَلطة" يف إسرائيلالفلسطينيون يف "املدن نقًال عن:  9

 https://www.palquest.org/ar/node/14339  2/6/2022(متت الز�رة بتاريخ .( 
 (ابللغة العربية)  //:eghw0u.pw/2https: انظر: موقع النواة التوراتية يف مدينة اللد، يف 10

 إسحاق رابني

https://2u.pw/0eghw
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  سابقاً   أبن املشروع االستيطاين جنحوالذي يعين:    ، Yoel Bin-Nun  لحاخام يوئيل بن نونلتصريح  
 11.يف القلوب   يستقر، ولكن ملخارج اخلط األخضر ناطقامل بعض يفو يف التالل 
أراضي    ملشاريع االستيطانية الزاحفة يف املدن والبلدات داخل اب   " التوراتية   نوى ل "ا أو    " التوراة "النواة    وترتبط 

ــ   حماصرة الفلسطينيني سكان  هو    ، كما اصطلح على تسميتها إسرائيلياً نواة،  هلذه ال   ركزي اهلدف امل و .  48الــ
كالرملة و�فا وعكا واللد،    ساحلية، طردهم �ائياً من املدن ال   إىل أن يتم   ، البالد األصليني والتضييق عليهم 

مظاهر احلياة  مجيع  من تديني    لك ضمنه ذ يت وما    ، إىل تطهري القلوب من خالل استيطا�ا   سعى أيضاً كما ت 
يف الوسط    مظاهر العلمانية بعض  ضاء على  للق نفسه    يف الوقت   يف هذه املناطق، وهذا ما ميكن اعتباره موجهاً 

نفسها   اليهودي،  اإلسرائيلية  والبلدات  املدن  أعضاء هذه .  السائدة يف  غالبية  معاقل    النوى   وتنحدر  من 
يف  خصوصاً    ، 1967احملتلة سنة    يف املستوطنات املقامة على أراضي املواطنني الفلسطينيني   اليهود   املستوطنني 

 12. الضفة الغربية 
سحاق رابني، ابإلضافة إىل  إ  ومقتل رئيس احلكومة اإلسرائيلية األسبق  ، Oslo  أاثرت اتفاقية أوسلو لقد 

اجملموعات التوراتية من اجملتمع اإلسرائيلي، فقررت أنه    أمل   خيبة   ، 2005مع قطاع غزة سنة    االرتباط   فكِّ 
"املختلطة"  — ساحلية ال   املدن   خصوصاً على مصنعها االستيطاين أن ينتشر يف ابقي مدن البالد، و جيب  

كانت الرؤية  ف   13، حىت ال يتكاثر العرب فيها وذلك  وغري املركزية يف الداخل،  — حسب التسمية االسرائيلية 
  قوة   إعطاء مث  إىل املدينة،  شيئاً فشيئاً  االنضمام  املستوطنني اجلدد، و   ، الستيعاب " نواة "   تشكيل   هي العامة  
  ، واالقتصادي   ، رفع املستوى االجتماعي من أجل  ،  اجلديد يف طور التشكيل   الصهيونية الدينية للمجتمع ودعم  
   14ن. املد   هذه   يف   ، وجتهيزه من أجل القتال رايف ج والدميو 

 
/article-ty/17-09-2021https://www.themarker.com/news-، يف:  The Marker  ،17/9/2021  ذا ماركرصحيفة    11

magazine/.premium/0000017f-dbf3-d856-a37f-fff3833b0000    (ابللغة العربية) 
القادر بدوي،    12 التوراة  : "استيطان األرض والقلوبعبد  أنوية  الفلسطيين ملحق املشهد اإلسرائيلي، موقع    "،عن  املركز 

 https://bit.ly/3agGVax، انظر: 26/4/2021، 488رام هللا، العدد للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، 
 /8944https://alassas.net، انظر: 2021/ 3/7، موقع العساس، ما هو مصنع االستيطان؟ 13
 . 17/9/2021 ،ذا ماركر 14

https://bit.ly/3agGVax
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ر أعداد "النوى التوراتية" حسب بعض التقارير،   أبكثر من ستني نواة منتشرة يف مجيع  هذا، وُتقدَّ
ونة إىل إيالت، وهناك نسبة كبرية من املستوطنني  ، جغرافياً تنتشر من كر�ت مش " إسرائيل " أحناء دولة  

يف العشرين سنة املاضية نشأوا يف مستوطنات الضفة    " النوى التوراتية " الذين وصلوا إىل جتمعات  
االستيطاين يف   املشروع  بني  تناقض  أي  النوى  هذه  أعضاء  من  املطلقة  الغالبية  ترى  وال  الغربية. 

التسمية اليهودية، ومشروع االستيطان يف مدن الساحل أو    يهودا والسامرة حسب   ، الضفة الغربية 
تلك   ألداء  املتدينني  القوميني  املستوطنني  من  يكفي  مبا  جمموعة كبرية  فهناك  البالد،  وسط  يف 

 15ني، وال ينبغي أن �يت كل منهما على حساب اآلخر. املهمتَ 
التوراتية ا النو وترى "  اليهودي كعقيدة دينية جيب أن تشمل   ن أ   " ة  الدين    أيضاً   اإلميان وممارسة 

،  نشاطاً وعمًال على األرض، لتهويد احلّيز العام، وتطهريه من أي إنسان غري حمسوب على اليهود 
إليها، من خالل شراء    هذه اجلماعات بشكل ممنهج على هتويد أيّ   عمل لذلك ت  مدينة يصلون 

الت اليهودية، واليت يطلب منها السكن يف املواقع املختلفة، واليت  العقارات لدعم وإسكان العائ 
من  كما ينطلق "النوويون"    16. يشتملها خمطط التهويد، للتضييق على السكان العرب وطردهم منها 

  ، العمل االجتماعي والنضال القومي   ممارسة   بني من أي نقطة يف املسافة الواقعة    الناحية األيديولوجية 
، واجملتمعات  ني ن يهود متدينني قومي ا لى استيطان قلوب املناطق غري املأهولة بسك ع   النوى   تعمل و 

ساحلية.  اليهود يف املدن ال املستوطنني  ا تعمل على ز�دة عدد  � تطوير، كما أ   إىل   اليت تظنها حتتاج 
  يف النوى: دافع أيديولوجي قوي للرغبة  هذه  ن إلنشاء   ابرزيَ دافعَني وعليه، ميكن القول: أنه يوجد  

القلوب"  يف    والتغيري والتأثري، والذي تعزز بشكل خاص بعد إخالء غوش قطيف   "االستقرار يف 

 
فوير  15 ادرور  مضىازده،  وقت  أي  من  أكثر  الدينية  للصهيونية  القلوب"  "تسوية  مشروع  غلوبز  ر  موقع   ،globes  ،

 (ابللغة العربية)  https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001024622انظر: ، 3/4/2015
،  18/1/2022، موقع حفر�ت،  النواة التوراتية: سالح فّتاك لتهجري العرب من املدن الفلسطينّية املختلطةإبراهيم حممد،    16

   https://bit.ly/3GX2Sb1انظر: 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001024622
https://bit.ly/3GX2Sb1
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 خمتلف مدن  قائم على التوراة يف   قومي الرغبة يف وجود جمتمع ديين    هو الدافع الثاين  قطاع غزة. و 
   17. البالد وقرى  

 

 :"النواة التوراتية" واملوقف احلكومي الرمسي
 

ال ميكن فصله عن حركة االستيطان اليهودية يف فلسطني منذ بدا�ت املشروع    " التوراتية نواة  ال "   روع إن مش 
سيّ  وال  الشرس ما  الصهيوين،  االستيطاين  االحتالل    النشاط  أعقاب  يف  احملتلة  الغربية  الضفة  مناطق  يف 

ة اليت أخذت على  املؤسسات االستيطانية املختلف  ظهور  ، وما ترتب عليه من 1967 سنة  اإلسرائيلي هلا يف 
لـ  التورايت  التعريف  املناطق األهم وفق  أرض  " عاتقها مهمة االستيطان والتوسع يف هذه املناطق، ابعتبارها 

وفق الشكل والنهج السابق خالل العقود الثالثة املاضية،  املشروع "النووي التورايت"    فقد تعزز ".  إسرائيل 
الذي نشأ يف مستوطنات الضفة    اجلديد للمستوطنني   يل اجل بعدما تولدت قناعة لدى عدد ال أبس به من  

أبن استيطان األرض وحده لن يكون كافياً للوصول إىل اهلدف املنشود، ورمبا، ترك املناطق    ، الغربية احملتلة 
من   شاركون اليهود فيها هو أمر خطري ال بدّ ي يسكنها العرب و   ساحلية، املدن ال  بوضعها احلايل،  اإلسرائيلية 
مجيع أحناء    شمل من أن ت   ال بدّ "، ابلنسبة هلم  أرض إسرائيل " ، فإن عملية االستيطان، ونشر توراة  إيقافه، لذا 

كمشاريع  وتوسعتها    نوى وعدم حصرها يف مناطق معينة، وهو األمر الذي دفعهم إلنشاء هذه ال   ، رض هذه األ 
 18. تستهدف األرض والقلب يف الوقت نفسه   ، استيطانية 

  النووي مشروع  دعم الدولة ومتويلها أمران حامسان لل ويف هذا الصدد، يُعّد  
  ميزانية تخصيص  اختاذ قرار حكومي ب   ، متّ 2013  سنة في  ف   التورايت االستيطاين، 

ومهام اتبعة  لصاحل مجعيات    19مليون دوالر)   30(حنو  مليون شيكل    110  بنحو 
 راقب الدولة يوسيف شابريامما دفع مب  . 2015- 2013للفرتة    النوى التوراتية" " لـــ 

 
 املرجع نفسه.  17
 . 4/2021/ 26مدار، ملحق املشهد اإلسرائيلي،  عبد القادر بدوي، "استيطان األرض والقلوب: عن أنوية التوراة"، 18
كمعدل    3.6094  بلغاملركزي الذي    "ئيلاسر "إئيلي وفق معطيات بنك  اسر اإلالدوالر مقابل الشيكل    رفص  سعر  اعتماد  مت  19

 . 2013لسنة 

 يوسيف شابريا
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Yosef Shapira    حيث  2017  سنة انتقاد األمر من خالل وصف القضية، يف تقرير صادر عنه إىل ،
الصهيونية الدينية،  قد مت يف الواقع نقل هذه األموال إىل جهات مرتبطة سياسياً حبزيب (تكوما) قال: "ل

يف    "Moladموالد  "قراطية  و كما كشف حتقيق أجراه املركز اإلسرائيلي لتجديد الدمي  ."والبيت اليهودي 
، على وجه التحديد وزارة اإلسكان  هلذه النوى  دعم األجهزة احلكومية اإلسرائيليةز�دة يف    ، 2014  سنة

% من 80أن    أيضاً، عن  كشفكما ّمت الوزارة تطوير النقب واجلليل، ووزارة الرتبية والتعليم.  و والبناء،  
النشاط   "توراتية   "نوى اليت حتظى بدعم وحدة االستيطان، هي    ىالنو  وأن عملها األساسي تركز يف 

ك إقامة مدارس القطاعي اهلادف إىل تعزيز البنية السياسية واإليديولوجية لليمني االستيطاين، مبا يف ذل
  20. دينية ونشر قيم اليهودية

 وحدها حنو   وزارة الزراعة  جانب  مناملخصصة  ،  2020  سنة يف    "النوى التوراتية "بلغت ميزانية  كما  
حتويل اإلعا�ت النووية عرب    متّ   2021  سنة  من  اً اعتبار و   ، مليون دوالر)  13.1(حنو    مليون شيكل  45

نفتايل  الوزراء  رئيس  يديرها  اليت  االستيطان  وزارة  إىل  الطريق  هذا 
. ابإلضافة إىل ذلك، يتم حتويل عشرات  Naftali Bennett  بينيت

بناء  ل إىل النوى من قبل وزارة الرتبية والتعليم،  كاملاليني من الشوا 
ة الرتبوية وتعميق التعليم امليزانية لتشغيل النوى القومييف لوائح  على

ختصيص ما يقرب من    متّ   ،2020  سنةيف    ، إذ إنهوالثقافة اليهودية
 من وزارة الرتبية والتعليم  مليون دوالر)  21.8(حنو    مليون شيكل  75

  21واللوائح. األنظمة تلك ل اً ، وفقفقط
املشروع   هذا  أنشطة  برعاية  املتعاقبة  الصهيونية  احلكومات  قيام  يتضح  ذكر،  ما  ضوء  ويف  لذا، 

وفرية    ميزانيات تية"  نوى التورا"التلقت  االستيطاين الكولونيايل وتوسعه، بشكل مدروس ومقصود، حيث  

 
   /sXSqdu3https://bit.lyر: ، انظ27/5/2021، 48، عرب النو�ت التوراتية ذراع التهويد الضارب، رشيداسليمان أبو  20
 . 17/9/2021 ،ماركرذا  21

الذي    "ئيلاسر "إئيلي وفق معطيات بنك  اسر اإلالدوالر مقابل الشيكل    رفص  سعر   اعتماد  مت مالحظة:    بلغاملركزي 
 . 2020لسنة كمعدل   3.4367

 نفتايل بينيت

https://bit.ly/3sXSqdu
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من كما استفادت أيضاً من دعم كبري  ،  خمتلف الوزارات احلكومية  من
ال العامة  اهلادفة  املوارد  للمنظمات غري  احمللية  السلطات  يت ختصصها 

  النوادي.   للربح بشكل عام، مثل املراكز اجملتمعية أو املعابد اليهودية أو 
احملاضر يف   Sagi Elbaz  يقول الدكتور ساغي البازويف هذا السياق، 

الكلية   يف  واجملتمع  احلكم  وقسم  أبيب  تل  جامعة  يف  الرتبية  كلية 
"من الصعب  ، معلقاً على القضية، فيقول:  �فا  –األكادميية تل أبيب  

اليت  املختلفة  اجلمعيات  بسبب عدد  احملولة،  امليزانيات  متابعة  للغاية 
 22.متتلكها كل نواة، وألن األموال أتيت من جمموعة متنوعة من الوزارات احلكومية والسلطات احمللية"

" يف عصر  خصخصة االستيطان"عن ظاهرة    اً االستيطانية، تعبري   ظاهرة اجلمعيات   ار نتش هذا، ويُعّد ا
على جانَيب   يف املناطق الفلسطينية املختلفة  هيمنة اليمني الصهيوين على مقاليد احلكم يف "إسرائيل"،

األخضر، والتنفيذ  اخلط  التطبيق  أشكال  اختلفت  وذلك  وإن  اإلسرائيلية  ،  احلكومة  منح  من خالل 
حرية العمل للسيطرة على   ،العاملة مبسميات ووظائف خمتلفة ظاهر�ً   ،اليهودية  اجلمعيات االستيطانية 

  دولة ممثلة ب  ، يره املنظومة االستعماريةداألرض ومصادرة املمتلكات يف إطار مشروع ممنهج ومتكامل ت
هم ، يف الوقت الذي تقوم فيه األخرية حبرمان السكان األصالنيني الفلسطينيني، من حقلكيان الصهيوينا

فيه   يعيش  الذي  احليز  على  اخلناق  وإطباق  ومتنوعة،  عديدة  ووسائل  بطرق  وممتلكاهتم  أرضهم  يف 
 .الفلسطيين من خالل النشاط االستيطاين املستمر واملتصاعد

استمرار  ضوء  الصهيونية السياس  وعلى    املتعلقة   اإلسرائيلية  ات 
املتعمد جتااب يفتاحئيل   الساحل،  مدن   ه لتهويد  أورن   Oren  يطلق  

Yiftachel  على   ها ثنوقراطية"، ويصفإلهذه املدن اسم "املدن ا  على
على و ،  املستمر، ومن عدم االستقرار  ثينإلصراع ا لل أ�ا تشكل مواقع  

التعامل  الرغم من الفلسطينيني يف   مع  تشابه السياسة اإلسرائيلية يف 

 
 املرجع نفسه.  22

 ساغي الباز

 أورن يفتاحئيل
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عامة،    "إسرائيل" أن بصورة  مي  إال  سكان  يما  الاز  يعانيه  ساحليةملدن  الذي  االضطهاد  إىل  إضافة   ،
أذرعها  ـية عربية تعيش يف جمتمع تسيطر فيه املؤسسة اإلسرائيلية، من خالل  ل الفلسطينيون، هو كو�م أق

العامة، وحتدد معامل على مجيع جوانب احلياة  وأدواهتا احمللية، "النوى التوراتية" كأحد أبرز تلك األدوات،  
 23. والسياسي ، واالقتصادي ،واالجتماعي  ،والسكاين ،احليز العام من خالل رسم املشهد الثقايف

يف األراضي    كأحد جتليات احلالة الكولونيالية االستيطانيةإمجاًال، ميكن النظر إىل "النوى التوراتية"  
يف   ، إذ أ�ا متثلسكان األصالنيني وذاكرهتماليت تسعى إىل حمو اتريخ الالواقعة داخل اخلط األخضر، و 

يف حالة املدن  و   فيه،  يسعون لالندماج  إذ أن أعضائها ال  ، املكان  غري منتمية إىلكل احلاالت نبتة غريبة  
ويف حالة اليهود العلمانيني يعملون    ،هدفهم التهويد وهتميش العرب واقتالعهم  ساحلية بشكل خاص،ال

م وبسط هيمنتهم على السكان، بواسطة القوة السياسية واالقتصادية  على تديينهم وفرض منط حياهت
اليت يتمتعون هبا، إن كان عرب الدعم احلزيب/ احلكومي الرمسي أو عرب أموال التربعات اليت حيصلون عليها من  

يف مناطق  رفضهم  ّمت  وبعد أن  هذا، ألنه    التقارير.   أشارت بعض   حسب ما اجلاليات اليهودية يف اخلارج،  
اللد و�فا وعكا، حيث    كل من   ، فتعاظم شأ�م يف الساحل والضواحي   املركز، ركزوا نشاطهم يف مدن ومدن  

يشكلون أداة ضاربة يف عملية التهجري والتهويد ملا تبقى من أحياء املدينة الفلسطينية ومعاملها، وعامل قمع  
   . 2021هبَّة أ�ر/ مايو  خالل    وترهيب لسكا�ا العرب كما ظهر يف األحداث األخرية 

 

 : "النواة التوراتية" يف مدينة اللد
 

واحدة  اللد    مدينة  نواة يفال  يرى بعض الباحثني واملختصني أن
لذا ستلقي ،  " وأكثرها حدةإسرائيل"يف    التوراتية"  النوى"من أقوى  

الدراسة الضوء على نشاط ودور النواة يف اللد كنموذج حبثي، يف 
 حماولة الوصول إىل فهم أمشل وأعمق لطبيعة وتقاطعات هذا الدور.  

 
ندمي روحا� وأريج  ،" يف:  واقع كولونيايل استيطاين  الفلسطينّيون يف املدن الفلسطينية يف إسرائيل:أريج صباغ خوري، "  23

(حيفا: مركز مدى الكرمل،  الفلسطينيون يف إسرائيل: قراءات يف التاريخ والسياسة واجملتمع(حمرران)،  خوري  صباغ
 .  251)، اجلزء األول والثاين، ص 2015
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تفكيك مستوطنات غزة، وتوسيع    ، من، بكل حدث كبري يف فلسطنياً اللد، حرفي  مدينة  أتثرت لقد  
القطار،   الصهيونإىل  سكة  ووصول  أوسلو،  مر اتفاق  إىل  الدينية  اإلسرائيلي،  ا ية  السياسي  النظام  كز 

نور    سجن ضيق، حىت مل يبقَ الواقع ميثل    ي املدينة نتائج تلك األحداث، ومعها ابت لتسقط على كتفَ 
 اً عملية هدم هنا أو هناك، مصنع  ،من قبيل  اً سمع إال أخبار يُ يف �اية النفق. ومن ذلك السجن، ال  

، ومؤخراً، تفاقم  يبث مسومه يف اللد، إطالق �ر يف املدينة �تج عن أثر يودي حبياة عائلة أبكملها
 24أزمات اقتصادية سكانية، وتوترات أمنية عالية اخلطورة تصل إىل هتديد سالمة وحياة السكان هناك. 

   مث  ، حي رمات اليشيفيف  يف اللد حي للجمهور املتدين   " األوائلنواة التوراة"أعضاء    بدايًة، أسس 
إىل حي    1996ة" يف سنة  لنواة التوراتيانتقلت "ا

إشكول أصبح    اجملاور  رمات  هلااً مقرّ حبيث    ،  
رمات إشكول يف بطاقتها   " النواة التوراتية"تذكر  و 

عائالت  بعض  من  بدايتها كانت  أن  التعريفية 
الديين الصهيوين  الفكر  مع  متماهية    ؛ طليعية 

املفدال حبزب  حينها  واليوم  Mafdal  املمثل   ،
، انضمت  2006  يف سنةبعد عقد تقريباً، أي  . و ت إىل اللددَ فَ وَ   ،تينيابليمني اجلديد بقيادة نفتايل ب

ئالت أخرى جيء هبا من مستعمرة غوش قطيف بعد تفكيكها وانسحاب جيش  إىل هذه النواة عا
لكرتوين، من ألف عائلة  إلاللد اليوم، حبسب موقعها ا مدينة تتألف النواة يفو غزة. قطاع االحتالل من 

وما    ،ورمات إليشيف  ، ونفيه نوف  ،ونفيه زايت  ،رمات إشكول  ، صهيونية متدينة تتوزع على أحياء 
س واملدارس  هذه النواة عشرات املرافق اليت ختدمها وتعزز نشاطها يف املدينة، كالكنّ   حوهلا. وقد أسست

 25.واملراكز الشبابية، ومنها أيضاً أكادميية ما قبل اخلدمة العسكرية لتأهيل مستوطنيها للدخول للجيش
أُ  بني  وقد  ابلشراكة  إليشيف  رمات  يف  االستيطانية  البؤرة  التوراتية"قيمت  وشركة كردان    "النواة 

والناجحة من تيار    ةستقطب مئات العائالت الثري تل  ،KARDAN Real Estate  اإلسرائيلية للعقارات 
 

   /2NQQfk3https://bit.ly، انظر: 19/5/2021، موقع حرب، اللد: سجن عريب يف مدينة حمتلة، رازي �بلسي 24
 /d4PCZJ3https://bit.ly، انظر: 24/5/2021، موقع مرتاس،  النواة التوراتّية تُعسكر يف قلب الّلدبدور حسن،  25

https://bit.ly/3NQQfk2
https://bit.ly/3PCZJ4d
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بنا�هتا    وتطلّ   ، الصهيونية الدينية. هذه البؤرة أُقيمت حتديداً على ركام حارة فلسطينية قرب مركز املدينة
أو األصح    ،أما األرض اليت بنيت عليها فقد اشرتهتا  ،احلديثة والفارهة على املقربة اإلسالمية القدمية

، وهي اجلهة الرمسية اإلسرائيلية اليت استولت  "إسرائيل"من دائرة أراضي    "النواة التوراتية"  ،أُهديت إليها
النكبة  بعد  املهجرين  املستوطنات.  وأد  ،1948سنة    على أراضي  توزيعها بني  تسويق   عندما متّ و ارت 

على  سعر ال، مت حساب احلادي والعشرينيف أوائل العقد األول من القرن  يف مدينة اللد لبيعها األرض
فكان    جمانية.  قيقةيف احل  ابلتايل كانت الشقق،  الواحدة  شقةل ل  واكلعلى أساس سبعة ش  الواقع  رضأ

اليت تقدمت مبناقصة لصاحل منظمة غري    " التوراةلـ"النوى    التابعة معيات  اجلالفائز ابألرض هو إحدى  
،  على أ�ا غزاة  م فيما بعدتصنيفه اليت متّ   يسكن املدينة  كان العديد من العائالت العربيةحيث    ،رحبية

  وقد  26.بعدعنها فيما  جالؤهم  إ  الغزاة الذين متّ   هؤالء   االتصاالت مع  إبجراءنواة  هذه الأعضاء  مث قام  
ملدينة  على أسعار العقارات يف األحياء اجملاورة اب   لثقيلة بظالله ا   كذلك   ألقى بناء حي رمات اليشيف يف اللد 

(حنو    مخس سنوات أبقل من مليون شيكل   حنو تسويقها يف احلي قبل    شكل كبري جداً، فالشقق اليت متّ ب 
للشقة الواحدة، تباع حالياً    ألف دوالر)   230- 200(حنو    ألف   900  – ألف    800  ، ألف دوالر)   257
 27. ألف دوالر)   400- 372(حنو    مليون شيكل   3.1إىل    2.1  مقابل 

يعلن إليشيف  ومن دون مواربة أو إخفاء،  بؤرة رمات  االرتباط    التوراتية وبشكل واضح،   مؤسس 
على ذلك من خالل قوله:    العقارات، ويؤكد   قطاع  الوثيق بني اإليديولوجيا القومية الدينية والسيطرة على

وهدف    عكس رسالة وهذا ي  28. اللد مهمة وطنية ال تقل أمهية عن العيش يف �بلس"  مدينة   ن "تطوير إ

 
 . 17/9/2021 ،ذا ماركر 26
 ، انظر:26/5/2015، موقع يديعوت أحرونوت، مل تعرفهالذي اللد أدينا هشام،  27
 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4659660,00.html   (ابللغة العربية) 

الذي    "ئيلاسر "إئيلي وفق معطيات بنك  اسر اإلالدوالر مقابل الشيكل    رفص  سعر  اعتماد  متمالحظة:    بلغ املركزي 
 . 2021كمعدل لسنة   3.2293، و 2015لسنة كمعدل   3.8839

، انظر:  2011/ 17/2، موقع كالكاليست،  الرتويج لُلد مهمة وطنية ال تقل عن العيش يف �بلس،  شرييل ساسون عيزر  28
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3508569,00.html   (ابللغة العربية) 
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 صهيوين  ، واليت تؤمن أب�ا امتداد عقائدي48الـ  يف أراضي    ساحلية احملتلةيف املدن ال   "النوى التوراتية"
 وسياسي ملستوطين يتسهار يف �بلس أو كر�ت أربع يف اخلليل. 

 

 :تبديل الرتكيبة السكانية يف املدينة
 

تُعّد حكومات "إسرائيل" أكرب حمتكر لألراضي، إذ تبلغ نسبة األراضي اليت تسيطر عليها الدولة حنو 
%، إضافة الستخدامها للضائقة السكانية الناجتة عن عدة عوامل من أبرزها السياسات احلكومية 93

فية حمددة حسب  يف هذا اجملال، وذلك لتوجيه ودفع بفئات اجتماعية معينة لالنتقال حنو مناطق جغرا
ن "إسرائيل" واحدة من أكثر الدول ارتفاعاً يف أسعار الشقق أاخلطط املوضوعة مسبقاً من طرفها. كما  

معاشاً شهر�ً، يف �اية    140السكنية يف العامل، إذ يصل سعر الشقة السكنية الواحدة فيها ابملعدل إىل  
وفق جداول األسعار اليت تصدر عن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، وللمقارنة فقد بلغ معدل    2014سنة 

سنة   يف  الشقة  معاشاً    41حنو    1961سعر 
سنة   ويف  حنو    1976شهر�ً،  معاشاً،    54بلغ 
معاشاً شهر�ً،    103حنو    2008بينما بلغ يف سنة  

معاشاً شهر�ً.    137وصل إىل    2013أما يف سنة  
لبيا�ت املذكورة أن األسعار يف طور يظهر وفق ا

االرتفاع املستمر قياساً مبعدل املعاشات الشهرية  
 29يف "إسرائيل". 

منذ    ضائقة السكن خاصية مشرتكة لألزمات اليت تواجه السكان العرب يف املدن الساحليةومتثل  
ياب ملكية سكان عرب و�فا، إذ توجد ضائقة كبرية جداً فيها، يف غ  ،الرملةو اللد،  و ، يف عكا،  عقود

  الوضع لكن  ،  هذا اجملال  معروفة لكل الذين يعملون يف  عضلةوهذه امل  ،ملمتلكات اليت يسكنون هم فيها 

 
نبيه بشري، "صهيونية التيار الديين االستيطاين: السياق التارخيي، األيديولوجيا، واملؤسسات الرمسية يف إسرائيل،" جملة    29

 .95– 75، ص 17/11/2020، 79، رام هللا، العدد إسرائيلية  قضا�
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كثر حدة، فهناك السكان العرب ال حيصلون على ملكية للبيوت اليت عاشت  أل ا  يف مدينة اللد يُعدّ 
وال تسمح للسكان   ،عاء البناء غري القانويندبيوت ابلل فيها عائالهتم، ويف مقابل ذلك تقوم البلدية هبدم  

  ى النو "  ابملقابل، تقوم السلطات يف املدينة وعلى رأسها البلدية بتشجيع قدوم عناصر  العرب ابلبناء. 
، يف مدن  يف عني املواطنني العرب   الدولة   إصبعوضع  ـ: بتعّرف ذلك   لذلك ميكن أن  ، " اجلددالتوراتية 

مديرة مشروع مدن مشرتكة  Ruth Lewin-Chenالساحل حتديداً، حسب وصف روث لوين تشاين 
، وابحثة يف اجلوانب املختلفة يف حياة العرب واليهود يف  Abraham Initiatives  براهامأيف مبادرات  

 30.املختلطة ،املدن الساحلية
  بناء مئات املنازل اجلديدة يف األحياء العربية   متّ بدعم من احلكومة اإلسرائيلية والسلطات احمللية،  و 

مبا  والعديد من األماكن اخلدماتية األخرى،  مدارس، بناء لصاحل "النواة التوراتية" يف اللد، ابإلضافة إىل
على    وافدينهؤالء ال  ينظر إىلعريب  داخل اجملتمع اللذلك،    .يف ذلك أكادميية ما قبل اخلدمة العسكرية

حبيث يكون  فيها،  رافية  وجتغيري الرتكيبة الدميعن طريق    أ�م مستعمرون أتوا جلعل املدينة أكثر يهودية 
يقع جزء  و   هناك املزيد واملزيد من اليهود وعدد أقل وأقل من العرب.

، حسب أقوال احملامي خالد زابرقة من سكان مدينة  كبري من املسؤولية
 Yair  عن هذا الوضع على عاتق رئيس بلدية اللد، �ئري ريفيفو  للد،ا

Revivo  ،شط يف  وسياساته� وعمل كمدير    ، الليكود  حزب   وهو 
، كما أنه عضو ابرز يف "النواة التوراتية"  لبنيامني نتنياهوانتخابية  محلة  

وأظهر  د عالنية وصول اليهود املتدينني إىل اللد  أيّ   فقد كان.  ابملدينة 
 31.للعرب  اً صرحي اً احتقار 

 
،  ة، هناك بدأت الفوضىيف الوقت الذي دخلت فيه السياسة القطرية إىل املدن املختلط ،  دافيد طربسكي وميخال مرنتس   30

 / https://ar.davar1.co.il/310518، انظر: 18/5/2021صوت العمال يف إسرائيل،  –موقع َدَفر 
31  , 2021/5/24, 24Palestinians living in Lod, Israel fear they are being pushed out, site of France

https://observers.france24.com/en/middle-east/20210524-israel-palestine-lod-mixed-city-palestinians-fear-
being-pushed-out                                                                                                                                                           

 �ئري ريفيفو

https://ar.davar1.co.il/310518/
https://observers.france24.com/en/middle-east/20210524-israel-palestine-lod-mixed-city-palestinians-fear-being-pushed-out
https://observers.france24.com/en/middle-east/20210524-israel-palestine-lod-mixed-city-palestinians-fear-being-pushed-out
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لقد قامت البلدية يف اللد أيضاً يف كثري من احلاالت بتسخري سلطاهتا وامكانياهتا يف سبيل خدمة  
  " النواة التوراتية "عناصر من    اماقتحمشروع "النواة التوراتية" يف املدينة، منها على سبيل املثال ال احلصر،  

يوم    اللد،  االبتدائية يف  " الرازي"ة قوات من الشرطة اإلسرائيلية، مدرسة  بلدية �ئري رفيفو، حبمايالورئيس  
حيث    لضم جزء كبري منها إىل "املدرسة التوراتية" اليت أقيمت ابلقرب منها.   متهيداً وذلك  ،  10/6/2021

البلدية   رئيس  التوراتية " عناصر من  بصحبة  تفقد  البلدية   " النواة  والتعليم يف  الرتبية  قسم    ، ورئيس 
إقامة كلية عسكرية، حسب عدد من   اليهودية، من أجل  للمدرسة  اليت قرروا مصادرهتا  الساحة 

ماليني شيكل    6يف اللد حنو    النواة التوراتية" "   ، تلقت 2021– 2019يف السنوات  و   32. املواطنني العرب يف اللد 
تقول أمل عرايب  مر  فقط. وتعليقاً على األ   مليون دوالر) على شكل خمصصات من ميزانية البلدية   1.84( 

"من الواضح  غري الرحبية لدعم الشراكة العربية اليهودية:    Sikkuyخمططة حضرية يف مجعية سيكوي    اليت تعمل 
ستثمارات بلدية أقل بكثري من تلك  حتظى اب   – مبا يف ذلك اللد    – املناطق العربية يف املدن املختلطة    أن 

 33". اليهودية 
أن    ،ابطنها التهويد و حتاول السلطات اإلسرائيلية، عرب مشاريع خبيثة، ظاهرها التطوير والتحسني  و 

"  النواة التوراتية"وجود    لصاحل تعزيز   ،اللدرايف يف قلب  وج الوضع الدميب الوجود الفلسطيين، وتغّري يّ تغ
  Alon Kadishاملؤرخ ألون قاديش    كان يعيش يف املدينة، حسب ما أفاد  حيث   ملدينة، يف ا  وموقفها

العربية،   اجلامعة  يدرس يف  عليها    19حنو    نأب الذي  أطلق  اليت  البلدة،  يعيشون يف  ألف عريب كانوا 
كان معظمهم من املسلمني، ،  1948/ 7/ 11الربيطانيون اسم اللد، عندما وصلت القوات اليهودية يف  

يعيش يف   ،ويف الوقت احلايل  34.و�نينيمسيحي معظمهم من األرثوذكس الي  000,2  حنو  إىل جانب
املقدر عددهم يف اللد مبا يقارب    الشعب الفلسطيين % من أبناء  80- 70  من   اللد   يف البلدة القدمية  

   اً. ألف   33لـ  ا 
 

 ، انظر: 10/6/2021، 48، عرب اللد: رئيس البلدية و"النواة التوراتية" والشرطة يقتحمون مدرسة عربية 32
    https://bit.ly/3GvbkhA   

وجود    33 ضد  الغليان  تظهر  اللد  يف  اخلفية  املستوطنني"التوترات  من  اجلدد  صحيفة  الوافدين  إسرائيل"،  أوف  ،  اتميز 
   https://bit.ly/3z6G9rd، انظر: 30/5/2021

34  In Israeli city of Lod, competing Jewish, Arab narratives burst into the open, site of NBC news, 
1/6/2021, https://nbcnews.to/3GMQfzd                                                                                                             

https://bit.ly/3GvbkhA
https://bit.ly/3z6G9rd
https://nbcnews.to/3GMQfzd
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مشروع هتويدي  هو    " إخالء بناء فعلى سبيل املثال، " 
يستهدف البلدة القدمية يف مدينة اللد يقوم على    آخر 

أربع  من  معظمها  واملكونة يف  العربية  العمارات    ة هدم 
، يف كل طابق أربع شقق، واستبداهلا ببناء أبراج  وابق ط 

من   مكونة  طابق    ، طابقاً   25- 20سكنية  وحيوي كل 
وة من شأ�ا تغيري واقع  ردوا برفض أي خط   من جانبهم   األهايل لكن    وحدة سكنية.   80- 60منها ما بني  

 35. أحياء البلدة القدمية   خصوصاً املدينة، والسعي اخلفي الستجالب املزيد من اليهود إىل اللد و 
، فالناس  " التطوير احلضري "  بذريعة ن سياسة بناء عمارات شاهقة يف املدن الساحلية هي سياسة تنفذ إ 

يف مساحة الشقة، مقابل ز�دة عدد الطوابق وبناء    م 25الذين ميلكون بيواتً يف العمارة حيصلوا على ز�دة  
املزيد من الشقق اليت جيري أتجريها أو بيعها من قبل الشركات املستثمرة، أو أ�م يبيعوا شقتهم. هذا املخطط  

اري استثماري يتم حتت شعار تطوير املباين السكنية  ، وهو مشروع عق ساحلية يتم تنفيذه يف مجيع املدن ال 
عالية   عمارات  بناء جمموعة  يتم  فعندما  معيناً،  اقتصاد�ً  توجها  احملصلة خيدم  ولكنه يف  ومتتينها،  القائمة 

إن فئات معينة تستطيع دخوهلا فقط وهي مغلقة أمام احليز    أبسلوب واضح   حاطتها أبسوار، كأنك تقول إ و 
ن أن اجملتمع العريب غري معتاد على السكن يف طوابق عالية، وما جيري هو حتويل عمارة  هذا عدا ع .  العام 

على األقل بني ليلة وضحاها، ما جيعل سكان العمارة القدمية، العرب،  اً طابق  18من أربع طبقات إىل  
العمارات ف يف مثل هذه  غري قادرين حىت على حتمل نفقات الصيانة املتعلقة ابملصعد والدرج اليت تكلّ 

 36.دوالر) 300-200(حنو  شيكل شهر�ً  700-000,1
ال يوجد يف اللد أحياء خاصة  إذ  من أزمة سكن خانقة،    اللدسكان  ويف الوقت الذي يعاين فيه  

 ، مطلوبة للبناء  لعرب تقلل من حدة هذه األزمة لدى األزواج الشابة، حيث ال تصدر البلدية رخصاً اب

 
 ، انظر: 27/10/2021، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا)، رام هللا، اللد.. لن نقتلع اثنية 35

https://www.wafa.ps/Pages/Details/35200      
 . 24/4/2021، 48، عرب الوجود الفلسطيين يف املدن الساحلية وصراع البقاء 36

الذي    "ئيلا سر "إئيلي وفق معطيات بنك  اسر اإلالدوالر مقابل الشيكل    رفص  سعر  اعتماد  متمالحظة:    بلغ املركزي 
 . 2021كمعدل لسنة   3.2293

https://www.wafa.ps/Pages/Details/35200
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يقيمون يف مدينة اللد   اً مواطن  17تلقى  ، حيث  األنفس وليس بسهولة  قِّ وإذا أرادت حلصل ذلك بش 
عمارة سكنية    80ابدعاء البناء دون ترخيص، ويهدد خطر اهلدم حنو    ،أوامر هدم  2021أواخر سنة  

السكن يف    320تضم   تفاقم أزمة  الذي أكد  أبو شريقي،  اللد حممد  بلدية  شقة، وفق عضو جملس 
توفري حلول وبدائل أو ختطيطات الزمة لسكنهم. وأوضح أبو شريقي يف حديث األحياء العربية دون أي  

  اً طابق  20عمارات كل واحدة منها مكونة من    6أن االحتالل يعمل على إنشاء  : "لصحيفة فلسطني
شقق سكنية، وأن ما تسمى مشاريع التطوير احلضري هدفها التضييق على الوسط   4يضم كل طابق  

وافقت    37". من أرضهم  وطمس هوية الفلسطينيني املقيمني فيها، وهتجريهم قسراً   العريب يف مدينة اللد،
  وحدة   4,834على خطة لبناء    التابعة لوزارة املالية،   اللجنة الوطنية لتخطيط املناطق السكنية ذات األولوية 

  شقة عمرانية جديدة للتجديد العمراين يف   534وحدة سكنية حممية، و   300سكنية يف مدينة اللد، منها  
ألف وحدة    17مع بلدية اللد لبناء    ، 2017سنة  عت الدولة اتفاق رئيسي  قّ و البلدة القدمية ابملدينة. كما  

مع اللجنة الوطنية لتخطيط املناطق السكنية،    اخلطة اليت متت املوافقة عليها   سكنية يف البلدة. ابإلضافة إىل 
وحدة   11,000، مبا يف ذلك بناء املربمة مع الدولة تفاقيةاالمن املخططات مبوجب  تروج اللجنة ملزيدو 

البلدة القدمية يف اللد، واحلفاظ   أحياء تشمل التجديد العمراين يف. اخلطة يف غرب اللدإضافية سكنية 
قائمة.    72وحدة سكنية جديدة لتحل حمل    540وتطوير املساحات املهجورة، وبناء    على املباين التارخيية 

  اً دومن  180اجليزر على موقع مساحته    وادياملخطط إنشاء حديقة بلدية على طول    للخطة، من  قاً وف
 38. ) فدا�ً  45(

من جهتها يف سياسة  شركة حلميش العاملة يف جمال "اإلسكان اجلماهريي"    إسهامهذا ابإلضافة إىل  
�ا تدرك أن غالبيتهم  أب  تقنع الناس أن يبيعوا بيوهتم و�خذوا األموال، علماً هتويد اللد، حيث ابتت  

نعمة االستقرار يف بيت    وبذلك خيسرون  ،سيذهبون لالستئجار واستغالل املال لتسديد ديو�م املرتاكمة
والذي يقضي    ابألساس،  عليه  هي  مبا يناقض منطق هذا اإلسكان القائمة  تعمل   بذلك   وهي  كونه.ميل 

 
 ، انظر: 2/2022/ 19، موقع فلسطني أون الين، "التطوير احلضري".. ذريعة لالنتقام من فلسطينيي الداخل احملتل  37

https://felesteen.news/post/102857 
38 , 2018/10/11new homes approved for Lod, site of Globes,  800,4Ori Chudy,  

https://en.globes.co.il/en/article-4800-new-homes-approved-for-lod-1001256136 
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هذا  ،  وتوفري املأوى الثابت والدائم هلا  ،بتوفري األمان واالستقرار السكين للفئات االجتماعية الضعيفة
العام.   السكنية يف اإلسكان  الشقق  النقص يف  لديها نقصكما أن شركة  عدا عن  كبري يف    عميدار 

في ، فالنقص لدى العرب أكرب  لكن،  وقوائم املنتظرين طويلة لدى العرب ولدى اليهود أيضاً   ،الشقق
عن توفري املسكن الثابت،   هناك توجه إلعطاء السكان مساعدة يف االستئجار عوضاً   ساحليةاملدن ال

ابلنسبة  و ،  أبكملها  ملدينةدعهم يذهبوا ويستأجروا يف مكان آخر خارج احليز العريب أو خارج ا "  ؛مبعىن
  39". كفر قاسم وجلجولية مثالً   ممكن أن يذهبوا إىل العرب  ألهل اللد

  فتقول: فداء شحادة، العضو العريب يف بلدية اللد، ويف السياق نفسه، تعلِّق
رئيسها   ممثلة يف  اللد  بلدية  تنتهجها  ممارسات عنصرية  رفيفو"هناك  تضييق  "�ئري  ، هناك 

أعتقد أن  و هبدف التهويد وهتميش العرب واقتالعهم.    ساحليةالعرب يف املدن المقصود على  
جاء ألن احلكومة اإلسرائيلية    )التوراتية  ى النو (الدعم الكبري الذي حيظى به املستوطنون اجلدد يف  

 /تعتربهم (زعران الدولة) واحلصن املنيع ضد مترد العرب وثورهتم األخرية اليت حصلت يف مايو
، خباصة أ�م من قاموا حبرق وتدمري وإرهاب السكان العرب يف املدن  م2021  العام   من   أ�ر

 40.خالل تلك األحداث ساحلية ال

يشمل    الذي   طوير والتحديث سياسة الت الكيان الصهيوين تتبىن    ابختصار، يظهر أبن حكومة 
اخلاصة، كأداة للتغيري االجتماعي.    ات االقتصادية املبادر   صخصة، مقارابت اخل   ابلعادة استناداً إىل 

الدوافع    إال أن بتشجيع وتوجيه ومساعدة من احلكومة،    طوير يف احلالة اإلسرائيلية، حيدث الت لكن،  
املهيمنة  هي  ليست  وإمنا االقتصادية  القومية   ،  جانب    الدينية،   األيديولوجيا  املدنية  إىل  املفاهيم 

اليت حتّث على ال  ال   شعبية،  إىل  ال   ت تجمعا اهلجرة  أنشأها  التوراة " من    يهود اليت  الصهيونية    " نوى 
 41يف املدن الساحلية.   الدينية 

 
 . 24/4/2021، 48، عرب الوجود الفلسطيين يف املدن الساحلية وصراع البقاء 39
 ، انظر: 2022/ 7/1، موقع اندبندت عربية، لتشتيت العرب يف املدن املختلطةسالح فتاك  " لنواة التوراتيةا"رغد عتمة،   40

    https://bit.ly/3MZBDyN   
،  2، تل أبيب، العدد  اجتاهات األطراف،" جملة    ن "جئنا للتغيري": نوى االستيطان يف مد ، " جاي بن بورات و   �ئيل مشر�هو   41

 . (ابللغة العربية) 222– 195، ص  2017

https://bit.ly/3MZBDyN
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 :منظمة مدنية مبهام أمنية
 

تشهده  إ  ما  هبَّة    لد ال مدينة  ن  منذ 
مايو   يعكس  بصورة عامة   2021أ�ر/   ،

والتمييز    عقوداً  التهميش  سياسات  من 
لدفعهم   العرب  املواطنني  على  والتضييق 

اليهود  وإحالل  القسرية  اهلجرة    ، إىل 
حتويل    متّ   قد مكا�م، و "النواة التوراتية"،  

املدينة واألحياء العربية على وجه اخلصوص ومنطقة املسجد الكبري الكائن يف البلدة القدمية إىل  
القدس وحي الشيخ جراح واالقتحامات لألقصى  يف مدينة  عتداءات  اال   اعد مع تص و ثكنة عسكرية،  

  رمضان، أطلق العنان للمستوطنني لتنفيذ اعتداءات على املواطنني العرب، الذين تصدوا شهر  يف  
لقطعان املستوطنني للحفاظ على وجودهم وحياة عائالهتم أمام تقاعس الشرطة اإلسرائيلية    بدورهم 

  ضدّ   ومقصودة   وطنني وأتمني االعتداءات، مما يؤكد وجود خطة مبيتة حراسة املست عملت على    اليت 
 42. العرب يف اللد 

التضامن مع الكل الفلسطيين من خالل االعتصام بباب العمود، والشيخ جراح، والنفري  ويعّرب  
ردة فعل طبيعية للداخل الفلسطيين، الذي    عن للقدس، واالعتكاف والرابط يف املسجد األقصى،  

الذي حاولت   للظلم  برفضه  يلتحم مع ذاته  إذ  بقضا�ه املصريية،    " إسرائيل " بقي وجدانه متعلقاً 
األخرية حركات مجاهريية    سنوات الشعب الفلسطيين. إذ شهد الداخل الفلسطيين يف ال   فرضه على 

  خصوصاً وشعبية متدرجة يف غالبية البلدات العربية، رفضاً لظلم ومتييز وعنصرية املؤسسة اإلسرائيلية،  
  يوم   فجر "  إسرائيل حكومة " أعلنت    . حيث املدن الساحلية منها، ومدينة اللد على وجه التحديد 

استشهاد  2021/ 5/ 12ألربعاء  ا  إثر  متواصلة  احتجاجات  بعد  اللد،  مدينة  يف  الطوارئ  حالة   ،

 
،  2021/ 21/5، موقع اجلزيرة.نت،  .. عنصرية ومتييز يكرسان لألابرهتايد48مالحقات واعتقاالت لفلسطينيي  حممد وتد،    42

  https://bit.ly/3m6hKtXانظر: 

https://bit.ly/3m6hKtX
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برصاص مستوطن يف املدينة، بعد التطورات األخرية.    اً، عام   31  ، الشاب الفلسطيين موسى حسونة 
مث اإلفراج دون قيد أو شرط عن املستوطن مطلق النار الذي وثقته الكامريات، وهو يتعمد إطالق  
النار بشكل عشوائي على الشبان العرب، دون أن يكون حتت طائلة التهديد ابخلطر على حياته  

ت  ال كما    43. زعم الشرطة اإلسرائيلية أو على السلم حلياة املستوطنني، مثلما  ،  املتطرفون   يهود جاب 
منهم    مسلح، شوارع اللد يوم األربعاء، بينما هامجت حشود كان  ، بعضهم  أعضاء "النواة التوراتية" 

وأظهرت مقاطع فيديو من املدينة  ،  يف املدينة قبل إعالن حظر جتول ليلي جديد   املسجد الكبري 
فيما  املسجد،  من  ابلقرب  بشكل   مواجهات  ويركضون  يصرخون  الناس  وُمسع صوت    كان  كبري، 

  عليها أمساء وحدات عسكرية   بعضهم يرتدي قمصا�ً   ، ن و متطرف   يهود ن  و قومي إطالق �ر، وشوهد  
 44يف األحياء العربية ابملدينة.   يسريون ابألعالم اإلسرائيلية 

الشرطة   األشخاص واعتقلت  متط   عشرات  مستوطنون  اعتدى  حني  املدينة، يف  على  يف  رفون 
حيث    خيمة عزاء الشهيد موسى حسونة يف املدينة، ابإلضافة إىل استمرار استفزازات قوات األمن. 

مئات املستوطنني املسلحني يتجمعون يف األحياء العربية يف املدينة، مبا يف ذلك حي شين،  كان  
  د حبماية الشرطة. واملسجد الكبري، وشارع شابريا، ويتهجمون على البيوت العربية، وحياصرون املسج 

  املصلني يف املسجد العمري الكبري يف   امجوا أن املستوطنني ه ،  48  ملوقع عرب   وأكد شهود عيان 
أثناء صالة املغرب، وأطلق املستوطنون الرصاص احلي وقنابل الصوت والغاز ابجتاه  يف  اللد    مدينة 

نشرت    وقد ن للخروج من املسجد والتصدي للهجمات العنصرية.  و املصلني، األمر الذي دفع املصل 
تصاعد املواجهات اليت   يف املدن املختلطة، يف ظلّ  " حرس احلدود " سرائيلية قوات وحدة إل الشرطة ا 

وبيد   حبزم  بـ"العمل  عنها،  صدر  بيان  يف  وهددت  العرب،  املواطنني  على  االعتداء  إثر  اندلعت 
غبني من أجل إعادة النظام وتوفري األمن لسكان املدينة وإاتحة  حديدية يف مدينة اللد ضد املشا 

وصلت قوة من وحدات حرس احلدود ألول مرة  وقد  حياة روتينية للمواطنني العاديني يف املدينة".  
 

 :انظر، 12/5/2021نت، .اجلزيرة، نصرة للقدس 48طوارئ يف مدينة اللد ومواجهات عنيفة مبدن أراضي  43
 https://bit.ly/3aCN1lZ 

44  Lod: Armed settlers roam streets as mosque attacked and night curfew ordered, site of Middle East 
Eye, 12/5/2021,                                                                                                                                            
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-armed-settlers-lod-mosque-attacked-night-curfew     

https://bit.ly/3aCN1lZ
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-armed-settlers-lod-mosque-attacked-night-curfew
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األمن   وزير  وجه  بعدما  بكثافة،  وانتشرت  املدينة  إىل 
، اجليش، بتخصيص  Benny Gantz  انتس ج اإلسرائيلي، بين  
بذريعة فرض األمن يف املدن  دود لدعم الشرطة  سرا� حرس احل 

وقد أكد الشهود أيضاً أبن الشرطة أطلقت  هذا،    . املختلطة 
يد املستوطنني لالعتداء واالنتقام من املواطنني العرب يف اللد،  
مشددين على أن "االعتداءات املزدوجة للمستوطنني وقوات  

املدينة   يف  املنتشرة  اهلبَّ األمن  بداية  منذ  اليت  متواصلة  ة، 
 45. تصاعدت يف أعقاب استشهاد الشاب موسى حسونة" 

 
 :مليشيات مدنية مبهام شبه عسكرية

 

هناك جهود كبرية ومستمرة تُبذل من جانب السلطات اإلسرائيلية يف مدينة اللد، عقب األحداث 
، هادفة إىل تعزيز اهليمنة اليهودية، وإحكام السيطرة على األحياء 2021اليت رافقت هبَّة أ�ر/ مايو  

،  2022ذار/ مارس  يف مدينة اللد، خالل شهر آ  مؤمتروالسكان العرب ابملدينة، إذ جرى، مثًال، تنظيم  
اليت أقيمت ابلتعاون ما بني البلدية والشرطة.    "العمل الشرطي املدين"بادرات  ما يسمى مبسيتم فيه عرض  

ويدور احلديث حول أشكال تنظيمية تضم مدنيني يهود مسلحني، مت تشكيلها ابلتعاون مع كل من  
ة من هذه األشكال التنظيمية اليت تطلق نشورات واحدمل وفقاً و ".  بيت حباد"يف اللد و "النواة التوراتية"

فإن النية منعقدة على تشكيل منظومة كامريات حراسة شاملة  "،منظمة حراسة اللد"على نفسها اسم 
متويل شراء سيارة ألعمال الدورية من  و   ،2021حياء اليت شهدت أعمال عنف خالل سنة  يف أرجاء األ

الذين   اليهود  وإطالق عشرات املسلحني  ،شرطة اللد  وحممولة ابلتشارك مع  "دورية مسلحة"  تسيري  أجل
 46بسيطة وسريعة من أجل القيام بتلك املهام.  سيخضعون لعملية أتهيل

 
   /860NJT3https://bit.ly، انظر:  12/5/2021،  48، عرب  اعتداءات للمستوطنني على العرب يف اللد وعكا و�فا وحيفا  45
 ، انظر:  23/3/2022مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل، ، موقع مبادرات لتشكيل "ميليشيات مدنّية" يف النقب والّلد 46

https://www.arabic.acri.org.il/post/_319    

 بين جانتس

https://bit.ly/3NJT860
https://www.arabic.acri.org.il/post/_319
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مهام حراسة وأمن حتت    ّدونه كما ظهرت جمموعات من أصحاب األسلحة املرخصة للقيام مبا يع
مشروع تطوعي لسكان املدينة الذين  ، وهو  "حنمي اللد"إطالق مشروع    . إذ متّ "مبادرة وتطوّع "شعار  

كها  أشارت تقارير صحفية. لكن هذه اخلطوة اليت حّر   حسب مايديهم،  أباألمن    خذأ،  كما قالوا،  قرروا
التأسيسي  أفراد اختذت صورة ومعىن خمتلفَ  الدعوة الجتماعها  ني، بل وأكثر خطورة حني ظهرت يف 

اللد و  "إسرائيل"شرطة    (شعارات)  لوغوات  التوراتيةال"وبلدية  املؤلفة من متشددين    "نواة  املدينة،  يف 
 47.مغالني يف السياسة بغطاء الدين

من مجعية حقوق املواطن،    Anne Sucio، كتب كل من احملامني آن سوتشيو  الصدد   هذا ويف  
م"،  ا براه أ من مبادرة "   Amnon Be'eri-Sulitzeanuاثبت أبو راس، وأمنون ابري سولتسيانو  .  ود 

احلديث يدور متاماً حول ميلشيا مسلحة، وأن قائد شرطة اللد قد أعلن مؤخراً عن تشكيل  أبن  
فصيل احتياطي يتكون من مواطنني يهود مسلحني. وقد جادل احملامون أبن احلاجة إىل تعزيز أمن  
سكان اللد هي حاجة ال ميكن التشكيك فيها، إال أنه ينبغي توفري استجابة هلذه احلاجة بواسطة  

ابخلصخصة املرفوضة لدور العمل الشرطي، وتسلل آراء عنصرية    ، رطة نفسها، وعدم السماح الش 
إىل األعمال الشرطية وأعمال حفظ األمن. إن هذا األمر من شأنه أن يؤدي إىل تفاقم التوتر القائم  

 48. يف اللد، وإىل تصعيد األحداث املستقبلية 
أن الشرطة    ، 2022/ 3/ 7  تقرير صادر عنها، يف  يف  العربية  Haaretz  كشفت صحيفة هآرتسكما  

تُغذي االحتكاك بني املواطنني العرب واملتطرفني اليهود يف اللد، من خالل مبادرهتا إىل تشكيل "فرقة 
أتهب" مسلحة يف املدينة، كتلك اليت شكلها االحتالل يف املستوطنات يف الضفة الغربية. ويشارك يف  

الفرقة اللد"وما يسمى    ،الشرطة  ،تشكيل هذه  املدين ألمن  التوراتية "و  "املنتدى  اللد.   "النواة    وبلدية 
مجع    Shabak  د الشاابك ، شدّ 2021سنة  ة الشعبية يف اجملتمع العريب  للصحيفة، فإنه منذ اهلبَّ   ووفقاً 

 
امليليشيات اليت ترفع  دعوات املدنيني املسّلحني للتحرك وإحداها من رئيس احلكومة اإلسرائيلية، تعّزز نزعة  هشام نفاع، "  47

،  11/4/2022،  533رام هللا، العدد  املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، ،" ملحق املشهد اإلسرائيلي،  رأسها
  https://bit.ly/3taW5Vsانظر: 

   .23/3/2022مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل، ، موقع مبادرات لتشكيل "ميليشيات مدنّية" يف النقب والّلد 48

https://bit.ly/3taW5Vs
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ركزون  يف اللد وعكا، وزاد عدد عناصره الذين ي   خصوصاً املعلومات االستخبارية يف املدن املختلطة، و 
  قومياً   الشرطة والشاابك أنه يقود نشاطاً   عّده احلراك الشبايب، الذي ت  العمل امليداين، وبشكل خاص ضدّ 

 49.ً حتريضيا
حبماية  وذلك، ، 2022/ 5/ 29وم  يمسرية األعالم يف مدينة اللد،  لكن، مبقابل ذلك، ُمسح ابنطالق

نظمت املسرية جمموعات من قد  و   أمنية مشددة.الشرطة اإلسرائيلية والوحدات التابعة هلا، حتت حراسة  
اهلتافات العنصرية،    رددوا، إذ رفعوا األعالم اإلسرائيلية، و "النواة التوراتية"بـــ  املتطرفني اليهود وما تسمى 

أكدت اللجنة الشعبية يف اللد أن "بلدية اللد ومن يقودها  من جهتها  و   وجابوا شوارع عدة يف اللد.
وعات اإلرهابية اليهودية بتنظيم مسرية استفزازية يف األحياء العربية يف مدينة اللد،  قاموا مبشاركة اجملم

رفعت فيها األعالم اإلسرائيلية وهتفت فيها هتافات حتريضية وعنصرية ضد الوجود العريب الفلسطيين  
ني احلني  مع جوالت ب  ،تزال حواجز الشرطة وعناصرها يف أماكن خمتلفة من املدينة  ماو   50. يف املدينة"

 يف األحياء العربية.  واآلخر، وخصوصاً 
من سكان البلدة   % 80ن  أ   خالد زابرقة  املختص بشؤون القدساحملامي    وتعليقاً على األمر، يقول

القدمية يف اللد ما زالوا فلسطينيني، لكن السلطات اإلسرائيلية هتدف إىل جلب املزيد من املستوطنني  
والسيطرة على األماكن العامة من خالل االحتفاالت اليهودية، ونشر األعالم اإلسرائيلية يف مجيع أحناء  

جلبت العشرات من عائالت   "نواة التوراة"إن  .  املدينة  شوارع  دور�ت امليليشيات يفتسيري  املدينة، و 
"  نواة التوراةالسلطات اإلسرائيلية "  وسعتة، وقد  رافيوجاملستوطنني إىل املنطقة هبدف كسب املعركة الدمي

ين، رمات إلياشيف وهرباشيم، وأقامت بؤر استيطانية يف  ني جديدَ ني يهوديَّ حيث شيدت حيَّ   يف اللد،
األغلبية ذات  األحياء  أبن  الفلسطينية.    وسط  اللد،  بلدية  يف  العريب  العضو  فداء شحادة  ترى  كما 

فظيعة وخلفت  ارتكبت جمازر  اليت  الصهيونية  للجماعات  امتداداً  ميثل  املليشيات  مثل هذه  تشكيل 
الفلسطينيني إابن حرب سنة   إن جتنيد مئات املتطوعني يف (النكبة). و   1948ضحا� ال حتصى من 

 
 ، انظر:31/3/2022، 48، عرب حتذير من "امليليشيات العسكريّة" يف اللد: "أهداف إرهابّية تستهدف وجود�" 49
  https://bit.ly/3zdVwOp   
 ، انظر:29/5/2021، 48، عرب توطنون ينظمون مسرية أعالم يف اللدحتت محاية الشرطة: مس 50
    https://bit.ly/3mwXRg9   

https://bit.ly/3zdVwOp
https://bit.ly/3mwXRg9
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  كولونيالية العقلية ال نسجم معالطوارئ واالحتجاج واالضطراابت ي الل أوقات جمموعات امليليشيات خ
 51. ولة يهودية حصرية يف كل فلسطني التارخييةد اليت ترى ضرورة إنشاء، للصهيونية الدينية 

إن   القول:  ميكن  احملصلة،   اللد   مدينةيف 
وقرى    احملتلة، وبلدات  مدن  من  واحدة  هي 

و   فلسطني، وقع تزال،    ماعاشت  على 
يومية، أبشكال خمتلفة    وتضييق  ات قمععملي

ابلتسلسل و من    ،تبدأ  ممنهج تضييق    إفقار 
، فرادهاهك أن، يتبعها إجرام منظم يية ابلنسبة للسلطات احمللية فيهايف أحياء هامش   لألقلية الفلسطينية

، من خالل مشاريع صهيونية خمتلفة، تضطلع بتنفيذها توليفة ابلتهويد  ئيلياً إىل ما يسمى إسرا  وصوالً 
غري رمسية، يف مقدمتها "النواة التوراتية"، من خالل أدوات ذات طابع اقتصادي، حيث وظفتها دولة  
الكيان الصهيوين من أجل خصخصة األنشطة االستيطانية، إىل أن وصل األمر إىل خصخصة العنف  

   لعرب الفلسطينيني يف مدن الساحل، وبشكل أكثر حدة يف مدينة اللد.املنظم ضّد ا

 

 : اخلامتة
 

، ويف املدن الساحلية بشكل خاص، يف  48ال ميكن اعتبار مشروع "النواة التوراتية" يف أراضي الــــ  
ضوء املعلومات والوقائع اليت توفرت للدراسة، أبي حال، أنه مشروع عفوي أو فوضوي، أو يتبع إىل  
فئة اجتماعية منعزلة، بل إنه ميثل أداة من أدوات احلكومة الصهيونية اليت توظفها، لكن بشكل غري 

إلحاليل يف ما تبقى من أراٍض ومدن فلسطينية داخل صريح، الستكمال تنفيذ مشروعها الكولونيايل ا
تيار  يف  أشقائه  من  ومبساندة  االستيطاين"  "النشاط  راية  استالم  طريق  عن  وذلك،  األخضر،  اخلط 
الصهيونية الدينية يف الضفة الغربية. حيث عمد الكيان الصهيوين منذ أواخر سبعينيات وبداية مثانينيات  

لف أوجه النشاط اإلنساين، من اجملال االقتصادي واالجتماعي وصوالً  القرن العشرين إىل خصخصة خمت

 
51  , 2022/3/26Armed Jewish militias: Israel's weapon to uproot Palestinians from Lod, Middle East Eye, 

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-lod-jewish-militias-uproot                                     

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-lod-jewish-militias-uproot


  29                   الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز     

إىل خصخصة االستيطان، إذ تلعب "النواة التوراتية" يف مدن الساحل داخل اخلط األخضر، ويف مدينة  
بشكل أكثر كثافة وعدوانية، حيث    2021اللد حتديداً دوراً ابلغ اخلطورة، وذلك، منذ هبَّة أ�ر/ مايو  

فة اإلمكانيات والوسائل من جانب السلطات اإلسرائيلية داخل املدينة وخارجها، من أجل  ُسخرت كا
خدمة ومحاية ودعم نشاط النواة هناك، من مواز�ت مالية، وتوفري كافة أسباب االستقرار يف اللد من  

والقانون الشخصية  احلماية  توفري  األمر إىل  ترفيهية، حىت وصل  اجتماعية  وتعليم وخدمات  ية،  سكن 
"النواة   لعناصر  اللوجيسيت  والدعم 
التوراتية" يف إطار ممارسة دورها الرئيسي  
ابستخدام السالح والعنف ضّد األقلية  
ختليص  سبيل  يف  اللد،  يف  الفلسطينية 
املدينة من الوجود والتاريخ العريب فيها،  
عليها   الصهاينة  اليهود  هيمنة  مث  ومن 

 بشكل كلي. 
ر "النواة التوراتية" يف مدن الساحل، أبنه ميثل حلقة خطرية يف مسلسل بعبارة موجزة، ميكن وصف دو 

عمليات التطهري العرقي ضّد األقلية الفلسطينية، اليت كانت قد بدأهتا العصاابت الصهيونية وحكومات  
دولة الكيان الصهيوين إابن شروعها يف استيطان أرض فلسطني التارخيية، منذ أوائل القرن العشرين مروراً 

بشكل غري مباشر، حتت غطاء فصل النشاط    هذه املرةبـــ"النكبة"، حىت يومنا هذا، لكن يتم التنفيذ  
شعار التطوير  االستيطاين إىل حدٍّ ما عن القرارات احلكومية من خالل سياسة اخلصخصة، وضمن  

   .والتحسني
 


