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املقدمة

يتغلغل  واأخذ  الع�رسين،  القرن  ثمانينيات  منذ  تدريجياً  �شعوداً  الدينية  ال�شهيونية  تيار  �شهد 

دائرة  يف  متقدم  مكان  حجز  اأجل  من  والق�شائية،  والع�شكرية،  والأمنية،  ال�شيا�شية،  املوؤ�ش�شات  يف 

يف  التو�شعية  ال�شتيطانية  اأجندته  فر�ش  ي�شتطيع  خالله  من  والذي  الإ�رسائيلي،  القرار  �شناعة 

ال�شفة الغربية مبا فيها القد�ش املحتلة. وقد عملت ال�شهيونية الدينية على تنفيذ الروؤية ال�شهيونية 

الدينية الداعية اإىل اإقامة الهيكل الثالث املزعوم مكان امل�شجد الأق�شى، وهي تعمل على جتنيد القيادة 

وال�شارع الإ�رسائيلي لتحقيق هذه الغاية.

بينيت  نفتايل  تويل  ومع  املا�شية،  الع�رس  ال�شنوات  يف  خ�شو�شاً  التيار  هذا  تاأثري  ت�شاعد  ومع 

اإىل  الديني  ال�شهيويني  التيار  �شعى   ،2021 يونيو  حزيران/  يف  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ش  من�شب 

اأمام  اإىل خمططاته وبرناجمه ال�شيا�شي من جهة، واإىل ت�شويق نف�شه  جذب مزيد من الفئات اليمينية 

اجلمهور الإ�رسائيلي كتيار واقعي ي�شعى اإىل احلفاظ على يهودية الدولة من منطلقات توراتية دينية 

من جهة اأخرى. 

ملف اإ�شدار  الزيتونة  مركز  يف  التحرير  هيئة  اختارت  املو�شوع،  هذا  اأهمية  من   انطالقاً 

معلومات )30( ليتناول تيار ال�شهيونية الدينية وتاأثريه يف احلياة ال�شيا�شية الإ�رسائيلية؛ خ�شو�شاً 

التيار  ودور  والع�شكرية،  والأمنية،  والق�شائية،  ال�شيا�شية،  املوؤ�ش�شات  على  بتاأثريه  يتعلق  فيما 

الت�شوية  مبلف  يت�شل  وما  الفل�شطينيني،  على  والعتداءات  والتهويد  ال�شتيطان  عمليات  تنامي  يف 

ال�شلمية والعالقة مع الفل�شطينيني. ويغطي امللف الأخبار والأحداث واملواقف واملقالت املتعلقة بهذا 

املو�شوع خالل الفرتة املمتدة من 2020/1/1 اإىل 2022/9/30.





الف�صل الأول

تاأثري التيار ال�صهيوين الديني

ال�صيا�صية احلياة  على 
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تاأثري التيار ال�صهيوين الديني على احلياة ال�صيا�صية

قلق اإ�رسائيلي من تراجع الدعم املايل لليهود الأمريكيني

اإىل  الأمريكيني  اليهود  من  القادم  “الدعم  اإن  اإ�رسائيلي  تلفزيوين  تقرير  قال  عامر:  اأبو  عدنان 

اإ�رسائيل اآخذ بالنخفا�ش مع مرور الوقت، واحلما�ش الذي كان بادياً لديهم يف �شنوات �شابقة بداأ يف 

الرتاجع، بل اإن هناك دعوات من مر�شحني للرئا�شة الأمريكية تطالب بتخفي�ش الدعم املايل احلكومي 

املقدم للدولة اليهودية”. 

واأ�شافت يونيت ليفي مقدمة الأخبار الأ�شا�شية يف القناة 12 التلفزيونية الإ�رسائيلية، يف �شل�شلتها 

الوثائقية التي ترجمت مقتطفات منها “عربي21”، اأن “هذه الظاهرة ت�شاهم بن�شوء اأزمة حقيقية بني 

اإ�رسائيل وعمقها اليهودي يف الوليات املتحدة، ل �شيّما اأولئك املوجودين يف كال احلزبني الرئي�شيني 

واجلمهوري”. الدميقراطي 

واأ�شارت اإىل اأنه “اإىل عهد قريب فقط، كان املو�شوع الإ�رسائيلي حمل اإجماع يف ال�شيا�شة الأمريكية 

لكن  اإ�رسائيل،  اإىل  الأمريكيني  اليهود  الأثرياء  كبار  من  �شخية  تربعات  و�شلت  ما  ودائماً  الداخلية، 

اإىل  النظرة  نحو  طريقها  وتاأخذ  الأخرية،  ال�شنوات  يف  تدريجية  تغريات  ت�شهد  الأمريكية  ال�شيا�شة 

اإ�رسائيل، ما يوجد فجوات متزايدة بني اجلالية اليهودية يف اأمريكا واإ�رسائيل”. 

واأو�شحت اأنه “فيما تاأخذ دولة اإ�رسائيل التوجهات اليمينية يف �شيا�شاتها، فاإن الالفت اأن اليهود 

تقلي�ش  بينها  من  باهظة،  واأثمان  اأثمان،  لها  الفجوة  وهذه  ي�شارية،  اأكرث  مواقف  يتبنون  اأمريكا  يف 

الدعم الأمريكي لإ�رسائيل وموؤ�ش�شاتها املختلفة، بحيث بات املتربعون اليهود الأمريكيون يدخلون 

اأياديهم يف جيوبهم للتربع بحما�شة اأقل”.

من   %60 اأن  ك�شف  الأخرية  الع�رسين  ال�شنوات  على  اأجري  ميدانياً  علمياً  “بحثاً  اأن  واأكدت 

اإىل  تذهب  التربعات  هذه  من   %20 واأن  عاملية،  ق�شايا  اإىل  ذهبت  اأمريكا  يهود  من  القادمة  التربعات 

اجلالية اليهودية يف اأمريكا، و20% اأخرى فقط تذهب مبا�رسة اإىل اإ�رسائيل، وهي الن�شبة الأقل، اأما يف 

العقد الأخري فاإن التربعات للق�شايا العاملية اآخذة يف التزايد، وما ي�شل اإ�رسائيل اآخذ يف النخفا�ش”. 

لإ�رسائيل  الكبار  املتربعني  اأحد  �شافان  حاييم  “امللياردير  يف  مثالً  ذلك  على  الكاتبة  و�رسبت 

مليون   300 قيمته  ما  جمعت  ال�شنوات  اأحد  يف  اإنني  قائالً  حقيقي،  بتغري  ي�شعر  بات  الذي  وجي�شها، 

دولر ملنظمة اأ�شدقاء اجلي�ش الإ�رسائيلي، لكني يف ال�شنوات الأخرية بتُّ اأ�شعر اأن ال�شنبور قد جف، 

ومل يعد هناك اأحد يتربع كال�شابق”.

لري غوتليف، املتربع القدمي لـ“اإ�رسائيل”، يقول “اإنني �شاأكون �شعيداً لو مل ت�شل الأموال التي 

الأمريكيني  اليهود  من  املزيد  املزيد  اأرى  بّت  لأين  الغربية،  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  بناء  اإىل  اأجمعها 
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�شيا�شية  معظمها  لأ�شباب  وذلك  ال�شابقة،  والعقود  ال�شنوات  يف  كما  لإ�رسائيل  تربعاتهم  يقدمون  ل 

ودينية، ب�شبب وجود نتنياهو ووزرائه يف احلكومة ومعه احلاخامات”.

موقع عربي 21، 2020/1/6

اليمني املتطرف الإ�رسائيلي ي�شعى لوحدة بالرغم من اخلالفات الداخلية

تواجه اأحزاب اليمني املتطرف الإ�رسائيلي م�شاعب يف التو�شل اإىل اتفاق يوحدها يف قائمة واحدة 

اأو اثنتني. وهذا و�شع يثري خماوف يف حزب الليكود، الذي يتزعمه رئي�ش احلكومة، بنيامني نتنياهو، 

الكني�شت.  يف  مقاعد  وخ�شارة  اأ�شوات  �شياع  وبالتايل  احل�شم،  ن�شبة  منها  ق�شم  جتاوز  عدم  من 

وازداد التوتر يف مع�شكر اليمني بعد اإعالن حتالف “العمل - جي�رس” وحزب مريت�ش، اليوم الإثنني، 

“ي�شارية”. عن خو�شهما النتخابات الثالثة للكني�شت يف قائمة واحدة، ي�شفها اليمني باأنها 

القومية  الوحدة  حزب  يراأ�ش  الذي  �شموتريت�ش،  بت�شلئيل  الإ�رسائيلي،  املوا�شالت  وزير  وقال 

اليميني املتطرف، �شباح اليوم، اإنه “بعد الوحدة يف الي�شار، وحتى من دونها، علينا جميعاً اأن نتحد. 

لن  واليمني  ممكناً.  كان  اجتاه  اأي  ومن  طريقة  باأّي  الغاية،  هذه  اإىل  ال�شعي  اأوا�شل  اأنا  اأي�شاً  واليوم 

حتى  ال�شبب،  هو  هذا  اإن  اإذ  الأ�شوات.  اآلف  ع�رسات  ب�شياع  ويت�شبب  الوحدة  هذه  مينع  ملن  يغفر 

اأبريل  ني�شان/  يف  جرت  التي  للكني�شت،  الأوىل  النتخابات  بعد  ميني  حكومة  ت�شكيلنا  لعدم  اليوم، 

املا�شي”.

اليمني  حزب  رئي�ش  على  اإن  قوله  الليكود  يف  م�شدر  عن  اليوم،  اإ�رسائيلية،  اإعالم  و�شائل  ونقلت 

اأن  بينيت  نفتايل  وعلى  اليمني.  توحيد  وقت  هو  “هذا  اليمني.  اأحزاب  توحيد  بينيت،  نفتايل  اجلديد، 

ي�شع الأنا جانباً وتوحيد جميع اأحزاب اليمني من اأجل منع فقدان مقاعد )يف الكني�شت( للمرة الثالثة. 

ونحن واثقون من اأن روح امل�شوؤولية �شتتغلب على العتبارات ال�شخ�شية”.

الأحزاب  قوائم  لتقدمي  الأخري  املوعد  هو  املقبلة  اخلمي�ش   - الأربعاء  ليلة  منت�شف  اأن  اإىل  ي�شار 

التي �شتخو�ش النتخابات. لكن لي�ش وا�شحاً حتى الآن كيف �شتخو�ش اأحزاب اليمني املتطرف هذه 

النتخابات.

و�شيعقد حزب البيت اليهودي برئا�شة وزير الرتبية والتعليم، رايف بريت�ش، موؤمتراً م�شاء اليوم، 

اإيتمار بن غفري،  اندماج احلزب مع حزب عوت�شما يهوديت، برئا�شة  اتفاق  الت�شويت على  اأجل  من 

لتفاق  املوؤمتر  اأع�شاء  من   %40 تاأييد  ويتعني  كهانا.  مئري  املاأفون  الفا�شي  احلاخام  اأتباع  وميثل 

الندماج.

الندماج مع  اتفاق  اليهودي على  البيت  �شاأن عدم م�شادقة موؤمتر  اأنه من  اإىل  التقديرات  وت�شري 

القومية  والوحدة  اجلديد  اليمني  مع  اليهودي  البيت  احتاد  اأمام  الطريق  يفتح  اأن  يهوديت  عوت�شما 

اللَذْين يرف�شان وحدة مع عوت�شما يهوديت.
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ويف حال �شادق موؤمتر البيت اليهودي على الندماج مع عوت�شما يهوديت، فاإن الوحدة القومية 

قد يتحالف مع هَذين احلزَبني. وهناك احتمال �شئيل اأن يتحالف الوحدة القومية مع اليمني اجلديد 

�شحيفة  بح�شب  لكن  منف�شلتنَي.  قائمتنَي  يف  النتخابات  املتطرف  اليمني  وخو�ش  بينيت،  برئا�شة 

“يديعوت اأحرونوت”، اليوم، فاإن بينيت يتحفظ من حتالف مع �شموتريت�ش، الذي ميثل احلريديني 
القوميني.

كذلك ت�شري التقديرات اإىل وجود احتمال �شئيل بخوف اأحزاب اليمني املتطرف الأربعة النتخابات 

يف قائمة واحدة. ويحاول بينيت اإبقاء كافة الإمكانيات مفتوحة حتى اللحظة الأخرية.

موقع عرب 48، 2020/1/13

النتخابات الإ�رسائيلية الثالثة: هيمنة اليمني ال�شهيوين على القوائم

]اأم�ش[  اليوم  م�شاء  من  العا�رسة  عند  تنتهي  اأن  املقرر  من  وتد:  حممد  ن�شال   - املحتلة  القد�ش 

الأربعاء عملية ت�شليم وتقدمي القوائم النتخابية لالأحزاب امل�شاركة يف النتخابات الإ�رسائيلية العامة، 

30 قائمة انتخابية  املقررة يف الثاين من اآذار/ مار�ش املقبل. وبح�شب املعطيات الأولية، يبدو اأن نحو 

الكني�شت  انتخابات  منذ  الحتالل  بدولة  تع�شف  التي  ال�شيا�شية  الأزمة  اأوج  يف  املعركة،  �شتخو�ش 

التي جرت يف التا�شع من ني�شان/ اأبريل املا�شي، والتي اأعيد اإجراوؤها يف 17 اأيلول/ �شبتمرب، من دون 

اأن يتمكن اأيُّ حزٍب من الأحزاب الإ�رسائيلية الرئي�شية من ت�شكيل حكومة جديدة.

النتخابات  مفاجاأة  �شّكل  جانت�ش،  بني  اجلرنال  بقيادة  لفان”  “كاحول  حتالف  دخول  كان  واإذا 

اجلزم  مُيكن  كبرية  مبفاجاآت  تنبئ  ل  املقبلة  الإ�رسائيلية  النتخابات  فاإن  املا�شي،  اأبريل  ني�شان/  يف 

بني  التعادل  حالة  بتكري�ش  الإ�رسائيلية  ال�شتطالعات  تنبوؤ  ا�شتمرار  ظّل  يف  خ�شو�شاً  بح�شولها، 

احلريدمي،  اأحزاب  كذلك  وي�شمل  نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  الليكود”  مع�شكر  الرئي�شيني،  املع�شكرين 

اجلديد،  واليمني  اليهودي  البيت  الديني،  ال�شهيوين  التيار  وقائمتَي  هتوراة،  ويهدوت  �شا�ش 

واملع�شكر املناوئ له بقيادة حتالف “كاحول لفان”.

 12 القناة  ن�رسته  اأخري  ا�شتطالع  بح�شب  واأي�شاً  الثالثاء،  اأم�ش  وا�شحاً  كان  ملا  ووفقاً  ذلك،  مع 

بل  كبرياً،  تغيرياً  ت�شهد  لن  “اإ�رسائيل”  يف  احلزبية  اخلريطة  فاإن  الإثنني،  اأم�ش  من  اأول  الإ�رسائيلية 

التعبري، مكون  اإذا جاز  ي�شاري،  �شبه  ت�شكيل حتالف  الي�شار، متخ�ش عن  اأق�شى  اأكرب يف  ا�شطفافاً 

من اأحزاب مريت�ش الي�شاري، والعمل، وجي�رس الذي اأ�ش�شته اأوريل ليفي - اأبو ق�شي�ش، بعدما ان�شقت 

يف ني�شان/ اأبريل املا�شي عن حزب “اإ�رسائيل بيتنا” بقيادة اأفيجدور ليربمان، وهو يف اأق�شى اليمني 

الإثنني،  اأعلن  الذي  التحالف  هذا  �شحية  وكان  “الرتان�شفري”.  راية  ويحمل  العلماين  الإ�رسائيلي 

تاأخري موقع النائب العربي عن مريت�ش، عي�شاوي فريج، اإىل املركز 11 يف القائمة التحالفية اجلديدة، 

وهو موقع غري م�شمون.

اأنه يف الوقت الذي يفقد فيه الي�شار الإ�رسائيلي مقعَدين جّراء هذا  اإىل   12 واأ�شار ا�شتطالع للقناة 

اإىل  للحزَبني  الآن  مقعداً   11 من  عليها  يح�شل  اأن  يتوقع  التي  املقاعد  عدد  يرتاجع  بحيث  التحالف، 
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اليمني  حزب  بني  حتالف  قائمة  ال�شهيوين،  الديني  لليمني  قائمتنَي  بقاء  تكري�ش  فاإن  مقاعد،  ت�شعة 

بني  حتالفية  وقائمة  �شموتريت�ش،  بت�شلئيل  بقيادة  القومي  والحتاد  بينيت  نفتايل  بقيادة  اجلديد 

يعني  غفري،  بن  اإيتمار  العن�رسي  بقيادة  يهوديت  وعوت�شماه  بريت�ش  رايف  بقيادة  اليهودي  البيت 

11 مقعداً، مقابل �شبعة مقاعد فقط ح�شل عليها حتالف الأحزاب الدينية  اأنهما �شيح�شالن معاً على 

ال�شهيونية يف النتخابات الأخرية يف اأيلول/ �شبتمرب املا�شي.

يف  عليه  كانت  ما  على  �شتبقى  الإ�رسائيلية  احلزبية  اخلريطة  فاإن  ال�شطفاَفني،  هَذين  عدا  وما 

اأ�ش�شه مو�شيه كاحلون واندمج يف  الذي كان  الأخرية، مع اختفاٍء نهائي حلزب كولنو،  النتخابات 

النتخابات الأخرية يف الليكود. ويعني هذا عملياً اأنه من نحو 30 قائمة يتوقع اأن تخو�ش النتخابات، 

بفعل  تنجح  لأن  مر�شحة  فقط،  حزب(  من  اأكرث  من  مكون  منها  كثرياً  باأن  )علماً  قوائم  ت�شع  فاإن 

األف �شوت، من   145 اأي ما يوازي   ،%70.2 الداخلية يف ما بينها يف اجتياز ن�شبة احل�شم  حتالفاتها 

اأ�شل نحو �شتة ماليني اإ�رسائيلي ميلكون حق القرتاع.

احلزبية  اخلارطة  ميني  يف  تقريباً،  كلها  احل�شم،  ن�شبة  واجتياز  للفوز  املر�شحة  القوائم  وتقع 

الإ�رسائيلية. وميكن عملياً، وبح�شب ت�رسيحات قادة هذه الأحزاب، ح�رس القوائم التالية يف مع�شكر 

اليمني كالتايل: الليكود بقيادة بنيامني نتنياهو، حركة �شا�ش لليهود ال�رسقيني احلريدمي بقيادة اأرييه 

درعي، حركة يهدوت هتوراة لليهود الأ�شكناز احلريدمي بقيادة يعقوف ليت�شمان.

ي�شاف اإىل ذلك، حتالف “ميينا” من التيار الديني ال�شهيوين، وي�شم حزب اليمني اجلديد بقيادة 

اليهودي  البيت  حتالف  وكذلك  �شموتريت�ش.  بت�شلئيل  بقيادة  القومي  الحتاد  وحزب  بينيت،  نفتايل 

بقيادة رايف بريت�ش مع حزب عوت�شماه يهوديت بقيادة تلميذ كهانا، اإيتمار بن غفري.

وجود  مع  احلكم،  يف  نتنياهو  لبقاء  املوؤيد  اليمني  مع�شكر  يف  كلها  ت�شّب  اأعاله  املذكورة  الأحزاب 

واأبرزها  والقت�شادية،  ال�شيا�شية  مواقفها  حيث  من  الإ�رسائيلي  اليمني  قلب  يف  هي  اأخرى  اأحزاب 

من حيث احلجم، حتالف “كاحول لفان” الذي يقوده اجلرنال بني جانت�ش، وحزب “اإ�رسائيل بيتنا” 

اأفيجدور ليربمان. بقيادة 

97 ع�شواً يف  له،  املعار�شة  اأم  لنتنياهو واملتحالفة معه،  املوؤيدة  اليمني هذه، �شواء  اأحزاب  ومتلك 

الكني�شت من اأ�شل 120 ع�شواً، علماً باأن ثالثة من اأع�شاء حزب “كاحول لفان”، هم ياعيل غريمان 

يتعلق  ما  اليمني يف  اإىل  الي�شار منها  اإىل  اأقرب  �شيلح، يحملون مواقف و�شطية  ومئري كوهني وعوفر 

دولتني،  اأ�شا�ش  على  ت�شوية  �رسيح  ب�شكل  هوؤلء  يوؤيد  حيث  الفل�شطينيني،  مع  الت�شوية  مب�شتقبل 

الحتالل  لدولة  امليت  البحر  و�شمايل  الأغوار  �شّم  يوؤيدون  اأنهم  لفان”،  “كاحول  قادة  يعلن  بينما 

وه�شبة  والقد�ش  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  جممل  على  الإ�رسائيلية  ال�شيادة  وب�شط 

اجلولن ال�شوري املحتل.

يف  والي�شار  العرب  �شّد  التحري�ش  كان  حيث  الأخريتني،  النتخابيتني  للمعركتني  وخالفاً 

فاإن  له،  توجيهها  املقرر  والتهم  الف�شاد  ملف  اإزاحة  من  خاللها  من  نتنياهو  متكن  ورقة  “اإ�رسائيل” 
املعركة النتخابية الثالثة �شتدور ب�شكل �رسيح حول مو�شوع التهم املوجهة لزعيم الليكود، بعدما 
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قدم الأخري ر�شمياً طلباً للح�شول على احل�شانة الربملانية، بدلً من املوقف الذي قاد خلفه �شعاراته 

النتخابية، اأي حتت عبارة “لن يكون هناك �شيء، لأنني مل اأفعل �شيئاً” خمالفاً للقانون.

اأجهزة  خمتلف  اتهام  اإىل  الدعائي  خّطه  حمولً  اإليه،  املوجهة  للتهم  اإنكاره  عن  نتنياهو  وتراجع 

اإىل الق�شاء، بتلفيق هذه التهم له، وال�شعي لتنفيذ انقالب ق�شائي لإزاحة اليمني من  الدولة، و�شولً 

احلكم، ولي�ش عرب �شناديق القرتاع.

من  العا�رسة  ال�شاعة  عند  نهائياً  النتخابات،  �شتخو�ش  التي  الأحزاب  قوائم  ت�شليم  و�شيعني 

م�شاء اليوم الأربعاء، عملياً بدء املعركة النتخابية ب�شكل فعلي، و�شط ت�شديد نتنياهو واأن�شاره على 

ح�شانة  على  للح�شول  بطلبه  للبت  كني�شت  جلنة  بت�شكيل  القا�شي  الأخري،  الكني�شت  قرار  بطالن 

برملانية، مع ال�شعي من جهة لعرقلة مداولت اللجنة وتاأخري بدء جل�شاتها لك�شب الوقت، ومن جهة 

اأخرى القيام بن�شاط حمموم قد ي�شمل على ما يبدو التوجه للمحكمة الإ�رسائيلية العليا �شّد البت يف 

احل�شانة الآن قبل النتخابات، واإرجاء ذلك اإىل ما بعد الثاين من اآذار/ مار�ش املقبل.

اأمامها فر�شة لنزع احل�شانة عن نتنياهو،  اأن  يف املقابل، ترى املعار�شة على خمتلف توجهاتها، 

اأمام  الطريق  �شّد  حماولة  وبالتايل  للمحكمة،  وتقدميها  له  ر�شمياً  التهام  لوائح  توجيه  يت�شنى  كي 

املحكمة  من  كالً  اأن  خ�شو�شاً  املقبلة،  احلكومة  بت�شكيل  النتخابات  بعد  تكليفه  احتمال  جمرد 

الإ�رسائيلية العليا، ورئي�ش “الدولة” روؤوفني ريفلني، رف�شا حتى الآن البت يف م�شاألة اأهلية نتنياهو 

لتكليفه بت�شكيل احلكومة املقبلة، يف ظلِّ وجود لئحة اتهام ر�شمية �شّده.

العربي اجلديد، لندن، 2020/1/15 

“اليمني اجلديد” و�شموتريت�س يتفقان على قائمة واحد لنتخابات الكني�شت

يخو�ش اليمني املتطرف الإ�رسائيلي انتخابات الكني�شت املقبلة يف قائمتنَي، بعدما اأعلن حزبا اليمني 

اجلديد، برئا�شة نفتايل بينيت واأيليت �شاكيد، والوحدة القومية برئا�شة بت�شلئيل �شموتريت�ش، اليوم 

الثالثاء، عن اتفاق خلو�ش النتخابات بقائمة واحدة، مقابل القائمة الأخرى املوؤلفة من حزَبي البيت 

الفا�شية. الكهانية  اليهودي وعوت�شما يهوديت 

البيت  لن�شمام  اأي�شاً  مفتوحاً  الباب  يبقي  القومية  الوحدة  مع  التفاق  اإن  و�شاكيد  بينيت  وقال 

اأن�شار احلاخام الفا�شي املاأفون مئري  اليهودي، لكنهما مل يذكرا حزب عوت�شما يهوديت املوؤلف من 

كهانا، ويراأ�شه اإيتمار بن غفري.

وذكرت و�شائل اإعالم اإ�رسائيلية اأن بينيت و�شع �رسطاً اأمام رئي�ش البيت اليهودي، رايف بريت�ش، 

اإبعاد  من  “حت�شباً  وذلك  يهوديت  عوت�شما  مع  حتالفه  تفكيك  وهو  اجلديدة  القائمة  اإىل  لالن�شمام 

ناخبني”. لكن يف هذه املرحلة، ل يعتزم بريت�ش، الذي يتوىل من�شب وزير الرتبية والتعليم، الن�شمام 

اإىل القائمة اجلديدة، واإمنا موا�شلة �رساكته مع بن غفري.
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�شموتريت�ش  لكن  اأخرى،  اأحزاب  مع  يتحالف  لن  حزبهما  اأن  اأم�ش،  اأعلنا،  و�شاكيد  بينيت  وكان 

توجه اإليهما الليلة املا�شية وطلب اإجراء مفاو�شات معهما بعد ف�شل مفاو�شات اأجراها مع بريت�ش.

الثاين و�شموتريت�ش  القائمة، و�شاكيد يف املكان  و�شيحل بينيت يف املكان الأول يف قائمة مر�شحي 

يف املكان الثالث، واأوفري �شوفري، من الوحدة القومية يف املكان الرابع، ومتان كهانا من اليمني اجلديد 

يف املكان اخلام�ش.

الأيديولوجي  اليميني  يف  كبرية  وحدة  اإىل  وقدنا  جديد.  من  البيت  “وّحدنا  اإنه  بينيت  وقال 

و)م�شتوطنة(  اأبيب  تل  وبني  القوميني  واحلريديني  التقليديني  املتدينني  بني   - الدينية  وال�شهيونية 

كدوميم”، فيما راأت �شاكيد اأن القائمة اجلديدة “�شت�شمن ت�شكيل حكومة ميينية م�شتقرة واآمنة”.

موقع عرب 48، 2020/1/14

روؤ�شاء اأحزاب كتلة اليمني يوقعون “وثيقة ولء” لنتنياهو

بادر رئي�ش حزب �شا�ش ووزير الداخلية الإ�رسائيلية، اأرييه درعي، اأم�ش الأحد، اإىل “وثيقة ولء” 

اأخرى لزعيم حزب الليكود ورئي�ش احلكومة، بنيامني نتنياهو، طولب قادة اأحزاب احلريديني وكتلة 

بالتعهد بامل�شاركة يف حكومة ي�شكلها  بالتوقيع عليها، وتق�شي  اليمني”  “اإىل  املتطرف  اليمني  اأحزاب 

الأيام  يف  “ن�شهد  اإنه  يوماً،   15 بـ  الكني�شت  انتخابات  قبل  تاأتي  التي  الوثيقة،  وقالت  فقط.  نتنياهو 

الأخرية تردد اأنباء يف و�شائل الإعالم، باأنه بعد انتخابات الكني�شت الـ 23  �شيتم دفع ت�شكيل حكومة 

بقيادة كاحول لفان ومب�شاركة اأو تاأييد اأحزاب من “كتلة اليمني” - وهذه اأنباء غري �شحيحة اأبداً”. 

حكومة  با�شتثناء  حكومة  اأي  اإىل  نن�شم  ولن  ندعم  لن  اأننا  ذلك،  اإثر  التو�شيح  “بودنا  اأنه  واأ�شافت 

ي�شكلها الليكود ويراأ�شها رئي�ش احلكومة بنيامني نتنياهو. ون�شدد على اأننا لن ُنري اأي مفاو�شات 

منف�شلة من اأجل ت�شكيل حكومة اأخرى”.

وتابع روؤ�شاء اأحزاب كتلة اليمني، وهي الليكود والأحزاب احلريدية �شا�ش ويهدوت هتوراة واإىل 

الكني�شت  61 مقعداً يف  اإىل  اليمني �شتنجح يف النتخابات بالو�شول  باأن كتلة  “مقتنعون  اأنهم  اليمني، 

وت�شكيل حكومة قومية وقوية”.

“كاحول لفان” برئا�شة بني  اأجل مقارعة كتلة  الولء” هذه من  “وثيقة  وا�شتغل نتنياهو توقيع 

ل  اأن  قبل  من  اأكرث  وا�شحاً  “بات  اإنه  وقال  امل�شرتكة.  القائمة  �شّد  العن�رسي  والتحري�ش  جانت�ش، 

الكني�شت.  يف  امل�شرتكة  القائمة  امتناع  اأو  دعم  دون  من  حكومة  لت�شكيل  جانت�ش  اأمام  اإمكانية  توجد 

وحكومة متعلقة بالقائمة امل�شرتكة �شتكون خطراً على اأمن اإ�رسائيل”. 

انتخابات  اإىل  �شتقود  اليمني  “كتلة  باأن  لنتنياهو  الولء”  “وثيقة  على  لفان”  “كاحول  ورّدت 

بعد  ت�شكيلها  من  يتمكن  مل  مثلما  حكومة،  لنتنياهو  تكون  “لن  واأنه  للكني�شت(”،  )رابعة  اأخرى 

8 مليارات �شيكل من اأجل التهرب من  جولتي النتخابات الأخرية، التي دهور اإ�رسائيل اإليها بتكلفة 

املحاكمة” بتهم ف�شاد خطرية.

موقع عرب 48، 2020/2/17
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“عوت�شما يهوديت” يرف�س مقرتح الليكود وي�رّس على خو�س النتخابات

اإيتمار بن غفري، واملوؤلف من ن�شطاء ميني  الذي يراأ�شه املحامي،  رف�ش رئي�ش عومت�شا يهوديت 

من  الن�شحاب  الليكود  حزب  مقرتح  كهانا،  اأ�ش�شه  الذي  الإرهابي  كاخ  حزب  يف  �شابقني  واأع�شاء 

املناف�شة وعدم خو�ش انتخابات الكني�شت التي �شتجري مطلع اآذار/ مار�ش املقبل.

الليكود  مقرتح  رف�ش  غفري  بن  احلزب  رئي�ش  اأن  “كان”  الر�شمية  الإ�رسائيلية  الإذاعة  واأفادت 

الن�شحاب من املناف�شة وعدم خو�ش انتخابات الكني�شت، وذلك مقابل ح�شوله على تعهد خطي من 

قيادات كتلة اليمني تق�شي بخف�ش ن�شبة احل�شم بعد النتخابات.

موقع عرب 48، 2020/2/17

الكني�شت الإ�رسائيلي اجلديد: 8 جرنالت و30 امراأة واأكرثية من الأ�شكناز من تل اأبيب

تل اأبيب: مع ن�رس النتائج الر�شمية، اأم�ش الأربعاء، لالنتخابات الربملانية الإ�رسائيلية )الكني�شت( 

وت�شليمها لرئي�ش الدولة، روؤوبني رفلني، تبداأ منذ مطلع الأ�شبوع جهود ت�شكيل احلكومة، وانتظام 

الربملان لنتخاب رئي�ش له وجلان وهيئات خمتلفة.

يف  فقط  جرت  الأخرية  النتخابات  ولأن  القادم.  الإثنني  يوم  الأوىل  جل�شته  الكني�شت  و�شيعقد 

العالمات  بع�ش  فهنالك  ذلك  ومع  كبرية.  تغيريات  ت�شهد  مل  تركيبتها  فاإن  املا�شي،  �شبتمرب  اأيلول/ 

الالفتة فيها، مثل:

من جمموع 120 نائباً يف الكني�شت يوجد 8 جرنالت، بينهم ثالثة روؤ�شاء اأركان �شابقون، هم بني 

اأ�شكنازي. جانت�ش، ومو�شيه يعلون، وجابي 

يوجد بينهم 30 امراأة، اأي ربع عدد النواب، معظمهن من الأحزاب الكبرية الثالثة: 11 من الليكود، 

و10 من كاحول لفان، و4 من امل�شرتكة، وهذا هو رقم قيا�شي، اإذ اإن اأعلى عدد للنواب من الن�شاء يف 

“اإ�رسائيل” بلغ 29. ولكن هناك رقماً قيا�شياً اآخر يتعلق بالن�شاء العربيات، فهناك 5 نواب من الن�شاء 
م�شلمة  امراأة  اأول  وبينهّن  الكني�شت،  تاأ�شي�ش  منذ  العربيات  الن�شاء  من  عدد  اأعلى  وهو  العربيات، 

�شالح، �شند�ش  اجليل،  حيث  من  الكني�شت  يف  نائب  اأ�شغر  وبينهّن  يا�شني.  اخلطيب  اإميان   حمجبة، 

33 عاماً، وهناك النائبتان الدكتورة هبة يزبك وعايدة توما �شليمان، وجميعهّن من القائمة امل�شرتكة. 

وتوجد نائبة عربية خام�شة من حزب كاحول لفان، هي مذيعة التلفزيون ال�شابقة، غدير مريح.

بالإ�شافة اإىل غدير مريح، يوجد يف الكني�شت 7 �شحفيني اآخرين.

120، يف  81 من جمموع  الكني�شت،  النواب يف  ال�شاحقة من  الغالبية  ت�شكن  املكان اجلغرايف،  وعن 

من  ال�شاحقة  الغالبية  م�شتوطنني.  ثالثة  بينهم  ويوجد  و�شواحيها.  اأبيب  تل  يف  اأي  املركز،  منطقة 

معتدلون، متدينون  هم   13 املتزمتني،  اليهود  من   17 هم  واملتدينون  نائباً،   86 علمانيون،   النواب 

و4 نواب م�شلمني متدينني.
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وبلغ عدد النواب ال�شباب الذين تقل اأعمارهم عن 35 عاماً، 3 نواب فقط. ومن جمموع 120 نائباً 

يوجد عازب واحد، والبقية 119 متزوجون. وفيما يخ�ّش النتماء الديني الطائفي، يوجد 103 نواب 

يهود، و12 م�شلماً، و4 دروز، وم�شيحية واحدة. وعدد اليهود ال�رسقيني 35 نائباً فقط، والبقية يهود 

اأ�شكناز اأو مواليد “اإ�رسائيل”؛ لكن من اأ�شول غربية.

ذات  املا�شي  يف  اإليه  و�شلوا  قيا�شي  رقم  وهو  نائباً،   17 املرة  هذه  فيبلغ  العرب  النواب  عدد  اأما 

ك�شيف، اأ�شاف  الربوف�شور  هو  يهودي،  نائب  يوجد  امل�شرتكة  القائمة  ففي  اليوم.  ويعود   مرة 

و14 نائباً، وهناك نائب عربي يف كل حزب من الأحزاب التالية: الليكود، فطني ملى، من قرية يركا، 

وحزب اليهود الرو�شي ي�رسائيل بيتنا، حمد عمار، وحزب كاحول لفان، غدير مريح.

م�شوتاً،  و62  األفاً  و590  ماليني   4 النتخابات  هذه  يف  بلغ  امل�شوتني  عدد  اأن  اإىل  النتائج  وت�شري 

بقيادة  الليكود  فاز  وقد  األفاً.   6,453 بزيادة  اأي  القرتاع،  لهم  يحق  ممن   %5.71 ن�شبة  ي�شكلون 

مقاعد   4 بزيادة  اأي  مقعداً،   36 بـ  وفاز  �شوت،  األف  و352  مبليون  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة،  رئي�ش 

مليون على  ح�شل  الذي  جانت�ش  برئا�شة  لفان  كاحول  حزب  يليه  الأخرية،  النتخابات   عن 

و220 األف �شوت، وفاز بـ 33 مقعداً، ثم القائمة امل�شرتكة لالأحزاب العربية التي ح�شلت على 581 األفاً 

مع�شكر  وح�شل  الأخرية.  النتخابات  عن  مقعَدين  بزيادة  اأي  مقعداً،   15 بـ  وفازت  �شوتاً،  و381 

62 مقعداً للمع�شكر امل�شاد. 58 مقعداً، مقابل  اليمني بقيادة نتنياهو على 

الأحد  الربملانية،  القوائم والكتل  لقاءات ت�شاورية مع روؤ�شاء  القانون، �شيجري رفلني  ومبوجب 

املقبل. وب�شبب اخلوف من انت�شار فريو�ش “كورونا” قرر اإنهاء كل اللقاءات يف يوم واحد، و�شيكتفي 

بلقاء �شخ�ش واحد من كل حزب. ومن املتوقع اأن يلقي رفلني مهمة ت�شكيل احلكومة على من يجمع 

نتنياهو، بنيامني  هما:  لذلك،  اثنان  مر�شحان  وهناك  به،  �شيو�شون  الذين  النواب  من  عدد   اأكرب 

وبني جانت�ش.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/3/12 

“�رساع كرا�شي” اليمني الإ�رسائيلي يوؤخر ت�شكيل “حكومة وحدة”

الوزراء  الق�شايا اخلالفية بني رئي�ش  الرغم من التفاق على معظم  اأبيب - نظري جملي: على  تل 

الإ�رسائيلي، بنيامني نتنياهو، وبني رئي�ش حزب كاحول لفان، بني جانت�ش، مل ي�شتطيعا التوقيع على 

الليكود  اأم�ش؛ وذلك ب�شبب اخلالفات داخل حزب  التحالف وت�شكيل حكومة وحدة بينهما،  معاهدة 

اإن  مطلعة،  �شيا�شية  م�شادر  وقالت  ميينا.  حزب  يف  حلفائه  وبني  الليكود  بني  واخلالفات  جهة،  من 

نتنياهو ي�شعى لتقدمي حل غري تقليدي مثري للجدل، وهو اإقامة اأكرب احلكومات الإ�رسائيلية عدداً.

�شيتم  منهم  ثالثون  وزيراً،   36 ت�شم  حكومة  ت�شكيل  ينوي  نتنياهو  اأن  امل�شادر،  هذه  واأ�شافت 

وراأت  “كورونا”.  اأزمة  انتهاء  مع  تعيينهم  �شيتم  الآخرون،  وال�شتة  احلكومة،  ت�شكيل  مع  تعيينهم 

هذه اخلطوة مبثابة تبذير غري م�شوؤول، خ�شو�شاً يف هذا الوقت الذي مت فيه طرد نحو مليون عامل 

من اأعمالهم وتدهورت اأحوال املواطنني يف كل القطاعات القت�شادية.
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من جهته، متكن جانت�ش من حت�شني و�شعه يف احلكومة القادمة. وبدلً من متثيل 15 نائباً، اأ�شبح 

لديه 19 نائباً. فبعد اأن نح نتنياهو يف �شقِّ حزبه، كاحول لفان، متكن جانت�ش من �شقِّ حزب الحتاد 

اإليه رئي�ش حزب  الي�شاري، املوؤلف من �شبعة نواب من اأحزاب العمل ومريت�ش وجي�رس. وقد ان�شم 

“لبيد - يعلون”، هما  اإىل نائبني من حتالف  اإ�شافة  ايت�شيك �شمويل،  العمل، عمري بريت�ش، والنائب 

العربية  النائبة  باأنه خ�رس  تامنو �شطه، علماً  الأ�شل،  الإثيوبية  والنائبة  ت�شفي هاوزر ويعاز هندل، 

غدير مريح التي ان�شحبت من كتلة جانت�ش، ب�شبب رف�شه التعهد باإلغاء قانون القومية، مع اأنه كان 

قد تعهد ع�شية النتخابات بذلك، وان�شمت اإىل كتلة لبيد.

حظي  لأنه  لفان؛  كاحول  احلزب  ا�شم  ا�شتعاد  وبذلك  نائباً،   19 الآن  جلانت�ش  اأ�شبح  عليه،  وبناًء 

 - م�شتقبل  “يوجد  ا�شمه  يكون  اأن  وتقرر  نائباً.   16 يعلون”   - “لبيد  لتكتل  وبقي  نوابه.  باأكرثية 

تيلم”. ويتوىل رئا�شة املعار�شة.

لكن تكتل اليمني ي�شهد توتراً �شديداً؛ لأن حزب ميينا بات على الهام�ش بعد اأن خ�ش�ش له نتنياهو 

مقعداً وزارياً واحداً، وي�شعر باأن نتنياهو خانه وف�ّشل عليه حتالفاً مع الي�شار. 

الذين  الوزراء  من  عدداً  هناك  اإن  اإذ  الكرا�شي؛  �رساع  خلفية  على  الأزمة  تتفاقم  الليكود،  ويف 

الربملان،  الكني�شت،  اأخرى، مثل رئي�ش  نتنياهو تعوي�شهم مبنا�شب  �شيخ�رسون من�شبهم ويقرتح 

اأردان،  جلعاد  الداخلي،  الأمن  لوزير  املتحدة  الأمم  يف  دائم  و�شفري  لفني،  ياريف  ال�شياحة،  لوزير 

و�شفري يف وا�شنطن اأو لندن اأو مو�شكو، لوزراء اآخرين.

ومل يتفقا على �شيغة لتغيري قانون القومية. لكنهما اتفقا على بع�ش الق�شايا التي تخ�ش املواطنني 

نحو هدم  يتيح  الذي  كامنت�ش،  قانون  جتميد  يتم  اأن  فتقرر   ،48 فل�شطينيي  “اإ�رسائيل”،  يف   العرب 

وعلى  جانت�ش،  ح�شة  من  عربي  وزير  اإدخال  على  واتفقا  ترخي�ش،  بال  ُبنيت  عربي  بيت  األف   50

تخ�شي�ش مبالغ كبرية ل�شد هوة التمييز بني اليهود والعرب.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/3/31

اليمني الإ�رسائيلي يطالب بطرد اأمين عودة من الكني�شت

اليمني  اأحزاب  احتاد  من  �شموتريت�ش،  بت�شلئيل  الإ�رسائيلي،  الربملاين  النائب  تقدم  اأبيب:  تل 

اأن  اجلمعة،  اأم�ش  لفني،  ياريف  الإ�رسائيلي،  الربملان  الكني�شت،  رئي�ش  اإىل  ر�شمي  بطلب  “ميينا”، 
من  وطرده  الربملانية  ع�شويته  من  امل�شرتكة  القائمة  رئي�ش  عودة،  اأمين  النائب  لتجريد  مب�شار  يبداأ 

اللجنة  �رس  اأمني  جربيل  عقده  كان  الذي  امل�شرتك،  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  �شارك  لأنه  وذلك  الكني�شت، 

العاروري، واأعلنا فيه  ال�شيا�شي حلركة حما�ش �شالح  املركزية حلركة فتح، مع نائب رئي�ش املكتب 

عن “تبني موقف فل�شطيني موحد �شد خمطط ال�شم الإ�رسائيلي”.

وقال �شموتريت�ش، الذي كان وزير املوا�شالت يف احلكومة الإ�رسائيلية ال�شابقة، اإن م�شاركة عودة 

)ن�شالنا  مثل  اإ�رسائيل  �شد  الإرهاب  تدعم  وا�شحة  اأقوالً  فيه  �شمعت  “الذي  ال�شحفي،  املوؤمتر  يف 
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م�شرتك(، و)ل عدو �شوى اإ�رسائيل(، و�شارك فيه داعمو اإرهاب من ال�شلطة الفل�شطينيّة و)حما�ش(، 

“وفقاً للقانون فاإن النائب عودة غري  اأنه  اأمر ل ميكن لكني�شت اإ�رسائيل حتّمله وجتاوزه”. واأ�شاف 

موؤهل وغري قادر اأن يكون ع�شو كني�شت لذلك يجب اإق�شاوؤه”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/7/4 

“ميينا” يطالب بتغيري نتنياهو النائب بت�شلئيل �شموتريت�س من احتاد اأحزاب اليمني 

تل اأبيب - نظري جملي: يف الوقت الذي اأعلن فيه رئي�ش الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، عن 

الزمني  اأيام، حول اجلدول  املتحدة، يف غ�شون  العربية  الإمارات  ثنائية مع دولة  مبا�رسة حمادثات 

لبلورة اتفاق اإقامة العالقات بني البلدين، اأطلق حلفاء نتنياهو، يف اليمني ال�شتيطاين وعدد من رفاقه 

يف حزب الليكود احلاكم، حملة لل�شغط عليه وعلى الإدارة الأمريكية للعودة اإىل خمطط ال�شم وعدم 

حمله.  ليحل  الليكود  من  اآخر  قائد  واختيار  به  بالإطاحة  امل�شتوطنات  قادة  من  عدد  وهدد  اإ�شقاطه. 

“ميينا”،  اليمني  اأحزاب  احتاد  من  �شموتريت�ش  بت�شلئيل  النائب  ال�شابق،  املوا�شالت  وزير  وقال 

قيادته  من  والتخل�ش  نتنياهو  ا�شتبدال  هو  اليوم  الأول  احلقيقي  اليمني  “واجب  اإن  )اجلمعة(،  اأم�ش 

للمع�شكر”. واأ�شاف: “تنازل نتنياهو عن خمطط فر�ش ال�شيادة الإ�رسائيلية على امل�شتوطنات وعن 

اإ�شاعة  يعني  ل  وهذا  الدولتني.  حل  اإىل  للعودة  الباب  يفتح  امليت،  البحر  و�شمايل  الأردن  غور  �شم 

فر�شة تاريخية فح�شب، بل تدمري للم�رسوع ال�شتيطاين باأيٍد ميينية. لي�ش لهذا الغر�ش وقفنا معه 

عيونهم.  فتح  اإىل  اليمني  يف  اإخوتي  اأدعو  اإنني  ا�شتبداله.  باأج�شادنا  ومنعنا  احلكم  يف  مكانته  وعززنا 

فاأمريكا مل تتغري وما يح�شل الآن هو اأن الرئي�ش دونالد ترامب يكمل طريق �شابقيه ويفر�ش علينا 

اإرهابية”. قبول دولة فل�شطينية 

ونواب  وزراء  من  جمموعة  ت�شم  التي  الربملاين”،  ال�شتيطان  “لوبي  ال�شغط  جمموعة  وقررت 

ال�شم  خمطط  عن  نتنياهو  تنازل  �شّد  احتجاجي  اجتماع  عقد  اليمني،  اأحزاب  من  وغريه  الليكود 

لفح�ش  والرتيث  الجتماع  اإلغاء  طالباً  منه،  مقرب  الليكود،  يف  م�شوؤول  وتوجه  القادم.  الإثنني  يوم 

اأوقفه نزولً  اإمنا  ال�شم  “نتنياهو مل يتخلَّ عن خمطط  اإن  اأو ثالثة، وقال  اأ�شبوعني  التطورات خالل 

على رغبة الرئي�ش ترامب، اأهم �شديق لإ�رسائيل يف التاريخ”. لكّن منظمي الجتماع رف�شوا.

اإىل الرئي�ش ترامب ومطالبته باأخذ الأو�شاع الداخلية يف  “وقرر �شبعة من وزراء الليكود التوجه 
اإ�رسائيل يف العتبار والرتاجع عن اإلغاء ال�شم”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/8/15

الليكود يوقع اتفاق فائ�س اأ�شوات مع قائمة ال�شهيونية الدينية والفا�شية

بالل �شاهر: وّقع حزب الليكود اليوم، الأربعاء، على اتفاق فائ�ش اأ�شوات مع قائمة ال�شهيونية 

الدينية برئا�شة ع�شو الكني�شت املتطرف بت�شلئيل �شموتريت�ش، والتي ت�شم حزب عوت�شما يهوديت 

الفا�شي برئا�شة اإيتمار بن غفري، يف اإطار انتخابات الكني�شت، التي �شتجري يف اآذار/ مار�ش املقبل.



تاأثري التيار ال�سهيوين الديني على احلياة ال�سيا�سية

27

احلكومة  رئي�ش  يتعهد  اأن  على  اأ�رسوا  مر�شحيها  اأن  بيان  يف  الدينية  ال�شهيونية  قائمة  وذكرت 

حكومة  من  جزءاً  القائمة  هذه  تكون  باأنه  الأ�شوات  فائ�ش  اتفاق  يف  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلية، 

ميينية ُت�شكل بعد النتخابات.

وبالرغم من ت�رسيحات اأطلقها قياديون يف الليكود يف الأيام الأخرية، ونفوا فيها اإمكانية اأن يكون 

“رئي�ش  اأن  على  ين�ّش  الأ�شوات  فائ�ش  اتفاق  اأن  اإل  نتنياهو،  برئا�شة  حكومة  من  جزءاً  غفري  بن 

احلكومة �شيهتم بدمج مندوبي احلزب يف اأي حكومة ي�شكلها”.

قائمة  الكني�شت. وقالت  اأجل ناح احلزَبني يف  “�شيبذل جهداً” من  اأن اجلانبني  التفاق  وجاء يف 

ي�شار   - و�شط  حكومة  بت�شكيل  ن�شمح  لن  فاإننا  الوقت،  طوال  قلنا  “مثلما  اإنه  الدينية  ال�شهيونية 

ما  كل  و�شنبذل  طريقاً  ولدينا  املقبلة.  ال�شنوات  يف  جانباً  واليمني  الدينية  ال�شهيونية  قيم  وو�شع 

بو�شعنا من اأجل ت�شكيل حكومة ميني يف اإ�رسائيل”.

موقع عرب 48، 2021/2/10 

جرنال اإ�رسائيلي يحذّر من امل�شتوطنني على “الدميوقراطية” يف “اإ�رسائيل”

خطورة  من  اخلرائط،  يف  الأول   واخلبري  الحتياط،  يف  اإ�رسائيلي  جرنال  يحّذر  النا�رسة: 

الغيبية  مواقفهم  نتيجة  وم�شتقبلها  م�شريها  على  بل  “اإ�رسائيل”  يف  الدميوقراطية  على  امل�شتوطنني 

والعن�رسية. املتطرفة 

“يف  اأنه  “زووم”  تطبيق  عرب  قدمها  حما�رسة  يف  اأرئيلي  �شاوؤول  الحتياط  يف  اجلرنال  وي�شتذكر 

هذه الأيام يحتفل جمل�ش امل�شتوطنني بالذكرى الأربعني على تاأ�شي�شه على خلفية اخلوف من تطبيق 

1978، وكا�شتمرار حلركة  اإ�رسائيل وم�رس يف  اتفاق احلكم الذاتي كجزء من اتفاق كامب ديفيد بني 

اإميونيم”. غو�ش 

يف  الدميوقراطي  النظام  على  فيه  الكامن  واخلطر  ال�شتيطان  جمل�ش  جوهر  اأن  اأرئيلي  ويرى 

برئا�شة  ال�شتيطان  جمل�ش  اأن  اإىل  لفتاً  الأ�شا�شي.  املجل�ش  ميثاق  يف  عنه  التعبري  مّت  قد  “اإ�رسائيل” 
ي�رسائيل هرئيل، اأنكر �شالحية املوؤ�ش�شات املنتخبة للدميوقراطية الإ�رسائيلية بالبت يف ق�شية اإعادة 

مناطق حمتلة مقابل اتفاقات “�شالم”.

2021/2/22 القد�س العربي، لندن، 

“كوهيليت”: املنظمة ذات التاأثري الأكرب والأعمق على اليمني الإ�رسائيلي

منظمات  اأكرب  من  واحدة  �شنوات،  ت�شع  قبل  تاأ�ش�شت  التي  كوهيليت،  منظمة  ُتعّد  �شاهر:  بالل 

القومية  قانون  مقدمتها  ويف  القوانني  �شنِّ  القرار،  �شناع  على  تاأثري  واأكرثها  الإ�رسائيلي  اليمني 

ميينا  الليكود،  وب�شمنها   - لالأحزاب  ا�شت�شارات  وتقدمي  العليا،  للمحكمة  واللتما�شات  العن�رسي، 

وتيكفا حدا�شا - وفقاً لتقرير ن�رسته �شحيفة “هاآرت�ش”، اجلمعة.
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على  والتعتيم  وا�شع  علني  ب�شكل  الظهور  عدم  على  وحتافظ  الرادار  حتت  كوهيليت  وتعمل 

ن�شاطها، مبوجب قرار ا�شرتاتيجي اتخذته منذ تاأ�شي�شها. وهي ل تك�شف عن اأ�شاليب عملها وُعمق 

اليمني  اأيديولوجية  بلورة  املنظمة  هذه  تعيد  وعملياً،  ذلك.  يتجاوز  تاأثريها  اأن  “اإل  املتزايد.  تاأثريها 

الإ�رسائيلي من جديد بنكهة اأمريكية - حتررية. ميني قومي اإىل جانب ميني اقت�شادي. م�شتوطنات 

هنا، وخ�شخ�شة هناك. اأر�ش اإ�رسائيل الكاملة، ناق�ش ا�شرتاكية. وهي حت�شد ذلك مب�شاعدة اإن�شاء 

وقيادة �شبكة منظمات ميينية يف املجتمع املدين”. وميول هذه املنظمة ثريان اأمريكيان يهوديان، هما 

جيفري يا�ش واأرتور دنت�شيك، وفقاً لل�شحيفة.

موقع عرب 48، 2021/3/12 

نتنياهو يدعو �شاعر للعودة لليكود ويواجه �شعوبات يف اإقناع �شموتريت�س

جديد،  اأمل  حزب  زعيم  �شاعر  جدعون  اجلمعة،  اليوم  الليكود،  حزب  زعيم  نتنياهو  بنيامني  دعا 

للعودة اإىل الليكود الذي ان�شق عنه موؤخراً من اأجل ت�شكيل حكومة ميينية م�شتقرة.

بت�شكيله  اخلا�ش  التكليف  انتهاء  من  يوماً   18 قبل  نوعها  من  الأوىل  العلنية  نتنياهو  دعوة  واأتت 

اأخرى،  مرًة  قيادته  حتت  ت�شكيلها  فر�ش  وت�شاوؤل  ل�شعوبات،  مواجهته  ظلِّ  يف  اجلديدة،  للحكومة 

كما ذكرت قناة 12 العربية.

وقال نتنياهو يف خطاب له خالل احتفال يف رمات غان، “اأدعو جدعون �شاعر من هنا، الليكود هو 

بيتك، لقد ن�شاأت يف هذا املنزل، �شيتم الرتحيب بك هنا باأذرع مفتوحة”.

واأ�شاف موجهاً الر�شالة نف�شها اإىل بت�شلئيل �شموتريت�ش زعيم حزب ال�شهيونية الدينية، وكذلك 

العتبارات  كل  ن�شع  دعونا  ي�شارية،  حكومة  ت�شكيل  وقت  لي�ش  “هذا  ميينا  زعيم  بينيت  نفتايل 

اخلالفية جانباً، ون�شكل حكومة ميينية وقومية قوية حتتاجها اإ�رسائيل حالياً ب�شدة”.

وتابع “نحن جميعاً مبقدورنا اأن نفعل ذلك �شوياً، واأن نحتقل بعيد ال�شتقالل القادم مع حكومة 

م�شتقرة”. ميينية 

فيها  دعا  تويرت،  عرب  تغريدة  الكني�شت  اأع�شاء  من  بيتان  ديفيد  ن�رس  الت�رسيحات  تلك  وعقب 

اأع�شاء الليكود ومن بينهم روؤ�شاء البلديات للتوقيع على وثيقة تدعم دعوة نتنياهو ل�شاعر بالعودة 

اإىل احلزب.

حكومة  اإىل  يده  ميد  لن  اإنه  فيها  اأكد  ل�شموتريت�ش  تويرت  عرب  تغريدة  الت�رسيحات،  تلك  و�شبق 

املوحدة  العربية  القائمة  اإىل  بالإ�شارة  الإرهاب”  “موؤيدي  دعم  على  �شتعتمد  “الفا�شدة”  بـ  و�شفها 

التي يتزعمها من�شور عبا�ش.

ل  احلكومة  هذه  مثل  يف  الدخول  اأجل  من  عليه  متار�ش  التي  ال�شغوط  كل  اإن  �شموتريت�ش  واأكد 

جدوى منها.
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من  الثمينة  الأيام  ي�شيع  لأنه  ذلك  ف�شيكون  وطنية،  حكومة  ت�شكيل  يف  الليكود  ف�شل  “اإذا  وقال 

تكليفه يف اجتاهات خطرية ويائ�شة، اأنا لن اأ�شاهم يف انتحار اليمني ودولة اإ�رسائيل من خالل ت�شكيل 

وجتعلنا  لل�شهيونية  املناه�شني  الإرهاب  موؤيدي  على  �شتعتمد  املدى،  ق�شرية  روؤية  ذات  حكومة 

جميعاً رهائن”.

اأن هناك خماوف لدى الأحزاب احلريدية  اأحرونوت العربية  من جانبها ذكرت �شحيفة يديعوت 

من ف�شل نتنياهو بت�شكيل احلكومة املقبلة، م�شريًة اإىل اأن هناك نقا�شات داخل تلك الأحزاب من اأجل 

ويتم  باملعار�شة  فيها  تكون  حكومة  ت�شكيل  منع  بهدف  الليكود  من  اأخرى  �شخ�شية  دعم  اإمكانية 

جتاهل ق�شايا املجتمع احلريدي.

2021/4/16 القد�س، القد�س، 

حاخام يدعو لالعتماد على من�شور عبا�س و�شموتريت�س يرف�س

دعا ت�شفي تاو الزعيم الروحي حلزب نوعام الديني اليهودي، اإىل ت�شكيل حكومة ميينية بـ 59 مقعداً 

املوحدة  العربية  القائمة  زعيم  عبا�ش  من�شور  دعم  لإمكانية  وا�شح  تلميح  يف  اخلارج،  من  مدعومة 

لهذه احلكومة بقيادة بنيامني نتنياهو.

وبح�شب موقع واي نت العربي، فاإن هذه الدعوة جاءت خالل ر�شالة ن�رست داخل احلزب، اأملح 

الوقت  يف  ت�شكيلها  اأن  باعتبار  ميينية  حكومة  ت�شكيل  اأجل  من  العرب  على  العتماد  اإمكانية  اإىل  فيها 

بـ“اإ�رسائيل”  التي حلت  ال�شديدة  الكارثة  بعد  اأف�شل من وجود حكومة ي�شارية، وخ�شو�شاً  احلايل 

يف مريون.

وقال زعيم حزب ال�شهيونية الدينية بت�شلئيل �شموتريت�ش رداً على ذلك، اإن قرار حزب مل يتغري، 

“لن ن�شمح بدعم موؤيدي الإرهاب”. م�شيفاً 

2021/5/3 القد�س، القد�س، 

نتنياهو يعر�س على اليمني املتطرف رئا�شة حكومة ائتالفية بالتناوب

يتنازل  لأن  “م�شتعد  اإنه  اأم�ش  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  قال  املحتلة:  القد�ش 

اأولً يف تناوب ملدة عام حتى يبقى اليمني  ل�شالح زعيم ميينا نفتايل بينيت باأن يكون رئي�شاً للوزراء 

ال�شلطة”. بزمام  مم�شكاً 

اأنني  بينيت  نفتايل  “اأبلغت  م�شيفاً  ي�شارية”،  حكومة  ت�شكيل  “منع  ذلك  من  الغاية  اأن  واأو�شح 

�شاأكون على ا�شتعداد لقبول طلبه ب�شفقة تناوب يكون فيها رئي�شاً للوزراء اأولً ملدة عام”.

وتنتهي مهلة تكليف نتنياهو لت�شكيل احلكومة منت�شف ليل الثالثاء الأربعاء.

لكن نفتايل بينيت، 49 عاماً، رئي�ش حزب ميينا اليميني املتطرف �رسعان ما نفى وجود �شفقة مع 

نتنياهو قيد الإعداد. وقال بينيت يف م�شتهل جل�شة كتلته اإن اقرتاح نتنياهو “غري مفهوم”. واأو�شح 
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وهو  حكومي،  ائتالف  ت�شكيل  منه  طلبت  “بل  احلكومة  رئا�شة  من�شب  نتنياهو  من  يطلب  مل  اأنه 

اإىل اتفاق مع الأحزاب  اأن نتنياهو مل يتمكن من التو�شل  لالأ�شف ل ي�شتطيع القيام بذلك”. واأ�شاف 

اأن حتّملني م�شوؤولية ذلك”.  لديك ب�شبب �شموتريت�ش، وحتاول  “ل حكومة  اليمينية وخاطبه قائالً 

وتعهد بينيت اأن يتجه لت�شكيل حكومة وحدة وطنية اإذا ف�شل نتنياهو يف ذلك.

الغد، عّمان، 2021/5/4

“حكومة التغيري” باأي طريقة حاخامات امل�شتوطنني يدعون ملنع ت�شكيل 

“كتلة  يف  حكومة  ت�شكيل  �شّد  من�شوراً  الدينية  ال�شهيونية  حاخامات  كبار  اأ�شدر  �شاهر:  بالل 

التغيري”، م�شاء ال�شبت، ودعوا فيه اإىل “القيام باأي �شيء كي ل ُت�شكل حكومة كهذه”. وياأتي ذلك يف 

املنت�رس يف  التحري�ش  اإثر خطاب  �شيا�شي  اغتيال  اأرغمان، من  نداف  ال�شاباك،  موازاة حتذير رئي�ش 

الفرتة الأخرية وخ�شو�شاً يف �شبكات التوا�شل الجتماعي.

اأعلن  التي  احلكومة  اأن  اإ�رسائيل”،  حاخامات  “دعوة  عنوان  حتت  احلاخامات،  من�شور  يف  وجاء 

“تتناق�ش ب�شكل كامل مع رغبة  رئي�ش حزب ي�ش عتيد، يائري لبيد، عن ت�شكيلها الأ�شبوع املا�شي، 

ال�شعب مثلما مت التعبري عنها ب�شكل حا�شم يف النتخابات الأخرية. ولي�ش متاأخراً القيام بذلك، وهذا 

ما زال ممكناً بكل تاأكيد”.

لواقع  ال�شت�شالم  ميكن  “ل  اأنه  دروكمان،  حاييم  مقدمتهم  ويف  امل�شتوطنني،  حاخامات  وراأى 

والتي  والدولة،  الدين  �شوؤون  يف  جداً  الأ�شا�شية  الأمور  �شت�شتهدف  اإ�رسائيل  يف  حكومة  فيه  تت�شكل 

كانت �شائدة منذ قيام دولة اإ�رسائيل وحتى اليوم بوا�شطة جميع حكومات اإ�رسائيل”.

موقع عرب 48، 2021/6/6

حاخام يدعو اإىل خطف قادة من حما�س لـ“التبادل”

تل اأبيب: مع جتمع اأ�شدقاء اأحد اجلنود املحتجزين يف قطاع غزة يف اأول مظاهرة تطالب احلكومة 

اأن  مبطلب  هالربتل،  دوف  احلاخام  هو  كبري،  يهودي  دين  رجل  خرج  �رساحهم،  لإطالق  بال�شعي 

تقوم “اإ�رسائيل” بخطف عدد من قادة حما�ش لإجبار هذه احلركة على �شفقة تبادل اأ�رسى.

وقال هالربتال، خالل حديث مع اإذاعة امل�شتوطنني “القناة 7”، اإن “الطريقة ال�شحيحة لالإفراج عن 

اأ�رسى اإ�رسائيل يف غزة، تكون باختطاف كبار قادة )حما�ش( اأو اأ�رسهم، �شواء من بيوتهم ومكاتبهم 

يف غزة اأو يف اأي مكان اآخر يف العامل، نختطف منهم القائد تلو الآخر حتى ت�شت�شلم )حما�ش(، فال يتم 

اإطالق �رساحهم حتى حترير جنودنا”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/7/8 
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ال�شعي لت�شكيل تيار ديني معتدل يف “اإ�رسائيل”

اإىل ت�شكيل تيار ديني جديد يعمل على تغيري  اإ�رسائيل  “معتدلة” يف  اأو�شاط دينية يهودية  ت�شعى 

“�شهيونيون متطرفون” و“معادون للعرب”. ويقف اأ�شحاب  النطباع ال�شائد عن املتدينني، باأنهم 

هذا التيار يف �شفِّ قوى ال�شالم التي ترف�ش الحتالل، وتعّده ا�شتعباداً لل�شعب الفل�شطيني.

با�شم  تعرف  جمعية  ويدير  كاتب  وهو  منكني،  ميخائيل  التيار،  هذا  لقيادة  املبادرين  اأحد  وقال 

لي�ش  الحتالل  اأن  فهم  حدة  الأخرية  ال�شنوات  يف  تزداد  اإنه  اإ�رسائيل”،  م�شتقبل  بناء  يف  “ال�رساكة 
موؤقتاً، بل هو ا�شتعباد م�شتمر منذ اأكرث ِمن ن�شف قرن دون اأن تظهر نهايته يف الأفق. 

وقد �شاغ منكني موقفه هذا يف كتاب بعنوان “بداأت”، ي�شند فيه اآراءه باآيات من التوراة وفتاوى 

من كبار رجال الدين اليهود عرب التاريخ. ويقول اإنه “ل يتجاهل وجود علماء دين يفكرون بالطريقة 

تنق�ش  اليهودية  الديانة  يف  كنوزاً  هناك  اأن  يرى  لكنه  وال�شتعباد،  الحتالل  لتربير  حالياً  ال�شائدة 

املفاهيم  تعميم  اإىل  يدعو  فاإنه  وعليه  وتعاىل”.  �شبحانه  اهلل  اإىل  اأقرب  اأخرى  قيم  اإىل  وتدعو  الفكر  هذا 

ال�رساع  لهذا  ت�شاعد على و�شع حدٍّ  اإن�شانية  دينية وفكرية  تن�شاأ قوة  الديانة حتى  لهذه  ال�شحيحة 

الدامي، وتوفر حياة كرمية واإن�شانية للجميع.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/9/22

حرب داخلية بني الأحزاب الدينية يف “اإ�رسائيل”

حماولة  حدِّ  ليبلغ  املختلفة،  اليهودية  الدينية  والتيارات  الأحزاب  داخل  ال�شيا�شي  العنف  تفاقم 

بيته مبادة كيماوية حارقة وماء  باب  ال�شيا�شة، ور�شِّ  العاملني يف  الدين  اأحد كبار رجال  نتف حلية 

النار.

66 عاماً، اإىل ال�رسطة، فاإنه يتعر�ش منذ مدة  وح�شب ال�شكوى التي رفعها النائب مئري بورو�ش، 

ملالحقات واإهانات و�شل�شلة اعتداءات دامية، يعّدها تهديداً حقيقياً حلياته وحلياة اأفراد عائلته.

يحمالن  وهما  بيته،  اأمام  مناف�ش  تيار  من  متدينان  يهوديان  �شابان  هاجمه  اأ�شبوعني،  وقبل 

مق�شاً، وحاول نتف حليته، لكنه متكن من التحرر منهما مب�شاعدة اجلريان.

ويف يوم اأم�ش، ا�شتيقظ واإذا مبادة كيماوية ذات رائحة حادة مندلقة اأمام باب بيته. 

�شا�ش  كتلة  برملانيتنَي،  كتلتنَي  حتت  من�شوية  “اإ�رسائيل”،  يف  اليهودية  الدينية  الأحزاب  اأن  يذكر 

اأغودات ي�رسائيل وديجل  التي ت�شم حزَبي  9 نواب، وكتلة يهدوت هتوراة؛  ال�رسقيني ولها  لليهود 

توراة، ولها 7 نواب بينهم فورو�ش.

وهناك تيارات دينية متمردة على هذه الأحزاب، تدخل يف �رساعات معها حول خمتلف الق�شايا 

اخلالفات  هذه  ولكن  واحلزبي.  ال�شخ�شي  التناف�ش  �شعيد  على  وكذلك  والجتماعية،  الدينية 

النواب  من  العديد  واأعرب  الأخرية.  الأيام  يف  يح�شل  كما  والإهانات  العنف  م�شتوى  اإىل  تتحدر  مل 

احللبة  �شهدتها  التي  ال�شيا�شي  الغتيال  عمليات  بتكرار  تهديداً  وراأوه  التدهور،  هذا  من  قلقهم  عن 
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اأحد  عمري،  يغئال  اأقدم  عندما   1995 �شنة  تكرارها  ومت  “اإ�رسائيل”،  قيام  قبل  العلمانية  ال�شيا�شية 

ن�شطاء ال�شهيونية الدينية، على اغتيال اإ�شحق رابني، رئي�ش الوزراء، يف حينه.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/9/28

حرا�شة على وزير الأمن الإ�رسائيلي بعد تهديد متطرفني بقتله

العامة،  املخابرات  جهاز  ال�شاباك،  فر�ش  بالغتيال”،  جدية  تهديدات  “�شل�شلة  تلقيه  اأعقاب  يف 

الإثنني.  اأم�ش،  يوم  منذ  بارليف،  عومري  الإ�رسائيلي،  الداخلي  الأمن  وزير  على  م�شددة  حرا�شة 

“عنف  فيها  انتقد  اأ�شبوعني  قبل  بها  اأدىل  كان  وت�رسيحات  التهديدات  هذه  بني  بارليف  ربط  وقد 

امل�شتوطنني”.

وقال بارليف اإنه ي�شعر “باأمل �شديد؛ اأن ي�شطر وزير الأمن الداخلي يف الدولة العربية اإىل حرا�شة 

طيلة 24 �شاعة، ب�شبب تهديد حياته من قبل يهود”. 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/12/28 

بينيت يلجاأ اإىل ورقة تعزيز ال�شتيطان يف ال�شفة ملنع انهيار حكومته

تل اأبيب - وكالت: يف خطوة تهدف اإىل منع حدوث املزيد من الن�شقاقات يف حزبه ميينا، ذكرت 

قناة التلفزة الإ�رسائيلية الر�شمية اأن رئي�ش الوزراء نفتايل بينيت ناق�ش مع وزير الدفاع بني جانت�ش 

اإمكانية اإقرار خطط للبناء يف امل�شتوطنات داخل ال�شفة الغربية املحتلة.

البناء يف امل�شتوطنات بناء على طلب  اإىل جانت�ش ب�شاأن خطط  اأن بينيت حتدث  اإىل  القناة  واأ�شارت 

يف  اليهودي  ال�شتيطاين  امل�رسوع  بتعزيز  ميينا  يف  بقاءه  ا�شرتط  الذي  اأورباخ،  نري  حزبه  يف  النائب 

ال�شفة.

البناء والتخطيط الأعلى” بهدف  “جمل�ش  ا�شتعداده لعقد  اأبلغ بينيت  اأن جانت�ش  اإىل  القناة  ولفتت 

التمهيد لإقرار تنفيذ خطط البناء يف امل�شتوطنات، لكنه ا�شتدرك اأنه ل ميكن القيام بذلك ب�شكل فوري.

الأيام، رام اهلل، 2022/4/11

اإ�شقاط   بينيت يربر منعه م�شريات امل�شتوطنني: هدفهم لي�س القيام بال�شلوات بالقد�س بل 

      هذه احلكومة

ع�شية و�شول وفد اأمريكي اإىل املنطقة بغر�ش تهدئة التوتر، حاولت قوى اليمني املتطرف تفجري 

الأو�شاع اأكرث، عن طريق تنظيم مظاهرة ا�شتفزازية يف قلب التجمعات الفل�شطينية يف البلدة القدمية 

برفع  بينيت،  نفتايل  الوزراء،  رئي�ش  واتهموا  وللم�شيحيني.  للم�شلمني  املقد�شة  والأماكن  القد�ش  من 

الراية البي�شاء، لأنه قرر منع دخول امل�شتوطنني اإىل باحات امل�شجد الأق�شى اإىل ما بعد عيد الفطر. 
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ويف الوقت الذي كان فيه امل�شتوطنون يحاولون اقتحام باب العامود وال�رسطة ت�شدهم من جهة، 

مقابالت  بعدة  بينيت  خرج  امل�شتوطنني،  ملواجهة  خرجوا  الذين  الفل�شطينيني  باملتظاهرين  وتبط�ش 

القد�ش  على  احلر�ش  لي�ش  هوؤلء  “هدف  اإن  وقال  الأ�شا�شية،  العربية  الإعالم  و�شائل  مع  �شحفية 

اأن  منذ  اأفعلها  وهذه  القد�ش،  اإىل  ب�شلوات  القيام  لي�ش  وهدفهم  منهم،  اأف�شل  هذا  اأفعل  فاأنا  يهودية، 

فتحت عيني، بل هدفهم هو فقط اإ�شقاط هذه احلكومة. وهم بذلك يثقلون الأعباء على قوات الأمن”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/4/21

�شغوط من امل�شتوطنني على الليكود للت�شويت مع قانون ال�شفة الغربية

عن  الرتفع  طالبني  واملعار�شة،  الئتالف  يف  اليمينية  الأحزاب  جميع  اإىل  امل�شتوطنني  قادة  توجه 

الذي  الوقت  ياأتي ذلك، يف  “يعترب م�شلحة قومية عليا”.  الذي  القانون،  احل�شابات احلزبية ومترير 

يف  امل�شتوطنني  على  الإ�رسائيلي  القانون  �شلطة  متديد  حول  احلاكم  الئتالف  اأحزاب  فيه  تتخبط 

ال�شفة الغربية، وحتاول املعار�شة بقيادة بنيامني نتنياهو اإحراج احلكومة بالت�شويت �شّده.

ب�شكل  �ُشّن  الذي  القانون،  “هذا  اإن  احلياين،  ديفيد  ال�شفة،  يف  امل�شتوطنات  جمل�ش  رئي�ش  وقال 

امل�شتوطنني  حياة  ينظم  �شنوات،  خم�ش  كل  مرة  تلقائي  ب�شكل  جتديده  ويتم   1967 عام  موؤقت 

غارقة  حياتهم  ويجعل  الوطني  الإجماع  خارج  يجعلهم  القانون  غياب  اإن  اإذ  اإ�رسائيليني؛  كمواطنني 

بالفو�شى”. 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/6/3

القانون الإ�رسائيلي على امل�شتوطنني يف ال�شفة  “تطبيق   الئتالف احلكومي يف�شل يف مترير 

      الغربية”

ب�رسيان  يق�شي  الذي  الأبارتهايد  قانون  مترير  يف  الإثنني،  م�شاء  الإ�رسائيلي،  الئتالف  ف�شل 

القانون الإ�رسائيلي على امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية املحتلة، وذلك يف ظلِّ ف�شلها يف ح�شد الأغلبية 

للتمديد اأحكام القانون اإثر معار�شة النائب مازن غنامي )القائمة املوحدة(.

وتغيبوا  اجلل�شة  من  مريت�ش  وحزب  املوحدة  القائمة  نواب  ان�شحب  غنامي،  معار�شة  اأعقاب  ويف 

عن الت�شويت وامتنعوا عن معار�شة القانون الذي ير�شخ نظام الف�شل العن�رسي يف ال�شفة الغربية 

املحتلة.

كما ان�شحبت ع�شو الكني�شت من حزب ميينا واملن�شقة عن الئتالف، عيديت �شيلمان، من الهيئة 

مع  داخلية  حمادثات  يف  اليوم  اأكدت  قد  كانت  باأنها  علماً  الت�شويت،  عن  وتغيّبت  للكني�شت  العامة 

م�شوؤولني يف حزب الليكود اأنها تعتزم معار�شة القانون.

58 ع�شو كني�شت، يف حني مل ميتنع اأي  52 من اأع�شاء كتل الئتالف، فيما عار�شه  واأيد القانون 

من احلا�رسين عن الت�شويت، وذلك يف ظلِّ رف�ش اأحزاب اليمني يف املعار�شة دعم هذا القانون الذي 

مدد “اأحكام الطوارئ” يف ال�شفة الغربية املحتلة، و�شائر القوانني التي تطرحها احلكومة.
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اإمكانية حتويل الت�شويت على القانون كت�شويت على الثقة  وكان الئتالف الإ�رسائيلي قد بحث 

اإعادة تعيني ع�شو الكني�شت متان  يف احلكومة، وذلك عرب طرحه للت�شويت �شمن حزمة واحدة مع 

كهانا وزيراً لالأديان.

وقت  يف  واينت،  اأحرونوت”،  “يديعوت  ل�شحيفة  الإلكرتوين  املوقع  اأفاد  ما  بح�شب  ذلك  جاء 

�شابق، م�شاء الإثنني، واأفاد باأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الئتالف، يف حماولة لو�شع �شيلمان، 

الذي  الأمر  ميينا  حزب  من  بف�شلها  التلويح  خالل  من  القانون،  معار�شة  من  ومنعها  املحك،  على 

مينعها من الرت�شح للكني�شت مرة اأخرى.

موقع عرب 48، 2022/6/6

تدفع  ا�شتيطان  م�شاريع  طرح  عرب”...  دون  “من  حكومة  لت�شكيل  الإ�رسائيلي   اليمني 

      “املوحدة” لال�شتقالة

بينيت ورفيق دربه  نفتايل  الوزراء  اأورباخ، �شديق رئي�ش  النائب نري  ك�شفت م�شادر مقربة من 

يف حزب ميينا، عن خطة يديرها مع عدد من نواب اليمني الآخرين، ت�شتهدف التخل�ش من ال�رسكاء 

العرب يف الئتالف احلكومي وال�شعي لت�شكيل حكومة ميني �رسف اأو التوجه لنتخابات جديدة.

له  ال�شعبي  التاأييد  ا�شتعادة  على  بينيت  �شديقه  م�شاعدة  يريد  اأورباخ  اإن  امل�شادر  هذه  وقالت 

حتالفه  ب�شبب  الأخرية  ال�شنة  خالل  فقدها  التي  اليمني،  قوى  من  وغريهم  امل�شتوطنني  �شفوف  يف 

ل  ذلك،  �شبيل  ويف  عبا�ش.  من�شور  النائب  بقيادة  الإ�شالمية،  للحركة  املوحدة  العربية  القائمة  مع 

الوقت  يف  حمتوم  ف�شل  اإىل  ت�شري  الراأي  ا�شتطالعات  اإن  اإذ  جديدة،  انتخابات  نحو  الدفع  ي�شتعجل 

احلا�رس، وهو ي�شعى لدفع بينيت اإىل اإيجاد طريقة لت�شكيل حكومة ميني مع بع�ش قوى املعار�شة.

ومع اأن هذا الحتمال ل يبدو واقعياً، اإذ اإن املعار�شة ملتفة حول بنيامني نتنياهو ب�شكل مطبق ول 

اأي ثغرة ميكن النفاذ من خاللها لأحزاب الئتالف اإل حتت قيادته، اإل اأن اأورباخ يقول  توجد حالياً 

ومن  ال�شيا�شي.  امل�شهد  �شورة  يغري  اأن  ميكنه  حازمة  ميينية  خطوات  على  بينيت  اإقدام  حال  يف  اإنه 

بني اخلطوات التي يقرتحها، التخل�ش من التحالف مع القائمة املوحدة، والإعالن با�شم احلكومة عن 

واإقرار  الغربية،  ال�شفة  �شمال  حوم�ش،  الع�شوائية  ال�شتيطانية  البوؤرة  من  امل�شتوطنني  اإخالء  عدم 

اأو  حوم�ش  اإخالء  بعدم  التعهد  حال  يف  اأنه  اأورباخ،  ل�شان  على  نقل  وقد  جديدة.  ا�شتيطان  م�شاريع 

اإىل  والن�شمام  الئتالف  عن  بالن�شقاق  التهديد  عن  نف�شه  هو  �شيكف  ا�شتيطان،  م�رسوع  اإقرار 

املعار�شة.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/6/14

“ال�شهيونية الدينية” و�شاكيد خارج الكني�شت ا�شتطالع: بن غفري يعزز قوة 

حزب  خو�ش  اأن  الأحد،  اليوم،  م�شاء  نتائجه  ن�رست  الإ�رسائيلي،  العام  للراأي  ا�شتطالع  اأظهر 

ال�شهيونية الدينية لالنتخابات برئا�شة الكهاين اإيتمار بن غفري، قد يرفع متثيل احلزب يف الكني�شت 
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اإىل 13؛ يف حني يف�شل �شواء املع�شكر الذي يقوده الليكود بزعامة بنيامني نتنياهو، اأم املع�شكر املناف�ش 

يف احل�شول على اأغلبية متكن من ت�شكيل حكومة.

وبنّي ال�شتطالع اأن خو�ش حزب مريت�ش النتخايات برئا�شة زهافا غلوؤون، قد ميكنه من عبور 

ن�شبة احل�شم واحل�شول على 5 مقاعد برملانية، وذلك على ح�شاب حزب العمل الذي ينخف�ش متثيله 

اإذا ما تراأ�ش يائري غولن   4 7 مقاعد ومريت�ش على  العم على  اأع�شاء كني�شت؛ يف حني يح�شل   6 اإىل 

قائمة مريت�ش لو جرت انتخابات الكني�شت اليوم.

وفيما حتافظ القائمة امل�شرتكة - التي تعّد خارج ال�شطفافات ال�شيا�شية للمع�شكرات الإ�رسائيلية - 

يف جميع احلالت على متثيلها احلايل، 6 مقاعد، بالرغم من تراجعها اإىل 5.6، بح�شب نتائج ا�شتطالع 

على  وحت�شل   ،%3.25 احل�شم،  ن�شبة  عبور  يف  �شاكيد  اأيليت  برئا�شة  ميينا  حزب  يف�شل   ،13 القناة 

2.9% من اأ�شوات الناخبني.

جاءت نتائج ال�شتطالع، مع فح�س �شيناريوهات خمتلفة، على النحو الآتي:

مع�شكر  يح�شل  مريت�ش؛  حزب  قائمة  وغلوؤون  الدينية  ال�شهيونية  قائمة  غفري  بن  تراأ�ش  ما  اإذا 

8 مقاعد، ويهدوت  13 مقعداً، �شا�ش  الدينية  ال�شهيونية  32 مقعداً،  الليكود  60 مقعداً:  نتنياهو على 

هتوراة 7 مقاعد.

مقعداً   54 على  فتح�شل  احلالية،  احلكومة  ت�شكل  التي  الأحزاب  املناوئ،  املع�شكر  اأحزاب  اأما 

بيتنا” “اإ�رسائيل  مقعداً،   11 حدا�شا  تيكفا   - لفان  كاحول  مقعداً،   22 عتيد  يي�ش  كالآتي:   موزعة 

6 مقاعد، العمل 6 مقاعد، مريت�ش 5 مقاعد، القائمة املوحدة 4 مقاعد.

ال�شهيونية  حزب  �شموتريت�ش  بت�شلئيل  وتراأ�ش  مريت�ش  حزب  قائمة  غلوؤون  تراأ�شت  ما  واإذا 

ال�شهيونية  مقعداً،   34 الليكود  كالآتي:  موزعة  مقعداً   59 على  نتنياهو  مع�شكر  يح�شل  الدينية؛ 

الدينية 10 مقاعد، �شا�ش 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة 7 مقاعد.

كاحول  مقعداً،   22 عتيد  ي�ش  كالآتي:  موزعة  مقعداً   55 على  املناف�ش  املع�شكر  �شح�شل  حني  يف 

لفان - تيكفا حدا�شا 12 مقعداً، “اإ�رسائيل بيتنا” 6 مقاعد، العمل 6 مقاعد، مريت�ش 5 مقاعد، القائمة 

املوحدة 4 مقاعد.

موقع عرب 48، 2022/7/17

�شاكيد وهندل يتو�شالن لتفاق خلو�س انتخابات الكني�شت بقائمة موحدة

اليوم  ميينا،  حزب  زعيمة  �شاكيد  اأيليت  الإ�رسائيلية  الداخلية  وزيرة  اأعلنت  خا�شة:  ترجمة 

اآرت�ش،  ديرخ  كتلة  من  هندل  يوعاز  ال�شابق  الت�شالت  وزير  مع  اتفاق  اإىل  تو�شلها  عن  الأربعاء، 

خلو�ش انتخابات الكني�شت الإ�رسائيلي املقبلة واملقررة يف الأول من ت�رسين الثاين/ نوفمرب، يف قائمة 

موحدة. وبح�شب موقع �شحيفة ي�رسائيل هيوم العربية، فاإن فرق التفاو�ش من اجلانبنَي اتفقا على 

اليوم. وقالت  التوقيع بعد اجتماع �شيعقد يف وقت لحق  البنود، واأن الطرَفني على و�شك  الكثري من 
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اأ�رسع  يف  التفاق  لإغالق  جهدهم  ق�شارى  يبذلون  اإنهم  هندل،  مع  م�شرتكة  ت�رسيحات  يف  �شاكيد 

وقت ممكن من اأجل جلب روح جديدة اإىل “اإ�رسائيل”.

 2022/7/27 القد�س، القد�س، 

مو�شيه �شعدة: من “ماحا�س” اإىل حزب �شموتريت�س وبن غفري

الإ�رسائيلية  الق�شاء  وزارة  يف  ال�رسطة  اأفراد  مع  التحقيقات  ق�شم  لرئي�ش  ال�شابق  النائب  يعتزم 

“ماحا�ش”، مو�شيه �شعدة، الرت�شح �شمن قائمة ال�شهيونية الدينية لنتخابات الكني�شت املقبلة.

اأن هذه القائمة اليمينية الأكرث تطرفاً يف الكني�شت، وت�شم حزب عوت�شما يهودي برئا�شة  ويذكر 

كهانا،  مئري  احلاخام  اأ�ش�شها  التي  الفا�شية  كاخ  حركة  عن  املنبثقة  غفري،  بن  اإيتمار  الكني�شت  ع�شو 

الذي دعا يف الثمانينيات اإىل طرد العرب من فل�شطني التاريخية كلها.

ال�شهيونية  قائمة  يف  ال�شابع  املكان  يف  برت�شيحه  يق�شي  اقرتاحاً  الثالثاء،  اأم�ش  �شعدة،  وتلقى 

الدينية. ويبدو اأن م�شدر هذا القرتاح هو رئي�ش القائمة، ع�شو الكني�شت بت�شلئيل �شموتريت�ش.

موقع عرب 48، 2022/8/3

اآيزنكوت يخو�س انتخابات الكني�شت بقائمة واحدة مع جانت�س و�شاعر

الدخول  قرر  اأنه  الأحد،  يوم  اآيزنكوت،  غادي  ال�شابق،  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  اأعلن 

 - لفان  كاحول  قائمة  اإىل  ان�شمامه  خالل  من  الكني�شت  انتخابات  وخو�ش  ال�شيا�شي  املعرتك  اإىل 

“املع�شكر  القائمة اجلديدة ت�شمية  تيكفا حدا�شا بقيادة بني جانت�ش وجدعون �شاعر. و�شيطلق على 

الوطني”.

جانت�ش،  بني  الأمن،  وزير  الوطني  املع�شكر  “�شيقود  اأنه  اجلانبني  عن  �شادر  بيان  يف  وجاء 

و�شيو�شع وزير الق�شاء، جدعون �شاعر، يف املكان الثاين، وامليجور جرنال غادي اآيزنكوت يف املكان 

الثالث”.

وم�شتقرة  وا�شعة  وطنية،  حكومة  لت�شكيل  اأ�شا�شاً  الوحدة  هذه  “�شت�شكل  اأنه  البيان  واأ�شاف 

َلأِْم ال�رسخ بني اأجزاء املجتمع الإ�رسائيلي ودفع  �شتوؤدي اإىل اإنهاء الأزمة ال�شيا�شية املتوا�شلة، واإىل 

م�شالح دولة اإ�رسائيل القومية، يف الأمن والقت�شاد والأمن الداخلي والرتبية والتعليم”.

النتخابات  بعد  اأنه  تقرر  ال�شبت،  اأم�ش،  م�شاء  ُوقع  الذي  التفاق  اإطار  “يف  اأنه  البيان  وتابع 

مبا�رسة �شيبداأ “املع�شكر الوطني” بتنظيم موؤ�ش�شاته واإجراء انتخابات داخلية دميقراطية ا�شتعداداً 

من  الأول  يف  �شتجري  التي  القادمة،  النتخابات  تلي  لنتخابات  اأي   ،”26 الـ  الكني�شت  لنتخابات 

ت�رسين الثاين/ نوفمرب املقبل. وان�شحب ع�شو الكني�شت متان كهانا، اليوم ]الأحد[، من حزب ميينا 

واأعلن ان�شمامه اإىل القائمة اجلديدة.

موقع عرب 48، 2022/8/14 
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اليمني املتطرف يهاجم لبيد لدعمه حّل الدولتني

مع التقدم يف معركة النتخابات الإ�رسائيلية العامة، ي�شتعد اليمني املعار�ش حلملة دعائية �رس�شة 

�شّد رئي�ش الوزراء يائري لبيد، ب�شبب ت�رسيحات ُن�شبت اإليه، يقول فيها اإنه يف حال انتخابه جمدداً 

�شي�شعى لدفع اجلهود ال�شلمية وفق حّل الدولتني.

�شموتريت�ش  بت�شلئيل  النائبنَي  بقيادة  الدينية،  ال�شهيونية  حتالف  اأن  يت�شح  اأخرى،  جهة  من 

توحيد  على  ليعينه  �شنوات  ب�شع  قبل  املعار�ش  الليكود  حزب  رئي�ش  اأقامه  الذي  غفري،  بن  واإيتمار 

امل�شتوطنني وراءه، بداأ ينه�ش من حجم نتنياهو نف�شه، اإذ متكن من تقلي�ش قوته النتخابية مبقعدين.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/8/20

اليمني الإ�رسائيلي يتهم ال�شلطة الفل�شطينية ورئي�شها بالتاأثري على انتخابات الكني�شت

�شاكيد،  اإيليت  الداخلية  وزيرة  بقيادة  ال�شهيونية،  الروح  حزب  هاجم  جملي:  نظري   - اأبيب  تل 

فرج،  ماجد  لديه،  املخابرات  ورئي�ش  مازن(،  )اأبو  عبا�ش  حممود  ورئي�شها،  الفل�شطينية  ال�شلطة 

من الأول  يف  �شتجري  التي  الإ�رسائيلية”  الربملانية  النتخابات  على  التاأثري  “حماولة   بدعوى 

ت�رسين الثاين/ نوفمرب القادم.

اأحزاب  قادة  مع  حدة،  على  كل  وفرج،  عبا�ش  اأجراها  التي  اللقاءات  ب�شبب  الهجوم  هذا  وجاء 

الدميوقراطية  اجلبهة  ممثل  عودة،  اأمين  القائمة  رئي�ش  الوطنية،  العربية  لالأحزاب  امل�شرتكة  القائمة 

لل�شالم وامل�شاواة، ورئي�ش الكتلة الربملانية، �شامي اأبو �شحادة، ممثل حزب التجمع الوطني، ونائب 

اإمكانية  يف  التداول  خاللها  وجرى  للتغيري.  العربية  احلركة  رئي�ش  الطيبي،  اأحمد  الكني�شت،  رئي�ش 

وخو�ش  الن�شقاق  عن  بالمتناع  �شحادة  اأبو  واإقناع  امل�شرتكة  القائمة  تفكيك  وعدم  ال�شف  وحدة 

النتخابات بقائمة منفردة.

احلالت  من  كثري  ويف  علناً  تتم  لأنها  الإ�رسائيلية،  للمخابرات  معروفة  اللقاءات  هذه  غالبية  وُتعّد 

النتخابات،  موعد  اقرتاب  ب�شبب  ولكن  والإ�رسائيلية.  الفل�شطينية  الإعالم  و�شائل  يف  عنها  ين�رس 

يحاول اليمني الإ�رسائيلي ا�شتغاللها �شّد مناف�شيه اليهود، و�رسكائهم العرب، و�شّد الي�شار. وقال 

الفل�شطينية ال�شلطة  رئي�ش  مع  امل�شرتكة”  “القائمة  لأع�شاء  ال�رسية  “اللقاءات  اإن  �شاكيد،   حزب 

يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  تورط  تثبت  فرج،  ماجد  الفل�شطينية  املخابرات  ورئي�ش  عبا�ش  حممود 

النتخابات يف اإ�رسائيل واإحلاقها ال�رسر بالدميقراطية يف اإ�رسائيل”.

اللقاءات مع عبا�ش وعّدها ت�رسفاً  الليكود برئا�شة بنيامني نتنياهو، بياناً دان فيه  واأ�شدر حزب 

اإ�رسائيل  “الذين يتاآمرون معاً على تغيري منط الناخبني يف  اأع�شاء الكني�شت العرب  خطرياً منه ومن 

ملنع عودة اليمني احلقيقي اإىل احلكم”. وراأى الليكود هذه “املوؤامرة” مبثابة “عملية اإرهاب �شيا�شي 

املو�شوع  يف  للتحقيق  واملخابرات  ال�رسطة  اإىل  �شيتوجه  اأي�شاً  هو  اأنه  واأكد  الكلمة”.  تعنيه  ما  بكل 

و“معاقبة كل من ي�شتحق العقاب يف هذه اجلرمية”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/8/23
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الإ�رسائيليون “اأكرث ميينية” مع اقرتاب انتخابات ت�رسين الثاين/ نوفمرب

الناخبني  قاعدة  اأن  عن  للدميوقراطية،  الإ�رسائيلي  املعهد  اأجراه  جديد  راأي  ا�شتطالع  ك�شف 

62% الآن، واأن ن�شف  اإىل   2019 اأبريل  46% قبل انتخابات ني�شان/  اليمينيني، منت من  اليهود من 

الإ�رسائيليني ل ينوون تغيري اأحزابهم، و�شي�شوتون يف النتخابات املقبلة يف الأول من ت�رسين الثاين/ 

نوفمرب، كما �شّوتوا يف النتخابات ال�شابقة يف اآذار/ مار�ش 2021.

الي�شار  اأن  اإل  ال�شيا�شي”،  “الو�شط  ح�شاب  على  الغالب  يف  كان  اليميني  النمو  اإن  التقرير،  وقال 

ي�شهد تراجعاً اأي�شاً. وتقل�ش حجم الو�شط بت�شع نقاط مئوية وعدد الذين يَرْون اأنف�شهم “ي�شاريني” 

6% فقط تغيري  ب�شت نقاط. وبح�شب نتائج موؤ�رس ال�شوت الإ�رسائيلي ل�شهر اآب/ اأغ�شط�ش، يعتزم 

%25 من  يقرب  ما  اأن  حني  يف  خمتلفة،  كتلة  يف  حلزب  الت�شويت  خالل  من  ال�شيا�شية   التحالفات 

ما يزالون مرتددين يف التوجه نحو انتخابات 1 ت�رسين الثاين/ نوفمرب.

و�شنّف امل�شتطلعون “اأجندة احلزب القت�شادية” على اأنها العامل الأهم، با�شتثناء اأن�شار حزب 

الليكود املتحالف مع الكتلة اليمينية، الذين قالوا، اإن هوية زعيم احلزب هي العامل الأهم يف الت�شويت 

78% من موؤيدي اأحزاب املعار�شة يعتزمون الت�شويت للحزب  لهذا احلزب. واأظهر ال�شتطالع، اأن 

للت�شويت  يخططون  اإنهم  احلاكم،  الئتالف  ناخبي  من  فقط   %43.5 قال  بينما  اأخرى،  مرة  نف�شه 

للقائمة  �شّوتوا  الذين   ،%61 العرب،  الناخبني  غالبية  فاإن  ال�شتطالع،  وبح�شب  نف�شه.  للحزب 

امل�شرتكة يف النتخابات الأخرية، قالوا، اإنهم �شي�شّوتون على نحو م�شابه يف هذه النتخابات اأي�شاً، 

45% فقط من ناخبي القائمة املوحدة برئا�شة من�شور عبا�ش، اإنهم �شي�شوتون للحزب  يف حني قال 

مرة اأخرى يف ت�رسين الثاين/ نوفمرب.

ميني... ي�شار... و�شط

يفعل  كما  ال�شيا�شية،  ميولهم  عن  القرتاع  �شنِّ  يف  هم  الذين  الإ�رسائيلي  املعهد  ا�شتطالع  و�شاأل 

جري امل�شح لأول مرة، عّرف 39% من الناخبني اليهود عن 
ُ
يف ا�شتطالعاته، ففي �شنة 1986 عندما اأ

اأنف�شهم باأنهم ميينيون، وقال 25%، اإنهم و�شطيون، و23% راأوا اأنف�شهم ي�شاريني. ويف ال�شتطالع 

جري يف �شنة 1995، وهي �شنة اغتيال رئي�ش الوزراء اإ�شحاق رابني، عّرف 36% عن اأنف�شهم 
ُ
الذي اأ

باأنهم ي�شاريون، و29% راأوا اأنف�شهم ميينيني، وقال 28% اإنهم و�شطيون.

بعد  كان   1995 �شنة  يف  جري 
ُ
اأ الذي  ال�شتطالع  اإن  النتائج،  بتحليل  قام  الذي  عنابي،  اأور  وقال 

على  الي�شار  فيه  تفّوق  الذي   1986 �شنة  منذ  الوحيد  العام  وكان  الغتيال،  عملية  من  ق�شري  وقت 

اليمني. ولحظ ال�شتطالع ال�شنوي، اأن الو�شط مل يتفوق قط على اليمني يف ال�شنوات ال�شابقة، ولكنه 

2011، عندما كانت الحتجاجات الجتماعية  2000، با�شتثناء �شنة  بداأ يتفوق على الي�شار منذ �شنة 

والقت�شادية يف اأوجها؛ اإذ بلغت ن�شبة الناخبني الذين راأوا اأنف�شهم ميينيني 45%، بينما بلغت ن�شبة 

 .%22 28%، يف حني بلغت ن�شبة من يَرْون اأنف�شهم و�شطيني  الناخبني الذين راأوا اأنف�شهم ي�شاريني 

750 و1,200 م�شارك. ي�شمل ا�شتطالع النتماء ال�شيا�شي ما بني 
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اأيديولوجية ميينية متزايدة بني اليهود، فاإن ال�شيا�شة الإ�رسائيلية  اأغلبية  وعلى الرغم من وجود 

مل ت�شتقر حول حكومة قوية قادرة على ال�شمود ملدة اأربع �شنوات. حت�شل الكتلة اليمينية - املتدينة 

بقيادة رئي�ش الوزراء ال�شابق بنيامني نتنياهو على اأكرب ن�شبة ت�شويت، لكن ما يزال من املتوقع اأن 

ينتهي ال�شباق يف الكني�شت يف الأول من ت�رسين الثاين/ نوفمرب بنتائج غري حا�شمة.

العرب كتلة ثالثة

من املركزية  الإح�شاء  دائرة  معطيات  بح�شب  الإ�رسائيليني—%74،  معظم  اأن  حني   ويف 

�شنة 2020—هم من اليهود، اإل اأن الأقلية العربية يف “اإ�رسائيل” التي تبلغ ن�شبتها 22%، تلعب هي 

“كان”،  الإ�رسائيلية  البث  اأجرته هيئة  راأي  ا�شتطالع  واأظهر  ال�شيا�شية.  النتائج  يف  مهماً  دوراً  اأي�شاً 

املعار�شة،  امل�شرتكة  القائمة  فاإن  احلايل،  �شكلهما  يف  العربيني  ال�شيا�شيني  الف�شيلني  بقاء  حال  يف  اأنه 

اأربعة مقاعد �شت�شتخدمها  العربية املوحدة على  القائمة  �شتح�شل على �شتة مقاعد، بينما �شتح�شل 

ائتالف  اإىل  امل�شرتكة  القائمة  ان�شمت  واأن  ي�شبق  الدخول لئتالف حكومي. ومل  املفاو�شات على  يف 

حكومي اإ�رسائيلي، وميكن اعتبارها كتلة ثالثة تفوز مبقاعد على الطاولة يف املناف�شة على احلكم بني 

نتنياهو والتحالف الذي يقوده رئي�ش الوزراء يائري لبيد.

اأدنى  اإىل  ينخف�ش  قد  القرتاع  �شناديق  على  العرب  الناخبني  اإقبال  اأن  نف�شه،  ال�شتطالع  ووجد 

الناخبون  ين�شم  حيث  نوفمرب،  الثاين/  ت�رسين  يف   %39 اإىل  ي�شل  وقد  الإطالق،  على  م�شتوياته 

من  تعاين  اأحزابهم  اأن  كما  النتخابات،  من  �شئموا  الذين  الإ�رسائيليني  الناخبني  جمهور  اإىل  العرب 

ترجمة  عدم  اأ�شباب  من  اأن  اإ�رسائيل”،  اأوف  تاميز  “ذا  موقع  ن�رسه  الذي  التقرير  وعّد  انق�شامات. 

اليمني  بني  امل�شتمرة  النق�شامات  م�شتقرة،  �شيا�شية  اأغلبية  اإىل  اليهودية  الأيديولوجية  الأغلبية 

الأيديولوجي حول من يجب اأن يقود الكتلة.

ميني منق�شم ب�شبب نتنياهو

ومن بني الناخبني اليهود الذين يرون اأنف�شهم ميينيني يف الأغلبية البالغة 62%، اأ�شخا�ش ميينيون 

اأيديولوجياً، لكنهم يدعمون املر�شحني الذين لن يتحالفوا مع نتنياهو ب�شبب حماكمة الف�شاد اجلارية 

مع  الآن  اندمج  الذي  �شاعر،  جدعون  يقوده  الذي  اجلديد  الأمل  حلزب  ناخبون  بينهم  ومن  �شّده. 

“اإ�رسائيل  “ميني - و�شط”، وناخبو حزب  اأبي�ش الذي يرتاأ�شه بني جانت�ش، يف حتالف  حزب اأزرق 

بيتنا” بزعامة اأفيجدور ليربمان، الذي ميتنع هو اأي�شاً عن ال�رساكة مع رئي�ش الوزراء نتنياهو.

الذي يقوده بني جانت�ش،  لفان  الذي يقوده يائري لبيد وكاحول  الو�شط ي�ش عتيد  وكان حلزَبي 

 ،%55 عتيد،  ي�ش  ناخبي  فغالبية  اليمني.  اأ�شوات  من  ذلك  يف  مبا  الناخبني  اأ�شوات  من  نطاق  اأو�شع 

اأنف�شهم  منهم   %24 وراأى  ي�شاريون  اإنهم   %21 قال  فيما  ال�شيا�شي،  الو�شط  من  اأنف�شهم  يَرْون 

من  الأكرب  اجلزء  كان  حيث  اليمني؛  اإىل  اأكرث  فيميل  لفان  كاحول  حزب  يف  النق�شام  اأما  ميينيني. 

الناخبني، 49%، يف الو�شط، و18% يف الي�شار، و33% يف اليمني.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/9/30
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الق�صائية الإ�صرائيلية

بن غفري يطالب بالعودة لعمليات الغتيال واإقرار عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات

تل اأبيب: طالب ع�شو الكني�شت من ال�شهيونية الدينية، اإيتمار بن غفري، حكومة الحتالل بالعودة 

اإىل �شيا�شة الغتيالت واإقرار عقوبة الإعدام بحق الفل�شطينيني منفذي العمليات.

خالل  الأول،  اأم�ش  قتل  الذي  دميينتمان،  يهودا  امل�شتوطن  جنازة  يف  م�شاركته  خالل  ذلك  جاء 

عملية نابل�ش قرب م�شتوطنة حوم�ش. وقال املتطرف بن غفري: “من ال�رسوري ويجب على احلكومة 

تنتقم  اأن  احلكومة  على  يجب  ذلك،  من  والأهم  حوم�ش،  يف  وال�شتيطان  البناء  تعزز  اأن  الإ�رسائيلية 

ملقتل يهودا، اجلمهور يطالب بالنتقام”.

2021/12/17 القد�س، القد�س، 

4% فقط من اعتداءات املتطرفني اليهود تنتهي باتهام “هاآرت�س”: 

يف وقت ُك�شف فيه عن اعتداء جديد نفذه متطرفون يهود �شّد العرب، يف مدينة كفر قا�شم، ن�رست 

الأمر  العتداءات؛  تت�شاهل بطريقة فظة مع هذه  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  باأن  تفيد،  اإح�شائيات ر�شمية 

الذي ي�شجع املتطرفني على تكرار اعتداءاتهم.

عرب  �شّد  يهود  بها  يقوم  التي  اجلرمية  ملفات  من  فقط،   %3.8 فاإن  ال�رسطة،  بيانات  وح�شب 

والتي  للعرب،  والعداء  الكراهية  خلفية  على  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  اأو  “اإ�رسائيل”  يف  فل�شطينيني 

2018-2020، انتهت بالئحة اتهام. ويعني ذلك بالأرقام املطلقة، اأنه مّت فتح  مّت فتحها بني ال�شنوات 

مّت  حني  يف  اتهام،  بلوائح  انتهت  فقط،  منها،   10 لكن  عرب،  على  يهودية  اعتداءات  حول  ملفاً   263

اإغالق 221 ملفاً من دون حما�شبة املعتدين.

فيها  و�شل  ملفات  ت�شمل  الإح�شائيات،  هذه  اأن  منه،  تبنّي  حتقيقاً،  “هاآرت�ش”  �شحيفة  واأجرت 

لتقدمي  فل�شطيني  فيها  جاء  حالت  اأو  انتهائه،  من  طويل  وقت  بعد  احلدث  موقع  اإىل  ال�رسطة  رجال 

�شكوى، لكنه ُمنع لب�شع �شاعات من الدخول اإىل مركز ال�رسطة. وذريعة “فاعل جمهول”، التي تعني 

اأن ال�رسطة مل تنجح يف العثور على املجرم، �شائعة جداً يف ملفات من هذا النوع، تك�شف عنه بيانات 

مّت  قدمتها،  التي  ال�شكاوى  من   %92 فاإن   ،2020-2005 بني  الفرتة  يف  اأنه  ق�شاء”،  “يوجد  منظمة 

اإغالقها من دون لوائح اتهام.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/2/8



44

دور تيار ال�سهيونية الدينية وتاأثريه على ال�سيا�سة الإ�سرائيلية 2020–2022

احلكومة الإ�رسائيلية ت�شادق على تعيني غايل بهاراف - ميارا م�شت�شارة ق�شائية

الإثنني، على تعيني املحامية غايل بهاراف - ميارا م�شت�شارة  �شادقت احلكومة الإ�رسائيلية يوم 

و�شتكون  املا�شي.  ال�شهر  نهاية  يف  مهامه  اأنهى  الذي  مندلبليت،  لأفيحاي  خلفاً  للحكومة  ق�شائية 

بهاراف - ميارا املراأة الأوىل التي تتوىل هذا املن�شب.

وعملت بهاراف - ميارا 30 عاماً يف النيابة العامة املدنية يف منطقة تل اأبيب. وُعينت يف �شنة 2008 

يف من�شب املدعية العامة ملنطقة تل اأبيب، وقبل ذلك اأقامت واأدارت الدائرة الإدارية يف النيابة العامة. 

واأنهت يف �شنة 2016 عملها يف النيابة وعملت كم�شت�شارة يف مكتب حمامني خا�ش. وكانت بهاراف - 

ميارا املر�شحة املف�شلة بني �شائر املر�شحني ملن�شب امل�شت�شارة الق�شائية لدى وزير الق�شاء، جدعون 

ومو�شوعي،  مهني  ب�شكل  جتَر  مل  الإجراءات  باأن  انتقادات  ميارا   - بهاراف  اختيار  ورافق  �شاعر. 

واأنه مّت فتح املجال لتعيينها وفقاً لأهواء �شاعر. 

موقع عرب 48، 2022/2/7

“الأق�شى” “جهراً” يف  حمكمة اإ�رسائيلية ت�شمح لليهود بال�شالة 

بال�شماح  اأولياً  حكما  الأحد،  الإ�رسائيلية،  ال�شلح  حمكمة  اأ�شدرت  عموري:  �شعيد  القد�ش- 

اأثناء اقتحامهم  الركوع يف  بـ“�شوت عاٍل” والقيام مبا ي�شبه  التلمودية  باأداء �شلواتهم  للم�شتوطنني 

عليه  اطلعت  قراراها،  يف  املحكمة  وراأت  املحتلة.  ال�رسقية  القد�ش  مدينة  يف  الأق�شى  امل�شجد  لباحات 

يا  ا�شمع  وتعني  ي�رسائيل”  “�شيماع  العربية  باللغة  ي�شيحون  عال؛  ب�شوت  ال�شالة  اأن  الأنا�شول، 

خُمالً  اعتباره  اأو  جترميه  ميكن  ل  اأمر  الأق�شى،  امل�شجد  داخل  الأر�ش  على  والإنحناء  “اإ�رسائيل”، 
م�شتوطنني  ثالثة  اعتقال  �شّد  حمامون  قدمه  ا�شتئناف  على  بناء  القرار  و�شدر  املدين.  بال�شلم 

الأق�شى  للم�شجد  اقتحامهم  اأثناء  يف  الأر�ش  على  وانحنوا  عاٍل  ب�شوت  �شلوات  اأدوا  اإ�رسائيليني 

الأ�شبوع املا�شي. وراأت املحكمة اأن ما قام به امل�شتوطنون الثالثة يف اأثناء اقتحامهم للم�شجد الأق�شى 

خال�شة  يف  وجاء  بالنظام.  اإخالل  اأو  ا�شطراب  اإيل  يوؤدي  قد  جانبهم  من  �شلوك  وجود  على  يدل  ل 

القرار اأنه ُي�شمح جلميع �شكان “اإ�رسائيل” بال�شعود اإىل احلرم القد�شي وممار�شة �شعائرهم الدينية.

2022/5/22 وكالة الأنا�شول لالأنباء، 

املتطرف بن غفري يتوّعد بتمرير قانون لإعدام الأ�رسى

الأ�رسى،  لإعدام  قانون  مترير  اإىل  بال�شعي  غفري  بن  اإيتمار  املتطرف  الكني�شت  ع�شو  توّعد 

الإ�رسائيلي،  املتطرف  وقال  اأغلبية.  على  اليمني  اأحزاب  ح�شول  حال  املقبلة؛  الكني�شت  جل�شة  خالل 

تعقيباً  ذلك  ياأتي  ال�شجون”.  يف  زيارتهم  من  بدلً  القبور  يف  الأ�رسى  زيارة  يتم  لأن  “�شن�شعى 
ا�شتئناف  ت�شمن  تفاهم  �شيغة  اإىل  التو�شل  عن  ليف  بار  عومري  الداخلي  الأمن  وزير  اإعالن  على 
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زيارات اأع�شاء الكني�شت لل�شجون مبا يف ذلك الأ�رسى الفل�شطينيني. وذكرت القناة ال�شابعة العربية 

اأع�شاء  زيارات  ل�شتئناف  العودة  و�شيتم  ليفي  ميكي  الكني�شت  رئي�ش  مع  مّت  املذكور  التوافق  اأن 

الكني�شت لل�شجون ابتداًء من الإثنني القادم.

2022/7/25 موقع املركز الفل�شطيني لالإعالم، 

املحكمة العليا الإ�رسائيلية ترتاجع عن قرار باإخالء البوؤرة ال�شتيطانية “ميت�شبي كراميم”  

اتخذته  �شابق  قرار  عن  الأربعاء،  الإ�رسائيلية،  العليا  املحكمة  تراجعت  جمادلة:  حممود  حترير 

يق�شي باإخالء البوؤرة ال�شتيطانية ميت�شبي كراميم ب�شبب بنائها يف اأرا�ش مبلكية فل�شطينية خا�شة، 

45 وحدة ا�شتيطانية على الأقل  �شمال �رسق رام اهلل، يف ال�شفة الغربية املحتلة. وت�شم البوؤرة نحو 

54 عائلة من امل�شتوطنني ومقامة على اأرا�شي فل�شطينية خا�شة.  وت�شكنها نحو 

موقع عرب 48، 2022/7/27
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املوؤ�ص�صتني الأمنية والع�صكرية

وثائق تك�شف اأن اجلي�س الإ�رسائيلي عمل كاأداة للم�شتوطنني لرتحيل البدو الفل�شطينيني

تبنّي  عاماً،   40 نحو  اإىل  تعودان  وثيقتني  الإ�رسائيلية،  ال�شالم  قوى  من  اثنتان  ك�شفت  اأبيب:  تل 

منهما اأن اجلي�ش الإ�رسائيلي جعل من تدريباته الع�شكرية اأداة بيد القيادة ال�شيا�شية املتطرفة لرتحيل 

الفل�شطينيني البدو، جنوب ال�شفة الغربية، من دون اأن يكون بحاجة اإىل هذه املناطق. واأكدت م�شادر 

على  املطروحة  الدعوى  يف  الفل�شطينيني  �شي�شاعد  الك�شف  هذا  اأن  الآن”،  “�شالم  حركة  يف  ق�شائية 

الإجراءات.  الأول من هذه  امل�شتفيد  اليهودي  ال�شتيطان  يَرْون فيها  التي  الدولية،  حمكمة اجلنايات 

الإ�رسائيلي،  الزراعة  اأن وزير  الدولة”،  “اأر�شيف  العثور عليها يف  مّت  التي  الوثائق  ويت�شح من هذه 

يطا،  منطقة  اأرا�شي  عن  الإعالن  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  من  طلب  �شارون،  اأريل   ،1981 �شنة  حينذاك، 

مناطق تدريبات بالنريان احلية، معلالً اأن هذه اخلطوة “�شتوقف انت�شار عرب اجلبل”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/8/10

200 �شجرة بال�شفة اجلي�س الإ�رسائيلي يحمي امل�شتوطنني يف حملتهم لقتالع 

جي�ش  حماية  حتت  اأقدموا،  م�شتوطنني  اإن  الغربية  بال�شفة  ِبديا  بلدة  يف  حملية  م�شادر  قالت 

الحتالل الإ�رسائيلي، على اقتالع 200 �شجرة يف منطقتي ِخلة عليان وح�ّشان يف البلدة.

من اأكرث  با�شتعادة  قرار  �شدر  قد  كان  اأنه  معايل  خالد  ال�شتيطان  �شوؤون  يف  الباحث   وذكر 

القرارات  تلك  اآخر  “كان  واأو�شح  الفل�شطينيني،  املزارعني  ل�شالح  اأر�ش من خلة ح�شان  100 قطعة 

الإ�رسائيلية  ال�رسكات  اأن  اإىل  واأ�شار  الأرا�شي”.  من  دومناً   17 م�شاحة  با�شتعادة  �شهر  حوايل  قبل 

قامت بتزوير 1,300 دومن واأكرث من 142 قطعة اأر�ش من عقود البيع يف املنطقة بح�شب توثيق هيئة 

مقاومة اجلدار.

وجي�ش  امل�شتوطنني  اإن  دغل�ش،  غ�شان  ال�شفة،  �شمال  ال�شتيطان  ملف  م�شوؤول  قال  جهته،  من 

6,500 �شجرة زيتون ولوزيات يف مناطق خمتلفة من  العام احلايل نحو  بداية  اقتلعوا منذ  الحتالل 

ال�شفة.

موقع اجلزيرة.نت، الدوحة، 2020/9/20

حاخام يحتج على تغيري اإجراءات الدفن يف املقابر الع�شكرية

فاي�ش،  ي�رسائيل  الإ�رسائيلي،  للجي�ش  ال�شابق  الرئي�شي  الع�شكري  احلاخام  قال  �شاهر:  بالل 

باإخراج  يهود  جنود  ذوو  يرغب  اأن  يخ�شى  اإنه  الثالثاء،  اليوم،  “كان”  الإ�رسائيلية  العامة  لالإذاعة 

اأبنائهم من القرب يف املقربة الع�شكرية، ب�شبب دفن جنود غري يهود اإىل جانب جنود يهود.

موقع عرب 48، 2020/11/3
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تعليم ودرا�شة التوراة... �شالح الفتيات للتهرب من اخلدمة الع�شكرية يف اجلي�س الإ�رسائيلي

تدريجي  بانخفا�ش  لالإح�شاء  املركزي  املكتب  تقرير  اأفاد  وتد:  حم�شن  حممد   - املحتلة  القد�ش 

وياأتي  دينية.  لأ�شباب  الإ�رسائيلي  الدفاع  جي�ش  يف  املجندات  اليهوديات  الفتيات  عدد  يف  ووا�شح 

الوحدات  خمتلف  اإىل  والن�شمام  لالنخراط  الفتيات  اأمام  الباب  فتح  من  الرغم  على  النخفا�ش  هذ 

الع�شكرية، مبا يف ذلك الوحدات القتالية واملدرعات و�شالح اجلو.

من  وا�شعة  جمموعة  بني  عام  كل  جترى  النطاق  وا�شعة  معمقة  م�شوحات  على  البيانات  وتعتمد 

ب�شاأن  املتاحة  للمعلومات  �شمولية  الأكرث  امل�شدر  وت�شكل  وامراأة،  رجل   7,500 من  مكونة  ال�شكان 

هذه الق�شية التي تظهر ارتفاع ن�شبة التدين يف املجتمع الإ�رسائيلي.

اأن اخلدمة الإجبارية للفتيات يف  33% من جنود اجلي�ش الإ�رسائيلي، علماً  وت�شكل الفتيات حاليا 

اأو  الزواج  مثل  اأ�شباب،  لعدة  الع�شكرية  اخلدمة  من  املراأة  اإعفاء  ميكن  بحيث  �شهراً،   24 هي  اجلي�ش 

احلمل اأو الأمومة اأو لأ�شباب دينية.

20 األف طلب للح�شول على الإعفاء من اخلدمة الع�شكرية، مما ي�شري اإىل  ويقدم �شنوياً ما معدله 

خمتلف  تقدمه  الذي  النطاق  على  فعال  غري  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يف  املتدينات  الفتيات  جتنيد  اجتاه  اأن 

احلكومية. الهيئات 

موقع اجلزيرة.نت، 2021/2/5

“العليا الإ�رسائيلية”: اجلي�س الإ�رسائيلي يتيح للم�شتوطنني خرق القانون

على  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  لقيادة  �شديدة  انتقادات  الإ�رسائيلية  العليا  املحكمة  يف  ق�شاة  ثالثة  وّجه 

ي�شمح  اجلي�ش  اأن  املداولت  تلخي�ش  يف  وجاء  الغربية.  ال�شفة  �شمال  الواقعة  املناطق  يف  �شلوكها 

من  الفل�شطينيني  مينع  نف�شه  الوقت  ويف  للقانون،  خمالف  ب�شكل  مناطق  يدخلوا  باأن  للم�شتوطنني 

اأرا�شيهم. دخول 

بوا�شطة  الفل�شطينية،  برقة  قرية  من  مواطناً   13 رفعها  دعوى  يف  التداول  خالل  ذلك  وجاء 

الإ�رسائيلي  القانون  “يي�ش دين”، يوجد عدل، طالبت فيها بتطبيق  اإ�رسائيلية تدعى  جمعية حقوقية 

 املعروف بقانون النف�شال، الذي �شّن يف �شنة 2005، ومبوجبه مّت الن�شحاب من قطاع غزة واإخالء

21 م�شتوطنة فيه، وكذلك الن�شحاب واإخالء اأربع م�شتوطنات يف �شمال ال�شفة الغربية. وال�شبب يف 

اأنه مّت اإخالوؤها، والأرا�شي  ذلك هو اأن امل�شتوطنني اليهود يدخلون اإىل امل�شتوطنة حوم�ش املفرت�ش 

املجاورة  القرى  من  وغريها  برقة،  قرية  اأهايل  ميلكها  فل�شطينية  اأرا�ٍش  وهي  لها،  تابعة  كانت  التي 

الفل�شطينيني  على  اعتداءات  ينفذون  بل  بذلك،  يكتفون  ول  ونابل�ش.  جنني  بني  الطريق  �رسق  وتقع 

وعلى مزارعهم وحقولهم. وكل ذلك بحماية اجلي�ش.
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وطالبت منظمة “يي�ش دين” املحكمة العليا باإلغاء جميع اأوامر وقرارات احلظر على الفل�شطينيني 

ووقف اعتداءات امل�شتوطنني. فيما ردت ال�شلطات الإ�رسائيلية على اللتما�ش بالقول اإن “م�شتوطنة 

حوم�ش مل تعد موجودة منذ عام 2005، اإل اأنها ل تزال مدرجة يف قائمة امل�شتوطنات الإ�رسائيلية يف 

تقع  التي  املنطقة  اإىل  بالدخول  للفل�شطينيني  ُي�شمح  ل  القانونية،  الناحية  من  لذلك،  الغربية.  ال�شفة 

فيها امل�شتوطنة، ب�شبب اأمر الإغالق الع�شكري الذي مينع الفل�شطينيني من دخول جميع امل�شتوطنات 

الإ�رسائيلية”. واأو�شح الرد اأن هناك مدر�شة دينية يهودية يف املكان ي�شمح اجلي�ش بدخولها.

واأثبتت “يي�ش دين” من طرفها اأن هذه املدر�شة، املقامة �شنة 2007، غري قانونية هي اأي�شاً، حتى 

لل�شلطات  النتقادات  ووجهوا  الدعاءات  هذه  معظم  الق�شاة  قبل  وقد  الإ�رسائيلي.  القانون  ح�شب 

يف  الإخفاقات  هذه  ملواجهة  �شيفعلونه  عما  تقريراً  اإعطاءهم  وطلبوا  ال�شيا�شية.  والقيادة  الع�شكرية 

مقبلة. جل�شة 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/10/13

اجلي�س  لإظهار  فا�شلة  اإ�رسائيلية  حماولة  يهودا”:  “نيت�شاح  كتيبة  لتفكيك   دعوات 

     كـ“اأخالقي” 

يهودا”،  “نيت�شاح  كتيبة  تفكيك  اإىل  ع�شكرّيون،  وخرباء  حملّلون  بينها  اإ�رسائيلية،  جهات  دعت 

احلامل  الفل�شطيني  بامل�شّن  الوحدة  جنود  تنكيل  اإثر  وذلك  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  يف  يهودا،  ن�رس 

مهجور  بيت  يف  ا�شت�شهاده  اإىل  اأّدى  ما  جلجليا،  قرية  يف  عاماً،   80 اأ�شعد،  عمر  الأمريكية،  للجن�شية 

بتجنيد  امل�ّش  “عدم  اأجل  من  الدعوات  هذه  وانطلقت  عليه.  العتداء  بعد  وحيداً  هناك  تركوه  حيث 

احلريدمي للجي�ش”، بعد م�شادقة الكني�شت على قانون جتنيد احلريدمي بالقراءة الأوىل اأول اأم�ش.

الأخبار، بريوت، 2022/2/3

حاخامات يهاجمون جي�س الحتالل عقب دمج املجندات بوحدات قتالية

الوحدات  بع�ش  يف  املجندات  بدمج  الحتالل  جي�ش  قيادة  اإقرار  من  اأيام  بعد  عامر:  اأبو  عدنان 

تق�شيم  اإىل  ي�شعى  لأنه  كوخايف،  اأفيف  اجلي�ش  اأركان  هيئة  رئي�ش  يهود  حاخامات  هاجم  القتالية، 

اأن  الن�شاء، زاعمني  اإىل جنب مع  اجلي�ش. وعرّب حاخامات عن رف�شهم خلدمة اجلنود املتدينني جنباً 

هذه اخلطوة خطرية، وتعمل على تقريب اجلي�ش من �شيغة “القبائل املنف�شلة”، لأنه ي�شعى اإىل اإن�شاء 

املزيد من الوحدات الع�شكرية املختلطة من اجلن�شني. ووزع كبار احلاخامات يف ال�شهيونية الدينية، 

مبن فيهم حاييم دروكمان واإيلي �شادان، وثيقة تطالب كوخايف بعدم اإدراج الن�شاء يف وحدات قتالية 

اأخرى يف اجلي�ش، لأنه �شيوؤدي لإن�شاء انق�شام يف هذه الوحدات، وتعمل على الأرجح حلدوث مواقف 

حتظرها ال�رسيعة اليهودية، قا�شدين بذلك العالقات اجلن�شية بني اجلنود واملجندات. 

موقع عربي 21، 2022/6/3
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جنود اإ�رسائيليون يرف�شون اأوامر لوقف اعتداءات امل�شتوطنني على فل�شطينيني

املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  بها  ي�شطدمون  ظاهرة،  من  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  �شباط  من  عدد  �شكا 

وهي مترد جنود يهود على الأوامر التي ميكن اأن توؤدي اإىل �شدام مع امل�شتوطنني اأو اإىل م�شا�ش بهم 

اأو اأرا�شي وممتلكات فل�شطينية. اأو تقييد حريتهم وهم يهاجمون مواطنني فل�شطينيني 

اجلي�ش  جنود  من  عدداً  اإن  الإثنني،  اأم�ش  العربية،  ال�شابعة،  القناة  امل�شتوطنني،  اإذاعة  وقالت 

الإ�رسائيلي رف�شوا تنفيذ الأوامر الع�شكرية على احلواجز يف الطريق املوؤدية اإىل م�شتوطنة حوم�ش، 

�شمال ال�شفة الغربية، لأنهم رف�شوا امل�شا�ش بامل�شتوطنني، وتعاطفوا مع ن�شاطهم.

“مل  اأحد اجلنود رف�ش تفتي�ش �شيارات امل�شتوطنني عندما ُطلب منه ذلك، قائالً:  اإن  وقالت القناة 

نحو  الأقدام  على  م�شياً  امل�شتوطنني  من  عدد  �شار  اأخرى،  حالة  ويف  الأمر”.  لهذا  اجلي�ش  يف  نتجند 

الوقت  ويف  بذلك،  ت�رسيح  على  احل�شول  دون  من  الع�شكري  احلاجز  وعربوا  حوم�ش،  م�شتوطنة 

ذاته، قرر عدد من اجلنود مرافقتهم نحو البوؤرة، من دون اأن ُيطلب منهم هذا الفعل. وعندما طالبهم 

قائدهم العودة رف�شوا الن�شياع لأوامره، وا�شتمروا يف مرافقة جمموعة امل�شتوطنني حلمايتهم.

اإغالق طريق  اأحد اجلنود  اإ�رسائيلية طلب من  اأن قائد قوة ع�شكرية  القناة ال�شتيطانية  واأ�شافت 

و�شول امل�شتوطنني اإىل امل�شتوطنة، اإل اأنه رف�ش تنفيذ الأمر، وقام باإطفاء ال�شيارة وغادر املنطقة.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/7/5
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مع فل�صطينيي الـ 48

 اأحزاب �شهيونية تبحث �شطب تر�شيح هبة يزبك ب�شبب من�شوراتها عن �شمري قنطار ودلل 

      املغربي

هبة  تر�شيح  ب�شطب  طلب  تقدمي  خلفية  على  موقفه  للحكومة  الق�شائي  امل�شت�شار  قدم  النا�رسة: 

يزبك، التجمع الوطني الدميوقراطي/ امل�شرتكة، من قبل اأحزاب الليكود و“اإ�رسائيل بيتنا” وعوت�شما 

يهوديت. وادعى هوؤلء اأن يزبك ل تعرتف بـ“اإ�رسائيل” كـ“دولة يهودية” وتتماثل مع “الإرهاب”.

جاء ذلك على خلفية عدة من�شورات لهبة يزبك على ح�شابها يف في�شبوك واأولها من�شور �شاركت 

بالفدائية  ت�شيد  من�شورات  وتبعته  القنطار”.  �شمري  املجاهد  “املنا�شل  اغتيال  نباأ   2015 �شنة  فيه 

راوي  اأمثال  الداخل  من  الفل�شطينيني  الأ�رسى  بع�ش  ومباركتها  املغربي  دلل  ال�شهيدة  الفل�شطينية 

�شلطاين واأمري خمول و�شامر عي�شاوي.

�شّد  امل�شلح”  “الكفاح  تاأييد  ب�شبب  يزبك  هبة  تر�شيح  ل�شطب  مكان  ل  اأنه  مندلبليت  واأو�شح 

لتو�شيحها  اأي�شاً  اأ�شار  كما  متوا�شلة.  زمنية  فرتات  وخالل  كافية  اأدلة  وجود  لعدم  “اإ�رسائيل” 
كانت  يزبك  مواقف  اأن  زاعماً  انتماءاتهم”،  عن  النظر  بغ�ش  املدنيني  �شّد  للعنف  “الراف�ش  موقفها 

قريبة جداً من “اخلط املحظور”، منوهاً لكون من�شوراتها املذكورة قد قيلت قبل عدة �شنوات.

ويف ردها على امل�شت�شار الق�شائي، اأكدت النائبة يزبك على “مت�شكها باملواقف التي عربت عنها يف 

املقابلة التي ا�شتف�رس عنها امل�شت�شار”. وقالت اإن “القانون الدويل ين�ش على حق ال�شعب الفل�شطيني 

اأن الحتالل هو  التاأكيد على  اأجل التحرر من الحتالل، واإن الحتالل غري �رسعي مع  بالن�شال من 

م�شدر العنف و�شفك الدماء، و�شاأنا�شل واأعمل من اأجل اإنهاء الحتالل وحتقيق ال�شالم العادل”.

2020/1/28 القد�س العربي، لندن، 

اليمني الإ�رسائيلي ي�رسع يف اإجراءات لـالإطاحة بـرئي�س “امل�شرتكة” اأمين عودة من الكني�شت 

بـجمع اليوم  الكني�شت،  الإ�رسائيلي،  الربملان  يف  اليمني  نواب  من  جمموعة  قامت   النا�رسة: 

موؤمتر  يف  م�شاركته  اأثر  على  وذلك  امل�شرتكة  القائمة  رئي�ش  عودة  اأمين  بالنائب  لالإطاحة  توقيعاً   35

اأمام خمططات ال�شم  م�شرتك حلركتَي فتح وحما�ش الأ�شبوع املن�رسم متعلقاً بالوحدة الفل�شطينية 

العن�رسية،  التحري�ش على  له تهمة  نائب توجه  اأي  اإق�شاء  الإ�رسائيلي  القانون  الإ�رسائيلية. ويجيز 

على  كني�شت  ع�شو   70 توقيع  بعد  الإق�شاء  عملية  وتبداأ  “اإ�رسائيل”،  �شّد  امل�شلح  الكفاح  دعم  اأو 

الطلب من اأ�شل 120، من بينهم 10 من كتل املعار�شة. 
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” من  ” و“ي�رسائيل بيتينا  ” ميينا  النواب املوقعني على طلب الإق�شاء هم من حزب  اأن  اإىل  ي�شار 

املعار�شة اإ�شافة اإىل نواب من حزب الليكود احلاكم، و�رّسح �شموتريت�ش من على من�شة الكني�شت 

بالنائب  لالإطاحة  املبادر  �شموتريت�ش  بت�شلئيل  للنائب  لقاء  ويف  القادمة.  الأيام  يف  �شيتزايد  العدد  اأن 

مع  موؤمتر  يف  عودة  م�شاركة  بعد  التواقيع  بجمع  “بداأت  اإعالمية:  ت�رسيحات  يف  اليوم  قال  عودة 

م�شوؤول يف حركة حما�ش. كتبت يف “تويرت” باأنه داعم لالرهاب ولكن ال�شحيح اأنه ماكينة لالإرهاب 

التي تقوم مبعركة عنيفة �شدنا والتي تكلفنا غالياً”.

2020/7/9 القد�س العربي، لندن، 

جانت�س يرتاجع عن “قانون امل�شاواة” مع العرب لك�شب اأ�شوات اليمني

الربملان  الكني�شت،  يف  م�شادر  ك�شفت  للناخبني،  تعهدات  �شل�شلة  عن  الرتاجع  بعد  اأبيب:  تل 

الإ�رسائيلي، اأن حزب كاحول لفان بقيادة وزير الأمن، بني جانت�ش، ينوي الرتاجع عن �شّن “قانون 

القومية  اآخر مينع العرتاف باحلقوق  التي و�شعها، وا�شتبداله بقانون  بال�شيغة احلالية  امل�شاواة” 

ملواطني “اإ�رسائيل” العرب. وقالت هذه امل�شادر ل�شحيفة “هاآرت�ش”، اأم�ش الإثنني، اإن قرار جانت�ش 

اليمينينَي؛  حليَفيه  مع  مفاو�شات  اإطار  يف  جاء  املا�شي،  الأ�شبوع  امل�شاواة  لقانون  م�رسوعه  �شحب 

وزير الت�شالت ت�شفي هاوز، ورئي�ش جلنة اخلارجية والأمن، يوعاز هندل، اللَذين يعّدان م�رسوعاً 

بديالً يرف�ش امل�شاواة القومية للعرب.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/12/8

ثلثا اليهود املتدينني يَرْون العرب خطراً عليهم

املتدينني،  اليهود  ثلثَي  اأن  على  للدميوقراطية،  الإ�رسائيلي  املعهد  يف  درا�شة  نتائج  دلّت  اأبيب:  تل 

ب�شكل  اليهودي  طابعها  م�شتقبل  وعلى  عموماً،  “اإ�رسائيل”  م�شتقبل  على  خطراً   48 عرب  يَرْون 

خا�ش.

82% من اليهود املتدينني، الذين ي�شكلون  وح�شب ال�شتطالع املعمق الذي �شملته الدرا�شة، فاإن 

“لكي يتم احلفاظ  اإنه  20% من ال�شكان، ولهم وزن �شيا�شي موؤثر اأكرث من حجمهم، يقولون  ن�شبة 

على الطابع اليهودي لإ�رسائيل، يجب اأن يعي�ش اليهود والعرب منف�شلني بع�شهم عن بع�ش”. وتبلغ 

هذه الن�شبة بني اليهود من فئة املتدينني ال�شهيونيني، الذين يعي�ش ق�شم كبري منهم يف امل�شتوطنات، 

62%، وبني اليهود املحافظني على التقاليد 45%، وبني اليهود العلمانيني %25.

وقال 92% من املتدينني املتزمتني، اإنهم يعتقدون اأن القرارات ال�شيا�شية امل�شريية لـ“اإ�رسائيل”، 

التي تتعلق بق�شايا ال�شالم واحلرب، يجب اأن توؤخذ باأكرثية يهودية �رسفة، بحيث ل يكون للعرب 

62% بني العلمانيني،  اأن هذا املوقف يحمله غالبية اليهود عموماً، موزعني على  وزن فيها. ويت�شح 

غري  من  بالتقاليد  املتم�شكني  اليهود  بني  و%80  بالتقاليد،  املتم�شكني  املتدينني  اليهود  بني  و%87 

املتدينني.
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عربياً.  طبيباً  ولي�ش  يهودي،  طبيب  يعاجلهم  اأن  يف�شلون  اإنهم  اليهود،  املتدينني  من   %52 وقال 

بني   %79 مقابل  عربياً،  مديرها  يكون  ور�شة  يف  العمل  على  يوافقون  املتدينني  من   %37 وفقط 

12% من املتدينني قالوا اإنهم م�شتعدون للعمل يف بلدة عربية. العلمانيني. وفقط 

وعّقب د. غلعاد مالخ، رئي�ش دائرة املتدينني يف معهد الدميوقراطية، على النتائج، بقوله، اإن املتدينني 

لنف�شها نهجاً  فاإنها تطور  “اإ�رسائيل” را�شية عن احلياة فيها، ومع ذلك  اأكرث �رسيحة يف  اليهود هم 

من ال�شكوك يف املجتمع الدميوقراطي. وهم ي�شعرون اأن هناك دميوقراطية زائدة وغري �رسورية يف 

“اإ�رسائيل” كدولة يهودية،  الأخطار على م�شتقبل  قائمة طويلة من  الإ�رسائيلي، وي�شعون  املجتمع 

�شّد  ال�شيا�شيني  من  عدد  يخو�شها  التي  احلرب  وثانيها  العلمانيني،  وبني  بينهم  ال�رساعات  اأولها 

�شوى  بها  يثق  ل  التي  ال�رسطة،  اأي�شاً  القائمة  هذه  وت�شّم  العرب.  هي  والثالثة  ال�شلطة،  يف  نفوذهم 

التهامات  اأن  يرون  وهم   .%22 واملحاكم  فقط،   %15 بها  الثقة  تبلغ  التي  وال�شحافة  منهم،   %5

اأجل تفكيك حكومته وت�شكيل حكومة  العلمانية طرحتها من  لنتنياهو بالف�شاد كاذبة، واأن املوؤ�ش�شة 

علمانية بدون الأحزاب الدينية.

احلكم  يف  �شاركت  اأحزاب   3 يوؤلفون  الدرا�شة،  بهذه  املق�شودين  الأرثوذك�ش،  املتدينني  اأن  يذكر 

ي�رسائيل،  اأغودات  وهما  هتوراة،  يهدوت  قائمة  يف  متحالفان  منها  اثنان  “اإ�رسائيل”،  �شنوات  معظم 

ويتمثالن الأ�شكناز  املتدينني  اليهود  وميثالن  التوراة”.  “علم  هتوراة،  وديغل  اإ�رسائيل”،   “تاآلف 
بـ 7 مقاعد يف الكني�شت، الربملان، و�شا�ش لليهود املتدينني ال�رسقيني، وله 9 مقاعد.

يف  اتهام  لوائح  وتنتظرهم  ف�شاد،  �شبهات  يف  متورطون  الأحزاب  لهذه  الثالثة  الروؤ�شاء  وجميع 

اأبدوا موؤخراً ال�شتعداد لالن�شمام  املحكمة. وهم ملتزمون بكتلة ميني متما�شكة مع نتنياهو، لكنهم 

اإىل حكومة برئا�شة مناف�شه، جدعون �شاعر، يف حال عجز نتنياهو عن ت�شكيل احلكومة القادمة. وهم 

راأي  ا�شتطالع  الق�شايا الجتماعية. وح�شب  الإ�رسائيلي، حتى يف  ال�رسب  العادة يغردون خارج  يف 

اآخر اأجرته �رسكة اأ�شكاريا لالأبحاث، فاإن واحداً من بني كل 132 فرداً منهم، اأ�شيب بفريو�ش كورونا 

يف ال�شنة املا�شية، ب�شبب عدم التزامهم بالقيود وعدم ثقتهم بتعليمات وزارة ال�شحة “العلمانية”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/1/15 

مركز “مدار”: الأحزاب ال�شهيونية حتاول عرب النتخابات التطبيع مع فل�شطينيي الداخل

النا�رسة: يقول مركز درا�شات لل�شوؤون الإ�رسائيلية اإن حكومة نتنياهو ت�شتغل النتخابات لي�ش 

الفل�شطينيني،  العرب  املواطنني  مع  التطبيع  على  تعمل  اإمنا  فح�شب،  انتخابية  غايات  لتحقيق  فقط 

18%، وعلى حماولة تروي�شهم �شيا�شياً.

اأنه للوهلة الأوىل، قد  “مدار”  ويو�شح تقرير �شادر عن املركز الفل�شطيني لل�شوؤون الإ�رسائيلية 

تبدو احلملة النتخابية املركزة التي يوجهها بنيامني نتنياهو ومن بعده بقية اأحزاب اليمني والي�شار 

من  اجلدوى  وعدمية  �شاذجة  الداخل،  يف  الفل�شطيني  العربي  للمجتمع  �شواء،  حدٍّ  على  الإ�رسائيلية 

يف  اأنها  اإل  الأحزاب،  هذه  على  به  تعود  اأن  ميكن  الذي  الأ�شوات  وحجم  النتخابي  مردودها  حيث 
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متزايداً  ووعياً  خمتلفاً،  توجهاً  تعك�ش  والآنية،  احل�شابية  النتخابية  املكا�شب  جانب  واإىل  جوهرها، 

بالدور واملنحى الآخذ يف ال�شتقالل والندية الذي ينحو اإليه املجتمع العربي، والبالغ ذروته يف احلملة 

النتخابية ال�شابقة وقدرة القائمة امل�شرتكة على “كن�ش” الأحزاب ال�شهيونية من جهة، ورفع ن�شبة 

الت�شويت ل�شاحلها من جهة اأخرى.

وي�شتذكر امتالك “امل�شرتكة” قوة �شيا�شية غري م�شبوقة داخل الكني�شت جعلتها القوة الثالثة من 

حيث احلجم، وهو ما جعلها ت�شكل حجر عرثة اأ�شا�شياً، ورقماً �شعباً، اأمام م�شاعي نتنياهو للعودة 

مبقدور  اأن  يبدو  واليوم  ال�شجن.  �شبح  عنه  وتبعد  اليمني  حكم  تنقذ  حكومة  وت�شكيل  احلكم،  اإىل 

الناخبني العرب تكرار التجربة وحرمان نتنياهو من ت�شكيل حكومة م�شتقرة من خالل م�شاركتهم 

الوا�شعة يف �شناديق القرتاع وزيادة متثيلهم يف الربملان الإ�رسائيلي.

ويقول “مدار” اإن “الحت�شان” الالفت للمجتمع العربي الفل�شطيني يف الداخل وال�شعي املحموم 

بل  الفراغ،  يف  ين�شاأ  ومل  اللحظة  وليد  يكن  مل  اأ�شواته،  على  للت�شابق  ال�شهيونية  الأحزاب  قبل  من 

ت�شافرت عوامل عدة داخلية وخارجية هياأت له وجعلته ممكناً، اأو على الأقل مهمة جديرة باأن تنجز 

من قبل نتنياهو واأحزاب اليمني الإ�رسائيلية.

2021/3/19 القد�س العربي، لندن، 

�شموتريت�س: لن تكون هناك حكومة ميينية بدعم من�شور عبا�س

ت�شكيل  يتم  لن  اإنه  اخلمي�ش،  يوم  الدينية،  ال�شهيونية  حزب  زعيم  �شموتريت�ش  بت�شلئيل  قال 

واأ�شاف  املوحدة.  العربية  القائمة  زعيم  عبا�ش  من�شور  من  بدعم  اأو  بوجود  ميينية  حكومة  اأي 

حتى  ول  اخلارج،  ول  الداخل،  من  ل  املوحدة(،  )العربية  رعم  “حزب  له  تغريدة  يف  �شموتريت�ش 

وت�شري  روؤ�شكم”.  من  هذا  اأخرجوا  اليمني،  حكومة  من  جزءاً  يكون  لن  طريقة  باأي  ول  بامتناعه، 

نتائج الأ�شوات التي ما تزال قيد الفرز، اإىل اأن حزب املوحدة �شيكون مبثابة “بي�شة القبان” التي قد 

ترجح كفة مع�شكر على ح�شاب اآخر.

2021/3/25 القد�س، القد�س، 

�شموتريت�س: “العرب هم مواطنون اإ�رسائيليون... حالياً على الأقل”

اليوم  بت�شلئيل �شموتريت�ش،  الدينية والفا�شية،  ال�شهيونية  اأطلق رئي�ش حتالف  حممود جمادلة: 

الإثنني، ت�رسيحات عن�رسية بحق املواطنني العرب، توؤكد اأن فكرة الرتان�شفري ما تزال تراود حركة 

ال�شهيونية الدينية ال�شتيطانية، والتي تعّد اإحدى ركائز احلكومات الإ�رسائيلية الأخرية.

وقال �شموتريت�ش اإن “العرب مواطنون يف دولة اإ�رسائيل، حالياً على الأقل، لديهم اأع�شاء كني�شت، 

يف الوقت احلايل على الأقل”؛ يف حني تراجع �شموتريت�ش عن النتقادات �شديدة اللهجة التي وجهها 

يف  للتهدئة  الداعية  نتنياهو  ت�رسيحات  خلفية  على  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلية،  احلكومة  لرئي�ش 

القد�ش وقطاع غزة.
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مع  الربملاين  بالتعاون  ي�شمح  الذي  موقفه  عن  حديثه  اإطار  يف  �شموتريت�ش  ت�رسيحات  وجاءت 

القائمة املوحدة برئا�شة النائب من�شور عبّا�ش، واملعار�ش لت�شكيل حكومة �شهيونية بدعم خارجي 

من املوحدة، وذلك خالل اجتماع لكتلته الربملانية.

موقع عرب 48، 2021/4/26

�شموتريت�س وبن غفري يطالبان باعتقال زحالقة بتهمة التحري�س

املدعي  اإىل  الدينية  ال�شهيونية  حزب  من  غفري،  بن  اإيتمار  الكني�شت،  ع�شو  توّجه  بكري:  قا�شم 

جمال  د.  الدميوقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  ورئي�ش  ال�شابق  النائب  مع  بالتحقيق  مطالباً  العام 

املتطرف،  الكني�شت  ع�شو  كتب  نف�شه،  ال�شياق  ويف  الإ�رسائيلي.  الإعالم  مع  له  مقابلة  اإثر  زحالقة، 

بت�شلئيل �شموتريت�ش، يف ح�شابه على تويرت: “ملاذا ل يتم اعتقال هذا املخرب”، على حدِّ تعبريه، فيما 

اأ�شار يف ح�شابه اإىل ال�رسطة الإ�رسائيلية.

موقع عرب 48، 2021/5/17

�شموتريت�س يحر�س على قتل فل�شطينيي الداخل

الأربعاء، على  اليوم  الدينية بت�شلئيل �شموتريت�ش،  ال�شهيونية  الكني�شت عن حزب  حر�ش ع�شو 

قتل فل�شطينيي الداخل الذين و�شفهم بـ“الإرهابيني”.

اتهم  اأوحانا،  اأمري  الداخلي  الأمن  وزير  اإلقاء  بعد  الكني�شت  جل�شة  يف  دار  جدال  عقب  ذلك  جاء 

الفل�شطينيني بالداخل بالت�شبب يف الأحداث الأخرية.

مبثابة  الفل�شطينيني  على  اللوم  واإلقاء  اأوحانا  خطاب  العمل  حزب  من  مراعنة  اإبت�شام  وو�شفت 

حتري�ش �شدَّهم، م�شريًة اإىل قتل اأحد �شكان مدينة اللد على يد جمموعة من اليهود.

ورد �شموتريت�ش على ما قالته مراعنة “من املوؤ�شف اأنه مل يقتل األف اإرهابي”، قبل اأن ت�شهد اجلل�شة 

جدلً �شاخباً بعد الت�رسيحات التي حتدث بها املتطرف اليميني.

2021/5/26 القد�س، القد�س، 

يف  ال�شمل  َلِّ  يطلبون  فل�شطيني   1,200 هجرة”:  “ت�شونامي  من  يحذر  الإ�رسائيلي   اليمني 

      “اإ�رسائيل”

بها  يتقدم  التي  ال�شمل  مّل  طلبات  تدفق  من  املتطرف  الإ�رسائيلي  اليمني  يف  اأو�شاط  حّذرت 

التوازن  يغرّي  فل�شطينية  هجرة  “ت�شونامي  وعّدوها  الإ�رسائيلية.  باملواطنة  ليحظوا  فل�شطينيون 

الدميغرايف يف الدولة العربية”.
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وجاء هذا التحذير يف اأعقاب ن�رس معطيات من وزارة الداخلية الإ�رسائيلية تفيد باأنه مت تقدمي ما ل 

1,200 طلب من الفل�شطينيني للح�شول على مّل �شمل مع عائالتهم، وذلك بعد اأقل من �شهر  يقل عن 

ون�شف من �شقوط قانون املواطنة.

الطلبات ت�شري  الداخلية، يونتان يعقوبت�ش، فاإن وترية تقدمي  امل�شت�شار اخلا�ش لوزيرة  وح�شب 

األوف. ومع اأن الوزيرة تنوي رف�ش  اأنه حتى نهاية ال�شنة اجلارية �شي�شل عدد الطلبات اإىل عدة  اإىل 

املحكمة  اإىل  الإ�رسائيلي  الي�شار  جمعيات  تتقدم  باأن  حقيقياً  خطراً  “هناك  فاإن  الطلبات  هذه  معظم 

فتفر�ش على الوزيرة قبولها”. وقال: “لقد اأقامت دولة اإ�رسائيل جداراً على طول احلدود مع �شيناء 

من  ياأتي  الخرتاق  اأن  ند  والآن  الأفريقية.  الهجرة  وقف  ن�شمن  لكي  الدولرات  مليارات  بتكلفة 

اإ�رسائيلي”. الفل�شطينيني ومبوجب قانون 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/8/28

حتذير من �شعي اليمني الإ�رسائيلي اإىل “تطهري عرقي” يف البلدات العربية

يف  العربية  لالأحزاب  امل�شرتكة  القائمة  كتلة  رئي�ش  �شحادة،  اأبو  �شامي  النائب  حذر  اأبيب:  تل 

حتت  املتطرف  اليمني  بها  يقوم  التي  الن�شاطات  خطورة  من  الإثنني،  اأم�ش  الإ�رسائيلية،  الكني�شت 

.48 “تثبيت ال�شيادة اليهودية” يف البلدات العربية التي يعي�ش فيها فل�شطينيو  �شعار 

وقال اإن “هوؤلء املتطرفني يرمون لتطهري عرقي يف البلدات العربية، التي اأ�شبحت بلدات خمتلطة”.

عوت�شما  حزب  عن  النائب  بقيادة  اليهود،  امل�شتوطنني  مئات  قام  اأن  بعد  التحذير،  هذا  وجاء 

مدينتي  يف  ا�شتفزازية  مب�شرية  الأحد،  اأم�ش  من  اأول  ليل  غفري،  بن  اإيتمار  يهودية،  عظمة  يهوديت، 

الرملة واللد، وهم يرفعون علم “اإ�رسائيل” ويهتفون �شّد “الإرهاب العربي”. 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/12/7

م�رسوع قانون جديد للحفاظ على تفّوق دميوجرايف يهودي يف “اإ�رسائيل”

“اإ�رسائيل”  الذي يعّرف  العن�رسي،  القومية  اإ�رسائيلية ميينية بقانون  النا�رسة: مل تكتِف جهات 

كدولة لليهود، بل ت�شعى ل�شتكماله بقانون تهويدي جديد طرحه وزير الأديان يف حكومة الحتالل، 

متان كهانا، ويق�شي بجعل من يعّدون اأغياراً يف “اإ�رسائيل” ولهم اأ�شل يهودي من جهة اأحد الأجداد 

وتتم�شك  الآن،  حتى  ذلك  عار�شت  التي  الر�شمية  احلاخامية  املوؤ�ش�شة  موقف  بخالف  يهود،  اإىل 

يكونوا  اأن  يريدون  ملن  تهويداً  يكفل  اأن  ميكن  القانون  وهذا  الناحية.  هذه  من  مت�شددة  باإجراءات 

كالعلمانيني،  يكونوا  اأن   اختاروا  لو  وحتى  جداً،  ق�شرية  مدة  “اإ�رسائيل”  يف  اأم�شوا  لو  حتى  يهودا 

اليهودية”  ال�شلوك  “ح�شن  �شهادة  ومع  قا�شية  تهويد  بعملية  املرور  منهم  يطلب  اأن  بدون  يهودا 

فاإنهم �شيجتازون الزيادة العددية لدى املواطنني العرب الفل�شطينيني يف “اإ�رسائيل”، وهم ينتظرون 

التهويد  قانون  اإن  ليند�شمان،  كارولينا  الإ�رسائيلية  املعلقة  وتقول  الدولة”.  على  لـ“امللكية  دورهم 
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احلكومي الذي قدمه وزير ال�شوؤون الدينية، هو قانون يكمل قانون القومية، وهو يف احلقيقة يتناول 

اأن  ا�شتوعب  تهويد  اإجراء  اأنه  اأي  الدين،  تغيري  ولي�ش  القومية  تغيري  هو  فعلياً  مو�شوعه  التهويد، 

اليهودية هي قومية ولي�ش دينية.

2022/1/16 القد�س العربي، لندن، 

درا�شة يف تل اأبيب: “اإ�رسائيل” ت�شهد كرهاً متبادلً بني اجلميع

ُتِكّن  “اإ�رسائيل”  يف  الجتماعية  ال�رسائح  جميع  اأن  اأبيب  تل  يف  جديدة  اأكادميية  درا�شة  بيّنت 

يكرهون  فاليهود  العرب،  �شّد  العن�رسي  وال�شتعالء  النفور  اإىل  بالإ�شافة  لبع�شها،  كره  م�شاعر 

العرب، واليهود املتدينون يكرهون اليهود العلمانيني، واليهود الأ�شكناز يكرهون اليهود ال�رسقيني، 

والبي�ش يكرهون ال�شود، خ�شو�شاً القادمني من اإثيوبيا، والعك�ش بالعك�ش اأي�شاً؛ اإذ اإن كل �رسيحة 

مكروهة ترد بكره مماثل.

الدرا�شة بطلب من وزارة القت�شاد وال�شناعة يف احلكومة الإ�رسائيلية، حاولت  وقد جاءت هذه 

“الو�شع  اأن  با�شتنتاج  الإ�رسائيلية، فخرجت  العمل  الو�شع الجتماعي يف �شوق  فيه معرفة �شورة 

حمزن، فحياة جمتمعنا مفعمة بالتفرقة وبالعن�رسية”.

 %27 واأن  عربي،  زميل  مع  العمل  من  يتحفظون  اليهود  من   %33 اأن  تبني  الدرا�شة  نتائج  ومن 

من العلمانيني اليهود يتحفظون من العمل مع زميل من احلريدمي، اليهود املتدينني، و9% يتحفظون 

اليهود يتحفظون من العمل حتت قيادة مدير  اإثيوبيا، و32% من  القادمني من  اليهود  من العمل مع 

األ  يف�شلون  و%8  حريدي،  مدير  حتت  العمل  من  يتحفظون  العلمانيني  اليهود  من  و%22  عربي، 

يعملوا حتت مدير من اأ�شل اإثيوبي، و14% يتحفظون من العمل حتت �شخ�ش من ذوي الإعاقات.

من   %85 اأن  وهو  اأق�شى،  و�شع  اإىل  املعطيات  ت�شري  �شكانية،  قطاعات  اإىل  التوزيع  حيث  ومن 

القطاع احلريدي غري معنيني بالعمل اإىل جانب عربي، و45% غري معنيني بزميل اإثيوبي، و29% من 

العرب يتحفظون من العمل اإىل جانب يهودي حريدي.

للمجتمع  انعكا�شاً  عملياً  ت�شكل  العمل  “�شوق  اإن  بربيباي،  اأورنا  القت�شاد،  وزير  وقالت 

الإ�رسائيلي كله الذي ل يزال م�شاباً بالعن�رسية وبالتفرقة. ورغم ال�شتقرار يف ال�شنتني الأخريتني، 

فقد مت ت�شجيل ارتفاع يف عدد ال�شكاوى التي ا�شتقبلت يف الوحدة احلكومية ملكافحة العن�رسية مقارنة 

24 يف  458 �شكوى، منها:  2021 رفعت  بينما يف  ال�شنة  234 �شكوى يف  2018، يف حينه رفعت  بعام 

العربي،  املجتمع  اأبناء  �شد  املائة  يف   24 اإثيوبيا،  �شليلي  جتاه  عن�رسية  على  فتحت  امللفات  من  املائة 

املائة �شد  ال�رسقيني و10 يف  املائة �شد  4 يف  ال�شابق،  ال�شوفياتي  بالن�شبة ل�شليلي الحتاد  املائة  6 يف 

احلريديني”.

“اأنا  الوزارة:  داخل  “اإ�رسائيل”  يف  العمل  يف  الفر�ش  م�شاواة  ماأمورة  وهي  كبها،  مرمي  وتقول 

احلقيقي  اللقاء  وغياب  املعرفة  عدم  من  بالأ�شا�ش  تنبع  واملقلقة،  املحزنة  ال�شورة  هذه  باأن  اأوؤمن 
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والإيجابي بني القطاعات املختلفة يف املجتمع. ال�شتنتاج الأ�شا�ش هو اأنه كلما خلقنا اأماكن عمل اأكرث 

تنوعاً، نحنا يف خلق التغيري املن�شود الذي يوؤدي اأي�شاً اإىل جمتمع اأكرث احتواًء وت�شاحماً، فقد اأثبتت 

بحوث عديدة يف العامل اأن التنوع الت�شغيلي يخلق تنوعاً فكرياً، ع�شف اأدمغة وتنوعاً فكرياً من عوامل 

امل�شمون والثقافات املختلفة ما يوؤدي اإىل النمو اأكرث بكثري من امل�شلحة التجارية التي تتميز باللون 

الواحد”.

ا�شرتاتيجي وطني. يف �شوء  العمل هو هدف  للم�شاواة يف مكان  التعر�ش  “اأن  الوزيرة  وت�شيف 

الفوارق الباعثة على التحدي، علينا اأن ن�شجع اأرباب العمل على زيادة التنوع يف الت�شغيل، كي ن�شمن 

امل�شاواة الكاملة لي�ش فقط يف القبول للعمل بل واأي�شاً يف خلق ظروف ت�شغيلية مت�شاوية، حميط عمل 

ي�شمح بالتعدد وبالطبع احلق يف نيل الرزق بكرامة”.

ولكن املحامي اأيت�شيك دا�شا، موؤ�ش�ش العيادة لتحقيق امل�شاواة يف جامعة بار اإيالن، راأى ال�شورة 

اأكرث ت�شاوؤماً، وقال: “العن�رسية عندنا ل تختفي مع ال�شنني بل فقط ت�شبح اأكرث ذكاًء... يف ال�شنوات 

الأخرية، ي�شل اإلينا املزيد فاملزيد من التوجهات عن التفرقة يف اأماكن العمل، فاأرباب العمل على وعي 

تختفي  ل  اأخرى  جهة  من  ولكن  عامليهم،  من  موقفهم  يف  عليهم  تنطبق  التي  امل�شاواة  مبقت�شيات 

التفرقة  تزايد  اإىل  يوؤدي  وهذا  الإ�رسائيلي.  املجتمع  خطاب  يف  وتطرفاً  �شوءاً  تزداد  بل  العن�رسية، 

ل  يزال  ل  مما  املبا�رسة  العن�رسية  الت�رسيحات  باآثار  وعي  على  العمل  اأرباب  اأن  مبعنى  اخلفية، 

مينعهم من التفرقة والإهانة بطرق اأخرى”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/2/5

احلكومة الإ�رسائيلية ت�شادق على قانون منع َلِّ ال�شمل

�شادقت احلكومة الإ�رسائيلية على قانون منع مَلِّ �شمل الفل�شطينيني، الذي قدمته وزيرة الداخلية 

قدمه  الذي  القانون  على  الت�شويت  حرية  الئتالف  يف  امل�شاركة  الأحزاب  منحت  فيما  �شاكيد،  اأيليت 

الإعالم  و�شائل  اأفادت  ما  بح�شب  رومتان،  �شيمحا  الدينية”،  “ال�شهيونية  عن  الكني�شت  ع�شو 

الإ�رسائيلية، اليوم الأحد.

مريت�ش  حزَبي  من  وزراء  قبل  من  قدمت  التي  التحفظات  اأعقاب  يف  الت�شويت  حرية  منح  وياأتي 

للكني�شت  العامة  الهيئة  املقبل، على  الأربعاء  يوم  املتوقع عر�شه  الذي من  القانون  وي�ش عتيد، على 

عليه. للت�شويت 

�شالحيته  متديد  اإىل  احلاجة  دون  ثابت  ب�شكل  ال�شمل  مَلِّ  منع  برت�شيخ  رومتان  مقرتح  ويق�شي 

�شنوياً، بينما تطالب �شاكيد بالت�شويت على مقرتحها هذا الأ�شبوع.

و�شهدت جل�شة احلكومة وعملية الت�شويت م�شادات كالمية وانتقادات للعديد من الوزراء، الذي 

ال�شمل  مَلِّ  منع  قانون  تقدمي  على  وت�رّس  الئتالفية،  التعهدات  حترتم  ل  الداخلية  وزيرة  اإن  قالوا 

وت�رسيعه، ب�شكل يتعار�ش ومطالب بع�ش املركبات امل�شاركة يف الئتالف احلكومي.
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“هذا قانون عن�رسي،  وقال وزير ال�شحة نيت�شان هوروفيت�ش، موجهاً حديثه للوزيرة �شاكيد، 

اأنت بذلك تعر�شني الئتالف احلكومي  اإنكم تنتهكون التفاقات. لن نقبل هذا، و�شتكون له عواقب، 

للخطر”.

“هذا  الداخلية  وزيرة  قالت  احلكومة،  يف  ال�شمل  مَلِّ  منع  قانون  م�رسوع  على  امل�شادقة  وعقب 

يكن  مل  القانون  ولأن  عاماً،   18 منذ  به  املعمول  الو�شع  يتجاوز  ول  القائم،  الو�شع  يعك�ش  القانون 

معمولً به خالل الأ�شهر الأخرية، جمدت كافة طلبات مل ال�شمل يف مكاتب الداخلية”.

العليا،  املحكمة  اإىل  رداً  قدمت  للحكومة،  الق�شائي  امل�شت�شار  مع  “بالتن�شيق  اأنه  �شاكيد  واأ�شافت 

1,600�شخ�ش فوق �شن اخلم�شني، وقد بداأنا يف التحقق منهم ومن ملفاتهم مبوافقة  يفيد باأن هناك  

من جهاز الأمن العام ال�شاباك”.

موقع عرب 48، 2022/2/6

“�رسية بارئيل”: ميلي�شيا فا�شية �شّد عرب النقب بدعم ال�رسطة الإ�رسائيلية

ميلي�شيا  اإىل  بارئيل”،  “�رسية  ي�شمى  فيما  ال�رسطة  جلهاز  املتطوعني  الإ�رسائيليني  مئات  حتول 

م�شلحة تعمل �شّد املواطنني العرب يف النقب بدعوى “فر�ش النظام و�شلطة القانون واإنقاذ النقب من 

م�شكلة انعدام الأمن ال�شخ�شي”.

ال�شبع.  بئر  بلدية  ومن  ال�رسطة  من  بدعم  تعمل  فاإنها  الإلكرتوين،  امليلي�شيا  موقع  وبح�شب 

لتاأهيل  التي �شتخ�شع  النخبة،  اإىل ثالث �رسايا: �رسية تدخل وهي �رسية  املتطوعون  ُيق�شم  و�شوف 

الأمن  �شالحيات  وتويل  النار  لإطالق  تاأهيل   - الدوريات  و�رسية  متقدم؛  وتاأهيل  الإرهاب  ملحاربة 

اأملوغ كوهني،  اأعلى. وكتب موؤ�ش�ش هذه امليلي�شيا،  اإدارة كل �شيء من  العام؛ و�رسية قتالية، مهمتها 

يف  ر�شمياً  جهازاً  يعّد  الذي  املدين”،  “احلر�ش  وحدات  اإجراءات  خالل  من  منظم  ن�شاطها  طبيعة  اأن 

على  بارئيل”  “�رسية  امليلي�شيا  و�ُشميت  الأحياء.  وحر�ش  م�شلحة  فرق  بتفعيل  له  ي�شمح  ال�رسطة، 

بقطاع  املحيط  الأمني  ال�شياج  عند  ُقتل  الذي  �شموئيلي،  حداريا  بارئيل  احلدود  حر�ش  �رسطي  ا�شم 

غزة، يف �شهر اآب/ اأغ�شط�ش املا�شي.

يهوديت  عوت�شماه  حزب  يف  نا�شط  اليوم  وهو  �شابق،  �رسطي  اأنه  هذا  كوهني  عن  واملعروف 

اإيتمار بن غفري، اأحد تالمذة احلاخام مئري كهانا موؤ�ش�ش  اليميني املتطرف، الذي ميثله يف الكني�شت 

حركة تعمل على طرد الفل�شطينيني من وطنهم. وهو موؤ�ش�ش “اللجنة من اأجل اإنقاذ النقب”، وي�شف 

النواب العرب با�شتمرار يف ال�شبكات الجتماعية باأنهم “خمربون”، ويرى العرتاف بالقرى العربية 

م�شلوبة العرتاف يف النقب اأنه “بيع مبزاد علني”.

وعندما قتل اجلندي الإ�رسائيلي بارئيل يف غزة، كتب كوهني يف من�شور موجه اإىل عنا�رس حر�ش 

اأنتم واملخرب فقط. واأنتم  “عندما تكونون يف حالة خطر على حياتكم، فاإن هذا  اإنه  احلدود حينذاك، 

املثريين  لل�شيا�شيني  ال�شطرجن  لوحة  يف  جنود  اأنتم  الأمر  نهاية  ويف  واجلالد...  والقا�شي  ال�رسطي 
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لال�شمئزاز ويحتوون الو�شع. يوجد خطر على احلياة؟ اقتل. هذا ب�شيط و�شهل”. واأ�شاف: “�شعب 

الدماء  باأنهار من  اإغراق �شوارع غزة  تنا�شبي من خمربي حما�ش. ويجب  ثمناً غري  يتوقع  اإ�رسائيل 

الليلة”. هذه 

تاأ�شي�شياً، غداً الأحد. واأعلن قائد ال�رسطة يف منطقة  وكان يفرت�ش اأن تعقد هذه امليلي�شيا موؤمتراً 

املوؤمتر.  يف  م�شاركتهما  عن  دانيلوفيت�ش،  روفيك  ال�شبع،  بئر  بلدية  ورئي�ش  عمار،  بريت�ش  اجلنوب، 

ولكن عندما ت�رسب الأمر لل�شحافة، اأعلنت ال�رسطة اإلغاء دعمها للموؤمتر، ح�شبما ذكر موقع �شحيفة 

تراجع  ب�شبب  املوؤمتر  يلغى  باأن  احتمالً  هناك  باأن  كوهني  وعلَّق  اأم�ش.  م�شاء  الإلكرتوين،  هاآرت�ش 

بارليف،  عومري(  الداخلي  )لالأمن  الوزير  مكتب  مع  حمادثات  نري  “اأننا  اأ�شاف:  لكنه  ال�رسطة، 

وينبغي القول ل�شاحلهم )ل�شالح عنا�رس امليلي�شيا( اإنهم يريدون جداً امل�شاعدة”.

اأكتوبر  الأول/  امليلي�شيا، يف ت�رسين  اإعالنه عن ت�شكيل  اإنه منذ  ال�شحيفة عن كوهني قوله  ونقلت 

املا�شي، تطوع لها قرابة 200 �شخ�ش، واأن 130 منهم اأكدوا م�شاركتهم يف املوؤمتر. وكان كوهني قد 

�رسح للقناة 14 اليمينية املتطرفة، رداً على �شوؤال حول ما اإذا كان �شي�شع قوانني لنف�شه وامليلي�شيا، 

باأنه “ل نعتزم انتظار اأي بريوقراطية”.

حتى  �شيكل  اآلف   110 منها  جمع  �شيكل،  مليون   1.4 مببلغ  تربعات  جمع  حملة  كوهني  واأطلق 

اأنها لن ت�شارك  اأعلنت يف بداية الأ�شبوع  3.25 �شيكل(. وعقبت ال�رسطة باأنها  الآن )الدولر ي�شاوي 

مبوجب  اأنه  اأو�شحنا  اأن  بعد  وذلك  املوؤمتر،  يف  ي�شارك  لن  اجلنوب  لواء  وقائد  املطروحة،  باملبادرة 

قانون خدمة الدولة يحظر التربع لهذا الهدف”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/3/19

عملية  بعد  الأمنية”  “القب�شة  بت�شديد  يتعهد  بينيت  الداخل...  فل�شطينيي  على   حتري�س 

      بئر ال�شبع

الأمنية”،  “القب�شة  بت�شديد  الثالثاء،  اليوم  بينيت، م�شاء  نفتايل  الإ�رسائيلي  الوزراء  تعهد رئي�ش 

4 اإ�رسائيليني واإ�شابة اآخرين. بعد عملية بئر ال�شبع التي اأدت ملقتل 

وقال بينيت يف تغريدة له على ح�شابه يف تويرت، اأنه اأجرى تقييماً لالأو�شاع وم�شاورات مع وزير 

لعوائل  تعازيه  مقدماً  العملية،  عقب  �شبتاي  كوبي  ال�رسطة  ومفو�ش  بارليف  عومري  الداخلي  الأمن 

القتلى.

“مروعة”، م�شيداً بامل�شتوطن الذي اأطلق النار بـ“جراأة و�شجاعة”  وو�شفت بينيت العملية باأنها 

على املنفذ ما منع �شقوط مزيد من القتلى. كما قال.

واأ�شاف اأن “الأجهزة الأمنية على اأهبة ال�شتعداد و�شنتعامل مع مرتكبي العمليات الإرهابية بيد 

اأي�شاً و�شنلقي القب�ش عليهم”. قا�شية، و�شنالحق الأ�شخا�ش الذين �شاعدوهم 
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ا�شتخدامها  من  وبني  فقط،  بالعملية  مندد  بني  ما  “اإ�رسائيل”  يف  املتباينة  الأفعال  ردود  وتوالت 

الداخل،  فل�شطينيي  على  حر�شت  املتطرف  لليمني  تابعة  اإعالم  وو�شائل  كني�شت  اأع�شاء  اأمثال 

خ�شو�شاً اأن املنفذ من �شكان حورة النقب ويحمل الهوية الإ�رسائيلية. فيما ركزت اأخرى على ف�شل 

اأجهزة الأمن الإ�رسائيلية يف متابعة املنفذ خ�شو�شاً اأنه اأفرج عنه منذ �شنة ون�شف فقط، بعد اعتقاله 

لأربع �شنوات بتهمة تاأييد تنظيم داع�ش والتخطيط لل�شفر اإىل �شورية للقتال هناك.

2022/3/22 القد�س، القد�س، 

�شاكيد: �شنعار�س اأي تعديالت على “قانون القومية”

�شيعار�ش  اإن حزب ميينا  الإثنني،  اليوم  �شاكيد، �شباح  اإيليت  الإ�رسائيلية  الداخلية  قالت وزيرة 

ذلك  يف  مبا  الئتاليف،  التفاق  يف  عليها  املن�شو�ش  غري  الأ�شا�شية  القوانني  على  تعديالت  اأي  اإدخال 

اقرتاح وزير املالية اأفيجدور ليربمان بتعديل قانون “اجلن�شية/ القومية”.

اأع�شاء الئتالف عن  اأن يتوقف  “اأقرتح  ال�شباح:  واأ�شافت �شاكيد يف تغريدة لها عرب تويرت هذا 

عليه  ن�شت  كما  يحدث  لن  الأ�شا�شية..  القوانني  يف  عليها  متفق  غري  تغيريات  اإجراء  بفكرة  التالعب 

التحديات  على  الرتكيز  الأف�شل  من  ولذلك  النق�ش،  حق  �شنمار�ش  الأمر  لزم  اإذا  الئتالف..  اتفاقية 

اأمامنا”. القت�شادية والأمنية املاثلة 

2022/5/16 القد�س، القد�س، 

قناة اإ�رسائيلية متطرفة تطلق اأخطر حتري�س على النواب العرب

رئي�ش  لإعادة  اجلهود  وت�شاند  املتطرف،  لليمني  منرباً  باتت  التي  الرتاثية   14 القناة  ان�شمت 

الت�شويت بني  اإىل تخفي�ش ن�شبة  الرامية  اليمينية  اإىل احلملة  اإىل احلكم،  نتنياهو،  بنيامني  املعار�شة، 

الناخبني العرب، كواحدة من اأهم الأدوات لعودة اليمني.

على  الدموي  التحري�ش  يف  جديداً  اأوجاً  وبلغت  ال�شيا�شي،  النقا�ش  حدود  جتاوزت  القناة  ولكن 

اأمين  النائب  العربية،  لالأحزاب  امل�شرتكة  القائمة  رئي�ش  �شّد  دعائياً  تقريراً  بثت  فقد  العرب؛  النواب 

عودة، و�شّد نائب رئي�ش الكني�شت، الربملان، النائب اأحمد طيبي، بنته على الدعاء باأن “هناك رابطاً 

مبا�رساً بني النائبني وزعيم النازية الأملانية، اأدولف هتلر”، واأن “الت�شويت للم�شرتكة يعني بالنهاية 

لهتلر والنازية”.  الت�شويت 

وقال ال�شحفي يف هاآرت�ش، روجل اآلفر، اإن هذا الإعالن جاء لري�شخ ر�شالة واحدة: “اإن العرب هم 

ال�شيطان، يريدون تدمرينا. اإنهم نازيون. اإنهم هتلر”، وقال اإن “)القناة 14( تهدر دم النائبني عودة 

والطيبي بهذا التقرير، وحترِّ�ش على قتلهما ب�شكل �رسيح”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/8/25
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“خطر دميوجرايف”... عال �شهيوين يحذر من غالبية فل�شطينية يف فل�شطني التاريخية 

من   %47 من  اأقل  الآن  ي�شكلون  امل�شتوطنني  اإن  الأربعاء،  اليوم  اإ�رسائيلي،  دميوجرايف  عامل  قال 

اأرنون �شوفر، وفق ما نقلت  اأ�شتاذ اجلغرافيا بجامعة حيفا،  الأردن. ويرى  جميع �شكان غرب نهر 

الذي  الدميوغرايف  اخلطر  يدركون  ل  الإ�رسائيليني  “معظم  اأن  الإ�رسائيلي،  الحتالل  جي�ش  اإذاعة 

تنزلق اإليه )اإ�رسائيل(، حيث ت�شبح اأقلية حاكمة يف املنطقة”.

وقال �شوفر: اإنه “و�شل اإىل معطياته بعد اأن اأخذ باحل�شبان مئات الآلف من غري اليهود املقيمني 

يف )اإ�رسائيل(، وغري املواطنني”.

يف  فل�شطيني  مليون   7.53 جانب  اإىل  يهودي،  وغري  يهودي  مليون   7.45 ل�شوفر،  وفقاً  ويعي�ش، 

الأرا�شي املحتلة، من �شمنها ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

وزعم اأنه “عندما يوؤخذ عدد املقيمني غري الإ�رسائيليني يف العتبار، يظهر اأن ن�شبة اليهود ترتاوح 

بني 46 و47% من اإجمايل �شكان املنطقة”.

واأو�شح �شوفر لإذاعة اجلي�ش اأنه “على الرغم من اأن معدل املواليد كان اأعلى بني ال�شكان اليهود 

يف ال�شنوات الأخرية، فقد كان معدل الوفيات عالياً اأي�شاً”.

وبنّي اأن “عدد ال�شكان العرب ينمو ب�شكل اأ�رسع”، م�شرياً اإىل اأن “متو�شط اأعمارهم اأ�شغر بكثري 

من ال�شكان اليهود”.

هناك اأن  اإىل  اأ�شارت  الر�شمي،  ال�شهيوين  املركزي  الإح�شاء  مكتب  اإح�شائيات  اأن   يذكر 

ال�شفة  م�شتوطنات  يف  امل�شتوطنون  ذلك  يف  مبا  الحتالل،  كيان  يف  يعي�شون  �شخ�ش  مليون   9.449

.2021 الغربية، حتى نهاية �شنة 

مليوناً،  و1.99  اليهود،  من   ،%74 مليوناً،   6.982 هوؤلء:  بني  من  اأن  اإىل  الإح�شائيات  واأ�شارت 

21%، من الفل�شطينيني، و472 األفاً، 5%، من غري اليهود اأو العرب الفل�شطينيني.

الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية يزيد  اأن عدد ال�شكان  الفل�شطيني  ويقّدر جهاز الإح�شاء املركزي 

قليالً عن ثالثة ماليني ن�شمة، ويبلغ عدد �شكان غزة ما يزيد قليالً عن مليويَن ن�شمة.

2022/8/31 موقع املركز الفل�شطيني لالإعالم، 
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اأر�شيف الأرا�شي الفل�شطينية اليمني الإ�رسائيلي يطالب مب�شادرة 

ي�شّم  الذي  العثماين،  الأر�شيف  من  ن�شخة  على  الفل�شطينية  ال�شلطة  ح�شلت  اأن  بعد  اأبيب:  تل 

العثمانية  الإمرباطورية  اأرا�شي  يف  العقاري  الت�شجيل  ووثائق  التاريخية  املخطوطات  من  املاليني 

1516 و1917، وبداأت بعر�شه على اجلمهور والإفادة منه يف  التي حكمت فل�شطني يف ال�شنوات بني 

املعركة �شّد �شيا�شة الحتالل الإ�رسائيلي نهب الأرا�شي الفل�شطينية، طالبت قوى يف اليمني املتطرف 

مب�شادرة هذا الأر�شيف وعدم التعامل معه.

�شنة،   200 من  اأكرث  منذ  وغزة  والقد�ش  ال�شفة  يف  الأرا�شي  �شجالت  العثمانية  الوثائق  وت�شّم 

وقد اأ�شهمت يف تثبيت ملكية الفل�شطينيني لعقارات بالقد�ش، كما اأنها اأ�شهمت يف اإثبات ملكية الأوقاف 

الإ�شالمية لأرا�ٍش ا�شتوىل عليها اأ�شخا�ش يف ال�شفة الغربية.

ت�شليم  على  تركيا  حكومة  العربية  هيوم”  “ي�رسائيل  اليمني  �شحيفة  هاجمت  “اإ�رسائيل”،  ويف 

“مركز معلومات ال�شتخبارات والإرهاب” الإ�رسائيلي  اإن  الأر�شيف العثماين للفل�شطينيني. وقالت 

الفل�شطينيني مبا قد يزعزع  اأنه مّت تزويد  الأر�شيف، لكن ول�شبب ما وبالرغم من  وثق خطوات نقل 

�شوق العقارات يف “اإ�رسائيل”، اإل اأن هذه احلكاية “مرت دون اأن ير�شدها اأحد” ومل يحرك �شاكناً.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/1/4

بينيت ي�شّكل هيئة حكومية ل�شم املنطقة “ج” يف ال�شفة

ج،  املنطقة  م�شتقبل  على  املعركة  “منتدى  �شّكل  اأنه  بينيت،  نفتايل  الإ�رسائيلي،  الأمن  وزير  اأعلن 

فيما  ج،  كمنطقة  وامل�شنفة  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  ال�شتيطان  تعزيز  اإىل  تهدف  هيئة  وهي 

راأت م�شادر ق�شائية اإ�رسائيلية مطلعة اأن مداولت الهيئة تعني عملياً �شّم تلك املناطق لـ“اإ�رسائيل”.

وك�شف بينيت، اأم�ش ]اأول اأم�ش[ الأربعاء، اأن “املنتدى” اجتمع عدة مرات يف الأ�شابيع الأخرية، 

ح�شب  املناطق،  هذه  يف  الإ�رسائيلي  الوجود  لتعزيز  وامل�شتوطنني  ال�شتيطان  ق�شايا  دعم  بهدف 

�شحيفة  واأ�شارت  الربملانية.  النتخابات  فرتة  خالل  حتى  القانونية  الإجراءات  وت�رسيع  تعبريه، 

منح  ت�شمل  الأخرية  الهيئة  اجتماعات  تناولتها  التي  الق�شايا  اأن  اإىل  اخلمي�ش،  اليوم  “هاآرت�ش”، 
القانونية”  “غري  ال�شتيطانية  البوؤر  وربط  ال�شفة،  يف  اأرا�ٍش  لقطع  م�شتوطنني  ل�رساء  ت�شاريح 

تقدم  ومل  خا�شة  فل�شطينية  اأرا�ٍش  على  ا�شتولوا  م�شتوطنني  اإخالء  ومنع  والكهرباء،  املياه  ب�شبكة 

�شدهم �شكاوى بهذا ال�شاأن.
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ومن املقرر اأن يراأ�ش هذه الهيئة، امل�شتوطن الذي �شغل من�شب م�شاعد بينيت ل�شوؤون ال�شتيطان 

اإن  بينيت  وقال  تنفيذية.  �شلطة  املنتدى  ملنح  ي�شعى  الذي  األرياز،  كوبي  املا�شي،  العام  اأوا�شط  حتى 

“كل  يفعل  ال�شيا�شي  امل�شتوى  اأن  واأو�شح  لها...”،  تابعة  ج  مناطق  اأن  هي  اإ�رسائيل  دولة  “�شيا�شة 
�شيء” لدعم “البناء الإ�رسائيلي” يف هذه املناطق.

املناطق ب�شكل  الأرا�شي يف هذه  لهم ب�رساء  ال�شماح  امل�شتوطنني يطالبون  اأن  “هاآرت�ش”  وذكرت 

اأي  التابعة لالحتالل على  املدنية  الإدارة  خا�ش ولي�ش من خالل �رسكات، وهو ما ي�شتدعي موافقة 

وزارة  يف  الق�شائيني  امل�شت�شارين  اأن  ال�شحيفة  ونقلت  حالياً.  املتبعة  الإجراءات  وفق  كهذه  �شفقة 

مبلكية  الأرا�شي  �رساء  للم�شتوطنني  ال�شماح  بالإمكان  اأنه  اأو�شحوا  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ويف  الأمن 

اإ�رسائيلية  اأمنية  م�شادر  لكن  املدنية”،  “الإدارة  موافقة  ي�شرتط  الذي  احلايل  الإجراء  واإلغاء  خا�شة 

و�شمها  الغربية  ال�شفة  على  الإ�رسائيلية  املدنية  ال�شالحيات  فر�ش  عملياً  يعني  القرار  هذا  اأن  راأت 

“هاآرت�ش”. لـ“اإ�رسائيل”، بح�شب 

و�شتعمل هذه الهيئة على اإلغاء الإجراء املتبع حتى اليوم باإخالء امل�شتوطنني من اأرا�شٍ فل�شطينية 

خالفاً  وذلك  الأرا�شي،  اأ�شحاب  من  �شدهم  �شكاوى  تقدمي  دون  من  حتى  عليها،  ا�شتولوا  خا�شة 

اأمام  قانونية  معيقات  و�شع  اإىل  امل�شتوطنني  قادة  يدعو  اإذ  الإ�رسائيلية،  العليا  للمحكمة  �شابق  لقرار 

اأ�شحاب الأرا�شي الفل�شطينية بهذا ال�شاأن، مثل �رسورة اإثباتهم مللكيتهم لالأرا�شي امل�شتوىل عليها، 

اأو حتى تلك التي مل يجر ال�شتيالء عليها.

التي  كـ“مزارع”،  ا�شتيطانية تعرف  بوؤرة   30 لنحو  قانونية  “ت�شوية”  الهيئة على  و�شتعمل هذه 

اإىل  اأن هذه املزارع تهدف  اأجهزة الأمن الإ�رسائيلية ترى  واأن  اأوامر هدم، خ�شو�شاً  �شدرت بحقها 

ال�شيطرة على الأرا�شي واإقامة بوؤر ا�شتيطانية “غري قانونية” بالتدريج.

ج  مناطق  على  العربية  ال�شيطرة  وقف  ا�شرتاتيجي  كهدف  حدد  “الوزير  اأن  بينيت  مكتب  واأعلن 

“الآن وهنا، نحن نفر�ش احلقائق يف امليدان دون اأن نعتذر عن ذلك.  وتعزيز ال�شتيطان”، واأ�شاف 

لدينا عقيدة واأتينا لدفعها”.

موقع عرب 48، 2020/1/9

2019 700 األف م�شتوطن دخلوا امل�شجد الإبراهيمي خالل �شنة  معطيات اإ�رسائيلية: 

تل اأبيب: ن�رست قوات حر�ش احلدود يف ال�رسطة الإ�رسائيلية معطيات، تفيد باأن �شنة 2019 �شهد 

قفزة كبرية يف عدد امل�شتوطنني اليهود الذين يزورون احلرم الإبراهيمي يف اخلليل، جعله يزيد بنحو 

100 األف عن عدد امل�شلني امل�شلمني.

قدرها  بزيادة  اأي  �شخ�شاً،  و953  األفاً  و456  مليوناً  بلغ  الزوار  عدد  اأن  املعطيات  يف  وجاء 

اليهود  لدى  الزيادة  لكن  حاد؛  ب�شكل  زاد  وامل�شلمني  اليهود  امل�شلني  عدد  اأن  منها  ويت�شح   .%90

�شخ�شاً.   617,077 امل�شلمني  عدد  بلغ  بينما  �شخ�شاً،   711,428 اليهود  الزوار  عدد  بلغ  فقد  اأكرب. 
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بلغ  2017 �شنة  ويف   ،401,022 اليهود  الزوار  عدد  بلغ   2018 �شنة  يف  اأنه  يت�شح  التفا�شيل،   ويف 

307,068 زائراً. باملقابل يف �شنة 2018؛ بلغ عدد الزوار امل�شلمني 287,693 �شخ�شاً، ويف �شنة 2017 

بلغ 237,643 زائراً.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/1/11

بينيت يبداأ م�رسوع �شّم املنطقة “ج” باإقامة �شبع “حمميات طبيعية” وتو�شيع اأخرى

الغربية  ال�شفة  يف  مواقع   7 بينيت  نفتايل  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  وزير  اأعلن  زبون:  كفاح  اهلل:  رام 

حمميات طبيعية يف خطوة هي الأوىل من نوعها منذ اتفاق اأو�شلو. وكلف بينيت، اأم�ش، الإدارة املدنية 

يف  جديدة  طبيعية  حمميات   7 باإن�شاء  الغربية،  ال�شفة  عن  “اإ�رسائيل”  يف  وم�شوؤولة  للجي�ش  التابعة 

12 حممية قائمة. وطلب بينيت اتباع الإجراء الإداري يف هذا الأمر  ال�شفة الغربية اإىل جانب تو�شيع 

حتى قبل موافقة احلكومة الإ�رسائيلية، يف اأول قرار من نوعه منذ 25 عاماً.

الطبيعية” اجلديدة  “املحميات  الإدارية، �شتنتقل  تنفيذ اخلطوة  باأنه بعد  بينيت  بيان ملكتب  واأفاد 

“اليوم نعطي  اأمام اجلمهور. وقال بينيت:  “�شلطة الطبيعة واحلدائق” من اأجل فتحها  اإىل م�شوؤولية 

نو�شع  و�شوف  بالأفعال،  وتو�شيعها  امل�شتوطنات  تطوير  ونوا�شل  اإ�رسائيل  اأر�ش  اإىل  كبرية  قوة 

للقدوم  اإ�رسائيل  مواطني  جميع  “اأدعو  قائالً:  وتابع  اأي�شاً”.  جديدة  اأماكن  ونفتح  املوجودة  املواقع 

الغربية ل�شتمرار امل�رسوع ال�شهيوين”. لل�شفة 

يف  الإ�رسائيلية،  واملتنزهات  الطبيعة  هيئة  قبل  من  اجلمهور  اأمام  اجلديدة  املحميات  فتح  و�شيتم 

تقدمي  �شيتم  اإنه  اإ�رسائيلية،  اإعالم  و�شائل  وقالت  �شابقة.  حممية   12 تو�شيع  فيه  �شيتم  الذي  الوقت 

بذلك. الفل�شطينية  لل�شلطة  اإ�شعار 

مغارة  با�شم  اأي�شاً  وتعرف  �شوريك،  مغارة  هي  اجلديد،  بينيت  م�رسوع  �شملها  التي  واملناطق 

جلبل  ال�رسقية  املنحدرات  عند  املقلق،  ووادي  الفل�شطينية؛  �شوريك  بيت  قرية  من  القريبة  ال�شموع، 

ال�شفة؛  الأردن اجلنوبي؛ يف جنوب  الأردن وجمرى نهر  القد�ش؛ ووادي ملحة، يف غور  الزيتون يف 

ووادي الفارعة ووادي الأردن، �شمايل الأغوار.

البحر امليت، وف�شايل يف غور  الواقعة غربي  التي �شيتم تو�شيعها فهي قمم اجلبال  اأما املحميات 

الأردن؛ واأم زوكا يف الأغوار؛ وعني الف�شخة، وهي �شط على البحر امليت، وقرية خروبة الفل�شطينية 

�رسقي  غادير  وجبل  امليت،  البحر  �شمايل  �شيلفادورا  ووادي  ال�شفة؛  وداخل  الرملة  �رسقي  املهجرة 

يف  وقمران،  الأغوار؛  و�شط  ماحلة  ووادي  امليت،  البحر  �شمايل  قانا،  وعيون  الأغوار؛  يف  طوبا�ش 

يف  ج  مناطق  ل�شم  �شابقاً  عنها  اأعلن  التي  اخلطة  اإطار  يف  ت�شب  هذه  بينيت  وخطوة  اأريحا.  منطقة 

“اإ�رسائيل”. ال�شفة الغربية اإىل 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/1/16
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1،900 وحدة �شكنية ويحظر البناء الفل�شطيني قرب امل�شتوطنات   بينيت ي�شادق على بناء 

      مبناطق “ب” 

غداة  وتد:  حممد  ن�شال   - املحتلة  القد�ش   ،2020/2/21 لندن،  اجلديد،  العربي  �شحيفة  ذكرت 

 5,000 من  اأكرث  لبناء  خمططات  اإقرار  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلي  الحتالل  حكومة  رئي�ش  اإعالن 

“غفعات همطو�ش” املحاذي لبيت �شفافا، جنوب  وحدة �شكنية ا�شتيطانية يف القد�ش املحتلة، يف حي 

�رسقي القد�ش، وهار حوما )على اأرا�شي اأم طوبا(، قالت �شحيفة “ي�رسائيل هيوم”، اليوم اجلمعة، 

اإّن وزير الأمن الإ�رسائيلي نفتايل بينت، املخول بح�شب القانون ب�شالحيات البناء يف امل�شتوطنات يف 

1,900 وحدة �شكنية جديدة يف  ال�شفة الغربية املحتلة، اأعلن هو الآخر عن قراره امل�شادقة على بناء 

بال�شفة. م�شتوطنات 

املدنية”،  “الإدارة  العليا للتخطيط والبناء يف  اللجنة  فاإّن بينت دعا ما ي�شمى  ال�شحيفة،  وبح�شب 

لالنعقاد، الأربعاء املقبل، للم�شادقة على خطط البناء املذكورة، قبيل النتخابات الإ�رسائيلية العامة 

املقررة يف الثاين من اآذار/  مار�ش املقبل. 

الغربية  ال�شفة  يف  رئي�شية  م�شتوطنات  يف  �شتقام  ال�شكنية  الوحدات  هذه  اإن  ال�شحيفة  وقالت 

املحتلة، هي عيلي، و�شفوت راحيل وغاين موديعني، واألون �شفوت، ونوكدمي، وجممع م�شتوطنات 

غو�ش عت�شيون، بهدف “تعزيز التوا�شل اجلغرايف” بني امل�شتوطنات يف ال�شفة.

واأ�شافت الأيام، رام اهلل، 2020/2/22، تل اأبيب - وكالت: قرر وزير اجلي�ش الإ�رسائيلي، نفتايل 

اأو�شلو  اتفاقية  ح�شب  وامل�شنفة  للم�شتوطنات  املتاخمة  املناطق  يف  الفل�شطيني  البناء  حظر  بينيت، 

مناطق “ب”.

وذكرت القناة ال�شابعة العربية، اأم�ش، اأن بينيت اأوعز للم�شت�شار الق�شائي لوزارة اجلي�ش بحظر 

بناء الفل�شطينيني يف تلك املناطق بذريعة اخلوف من “تهديد اأمني للم�شتوطنات اليهودية القريبة”.

ويدور احلديث عن مباٍن فل�شطينية على مقربة من م�شتوطنات “عيلي” و“�شيلو” جنوب نابل�ش، 

واأنه على الرغم من تواجدها يف مناطق خا�شعة لل�شيطرة الفل�شطينية املدنية، اإل اأنه تقرر حظر البناء 

فيها.

واأ�شارت القناة اإىل اأن قرار بينيت ياأتي “على خلفية معطيات جديدة تبني وجود ت�شارع يف البناء 

زعم  وفق  باخلطر”،  امل�شتوطنني  م�شالح  يهدد  ما  للم�شتوطنات،  املتاخمة  املناطق  يف  الفل�شطيني 

القناة.

ويف تعقيبهم على القرار، بارك م�شتوطنو “�شيلو” القرار، قائلني: اإنه “لي�ش من ال�شواب ال�شماح 

اأو�شلو. اإلغاء ت�شنيفات  مبوا�شلة البناء الفل�شطيني القريب”، مطالبني ب�رسورة 

الأمنية  وال�شيطرة  الفل�شطينية،  الإدارية  ال�شيطرة  حتت  “ب”  مناطق  اأو�شلو  اّتفاق  و�شنّف 

21% من م�شاحة ال�شفة. لـ“اإ�رسائيل”، وتبلغ م�شاحتها 
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بينيت يفتتح حياً ا�شتيطانياً باخلليل وُيعطي ال�شوء الأخ�رس لتنفيذ “تطوير الإبراهيمي”!

افتتح نفتايل بينيت، وزير جي�ش الحتالل، اليوم الأحد، حي نويف كرميم داخل م�شتوطنة “كريات 

اأربع” يف اخلليل.

ال�شوء  منح  مت  اإنه  احلي،  افتتاح  هام�ش  على  قال  بينيت  فاإن  ال�شابعة،  العربية  القناة  وبح�شب 

لذلك، و�شيجري  التخطيط  اكتمال  مّت  اأنه  اإىل  الإبراهيمي”، م�شرياً  “تطوير  لتنفيذ م�رسوع  الأخ�رس 

“م�شعد” للمعاقني. اإقامة  العمل على تنفيذه، وي�شمل 

واأكد اأن “اإ�رسائيل” �شتعمل على فر�ش ال�شيادة يف اخلليل، بالرغم من اأنها غري مدرجة يف اخلارطة 

اخلا�شة بخطة ترامب.

على  فل�شطيني  نا�شط  جثمان  �شحب  خالل  من  جنوده  به  قام  الذي  الإجراء  عن  بينيت  ودافع 

حدود غزة، وهو ما اأثار ردود فعل متباينة، خ�شو�شاً من قبل هيئات حقوقية ي�شارية. وقال: “من 

ل ي�شعر بالرتياح فعليه اأن يقفل التلفاز”.

ا�شتيطانياً  خمططاً  املا�شي  يناير  الثاين/  كانون  �شهر  من  الثاين  يف  ك�شفت  ال�شابعة  القناة  وكانت 

يهدف اإىل اإجراء تغيريات داخل امل�شجد الإبراهيمي، بقيمة ن�شف مليون �شيكل، ويت�شمن ذلك اإقامة 

للمعاقني حركياً. م�شعد 

2020/2/23 القد�س، القد�س، 

باب  وفتح  ال�شخرة  قبة  �شمال  “الهيكل”  وبناء  “الأق�شى”  لتق�شيم  اإ�رسائيلي   خمطط 

      الرحمة من اخلارج

القد�ش - حممد اأبو خ�شري: ك�شفت م�شادر عن خمطط خطري يجري الرتويج له يف بع�ش املحافل 

امل�شجد  لتق�شيم  معتدلً  خمططاً  باعتباره  موؤخراً،  الإ�رسائيلية،  والدينية  ال�شيا�شية  والأو�شاط 

الأق�شى املبارك دون هدم مباٍن، وميكن اعتماده “كحلٍّ و�شط” لبناء الهيكل دون هدم قبة ال�شخرة 

امل�رسفة، التي ُتعّد بوؤرة ذلك الهيكل املزعوم ومركزه.

امل�رسفة  ال�شخرة  �شحن  �شمال  يف  املزعوم  الهيكل  بناء  اإىل  املخطط  هذا  يدعو  امل�شادر  وح�شب 

ب�شكل  البناء  لإقامة  بالكامل  ال�شمالية  ال�شاحة  ويقتطع  هدمها،  دون  للم�شلمني  عليها  الإبقاء  مع 

من  اأكرث  اقتطاع  يتم  بحيث  الرحمة،  لباب  املوازية  ال�شفلية  البوابة  ح�شب  غرب(،  )�رسق  م�شتطيل 

وىل من الحتالل وال�شيطرة، ليبقى امل�شجد القبلي 
ُ
ثلث م�شاحة امل�شجد الأق�شى املبارك يف املرحلة الأ

. وقبة ال�شخرة امل�رسفة دون اأي تغريُّ

يتبناها  التي  القرن  �شفقة  مع  املخطط  هذا  مثل  املا�شية  القليلة  الأ�شهر  خالل  وانت�رس  راج  وقد 

هذا  املت�شهينني  الإنيليني  من  كبرية  �رسيحة  التوجه  هذا  تدعم  وكذلك  املت�شهني،  امل�شيحي  اليمني 

املخطط وتدعو علناً اإىل ال�رسوع بتنفيذه ب�شورة متدرجة وغري �شاخبة بالتن�شيق مع من ي�شمونهم 

املعتدلني من العرب الذين يتفقون على التطبيع وال�رساكة والت�شامح الديني، على حدِّ زعمهم.
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على  العدواين  املخطط  هذا  تنفيذ  عملية  “تبداأ  اليميني:  الأمريكي  الإ�رسائيلي  املخطط  ذلك  ووفق 

امل�شجد الأق�شى بتهيئة باب الرحمة من اخلارج لفتتاحه، ثم و�شع “مذبح الهيكل” يف قبة الأرواح، 

ثم اإحاطة القبة لحقاً بخيمة، ثم عزلها ب�شور خفيف عن غري اليهود، ثم تو�شعة ال�شور لي�شم �شمايل 

�شحن ال�شخرة حتى باب الرحمة، ومن ثم فتح باب الرحمة، ثم ال�رسوع بالبناء الفعلي”.

الدولية على ترويج خطاأ ت�شليلي  ال�شيا�شية واملحافل  الأو�شاط  اإقناع  هذا ويعتمد املخططون يف 

اأو  القبلي”،  “امل�شلى  مبنى  هو  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  باأن  والغرب  امل�شلمني  اأو�شاط  يف  �شائع 

القد�ش  يف  الحتالل  بلدية  مبوجبة  تعمل  الذي  واملفهوم  نف�شه  التف�شري  وهو  ال�شخرة”،  “قبة  مبنى 

بينها  وما  امل�شاجد  هي  ال�شخرة  وقبة  القبلي  امل�شجد  ُتعّد  التي  الإ�رسائيلية  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات 

اأن  اجلميع  وباإمكان  اليهود،  واإر�شاء  “ال�شاحات”  هذه  يف  الهيكل  بناء  ميكن  وبالتايل،  �شاحات، 

مب�شاحة  ال�شور  حوله  دار  ما  كل  هو  الأق�شى  م�شجدنا  اأن  واحلقيقة  زعمهم،  وفق  املكان  يف  ُي�شلي 

يجوز  ول  وحدهم،  للم�شلمني  م�شجد  كلها  التفاو�ش  ول  ال�رساكة  ول  الق�شمة  تقبل  ل  دومناً   144

لغريهم ال�شالة فيه.

الأق�شى هناك كتلة يهودية و�شهيو-اإنيلية  امل�شجد  العدواين على  ووفق وا�شعي هذا املخطط 

�شخرة فوق  امل�رسفة  ال�شخرة  قبة  مكان  فقط  اإقامته  يجب  الثالث  الهيكل  اأن  ترى  كبرية،   عاملية 

املزعوم  الهيكل  جماعات  بني  رواجاً  الأكرث  زال  ما  الذي  التقليدي  املعتقد  هو  وهذا  املقد�ش،  بيت 

اأن�شار الهيكل  1983، وتداوله ن�شطاء من  واملقتحمني اليوم. ووفق املخطط الذي مّت و�شعه يف �شنة 

املزعوم اليوم، ويجري توزيعه وخلق نقا�ش بخ�شو�شه؛ باأن “قبة الأرواح” �شمال قبة ال�شخرة هي 

ال�شخرة  اأن  املفقودة، ووفق زعمهم  املقد�شة  الع�رس  الو�شايا  األواح  “الألواح”، واملق�شود بذلك  قبة 

الطبيعية الظاهرة يف اأر�شية قبة الأرواح هي �شخرة “قد�ش الأقدا�ش” التي كان فوقها تابوت “العهد 

اأو ال�شكينة” املقّد�ش يف زمن نبي اهلل �شليمان؛ “الذي ل يوؤمنون بنبوته، ويعتربونه ملكاً ارتكب الإثم 

يف وجه الرب، واأطاع زوجاته الكنعانيات الوثنيات” اأنها يجب اأن تكون م�شتقبالً يف مركز قاعة قد�ش 

الأقدا�ش يف الهيكل الثالث.

وبناء على اخلريطة املرفقة ميتد الهيكل املزعوم من غربي قبة الأرواح باجتاه باب الرحمة �رسقاً، 

“امل�شناة” ت�شف مو�شع قد�ش الأقدا�ش  حيث تقع القبة مقابل باب الرحمة متاماً، وهناك ادعاء باأن 

عن  داخلي  ديني  اإ�رسائيلي  خالف  ظّل  يف  ذلك  وكل  الرحمة،  باب  قبالة  كان  باأنه  الأول”  “الهيكل  يف 

حقيقة مكان وحجم و�شكل ذلك الهيكل املزعوم ومكان وجوده الذي �شكك به الكثري من احلاخامات، 

وعّده اليهود ال�شمرة على جبل جرزين.

ويزعم اأدعياء هذا املخطط اأن اأر�شية قبة الأرواح ال�شخرية كانت اأر�شية متحركة عمودياً بنظام 

�شخرية  حجرة  واإىل  من  العهد  تابوت  واإنزال  لرفع  الأول”  “الهيكل  مهند�شو  �شممها  هايدروليكي 

املخطط  ويفرت�ش  املبارك.  الأق�شى  امل�شجد  خارج  اإىل  يقود  “طوارئ”  بنفق  مرتبطة  �رسية  �شفلية 

�رسورة فتح باب الرحمة كممر رئي�شي لليهود نحو الهيكل املزعوم، بحيث يكون الدخول واخلروج 

�رسق غرب من واإىل هذا الهيكل بارتباط بنفق حائط الرباق وباب املغاربة.

2020/3/2 القد�س، القد�س، 
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“اإ�شقاط نتنياهو”: اتهموه بالتخلي عنهم يف حكومته اليمني ال�شتيطاين املتطرف يتعهد 

يف حتذير اللحظات الأخرية قبل اأن توؤدي احلكومة الإ�رسائيلية اجلديدة الق�شم، خرج قادة تكتل 

رئي�ش  باإ�شقاط  بتعهد  بينيت،  نفتايل  الدفاع  وزير  بقيادة  ميينا،  املتطرف  ال�شتيطاين  اليمني  اأحزاب 

التاريخ  يف  �شي�شجل   - )اأيار(  مايو   12  - اليوم  “هذا  اإن  بينيت  وقال  نتنياهو.  بنيامني  الوزراء، 

الإ�رسائيلي بداية النهاية لعهد نتنياهو”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/5/13

نتنياهو ي�شرت�شي امل�شتوطنني: �شنقّر خمطط ال�شم مبعزل عن بقية بنود “خطة ترامب”

]الإثنني[  اأم�ش  م�شاء  نتنياهو  بنيامني  الحتالل  حكومة  رئي�ش  قال  عواودة:  وديع   - النا�رسة 

يعد  مل  الأمريكيني  مع  الو�شع  اإن  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�رسائيلية  ال�شيادة  اإحالة  بخ�شو�ش 

كما كان قبل خم�شة �شهور.

اإقناع روؤ�شاء ال�شتيطان بتاأييد خمطط ال�شّم، واإن  اإن نتنياهو حاول  “هاآرت�ش”  وقالت �شحيفة 

واإنها  القرن”،  “�شفقة  اأ�شا�ش  على  مبفاو�شات  التزامه  تاأكيد  هي  الجتماع  من  املركزية  ر�شالته 

اأعدت لالأذن الأمريكية ل للم�شتوطنني.

من  امل�شتوطنني  وعد  لكنه  الجتماع،  داخل  نتنياهو  اأقوال  من  الرغم  على  اأنه  هاآرت�ش  ونوهت 

فعلياً  اإمنا  الأمريكية،  اخلطة  فحوى  بقية  �شمن  عليه  للم�شادقة  ال�شّم  يطرح  ل  باأن  الكوالي�ش  وراء 

امل�شادقة عليه منف�شالً عنها.

مع  اجتماعه  يف  �شاركت  م�شادر  عن  نتنياهو  من  جداً  املقربة  هيوم”  “ي�رسائيل  �شحيفة  ونقلت 

اإن  اآخرون  قال  فيما  قا�شية”،  بـ“م�شاعر  الجتماع  من  خرجوا  اإنهم  قولهم  اأم�ش  امل�شتوطنني  قادة 

نتنياهو مل يجب على اأ�شئلتهم.

اإنه مل يحدد بعد كيف  املذكور  الجتماع  امل�شتوطنني بعد  قادة  اأحد  ال�شحيفة عن  نقلت  املقابل  يف 

�شتبدو خريطة ال�شيادة، لكن مّت التو�شيح “لن تبقى اأي م�شتوطنة لوحدها”.

واأو�شحت “ي�رسائيل هيوم” اأن نتنياهو ومعه رئي�ش الكني�شت ياريف لفني قال لقادة امل�شتوطنني 

اإنهما اأي�شاً ل يعرفان كيف تبدو �شورة خريطة ال�شيادة الإ�رسائيلية داخل ال�شفة الغربية.

2020/6/2 القد�س العربي، لندن، 

قادة امل�شتوطنات يطالبون بت�رسيع “ال�شم” دون اأي تنازل

بت�رسيع  مطالبني  نتنياهو،  مكتب  قبالة  الأحد،  يوم  امل�شتوطنات،  قادة  تظاهر  املحتلة:  القد�ش 

التفاو�ش  على  املبدئية”  “املوافقة  جمرد  كان  لو  حتى  تنازل  اأي  تقدمي  دون  “ال�شم”  خطة  تطبيق 

اإقامة دولة فل�شطينية. ب�شاأن 
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للي�شار، على  الر�شوخ  اإىل عدم  ودعا رئي�ش املجل�ش ال�شتيطاين دافيد احلياين، بنيامني نتنياهو 

حدِّ تعبريه، واإىل فر�ش ال�شيادة الأ�شبوع اجلاري، وفق ما اأوردته و�شائل اإعالم عربية.

و�شدَّد املجل�ش، يف بيان اأ�شدره، على اأنه �شي�شتخدم كل الو�شائل املتاحة ملنع اإقامة دولة فل�شطينية، 

الغربية،  لل�شفة  اليهودي  ال�شم  وال�شامرة”،  “يهودا  مل�شتقبل  م�شريية  اأيام  هي  هذه  اأن  اإىل  لفتاً 

جي�ش  يف  متقاعدين  �شباطاً  ت�شم  والتي  “اأمنيني”،  حركة  نظمت  اأخرى  جهة  من  الأردن.  وغور 

الغربية املحتلة، تخللها زيارة عدد من امل�شتوطنات، والجتماع  ال�شفة  الحتالل، م�شرية يف مناطق 

بقادة امل�شتوطنني، بهدف دعم خطة ال�شم الإ�رسائيلية على اأجزاء من ال�شفة الغربية وغور الأردن.

2020/6/21 موقع املركز الفل�شطيني لالإعالم، 

اأر�س اإ�رسائيل”  يقدم م�رسوع قانون ال�شيادة الإ�رسائيلية على م�شتوطنات ال�شفة   “لوبي 
      املحتلة

داخل  متطرفة  دينية  ميينية-  �شغط  جماعة  اإ�رسائيل”هو  اأر�ش  “لوبي  قدم  جمادلة:  حممود 

فل�شطينية،  دولة  اإقامة  وتعار�ش  امل�شتوطنات  تدعم  وهي   2013 منت�شف  تاأ�ش�شت  الكني�شت 

الحتالل  “�شيادة”  بفر�ش  يق�شي  قانون  م�رسوَع  الإثنني،  يوم  الكني�شت،  داخل  �شاغطة  جمموعة 

امل�شتوطنات  جمل�ش  و�شعه  الذي  املخطط  مبوجب  الغربية،  ال�شفة  م�شتوطنات  على  الإ�رسائيلي 

وكان مركز حزب الليكود احلاكم، قد �شادق عليه بالإجماع، يف كانون الأول/ دي�شمرب 2017.

�شموتريت�ش  وبت�شلئيل  )الليكود(  كات�ش  حامي  الكني�شت  ع�شوا  اللوبي،  قادة  اأقوال  وبح�شب 

ال�شيادية  حتت  تقع  ل  التي  الأرا�شي  على  للحفاظ  اآلية  “اإن�شاء  اإىل  ي�شعى  القانون  فاإن  )“ميينا”(، 

ال�شيادة  خريطة  خارج  �شتبقى  التي  الأرا�شي  على  الدولية  اأو  العربية  ال�شيطرة  ومنع  الإ�رسائيلية 

الإ�رسائيلية يف املنطقة ج”.

ال�شيادة  بـ“تطبيق  للكني�شت،  العامة  للهيئة  اللوبي  قدمه  الذي  القانون  م�رسوع  ويق�شي 

الإ�رسائيلية على كافة امل�شتوطنات املقامة على اأرا�شي ال�شفة الغربية” املحتلة، ومينع حتويل البوؤر 

“جيوب معزولة”. اإىل  ال�شتيطانية 

موقع عرب 48، 2020/7/13

جماعات الهيكل تبداأ تنفيذ اقتحامات للم�شجد الأق�شى

القد�ش املحتلة: وا�شل ع�رسات امل�شتوطنني اقتحاماتهم لباحات امل�شجد الأق�شى املبارك، بحماية 

م�شددة من قوات الحتالل التي انت�رست يف املنطقة لت�شهيل عملية القتحام. واأفادت م�شادر حملية 

اأن عددا من امل�شتوطنني برفقة حاخامات اقتحموا باحات الأق�شى، واأدوا طقو�شاً تلمودية يف باحاته.

2020/7/27 موقع املركز الفل�شطيني لالإعالم، 
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م�رسوع قانون اإ�رسائيلي لت�شجيع عودة امل�شتوطنني للمناطق املخالة �شمال ال�شفة

مينع  الذي  الرتباط”  “فك  قانون  لإلغاء  قانون  م�رسوع  الإ�رسائيلي،  الكني�شت  يف  اأع�شاء  قدم 

خالل   2005 �شنة  الغربية  ال�شفة  �شمال  من  اإخالئها  مت  التي  للمناطق  الو�شول  من  امل�شتوطنني 

الن�شحاب من غزة. وبح�شب موقع يديعوت اأحرونوت، فاإن رئي�ش الئتالف احلكومي ميكي زوهار 

بهدف  الكني�شت،  اأمام  القانون  م�رسوع  قدما  ميينا،  كتلة  من  �شموتري�ش  وبت�شلئيل  الليكود،  من 

ت�شجيع امل�شتوطنني من جديد للعودة لتلك املناطق والتحرك بكل حرية فيها بعد تقييد حريتهم منذ 

الن�شحاب من تلك امل�شتوطنات.

2020/8/4 القد�س، القد�س، 

حملة تربعات ميينية ل�شتئناف احلكم املوؤبد على قاتل عائلة دواب�شة

بال�شجن  حكم  فر�ش  اللد،  مدينة  يف  املركزّية  املحكمة  يف  قرار  �شدور  من  �شاعات  بعد  اأبيب:  تل 

الداوب�شة  اأ�رسة  قاتل  اأوليئيل،  بن  عمريام  اليهودي  الإرهابي  على  اإ�شافيّة  عاماً  و20  موؤّبدات   3

الفل�شطينية، اأطلق عدد من رجال الدين والن�شطاء ال�شيا�شيني املتطرفني يف امل�شتوطنات، حملة جلمع 

التربعات لأجل متويل ال�شتئناف على احلكم اإىل حمكمة العدل العليا.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/9/17

اليمني ال�شتيطاين يطالب باعتقال الأطفال الفل�شطينيني الذين يقذفون احلجارة

اإ�رسائيل”،  لأجل  القانوين  “املنتدى  تدعى  متطرفة  ا�شتيطانية  ميينية  حركة  اأطلقت  اأبيب:  تل 

اخلنوع  وحتى  بالت�شاهل  فيها  تتهمه  املحتلة،  الفل�شطينية  املناطق  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  �شّد  حملة 

القب�شة  امل�شتوطنني، وطالبت بت�شديد  الذين يقذفون احلجارة على جنوده وعلى  الفل�شطينيني  اأمام 

اأهاليهم  وتغرمي  للق�شاء  وتقدميهم  اعتقالهم  يف  الرتدد  وعدم  الفل�شطينيني  الفتية  على  احلديدية 

مببالغ كبرية كي يرتدعوا.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/9/29

قتل  وت�رسيع  اليهودي  الإرهاب  �شفحة  لتبيي�س  اإ�رسائيلية  منظمة   “حونينو”... 
     الفل�شطينيني

عليهم  والعتداء  الفل�شطينيني  حقوق  انتهاك  يف  الأدوار  �شهيونية  جمعيات  تتقا�شم  النا�رسة: 

كما  عنها  والدفاع  �شفحتها  تبيي�ش  عملية  يتوىل  من  ومنها  وعالنية،  �رساً  املتنوعة  حقوقهم  وعلى 

“حونينيو” املت�شددة النا�شطة يف تغطية الإرهاب اليهودي ق�شائياً. تفعل جمعية 

وح�شب موقع “واينت” العربي، تن�شط منظمة “حونينو” املتطرفة يف الدفاع عن منظمات يهودية 

القانوين، وقد جاء  التالل” وغريهما، وباتت ذراعها  الثمن” و“�شبيبة  “تدفيع  اإرهابية مثل ع�شابة 

ا�شمها من اإحدى اآيات اأ�شفار املزامري التوراتية الداعية الرّب للرحمة.
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تعّرف املنظمة نف�شها على موقعها الإلكرتوين بلغة مثرية للعواطف، حيث ت�شتهل تقدميها لنف�شها 

اأحد اجلنود ممن قتلوا يف عملية ع�شكرية على  “و�شية” والدة  وتربير وجودها مبقاطع من ر�شالة 

الثانية، وتو�شيه فيها  اإبان النتفا�شة  اهلل  املحاذية ملدينة رام  حاجز ع�شكري قرب قرية عني عريك 

هذا  يف  خالف  لو  حتى  النار  يطلق  باأن  له(  ت�شمح  هي  )اأو  لنف�شه  “ي�شمح  باأن  نف�شه  على  يحافظ  اأن 

الأوامر الع�شكرية اخلا�شة باحلالت امل�شموح فيها باإطالق النار” لأن حياته اأهم من قتل اأي �شخ�ش 

اآخر من بني �شفوف الأعداء.

ويبيح  �شنوات،  قبل  حاخامان  اأ�شدره  فتاوى  كتاب  وهو  امللك”  “عقيدة  كتاب  مع  هذا  ويتقاطع 

بحق  القتل  جرائم  من  لعدد  مرجعية  الفتاوى  �شّكلت  وقد  منهم.  الأطفال  حتى  الفل�شطينيني  قتل 

الفل�شطينيني.

2020/10/2 القد�س العربي، لندن، 

اأع�شاء كني�شت يزورون “غو�س عت�شيون” و�شط دعوات لإحكام ال�شيطرة على ال�شفة

جولة  يف  اخلمي�ش،  يوم  الإ�رسائيلي،  الكني�شت  يف  املختلفة  اليمينية  الأحزاب  من  اأع�شاء  �شارك 

ملجمع م�شتوطنات غو�ش عت�شيون والبوؤر املحيطة به، والتي اأقيمت على اأرا�ٍش فل�شطينية يف اخلليل 

اإ�رسائيل”،  اأر�ش  “لوبي  فاإن اجلولة نظمها ما ي�شمى  ال�شابعة،  العربية  القناة  وبيت حلم. وبح�شب 

املتوقع  الإ�رسائيلي وم�شوؤولني ميينيني متطرفني، حيث من  الكني�شت  اأع�شاء  وامل�ّشكل من عدد من 

اأن يناق�ش اللوبي طلبات تنظيم تلك البوؤر و�رسعنتها، ومعاجلة م�شاألة احلفاظ على مناطق ج.

و�شارك يف الزيارة ك�شيف �رسف، مارك ت�شيل ممثل احلزب اجلمهوري الأمريكي يف “اإ�رسائيل”.

2020/10/22 القد�س، القد�س، 

قادة امل�شتوطنني يطالبون نتنياهو بتفعيل ال�شم اإذا فاز بايدن

تل اأبيب: بداأ قادة امل�شتوطنات حملة �شغط على رئي�ش الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ل�شّم 

م�شتوطنات يف ال�شفة الغربية يف حال خ�شارة الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب.

واإن  الوقت،  مع  ت�شيق  الفر�ش  “نافذة  اإن  ال�شابعة”،  “القناة  امل�شتوطنني  موقع  ح�شب  وقالوا، 

على نتنياهو مترير قانون ملنح ال�رسعية جلزء من امل�شتوطنات حتى 21 يناير )كانون الثاين( املقبل”. 

اإ�رسائيل وقف  اإن على  “خ�شارة ترامب تعني تنفيذ بايدن وعده النتخابي الذي قال فيه  اأن  واأكدوا 

البناء يف امل�شتوطنات، ووقف احلديث عن ال�شم، وال�شماح بحل الدولتني”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/11/1

“جماعات الهيكل” تطالب باإقامة مدر�شة توراتية بالأق�شى

احلكومة  يف  الداخلي  الأمن  وزير  اإىل  ر�شالة  الهيكل”  “جماعات  ت�شمى  ما  بعثت  وتد:  حممد 

يتم  اأن  على  الأق�شى  امل�شجد  يف  توراتية  مدر�شة  باإقامة  فيها  تطالب  اأوحانا،  اأمري  الإ�رسائيلية، 
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تخ�شي�ش ال�شاحة ال�رسقية للحرم مدر�شة توراتية، علماً اأن جماعات ا�شتيطانية دعت اإىل بناء كني�ش 

للم�شتوطنني  بال�شماح  الر�شالة مطالبة  املكاين لالأق�شى. وت�شمنت  للتق�شيم  املكان، وذلك متهيداً  يف 

للم�شجد  ال�رسقية  ال�شاحة  يف  وتعليمها  التوراة  تعلم  يف  لالقتحامات  املتاحة  الفرتة  كامل  بق�شاء 

الأق�شى.

ويهدف هذا الطلب اإىل ا�شتغالل اأوقات القتحام التي يفر�شها الحتالل اإىل احلد الأق�شى، بحيث 

ي�شبح دوام املدار�ش الدينية اليهودية داخل امل�شجد ملدة خم�ش �شاعات يومياً.

موقع عرب 48، 2020/11/16

 جليك يطلق خالل اقتحامه الأق�شى حملة جلمع التربعات من اأمريكا لتكري�شه مركزاً دينياً 

      يهودياً

الأحد،  اليوم  الأق�شى  للم�شجد  اقتحام جديد  املتطرف يهودا جليك خالل  اأطلق احلاخام  القد�ش: 

امل�شتوطنني  حماولت  �شمن  وذلك  اليهودي،  “احلانوكاه”  عيد  مبنا�شبة  التربعات  جلمع  حملة 

تكري�ش امل�شجد الأق�شى كـ“مركز ديني يهودي”. وخالل اقتحامه امل�شجد الأق�شى، ويف بّث مبا�رس 

من ال�شاحة ال�شمالية ال�رسقية، اأطلق احلاخام املتطرف جليك حملة باللغة الإنليزية جلمع التربعات 

بطرود  جريو�شاليم”  “�شالوم  ملوؤ�ش�شته  التربع  اإىل  جمهوره  داعياً  الأمريكيني،  الإنليكانيني  من 

بقيمة 30 دولر.

لالأيتام  �شرت�شل  واأنها  اليهودية،  الدينية  والروح  الوجود  �شتعزز  “التربعات  جليك:  وقال 

والأرامل اليهود يف القد�ش، مبنا�شبة عيد احلانوكاه”.

2020/11/23 القد�س، القد�س، 

وزير ال�شتيطان الإ�رسائيلي: �شنجلب مليون يهودي اإىل م�شتوطنات ال�شفة

رام اهلل: قال وزير ال�شتيطان الإ�رسائيلي ت�شاحي هنغبي، يوم الأحد، اإن حكومته �شتم�شي قدماً 

اأكرث من مليون يهودي للم�شتوطنات يف ال�شفة الغربية. جاء ذلك  القائمة على جلب  الروؤية  يف تنفيذ 

م�شتوطنة  داخل  بنيامني،  �شاعر  يف  ال�شناعية  املنطقة  ملجل�ش  جديد  مبنى  افتتاح  يف  م�شاركته  خالل 

ب�شاغوت، بح�شور وزراء واأع�شاء كني�شت و�شخ�شيات عامة. واأ�شاد هنغبي بالتطورات احلا�شلة 

يف امل�شتوطنات وتطويرها، مبدياً �شعادته بافتتاح املبنى اجلديد ملجل�ش املنطقة ال�شناعية.

وقال هنغبي “هناك م�شوؤولية كبرية تقع علينا، هذا التو�شع الذي نراه اليوم ُيظهر روؤيتنا من اأجل 

جلب مليون م�شتوطن لل�شكن يف )يهودا وال�شامرة(” وهي الت�شمية العربية لل�شفة الغربية. واأ�شار 

له  �شيكون  ال�شتيطانية  البوؤر  و�رسعنة  تنظيم  حول  الأوىل  بالقراءة  متريره  مّت  الذي  القانون  اأن  اإىل 

تاأثري كبري خ�شو�شاً واأن هناك تاأييداً كبرياً له يف الكني�شت، م�شرياً اإىل اأنه �شيتم متريره ب�شكل نهائي 

خالل فرتة الكني�شت احلايل.

2020/12/20 القد�س، القد�س، 
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ت�شاعد اعتداءات “�شبيبة التالل”: اإ�شابة يف هجوم للم�شتوطنني غرب نابل�س

املركبات  امل�شتوطنني  ا�شتهداف  عقب  الإثنني،  اليوم  م�شاء  بجروح،  فل�شطيني  مواطن  اأ�شيب 

التالل”  “�شبيبة  تنظيم  اعتداءات  وت�شاعد  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  مواقع  عدة  يف  الفل�شطينية 

الإرهابي.

وقال م�شوؤول ملف ال�شتيطان �شمال ال�شفة، غ�شان دغل�ش، اإن جمموعة من امل�شتوطنني هاجموا 

مركبات املواطنني باحلجارة على الطريق الوا�شل بني نابل�ش وقلقيلية.

املواطن حممود يزيد دغل�ش بجروح يف عينه، وهو من  اإ�شابة  اأ�شفرت عن  الهجمات  اأن  واأ�شاف 

�شكان بلدة برقة �شمال غرب نابل�ش، نقل اإثرها للم�شت�شفى.

الغربية،  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  بحق  امل�شتوطنني  اعتداءات  املا�شية،  الأيام  خالل  وت�شاعدت 

�شحيفة  ذكرت  ما  بح�شب  اأ�شابيع،   3 خالل  اعتداء   31 اإىل   27 بني  تقديرات  وفق  تراوحت  والتي 

“هاآرت�ش”، الإثنني، عرب موقعها الإلكرتوين.

تنظيم  يف  ين�شط  م�شتوطن  م�رسع  اإثر  اأ�شابيع   3 منذ  يومي  ب�شكل  ليال  م�شتوطنون  ويتظاهر 

“�شبيبة التالل” الإرهابي املتطرف، مطالبني بفتح حتقيق م�شتقل يف مقتله.

ال�رسطة  مطاردة  خالل  اآخرين   4 رفقة  ي�شتقلها  كان  التي  امل�شتوطن  �شيارة  اآنذاك  وانقلبت 

الإ�رسائيلية لهم، اإثر ر�شقهم �شيارات فل�شطينية باحلجارة قرب رام اهلل و�شط ال�شفة.

فل�شطينيني  ر�شق  الليلية  التظاهرات  تلك  ت�شهد  الإثنني،  “هاآرت�ش”،  ل�شحيفة  تقرير  وبح�شب 

باحلجارة وتنفيذ اعتداءات بحقهم وتخريب ممتلكاتهم.

ونقلت عن رئي�ش بلدية �شنجل الفل�شطينية �شمال �رسق رام اهلل، معتز طواف�شة، قوله: “ل اأتذكر 

مثل هذا املعدل من العنف منذ حزيران/ يونيو 2014، حيث اختُطف 3 م�شتوطنني، وعرث على جثثهم 

بعد 18 يوما �شمال اخلليل )جنوب(”.

ماأوى  لتوفري  الليل  من  متاأخرة  اأوقات  يف  البلدية  مبنى  نفتح  اأ�شابيع،   3 منذ  طواف�شة،  وقال 

لل�شائقني العالقني من جميع اأنحاء ال�شفة، واأو�شح اأن “م�شاء ال�شبت املا�شي كان هو الأ�شواأ، حيث 

مل ُيفتح الطريق حتى ال�شاعة الواحدة بعد منت�شف الليل”.

“�شيال”  كتلة  قرب  الواقعة  الفل�شطينية  البلدة  يف  املحلي  املجل�ش  يرتاأ�ش  الذي  طواف�شة  ولفت 

“امل�شتوطنني داأبوا على ر�شق �شيارات الفل�شطينيني املارة باحلجارة خالل تلك  اأن  اإىل  ال�شتيطانية، 

التظاهرات الليلية، ما يدفع ال�رسطة اإىل اإغالق الطرق ملنع الحتكاك”.

وتقول اأجهزة الأمن الإ�رسائيلية اإنها تلقت بالغات بارتكاب 27 اعتداء بحق فل�شطينيني منذ وفاة 

امل�شتوطن، واأ�شيب فل�شطينيون بجروح طفيفة يف 4 حوادث منها، ومت ت�شجيل خ�شائر يف املمتلكات 

يف 8 اأخرى.
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31 اعتداء بحق فل�شطينيني خالل  من جانبها، �شجلت منظمة “يي�ش دين” احلقوقية الإ�رسائيلية، 

الفرتة املذكورة )3 اأ�شابيع(.

ونقلت ال�شحيفة عن م�شادر اأمنية اإ�رسائيلية مل ت�شمها اإن معظم هذه العتداءات وقعت يف حميط 

اآ�شاف )و�شط ال�شفة( وكدوميم وبلدة حوارة الفل�شطينية جنوب مدينة  م�شتوطنات �شيال وغفعات 

)�شمال(. نابل�ش 

موقع عرب 48، 2021/1/11

نتنياهو لليمني: ال�شتيطان مقابل دعمي يف النتخابات

الليكود  حزب  زعيم  نتنياهو  بنيامني  اأن  الإثنني،  اليوم  العربية،  هيوم  ي�رسائيل  �شحيفة  ك�شفت 

بات م�شتعداً للتو�شل لتفاق مع اأحزاب اليمني ال�شهيوين، مقابل دعمه للبناء ال�شتيطاين يف القد�ش.

يف  اجلديد  اليهودي  احلي  على  املوافقة  اإجراءات  لدفع  م�شتعد  نتنياهو  فاإن  ال�شحيفة،  وبح�شب 

مطار القد�ش “عطروت” �شمال املدينة، مقابل اأن تتوحد قوى اليمني ال�شهيوين وخو�ش النتخابات 

م�شرتك. ب�شكل 

الدينية، مع حزب  وي�شعى نتنياهو لتوحيد جهود بت�شلئيل �شموتريت�ش زعيم حزب ال�شهيونية 

الئتالف  يف  بالدخول  ودعمه  موحد،  ب�شكل  النتخابات  خلو�ش  اليهودية،  والقوة  اليهودي،  البيت 

احلكومي الذي �شي�شعى لت�شكيله بعد النتخابات التي �شتجري ال�شهر املقبل.

اأنه يخ�شى يف حال خو�ش كل حزب النتخابات لوحده، فاإن  وقالت م�شادر مقربة من نتنياهو، 

هناك خطر األ يتجاوز اأي منهما ن�شبة احل�شم ما �شي�شعب من مهمته لت�شكيل الئتالف احلكومي.

2021/2/1 القد�س، القد�س، 

حملة ميينية اإ�رسائيلية �شّد منح غزة اللقاح

اأركان  ورئي�ش  جانت�ش،  بني  الأمن،  وزير  قرار  �شّد  حملة  الإ�رسائيلي  اليمني  ينظم  اأبيب:  تل 

اجلي�ش اأفيف كوخايف، يف الأيام القريبة املقبلة على طلب قدمه م�شوؤولون يف ال�شلطة الفل�شطينية قبل 

عدة اأيام اإىل جمل�ش الأمن القومي الإ�رسائيلي لنقل لقاحات م�شادة لفريو�ش كورونا اإىل قطاع غزة.

ويقود هذه احلملة عدد من الن�شطاء ال�شيا�شيني، الذين ينتقدون رئي�ش الوزراء، بنيامني نتنياهو، 

لدى  املحتجزين  �شاوؤول،  واأورون  غولدين  هدار  اجلندَيني  عائلتا  اإليهم  وان�شمت  جانت�ش.  وكذلك 

على  “اإ�رسائيل”  ت�شرتط  باأن  هوؤلء  ويطالب  قتيلني.  “اإ�رسائيل”  وتعّدهما  غزة،  قطاع  يف  حما�ش 

حما�ش اإعادة اجلثمانني مقابل اللقاح. لكن جهات ق�شائية يف “اإ�رسائيل” طالبت باأن يتم منح اللقاح، 

حتى ل تقع حتت طائلة القانون الدويل. 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/2/16
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متزمتون يهود يعتدون جمدداً على دير الكني�شة الرومانية يف القد�س

القد�ش: قال جمل�ش روؤ�شاء الكنائ�ش الكاثوليكية يف الأر�ش املقد�شة، اإن جمهولني اأ�رسموا، اأم�ش، 

ب�رسعة.  النار  باإخماد  املحلي  الكاهن  نح  ولكن  القد�ش  يف  الرومانية  الكني�شة  دير  مدخل  يف  النار 

املتزمتني  اليهود  ويعترب  الدير،  ذات  ي�شتهدف  الذي  �شهر  يف  الرابع  التخريب  هو  “هذا  واأ�شاف، 

املحتملني”. املعتدين 

الأيام، رام اهلل، 2021/3/2

اإيهودا جليك يقود اقتحامات امل�شتوطنني للم�شجد الأق�شى  املتطرف 

خالل  متطرفاً   36 مب�شاركة  اخلمي�ش،  الأق�شى،  امل�شجد  اقتحامات  جليك  اإيهودا  املتطرف  قاد 

الأق�شى  امل�شجد  املقتحمني جتولوا يف باحات  اأن  الإ�شالمية،  الأوقاف  ال�شباحية. واأو�شحت  الفرتة 

املبارك ويف حميط م�شجد باب الرحمة على �شكل جمموعات قبل اأن يغادروا املكان من باب املغاربة.  

موقع فل�شطني اأون لين، 2021/3/4

“ال�شهيونية الدينية”: م�رسوع قانون ل�رسعنة البوؤر ال�شتيطانية مببادرة 

يوم  �شرتوك،  اأوريت  الدينية”،  “ال�شهيونية  حتالف  عن  الكني�شت  ع�شو  تقدمت  وتد:  حممد 

املحتلة،  الغربية  ال�شفة  ال�شتيطانية يف  البوؤر  لـ“ت�شوية” و�رسعنة  للكني�شت  الأحد، م�رسوع قانون 

علماً اأن القانون �شودق عليه بالقراءة الأوىل قبل حل الكني�شت الـ 23، ويتم تقدميه ملوا�شلة ت�رسيعه 

عليه. وامل�شادقة 

عليها  ي�شادق  ومل   23 الـ  الكني�شت  يف  قدم  الذي  القانون  اأن  هيوم”  “ي�رسائيل  �شحيفة  وذكرت 

بالقراءات الثالث، �شيقدم جمدداً من قبل “ال�شهيونية الدينية”.

ع�شو  برئا�شة  اإ�رسائيل”،  “اأر�ش  لوبي  قبل  من  ال�شابق،  يف  قدم  املذكور  القانون  اأن  واأو�شحت 

ومّت  كات�ش،  حاييم  الكني�شت  ع�شو  حينه،  يف  اإليه  ان�شم  حيث  �شموتريت�ش،  بت�شلئيل  الكني�شت 

امل�شادقة عليه بالقراءة الأوىل، ومل تتوا�شل اإجراءات الت�رسيع ب�شبب حّل الكني�شت.

اأع�شاء  من   44 الدينية”  “ال�شهيونية  حتالف  قدمه  الذي  اجلديد  القانون  م�رسوع  اإىل  وان�شم 

امليزانيات من خمتلف  البوؤر ال�شتيطانية، ور�شد  القانون على تنظيم  الكني�شت، حيث ين�ش مقرتح 

الوزارات احلكومية من اأجل اإقامة م�شاريع بنى حتتية خمتلفة يف البوؤر ال�شتيطانية التي ل حت�شل 

على اأي دعم حكومي.

جلميع  “التوطني”  اإجراءات  ل�شتكمال  �شنتني  فرتة  تخ�شي�ش  على  القانون  م�رسوع  ين�ش  كما 

امل�شتوطنات  يف  ال�شكان  �شيتمكن  الت�شوية،  فرتة  خالل  اأنه  على  اأي�شاً  وين�ش  ال�شتيطانية،  البوؤر 

الكهرباء، واملياه، والإنرتنت، واخلدمات  القانون من احل�شول على خدمات ت�شمل  التي يتطرق لها 

امل�شتوطنات. البلدية، من جمال�ش  ال�شتيطانية 
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 ،25,000 عددهم  البالغ  ال�شتيطانية  البوؤر  يف  امل�شتوطنني  باإمكان  �شيكون  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

تلقي امل�شاعدات من خمتلف الوزارات احلكومية من خدمات البنية التحتية والتعليم، وكذلك ت�شهيل 

احل�شول على قرو�ش مالية لالإ�شكان.

موقع عرب 48، 2021/4/18

املتطرف بن غفري ينقل مكتبه اإىل ال�شيخ جراح

اليوم  الدينية،  ال�شهيونية  حزب  عن  الكني�شت  ع�شو  غفري  بن  اإيتمار  اأعلن  خا�شة:  ترجمة 

اخلمي�ش، اأنه قرر نقل مكتبه الربملاين اإىل حي ال�شيخ جراح. وقال بن غفري يف من�شور له عرب ح�شابه يف 

في�شبوك، اإنه �شي�شل هذه الليلة اإىل احلي للتاأكد من اأن ال�رسطة تعمل على “معاجلة اأعمال ال�شغب”، 

هناك  اأن  ال�شابعة،  العربية  القناة  ذكرت  جهتها  من  اليهود.  ال�شكان  حماية  يف  اأ�شلوبها  من  والتاأكد 

دعوات للم�شتوطنني للتظاهر هذه الليلة يف حي ال�شيخ جراح. 

2021/5/6 القد�س، القد�س، 

بن غفري يرتاجع وينقل مكتبه من ال�شيخ جراح اإثر مواجهات اخلمي�س

حّي  من  الربملاين  مكتبه  اجلمعة،  غفري،  بن  اإيتمار  الكهاين،  الكني�شت  ع�شو  نقل  دراو�شة:  اأحمد 

ال�شيخ جراح يف القد�ش املحتلة، بعد مواجهات الليلة املا�شية. وبح�شب و�شائل اإعالم اإ�رسائيليّة، جاء 

 12 القناة  الإ�رسائيلية، بنيامني نتنياهو. وذكرت  النقل بعد �شغوط من مكتب رئي�ش احلكومة  قرار 

اأن مكتب نتنياهو اأبلغ بن غفري باأن نقله مكتبه الربملاين “من املحتمل اأن يوؤّدي اإىل ت�شعيد، وتدهور 

خطري يف القد�ش واأماكن اأخرى يف البالد”.

موقع عرب 48، 2021/5/7

متطرفون “توراتّيون” يقتحمون مدر�شة عربّية يف اللد بهدف �شّمها

يونيو  حزيران/   10 اخلمي�ش  يوم  �شباح  التوارتيّة”  “النواة  بـ  يعرفون  مما  متطرفون  اقتحم 

املدر�شة   “ اإىل  �شّمها  بهدف   ،1948 �شنة  املحتل  الداخل  يف  اللد  مدينة  يف  العربيّة  الرازي  مدر�شة 

التوراتيّة” وذلك بحماية من �رسطة الحتالل الإ�رسائيلي.

“يائري رفيفو”  املتطّرف  ال�شهيوين  املدينة وبح�شور رئي�شيها  بلدّية  وجاء القتحام بتغطيّة من 

التوراتيّة  املدر�شة  اإقامة  منذ  العربيّة،  الرازي  مدر�شة  ي�شتهدف  متجدد،  قدمي  ملخطط  تنفيذاَ  وذلك 

التعليميّة  املن�شاآت  العربيّة وال�شتيالء على  الأحياء  تهويد  �شنوات، وذلك �شمن خمطط  قبل  بقربها 

العربيّة يف املدينة، ح�شبما اأفاد اأحد اأبناء اللد حازم اأبو ر�شيدة لـ“بوابة الالجئني الفل�شطينيني”.

موقع لجئني، 2021/6/10
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احلكومة الإ�رسائيلية اجلديدة ت�شمح مب�شرية الأعالم للم�شتوطنني بالقد�س

الأعالم  مب�شرية  ي�شمى  ما  على  اجلديدة  بينيت  نفتايل  حكومة  يف  الداخلي  الأمن  وزير  �شادق 

الفل�شطينية،  واخلارجية  املقاومة  ف�شائل  حتذيرات  من  بالرغم  وذلك  بالقد�ش،  للم�شتوطنني 

مع  م�شاورات  بعد  جاء  الداخلي  الأمن  وزير  قرار  اأن  اجلزيرة  مرا�شل  واأفاد  العام.  للنفري  والدعوة 

اإىل  الثالثاء والتي ت�شل  اليوم  امل�شرية يف موعدها  تبقى  ال�رسطة واجلي�ش واملخابرات، بحيث  قيادة 

الأمنية  الأوامر لل�رسطة والأجهزة  الفل�شطينيني. وقد �شدرت  اأمام  اإغالقه  الذي �شيتم  العامود  باب 

وتعزيز  املحتلة  والقد�ش  الأخ�رس  اخلط  جانبي  على  تعزيزات  وح�شد  جاهزيتها  برفع  الإ�رسائيلية 

منظومة القبة احلديدية حت�شباً لنفجار املوقف واإطالق الف�شائل الفل�شطينية �شواريخ من غزة.

موقع اجلزيرة.نت، 2021/6/14

“الأق�شى” “جليك” وع�رسات امل�شتوطنني يقتحمون باحات  احلاخام 

القد�ش املحتلة: اقتحم احلاخام اليميني املتطرف يهودا جليك، الأربعاء، برفقة ع�رسات امل�شتوطنني 

اليهود، باحات امل�شجد الأق�شى، بحماية اأمنية م�شددة من قبل �رسطة الحتالل. واأفادت “موؤ�ش�شة 

جولت  ونفذوا  املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  باحات  اقتحموا  م�شتوطناً   63 باأن  الدولية”،  القد�ش 

داخله. ا�شتفزازية 

موقع قد�س بر�س، 2021/7/7

يف  والتهويدية  ال�شتيطانية  امل�شاريع  م�شهد  يت�شدران  املدينة”  و“مركز  التكوين”   “�شفر 
      القد�س

القد�ش  مدينتَي  بني  الرئي�شي  ال�شارع  وعلى  والزمان  املكان  لتهويد  خبيثة  حماولة  يف  اهلل:  رام 

مل�رسوع  ال�شوارع  مداخل  على  ُو�شعت  لفتات  عرب  الإ�رسائيلي  الحتالل  ُيروج  واأريحا،  املحتلة 

التوراة”.  كتاب  يف  اخلم�شة  مو�شى  “ا�شفار  اإحدى  التكوين”،  “�شفر  ا�شم  عليه  اأطلق  ا�شتيطاين 

وقال املركز الوطني للدفاع عن الأر�ش ومقاومة ال�شتيطان، التابع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفل�شطينية، يف تقرير اأ�شدره اليوم ال�شبت: “اإنه يف بادية القد�ش املمتدة من �رسق املدينة حتى التالل 

البدوي املهدد بالإخالء  اأبو داهوك  اأمتاٍر قليلة من جتمع  امليّت، وعلى بعد  اأريحا والبحر  املطلة على 

12 جتمعاً بدوياً اآخر يف اخلان الأحمر ي�شادف املرء لفتة كتب عليها باللغة الإنليزية  مع ما يقرب 

التخييم يف �شحراء اإ�رسائيل”.

ي�شميه  ما  قلب  يف  يقع  اأنه  على  ال�شتيطاين  امل�رسوع  لهذا  يروج  الحتـالل  اأن  التقرير  واأو�شح 

“�شحراء يهودا” على الطريق اإىل البحر امليت، يف مكان يتيح للزوار �شورة احلياة كما كانت يف ع�شور 
الآلف  متجاهالً  الأ�شطورية،  ال�شيافة  خيمته  يف  ليجربوا  اإبراهيم”  “خادم  ي�شتقبلهم  حيث  قدمية؛ 

من البدو املقد�شيني الذين يعي�شون يف هذه املنطقة، التي ُعرفت تاريخياً با�شم برية اأو بادية القد�ش، 

ال�شتيطاين  امل�رسوع  ويقوم  �شلوان.  بلدة  لأهايل  القد�ش  بادية  اأرا�شي  ملكيات  معظم  تعود  حيث 
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82 دومناً، وي�شتهدف حما�رسة جتمعات بدوية  اأرا�ش تقدر م�شاحتها بنحو  التوراتي اجلديد على 

املنطقة.  من  طردهم  الحتالل  يحاول  فل�شطيني،  األف   13 وت�شم  جتمعاً،   12 عددها  يبلغ  املنطقة  يف 

البنية  لتهيئة  دولر(  مليون   15( �شيكل  مليون   50 نحو  الحتالل  �شلطات  ر�شدت  للتقرير،  ووفقاً 

الفل�شطينية، بهدف  اليهودية على املواقع  الدينية  التحتية واإقامة امل�رسوع الذي ي�شقط الأيدولوجية 

احلياة  بداية  كانت  “هنا  تدعي  اأ�شاطري  لبعث  بائ�شة  حماولة  يف  وا�شمها،  تاريخها  وتغيري  تزوير 

خا�شة،  اأمالكاً  ت�شم  دومناً،   700 الـ  تقارب  م�شاحة  على  املخطط  وميتد  اليهودية”.  واحل�شارات 

من  الرغم  على  املنطقة،  �شكان  مع  الت�شاور  دون  من  الحتالل  �شلطات  وو�شعته  وقفية،  وعقاراٍت 

يوفر  ل  حيث  ال�شكاين،  للنمو  ال�شكنية  الحتياجات  مراعاته  وعدم  املقد�شيني،  على  ال�شلبي  تاأثريه 

الفل�شطينية. للم�شاكن  اإ�شافات كافية  املخطط 

موقع قد�س بر�س، 2021/7/31

رجال الدين وقادة امل�شتوطنات اليهود يطالبون بت�شديد القب�شة �شّد الفل�شطينيني

تل اأبيب: يف الوقت الذي اعرتف فيه رئي�ش اأركان اجلي�ش الإ�رسائيلي، اأفيف كوخايف، باأن جنوده 

بالغوا يف قمعهم للفل�شطينيني ويف اأحيان معينة ا�شتخدموا الر�شا�ش القاتل بوترية عالية، وحذر من 

امل�شتوطنات  اليهود وقادة  الدين  الن�شباط، خرج جمموعة من رجال  َمن يخرج عن  اأنه �شيحا�شب 

“حياة اليهود  اأن  يطالبون بت�شديد القب�شة على الفل�شطينيني ورفع الروح القتالية للجنود ويعلنون 

اأهم من حياة اأعدائنا”. جاءت هذه الر�شالة، مببادرة من منظمة “توراة هليحما”، عقيدة القتال، وّقع 

وقد  الغربية.  ال�شفة  يف  م�شتعمراتها  ويف  “اإ�رسائيل”  يف  اليهود  الدين  رجال  كبار  من  خم�شة  عليها 

اأركان اجلي�ش وروؤ�شاء ال�رسطة واملخابرات العامة ال�شاباك، واملخابرات  اإىل كل من رئي�ش  وجهوها 

املو�شاد. اخلارجية 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/8/13

“�شندوق حائط املبكى” يطالب ببناء ج�رس باب املغاربة يف امل�شجد الأق�شى ب�رسّية  

امل�شوؤول  املبكى”  حائط  “�شندوق  اأن  اخلمي�ش،  العربية  اأحرونوت”  “يديعوت  �شحيفة  ك�شفت 

املغاربة،  الإ�رسائيلية، طالب مقاولون تقّدموا ملناق�شة بناء ج�رس باب  عن احلائط من قبل احلكومة 

الحتالل  �رسطة  قوات  لقتحام  وُي�شتخدم  القد�شي،  واحلرم  الرباق  حائط  باحة  بني  ي�شل  الذي 

بناء  اأعمال  ب�شاأن  �رّسي  بنٍد  على  بالتوقيع  ال�شخرة،  وقبّة  الأق�شى  امل�شجد  لباحات  وامل�شتوطنني 

اأو  يتعلّق  ما  وكل  ال�رسية،  للمعلومات  ومطلقٍة  كاملٍة  �رسيٍة  على  “باحلفاظ  التعهد  يت�شمن  اجل�رس، 

غري  لفرتٍة  ذلك  وكل  هيئة  اأو  �شخ�ش  اأي  اأمام  كانت  طريقٍة  باأي  ك�شف  اأو  ن�رس  وعدم  منها،  ينبع 

حمدودة”.

الأخبار، بريوت، 2021/8/12
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الحتالل يخطط لإن�شاء ُكن�س يهودية يف م�شتوطنات ال�شفة الغربية

الإ�رسائيلية  “احلكومة  اإن  الثالثاء،  يوم  اليمينية،  اليوم”  “اإ�رسائيل  �شحيفة  قالت  اأبيب:  تل 

خطة  �شمن  وطرحها  البالد،  يف  اأخرى  ومناطق  ال�شفة  م�شتوطنات  يف  يهودية  كن�ش  اإن�شاء  تعتزم 

الأولويات الوطنية للحكومة”. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأنه “من املقرر توزيع 6.25 مليون دولر على 

واأن  اليهودية،  الطقو�ش  لإقامة  املخ�ش�شة  املباين  اأو  الكن�ش  يف  نق�ش  وجود  بدعوى  م�شتوطنة،   30

للم�شتوطنات”. العام اجلاري �شتخ�ش�ش  ميزانية 

2021/9/21 القد�س، القد�س، 

اإخالء بوؤرة ا�شتيطانية بالقوة يف اأول �شدام بني بينيت وامل�شتوطنني

مرة  ذات  كان  الذي  امل�شتوطنات”  و“جمل�ش  بينيت  نفتايل  حكومة  بني  �شدام  اأول  يف  اأبيب:  تل 

رئي�شاً له، هاجم رفاق الأم�ش احلكومة ووزير الأمن بني جانت�ش واجلي�ش، وذلك ب�شبب اإخالء بوؤرة 

اأر�ش فل�شطينية قرب نابل�ش. ا�شتيطانية قائمة على 

ويرف�ش  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  يرف�ش  اأنه  يزعم  “بينيت  اإن  امل�شتوطنني  با�شم  ناطق  وقال 

الدولة بوا�شطة تقلي�ش  بناء هذه  الواقع يعمل على  اأر�ش  الفل�شطينية، ولكنه على  ال�شلطة  مفاو�شة 

بـ“العتداء  واجلي�ش  احلدود  وحر�ش  ال�رسطة  رجال  امل�شتوطنون  واتهم  امل�شتوطنات”.  بقعة 

اإقامة هذه البوؤرة وغريها  اإىل  الوح�شي على )اأولد التالل(”، وهم �شبيبة امل�شتوطنني، الذين بادروا 

امل�شتوطنات  يف  الطليعي  ال�شباب  على  حرباً  “ت�شن  باأنها  احلكومة  واتهموا  ال�شتيطانية،  البوؤر  من 

بكعب  ي�رسب  وهو  احلدود،  حر�ش  رجال  اأحد  فيه  يظهر  م�شوراً  �رسيطاً  وبثوا  تدمريه”.  بغر�ش 

اجلنود  مينع  لكي  الباطون  بحديد  نف�شه  ربط  اأن  بعد  العمر،  من  ع�رسة  ال�شاد�شة  يف  غالماً  البندقية 

من اإخالئه.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/9/30

قائد �رسطة الحتالل لكبري امل�شتوطنني جليك: �شاأبعدك عن الأق�شى اإن ل متتدحنا

ع�شو  اإبعاد  قرر  القد�ش،  يف  القدمية  البلدة  يف  الحتالل  �رسطة  قائد  اأن  اإ�رسائيلي  تقرير  ذكر 

ال�رسطة  جهاز  على  ثنائه  عدم  ب�شبب  ال�رسيف،  القد�ش  احلرم  عن  جليك،  يهودا  ال�شابق،  الكني�شت 

وتريتها  ارتفعت  والتي  لالأق�شى  امل�شتوطنني  اقتحامات  لتنظيمهم  عنا�رسها  امتداح  عن  وامتناعه 

ب�شكل ملحوظ خالل الأيام الأخرية، بالتزامن مع حلول اأعياد يهودية.

يف  القدمية  البلدة  يف  الحتالل  �رسطة  قائد  اإىل  هاتفياً  حتدث  جليك  املتطرف  اأن  التقرير  يف  وجاء 

منه  وطلب  املا�شي،  اخلمي�ش  يوم  الأق�شى  للم�شجد  امل�شتوطنني  لقتحامات  تقدمه  خالل  القد�ش، 

اإطالة املدة الزمنية لفرتة القتحام.
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املحادثة  وّثق  ملقطع  وفقاً  الأق�شى،  يف  الحتالل  �رسطة  وقائد  جليك  بني  املحادثة  من  ويظهر 

500 الذين �شعدوا )اقتحموا الأق�شى(،  الـ  “من بني الأ�شخا�ش  اأن قائد ال�رسطة قال:  �شجله جليك، 

اأنت الوحيد الذي ي�شتكي”.

واأ�شاف جليك: “�شاأبعدك من هار هبيت )الأق�شى( لأنك الوحيد الذي ل ميتدح ال�رسطة. اجلميع 

واأنت ل تت�رسف ب�شكل  )القتحامات( ب�شورة منوذجية،  ال�شعود  ال�رسطة على تنظيم  هنا ميتدح 

جيد وتتحدث ب�شكل �شيئ اإىل عنا�رس ال�رسطة اأي�شاً”.

موقع عرب 48، 2021/9/29

حمكمة الحتالل متنح اليهود احلق يف اأداء “�شلوات �شامتة” بامل�شجد الأق�شى

با�شل مغربي: اأ�شدرت حمكمة اإ�رسائيلية يف القد�ش، يوم الأربعاء، قراراً يتيح لليهود اأداء �شلوات 

اإنه  اإذ  بجديد،  لي�ش  ذلك  اأن  حماٍم  اأّكد  فيما  املحتلّة،  القد�ش  يف  الأق�شى  امل�شجد  باحات  يف  “�شامتة” 
القا�شية  واأمرت  كذلك.  املا�شي”  العام  خالل  القد�شي(  )احلرم  يف  يحدث  كان  ما  الواقع  يف  “يوؤكد 
معلّلة  الأق�شى،  يف  “�شامتة”  �شالة  اأدائه  ب�شبب  احلاخامات  اأحد  على  ُفر�ش  تقييدي،  اأمر  باإ�شقاط 

اليومي  )احلاخام(  “و�شوله  اأن  اإجرامي. وذكرت  اأنها عمل  ال�شالة على  تف�شري  باأنه ل ميكن  ذلك، 

املحامي  قال  بدوره،  له”.  بالن�شبة  وجوهر  مبداأ  م�شاألة  هذه  اأن  اإىل  ي�شري  القد�شي(،  )احلرم  اإىل 

)احلرم  يف  يحدث  كان  ما  الواقع  يف  يوؤكد  الذي  املحكمة  بقرار  “نرحب  احلاخام:  عن  بالدفاع  املوّكل 

القد�شي( خالل العام املا�شي”، م�شيفاً: “يف الواقع، ُي�شمح اأي�شاً لليهود الذين يرغبون يف التواجد... 

ال�شابعة عرب موقعها  القناة الإ�رسائيلية  اأقواله  اأوردت  اأي حال”. وذكر املحامّي الذي  بال�شالة على 

وال�شالة  بالتكلم  القد�شي(  )احلرم  منطقة  يف  لليهود  ُي�شمح  األ  املعقول  من  “لي�ش  اأنه  الإلكرتوين، 

حتى يف �شمت، يف حني ُي�شمح للم�شلمني... فعل كل �شيء؛ ال�شالة، ولعب كرة القدم، واإحداث �شغب 

األ ت�شاعد  “ناأمل من الآن ف�شاعداً،  بينما ل متنع ال�رسطة ذلك”، على حّد زعمه. واأ�شاف املحامي: 

بينما  القد�شي(،  )احلرم  يف  بالفعل  املوجودين  )امل�شتوطنني(  امل�شلني  اإبعاد  يف  الإ�رسائيلية  ال�رسطة 

الأ�شا�شية”. حقوقهم  ينتهكون 

موقع عرب 48، 2021/10/6

اليمني الإ�رسائيلي ي�شّن حملة �شّد بناء حي “لنا” يف القد�س ويتعهد العمل لوقفه

القد�ش: �شنّت اأطراف اليمني الإ�رسائيلي املتطرف حملة �شّد م�رسوع حي “لنا” بالقد�ش ال�رسقية 

الذي اأطلقه قبل اأيام رجل الأعمال الفل�شطيني ب�شار امل�رسي.

بالعمل  بلدة بيت حنينا متعهدين  لبناء هذا احلي يف  الت�شاريح  اإ�رسائيليون منح  وانتقد ميينيون 

من اأجل اإحباط امل�رسوع الذي زعموا اأنه “يهدد القد�ش املوحدة والأغلبية اليهودية باملدينة”.
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الدينية  ال�شهيونية  احلزب  زعيم  راأ�شهم  على  اليمني  من  كني�شت  اأع�شاء  احلملة  يف  و�شارك 

القد�ش  يف  بال�شتيطان  تن�شط  التي  كوهانيم”  “عطريات  جمعية  اىل  اإ�شافة  �شموتريت�ش  بت�شلئيل 

ال�رسقية.

فقد غرد �شموتريت�ش قائالً “هذا ما يبدو عليه تق�شيم القد�ش. بينيت يق�شم القد�ش”.

]وزير  يفعله  بينيت، وما  “هذا هو �شوت  قائالً:  القرار  اأوفري �شوفر  انتقد زميله يف احلزب  كما 

اخلارجية يائري[ لبيد و]وزير ال�شحة نيت�شان[ هورويتز. اإن العملية الدبلوما�شية اخلطرية تتج�شد 

هنا”.

الأيام، رام اهلل، 2021/10/16

حركة “نحال” املتطرفة تدعو اإىل اإقامة م�شتوطنات جديدة بال�شفة

البوؤر  من  املزيد  اإقامة  اإىل  للم�شتوطنني،  دعوات  املتطرفة،  ال�شتيطانية  “نحال”  حركة  وجهت 

املحتلة. الغربية  بال�شفة  ال�شتيطانية 

جاء ذلك يف دعوة، وجهتها رئي�شة احلركة “دانييال فاي�ش”، اأم�ش ال�شبت، خالل ن�شاط يف البوؤرة 

بح�شور املحتلة(،  الغربية  ال�شفة  )�شمال  قلقيلية  �رسقي  عاد”،  “اأوري  املُ�شماة   ال�شتيطانية، 

300 م�شتوطن، وفق موقع “كيبا” العربي، اليوم الأحد.

بينيت  نفتايل  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  اإىل  ر�شالة  وجهت  فاي�ش  اأن  العربي،  املوقع  وذكر 

بناء  العرب  فيه  يحاول  الذي  الوقت  يف  خا�شة  وا�شحة:  واخلارج  الداخل  من  “ر�شالتنا  فيها:  جاء 

باإقامة  ونطالب  القائمة،  امل�شتوطنات  لت�شوية  م�شتعدين  ل�شنا  الواقع،  الأمر  بحكم  فل�شطينية  دولة 

م�شتوطنات جديدة يف ال�شفة الغربية”.

ونقل املوقع عن ع�شو م�شتوطنة “اأوري عاد” اأربيل زاك “اأن�شاأنا النواة )امل�شتوطنة( منذ ثمانية 

بداأها  الفل�شطيني.  ال�شتيالء  من  الأرا�شي  حماية  لغر�ش  البناء  يف  الكبرية  الرغبة  منطلق  من  اأ�شهر 

35 عائلة”. بع�ش ال�شباب واليوم ت�شّم النواة 

موقع قد�س بر�س، 2021/10/17

حاخام اإ�رسائيلي يطالب باإزالة م�شجد قبة ال�شخرة خارج �شاحة الأق�شى

له  ن�رس احلاخام الإ�رسائيلي املتطرف يعقوب هامين �شورة   :2021/11/5 اجلزيرة.نت،  ذكرت 

واأعلن عن حاجته ملهند�ش متخ�ش�ش  ال�شخرة،  عرب ح�شابه على في�شبوك وهو بجانب م�شجد قبة 

هامين  احلاخام  وكتب  الأق�شى.  امل�شجد  �شاحة  خارج  القبة  مبنى  لإخراج  واملباين  املن�شاآت  هدم  يف 

اإىل  املبنى  هذا  ونقل  لإزالة  اقرتاح  وتقدمي  واملباين،  املن�شاآت  هدم  يف  متخ�ش�ش  مهند�ش  عن  “اأبحث 
املعبد”. و�شارك ن�شطاء �شورة احلاخام ومن�شوره ب�شكل  بافتتاح  اأن نحظى قريباً  اخلارج، نرجو 

وا�شع عرب املن�شات و�شط حتذيرات من خمططات ينوي تنفيذها اليمني املتطرف.
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62 حركة وجمعية  اأن هناك  يذكر  اأبيب:  تل  2021/11/6، من  لندن،  الأو�شط،  ال�رسق  واأ�شافت 

اأي  من  والتخل�ش  ال�رسيف  القد�شي  احلرم  تهويد  على  تعمل  “اإ�رسائيل”  يف  متطرفة  ميينية  يهودية 

معامل عربية عليه. وي�شع ق�شم كبري منها هدفاً له؛ هدم قبة ال�شخرة وبناء الهيكل اليهودي مكانه، 

وذلك بدعوى اأن الهيكل كان يقوم بال�شبط يف البقعة التي بنيت عليها ال�شخرة. وقد بلغ عمر بع�ش 

ومن  والعامل.  “اإ�رسائيل”  يف  متطرفني  يهود  بتمويل  حتظى  وهي  عاماً.   50 من  اأكرث  احلركات  هذه 

الهيكل”، و“بناء  اإن�شاء  اأجل  الهيكل”، و“احلركة من  الهيكل”، و“حرا�ش  “اإحياء  بني هذه املنظمات: 

من  ن�شاء  و“حركة  البدء”،  و“اإىل  الأق�شى”،  على  ال�شتيالء  و“حركة  الهيكل”،  و“اأمناء  الهيكل”، 

اأجل الهيكل”، و“جماعة حرا�ش املكرب”، و“موؤ�ش�شة هيكل القد�ش” وغريها.

“منفذي العمليات” والأ�رسى الفل�شطينيني نائب اإ�رسائيلي متطرف يدعو لقتل 

العمليات”  “منفذي  الفل�شطينيني  قتل  اإىل  الإثنني،  معار�ش،  اإ�رسائيلي  مييني  نائب  دعا  القد�ش: 

قتل  �شالحية  الإ�رسائيليني  ال�شجانني  منح  طلبه  من  �شاعات  بعد  عائالتهم،  وطرد  منازلهم  وهدم 

الفل�شطينيني. الأ�رسى 

يف  الإثنني،  املعار�ش،  اليميني  الدينية”  “ال�شهيونية  حزب  من  النائب  غفري،  بن  اإيتمار  وقال 

تغريدة: “لقد حان الوقت لكي تر�شل احلكومة الإ�رسائيلية ر�شالة وا�شحة لالإرهابيني، باإطالق النار 

لقتل اأي اإرهابي يرتكب اعتداء، وهدم منزل الإرهابي، وطرد عائلته”، على حدِّ تعبريه.

واأ�شاف: “بهذه الطريقة فقط يتحقق الردع و�شننجح يف منع الهجوم التايل”.

عوفر  ل�شجن  اأجراها  زيارة  خالل  الأحد  دعا،  املت�شددة،  مبواقفه  املعروف  غفري،  بن  وكان 

الإ�رسائيلي، اإىل منح ال�شجانني �شالحية القتل.

 2021/12/6 القد�س العربي، لندن، 

بينيت يدفع اإقامة جلنة تخطيط للجولن لإقامة م�شتوطنتني جديدتني

يدفع مكتب رئي�ش احلكومة الإ�رسائيلية، نفتايل بينيت، اإقامة جلنة تخطيط خا�شة مع �شالحيات 

وا�شعة، لكن من دون �شمِّ ممثلني عن اجلمهور اإليها، بهدف ت�رسيع خمططات تطوير وبناء ا�شتيطاين 

خطة  اإطار  يف  ياأتي  ذلك  اأن  اجلمعة،  اليوم،  “هاآرت�ش”  �شحيفة  وذكرت  املحتلة.  اجلولن  ه�شبة  يف 

“ت�شجيع منو دميغرايف ثابت” �شتطرح على احلكومة قريباً من اأجل امل�شادقة عليها.

يف  تن�شط  منظمات  عن  ونقلت  جديدتني.  م�شتوطنتني  اإقامة  ت�شمل  اخلطة  باأن  ال�شحيفة  واأفادت 

ما  بكل  اأنه  وتعني  التخطيط،  جهاز  على  تلتف  اخلطوات  هذه  اإن  قولها،  الطبيعة  على  احلفاظ  جمال 

يتعلق مب�شتوطنات جديدة �شتلحق �رسراً مبناطق مفتوحة دون وجود حاجة لذلك.

القرى  يف  ال�شكان  عدد  ويبلغ   .%50 بـ  اجلولن  يف  امل�شتوطنني  عدد  زيادة  اإىل  اخلطة  وت�شعى 

ال�شورية الأربع وامل�شتوطنات 52 األفاً، وبح�شب التخطيط فاإن زيادة عدد امل�شتوطنني بـ 50% حتى 

2025، وم�شاعفة عددهم حتى نهاية العقد احلايل. �شنة 
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اأعمال بناء وا�شعة واإقامة مناطق ت�شغيل، بينها �رسكات خدمات يف جمال  وتق�شي اخلطة بتنفيذ 

ا�شمني  عليهما  اأطلق  م�شتوطنتني،  جانب  اإىل  ال�شم�شية،  بالطاقة  متعلقة  م�شاريع  وعدة  الزراعة 

“جلنة  اإقامة  اإىل  بينيت  ي�شعى مكتب  “اأ�شيف” و“متار”. وبهدف ت�رسيع هذه اخلطة،  موؤقتني، هما 

�شناعية  ومناطق  جديدة  باأحياء  م�شتوطنات  تو�شيع  جانب  اإىل  امل�شتوطنتني  باإقامة  تعنى  خا�شة” 

و�شياحية. وجتارية 

و�شتكون لدى هذه اللجنة �شالحية جلنة تخطيط حملية ولوائية، من دون اأن يكون يف ع�شويتها 

القرار  اتخاذ  تتغري  ولن  الأخرى.  التخطيط  جلان  يف  عليه  متعارف  هو  كما  اجلمهور  عن  ممثلني 

القطرية، لكن  التخطيط  اإقامة م�شتوطنة جديدة وموقعها و�شيبقى ذلك من خالل موؤ�ش�شات  ب�شاأن 

اللجنة اخلا�شة،  اإقامتها �شيكون �شمن �شالحيات  امل�شادقة على  للم�شتوطنة بعد  الفعلي  التخطيط 

التي �شيتم حتديد فرتة عملها حتى �شنة 2025.

موقع عرب 48، 2021/12/10

95 األف منزل رئي�س جمل�س امل�شتوطنات يطالب بهدم 

منزل  األف   95 بهدم  احلياين  ديفيد  الغربية  بال�شفة  ال�شتيطاين  “ي�شع”  جمل�ش  رئي�ش  طالب 

فل�شطيني مت بناوؤها يف ال�شنوات الأخرية باملنطقة ج.

فيما  التفكري  عن  التوقف  اإىل  بحاجة  “نحن  العربية:   7 القناة  وفق  املوؤمتر،  خالل  احلياين  وقال 

مع  تتعامل  كيف  اإ�رسائيل  تعرف  به،  القيام  علينا  يتعني  فيما  التفكري  يف  والبدء  الفل�شطينيون  يفعله 

تتعامل  ول  ذلك  تريد  ل  لكنها  كامينيت�ش،  قانون  على  املوافقة  بعد  فعلت  كما  القانوين،  غري  البناء 

احلكومة الإ�رسائيلية احلالية مع هذا املو�شوع”.

ولي�ش  الفل�شطيني  البناء  �شّد  احلملة  يف  وحدهم  تركوا  ال�شتيطانية  املجال�ش  “روؤ�شاء  واأ�شاف: 

لدينا الأدوات القانونية للتعامل مع ال�شتيالء الذي يحدث �شدنا يف مناطق �شلطاتنا كل يوم”. 

الأيام، رام اهلل، 2021/12/14

م�رسوع قانون مينح جنود و�رسطة الحتالل ح�شانة قانونية عند قتلهم فل�شطينيني

اإىل منح ح�شانة  اإ�رسائيلي، يهدف  اإعالم عربية، النقاب عن طرح م�رسوع قانون  ك�شفت و�شائل 

“كيباه  موقع  وذكر  فل�شطينيني.  بحق  وتعذيب  قتل  اأعمال  يف  املتورطني  الحتالل  جلنود  قانونية 

حدا�شوت” العربي، اأن القانون الذي تقدم به النائب اليميني يف الربملان الإ�رسائيلي، كني�شت، اإيتمار 

بن غفري، يهدف اإىل تعديل الإجراء الذي يتم مبوجبه ا�شتجواب جنود الحتالل اأو �شباط ال�رسطة، 

و�شباط  اجلنود  يقا�شى  ل  اأن  على  القانون  وين�ش  الفل�شطينية.  املناطق  يف  عملياتي  ن�شاط  بعد 

اأي  من  باحل�شانة  يتمتعون  واأنهم  فل�شطينيني،  بحق  قانونية  غري  اأعمال  يف  تورطوا  ممن  ال�رسطة 

عمل قاموا به.

2021/12/13 موقع املركز الفل�شطيني لالإعالم، 
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ال�شفة  يف  عيدن”  و“جفعات  املحتل  باجلولن  ترامب”  “م�شتوطنة  اإقامة  ت�رّسع   �شاكيد 

      الغربية

م�شتوطنة  اإقامة  لت�رسيع  الأخ�رس  ال�شوء  �شاكيد،  اأيليت  الإ�رسائيلية،  الداخلية  وزيرة  اأعطت 

“ترامب” يف اجلولن ال�شوري املحتل، حيث قبلت تو�شيات مدير عام الوزارة، باإقامة جلنة خا�شة 
لإدارة �شوؤون امل�شتوطنة وحتديد حدود ومناطق نفوذ امل�شتوطنة.

ووافقت وزيرة الداخلية �شاكيد على ت�شكيل جلنتني حمليتني لتعزيز التخطيط والبناء مب�شتوطنة 

�شحيفة  اأفادت  ما  بح�شب  باجلولن،  “ترامب”  وم�شتوطنة  الغربية،  ال�شفة  يف  عيدن”  “جفعات 
“ي�رسائيل هيوم”، اأم�ش ]الأول[.

بت�شكيل  هري�ش،  يائري  الداخلية  وزارة  عام  مدير  تو�شية  تبنت  �شاكيد  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 

جلنتني حمليتني جديدتني، وحتديد حدود ونفوذ م�شتوطنة “رامات ترامب” �شمال ه�شبة اجلولن، 

وكذلك نفوذ وحدود م�شتوطنة “جفعات عيدن” يف ال�شفة.

الأيام، رام اهلل، 2021/12/15

م�شتوطنون من املعاهد الدينية يقتحمون امل�شجد الأق�شى

رام اهلل: اقتحم م�شتوطنون ب�شكل وا�شع امل�شجد الأق�شى املبارك، اأم�ش، من جهة “باب املغاربة”، 

الدينية  املعاهد  من  طالب  بينهم  م�شتوطناً؛   160 اإن  “الأوقاف”  وقالت  �رسطية.  حرا�شة  و�شط 

اجلزء  يف  تركزت  ا�شتفزازية،  جولت  ونفذوا  جمموعات،  �شكل  على  الأق�شى،  اقتحموا  اليهودية، 

للم�شجد،  “اإ�رسائيل” حرا�شاً  اأثناء ذلك اعتقلت  تلمودية يف باحاته. ويف  ال�رسقي منه، واأدوا طقو�شاً 

الأق�شى فادي عليان، بعد العتداء عليه عند  القوات حار�ش  الو�شول. واعتقلت  اآخرين من  ومنعت 

حرا�ش  منعت  الحتالل  قوات  اإن  الر�شمية  الأنباء  وكالة  وقالت  الأق�شى.  اأبواب  اأحد  حطة”؛  “باب 
الإ�شالمية”  الأوقاف  “دائرة  من  م�شادر  واأكدت  بالعتقال.  وهددتهم  العمل،  من  اجلّدد  الأق�شى 

احلرا�شة  يف  عملهم  مزاولة  من  الأق�شى  للم�شجد  اجُلدد  احلرا�ش  من   9 منعت  الحتالل  �رسطة  اأن 

قد  “الأوقاف”  وكانت  ت�شاريح.  على  احل�شول  دون  عملهم  حال  يف  العتقال  تهديد  حتت  الليلية، 

50 موظفاً حرا�شاً لالأق�شى العام املقبل، و14 موظفاً منهم للعمل بالفرتة امل�شائية،  اأعلنت عن تعيني 

خالل الفرتة احلالية.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2021/12/22

احلاخام “فيجلن” وع�رسات امل�شتوطنني يقتحمون باحات “الأق�شى”

اليميني مو�شيه فيجلن، يوم اخلمي�ش،  ال�شابق  الإ�رسائيلي  الربملان  اقتحم ع�شو  املحتلة:  القد�ش 

قبل  من  م�شددة  اأمنية  بحماية  الأق�شى،  امل�شجد  باحات  اليهود،  امل�شتوطنني  ع�رسات  برفقة 

اليهودي،  للحاخام  احلماية  وّفرت  الحتالل،  �رسطة  اأن  حملية،  م�شادر  وذكرت  الحتالل.  �رسطة 

فيجلن،  احلاخام  اأن  وبيّنت  جمموعات.  �شكل  على  الأق�شى،  اقتحموا  الذين  وللم�شتوطنني، 
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ا�شتفزازية،  جولت  نّفذوا  الحتالل،  جي�ش  يف  يخدمون  م�شتوطنون  طلبة  بينهم  من  وامل�شتوطنني، 

تركزت يف اجلزء ال�رسقي منه، واأدوا طقو�شاً تلمودية يف باحاته، حتت حرا�شة �رسطة الحتالل.

موقع قد�س بر�س، 2021/12/23

بن غفري يحاول اقتحام غرفة الأ�شري اأبو هوا�س يف امل�شت�شفى

الفل�شطينية والعاملية، والتعهد  اأبيب - نظري جملي: بعد ر�شوخ احلكومة الإ�رسائيلية للحملة  تل 

باإطالق �رساح الأ�شري الفل�شطيني ه�شام اأبو هوا�ش، الذي اأ�رسب عن الطعام 141 يوماً، طالب اليمني 

�شهيوين  قائد  اقتحم  بينما  يهودياً،  يقتل  من  على  الإعدام  حكم  يفر�ش  باأن  بـ“تعوي�ش”،  املتطرف 

متطرف غرفة اأبو هوا�ش يف امل�شت�شفى الذي يرقد فيه. وقال ن�شطاء يف اليمني املتطرف اإنهم �شيديرون 

حملة �شّد حترير اأبو هوا�ش.

ثلة  ومعه  املعار�ش،  الدينية  ال�شهيونية  حزب  من  غفري،  بن  اإيتمار  النائب  قام  الأثناء،  هذه  يف 

“اأ�شاف هرويف” قرب اأبو هوا�ش يف م�شت�شفى  فيها  يرقد  التي  الغرفة  اقتحام   من موؤيديه، مبحاولة 

تل اأبيب. وقال بن غفري: “نحن نعتاد على حقيقة اأن �شالح الإ�رساب عن الطعام ناجح. اإنها معادلة. 

ُي�رسبون عن الطعام ون�شت�شلم”، وفق تعبريه. ولكن جمموعة من الن�شطاء ال�شيا�شيني الوطنيني من 

الأ�شري، فت�شدوا  للت�شامن مع  امل�شت�شفى  اأمين عودة، كانوا يف  النائب  بقيادة   ،48 عرب فل�شطينيي 

للنائب بن غفري، ومنعوه من القرتاب من الأ�شري.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/1/6

احلكومة الإ�رسائيلية مترر قانون امل�شتوطنني... يجيز لرعاة املوا�شي اإقامة م�شكن لهم

احلكومة مررت، اأم�ش الأربعاء، قانوناً ا�شتيطانياً جديداً باأ�شوات املعار�شة؛ فقد طرحت م�رسوع 

اأن  ميكن  القانون  اأن  ومع  املراعي.  مو�شم  يف  لهم  موؤقت  م�شكن  اإقامة  املوا�شي  لرعاة  يجيز  قانون 

يخدم اليهود والعرب، اإل اإنه يف الواقع جاء ليخدم امل�شتوطنني الأفراد، الذين اعتادوا ال�شيطرة على 

ومريت�ش  العمل  حزَبي  اإن  اإذ  القانون؛  هذا  احلكومة  تخ�رس  وكادت  الرعي.  بحجة  فل�شطينية  اأرا�شٍ 

تغيبا عن اجلل�شة، فيما ح�رس نواب القائمة املوحدة و�شوتوا جميعاً �شده. لكن الليكود اأتاح لنوابه 

الت�شويت مع احلكومة وبذلك اأنقذ القانون التو�شعي.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/1/20

“دولة الأبارتهايد” ع�شابات امل�شتوطِنني: ِذراع 

لي�ش جنود العدو الإ�رسائيلي الأبطال الوحيدين مل�شل�شل التنكيل بحّق الفل�شطينيني يف الأرا�شي 

من  ومتويل  ورعاية  بغطاء  حتظى  متطّرفة،  ا�شتيطانية  جمموعات  جنبهم  اإىل  جنباً  تقف  بل  املحتلّة، 

وكلت اإليها منذ �شنوات مهّمتا الت�شييق على 
ُ
“الدولة”. جمموعاٌت لعّل اأبرزها “�شبيبة التالل”، التي اأ

ل  ت�شكُّ اأظهرت  ال�شفة،  يف  الأخرية  ال�شتباك  موجة  لكن  ممتلكاتهم.  و�رسقة  الأ�شليني  الأر�ش  اأهل 
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حالة من الردع الن�شبي بوْجه هوؤلء الذين كان اأريل �شارون و�َشفهم بـ“ملح الأر�ش”، بعدما ابتكر 

النهج  اأن  من  يحّذرون  الإ�رسائيليني  املحلّلني  جعل  ال�شعبية،  املقاومة  من  جديداً  ن�شقاً  الفل�شطينيون 

املتّبع حالياً لل�شيطرة عليهم، بات “غري جمٍد” عملياً.

قانوين  بغطاء  حتظى  “املرتزقة”  من  جماعات  اإنتاج  على  ن�شاأتها،  منذ  الحتالل،  دولة  داأبت 

بها،  القيام  الدولة”  لـ“موؤ�ّش�شات  ميكن  ل  التي  القذرة”،  بـ“املهاّم  توكيلها  بهدف  و�شيا�شي، 

“�شبيبة  هي  اجلماعات،  تلك  اأبرز  من  واحدة  ولعّل  الدويل”.  “املجتمع  اأمام  �شورتها  على  حْر�شاً 

والحتقار  الكربى”  داوود  مملكة  “قيام  عنوانه  قومي،   - اأيديولوجي  بارتباط  املدفوعة  التالل”، 

املنّظمات  من  وبتدريب  اليهود،  احلاخامات  من  وتعبئة  بتحري�شٍ  اليهود(،  )غري  لـ“الأغيار”  املطلق 

�شهدتها  التي  الأخرية  العتداءات  يف  كبري  دور  اجلماعة  لهذه  كان  وقد  املتطّرفة.  ال�شتيطانية 

حيث  “حوم�ش”،  عملية  عقب  خ�شو�شاً  الأخرية،  الآونة  يف  وبلداتها  املحتلّة  الغربية  ال�شفة  قرى 

جمل�ش  رئي�ش  ومعهما  مطر،  ونادية  كت�شوفر  يهوديت  البارزتان،  اليمينيّتان  النا�شطتان  قادت 

املوجة  اأن  على  الفل�شطينيني.  على  امل�شتوطنني  هجمات  دغان،  يو�شي  ال�شمرون”  “م�شتوطنات 
من )اأكرث  ال�شخمة  احل�شود  جلهة  خ�شو�شاً  �شبقها،  مِلا  مناِظرًة  تكن  مل  الهجمات  من   الأخرية 

باأكملها، وهو ما ك�شف عن تنظيم وا�شتعداد م�شبَقني. وقبل  اآلف م�شتوطن(، وا�شتهداف قرًى   10

وقوع العتداءات، كانت ُتن�رس �شور ال�شخ�شيات املُ�شتهَدفة، ومنها - على �شبيل املثال ل احل�رْس - 

اأمني �رّس حركة فتح يف برقة، �شادي اأبو عمار، الذي �ُشنَّت �شّده حملة حتري�شية من ِقبَل امل�شتوطنني، 

عرب ن�رْس �شورة له مع الأ�شري زكريا الزبيدي. وبعد �شاعتنَي من ذلك، تعّر�ش اأبو عمار لهجوم من 

امل�شتوطنون،  ذهب  ذلك  من  اأبعد  واإىل  ج�شده.  يف  غرزة   80 من  باأكرث  له  ت�شبّب  م�شتوطناً،   35 ِقبَل 

جماعية  اقتحامات  لينّفذوا  جماِورة،  قرًى  لإنقاذ  “فزعتهم”  وا�شتغاللهم  الأهايل،  حركة  دهم  برت�شُّ

بحماية قوات الحتالل، ويعتدوا على املنازل واأهلها، كما حدث مع اأهايل �شب�شطية، حني هبّوا للدفاع 

عن قرية برقة. والأمر نف�شه تكّرر يف قرية قريوت جنوب نابل�ش، حيث هاجم اأكرث من 15 م�شتوطناً 

باأربعة ك�شور  اإ�شابة �شاحبه  اإىل  اأّدى  الع�شكري، منزل وائل مقبل، بالق�شبان احلديدية، ما  بالزّي 

يف اأ�شلُعه، وجروح خطرية، فيما مّت حتطيم الأثاث بالكامل.

الطلقة بالطلقة والدم بالدم

منذ ت�شّكله  بداأ  �شياق  يف  مندرجة  هي  بل  ا�شتثنائية،  اأو  عاِر�شة  الأخرية  “الفزعات”   ولي�شت 

وجد  حيث  امل�شتوطنني،  اأيدي  على  الدواب�شة  عائلة  اإحراق  حادثة  عقب  وحتديداً   ،2015 �شنة 

الفل�شطينيون لديهم حافزية كبرية لتنظيم اأنف�شهم �شمن ح�شود �شخمة عند مداخل القرى، بهدف 

منْع عمليات القتحام قبل تنفيذها. ويف الآونة الأخرية، اّتخذت هذه احلالة طابعاً مميّزاً، على خطوط 

التما�ش مع امل�شتوطنني يف برقة و�شب�شطية وبزاريا، توازياً مع ت�شجيل عمليات اإطالق نار مدرو�شة 

جبل  على  املُقامة  ال�شتيطانية  البوؤرة  يف  كما  الع�شكرية،  احلواجز  اأو  امل�شتوطنات  باجّتاه  ودقيقة 

النار،  اإطالق  عمليات  من  �شل�شلة  خلفها  جّرت  التي  الأوىل  الر�شا�شات  منها  انطلقت  والتي  �شبيح، 

على مدى اأ�شابيع لحقة، على وْقع هتافات “الطلقة بالطلقة، والدم بالدم”. وعلى اإثر تلك التطّورات، 
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اأن م�شريات  الرغم من  اإذ على  الفل�شطينيني وامل�شتوطنني؛  بالت�شّكل بني  بداأت  ثّمة حالة ردع  اأن  بدا 

حيث  من  واختلفت  الوترية  حيث  من  تراجعت  اأنها  اإل  كامل،  ب�شكل  تتوّقف  مل  ال�شّفة  يف  الأخريين 

)�شبيبة  21 عاماً  الـ  اإىل ب�شعة �شبّان، ُجلّهم ما دون  الواحدة منها  ال�شكل، بتقلّ�ش عدد امل�شاركني يف 

امل�شهدية،  ُقبالة هذه  ويف  اإليها.  الدخول  البلدات، من دون  التالل(، واقت�شار م�شاراتها على مداخل 

كتب اخلبري الع�شكري، يو�شي يهو�شع، يف �شحيفة “يديعوت اأحرونوت” العربية، اأن “طريقة اإحكام 

ال�شيطرة على الفل�شطينيني مل تُعد جمدية”.

جدراٌن ثالثة

م�شتوِطني  غولن،  يائري  القت�شاد،  وزيرة  نائب  و�ْشف  اأثار  الداخلية،  الإ�رسائيلية  ال�شّفة  على 

“حوم�ش” باأّنهم “لي�شوا من الب�رس”، عا�شفة انتقادات �شّده، ل�شتخدامه التعبري نف�شه الذي اأطلقه 
امل�شتوِطنني،  من  “الطالئعيني”  يف  الطْعن  اأجل  من  الثانية،  العاملية  احلرب  قبيل  النازيني  �شّد  اليهود 

حكومة  رئي�ش  بني  ما  الإدانات  �شل�شلة  وتنّقلت  الأبرز.  جتّمعهم  التالل”  “�شبيبة  مُتثّل  والذين 

الحتالل، نفتايل بينيت، ووزير اخلارجية يائري لبيد، ووزير الأمن بني جانت�ش، و�شولً اإىل رئي�ش 

احلكومة ال�شابق، بنيامني نتنياهو، وهو ما دفع غولن اإىل مَللَمة املوقف، وتقدمي اعتذار ر�شمي. ولعّل 

عّرابه  عليها  اأطلق  اأن  منذ  اجلماعة،  تلك  بها  حَتظى  التي  التاريخية”  “املكانة  مرّده  ال�شتنفاَر  هذا 

 ،1998 �شنة  يف  له  خطاب  يف  الأر�ش”،  “ِملح  و�ْشف  �شارون،  اأريل  الأ�شبق،  الوزراء  رئي�ش  الأّول، 

اأجل  من  التالل،  من  ممكن  قْدٍر  اأكرب  على  لال�شتيالء  �رسيعاً  يتحّرك  اأن  يجب  فرد  “كّل  اإن  فيه  قال 

لهم”.  �شيكون  ننتزعه  ل  ما  وكُلّ  اأيدينا،  يف  �شيكون  عليه  ن�شتويل  ما  كُلّ   )...( امل�شتوطنات  تو�شيع 

عمليات  تنفيذ  الأّول،  الآخر:  اأحدهما  يغّذي  م�شاَرين،  على  اأ�شا�شية  مهّمات  لهوؤلء  باتت  هنا،  ومن 

وحما�شيلهم؛  وم�شاجدهم  وممتلكاتهم  الفل�شطينيني  على  دورية  اعتداءات  عرب  الثمن”،  “جباية 
باأن  تفيد  الإح�شاءات  اآخر  اأن  الرغم من  ال�شتيطانية. وعلى  البوؤَر  الأرا�شي لإقامة  والثاين، �رسقة 

25 عاماً، اإل اأن للجماعة تاأثرياً  800 عن�رس، ل تتعّدى اأعمارهم الـ  “�شبيبة التالل” ل يتجاوز  تعداد 

بـ“جدران  حمميّة  ا�شتثنائية  �شالحيات  لها  اأن  كما  برّمته.  املتطّرف  اليميني  الو�شط  داخل  بالغاً 

وجمل�ش  “احلاخامات،  هي   - العربية  “هاآرت�ش”  �شحيفة  يف  برئيل  ت�شفي  تعبري  بح�شب   - ثالثة” 

الإ�رسائيلية”. ي�شع ال�شتيطاين، واحلكومة 

ويف ال�شياق نف�شه، يو�شح حتقيق �شحايف ن�رسته �شحيفة “يديعوت اأحرونوت”، يف 2012/1/6، 

يف  فردية”  “مبادرات  من  تنبثق  مل  لحقاً(  التالل  )�شبيبة  الثمن”  “جباية  جماعات  ممار�شات  اأن 

تبنّيها  يف  وَتبِعهم  الإ�رسائيليني  امل�شوؤولني  كبار  قّدمها  التي  الرواية  بح�شب  امل�شتوطنني،  اأو�شاط 

الكثري من ال�شحافيني واملفّكرين ال�شهاينة، اإمّنا هي نتاج “فكرة منّظمة”، ابتكرتها “جلنة م�شتوطني 

اأموالً  مي�شيكا  �شّخ  مع   ،2008 �شنة  فعلياً  تبلورها  بداأ  وقد  مي�شيكا.  غر�شون  برئا�شة  �شومرون”، 

فيما الدولة،  خزينة  من  احلكومة  مُتّوله  الذي  �شومرون”،  “جمل�ش  ميزانية  من  اجلماعة   مل�شلحة 

ما يزال التمويل جارياً اإىل الآن. ولعّل ذلك يف�رّس ما ك�شفته منّظمة “يي�ش دين” الإ�رسائيلية، من اأن %91 

م�شتوطنني �شّد  ال�شّفة  يف  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  فتحتها  التي   ،1,200 وعددها  التحقيق،  ملّفات   من 
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لئحة  تقدمي  دون  من  غلقت 
ُ
اأ الفل�شطينيني،  على  اعتداءاتهم  خلفية  على  و2019،   2005 �شنتي  بني 

“عدم  بدعوى  اأو  للملّف،  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  فقدان  بذريعة  اأو  ُيعرف،  مل  املُتَّهم  اأن  بحّجة  اّتهام، 

وجود ذنٍب جنائي”، علماً اأن موؤ�ّش�شة “اأوت�شا” التابعة لالأمم املتحدة وّثقت ما يقارب 3 اآلف اعتداء، 

منذ بداية �شنة 2017 وحتى نهاية كانون الثاين/ يناير 2021 فقط.

الأخبار، بريوت، 2022/2/3

قبل  الفل�شطينيني  �شّد  امل�شتوطنني  هجمات  منع  احلاخامات  من  طلب  “ال�شاباك”   تقرير: 

      رم�شان

الأمن  جهاز  اأن  اجلمعة،  يوم  كراو�ش،  يائري  اليميني  الإ�رسائيلي  املرا�شل  ادعى  خا�شة:  ترجمة 

العام ال�شاباك، اجتمع مع كبار احلاخامات وطلب منهم كبح جماح امل�شتوطنني ملنعهم من اأي اأعمال 

ا�شتفزازية خ�شو�شاً مع اقرتاب �شهر رم�شان الذي �شيبداأ بعد قرابة �شهَرين.

وبح�شب كراو�ش الذي يعمل يف جملة ماكور ري�شون اليمينة، فاإن جهاز ال�شاباك يتابع عن كثب 

مع  اجلهاز  يف  اليهودية”  “الدائرة  عن  ممثلون  اجتماع  ولذلك  مناطق،  عدة  يف  امل�شتوطنني  حتركات 

لتجديد  تخطط  التي  امل�شتوطنني  جمموعات  عن  معلومات  اأي  تقدمي  منهم  وطلبوا  احلاخامات،  كبار 

ال�شاباك  قبل  من  املتكررة  والت�شالت  الجتماع  فاإن  الإ�رسائيلي،  للمرا�شل  ووفقاً  ال�شطرابات. 

اأو�شاطهم  يف  الغ�شب  من  وحالة  فعل  ردود  اأثار  منهم،  املقربة  وال�شخ�شيات  احلاخامات  كبار  على 

املختلفة. امل�شتوطنني  وجمموعات 

 2022/2/11 القد�س، القد�س، 

ويهدد  لل�شفة  ميتد  القد�س  يف  التوتر  الليكود...  من  مدعوماً  جراح  لل�شيخ  يعود  غفري   بن 

      هدوء غزة

رام اهلل - كفاح زبون: عاد ع�شو الكني�شت املتطرف اإيتمار بن غفري اإىل مكتبه املن�شوب يف الهواء 

الطلق يف حي ال�شيخ جراح يف القد�ش، متحدياً وم�شتفزاً الفل�شطينيني، الذين ردوا عليه مبكتب اآخر يف 

اإىل �شاحة كر وفر، وراح ي�شخن باقي ال�شفة الغربية ويثري خماوف من  �شوارع احلي الذي حتول 

تبديد الهدوء على جبهة قطاع غزة كذلك. واقتحم بن غفري احلي املحا�رس من قبل القوات الإ�رسائيلية، 

مرَتني يوم الإثنني، يف ال�شباح وبعد الظهر، مدعوماً مب�شوؤولني واأع�شاء كني�شت اآخرين وجمع من 

امل�شتوطنني وحرا�شات م�شددة، معلناً اأنه �شيبقى يف احلي حتى توؤمن ال�رسطة الإ�رسائيلية “احلماية 

اأر�ش  اإىل طاولة و�شط  ثم  ال�شتيطانية يف قلب احلي،  البوؤرة  اإىل  ال�شباح، توجه  لليهود” هناك. ويف 

عائلة �شامل املهددة بالإخالء، معلناً اأنه �شيتابع اأعماله الربملانية من احلي، يف ظلِّ “تقاع�ش” احلكومة 

الظهر،  بعد  وعاد  جراح،  ال�شيخ  يف  التوتر  ملناق�شة  برملانية  جل�شة  اإىل  غادر  ثم  اليهود،  حماية  عن 

ليقول، اإنه باٍق حتى ياأمر رئي�ش الوزراء بتوفري احلماية لل�شكان الإ�رسائيليني، مهاجماً وزير الأمن 

اإياه بـ“الكاذب” و“الفا�شل”. الداخلي عومر بارليف، وا�شفاً 
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الهواء  يف  مكتب  بو�شع  احلم�ش،  اأبو  حممد  املقد�شي  النا�شط  قام  غفري،  بن  مكتب  على  ورداً 

 الطلق كذلك يف �شارع عائلة �شامل الذي عزلته “اإ�رسائيل” بالكامل. وجتددت املواجهات اأم�ش يف حي

دعوات  ووجهت  بيانات  القد�ش  يف  نا�شطون  ووزع  وفر.  كر  �شاحة  اإىل  حتول  الذي  جراح  ال�شيخ 

واأ�شيب الفل�شطينيني.  ردع  اأجل  من  امل�شتوطنون  تنادى  كما  جراح،  ال�شيخ  اأهايل  اإ�شناد  اأجل   من 

20 فل�شطينياً بر�شا�ش قوات الحتالل خالل مواجهات اندلعت يف بلدة ال�شيلة احلارثية، غرب جنني 

الفل�شطينيني. وقال اجلي�ش الإ�رسائيلي،  اأحد الأ�رسى  اأجل هدم منزل  القوات للبلدة من  بعد اقتحام 

اإنه هوجم يف اأثناء هدمه اأحد املنازل. 

لكن تقديرات جهاز الأمن الإ�رسائيلي، ل تتعلق فقط بت�شعيد يف ال�شفة، بل يف قطاع غزة كذلك. 

ويقولون يف الأروقة الأمنية الإ�رسائيلية، اإن حما�ش، تعمل على حت�شني قدرات قذائفها ال�شاروخية 

وترميم �شبكة الأنفاق، وحت�شني جودة احلياة، وتف�شل الرتكيز على ذلك يف هذا الوقت. لكن درو�ش 

القد�ش، فقد  ا�شتمر يف  اإذا ما  التوتر  “اإ�رسائيل”، وبالتايل فاإن  املا�شي تلزم حما�ش بخط مت�شدد مع 

يقود اإىل توتر يف قطاع غزة.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/2/15

جمعية “العاد” ت�شتويل على اأر�س ملقد�شيني يف �شلوان

القد�ش،  يف  الحتالل  بلدية  من  وباإيعاز  ال�شتيطانية،  “العاد”  جمعية  ا�شتولت  املحتلة:  القد�ش 

ا�شتيطانية، �شمن فعاليات ما  اإىل مزرعة  اأر�ش تعود ملكيتها لفل�شطينيني يف �شلوان، وحولتها  على 

ي�شمى “احلديقة الوطنية” التي اأقيمت يف املنطقة. وقالت �شحيفة “هاآرت�ش” العربية، اليوم الأربعاء، 

القد�ش  يف  زراعية  تعليمية  ا�شتيطانية  مزرعة  وت�شغيل  اإدارة  على  ت�رسف  ال�شتيطانية  اجلمعية  اإن 

بهذا  “العاد”  تقوم  اإذ  للمقد�شيني،  خا�شة  مبقلية  اأر�ش  م�شاحة  على  املزرعة  تقام  حيث  املحتلة، 

الن�شاط ال�شتيطاين مبوافقة بلدية الحتالل يف القد�ش.

2022/2/16 وكالة الراأي الفل�شطينية، 

“بات يام” املحاذية ليافا بوؤرة اعتداءات على الفل�شطينيني

تل اأبيب - نظري جملي: ك�شفت حركة �شلمية يف تل اأبيب تدعى “جمعية الكتلة الدميقراطية”، عن 

وجود عدة جمموعات ميينية متطرفة يف مدينة بات يام، املحاذية ملدينة يافا ال�شاحلية، تخطط ب�شكل 

العمال فيها، وحتظى بدعم م�شوؤولني  اأو  ال�شكان  منهجي، لعتداءات دامية على مواطنني عرب من 

يف البلدية ويف ال�شاحة ال�شيا�شية اليهودية. وقالت اجلمعية اإن عدة اأماكن باملدينة اأعطيت فيها ال�شنة 

الأخرية، درو�ش يف التوراة ملوؤ�ش�شي “لهفاه”، ومت اأي�شاً اإحياء ذكرى مئري كهانا.

واملعروف اأن عدد �شكان بات يام، 128 األف ن�شمة، بينهم 900 مواطن عربي من فل�شطينيي 48. 

عرب،  البناء،  عمال  وغالبية  عربية  ومطاعم  حوانيت  فهناك  يوم.  كل  يدخلونها  كثريين  عرباً  ولكن 

بع�شهم من ال�شفة الغربية. وقال م�شدر رفيع يف بلدية بات يام، يف حديث مع �شحيفة “هاآرت�ش”، 
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اأم�ش، اإن “جمموعات املتطرفني باملدينة جاءت من تلك املدار�ش التي يرتبون فيها على العداء. يوجد 

هنا �شكان جيدون وتوجد عالقات �شداقة بني اليهود والعرب. ولكن توجد اأي�شاً كراهية تراكمت يف 

اأعقاب جميع العمليات الإرهابية. لالأ�شف ال�شديد، يوجد من يهتم بت�شميم الآبار بدلً من التعاي�ش”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/2/16

جرنالن اإ�رسائيليان يحذران من تنامي التطرف �شّد الفل�شطينيني

امل�شتوطنني  لن�شاطات  حدٍّ  لو�شع  احلكومة  الإ�رسائيلية،  ال�رسطة  يف  �شابقان  �شابطان  دعا 

الفل�شطينيني. �شّد  املتطرفني 

حدٍّ  لو�شع  وال�رسطة،  املخابرات  واأجهزة  احلكومة  ت�شور،  وديفيد  رون،  اإليك  ال�شابطان  ودعا 

لن�شاط امل�شتوطنني املتطرفني �شّد الفل�شطينيني، م�شددين على جمموعة “�شبيبة التالل”، التي تقود 

املتطرفة  القومية  للجرمية  خبيثة  ظاهرة  “اأ�شبحت  والتي  الغربية،  ال�شفة  يف  امل�شتوطنني  اعتداءات 

اليهودية”، وفق �شحيفة “ال�رسق الأو�شط”.

العلني  الدعم  من  خ�شبة  اأر�شية  على  تزدهر  املجموعة  هذه  “ن�شاطات  اأن  ال�شابطان  واأ�شاف 

الإرهاب  وتعترب  موؤ�ش�شات،  تقود  وفكرية  �شيا�شية  قيادة  ذلك  يف  مبا  متطرفة،  جهات  من  وال�رسي 

الثمن  لو كان  النهر، حتى  اإىل  البحر  الن�شال لإقامة دولة يهودية واحدة من  اإطار  و�شيلة �رسعية يف 

لذلك هو فقدان الطابع  الدميقراطي لإ�رسائيل، وامل�ش مببادئ الأخالق التي تقف يف اأ�شا�ش وجودها”.

واأ�شار ال�شابطان اإىل نحو 400 هجوم اإرهابي يف �شنة 2021 وحدها.

موقع 24، اأبو ظبي، 2022/2/24

تقرير فل�شطيني: ميلي�شيات امل�شتوطنني تعربد يف ال�شفة والقد�س بحماية جي�س الحتالل

الحتالل،  جي�ش  مع  بالتن�شيق  امل�شتوطنات،  جمال�ش  فل�شطيني،  ر�شمي  تقرير  اتهم  اهلل:  رام 

والقد�ش.  الغربية  ال�شفة  يف  للم�شتوطنني  امل�شلحة  امليلي�شيات  وعربدة  اعتداءات  تو�شيع  اأجل  من 

تقريره،  يف  التحرير،  ملنظمة  التابع  ال�شتيطان”  ومقاومة  الأر�ش  عن  للدفاع  الوطني  “املكتب  واأكد 

حي اإىل  باحل�شور  بداأوا  الإرهابية،  التالل  �شبيبة  ومنهم  م�شلحني،  يهوداً  “م�شتوطنني   اأن 

ال�شيخ جراح بالقد�ش املحتلة خالل اأيام �شهر رم�شان، بحجة اأنهم �شيدافعون عن اليهود امل�شتوطنني 

“�شمن خمطط ا�شتيطاين مدرو�ش تقوم بتنفيذه جهات يف جمال�ش  الذين ي�شكنون يف احلي”، وذلك 

امل�شتوطنات بتواطوؤ وت�شجيع من الباطن مع جي�ش الحتالل، الذي يوفر احلماية لعربدة امل�شتوطنني 

املتطرفني، الذين ينتمون ملنظمات اإرهابية ك�شبيبة التالل وجمموعات تدفيع الثمن وغريها”.

وح�شب التقرير، فاإن هذه اجلماعات بداأت ت�شتعد ع�شية رم�شان للبدء بن�شاطها، واأن امل�شتوطنني 

العام  غزة  على  العدوان  فرتة  خالل  اللد  مدينة  يف  نفذوها  كالتي  اإرهابية  عمليات  ممار�شة  ينوون 

املا�شي، وذلك عندما اقتحموا باملئات مدينة اللد، واعتدوا على منازل املواطنني العرب فيها، وتخلل 



98

دور تيار ال�سهيونية الدينية وتاأثريه على ال�سيا�سة الإ�سرائيلية 2020–2022

ذلك اإطالق ر�شا�ش على املنازل العربية وعلى م�شجد وحتطيم ممتلكات يف ظلِّ توفري حماية ال�رسطة 

لهم. الإ�رسائيلية 

البوؤر  من  املزيد  ببناء  وحمايته  الحتالل  جي�ش  مبباركة  امل�شتوطنون  “يقوم  التقرير،  وقال 

امل�شاريع  من  املزيد  اإقرار  يف  الحتالل  حكومة  تباطوؤ  ي�شمونه  ما  يتجاوز  خمطط  يف  ال�شتيطانية 

ال�شفة  يف  لأخرى  حمافظة  من  يتنقل  ال�شتيطانية  البوؤر  اإقامة  م�شل�شل  ال�شتيطانية...  واخلطط 

الغربية، بدءاً بجبل �شبيح مروراً باملعرجات وانتهاء بالأغوار”. وتناول التقرير تكثيف امل�شتوطنني 

2021، واعتداءاتهم على الأر�ش واملواطنني الفل�شطينيني. لهجماتهم ال�شتيطانية خالل �شنة 

للم�شتوطنات  الإقليمية  املجال�ش  من  مدرو�شة  خططاً  امل�شتوطنون  “اتبع  التقرير:  وقال 

واجلمعيات ال�شتيطانية الفاعلة يف جمال التو�شع ال�شتيطاين، من خالل اإقامة بوؤر جديدة للح�شول 

بني  متكررة  و�شدامات  للم�شتوطنني،  رعوي  ون�شاط  الر�شمية،  الإ�رسائيلية  ال�شلطات  موافقة  على 

امل�شتوطنني واأجهزة الأمن الإ�رسائيلية للتو�شع ال�شتيطاين، كما ت�شاعدت حمالت النتقام التي ي�شنها 

امل�شتوطنون على القرى الفل�شطينية، واعرتا�شهم امل�شتمر ملركبات اأبناء �شعبنا والعتداء عليها”.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/4/3

الفل�شطينيني انتقامية �شّد  م�شتوطنون ينفذون عمليات 

مدرو�ش  ا�شتيطاين  خمطط  من  جزء  وكاأنها  الغربية  ال�شفة  مناطق  خمتلف  تغزو  جديدة  ظاهرة 

الحتالل،  جي�ش  مع  الباطن  من  وت�شجيع  بتواطوؤ  امل�شتوطنات  جمال�ش  يف  جهات  بتنفيذه  تقوم 

التالل  ك�شبيبة  اإرهابية  ملنظمات  ينتمون  الذين  املتطرفني،  امل�شتوطنني  لعربدة  احلماية  يوفر  الذي 

وجمموعات تدفيع الثمن وغريها.

فقد بداأ م�شتوطنون يهود م�شلحون، ومن �شمنهم “�شبيبة التالل” الإرهابية، باحل�شور اإىل حي 

ال�شيخ جراح بالقد�ش املحتلة خالل اأيام �شهر رم�شان بحجة اأنهم �شيدافعون عن اليهود امل�شتوطنني 

الذين ي�شكنون يف احلي.

وذكر تقرير �شادر عن املكتب الوطني للدفاع عن الأر�ش ومقاومة ال�شتيطان مبنظمة التحرير 

واأن  بن�شاطها  للبدء  الأخرية  الأيام  يف  ت�شتعد  بداأت  الإرهابية  الع�شابات  تلك  اأن  الفل�شطينية، 

امل�شتوطنني ينوون ممار�شة العمليات الإرهابية نف�شها التي نفذوها يف مدينة اللد خالل فرتة العدوان 

على غزة يف معركة “�شيف القد�ش”.

امل�شتوطنني اإرهاب 

وعلى خلفية الأحداث الأخرية ويف خطوة بالغة الدللة واخلطورة، اأو�شح تقرير منظمة التحرير، 

القد�ش يف  الحتالل  لبلدية  ال�شابق  والرئي�ش  الليكود  حزب  عن  الإ�رسائيلي  الكني�شت  ع�شو   اأن 

ارتفاع  عن  عربية،  م�شادر  ك�شفت  حيث  ال�شالح،  حمل  اإىل  القد�ش  يف  امل�شتوطنني  دعا  بركات،  نري 

700% بعد عملية اخل�شرية موؤخراً. طلبات امل�شتوطنني للح�شول على �شالح بن�شبة 
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التي  ال�شتيطانية  حوم�ش  بوؤرة  باجتاه  بالكبرية  و�شفت  م�شرية  لتنظيم  امل�شتوطنون  ويخطط 

الن�شحاب من غزة و�شمال  2005 �شمن  �شنة  اأخليت  التي  “م�شتوطنة حوم�ش”  اأنقا�ش  بنيت على 

�شهر  منت�شف  يف  اأي  اأبريل،  ني�شان/  من  ع�رس  التا�شع  يف  تكون  اأن  املتوقع  ومن  الغربية،  ال�شفة 

رم�شان وخالل احتفال اليهود بـ“عيد الف�شح”.

الفل�شطيني،  التقرير  اأورده  ما  وفق   ،2021 مايو  اأيار/  �شهر  فرتة  خالل  امل�شتوطنني  اأن  يذكر 

تنّظموا باملئات واقتحموا مدينة اللد واعتدوا على منازل املواطنني العرب يف املدينة.

العربية وعلى م�شجد وحتطيم ممتلكات يف  املنازل  اإطالق ر�شا�ش على  وتخللت تلك العتداءات 

ظّل توفري حماية ال�رسطة الإ�رسائيلية لهم.

البوؤر  من  املزيد  ببناء  الحتالل  جي�ش  وحماية  مبباركة  امل�شتوطنون  يقوم  نف�شه،  الوقت  يف 

من  املزيد  اإقرار  يف  الحتالل  حكومة  تباطوؤ  ي�شمونه  ما  يتجاوز  ا�شتيطاين  خمطط  يف  ال�شتيطانية 

ال�شتيطانية. امل�شاريع واخلطط 

بوؤر ا�شتيطانية جديدة

البوؤر ال�شتيطانية يتنقل من مدينة لأخرى يف  اإقامة  اأن م�شل�شل  اإىل  التحرير  ولفت تقرير منظمة 

ال�شفة الغربية، بدءاً بجبل �شبيح مروراً باملعرجات وانتهاء بالأغوار.

واأقام م�شتوطنون بوؤرة ا�شتيطانية جديدة قرب جتمع عرب املليحات يف منطقة املعرجات، الواقعة 

واأقاموا  مياه،  وخزان  بناء  معدات  اأح�رسوا  حيث  والأغوار.  واأريحا  والبرية  اهلل  رام  حمافظتَي  بني 

م�شكناً، قرب جتمع عرب املليحات على طريق املعرجات.

بالأغوار  موفية،  �شهل  منطقة  يف  ا�شرتاحة  مقاعد  و�شعوا  م�شتوطنني  اأن  التقرير  واأو�شح 

اإىل ال�شمال ال�رسقي من خربة احلديدية مقدمة لإقامة  ال�شمالية وثبتوها بالأ�شمنت، يف �شهل موفية 

اأن  اإل  للمواطنني،  بالطابو  مملوكة  موفية  �شهل  اأرا�شي  اأن  علماً  املنطقة،  يف  جديدة  ا�شتيطانية  بوؤرة 

امل�شتوطنني و�شلطات الحتالل ي�شتولون على اأجزاء منها.

الطريق  على  نابل�ش  مدية  من  اجلنوب  اإىل  جمدوليم”  “م�شتوطنة  من  م�شتوطنون  ن�شب  كما 

بهدف  ق�رسة  بلدة  اأرا�شي  على  كرفانات  متنقلة  بيوت  اأربعة  زعرتة،  مفرتق  من  الأغوار  اجتاه  يف 

جنوب  قريوت  اأرا�شي  يف  كارافانني  ون�شبوا  املواطنني،  اأرا�شي  ح�شاب  على  امل�شتوطنة  تو�شيع 

“م�شتوطنتي �شيلو وعيليه”. نابل�ش يف منطقة البطاين الواقعة بني 

اأرا�شي  من  املزيد  على  وال�شتيالء  بع�شها،  بني  امل�شتوطنات  ربط  اإطار  يف  تاأتي  اخلطوة  وهذه 

املواطنني. وباإقامة بوؤرة ا�شتيطانية �رسق مدينة رام اهلل و�شط ال�شفة الغربية املحتلة.

انتقامية هجمات 

“م�شتوطنة معاليه خمما�ش” �رسق رام اهلل،  اأقيمت قرب  البوؤرة  اأن  اإعالم عربية  وذكرت و�شائل 

وت�شم 5 عائالت يف املرحلة الأوىل، و�شميت “نويف ي�رسئيل”.
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قرب  ا�شتيطانيتني  بوؤرتني  يف  منازل  بناء  التحرير،  منظمة  تقرير  ح�شب  م�شتوطنون،  اأعاد  كما 

اأيام قليلة لتنفيذ قرار ق�شائي بذلك كونها غري  20 مبنًى كانت بداخلهما منذ  اأن مت هدم  رام اهلل بعد 

مباٍن  لت�شييد  م�شتوطنون  عاد  التايل  اليوم  ويف  املا�شي،  الإثنني  يوم  البوؤر  تلك  اإخالء  ومت  قانونية 

جديدة.

على  اعتداءاتهم  ومن   2021 �شنة  خالل  ال�شتيطانية  هجماتهم  من  كثفوا  قد  امل�شتوطنون  وكان 

الفل�شطينيني. الأر�ش واملواطنني 

واتبع امل�شتوطنون خططاً مدرو�شة من املجال�ش الإقليمية للم�شتوطنات واجلمعيات ال�شتيطانية 

ال�شلطات  موافقة  على  للح�شول  جديدة  بوؤر  اإقامة  خالل  من  ال�شتيطاين  التو�شع  جمال  يف  الفاعلة 

للم�شتوطنني. الر�شمية، ون�شاط رعوي  الإ�رسائيلية 

واعرتا�شهم  الفل�شطينية،  القرى  على  امل�شتوطنون  ي�شنّها  التي  النتقام  حمالت  ت�شاعدت  كما 

الفل�شطينيني والعتداء عليها. امل�شتمر ملركبات 

2022/4/3 موقع تلفزيون الغد، 

“�شبيبة التالل” و“تدفيع الثمن” الإرهابيتني  ال�شتيطان يتنامى على اأيدي 

ال�شتيطان،  دعم  م�شوؤولوها  اأعلن  التي  الحتالل  حكومة  اأن  الأر�ش،  على  املعطيات  من  يت�شح 

على  تقوم  ال�شفة،  اأرا�شي  من  املزيد  لنهب  جديدة،  خمططات  لتنفيذ  الأوقات  هذه  يف  تلجاأ  اأنها 

الوقت  يف  الفل�شطينية،  املناطق  تهاجم  التي  ال�شتيطانية  للجماعات  واحلماية،  الأمن  توفري  اأ�شا�ش 

املزيد من اخلطط  “البوؤر ال�شتيطانية”، بالتزامن مع دفع  الذي ت�شمت فيه هذه احلكومة على بناء 

للتنفيذ. اجلديدة 

دعم حكومي خطري

اآخر تلك الإعالنات املبا�رسة عن الدعم احلكومي الال حمدود خلطط ال�شتيطان، جاءت على ل�شان 

رئي�ش احلكومة نفتايل بينيت، الذي قال اإن حكومته �شتوا�شل البناء ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية، 

وذلك خالل عقده اجتماع مع كبار قادة جي�شه يف مقر ع�شكري بال�شفة، حيث اأكد خالل اللقاء اأنه لن 

يكون هناك جتميد لال�شتيطان.

وُك�شف النقاب قبل يومني عن ر�شالة بعثها وزير الق�شاء الإ�رسائيلي، جدعون �شاعر، اإىل وزير 

اجلي�ش بني جانت�ش، اأكد فيها اأنه لن يتم جتميد بناء امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية، حيث قال �شاعر 

“�شاأقاتل من اأجل حدوث ذلك، وقد اأجريت عدداً من املحادثات حول هذا الأمر، واأعتقد  يف الر�شالة: 

اأن هذا �شيحدث”، وكان بتلك الر�شالة يوؤكد رف�شه لأي مماطلة من وزارة اجلي�ش على تاأجيل البناء 

يف تلك امل�شتوطنات.

وقد بعث �شاعر بر�شالته، ليدعم خطط قدمتها جمال�ش امل�شتوطنات لوزارة اجلي�ش، من اأجل بناء 

لبناء  الأولية  املرحلة  مناق�شة  حالياً  جتري  حيث  الغربية،  ال�شفة  يف  ا�شتيطانية  وحدة  اآلف   4 نحو 
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التجمعات  يف  للبناء  خطط  عن  احلديث  ويدور  الغربية،  بال�شفة  م�شتوطنات  عدة  يف  الوحدات  مئات 

العدد  هذا  امل�شتوطنون  برر  حيث  ال�شتيطانية،  التجمعات  تلك  خارج  اأخرى  ون�شبة  ال�شتيطانية 

الكبري من اخلطط لوجود جتميد �شامت لال�شتيطان خالل الأ�شهر الأخرية.

بوؤر ع�شوائية

ال�شمالية،  بالأغوار  “موفييه”  العمل يف منطقة  فيه م�شتوطنون  يوا�شل  الذي  الوقت  جاء ذلك يف 

خالل  املنطقة  تلك  يف  امل�شتوطنون  اأقامها  بوؤر  �شت  اإىل  لت�شاف  جديدة،  ا�شتيطانية  بوؤرة  لإن�شاء 

ال�شنوات املا�شية، حيث و�شعوا عالمات لطرق، وحفروا بع�ش احلفر ال�شغرية، واأح�رسوا مقاعد 

جلو�ش، مما يثري ال�شك حول اأن تكون هذه الأعمال نواة لبوؤرة ا�شتيطانية جديدة بالأغوار ال�شمالية.

البوؤر  من  املزيد  ببناء  الحتالل  جي�ش  وحماية  مبباركة  امل�شتوطنون  يقوم  نف�شه،  الوقت  يف 

من  املزيد  اإقرار  يف  الحتالل  حكومة  تباطوؤ  ي�شمونه  ما  يتجاوز  ا�شتيطاين  خمطط  يف  ال�شتيطانية 

ال�شتيطانية. امل�شاريع واخلطط 

اإقامة البوؤر ال�شتيطانية ينتقل من منطقة لأخرى يف ال�شفة الغربية، بدءاً بجبل  وقد بداأ م�شل�شل 

قرب  جديدة  ا�شتيطانية  بوؤرة  م�شتوطنون  اأقام  حيث  بالأغوار،  وانتهاء  باملعرجات  مروراً  �شبيح 

جتمع عرب املليحات يف منطقة املعرجات، الواقعة بني حمافظتَي رام اهلل والبرية واأريحا والأغوار.

بيوت  اأربعة  نابل�ش،  مدينة  من  اجلنوب  اإىل  “جمدوليم”  م�شتوطنة  من  م�شتوطنون  ن�شب  كما 

متنقلة “كرفانات” على اأرا�شي بلدة ق�رسة بهدف تو�شيع امل�شتوطنة على ح�شاب اأرا�شي املواطنني، 

كما ن�شبوا بيوتاً اأخرى متنقلة على اأرا�شي بلدة قريوت جنوبي نابل�ش، وحتديداً يف منطقة البطاين 

“�شيلو” و“عيليه”. الواقعة بني م�شتوطنتَي 

كما تعمل اجلماعات ال�شتيطانية، على اإقامة بوؤرة �رسقي مدينة رام اهلل، وحتديداً قرب م�شتوطنة 

اأعاد  فيما  ي�رسئيل”،  “نويف  و�شميت  الأوىل،  املرحلة  يف  عائالت   5 ت�شم  والتي  خمما�ش”،  “معاليه 
م�شتوطنون بناء منازل يف بوؤرتني ا�شتيطانيتني قرب رام اهلل بعد اأن مّت هدم 20 مبنى كانت بداخلهما 

منذ اأيام قليلة لتنفيذ قرار ق�شائي بذلك كونها غري قانونية، حيث مت اإخالء تلك البوؤر يوم الإثنني من 

اإطالق حملة تربعات  لت�شييد مباٍن جديدة، ومّت  التايل عاد م�شتوطنون  اليوم  املا�شي، ويف  الأ�شبوع 

بت�شلئيل  “الكني�شت”  ع�شو  احلملة  يف  جندوا  الذين  الأ�شخا�ش  بني  ومن  اإن�شائها،  لإعادة  جديدة 

�شموتريت�ش، الذي �شجع الإ�رسائيليني على التربع عرب مقطع فيديو.

اإىل  الواقعة  الأحمر  اخلان  بلدة  �شكان  لتهجري  جديدة  ا�شتيطانية  خمططات  عن  ُك�شف  ذلك،  اإىل 

يعرف  ما  تنفيذ  العملية  هذه  وراء  من  الحتالل  دولة  تريد  والتي  املحتلة،  القد�ش  مدينة  من  ال�رسق 

�شمال  بني  ما  ال�شفة  ويقطع  ال�شفة،  عن  القد�ش  يف�شل  الذي  الكبري  ال�شتيطاين   ”E1“ مبخطط 

وجنوب.

وبح�شب موقع “واي نت” العربي، فاإن وزارة اجلي�ش يف تل اأبيب، تدر�ش حالياً مقرتحني يتعلقان 

بنقل قرية اخلان الأحمر البدوية من مكانها، يف ظّل رف�ش الأهايل تلك اخلطط، اإذ يقوم املقرتح الأول 
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اأدوميم”،  “كفار  املوقع احلايل يف جتاه م�شتوطنة  150م �شمال غرب  القرية على بعد نحو  نقل  على 

1 املوؤدي اإىل القد�ش، حيث زار م�شوؤول اأمني  والآخر اأن تنقل اإىل اجلانب الآخر من الطريق ال�رسيع 

اإ�رسائيلي تلك القرية موؤخراً، وقام بجولة بهدف فح�ش ودرا�شة واقع املنطقة عن كثب.

2022/4/6 القد�س العربي، لندن، 

“ت�شهيالت رم�شان” حتى تتوقف العمليات بينيت ير�شخ لليمني ويعلن جتميد 

بالرغم من معار�شة غالبية قادة الأجهزة الأمنية، قررت احلكومة الإ�رسائيلية جتميد الت�شهيالت 

اأن  اأ�شبوعني، مع حلول �شهر رم�شان املبارك. وقررت  اأقرتها يف التعامل مع الفل�شطينيني قبل  التي 

ت�شرتط العودة اإىل هذه الت�شهيالت يف �شيادة الهدوء يف الأرا�شي املحتلة.

وقالت م�شادر �شيا�شية يف تل اأبيب اإن احلكومة الإ�رسائيلية نقلت ر�شائل مبا�رسة بهذا اخل�شو�ش 

اإىل حركتَي حما�ش واجلهاد الإ�شالمي يف قطاع غزة واخلارج، وكذلك اإىل ال�شلطة الفل�شطينية يف رام اهلل، 

عرب الدول التي تعّد موؤثرة يف الفل�شطينيني مثل الأردن وم�رس وتركيا وقطر والإمارات، وكذلك اإىل 

اإنها تتوقع من هذه الدول بذل جهود من اأجل خف�ش التوتر يف القد�ش  الإدارة الأمريكية، قالت فيها 

وال�شفة الغربية، خالل �شهر رم�شان.

واأ�شافت امل�شادر اأن جميع هذه الدول ن�شحت “اإ�رسائيل” باأل جتمد الت�شهيالت كاإجراء اأ�شا�شي 

ور�شالة  وا�شح  تظاهري  كاإجراء  التجميد  على  اأ�رسوا  الإ�رسائيليني  لكن  التدهور.  لوقف  وحيوي 

لكل الفل�شطينيني مفادها اأنها لن تقدم على خطوات اإيجابية بال ثمن.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/4/5

50 حاخاماً يقتحمون الأق�شى وي�شتعدون لطقو�س “الف�شح اليهودي” اأكرث من 

الإثنني،  امل�شتوطنني،  ع�رسات  اقتحم  اهلل:  رام  من   ،2022/4/5 لندن،  الأو�شط،  ال�رسق  ذكرت 

امل�شجد الأق�شى، من جهة باب املغاربة، حتت حماية �رسطة الحتالل الإ�رسائيلي، ما رفع م�شتوى 

اإىل  امل�شتوطنني  ع�رسات  وو�شل  رم�شان.  بداية  مع  ليلية  مواجهات  ت�شهد  التي  املدينة  يف  التوتر 

يف  تلمودية  طقو�شاً  واأدوا  ا�شتفزازية  جولت  ونفذوا  وامل�شلني،  امل�شجد  حرا�ش  عن  رغماً  الأق�شى 

يف  العربي  الف�شح  عيد  اإحياء  حول  نقا�شات  اأجروا  الذين  احلاخامات  من  عدد  وتقدمهم  �شاحاته، 

الأق�شى، والذي ي�شادف هذا العام منت�شف �شهر رم�شان، من 15 اإىل 22 رم�شان. والأحد، اقتحم 

اأي�شاً حاخامات امل�شجد، وعقدوا املحا�رسات حول الف�شح، ورافقهم يف هذا القتحام عدد من طالب 

دونه  يحول  يعد  ومل  حان،  قد  الأق�شى  يف  الف�شح”  “قربان  اأداء  وقت  اأن  احلاخامات  واأكد  املعاهد. 

من  الرغم  على  هناك،  قرابني  وتقدمي  وا�شع،  ب�شكل  الأق�شى  لقتحام  احلاخامات  ويح�رسِّ  �شيء. 

الو�شع املتوتر، وحتذيرات م�شوؤولني فل�شطينيني واإ�رسائيليني من تفجر الأو�شاع خالل رم�شان.
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واأ�شافت الأخبار، بريوت، 2022/4/4: اقتحم اأكرث من 50 حاخاماً يهودياً وروؤ�شاء “ي�شيفوت”، 

امل�شجد  اأّي  الهيكل”،  “جبل  اإىل  املركزي”  “ال�شعود  ي�شمونه  فيما  اأم�ش،  يهودية،  دينية  مدار�ش 

ع�شو  عن  العربي  “�رسوجيم”  موقع  ونقل  العربي.  ني�شان  �شهر  مبنا�شبة  وباحاته،  الأق�شى 

مديرية “ال�شاعدين جلبل الهيكل”، اآ�شاف فريد، قوله اإن “ال�شعود )القتحام( كان موؤّثراً جداً، كما 

مل يكن يف اأي وقت من قبل. اأهمية ال�شعود )القتحام( اأنه ياأتي قبل عيد الف�شح )اليهودي(، ويوقظ 

احلاخام  اجلماعي،  القتحام  يف  احلاخامات  وتقدَّم  والتطّهر”.  ال�شعود  باأهمية  ويذّكرهم  اجلمهور 

“�شدموت  الدينية يف  املدر�شة  “املقد�ش”، �شلومو روزنفلد، ورئي�ش  الدينية ومعهد  املدر�شة  ورئي�ش 

جهته،  من  �شيم�ش”.  “بيت  م�شتوطنة  من  �شنكولب�شكي،  العيزر  الدينية،  املحكمة  ورئي�ش  حمول”، 

ال�رسيعة  من  كجزء  )اقتحام(”،  الهيكل  جبل  اإىل  “ال�شعود  اأهمية  اأريئيل،  ي�رسائيل  احلاخام  اأّكد 

كان  املقتحمني،  بني  ومن  ال�شيادة.  فر�ش  لناحية  مهم  حاخاماً  خم�شني  اقتحام  اأن  معترباً  اليهودية، 

من  الهيكل”.  جلبل  اإ�رسائيل  لـ“عودة  والداعني  املنّظرين  اأوائل  من  وهو  اإلت�شور،  يوئال  احلاخام 

الفجوة  عن  النظر  “بغ�ّش  اإنه  األبيوم،  �شم�شون  احلاخام  الهيكل”،  “جبل  مديرية  رئي�ش  قال  جهته، 

 الكبرية بني الواقع والإرادة يف جبل الهيكل، فاإن ما حتقق اليوم كبري جداً باملقارنة مع ما كان هنا قبل

ثمانني عاماً”.

رئي�س حركة ا�شتيطانية يوؤكد دعوتها اإىل ذبح القرابني يف �شاحات الأق�شى

الإعالن  اإن  اأم�ش:  موري�ش،  رفائيل  اجلبل”،  اإىل  “عائدون  حركة  رئي�ش  قال  وكالت:   - القد�ش 

امل�شجد  ال�شتفزازي يف �شاحات  “ذبح قرابني”  اإىل  ال�شبكات الجتماعية حول دعوة هذه احلركة  يف 

الأق�شى �شحيح، ون�رسته حركته.

اأوفري  با�شمه  واملتحدث  بينيت،  نفتايل  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ش  لدعاءات  خالفاً  هذا  وجاء 

جندملان.

وكان جندملان كتب يف بيانه باللغة العربية فقط: اإن “املزاعم التي ادعت اأن هناك يهوداً ينوون ذبح 

القرابني كاذبة متاماً، ورّوجتها تنظيمات اإرهابية فل�شطينية وجهات اأخرى بغية التحري�ش وتاأجيج 

اخلواطر وارتكاب عمليات اإرهابية”.

عنه  نقلت  ح�شبما  حالياً”،  بالتدرب  ونقوم  لنا.  املن�شور  “هذا  اإن  ت�رسيحاته:  يف  موري�ش  وقال 

التلفزيونية الإ�رسائيلية.  12 القناة 

وت�شمن اإعالن هذه احلركة ت�شعرية لتعوي�ش الأ�شخا�ش الذي ي�شاركون يف ذلك: 400 �شيكل ملن 

يعتقل، و800 �شيكل ملن يعتقل وبحوزته جدي اأو حمل، و10 اآلف �شيكل ملن نح يف ذبح اجلدي اأو 

احلمل. وادعى الإعالن اأن “ا�شتئناف قربان الف�شح اليهودي هو الرد الوحيد على الإرهاب”.

الأيام، رام اهلل، 2022/4/14
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وزيرة اإ�رسائيلية وكبري احلاخامات يدعوان اليهود حلمل ال�شالح ومواجهة الفل�شطينيني

الإ�رسائيلية الداخلية  وزيرة  حثّت  اهلل:  رام   ،2022/5/9 لندن،  العربي،  القد�س   ذكرت 

منفذي  مواجهة  يف  الأمنية  الأجهزة  قوة  مل�شاعفة  ال�شالح،  حمل  على  الإ�رسائيليني  �شاكيد  اأيليت 

الفل�شطينيني. من  العمليات 

اأن يفعل ذلك يف �شبيل م�شاعفة  “اأدعو كل من ي�شتطيع حمل ال�شالح  وكتبت �شاكيد على تويرت: 

القوة لقوات الأمن، ومعاً �شننت�رس” وفق مزاعمها.

واأ�شاف موقع عربي 21، 2022/5/9، وجه كبري احلاخامات ال�شفاردمي يف دولة الحتالل دعوة 

اأنف�شهم عند ح�شور الكني�ش يف نهاية الأ�شبوع. وقال يت�شحاق  اأجل ت�شليح  لليهود الأرثوذك�ش من 

اإىل  اإح�شاره  �شالح..  حلمل  رخ�شة  لديهم  من  على  يجب  املتوتر،  الأمني  للو�شع  “نظراً  يو�شف: 

الكني�ش وامل�شاعدة يف تاأمني اجلمهور”.

بن غفري يحاول اقتحام غرفة جريح فل�شطيني يف “رمبام”

قبالة  ا�شتفزازية  مظاهرة  يف  غفري،  بن  اإيتمار  راأ�شهم  وعلى  اليمينيني  من  الع�رسات  �شارك 

الأمن  قوات  بر�شا�ش  اإ�شابته  بعد  جنني  من  جريح  يرقد  حيث  حيفا  مدينة  يف  “رمبام”  م�شت�شفى 

الإ�رسائيلية. واقتحم بن غفري امل�شفى وحاول الو�شول اإىل غرفة امل�شاب داوود الزبيدي وهو �شقيق 

واأوردت  احلرية.  نفق  يف  حريته  انتزع  الذي  “اجللبوع”  �شجن  اأ�رسى  اأحد  الزبيدي  زكريا  الأ�شري 

م�شادر حملية، اأن بن غفري ترك م�شت�شفى “رمبام” بعدما ف�شل باخرتاق غرفة الزبيدي املتواجد يف 

ق�شم الطوارئ بحالة �شعبة.

موقع عرب 48، 2022/5/15

الأ�شلحة  اأنواع  وجميع  املفرطة  القوة  با�شتخدام  ويوعز  “اإلكانا”  م�شتوطنة  يزور   بينيت 

     �شّد الفل�شطينيني

القد�ش - �شينخوا: زار رئي�ش الوزراء الإ�رسائيلي نفتايل بينيت، اأم�ش، م�شتوطنة “اإلكانا” املقامة 

على اأرا�شي مدينة �شلفيت يف �شمال ال�شفة الغربية.

زيارة  اأول  يف  امل�شتوطنة،  اإىل  مروحية  بطائرة  و�شل  بينيت  اإن  العامة،  العربية  الإذاعة  وقالت 

مل�شتوطنة منذ توليه من�شبه يف حزيران/ يونيو 2021، لالحتفال مبرور 45 عاماً على اإقامتها.

واأفادت الإذاعة باأن الع�رسات من ن�شطاء اليمني الإ�رسائيلي تظاهروا خالل زيارة بينيت �شّد ما 

بـ“�شلوكه �شّد اليمني والناخبني اليمينيني”. و�شفوه 

اإفرامي، العامل يف ال�شفة الغربية برفقة  اإىل اللواء الإقليمي،  ويف �شياق مت�شل، قام بينيت بزيارة 

رئي�ش هيئة الأركان اأفيف كوخايف وعدد من امل�شوؤولني الأمنيني الإ�رسائيليني.
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الإرهابيني  “ا�شتهداف  ومفاده  وا�شح  عنه  ال�شادر  الإيعاز  اإن  �شحايف،  ت�رسيح  يف  بينيت  وقال 

اأينما كانوا وبكافة اأنواع الو�شائل القتالية”.

اإرهابي كان،  اأي  اإ�رسائيل ب�شكل كامل يف م�شاعيهما ل�شتهداف  “ندعم جي�ش و�رسطة  واأ�شاف، 

�شواء اأكان يف القد�ش وال�شفة الغربية اأم يف اأي مكان اآخر يف اإ�رسائيل”.

الأيام، رام اهلل، 2022/5/18 

“جليك” يتقدم اقتحامات امل�شتوطنني لالأق�شى

حممد وتد: اقتحم ع�رسات امل�شتوطنني، �شباح الثالثاء، �شاحات امل�شجد الأق�شى، من جهة باب 

بينما  القتحامات،  جليك،  يهودا  احلاخام  تقدم  فيما  الحتالل،  ل�رسطة  م�شددة  بحرا�شة  املغاربة 

�رسطة  و�شدَّدت  احلرم.  ل�شاحات  الفل�شطينيني  دخول  على  الت�شييق  الحتالل  �شلطات  توا�شل 

الحتالل من قيودها على دخول الفل�شطينيني الوافدين لالأق�شى، واحتجزت الهويات عند الأبواب. 

كل  ت�شم  جمموعات  �شكل  على  الأق�شى،  �شاحات  اقتحموا  امل�شتوطنني  اأن  الأوقاف  دائرة  واأفادت 

“الهيكل”  عن  �رسوحات  وتلقوا  �شاحاته،  يف  ا�شتفزازية  جولت  ونفذوا  م�شتوطناً،   40 جمموعة 

املزعوم، فيما قام بع�شهم بتاأدية �شعائر تلمودية قبالة قبة ال�شخرة قبل مغادرة �شاحات احلرم من 

ال�شل�شلة. جهة باب 

موقع عرب 48، 2022/5/17

“النويات التوراتية” ذراع التهويد ال�شارب

موؤخراً  ن�رسه  مقال  يف  كارمن،  اأوري  “مريت�ش”،  حزب  عن  “غفعتاييم”  بلدية  ع�شو  اأو�شح 

“متدينني  من  ت�شكلت  التي  التوراتية”  “النواة  اإقامة  ملحاولة  ورفاقه  هو  ت�شدى  كيف  “هاآرت�ش” 
يف  مماثلة  حماولة  اإحباط  جانب  اإىل  يريحو”،  “مت�شبيه  م�شتوطنة  من  قدموا  بح�شبه،  متطرفني”، 

التوراتية” هي م�رسوع  “النويات  اأن  اإىل  البالد، م�شرياً  اأوا�شط  املجاورة،  “رمات ه�شارون”  مدينة 

ال�شتيطاين  للم�رسوع  ذراع  وهو  الدولة،  من  وممول  الدينية،  ال�شهيونية  لتيار  حزبي  �شيا�شي 

اليهودي “احلرديل” القادم من م�شتوطنات ال�شفة الغربية، ويقوم على الفوقية اليهودية امل�شيحانية 

)امل�شيانية(.

ومن الوا�شح اأن احلالتني يف املقال املذكور هما دليالن على الف�شل التي منيت به ذراع هذا امل�رسوع 

الذي بداأ بعد عملية “فك الرتباط” مع غزة، يف املدن اليهودية ال�رسف، الغنية وذات الطابع العلماين، 

والتي ا�شتهدفها بغية نقل اجلمهور اليهودي العلماين اإىل طرف امل�شتوطنني واليمني الديني املتطرف، 

�شتار  حتت  “املختلطة”  واملدن  ال�شواحي  اإىل  امتدت  التي  الثانية  الذراع  يف  اأ�شا�شاً  يرتكز  جعله  ما 

واإغالق  املدن،  هذه  عروبة  من  تبقى  ما  تهويد  احلقيقي  هدفها  كان  فيما  ال�شلبية،  للهجرة  الت�شدي 

الدائرة على بقايا �شكانها الفل�شطينيني بهدف اقتالعهم.



106

دور تيار ال�سهيونية الدينية وتاأثريه على ال�سيا�سة الإ�سرائيلية 2020–2022

بدعم  حتظى  التي  النويات  من   %80 اأن  ك�شف   2015 �شنة  من  لالأبحاث  “مولد”  مركز  تقرير 

اإىل  الهادف  القطاعي  الن�شاط  يف  تركز  الأ�شا�شي  عملها  واأن  توراتية  نويات  هي  ال�شتيطان،  وحدة 

ون�رس  دينية  مدار�ش  اإقامة  ذلك  يف  مبا  ال�شتيطاين،  لليمني  والأيديولوجية  ال�شيا�شية  البنية  تعزيز 

بوا�شطة  امليزانيات  حتويل  جرى  لحقاً،  اليهودي”.  “البيت  حزب  يراها  ما  وفق  “اليهودية”  قيم 

وزارَتي املعارف )يف عهد نفتايل بينيت( ووزارَتي الإ�شكان والزراعة يف عهد اأوري اأرئيل.

العقدَين الخرَيين ب�شورة  ازدادت يف  اللد  التوراتية” يف  “النواة  ازدادت  املثال، فقد  وعلى �شبيل 

اليهود من  اأنها باتت ت�شيطر على املدينة التي واإن ظّل غالبية �شكانها  ملحوظة عددياً ونوعياً، حتى 

القبعات  اأ�شحاب  من  هم  الأخرية،  الفرتة  يف  الإعالم  يف  ظهر  كما  با�شمها  الناطقني  فاإن  ال�رسقيني، 

)كيباه( املن�شوجة من الأ�شكناز، فيما يقول عرب اللد “اإن هوؤلء لي�شوا هم اليهود الذين عا�شوا معنا، 

اإنهم م�شلحون ويرمون علينا احلجارة ويقولون اإنهم �شي�شرتون بيوتنا”.

هدفهم  املختلطة  املدن  حالة  يف  لالندماج.  ي�شعون  ول  املكان  عن  غريبة  نبتة  احلالت  كل  يف  اإنهم 

وفر�ش  “تديينهم”  على  يعملون  العلمانيني  اليهود  حالة  ويف  واقتالعهم؛  العرب  وتهمي�ش  التهويد 

يتمتعون  التي  والقت�شادية  ال�شيا�شية  القوة  بوا�شطة  ال�شكان،  على  هيمنتهم  وب�شط  حياتهم  منط 

بها، اإن كان عرب الدعم احلزبي/ احلكومي الر�شمي اأو عرب اأموال التربعات التي يح�شلون عليها من 

اجلاليات اليهودية يف اخلارج، كما ت�شري التقارير.

�شاأنهم  “املختلطة”، فتعاظم  ال�شواحي واملدن  ن�شاطهم يف مدن  املركز، ركزوا  اأن رف�شهم  وبعد 

تبقى  ملا  والتهويد  التهجري  عملية  يف  �شاربة  اأداة  ي�شكلون  حيث  خا�ش،  ب�شكل  وعكا  ويافا  اللد  يف 

الأحداث  يف  ظهر  كما  العرب  ل�شكانها  وترهيب  قمع  وعامل  ومعاملها،  الفل�شطينية  املدينة  اأحياء  من 

الأخرية.

“النويات  لأن  اأي�شاً،  املت�رسرين  اأول  هم  “الأ�شليني”  اليهود  املتدينني  اأن  املفارقة  من  لكن 

مبكرة،  جيل  منذ  املدن  هذه  يف  القائمة  التقليدية  الدينية  الرتبية  موؤ�ش�شات  طابع  تغري  التوراتية” 

وتقود اإىل التطرف الديني ال�شيا�شي و�شولً اإىل حمو احلدود مع م�شتوطنات ال�شفة الغربية، وحتى 

اإدخال ملي�شيات “�شباب التالل” اإىل اللد، كما حدث موؤخراً.

يف  التعليم  جهاز  يف  التديني  ن�شاط  مثل  لي�ش  املختلطة  املدن  يف  العنيفة  امللي�شيات  ن�شاط  كان  واإن 

اأنهما جزءان من املخطط الكبري نف�شه، الذي  اإل  املدن اليهودية العلمانية، كما ي�شري الكاتب املذكور، 

يوؤمن اإىل اأن ت�شتطيع “القومية امل�شيحانية” فر�ش ال�شيادة الإ�رسائيلية على الأرا�شي املحتلة، فاإنها 

يجب اأن حتاول فر�ش الواقع القائم يف الأرا�شي املحتلة �شنة 1967 داخل “اإ�رسائيل”.

موقع عرب 48، 2022/5/27

على ل�شان اإحدى عنا�رس ع�شابات “تدفيع الثمن وفتية التالل” اعرتافات خطرية... 

الثمن  اإ�رسائيلية” عن تفا�شيل خطرية وح�شا�شة حول ن�شاطات ع�شابات دفع  “معرتفة  ك�شفت 

و“فتية التالل” يف �شفوف م�شتوطني ال�شفة الغربية والقد�ش املحتلتني.
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وجاء على ل�شان امللقبة “روين” خالل برنامج التحقيقات الإ�رسائيلية “عوفدا” والذي مّت بثه الليلة 

املا�شية، وفق ترجمة وكالة “�شفا”، اإنها نفذت مع فتية التالل املئات من الهجمات على الفل�شطينيني 

خالل ال�شنوات املا�شية بالإ�شافة لتوجيه بعد الهجمات للجي�ش وال�رسطة الإ�رسائيلية.

وقالت امل�شتوطنة “روين” التي حتولت اإىل معرتفة لدى جهاَزي “ال�شاباك” وال�رسطة واعرتفت 

اإىل  الو�شول  التخلي عنهم بعد  املتطرفة، حيث قررت  الإرهابية  التالل”  “فتية  له ن�شطاء  مبا يخطط 

اأفكار و�شفتها بـبالغة اخلطورة.

“روين” وفق ترجمة  الأق�شى قالت  امل�شتوطنني جتاه  اأخطر جمموعات  وفيما يتعلق مبخططات 

“�شفا”: اإن “لدى تلك اجلماعات اأفكار متطرفة جتاه الأق�شى ومن بينها اقتحام جمموعات م�شلحة 
باحات الأق�شى واحلرم القد�شي وال�شيطرة على املكان بقوة ال�شالح”.

يف  والتح�شن  الأق�شى  اإىل  الدخول  �شيناريو  عن  يتحدثون  “�شمعتهم  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شافت 

�شبيل  يف  اليهود  بع�ش  قتل  اإىل  الأمر  احتاج  حال  ويف  الأق�شى،  احتالل  هو  النهائي  والهدف  املكان 

اقتحام الأق�شى ف�شيفعلون ذلك”.

لو  حتى  املخطط  و�شننفذ  خمططنا  تنفيذ  من  منعنا  اليهود  بع�ش  “�شيحاول  ل�شانهم  على  وقالت 

كان الثمن قتلهم”.

يف  وتورطه  غفري”  بن  “اإيتمار  املتطرف  الكني�شت  ع�شو  مع  عالقتها  عن  “روين”  حتدثت  كما 

ترك  وعدم  الأدلة  م�شح  الوقت  طيلة  منهم  يطلب  كان  اأنه  اإىل  لفتة  الثمن،  تدفيع  جماعات  اعتداءات 

لعملياتهم. اآثار 

اجلماعات  تلك  تزويد  يف  اجلي�ش  من  جنود  تورط  عن  “روين”  حتدثت  فقد  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة 

باملعلومات ال�شتخباراتية؛ حول اأهدافهم بالإ�شافة لل�شور اجلوية احلديثة ومنحهم حرية الدخول 

اإىل القواعد الع�شكرية.

“روين” النقاب  وفيما يتعلق بجرمية اإحراق عائلة دواب�شة يف قرية دوما جنوبي نابل�ش، ك�شفت 

بهدف  الفل�شطينيني  منازل  على  احلارقات  اإلقاء  �شيناريوهات  عن  الثمن  تدفيع  جماعات  حتدث  عن 

حرقهم، وذلك قبيل تنفيذ تلك اجلرمية.

و“تدفيع  التالل”  “�شبيبة  نف�شها  ت�شمي  امل�شتوطنني  من  ع�شابات  الأخري  العقد  يف  وبرزت 

امل�رسوع  لتو�شيع  الأرا�شي  من  مزيد  على  وت�شيطر  الفل�شطينية،  وممتلكات  منازل  تهاجم  الثمن” 

الغربية خ�شو�شاً. بال�شفة  ال�شتيطاين 

كبري  تاأييد  اإىل  بالإ�شافة  عامة،  امل�شتوطنني  من  وا�شع  بدعم  الثمن”  “تدفيع  ع�شابات  وحتظى 

احلكومة  )رئي�ش  بينيت  نفتايل  برئا�شة  “ميينا”  حزب  مثل  اليمني  مع�شكر  يف  اليهودية  الأحزاب  من 

ع�شو  يهودية”  “عظمة  حزب  ورئي�ش  نتنياهو،  بنيامني  برئا�شة  والليكود  احلايل(،  الإ�رسائيلية 

بت�شلئيل  النائب  الكني�شت  ع�شو  الدينية”  “ال�شهيونية  حزب  وزعيم  غفري،  بن  اإيتمار  الكني�شت 

�شموتريت�ش، وكذلك دعم احلاخامات.
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�شلطات  فاإن  �شنوياً،  الثمن”  “تدفيع  ع�شابات  تنفذها  التي  العتداءات  مئات  من  الرغم  وعلى 

اأفراد  وعمليات  ن�شاط  توجه  التي  هي  �رسية  بقيادة  تنظيم  عن  يدور  احلديث  اأن  تزعم  الحتالل 

اأهدافها. الع�شابات وحتدد 

2022/5/27 وكالة �شفا الإخبارية، 

“م�شرية الأعالم”: املقد�شيون يت�شدون لقتحامات امل�شتوطنني

العامود  باب  مدخل  و�شلت  الإ�رسائيلية  الأعالم”  “م�شرية  اإن  القد�ش  يف  اجلزيرة  مرا�شل  قال 

واجتهت �شوب البلدة القدمية يف القد�ش املحتلة و�شط ا�شتنفار كبري لقوات الحتالل. واأكد املرا�شل 

ارتفاع  على  حلقت  حربية  طائرات  واأن  القدمية،  البلدة  يف  وجودها  عززت  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اأن 

منخف�ش يف �شماء قطاع غزة تزامنا مع امل�شرية. وذكر اأن مواجهات اندلعت مع قوات الحتالل عقب 

الدين بالقد�ش املحتلة، حيث جرى العتداء على �شبان فل�شطينيني  م�شرية الأعالم يف �شارع �شالح 

ال�شيخ  حي  يف  وممتلكاتهم  الفل�شطينيني  منازل  م�شتوطنون  وهاجم  الفل�شطينية.  الأعالم  يرفعون 

جراح بالقد�ش مما ت�شبب يف اإ�شابة عدد منهم بعد ا�شتباكهم مع �شكان احلي. واأ�شيب 79 فل�شطينياً 

القد�ش  مدينة  من  القدمية  البلدة  داخل  عليهم  وامل�شتوطنني  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  واعتداء  قمع  جراء 

وحميطها، بح�شب جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني. ونقلت �شحيفة “معاريف” عن ال�رسطة قولها 

اإنها اعتقلت ما ل يقل عن 50 فل�شطينياً، خالل اأحداث “م�شرية الأعالم”.

اأخرى  ومناطق  القد�ش  يف  موؤكدة  اعتقال  عملية   56 بت�شجيل  الفل�شطيني  الأ�شري  نادي  واأفاد 

للم�شرية باحات امل�شجد  األفا م�شتوطن قد اقتحموا �شباح يوم الأحد متهيداً  بال�شفة الغربية. وكان 

واعتقلت  العامود  باب  منطقة  الأخرية  اأخلت  حني  يف  الحتالل،  قوات  من  بحماية  املبارك  الأق�شى 

الفل�شطينيني. ع�رسات 

الأق�شى  اليوم يف  اإن ما يجري  الك�شواين  ال�شيخ عمر  املبارك  الأق�شى  بدوره، قال مدير امل�شجد 

من  يغري  “لن  املتطرفني  امل�شتوطنني  من  وعدد  الحتالل  قوات  قبل  من  واعتداءات  اقتحامات  من 

التي  امل�شرية  يف  غفري  بن  اإيتمار  املتطرف  الكني�شت  ع�شو  �شارك  كما  الأق�شى”.  امل�شجد  اإ�شالمية 

عمليات  فيها  و�شف  ت�رسيحات  واأطلق  املحتلة،  القد�ش  يف  العامود  باب  باجتاه  امل�شتوطنون  بداأها 

ونقلت  للقد�ش”.  �شعيد  “يوم  باأنها  الأعالم”  “م�شرية  ت�شمى  ملا  امل�شتوطنني  وحت�شريات  القتحام 

�شاركوا  �شخ�ش  األف   25 قرابة  اأن  الإ�رسائيلية  اأحرونوت  يديعوت  �شحيفة  عن  الأنا�شول  وكالة 

ال�شحيفة  وبح�شب  املحتلة.  القد�ش  و�شط  العامود  باب  منطقة  مركزها  كان  التي  الأعالم  م�شرية  يف 

و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممد  للنبي  م�شيئة  هتافات  رددوا  امل�شرية  يف  امل�شاركني  فاإن  عيان،  و�شهود 

كما هتف بع�ش املتظاهرين “املوت للعرب”.

موقع اجلزيرة.نت، 2022/5/29
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�شاكيد تطرح خمططاً عن�رسياً لتو�شيع بلدات يهودية باجلليل والنقب

ف�شلت �شيا�شة “تهويد اجلليل” العن�رسية التي مار�شتها احلكومات الإ�رسائيلية حتى اليوم، لكن 

وزيرة الداخلية، اأيليت �شاكيد، قررت عدة خطوات يف هذا الجتاه معتقدة اأنها �شتنجح يف املكان الذي 

ف�شل فيه اأ�شالفها، اأي اأن يفوق عدد ال�شكان اليهود عدد ال�شكان العرب يف اجلليل. وت�شمل خطواتها 

اأي�شاً. النقب  منطقة 

ويتوقع اأن يبحث املجل�ش القطري للتخطيط والبناء، الأ�شبوع املقبل، يف مقرتح �شاكيد بتو�شيع ما 

2”، الذي يحدد عدد البيوت يف البلدات ال�شغرية التي ُتبنى فيها بيوت م�شتقلة، ولي�ش  “لوح  ي�شمى 

البلدات،  هذه  يف  البيوت  اآلف  ع�رسات  �شتزيد  خططها  اأن  �شاكيد  وترى  الطبقات.  متعددة  بنايات 

ح�شبما ذكرت �شحيفة “ي�رسائيل هيوم” اليوم، الأربعاء.

اجلليل  يف  ال�شغرية  اليهودية  البلدات  يف  البيوت  عدد  زيادة  باإمكانية  �شاكيد  خمطط  ويق�شي 

عائلة،   600 اإىل  عائلة   400 ت�شمل  التي  البلدة  يف  العائالت  عدد  يرتفع  بحيث   ،%50 بن�شبة  والنقب 

واأن تكون الزيادة يف منطقتَي حيفا واأ�شكلون، ع�شقالن، بن�شبة 30%، ويف منطقة و�شط “اإ�رسائيل” 

.%15 بن�شبة 

يف  البيوت  تق�شيم  باإمكانية  والنقب،  اجلليل  يف  اليهود  عدد  لزيادة  �شاكيد  خمطط  يق�شي  كذلك 

من  كهذا،  تق�شيم  على  التخطيط  �شلطات  ت�شادق  وبحيث  “اإ�رسائيل”،  اأنحاء  جميع  يف  كهذه  بلدات 

دون تغيري و�شع ملكية البيت، الذي يبقى م�شجالً كبيت واحد.

يف  قائمة  بيوت  وتق�شيم  البناء  تو�شيع  اأي  ب�شقيه،  �شاكيد  خمطط  اأن  التخطيط  �شلطات  وتقدر 

باإ�شافة  �رسيعة  باإجراءات  �شي�شمح  خ�شو�شاً،  والنقب  اجلليل  يف  ال�شغرية  اليهودية  البلدات 

ع�رسات اآلف الوحدات ال�شكنية اجلديدة، واأنه “�شيعزز ال�شتيطان اليهودي يف اجلليل، الذي يعاين 

من �شائقة دميغرافية �شديدة”.

اإىل هذه البلدات، التي يتميز �شكانها باأنهم  اإىل �شّخ جيل يهودي �شاب  اأي�شاً  ويرمي هذا املخطط 

كبار ال�شن ن�شبياً، ول ت�شمح قوانينها با�شتيعاب عائالت �شابة جديدة. ولذلك، يق�شي املخطط ببناء 

داَرين للم�شنني يف كل واحدة من هذه البلدات اليهودية، وعدم احت�شاب �شكانهما �شمن عدد ال�شكان 

يف “لوح 2”.

تعديالت  اإجراءات  خالل  ومن   ،”35 “تاما  القطرية  الهيكلية  اخلارطة  اإىل  �شاكيد  خمطط  وي�شتند 

.”35 عليها. وخمطط �شاكيد ل ي�شمل امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية، لأنها لي�شت م�شمولة يف “تاما 

موقع عرب 48، 2022/6/1

“تطبيق ال�شيادة يف القد�س” م�شتوطنون يطلقون موؤمتر 

ال�شيادة  حركة  من  �شموتريت�ش،  بت�شلئيل  الدينية  ال�شهيونية  حزب  رئي�ش  اأعلن  املحتلة:  القد�ش 

اخلمي�ش،  اليوم  ال�شهيوين،  واليمني  الهيكل  جماعات  لقادة  كبري  موؤمتر  عقد  عن  املتطرفة،  اليمينية 
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بلدة  اأرا�شي  على  املقامة  اأوروت  بيت  م�شتوطنة  يف  وذلك  القد�ش،  �رسق  على  ال�شيادة  فر�ش  لبحث 

الطور �رسق القد�ش املحتلة، لبلورة خطة العمل يف القد�ش.

احلركة،  قيادات  مب�شاركة  بال�شيادة”،  واأطالب  احلائط  على  “اأقف  عنوان  حتت  املوؤمتر  و�شيُعقد 

وممثليها يف الكني�شت، وح�شور حاخامات و�شخ�شيات عامة وروؤ�شاء بلديات وم�شتوطنات، حيث 

�شتطالب احلركة بتطبيق ال�شيادة يف �رسق القد�ش واأجزاء اأخرى.

مترير  يف  ال�شهيوين  واليمني  اليمني  وانق�شام  ف�شل  من  بالرغم  اإنه  لها،  بيان  يف  احلركة  وقالت 

ال�شم  اأجل  من  �شتكافح  اأنها  اإل  الغربية،  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  على  الإ�رسائيلي  القانون  فر�ش 

عالمة  �شيكون  “املوؤمتر  اأن  م�شيفة  احلا�شمة،  التاريخية  املرحلة  خالل  واملتطور  املتزايد  التدريجي 

فارقة”.

2022/6/8 القد�س العربي، لندن، 

م�رسوع قانون لنائب متطرف يفر�س ال�شيادة الإ�رسائيلية على ال�شفة الغربية 

“ال�شهيونية  اإ�رسائيل  تقدم النائب بت�شلئيل �شموتريت�ش، رئي�ش احلزب اليميني الأكرث تطرفاً يف 

ال�شفة  ب�شم  يق�شي  قانون  �شّن  يطلب  الت�رسيع،  ل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  اإىل  باقرتاح  الدينية”، 

الغربية بالكامل اإىل “اإ�رسائيل”، وفر�ش ال�شيادة العربية عليها.

ل�شتغالل  كمحاولة  بينيت،  نفتايل  حكومة  اإحراج  ت�شتهدف  خطوة  يف  القرتاح  هذا  جاء  وقد 

امل�شتوطنات  على  الإ�رسائيلي  القانون  �رسيان  فرتة  بتمديد  القا�شي  امل�رسوع  مترير  عن  عجزها 

وامل�شتوطنني.

وبح�شب اأنظمة العمل الربملاين، �شيتم التداول يف اقرتاح �شموتريت�ش يوم الأحد القادم، يف اللجنة 

ال�شيادة  فر�ش  لأن  امل�رسوع؛  على  اللجنة  ت�شادق  األ  املتوقع  ومن  احلكومة.  يف  للت�رسيع  الوزارية 

اإىل  ذلك  يوؤدي  ورمبا  “اإ�رسائيل”،  �شّد  عاملية  انتقاد  موجة  �شيثري  الغربية  ال�شفة  على  الإ�رسائيلية 

هبَّة �شعبية فل�شطينية وا�شعة، وعودة اإىل ت�شعيد التوتر.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2022/6/16

2،200 م�شتوطن اقتحموا امل�شجد الأق�شى بحماية   اأ�شاوؤوا للنبي ورفعوا العلم الإ�رسائيلي: 

      قوات الحتالل

ذكر موقع اجلزيرة.نت، 2022/8/7، من القد�ش املحتلة، عن جمان اأبو عرفة: حتت عنوان “توقف 

عن البكاء وابداأ بالبناء”، اقتحم 2,201 م�شتوطن امل�شجد الأق�شى خالل 5 �شاعات من �شباح وظهر 

ي�شومون  حيث  اأغ�شط�ش”،  اآب/  من  “التا�شع  اأو  الهيكل”  “خراب  ذكرى  ي�شمونها  ملا  اإحياء  الأحد، 

اأنهما  زاعمني  والرومان،  البابليني  يد  على  والثاين  الأول  الهيكل  خراب  على  حزناً  احلداد  ويعلنون 

كانا مكان امل�شجد الأق�شى. وحت�شرياً لهذا القتحام، عملت جماعات الهيكل منذ اأ�شابيع على ح�شد 
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بتفاهمات  انتهت  واإناحه،  القتحام  لتاأمني  وال�رسطة  الإ�رسائيلية  احلكومة  وا�شتمالة  امل�شتوطنني 

بني ممثلي احتاد جماعات الهيكل و�رسطة الحتالل.

تكامل اأدوار

اإىل  امل�شتوطنني  من  ممكن  عدد  اأكرب  اإدخال  ل�شمان  خطوات  جمموعة  التفاهمات  تلك  ت�شمنت 

العربي”  القد�ش  “يوم  اقتحام  من  الدرو�ش  وا�شتنتاج  الهيكل”،  خراب  “ذكرى  يف  الأق�شى  امل�شجد 

بنهاية اأيار/ مايو املا�شي. ومن هذه اخلطوات اإدخال جمموعات كبرية بفوارق زمنية �شئيلة، وبقاء 

التربيد  واأجهزة  الإر�شادية  والن�رسات  املظالت  وتوفري  امل�شجد،  داخل  �شاعة  ن�شف  جمموعة  كل 

لطوابري املنتظرين قرب باب املغاربة.

الإ�شاءة للنبي ورفع العلم

واإمعاناً يف انتهاك حرمة امل�شجد، رفع م�شتوطنون العلم الإ�رسائيلي مرة داخل امل�شجد الأق�شى، 

امل�شلني  اأمام  وغنوا  امل�شتوطنون  فيها  رق�ش  التي  طريقه،  ويف  ال�شل�شلة  باب  اأعتاب  على  ومرتني 

اأمام  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  للنبي  واأ�شاوؤوا  باأعالمهم  ورفرفوا  امل�شجد،  دخول  من  املمنوعني 

امل�شورين. عد�شات 

تهديد بهدم قبة ال�شخرة

ال�شخرة  قبة  بهدم  علناً  والتهديد  الن�رس،  �شارات  ورفع  امل�شلني،  ا�شتفزاز  امل�شتوطنون  تعّمد 

الكني�شت  ع�شو  املقتحمني  جمموعات  تراأ�ش  كما  الثالث،  الهيكل  وبناء  امل�شجد  من  امل�شلمني  وطرد 

منزل  �شارق  ويعكوف  جليك،  يهودا  ال�شابق  املتطرف  الكني�شت  وع�شو  غفري،  بن  اإيتمار  املتطرف 

عائلة الكرد، و�شخ�شيات �شيا�شية واإعالمية ميينية اأخرى.

وخالفاً لالقتحامات ال�شابقة، قلّت اأعداد امل�شورين بامل�شجد الأق�شى، وخال من الإرباك ال�شوتي 

الفعال الذي راج منذ �شهر رم�شان املا�شي. ويرجع ذلك اإىل خطوات ا�شتباقية اإ�رسائيلية ا�شتهدفت 

املرابطني، وحر�شت على تفريغ امل�شجد منهم من خالل حملة اإبعاد عن امل�شجد وا�شتدعاءات حتقيق 

اأ�شابت الع�رسات من ن�شطاء القد�ش والداخل املحتل.

قالت  اأرناوؤوط:  الروؤوف  عبد  عن  القد�ش،  من   ،2022/8/7 لالأنباء،  الأنا�شول  وكالة  واأ�شافت 

اإن  الأنا�شول  لوكالة  منه  ن�شخة  اأر�شلت  مقت�شب  ت�رسيح  يف  القد�ش،  يف  ال�شالمية  الأوقاف  دائرة 

“2,201 متطرف اقتحموا امل�شجد خالل الفرتتني ال�شباحية وامل�شائية )بعد �شالة الظهر(”. واأ�شارت 
الع�رسات  منها  واحدة  كل  �شمت  جمموعات  يف  مّتت  القتحامات  اأن  اإىل  الإ�شالمية  الأوقاف  دائرة 

اليميني الكني�شت  ع�شو  املقتحمني  بني  من  وكان  الإ�رسائيلية.  ال�رسطة  بحرا�شة  امل�شتوطنني   من 

اإيتمار بن غفري. وقال بن غفري يف تغريدة على تويرت: “لن ن�شت�شلم اأبداً، ل لل�شواريخ، ول للتهديدات 

ول لأولئك منّا )داخل اإ�رسائيل( الذين يهاجمونني”.
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واعتدت ال�رسطة ال�رسائيلية على عدد من امل�شلني وال�شحفيني الفل�شطينيني، واأخرجتهم بالقوة 

3 من امل�شلني وم�شوَرين �شحفينَي اثنني من �شاحات امل�شجد. كما  من امل�شجد بالتزامن مع اعتقال 

اعتقلت ال�رسطة �شيدة فل�شطينية، دون تو�شيح الأ�شباب.. ويزيد عدد املقتحمني اليوم الأحد بنحو 

10 اأ�شعاف عن عدد املقتحمني يف الأيام العادية.

28 بوؤرة ا�شتيطانية جديدة خمطط لإقامة 

ل  ما  اإقامة  تعتزم  “نحال”  ت�شمى  حركة  اإن  الأحد،  العربية،  اليوم”  “اإ�رسائيل  �شحيفة  قالت 

الرئي�ش  اأيام قليلة من زيارة  الغربية، ثالث منها بعد  ال�شفة  ا�شتيطانية جديدة يف  28 بوؤرة  يقل عن 

الأمريكي جو بايدن اإىل دولة الحتالل.

اإنه  قولها  فاي�ش،  دانييال  املتطرفة،  ال�شتيطانية  “نحال”  حركة  رئي�شة  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

اإقامة  اإ�رسائيل، و�شنوا�شل  باأكملها ملك ل�شعب  اإ�رسائيل  اأر�ش  اإن  للقول ب�شوت عاٍل  الوقت  “حان 
امل�شتوطنات واملدن يف جميع املناطق”، وفق زعمها.

موقع عربي 21، 2022/7/11

“نحال” ال�شتيطانية يثريون الفو�شى يف حملة بال�شفة الغربية م�شتوطنون من حركة 

حماولة  يف  الأربعاء  يوم  الغربية  ال�شفة  نحو  اليمينيني  الإ�رسائيليني  الن�شطاء  من  الآلف  تدفق 

لإن�شاء �شتة مواقع ا�شتيطانية جديدة غري قانونية يف املنطقة.

خططاً  اأعدت  التي  “نحال”،  املتطرفني  امل�شتوطنني  منظمة  قبل  من  ال�شخمة  العملية  تنظيم  مّت 

تف�شيلية للمكان الذي يجب اأن يقيم فيه الن�شطاء بوؤرهم ال�شتيطانية واأي قطع من الأر�ش �شينتقلون 

اإليها بعد اإزالتها من قبل ال�رسطة.

ل  اأنه  من  الرغم  على  املبادرة،  يف  �شاركوا  متطوع  اآلف   10 نحو  اإن  املنظمة  با�شم  متحدث  وقال 

ميكن التحقق من هذا الرقم ب�شكل م�شتقل.

املواقع  هذه  يف  مع�شكرات  واأقاموا  الأربعاء  ظهر  بعد  مواقع  �شتة  اإىل  “نحال”  ن�شطاء  وو�شل 

لبوؤر ا�شتيطانية جديدة. متهيداً 

ما  اإن  “نحال”  قالت  لكن  اإن�شائها،  من  ق�شري  وقت  بعد  امل�شاكن  هذه  تفكيك  يف  ال�رسطة  وبداأت 

يقرب من األَفي نا�شط ظلوا يف عدة مواقع حول ال�شفة الغربية حتى ليلة الأربعاء.

واأ�شدرت ع�شو الكني�شت عن حزب “ال�شهيونية الدينية” اأوريت �شرتوك ر�شالة فيديو يف وقت 

من  بالقرب  اإليعيزر”  “اأوروت  يف  القانونية  غري  ال�شتيطانية  البوؤرة  من  الأربعاء  ليلة  من  متاأخر 

“كريات اأربع”، حيث ظهرت العديد من اخليام يف اخللفية ون�شطاء يتجولون.

وقالت �شرتوك: “هناك مئات العائالت هنا، مئات الأ�شخا�ش، مع اأطفال و�شباب قدموا من جميع 

اأنحاء البالد واأن�شاأوا م�شتوطنة هنا، حيث طاملا كان ينبغي اأن تكون جزءاً من كريات اأربع”.
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واأ�شدرت “نحال” نداء لوزير الدفاع بني جانت�ش يف وقت متاأخر من ليلة الأربعاء لإلغاء عمليات 

الإجالء التي جتريها قوات الأمن و“جتميد الو�شع حتى اجتماع جمل�ش الوزراء املقبل على الأقل” 

املقرر عقده يوم الأحد.

وا�شفة  الأربعاء،  ليلة  من  متاأخر  وقت  يف  للن�شطاء  دعمها  �شاكيد  اأيليت  الداخلية  وزيرة  وغردت 

اإياهم باأنهم “�شباب رائعون” و“م�شدر اإلهام حقيقي”، م�شيفة “كونوا اأقوياء و�شجعان”!

“ال�شهيونية  وحزب  الليكود  من  الآخرين  اليمينيني  الكني�شت  اأع�شاء  من  العديد  اأعرب  كما 

الدينية” عن دعمهم للعملية.

وح�رس ثالثة اأع�شاء كني�شت على الأقل من حزب “ال�شهيونية الدينية” يف مواقع خمتلفة لإظهار 

واإيتمار  فالدينغر  وميخال  �شرتوك  اأوريت  ذلك  يف  مبا  وا�شح،  ب�شكل  القانونية  غري  للعملية  دعمهم 

بن غفري.

هذا  مثل  اأن  وال�رسطة  اجلي�ش  اإعالن  من  الرغم  على  بالكامل  املبادرة  توؤيد  اإنها  �شرتوك  وقالت 

الن�شاط غري قانوين.

موقع ذا تاميز اأوف اإ�رسائيل، 2022/7/21

الأنوية ال�شتيطانية... م�رسوع �شهيوين ل�شتكمال احتالل مدن فل�شطني ال�شاحلية

من   86 العدد  “مدار”  الإ�رسائيلية  للدرا�شات  الفل�شطيني  املركز  عن  حديثاً  �شدر  النا�رسة: 

التهويد ومواجهته”، يركز على  املختلطة:  ال�شاحل  “مدن  اإ�رسائيلية”، حتت عنوان  “ق�شايا  ف�شلية 

ال�شتيطان املتجدد يف قلب مدن ال�شاحل الفل�شطينية التي ُهجر منها معظم اأهلها الأ�شليني �شنة 1948، 

لذاكرة املكان: يافا  اأقلية فل�شطينية عربية حتاول احلفاظ على هويتها، وت�شكل حار�شاً  وبقيت فيها 

وحيفا واللد والرملة وعكا، فيما تتعر�ش ملحاولة حمو متجددة ومت�شاعدة.

ي�شيء العدد على ما ك�شفت عنه هبّة اأيار/ مايو يف �شنة 2021 )هبة الكرامة( من عمق الت�شدعات 

اخلطاب  يف  عليها  يطلق  التي  ال�شاحل،  مدن  ت�شهدها  التي  والقت�شادية  والجتماعية  القومية 

الإ�رسائيلي  الت�شييق  ب�شبب  الأخرَيين  العقَدين  خالل  تفاقمت  التي  املختلطة”،  “املدن  الإ�رسائيلي 

املمنهج على الفل�شطينيني فيها، وهو ت�شييق تتقاطع فيه اأن�شطة الأنوية التوراتية ال�شتيطانية، التي 

الزاحف،  ال�شتطباق  �شيا�شات  ينتهج  الذي  اليهودي،  املال  وراأ�ش  القلوب،  ا�شتيطان  �شيا�شة  تنتهج 

اأعلى،  من  يخطط  الذي  ال�شيا�شي  وامل�شتوى  ال�شكن،  يف  باحلق  تتحكم  التي  الإ�رسائيلية،  والبلديات 

غري  اأو  مبا�رس  ب�شكل  تدفع  تهويدية  �شيا�شات  موقعه،  من  كل  الالعبني،  هوؤلء  كل  ميار�ش  حيث 

غري  حياة  اإىل  الجتماعية  حياتهم  حتويل  الأقل  على  اأو  املدن  هذه  من  الفل�شطينيني  لرتحيل  مبا�رس 

ممكنة.

2022/8/10 القد�س العربي، لندن، 
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جماعات “الهيكل” ت�شيد بزيادة اأعداد مقتحمي الأق�شى ال�شهر احلايل

القد�ش املحتلة: اأعلنت م�شادر عربية، عن ت�شجيل قفزة كبرية يف عدد امل�شتوطنني الذين اقتحموا 

امل�شجد الأق�شى، يف اآب/ اأغ�شط�ش اجلاري، وا�شفة ما يجري باأنها عملية “تزداد قوة بطريقة مثرية”. 

وقال موقع “مفزاك ليف” العربي، الثالثاء، نقالً عن جماعات الهيكل اليهودية، اإن 5 اآلف م�شتوطن 

اأعلى رقم ي�شجل  يف ال�شهر املر�شود، منذ  اقتحموا امل�شجد الأق�شى، منذ بداية ال�شهر احلايل، وهو 

خم�ش �شنوات. واأ�شاف اأن جماعات الهيكل تتوقع اأن ي�شتمر الرتفاع يف عدد املقتحمني حتى نهاية 

هذا  ال�شهر.

موقع قد�س بر�س، 2022/8/23

1967 الحتالل ي�شمح للم�شتوطنني باقتحام الأق�شى عرب باب الأ�شباط للمرة الأوىل منذ 

باقتحام  امل�شتوطنني  من  ملجموعة  الأحد،  اليوم  الإ�رسائيلي،  الحتالل  قوات  �شمحت  القد�ش: 

امل�شجد الأق�شى املبارك عرب باب الأ�شباط. واأفادت مرا�شلتنا، باأن قوات الحتالل �شمحت ملجموعة 

من امل�شتوطنني باقتحام امل�شجد الأق�شى عرب باب الأ�شباط، بعد خروجهم من باب املغاربة.

من  ملجموعة  الحتالل  �رسطة  “�شماح  اإن  الك�شواين  عمر  ال�شيخ  الأق�شى  امل�شجد  مدير  وقال 

امل�شتوطنني، باقتحام امل�شجد الأق�شى، هدفه امل�ش ب�شيادة الأوقاف الإ�شالمية والدعاء عليها واإثارة 

ال�شارع الفل�شطيني واملقد�شي حتديداً �شّد الأوقاف الإ�شالمية بحجة اأنها �شمتت جتاه هذا ال�شلوك 

لل�شتاتي�شكو،  وخمالف  القائم  للو�شع  انتهاك  هو  حدث  “ما  واأ�شاف:  للم�شتوطنني”.  ال�شتفزازي 

من  باخلروج  امل�شتوطنني  من  ملجموعة  الحتالل  �رسطة  ت�شمح  مل   1967 عام  منذ  اأنه  اإىل  م�شرياً 

امل�شجد  الأحد،  اقتحموا،  امل�شتوطنني،  ع�رسات  وكان  الأ�شباط”.  باب  عرب  اقتحامه  واإعادة  الق�شى 

الأق�شى املبارك، حتت حماية �رسطة الحتالل.

2022/8/28 وكالة الأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(، 

بن غفري يقود اقتحاماً ا�شتفزازياً لقرية النبي �شموئيل يف القد�س

القد�ش  مدينة  غرب  �شمال  �شموئيل  النبي  قرية  اجلمعة،  يوم  امل�شتوطنني،  مئات  اقتحم  القد�ش: 

املحتلة، حتت حماية م�شددة من قوات الحتالل ال�رسائيلي. واأفادت مرا�شلتنا باأن ع�شو الكني�شت 

املتطرف اإيتمار بن غفري قاد اقتحاماً ا�شتفزازّياً لقرية النبي �شموئيل، مب�شاركة مئات امل�شتوطنني، 

وحتت حماية قوات الحتالل الإ�رسائيلي. ويزعم امل�شتوطنون اأن هذا القتحام ياأتي احتجاجاً على 

الإ�رسائيلي.  العلم  امل�شتوطنني  اأحد  رفع  جراء  املا�شي  الأ�شبوع  القرية  يف  وقعت  التي  ال�شتباكات 

وتعر�ش م�شجد القرية الوحيد ل�شل�شلة اعتداءات اإ�رسائيلية متثلت يف احلرق واإحاطته باأ�شالك �شائكة 

وكامريات مراقبة، ومنع رفع الأذان وخلع مكربات ال�شوت، عدا عن اإغالق الطابق الثاين منه، ومنع 

ترميم الطابق الثالث واإبقائه مهجوراً، بهدف حتويله اإىل “مكان اأثري و�شياحي وحديقة وطنية”.

2022/9/2 وكالة الأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(، 
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“ج” املزارع ال�شتيطانّية كو�شيلة لل�شيطرة على مناطق 

من   %60 ت�شّكل  التي  “ج”،  املناطق  على  ال�شيطرة  وحماولت  الزاحف  ال�شّم  �شيا�شة  �شمن 

م�شاحة ال�شفة الغربية، ن�رست “اإ�رسائيل” يف العقد الأخري، ومن خالل اأذرعها ال�شتيطانية املختلفة 

ع�رسات املزارع ال�شتيطانية، التي تقوم على ما ُيعرف بنمط ال�شتيطان الرعوي، والتي باتت متتّد 

وت�شيطر على م�شاحات �شا�شعة من هذه املناطق، خ�شو�شاً يف منطقة الأغوار.

وكما كان دارجاً مع �شائر البوؤر ال�شتيطانية، تقوم الأذرع ال�شتيطانية، ويف هذه احلالة “اأمانا”، 

باإن�شاء هذه البوؤر واملزارع بدون ترخي�ش اأو اإذن من �شلطات اجلي�ش الإ�رسائيلي، �شاحب ال�شالحية 

واخلدمات  والكهرباء  باملياه  حتظى  ذلك،  من  وبالرغم  الغربية.  ال�شفة  اأرا�شي  على  القانونية 

الأخرى اإىل جانب احلماية ال�رسورية لأفرادها وقطعانها من جانب عنا�رس هذا اجلي�ش، على امتداد 

واحلكومة  الكني�شت  يف  ال�شتيطاين  اللوبي  لحقاً  يبداأ  ثم  اإليها،  الو�شول  ت�شتطيع  التي  امل�شاحات 

الإ�رسائيلية بالرتويج لتنظيم هذه البوؤر، ومنحها الت�شاريح والرتاخي�ش الالزمة، واإ�شباغ ال�رسعية 

عليها. القانونية 

مبعار�شة  وجُتاَبه  اجلهد،  وبع�ش  الوقت،  بع�ش  املا�شي  يف  ت�شتغرق  العملية  تلك  كانت  واإذا 

�شيا�شية داخلية من ِقبل بع�ش القوى الإ�رسائيلية املناوئة لالحتالل، فاإنها جتري اليوم ب�شكل �شبه 

“اأوتوماتيكي”، بعد تاآكل هذه القوى وانقرا�شها، وتبلُور اإجماع اإ�رسائيلي حول ال�شتيطان وال�شم 
“ج”، التي ت�شكِّل الأغوار ن�شبة كبرية منها، لذلك مل ن�شمع اأي �شوت اإ�رسائيلي معار�ش  يف مناطق 

ع�رسات  �رسعنة  مبوجبها  �شيتّم  والتي  موؤخراً،  عنها  ُك�شف  التي  املدنية،  بالإدارة  ُي�شمى  ما  خلطة 

بوؤر مزارع الرعي ال�شتيطانية.

جديد  اإداري  اإجراء  باأنه  ُو�شف  ما  بوا�شطة  البوؤر  هذه  على  القانونية  ال�رسعية  اإ�شباغ  و�شيتم 

من  ت�شاريح  على  تتح�ّشل  واأن  دولة،  اأرا�شي  ُي�شمى  ما  على  قائمة  املزارع  تلك  تكون  اأن  يتطلب 

وزير الأمن ووزارة الق�شاء، ومن �شاأن هذا الإجراء الذي �ُشّمم لدفع اإقامة مزارع رعي ا�شتيطانية 

جديدة يف ال�شفة الغربية، اأن ي�رسِعن نحو 40 مزرعة قائمة فعالً.

�شيوعاً  الأكرث  ال�شتيطاين  النمط  وُتعّد  بوؤرة،   50 الـ  عددها  جتاوز  التي  املزارع  هذه  وت�شيطر 

ي�شمى  ما  على  غالباً  ُمقامة  وهي  “ج”،  املنطقة  م�شاحة  من  دومن  مليون  ربع  على  الأخري  العقد  يف 

ت�شّكل  ت�شميات  وهي  الطبيعية”،  و“املحميات  الع�شكرية”  “املناطق  حدود  على  اأو  دولة،  اأرا�شي 

اأرا�ٍش  على  املزارع  تلك  بع�ش  يقوم  كما  عليها،  وال�شيطرة  الأر�ش  مل�شادرة  و�شائل  الأخرى  هي 

خا�شة. فل�شطينية 

ال�شتيطانية  املزارع  اأن  )زامبي�ش(  حفري  زئيف  “اأمانا”  ال�شتيطانية  احلركة  �شكرتري  ويرى 

امل�شتوطنات  اأن  ال�شتيطاين، ويك�شف  البناء  التي تعتمد  البوؤر  اأكرث ناعة من  الرعوية، هي و�شيلة 

100 كم مربع من م�شاحة ال�شفة الغربية، بينما اأ�شبحت املزارع  50 �شنة على  �شيطرت بعد م�شّي 

الرعوية ال�شتيطانية ت�شيطر خالل فرتة ق�شرية على اأكرث من �شعف هذه امل�شاحة.
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الأر�ش  من  �شا�شعة  م�شاحات  على  ال�شيطرة  على  ال�شتيطاين  النمط  هذا  “فائدة”  تقت�رس  ول 

املحليني  ال�شكان  على  الت�شييق  اأ�شا�شاً  ي�شتهدف  بل  امل�شتوطنني،  من  عدد  باأقّل  الفل�شطينية 

العتداء  خالل  من  مياههم،  وم�شادر  اأرا�شيهم  و�رسقة  مراعيهم،  على  وال�شطو  الفل�شطينيني، 

من  اقتالعهم  اإىل  و�شولً  دخولها،  من  ومنعهم  الرعي  اأرا�شي  ت�شييج  بعد  قطعانهم،  وعلى  عليهم 

هذه الأرا�شي، وب�شط ال�شيطرة الإ�رسائيلية الكاملة عليها.

من  “ج”  مناطق  اإخالء  خمطط  مع  ويتكامل  ال�شتيطاين  الرعوية  املزارع  اإقامة  خمطط  وين�شجم 

تراخي�ش  الأهايل  منح  بعدم  ُيرتجم  والذي  “اإ�رسائيل”،  اإىل  ل�شمها  متهيداً  الفل�شطينيني،  �شكانها 

بناء، واإعمال معول الهدم �شّد مبانيهم بحجة عدم الرتخي�ش. ومن املفارقات العبثية اأن يتم توكيل 

امليزانيات  ور�شد  الفل�شطينيني،  لدى  املرخ�ش”  “غري  البناء  مراقبة  مبهمة  اأنف�شهم  امل�شتوطنني 

احلكومية ال�شخمة حلملة يقودونها، ت�شمل اإقامة فرق مراقبة لر�شد البناء غري املرخ�ش، وت�شهيل 

اأوامر الهدم الإدارية.

موقع عرب 48، 2022/9/8

ه ل�رسعنة ع�رسات البوؤر: “ال�شتيطان الرَعوي” ياأكل ال�شفة َتوجُّ

رام اهلل: يعي�ش الأهايل يف بلدة �شنجل �شمال مدينة رام اهلل، مواجهة يومية ومفتوحة مع امل�شتوطنني، 

اإىل مراٍع  اأرا�شيهم، وحتويلها  الذين ي�شعون حتت حماية جي�ش الحتالل لال�شتيالء على مزيد من 

ظاهرة  وهي  عليها،  لل�شيطرة  متهيداً  بينها  ما  يف  و“الت�شبيك”  زراعتها  اأو  موا�شيهم،  من  قليل  لعدد 

باتت تنت�رس يف اأرجاء ال�شفة الغربية، حتت م�شّمى “ال�شتيطان الرَعوي”. وُتقام على اأرا�شي بلدة 

اأو�شلو”،  “اّتفاق  وفق  “ب”  كمنطقة  ُت�شنَّف  منها  اآلف   9 دومن،  األف   16 م�شاحتها  البالغة  �شنجل، 

زمن،  منذ  الحتالل،  �شلطات  وت�شعى  العدو.  جلي�ش  ومع�شكر  �شغريتان  وبوؤرتان  م�شتوَطنتان 

ا�شتيطاين، لكنّها  بـ“بلوك”  ُت�شّكل ما ُيعرف  لتو�شعة تلك امل�شتوطنات وربطها بع�شها ببع�ش حتى 

ال�شيطرة  عرب  الرَعوي”  بـ“ال�شتيطان  ُيعرف  ما  اإىل  اأخرياً  اأجلاأها  ما  وهو  ذلك،  يف  ف�شلت  ما  دائماً 

على الأرا�شي املنت�رسة بني امل�شتوطنات والبوؤر، من خالل رْعي املوا�شي اأو الزراعة والعتداء على 

�شّكانها  عدد  يبلغ  التي  البلدة  اإن  لـ“الأخبار”،  طواف�شة،  معتز  �شنجل،  بلدية  رئي�ش  ويقول  الأهايل. 

وممتلكات  اأرا�شيها  تتعّر�ش  ال�رسق،  حتى  الغرب  من  م�شتوطنات   5 بـ  واملُحاطة  ن�َشمة،  اآلف   6

طواف�شة  ويبنّي  م�شلّحني.  اأو  الحتالل  جي�ش  بحماية  امل�شتوطنني،  من  لعتداءات  فيها  الفل�شطينيني 

وجمل�ش  الحتالل  �شلطات  بدعم  ويحظى  ال�شتيطان،  اأ�شكال  من  �شْكل  الرَعوي  “ال�شتيطان  اأن 

م�شاحات  على  موا�شيهم  من  قليلة  اأعداداً  امل�شتوطنون  يرعى  خالله  ومن  ال�شفة،  يف  امل�شتوطنات 

عن  للدفاع  يتوّجهون  الذين  املواطنني  تهديد  و�شط  عليها،  ي�شيطرون  ثّم  ومن  الأرا�شي  من  كبرية 

اأرا�شيهم بال�شالح لإ�شعارهم بعدم الأمان، كما يقوم بع�شهم بزراعة الأرا�شي القريبة من البوؤرة 

اأرا�شي املواطنني  اإىل  اأغنامهم  “بطلعوا  اأكرب وقت ممكن”، م�شيفاً:  التي يعي�شون فيها للتواجد فيها 

بالليل والنهار، ويزرعون، والأهايل تقوم بعد ذلك بقلع ما يقومون بزراعته وهكذا”.
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وت�شهد منطقة الرفيد يف بلدة �شنجل، منذ العام املا�شي، حماولت من اأحد امل�شتوِطنني لل�شيطرة 

اأ�شجار  من  املئات  واقتالعه  فيها،  اأغنامه  رْعيه  خالل  من  دومن،  األف  عن  م�شاحتها  تزيد  اأر�ش  على 

الرَعوي” على  “ال�شتيطان  باملبيدات احل�رسية. وَتعتمد �شيا�شة  املواطنني منها، ور�ّش مزروعاتهم 

�شيطرة م�شتوِطن واحد اأو ب�شعة م�شتوطنني على م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي، من خالل ب�شعة 

اأ�شحابها  ويهّددون  امل�شاحات،  تلك  على  هوؤلء  ي�شتويل  الوقت،  مرور  ومع  املا�شية.  من  روؤو�ش 

وت�شتهدف  ا�شتيطانية.  بوؤرة  اإىل  لحقاً  تتحّول  متنّقلة،  ع�شوائية  بيوت  ن�شُب  ذلك  ليتبع  بال�شالح، 

ال�شتيطاين  امل�رسوع  فيها  يتمّدد  والتي  “ج”،  امل�شنَّفة  املناطق  الأوىل،  بالدرجة  ال�شيا�شة،  هذه 

“ال�شتيطان الرَعوي”  “اأرا�شي دولة”. ويحظى  اأن الأرا�شي امل�شتهَدفة فيها هي  ب�رسا�شة بدْعوى 

�شحيفة  بح�شب  اأيام،  قبل  بداأت  التي  املدنية”،  بـ“الإدارة  مُمثَّلة  الحتالل  حكومة  من  كامل  بدعم 

�شتار  حتت  م�شتوطنون  اأقامها  التي  البوؤر  ع�رسات  بت�رسيع  ت�شمح  خلّطة  الرتويج  “هاآرت�ش”، 
غري  ال�شتيطانية  “البوؤر  ت�شتهدف  اخلّطة  فاإن  ال�شحيفة،  لتقديرات  ووفقاً  الُرعاة”.  “مزارع 
اأرا�شٍ حكومية، وتتطلّب �رسعنتها موافقة  الأ�شا�شي بوجودها على  املعيار  التي ت�شتويف  القانونية، 

وزير الأمن ووزارة الق�شاء، وهو ما من �شاأنه �شياغة قواعد لإن�شاء مزارع الُرعاة يف ال�شفة، ف�شالً 

اإدارة الحتالل املدنية نحو  عن ا�شتخدامه لت�رسيع البوؤر القائمة حالياً حتت هذا العنوان”. وحّددت 

30-40 مزرعة �شتح�شل على الت�رسيع ب�شكل اإجمايل، ما بني مزارع قائمة واأخرى �شيتّم اإن�شاوؤها. 

اأكرث البوؤر ال�شتيطانية �شيوعاً يف ال�شفة،  “مزارع الُرعاة”، يف ال�شنوات الع�رس املا�شية،  واأ�شبحت 

“هاآرت�ش”،  اإن�شائها، بح�شب �شحيفة  الدافعة وراء  القّوة  “اأمانا” ال�شتيطانية هي  وقد كانت حركة 

األف   240 نحو  على  ت�شيطر  ال�شفة،  يف  النوع  هذا  من  ا�شتيطانية  بوؤرة   50 نحو  حالياً  حُت�شي  التي 

“كرم  اأجرته منّظمة  الذي  للم�شح  7% منها، وفقاً  بقليل من  اأقّل  اأي  “ج”،  املنطقة  دومن من م�شاحة 

للُرعاة  ا�شتيطانية  اأربع بوؤر  قيمت، مب�شاعدة اجلي�ش، 
ُ
اأ املا�شية فقط،  ال�شنوات اخلم�ش  نبوت”. ويف 

19 األف دومن، ما َحرم الفل�شطينيني من زراعتها ورْعيها. على اأرا�شٍ فل�شطينية ُتعادل م�شاحتها، 

الفل�شطينيني  املواطنني  على  الحتالل  وقوات  امل�شتوطنني  اعتداءات  عدد  فبلغ  حالياً،  اأما 

اعتداًء،   787 وال�شتيطان”،  اجلدار  مقاومة  “هيئة  بح�شب  اأغ�شط�ش،  اآب/  �شهر  يف  وممتلكاتهم، 

وخّط  ممتلكات  وم�شادرة  اأ�شجار  واقتالع  اأرا�شٍ  وجتريف  ممتلكات  تخريب  بني  ما  تراوحت 

ج�شدية،  واإ�شابات  وحواجز  واإغالقات  املركبات  بني  م�شبوهة  اأج�شام  وزرع  عن�رسية،  �شعارات 

حمافظة  ثّم  هجمًة،   125 بـ  حلم  بيت  وحمافظة  اعتداًء،   159 نالها  التي  اهلل  رام  حمافظة  يف  وترّكزت 

نابل�ش بـ 98 غارة. كما �شادقت �شلطات الحتالل على 3 خمّططات ا�شتيطانية جديدة، بغر�ش اإجراء 

لبناء  الفل�شطينيني، حيث ت�شعى  اأرا�شي  291,695 دومناً من  تو�شعة داخل م�شتوطنات قائمة على 

675,419 دومناً، من  ا�شتيطانية جديدة، ت�شتهدف  7 خمّططات  اإيداع  مّت  265 وحدة جديدة. كذلك، 

اأجل بناء 885 وحدة ا�شتيطانية جديدة عليها، يف حني ُنّفذت 59 عملية هدم طالت ما جمموعه مئة منزل 

اإجراءات   8 اأريحا التي نالتها  ومن�شاأة جتارية وم�شدر رزق. وقد ترّكزت هذه العمليات يف حمافظة 

اإىل  اأّدت  9 عمليات  27 من�شاأة، و�شلفيت بـ  15 عملية ت�شبّبت بهدم  35 من�شاأة، والقد�ش بـ  هدم طالت 

هدم 9 من�شاآت. وتقيم �شلطات الحتالل يف ال�شفة 94 موقعاً ع�شكرياً، و176 م�شتوطنة، و154 بوؤرة 
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ل  ا�شتيطانية، واأكرث من 300 حاجز ثابت، و60 بوابة ع�شكرية وزراعية يف اجلدار الفا�شل، كما حُتوِّ

160 األف دومن من اأرا�شي الفل�شطينيني اخلا�شة اإىل “كيبوت�شات” )من�شاآت( زراعية ا�شتيطانية.

“البوؤر  اأن  لـ“الأخبار”،  �شعبان،  موؤيد  وال�شتيطان”،  اجلدار  مقاومة  “هيئة  رئي�ش  ويوؤكد 

الرَعوية خطر حقيقي ا�شتخدمه الحتالل منذ �شنوات قليلة، و�شيطر من خالله على م�شاحات تبلغ 

�ِشعف امل�شاحة التي �شيطرت عليها امل�شتوطنات املُقامة منذ احتالل ال�شفة، والبالغة نحو 100 كيلو 

الرَعوية  البوؤر  هاً حقيقياً لدى �شلطات الحتالل ل�رسعنة بع�ش  “هناك توجُّ اأن  اإىل  مرت مربع”، لفتاً 

)نحو 35 بوؤرة( وجعلها بوؤراً قانونية، وهذا خطر حقيقي على اآلف الدومنات التي ت�شيطر عليها”. 

حكومة  من  مدعوماً  الإرهابي،  التالل  فتية  تنظيم  هو  الرَعوية  البوؤر  خلف  يقف  “َمن  اأن  واأو�شح 

من  يديه  حتت  يقع  ما  على  وي�شيطر  حدود  بال  يعمل  والذي  امل�شتوطنات،  جمل�ش  ومن  الحتالل 

ُت�شّن ل�رسقة  التي  اأخرى �شمن احلروب  بداية حرب حقيقية  البوؤر  “ت�رسيع هذه  اأرا�شي”، معترباً 

من  النوع  هذا  خطورة  وتكمن  اجلي�ش”.  من  وحماية  احلكومة  من  بقرارات  الفل�شطينية  الأرا�شي 

ال�شتيطان يف ا�شتهداف املناطق الفا�شلة بني امل�شتوطنات من اأجل ال�شيطرة عليها، ما يعني التمهيد 

بينها، وبالتايل جْعل هذه  اأو حدود  اأو خمّطط  �شياج  اأّي  واإزالة  ببع�شها،  امل�شتوطنات بع�شها  لربط 

ال�رسقة مفتوحة، بحيث اإنه اأينما و�شلت املوا�شي يف رْعيها، فاإن امل�شتوطن با�شتطاعته اأن ي�شع يده 

على الأر�ش التي ت�شلها، وُيحّولها اإىل م�شاحة تابعة له.

الأخبار، بريوت، 2022/9/9



ال�صاد�س الف�صل 

موقف التيار ال�صهيوين الديني من عملية 

الفل�صطينيني والعالقة مع  الت�صوية 
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موقف التيار ال�صهيوين الديني من عملية الت�صوية والعالقة 

الفل�صطينيني مع 

�شنتمرتاً  الفل�شطينيني  نعطي  اأو  الفل�شطينية  بالدولة  نعرتف  لن  الإ�رسائيلي:  احلرب   وزير 

ً       واحدا

نفتايل  املتطرف،  اليمني  حتالف  ورئي�ش  الإ�رسائيلي  احلرب  وزير  قال  برتا:   - املحتلة  القد�ش 

اإن احلكومة الإ�رسائيلية لن  اليوم الأربعاء،  بينيت، يف موؤمتر معهد بحوث الأمن القومي، الذي عقد 

�شنتيمرتاً  ت�شلِّم  باأن  لـ“اإ�رسائيل”  ن�شمح  ولن  الأحوال،  من  حال  باأّي  الفل�شطينية  بالدولة  تعرتف 

للفل�شطينيني. واحداً 

وبنّي اأنه تلقى تعليمات بت�شكيل فريق خا�ش تتمثل مهمته يف تطبيق القانون الإ�رسائيلي يف ال�شفة 

الغربية املحتلة وغور الأردن.

واأ�شاف اأن خطة الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب لل�شالم يف ال�رسق الأو�شط فتحت جمالً لتطبيق 

ال�شيادة الإ�رسائيلية على نحو ثلث ال�شفة الغربية املحتلة.

واأو�شح اأن “فريق عمل خا�ش �شوف يبداأ على الفور، و�شي�شم جميع مقرات اجلي�ش الإ�رسائيلي، 

تقدمي  املختلفة. و�شيتعني عليهم قريباً  العاملة، واملكاتب احلكومية  القوى  املدنية يف وزارة  والإدارة 

اخلدمات لن�شف مليون اإ�رسائيلي يعي�شون يف ال�شفة الغربية”.

“يديعوت اأحرونوت” العربية، دعا بينيت اإىل عدم تفويت فر�شة فر�ش القانون  ووفقاً ل�شحيفة 

الإ�رسائيلي على جميع امل�شتوطنات الإ�رسائيلية يف ال�شفة الغربية وغور الأردن.

القرن”،  خ�شارة  القرن  فر�شة  �شت�شبح  ال�شيادة،  فر�ش  �شاأن  من  قللنا  اأو  تاأخرنا  “اإذا  وتابع 

اأر�شنا،  م�شاحة  ولتحديد  ال�رسقية،  اإ�رسائيل  كحدود  الأردن  غور  لتحديد  “فر�شة  ذلك  اأن  معترباً 

اأمننا لالأجيال القادمة”. ولرت�شيخ 

الغد، عّمان، 2020/1/30

“�شفقة القرن” نتنياهو قلق: اليمني الإ�رسائيلي ينقلب على 

الإ�رسائيلية،  احلكومة  رئي�ش  ينتاب  كبرياً  قلقاً  اأن  اخلمي�ش،  يوم  اإ�رسائيلية  اإعالم  و�شائل  ذكرت 

اليوم، ب�شبب  املا�شية، واإىل مو�شكو  الأيام  اإىل وا�شنطن، يف  التي رافقته  نتنياهو، وحا�شيته  بنيامني 

جاريد  ت�رسيحات  وبعد  القرن”،  “�شفقة  �شّد  املتطرف  اليمني  اأحزاب  يف  حلفائه  كانقالب  يبدو  ما 

كو�شرن، �شهر وكبري م�شت�شاري الرئي�ش الأمريكي والذي يعّد اأبرز مهند�شي ال�شفقة.

اأعقاب  يف  نتنياهو  حا�شية  يف  “قلق  بوجود  الإلكرتوين  اأحرونوت”  “يديعوت  موقع  واأفاد 

اآذار/ مار�ش  الثاين من  للكني�شت يف  ال�شم �شيتم بعد النتخابات  اأن  ت�رسيحات كو�شرن، وميوجبها 
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باأن  “وهذه �رسبة �شديدة لرئي�ش احلكومة مت�ّش مب�شداقيته، بعدما تعهد هو وم�شت�شاروه  املقبل، 

ال�شم �شيُطرح يف اجتماع احلكومة للم�شادقة عليه، يوم الأحد املقبل”.

اإىل مكتب رئي�ش احلكومة حول املو�شوع من قادة  “ر�شائل مت�شددة و�شلت  اأن  واأ�شاف املوقع 

�شباح  و�شلها  التي  مو�شكو،  اإىل  وا�شنطن  من  اجلوية  رحلته  وخالل  اليمني.  واأو�شط  امل�شتوطنني 

كي  ليفني،  ياريف  ال�شياحة،  وزير  ا�شتدعى  اأنه  وحتى  طارئة”،  “م�شاورات  نتنياهو  اأجرى  اليوم، 

يعود اإىل الطائرة، بعد اأن نزل منها قبل ذلك بع�رس دقائق.

اإىل  ال�شم  ق�شية  حتولت  “وقد  مو�شكو.  يف  الطائرة  مغادرة  يف  طويلة”  لـ“دقائق  نتنياهو  وتاأخر 

بني  الأبي�ش  البيت  داخل  راأي  اختالفات  بني  عالقاً  بات  نتنياهو  اأن  حقيقة  اأعقاب  يف  خا�شة  مهزلة، 

مع�شكر ال�شفري ديفيد فريدمان ونائب الرئي�ش مايك بن�ش، اللذين يوؤيدان �شماً فورياً، وبني مع�شكر 

الفل�شطينيني من  ال�شفقة وميكِّن  انفجار  اإىل  الآن �شيوؤدي  ال�شم  اأن تنفيذ  الذي يخ�شى من  كو�شرن، 

جتنيد العامل العربي �شدها” ح�شب موقع “يديعوت”.

اإن  اليوم،  بينيت،  نفتايل  برئا�شة  اليمني”،  “اإىل  املتطرف  اليمني  اأحزاب  حتالف  يف  م�شادر  وقالت 

وال�شامرة  يهودا  )امل�شتوطنني(  �شكان  مليون  ن�شف  بال�شتيطان.  ب�شدة  �شيم�ش  الفر�شة  “اإهدار 
“بالعمل  نتنياهو  مطالبني  الرتدد”،  ويحظر  اليد.  مبتناول  وهذه  لل�شيادة،  يتوقون  الأردن  وغور 

جميع  على  الإ�رسائيلية  ال�شيادة  فر�ش  اأمر  على  املقبل،  الأ�شبوع  احلكومة،  يف  والت�شويت  باإ�رسار 

امل�شتوطنات. و�شنقف وراءك”.

 12 للقناة  اليمني”،  “اإىل  حتالف  من  �شموتريت�ش،  بت�شلئيل  الإ�رسائيلي،  املوا�شالت  وزير  وقال 

يف  عليها  امل�شادقة  علينا  تعني  ولو  جيدة،  لي�شت  ترامب  “خطة  اإن  اليوم،  الإ�رسائيلية،  التلفزيونية 

احلكومة اأو الكني�شت لعار�شناها بكل قوتنا. فهذه خطة توجد يف نهايتها اإقامة دولة فل�شطينية، وهذا 

اأمر لن ن�شمح بحدوثه يف اأي حال. واأر�ش اإ�رسائيل كلها لنا ولن نتنازل عن اأي �شنتمرت منها. وهذا 

100 عام من ال�شهيونية”. �شحيح �شهيونياً واأخالقياً ويهودياً وبالتاأكيد اأمنياً، مثلما ي�شهد تاريخ 

وطالب �شموتريت�ش نتنياهو بفر�ش “�شيادة” “اإ�رسائيل” على غور الأردن وامل�شتوطنات باأ�رسع 

وقت، “ومب�شيئة اهلل �شنفر�ش ال�شيادة خالل الأ�شبوع املقبل، واإن مل يكن يوم الأحد، ف�شيكون ذلك 

يوم الإثنني اأو الثالثاء. وهذا �شيح�شل، وهذا حدث تاريخي ودراماتيكي”.

اأن  من  اأمنيني  م�شوؤولني  وحتذير  القرن”،  لـ“�شفقة  الأردن  معار�شة  اإىل  �شموتريت�ش  وتطرق 

�شم غور الأردن يهدد اتفاقية ال�شالم مع الأردن، وقال اإن “اتفاقية ال�شالم مع الأردن هي م�شلحة 

دولة  مع  حدود  هو  اإليه  الها�شمية  اململكة  حتتاج  الذي  الأخري  والأمر  اإ�رسائيلية،  من  اأكرث  اأردنية 

فل�شطينية. واأذّكر بوجود اأغلبية فل�شطينية يف الأردن وهذا ميكن اأن يقود النظام هناك. ومن اجلائز 

اأن يدفعوا �رسيبة كالمية من اأجل تهدئة ال�شارع، لكن اتفاقية ال�شالم لن ُتلغى واملنطقة لن ت�شتعل”.

كذلك يرى حزب اأتباع احلاخام الفا�شي املاأفون، مئري كهانا، “عوت�شما يهوديت” برئا�شة اإيتمار 

بن غفري، اأن “هذه �شفقة �شيئة وخطرية جتلب اإلينا دولة فل�شطينية ت�شكل خطراً على دولة اإ�رسائيل 
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التي اقرتحوها على  اأي�شاً،  “ال�شكاكر”  اأن  اليوم  اإ�رسائيل. وات�شح �شباح  اأر�ش  وت�شلم مناطق من 

�شعب اإ�رسائيل من اأجل حتلية القر�ش، اأنها كاذبة ولي�شت �شحيحة. ولذلك �شنخرج اإىل معركة �شّد 

ال�شفقة ونعتقد اأن اإقامة دولة فل�شطينية، على بعد ب�شعة كيلومرتات من كفار �شابا ورعنانا وبيتاح 

تيكفا ورو�ش هعاين هي خطر على اإ�رسائيل وتعيدنا اإىل عهد اأو�شلو”.

موقع عرب 48، 2020/1/30

ات�شاع املعار�شة يف اليمني والي�شار الإ�رسائيلي خلطة “ال�شالم” الأمريكية

على  والي�شار  اليمني  يف  الإ�رسائيلية،  املعار�شة  فيه  تت�شع  الذي  الوقت  يف  جملي:  نظري  اأبيب:  تل 

“�شفقة  با�شم  واملعروفة  الفل�شطيني،   - الإ�رسائيلي  ال�رساع  لت�شوية  الأمريكية  للخطة  ال�شواء، 

يتعر�ش  اأنه  اأوملرت،  اإيهود  ال�شابق،  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  من  مقربة  م�شادر  ك�شفت  القرن”، 

ل�شغوط من تل اأبيب ووا�شنطن حتى يلغي م�شاركته مع الرئي�ش حممود عبا�ش )اأبو مازن( يف اإطالق 

حملة �شد ال�شفقة يف نيويورك.

�شهر  كو�شرن،  وجاريد  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلي،  الوزراء  رئي�ش  اإن  امل�شادر  هذه  وقالت 

نتنياهو  وحاول  ال�شغوط.  هذه  وراء  يقفان  م�شت�شاريه،  وكبري  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 

حتري�ش رئي�ش حزب كاحول لفان، بني جانت�ش، �شّد اأوملرت، فتوجه اإليه عرب �رسيط فيديو قائالً: 

“اأوملرت �شديقك وم�شت�شارك ال�شيا�شي. ل تدعه يقف �شد م�شالح اإ�رسائيل. اثنه عن نيته الوقوف 
نتنياهو  على  اأوملرت  وردَّ  قوله.  بح�شب  واحد”،  منرب  على  مازن،  اأبو  الإرهاب،  �شلطة  رئي�ش  مع 

قائالً: “اأنت ل يحق لك التفّوه يف هذا املو�شوع. فاأنت قابلت يا�رس عرفات اأكرث من ع�رس مرات، بينما 

اأنا مل اأقابله ول مرة واحدة”.

خالل  من  القرن”،  “�شفقة  �شّد  م�شرتكة  حملة  اإطالق  على  اتفقا  قد  مازن  واأبو  اأوملرت  وكان 

موؤمتر �شحفي م�شرتك بينهما، يعقد يف نيويورك، بالتزامن مع اجلل�شة املغلقة التي تعقد يف جمل�ش 

الأمن، يوم الثالثاء.

يف  وقال  ب�شدة،  وعبا�ش  اأوملرت  هاجم  كو�شرن  اإن  اأم�ش،  اأبيب،  تل  يف  �شيا�شية  م�شادر  وقالت 

امل�شكالت،  حل  حماولة  بدل  م�شاعينا  ينتقد  “من  اإن  بر�ش”،  “اأ�شو�شييتد  وكالة  نقلتها  ت�رسيحات 

اأن  يف  ينجحوا  مل  اأ�شخا�ش  لدى  احل�شد  من  ينبع  املوقف  هذا  اأن  ويبدو  التطفل.  من  بنوع  يت�رسف 

الفوز بعنوان �شحايف  اأن يحاول  ال�شالم، ل  اأوملرت تقدمي م�شاعدة خلطة  يقوموا مبا نقوم به. على 

بعدما بات غري ذي �شلة”. وهاجم كو�شرن عبا�ش وحمله امل�شوؤولية عن موجة الت�شعيد الأخرية يف 

املحتلة. الغربية  ال�شفة 

�شائب  الفل�شطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �رس  اأمني  رد  الفل�شطيني،  الطرف  ويف 

و�رسعنة  والأبرتهايد  لل�شم  وخططاً  “م�رسوعات  يطرح  الذي  اإن  قائالً  كو�شرن  على  عريقات، 

الحتالل وال�شتيطان هو الذي يتحمل امل�شوؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف”.
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بداية  ففي  ملحوظ.  ب�شكل  “اإ�رسائيل”  يف  الت�شاع  يف  اآخذة  القرن”  لـ“�شفقة  املعار�شة  اأن  يذكر 

احلديث عنها عّدها اجلميع تقريباً، خطوة تاريخية. ولكن مع اإعالنها الر�شمي، تبنيَّ اأنها متقدمة عن 

اليمني  يقف  واليوم  والي�شار.  الو�شط  طروحات  عن  ومتاأخرة  الفل�شطينيني،  اإزاء  اليمني  طروحات 

الراديكايل، الذي ي�شم اأحزاب احتاد اليمني وجمموعة كبرية من قادة الليكود، �شدها ب�شكل �رسيح. 

�شم  ببند  طعماً  لنا  قدمت  “التي  الأمريكية  الإدارة  مطب  يف  وقعوا  باأنهم  ال�شعور  عن  ويعرّبون 

بح�شب  بجوارنا”،  فل�شطينية  اإرهاب  دولة  اإقامة  عن  بنداً  لنا  مررت  ثم  الأردن،  وغور  امل�شتوطنات 

راأيهم.

 - اخلمي�ش  ليلة  نتنياهو،  مع  له  لقاء  خالل  احلياين،  ديفيد  امل�شتوطنات،  جمل�ش  رئي�ش  وقال 

“ل ترتدد يف ب�شط ال�شيادة الإ�رسائيلية الآن يف غور الأردن، يف �شمال البحر امليت، ويف كل  اجلمعة: 

اأن يتحمل  انقلب عليك وعليه  املناطق. ول ت�شعر باحلرج مع كو�شرن. فهو  اليهودية يف  امل�شتوطنات 

م�شوؤولية ذلك”.

يدعمون  قادتها  فاإن  ال�شيا�شية،  ال�شوؤون  يف  عميق  ب�شكل  تتدخل  ل  التي  الدينية،  الأحزاب  ويف 

نتنياهو من باب اآخر، وهو احلر�ش على الطابع اليهودي لـ“اإ�رسائيل”. لذلك يوؤيدون اخلطة، ولكن 

اإقامة الدولة الفل�شطينية، والق�شم ال�رسقي منهم يوؤيدها. الق�شم الأ�شكنازي منهم يتحفظ عن 

ويف اأحزاب الو�شط، التي يت�شكل منها حزب اجلرنالت، كاحول لفان، برئا�شة جانت�ش، فقد اأعرب 

اأ�شافوا  لذلك  الفل�شطينيني.  عند  مقبولة  تكون  لن  اأنها  يعرفون  ولكنهم  لل�شفقة.  تاأييدهم  عن  قادته 

والدول  الفل�شطينيني  مع  بالتن�شيق  تطبيقها  على  “�شنعمل  وهي:  مغزى،  ذات  جملة  ملوافقتهم 

العربية”.

هذا  قادة  ويركز  رف�شها.  دون  من  للخطة  معار�شة  هناك  فاإن  ال�شهيوين،  الي�شار  اأحزاب  ويف 

ا�شتبعادها،  الفل�شطينية، وهم يرف�شون  ال�شلطة  اأن تطرح اخلطة بال�رساكة مع  التيار على �رسورة 

ويوؤكدون اأنه من دون الفل�شطينيني لن تكون هذه خطة “�شالم”.

ب�شكل  لل�شفقة  الراف�ش  الفل�شطينية  ال�شلطة  موقف  يتبنون  فاإنهم  العربية  امل�شرتكة  القائمة  ويف 

قاطع.

وعلى �شعيد ال�شارع الإ�رسائيلي، دلت ا�شتطالعات الراأي على اأن 50% من املواطنني يرون اأنها 

“�شالم”. طرحت خلدمة املعركة النتخابية لنتنياهو، ولي�ش كخطة 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/2/8

منظمة ميينية متطرفة اإ�رسائيلية تطالب باقتطاع ن�شف مليار دولر من ال�شلطة الفل�شطينية

�شيكل  مليار   1.696 مبلغ  باحتجاز  املتطرفة،  اليمينية  هدين(  )�شورات  منظمة  طالبت  اأبيب:  تل 

500 مليون دولر(، من الأموال التي جتبيها “اإ�رسائيل” ل�شالح ال�شلطة الفل�شطينية. )نحو 
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الفل�شطينية  “ال�شلطة  حّمل  اإ�رسائيلي،  ق�شائي  حكم  اإىل  دعواها،  تربير  يف  املنظمة  وت�شتند 

2000”، وهي عمليات نّفذتها يف  15 عملية م�شلحة خالل النتفا�شة الثانية يف �شنة  م�شوؤولية وقوع 

حينه عنا�رس تابعة لف�شائل منظمة التحرير الفل�شطينية، التي حتكم يف ال�شفة الغربية وعنا�رس من 

حركتي حما�ش واجلهاد الإ�شالمي، اللتني حتكمان يف قطاع غزة.

والأموال التي ُتطالب املنظمة باحتجازها هي جزء من اإي�شالت �رسيبة ور�شوم جمركية جتبيها 

“اإ�رسائيل” من العمال والتجار الفل�شطينيني، نيابًة عن ال�شلطة الفل�شطينية، لكي تنقلها يف النهاية اإىل 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  بني  املوّقعة  لالتفاقيات  وفقاً  وذلك  د�شمة،  عمولة  خ�شم  بعد  الأخرية، 

“اإ�رسائيل” وال�شلطة الفل�شطينية. و“اإ�رسائيل”، والتي حتدد الرتتيبات القت�شادية بني 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/2/18 

“�شفقة القرن” جمل�س امل�شتوطنات يعلن رف�س 

الأمريكية  الإمالءات  خطة  يرف�ش  اأنه  “ي�شاع”،  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  جمل�ش  اأعن 

الثاين/  كانون  نهاية  الأبي�ش  البيت  طرحها  والتي  القرن”،  بـ“�شفقة  اإعالمياً  املعروفة  الإ�رسائيلية 

يناير املا�شي بعنوان “خطة ترامب لل�شالم”.

قادة  وي�شم  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�رسائيلي  ال�شتيطان  حركة  “ي�شاع”  جمل�ش  وميثل 

نتنياهو  بنيامني  حكومات  لدى  وا�شع  بنفوذ  حتظي  التي  ال�شغط  جمموعات  من  وُيعّد  امل�شتوطنني 

املتتابعة؛ وذكرت هيئة البث الإ�رسائيلي “كان”، اأن القرار ياأتي بعد �شل�شلة الجتماعات التي عقدها 

املجل�ش وكان اآخرها الأ�شبوع املا�شي.

اأنها تت�شمن موافقة  ياأتي لعتباره  القرن”،  “�شفقة  “ي�شاع” برف�ش  اأن قرار  اإىل  “كان”  ولفتت 

مبدئية على اإجراء مفاو�شات مع اجلانب الفل�شطيني، وي�شمن لهم “دولة م�شتقبلية”، بالإ�شافة اإىل 

اأنها تن�ش على جتميد التو�شيع ال�شتيطاين يف البوؤر ال�شتيطانية املعزولة، كما اأنه مينع احلكومة من 

.C شّم نحو ن�شف املنطقة ج�

موقع عرب 48، 2020/5/19

 م�شادر ديبلوما�شية يف تل اأبيب: وا�شنطن تفتح قناة حوار مع امل�شتوطنني لإقناعهم بخطة 

      ترامب

الإدارة  اأن  الأربعاء،  اأم�ش  اأبيب،  تل  يف  ديبلوما�شية  م�شادر  ك�شفت  جملي:  نظري   - اأبيب  تل 

بغر�ش  املحتلة،  الفل�شطينية  املناطق  يف  اليهودية  امل�شتوطنات  قادة  مع  حوار  قناة  فتحت  الأمريكية 

اإقناعهم بجدوى خطة الرئي�ش دونالد ترامب للت�شوية “ل�شالح كل الأطراف يف ال�رسق الأو�شط”.

الذي عرب عنه  “الغ�شب  اإن  النباأ، وقالت  اأم�ش، �شحة هذا  امل�شتوطنات،  واأكدت م�شادر يف قيادة 

امل�شتوطنون و�شل اإىل اآذان �شاغية يف وا�شنطن”. واأكدوا اأنهم يرمون اإىل اإحداث تغيريات يف خرائط 

وح�شب  للفل�شطينيني.  التابعة  املناطق  قلب  يف  معزولة  م�شتوطنات  تبقى  ل  بحيث  الأمريكية  اخلطة 
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الدخول يف  باأن  “هناك وعياً  فاإن  امل�شتوطنني،  الداخلية بني  م�شوؤول رفيع يقف حمايداً يف اخلالفات 

�شدام مع الوليات املتحدة بوجود رئي�ش �شديق لإ�رسائيل، هو اأمر مدمر لعدة اأجيال”.

خلطة  املعار�شني  اأ�شد  اأحد  اإحلياين،  ديفيد  امل�شتوطنات،  جمل�ش  رئي�ش  ك�شف  ثانية،  جهة  من 

“الوليات املتحدة الأمريكية ت�شع �رسطاً على  اأن  ترامب ب�شبب وجود بند الدولة الفل�شطينية فيها، 

الفل�شطينية وفر�ش  الأرا�شي  ل�شم  اأمريكي  بتاأييد  املوقف، حتى حتظى  اأن تكون موحدة  اإ�رسائيل 

اإ�رسائيل، بدعم  اأن نتخذ موقف اإجماع �شامل يف  “يريدون  ال�شيادة على ال�شفة الغربية”. واأ�شاف: 

م�رسوعاً  راأينا  فاإذا  ال�شم.  م�رسوع  على  يوافقوا  حتى  الأو�شط،  ال�رسق  يف  الأمريكية  ال�شالم  خطة 

ال�رسط  الفل�شطينيني، واإمنا ب�شبب  اأو ب�شبب  الأردن  اإن هذا كان ب�شبب  فا�شالً ول ينفذ، فال تقولوا 

الأمريكي اجلديد”.

وقال م�شوؤول اآخر يف قيادة امل�شتوطنات، اإن نتنياهو ملح اإىل اأن الإدارة الأمريكية غريت راأيها ومل 

تعد متحم�شة لتنفيذ ال�شم فوراً. وهي تطلب اأن يكون بالتدريج، وفقط بعد اأن يتم التمهيد لذلك جيداً 

يف العامل العربي.

البيت  يف  امل�شتوى  رفيعي  م�شوؤولني  فاإن  امل�شتوطنني،  لقادة  والت�رسيحات  املوقف  هذه  وحيال 

البيت  يف  اإليه  ينظر  الأمريكية  اخلطة  �شّد  العلنية  حملتهم  اأن  امل�شتوطنات  قادة  اأخطروا  الأبي�ش، 

“�شفقة  عن  تتنازل  وا�شنطن  �شيجعل  احلملة  ا�شتمرار  واأن  للجميل”،  “نكران  اأنه  على  الأبي�ش 

القرن”. 

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/6/5

درا�شة: اأغلبية املتدينني اليهود يكرهون العرب ويوؤيدون �شلب حقوقهم

بالل �شاهر: اأكدت درا�شة وا�شعة النطاق، اأجريت يف اجلامعة العربية يف القد�ش، حجم العن�رسية 

“خريطة  ور�شمت  العربية،  الأقلية  جتاه  “اإ�رسائيل”  يف  اليهود  ال�شبيبة  اأبناء  اأو�شاط  يف  الهائل 

اأن  اجلمعة،  اليوم،  “هاآرت�ش”  �شحيفة  ن�رستها  التي  الدرا�شة،  من  وتبنّي  “اإ�رسائيل”.  يف  الكراهية” 

66% من احلريديني و42% من املتدينني اليهود و24% من العلمانيني اليهود يكنون الكراهية للعرب.

يف  بالت�شويت  العرب  حق  �شلب  اليهود  العلمانيني  من  و%23  اليهود  املتدينني  من   %49 واأيد 

كراهيتهم  عن  و%8  للحريديني،  كراهيتهم  عن  اليهود  العلمانيني  من   %23 وعرّب  النتخابات. 

للمتدينني، بينما عرب 8% من املتدينني اليهود عن كراهيتهم للعلمانيني اليهود، و10% عن كراهيتهم 

للحريديني.

يوؤيدون  و%12  اليهود  املتدينني  من  الت�شويت  حّق  �شلب  العلمانيني  اليهود  من   %7 اأيد  كما 

12% من العرب عن كرههم للعلمانيني، و22% عن  �شلب هذا احلق من احلريديني. ويف املقابل، عرّب 

كرههم للمتدينني اليهود، و22% عن كرههم للحريديني. واأيد 9% تاأييدهم ل�شلب حّق الت�شويت من 

العلمانيني، و13% �شلب هذا احلق من املتدينني اليهود و19% �شلبه من احلريديني.

موقع عرب 48، 2021/2/19
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اأننا بلحظة واحدة نوقف  اإيجاد معادلة  اأنا مع امل�شاعدات املالية لغزة ولكن يجب   بينيت: 

      كل �شيء

كل  على  الرد  مبوا�شلة  بينيت،  نفتايل  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  هدد  الهور:  اأ�رسف   - غزة 

“بالون حارق ومتفجر” يطلق من قطاع غزة على جنوب “اإ�رسائيل”. وح�شب ما ن�رسته قناة “كان” 
غالف  يف  املحلية  ال�شلطات  روؤ�شاء  مع  اجتماع  خالل  جاءت  بينيت  نفتايل  ت�رسيحات  فاإن  العربية، 

غزة.

اإن بينيت تعهد لروؤ�شاء ال�شلطات املحلية يف غالف غزة بالرد على كل بالون حارق  وقالت القناة 

“اأنا مع امل�شاعدات املالية لقطاع غزة قدر الإمكان، لكن يجب خلق  يطلق من غزة. ونقلت عنه القول 

معادلة وهي اأننا يف حلظة واحدة نوقف كل �شيء، حينها �شيدركون اأن لديهم ما يخ�رسونه”.

وتابع: “�شنوا�شل �رسب الإرهاب بيد و�شنح�شن الظروف املعي�شية يف غزة بيد اأخرى”.

واأ�شاف: “نحن نعمل على توفري اأكرب قدر ممكن من الطمئنان والهدوء طويل املدى لغالف غزة 

والبلدات اجلنوبية، وهناك فر�ش ل باأ�ش بها”.

2021/7/30 القد�س العربي، لندن، 

بينيت لـ“النيويورك تاميز”: نعار�س قيام دولة فل�شطينية

ال�شلطة  مع  مفاو�شات  اأي  يجري  لن  اإنه  بينيت،  نفتايل  الإ�رسائيلية،  احلكومة  رئي�ش  قال 

التو�شع  �شتوا�شل  حكومته  اأن  على  م�شدداً  فل�شطينية،  دولة  اإقامة  يعار�ش  اأنه  كما  الفل�شطينية، 

الغربية. بال�شفة  بامل�رسوع ال�شتيطاين 

الأربعاء،  اليوم  و�شل،  حيث  تاميز”،  “النيويورك  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  بينيت  ت�رسيحات  اأتت 

مارك  الأمريكي،  الربوتوكول  رئي�ش  نائب  ا�شتقباله  يف  وكان  وا�شنطن،  الأمريكية  العا�شمة  اإىل 

�شفايت�رس، و�شفري “اإ�رسائيل” لدى الوليات املتحدة والأمم املتحدة جلعاد اأردان.

ويجري بينيت اجتماعات وم�شاورات مع كبار امل�شوؤولني يف الإدارة الأمريكية، وذلك قبيل القمة 

الإيراين  امللف  يت�شدر  اأن  يتوقع  حيث  بادين،  جو  الأمريكي  بالرئي�ش  اخلمي�ش،  �شتجمعه،  التي 

مباحثاتهما يف البيت الأبي�ش.

على  بينيت  اأكد  احلكومة،  رئا�شة  من�شب  توليه  منذ  عاملية  اإعالم  و�شيلة  مع  له  مقابلة  اأول  ويف 

هجماتها  �شتوا�شل  “اإ�رسائيل”  اأن  اإىل  اأملح  كما  اإيران،  مع  النووي  لالتفاق  للعودة  املعار�ش  موقفه 

املتخفية على الربنامج النووي الإيراين.

وبالتوازي مع ذلك، �شيوا�شل بينيت جمابهة اإيران، قائالً اإنه �شيقدم “روؤية ا�شرتاتيجية جديدة” 

وطموحاتها  الإقليمي  لنفوذها  املعار�شة  العربية  الدول  مع  العالقات  تعزيز  �شت�شمل  اإيران،  ب�شاأن 

النووية، مبا يقود اإىل ت�شكيل “حتالف اإقليمي مع الدول العربية”.
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اإيران،  �شّد  والقت�شادية  الديبلوما�شية  القيود  ا�شتمرار  تت�شمن  اجلديدة  الروؤية  اأن  واأو�شح 

“املنطقة الرمادية”. والهجمات الإ�رسائيلية ال�رسية على م�شاحلها ومن�شاآتها، مبا يندرج �شمن 

امل�شتوطنات  تو�شيع  على  �شيعمل  اإنه  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ش  قال  الفل�شطيني،  امللف  ويف 

تاأييد اخلطط  اأحجم عن  لها، كما  بايدن اجلزئية  الرغم من معار�شة  الغربية، على  ال�شفة  القائمة يف 

اإىل  التو�شل  وا�شتبعد  املحتلة،  القد�ش  يف  للفل�شطينيني  الأمريكية  القن�شلية  فتح  لإعادة  الأمريكية 

“�شالم” مع الفل�شطينيني حتت قيادته. اتفاق 

الغربية  ال�شفة  يف  القائمة  امل�شتوطنات  لتو�شيع  الأمد  طويلة  ال�شيا�شة  �شتمدد  حكومته  اأن  واأكد 

املحتلة كما اأكد اأنه �شيكون م�شتعداً “خلو�ش حرب اأخرى مع حما�ش” حتى لو كلفه ذلك “دعم نواب 

القائمة املوحدة”، الالزم لبقائه يف رئا�شة احلكومة.

“�شالم” مع الفل�شطينيني، وهو يف من�شبه برئا�شة احلكومة،  وا�شتبعد بينيت الو�شول اإىل اتفاق 

ول حتى يف امل�شتقبل املنظور، مربراً ذلك مبعار�شته “لأي �شيادة فل�شطينية انق�شام و�شياع القيادة 

الفل�شطينيني من  ال�رساع مع  ذلك  امل�شكالت، مبا يف  “ميكن معاجلة معظم  اأنه  الفل�شطينية”، معترباً 

خالل القت�شاد”.

2021/8/25 القد�س، القد�س، 
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درا�شات – تقارير: 

تقرير: املهاجرون غري اليهود اإىل فل�شطني باتوا ي�شكلون الأغلبية ودوافعهم غري �شهيونية

غري  املهاجرين  بق�شية  جمدداً  الأخرية  الآونة  يف  الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة  ان�شغلت  النا�رسة: 

العن�رسي  الإ�رسائيلي  بالقانون  يعرف  ما  بحكم  تتم  التي  اليهودية  الهجرة  موجات  اإطار  يف  اليهود 

“قانون العودة”.

يتعلق  فيما  “اإ�رسائيل”  واجهت  التي  التحديات  اإحدى  كانت  فقد  جديدة  لي�شت  الق�شية  هذه  لكن 

مّت  عندما  تاريخي  �شجال  حمل  كان  الذي  اليهودي،  هو  من  وب�شوؤال  اليهود،  وا�شتيعاب  بهجرة 

ت�رسيع “قانون العودة” �شنة 1950، وعندما مّت تعديله �شنة 1970.

الراغبة  احلاكمة  املوؤ�ش�شة  موقف  تناق�ش  ظلِّ  يف  مرة  كل  الق�شية  هذه  حيال  اجلدل  ويحتدم 

�شوؤال،  عالمات  حمط  يهوديتهم  كانت  واإن  حتى  للبالد  اجلدد  املهاجرين  من  ممكن  عدد  اأكرب  بدفع 

الأمر  يتعلق  عندما  خ�شو�شاً  اليهودي  هوية  حتديد  يف  ت�شدد  التي  املتزمتة  الدينية  املوؤ�ش�شة  وبني 

باملهاجرين من بالد الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق.

“املعهد  ن�رس   2004 �شنة  يف  اأنه  “مدار”  الإ�رسائيلية  للدرا�شات  الفل�شطيني  املركز  وي�شتذكر 

هنالك  اأن  اإىل  فيه  اأ�شار  ال�رسيعة،  بح�شب  اليهود  غري  هجرة  حول  كتاباً  للدميوقراطية”  الإ�رسائيلي 

املا�شي،  القرن  الرو�شية يف ت�شعينيات  الهجرة  “اإ�رسائيل” خالل  اإىل  األف غري يهودي هاجروا   300

اأنتج واحدة من اأهم نقاط ال�شدام بني الأحزاب التي متثل املجموعة الرو�شية والتيارات الدينية  مما 

احلريدمي. الأرثوذك�شية، 

وزارة  يف  والهجرة  ال�شكان  �شلطة  على  اعتمدت  معطيات  ن�رس  بعد  جديد  من  النقا�ش  هذا  وبرز 

وبعد  اليهود.  غري  من  هم  الأخرية  ال�شنوات  يف  مهاجرين   7 كل  من   6 اأن  اإىل  فيها  ت�شري  الداخلية، 

�شتقوم  واأنها  املعطيات  يف  وقع  خطاأ  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت  املعطيات  هذه  اأثارتها  التي  ال�شجة 

غري  الأرقام  اأن  اإىل  م�شرية  املعطيات  هذه  اليهودية  الوكالة  ا�شتهجنت  وقد  جديد.  من  بفح�شها 

املتحدة،  الوليات  يف  خ�شو�شاً  خمتلفة،  يهودية  منظمات  املعطيات  هذه  �شّد  خرجت  كما  �شحيحة، 

و�شككت يف �شحتها اأو دقتها.

من   %60 اأن  فيها  توؤكد  جداً  مثرية  معطيات  الداخلية  وزارة  ن�رست  للمعطيات  ت�شحيحها  ويف 

املهاجرين من الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق كانوا من غري اليهود، فيما ت�شل هذه الن�شبة اإىل 40% من 

جممل املهاجرين، واأ�شافت اأن 96% و95% من املهاجرين من فرن�شا والوليات املتحدة على التوايل 

هم من اليهود.
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“قانون  لتعديل  يدعو  توجه  منها  الق�شية  هذه  حيال  توجهات  عدة  الإ�رسائيلية  احللبة  وت�شهد 

جهة،  من  الختالط  ب�شبب  تغري  العامل  يف  اليهودي  الواقع  اأن  اإىل  اأ�شحابه  ي�شري  والذي  العودة” 

التوجه  هذا  ويقرتح  اأخرى.  جهة  من  الت�شييق  اأو  املالحقة  من  يعانون  الذين  اليهود  اأغلب  وهجرة 

تو�شيع القانون املذكور بحيث ي�شمح لهجرة من هم من غري اليهود ح�شب ال�رسيعة اليهودية ولكن 

اليهودية هو من  لل�رسيعة  اليهودي وفقاً  اأن  الوالد، علماً  لديهم قريب يهودي، خ�شو�شاً من طرف 

ولد لأم يهودية.

احلل  اأن  اإىل  اأ�شحابه  وي�شري  بالعربية،  غيور  الفردي،  التهويد  لت�شهيل  يدعو  اآخر  توجه  وهناك 

ل يكمن يف تعديل “قانون العودة”، بل يف ت�شهيل عملية التهويد الفردي وانتقال الفرد اإىل اليهودية، 

التهويد  عملية  بقاء  على  ت�رّس  التي  الأرثوذك�شية  الدينية  والأحزاب  املوؤ�ش�شة  موقف  بخالف  وذلك 

من  الكثريين  مينع  مما  مدتها،  ويطيل  الفردي  التهويد  عملية  ي�شعب  الذي  الأمر  هي،  كما  احلازمة 

املوافقة على مرورها.

اقت�شادية هجرة 

ي�شار اإىل اأن النقا�ش حول هجرة من هم غري يهود ل يتعلق بالهجرة غري ال�رسعية اأو طلب اللجوء، 

الهجرة  موجات  �شمن  يهاجرون  الذين  الأرثوذك�شية،  ال�رسيعة  ح�شب  اليهود  بغري  يتعلق  بل 

اليهودية مبوجب “قانون العودة”. وت�شري �شحيفة “هاآرت�ش” اإىل اأن رو�شيا واأوكرانيا هما الدولتان 

اللتان يهاجر منهما العدد الأكرب من املهاجرين ح�شب “قانون العودة”، وتبذل ال�شلطات الإ�رسائيلية 

جهوداً كبرية حلثهم على الهجرة.

وعموماً، فقد ارتفع عدد املهاجرين اإىل “اإ�رسائيل” من 15 األف مهاجر �شنة 2008 اإىل نحو 29 األف 

جاء   ،2017 �شنة  يف  اأنه  تقريرها  يف  “هاآرت�ش”  وتذكر  اليهود.  غري  من  معظمهم   2018 �شنة  مهاجر 

 ،%57 2018 و�شلت ن�شبتهم اإىل  “اإ�رسائيل” من رو�شيا واأوكرانيا. يف �شنة  49% من املهاجرين اإىل 

ويف الن�شف الأول من �شنة 2019 و�شلت ن�شبتهم اإىل 68%، مبعنى اأن اثنني من كل ثالثة مهاجرين 

اإىل البالد جاءوا من هاتني الدولتني.

وتعود اأ�شباب الهجرة اإىل ال�شعوبات القت�شادية عموماً، واإىل الو�شع ال�شيا�شي غري امل�شتقر يف 

اأكملوا عملية التهويد  7% من هوؤلء املهاجرين  اأنه فقط  اإىل  اأي�شاً  اأوكرانيا حتديداً. وت�شري املعطيات 

الفردي واأ�شبحوا يهوداً ح�شب ال�رسيعة اليهودية.

املعرفني  ال�شكان  خانة  يف  اأنه  اإىل  للدميوقراطية،  الإ�رسائيلي  املعهد  من  فريدمان،  �شوكي  وي�شري 

بـ“بدون انتماء ديني”، وي�شل عددهم يف “اإ�رسائيل” اإىل 450 األف ن�شمة، هناك جمموعتان، الأغلبية 

اليهودية، والأقلية ق�شم منها م�شيحيون  اإىل  باأن يتحولوا  منهم يعي�شون كاإ�رسائيليني وغري راغبني 

اأنه  اأعلن  اإذا  بالهجرة  لإن�شان  احلق  يعطي  ل  العودة”  “قانون  لأن  الديني،  انتمائهم  عن  يعلنون  ل 

ينتمي اإىل ديانة اأخرى غري اليهودية.
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غري  الفردي،  التهويد  عملية  ت�شهيل  خالل  من  الإ�شكالية  هذه  حّل  اأن  اليهودية  الوكالة  وترى 

هذه  اأف�شلت  الأرثوذك�شية  الدينية  واملوؤ�ش�شة  احلريدمي،  املت�شددة،  الدينية  الأحزاب  معار�شة  اأن 

لهوؤلء  ُمي�رّسة  تهويدية  بدائل  اقرتاح  اإىل  الدينية  ال�شهيونية  حاخامي  من  بعدد  حدا  مما  املبادرات، 

يف  يهودية  اأغلبية  بقاء  على  واحلر�ش  الدميوجرافيا  هواج�ش  ت�شاعد  ظلِّ  يف  خ�شو�شاً  اليهود، 

بهذه  تعرتف  ل  التي  الأرثوذك�شية،  املوؤ�ش�شة  من  اتهام  مو�شع  كانوا  ولكنهم  التاريخية،  فل�شطني 

العملية.

اإىل  ال�شاأن  بهذا  ن�رساه  مقال  يف  في�رس  ونتانئيل  �شطرين  يديديا  الباحثان  ي�شري  ال�شياق  هذا  يف 

اخلطورة يف ات�شاع هذه الظاهرة على الإ�رسائيليني، حيث اإن “ال�رس”، براأيهما، الواقف وراء �شمود 

الأخوة  بدافع  قومية  مهمات  لتنفيذ  اإ�رسائيل  يف  الأغلبية  “جتنيد  يف  ناحها  من  ينبع  “اإ�رسائيل” 
ُهوية كبرية غري يهودية يف  الداخلية، ووجود جمموعة  اأكرث قوة من اخلالفات  اإنها  اليهودية، حيث 

�شفوفهم قد يلعب دوراً يف اهرتاء املناعة، وي�شعف الهوية اليهودية للدولة”.

جمموعتان خمتلفتان من الإ�رسائيليني

لل�رسع فاإن الإ�رسائيليني  التهويد الفردي طبقاً  اأنه يف حالة مل يتم حّل م�شكلة  الباحثان  وي�شيف 

�شوف ينق�شمون اإىل جمموعات ل ت�شتطيع الزواج من بع�شها، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل �رسخ تاريخي 

كمجموعة  نف�شها  على  وحفاظها  املجموعة  هذه  وجود  اأن  اإىل  ي�شريان  املقابل  ويف  جتاوزه،  ميكن  ل 

م�شتقلة فتحا املجال لطرح �شوؤال الدين والدولة يف “اإ�رسائيل” ب�شكل جدي وحاّد.

ق�شية  يف  واملتخ�ش�ش  وم�شباط”  ميداع  “�شاعري  الأكادميية  الكلية  يف  املحا�رس  في�رس،  ويقول 

وانتهت،  الت�شعينيات  ميّزت  اليهودية  غري  الهجرة  اأن  تعتقد  النا�ش  اإن  الفردي،  والتهويد  الهجرة 

اإىل  يهاجر  اجلديدة  الألفية  يف  بالذات  اأنه  يوؤكد  ولكنه  الكبرية،  الرو�شية  الهجرة  اإىل  منه  اإ�شارة  يف 

الواقع  اأن  يف  ذلك  في�رس  ويف�رس  اليهودية.  الهجرات  اإطار  يف  اليهود  غري  من  الكثري  “اإ�رسائيل” 
املختلط  الزواج  يف  بالدراماتيكي،  ي�شفه  والذي  الكبري،  الرتفاع  ب�شبب  تغري،  قد  العامل  يف  اليهودي 

غري  الأوىل  الدرجة  من  عائلة  قريب  هناك  يهودي  لكل  وتقريباً  العامل،  يف  اليهودية  املجتمعات  داخل 

يهودي، ولذا فبطبيعة احلال، ح�شب راأيه، ي�شتحقون الهجرة لـ“اإ�رسائيل” ح�شب “قانون العودة”.

2020/1/6 القد�س العربي، لندن، 

النتخابات والتحالفات... اخلارطة ال�شيا�شية الإ�رسائيلية يف حالة معقدة

التي �شيتم  “اإ�رسائيل”، ت�شيطر على �شكل احلكومة  ال�شيا�شي يف  ما زالت احلالة املعقدة للو�شع 

العمل على ت�شكيلها يف اأعقاب النتخابات العامة التي �شتجري يف الثالث والع�رسين من مار�ش/ اآذار 

املقبل.

�شتواجه  املقبلة،  احلكومة  ت�شكيل  على  الليكود،  حزب  زعيم  نتنياهو  بنيامني  قدرة  اأن  ويبدو 

اجلديدة  الأحزاب  من  مزيد  ظهور  مع  احلالية  الراأي  ا�شتطالعات  تظهره  ما  ظّل  يف  كثرية،  عقبات 

ودخول البع�ش يف حتالفات وان�شقاق اآخرين عن حتالفات �شابقة.
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نتنياهو،  بزعامة  الليكود  فاإن  اجلمعة،  اليوم  معاريف،  �شحيفة  ن�رسته  ل�شتطالع  ووفقاً 

وبالتحالف مع اأحزاب احلريدمي، �شا�ش - يهدوت هتوراة، لن يتمكن يف حال جرت النتخابات هذه 

اإليه عمدة  اإل يف حالة ان�شم  اأمر ل مينحه ت�شكيل احلكومة،  43 مقعداً وهو  الأيام، من ح�شد �شوى 

قررت  حال  ويف  �شعيف،  احتمال  وهو  “الإ�رسائيليون”،  حزب  اأ�ش�ش  الذي  حولداي  رون  اأبيب  تل 

الأحزاب الأخرى التوحد فاإنها ميكنها ت�شكيل ائتالف حكومي بـ 64 مقعداً.

�شيح�شد الليكود  حزب  اأن  يظهر  اجلديد  الراأي  ا�شتطالع  فاإن  النتخابات،  من  يوماً   74  وقبل 

الليكود،  عن  املن�شق  �شاعر  جدعون  بزعامة  جديد”  “اأمل  اجلديد  مناف�شه  اأن  حني  يف  مقعداً،   28

18 مقعداً ويعزز من ح�شوره. �شيح�شد 

ال�شابقة  الوزيرة  اإ�شافة  بعد  مقعداً   14 اإىل  لبيد  يائري  بزعامة  م�شتقبل  هناك  حزب  و�شي�شعد 

مرياف كوهني حلزبه، يف حني �شيرتاجع حزب اليمني اجلديد بقيادة نفتايل بينيت والذي ر�شح نف�شه 

لرئا�شة الوزراء اإىل 13 مقعداً بعد اأن كان القوة الثالثة، والثانية قبل ان�شقاق �شاعر.

فاإنها  اأحزابها،  بني  امل�شرتك  والعمل  الوحدة  على  امل�شرتكة  العربية  القائمة  حافظت  حال  ويف 

�شتح�شد 10 مقاعد، لكن يبدو اأنها �شتدفع ثمن ال�رساعات الداخلية وت�شتمر بالرتاجع بعد اأن كانت 

اآخر ال�شتطالعات الأ�شبوع املا�شي تظهر اأنها �شتح�شد من 11 اإىل 12 مقعداً.

7، ومثلها حلزب “اإ�رسائيل  8 مقاعد، فيما يرتاجع يهدوت هتوراة عند  وي�شتقر حزب �شا�ش عند 

وحزب  مقاعد،   6 اإىل  ي�شل  قد  الإ�رسائيليون  حزب  اأن  حني  يف  ليربمان،  اأفيجدور  بزعامة  بيتنا” 

4 مقاعد  اإىل  5 مقاعد، وحزب اأزرق - اأبي�ش بزعامة بني جانت�ش املنهار موؤخراً  مريت�ش �شي�شل اإىل 

ويتجاوز ن�شبة احل�شم بعد اأن كانت ال�شتطالعات ال�شابقة ت�شري اإىل اأنه لن يتجاوزها.

اليهودي/  والبيت  وجي�رس/  وتنوفا،  اليهودية،  والقوة  العمل،  منها  اأحزاب  عدة  و�شتكون 

واملحاربني القدامى حتت ن�شبة احل�شم.

حمكمة  قرار  ينتظر  زال  ما  نتنياهو  اأن  لها،  اآخر  تقرير  يف  ال�شحيفة  اأ�شارت  مت�شل،  �شياق  ويف 

قائمة  يف  مقاعد   6 وحجز  التمهيدية  النتخابات  باإلغاء  احلركة  �شكرتارية  قرار  بخ�شو�ش  احلزب 

احلزب با�شمه لو�شع اأ�شخا�ش هو يحددهم.

ويدر�ش نتنياهو �شّم �شخ�شية عربية من اخلط الأخ�رس، باعتبار اأن مثل هذه اخلطوة قد ت�شيف 

من  �شخ�شية  اإ�شافة  اإمكانية  يدر�ش  اأنه  اإىل  بالإ�شافة  العربي،  اجلمهور  من  لليكود  اآخرين  مقعَدين 

اليهود الرو�ش.

الكبري  تراجعه  مع  نف�شه  اإنقاذ  حماولة  اأجل  من  اليهودي  البيت  حزب  ي�شارع  زال  ما  جهته  من 

لتحديد  داخلية  انتخابات  لإجراء  ويعمل  املقبلة،  النتخابات  يف  احل�شم  ن�شبة  جتاوزه  عدم  واإمكانية 

القائمة التي �شتخو�ش النتخابات، مع اإمكانية التوحد مع حزب بينيت.

قائمة  حتت  بينيت،  عن  منف�شل  ب�شكل  النتخابات  خو�ش  يف  �شموتريت�ش  بت�شلئيل  قرر  فيما 

“ال�شهيونية الدينية”، معلناً عن دعم اأع�شاء جمال�ش امل�شتوطنات وال�شهيونية الدينية له. با�شم 
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املر�شحة  ال�شخ�شيات  حول  كبرية  خالفات  ت�شهد  العمل  حزب  داخل  الأو�شاع  زالت  ما  فيما 

لحتمالية زعامة احلزب يف ظلِّ عزوف الكثري منهم مثل عمري بريت�ش واإيت�شيك �شمويل عن الرت�شح 

لرئا�شته، يف حني يبدو اأن مرياف ميخائيلي �شتكون الأوفر حظاً لذلك بعد اإعالنها عن الرت�شح لزعامة 

اأن احلزب لن يتجاوز  اأن نتائج ال�شتطالعات تظهر  احلزب وخو�ش النتخابات املقبلة، بالرغم من 

ن�شبة احل�شم، اإل اأنها قد تخو�شها مع اأحزاب اأخرى.

من ناحيته اأعلن بني جانت�ش زعيم حزب اأزرق - اأبي�ش، اأنه �شيقود احلزب يف النتخابات املقبلة، 

نافيًا ما تردد موؤخراً اأنه يفكر يف خو�ش النتخابات بقائمة م�شرتكة مع بينيت اأو حولداي.

2021/1/8 القد�س، القد�س، 

“�شبيبة التالل”: امل�شتوطنون اجلدد اإرهابيون على �شفاف م�شتنقع الحتالل

منذ نحو ع�رسة اأيام تتوا�شل موجة الحتجاجات الغا�شبة وال�شدامات مع ال�رسطة الإ�رسائيلية 

اأفرادها  اأحد  مقتل  عقب  التالل”  بـ“�شبيبة  املعروفة  اجلدد  امل�شتوطنني  جمموعات  بها  تقوم  التي 

يف  الحتالل  قوات  قبل  من  مطاردتها  خالل  مركبته  انقالب  جراء  عاماً،   17 �شندك،  اأهوفيا  املدعو 

الغربية. ال�شفة 

التخريبي يف ال�شفة  “�شبيبة التالل”  الواجهة من جديد ن�شاط جمموعات  اإىل  وتعيد هذه احلادثة 

املحتلة وتاريخها احلافل بال�شدام مع قوات الحتالل والعالقة املعقدة بينها وبني قادة امل�شتوطنني 

الدينية. وال�شهيونية 

التالل”  “�شبيبة  اأن  “مدار”  الإ�رسائيلية  للدرا�شات  الفل�شطيني  للمركز  جديد  تقرير  ويو�شح 

حياتهم  ولءموا  وقتهم  ُجّل  كر�شوا  ممن  امل�شتوطنني  من  الثاين  اجليل  من  باملئات  تُعّد  جمموعات 

وال�شتيطان  التالل  احتالل  وهو:  واحد  هدف  حتقيق  اأجل  من  معي�شتهم  ومنط  اخلارجي  و�شكلهم 

على  ا�شتيطاين  واقع  اأمر  وفر�ش  التوراتية،  اإ�رسائيل  الغربية،  ال�شفة  يف  ممكنة  اأر�ش  بقعة  كل  يف 

الأر�ش يكبل الدولة ويجعل قرارها بالن�شحاب من ال�شفة الغربية بال اأي قيمة فيما لو قررت يوماً 

ما ذلك.

انتخابات جديدة،  اإىل  انهيار الئتالف احلكومي والتوجه  بالتزامن مع  الذي جاء  واحتل احلادث 

عناوين الأخبار لأيام، وا�شتقطب ردود فعل متباينة من قبل �شيا�شيني واأع�شاء كني�شت وحاخامات، 

ومالأ م�شاحة وا�شعة يف و�شائل التوا�شل الجتماعي.

ويف راأي “مدار” تنذر هذه التفاعالت الإ�رسائيلية مع احلادثة با�شتغالل حالة التعاطف التي نتجت 

عنه وعن موت اأهوفيا من اأجل اإعادة تقدمي هذه املجموعات الإرهابية ب�شكل اإيجابي واإ�شفاء �رسعية 

على وجودها ون�شاطها، والت�شجيع على املزيد من التغا�شي عن اعتداءاتها اللفظية واجل�شدية �شّد 

ال�رسطة وقوات الأمن.

من  �رساحة  عنها  التعبري  ومّت  ملمو�شية،  اأكرث  اأ�شبحت  اخل�شية  هذه  اإن  “مدار”  تقرير  ويقول 

�رسطة  يف  كبار  قادة  ل�شان  على  “هاآرت�ش”  �شحيفة  نقلتها  التي  امل�رسبة  الت�رسيحات  ن�رس  خالل 
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ال�شيا�شي  امل�شتوى  قبل  من  وال�رسيح  العلني  الدعم  غياب  ب�شدة  وانتقدوا  تذمروا  ممن  الحتالل 

الداخلي الأمن  وزير  قبل  من  وحتديداً  امل�شتوطنني  ون�شاط  ملظاهرات  يت�شدون  الذين   لأفرادها 

وجهوها  التي  التهامات  على  التعليق  عن  وامتنع  اأهوفيا  عائلة  زيارة  ف�ّشل  الذي  اأوحانا،  اأمري 

بح�شوره لل�رسطة واأفرادها.

بدون غطاء

من  وقوي  وا�شح  وغطاء  دعم  دون  نف�شها  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  وجدت  التقرير  ومبوجب 

التي  وال�شيطنة  التحري�ش  وموجة  امل�شتوطنني،  واعتداءات  اتهامات  مواجهة  يف  ال�شيا�شي  امل�شتوى 

الذي  �شموتريت�ش  بت�شلئيل  مثل  وم�شتوطنون  مت�شددون  كني�شت  اأع�شاء  ويقودها  لها،  تتعر�ش 

هناك،  املوجودين  امل�شتوطنني  مل�شاندة  احلادث  مكان  اإىل  والتوجه  ال�رسطة  منع  يخرتق  اأن  حاول 

اإلياهو،  �شموئيل  املتطرفة  العن�رسية  مبواقفه  املعروف  �شفد  مدينة  حاخام  اأمثال  كبار  وحاخامات 

الذي وّجه يف اأحد درو�شه الدينية التي ن�رست �شحيفة “ي�رسائيل هيوم” مقاطع منها، اإ�شبع التهام 

الأوامر، مقابل مطالبته  اأعطاهم  باإقالتهم وحما�شبة من  ال�رسطة واتهمهم بالنتقائية وطالب  لأفراد 

اأمام ظاهرة “�شبيبة التالل”. بالنحناء احرتاماً 

فقدت  ال�رسطة  باأن  الر�شمية  الإ�رسائيلية  للقناة  ي�رسح  لأن  اإ�رسائيلياً  اأمنياً  م�شدراً  دفع  هذا  كل 

“تتخلله عمليات  “�شبيبة التالل” واأن العنف الذي ميار�شه امل�شتوطنون �شّدها  اأمام عنف  ال�شيطرة 

اخلروج  يخ�شون  وباتوا  عنا�رسها،  ردع  من  متكنوا  واأنهم  حجارة،  واإلقاء  ولكمات،  و�شتم  دفع 

وقوف  ظّل  يف  انتقامية  لعمليات  �شيوؤدي  “الإجرام  هذا  واأن  ال�شغب”  مثريي  لعتقال  مركباتهم  من 

ا�شتمرار  ملنع  اإجراءات  لتخاذ  حاجة  هناك  واأن  العنف،  على  و�شمتهم  جانباً،  امل�شتوطنني  قيادات 

العنف الذي �شيوؤدي اإىل كارثة وموت.

اإىل جانب املظاهرات التي احت�شد فيها مئات امل�شتوطنني من خمتلف م�شتوطنات ال�شفة اأمام مقر 

“�شبيبة التالل” على اإقامة بوؤرة  ال�رسطة الإ�رسائيلية يف القد�ش املحتلة اأقدمت جمموعة �شغرية من 

ا�شتيطانية جديدة يف املكان الذي وقع فيه حادث موت اأهوفيا على اأرا�شي قرية فل�شطينية هي قرية 

دير جرير �رسق مدينة رام اهلل.

وهو  التالل”  “�شبيبة  واأيديولوجيا  �شلوك  مييز  الذي  التقليدي  الرد  اجلديدة  البوؤرة  اإقامة  وُتعّد 

الذين  الفل�شطينيني  تدفيع  اأجل  من  الإعالم  وان�شغال  ال�شاخنة  واللحظات  الإرباك  حالة  ا�شتغالل 

املجموعات،  هذه  اعتداءات  �شحايا  لكونهم  اإل  احلادث،  يف  طرفاً  ُيعّدون  ول  ذنب  اأي  لهم  يكن  مل 

املوؤ�ش�شة  عن  بعيداً  جديد  ا�شتيطاين  واقع  وفر�ش  الأر�ش  على  احلقائق  من  مزيد  وزرع  الثمن، 

ومنظومتها واأولوياتها واعتباراتها الداخلية واخلارجية. وحتولت البوؤرة اجلديدة خالل �شاعات اإىل 

اأمنياً حول  الذين �رسب اجلي�ش طوقاً  الأر�ش وامل�شتوطنني  القرية مالكي  بوؤرة مواجهة بني �شكان 

بوؤرتهم حلمايتها، والت�شدي لحتجاجات اأ�شحاب الأر�ش الفل�شطينيني، وهو ما حقق الهدف التايل 

لـ“�شبيبة التالل” من خالل رفع م�شتوى التوتر وحالة ال�شدام مع جي�ش الحتالل.
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يعتدون على الفل�شطينيني وي�رسقون الأر�س تلّة تلو الأخرى

تعّد جمموعات “�شبيبة التالل” من اأكرث املجموعات اإثارة لل�شغب والإرهاب والعنف، وهي تقف 

2015، واإحراق  خلف اأكرث العمليات دموية واإجراماً مثل اإحراق عائلة دواب�شة يف قرية دوما يف �شنة 

كاإحدى  الكراهية،  الثمن وجرائم  تدفيع  ثبتت معادلة  التي  القد�ش، وهي  اأبو خ�شري يف  الطفل حممد 

الفل�شطينيني  املواطنني  حياة  يوؤرق  الذي  التهديد  التالل”  “�شبيبة  جعل  ما  وهذا  عملها.  طرق  اأبرز 

اأن عمليات العتداء والنتقام  اأنهم يرون  اللتفافية، ذلك  الطرق  اليومي على  التهديد  واأحد م�شادر 

اإحدى  اإزالة  اأم  �شدهم  اأمنية  عملية  على  رداً  اأم  فل�شطينية  عملية  اأي  على  رداً  هذا  كان  �شواء  منهم، 

بوؤرهم ال�شتيطانية، اإحدى الو�شائل لالنتقام من اجلي�ش والدولة، واأي�شاً حماولة جلّرها اإىل مواجهة 

من  املزيد  و�رسقة  ال�شتيطانية  م�شاريعهم  يف  قدماً  امل�شي  من  متكنهم  الفل�شطينيني  مع  مفتوحة 

الأر�ش وال�شيطرة على التالل.

القتيل  الفتى  2020/12/30 والَدّي  ال�شباحي يوم  التلفزيونية يف برناجمها   13 قناة  وا�شت�شافت 

للعي�ش  الق�شرية  حياته  كر�ش  الذي  17عاماً،  الفتى،  عن  بالعاطفة  امل�شحون  للحديث  �شندك،  اأهوفيا 

رموز  بزيارات  احلداد  فرتة  خالل  حظيت  التي  العائلة  وحتدثت  بالفل�شطينيني.  والتنكيل  التالل  يف 

اليمني والدولة، باإ�شهاب عن “ماأ�شاة” اأهوفيا التي “بداأت منذ حلظة اقتالعه من جتمع غو�ش قطيف 

يف �شارون  اأريئيل  الأ�شبق  احلكومة  رئي�ش  قبل  من  اإخالوؤه  مّت  الذي  غزة  قطاع  داخل   ال�شتيطاين 

عام 2005” وكيف ترك هذا “القتالع” ندوباً واأثراً انعك�ش على �شلوك اأهوفيا وم�شريه واهتماماته 

اأنه  اأمام �شا�شات الهاتف املحمول” معتربين  اأبناء جيله الذي يق�شي وقته  “ل ت�شبه اهتمامات  التي 

هو وزمالوؤه يج�شدون “قيم النتماء واحلب والعمق”.

اليهودية البداوة 

البداوة  اإىل  الأقرب  واحلياة  بالعزلة  اأهوفيا،  يج�شدها  التي  التالل”  “�شبيبة  حياة  منط  وتتميز 

على  متنقلة  خيام  يف  �شغرية  جمموعات  يف  والعي�ش  الأر�ش،  ،وفالحة  الأغنام  ورعي  والرتحال، 

حياة  منط  وهو  املجتمع،  مع  التوا�شل  من  اأدنى  وحدٍّ  احلداثة،  و�شائل  يف  وتق�شف  زهد  مع  التالل، 

مع  عنيفة،  ونزعة  مت�ّشددة  دينية  باأيديولوجيا  م�شلحة  من�شبطة،  غري  مغلقة،  جمموعة  اإىل  حّولهم 

تعلق ب�شعار “اأر�ش اإ�رسائيل التوراتية” دون اأن يقيم وزناً للموؤ�ش�شة احلاكمة بل ويعاديها ول يثق 

لي�ش  خطراً  ي�شكل  بات  ما  وهو  قطيف”  “غو�ش  يف  عا�شها  التي  “القتالع”  �شدمة  من  انطالقاً  بها 

قادة  وبني  احلاكمة  واملوؤ�ش�شة  الأمن  اأذرع  بني  املعقدة  العالقة  على  بل  فح�شب،  الفل�شطينيني  على 

امل�شتوطنني، الذين ل يعرفون كيف يحتوونهم.

ل تتوافق هذه النظرة “الطهرانية” الأقرب اإىل منط احلياة ال�شوفية، التي حاولت عائلة اأهوفيا اأن 

اأمن الحتالل  اأجهزة  التالل” مع نظرة  “�شبيبة  اأفراد  ت�شّوقها لالإ�رسائيليني واأن ت�شحبها على بقية 

احتكاك  وعامل  املحتلة،  ال�شفة  يف  اله�ّش  لال�شتقرار  وتهديداً  جدياً،  اأمنياً  خطراً  فيهم  ترى  التي  لهم 

وتوتري دائم مع الفل�شطينيني، ول حتى مع ال�شورة التي كّونها الإعالم الذي يرى فيهم جمموعات 

فو�شوية عنيفة ومتطرفة ل تن�شاع للقانون، والأهم اأنها تتنافى مع نظرة قادة امل�شتوطنني اأنف�شهم 
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اعتبارهم  بني  وما  والإعجاب،  التبني  بني  ترتاوح  ومت�شاربة  متناق�شة  م�شاعر  لهم  يكنون  والذين 

اإىل  بحاجة  يجعلها  ما  وهو  النحراف  من  وحالة  خطر  يف  وتعي�ش  نا�شجة،  وغري  منفلتة  جمموعة 

اإعادة تاأهيل من جديد يف اأطر تربوية وموؤ�ش�شاتية.

اإعادة اإنتاج �شبيبة التالل

ي�شار اإىل اأن اأجهزة الأمن الإ�رسائيلية حتذر منذ الأ�شابيع الأخرية من فقدان ال�شيطرة على �شبيبة 

التالل وتخ�شى ارتكابهم مذبحة جديدة بحق الفل�شطينيني.

ويف راأي “مدار” يتكرر منذ حادثة مقتل اأهوفيا م�شهدان متوازيان يخت�رسان احلالة العامة التي 

“�شبيبة التالل” على املوؤ�ش�شة والراأي العام:  اأجندة  “اإ�رسائيل” ومدى القوة يف فر�ش  اإليها  و�شلت 

الأول للمواجهات �شبه اليومية بني �شكان قرية دير جرير وقوات جي�ش الحتالل التي حتر�ش البوؤرة 

التي ي�شارك فيها مئات  للمظاهرات وال�شدامات  اأقيمت يف مكان احلادث. والثاين  التي  ال�شتيطانية 

اخل�شبة  الأر�شية  تتج�شد  امل�شهَدين  ويف  اأهوفيا،  مقتل  على  احتجاجاً  املحتلة  القد�ش  يف  امل�شتوطنني 

اإنتاجها واإنتاج �شورتها  انتعا�شها واإعادة  اأف�شل مراحل  “�شبيبة التالل” تعي�ش  التي جتعل ظاهرة 

من جديد.

ويف راأي “مدار” يتج�شد يف امل�شهد الأول ماأزق اجلي�ش والإدارة املدنية وال�رسطة التي جتد نف�شها 

اأمنية  اأجندة  عليهم  وتفر�ش  ت�شتنزفهم  مربرة،  ول  متوقعة  وغري  عنيفة  مواجهة  �شاحة  و�شط  يف 

الغربية ومنع  اإىل ت�شكني ال�شفة  التي ت�شعى  خمتلفة تتنافى مع توجهات منظومة الأمن واأولوياته؛ 

اللحظة  ا�شتغالل  وقرارهم  التالل”  “�شبيبة  �شلوك  ب�شبب  ذلك  وكل  فيها،  الأمنية  الأو�شاع  انفجار 

وعدم  ال�شيا�شي  والوهن  الرتاخي  حالة  فيج�شد  الثاين  امل�شهد  اأما  جديد.  واقع  اأمر  لفر�ش  املواتية 

الرغبة التي ت�شل اإىل حدِّ التواطوؤ يف الت�شدي احلازم لدعاءات امل�شتوطنني وهجومهم على ال�رسطة 

حالة  وقطع  حولهم  اللتفاف  من  املزيد  التالل”  “�شبيبة  اأك�شب  ما  وهو  روايتها،  عن  الدفاع  وعدم 

هذه  احت�شان  يف  اأكرث  القرتاب  نحو  بجراأة  والت�شلح  امل�شتوطنني  قادة  منها  يعاين  كان  التي  الرتدد 

الفئة.

الحتالل م�شوؤولية 

التي  العامة  ال�شيا�شية  احلالة  �شّك  دون  هي  الو�شع  هذا  عن  امل�شوؤول  اأن  اإىل  التقرير  ويتنبه 

الذي  نتنياهو،  بنيامني  بزعامة  املتطرف  اليمني  حكم  من  الزمان  من  عقد  منذ  “اإ�رسائيل”  ت�شهدها 

اأجل  من  وطبيعياً  ا�شرتاتيجياً  حليفاً  والقومية  الدينية  ال�شهيونية  والأحزاب  امل�شتوطنني  يف  وجد 

�شمان بقائه يف احلكم، وتبنيه خطاباً �شعبوياً حتري�شياً معادياً لل�شالم وملنظومة الق�شاء ومنظومة 

الفا�شية وعزز  اأكرث نحو  القانون، و�شنّه حرباً علنية على الإعالم، وهو ما دفع نحو النحدار  اإنفاذ 

انح�شار وتال�شي دور وح�شور  الدولة احل�شا�شة، يف ظّل  اليمني على مفا�شل  من ح�شور وهيمنة 

اخل�شبة  الأر�شية  اأوجدت  التي  ال�شيا�شة  هذه  اأن  ويرى  امل�شهد.  عن  والليربالية  الي�شارية  القوى 

اأمام هذه اجلماعات كي تنتع�ش وتعيد جتديد ن�شاطها، تكثفت ب�شكل ملحوظ يف ال�شنتني الأخريتني، 
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حم�شوبة  كلها  تيارات  بني  انح�رست  ومناف�شة  “اإ�رسائيل”  تعي�شها  التي  النتخابية  الأجواء  ب�شبب 

اأ�شوات  وحتديداً  الأ�شوات  من  نف�شها  القاعدة  على  يتناف�ش  الذي  املتطرف،  اليمني  اأو  اليمني  على 

اأجواء معادية حلل الدولتني  امل�شتوطنني. وكذلك ب�شبب تبني خطة ال�شم لالأرا�شي املحتلة واإ�شاعة 

ولإمكانية الن�شحاب من الأرا�شي املحتلة ولو نظرياً، وحتويل مو�شوع ال�شم يف �شكله وم�شاحته 

وموعد تنفيذه اإىل العنوان رقم واحد يف الأجندة النتخابية لدى اأحزاب اليمني، وهو ما اأعطى �رسعية 

اأكرب لفكرة ال�شتيالء على الأر�ش واحتالل التالل والت�شييق على الفل�شطينيني وا�شت�شهال العتداء 

عليهم وامل�ّش بهم.

وخلطابها  لذاتها  اجلماعات  هذه  اإنتاج  اإعادة  يف  �شي�شهم  رمبا  اآخر  عامل  هناك  اأن  التقرير  ويرى 

التي  القرن”  لـ“�شفقة  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  طرح  هو  العنيفة،  وممار�شاتها  الفا�شي 

“اإ�رسائيل”  توقيع  تبعها  التي  ال�شيا�شي،  احلل  ح�شاب  على  وال�شم  لال�شتيطان  �رسعية  اأعطت 

اتفاقيات تطبيع عالقات علنية مع عدة دول عربية بدءاً من الإمارات العربية املتحدة والبحرين ومن 

ثم ال�شودان واملغرب.

�رسقة تلّة تلو تلّة

وقال اإن “هذه التفاقيات التي خلت من اأي ذكر حلقوق الفل�شطينيني امل�رسوعة، ف�شلت يف انتزاع 

اعرتاف من نتنياهو باملرجعيات الدولية وحل الدولتني، وجتاهلت ممار�شات الحتالل ومل ت�شرتط 

وفر�ش  ممار�شاته  يف  للتمادي  لليمني  قوية  جرعة  اأعطت  امل�شتوطنات،  باإخالء  طالبت  ول  اإنهاءه 

اأكرث مع ظواهر كانت تعترب �شاذة وهام�شية وم�رسة، مثل ظاهرة  الوقائع على الأر�ش، والت�شامح 

الوقت  لك�شب  املحموم  امل�شعى  يف  حربة  وراأ�ش  طليعية  اأنها  على  لها  �شينظر  التي  التالل”  “�شبيبة 
والق�شاء على فر�ش احلل فيما تبقى من عمر حكم اليمني”.

ومل يتوقف تقرير “مدار” عند قادة الحتالل ممن �شبقوا نتنياهو و�شجعوا ت�شّكل هذه اجلماعات 

ال�شباب  مرات  عدة  دعا  الذي  �شارون  اأريل  الراحل  الحتالل  حكومة  رئي�ش  اأبرزهم  الإرهابية، 

الإ�رسائيليني لل�شيطرة على الأر�ش الفل�شطينية تلّة تلو التلّة.

2021/1/6 القد�س العربي، لندن، 

“املوت للعرب”... عن م�شتوطني �شبيبة التالل

2021، ر�شدت موؤ�ش�شُة  الثاين/ يناير  2017 وحتى نهاية كانون  القا�شي: منذ بداية �شنة  اأحمد 

ال�شفة  اأرا�شي  يف  م�شتوطنون  نّفذها   
ٍ
اعتداء اآلف  ثالثة  يقارب  ما  املتحدة  لالأمم  التابعة  “اأوت�شا” 

من  العتداءات  هذه  من  كبري  جزٌء  ينطلق  ومزروعاتهم.  وممتلكاتهم،  الفل�شطينيني،  بحّق  الغربيّة 

هذا  يف  يت�شهار.  م�شتوطنة  مثل  التالل،  ل�شبيبة  معقالً  ُتعدُّ  التي  ال�شتيطانية  والبوؤر  امل�شتوطنات 

املقال، نحاوُل الإ�شاءة على هذه املجموعات وتاريخ ن�شاأتها ون�شاطها ال�شتيطايّن.
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البحُث عن “خال�س” اليهود

املئات  اإىل  تعدادها  ي�شُل  امل�شتوطنني  من  �شبابيٍّة  جمموعاٍت  على  التالل”  “�شبيبة  تعبري  ُيطلق 

الغالب يف  اأعمارهم  تتجاوز  ول  �شغرية،  خاليا  �شكل  على  ينتظمون  معهم،  املتعاطفني  اآلف   مع 

25 عاماً. ي�شرتُك اأفراد هذه املجموعات يف جذورهم الأيديولوجية التي تعوُد اإىل تيار ال�شهيونيّة  الـ 

داوود”  “مملكة  باإقامة  واحللم  فل�شطني،  على  لليهود  املطلقة  بال�شيادة  اإمياٌن  ويجمعهم  الدينيّة، 

عليها، وهو ما لن يتم باعتقادهم دون تعزيز وجودهم على الأر�ش وفر�شهم لأمٍر واقٍع من خالل 

ح�شب  اخلال�ش”،  يف  م�شاعدتهم  للرب  “يت�شنّى  حتى  والعنف  الأرا�شي  وم�شادرة  ال�شتيطان 

تعبريهم.

بالأر�ش من  العمل  اليهودّية، ويف  الدينية  رات  التوراة واملقرَّ يق�شي هوؤلء جَلّ وقتهم يف درا�شة 

ومتطرفة  عن�رسية  �شعبيّة  وحركات  تياراٍت  اإىل  وينتمون  يقيمونها.  التي  ال�شتيطانية  البوؤر  خالل 

احلياة”  “درب  وحركة  �شاغرون  اأفراهام  احلاخام  بزعامة  اإ�رسائيل”  “اأر�ش  حركة  مثل  خمتلفة، 

بقيادة احلاخام اإ�شحاق غينزبورغ وحركة “نواة املدينة العربية” برئا�شة مائري بارتلر.

وتعّد مدر�شة “عود يو�شف خي”، وهي مدر�شٌة يهودية دينية تخّرج طالب �رسيعة يهودية تقع 

الرئي�شية  الأيديولوجية  احلا�شنَة  غينزبورغ،  اإ�شحاق  احلاخام  رعاية  حتت  يت�شهار  م�شتوطنة  يف 

ذات  من  �شبريا  يو�شف  للرابي  هميلخ”  “تورات  كتاب  يعُدّ  فيما  الغربيّة،  ال�شّفة  يف  التالل  ل�شبيبة 

املدر�شة من اأبرز الكتب املوّجهة ل�شلوكهم ال�شتيطايّن.

“ما ل تقُع يدَك عليه... ياأخذُه عدوك”

الت�شعينيات  اأواخر  اإىل  جذورها  حتيلنا  لكْن  بدّقة،  التالل”  “�شبيبة  ن�شاأة  توقيت  حتديد  ميكن  ل 

اأو�شلو. بعد التفاقية  اإذ ميكن قراءة ظهورهم ون�شاطهم بالعالقة مع اتفاقية  واأوائل الألفية الثالثة، 

التو�شع  على  فرّكزت  الغربيّة،  ال�شفة  يف  جديدٍة  م�شتوطناٍت  بناء  عن  ما  حٍدّ  اإىل  “اإ�رسائيل”  امتنعت 

“اأحياء” جديدة داخلها حتت ذريعة النمو الطبيعّي للم�شتوطنات. داخل امل�شتوطنات القائمة واإقامة 

الن�شحاب  احتمالية  من  خ�شيت  التي  الدينيّة  ال�شهيونية  التيارات  حفيظَة  ذلك  اأثاَر  املقابل،  يف 

الإ�رسائيلّي من ال�شفة الغربيّة يوماً ما. وّفرت هذه الأجواء بيئًة خ�شبًة لت�شاعد الن�شاط ال�شتيطاين 

اأبرز  باعتبارها  جديدة  بوؤٍر  لإقامة  الفتية  هوؤلء  فخرج  امل�شتوطنني،  من  ال�شاب  اجليل  من  مببادرة 

لتالل  عادًة  يتجهوَن  كانوا  هوؤلء  ولأّن  ال�شتيطان.  وتثبيت  الواقع  الأمر  لفر�ش  ا�شرتاتيجياتهم 

ال�شفة الغربية، مبا فيها مدينة القد�ش، فقد اأطلق الإعالم الإ�رسائيلي عليهم “�شبيبة التالل”.

“هذا هو ال�شيء الوحيد   :2003 تقول م�شتوِطنة من ال�شبيبة يف مقابلة مع النيويورك تاميز �شنة 

الذي يفهمه العرب.. ال�شيء الوحيد الذي �شيوقف العرب هو ن�شب نمٍة يهودية على كّل تلة ]تق�شد 

الحتالل  خارجية  وزير  ل�شان  على   1998 �شنة  له  تعبرياً  التوجه  هذا  ووجد  ا�شتيطانية[”.  بوؤرة 

اأِيّ  اإحباط  ]ال�شفة الغربية[ بهدف  “احتالل التالل”  اأريل �شارون، فقد حّث امل�شتوطنني على  اآنذاك 

التحرك والإ�رساع  كِلّ فرد  “يتوجب على  الواقع،  قائالً:  الأمر  اإمكانية لالن�شحاب من خالل فر�ش 
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لال�شتيالء على اأكرب قدٍر ممكن من التالل من اأجل تو�شيع امل�شتوطنات. كُلّ ما ن�شتويل عليه �شيكون 

يف اأيدينا، وكُلّ ما ل ننتزعه �شيكون لهم. ]يق�شد: الفل�شطينيني[.”

اطرد العرب... وابِن بيتاً فوق التلّة

الفل�شطينيني  على  العتداءات  اأولً،  اأ�شا�شينَي:  م�شاَرين  على  التالل”  “�شبيبة  ن�شاط  ز  يرتَكّ

وثانياً،   ،1948 الـ  واأرا�شي  والقد�ش  ال�شفة  يف  ومزروعاتهم  وكنائ�شهم  وم�شاجدهم  وممتلكاتهم 

�رسقة الأرا�شي لإقامة البوؤر ال�شتيطانية.

دوافعهم  عن  تعرّب  �شعاراٍت  وراءهم  ويرتكون  م�شبق،  وتنظيٍم  باإعداد  هجماتهم  هوؤلء  ُينّفذ 

املوت”،  اأو  الطرد  و“اإما  للعرب”،  “املوُت  مثل  الفل�شطينيني  بتهجري  وطموحاتهم  الأيديولوجيّة 

و“اليهود ل ي�شكتون”، و“املوت للقتلة”. يطلق على هذه العتداءات يف العادة تعبري “تدفيع الثمن”، 

امل�شتوطنني يف تدفيع  التعبري رغبة  2008 تقريباً. يعك�ش هذا  ا�شتخدامه منذ �شنة  بداأ  وهو م�شطلٌح 

الفل�شطينيني ثمن وجودهم و�شمودهم يف اأر�شهم، وكذلك ثمَن مقاومتهم لالحتالل، اإذ تتكثَّف هذه 

اأِيّ عملية للمقاومة. ومن العتداءات البارزة التي نفذوها حرق عائلة دواب�شة وقتل  العتداءات بعد 

ال�شيدة عائ�شة الرابي باحلجارة.

حملوا  الذين  ال�شبيبة  لهوؤلء  مميِّزة  عالمة  ال�شتيطانيّة  البوؤر  فتعّد  ال�شتيطان،  يخ�ّش  فيما  اأما 

ب�شكٍل  هوؤلء  ي�شعى  اإميونيم.   غو�ش  دور  خمود  بعد  ال�شتيطايّن  النمط  هذا  اإحياء  اإعادة  “�رسف” 
متوا�شٍل اإىل اإقامة بوؤٍر ا�شتيطانية على روؤو�ش التالل بالقرب من التجمعات الفل�شطينية، �شعياً لطرد 

وحتى  الت�شعينيات،  نهاية  منذ  ال�شفة.  من  لالن�شحاب  اإمكانية  اأِيّ  ومنع  بالدهم  من  الفل�شطينيني 

اإن�شاء  حماولت  باأَنّ  علماً  ا�شتيطانية،  بوؤرة   170 اإقامة  من  التالل  �شبيبة  متّكن   ،2020 �شنة  نهاية 

اأَنّ كثرياً منها تف�شلها مقاومة الفل�شطينيني  اإل  اأرا�شي الفل�شطينيني ل تتوقف،  بوؤر ا�شتيطانية على 

هاأفوت”  و“ديرخ  املغرّي،  قرية  اأرا�شي  على  املقامة  عاد”  “عادي  بوؤرة  مثل  الأرا�شي،  واأ�شحاب 

املقامة على اأرا�شي قرية اخل�رس، وبوؤرة “اأحياه” على اأرا�شي قرية جالود.

غو�ش  حلركة  ال�شتيطايّن  الذراع  “اأمانا”  منّظمة  منها  ا�شتيطانية،  جهاٍت  عّدة  ذلك  يف  تدعمهم 

من  كثرٍي  يف  ذلك  ويح�شُل  البوؤر،  يف  البناء  ومعدات  مواد  توفري  خالل  من  مثالً  ت�شهم  التي  اإميونيم 

التنفيذي  الرئي�ش  بو�شوح  ذلك  عن  عرّب  للم�شتوطنات.  الإقليمية  املجال�ش  من  بتمويل  الأحيان 

الرتحيل،  وت�شجيع  الفل�شطينية  الأرا�شي  بنهب  يتعلق  “فيما  بقوله:  موؤخراً  حيفر  زئيف  لـ“اأمانا” 

]البوؤر ال�شتيطانية الزراعية[ اأكرث كفاءًة من البناء يف امل�شتوطنات”. ويق�شد بذلك  فاإَنّ هذه املزارع 

من  الفل�شطينيني  لطرد  ناعًة  اأكرث  منوذجاً  �شّكل  ال�شتيطانية  البوؤر  بناء  يف  التالل  �شبّيبة  نهج  اأّن 

منوذج احلكومة الر�شمّي من خالل البناء داخل امل�شتوطنات القائمة.

حكم  الذي  ال�شتيطان  منطق  عن  منف�شالً  لال�شتيطان  كم�شاحاٍت  للتالل  هوؤلء  اختياُر  يكن  ومل 

“اأمنيّة”  لعتباراٍت  الغربية  ال�شّفة  تالل  ا�شتيطان  جتلّى  فقد   .1967 �شنة  منذ  املحتلة  الأرا�شي 
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�شالمة  ولتمزيق  املحتلّة،  الأرا�شي  على  لل�شيطرة  اإحكامها  هند�شة  يف  الحتالل  دولة  وّظفتها 

الفل�شطينية. التوا�شل اجلغرايفّ والجتماعّي للبلدات واملدن 

م الأكرب “اإ�رسائيل”... الراعي واملنِظّ

تعرّب دولة الحتالل عن دعمها لهذه املجموعات باأ�شكاٍل خمتلفة، اأبرزها �رسعنة الكثرِي من البوؤر 

م�رسعنة،  بوؤرة   15 اليوم  اإىل  عددها  بلغ  وقد  اجلي�ش،  خالل  من  لها  احلماية  وتوفري  ال�شتيطانيّة 

35 بوؤرة اأخرى مترُّ يف اإجراءات ال�رسعنة. ومن ناحيٍة اأخرى، ُتقّدم املجال�ش الإقليمية  بالإ�شافة اإىل 

املادّي  الدعَم  ا�شتيطانيّة ودينيّة بارزة  الإ�رسائيليّة و�شخ�شيات  للم�شتوطنات والوزارات احلكوميّة 

من خالل التمويل وتقدمي اخلدمات الأ�شا�شيّة لأِيّ بوؤرة، والدعم املعنوّي بالتواجد والت�شجيع.

تقدمي  لغر�ش  �ُشّكلت  والتي   ،2005 �شنة  الر�شمية  الإ�رسائيلية  “�شا�شون”  جلنة  خلُ�شْت  وقد 

اإقامة  وت�شهيل  ومتويل  دعم  يف  ر�شميّة  جهاٍت  انخراط  اإىل  ال�شدد،  بهذا  الحتالل  حلكومة  م�شورة 

الأمن  وزارة  منحت  املثال،  �شبيل  على  الإ�شكان.  ووزارة  املدنيّة  والإدارة  الأمن  وزارة  مثل  البوؤر 

اإىل بوؤٍر ا�شتيطانيّة  امل�شتوطننَي رخ�َش احل�شول على كرافاناٍت على الرغم من علمها باأنها �شتذهب 

لتلك  وماء  كهرباء  �شبكة  اإي�شال  رخ�َش  عديدة  حالٍت  يف  املدنيّة  الإدارة  ومنحت  مرّخ�شة”،  “غري 
البوؤر.

ومنذ ن�شوء هذه املجموعات قبل اأكرث من ع�رسين عاماً، احت�شنتهم الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية 

وتواطاأت معهم، بل وتقّدُم لهم احلماية خالل تنفيذهم اعتداءاٍت �شّد الفل�شطينيني. كما قّدمت عنا�رس 

ق�شائية م�شاعدة لهوؤلء امل�شتوطنني واأر�شدتهم اإىل كيفية التملّ�ش والتحايل على التحقيقات. اأظهرت 

وعددها  التحقيق،  ملفات  من   %91 اأن  الإ�رسائيلية  دين”  “يي�ش  منظمة  اأ�شدرتها  حقائق  ورقة 

ال�شنوات  بني  م�شتوطنني  �شَدّ  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  فتحتها  التي  ملف،   1,200

اأَنّ  اتهام. وذلك بحجِة  غلقْت دون تقدمي لئحة 
ُ
اأ الفل�شطينيني،  اعتداءاتهم على  2005-2019 ب�شبب 

اأخرى  اأو عدم وجود ذنٍب جنائي! ويف حالت  اأو فقدان ال�رسطة الإ�رسائيلية امللف  املتَّهم مل ُيعرْف، 

خرَج العديد منهم بحّجة وجود ا�شطراباٍت نف�شية.
ُ
اأ

يف �شياق تعليقه على “مالحقة” احلكومة لبع�ش �شبيبة التالل، كتب ذات مرة النائُب يف الكني�شت 

بت�شلئيل �شموتريت�ش يف �شفحته على “في�شبوك” اأّنه “لو اأّن اإ�رسائيل مل تكن قد �شطبت كلمة انتقام 

من قامو�شها، ونّفذت ذلك بطرٍق �رسعيّة وراجعة للعدو، ملا كنا �شن�شادف هذه احلالت القا�شية باأن 

ياأخذ اأفراٌد القانون وينتقموا باأيديهم”.

يعك�ش ت�رسيح �شموتريت�ش جانباً من طريقة تعامل “اإ�رسائيل” الر�شميّة مع توجهات ون�شاطات 

امل�شتوطنني  هوؤلء  بني  جوهرٌيّ  خالٌف  يوجد  ل  اإّنه  يقوله  فيما  الت�رسيح  هذا  يقول  التالل.  �شبيبة 

العرتا�ش  لكَنّ  الفل�شطينيني.  من  “النتقام”  �رسورة  حول  لالحتالل  الر�شمية  الأجهزة  وبني 

ال�شبيبة ل يعدو كونه رغبًة يف تنظيم هذا  الأقل، على ت�رسفات  الر�شمّي، على �شعيد اخلطاب على 

ال�شيا�شية،  اللباقة  ُطر 
ُ
اأ عن  يخرَج  ل  حتى  الإ�رسائيلي  “القانون”  مبحدداِت  وتقييده  العدائّي  الفعل 

“�رسعياً” بتعبري �شموتريت�ش. وحتى يكون 
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ويف الوقت ذاته، ميكُن القول اإَنّ العمَل القذر الذي ل ت�شتطيع ال�شلطات الر�شمية القيام به ب�شكٍل 

مبا�رس، ترتكه لهوؤلء الفتية، من خالل تراخيها يف مالحقتهم، وتوفري الدعم لهم بطرٍق غري مبا�رسة، 

ثم �شّد احلبل حولهم حني ي�شتلزُم الأمر ذلك لتجنب “الإحراجات الدوليّة” مثالً، كما يف حالة احلكم 

على قاتلي عائلة دواب�شة. 

هات ال�شبيبة، بل ي�شّكل كالهما وحدًة  يف املح�شلة، ل تناق�َش بني “اإ�رسائيل” الر�شميّة وبني توجُّ

والتوقيت.  والأ�شلوب  التكتيك  يف  واأدواته  مكّوناته  تختلف  قد  الذي  ال�شتيطاين  امل�رسوع  يف  واحدة 

خارج  “متطرفني”  م�شتوطنني  جمموعات  جمّرد  لي�شت  التالل”  “�شبيبة  ع�شابة  فاإّن  اآخر،  مبعنى 

الإجماع ال�شهيويّن و�شذوذاً عنه، اإمنا هي اأحد متظهرات احلركة ال�شهيونية الأ�شيلة التي تعرّب عن 

جوهر فكرة ا�شتيطاِن ما ي�شّمى “اأر�ش اإ�رسائيل كاملًة”.

موقع مرتا�س، 2021/5/12

ع�شابات امل�شتوطنني... ذراع الحتالل لرتويع الفل�شطينيني و�شلب ممتلكاتهم

بدور  املرحلة،  هذه  يف  الفل�شطينيني،  بحق  الإ�رسائيليني  امل�شتوطنني  ع�شابات  جرائم  ُتذّكر 

قتل  يف  وغريها،  و“�شترين”  و“الهاجاناه”  و“الإرغون”  “الباملاخ”  ومنها  ال�شهيونية،  الع�شابات 

م�رسوع  يف  املتاأ�شل  الإرهابي  الفكر  وتعك�ش   ،)1948( النكبة  اإبان  الفل�شطيني  ال�شعب  وتهجري 

احلركة ال�شهيونية لال�شتيطان يف فل�شطني.

وارتكبت هذه الع�شابات مذابح وجمازر �شهرية يف التاريخ الفل�شطيني، منها جمازر دير يا�شني، 

والطنطورة، وبلد ال�شيخ، واأبو �شو�شة، بهدف تهجريها. وهي العقلية ذاتها التي نفذت جمزرة كفر 

1956 لرتويع الفل�شطينيني يف منطقة املثلث، واإجبارهم على الهجرة لالأردن. قا�شم يف �شنة 

بال�شفة  للن�شاط  امل�شتوطنني  جماعات  املتعاقبة  الإ�رسائيلية  احلكومات  وظفت  طويلة،  ولعقود 

حظيت  كما  وال�شيا�شي.  املايل  والدعم  القانوين  الغطاء  لهم  وفرت  حيث  املحتلتني،  والقد�ش  الغربية 

هذه اجلماعات بدعم احلاخامات، وارتكبت اجلرائم بال عقاب.

�شّد  امل�شتوطنني  اعتداءات  ملفات  من  فقط   %3.8 اأن  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  معطيات  واأظهرت 

القانون  اإنفاذ  “جهاز  اأن  احلقوقية  دين”  “يي�ش  منظمة  اأكدت  اإذ  اتهام.  بلوائح  انتهت  فل�شطينيني 

الإ�رسائيلي ي�شمح على مّر ال�شنني با�شتمرار بانفالت امل�شتوطنني، و�شط ف�شل ال�رسطة الإ�رسائيلية 

يف معاجلة عنف امل�شتوطنني �شّد فل�شطينيني”.

 ،2021 اأيار/ مايو  الغربية والداخل يف  القد�ش وال�شفة  الوا�شعة مع الحتالل يف  املواجهات  ومنذ 

والعدوان الع�شكري الأخري على قطاع غزة، �شّعدت ع�شابات امل�شتوطنني من هجماتها على القرى 

الفل�شطينية. واملمتلكات  واملنازل 

ومعهما  مطر،  ونادية  كت�شوفر  يهوديت  البارزتان  اليمينيّتان  النا�شطتان  الهجمات  هذه  ويقود 

رئي�ش جمل�ش امل�شتوطنات ب�شمال ال�شفة الغربية يو�شي دغان.
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اإرهاب امل�شتوطنني بال�شفة ن�شاأة 

يف 1968/4/12 �ُشّجل اأول اعتداء ُمنظم من قبل امل�شتوطنني �شّد الفل�شطينيني، وذلك عندما قامت 

“النهر اخلالد” و�شط مدينة  باقتحام فندق  ليفنجر  املتطرف مو�شيه  جمموعة منهم بقيادة احلاخام 

اخلليل لالحتفال بعيد الف�شح العربي.

رف�ش ليفنجر اإخالء الفندق اململوك لعائلة القوا�شمة لالحتفال بعيد الف�شح، وبقي فيه مع جمموعة 

يف  لال�شتيطان  الأوىل  القدم  موطئ  عملياً  احلادثة  هذه  و�شّكلت  بال�شالح،  املدججني  امل�شتوطنني  من 

اخلليل وجنوب ال�شفة الغربية.

ال�شتيطاين امل�رسوع  لتو�شيع 

وّظف احلاخام ليفنجر العربدة وترويع الفل�شطينيني باخلليل بحماية من جي�ش الحتالل لتو�شيع 

وال�شيطرة  القدمية  اخلليل  بقلب  زرعه  من  �شنوات   10 نحو  وبعد  هناك.  ال�شتيطاين  امل�رسوع 

الحتالل  منح  “اإ�رسائيل”،  يف  ال�شلطة  بيجن  مناحيم  برئا�شة  الليكود  حزب  تويل  ومع  الفندق،  على 

الفل�شطينيني يف  العقارات وممتلكات  لل�شيطرة على  ليفنجر  بقيادة  امل�شتوطنني  الت�شهيالت ملجموعة 

�شارع ال�شهداء ال�شهري باملدينة.

بعد  اخلليل  قلب  يف  لال�شتيطان  تطرفاً  امل�شتوطنني  اأ�شد   1980 �شنة  يف  بيجن  حكومة  ودفعت 

للم�شجد  مال�شق  وهو  هدا�شا”،  “بيت  امل�شتوطنون  �شّماه  الذي  “الدبويا”  مبنى  على  ال�شيطرة 

ال�رسيف. الإبراهيمي 

متادوا  الذين  للم�شتوطنني  والأمني  املايل  والدعم  القانوين  الغطاء  الحتالل  حكومة  ووفرت 

ممتلكاتهم  و�شلب  الق�رسية،  الهجرة  على  لإجبارهم  الفل�شطينيني  على  والت�شييق  العتداءات  يف 

وعقاراتهم يف �شارع ال�شهداء، حيث ع�شب القت�شاد اخلليلي، حتى اأغلق ال�شارع باأوامر ع�شكرية.

التنظيم اليهودي ال�رّسي

ك�شف  اإذ  امل�شتوطنون،  قاده  الذي  املنظم  الإرهاب  يف  مف�شلية  حمطة  الثمانينيات  مطلع  �شّكل 

يف  وكان  اخلليل،  يف  ال�شتيطان  قلب  من  نواته  انطلقت  الذي  اليهودي”  ال�رسي  “التنظيم  عن  النقاب 

ع�شويته �شهر احلاخام لفنيغر.

دعم  يف  تن�شط  التي  اإميونيم”،  “غو�ش  حلركة  تابعة  اأهلية”  كـ“جماعة  التنظيم  فكرة  بداأت 

العظمى  غالبيتهم  م�شلحاً،   27 لوائه  حتت  واندرج  ال�شتيطاين،  امل�رسوع  وتو�شيع  امل�شتوطنني 

الثالثي:  ال�رسي  التنظيم  �ّش�ش 
ُ
واأ اأخرى،  ا�شتيطانية  ومبنظمات  احلركة  يف  عليا  منا�شب  �شغلوا 

مناحيم ليفني، ويهو�شع بن �شو�شان، ويهودا عت�شيون.

كامب  اتفاقية  توقيع  على  رداً   ،1984 �شنة  حتى  ن�شط  الذي  ال�رّسي  التنظيم  ت�شكيل  فكرة  اأتت 

ديفيد، التي اأف�شت اإىل معاهدة “ال�شالم” الإ�رسائيلية امل�رسية يف �شنة 1979.
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الأوىل  املقدمة  فيها  راأى  اإذ  والقاهرة،  اأبيب  تل  بني  “ال�شالم”  اتفاقية  اإحباط  اإىل  التنظيم  و�شعى 

اأنه هدف لتو�شيع ال�شتيطان  لإقامة الدولة الفل�شطينية بال�شفة الغربية وغزة و�رسقي القد�ش، كما 

يف ال�شفة الغربية والأغوار، وعدم اقت�شاره على منطقة اخلليل.

اأبرز عملياته

يف  ال�شخرة  قبة  م�شجد  تفجري  الأول  اأ�شا�شينَي،  هدَفني  اأجندته  على  الإرهابي  التنظيم  و�شع 

امل�شجد الأق�شى، والثاين و�شع برامج لتنفيذ هجمات واعتداءات �شاملة ووا�شعة على الفل�شطينيني 

بال�شفة والأغوار والقد�ش، لرتويعهم ودفعهم اإىل الهجرة، وال�شتيطان مكانهم.

اليهودي ال�رّسي �شل�شلة من الهجمات الإرهابية عرب تفجري �شيارات  التنظيم  1980/6/2، نفذ  يف 

ملغومة مل�شوؤولني فل�شطينيني، ومن �شمنهم روؤ�شاء بلديات، والتي اأ�شيب فيها كل من رئي�ش بلدية 

اأطرافهما، يف حني نا رئي�ش  نابل�ش ب�شام ال�شكعة، ورئي�ش بلدية رام اهلل وكرمي خلف اللذان ُبرتت 

بلدية البرية اإبراهيم الطويل من حماولة الغتيال.

باملتفجرات،  حمملة  طائرة  ارتطام  عرب  ال�شخرة  قبة  لتفجري  خمططاً  الإرهابي  التنظيم  وناق�ش 

 1983/7/23 يوم  التنظيم  عنا�رس  ونفذ  الثالث”.  “الهيكل  لإن�شاء  مكانه  الأ�شا�ش  حجر  وو�شع 

هجوماً م�شلحاً على طالب اجلامعة الإ�شالمية باخلليل، مما اأ�شفر عن 3 �شهداء و33 جريحاً.

التالل” “�شبيبة  ع�شابة 

وتعدادهم  اأع�شائها،  معظم  يعي�ش  متطرفة،  ا�شتيطانية  جمموعة  التالل”  “�شبيبة  ع�شابة  تعّد 

بالآلف، يف بوؤر ا�شتيطانية وخيام على قمم جبال ال�شفة، وي�شكنون يف مزارع ومبان متنقلة �شمن 

اأرا�ٍش مبلكية خا�شة للفل�شطينيني. مناطق مفتوحة خارج امل�شتوطنات وفوق 

لتاأ�شي�ش  الأخ�رس  ال�شوء  �شارون  اأريل  اآنذاك  الإ�رسائيلي  الأمن  وزير  اأعطى   ،1998/11/16 يف 

منه  �شعياً  وذلك  التالل”،  قمم  على  “ال�شتيالء  على  امل�شتوطنني  �شباب  وحّث  التالل”،  “�شبيبة 
ريفر”  “واي  اتفاقية  تنفيذ  �شيّما  ول  والإ�رسائيليني،  الفل�شطينيني  بني  “ال�شالم”  حمادثات  لإحباط 

الفل�شطينية. ال�شلطة  ال�شيا�شي بنيامني نتنياهو مع  اأبرمها مناف�شه  التي 

ال�شتيطان  وم�شاريع  ال�شتيطانية  البوؤر  فكرة  �شاحبة  وهي  الع�شابات،  هذه  اأتباع  ويوؤمن 

الرعوي، بـ“اأر�ش اإ�رسائيل الكربى”؛ اإذ يرون الفل�شطينيني دخالء ويجب طردهم من البالد للحفاظ 

على “يهودية الدولة”، و�رسعوا يف ن�شاطهم الإرهابي بال�شفة ليتو�شع لحقاً وميتد اإىل جانبي اخلط 

الأخ�رس.

“تدفيع الثمن” ع�شابات 

مع�شكر  على  امل�شتوطنني  وهيمنة  والقد�ش،  والأغوار  ال�شفة  يف  ال�شتيطاين  امل�رسوع  توغل  مع 

اليمني الإ�رسائيلي، وحماولت املجتمع الدويل الدفع نحو حل الدولتني، ظهرت يف �شنة 2008 عمليات 

الفل�شطينيني وممتلكاتهم واأرا�شيهم. اإرهابية وهجمات على 
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“يت�شهار”،  م�شتوطنة  من  وانطلقت  الثمن”،  “تدفيع  ا�شم  حتت  والعتداءات  الهجمات  ووّقعت 

�شّد  تنفذ  التي  امل�شلحة  العمليات  اأو  ال�شعبية  املقاومة  يف  لدورهم  الفل�شطينيني  من  انتقاماً  اأتت  اإذ 

الحتالل، وكذلك �شعياً لعرقلة اأي توجه لتجديد م�شار املفاو�شات مع الفل�شطينيني.

الفل�شطينيني،  على  والهجمات  الإرهابية  العمليات  مئات  �شنوياً  ُت�شجل  احلني  ذلك  ومنذ 

التاريخية  معاملها  تدمري  يتم  التي  الأثرية  واملواقع  واملقابر  والكنائ�ش  امل�شاجد  اأي�شاً  وت�شتهدف 

العربية والإ�شالمية وا�شتبدالها مبعامل توراتية مزيفة.

باحلجارة،  الفل�شطينية  املركبات  ر�شق  يف  بالآلف،  اأفرادها  ُيقدر  التي  الع�شابة  هذه  تن�شط  كما 

ور�شها  املحا�شيل  وتدمري  الأ�شجار،  واقتالع  الفل�شطينيني،  ومنازل  ممتلكات  يف  النريان  واإ�رسام 

باملبيدات، وت�شميم املوا�شي، وال�شعي لو�شع اليد على اأرا�شي الفل�شطينيني واإقامة من�شاآت زراعية 

ا�شتيطانية. و�شياحية 

ال�شيا�شي الدعم 

كبري  تاأييد  اإىل  بالإ�شافة  عامة،  امل�شتوطنني  من  وا�شع  بدعم  الثمن”  “تدفيع  ع�شابات  حتظى 

احلكومة  رئي�ش  بينيت،  نفتايل  برئا�شة  “ميينا”  حزب  مثل  اليمني  مع�شكر  يف  اليهودية  الأحزاب  من 

ع�شو  يهودية”  “عظمة  حزب  ورئي�ش  نتنياهو،  بنيامني  برئا�شة  والليكود  احلايل،  الإ�رسائيلية 

بت�شلئيل  النائب  الكني�شت  ع�شو  الدينية”  “ال�شهيونية  حزب  وزعيم  غفري،  بن  اإيتمار  الكني�شت 

�شموتريت�ش، وكذلك دعم احلاخامات.

�شلطات  فاإن  �شنوياً،  الثمن”  “تدفيع  ع�شابات  تنفذها  التي  العتداءات  مئات  من  الرغم  وعلى 

اأفراد  وعمليات  ن�شاط  توجه  التي  هي  �رسية  بقيادة  تنظيم  عن  يدور  احلديث  اأن  تزعم  الحتالل 

اأهدافها. الع�شابات وحتدد 

موقع اجلزيرة.نت، 2022/2/10

يوؤمنون ب�شيادتهم املطلقة على فل�شطني... من هم “فتية التالل”؟

للعرب”،  “املوت  مثل  عن�رسية  عبارات  اجلدران  على  يخّطون  مكان،  كل  يف  الرعب  يثريون 

جي�ش  جنود  حماية  حتت  املحتلة  الغربية  ال�شفة  مناطق  خمتلف  يف  الفل�شطينيني  �شّد  يعربدون 

الحتالل الإ�رسائيلي، دون اأي حماولة ملنعهم من تنفيذ هجماتهم العدوانية.

بديا  قرية  من  رابي،  حممد  عائ�شة  الفل�شطينية  ا�شت�شهدت   2018 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  ففي 

امل�شتوطنني  من  ملجموعة  اعتداء  نتيجة  زوجها  �شيب 
ُ
واأ املحتلة،  ال�شفة  �شمال  �شلفيت  مدينة  ق�شاء 

على �شيارتهم، تبنّي لحقاً اأن هذه املجموعة تتبع ملجموعة تطلُق على نف�شها “فتية التالل”.

وكعادة الحتالل يف اأي جرمية يرتكبها م�شتوطنوه، اعتقل جمموعة حم�شوبة على “فتية التالل” 

حما�شبة  يف  الفل�شطيني  احلق  و�شاَع  واّدعاء،  �شبب  من  اأكرث  حتت  عنهم  الإفراج  متَّ  ما  �رسعان  ثّم 

مرتكبي هذه اجلرائم، فيما وا�شَل هوؤلء الدخالء ارتكاب جرائمهم على الأر�ش.
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بوؤر  يف  معظمهم  يعي�ش  اإ�رسائيلية،  ا�شتيطانية  جمموعة  التالل”  “�شبيبة  اأو  التالل”  و“فتية 

هوؤلء  مفتوحة،  مناطق  �شمن  منفردة  ومباٍن  ِعَزٍب  يف  ت�شكن  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  ا�شتيطانية 

غالباً من ال�شبّان الذين مل ينجحوا يف اأّي اإطار تربوي، وُطردوا من كّل مكان، اأحياناً حتى من بيوتهم.

“اأر�ش اإ�رسائيل الكربى”، ويرف�شون اأي اإخالء للم�شتوطنات يف ال�شفة  يوؤمن هوؤلء مبا ُي�شّمى 

الغربية، وينّفذون هجمات �شّد فل�شطينيني، ومنهم انطلقت نواة جماعة “تدفيع الثمن” التي ترتكب 

للفل�شطينيني  وكارهة  عن�رسية  �شعارات  خط  اأبرزها  والتي  الفل�شطينيني،  بحّق  يوميّاً  اجلرائم 

والعرب، وحتطيم ال�شيارات واإعطابها.

والتاأ�شي�س الن�شاأة 

على  امل�شتوطنني  �شباب  �شارون،  اأريل  اآنذاك،  الحتالل  حرب  وزير  حثَّ   1998/11/16 يف 

تنفيذ  �شيّما  ل  “ال�شالم”،  حمادثات  اإحباط  اإىل  يرمي  اإعالناً  ُعّد  فيما  التالل”،  قمم  على  “ال�شتيالء 
اأبرمها مناف�شه ال�شيا�شي بنيامني نتنياهو مع ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية. اتفاقية واي ريفر التي 

2009 �شنة  لتقديرات  وفقاً  اأعدادهم  بلغت  امل�شتوطنني،  من  جمموعات  هي  التلة”   “�شباب 
اآلف.   5 الـ  بنحو  تقدَّر  الأيديولوجية  نظرتهم  مع  املتعاطفني  من  جمموعة  جانب  اإىل   ،800 نحو 

مة على نحو حمكم، وفو�شوية التفكري”، ت�شمُّ  “جماعة غري منظَّ باأنها  اإ�رسائيليّاً  ُتو�شف املجموعة 

اإليهم غالباً  نحو عدة مئات من ال�شباب حول نواة �شلبة من ع�رسات الن�شطاء العنيفني، الذين ُي�شار 

ا�شتيطانية غري قانونية. بتاأ�شي�شهم بوؤر 

وينتمي اأفراد هذه املجموعات اإىل تيارات وحركات �شعبوية عن�رسية خمتلفة، مثل حركة “اأر�ش 

اإ�شحاق  احلاخام  بقيادة  احلياة”  “درب  وحركة  �شاغرون،  اأفراهام  احلاخام  بزعامة  اإ�رسائيل” 

غينزبورغ، وحركة “نواة املدينة العربية” برئا�شة مائري بارتلر.

وي�شرتُك اأفراد هذه املجموعات يف جذورهم الأيديولوجية التي تعوُد اإىل تيار ال�شهيونية الدينية، 

“مملكة داوود” عليها، وهو  باإقامة  لليهود على فل�شطني، واحللم  املطلقة  بال�شيادة  اإمياٌن  ويجمعهم 

ما لن يتّم دون تعزيز وجودهم على الأر�ش وفر�شهم لأمر واقع من خالل ال�شتيطان وم�شادرة 

الأرا�شي والعنف، بح�شب اعتقادهم.

يف  طردهم،  ويجب  املقد�شة”  الأر�ش  “يغت�شبون  الفل�شطينيني  فاإن  التالل،  فتية  اإىل  وبالن�شبة 

الوقت الذي يرى اأفراد هذه املجموعات اأنف�شهم منف�شلني عن املوؤ�ش�شات الإ�رسائيلية ويعّرفون عن 

اإ�رسائيل”. بـ“اأر�ش  اأنف�شهم 

الرخي�ش  ال�شكن  الرئي�شية فقدت طريقها، واختارت  امل�شتوطنني  اأن حركة  ويرى كثريون منهم 

بالقرب من املدن الرئي�شية، الذي ُبنَي من قبل العمالة العربية املحلية، مع اأ�شوار طويلة ودون وجود 

م�شاحة بني منازلهم.

“�شبيبة التالل” جرائم 

وممتلكاتهم  الفل�شطينيني  على  العتداءات  اأ�شا�شيَّني:  م�شاَرين  على  املجموعات  ن�شاط  يرتّكز 

بال�شتيالء  عملهم  اآلية  وتتلّخ�ش  ال�شتيطانية؛  البوؤر  لإقامة  الأرا�شي  و�رسقة  التحتية،  وبناهم 
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على الأر�ش بطرق غري ر�شمية، عرب احتالل قمة تل من خالل اإقامة مع�شكر عليها بحماية اجلي�ش، 

واملطالبة بالأرا�شي املجاورة، �شواء كانت حتت الزراعة الفل�شطينية اأم ل، والبدء باقتالع الأ�شجار 

الفل�شطينية واإطالق النار، لتهديد اأي فل�شطيني يقرتب من البوؤرة ال�شتيطانية اجلديدة.

عن  تعرّب  �شعارات  وراءها  تاركة  م�شبََقني،  وتنظيٍم  باإعداد  هجمات  عدة  املجموعات  هذه  نّفذت 

دوافعهم الأيديولوجية، مثل “املوت للعرب” و“اإما الطرد اأو املوت” و“اليهود ل ي�شكتون” و“املوت 

ا�شتخدامه  بداأ  م�شطلح  وهو  الثمن”،  “تدفيع  تعبري  العادة  يف  العتداءات  هذه  على  وُيطلق  للقتلة”، 

ال�شتيطانية  للبوؤر  انتقاماً  وممتلكاتهم  الفل�شطينيني  ا�شتهداف  اإىل  وي�شري  تقريباً،   2008 �شنة  منذ 

غري املرّخ�شة التي هدمها اجلي�ش الإ�رسائيلي.

املدار�ش  تخريب  ذلك  يف  مبا  امل�شتوطنني،  عنف  يف  ط  بالتورُّ باجلماعة  مرتبطون  اأع�شاء  اتُّهم 

التي  الزيتون  ب�شاتني  وا�شتئ�شال  الفل�شطينيني،  قطعان  من  الأغنام  و�رسقة  وامل�شاجد  الفل�شطينية 

تعود اإىل قرون، اأو �رسقة حما�شيل الزيتون.

ت�شري الإح�شاءات اإىل اأن امل�شتوطنني نّفذوا يف ال�شنوات من بداية �شنة 2017 وحتى كانون الثاين/ 

الغربية،  ال�شفة  يف  ومزروعاتهم  ومملتكاتهم  الفل�شطينيني  على  اعتداء  اآلف   3 نحو   2021 يناير 

انطلق جزء كبري منها من امل�شتوطنات والبوؤر التي تعّد معقالً لـ“�شباب التالل”. 

170 بوؤرة ا�شتيطانية، اإل اأن بع�شاً من  “�شباب التالل” من اإقامة  2020 متّكن  وحتى نهاية �شنة 

املقامة  عاد”  “عادي  بوؤرة  مثل  الأرا�شي،  واأ�شحاب  الفل�شطينيني  مقاومة  تف�شلها  املحاولت  هذه 

على اأرا�شي قرية املغرّي، وبوؤرة “ديرخ هاأفوت” املقامة على اأرا�شي قرية اخل�رس، وبوؤرة “اأحياه” 

على اأرا�شي قرية جالود.

اإرهاب بحماية الدولة

“اأمانا”، وهي  “�شباب التالل” دعماً من عدة موؤ�ش�شات ا�شتيطانية، منها منّظمة  تتلّقى ن�شاطات 

“غو�ش اإميونيم”، التي ت�شهم مثالً من خالل توفري مواد ومعّدات البناء  الذراع ال�شتيطانية حلركة 

يف البوؤر، كما حظيت ن�شاطات احلركة بتمويل من جمال�ش امل�شتوطنات الإقليمية للم�شتوطنات.

بوؤرة   15 �رسعنة  على  الحتالل  �شلطات  وافقت  وقد  البوؤر،  لهذه  احلماية  الحتالل  جي�ش  يوفِّر 

موقع  اأرقام  وت�شري  ل�رسعنتها،  البحث  قيد  اأخرى  بوؤرة   35 وهناك  التالل”،  “�شباب  حركة  اأقامتها 

تبليغات  عن  الناجتة  امللفات  91% من  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اإغالق  اإىل  احلقوقية  دين”  “يي�ش  منظمة 

جنائية �شّد امل�شتوطنني الذين يعتدون على فل�شطينيني.

التالل”،  “فتية  اأو  املجموعات  بهذه  املتعلقة  الق�شايا  جميع  اإغالق  هو  الر�شمي  الغطاء  يوؤكد  وما 

نيابة  قبل  من  عليهم  التغطية  اإىل  بالإ�شافة  اأدلة،  وجود  عدم  اأو  جمهولني  �شد  ت�شجيلها  اّدعاء  حتت 

الحتالل الإ�رسائيلي، وبالتايل العتداءات تتوا�شل.
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ويعك�ش ا�شتمرار عمل هذه املجموعات وغريها من املنظمات الر�شمية وغري الر�شمية ال�شتيطانية 

من  وحكمها  الحتالل،  يف  الدينية  ال�شهيونية  ت�شاُعد  مع  خ�شو�شاً  املقبلة،  الفرتة  خالل  عها  تو�شُّ

خالل الأحزاب املمثَّلة يف الكني�شت.

موقع نون بو�شت، 2022/9/10

“�شبيبة التالل” ت�شتهدف الفل�شطينيني البدو يف ال�شفة الغربية

ِبع�شا خ�شبية راأ�شها مدبب، انهال م�شتوطن حم�شوب على �شبيبة التالل بال�رسب على مواطنة 

فل�شطينية يف جتمع راأ�ش التني البدوي �رسقي حمافظة رام اهلل اإىل ال�رسق من ال�شفة الغربية املحتلة، 

ذات  يف  واجهوا  الذين  اأبنائها  اأحد  تدخل  لول  عليها،  كبرية  �شخرة  اإلقاء  يحاول  اأن  قبل  اأر�شاً  لتقع 

15 م�شتوطناً هاجموا خيمة العائلة يف التجمع. اللحظة اأكرث من 

الأم التي حاولت الدفاع عن اأبنائها الثالثة يف اأثناء هجوم امل�شتوطنني اأ�شيبت بك�رس يف اجلمجمة 

يف  ومتكث  حرجة،  بحالة  امل�شفى  اإىل  لتنقل  يديها،  يف  ك�شور  اإىل  اإ�شافة  الدماغ،  على  نزيف  اإىل  اأدى 

العناية املكثفة عدة اأيام، يف حني اعتقلت ال�رسطة الإ�رسائيلية اثنني من اأبنائها وزوجها.

التالل  �شبيبة  تنظيم  يقودها  التي  الإرهابية  الهجمات  �شل�شلة  يف  حلقة  جمرد  الهجوم  هذا  كان 

الإرهابي �شّد التجمعات البدوية على طول ال�رسيط ال�رسقي لل�شفة الغربية، بدعم علني من اجلي�ش 

الإ�رسائيلي، الذي �شاركت قواته يف قمع العائلة يف اأثناء حماولتها مقاومة امل�شتوطنني. 

اأجربت جتمعات بدوية كاملة على الرحيل من مناطق �شكنها  اأثر هذه الهجمات امل�شتمرة،  وعلى 

الفل�شطينيون  التي عا�شها  النكبة  لالأذهان  التني، يف م�شاهد تعيد  راأ�ش  اآخرها جتمع  التاريخية، كان 

�شنة 1948، عندما ُهجروا من قراهم ومدنهم.

التالل  �شبيبة 

نف�شها  على  اأطلقت  املتطرفني  امل�شتوطنني  من  جماعة  ال�شفة  يف  ن�شطت  الأخرَيين  العقَدين  خالل 

ا�شم “�شبيبة التالل”، واتخذت طريقة حياة ت�شبه اإىل حدٍّ كبري منط حياة ال�شكان الأ�شليني من البدو 

تالل  معظم  على  ال�شفيح  من  مبنية  وغرف  خيم  من  مكونة  ا�شتيطانية  بوؤر  واإقامة  الفل�شطينيني، 

ال�شفة. وجبال 

على  هجماتها  ركزت  متطرفني،  حاخامات  من  ودينية  توراتية  بتعليمات  تتحرك  التي  اجلماعة 

اجلنوب،  حتى  ال�شمال  من  لل�شفة  ال�رسقي  احلزام  ي�شّق  الذي  ال�شتيطاين،  “األون”  طريق  امتداد 

الربية  املنافذ  اأحد  يعّد  الذي  املعرجات،  طريق  منطقة  يف  اهلل  رام  ملحافظة  ال�رسقية  احلواف  وعلى 

الرئي�شية للفل�شطينيني جتاه املعرب احلدودي مع الأردن.

بوؤرة مل�شتوطنني من جماعة “�شبيبة التالل” اأو “فتية التالل” ت�شكل نقطة انطالق ل�شنِّ هجمات 

الفل�شطينيني. على 
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البدو  املواطنني  على  دامية  اعتداءات  بني  ما  عدة،  اأ�شكالً  اأخذت  التي  الإرهابية،  الهجمات  واأدت 

امل�شتوطنون،  هوؤلء  يقتنيها  واأغنام  باأبقار  مزروعاتهم  ورعي  موا�شيهم،  و�رسقة  وخيامهم، 

وال�شيطرة على اآبار املياه، اأدت اإىل حالة �شيق وانعدام اأمان يف احلياة البدوية والزراعية الفل�شطينية، 

وبالتايل رحيل جتمعات كاملة اإىل مناطق اآمنة.

عقود،   5 نحو  منذ  والقمح  بال�شعري  الدومنات  اآلف  من  م�شاحات  تزرع  البدوية  العائالت  كانت 

لكن تلك امل�شاحات وقعت يف نهاية املطاف حتت �شيطرة امل�شتوطنني خالل الأعوام القليلة الأخرية.

لـ“عربي  حديث  يف  جمعة  جمال  وال�شتيطان  اجلدار  ملقاومة  ال�شعبية  احلملة  من�شق  ويقول 

زرع  عرب  وامل�شتوطنني  ع�شكرية  كموؤ�ش�شة  الحتالل  بني  من�شقة  عملية  هو  يجري  ما  اإن  بو�شت”، 

بوؤر رعوية يتم توفري اآلف الأبقار والأغنام لها يف مناطق مهمة وح�شا�شة ورعوية للفل�شطينيني. 

“قرابة 25 بوؤرة ا�شتيطانية ُبنيت خالل العام الأخري”

بتناق�ش  الحتالل  �شلطات  تنفذها  التي  الهدم  عمليات  جانب  اإىل  املمنهجة  العملية  هذه  ودفعت 

امل�شاحات  وت�شييق  البدوية  التجمعات  ا�شتهداف  ب�شبب  الفل�شطينية  احليوانية  الرثوة  يف  م�شتمر 

عليها. الرعوية 

الثقافة  من  مهم  جزء  على  ق�شاء  “هذا  لها،  م�شتقبل  يوجد  ل  احليوانية  الرثوة  اإن  جمعة  ويقول 

اإل مبا ح�شل  الفل�شطيني ل ميكن ت�شبيهه  الهوية من الإرث  الق�شاء على هذه  والتنوع يف فل�شطني، 

مع ال�شعوب الأ�شلية التي تعر�شت لال�شطهاد يف اأنحاء خمتلفة من العامل”.

يبدو ال�رساع غري ماألوف، عدا عن عملية الت�شييق وحماولة تبديد الهوية البدوية يف جبال ال�شفة 

الرعاة  للم�شتوطنني  لكن  البدوي،  للنمط  متاماً  م�شابه  حياة  منط  اإيجاد  يجري  الزراعية،  واأرا�شيها 

بدلً من ال�شكان الأ�شليني من البدو الفل�شطينيني. 

يف  ال�شتيطاين  التو�شع  لعملية  احتياطي  خمزون  اإيجاد  اإىل  ال�شتيطان  من  النوع  هذا  ويهدف 

اأرا�شي ال�شفة، وفقاً خلرباء.

وال�شتيطان  احلديثة  امل�شتوطنات  بناء  عرب  ال�شتيطان  ال�شتيطان،  من  نوعان  امل�شهد  يف  يظهر 

الرعوي الذي ي�شتن�شخ �شكل حياة البدو الفل�شطينيني

اإ�رسائيلية مثل  اإرهابية  اإن منظمات  لـ“عربي بو�شت”  يقول خبري ال�شتيطان عبد الهادي حنت�ش 

العنان  لها  واأطلق  �شارون  اأريل  الأ�شبق  الحتالل  حكومة  رئي�ش  عهد  يف  اأن�شئت  التالل”،  “�شبيبة 
اخلليل  حمافظة  يف  اجلبال  قمم  خ�شو�شاً  الفل�شطينية،  الأرا�شي  من  �شا�شعة  م�شاحات  لتحتل 

والأغوار.

وامل�شتوطنات  البوؤر  بني  امل�شاحات  يف  ا�شتيطاين  احتياط  لإيجاد  ي�شعى  الحتالل  اأن  وي�شيف 

الفل�شطيني.  ال�شكاين  التوا�شل  لتفتيت 

األف   32 نحو  الأخرَيين  العاَمني  خالل  الحتالل  �شادر  فل�شطينية  ر�شمية  لإح�شائيات  ووفقاً 

البدوي  للوجود  التاريخية  املناطق  وهي  “ج”،  امل�شماة  املناطق  يف  طبيعية  حمميات  واأعلنها  دومن 

الفل�شطيني.
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الحتالل،  اإنهاء  �شعار  يرفعون  يهوداً  ت�شم  منظمة  وهي  احلقوقية،  “بت�شيلم”  منظمة  وتقول 

نهبت  الإ�رسائيلي  الحتالل  �شلطات  اإن  الفل�شطينيني،  �شّد  اليومية  انتهاكاته  توثيق  على  ويعملون 

زراعيّة،  واأرا�شٍ  مراٍع  وب�شمنها  ال�شفة،  اأرا�شي  من  دومن  مليويَن  من  اأكرث   1967 �شنة  بعد 

زراعيّة  واأرا�شٍ  عمرانيّة  م�شاحات  اإىل  اإ�شافة  م�شتوطنات،  وتو�شيع  اإقامة  لأغرا�ش  و�شّخرتها 

�شناعيّة. ومناطق 

ومثلت مناطق الوجود البدوي الذي يت�شم بالنت�شار على م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي اجلبلية 

التو�شع  ل�شيا�شة  الأبرز  الهدف  اخلليل،  وجنوب  القد�ش  و�رسق  والأغوار  غورية  ال�شفا  املناطق  يف 

ال�شتيطاين وال�شيطرة على الأر�ش خالل العاَمني الأخرَيين.

ويقول مدير البحث امليداين يف منظمة بت�شيلم كرمي جربان، اإن ظاهرة البوؤر ال�شتيطانية الرعوية 

برزت وانت�رست ب�شكل كبري جداً خالل ال�شنوات الأخرية، يف منطقة الأغوار وجنوب اخلليل والهدف 

منها ب�شكل وا�شح، عدا عن ال�شيطرة على الأر�ش هو ح�رس الوجود الفل�شطيني، وحتديداً الوجود 

وح�رس  الرعاة  على  والت�شييق  دخولها  من  املواطنني  ومنع  الأرا�شي  ت�شييج  خالل  من  الرعوي 

تنقلهم وحركتهم يف منطقة حمدودة.

جميع  يف  الفل�شطينيني  والرعاة  احليوانية  للرثوة  ا�شتهداف  هناك  بو�شت”:  لـ“عربي  وي�شيف 

حياتهم  منط  على  باحلفاظ  حاجاتهم  اأدنى  تلبي  ل  البدو،  على  بديلة  مناطق  عر�ش  ويتم  املناطق، 

احليوانية.  وثروتهم 

ومل  منطقته  يف  �شمد  من  اأن  م�شيفاً  الفل�شطينية،  احليوانية  الرثوة  يف  تقل�ش  اإىل  جربان  وي�شري 

يرتك منط احلياة البدوية، فاإنه تخلى عن جزء كبري من موا�شيه، “وثقنا حالت كان لديهم 400 راأ�ش 

غنم لكن نتيجة تقل�ش امل�شاحة الرعوية اليوم ل تتعدى ثروتهم ع�رسات الأغنام”.

وقرب  القد�ش  �رسق  دي�ش  اأبو  منطقة  يف  جتمعات  يف  البدو  من  جتميعهم  مّت  من  اإن  جربان  يقول 

هم  الآن  الجتماعي..  ن�شيجهم  و�رسب  حياتهم  منط  على  الق�شاء  مت  اأدوميم”،  “معاليه  م�شتوطنة 

عمال.

ذلك  مقابل  البدوية،  التجمعات  كل  يف  تطبيقها  الحتالل  �شلطات  تنوي  ال�شورة  هذه  وي�شيف: 

يتم تربية املوا�شي من قبل امل�شتوطنني، وتزويد بوؤرهم بكل ما يلزم للثبات وتنفيذ العتداءات على 

الفل�شطينيني. 

موقع عربي بو�شت، 2022/7/23

حركة نحال ال�شتيطانية... نرث بوؤر ا�شتيطانية يف جبال ال�شفة الغربية!

با�شل رزق اهلل: عقب مقتل امل�شتوطن يهودا دميينتمان يف 2021/12/16، اأقام عدد من امل�شتوطنني 

ال�شفة  جنوبي  اخلليل،  يف  اأربع  كريات  م�شتوطنة  من  بالقرب  يهودا  نفيه  با�شم  ا�شتيطانية  بوؤرًة 

نابل�ش،  مدينة  من  بالقرب  �شومرون  �شايف  م�شتوطنة  يف  ي�شتوطن  دميينتمان  كان  املحتلة.  الغربية 
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بعد  �شاعة   24 خالل   .2005 �شنة  املخالة  حوم�ش  م�شتوطنة  يف  املقامة  الدينية  املدر�شة  يف  وطالب 

مقتل يهودا، كانت حركة نحال ال�شتيطانية التي ن�شط فيها امل�شتوطن يهودا، قد با�رست يف اإح�شار 

هي  بال�شتيطان  امل�شتهدفة  الأرا�شي  اأن  بادعاء  ال�شتيطانية،  البوؤرة  اإقامة  اأجل  من  متنقلة  منازل 

اأرا�شي دولة.

لقيت هذه البوؤرة ال�شتيطانية ق�شرية العمر، التي ا�شتمرت نحو يوم تقريباً قبل اأن يخليها جي�ش 

الحتالل، تاأييداً من ع�شو الكني�شت امل�شتوطنة يف ال�شفة الغربية اأوريت �شرتوك، التي توقفت فيها 

وقدمت دعماً لها، يف طريقها اإىل القد�ش من اأجل امل�شاركة يف جنازة امل�شتوطن القتيل، فيما دعا رئي�ش 

الغربية  ال�شفة  يف  الإ�رسائيلي  الوجود  يدعم  من  كل  ليبمان،  اإلياهو  اأربع،  كريات  م�شتوطنة  جمل�ش 

للتوجه اإىل البوؤرة.

اأر�ش  يف  لال�شتيطان  نحال  “حركة  ن�شاط  من  جزء  على  ال�شوء  اإلقاء  التقرير  هذا  يف  �شنحاول 

اإ�رسائيل”، كما ت�شمي نف�شها.

و�شنحاول  ويوتيوب،  في�شبوك  موقعي  على  �شفحة  ولديها  اإلكرتونياً،  موقعاً  نحال  متتلك  ل 

ا�شتيطانها، من خالل  التي تركز فيها  الغربية  ال�شفة  واأفكارها، ون�شاطها يف  اأهدافها  تتبع جزء من 

بن�شاطها،  ترتبط  التي  الأخبار  اأو من خالل بع�ش  لها  معلومات متفرقة عنها، وردت يف من�شورات 

الذي على ما يبدو �شاهمت بوؤرة اأفيتار ال�شتيطانية يف عودته.

“اأفيتار” ق�شة نحال

مل تكن بوؤرة نفيه يهودا الأوىل يف ن�شاط نحال ال�شتيطاين خالل العام املن�رسم، فقد كانت البوؤرة 

الأبرز لها هي بوؤرة اأفيتار التي اأقيمت يف �شهر اأيار/ مايو 2021، �شمال ال�شفة الغربية على اأرا�شي 

عودة  وكانت  غويتا،  يهودا  امل�شتوطن  مقتل  بعد  �شبيح،  جبل  قمة  فوق  وقبالن  ويتما  بيتا  قرى 

اأفيتار بوروف�شكي  امل�شتوطن  2013 عقب مقتل  تاأ�شي�شها �شنة  اأ�شهمت نحال يف  التي  الأوىل  للبوؤرة 

بالقرب من حاجز زعرتة.

اأنوية  اإيجاد  اإىل  اأ�رسع البوؤرة ال�شتيطانية بالن�شبة للحركة التي ت�شعى  اأفيتار واحدًة من  وكانت 

ا�شتيطانية ت�شيطر على اجلبال يف ال�شفة الغربية وتبني جمتمعها من ال�شفر، ويظهر اأن اأفيتار كانت 

الفي�شبوك.  ل�شفحة  كغالف  للبوؤرة  جويًة  �شورًة  احلركة  ت�شع  حيث  تاريخها،  طوال  نحال  ق�شة 

مكان امل�شتوطنة يقع فوق قمة جبل، واأقيمت عقب مقتل م�شتوطن كما جرت العادة، وظهرت البوؤرة 

كمجتمع م�شتوطنني ت�شكل وتطور �رسيعاً، فقد مّت تعبيد الطرق وبناء مدر�شة دينية وح�شانة اأطفال، 

ح�شدت  التي  نحال  حركة  من  بدعٍم  يهود  وحاخامات  الإ�رسائيليني  لل�شيا�شيني  حمجٍ  اإىل  وحتولت 

اأجل  من  كبرية  اإعالمية  معركة  اإىل  ق�شيتها  وحولت  التربعات  لها  وجمعت  املكان،  يف  لال�شتيطان 

اإخالوؤها بعد اتفاق مع  اأن يتم  50-70 عائلة م�شتوطنة، قبل  منع الإخالء. وو�شل لال�شتيطان فيها 

احلكومة بفح�ش ملكية الأر�ش، ويف ظّل مقاومة �شعبية كبرية من اأهايل قرية بيتا ما زالت م�شتمرة 

اأفيتار،  اإخالء  اإثبات ملكية الأر�ش. بعد  اأجل  قانونياً من  حتى الآن. كما جندت نحال يف حينه فريقاً 

الإ�رسائيلي  الأغوار، �شمح خاللها اجلي�ش  اأخرى يف منطقة  اإقامة بوؤرة  كانت حتاول احلركة نف�شها 
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هناك  وكان  اأفرامي.  معاليه  م�شتوطنة  من  بالقرب  مهجور  ع�شكري  موقع  يف  بالإقامة  للم�شتوطنني 

جنود للجي�ش �شاعدوا يف اإن�شاء البوؤرة ال�شتيطانية يف اأفيتار اأي�شاً.

فاي�ش ودانييال   )2015-1935( ليفنجر  مو�شيه  يد  على   ،2005 �شنة  نحال  حركة   تاأ�ش�شت 

)1945-(، وكان الأول قد ُعّد اأحد عرابي ال�شتيطان يف اخلليل وال�شفة الغربية بعد ا�شتكمال ا�شتعمار 

فل�شطني �شنة 1967، واأحد امل�شاهمني يف تاأ�شي�ش غو�ش اإميونيم، وذلك بعد اإخالء م�شتوطنات قطاع 

غزة وعقب اجتماع عقده ليفنجر يف اخلليل و�شاركت فيه فاي�ش وغريها. وتقود فاي�ش احلركة حالياً 

وين�شط معها حفيد ليفنجر.

اأ�شهم يف ت�شكيلها ليفنجر، وتدور  التي  اإميونيم،  �شكلت نحال ا�شتمراراً لأفكار وممار�شة غو�ش 

الفل�شطينيني،  ووجود  ال�شيا�شية  احللول  ومعار�شة  الكربى”  اإ�رسائيل  “اأر�ش  حول  اأفكارها 

بالإ�شافة اإىل ذلك تدعم فاي�ش حركات امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية مثل “�شباب التالل”، واتهمتها 

اأ�شجار زيتون تعود ملكيتها لفل�شطينيني. ال�رسطة الإ�رسائيلية باإخفاء م�شتوطنني قاموا باإحراق 

يف �شنة 2017 قادت فاي�ش ونحال حملًة �شّد جتميد ال�شتيطان يف ال�شفة الغربية وطالبت احلكومة 

بتنفيذ خمططات البناء يف ال�شفة الغربية، ودعت وزراء احلكومة لال�شتقالة يف حال ا�شتمرار القرار. 

ني�شان/  يف  نتنياهو  بنيامني  ال�شابق  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ش  منزل  اأمام  مظاهرات  يف  و�شاركت 

اأن هذه  اأجل ت�شكيل احلكومة، بحجة  اأبريل من ال�شنة املا�شية بعد حمادثاته مع من�شور عبا�ش من 

ال�رساكة ميكن اأن تهّدد ال�شتيطان يف ال�شفة الغربية!

جبال وبوؤر ا�شتيطانية

يف ني�شان/ اأبريل من ال�شنة املا�شية اأي�شاً قدمت نحال خطًة تهدف اإىل ا�شتجالب مليوين م�شتوطن 

ال�شابق،  اأمام مقر رئي�ش احلكومة  قد تظاهروا  الغربية، وكان م�شتوطنو احلركة  ال�شفة  يهودي يف 

اخلطة  وكانت  الدولتني،  حل  فكرة  طرح  اإعادة  وعدم  الغربية  ال�شفة  يف  ال�شتيطان  بتعزيز  مطالبني 

مناف�شي  واأحد  ال�شابق،  الكني�شت  رئي�ش  اإدل�شتاين،  يويل  عليها  وقع  عري�شة  خالل  من  قدمت  قد 

�شاكيد، ورئي�ش احلكومة  واأيليت  اأردان ومريي ريغف  الليكود حالياً، وجلعاد  نتنياهو على رئا�شة 

احلايل نفتايل بينيت حينما كان وزيراً للتعليم.

لأر�ش  بالإخال�ش  األتزم  العري�شة  هذا  “مبوجب  حرفياً:  نحال  قدمتها  التي  العري�شة  يف  جاء 

خطة  حتقيق  على  بالعمل  واأتعهد  اأجدادنا.  مرياث  من  واحد  �شرب  عن  التنازل  وعدم  اإ�رسائيل، 

اإ�شحاق �شامري،  ال�شتيطان لتوطني مليويَن يهودي يف يهودا وال�شامرة وفقاً خلطة رئي�ش احلكومة 

والعمل  وال�شامرة.  يهودا  اأنحاء  جميع  يف  الأرا�شي  جميع  ا�شتعادة  يف  وامل�شاهمة  الت�شجيع  وكذلك 

واحدة  دولة  اإ�رسائيل  اأر�ش  املُهيب:  بالإعالن  وا�شتبداله  ل�شعبني  الدولتني  حل  اإعالن  اإلغاء  على 

ل�شعب واحد”.

جمل�ش  مع  تعاونت  اأفيتار  بوؤرة  ففي  ر�شمية،  ا�شتيطانية  موؤ�ش�شات  مع  نحال  ن�شاط  يتداخل 

جلمع  حملًة  م�شاعده  وقاد  البوؤرة،  اإىل  مكتبه  نقل  الذي  داغان  يو�شي  ورئي�شه  الإقليمي  ال�شامرة 
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التربعات و�شلت اإىل نحو 370 األف دولر اأمريكي، ويف بوؤرة نفيه يهودا التي اأخليت �رسيعاً ح�شلت 

على دعم من رئي�ش جمل�ش م�شتوطنة كريات اأربع.

منازل  توفري  مثل  لوجي�شتية،  جوانب  من  ال�شتيطانية  “الأنوية”  دعم  يف  دوراً  نحال  تلعب 

م�شتوى  على  لها  عامة  عالقات  حملة  وتنظيم  البوؤر،  داخل  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  يف  وامل�شاعدة  متنقلة، 

�شيا�شيني اإ�رسائيليني ووفود من خارج “اإ�رسائيل” )دانييال فاي�ش تن�رس على �شفحتها على في�شبوك 

لها )عند احلاجة، مثلما ح�شل يف  قليلة يف احلقيقة(، وتوفري فريق قانوين  لهكذا وفود وهي  �شوراً 

من  متطوعني  وتوفري  وتنظيمهم،  البوؤرة  يف  امل�شتوطنني  من  عدد  جمع  يف  الإ�شهام  واأي�شاً  اأفيتار(، 

وعلى  رمزية.  اأجور  على  يح�شلون  فهم  عمال  اإىل  احلاجة  حال  ويف  البوؤرة،  تاأ�شي�ش  يف  العمل  اأجل 

ن�شق م�شتوطنة كيدوميم التي ت�شتوطن فيها فاي�ش، مل يتم ت�شييج بوؤرة اأفيتار، لأن ذلك تعبري عن 

اأنها تعبري عن ال�شعي املحموم للتو�شع ال�شتيطاين وكي ل  اإىل  اأن ن�شري  اخلوف وال�شعف، وميكن 

ي�شكل ال�شياج ت�شوراً لعدم اإمكانية ا�شتيطان املزيد من الأرا�شي.

نقطة  اأفيتار  عليه  اأقيمت  الذي  اجلبل  ُعّد  فقد  اأ�شا�شاً،  الغربية  ال�شفة  جبال  نحال  ت�شتهدف 

ا�شرتاتيجية، لوجوده بني عدة قرى فل�شطينية، عّدت نحال اأن تو�شعها �شي�شكل خطراً على الطريق 

جرت  كما  م�شتوطنة  من  بالقرب  تقم  مل  لأنها  البوؤر  من  متقدماً  منطاً  عّدت  كما   ،5 رقم  ال�شتيطاين 

اأن  راأت  للحركة، فهي  اأفيتار كان ف�شالً  اإخالء  اأن  فاي�ش  ال�شتيطانية، ول ترى  البوؤر  بناء  العادة يف 

بقاء اجلي�ش ورفع العلم الإ�رسائيلي واإغالق املكان يعّد مبثابة اإناز.

اأ�شفل ال�شتيطان من 

وعليهم  لليهود  اهلل  من  ِهبًة  واعتبارها  الأر�ش  افتداء  حول  تدور  خال�شية  بلغة  فاي�ش  تتحدث 

ال�شخ�شية،  ق�شتها  نحال  حركة  يف  وترى  ذلك.  البالد(  )اأهل  الفل�شطينيون  فعل  واإّل  ا�شتغاللها 

قبل الغربية  ال�شفة  با�شتيطان  ق�شتها  يف  تبداأ  نحال  عن  تعريفياً  م�شوراً  مقطعاً  تقدميها  عند   فهي 

40 عاماً، عندما قدمت اإىل �شمال ال�شفة مع جمموعة من امل�شتوطنني واأقاموا يف خيام ومنازل معدنية 

اخلط  على  لهم  وامتداداً  والأجداد  الآباء  خطى  على  ت�شري  نف�شها  وراأت  املنازل.  بناء  يتم  اأن  قبل 

نف�شه، فت�شري اإىل اأن والديها قدما اإىل م�شتوطنة تل اأبيب واأ�شهما يف بنائها، وارحتال لحقاً اإىل املدينة 

ال�شتيطانية بني براك واأ�شهما فيها، وهي الآن ت�شتوطن يف ال�شفة الغربية.

يف حديث فاي�ش نف�شه، قالت اإن اإخالء م�شتوطنات قطاع غزة وجنني كان �شدمًة و�رسبًة لل�رسدية 

تاأ�شي�ش  اإىل  والتوجه  احلزن  عدم  منهم  طلب  ليفنجر،  احلاخام  مع  اجتمعوا  عندما  لكن  ال�شهيونية، 

جمتمعات ا�شتيطانية جديدة يف جبال ال�شفة الغربية، من اأجل ا�شتغالل “منحة اهلل”.

وحركة  “ظاهرة  هي  ال�شهيونية  لأن  ذلك  كافياً،  احلالية  وتريته  يف  ال�شتيطان  اأن  فاي�ش  ترى  ل 

كييمت  ]كرين  اليهودي  القومي  ال�شندوق  اأن  اإىل  ت�شري  فهي  اأبداً”،  فيها  التوقف  ميكن  ول  وحلم، 

“ككال”[ موجود حتى اليوم، لكنه لي�ش فعالً، لذلك تقوم نحال بهذا العمل، باعتبارها  لي�رسائيل - 

امتداداً لغو�ش اإميونيم، ولكن يف ظروف اأف�شل.



درا�سات – تقارير – مقاالت

155

فيها،  ال�شتيطان  كثافة  عدم  لعتبارات  الغربية،  ال�شفة  �شمال  مناطق  يف  ن�شاطها  نحال  تركز 

من  �شرب  كل  على  احل�شول  هي  نحال  مهمة  “اإن  فاي�ش  وتقول  فيها،  الفل�شطينيني  متدد  من  وخوفاً 

اأر�ش اإ�رسائيل، ورعايتها بيد اليهود بدلً من العرب”!

لحقاً  ت�شل  التي  احلكومة،  دور  واأخذ  الأ�شفل،  من  ال�شتيطان  نحال  نهج  على  نطلق  اأن  ميكن 

متّدد  يف  دوراً  وتلعب  الأر�ش،  على  تن�شط  حكومية  غري  ا�شتيطانية  كحركة  فهي  الت�شوية،  اأجل  من 

ولحقاً  ال�شتيطان،  خريطة  وت�شكل  الغربية،  ال�شفة  جبال  يف  ال�شتيطانية  البوؤر  وتنرث  ال�شتيطان 

من  بالرغم  البوؤر.  هذه  ت�شوية  اأجل  من  ت�رسيعات  وتقدم  التوجه  لهذا  تنحاز  التي  احلكومة  تاأتي 

ذلك تعر�ش فاي�ش �رساع اإن�شاء البوؤر ال�شتيطانية باعتباره �رساعاً مع احلكومة واجلي�ش والإدارة 

املدنية من اأجل التمدد ال�شتيطاين.

اأ�شهمت نحال يف اإن�شاء نحو 50 بوؤرًة ا�شتيطانيًة يف ال�شفة الغربية، غالبيتها مل يعد موجوداً اليوم، 

وبالرغم من ذلك ترى فاي�ش اأن يف ذلك اأهميًة لأن هذه العملية تبعد الفل�شطينيني عن الأر�ش وت�شهم 

يف �رسف الأنظار عن امل�شتوطنات والبوؤر ال�شتيطانية الأخرى، وت�شري اإىل �رسورة ا�شتهداف النقب 

بال�شتيطان اأي�شاً، لكن الرتكيز على ال�شفة الغربية لأن و�شعها مقلق، بح�شب تعبريها.

2022/4/4 املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رسائيلية “مدار”، رام اهلل، 

من هم اأن�شار التيار القومي الديني املتطرف يف “اإ�رسائيل”؟

�شار  الذي  اليميني  بالتوجه  املتطرف  الديني  القومي  التيار  نفوذ  تنامي  يرتبط  ال�رسيف:  ماهر 

واملوؤ�ش�شات  املمار�شات  وبرتاجع  الثانية،  النتفا�شة  بعد  وخ�شو�شاً  الإ�رسائيلي،  املجتمع  ي�شهده 

لت�شكيل  الكبرية  الأحزاب  يدفع  الذي  الإ�رسائيلي  ال�شيا�شي  النظام  بطبيعة  وكذلك  الدميوقراطية، 

انتخابات يف  “الليكود”  حزب  انت�شار  اأن  اإىل  وُي�شار  �شغرية.  اأحزاب  مع  حكومية   ائتالفات 

2009 قد عزز نفوذ هذا التيار على ال�شاحة ال�شيا�شية الإ�رسائيلية، وداخل اجلي�ش الذي �شار  �شنة 

30% من �شباطه يتماهون مع مواقف هذا التيار.

ال�شيا�شيني،  املحللني  جانب  من  متزايد  اهتمام  مثار  التيار  هذا  دور  تنامي  ظاهرة  و�شارت 

الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  املدنيني  على  اأن�شاره  بها  يقوم  التي  العتداءات  تزايد  مع  بالتوازي 

املحتلة، ومع تطبع ال�شعارات التي يرفعونها يف م�شرياتهم بطابع عن�رسي �شارخ. فبح�شب توما�ش 

“يي�ش دين” الإ�رسائيلية  في�شكويف، الأ�شتاذ والباحث الفرن�شي يف التاريخ املعا�رس، اأح�شت منظمة 

عدوانية  باأعمال  تتعلق  و2019   2005 �شنتَي  بني  �شكوى   1,293 قانون(  )هناك  احلكومية  غري 

وتخريب  املبا�رس  العنف  ذلك  يف  مبا  الغربية،  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  �شّد  امل�شتوطنون  ارتكبها 

جتاهلت  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  لكن  الأرا�شي،  �رسقة  حماولت  اأو  الفل�شطينيني  ال�شكان  ممتلكات 

العن�رسي  الف�شل  نظام  ف�شحت  التي  “بت�شيلم”،  منظمة  اأ�شدرته  تقرير  اأ�شار  بينما  منها.   %91

واأيلول/  2020 �شنتَي  بني  امل�شتوطنني  قبل  من  اعتداًء   451 اإىل  التاريخية،  فل�شطني  يف   املطبق 

اأدت اإىل مقتل خم�شة فل�شطينيني، علماً باأن قوات الأمن الإ�رسائيلية كانت موجودة   ، 2021 �شبتمرب 
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باإطالق  فيها  �شاركت  اأو  بوقوعها  و�شمحت  العتداءات،  هذه  من   183 فيها  وقعت  التي  املواقع  يف 

والأ�شواأ  املقاومة.  حاولوا  الذين  الفل�شطينيني  على  للدموع  امل�شيل  الغاز  وقنابل  املطاطي  الر�شا�ش 

وترك  للهجوم  تعر�شوا  الذين  الفل�شطينيني  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اعتقل  حالة،   22 يف  اأنه  ذلك،  من 

كتيب يف  جمعت  فهي  اأي�شاً،  الإ�رسائيلية  ال�شمت”  “ك�رس  منظمة  اأما  اأحراراً.  اليهود   املهاجمني 

36 �شهادة جلنود و�شباط كانوا �شهوداً على عنف امل�شتوطنني الإ�رسائيليني املتكرر. ويف هذا ال�شياق، 

اأ�شار املتحدث ال�شابق با�شم هذه املنظمة والع�شو ال�شابق يف وحدة قتالية باجلي�ش الإ�رسائيلي، نري 

اأمام قمع هوؤلء امل�شتوطنني.  اأن النظام القانوين الإ�رسائيلي ميثّل العقبة الأوىل  اإىل  اأفي�شاي كوهني، 

الفل�شطينيني  عك�ش  على  املدنية،  الق�شائية  للولية  يخ�شعون  اإ�رسائيليني،  مواطنني  ب�شفتهم  فهم، 

ال�شتباكات  اأثناء  يف  اجلي�ش،  وحدات  ت�شارع  وهكذا،  ا�شتثنائي.  ع�شكري  لق�شاء  يخ�شعون  الذين 

بينما  الفل�شطينيني،  قمع  اإىل  وامل�شتوطنني،  الفل�شطينيني  بني  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  تدور  التي 

يفلت امل�شتوطنون من العتقال يف غياب ال�رسطة الإ�رسائيلية. 

حركتا “كاخ” و “غو�س اإميونيم” اأوىل الأ�شكال التنظيمية 

الذي  النت�شار  مبا�رسة  اأعقبت  التي  الفرتة  اإىل  املتطرف  القومي  اليمني  ظاهرة  جذور  تعود 

�شّوره  والذي   ،1967 يونيو  حزيران/  يف  العربية  الدول  على  عدوانها  خالل  “اإ�رسائيل”  حققته 

القرن  �شبعينيات  مطلع  ففي  اإلهي”.  “وعد  حتقيق  عن  تعبري  اأنه  على  “اإ�رسائيل”  حاخامات  بع�ش 

 1932 �شنة  نيويورك  يف  اأرثوذك�شية  يهودية  لعائلة  ُولد  الذي  كهانا،  مئري  احلاخام  قام  الع�رسين، 

و�شعارها  اليهودية”،  الدفاع  “ع�شبة  اأو  “كاخ”،  حركة  بتاأ�شي�ش  “اإ�رسائيل”،  اإىل  يهاجر  اأن  قبل 

متجان�شة،  يهودية  دولة  قيام  اإىل  احلركة  هذه  هدفت  وقد  بال�شيف”.  واأخرى  بالتوراة،  مت�شك  “يد 
واملنحدرات  الغربية  ال�شفة  على  فقط  لي�ش  وت�شتمل  للتوراة،  وفقاً  تدار  الفل�شطينيني،  من  خالية 

والأرا�شي  و�شورية  لبنان  يف  ومناطق  �شيناء  جزيرة  �شبه  على  كذلك  بل  الأردن،  لنهر  ال�رسقية 

القتل”  املقد�ش ل مينعنا من  “الكتاب  املاأثورة:  اأقوال كهانا  العراق. ومن  الفرات يف  املمتدة حتى نهر 

اأع�شاء  بع�ش  اُتهم   ،1980 يونيو  حزيران/  مطلع  ويف  القد�ش”.  يف  العي�ش  اليهود  غري  على  “مُينع  و 

ال�شكعة ب�شام  وهم  الغربية  ال�شفة  بلديات  روؤ�شاء  اأبرز  من  ثالثة  اغتيال  مبحاولة  “كاخ”   حركة 

قبل  وذلك  الكني�شت،  يف  مبقعد  الفوز  يف   1984 �شنة  يف  كهانا  ونح  الطويل.  واإبراهيم  خلف  وكرمي 

الكراهية  “التحري�ش على  1988، حظر ن�شاط حركته بتهمة  اأن تقرر احلكومة الإ�رسائيلية، يف �شنة 

والعنف”.

الثاين/ ت�رسين  يف  نيويورك  مدينة  يف  باغتياله  انتهت  ال�شيا�شية  كهانا  مئري  م�شرية  اأن   ومع 

يف  الديني  القومي  التيار  اأن�شار  من  الكثريين،  ُيلهم  زال  وما  األهم،  اإرثه  اأن  اإل   ،1990 نوفمرب 

“اإ�رسائيل”، الذين حتت�شنهم امل�شتوطنات اليهودية، وخ�شو�شاً البوؤر ال�شتيطانية “غري املرخ�ش” 
امل�شتوطن  وهو  اأتباعه  اأحد  اقتحم   ،1994 فرباير  �شباط/   25 ففي  املحتلة.  الغربية  ال�شفة  يف  لها، 

كانوا  فل�شطينياً   29 وقتل  اخلليل  مدينة  يف  الإبراهيمي  امل�شجد  جولد�شتاين  باروخ  املولد  الأمريكي 

اأربع  كريات  م�شتوطنة  يف  مدفنه  وبات  ُيقتل،  اأن  قبل  رم�شان  �شهر  منت�شف  يف  �شلواتهم  يوؤدون 

التيار  اأن�شار  من  ال�شبان  اأحد  قام   ،1995/11/4 ويف  اليهودية.  الأعياد  يف  امل�شتوطنني  لغالة  مزاراً 
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رابني  اإ�شحاق  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  باغتيال  عمري،  اإيغال  ويدعى  املتطرف،  الديني  القومي 

بزعم اإنه يريد التفريط باأر�ش “اإ�رسائيل الكربى” بعد اإبرامه “اتفاق اأو�شلو”.

الإميان(  )كتلة  اإميونيم”  “غو�ش  حركة   ،1974 مايو  اأيار/  يف  تاأ�ش�شت  “كاخ”،  حركة  جانب  واإىل 

اإ�رسائيل  ل�شعب  هي  الكربى  اإ�رسائيل  “اأر�ش  �شعارها  كان  التي  ليفنجر،  مو�شيه  احلاخام  يد  على 

الغربية  ال�شفة  يف  ال�شتيطان  تو�شيع  اإىل  بدورها  احلركة  هذه  �شعت  وقد  اإ�رسائيل”.  توراة  ح�شب 

وذلك  اأنقا�شه،  على  املزعوم  الهيكل  لإقامة  الأق�شى  امل�شجد  هدم  اإىل  ودعت  املحتلني،  غزة  وقطاع 

حلزب  التابعة  الدينية  املدار�ش  �شبيبة  من  اأع�شائها  معظم  وكان  ذلك.  لتحقيق  العنف  اإىل  باللجوء 

“املفدال” القومي الديني املتطرف.

ممثلو التيار القومي الديني املتطرف يف الكني�شت 

كان مئري كهانا ممثالً وحيداً للتيار القومي الديني املتطرف عندما مّت انتخابه لع�شوية الكني�شت 

1984، بينما بات ممثلو هذا التيار �شتة اليوم يف الكني�شت. فخالل النتخابات  لولية واحدة يف �شنة 

بنيامني  ورئي�شه  “الليكود”  حزب  من  وا�شح  وبدعم   ،2021 مار�ش  اآذار/  يف  جرت  التي  الت�رسيعية 

“الحتاد  وهي  الدينية”،  “ال�شهيونية  اإطار  يف  ائتالفاً  اأقامت  التي  الثالثة  الأحزاب  متكنت  نتنياهو، 

القومي” بقيادة بت�شلئيل �شموتريت�ش، و“قوة يهودية” بقيادة اإيتمار بن غفري، و“نعوم” بقيادة اآيف 

ماعوز، من دخول الكني�شت.

اإىل  يدعو  وهو  �شغرية،  اأحزاب  ائتالف  من   1999 �شنة  القومي”  “الحتاد  حزب  ت�شّكل  وقد 

اإىل ال�شيادة  “ج” يف ال�شفة الغربية املحتلة  ترحيل الفل�شطينيني داخل اخلط الأخ�رس، و�شم مناطق 

“جمعية  املثلية اجلن�شية، ويدير زعيمه  الدينية ويعار�ش  الإ�رسائيلية، كما يتم�ّشك احلزب بالتعاليم 

رغافيم” املتطرفة التي تالحق الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية ويف مناطق 1948 وخ�شو�شاً يف منطقة 

النقب. اأما حزب “قوة يهودية” فقد �شّكله �شنة 2012 بع�ش اأن�شار مئري كهانا وحركة “كاخ”، وقد 

اتهم قائد ال�رسطة كوبي �شبتاي يف تقرير رفعه لبنيامني نتنياهو، الذي كان ما يزال رئي�شاً للوزراء، 

املحّر�ش  كان  لأنه   ،2021 مايو  اأيار/  يف  القد�ش  ا�شتباكات  وقوع  عن  م�شوؤول  باأنه  غفري  بن  زعيمه 

بـ“املدن املختلطة”. وتكمن ماآثر هذا  على ال�شتفزازات التي وقعت يف حي ال�شيخ جراح وما ُي�شمى 

املحامي الرئي�شية يف الدفاع عن ال�شخ�شيات املتطرفة املدانة بالتحري�ش على العن�رسية والكراهية. 

2019، وا�شتّهر ب�شورة خا�شة باحلمالت  بينما برز حزب “نعوم” على ال�شاحة ال�شيا�شية يف �شنة 

الإ�رسائيلي  املجتمع  بقية  على  اأجندتهم”  بـ“فر�ش  املتهمني  املثليني،  �شّد  ي�شنّها  التي  العدوانية 

وتدمري العالقات الأ�رسية، و�شّد الن�شاء العامالت يف اجلي�ش الإ�رسائيلي.

حركتا “�شباب التالل” و“لهافا”

يف اأواخر متوز/ يوليو 2015، قامت جمموعة من امل�شتوطنني باإحراق منزل عائلة دواب�شة يف قرية 

الطفل علي دواب�شة )�شنة ون�شف( واإ�شابة والَديه  ا�شت�شهاد  اإىل  اأدى  دوما جنوب مدينة نابل�ش ما 

اأعلنت  اأغ�شط�ش،  اآب/   3 ويف  دواب�شة.  �شعد  الطفل  والد  اإثرها  على  تويف  خطرة،  بجروح  و�شقيقه 

رفاقه  من  واثنني  كهانا،  مئري  “كاخ”  زعيم  حفيد  اإيتنغر،  مئري  على  القب�ش  الإ�رسائيلية  ال�رسطة 
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لال�شتباه بتورطهم يف اإحراق منزل العائلة الفل�شطينية. وكان م�شتوطن اآخر، يدعى ي�شاي �شلي�شيل، 

اأ�شخا�ش،  القد�ش وطعن �شتة  قد اخرتق قبل يوم من وقوع عملية احلرق املتعمد موكب للمثليني يف 

16 عاماً، قبل اأن تعتقله ال�رسطة. توفيت من �شمنهم الفتاة �شريا بانكي البالغة من العمر 

وقد �شلطت هاتان العمليتان الأ�شواء على ن�شاطات منظمتني رئي�شيتني تنتميان اإىل التيار القومي 

الديني املتطرف هما “�شباب التالل” و“لهافا”.

غزة،  قطاع  يف  امل�شتوطنات  وتفكيك  الثانية  النتفا�شة  على  رداً  التالل”  “�شباب  منظمة  منت 

300 على  200 اإىل  16 و25 عاماً، ويرتاوح عددهم ما بني  وهي ت�شّم �شباباً ترتاوح اأعمارهم ما بني 

املتوترة.  املواقف  يف  األف  اإىل  لي�شل  الدرا�شية  العطل  خالل   500 يتجاوز  اأن  وميكن  يومي،  اأ�شا�ش 

على  ال�شباب  هوؤلء  وي�شتلهم  ال�شتيطانية.  البوؤر  وي�شكلون  التالل  يف  موؤقتة  اأكواخاً  يبنون  وهم 

ال�شعيد الأيديولوجي “الكهانية”، مبا تعنيه من كراهية عميقة للعرب، ورغبة يف احتالل كل “يهودا 

�شلبياً  يعّد  الذي  اجلي�ش  جتاه  حقيقي  غ�شب  عن  والتعبري  الفل�شطينيني،  ال�شكان  وطرد  وال�شامرة” 

وهم  والغناء،  والتاأمل  ال�شالة  على  يقوم  حياة  اأ�شلوب  ويتبنون  الفل�شطينيني.  مواجهة  يف  للغاية 

الزراعي  بالعمل  ارتباطاً  بع�شهم  وُيظهر  ال�شتيطانية،  البوؤر  بني  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يجوبون 

الع�رسين،  القرن  بداية  يف  ال�شهيونية  رواد  جتارب  م�شتوحني  الأر�ش،  جتربة  اإىل  للعودة  ويطمح 

بينما يعرّب اآخرون عن مترد على الرتبية الربجوازية ويندجمون يف اأمناط حياة خارج الأطر التقليدية.

القرى  جعل  يف  تتمثل  ممار�شة  وهي  الثمن”،  “تدفيع  مبمار�شة  التالل”  “�شباب  ا�شتُهر  وقد 

الفل�شطينية “تدفع الثمن” من خالل العنف لدى تفكيك بوؤرة ا�شتيطانية من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي، 

اإذ يقومون باعتداءات على املنازل وامل�شاجد  اأو لدى ت�شكيك املحكمة العليا يف ن�شاطهم ال�شتيطاين، 

فل�شطينية،  لعائالت  العائدة  الزيتون  اأ�شجار  قطع  اأو  وحرق  القرى  بتخريب  ويقومون  والكنائ�ش، 

ويالحقون كل من يقف يف طريقهم.

اأما حركة “لهافا”، اأو “اللهب” التي يراأ�شها بنزي غوب�شتاين، فقد تاأ�ش�شت يف �شنة 2005، وهي 

يف  منهم  العديد  وي�شارك  كذلك،  “الكهانية”  ي�شتلهمون  الذين  الأع�شاء  من  مئات  ب�شع  من  مكّونة 

منظمة “لفاميليا”، وهي جمموعة ميينية متطرفة تتكون من اأن�شار فريق كرة القدم “بيتار القد�ش”. 

اليهود والعرب يف  الفل�شطينيني، ويف حماربة الزيجات بني  “لهافا” يف العتداء على  وتن�شط منظمة 

الذي  الأق�شى  امل�شجد  بتدمري  اأتباعها  ويطالب  امليالد،  عيد  احتفالت  حظر  اإىل  الدعوة  ويف  البالد، 

وتتميّز  هناك.  الثالث  الهيكل  بناء  اأجل  من  قائماً  الثاين  اليهودي  الهيكل  كان  حيث  بني  اإنه  يقولون 

فيها  ترفع  حيث  ال�شارخ  والعدواين  العن�رسي  بطابعها  القد�ش  �رسقي  يف  تنظمها  التي  امل�شريات 

�شعارات “املوت للعرب”.

املواطن  زفاف  على  وا�شعاً  احتجاجاً  نظمت  عندما  اإليها  الأنظار  “لهافا”  لفتت   ،2014 �شنة  ويف 

خارج  اأن�شارها  جتمع  اإذ  مالكا،  موريل  اليهودية  من  من�شور  حممود  “اإ�رسائيل”  يف  الفل�شطيني 

فري�شة  لي�شت  اختي  احذروا  عرب  “يا  وهتفوا  بزفافهما  فيها  يحتفالن  الزوجان  كان  التي  ال�شالة 

ال�شوت قائالً:  العرو�ش عرب مكرب  املنظمة،  مثالية” و“ل وجود للعرب”، ونادى جوب�شتاين، زعيم 

“اهلل يبكي يف اجلنة من اأجلك يا موريل. يت�شل بك، عليك العودة اإىل املنزل”.
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ويف �شنة 2015 ، دعا غوب�شتاين نف�شه، الذي يعي�ش يف بوؤرة ا�شتيطانية يف ال�شفة الغربية، اإىل حظر 

“اإ�رسائيل”، وبرر عمليات اإحراق الكنائ�ش، وا�شفا امل�شيحيني بـ“م�شا�شي  احتفالت عيد امليالد يف 

“اإن مهمة م�شا�شي الدماء هوؤلء  “ل مكان لعيد امليالد يف الأر�ش املقد�شة”؛  اآنذاك:  الدماء”، وكتب 

وخ�شع  اأخرى”.  مرة  دماءنا  ي�رسبوا  اأن  قبل  الدماء  م�شا�شي  على  الق�شاء  قائمة...علينا  تزال  ل 

الكنائ�ش  اإحدى  يف  متعمد  حريق  بعد  ال�رسطة  من  ل�شتجواب  نف�شها  ال�شنة  من  يونيو  حزيران/  يف 

الأثرية على �شواطئ بحرية طربية.

خمتلطة  مدر�شة  باإحراق   ،2014 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين  يف  منظمته،  اأع�شاء  من  ثالثة  اًتهم  كما 

عربية - يهودية يف القد�ش وكتابة �شعارات على جدرانها تقول: “ل ميكن التعاي�ش مع ال�رسطان”.

التفلت من العقاب

الإ�رسائيلية،  الأمنية  الأجهزة  من  وا�شح  بتواطوؤ  املتطرفة  الدينية  القومية  احلركات  تتمتع 

ويحظى ن�شاطها بتغطية من جانب عدد من احلاخامات البارزين يف “اإ�رسائيل” ومن بع�ش الأحزاب 

ال�شيا�شية.

فبح�شب يو�شي ميلمان، خبري ال�شتخبارات يف �شحيفة “اجلريوزاليم بو�شت”، ل يوجد تف�شري 

منطقي لعجز ال�شلطات عن مواجهة هذه احلركات، ومن غري املفهوم اأن الدولة التي تنجح يف مواجهة 

واملتواطئني  اليهود  الإرهابيني  من  مئات  ب�شع  مواجهة  يف  �شعوبة  “جتد  الفل�شطينيني  عمليات 

معهم”. وخالل ولية حكومة بنيامني نتنياهو ال�شابقة، حّث رئي�ش جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع 

يف الكني�شت وزير الأمن اآنذاك بني جانت�ش على ت�شنيف “لهافا” كمنظمة اإرهابية وحظر ن�شاطها، 

ثم خطط وزير الأمن الداخلي يف حكومة بينت - لبيد احلالية، عمري بارليف، لإعالن “لهافا” منظمة 

اإرهابية وغري قانونية، لكن خطته هذه واجهت معار�شة �شديدة من بع�ش اأقطاب املوؤ�ش�شة الدينية، اإذ 

احتج الع�رسات من احلاخامات البارزين من الطائفة ال�شهيونية املتدينة والأرثوذك�شية املتطرفة، يف 

اأيلول/ �شبتمرب 2021، على هذا التوّجه واأكدوا يف بيان نقلته ال�شحف يف 13 من ذلك ال�شهر اإنه “يجب 

اإزاء  العدوانية  احلركات  هذه  ن�شاطات  تتوا�شل  وهكذا،  املهمة”.  اأن�شطتها  مبوا�شلة  لها  ُي�شمح  اأن 

العرب الفل�شطينيني، ويتفلت ن�شطاوؤها من العقاب، وتتجذر داخل املجتمع الإ�رسائيلي اأيديولوجيتها 

اأحزاب وازنة على  اأن باتت ممثلة داخل الربملان، وتتماهى مع مواقفها  العن�رسية، وخ�شو�شاً بعد 

امل�رسح ال�شيا�شي الإ�رسائيلي. فعلى �شبيل املثال، حظي قانون اأ�شا�ش “اإ�رسائيل دولة قومية لل�شعب 

اأن  كما  الإ�رسائيليني،  اأغلبية كبرية من  بدعم   ،2018 يوليو  الكني�شت يف متوز/  اأقره  الذي  اليهودي” 

اأفيجدور  طرحها  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأرا�شي  اإىل  “اإ�رسائيل”  مواطني  من  الفل�شطينيني  نقل  فكرة 

ليربمان، زعيم حزب “اإ�رسائيل بيتنا”، قبل اأن يدافع عنها اإيتمار بن غفري، بالإ�شافة اإىل اأن الدعوات 

“اإ�رسائيل”،  اإىل  منها  وا�شعة  اأجزاء  و�شّم  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  ال�شتيطان  عمليات  ت�رسيع  اإىل 

“�شباب  الذين يعي�شون فيها، هي دعوات ل يتبناها فقط  للفل�شطينيني  اإعطاء حقوق مدنية  من دون 

التالل”، بل يتبناها كذلك حزب رئي�ش الوزراء احلايل “ميينا” وق�شم كبري من حزب “الليكود”.

2022/6/14 موقع موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، 
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“اإ�رسائيل” وخديعة البوؤر ال�شتيطانية

تعتزم  ال�شتيطانية  “نحال”  حركة  اأن  اجلاري،  يوليو  متوز/   21 يف  “هاآرت�ش”،  �شحيفة  ذكرت 

اإطالق “حملة ميدانية من اأجل اإقامة 28 بوؤرة ا�شتيطانية يف اأرا�شي ال�شفة الغربية حتى نهاية العام 

احلايل”، وذلك يف اإطار م�رسوعها الرامي اإىل ال�شيطرة “على ما تبقى من تالل يف مناطق ج يف ال�شفة”. 

ومن جهته، اأفاد املحلل ال�شيا�شي اأفرامي غانور، يف مقال بعنوان: “القانون والنظام يف ال�شفة الغربية 

20 من ال�شهر نف�شه، باأن  “معاريف” يف  ل يطبَّقان على م�شتوطني �شبان التالل”، ُن�رس يف �شحيفة 

اليميني دانييل  النا�شط  اإقامة ثالث بوؤر ا�شتيطانية، وباأن رئي�شها  “نحال” �رسعت بالفعل يف  حركة 

فاي�ش عندما �شئل “األ يزعجه اأن العملية غري �رسعية؟”، رّد فوراً بالقول: “�رسعية اأم غري �رسعية، 

هذا الأمر ل يهمني؛ ما هو غري �رسعي هو التخلي عن الأر�ش التي تعود اإىل ال�شعب اليهودي”. وبعد 

اأن لحظ غانور اأن هذا الواقع الكئيب “ي�شيف طبقة اإ�شافية اإىل حقيقة تدهور الدولة نحو الفو�شى، 

اإذ منذ وقت طويل، ل يوجد قانون ول نظام يف مناطق ال�شفة الغربية ب�شاأن كل ما له عالقة ب�شبان 

التالل والذين يقدمون لهم الرعاية”، ت�شاءل: “اإىل متى؟ اإىل متى �شي�شتمر غ�ّش النظر واإغالق الآذان 

“ال�شالم  القائمة باأعمال املدير العام حلركة  اإزاء هذا الن�شاط غري ال�رسعي؟”، ونقل عن دانا ميلي�ش 

هذه  بتفكيك  اجلي�ش  قيام  انتظار  وعدم  الأفعال،  اإىل  الكالم  من  النتقال  هي  “الفكرة  قولها:  الآن” 

جيداً  نعلم  نحن  حومي�ش؛  ول  اأفياتار  ال�شتيطانيتني[  ]البوؤرتني  يفكك  مل  كما  ال�رسعية،  غري  البوؤر 

باأن هذه البوؤر هي وكر لعنف امل�شتوطنني”.

وقد ا�شتعدت حركة “نحال” لهذه العملية منذ مدة ثالثة اأ�شهر على الأقل، وجمعت حملة التمويل 

اأن تلقت دعماً  اآلف مانح، وذلك بعد   8 اأكرث من  5 ماليني �شيكل من  اأكرث من  اجلماعي التي نظمتها 

ال�شهيونية  حزب  زعيم  �شموتريت�ش،  بت�شلئيل  الكني�شت  ع�شو  ذلك  يف  مبا  عامة،  �شخ�شيات  من 

وعدد  اإلياهو،  �شموئيل  ل�شفد  الأكرب  واحلاخام  �شترين،  اأرييه  القد�ش  يف  الأكرب  واحلاخام  الدينية، 

الهواتف  �شواحن  لأع�شائها  احلركة  اأعدت  وقد  الغربية.  ال�شفة  يف  امل�شتوطنني  بلديات  روؤ�شاء  من 

املحمولة، وم�شابيح تعمل بالطاقة ال�شم�شية، ومظالت، واأغطية اأر�شية، وعلب مياه �شعة 20 ليرتاً، 

ال�شخ�شي. ومراحي�ش حممولة، ومواد للتنظيف 

19 متوز/ يوليو اجلاري، عن قلقه  الأوروبي، يف تغريدة على تويرت ن�رسها يف  وقد عرّب الحتاد 

تعمل  ما  غالباً  ال�شتيطانية  “البوؤر  وقال:  جديدة،  ا�شتيطانية  بوؤر  لإن�شاء  الإ�رسائيلية  اخلطط  اإزاء 

عنف  لزيادة  حمتمل  مبا�رس  م�شدر  وهي  الإ�رسائيلية  امل�شتوطنات  تو�شيع  زيادة  اأو  اإن�شاء  على 

قانونية  غري  ال�شتيطانية  والبوؤر  امل�شتوطنات  “اأن  واأ�شاف:  الفل�شطينيني”،  �شّد  امل�شتوطنني 

مبوجب القانون الدويل وت�شكل عقبة رئي�شية اأمام حتقيق حل الدولتني”.

حركة “نحال” وم�رسوع الو�شول اإىل مليويَن م�شتوطن

على  اأخرى  ميينية  واأحزاب  الليكود  من  الكني�شت  واأع�شاء  الوزراء  ع�رسات  وقع   ،2019/2/5 يف 

بيان وتعهد مببادرة من حركة “نحال” للرتويج خلطة تعود اإىل عهد رئي�ش الوزراء ال�شابق يت�شحاق 

�شامري، وترمي اإىل “توطني مليوين يهودي يف يهودا وال�شامرة” ]ال�شفة الغربية املحتلة[.
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وكان من �شمن امل�شوؤولني الرئي�شيني الذين وقعوا على هذا البيان والتعهد رئي�ش الكني�شت يويل 

�شاكيد،  واأيليت  اإردان،  اإلكني، وجلعاد  ليفني، وزئيف  كات�ش، وياريف  اإدل�شتني، والوزراء ي�رسائيل 

جمليئيل،  وجيال  جالنت،  ويواآف  قرا،  واأيوب  هنغبي،  وت�شاحي  ريغيف،  ومريي  بينيت،  ونفتايل 

والبيت  اجلديد  واليمني  الليكود  من  ومر�شحون  كني�شت  اأع�شاء  اأي�شاً  وقّعه  كما  اأنوكي�ش.  واأوفري 

اليهودي.

�شرب  عن  اأتخلى  واأل  اإ�رسائيل  لأر�ش  خمل�شاً  اأكون  باأن  “اأتعهد  والتعهد:  البيان  هذا  يف  جاء  وقد 

يهودا  يف  يهودي  مليوين  لتوطني  ا�شتيطانية  خطة  اأجل  من  بالعمل  اأتعهد  اأجدادنا.  تراث  من  واحد 

وال�شامرة، وفقاً خلطة رئي�ش الوزراء يت�شحاق �شامري، وت�شجيع وقيادة حترير الأرا�شي يف جميع 

باإعالن  وا�شتبداله  ل�شعبني  الدولتني  اإعالن  اإلغاء  على  بالعمل  واأتعهد  وال�شامرة.  يهودا  مناطق 

ر�شمي: اأر�ش اإ�رسائيل - دولة واحدة ل�شعب واحد!”.

وتعليقاً على ذلك قالت حركة “نحال”: “اإن توقيع العري�شة اأمام منزل رئي�ش الوزراء يف منت�شف 

النتخابات التمهيدية لليكود واأثناء ت�شكيل القوائم يف كتلة ميني الو�شط وحتى قبل احلملة النتخابية 

املقبلة ي�شكل اختباراً من الولء العقائدي والأخالقي ملختلف املر�شحني”.

وت�شتغل حركة “نحال” اأي حادثة من اأجل ال�رسوع يف اإقامة بوؤر ا�شتيطانية. ففي 2021/12/17، 

اأحد ن�شطائها، وهو يهودا دميينتمان، كي تقيم بوؤرة ا�شتيطانية جديدة تدعى  ا�شتغلت حادثة مقتل 

اإقامة  اأربع يف منطقة اخلليل، وتذرع ن�شطاوؤها بذريعة  بالقرب من م�شتوطنة كريات  “نويف يهودا” 
اأرا�شي  فوق  “حوم�ش”  م�شتوطنة  عليها  تقوم  كانت  التي  الأر�ش  اإىل  يعودوا  كي  دينية،  مدر�شة 

اأعدها رئي�ش  التي  النف�شال”  اإطار“خطة  2005 يف  �شنة  بتفكيكها يف  اأن يتخذ قرار  قبل  قرية برقة، 

الوزراء ال�شابق اأريل �شارون. كما كانت قد ا�شتغلت مقتل امل�شتوطن يهودا غويتا، يف عملية ع�شكرية 

اأن  بعد  نابل�ش  جنوبي  يف  ال�شتيطانية  “اأفيتار”  بوؤرة   2021 مايو  اأيار/  يف  تقيم  كي  فل�شطينية، 

الذي  التفاق  وبح�شب  املباين.  ع�رسات  قليلة،  اأ�شابيع  غ�شون  يف  وبنت،  اأر�ش  قطعة  على  ا�شتولت 

“نحال” غادر امل�شتوطنون املوقع الذي حتّول اإىل  اإليه بني احلكومة الإ�رسائيلية وحركة  مّت التو�شل 

البوؤرة،  عليها  اأقيمت  التي  الأرا�شي  ملكية  يحدد  ق�شائي  حكم  ي�شدر  حتى  وذلك  ع�شكرية،  نقطة 

البوؤرة  اإىل  بالعودة  للم�شتوطنني  لل�شماح  حيلة  وهي  ت�شييدها،  مّت  التي  املباين  على  ُيحافظ  اأن  على 

ال�شتيطانية باأ�رسع ما ميكن.

البوؤر ال�شتيطانية: خلفية تاريخية

من  اإذن  دون  من  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  اأقيمت  م�شتوطنة  هي  ال�شتيطانية  البوؤرة 

رخ�شتها  التي  امل�شتوطنة  عن  الإ�رسائيلي،  القانون  مبوجب  تختلف،  اإنها  اأي  الإ�رسائيلية،  احلكومة 

اأو �شمحت بها احلكومة الإ�رسائيلية؛ وهو اختالف ل عالقة له بالقانون الدويل، الذي يعّد ال�شتيطان 

احلكومة  ومتيّز  قانوين.  غري  ل،  اأم  مرخ�شاً  اأكان  �شواء  املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  اليهودي 

اأرا�شٍ  على  املبنية  وتلك  الدولة”  “اأرا�شي  على  املقامة  ال�شتيطانية  البوؤر  بني  عادة،  الإ�رسائيلية، 

فل�شطينية خا�شة، معطية النطباع باأنها “تت�شدد” مع امل�شتوطنني الذين يقيمون بوؤرهم ال�شتيطانية 
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يندرج  الدولة”  “اأرا�شي  ا�شم  عليه  ُيطلق  ما  اأن  حقيقة  ومتجاهلة  خا�شة،  فل�شطينية  اأرا�شٍ  على 

1967. وبالإ�شافة اإىل البوؤر ال�شتيطانية املاأهولة،  �شمن الأرا�شي الفل�شطينية التي احتلتها يف �شنة 

“ل�رسف  ماأهولة، وذلك  ا�شتيطانية وهمية غري  بوؤر  اإقامة  اإىل  الأحيان،  امل�شتوطنون، يف بع�ش  يلجاأ 

خالل  من  التفاو�شية  املواقف  “لتح�شني  اأو  املحتلة”،  ال�شتيطانية  البوؤر  اإخالء  ملنع  اجلي�ش  انتباه 

توفري بوؤر ا�شتيطانية اإ�شافية لتفكيكها واإظهار للعامل اأن الدولة تدمر البوؤر ال�شتيطانية”. كما يلجاأ 

مع  تتحّول،  اأن  ميكن  ال�شرتاتيجية،  لالأغرا�ش  ع�شكرية  بوؤر  اإقامة  اإىل  اأحياناً،  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش 

الوقت، اإىل م�شتوطنات مدنية.

احلكومة  التزمت  عندما   ،1993 �شنة  يف  اأو�شلو  اتفاقيات  بعد  ال�شتيطانية  البوؤر  اإقامة  �شاع  وقد 

احلكومة  اأقرت   ،2002 يوليو  متوز/  ويف  اجلديدة.  امل�شتوطنات  بناء  بتجميد  “نظرياً”  الإ�رسائيلية 

الإ�رسائيلية باأنه مّت اإن�شاء 69 بوؤرة ا�شتيطانية منذ �شنة 1996. ويف �شنة 2003، كان هناك 103 بوؤر 

م�رسح  غري  ا�شتيطانية  بوؤر   10 على  رجعي  باأثر  ال�رسعية  اإ�شفاء   ،2012 �شنة  يف  ومّت،  ا�شتيطانية، 

البوؤر  اأن  الرغم من  نتنياهو. وعلى  اأحياء مل�شتوطنات جماورة من قبل حكومة بنيامني  بها ب�شفتها 

والهيئات  العامة  الإ�رسائيلية  ال�شلطات  فاإن  احلكومة،  قبل  من  ر�شمياً  مدعومة  غري  ال�شتيطانية 

العاملية،  ال�شهيونية  املنظمة  الإ�شكان يف  الإ�شكان والتعمري، و�شعبة  الأخرى، مثل وزارة  احلكومية 

ت�شطلع بدور مهم يف دعمها.

ولكن  كرفانات،  من  عادة  وتتكّون  �شخ�ش،   400 نحو  ال�شتيطانية  البوؤرة  �شكان  عدد  ويبلغ 

اأي�شاً من من�شاآت اأكرث تقدماً مثل امل�شاكن الدائمة، وكذلك الطرق املعبدة وحمطات احلافالت واملعابد 

اليهودية واملالعب. ويتكّون �شكان البوؤر ال�شتيطانية اإىل حدٍّ كبري من متطرفني ل يحرتمون �شوى 

اأعمال  من  الكثري  وين�شاأ  املتطرفني،  والقوميني  املتدينني  ال�شيا�شيني  من  قليل  وعدد  حاخاماتهم 

هوؤلء  وي�شتفيد  ال�شتيطانية،  البوؤر  هذه  من  الفل�شطينيني  �شّد  امل�شتوطنون  يرتكبها  التي  العنف 

امل�شتوطنون من تواطوؤ قوات الأمن الإ�رسائيلية معهم.  

احلكومة الإ�رسائيلية تتواطاأ مع امل�شتوطنني املتطرفني يف البوؤر ال�شتيطانية

برنامج  يف  امل�شارك  والزميل  الدولية  العالقات  اأ�شتاذ  ميكيلربغ،  يو�شي  كتب  العنوان،  هذا  حتت 

ال�رسق الأو�شط و�شمال اإفريقيا يف “ت�شاتام هاو�ش” يف لندن، مقالً يف 2022/4/28، بداأه بالإ�شارة اإىل 

اأنه “حان الوقت لو�شع حّد نهائي للخديعة الإ�رسائيلية املتمثلة يف التمييز بني امل�شتوطنات الر�شمية 

وما ي�شمى بالبوؤر ال�شتيطانية “غري القانونية” يف ال�شفة الغربية املحتلة”، والتي حتاول من خاللها 

تفعل  ل  بينما  الزائف،  التمييز  هذا  خالل  من  الدويل  املجتمع  خداع  يذكر،  ناح  “دون  “اإ�رسائيل” 
متنحهم  ذلك،  من  العك�ش  على  بل  ال�شتيطان،  من  القانونية  غري  الأ�شكال  هذه  لتفكيك  �شيئاً  الدولة 

“اإ�رسائيل” ال�رسعية وتدرجهم ب�شكل تدريجي”. واأ�شاف اأنه يوجد حالياً يف ال�شفة الغربية املحتلة 
غري  الإ�رسائيلية  الآن”  “ال�شالم  منظمة  بح�شب  توؤوي،  البوؤر  هذه  واأن  ا�شتيطانية”،  بوؤرة   141“
واأن  دائمة”،  ومباين  متنقل  منزل  األفي  من  يقرب  فيما  م�شتوطن  اآلف  اأربعة  من  “اأكرث  احلكومية 

80 منها تقع، كلياً اأو جزئياً، على اأر�ش ميلكها فل�شطينيون”. “حوايل 
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ويلحظ الأ�شتاذ نف�شه، اأنه يف �شياق العالقة الغريبة التي ن�شاأت بني م�شتوطني البوؤر ال�شتيطانية 

امل�شتخدمة  اللغة  اأي�شاً  تغريت  بل  لهم،  واملرافق  اخلدمات  تقدمي  على  الأمر  يقت�رس  “مل  والدولة، 

لو�شفهم؛ فبدلً من ا�شتخدام م�شطلح “البوؤر ال�شتيطانية”، ي�شري امل�شوؤولون، مبن فيهم الوزراء، 

للتغطية على  اأخرى  اأنها حماولة  “م�شتعمرات فتية” فيما يبدو  اأنها  البوؤر ال�شتيطانية على  اإىل  الآن 

املزيد  الدولة لغر�ش وحيد هو ال�شتيالء على  اأنها فر�شت وجودها ب�شكل غري قانوين على  حقيقة 

من الأرا�شي الفل�شطينية وتاأجيج التوترات مع الفل�شطينيني املحليني”.

ويف �شياق الدعم الذي تقدمه احلكومة الإ�رسائيلية لهذه البوؤر ال�شتيطانية، �شادقت وزارة العدل، 

يف 12 ني�شان/ اأبريل الفائت، على تو�شيل الكهرباء اإىل 30 بوؤرة ا�شتيطانية، كما قامت هذه احلكومة، 

“مت�شبيه داين”، والتي  البوؤرة ال�شتيطانية يف  “باإ�شفاء ال�رسعية على  19 متوز/ يوليو اجلاري،  يف 

م�شاحة  على  اإليها،  جديدة  �شكنية  وحدة   114 لإ�شافة  خطة  على  ووافقت  اهلل،  رام  �رسق  بناوؤها  مّت 

150 دومن )15 هكتاراً(، وهو ما �شيرتتب عليه م�شادرة م�شاحة كبرية من الأرا�شي الفل�شطينية يف 

قرية دير دبوان”.

2022/7/25 موقع موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، 

عام على هّبة الكرامة: “اإ�رسائيل” تتجهز مبلي�شيات

رازي نابل�شي: يف اأيار/ مايو املا�شي، وجدت “اإ�رسائيل” نف�شها اأمام حدث ا�شتثنائي: مواجهات 

غري  طرقات  وحيفا؛  ويافا  وعكا  اللد  يف  مواجهات  غزة؛  قطاع  على  وعدوان  �شواريخ  القد�ش؛  يف 

ول  الأوىل،  املواجهة  تكن  مل  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  النقب.  يف  الع�شكرية  الآليات  لنقل  �شاحلة 

الأخرية، فاإن ما جرى يف اأيار/ مايو كان خمتلفاً وا�شتثنائياً على �شعيدين اأ�شا�شيني: اأولً، املواجهات 

يف  ح�شل  ما  عك�ش  على  مبا�رس،  ب�شكل  والفل�شطيني  ال�شتيطاين  املجتمع  بني  ال�شارع  يف  ح�شلت 

الفل�شطينيني؛  قام بقمع  النظاميني هما من  اإن اجلي�ش وال�رسطة  الأر�ش، حيث  اأكتوبر” ويوم  “هبّة 
وردة  النظامية،  الأجهزة  قدرة  تقريباً  ا�شتنفد  ما  وهو  بالتزامن،  الفل�شطينية  اجلبهات  تعدد  ثانياً، 

حتول  نقطة   ،2021 مايو  اأيار/  يف  جرى  ما  كان  هنا،  ومن   .48 الـ  واأرا�شي  وغزة  القد�ش  بني  فعلها 

على  الدولة  قدرة  كما  وعالقاتها،  وامتدادها  “اجلبهات”  لفكرة  الإ�رسائيلي  ال�شرتاتيجي  الفهم  يف 

فيها،  الفل�شطينيني  بـ“املواطنني”  “الدولة”،  عالقة  �شوؤال  الواجهة  اإىل  اأعاد  والأهم،  معها.  التعامل 

للعرب  امل�شرتك  احليز   - املختلطة  “املدن  وم�شطلح  �شوؤال  وبات  العالقة،  هذه  مع  التعامل  وكيفية 

اأ�شبوعياً عن مقالت  اأمني، كما بات ل يغيب  اأو  ا�شرتاتيجي ع�شكري  واليهود” ُيطرح يف كل حتليل 

اليمني وغري اليمني يف �شفحات ال�شحف الأ�شبوعية.

جاءت هذه الهبّة وهذا احلدث ال�شتثنائي، وما بعده، يف مرحلة مميزة وا�شتثنائية اإ�رسائيلياً داخلياً 

الغربية  ال�شفة  يف  ين�شط  �شابقاً  كان  الذي  خا�شة،  ب�شورة  الديني  الإ�رسائيلي  اليمني  حتّول  اأي�شاً: 

الغربية اإىل مركز ثقل كبري جداً يف اخلريطة ال�شيا�شية، وتغلغله يف املجتمع الوا�شع - املين�شرتمي، بعد 

كلياً من حيث  الإ�رسائيلي  “الدميوقراطي”  املع�شكر  انهيار  الغربية؛  ال�شفة  بتالل  اأن كان حم�شوراً 
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�شقف  حتت  تن�شط  كانت  التي  الجتماعية  واملخيمات  العاملة  كال�شبيبة  الجتماعية  القاعدية  البنى 

 - الجتماعي  الن�شاط  اأ�شا�ش  اإىل  التوراتية”  بالـ”نواة  ي�شمى  ما  حركات  وحتول  العمل”،  “حزب 
الثقايف والتعبوي كما يجري يف اللد؛ حتول اليمني اإىل املعار�شة بعد ت�شكيل حكومة مب�شاركة القائمة 

و�شيا�شي  ديني  جداً  وا�شع  حتري�ش  من  هذا  يت�شمنه  وما  اجلنوبية  الإ�شالمية  احلركة   - املوحدة 

خطر.

الهبّة  اأعقاب  يف  برز  الذي  الإ�رسائيلي  العمل؟”  “ما  �شوؤال  مع  للتعامل  توجهان  هناك  كان  بداية 

اإىل  امل�شلحني  من  حافالت  باإر�شال  بداأ  الذي  ال�شتيطاين  املجتمع  فعل  ردة  كان  الأول،  الفل�شطينية: 

ميزانيات  بزيادة  طالب  الذي  املوؤ�ش�شاتي  فكان  الثاين،  48؛  الـ  اأرا�شي  يف  البلدات  من  وغريها  اللد 

اأن  تبني  املواجهات،  حدة  انخفا�ش  وبعد  اإنه  اإل  القمع.  اأجهزة  من  وغريها  احلدود  وحر�ش  ال�رسطة 

احلل املطروح هو حّل ثالث، ميزج بني الثنني: حر�ش مدين - قومي يقوم على جمموعة من جنود 

الحتياط اإىل جانب جمموعات من املتطوعني، تعمل بالتن�شيق مع اجلي�ش وال�رسطة لتكون ميلي�شيات 

م�شلحة يف ال�شوارع لتاأمني اجلبهة الداخلية على منط ما حدث خالل النكبة، كما يقول حرفياً ع�شو 

اأن  اإىل  احلاجة  على  دلل  الأ�شوار”  “حار�ش  اإن  اجلي�ش  يف  العمليات  وقائد  الإ�رسائيلية  الأركان  هيئة 

نتجهز لتهديد �شبيه بذلك الذي كان يف بداية “حرب ال�شتقالل”. ومبا معناه، بداية النكبة - التهجري - 

اأمام  1948، فاإننا  اإن الظرف ي�شبه �شنة  حرب ال�شوارع. وعندما يقول م�شوؤول العمليات يف اجلي�ش 

عودة اإىل اجلذور، �شنة 1948، اأي اإىل التهجري واإخراج الفل�شطيني من احليز. 

ً هناك من كان يتح�رس م�شبقا

اإن اللحظات التاريخية تقع يف ظرف معني مو�شوعي، وال�شوؤال دائماً: َمْن الذي جتّهز ل�شتثمارها 

اجتاه  يف  وتدفع  جاهزة  كانت  واحدة  فئة  اأن  يبدو  حتديداً،  هنا  احلديث  �شياق  ويف  عليها؟  والبناء 

الديني عموماً،  القومي -  الدينية ومع�شكرها  ال�شهيونية  الإ�رسائيلي:  املجتمع  التاريخية يف  اللحظة 

وهو التيار الذي ن�شط بداية يف ال�شفة الغربية و�شكل الإطار الفكري لال�شتيطان فيها، حيث التقى يف 

مرحلة معينة مع ال�شهيونية العلمانية التي اأرادت خمزوناً اأيديولوجياً لال�شتيطان يف ال�شفة، فكانت 

اأهمية تفوق يافا  ال�شهيونية الدينية التي ترى يف ال�شفة منبع ال�رسعية الدينية، ويف نابل�ش واخلليل 

وحيفا، وكانت عملياً الإطار الريادي الأيديولوجي اجلاهز لال�شتيطان وال�شمود يف ال�شفة، و�شكلت 

“الدولة” اإىل خمزون من امل�شتوطنني الأيديولوجيني فر�شة لهذا الإطار للح�شول على اأر�ش  حاجة 

ومنطقة جغرافية يتو�شع فيها ويبني موؤ�ش�شاته. عملياً، تطور هذا التيار يف ال�شفة، وتعمق مع تعمق 

كما  الإ�رسائيلية،  ال�شيا�شة  من  يتجزاأ  ل  جزء  اإىل  تدريجياً  حتول  كما  هناك،  ال�شتيطاين  امل�رسوع 

خرى: الإطار الفكري لال�شتيطان يف ال�شفة تطور وتعمق يف 
ُ
اأ ال�شتيطان وال�شفة عموماً. وبكلمات 

املجتمع مع تثبيت مكانة ال�شفة ذاتها، ووقف احلديث عن اإمكان الن�شحاب منها، اأو اإمكان الو�شول 

اإىل حلٍّ �شيا�شي ب�شاأنها.

ل يوؤمن هذا التيار باخلط الأخ�رس، كما يرف�ش اجلدار الفا�شل الذي بناه �شارون، وتبني خالل 

تق�شيم  من  اخلط  هذا  ميثله  ملا  التما�ش”  “خط  ي�شمى  ما  ترميم  �شّد  اأنه  الأخرية  العمليات  موجة 
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من  ودميوقراطيتها  الدولة  يهودية  بني  التناق�ش  حّل  اإىل  ي�شعى  كما  اإ�رسائيل”،  “اأر�ش  ي�شمى  ملا 

الفل�شطينيني  مكانة  اأي�شاً  ت�شتق  هنا،  ومن  التوراتية.  ال�رسيعة  وحكم  اليهودية  كفة  ترجيح  خالل 

“اأر�ش اإ�رسائيل”، بغ�ّش النظر عن مكانته القانونية اأو  “الأغيار” يف  يف هذا الواقع، فالفل�شطيني هو 

الفل�شطيني  “خ�شو�شية”  اإليها  ت�شتند  التي  “املواطنة”  قيمة  اأ�شا�شاً  منها  ت�شتق  التي  الد�شتورية، 

“ال�شهيونية  48. ومن هنا فقط، ميكن فهم مقولة بت�شلئيل �شموتريت�ش، زعيم حزب  الـ  اأرا�شي  يف 

الدينية” حني قال اإن “العرب مواطنون يف الدولة، حالياً”. حالياً هنا، هي حجر الأ�شا�ش الذي يخت�رس 

نوايا هذا التيار الذي بات ي�شيطر تقريباً على مفا�شل الدولة املركزية كافة، بدءاً من اجلي�ش مروراً 

 2020 �شنة  يف  مهول:  ب�شكل  ال�شيا�شي  ثقله  ازدياد  واملهم،  الق�شاء.  اإىل  و�شولً  الوا�شع  باملجتمع 

الت�شويت لإيتمار بن غفري ب�شبب عدم قدرته  الإ�رسائيلي بطلب عدم  اليمني  اإىل  توجه نتنياهو مثالً 

2022، فاإن ال�شتطالعات ت�شري اإىل اأن بن غفري �شيح�شل على  على عبور ن�شبة احل�شم؛ اأّما يف �شنة 

ما يعادل خم�شة مقاعد لوحده من دون م�شاعدة.

 راأى هذا التيار فيما ح�شل يف اأيار/ مايو الإثبات لالدعاءات التاريخية التي حاولوا اإثباتها �شابقاً

اإن  بالقول  مبا�رسة  وغريهم،  �شيغال  وعميت  ليب�شكيند  ككلمان  اإعالميوه،  بداأ  عنوان:  دون  من 

املو�شوع لي�ش مو�شوع ال�شفة الغربية، وال�رساع ل يتوقف يف اخلط الأخ�رس، اإمنا الوجود اليهودي 

تقوم  الع�شكرية،  للخدمة  حت�شريية  دينية  “مدار�ش”  وهي  التوراتية”،  “النواة  بداأت  كما  برمته، 

وخ�شو�شاً   ،48 الـ  اأرا�شي  يف  بالنت�شار  الع�شكرية،  اخلدمة  قبل  للطالب  منهجية  غري  اأطر  باإيجاد 

الديني؛ ومت  القاعدي  التعبوي  بالعمل  اليوم يف �شفاعمرو، تقوم  اأخرى  بناء واحدة  اللد كما ويتم  يف 

“موؤمتر املحافظني” الإ�رسائيلي. مع  اإل الربومو” كجزء من  “حار�ش الأ�شوار مل يكن  و�شع مقولة 

م�شلحة  �شبه  ميلي�شيا  وهو  اجلديد”،  بـ“احلار�ش  ي�شمى  ما  برز  قومي”  “حر�ش  عن  احلديث  بدء 

على  قادر  وهو  امل�شتوطنني،  وحماية  الأرا�شي  على  وال�شيطرة  امل�شتوطنات  تاأمني  يف  تن�شط  كانت 

امل�شطلحات  الأخ�رس، كما يعمم  األف طفل، وين�شط على جانبي اخلط   24 فيه  ي�شارك  تنظيم خميم 

امل�شتعملة يف ال�شفة الغربية كـ“الإرهاب” و“ال�شيادة” على كامل فل�شطني من خالل التعليم واملدار�ش 

التي يديرها. الزراعية  التعليمية 

احلار�س اجلديد... بدلً من القدمي، بالهدف ذاته

يف اإطار اجلهود للتعامل مع ناجت ما ح�شل يف اأيار/ مايو، �رسح نفتايل بينيت اأنه ينوي ت�شكيل ما 

“حر�ش احلدود” وال�رسطة  بـ“احلر�ش - املدين القومي”، الذي يقوم على قوات احتياط من  ي�شمى 

وجمموعة من املتطوعني - املواطنني. واأ�شار يف بيانه اإىل اأن هذا احلر�ش �شي�شتند على بنية املتطوعني 

هذه  اأن  ليتبني،  اجلديد”  “احلر�ش  جمموعة  على  ال�شوء  �شلط  ما  وهو  اجلديد”،  لـ“احلر�ش  التابعة 

“حار�ش  قبل  اأي  القومي،  احلر�ش  هذا  بتاأ�شي�ش  قدماً  تدفع  اأن  واأكرث  عامني  منذ  حتاول  املجموعة، 

التقاط  الآن، هو جمرد  التهديد، واإن ما ح�شل  القد�ش” وقبل  الكرامة و“�شيف  الأ�شوار” وقبل هبّة 

الذي  ال�شيا�شي والجتماعي  التحري�ش  املبادرة يف جو وظرف من  املالئمة لطرح  التاريخية  اللحظة 

 ،2019 �شنة  تاأ�ش�ش  الذي  اإ�رسائيل”  يف  “املحافظني  موؤمتر  اإىل  بالن�شبة  الأمر  وكذلك  بذلك.  ي�شمح 
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“حار�ش الأ�شوار  “الأمنيني” التي كتب فيها  اإقبالً هي زاوية  اأكرث الزوايا فيه  2022 كانت  ويف �شنة 

امل�شاركني بع�ش  اتهم  وفيه  فقط”.  اأ�شلحة  امنحونا  مقاتلني،  “لدينا  وحتتها  برومو”،  اإل   لي�ش 

على  احلفاظ  اإىل  ي�شعى  الذي  املحافظ  التيار  هم  باأنهم  ال�شهيوين”  الي�شار   - “الدميقراطيني 
“احلار�ش  ميلي�شيا  يف  اأن  ويبدو،  التغيري.  اإىل  ن�شعى  الذين  الثوريني”  “نحن  اإننا  قائالً  موؤ�ش�شاته، 

اجلديد” تتكثف جميع التغيريات و�شورة امل�شتقبل يف املجتمع الإ�رسائيلي: اأولً، فيها جت�شيد فكرة 

ومنطقة  الطور  وجبل  النا�رسة  اأحرا�ش  يف  العمل  عن  م�شوؤولة  ف�شل،  دون  من  اإ�رسائيل”  “اأر�ش 
“ال�شهيونية الدينية”  �شفورية، كما تقوم بتاأمني م�شتوطنات يف ال�شفة الغربية؛ تتبنى م�شطلحات 

اإمنا تركز عليها يف خميمات  الزراعي” علناً،  كـ“الإرهاب  الوقت ذاته ل جتاهر مب�شطلحات  لكنها يف 

ون�شاطات لالأطفال بهدف عدم ا�شتفزاز العلمانيني؛ حت�شل على اأموال طائلة من الدولة، وحتاول يف 

الوقت ذاته اأن تكون جي�شاً اإ�شافياً معزولً عن قوانني الدولة لكنه يعمل حتت �شقف اأيديولوجيتها؛ 

ال�شبيبة  وخميمات  القاعدي  الإطار  كانت  التي  “الكيبوت�شات”  حركة  با�شتبدال  قامت  واملهم، 

خرى: مّت ا�شتبدال ميلي�شيات حزب 
ُ
واحلركات الك�شفية لـ“حزب العمل” املوؤ�ش�ش للدولة. وبكلمات اأ

اإليه  اأ�شار  ما  وهو  ال�شتيطاين.  للم�رسوع  احلالية  املرحلة  تالئم  ديني  اإطار  ذات  مبيلي�شيا  “العمل” 
اجلديد  باحلار�ش  الدولة  عالقة  تنظيم  اإمكان  عن  �شوؤاله  عند  ليف،  بار  عومر  الداخلي،  الأمن  وزير 

بتنظيمه  يقوم  ما  بني  ال�شبه  وجه  اإىل  وا�شحة  اإ�شارة  يف  زمن”،  منذ  البلماخ  تفكيك  “مّت  اإنه  بالقول 

“احلار�ش اجلديد” وامليلي�شيات امل�شلحة قبل النكبة.

تاأ�ش�ش “احلار�ش اجلديد” قبل 15 عاماً، وعلى الرغم من اأن �شخ�ش املوؤ�ش�ش من منطقة ال�شمال، 

وحتديداً من م�شتوطنة “ت�شيبوري” املقاومة على اأرا�شي قرية �شفورية املهجرة، فاإن التنظيم كان 

حتقيق  وبح�شب  الديني.  اليمني  وحتديداً  الغربية،  ال�شفة  يف  ال�شتيطاين  بالن�شاط  اأ�شا�شاً  مرتبطاً 

الأخرية  الأعوام  يف  وبداأ  تغيري،  بعملية  مير  فاإنه  امليلي�شيا،  التنظيم/  عن  “هاآرت�ش”  �شحيفة  اأجرته 

من  متويل  على  يح�شل  نف�شه،  الوقت  يف  لكن،  �شيا�شي.  غري  تنظيم  اأنه  على  ذاته  ت�شوير  يحاول 

يف  قانونية”  “غري  م�شتوطنات  بتاأمني  يقوم  كما  اليهودية”،  الهوية  “تعميق  بهدف  الأديان  وزارة 

التيار  على  حم�شوبة  جماعات  طرف  من  بالأ�شا�ش  تتم  تربعاته  اأن  اإىل  بالإ�شافة  الغربية،  ال�شفة 

يعادل ما  فيه  فاإن  عاماً،   15 بعد  التنظيم  حجم  اأّما  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  املحافظ   اليهودي 

وحدة  اإىل  بالإ�شافة  زراعية،  مدار�ش  واأربع  ع�شو،  األف   24 فيها  �شبابية  وحركة  موظف،   400

ع�شكرية، و300 مر�شد يف العام الأول للخدمة الع�شكرية. وتقّدر ميزانيته بـ 82 مليون �شيكل �شنوياً 

جمالت:  ثالثة  اإىل  ينق�شم  اليوم  به  يقومون  وما  وتربعات.  جداً،  �شخي  حكومي  دعم  على  مق�شمة 

“اإثبات وجود”، والأ�شا�شي  ن�شاطات غري منهجية لليافعني، وحت�شري للخدمة الع�شكرية، ومهمات 

اأن ي�شور كل عملية �رسقة حما�شيل  الزراعي”، والذي يحاول  “الإرهاب  ا�شم  هو ما يطلقون عليه 

ي�شتق  بـ“الإرهاب”  �شيء  اأي  و�شم  ومن  “اإرهاب”،  اأنها  على  العامل  يف  مكان  كل  يف  حت�شل  جنائية 

اإىل  و�شولً  الإعدام  لحقاً  ي�رسعن  ما  هو  املحا�شيل،  �رسقة  عن  “اإرهاب”  فالقول  معه.  التعامل 

التهجري. وباملنا�شبة، اأول ا�شتعمال مل�شطلح “الإرهاب الزراعي” كان يتطرق اإىل البالونات احلارقة 

�رسعنة  منها  الهدف  وكان  غزة،  غالف  م�شتوطنات  يف  املحا�شيل  حرق  اإىل  توؤدي  والتي  غزة،  من 
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يف  حما�شيل  �رسقة  على  وتعميمه  امل�شطلح  اأخذ  اأّما  القطاع.  من  حارق  بالون  يطلق  من  كل  ق�شف 

�شفورية، فاإنه �شيء جديد يقوم “احلار�ش اجلديد” مباأ�ش�شته ل�رسعنة ردة الفعل لحقاً.

يف  بجولت  يقومون  فاإنهم  قانونية،  �رسطية  �شالحيات  باأي  يتمتعون  ل  اأنهم  من  الرغم  وعلى 

اأحرا�ش “الكرين كييمت” وجبال ال�شفة، ويقومون باحلجز يف حالت معينة حتى و�شول ال�رسطة، 

فاإنهم  الأ�شلحة،  ناحية  من  اأّما  الإرهاب”.  ن�شبة  من  يقلل  ذاته  بحد  وجودنا  “اإثبات  اأن  وي�رسحون 

اأن ي�شارك ب�شالحه ال�شخ�شي فلن  “من يريد  اإن  لي�شوا تنظيماً م�شلحاً، لكن يف الوقت ذاته يقولون 

يف  ارتفعت  التي  “اإ�رسائيل”،  يف  لالأ�شلحة  والرتخي�ش  الطلب  بن�شبة  الرتفاع  مع  وطبعاً  مننعه”، 

120%، فاإنه ل حاجة اإىل قرار الت�شليح بخ�شو�ش املنظمة، ذلك باأن  العام املا�شي وحده مبا يعادل 

الإجباري  التجنيد  العتبار  بعني  الأخذ  مع  وا�شع،  ب�شكل  املجتمع  بخ�شو�ش  اُتخذ  الت�شليح  قرار 

واملجتمع الع�شكري. وهنا جتدر الإ�شارة اإىل اأن لـ“احلار�ش اجلديد” دوراً مركزياً يف ترتيب حافالت 

الق�شوى،  لل�رسورة  “مطلوب  اإنه  فيه  جاء  اإعالناً  ن�رس  اإذ  اللد،  اإىل  الكرامة  هبّة  خالل  امل�شتوطنني 

21 عاماً بهدف احلرا�شة والدفاع عن �شكان اللد”. وهنا، ميكن الإ�شارة اإىل عاملنَي يف  �شبان فوق الـ 

هذا الإعالن: الأول هو رجال فوق الـ 21، وهو ما يعني َمْن تخّرج من اخلدمة الع�شكرية ولديه اخلربة 

با�شتعمال ال�شالح؛ اأّما الثاين، فاإنه التما�شي مع ما يطرح يف اأعلى امل�شتويات الإ�رسائيلية الع�شكرية، 

اإليه م�شوؤول العمليات يف هيئة الأركان، ويتلخ�ش يف �رسورة ا�شتغالل القوى الب�رسية التي  واأ�شار 

حتررت من اخلدمة الع�شكرية وما تزال تتمتع باللياقة البدنية والرغبة يف التطوع خلدمة الدولة.

“اإ�رسائيل” هل تتح�رس 

يف  واملوارد،  الأعداد  حيث  من  “اإ�رسائيل”  يف  الأكرب  امليلي�شيا  اإىل  اجلديد”  “احلار�ش  يتحول  اأن 

اإجراء تغيريات جوهرية يف البنية  الوقت الذي تبحث فيه امل�شتويات الع�شكرية ومراكز الأبحاث عن 

اإجرام وجمازر  “اإ�رسائيل” تتح�رس لعملية  اإىل �شيء واحد:  الع�شكرية والأمنية للدولة، فهذا يوؤ�رس 

والذين   ،48 الـ  اأرا�شي  يف  الفل�شطينيني  �شّد  حرباً  م�شلحة  ميلي�شيات  فيها  �شتخو�ش  ال�شوارع  يف 

وهذه  بحمايتهم.  تقوم  ع�شكرية  اأو  �شيا�شية  منظومة  اأي  هناك  لي�ش  كما  حماية،  باأي  يتمتعون  ل 

م�شتويات،  اأعلى  على  وتدريب  حديثة  باأ�شلحة  الع�شكرية  اخلدمة  من  تخرجت  امل�شلحة  امليلي�شيات 

الوحدات  خريجي  من  هم  اجلديد”  “احلار�ش  اأع�شاء  من  كبرية  اأعداداً  اأن  اإىل  تقارير  عدة  ت�شري  اإذ 

القتالية ووحدات النخبة يف اجلي�ش، ومن املمكن اأن تكون خالل حرب على اإحدى اجلبهات املركزية: 

لبنان، اأوغزة، اأو حتى اإيران. اأّما نتائجها، ف�شتكون مفتوحة على كل اخليارات، وتتعلق اإىل حدٍّ بعيد 

امتداد  حال  يف  وطويلة  مفتوحة  تكون  اأن  املمكن  من  مفتوحة:  كانت  اإن  اجلبهات  بقية  بنتائج  جداً 

ي�شري  كما  وخاللها  النكبة  قبل  ال�رساع  جذور  اإىل  وعودة  �شاملة  فو�شى  حالة  اإىل  تتحول  احلرب، 

الع�شكرية  اجلولة  بنهاية  وتنتهي  مايو،  اأيار/  يف  ح�شل  كما  حمدودة  تكون  اأن  ميكن  كما  اجلرنال، 

48. والأخطر، اأنها قد تتحول اإىل جمازر وتهجري يف حال انت�رست  وقمع الفل�شطينيني يف اأرا�شي الـ 

“اإ�رسائيل” يف حربها الإقليمية املقبلة، من خالل احلرب وبذريعة احلرب.

2022/6/14 موقع موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، 
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“النواة التوراتية” �شالح فتاك لت�شتيت العرب يف املدن املختلطة

رغدة عتمه: بعد يوم عمل مرهق مليء بالأعمال املكتبية الرتيبة، و�شاعات من الزدحام املروري 

يف �شوارع تل اأبيب، عاد عالء النقيب، 30 عاماً، اإىل منزله بالبلدة القدمية يف مدينة اللد، مدينة خمتلطة، 

ليحظى بق�شط كاٍف من الراحة والهدوء قبل النهماك باأعمال جديدة، لكن الليلة الهادئة التي حلم بها 

النقيب تبددت مع اإقامة حفل �شاخب ظّل حتى �شاعات ال�شباح ملجموعة جديدة من ال�شكان اليهود 

املتدينني، الذين انتقلوا اإىل املدينة كجزء مما ي�شمى بـ“غرعني توراين”، وهي جمموعات منظمة حول 

فكرة تعزيز الوجود القومي الديني اليهودي يف املدن الإ�رسائيلية، التي ت�شّم عدداً من العرب وغري 

اليهود اأو ال�شكان اليهود غري املتدينني.

اجلدد امل�شتوطنون 

من  بالنتقال  متدينون(  )يهود  احلريدي  القطاع  من  اإ�رسائيليون  بداأ  الأخرية،  ال�شنوات  خالل 

وعكا  والرملة  واللد  يافا  يف  الفقرية  العربية  املناطق  اإىل  غزة  وغالف  الغربية  ال�شفة  م�شتوطنات 

�شكنية  مباٍن  وتطوير  دينية  معاهد  بناء  مع  عربية،  واأقلية  يهودية  اأغلبية  ذات  خمتلطة  مدن  وحيفا، 

يعرف  بات  مبا  هناك  اليهودي  الوجود  لتعزيز  حماولة  يف  لليهود،  ح�رسي  ب�شكل  ت�شويقها  يتم 

يف  التوراتية”  “النويات  وجود  اإىل  التقديرات  وت�شري  اجلدد”.  “امل�شتوطنني  اأو  التوراتية”  “بالنواة 
الرملة يف  يوجد  حيث  املختلطة.  املدن  يف  ال�شتيطانية  البوؤر  بينها  “اإ�رسائيل”،  يف  وبلدة  مدينة   80 

اأحياء ذات  اأحياء يف عكا بينها  80 عائلة، ومثلها بحي العجمي يف يافا، و110 عائالت ا�شتوطنت عدة 

“امل�شتوطنني  عدد  ي�شل  “اإ�رسائيل”  يف  النويات  اأقوى  من  واحدة  ت�شم  التي  اللد  ويف  عربية،  اأغلبية 

اجلدد” اإىل 1,200 عائلة.

الو�شائل،  ب�شتى  ا�شتفزازنا  اإىل  اجلدد”  “امل�شتوطنون  ي�شعى  عربية”،  لـ“اإندبندنت  النقيب  يقول 

يغنون  الفتية،  من  املئات  واأحياناً  ع�رسات  مب�شاركة  العربية،  الأغلبية  ذات  الأحياء  يف  بالطواف  بدءاً 

اأغاين دينية ويثريون �شجة وفو�شى عارمة. واأحياناً يهتفون ب�شعارات �شّد العرب مثل “اخرجوا 

من هنا” و“اأر�ش اإ�رسائيل لنا”، الأمر الذي يوؤدي اإىل احتكاكات و�شجار فيما بيننا، وقد ت�شل الأمور 

يف  ي�شكنون  الذين  جميع  بالأيدي.  الت�شابك  اإىل  و�شولً  الكالمية  وامل�شادات  باحلجارة  الرتا�شق  اإىل 

“الأنوية التوراتية” هم م�شتوطنون قدموا من معاقل املتطرفني يف م�شتوطنات ال�شفة الغربية،  هذه 

داخل  مرة  لأول  ي�شكن  وبع�شهم  و“فيدوئيل”،  موريه”  و“األون  اإيل”  و“بيت  اأربع”  “كريات  مثل 

يف  الفل�شطينيني  �شّد  يفرغونها  التي  نف�شها  وبالطاقة  عدائية  بروح  م�شحونون  وهم  “اإ�رسائيل”، 
نياتهم  اإخفاء  وعدم  بيوتنا  ل�رساء  �شعيهم  من  بالعدوان،  بل  بال�شتفزاز،  �شعرت  الغربية.  ال�شفة 

بطردنا من املدينة.

حراك اجتماعي

اأحيائهم  لتهويد  بال�شعي  توراين”  “غرعني  مثل  التوراتية  املجموعات  يتهمون  العرب  ال�شكان 

يجادل  حني  يف  اجلدد.  الوافدين  من  منتظمة  م�شايقات  يواجهون  واأنهم  اللد،  من  وطردهم  العربية 

الجتماعية  اخل�شائ�ش  ذات  املجتمعات  لدعم  فقط  ي�شعون  باأنهم  واأن�شارهم  املجموعة  اأع�شاء 
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الأطراف  اأن جميع  املتدنية، واإىل متابعة برنامج لالرتقاء الجتماعي، وي�رسون على  والقت�شادية 

اأوف  تاميز  “ذا  �شحيفة  ح�شب  “غرعني”  جمموعة  تنخرط  اإذ  منه.  �شت�شتفيد  امل�شطربة  املدينة  يف 

اإ�شكول،  اجتماعية وتربوية، مبا يف ذلك مركز يهودي عربي حملي يف رمات  اإ�رسائيل” يف مبادرات 

البلدة القدمية يف اللد.

ي�رسائيل �شامط، الذي يقود جمموعة غرعني قال يف وقت �شابق ل�شحيفة “ذا تاميز اأوف اإ�رسائيل”، 

يزال  ل  معظمنا  ولكن  اأنفا�شها،  للتقاط  وجيزة  لفرتة  تركت  العائالت  بع�ش  نرتك.  ولن  هنا  “نحن 
هنا، يحاول اإعادة البناء. نحن هنا لنبقى”.

احل�شا�ش  بالتوازن  يخل  العربية  الأحياء  داخل  اجلدد”  “امل�شتوطنني  وجود  اأن  يرون  اآخرون 

يف  امل�شارك  املدير  �شوليت�شيانو،  بئريي  اأمنون  متوترة.  تزال  ما  التي  املختلطة،  املدن  يف  للحياة 

هي  ال�شتيطانية  “البوؤر  يقول  ربحية(  )غري  امل�شرتكة  احلياة  لدعم  اإبراهيم”  “مبادرات  جمعية 

م�شتوطنات تهدف اإىل اإف�شال اإمكانية العي�ش امل�شرتك وامل�شاواة والوجود العربي يف اأي حي اأو مدينة 

م�شلحة  لديها  كان  اإذا  احلكومة  اأو  البلدية  على  يجب  واليهود.  العرب  ي�شكنها  جماورة  منطقة  اأو 

من  تتخل�ش  اأن  يجب  بل  فح�شب،  املدمر  امل�رسوع  لهذا  الدعم  تقدم  األ  متاماً،  جمتمعنا  يتفكك  األ 

التي  العنف  اأعمال  لبع�ش  تذهب  جميعاً  ندفعها  التي  ال�رسائب  اأموال  من  ق�شط  ال�شتيطانية.  البوؤر 

�شهدناها، ويجب اإيقاف ذلك”.

دعم حكومي

“النواة  تعتمد  )مولد(،  الدميوقراطية  لتجديد  الإ�رسائيلي  املركز  عن  �شادر  تقرير  ح�شب 

التوراتية” ب�شكل كلّي على دعم الأجهزة احلكومية الإ�رسائيلية، وعلى وجه التحديد وزارات الإ�شكان 

والبناء، وتطوير النقب واجلليل، والرتبية والتعليم. وقد اأ�شارت ُمعطيات ح�شل عليها املركز، اإىل اأن 

قيمت خالل العقد الأخري 
ُ
68 “نواة توراتية” مقربة من حزَبي ال�شهيونية الدينية والبيت اليهودي، اأ

فقط، ح�شلت على دعم حكومي كبري مل�شاريعها التو�شعية ال�شتيطانية يف املدن املختلطة، و�شل اإىل 

24 مليون �شيكل )قرابة ثمانية ماليني دولر(.

فيما ك�شفت �شحيفة “ذا ماركر The Marker” الإ�رسائيلية املتخ�ش�شة يف ال�شوؤون القت�شادية 

والبلدات  املدن  يف  الأحياء  ع�رسات  على  ت�شيطر  التوراتية”  نواة(  )جمع  “النََويات  ت�شمى  ما  اأن  عن 

بلدات ي�شكنها  لل�شكن وال�شتيطان يف  اأن�شارها ب�شكل منظم  ا�شتجالب  الإ�رسائيلية، وتدفع باجتاه 

خمتلف  يف  حياتها  طابع  يف  والتاأثري  املجموعات  هذه  داخل  التغلغل  على  تعمل  ثم  علمانيون،  يهود 

واأ�شارت  والفل�شطينيني.  للعرب  معادية  متطرفة  اأيديولوجية  وتبني  التدين  اإىل  ودفعها  املجالت، 

ال�شحيفة اإىل اأن “النويات التوراتية” تعمل حتت اأ�شماء متعددة ومتلك مئات اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

الدولة،  مراقب  اأ�شدرها  تقارير  عدة  من  الرغم  على  اأ�شكاله،  بكل  والدعم  الأموال  لتجنيد  وتوظفها 

مدى  على  املختلفة،  واأذرعها  والعامة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  على  للرقابة  ر�شمية  هيئة 

بتوحيد  واأو�شت  املجموعات  لهذه  وم�شبوهة  غام�شة  مالية  ن�شاطات  من  حذرت  التي  �شنوات، 

م�شادر متويلها لتكون تابعة جلهة حكومية واحدة.
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العرب تهمي�س 

“هناك ممار�شات عن�رسية  اللد، يف ت�رسيح خا�ش،  العربي يف بلدية  الع�شو  تقول فداء �شحادة، 

للعرب  التابعة  العامة  املرافق  �شلب  اإىل  ت�شعى  رفيفو،  يائري  رئي�شها  يف  ممثلة  اللد  بلدية  تنتهجها 

البتدائية  الرازي  مدر�شة  و�شاحة  اأر�ش  على  ال�شتيالء  كمحاولت  توراتية،  نواة  اإىل  وحتويلها 

اعتبار  اأي  دون  من  للمدر�شة  املال�شقة  الأر�ش  قطعة  على  ا�شتولوا  كما  الع�شكرية،  الكلية  ل�شالح 

العرب  على  مق�شود  ت�شييق  هناك  به.  نقبل  لن  كرامتنا  على  �شارخ  اعتداء  وهو  والنظام،  للقانون 

به  الذي يحظى  الكبري  الدعم  اأن  اأعتقد  العرب واقتالعهم.  التهويد وتهمي�ش  املختلطة بهدف  املدن  يف 

الدولة(  )زعران  تعتربهم  الإ�رسائيلية  احلكومة  لأن  جاء  التوراتية  النويات  يف  اجلدد  امل�شتوطنون 

بخا�شة  املا�شي،  اأيار  مايو/  يف  ح�شلت  التي  الأخرية  وثورتهم  العرب  مترد  �شد  املنيع  واحل�شن 

اأنهم من قاموا بحرق وتدمري واإرهاب ال�شكان العرب يف املدن املختلطة خالل تلك الأحداث”.

“ا�شتمعت  “في�شبوك”،  ع�شو الكني�شت )الربملان( الإ�رسائيلي عايدة توما كتبت عرب �شفحتها يف 

القتحامات  من  وغ�شبهم  ا�شتيائهم  عن  عربوا  الذين  لالأهايل  ك�شيف  وعوفر  عودة  اأمين  ورفيقاي 

امل�شتمرة ورمي احلجارة على حميط املدر�شة من قبل زمرة م�شلحة من )النواة التوراتية( املدعومة 

اإرهابهم لكي يرتكوا  من البلدية ورئي�شها وال�شاعية لت�شييق اخلناق على ال�شكان العرب، وحماولة 

اأرا�شيهم ويرحلوا كجزء من خمطط تهويد اللد وا�شتهداف الوجود العربي يف املدينة. اأما اآن الأوان 

مثل  بالف�شل  �شتبوء  املحاولت  هذه  كل  وباأن  الأر�ش  هذه  يف  متجذرون  باأننا  وغريه  رفيفو  ليفهم 

�شابقاتها؟ اأما اآن اأن يفهم العن�رسي باأننا ع�رسون م�شتحيالً، يف اللد والرملة واجلليل؟”.

“النواة  موؤ�ش�شي  من  ُيعّد  الذي  اآتيا�ش،  اأهارون  اللد،  بلدية  عام  مدير  قال  التهامات،  على  ورداً 

مواطن  يرتك  حني  مباركة.  التوراتية  النويات  “ظاهرة  اإ�رسائيلية  اإعالم  لو�شائل  اللد،  يف  التوراتية” 

وامل�رسوع  الجتماعي  احلراك  يف  �رسيكاً  اأكون  اأن  اأريد  ليقول  اإليك  وياأتي  وبيئته  �شكنه  مكان 

الأيديولوجي فال ميكن اإل اأن ترحب به”.

ع�شو الكني�شت اأوري اأرئيل اأكد بدوره اأن “الأنوية ت�شاعد يف تقوية الأ�شا�ش اليهودي يف جتمعات 

�شكانية يهددها العرب. واإنه ملفخرة اأن ناأتي على ذكر الأنوية يف عكا واللد والرملة وغريها، والإ�شارة 

بالبنان اإىل موقف �شمود اأع�شاء النواة يف يافا الذين يواجهون حملة نزع �رسعية عن�رسية من جانب 

العرب”. ال�شكان 

القلوب ا�شتيطان 

فيها  تن�شط  بلدات  يف  العلمانيني  اليهود  من  عدداً  اأن  اإىل  الإ�رسائيلية  “هاآرت�ش”  �شحيفة  اأ�شارت 

حياتهم  على  اأمناطهم  وفر�ش  اأو�شاطهم  يف  تغلغلها  من  تخوفها  “تبدي  التوراتية  املجموعات  هذه 

قوة  تعاظم  باأن  كوهن  وجيلي  رفيد  براك  الإ�رسائيليان  املحلالن  واعرتف  والرتبوية”.  الجتماعية 

قدمية  مقالت  ن�رس  البع�ش  واأعاد  الأو�شاع،  تدهور  يف  اأ�شهم  املختلطة  املدن  يف  التوراتية  النواة 

تو�شح اأن تلك النويات ت�شكل خطراً على علمانية املجتمع الإ�رسائيلي، و�شعيها اإىل “تديني” الأطفال 

واملراهقني هناك وفر�ش �شيطرتها على �شلك التعليم.



درا�سات – تقارير – مقاالت

171

من ناحية اأخرى، يرحب العديد من العلمانيني اليهود بح�شب �شحيفة ذا ماركر بن�شاط “النويات 

كونهم  اإىل  بالإ�شافة  املجالت،  خمتلف  يف  فيها  ين�شطون  التي  الأحياء  حت�شني  بزعم  التوراتية” 

اأمام التمدد العربي. ي�شكلون �شداً 

لإقامة خمطط  عن  �شابق،  وقت  يف  الإ�رسائيلية  اأحرونوت”  “يديعوت  �شحيفة   وك�شفت 

300 نواة توراتية جديدة يف “اإ�رسائيل”، واأن امل�شتوطنني اجلدد يخططون لالندماج يف احلكم املحلي، 

اإىل  نتطلع  ونحن  قوية،  جمموعة  اإىل  “حتولنا  لل�شحيفة  توفيل  �شاي  التوراتية  الأنوية  مركز  قال  اإذ 

اأولئك  نبقى  اأن  نريد  املحلي. نحن ل  اأجهزة احلكم  اإىل خطوط عملية والدخول يف  القوة  ترجمة هذه 

للموقع  ووفقاً  تاأكيد”.  بكل  قيادية  طموحات  لدينا  الف�شح،  وعيد  القد�ش  يوم  يف  فقط  نبتهج  الذين 

ل�شالح  اأعمال  يف  ال�شهر  يف  �شاعة   25 يتطوع  الع�شو  فاإن  التوراتية”،  “الأنوية  مل�رسوع  الإلكرتوين 

“النواة”.

جلنة حتقيق

يذكر اأن منظمة حقوق الإن�شان هيومن رايت�ش ووت�ش قالت يف تقريرها الذي ن�رسته يف دي�شمرب/ 

املتمثلتني  الإن�شانية  �شّد  اجلرميتني  “ترتكب  الإ�رسائيلية  ال�شلطات  اإن   2021 �شنة  الأول  كانون 

هيمنة  على  للحفاظ  الإ�رسائيلية  احلكومة  �شيا�شة  على  بناء  وال�شطهاد،  العن�رسي  الف�شل  يف 

الذين  الفل�شطينيني  �شّد  ج�شيمة  وانتهاكات  كانوا،  اأينما  الفل�شطينيني  على  اليهود  الإ�رسائيليني 

املنظمة عمر �شاكر  “اإ�رسائيل” وفل�شطني يف  الفل�شطينية املحتلة”. وقال مدير  الأرا�شي  يعي�شون يف 

اإن على “جلنة التحقيق ب�شاأن اإ�رسائيل والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة” التي اأن�شاأها “جمل�ش حقوق 

اإذا  تبدو متييزية، وما  التي  املمار�شات  التحقيق يف هذه  اأيار/ مايو  املتحدة” يف  التابع لالأمم  الإن�شان 

كانت التعليقات التحري�شية التي اأدىل بها كبار امل�شوؤولني الإ�رسائيليني حر�شت على العنف.

حت�شني  على  دولر  مليار   9.4 اإنفاق  اجلديدة  امليزانية  �شمن  الإ�رسائيلية  احلكومية  واأعلنت 

اأو�شاع التوظيف واإيجاد فر�ش عمل جديدة، وحت�شني م�شتوى خدمات الرعاية ال�شحية للعرب يف 

على  والإنفاق  والإ�شكان،  الفائقة  التكنولوجيا  قطاعي  يف  ا�شتثمارات  �شّخ  على  عالوة  “اإ�رسائيل”، 
حتديث �شبكات البنى التحتية املتهالكة يف املناطق التي يقيمون فيها.

2022/1/7 موقع اإندبندنت عربية، 

مقالت: 

الوكالة اليهودية ودولة الحتالل ال�شهيوين والهواج�س الدميوجرافية... نبيل ال�شهلي

لهجرة  �رسية  خطة   2019 �شنة  نهاية  يف  ال�شهيوين  الحتالل  ودولة  اليهودية  الوكالة  اعتمدت 

الهاج�ش  اأن  يوؤكد  الذي  الأمر  املحتلة،  فل�شطني  باجتاه  العامل  دول  بع�ش  من  جماعية  يهودية 

الدميوجرايف يتبواأ اأهمية فائقة لدى املوؤ�ش�شات ال�شهيونية ودولة الحتالل على حدٍّ �شواء.
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مقلقة هواج�س 

اليهودي  التوزع  ال�شهيوين تقارير دورية حول  الإح�شاء  اليهودية ومكتب  الوكالة  لهذا ت�شدر 

والزيادة  اليهودية  الهجرة  من  كل  اإ�شهام  ومدى  الحتالل  دولة  �شكان  عدد  اإىل  بالإ�شافة  العامل،  يف 

الحتالل  لدولة  ال�شنوية  الإح�شائية  املجموعة  تت�شمن  حيث  اليهودي،  ال�شكاين  النمو  يف  الطبيعية 

على  ق�رسية  دميوجرافية  �شناعة  يف  اأولوية  من  لها  ملا  اأي�شاً  اليهودية  الهجرة  ميزان  عن  معطيات 

ح�شاب وجود ال�شعب الفل�شطيني واأر�شه.

التي  ال�شرتاتيجية  والندوات  املوؤمترات  اأولويات  �شلم  من  كان  الدميوجرايف  الهاج�ش  اأن  الالفت 

تعقد يف دولة الحتالل دورياً، مثل موؤمتر هرت�شليا ال�شنوي، وكذلك مراكز البحث، مثل مركز جايف، 

حيث �شجلت تو�شيات، للحد مما تراه دولة الحتالل خماطر م�شتقبلية على هويتها اليهودية؛ ولهذا 

اأفراد من الأقلية العربية الفل�شطينية  اإ�شدار قوانني �شهيونية عن�رسية عديدة متنع التزاوج بني  مًت 

داخل اخلط الأخ�رس مع اأقرانهم يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وذهبت دولة الحتالل اإىل اأبعد من 

ذلك بقوننة فكرة يهودية “اإ�رسائيل”.

يف  الحتالل،  دولة  يف  وال�شرتاتيجيني  القرار  اأ�شحاب  تالحق  اأخرى  دميوجرافية  هواج�ش  ثمة 

ليهود  الكثيفة  بالهجرة  الأخرية مقارنة  ال�شنوات  اليهودية خالل  الهجرة  اأرقام  تراجع  املقدمة منها 

الزاحفة،  ال�شيخوخة  وكذلك  الع�رسين،  القرن  من  الت�شعينيات  عقد  بداية  يف  ال�شوفييتي  الحتاد 

اليهودية مقارنة بالن�شاء  اليهودي يف �شكل خا�ش، و�شعف خ�شوبة املراأة  اإىل تركيبة املجتمع  نظراً 

العربيات داخل اخلط الأخ�رس ويف ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

ويف هذا ال�شياق، ميكن اإبراز تلك الظاهرة وحجمها من خالل قراءة متاأنية لالأرقام التي ي�شدرها 

الذي  الوقت  اأنه يف  اإح�شائية  اأ�شارت معطيات  الإ�رسائيلي يف �شكل دوري، حيث  الإح�شائي  اجلهاز 

اليهود  الأطفال  ن�شبة  تتعدى  ل  الفل�شطينيني،  عدد  اإجمايل  من   %50 نحو  الأطفال  ن�شبة  فيه  ت�شل 

وقت  يف  عالية،  الفل�شطينية  املراأة  وخ�شوبة  فتي  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  اأي   ،%29 اخلام�شة  دون 

تزحف فيه ال�شيخوخة اإىل التجمع ال�شتيطاين اليهودي.

بحلول الحتالل  دولة  �شكان  عدد  اإن  الحتالل،  دولة  يف  املركزية  الإح�شاء  دائرة   اأ�شارت 

�شنة 2020، قد بلغ 9 ماليني و136 األف ن�شمة، وي�شمل الرقم جمموع الفل�شطينيني يف القد�ش املحتلة.

اأ�شا�شية معطيات 

ن�شبة  وي�شكلون  األفاً  و772  ماليني   6 اإىل  و�شل  اليهود  عدد  فاإن  ال�شهيوين،  الإح�شاء  وح�شب 

األفاً   448 واآخرين   ،%21 ميثلون  األفاً  و916  مليون  العرب  عدد  بينما  ال�شكان،  جممل  من   %1.74

بيهوديتهم،  اليهودية  الدينية  املوؤ�ش�شة  اليهود، ممن ل تعرتف  املهاجرين غري  4.9%، وهم  ميثلون 

يف  فل�شطني  اإىل  هجرتهم  لدى  يهودية  عائالت  �شمن  كانوا  الذين  امل�شيحية،  الديانة  اأبناء  اإىل  اإ�شافة 

يف  اليهودية  الهجرة  قانون  من  ا�شتفادوا  واأن�شباء،  اأزواج  مثل  الع�رسين،  القرن  من  الأخري  العقد 

�شكل غري مبا�رس. كما كان اآلف من غري اليهود قد هاجروا من دول الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق اإىل 
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فل�شطني املحتلة خالل الفرتة التي اأعقبت انهيار املنظومة ال�شرتاكية منذ بداية عقد الت�شعينيات من 

الع�رسين. القرن 

يقارب  الأخ�رس  اخلط  داخل  يف  العرب  عدد  فاإن  القد�ش،  يف  الفل�شطينيني  احت�شاب  عدم  حال  يف 

مليون   6.6 من  اأكرث  التاريخية  فل�شطني  يف  الفل�شطينيني  عدد  اأن  يعني  ما  ن�شمة،  األف  و600  مليون 

يف  يهودي  م�شتوطن  األف  و�شبعني  واثنني  األف  و�شبعمائة  ماليني   6 مقابل  يف  فل�شطيني،  عربي 

اإىل  ت�شل  التاريخية  فل�شطني  داخل  اليهود  امل�شتوطنني  عدد  يف  زيادة  هناك  اأن  اأي  املحتلة،  فل�شطني 

اأرقام  تراجع  ظلِّ  ويف  الأ�شليني،  الأر�ش  اأ�شحاب  الفل�شطينيني  العرب  مبجموع  مقارنة  األفاً،   172

الهجرة اليهودية وانخفا�ش عدد مواليد املراأة اليهودية، �شيتجاوز عدد الفل�شطينيني جمموع اليهود 

ت�شل  التي  الفل�شطينية  املراأة  خ�شوبة  متو�شط  ارتفاع  مع  خ�شو�شاً  التاريخية،  فل�شطني  داخل  يف 

دولة  على  الداهم  الدميوجرايف  اخلطر  مبثابة  ذلك  ويعّد  الإنابية،  احلياة  طيلة  مواليد  خم�شة  اإىل 

الحتالل ال�شهيوين .

واملخططني  القرار  اأ�شحاب  توؤرق  باتت  ال�شهيوين  املجتمع  يف  ال�شيخوخة  ظاهرة  اأن  الالفت 

29%؛ يف مقابل ذلك و�شلت ن�شبة  ال�شرتاتيجيني يف دولة الحتالل؛ حيث ل ي�شكل الأطفال �شوى 

ال�شيوخ 65 عاماً وما فوق من العمر اإىل 10% من جمموع اليهود يف دولة الحتالل.

من  كبري  عدد  جذب  اأجل  من  الظروف  تهيئة  دون  من  الظاهرة  تلك  وجتاوز  احلد  ميكن  ول 

ذلك  يوؤكد  كما  ال�شهولة  بهذه  لي�ش  والأمر  بينهم.  املواليد  ن�شب  لرتفاع  نظراً  واآ�شيا  اإفريقيا  يهود 

فل�شطني  باجتاه  الأ�شلية  بلدانهم  من  اليهود  هوؤلء  دفع  عوامل  اأن  اإىل  نظراً  متخ�ش�شون  باحثون 

غري نا�شجة، ناهيك عن كون الن�شبة الكربى من يهود العامل يرتكزون يف دول ذات جذب اقت�شادي 

اأ�شل من  يهودي  مليون   5.5 اإىل  فيها  اليهود  جمموع  ي�شل  حيث  املتحدة  الوليات  مثل   مرتفع، 

لو  وحتى  كندا.  يف  يهودي  األف  و250  فرن�شا  يف  األفاً   550 عن  ناهيك  العامل،  يف  يهودي  مليون   13

قاعدة  ات�شاع  فكرة  يعزز  لن  فذلك  اإليها  الدول  تلك  من  اليهود  اآلف  دفع  الحتالل  دولة  ا�شتطاعت 

ي�شكلون  الذين  الأ�شكناز  اليهود  بني  اخل�شوبة  اأن  خ�شو�شاً  الأطفال،  متثل  التي  ال�شكاين  الهرم 

نحو اأربعني يف املائة من اليهود يف دولة الحتالل ما تزال منخف�شة ول تتعدى مولودين للمراأة طيلة 

حياتها الإنابية مقارنة مع اأكرث من خم�شة مواليد للمراأة العربية. وتبعاً لذلك فان كافة الحتمالت 

ت�شري اإىل عدم قدرة الوكالة اليهودية ودولة الحتالل ال�شهيوين احلد من تفاقم ظاهرة ال�شيخوخة 

التي تالحق املخططني وال�شرتاتيجيني واأ�شحاب القرار يف دولة الحتالل.

2020/1/14 القد�س العربي، لندن، 

“اإ�رسائيل” ويهود العال: اّت�شاع ال�رسخ... اأنطوان �شلحت

يوم ن�رس  والذي   ،2019 ل�شنة  الإ�رسائيلية”  الدميقراطية  لـ“موؤ�رس  الالفتة  املعطيات   من 

“الدبق  ي�شكل  الذي  اليهودي”  “الت�شامن  ي�شمى  فيما  التاآكل  زيادة  اجلاري  يناير  الثاين/  كانون   7

الذي وّحد ال�شعب اليهودي على مر اآلف الأعوام”، كما يقول مدير “مركز القومية، الدين والدولة” 

يف املعهد الإ�رسائيلي للدميوقراطية الذي يتوىل اإعداد هذا املوؤ�رس منذ نحو عقدين. 
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مع  م�شرتكاً  م�شرياً  لديهم  باأن  ي�شعرون  فقط  الإ�رسائيليني  اليهود  من   %51 اأن  املوؤ�رس  اأظهر 

اليهود  من   %60 اأن  اأظهر  كما  الديا�شبورا”.  “يهود  باأنهم  يو�شفون  الذين  العامل  يف  اليهود  �شائر 

“اإ�رسائيل” ل ينبغي اأن تاأخذ يف العتبار مواقف اليهود يف العامل يف �شتى  الإ�رسائيليني يعتقدون اأن 

املحور  رهن  يظّل  الأهم  اجلانب  اأن  غري  الإقليمية.  �شيا�شتها  ذلك  يف  مبا  تتّخذها،  التي  القرارات 

الإ�رسائيلية  احلكومة  علّقت  منذ  م�شحوٌن  حموٌر  وهو  والدولة.  والدين  القومية  بني  بالعالقة  املتعلق 

�شنة 2016 قراراً يق�شي ب�شمان ال�شالة التعّددية الدائمة لغري اليهود الأرثوذك�ش يف حائط املبكى، 

الرباق، ب�شبب ال�شغوط التي مور�شت عليها من زعماء اأحزاب اليهود الأرثوذك�ش، احلريدمي، فيما 

التي ت�شكل  الأرثوذك�شية  اليهودية غري  اإليه درجًة من العرتاف بتيارات  ُينظر  عّد تراجعاً عما كان 

اأمريكا. اأغلبية يهود 

بداأت  والتي  املتحدة،  الوليات  ويهود  “اإ�رسائيل”  بني  العالقة  اإىل  �شيء  اأكرث  الأنظار  جّل  وتتجه 

تت�شم بوجود تبايٍن بنّي يف �شوؤون الدين اليهودي، وكذلك يف بع�ش املحاور ال�شيا�شية، وحتديداً منذ 

تويل الإدارة الأمريكية احلالية، برئا�شة دونالد ترامب، �شوؤون البيت الأبي�ش.

ووفقاً لأحدث موؤ�رسات ا�شتطالعات الراأي العام يف هذا ال�شاأن، اأعلن 80% من اليهود الإ�رسائيليني 

اإنهم يوؤيدون  85% منهم  “اإ�رسائيل”، وقال  اإدارة العالقات الأمريكية مع  دعمهم �شيا�شة ترامب يف 

الأمريكيني  اليهود  من   %57 اأن  حني  يف  القد�ش،  اإىل  اأبيب  تل  من  الأمريكية  ال�شفارة  نقل  خطوة 

ال�شفارة  نقل  منهم   %46 وعار�ش  “اإ�رسائيل”،  مع  العالقات  اإدارة  يف  ترامب  طريقة  يوؤيدون  فقط 

59% منهم تاأييدهم حل الدولتني لل�رساع الإ�رسائيلي - الفل�شطيني. الأمريكية، واأعلن 

حديثة  لدرا�شة  ا�شتناداً  مثالً،  وُي�شار،  ال�شباب.  لآراء  مت�شاعد  وزن  ثّمة  املعطيات  هذه  وداخل 

اجلامعات  يف  اليهود  الطالب  من  فقط   %57 اأن  اإىل  اأمريكا،  يف  اليهودية  املوؤ�ش�شات  اإحدى  اأجرتها 

والكليات الأمريكية عرّبوا، يف �شنة 2016، عن تاأييدهم “اإ�رسائيل” ب�شياق ال�رساع مع الفل�شطينيني 

يف  اليهود  اجلامعيني  الطالب  من   %95 كان  بينما  اأنه  الدرا�شة  وبينت   .2010 �شنة  يف   %84 مقابل 

الوليات املتحدة يحملون اآراء اإيجابية عن “اإ�رسائيل” يف �شنة 2010، هبطت هذه الن�شبة اإىل 82% يف 

حقوق  تنتهك  اإ�رسائيل  “دولة  اأن  تعتقد  اأ�شبحت  منهم  ال�شاحقة  الأغلبية  اأن  اإىل  اإ�شافة   ،2016 �شنة 

الإن�شان”. وهذا يعني اأنه يف وقٍت تتعزز العالقات بني ترامب ورئي�ش حكومة دولة الحتالل نتنياهو، 

فاإن ال�رسخ بني يهود الوليات املتحدة و“اإ�رسائيل” اآخذ بالت�شاع.

على  املتحدة  الوليات  ويهود  “اإ�رسائيل”  بني  املواقف  يف  اآخر  تباين  مع  الوقائع  هذه  وتتقاطع 

خلفية تعميق نتنياهو النق�شام مع احلزب الدميوقراطي، واأ�شا�شاً من طريق تعزيز حتالفه مع عتاة 

متحّم�شني  موؤيدين  يعّدهم  والذين  واأن�شاره،  اجلمهوري  احلزب  قادة  من  الإنيليني  امل�شيحيني 

الفل�شطينية. لـ“اإ�رسائيل” و�شيا�شتها الإقليمية، ل �شيّما حيال امل�شاألة 

ومع اقرتاب النتخابات الرئا�شية التي �شتجري يف الوليات املتحدة، تتزايد الأ�شوات التي حتّذر 

تاأثري  اليمني، ازداد  “اإ�رسائيل” نحو  اإنه كلما اجتهت  امل�شار. وبع�شها يقول  املُ�شي يف هذا  من مغبة 

الإنيليني يف العالقات بني الدولتني، ناهيك عن وجود قوى يف هذا اليمني ت�شعى اإىل اأن يكون التاأييد 
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الأمريكي “اإ�رسائيل” معتمداً ح�رسياً على الإنيليني، ما من �شاأنه اأن يت�شبّب بتاآكل اإ�شايف يف مكانة 

“اإ�رسائيل” و�شط مراكز قواها التقليدية، ويف طليعتها يهود الوليات املتحدة الذين يرون الإنيليني 
اإىل تعميق النق�شام مع  خطراً حقيقياً على قيمهم، من جانب واحد. ومن اجلانب الآخر، يوؤدي ذلك 

م�شكلًة  ذلك  �شي�شكل  دميوقراطيني  وكونر�ش  رئي�ش  انتخاب  حال  يف  عليه،  وبناًء  الدميوقراطيني. 

خطرًة لـ“اإ�رسائيل”، اإذا ما بقي نتنياهو يف �شّدة احلكم.

العربي اجلديد، لندن، 2020/1/15

جانت�س يهرول نحو اليمني... نوعا لنداو

الهرولة املوؤكدة حلزب “اأزرق اأبي�ش” نحو اليمني يف حماولة لتجنيد اليمني اللنّي ظهرت، اأول من 

اأعلن  الأردن”،  غور  يف  ال�شيادة  تطبيق  على  “�شنعمل  واملحرج.  البطيء  الأعرج  ال�شري  مثل  اأم�ش، 

بني جانت�ش يف جولة احتفالية يف الغور. وظهر، اأول من اأم�ش، للحظة باجلاكيت الأ�شود الذي ي�شبه 

الذي يرتديه رجال الأمن كتقليد اأعمى لبنيامني نتنياهو. ولكن فيما بعد اأ�شاف على الفور مالحظة 

متفق  وطنية  بعملية  ذلك  “�شنفعل  فهمها:  عدم  اأجل  من  العالنات  يف  ب�رسعة  ترتيبها  يتم  حتذيرية 

عليها، وبالتن�شيق مع املجتمع الدويل”.

هناك  اأن  اأو  دويل،  بتن�شيق  �شّم  كهذا”،  �شيء  يوجد  ل  “بب�شاطة  اأنه  جيداً  يعرف  اأي�شاً  جانت�ش 

اتفاقات بتاأييد دويل، فيها يتم تر�شيم حدود موؤقتة اأو ثابتة، اأو اأنه يوجد �شّم اأحادي اجلانب ي�شتخف 

“مل يكن ولن يكون �شّم باتفاق” وحتى لن يكون  الدويل وقوانينه. ل يوجد �شيء و�شط.  باملجتمع 

الغور،  للفل�شطينيني يف  الذي �شيحدث  “�شّم جزئي”. جانت�ش مثل نتنياهو، باملنا�شبة، مل يف�شل ما 
هل �شتعر�ش عليهم اجلن�شية الإ�رسائيلية. واذا كان الأمر كذلك فاإن هذا خمالف متاماً للت�رسيحات 

حول كم مهم “النف�شال عن الفل�شطينيني”، مثلما يحب �رسيكه يائري لبيد القول. واإذا مل يكن الأمر 

با�شتثناء  الدميوقراطي،  العامل  يف  مهمون  زعماء  الآن  يوجد  اأنه  بباله  يخطر  حقاً  جانت�ش  فهل  كذلك 

رمبا دونالد ترامب وهو حتى غري م�شمون، �شي�شادقون له على ذلك؟ بالتاأكيد ل.

من  �شئموا  الذين  اليمني  تي  مل�شوِّ يثبت  كي  نتنياهو،  تكتيك  �شّد  حماولة  بالجمال  كان  ذلك  كل 

اتهامات الف�شاد والتحري�ش باأن “اأزرق اأبي�ش” لي�ش اأقل وطنية. وب�شكل خا�ش، بعد التهديد العلني 

لع�شو الكني�شت، اأحمد الطيبي، باأنه اذا اأيدوا ال�شم ف�شيبقون يف املعار�شة. لي�ش فقط اأن هذا التكتيك 

ف�شل متاماً، بل هو اأي�شاً خدم نتنياهو ب�شكل مبا�رس، الذي يف�شل بالطبع �شيطرة ق�شايا مثل ال�شم 

اأو اإيران على جدول الأعمال اليومي.

ويف اخلطاب الق�شري قال جانت�ش، اإنه “حمظور حدوث اأمور اخرى مثل فقدان )ت�شوفر ونهرامي(، 

اإهمال �شيا�شي م�شتمر بيننا وبني الأردن”. وهذه  التي هي ظاهرة خطرية حدثت بالأ�شا�ش ب�شبب 

اأقوال اأكرث غرابة عندما يتم �شمها يف الوقت ذاته مع الت�رسيح حول �شّم غور الأردن؛ لأن هذا هو 

اخلوف الأكرب للمملكة التي تقع يف ال�رسق وال�شبب الأ�شا�شي لغ�شبها من حكومة نتنياهو.
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لكنه  اأكرث من مناورة،  لي�شت  الأثناء  اأي�شاً هي يف هذه  نتنياهو،  بها  اأدىل  التي  ال�شم،  ت�رسيحات 

اأول من  التطبيق. وقد �شاعده جانت�ش،  اأجل  القلوب من  الليمون وُيعد  منذ زمن طويل يقوم بع�رس 

ينتقد جانت�ش ويقول،  باأنه حقاً  نتنياهو  يتذكر موؤيدو  اأن  اأم�ش، وب�شكل كبري. مع ذلك، من اجلدير 

“ملاذا ننتظر اإىل ما بعد النتخابات اإذا كان ميكن فر�ش ال�شيادة الآن بالإجمال”. ولكن هو نف�شه كان 
لديه الوقت الكايف ل�شّم ما يريد ولكنه مل يفعل ذلك.

اأكد باأن هذا الأمر  الغور، فاإن نتنياهو نف�شه  “نيته” ل�شم  اأيلول/ �شبتمرب عندما ك�شف  عملياً، يف 

لل�شالم  اأن ي�شمح لرتامب بعر�ش خطته  اأجل  اأمور اخرى، من  �شيتم فقط بعد النتخابات. و�شمن 

ال�شيادة”،  فر�ش  بتاأجيل  �شاأقوم  ترامب  للرئي�ش  “احرتاماً  الأر�ش.  على  حقائق  تثبيت  يتم  اأن  قبل 

قال نتنياهو. وبذلك اأي�شاً منحه جانت�ش، اأول من اأم�ش، هدية كبرية عندما اأزال ب�شكل طوعي وعلني 

معار�شته لن�رس اخلطة يف ذروة احلملة النتخابية. ال�شوء الأخ�رس زاد جداً احتمالية ن�رس اخلطة. 

وح�شب كل الدلئل، هي لن تفيد حملة جانت�ش.

“هاآرت�س”

الأيام، رام اهلل، 2020/1/23

 �شفقة داخل ال�شفقة: تفاهمات “كا�شحة” بني اليمني الإ�رسائيلي واإدارة ترامب!... يهوديت 

      اأوفنهامير واأفيف ترت�شكي

“خطة ترامب لل�شالم” اأجرى ال�شفري الأمريكي ديفيد فريدمان توجيهاً  بعد اأ�شبوعني على ن�رس 

اخلطة  فيها  �رسح  التي  اأقواله  اختتام  وقبل  القد�ش.  يف  مييني  اأبحاث  معهد  يف  �شحفياً  وموؤمتراً 

وامتدحها قال: “هناك �شفقة وهناك �شفقة داخل ال�شفقة. ال�شفقة نف�شها هي الوثيقة الطويلة التي 

اأما ما يتعلق  للمفاو�شات…  اأ�شا�ش  راأيه، هذه  “اقرتاح” دولتني قوميتني… وح�شب  قراأمتوها… 

اإ�رسائيل بتجميد  اإذا قامت  اإ�رسائيل:  اإليه مع  بال�شفقة داخل ال�شفقة فهذا هو التفاق الذي تو�شلنا 

وتعاملت  للفل�شطينيني  اخلطة  خ�ش�شتها  التي  املناطق  يف  �شنوات  اأربع  ملدة  امل�شتوطنات  يف  البناء 

القانون  بفر�ش  املتحدة  الوليات  �شتعرتف  عندها  للمفاو�شات،  كقاعدة  “الأمريكية”  اخلطة  مع 

الإ�رسائيلي على املنطقة املخ�ش�شة لإ�رسائيل يف يهودا وال�شامرة مثلما يظهر ذلك يف خارطة املخطط. 

الكلمة  كانت  ما  اإذا  اأعرف  ول  الإ�رسائيلي.  القانون  بفر�ش  العرتاف  على  املتحدة  الوليات  وافقت 

اأجل  لـ“املفاو�شات” من  اإ�رسائيل املنطقة املتبقية مفتوحة  اأن تبقي  اأجل  تعوي�شاً، ولكنها حمفز، من 

م�شتقبلي”. اتفاق 

لّب  �شيفوته  بالوثيقة  ي�شتخف  الذي  ولكن  ترامب،  خطة  معار�شة  الواجب  ومن  املمكن  من 

املو�شوع. اأجل، كاقرتاح للمفاو�شات بني طرفني، احلديث يدور عن وثيقة غري جدية، حيث ل يوجد 

اأن  اإىل درجة  اأحادية اجلانب متاماً  احتمال لأن يوافق الفل�شطينيون على خطوط بداية كهذه. اخلطة 

اإ�شافة  ولكن  اإدانتها.  اإىل  ا�شطرت  ترامب،  جانب  اإىل  الوقوف  اأرادت  التي  العربية  الدول  من  عدداً 

واإف�شال  امل�شتوطنات  ل�شم  فعلية  عمل  بخطة  يتعلق  الأمر  فاإن  “�شالم”،  خلطة  اقرتاحاً  كونها  اإىل 
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عنها  يتحدث  التي  ال�شفقة”  داخل  التي  “ال�شفقة  هي  هذه  الفل�شطينية.  الدولة  لإقامة  احتمالية  اأي 

فريدمان. وهي ل تثري اإل ال�شحك.

ن�رس  قبل  حتى  راأ�شه،  يف  عينان  له  من  لكل  مك�شوفة  كانت  ال�شفقة  داخل  يف  ال�شفقة  اأُ�ش�ش 

من  وا�شتهزاء  دقة  اأكرث  ب�شورة  خال�شتها  �شياغة  بالإمكان  يكن  مل  اأنه  ويبدو  القرن”.  “�شفقة 
�شياغة فريدمان. واخلطوات اأحادية اجلانب التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بالتن�شيق مع احلكومة 

امل�شاعدات  القد�ش، وتقلي�ش  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة  املتمثلة يف نقل  “ال�شفقة”  الإ�رسائيلية قبل ن�رس 

اليمني  اأن  على  برهنت  اجلولن..  به�شبة  الأمريكي  بالعرتاف  وانتهاء  الفل�شطينية،  لل�شلطة 

الإ�رسائيلي واإدارة ترامب تو�شلوا اإىل تفاهمات متقدمة حول خطوات اأحادية اجلانب كا�شحة وغري 

للتغيري. قابلة 

حّق  بخ�شو�ش  غرينبالت  واملبعوث  فريدمان  ال�شفري  ت�رسيحات  اخلطوات  لهذه  اأ�شيفت  وقد 

ب�شاأن  بومبيو  الأمريكي  اخلارجية  وزير  وت�رسيح  الغربية،  ال�شفة  من  اأجزاء  �شّم  يف  “اإ�رسائيل” 
�رسعية امل�شتوطنات. يف مركز هذه التفاهمات يقف جهد اأمريكي - اإ�رسائيلي م�شرتك لإعادة تنظيم 

اإطار النقا�ش ال�شيا�شي وف�شل ق�شاياه الرئي�شية، ال�شيادة واحلدود والقد�ش والالجئني، عن املبادئ 

ور�شمي  جارف  �شّم  اإىل  الزاحف  ال�شم  من  والنتقال  الدويل،  القانون  وعن  الدولتني  حلل  امللزمة 

اأمريكي. وباعرتاف 

متبادلة  و�شيا�شية  تاريخية  حقوق  لهما  وطنيني  جتمعني  بني  جتري  تعد  مل  املقرتحة  “ال�شفقة” 
رحمتها  على  يعتمدون  ورعايا  �شيادية  دولة  بني  بل  �شيا�شية”،  عملية  لأي  الأ�شا�شي  “ال�رسط 
ورحمة دول راعية. وحتى لو اأن ال�شفقة كانت تقدم �رسيبة كالمية لفكرة الدولة الفل�شطينية، فاإن 

حتيد  ال�شفقة”  داخل  التي  “ال�شفقة  اأخرى،  بكلمات  م�شمونها.  من  تفرغها  ت�شعها  التي  ال�رسوط 

متاماً. “ال�شفقة” 

عند اإعالن الرئي�ش الأمريكي ترامب عن قراره نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�ش يف كانون الأول/ 

العملية  على  يوؤثر  لن  بالواقع”  لـ“العرتاف  خطوة  ال�شفارة  نقل  باأن  اأي�شاً  اأعلن   ،2017 دي�شمرب 

القن�شلية  واإغالق  ال�شفارة  نقل  بني  يربط  واحد  خط  ثمة  عملياً،  املدينة.  حدود  على  اأو  ال�شيا�شية 

جميع  على  “اإ�رسائيل”  ب�شيادة  العرتاف  عن  ترامب  اإعالن  واأخرياً  القد�ش،  �رسقي  يف  الأمريكية 

القد�ش، والقول باأن اجلدار هو خط احلدود، الذي يبقي نحو ثلث �شكان القد�ش الفل�شطينيني خارج 

حدود املدينة.

وجارف  اجلانب  اأحادي  اإكراه  هو  بالواقع”  “العرتاف  امل�شائل.  جميع  يف  الو�شع  هو  هكذا 

بني  للنزاع  الكبرية  ال�شورة  يحدد  الذي  العرتاف  وهو  واحد.  طرف  فيه  يرغب  الذي  لـ“الواقع” 

بتفاقم  يتمثل  ثابتاً  واقعاً  والفل�شطينيني  الإ�رسائيليني  على  حتكم  التي  والفل�شطينيني،  “اإ�رسائيل” 
و�شع ال�شادة واملحكومني. 
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من هنا، يجب القول باأنه ل توجد “�شفقة”، بل “ال�شفقة التي توجد داخل ال�شفقة”، التي عليها 

يجب اأن يجري النقا�ش.

2020/2/19 “هاآرت�س”، 

2020/2/20 القد�س العربي، لندن، 

قراءة ا�شت�رسافية لنتائج النتخابات الإ�رسائيلية... فايز اأبو �شمالة

واإمنا  التي ح�شل عليها كل حزب،  املقاعد  الإ�رسائيلية على عدد  النتخابات  نتائج  ل تقف قراءة 

الالفت يف نتائج النتخابات هو التحولت الفكرية وال�شيا�شية العميقة التي اأّثرت على نف�شية املجتمع 

الإ�رسائيلي، فاأعطى هذه النتائج التي ت�شتوقف كل مهتم بال�شاأن الإ�رسائيلي، وتفر�ش عليه اأن يقراأ 

اخلارطة احلزبية من حيث تاأثريها وتاأّثرها بال�شاحة الفل�شطينية:

و�شعوره  املت�شددة،  العامة  الإ�رسائيلية  ال�شيا�شة  لنجاح  الإ�رسائيلي  املجتمع  اطمئنان  اأولً: 

بالأمن والأمان، واإح�شا�شه بالثقة يف امل�شتقبل، وقد انعك�ش ذلك على عدد الأ�شوات املوؤيدة لنتنياهو 

�شخ�شياً، دون اللتفات لكل ق�شايا الف�شاد التي وجهت اإليه.

ال�شفة  اأر�ش  �شّم  يف  ال�شيا�شية  اأطماعه  حتقيق  على  قدرته  يف  الإ�رسائيلي  املجتمع  ِثقة  ثانياً: 

الغربية بال�رسعة املمكنة، ودون تلكوؤ، ول يتحقق ذلك دون �شخ�شية نتنياهو، ومع�شكر اليمني.

الأخرى  التكتالت  حماولت  كل  عجزت  والتي  املتطرفة،  اليمينة  الأحزاب  حتالف  قوة  ثالثاً: 

و�شا�ش،  الليكود،  حزب  بني  قائماً  التما�شك  فظّل  واملت�شّددين،  املتدينني  بني  والف�شل  اخرتاقها،  يف 

ويهدوت هتوراة، وحزب ميينا، وكاأنهم حزب واحد متعدد الروؤو�ش.

حزب  لتحالف  التطرف  يف  رئي�ش  كمناف�ش  لفان،  كاحول  حزب  حتالف  وه�شا�شة  �شعف  رابعاً: 

يف  نتنياهو  عليه  يراهن  ما  وهذا  جانت�ش،  بقيادة  اقتناع  وعدم  تفكك،  بوادر  ظهرت  وقد  الليكود، 

اإىل  اأ�شولهم  تعود  التي  رموزه  بع�ش  واحتواء  التكتل،  هذا  تفتيت  اإىل  ي�شعى  حيث  القادمة،  املرحلة 

الليكود. حزب 

فقد  للدولة،  قدمته  ومبا  وتاريخها،  الأحزاب،  مبا�شي  الإ�رسائيلي  املجتمع  اقتناع  عدم  خام�شاً: 

7 مقاعد فقط،  ت�شاءلت مكانة حزب العمل ليح�شل بال�رساكة مع حزب جي�رس وحزب مريت�ش على 

45 مقعداً قبل ع�رسات ال�شنني، وهنا يراهن نتنياهو على  بينما كان حزب العمل وحده يح�شل على 

ت�شكيل حكومته مع بع�ش الفارين من هذا التكتل.

املجتمع  معاقبة  اإىل  اإ�شارة  يف  ليربمان،  بزعامة  بيتنا”  “اإ�رسائيل  حزب  قوة  تراجع  �شاد�شاً: 

الإ�رسائيلي لأحد اأطراف اليمني، الذي كان �شبباً يف عدم ت�شكيل حكومة، وت�شبب يف تكرار النتخابات 

الثالثة. للمرة 
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وحّفز  العن�رسي،  الف�شل  قوانني  وتطبيق  الدولة،  بقومية  املنادي  املتطرف  اليمني  حّفز  �شابعاً: 

ر�شالة  يف  القرتاع،  �شناديق  اإىل  للخروج  العربي  املواطن  وحفز  التوحد،  على  العربية  الأحزاب 

دفاع عن الوجود املهدد بالقتالع، ف�شارت قوة الأحزاب العربية تفوق قوة حزب العمل، وجي�رس، 

ومريت�ش، و“اإ�رسائيل بيتنا” جمتمعة.

ثامناً: ما زال املجتمع الإ�رسائيلي يقراأ الواقع ب�شكل جيد، ويرف�ش التطرف الزائد عن احلد، فلم 

“اإ�رسائيل” العظيمة ن�شبة احل�شم. يعِط حلزب 

تا�شعاً: ما زالت الفر�شة قائمة لإجراء انتخابات كني�شت رابعة، طاملا مل تتدخل قوى عظمى، لها 

للرئي�ش  الإ�رسائيلي  الدعم  وتقدمي  الدين،  �شداد  على  قادرة  اإ�رسائيلية،  حكومة  ت�شكيل  يف  م�شلحة 

ترامب يف النتخابات الأمريكية.

عا�رساً: ل �شحة ملا يقال عن اإمكانية الطلب من الكني�شت للتوافق على رئي�ش وزراء يحظى بدعم 

ظّل  طاملا  ذلك،  على  للكني�شت  قدرة  فال  البع�ش،  يروج  كما  احلكومة،  بت�شكيل  يكلف  ع�شواً،   61

تبتلع  الذي  ال�شحر  طال�شم  ولديه  والدينية،  اليمنية  الأحزاب  حتالف  مفا�شل  بكل  مي�شك  نتنياهو 

فيها حية نتنياهو كل حيات الأحزاب الإ�رسائيلية.

موقع فل�شطني اأون لين، 2020/3/5

وداعاً للي�شار الإ�رسائيلي القدمي... حازم �شاغية

عقود  لثالثة  اأن�شاأها.  الذي  هو  يومذاك،  ماباي  العمل،  حزب  ي�شار؟  بال  “اإ�رسائيل”  يتخيَّل  من 

العمايل: بن غوريون، وجولدا مائري،  الي�شار  بيئة  الدولة جاءوا من  اأبرز رموز  ظلَّ يحكُمها وحده. 

ورابني، واألون، ودايان، وبرييز...

اليوم، هذا كلّه تاريخ. يف النتخابات الأخرية، نال كلٌّ من حزَبي الي�شار، العمل ومريت�ش، 3 مقاعد. 

هذا التحالف نف�شه ن�شاأ لتجنب الف�شيحة: األ يتجاوز احلزبان حاجز الـ 3 ، 25% من الأ�شوات الذي 

هو �رسط التمثيل النيابي.

امل�شكلة؟ اأين 

اإقامة الدولة.  اأكرث منه ا�شرتاكياً، هّمه  اأزمة تكيّف قاتلة: العمل، وقبله ماباي، قومي  اأولً،  هناك، 

الإن�شان  حقوق  والعرب.  اليهود  بني  امل�شاواة  اأي  ال�شرتاكي،  زعمه  من  الأدنى  احلّد  عن  يدافع  مل 

وحقوق املواطنني مل تكن على اأجندته. ثّم اإنه َمن بداأ ال�شتيطان بعد 67. عدم حتّوله من ي�شار قومي 

الأ�شكناز.  �شفوف  يف  القدمي  العمايل  عامله  �شمور  مع  ترافق  مدين  ي�شار  اإىل  ا�شتعماري  مرياث  ذي 

تقلّ�شت.  العمالية  وجمال�شها  اله�شتدروت  وموؤ�ش�شة  �شغرت،  التقليدية،  قاعدته  الكيبوتز،  بيئة 

قائد احلزب احلايل، عمري برييتز، النقابي ومغربي الأ�شل، ف�شل مراراً يف رهانه على ك�شب الفقراء 

وال�رسقيني يف �شواحي املدن. اأغلبهم �شوتوا لـ“الليكود”.
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احلزب بات يبدو قدمياً جّداً، تع�شف به الوجهة “العاملية” يف النزياح مييناً، التي راأيناها يف عدد 

من بلدان اأوروبا. هذا النزياح وجد تعزيزه يف التحّول الدميوجرايف. ال�شكان اأ�شبحوا اأكرث تقليدية، 

الأ�شكنازي  العلماين  الي�شار  والأ�شكناز.  ال�شفرديني  املزراحيم  بني  الختالط  تزايد  الأ�شباب  وبني 

�شار يبدو للكثريين ا�شتفزازياً يف علمانيته. ي�شح هذا خ�شو�شاً يف مريت�ش الذي تاأ�ش�ش �شنة 1992 

بالغ  ظّل  مريت�ش  لكن  واحلريات.  للحقوق  وبالن�شبة  العرب  حيال  تقّدماً،  العمل  اأفكار  تفوق  باأفكار 

النخبوية ل�شبان تل اأبيب. مل يغد حزباً ي�شارياً ليربالياً على نطاق وطني.

القاتل الثاين للي�شار نتنياهو. من جهة، حملته املكارثية واملنهجية لربط الي�شارية بخيانة الوطن. 

مناف�شه  بات  الآن  الي�شارّية.  “تهمة”  طالته  الالحق،  وخ�شمه  ال�شابق  دفاعه  وزير  ليربمان،  حتى 

بني جانت�ش ي�شارياً يتعاون مع الإرهابيني!

الأهم، اأن �شيا�شة نتنياهو و�شخ�شه �شبغا ال�شيا�شة عموماً بال�شعبوية. مل تعد اأولوية خ�شومه 

العدد  متزايدو  ي�شاريون  �شّوت  هكذا  اإطاحته.  ي�شتطيع  ملن  الت�شويت  بل  بديل  برنامج  اختيار 

لأحزاب “الو�شط” التي تراءى اأنها الأقدر على اإ�شقاطه.

قبالً، �شّوت ي�شاريون لـ“كادميا” الذي اأن�شاأه �شارون واأوملرت، وعا�ش من 2005 اإىل 2015، كما 

�شّوتوا لـ“هناك م�شتقبل”، ي�ش عتيد، كحزب “و�شطّي” يطمح اإىل متثيل الطبقة الو�شطى العلمانية. 

ينل  فلم  ليفني،  ت�شيبي  ال�شابقة  اخلارجية  لوزيرة  نف�شها،  لالعتبارات  �شّوتوا،   2009 �شنة  ويف 

“اأزرق  3. يتكّرر ال�شيء نف�شه الآن مع  13 مقعداً و“مريت�ش”  “العمل”، بقيادة اإيهود باراك، �شوى 
اأبي�ش” الذي غزا الطبقة الو�شطى يف معظم البيئات العمالية تقليدياً.

القاتل الثالث هو مو�شوع الحتالل والت�شوية، وا�شتطراداً عالقة “اإ�رسائيل” مبواطنيها العرب. 

من  م�شتفيداً   ،1999 �شنة  يف  باراك،  انتخاب  دون  يحل  مل   1995 �شنة  يف  رابني  اغتيال  اأن  �شحيح 

اأطاحت  املتبادلة،  الكراهية  2000، وتعاظم  له. لكن ف�شل كامب ديفيد يف �شنة  ت�شويت عربي كثيف 

بني  ال�شلة  هنا  اأو  باراك،  به  رّد  الذي  الأكرب  والعنف  الثانية  النتفا�شة  عنف  اأو�شلو.  م�رسوع 

عبارة  حكمتُهم  الأمنية،  بالهواج�ش  حمكومني  مييناً  ي�شارّيون  اندفع  بدورهم،  والعرب.  “العمل” 
مع�شكر  ت�شّدع  ذلك  اإىل  اأّمي”.  اأختار  والعدالة  اأّمي  “بني  اجلزائر:  حرب  اإّبان  ال�شهرية  كامو  األبري 

ننهي  املحتلّة  الأرا�شي  من  بالن�شحاب  تقول:  كانت  نظريته  الي�شاري.  الفقري  العمود  ذو  ال�شالم 

 احلروب. جتربة لبنان يف �شنة 2000 مل تخدم هذه النظرية. لقد ان�شحب الإ�رسائيليّون، لكّن مقاومة

“حزب اهلل”، املدعومة اإيرانياً و�شورياً، ا�شتمرت.

“اإ�رسائيل” ملواطنيها العرب: ل وجود لهم يف قيادة  الطالق مل يكن بال خلفيات م�شدرها معاملة 

العرب يف  اأحوال  اأف�شل من  اأحوالهم  اإذا كانت  اإّبان �شنوات حكمه. وعموماً،  الدولة  “العمل”، ول يف 
بلدانهم، فهذا ل يلغي اأنها اأ�شواأ من اأحوال اليهود الإ�رسائيليني.

م�شتقل  بهم،  خا�ش  متثيل  يف  الإ�رسائيليني  العرب  رغبة  تنامت  الهوّية،  م�شاألة  مع  بالت�شامن 

الذي  اجلماعاتي،  “اإ�رسائيل”  تكوين  وكذلك  ذلك،  على  يح�ّش  “اإ�رسائيل”  يف  و�شعهم  وموحد. 

الن�شبية. البالغ  التمثيل  انتخابياً  يعك�شه 
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هو  جديد  لوافد  العربي  الت�شويت  ارتفع  الت�شويت،  ن�شب  انخفا�ش  يف  مديد  تقليد  وبعد  هكذا 

“القائمة العربية امل�شرتكة”، 4 اأحزاب. “القائمة” ح�شدت يف النتخابات الأخرية 15 مقعداً، هو اأعلى 
واآذار/  املا�شي  اأبريل  ني�شان/  بني  النتخابات.  وتاريخ  تاريخها  يف  العربية  الأحزاب  حترزه  رقم 

العربي  الت�شويت  األفاً، كما ارتفعت ن�شبة   577 اإىل   337 مار�ش احلايل، ارتفع عدد امل�شّوتني لها من 

اليهودي  الي�شار  األف مقرتع يهودي ينتخبون   30 العربية  اأي�شاً �شّوت لالأحزاب   .%65 اإىل   49 من 

تقليدياً.

لتوطيد  م�رسوع  اإنها  نتنياهو.  يرّوج  كما  واإرهاب،  حرب  م�رسوع  لي�شت  امل�شرتكة”  “القائمة 
ال�شالم الأهلي وجعله اأ�شّد عدلً ودميومة، عرب مزيد من الندماج امل�شحوب بتو�شيع قاعدة التاأثري 

ما  اإّنه  نتنياهو.  اليوم  يخ�شاه  الذي  احلدث  هو  الفر�شة  هذه  على  القب�ش  احلكوميّة.  ال�شيا�شات  يف 

يفتح الباب ل�شيا�شات اأخرى قد تتجاوز الأحزاب واحلزبيات القدمية.

ال�رسق الأو�شط، لندن، 2020/3/18

اأكذوبة الي�شار الإ�رسائيلي... نبيل ال�شهلي

يف  الي�شارية  الأحزاب  ال�شيا�شية  والتحليالت  املقالت  من  كبري  عدد  تو�شيف  املتابع  يلحظ 

“اإ�رسائيل” على اأنها حمامة �شالم، وبناء على ذلك انحاز عدد كبري من املحللني العرب والفل�شطينيني 
“الليكود”  حزب  فوز  بعد  وخ�شو�شاً  “اإ�رسائيل”؛  يف  احلكم  �شدة  الي�شار  تبووؤ  �رسورة  فكرة  اإىل 

يف  “اإ�رسائيل”  يف  والي�شار  اليمني  يختلف  ل  وقت  يف   .1977 �شنة  �شيف  يف  الكني�شت  انتخابات  يف 

تعاطيهما مع الق�شية الفل�شطينية، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يتنكر الي�شار ال�شهيوين اأ�شا�شاً 

للحقوق الفل�شطينية ويدعم تلك الأفكار ويقوم اليمني بتنفيذها.

املوؤ�ش�س لدولة الحتالل

بال�شهيونية  نادى  لأنه  الإ�رسائيلي،  الي�شار  خانة  يف  الإ�رسائيلي  “ماباي”  حزب  ت�شنيف  مّت 

اأر�ش  عمال  “حزب  بالعربية  ويعني  “اإ�رسائيل”،  يف  املوؤ�ش�ش  احلاكم  احلزب  وهو  ال�شرتاكية، 

احلكم  وفر�ش  الفل�شطينيني  ترحيل  �شيا�شة  عن  الأول  امل�شوؤول  كونه  اإىل  بالإ�شافة  اإ�رسائيل”، 

الع�شكري القمعي على الأقلية العربية داخل اخلط الأخ�رس. وقد اأراد “ماباي” منذ البداية ال�شيطرة 

على اأكرب م�شاحة من فل�شطني، ف�شّن �شنة 1967 عدواناً جديداً احتل فيه ال�شفة الغربية وقطاع غزة، 

وبهذا مل يختلف عن اليمني ال�شهيوين الذي نادى طوال الوقت بحلم “اأر�ش اإ�رسائيل الكربى”.

يف الجتاه الإ�رسائيلي الداخلي، ي�شري اأكرث من حملِّل اإ�رسائيلي اإىل اأن الي�شار الإ�رسائيلي واملتمثل 

اأي�شاً.  ال�شيا�شية  احلياة  يف  وهام�شياً  فقط  للتنظري  �شالونات  ي�شار  اأ�شبح  العمل  بحزب  اأ�شا�شاً 

ال�شعوبة  من  بات   ،1991 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  �شهر  يف  مدريد  موؤمتر  انعقاد  بعد  اأنه  والالفت 

مبكان تو�شيف الأحزاب الإ�رسائيلية؛ فاإذا كان املعيار الرئي�شي لهذا التحديد هو الربامج ال�شيا�شية 

هذه  على  طراأت  كثرية  حتولت  فاإن  الفل�شطينيني،  مع  بـ“ال�شالم”  اخلا�شة  وبنودها  الأحزاب  لهذه 

اللتني  اأخرى على التو�شيف، حيث حدث خالل املعركتني النتخابيتني  اأ�شاف �شعوبة  الربامج مما 
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التي  الكني�شت  انتخابات  يف  وبالتحديد   ،1993 �شبتمرب  اأيلول/  يف  اأو�شلو  مبادئ  اإعالن  اتفاقات  تلتا 

 1999 1996، وكذلك انتخابات الكني�شت التي اأجريت يف �شهر اأيار/ مايو  اأجريت يف �شهر اأيار/ مايو 

نزوع كبري لهذه الربامج نحو و�شط ال�شاحة احلزبية ال�شيا�شية، �شواًء من ِقبل اأحزاب اليمني بزعامة 

“الليكود”، الرافعة للواء عدم التنازل عن اأجزاء من اأر�ش “اإ�رسائيل” الكربى، اأو من اأحزاب الي�شار 
بزعامة حزب العمل.

الي�شار  تال�شي 

راأى متابعون عودة حزب العمل خالل �شنة 1992 اإىل احلكم يف “اإ�رسائيل” مبثابة انقالب يف امل�شهد 

ال�شيا�شي، بعد خم�شة ع�رس عاماً من حكم اليمني. ما لبث اليمني اأن انتزع احلكم يف انتخابات 1996، 

اإ�رسائيلية يف  اأو�شاط  راأته بع�ش  باراك، فيما  اإيهود  1999 بزعامة  انتخابات  ثانيًة يف  الي�شار  ثم عاد 

الأق�شى يف  انتفا�شة  اندلع  الفل�شطينيني. وبعد  اإىل حّل تاريخي مع  حينه فر�شة تاريخية للتو�شل 

املتابع  يلحظ  اجلاري،  مار�ش  اآذار/  �شهر  بداية  يف   23 الكني�شت  انتخابات  اإىل  و�شولً   2000/9/28

 - جي�رس   - “العمل  حتالف  ا�شتحوذ  حيث  الإ�رسائيلي،  الي�شار  مع�شكر  ي�شمى  ملا  تام  �شبه  غياب 

الأمر  مقعداً،   120 البالغة  الإ�رسائيلي  الكني�شت  مقاعد  عدد  اإجمايل  من  فقط  مقاعد   7 على  مريت�ش” 

حزب  راأ�شها  وعلى  بالي�شار  املتابعني  من  الكثري  ينعتها  التي  الأحزاب  تال�شي  اإمكانية  يوؤكد  الذي 

العمل الإ�رسائيلي الذي كان من اأهم رموزه اإ�شحاق رابني و�شمعون برييز.

من املعروف اأن قادة “اإ�رسائيل” منذ احتالل ال�شفة والقطاع، ينادون بتحقيق ال�شالم مع العرب، 

املحتلة،  والعربية  الفل�شطينية  الأرا�شي  �شكان  �شّد  عدوانية  اأعمالً  فيه  ميار�شون  الذي  الوقت  يف 

قلب  ويف  الغربية  ال�شفة  عمق  يف  والليكود  العمل  حكَمي  فرتة  خالل  املحموم  ال�شتيطاين  والن�شاط 

مدينة القد�ش، دالة كربى على ذلك. 

من  اأي  على  الفل�شطينيني  ح�شول  دون  اأو�شلو،  اتفاقات  على  عاماً  وع�رسين  �شبعة  مرور  اإن 

ال�شيا�شية  الأطياف  بني  الروؤى  يف  كبرية  فجوات  توجد  اأنه ل  �شّك  دون  من  يثبت  الوطنية،  حقوقهم 

م�شتقبل  اإزاء  كبري،  حدٍّ  اإىل  املتقاربة  الإ�رسائيلية  الأحزاب  مواقف  عن  ناهيك  املختلفة،  الإ�رسائيلية 

واحلدود،  والالجئني  القد�ش،  ق�شية  منها  املقدمة  ويف  الأم،  الق�شية  اإطار  يف  اجلوهرية  الق�شايا 

الدولتني. وامل�شتوطنات وحل 

الإ�رسائيلية  الأحزاب  وت�شهدها  �شهدتها  وت�شظيات  �رسيعة  حتولت  ثمة  اإن  القول  ويبقى 

با�شتمرار، بالإ�شافة اإىل تال�شي اأحزاب، فثمة كتل و�شخ�شيات �شكلت اأحزاباً اأو ان�شمت اإىل اأحزاب 

اأخرى. وبغ�شِّ النظر عن ت�شنيفات الأحزاب ي�شارية، ميينية، اأو م�شميات اأخرى، هناك �شبه اإجماع 

اإىل  اإىل �شمها، بالإ�شافة  القد�ش و�شولً  الفل�شطينية وخ�شو�شاً  ا�شتمرار الحتالل لالأرا�شي  على 

اأر�شها، والأخطر من ذلك الإجماع الإ�رسائيلي على  تفاقم ظاهرة العن�رسية �شّد الأقلية العربية يف 

تر�شيخ يهودية “اإ�رسائيل” على الأر�ش.

موقع عربي 21، 2020/3/25
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معركة الوعي: مكانة املتدينني اأو رجال الدين عند العرب و“اإ�رسائيل”... د. عبد اهلل الأ�شعل

“اإ�رسائيل”  يف  بينهما  امل�شافة  ولكن  دين  ورجال  متدينون  العربي  العامل  يف  كما  “اإ�رسائيل”  يف 

الدين  رجال  عن  يختلفون  التدين  مبظاهر  ولي�ش  حقاً  فاملتدينون  العربي  العامل  يف  اأما  حمدودة 

الدين  ورجال  الر�شمي.  ورمبا  الجتماعي  والو�شع  املادي  للنفع  طلباً  بالدين  العمل  احرتفوا  الذين 

الإ�شالمي بالذات عندنا فريقان فريق اعت�شم بدينه و�شكت عن احلق خوفاً من بط�ش احلاكم وفريق 

له  فتفتح  ذلك،  يق�شد  وهو  بدنياه  اآخرته  فباع  هواه  ح�شب  الدين  وطّوع  احلاكم  ذهب  اإىل  انذب 

املحطات، ويندب يف كل منا�شبة، وتو�شع له املجال�ش، وتنهال عليه العطايا والنفحات.

الدين  رجل  وهو  الدولة  علمانية  �شّد  املتدين  اأن  ذلك  معكو�شة  ال�شورة  فاإن  “اإ�رسائيل”  يف  اأما 

ولذلك  امل�رسوع  لهذا  التوراة  ويطّوع  ال�شهيوين  امل�رسوع  اإىل  الدعوة  يف  تطرفاً  الأ�شد  وهو  املزعوم 

ال�شهيوين.  امل�رسوع  ن�رسة  يف  واأنفع  اأجدى  هو  مبن  يتفا�شلون  وكلهم  لل�شيا�شيني  �شنداً  يعّدون 

ورجال الدين يف “اإ�رسائيل” ل اأطلق عليهم اأنهم رجال دين؛ واإمنا هم غالة ال�شهاينة الذين يعبثون 

الديني  و�شعهم  وي�شّخرون  الدين  يطّوعون  كلهم  وامل�شلمني  الن�شارى  كزمالئهم  وهم  بالدين، 

للم�رسوع  خدمة  الدين  فيطّوعون  “اإ�رسائيل”  يف  الأحبار  اأما  �شخ�شية،  مكا�شب  على  للح�شول 

فهم  الأحبار  اأما  دينه،  ح�شاب  على  ل�شخ�شه  مكا�شب  على  يح�شل  امل�شلم  الدين  فرجل  ال�شهيوين، 

�شيا�شياً  اإجرامياً  ا�شتعمارياً  م�رسوعاً  يخدمون  احلقيقة  يف  ولكنهم  التوراة  يخدمون  اأنهم  يزعمون 

يتناق�ش مع اليهودية ومع التوراة احلقيقية. فرجال الدين عندنا وعندهم يتفقون يف اأمرين ويختلفون 

يف اأمرين. يتفقون يف ال�شعي اإىل النفع ال�شخ�شي عندنا والنفع الديني املوهوم عندهم، كما يتفقون يف 

احلر�ش على حتريف الن�ش عندهم وحتريف التف�شري عندنا اإذ ي�شتحيل حتريف الن�ش بعد اأن تعّهد 

اهلل يف القراآن الكرمي بحفظه. فرجال الدين يف ال�رسائع والكتب املقد�شة الثالثة حملوا الكتاب ولكنهم 

الفريق  الفريقني:  بني  هام  فارق  مع  اأ�شفاراً  يحمل  كاحلمار  جميعاً  فكانوا  اهلل  اأراده  كما  يحملوه  مل 

اليهودي والن�رساين حرفوا كتبهم ح�شبما اأخربنا القراآن الكرمي اأما القراآن فقد تعهد اهلل بحفظه من 

عبث اأهل الكتاب اأو اأهل القراآن وعبثهم ل نهاية له وهم يعلمون.

دعم  دام  ما  ال�شهيوين  امل�رسوع  اأعمدة  هم  “اإ�رسائيل”  يف  الدين  برجال  ي�شمون  من  اأن  املالحظ 

امل�رسوع واجباً دينياً وهم يدعون اإىل ذلك، فهوؤلء لهم دور مر�شوم يت�شافر مع ال�شعب الإ�رسائيلي 

يطّوعون  وهم  ال�شهيوين،  امل�رسوع  كامل  وحتقيق  الفل�شطينيني  اإهالك  على  الأقدر  ينتخب  الذي 

تعادي  اأن  الإ�رسائيلية  احلكومة  على  ال�شعب  من  فاأ�شبح  الغاية،  هذه  لتحقيق  وق�شاءهم  قوانينهم 

هوؤلء الأحبار الذين ي�شبقونها اإىل العامة يف التلبي�ش عليهم بالدين، واإمنا تت�شدى ال�رسطة لتجاوزات 

ال�شهيوين  احلكومة  برنامج  ت�شبق  الت�رسفات  فهذه  حكومي،  �شيا�شي  غطاء  يقابلها  ل  التي  هوؤلء 

املودة  لهم  تبذل  دميوقراطية  كحكومة  ولكنها  جتاوزاتهم  لوقف  حازمة  باأنها  احلكومة  فتتظاهر 

والرحمة ما داموا جميعاً من معني واحد، وبالطبع ت�شعد احلكومة عندما حتّث هذه اجلماعات على 

احتقار العرب وقتلهم والتمثيل بهم زعماً باأن هذه هي تعاليم التوراة لأن املذهب ال�شيا�شي للحكومة 

يلتقي مع هذا املذهب الديني يف �شلوك واحد من�شجم.
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اأما عندنا يف املنطقة العربية فيحدث العك�ش؛ ذلك اأن رجل الدين اإما م�شتاأن�ش للحاكم الذي يحظر 

القراآن  يف  اليهود  م�شاألة  اإثارة  ومتنع  وال�شيا�شيني  بل  الأحبار  اإ�شاءات  على  الرد  اأو  التعر�ش  عليه 

الكرمي، وهو ق�ش�ش حقيقي يظهر اأخالقهم املنا�شبة لليهودية. وكان ذلك معروفاً يف م�شلك ال�شادات 

بق�شة  حتفل  التي  البقرة  �شورة  يف  وبداأ  الكرمي،  القراآن  تف�شري  يف  بداأ  عندما  ال�شعراوي  ال�شيخ  مع 

الدعاء  من  امل�شاجد  يف  الأئمة  ُمنع  الإ�رسائيلية  امل�رسية  املودة  توثقت  وعندما  اليهودية،  مع  اليهود 

كفروا  الذين  واحد  وقت  يف  اليهود  ال�شهاينة  على  دعاء  اأنه  واحلق  اليهود،  على  والدعاء  للمقاومة 

تف�شري  على  يجروؤون  ول  غيظهم  فيكتمون  امل�شايخ  باقي  اأما  الكرمي،  القراآن  اأخربنا  كما  بالتوراة 

�شورة البقرة ب�شكل طبيعي.

واحلق اأن ال�شهاينة اليهود وغريهم �شّد اليهودية، و�شّد عي�شى والتوراة، و�شّد حممد والتوراة، 

وهم ي�شلكون م�شلك اليهود الذين لعنهم اهلل يف القراآن بكفرهم والتوائهم واأخالقهم، وذلك اأعتقد اأن 

اإ�رسار ال�شهاينة على اأن تكون “اإ�رسائيل” دولة يهودية خال�شة له تف�شريان؛ الأول، هو اأن ي�شتبعد 

داخل  من  العرب  ويطردون  فل�شطني  كل  على  اليهود  وي�شتوىل  فل�شطني  يف  العي�ش  من  الفل�شطينيني 

“اإ�رسائيل” ومن باقي الأرا�شي الفل�شطينية خارج “اإ�رسائيل”.

اأما التف�شري الديني لهذا الزعم الإ�رسائيلي، فهو اإ�رسار يهود “اإ�رسائيل” على اأن يعيدوا جت�شيد 

ونحن  التوراة  على  قائمة  دينية  دولة  يقيمون  اأنهم  النا�ش  ويوهمون  باهلل،  وكفرهم  اليهود  جرائم 

نعلم من القراآن الكرمي اأنهم حّرفوا التوراة وحّرفوا الَكلِم عن مو�شعه وي�شرتوا به اأثماناً قليلة. واإذا 

التوراة  ي�شتخدمون  لأنهم  ال�شيا�شيني؛  ر�شى  مو�شع  يكونوا  اأن  بّد  فال  الأحبار  حال  هو  هذا  كان 

كله،  العامل  يف  وامل�شلمني  للعرب  والكيد  الفل�شطيني  ال�شعب  �شّد  اجلرائم  لرتكاب  زوراً  واليهودية 

ويلجمون  وا�شنطن،  ر�شى  يف  طمعاً  امل�شهد  هذا  يف  “اإ�رسائيل”  يجامل  العرب  احلكام  بع�ش  ولكن 

م�شايخهم عن تب�شري النا�ش يف حقيقة اليهود، والفارق الوا�شع بينهم وبني اليهودية ح�شب الرواية 

التواطئ  هذا  ك�شف  وواجبنا  ال�شهاينة،  لليهود  العرب  احلكام  يقدمها  كربى  خدمة  وهذه  القراآنية، 

طريقاً  ي�شلكون  العرب  واحلكام  ال�شلطان  وم�شايخ  الأحبار  من  وكّل  ومقد�شاته،  اهلل  كتاب  على 

مناه�شاً للقراآن لي�شرتوا به ثمناً قليالً يف هذه الدنيا ال�شامية.

راأي اليوم، لندن، 2020/5/5

ملاذا تعار�س اأ�شوات �شهيونية �شّم ال�شفة الغربية؟... ملي�س اأندوين

دعا كاتب اأمريكي �شهيوين، يف مقال له، الإ�رسائيليني واأ�شدقاء “اإ�رسائيل” اإىل رف�ش قرار رئي�ش 

الفل�شطينية  الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  ملعظم  الأحادي  ال�شم  نتنياهو  بنيامني  الحتالل  دولة  وزراء 

الذي ن�رسته  املقال  اإ�رسائيل”. كان ممكناً جتاوز  لـ“دولة  اليهودية  الهوية  على  املحتلة، وذلك خوفاً 

تخ�ش�ش  متطرفاً،  ميينياً  تياراً  ميثل  بايب�ش  دانييل  كاتبه  اأن  خ�شو�شاً  تاميز،  النيويورك  �شحيفة 

م�شمون  اأن  اإل  و�شيطنتهم،  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  داعمي  من  والأكادمييني  الن�شطاء  مبهاجمة 

الرئي�ش  “ت�رّسع”  يف  يرون  ال�شهيوين،  اللوبي  يف  فاعل  وجناح  ليرباليني،  موقف  مع  يت�شق  املقال 
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الرئي�ش الأمريكي، ترامب، ونتنياهو خطراً على “اإ�رسائيل” نف�شها. ومن ذلك اأننا ن�شهد معار�شة اأو 

تخوفات عرّب عنها الكاتب ال�شهيوين “الليربايل” توما�ش فريدمان يف عدة مقالت، وكذا حتذيرات من 

ديني�ش رو�ش، وهو من اأهم املوؤثرين يف هند�شة املواقف الأمريكية �شنوات طويلة جتاه الفل�شطينيني، 

وزميله يف معهد وا�شنطن لدرا�شات ال�رسق الأدنى، دايفيد ماكوف�شكي، اأطلقاها بخ�شو�ش خطوات 

نتنياهو، والتي يعمل فيها على فر�ش القانون الإ�رسائيلي على م�شاحات وا�شعة من ال�شفة الغربية 

بعد �شّم امل�شتوطنات وغور الأردن اإىل الدولة ال�شهيونية. 

املخاوف التي مترر حتت عناوين احلر�ش على حل الدولتني واإنقاذ ما ت�شمى عملية ال�شالم، من 

فريدمان ورو�ش وماكوف�شكي ل تختلف، يف جوهرها، عما جاء يف مقال بايب�ش من �رسخٍة تقرتب 

من الرعب على هوية الدولة اليهودية، فمع الختالف املهم يف الديباجات، ي�شل جميعهم اإىل ا�شتنتاج 

اأن �شّم معظم الأرا�شي الفل�شطينية، مبا فيها القد�ش، من دون اأن ت�شبقه ترتيبات معينة، يوؤدي اإىل 

يجعل  ال�شم  اإن  مقاله،  يف  بايب�ش،  يكتب  ال�شهيوين.  امل�رسوع  تن�شف  قد  القومية  ثنائية  دولة  قيام 

وفيما  الدولة.  يهودية  تنتهي  وبذلك  واقعاً،  اأمراً  للفل�شطينيني  الإ�رسائيلية  اجلن�شية  منح  فكرة  من 

يغلف توما�ش فريدمان مقالته عن املو�شوع بالتنظري لعملية “�شالم” دائمة، و�رسورة اإقامة دولة 

فل�شطني، فاإنه ل يعار�ش فكرة �شّم اأغلب امل�شتوطنات، لكنه يرى مع�شلة يف عدم التو�شل اإىل موافقة 

ي�شكل  اإذ  الإ�رسائيلية،  الدولة  باقي  عن  العرب  الفل�شطينيني  ف�شل  يوؤمن  ترتيب  اإىل  اأي  فل�شطينية، 

الدولة  فت�شبح  فريدمان،  يحاجج  كما  “اإ�رسائيل”،  على  وجودياً  خطراً  القومية  ثنائية  دولة  قيام 

الإ�رسائيلية،  الع�شكرية  لال�شتخبارات  ال�شابق  للرئي�ش  بقول  ذلك  يف  م�شت�شهداً  واقعاً،  اأمراً  الثنائية 

عامو�ش يدلني.

بومبيو،  مايك  الأمريكي،  اخلارجية  وزير  اأعطى  اأن  بعد  جديداً،  بعداً  املخاوف  هذه  اأخذت  وقد 

اأ�شبوعني، اأن  اأرا�شٍ فل�شطينية يف ال�شفة الغربية، باإعالنه، قبل  ال�شوء الأخ�رس لنتنياهو ببدء �شّم 

هذا القرار �شاأن داخلي اإ�رسائيلي، لكن ا�شتعجال نتنياهو البدء باخلطوات العملية ا�شتفز نقا�شاً جّدياً 

يف الأو�شاط ال�شهيونية املوؤثرة يف وا�شنطن عن تداعيات ذلك على هوية الدولة اليهودية، خ�شو�شاً 

اأن ما ت�شمى “�شفقة القرن”، اأو خطة ترامب - نتنياهو، حتدثت عن مفاو�شات مع الفل�شطينيني يف 

مرحلة لحقة، لتنظيم و�شع الف�شل النهائي لل�شكان، من دون اإنهاء ال�شيطرة الإ�رسائيلية.

فراأينا  الوقت،  ي�شيعا  مل  وماكوف�شكي،  رو�ش  وخ�شو�شاً  وا�شنطن،  معهد  كهنة  اأن  ويبدو 

الأحادي  ال�شم  الكيان، ديفيد فريدمان، يعلن معار�شته  الأمريكي لدى  لل�شفري  بدا غريباً  ت�رسيحاً 

اجلانب الكامل والفوري للم�شتوطنات وغور الأردن. واملذكور من بني اأ�شد املوؤيدين لال�شتيطان، وقد 

اأو�شح اأن اخلطوات الإ�رسائيلية يجب اأن تتبع عملية ر�شم خريطة ي�شعها مفاو�شون من اجلانبني، 

الأمريكي والإ�رسائيلي، ومن ثم تعر�ش على الفل�شطينيني. مبعنى اأدق، اإنه يعار�ش خطواٍت اأحادية 

حدود  تر�شيم  يف  الفل�شطينيني  م�شاركة  عن  يتحّدث  يكن  ومل  الأمريكي،  الطرف  ت�شتبعد  اجلانب 

على  التفاو�ش  لهم  يحق  واقع،  اأمٍر  خريطة  باعتبارها  الفل�شطينيني  على  عر�شها  ثم  ومن  ال�شم، 

فر�شها  ويتم  والإ�رسائيلي  الأمريكي  الطرفان  ي�شعها  التي  باخلريطة  امل�شا�ش  دون  من  امل�شاحة، 
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اإىل  وماكوف�شكي  رو�ش  قدمها  روؤية  ومع  ترامب،  خطة  مع  متاماً  يت�شق  وهذا  الفل�شطينيني،  على 

يف   ،2016 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين  يف  بالرئا�شة  ترامب  فوز  بعد  مبا�رسة  احلالية،  الأمريكية  الإدارة 

اإطار اإحياء ما ت�شّمى عملية “ال�شالم” وبهدف اإقامة كيان فل�شطيني، ي�شتطيع الفل�شطينيون ت�شميته 

وفر�ش  اليهودية  امل�شتوطنات  من  الكربى  للتجمعات  الإ�رسائيلي  ال�شم  من  جتعل  فل�شطينية،  دولة 

م�رسوعة  معلنة  املوعودة،  الدولة  فيها  مبا  الفل�شطينية،  الأرا�شي  كل  على  الإ�رسائيلية  ال�شيادة 

التي و�شعاها، يف مقال حتذيري من  باملبادئ  التذكري  اإىل  و�رسعية. ولذا �شعى رو�ش وماكوف�شكي 

اأن ما يفعله نتنياهو يوؤدي اإىل تقوي�ش حل الدولتني.

اأمريكياً  و�شيطاً  دوره  اأثناء  يف  الإ�رسائيلي،  املوقف  بتمثيله  عرف  الذي  رو�ش  ديني�ش  ي�شبح  اأن 

بني الفل�شطينيني والإ�رسائيليني بعد اتفاق اأو�شلو يف �شنة 1993، مدافعاً عن قيام الدولة الفل�شطينية، 

غطاء  عن  يتحدث  رو�ش،  لكنه،  فل�شطينية،  كينونة  اأي  معار�شي  اأ�شّد  من  كان  فقد  غريبة،  مفارقة 

التاريخية، فم�شمى دولة  اأر�ش فل�شطني  ال�شهيوين على كل  ي�شّمى دولة ل�رسعنة �شيادة الحتالل 

يجعلها خطة للت�شويق يف العامل العربي والعامل، ا�شتغاللً لالإجماع الدويل على الدولتني، ففي نهاية 

الأمر لن يبقى من الدولة اإل ال�شم.

اخلطة  اأي  ترامب،  خطة  خطاب  يف  م�شتوى،  اأي  على  والفل�شطينيون،  العرب  ينخرط  األ  املهم 

واملطلوب  وامل�رسوعة.  التاريخية  الفل�شطينية  احلقوق  على  الرتكيز  واإمنا  الأمريكية،  الإ�رسائيلية 

الإ�رسائيلي، فامل�شّميات كلها  الأمريكي -  اأولً و�شع روؤية فل�شطينية تتجاوز كل حمّددات اخلطاب 

لي�شت اأكرث من قناع زائف مل�رسوع كولونيايل عن�رسي، يحاولون تنفيذه لإعالن انت�شارهم النهائي 

امل�رسوع  اإكمال  اإىل  ي�شعى  الإ�رسائيلي   - الأمريكي  وامل�رسوع  الفل�شطيني.  ال�شعب  وا�شت�شالم 

الق�شية  جذور  اإىل  يعيدنا  حتّرري  مب�رسوع  اإل  الأخري  مواجهة  ميكن  ول  واإنقاذه،  ال�شهيوين 

ل  ال�شهيوين  للم�رسوع  الكامل  الن�رس  ولكن  الحتالل،  حتت  التاريخية  فل�شطني  فكل  الفل�شطينية، 

يكون اإل بقبول الفل�شطينيني بالهزمية. وهذا ما يكتبه دانيال بايب�ش يف مقاله املذكور اأعاله، اأن على 

الفل�شطينيني العرتاف بهزميتهم، وكان وا�شحاً دائماً يف روؤيته باأنه ل حل و�شطاً. اإنه يتحّدث بحقيقة 

اإحاليل  ا�شتعمار  عن  نتحدث  ونحن  لال�شتعمار،  مواجهة  ول  جتميل،  اأي  دون  من  امل�شتعمر  هوية 

عن�رسي ل ُيواجه اإل بخطاب وم�رسوع حترريني، يكمالن م�رسوع التحرر الوطني الفل�شطيني من 

دون جماملة اأو مهادنة.

العربي اجلديد، لندن، 2020/5/11 

“الهرجمدونيون” قادمون...  د. يو�شف احل�شن

ين�شبها  والتي  وخطلها،  الالهوتية  التاأويالت  ملخاطر  واملجتمعية،  ال�شيا�شية  النخب  تتنبه  مل 

اإىل الدين امل�شيحي، من اأجل ت�شويغ مواقفهم ال�شيا�شية الداعمة للنظام  “م�شيحانيون مت�شهينون” 
الإ�رسائيلي. ال�شتيطاين  العن�رسي 

خال�ش  يف  والعامل،  الإن�شان  خال�ش  اخلال�ش،  مفهوم  املتطرفة،  الإنيلية  التيارات  اختزلت 

تنتهي  كارثية،  حربية  م�شتقبلية  وبروؤية  واخلرافات،  بالأ�شاطري  مكتنزة  قاعدة  وعلى  “اإ�رسائيل” 
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بحرب حتمية هي حرب “هرجمدون”، والتي ل تبقي ول تذر، انت�شاراً واإنقاذاً، هكذا تقول الروؤية، 

ل�شعب اختاره “الرب”، وهو نف�شه “الرب” الذي �شيكون بجانب الذين يدعمون وميولون ويدافعون 

عن “�شعبه املختار”، يف “الأر�ش التي اأعطاها لهم” والتي متتد من “نهر م�رس اإىل النهر الكبري”.

الوحدة  درا�شات  مركز  عن  �شدر  كتاب  يف  للدكتوراه  اأطروحتي  ن�رست  عقود،  ثالثة  نحو  قبل 

العربية بعنوان “البعد الديني يف ال�شيا�شة الأمريكية جتاه ال�رساع العربي الإ�رسائيلي”.

يف  يل  حما�رسة  ن�ش  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  الإمارات  مركز  ن�رس   ،2002 �شنة  ويف 

ال�شيا�شة  يف  امل�شيحية  الأ�شولية  تاأثري  يف  درا�شة  النحياز:  “جذور  العنوان  حمل  كتاب  يف  املركز، 

الأمريكية جتاه الق�شية الفل�شطينية”، وكنت قد قدمت تلك املحا�رسة يف م�شاء يوم الثالثاء املوافق يف 

2001/9/11، وهي ليلة التفجريات الإرهابية التي �رسبت برَجي مركز التجارة العاملي يف نيويورك، 

يف  اأمريكية  حروب  واأعقبتها  الب�رس،  اآلف  واأ�شيب  فيها  وقتل  اأخرى،  اأمريكية  حكومية  ومباين 

اليوم،  حتى  م�شتعلة  زالت  ما  وفو�شى  الدموي،  العنف  من  دوامات  واأثارت  والعراق،  اأفغان�شتان 

ت جمرى تاريخ �شعوب واأقاليم كثرية. واأوجدت اأحداثاً �شيا�شية وع�شكرية غريَّ

منظمة  وتيارات  قوى  وعن  اخلارجية،  ال�شيا�شة  يف  الديني  البعد  عن  اأحتدث  اأن  غريبة،  م�شادفة 

الديني  البعد  ملخاطر  الظهر  اإدارة  فاإن  املوؤ�شف،  من  لكن  التفجريات،  يوم  يف  وهناك،  هنا  ومتطرفة، 

والتاأويالت  بالأ�شاطري  مليئة  الإميانية  حمولته  كانت  اإذا  وخ�شو�شاً  وال�شيا�شيات،  احلروب  يف 

واخلرافات، وبالعنف والإذعان والعن�رسية.

ل يحتاج املرء اإىل كثري من العناء، ليدرك اأن تغليب البعد الديني يف �شيا�شات اجلماعات ال�شيا�شية 

اأخالقيات  ويهز  الدويل،  النظام  قواعد  يزعزع  �شواء،  حدٍّ  على  والكربى  ال�شغرى  الدول،  اأو 

الدميوقراطية، وميهد لزلزل ُتغِّري حتى الطريقة التي اعتاد العامل التفكري فيها طوال القرون ال�شابقة، 

حول ال�شيا�شة، واحلدود، وال�شيادة، والفكر، والقيم، والقانون الدويل الإن�شاين، والتعاي�ش ال�شلمي 

بني الب�رس والأقوام وامللل والنحل.

عدُت يف الأيام الأخرية اإىل اإعادة قراءة للكتابني املذكورين، م�شتح�رساً لقاءات ومناظرات وندوات 

حول هذا املو�شوع، وكيف كان “�شيا�شيون عرب” وعلماء، يبدون جهالً اأو تب�شيطاً خمالً يف اإدراك 

العالقات  وعلى  الب�رس،  اأرواح  على  الداهم  وخطرها  واملتع�شبة،  العنيفة  التيارات  هذه  وُكنه  جذور 

الإن�شان  حقوق  وعلى  املختلفة،  والثقافات  املعتربة  واملعتقدات  الأديان  اأتباع  بني  املتبادلة  ال�شلمية 

وكرامته والتي هي قيمة اأ�شبق من كل انتماء اأو هوية ح�شارية، وهي ح�شانة اأولية لالإن�شان، ثابتة 

مه خالقه وجعله خليفة له يف اأر�شه. له بو�شفه اإن�شاناً، كرَّ

الأ�شبق  الأمريكي  الرئي�ش  عهد  يف  الالهوتية  التيارات  لهذه  الثاين  ال�شعود  فرتة  ا�شتح�رست 

 بو�ش البن، حينما كانت القوة املوؤثرة مع اليمني املتطرف اجلديد، يف قرار غزو العراق واحتالله يف

لليد  مفاتيحه  و�شلم  موارده،  وهدر  العراق  اأدمى  طائفي  �شيا�شي  نظام  وتاأ�شي�ش   ،2003 �شنة 

الإيرانية، واأكالفه من ال�شحايا ل حت�شى.



188

دور تيار ال�سهيونية الدينية وتاأثريه على ال�سيا�سة الإ�سرائيلية 2020–2022

وخ�شو�شاً  ريجان،  الأ�شبق  الرئي�ش  عهد  يف  التيارات  لهذه  الأوىل  ال�شعود  فرتة  اأي�شاً  تذكرت 

تنامي قوة وتاأثري “الكني�شة الأ�شولية املتطرفة املرئية” والتي امتلكت ثروات هائلة وحمطات تلفزة 

دعماً  ن�شطة  �شغط  جماعات  واأ�ش�شت  فولويل،  جريي  للق�ش  احلرية”  “جامعة  اأبرزها  وجامعات 

اليهودي  اللوبي  على  وتاأثريها  واإمكانياتها  بقدراتها  تفوقت  ومنظمات  وموؤ�ش�شات  لـ“اإ�رسائيل”، 

املعروف “اأيباك”، وراأت يف قيام “دولة اإ�رسائيل” وجتمع يهود العامل فيها، واحتالل القد�ش، وعّدها 

“نهاية  لقرتاب  واإ�شارات  حقيقية”  �شارت  التوراة  “نبوءات  اأن  على  عالمات  هي  اأبدية  عا�شمة 

الأزمنة” واقرتاب العودة الثانية املنتظرة للم�شيح عليه ال�شالم!!

القرن”، ومتحي�ش لآليات عر�شها، وما  “�شفقة  تاأمل وفح�ش لفكرة  واليوم، حينما نقف وقفة 

تاريخ  لطم�ش  حماولة  يف  الفكرة،  تظلل  التي  الداكنة  ال�شحب  وتلك  واأهدافها،  وتناق�شاتها  ورائيتها 

الدويل،  القانون  �رسعة  لإلغاء  و�شائن  حمموم  �شعي  اإىل  بالإ�شافة  حقوقه،  وانتهاك  عربي،  �شعب 

واملعباأ  املتع�شب  الالهوت  ي�شيطر  حينما  وخيمة،  �شتكون  العواقب  اأن  يتبني  الدولية،  والقرارات 

التوجهات  هذه  مثل  واأن  الدولية،  اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  القرار  �شناعة  مفا�شل  على  بالأ�شاطري 

ويوؤجج  ال�شهيوين،  التطرف  غالة  اإل  املطاف  نهاية  يف  يخدم  ل  الالهوتي  والفتعال  واملرويات 

ال�رساعات يف ال�رسق الأو�شط.

اأمام  الأبواب  �شتفتح  لكنها  فح�شب،  “ال�شالم”  لفكرة  وموؤذية  م�رسة  لي�شت  القرن”  “�شفقة 
مع  وتتناق�ش  ح�شيف  وغري  اأخالقي  غري  اأمر  هي  وبالتاأكيد  العظيمة”،  هرجمدون  “حرب  نبوءة 

الإميان امل�شيحي ال�شحيح، ول يقل ت�رسف اأ�شحاب ال�شفقة اجلائرة عن ت�رسف الالوي يف ق�شة 

وتركه  له،  يكرتث  ومل  الفل�شطيني،  اأر�شاً،  املطروح  املجروح  على  َمرَّ  الذي  ال�شالح،  ال�شامري 

ي�شارع املوت، )اإنيل لوقا 32:10(.

2020/5/13 اخلليج، ال�شارقة، 

خطة ال�شم: من روؤية ميينية �رسفة اإىل توافق اإ�رسائيلي... د. عدنان اأبو عامر

الإ�رسائيليني  لكن  الإ�رسائيلية،  ال�شم  خطة  جتاه  اخلارج  من  القادمة  النتقادات  من  الرغم  على 

م�شتقبل  حول  الأيديولوجي  اجلدل  ينتهي  بحيث  تنفيذها،  حول  توافقاً  معظمهم،  يف  يظهرون، 

كامب  اتفاقية  توقيع  بعد  امل�رسية  �شيناء  عن  التخلي  مّت  اأن  بعد  لأنه   ،1967 �شنة  املحتلة  الأرا�شي 

ديفيد يف �شنة 1979، فقد ن�شاأ هناك اإجماع اإ�رسائيلي حول الأهمية الأمنية له�شبة اجلولن ال�شورية، 

حيث يوؤيد اأكرث من 70% منهم احلفاظ على ال�شيطرة عليها، وعززت الأزمة الداخلية يف �شورية هذه 

املواقف.

لي�شع   ،2019 يف  اجلولن  مرتفعات  على  الإ�رسائيلية  بال�شيادة  املتحدة  الوليات  اعرتاف  وجاء 

منه اجلانب  اأحادي  الن�شحاب  بعد  خالف  مو�شع  غزة  قطاع  يعد  مل  وباملثل،  مكانها،  يف   الق�شية 

�شنة 2005 �شمن خطة النف�شال بقيادة اأريل �شارون، اأما فيما يتعلق بال�شفة الغربية، فهناك اأغلبية 

توؤيد الحتفاظ بالكتل ال�شتيطانية والقد�ش، احلرم القد�شي على وجه اخل�شو�ش، وغور الأردن.
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اأن  ك�شف  والأمن  لال�شرتاتيجية  القد�ش  معهد  اأجراه  حديثاً  اإ�رسائيليّاً  ا�شتطالعاً  اأن  العلم  مع 

70% بني اجلمهور اليهودي الأو�شع، يف�شلون تو�شيع  60% من الإ�رسائيليني، واأكرث من  اأكرث من 

يف  الأردن  غور  دمج  لتف�شل  للكني�شت  احلالية  الرتكيبة  وجاءت  املناطق،  لهذه  الإ�رسائيلي  القانون 

“اإ�رسائيل”.

عن  بالنف�شال  بالرغبة  مدفوعة  جاءت  الفل�شطينيني  مع  اأو�شلو  عملية  اأن  ا�شتح�شار  ميكن  هنا 

املناطق العربية ذات الكثافة ال�شكانية العالية، و�شكل اإن�شاء ال�شلطة الفل�شطينية يف �شنة 1994 تق�شيماً 

واقعياً، واإن كان فو�شوياً، وهناك عدد قليل جداً من الإ�رسائيليني الذين يدافعون عن ا�شتعادة مدن 

الغربية. ال�شفة 

عالوة على ذلك، قامت “اإ�رسائيل” ببناء جدار الف�شل العن�رسي يف ال�شفة الغربية يف �شنة 2002 

املراكز  من  الإ�رسائيلي  الن�شحاب  على  لت�شميم  ي�شري  ما  حمتملة،  م�شتقبلية  حدوداً  ي�شكل  كي 

ال�شكانية الفل�شطينية، ووفقاً ل�شتطالع اأجراه موؤ�رس ال�شالم يف �شنة 2018، يعتقد ن�شف اجلمهور 

الدولتني  حل  اأن  يعتقدون  لكنهم  م�شتقلة،  دولة  ي�شتحقون  الفل�شطينيني  اأن  الإ�رسائيلي  اليهودي 

م�شتحيالً. �شيكون 

ل�شالح  عنها  التخلي  �شيتم  التي  الأر�ش  م�شاحة  حول  يرتكز  اليوم  الدائر  الإ�رسائيلي  اجلدل 

يف  ولكن  الأيديولوجي،  املنطق  يف  و�شعها  يتم  مل  الأكرب،  للجزء  فبالن�شبة  الفل�شطينية،  ال�شيطرة 

اأنهم عالقون يف �رساع  “اإ�رسائيل”، فاإن الإ�رسائيليني يفهمون  تقييم براجماتي ملا هو مطلوب لأمن 

اأن  يجب  اليهودية  الدولة  اأن  فكرة  مع  كبري  حدٍّ  اإىل  يت�شاحلون  وباتوا  الفل�شطينيني،  مع  ماأ�شاوي 

وموؤمتر   ،2000 �شنة  ديفيد  كامب  مفاو�شات  ف�شل  وجاء  املنظور،  امل�شتقبل  يف  “ب�شيفها”  تعي�ش 

2014، ليعزز ال�شعور الإ�رسائيلي بعدم  2007، ومقرتحات كريي - اأوباما يف  �شنة   اأنابولي�ش �شنة 

وجود خيار مع الفل�شطينيني.

ال�شتخال�ش النهائي اأن انتقادات اأق�شى الي�شار يف “اإ�رسائيل” واخلارج على اإجماع الإ�رسائيليني 

دفعت  الفا�شلة  اأو�شلو  بعملية  املرتبطة  الإ�رسائيلية  الأطراف  لأن  تطبيقها،  يف  يوؤثر  لن  لل�شم  املوؤيد 

انتخابياً باهظاً، وفق النتائج النتخابية الأخرية للكني�شت. ثمناً 

موقع فل�شطني اأون لين، 2020/6/3

هل ينقذ امل�شيحانيون اليهود “اإ�رسائيل” من جنون ترامب؟!... �شاوؤول اأرئيلي

يف  واأع�شاء  “ي�شع”  جمل�ش  وروؤ�شاء  املتطرف  القومي   - امل�شيحاين  اليمني  اأحزاب  يعار�ش 

بذرائع  الدولتني  حل  يعار�ش  من  كل  وعورة  عوراتهم  جمدداً  ويك�شفون  ترامب  مبادرة  “الليكود” 
لهذا  امل�شيحاين،  اإميانهم  من  ينبع  الدولتني  حل  ورف�شهم  العيون.  اإدارة  خالل  من  اأحياناً  خمتلفة، 

اأنه على  اأن ي�شمح بوجود هذا احلل. ولي�ش �شدفة  اتفاق ميكن  اأو  اأي ظرف  راأيهم ل يوجد  ح�شب 

طول النزاع بني “اإ�رسائيل” والفل�شطينيني هم متم�شكون مبوقفهم الراف�ش، ومل يطرحوا يف اأي يوم 

بديالً، با�شتثناء بديل مي�ش باحللم ال�شهيوين لدولة دميوقراطية مع اأغلبية يهودية.
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ب�شورة مبدئية، اأعطى جارد كو�شرن، م�شت�شار و�شهر ترامب، لنتنياهو وال�شفري ديفيد فريدمان 

وال�شفري رون ديرمر وم�شت�شاريهم من امل�شتوطنات، �شيكاً مفتوحاً موقعاً با�شم الرئي�ش الأمريكي. 

وبقي عليهم فقط كتابة كل ما يخطر ببالهم. مبادرة ترامب التي تقوم على الرواية القومية املتطرفة - 

يف  امل�شيحانيون  املتطرفون  القوميون  طرحها  التي  واملطالب  الدعاءات  لكل  ت�شتجيب  ال�شتيطانية 

من  كبرياً  لكن عدداً  املفاو�شات،  اأو مع هدف  الطرفني  تتفق مع مواقف  التي مل  اأو�شلو،  فرتة عملية 

الإ�رسائيلي �شدقهم ب�شهولة. اجلمهور 

اأمنية.  لعتبارات  الأردن  غور  عن  التنازل  ميكن  ل  باأنه  امل�شيحانيون  املتطرفون  القوميون  قال 

وترامب، الذي ل يرى الإيجابيات الأمنية الكامنة يف اتفاق ال�شالم مع الأردن، يقرتح اأن يتم �شّم كل 

اأيدي  يف  اأو  الفل�شطينيني  اأيدي  يف  “اإ�رسائيل”  اأمن  و�شع  ميكن  ل  اإنه  قالوا  وقد  لـ“اإ�رسائيل”.  الغور 

طرف ثالث - ترامب، الذي ل يعرف احلقوق “الأ�شيلة” املمنوحة لكل دولة من خالل كونها دولة، 

“اإ�رسائيل” ال�شيطرة على كل احلدود الفل�شطينية، وال�شالحية الأمنية ال�شاملة على  اأيدي  و�شع يف 

كل املنطقة، وامل�شوؤولية الأمنية عن اجليوب الإ�رسائيلية التي �شتبقى يف املناطق الفل�شطينية، وكذلك 

�شيتم �شمها، مبا يف ذلك حماور  التي  الإ�رسائيلية  املناطق  �شتبقى يف  التي  الفل�شطينية  على اجليوب 

ومنطقة  عيبال،  وجبل  حت�شور،  باعل  قاعدة  ال�شرتاتيجية،  الأربعة  املواقع  فيها  مبا  اليها،  احلركة 

ال�شيطرة على كل املجال اجلوي،  اأي�شاً  “اإ�رسائيل”  اأيدي  اأبقى يف  مت�شدوت يهودا، وهار غيلو. وقد 

واملجال البحري، والف�شاء الإلكرتومغناطي�شي، وال�شيطرة الكاملة على جميع املعابر احلدودية.

قالوا اإن القد�ش غري قابلة للتق�شيم - ترامب الذي بالن�شبة له يبداأ تاريخ القد�ش منذ  �شنة 1967، 

اأبقى حتت �شيادة “اإ�رسائيل” �شطَري املدينة مبا يف ذلك البلدة القدمية واحلرم، وحتى اأنه ف�شل عنها 

100 األف فل�شطيني الذين يعي�شون يف الحياء املهملة التي تقع خلف اجلدار الأمني والتي �شماها  الـ 

“القد�ش”، �رسقي القد�ش. جلهله 

وقالوا اإن البالد �شتغرق بالالجئني الفل�شطينيني - ترامب الذي يتجاهل متاماً الرواية الفل�شطينية 

الفيتو على عدد  “اإ�رسائيل” حق  اأيدي  اأنه ترك يف  “اإ�رسائيل”، وحتى  اإىل  اأي عودة لالجئني  يرف�ش 

الالجئني الذين �شيعودون اىل املناطق الفل�شطينية.

وقالوا اإنه ممنوع اإخالء اأي م�شتوطنة - ترامب الذي ل يعرتف باملواثيق والقرارات الدولية اقرتح 

�شمهم  �شيتم  الباقون  امل�شتوطنني،  من   %96 مع  ال�شفة  اأرا�شي  من   %30 لـ“اإ�رسائيل”  ي�شم  اأن 

فل�شطني  اإيجاده حدوداً جديدة مع  الأخ�رس. هذا من خالل  14% فقط داخل اخلط  كجيوب، مقابل 

الإ�رسائيلي  “اإ�رسائيل”، والتي �شتجرب اجلي�ش  اأ�شعاف من كل حدود  الأطول بثالثة  وهي احلدود 

كلّه على اأن يتحول اإىل حر�ش حدود.

اأن تكون جزءاً من ال�شفقة - ترامب الذي ل يفهم  “اإ�رسائيل” يجب  اإن الأقلية العربية يف  وقالوا 

األفاً   150 اإىل فل�شطني. وح�شب خطته  اإ�رسائيلي عربي  األف   160 “مواطنة” اقرتح نقل  معنى مفهوم 

اآخرين مر�شحون للنقل.

ترامب  بلورها  التي  ال�شفقة،  اأن  من  امل�شتوطنني  غ�شب  هي  ال�شلف،  نقول  ولن  املفارقة،  قمة 

الفل�شطينية. وب�شبب  بـ“الدولة”  “اإ�رسائيل”  باأن تعرتف  الفل�شطينيني، م�رسوطة  نتنياهو بدون  مع 
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ال�شفقة  ح�شب  ين�شاأ  اأن  ميكن  الذي  املوهوم  الفل�شطيني  الكيان  “دولة”  ي�شمي  ترامب  فاإن  غبائه، 

بدون حدود خارجية، وبدون �شيطرة على اجلو والبحر، وبدون عا�شمة، وبدون م�شوؤولية اأمنية، 

موا�شالتي  توا�شل  ذات  تكون  مناطق  خم�ش  على  ال�شالح  ومنزوعة  م�شتقل،  اقت�شاد  وبدون 

للحاخام  الغريب  التف�شري  على  يقوم  امل�شيحانيني  املتطرفني  القوميني  موقف  لأن  وهذا  م�شطنع. 

يهودية  �شيادة  حتت  وو�شعها  كاحتاللها  البالد  يف  العي�ش  و�شايا  ترجم  الذي  نحمان،  بن  مو�شه 

مرنا بوراثة هذه البالد التي اأعطاها اهلل لآبائنا. ولن نرتكها يف اأيديهم اأو اأيدي غريهم من الأمم 
ُ
“باأننا اأ

يف اأي جيل من الأجيال”.

التي  ال�شغرية  م�شتوطنة   17 الـ  بتحويل  الدعاء  هو  ذلك  من  اأقل  لي�ش  الغ�شب  يثري  الذي  الأمر 

بالتوا�شل  الأ�رسار  اإقامتها  هدف  كان  التي   - م�شتوطن  األف   17 من  اأقل  وفيها  اجلبل  ظهر  يف  تقع 

�شتبقى  الفل�شطينية،  الأرا�شي  اإليها  الوا�شلة  ال�شوارع  تق�شم  اإ�رسائيلية  جيوب  اإىل   - الفل�شطيني 

اجليوب  يف  العمودي  البناء  بالإمكان  �شيكون  باأنه  فريدمان  رّد  الإ�رسائيلية.  الأمنية  امل�شوؤولة  حتت 

الإ�رسائيلية يعك�ش العمى الثقايف وال�شيا�شي لل�شفري. لي�ش فقط اأن هذه اجليوب �شتكون مثل غر�ش 

اإ�شبع يف عني القومية الفل�شطينية، بل اأي�شاً ح�شب فريدمان، �شتمتد اإىل م�شافة اأبعد.

�شمها  �شيتم  التي  املناطق  يف  فل�شطينياً  جيباً   43 وجود  من  قلقون  بالتاأكيد  امل�شتوطنون 

طرد  مت  اأنه  لو  م�رسورين  �شيكونون  بالتاأكيد  هم  ال�شكان.  من  �شخ�ش  اآلف   106 مع  لـ“اإ�رسائيل” 

الذي قدمه مناحيم فليك�ش، من  التف�شري  التي �شيتم �شمها، بروح  املناطق  اإىل خارج  ال�شكان   هوؤلء 

مرنا - 
ُ
اأ لقد   .1979 باألون موريه يف �شنة  العليا اخلا�شة  اإميونيم”، يف جل�شة املحكمة  “غو�ش   روؤ�شاء 

يف�رسها من  وهناك  ترثوها”.  كي  البالد  لكم  اأعطيت  لأنني  فيها  و�شكنتم  الر�ش  ورثتم   “لقد 
بـ“ورثتموها من �شكانها وبعد ذلك �شكنتم فيها”.

امل�شيحانية.  املتطرفة  القومية  على  يتغذى  الرف�ش  هذا   - ال�شم�ش  حتت  جديد  �شيء  اأي  يوجد  ل 

مقابل  ثمن  اأي  لدفع  م�شتعدون  الرف�ش  بهذا  يوؤمنون  من  باأن  علمنا  واحلديث  القدمي  التاريخ  ولكن 

�شنتيمرت  عن  للتنازل  م�شتعدين  غري  وهم  وال�شعب.  الدولة  خراب  ذلك  يف  مبا  حلمهم،  حتقيق  وهم 

لها يف فرتات  عطيت حلدودها تعريفات ل ح�رس 
ُ
اأ اأنه  بالرغم من  اإ�رسائيل”،  “اأر�ش  واحد حتى من 

اأعلن   1937 �شنة  يف  لهم.  املنا�شب  الأو�شع،  التعريف  يختارون  وهم  التوراة.  يف  ذلك  يف  مبا  خمتلفة، 

الرئي�شيون رداً على تقرير جلنة بيل وعلى موافقة حاييم وايزمن وديفيد بن غوريون  احلاخامات 

على فكرة التق�شيم - من اأجل اإقامة دولة يهودية، ت�شتطيع اأن تنقذ يهود اأوروبا من اأنياب النازيني - 

اإ�رسائيل( ي�شكل تدني�شاً  “من ناحية دينية خال�شة... كل تنازل عن وعي )عن مناطق يف ار�ش  باأنه 

البالد”. لقد�شية 

فعلياً  اأ�شاف  اأجيالها،  مّر  على  اإميونيم”  لـ“غو�ش  الروحي  الزعيم  كوك،  يهودا  ت�شفي  احلاخام 

اأجنبي، و�شفاح املحارم”. وح�شب راأيه  الدماء، فعل  “�شفك  الثالثة  للجرائم  اأرا�شٍ  التنازل عن  عدم 

هي  فيها...  وا�شكنتم  البالد  “اأورثتم   :1974 �شنة  يف  “معاريف”  مع  مقابلة  يف  عنه  التعبري  مّت  كما 

حدودها كل  ويف  البالد  هذه  على  باأنه  يقول  والذي  الإ�رسائيليني،  جميع  ي�شمل  ومطلق،  وا�شح   اأمر 
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نحن ملزمون بالت�شحية بالنف�ش عندما ياأتي و�شع من الإكراه، �شواء اأكان من جانب الأغيار اأو - ل 

�شمح اهلل- من جانب يهود ب�شبب ت�شوي�شات �شيا�شية اأو ت�شوي�شات يف الراأي، جميعنا ملزمون باأن 

واأن ل مير هذا! على يهودا وال�شامرة وعلى ه�شبة اجلولن - هذا لن مير بدون  باأنف�شنا  ُن�شحي 

ولن  م�شطلحات  اإىل  اأدخل  لن  اأنا  اأهلية”،  بـ“حرب  القيام  اأنوي  كنت  اإذا  اأحدهم  �شاألني  وقد  حرب! 

الأمر، لكن هذه حقيقة. هذا لن يحدث. هذا لن مير بدون حرب!  اأ�شماء، كيف �شي�شمون هذا  اأ�شمي 

اأج�شادنا! جميعنا”. على جثثنا وعلى 

من  ان�شحاباً  �شتكون  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  فاإن  امل�شيحانيني  امل�شتوطنني  موقف  وح�شب 

باأعمال  القيام  عن  المتناع  اأي   - النهاية”  يبعدوا  “األ  ق�شم  وخرق  البالد”  “لوراثة  الإلهي  الوعد 

توؤدي اإىل ابتعاد اخلال�ش - خرق �شيوؤدي بال�رسورة اإىل عقاب. اأي�شاً الكارثة مت تف�شريها هكذا من 

قبلهم. رف�ش يهود العامل للهجرة اإىل “اأر�ش اإ�رسائيل” بالرغم من اأن العناية الإلهية فتحت الأبواب 

واأظهرت لهم اأن اهلل يريد ذلك، بوعد بلفور وب�شك النتداب، كان خمالفة للق�شم املذكور اأعاله، لهذا 

معاقبتهم. متت 

املنفى  عمق  من  اأخذه  مت  اإ�رسائيل  “�شعب  الظباء”:  “اأر�ش  كتابه  يف  كوك  ت�شفي  احلاخام  كتب 

يتلقى  كله  ال�شعب  القومي.  اجل�شد  يف  حقيقي  قطع  هو  ماليني  ال�شتة  دماء  �شفك  اإ�رسائيل.  دولة  اإىل 

اأنه ملزم  اإىل درجة  اأر�ش الأمم  جراحة �شماوية على يد الفا�شدين... مع �شخ�ش يتم�شك جداً بدن�ش 

يتم  القا�شي...  القطع  خالل  من  النهاية...  تاأتي  عندما  الدماء  ب�شفك  عنها  والنقطاع  بالنف�شال 

اكت�شاف مو�شوع حياتنا وهو بعث الأمة وبعث البالد”.

بدولة  اعرتافاً  يبدو  كما  فيها  يوجد  لأنه  ترامب،  مبادرة  يرف�شون  الذين  اأو�شاط  من  العلمانيون 

“احلركة من اأجل اأر�ش اإ�رسائيل  فل�شطينية، ي�شتندون اإىل راأي ال�شاعر نتان الرتمان، من موؤ�ش�شي 

الكاملة”. كتب الرتمان يف �شنة 1970 قبل �شهر من موته يف مقاله الأخري بعنوان “الهواية اجلديدة”: 

“من اللحظة التي نعرتف فيها بوجود وهم قومي فل�شطيني، من تلك اللحظة ت�شبح كل ال�شهيونية 
�رسقة وطن من اأيدي �شعب قائم. ويف حالة اأننا ن�شاعد اليوم يف جتذير هذا الوعي يف العامل ويف وعينا 

راأى  فقط”.  حرابنا  على  ون�شعها  لل�شهيونية  والإن�شاين  التاريخي  الأ�شا�ش  نهز  فاإننا  الداخلي 

التي  وذاك”  “هذا  نظرة  قبول  باإمكانه  يكن  مل  يبدو  وكما  �شفر”.  حم�شلتها  “لعبة  النزاع  الرتمان 

ينفي حق  اأحدهما ل  امل�شري يف وطنهما. والعرتاف بحق  تقرير  لل�شعبني احلق يف  باأنه يوجد  تعني 

الآخر.

املتطرفني  للقوميني  الرف�ش  هذا  يكون  اأن  ياأملوا  اأن  هو  لل�شهيونية  للمخل�شني  تبقى  ما  وكل 

للرئي�ش  املمكن  غري  املجنون  احللم  من  �شينقذنا  الذي  امل�شيح”  “حمار  واأ�شدقائهم،  امل�شيحانيني 

ومع  الفل�شطينيني  مع  وعالقاتها  اإ�رسائيل”  “دولة  يف  جيدة  قطعة  كل  يدمر  اأن  ميكن  والذي  ترامب 

كل العامل.

“هاآرت�س”

الأيام، رام اهلل، 2020/6/27
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“اإ�رسائيل” �شتنهار: الأغلبية بحاجة اإىل ثورة...  بن درور مييني  

ذات يوم �شينفجر هذا. اإذا ا�شتمرت اجتاهات ال�شنوات الأخرية يف ال�شنوات املقبلة �شتنهار “دولة 

انفجار  “عادي”:  الأ�شهل والأكرث ب�شاطة فهم اخلطر من هجوم  اأقل. يف احلقيقة، من  اإ�رسائيل”، ل 

يوقع قتلى، �شاروخ ي�شيب مبنى �شكنياً. الق�شة مع احلريدمي اأكرث خطورة، لأن املق�شود هو خطر 

زاحف.

الجتاهات وا�شحة، بعد ارتفاع معني يف م�شاركة احلريدمي يف �شوق العمل، يف فرتة 2017-2015، 

يف  النخفا�ش  ذلك  يف  مبا  النخفا�ش،  اإىل  جديد  من  عاد  الأخرية  ال�شنوات  ويف  جمدداً،  الجتاه  تغرّي 

�شيئة،  الأخبار  العبء  حتّمل  يف  امل�شاواة  م�شاألة  يف  اأي�شاً  عليا.  درا�شة  نحو  يتوجهون  الذين  اأعداد 

يف حريدياً   2,774 مقابل  يف  اجلي�ش  يف  حريدياً   1,222 جتنّد   2019 �شنة  يف  جداً.  �شيئة   وحتى 

منهم  قليل  غري  جزء  هناك  كـ“حريدمي”  �ُشنِّفوا  الذين  بني  لأن  دقيقاً،  لي�ش  اأي�شاً  وهذا   .2017 �شنة 

لي�ش كذلك.

قل�ش  زعامة.  اأظهر   ]2003 �شارون  اأريل  حكومة  ]يف  للمال  وزيراً  نتنياهو  بنيامني  ُعنّي  عندما 

املخ�ش�شات، واأو�شح للحريدمي اأن الدولة ل ت�شتطيع اأن حتملهم على اأكتافها من دون حدود. وكان 

هناك نتائج. لكن نتنياهو يف العقد الأخري هو رجل اآخر.

]الطعام  الك�رسوت  جمال  يف  اأي�شاً  اإ�شافية.  جمالت  على  ت�شيطر  امل�شوهة  العالقات  �شبكة 

احلالل يهودياً[، والتهويد، واحلاخامية الأ�شا�شية، وخمطط احلائط الغربي، وغريها. ما يجري هو 

حتديداً  خمتلفة.  تيارات  دائماً  هناك  كان  اليهودية  يف  راديكالية.  اأقلية  جانب  من  الأغلبية  اغت�شاب 

اأمثال  من  املهّمون  الفقهاء  التطرف.  الفائق  احلريدي  التيار  ميار�شه  اإكراه  هناك  اليهودية،  الدولة  يف 

رمبام ]مو�شى بن ميمون من اأ�شهر علماء التوراة[ �شهلوا كثرياً يف جمال التهويد على �شبيل املثال. 

اليهود يف  اأغلبية  لكن َمن يكون رمبام مقارنة بالفقهاء اجلدد الذي يفر�شون علينا تع�شباً تعار�شه 

“اإ�رسائيل” والعامل. اإنهم ي�شيئون اإىل اليهودية، ويجعلونها مكروهة، ويبعدون عنها ال�شباب.

لي�ش  طبعاً  احلريدمي،  �شلوك  فارقة.  عالمة  ت�شكل  لكنها  انهيار،  اإىل  الآن  حتى  توؤِد  مل  “كورونا” 
لي�شت م�شكلتهم، هي  امل�شكلة  “اإ�رسائيل” كلها ل يعنيهم.  اأن اخلطر على حياة  اأي�شاً  كلهم، يو�شح 

نطاقهم.  خارج  اأي�شاً  ال�شحايا  �شت�شقط  الإجراءات،  خرقهم  ب�شبب  الوباء  تف�شى  اإذا  كلنا.  م�شكلتنا 

اأغلبية، مبن فيها حريدمي، �شتدفع الثمن. ملاذا؟ لأن عدم التقيد بالإجراءات حتول اإىل خط قائد. ولأن 

الأقلية تتمرد والأغلبية ت�شكت. حان الوقت كي تتمرد الأكرثية.

هذا وقت اأزمة. نحن بحاجة اإىل قادة ي�شتغلون الأزمة كي يقولوا: م�شلحة كل الإ�رسائيليني مبن 

جديد،  وطني  ميثاق  اإىل  بحاجة  نحن  املتمردة.  لالأقلية  اخل�شوع  ا�شتمرار  من  اأهم  احلريدمي،  فيهم 

من  عدد  يف  الإكراه  ووقف  العبء،  ل  حتمُّ يف  امل�شاواة  وعلى  واجبات،  مقابل  يف  حقوق  على  يعتمد 

املجالت. كنت اأمتنى لو يبادر نتنياهو اإىل طرح مثل هذا امليثاق، لكن هذا لن يحدث، لذلك يتعني على 

املع�شكر الوطني احلقيقي اأن يتوحد.
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ويوعاز  بريت�ش،  وعمري  خولداي،  ورون  اأ�شكنازي،  وجابي  جانت�ش  بني  واأي�شاً  لبيد،  يائري 

هندل، وت�شفي هاوزر، واأي�شاً نفتايل بينيت، وحريدمي مثل احلاخام حاييم اأم�شامل، يجب اأن ي�شكلوا 

ائتالفاً انقاذياً، ويجب اأن يجري هذا ب�رسعة، يف وقت ما، مَل لي�ش غداً؟ قبل فوات الأوان.

“يديعوت”

الأيام، رام اهلل، 2020/10/22 

اليمني ال�شتيطاين وحمفزات النتفا�شة الثالثة... دميرتي �شوم�شكي

مواطني  اأمام  يقف  الذي  الوحيد  احلقيقي  الختيار  باأن  كثرية  �شنوات  منذ  ليفي  جدعون  يدعي 

اأكرث من عقد، هو الختيار بني ميني وميني. منذ �شنوات  انتخابات منذ  “اإ�رسائيل” ع�شية كل جولة 
حكمنا  اإذا  والآن  كامل.  با�شتخفاف  ادعاءاته  مع  يتعاملون  الي�شار،  بقايا  معظم  اأو�شاط  يف  كثرية، 

ح�شب ا�شتطالعات الراأي الأخرية فهي توؤكد بدون اأدنى �شك ت�شخي�ش ليفي. حيث اأن البديل الواقعي 

والوا�شح لبنيامني نتنياهو وحزب الليكود ميثله الآن زعيم اليمني الديني - القومي املتطرف، نفتايل 

بينيت.

واإىل  “الكورونا”  اأزمة  اإىل  فقط  ال�شتطالعات  يف  بينيت  �شعود  نعزو  اأن  اخلطاأ  من  �شيكون 

اإزاء الف�شل التام حلكومة نتنياهو يف معاجلة الأزمة.  “ميينا”  ال�شتخدام العبقري لها من قبل زعيم 

اأو�شاط م�شوتي  يف  بينيت ب�شكل كبري جداً  تاأييد  لزيادة  للعيان  الفوري والظاهر  الدافع  فاإن  وهكذا 

الإ�رسائيلي  اجلمهور  من  كبرية  قطاعات  عيون  يف  نف�شه  ت�شويق  يف  الكبري  ناحه  يف  يكمن  الو�شط، 

كخبري يف دحر الأوبئة العاملية.

الذين  العلمانيني  الإ�رسائيليني  من  املزيد  اأن  حقيقة  يف  تكمن  التطور  لهذا  العميقة  الأ�شباب  ولكن 

يرون اأنف�شهم “اأع�شاء مركز معتدل”، نا�شجني الآن للوقوف ب�شكل �رسيح خلف رجل ميني قومي 

اأن  على  الدلئل  من  �شذرات  هو  ذلك  اأجل  من  لهم  مطلوب  كان  ما  كل  ا�شتيطاين.  ديني   - متطرف 

الأمر يتعلق باملجمل ب�شخ�ش عاقل ومتزن. وهذا هو بال�شبط النطباع الذي ا�شتطاع بينيت توفريه 

ال�شعب  الوباء. من  الع�شوائية لتحديات  املنطقي واملقنع ملعاجلة نتنياهو  عندما قام بتوجيه النتقاد 

الو�شط  اليمينية يف نفو�ش اجلمهور املح�شوب على  املواقف  باأن عملية تر�شخ  التخل�ش من النطباع 

يف “اإ�رسائيل” - عملية ارتفاع قوة “ميينا” يف ال�شتطالعات هي من عالماتها البارزة - ويدلل على 

ذلك اأن املزيد واملزيد من الإ�رسائيليني على قناعة باأن �شيا�شة اليمني جتاه القومية الفل�شطينية والتي 

وتعميق  الفل�شطينيني  على  ال�شيطرة  ا�شتمرار  باملنا�شبة  ال�شيا�شية،  للعملية  كامل  حتطيم  يف  تتبدى 

“امل�شكلة الفل�شطينية”. م�رسوع ال�شتيطان، هي الطريقة الناجعة والأف�شل للتعامل مع ما ي�شمى 

حقيقة اأن احلفاظ على الو�شع الراهن لالحتالل ل جتعل الفل�شطينيني يتمردون �شده. بالعك�ش، 

اليمني الإ�رسائيلي  الغربية - يف عهد �شلطة  ال�شفة  اأي حال يف مناطق  الفل�شطينية - على  ال�شاحة  يف 

اإزاء ذلك يزداد عدد ال�رسائيليني  اإنه  اإذ  ي�شود يف الغالب هدوء وا�شتقرار ن�شبي. ولكن من الطبيعي 

الذين يقولون باأن ا�شتمرار حكم اليمني يعني ا�شتمرار الهدوء املاأمول.
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املطلوب اإذاً هو اإعادة فح�ش الرواية ال�شائدة، ب�شاأن العالقة بني تعزز اليمني يف “اإ�رسائيل” وبني 

الثانية.  النتفا�شة  منذ  الأقل  على  لأنف�شهم،  كثريون  اإ�رسائيليون  يقوله  ما  هذا  الفل�شطيني.  العنف 

“اإ�رسائيل”، بل  الثانية مل تق�شِ على مع�شكر ال�شالم يف  ملا تقوله هذه الرواية فاإن النتفا�شة  خالفاً 

التنازل  باأهمية  يتعلق  فيما  مواقف  تف�شي  اإىل  اأدت  الثانية  النتفا�شة  ال�شحيح.  هو  العك�ش  تقريباً 

اجلغرايف يف اأو�شاط دوائر، كانت م�شخ�شة يف ال�شابق ب�شورة وا�شحة مع اليمني.

الذي بالرغم من  “كدميا”،  على هذه اخللفية يجب فهم النف�شال عن قطاع غزة وت�شكيل حزب 

النية الأولية لأريل �شارون لإدخال العملية ال�شيا�شية اإىل التجميد، حتول فيما بعد اإىل حزب الت�شوية 

والتقدم  اأوملرت  اإيهود  برئا�شة   2006 انتخابات  يف  لكدميا  امل�شبوق  غري  النجاح  الوا�شح؛  ال�شيا�شية 

الكبري نحو ت�شوية مع الفل�شطينيني التي قادها اأوملرت وحاييم رامون يف عملية اأنابولي�ش.

يف املقابل، يبدو اأن التن�شل العلني ملحمود عبا�ش من خط املقاومة العنيفة، ا�شتقبل يف “اإ�رسائيل” 

يف  “�شوكة  من  اأكرث  لي�شوا  الفل�شطينيني  باأن  بينيت  مقولة  على  تاأكيد  من  وكنوع  خنوع  كاإ�شارة 

املوؤخرة”. بهذا، فقد �شاعد ذلك يف زيادة النراف نحو اليمني يف اأو�شاط اجلمهور الإ�رسائيلي.

اإىل  الفل�شطينية  الوطنية  احلركة  يف  املعتدلة  اجلهات  ت�شطر  اأن  اإىل  وقت،  م�شاألة  �شوى  لي�ش  هذا 

العرتاف باأن الحتالل الإ�رسائيلي هو مثل كل احتالل، يفهم فقط لغة القوة. اأجل، على الرغم من اأنه 

“الق�شية الفل�شطينية” حتتل مرة اأخرى املكان الرئي�شي  اأيام الوباء العاملي، ي�شعب تخيل  اليوم، يف 

القوميات  تاريخ  عن  �شيئني  اأو  �شيئاً  يعرف  من  كل  اإن  حيث  والدولية،  الإ�رسائيلية  الأجندة  يف 

دموية  اأكرث  �شتكون  رمبا  التي  الثالثة،  النتفا�شة  باأن  يفهم  الإن�شانية،  تاريخ  يف  ال�شعوب  واحتالل 

من �شابقاتها، توجد الآن وراء الزاوية.

من اأجل منع اندلعها يجب على “اإ�رسائيل” اأن ت�شتبق ال�رسبة بالعالج. اأي اأنه يجب عليها اأن جتمد 

الفل�شطينيني  مع  املفاو�شات  طاولة  اإىل  تاأخري  بدون  والعودة  امل�شتوطنات  يف  البناء  فورية  ب�شورة 

القيام  احتمالية  الأ�شف،  ل�شديد  اإنه  القول  نافل  من  للحياة.  قابلتني  دولتني  اإىل  البالد  تق�شيم  حول 

بخطوات كهذه من جانب “اإ�رسائيل” تكاد تكون معدومة.

“هاآرت�س”

الأيام، رام اهلل، 2020/12/4

اليمني الإ�رسائيلي �شي�شل ذروته بعد نتنياهو... دميرتي �شوم�شكي

للبيبية  املناوئ  اليمني  حزب  وت�شكيل  الليكود  من  �شاعر  جدعون  الكني�شت  ع�شو  ان�شحاب  اإن 

“اأمل جديد”، ل يرتك اأي جمال لل�شك؛ ظاهرة التنكر لبنيامني نتنياهو تتف�شى يف اليمني الإ�رسائيلي 
مثل النار يف اله�شيم.

اأنهم يف اليمني العميق يقفون ب�شدة �شّد عبادة  ب�شورة مبدئية هذه بالطبع ب�شائر جيدة. يف حني 

دولة  اختطف  �شخ�ش  احلديثة،  “اإ�رسائيل”  عرفتهم  الذين  والفا�شدين  املحر�شني  لكبري  ال�شخ�شية 
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كاملة كرهينة من اأجل اأن يتمل�ش بكل ثمن من حماكمته، من الوا�شح اأنه على الي�شار اأن يبارك هذا 

ب�شدق ودون حتفظ.

بقايا  نو�شي  فنحن  نتنياهو،  �شّد  لالحتجاج  النغمة  ميينية  الأكرث  اجلهات  اأعطت  كلما  ذلك،  مع 

على  الهجمات  اإزاء  احلما�ش  وتربيد  للبيبية  املناوئ  اخلطاب  بتخفيف  الإ�رسائيلي  ال�شيا�شي  الي�شار 

نتنياهو من اليمني.

هذا ل�شببني اأ�شا�شيني، الأول تكتيكي والثاين ا�شرتاتيجي. اأولً، يف اللحظة التي يربز فيها ح�شور 

قادة  على  �شي�شهل  الأمر  هذا  فاإن  نتنياهو  �شّد  لالحتجاج  احلالية  املرحلة  يف  اأقل  ب�شورة  الي�شار 

اإنه �شيكون من الأ�شعب على من يتح�شن يف بلفور اأن ي�شف معار�شيه  الحتجاج اليمينيني، حيث 

كـ“ي�شار خائن”.

ثانياً، الفرح وال�رسور من ا�شتيقاظ اليمني من املثال الكاذب للبيبية ميكن اأن يعميا عيون الي�شار 

عن روؤية ح�شور الدوافع العميقة لتمرد اليمني �شّد نتنياهو، وامل�ّش با�شتعداده لعهد ما بعد البيبية.

ال�شمئزاز املتزايد من نتنياهو يف اأو�شاط اليمني ينبع من الإدراك باأنه يف الوقت الذي ما زال فيه 

اأوزة عرجاء، وغارقاً حتى عنقه يف �شوؤونه الق�شائية، فهو مل يعد قادراً على اأن ينفذ ب�شورة فعالة 

اليمني. �شيا�شة 

احلقيقة هي اأن حلم ال�شم يتناثر اإىل �شظايا وعملية تخريب جهاز الق�شاء تتعرث - كل ذلك بدرجة 

كبرية ب�شبب اأنه من اأجل متديد بقائه ال�شيا�شي قام نتنياهو بتكبيل يديه بحكومة الوحدة مع قائمة، 

اأزرق - اأبي�ش.

نتنياهو،  حلكم  حّد  و�شع  يتم  عندما  “اإ�شالحها”  للبيبية  املناوئ  اليمني  ي�شعى  “العيوب”  هذه 

وهذا هو جوهر “�شيا�شة الدولة الر�شمية” املزعومة التي ينا�شل من اأجلها الآن.

�شّد  هاوزر،  وت�شفي  هندل  يوعز  �شكيد،  واأيليت  يعلون  مو�شيه  بينيت،  ونفتايل  �شاعر  يقف  مل 

ا�شتكمال  اأجل  من  بل  العامة،  اخلدمة  يف  املعايري  طهارة  اأجل  من  ي�رسخون  الذين  واأقزامه  نتنياهو 

توطيد الهيمنة اليهودية بني النهر والبحر، وتر�شيخ دولة الأبرتهايد يف “اإ�رسائيل” - فل�شطني.

اأجل  من  يحارب  والذي  جنائية  مبخالفات  املتهم  احلكومة  رئي�ش  وجد  التي  اخلطوات  هي  هذه 

براءته، �شعوبة يف اأن يخ�ش�ش لها كل جهوده. عند اختفاء نتنياهو من احلياة ال�شيا�شية يجب على 

ورثته ال�شعي اإىل الدفع قدماً بهذه اخلطوات “الر�شمية” ب�شورة اأكرث فعالية.

ي�شل  اأن  يتوقع  الإ�رسائيلي  اليمني  فاإن  نتنياهو  بعد  �شياأتي  الذي  العهد  يف  نخطئ:  األ  يجب 

اإزعاج،  ودون  اأكرب  ب�شكل  �شيزدهر  الكولونيايل  وال�شتيطان  الحتالل  م�رسوع  قوته.  ذروة  اإىل 

�شد  لالحتجاج  املتوح�ش  ال�رسعية  ونزع  النهاية،  حتى  مالحقتها  �شتتم  الإن�شان  حقوق  ومنظمات 

والوقح  الكاذب  عر�شها  خالل  من  الفل�شطينيني،  حقوق  اأجل  من  العنيف  غري  والن�شال  الحتالل، 

كـ“ل �شامية”، �شتزرع الرعب واخلوف يف ال�شاحة الدولية.
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على  يجب  لال�شمئزاز،  املثرية  التوجهات  هذه  اأمام  منا�شب  واٍق  �شور  و�شع  حماولة  اأجل  من 

لبناء  داخلية  اأيديولوجية  لبلورة  النف�شية  وقوتها  طاقتها  كل  الآن  توجه  اأن  ال�شيا�شي  الي�شار  بقايا 

جبهة �شيا�شية عربية - يهودية واإعادة م�شاألة امل�شاواة املدنية والقومية بني النهر والبحر اإىل مركز 

اأن الي�شار يوظف معظم جهوده يف الحتجاج  الأجندة الإ�رسائيلية والدولية. ل ميكن فعل ذلك طاملا 

نتنياهو. �شّد 

“هاآرت�س”

الأيام، رام اهلل، 2020/12/21

قبل اأن جتد “اإ�رسائيل” نف�شها يف حرب اأهلية... يو�شي بيلني

بع�ش من اجلمهور الأ�شويل وبع�ش اجلمهور العربي غري م�شتعدين ليلعبوا لعبتنا. فاملتحدثون 

املتحدية،  الأقلية  اأن  �شحيح  هو  مثلما  متاماً  �شحيح  هذا  تعميمات.  هنا  توجد  اأنه  يدعون  بل�شانهم 

امل�شتهرتة ب�شلطات اإنفاذ القانون، ذات مغزى وبارزة، وتف�شل الأغلبية ال�شمت.

ما يجري يف الأيام الأخرية يف ال�شارع الأ�شويل هو ميل متعاظم للتمرد على قواعد اللعب. عندما 

بالديبلوما�شية،  الدولة، ل يلعب  الفقه حيال قانون  املقد�شي” عن  “اجلناح  اإىل  ينتمي  ن�شاأل حاخاماً 

الذي  “اإ�رسائيل” هو  اأطفال  تعليم  اإن  التلفاز، ويقول  الظهور يف  املا�شي، عن  مثلما ل ميتنع، كما يف 

يعيل العامل، ومن الوا�شح اأنه يقف فوق كل قانون اأو قرار حكومة.

يف  “اإ�رسائيل”  اأعالم  اإحراق  على  درجت  حيث  املا�شي،  يف  املتطرفة،  الأ�شولية  اجلماعات  برزت 

اأيام ال�شتقالل، وامتنعت عن الوقوف عند �شافرة يوم الكارثة ويوم الذكرى.

اأنا�شها ل ي�شوتون للكني�شت، وبع�شهم، القليل، ميتنعون حتى عن تلقي املخ�ش�شات من التاأمني 

الرف�ش  ولكن  يهودية.  دولة  نقيم  اأن  على  جتراأنا  اأننا  على  الدرجة  بهذه  غا�شبون  وهم  الوطني. 

اجلماعي لو�شع الكمامة يف رحلة طريان “يونايتد” قبل ب�شعة اأيام يف ظّل ال�شدام مع طاقم الطائرة 

الذي ا�شتجدى عبثاً امل�شافرين الأ�شوليني لو�شع هذه الكمامات، روى كل الق�شة.

اأنهم يقولون لأنف�شهم: كفى لالنغالق، كفى حلياة من نوع اجليتو الطوعي، كفى للموقف  يخيل 

ولي�ش  يقررون،  احلاخامون  املقاطعني:  عزة  ولدت  لقد  ال�شهاينة.  مقاطعة  لغر�ش  اإل  ياأتي  ل  الذي 

موؤ�ش�شات الدولة، غري القانونية على نحو ظاهر.

مل يعد هذا �شمنياً، ومل يعد �رساً يهم�ش يف مدار�ش دينية معينة، ويف كليات ويف دور عبادة، هذه 

عزة موحدة دفعت جائحة “كورونا” بها اإىل الظهور، واأثبتت لأ�شحابها اأننا عاجزون جداً اأمامها.

عندما يهاتف رئي�ش الوزراء حفيد احلاخام كاينب�شكي، ويرف�ش هذا تلقي املكاملة، حيث يفرت�ش 

تعلن  للتعلم،  الرو�شة  اإىل  الأطفال  ير�شل  األ  على  العجوز  احلاخام  يوافق  باأن  فيها  ي�شتجدوه  اأن 

�شلطات الدولة عن �شعف كبري اإن مل يكن عن اإفال�ش.
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يبداأ وينتهي فقط  اأن  الفعل عليها ل ميكن  “كورونا”، ورد  هذه م�شرية طويلة ت�شارعت يف �شنة 

باملطالبة يف اإنفاذ اأكرث عنفاً للقانون.

اإن ال�رسطي الذي اأطلق النار يف الهواء، الأحد املا�شي، حني كان حموطاً مبجموعة من الأ�شوليني 

اإ�رسائيليني  مواطنني  مع  ال�شدام  يف  التي  اجلمة  ال�شعوبة  عن  كبري  بقدر  يعرّب  عليه  اأغلقوا  الذين 

يت�رسفون كمن فر�شت عليهم مواطنتهم بخالف تام مع اإراداتهم.

روؤ�شاء  مع  حوار  لإيجاد  �رسورة  ثمة  ولكن  النتخابات،  قبل  العمل  ممكناً  يكون  األ  يحتمل 

اأولئك ممن هم غري را�شني عن �شلوك املتطرفني، وذلك لغر�ش الو�شول معهم  جمهور الأ�شوليني 

اإىل تفاهمات حول �شلوك الو�شط الأ�شويل يف اأو�شاع رف�ش قبول حكم الدولة.

والقول اإن “حكم اململكة هو احلكم” الذي ميز �شلوك يهود املنفى، والذي ل ينطبق بالذات يف دولة 

اليهود، يجب اأن يتغري قبل اأن ند اأنف�شنا يف حرب اأهلية.  

“اإ�رسائيل اليوم”

الأيام، رام اهلل، 2021/1/27

تدهُور الأحزاب الإ�رسائيلية بني الن�شقاقات والندماجات... د. عدنان اأبو عامر

الإ�رسائيلية عن هويتها  الأحزاب  الإ�رسائيلية، فقد ك�شفت معظم  انطلقت عملية النتخابات  بينما 

فهي  وجدت-  -اإن  عملِها  وُخطط  حقيقي،  برنامج  لديه  لي�ش  ومعظمها  دميوقراطية،  لي�شت  باأنها 

اإىل نزعات  ال�شيا�شية، مما يوؤدي  الأطر والأحزاب  اإ�شعاف هذه  النظر، وهذا يعني  جزئية وق�شرية 

معظمها  النا�شئة  الإ�رسائيلية  الأحزاب  اأن  من  بالرغم  ال�شتبداديني،  القادة  ودعم  ال�شخ�شنة، 

نتنياهو. لبنيامني  معار�شة 

لكي  النتخابية،  القوائم  ت�شجيل  مهلة  باإغالق  ازدحاماً  الأكرث  الإ�رسائيلي  الأ�شبوع  هذا  انتهى 

تتناف�ش على اأ�شوات الناخبني، وقد مّت دمج بع�ش القوائم املر�شحة للكني�شت، والبع�ش الآخر انق�شم 

واختفى بب�شاطة، وتقاعدت �شخ�شيات بارزة من ال�شباق، وعاد اآخرون، ممن ُتخلَي عنهم منذ فرتة 

طويلة، اإىل الظهور، متهيداً خلو�ش املعركة النتخابية.

نحت  التي  تلك  من  اأكرب   24 الـ  الكني�شت  النتخابات  يف  املتناف�شة  الإ�رسائيلية  القوائم  عدد  يعدُّ 

الإ�رسائيلية  النق�شامات  عن  تعبري  وهو   ،23 الـ  الكني�شت  يف  متثيل  على  للح�شول  املطاف  نهاية  يف 

الأحزاب  متيز  �شمات  لها  القوائم  من  قليلة  قلة  اأن  مع  ال�شيا�شيني،  من  املتزايد  والنفور  العديدة، 

ال�شيا�شية، بالرغم من اأن عددها يتجاوز من �شاركوا يف النتخابات الثالثة الأخرية.

كما تفتقر الأحزاب الإ�رسائيلية املنخرطة يف النتخابات للموؤ�ش�شات الداخلية املتطورة، والوجود 

متما�شكة،  اأيديولوجية  لديها  لي�ش  �شيء  كل  وقبل  املوارد،  من  الأدنى  واحلد  املحلي،  امل�شتوى  على 

ال�شعف  من  حالة  وو�شلت  الإ�رسائيلي،  املجتمع  تواجه  التي  التحديات  مع  للتعامل  مف�شلة  وخطة 

لدرجة بالكاد باتت قادرة على اأداء دورها ال�شيا�شي املركزي.
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نظام  دون  دولة  ت�شبح  اأن  و�شك  على  “اإ�رسائيل”  فاإن  املر�شحني،  عدد  تزايد  من  الرغم  وعلى 

واملبادرات  املتخ�ش�شة،  واملجموعات  احلزبية،  القوائم  من  جداً  كبري  عدد  هناك  متطور،  حزبي 

ال�شخ�شية، والرتكيبات التي تتطلب تكويناً، لكن كلها بدائل �شعيفة جداً لالأحزاب ال�شيا�شية القوية، 

اإن هذه الأحزاب الإ�رسائيلية التي جتري انتخابات تناف�شية، كثري منها ذات ميول ا�شتبدادية،  حتى 

ما �شيكون له عواقب وخيمة على الدولة.

زيادة  مع  احلزبية،  القوائم  تدهورت  فقد  املبكرة،  الإ�رسائيلية  النتخابية  اجلولت  تكرار  ومع 

جعل  ما  مفل�شة،  الإ�رسائيلية  الأحزاب  معظم  اجلولت  هذه  وتركت  جديد،  دم  تدفق  اإىل  احلاجة 

غام�شة،  الأحوال  اأح�شن  يف  واأيديولوجياتها  للغاية،  حمدودة  واأن�شطتها  ه�شة،  موؤ�ش�شاتها 

الندماجات احلزبية  اأو  النق�شامات  فاإن حالة  النظر، ولذلك  للغاية، وق�شرية  وخطط عملها جزئية 

الإ�رسائيلية لن تفلح يف حت�شني حالة الهياكل احلزبية الفا�شلة.

البقاء،  “اإ�رسائيل” على  قدرة  الأ�شا�شية يهدد حتماً  الهياكل  اأهم  باأحد  الثقة  اأن فقدان  اخلال�شة، 

املزيد  وتبلور  ال�شيا�شات،  وفر�ش  القرارات،  اتخاذ  يف  �شعوبة  اأكرث  فيها  ال�شيا�شية  احلياة  ويجعل 

من اجليوب امل�شتقلة التي ل تخ�شع ل�شيطرة الدولة، وهذا التفكك املوؤ�ش�شي اأعمق بكثري مما تك�شفه 

يف  ال�شيا�شي  التمثيل  اأزمة  يرفع  ذلك  وكل  املقبلة،  الكني�شت  قوائم  وتركيب  �شكل  حول  ال�رساعات 

“اإ�رسائيل” اإىل ذروتها.

موقع فل�شطني اأون لين، 2021/2/9

يف “اإ�رسائيل”: عندما تتحالف النتهازية والكهانية!... ناحوم برنياع

تبني ذات يوم اأنه يف “جفعات زئيف”، وهي م�شتوطنة تقع �شمال القد�ش، بني كني�ش على اأر�ش 

الإجراءات وال�شغوط  بعد  ما  واإجراءات  القانونية،  الإجراءات  ا�شتنفدت  فل�شطينية خا�شة. وعندما 

اإىل  الكهانيون  دخل  املرحلة  هذه  يف  الهدم.  من  مفر  هناك  يكن  مل  النجدة،  و�رسخات  ال�شيا�شية، 

وا�شتدعوا  يافطات،  ون�شبوا  اإليه،  ال�رسطة  دخول  ومنعوا  املبنى،  هيكل  على  �شيطروا  فقد  العمل؛ 

و�شائل الإعالم. اإيتمار بن غفري، الزعيم، كان هناك، بالطبع. بن غفري يحب و�شائل الإعالم، ويفهم 

بالإعالم، والإعالم يحبه. و�شلت اإىل هناك. كان ي�رّس بن غفري اأن يتحدث. وعندما اأنهى ما يريد اأن 

ذلك  من  دقيقة  بعد  وان�رسف.  هناك  كانوا  الذين  الفتيان  بع�ش  مع  جانباً  وقف  �شالماً،  قال  يقوله 

الفتيان  البال�شتيك ال�رسبة قليالً: �شكرت  اأ�شبت بزجاجة كول لرت ون�شف مليئة باحلجارة. خفف 

على مراعاتهم، وان�رسفت. الزجاجة الثانية، كانت لرتين من احلجارة، اأ�شبت بها يف ظهري. لحقاً، 

يف  القلب  �شغاف  مي�ّش  ما  �شيء  كان  اأعرف.  مل  اأحقاً؟  مت�شائالً  قال  غفري  لنِب  احلدث  رويت  عندما 

ادعائه بالرباءة. هو مل يعرف.

ل  الفتيان  ذكاء..  اأكرث  ولكنه  و�شيده،  معلمه  من  كاريزماتية  اأقل  خمفف:  كهانا  هو  غفري  بن 

يخلدونه يف ر�شومات احلائط بنمط “بن غفري حمق”، فهذا ل يرّن يف الأذن ب�شكل �شحيح. من جهة 
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اأخرى هو حي وكهانا ميت، اأمر ل باأ�ش به: هو يف الطريق اإىل الكني�شت وكهانا طرد منها، وهذا اأي�شاً 

جيد؛ وهو يتقدم اإىل هناك مبعونة ورعاية رئي�ش وزراء، �شيء عظيم.

ماذا  على  يفهمون  ل  الإعالمي،  وجناحها  ال�شيا�شي  جناحها  نتنياهو،  حتمي  التي  ال�شاحة  يف 

وملاذا ي�شدم النا�ش بالرتباط بني بن غفري ونتنياهو. فاأ�شحاب الآراء املتطرفة موجودون يف اأحزاب 

اأخرى اأي�شاً. انظروا ما الذي غرده ذاك على التويرت، انظروا ما كتبته تلك على الفي�شبوك.

يف  ح�شل  ما  اإىل  نظرة  يوجهوا  واأن  حلظة  ال�شبكة  يف  الهذر  من  راأ�شهم  يخرجوا  اأن  بهم  يجدر 

دوماً  توجد  كانت  اإجرامية،  عن�رسية،  ميينية  ميلي�شيات  ترامب.  �شنوات  اأربع  يف  املتحدة  الوليات 

على  اأثنى  اأحياناً  ال�رسعي.  املركزي،  التيار  اإىل  ترامب  اأدخلها  الأمريكية.  الدميوقراطية  هوام�ش  يف 

اأنه ي�شيطر عليهم. اأع�شائها، واأحياناً تفهمهم. وقد اأوهم نف�شه 

تروق  تكن  مل  ال�رسيحة،  الفظة،  العن�رسية  ب�شك.  معهم  القدمية  اجلمهورية  املوؤ�ش�شة  تعاطت 

اكت�شف  فعلها:  فعلت  التزّمت  احلما�شة،  الطاقة،  ولكن  اأي�شاً.  وللقانون  للدولة  الكراهية  ول  لها، 

على  الهجوم  بعد  حتى  لهم  التنكر  يف  ينجحوا  مل  فهم  بدونهم.  ي�شتطيعون  ل  باأنهم  اجلمهوريون 

بج�شم  ترامب  األ�شقها  عار  و�شمة  هم  الرتامبيني  اإن  يناير.  الثاين/  كانون   6 يف  الكونر�ش  جمل�ش 

حزبه. وهم هناك كي يبقوا.

�شموتريت�ش مع  الفوائ�ش  اتفاق  وّقع  عندما  م�شابه.  اأفق  اإىل  “الليكود”  الآن،  نتنياهو،   يقود 

وبن غفري اأوهم نف�شه باأنه يتحكم بهما. اأنهما �شيحررانه من رعب املحاكمة - وعندها، عندما ل يعودان 

اأمرين ل ينبغي  اإنه ل يقدرهما مبا يكفي. يف حلفه معهما يرتكب  الكالب.  اإىل  يجديانه، �شيلقي بهما 

اأن يرتكبهما: فهو يوفر ختم الت�شويغ الر�شمي لآراء ابتعد “الليكود” على اأجياله عنها كما يبتعد عن 

اإىل قلب احلكم. النتهازية تلتقي الكهانية: لن يخرج  “جباية الثمن” وكهانا  النار، وهو يدخل جي�ش 

خري من هذا.

رفيقاته  األتقي  اأن  اجلنوب  يف  الع�شكرية  التمهيدية  معهد  يف  طالب  مني  طلب  �شنوات  ب�شع  قبل 

ورفاقه، يف اإطار اأ�شبوع التعليم عن الدميوقراطية يف “اإ�رسائيل”. نواب خمتلفون، كل واحد واحلركة 

الآن؟  يحا�رس،  من  املر�شد  �شاألت  دوري  انتظرت  عندما  للمحا�رسات.  الدعوات  تلقوا  ميثلها،  التي 

“ميخائيل بن اآري”، قال. بن اآري كان رئي�ش الكهانيني قبل بن غفري. من ميثل؟ �شاألت. “ال�شهيونية 
األي�ش �شهيونياً - دينياً؟”  األي�ش كذلك؟  “هو متدين،  املر�شد. ملاذا هو بالذات؟ �شاألت.  الدينية”، قال 

�شاأل املر�شد برتدد.

ي�شارك  للكهانية  ال�رسعية  اإعادة  يف  الوحيد.  املذنب  لي�ش  نتنياهو  لأن  الق�شة؟  هذه  اأذكر  ملاذا 

الكثريون: �شيا�شيون من الو�شط ومن الي�شار ممن يتعاونون مع �شموتريت�ش ويجل�شون يف الندوات 

مع بن غفري؛ رجاٌل اأعالم، حتى “عوفدا” لإيالنا دايان، ممن ي�شرتون ق�ش�شاً من بن غفري فقط لأنه 

يعرف كيف يروي الق�ش�ش؛ �شحفيو مكتب نتنياهو، وبالطبع اأنا�ش مثل املر�شد يف التمهيدية ذاتها، 

اأجلهم كل ال�شينيني مت�شابهون وكل املتدينني مت�شابهون. مو�شيه حاييم �شبريا هو تواأم  الذين من 

احلاخام كهانا؛ مو�شيه اأونا هو تواأم اإيتمار بن غفري. ل حدود للجهل.
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و�شموتريت�ش  غفري  لنِب  نتنياهو  اأقامها  التي  القائمة  نف�شها  ت�شمي  هكذا  الدينية”،  “ال�شهيونية 
ال�شهيونية،  اإىل الخت�شار:  اأحياناً  النتخابات مييلون  ال�شتطالعات قبيل  التقارير عن  ولنف�شه. يف 

150 �شنة  هكذا ي�شمونهم. من امل�شوق اأن نعرف ماذا كان هرتزل �شيقول عن هذه ال�شهيونية، بعد 

على ن�رس “دولة اليهود”.

“يديعوت”

الأيام، رام اهلل، 2021/2/16

الحتالل لي�س دفيئة للقيم: عن “نت�شاح يهودا” و“اأخواتها”... ت�شفي برئيل

“اأجد �شعوبة يف فهم كيف مل تتمكن عيونهم من روؤية �شائقة الإن�شان الذي خلقه اهلل على هيئة، 
اأنهم كانوا يدركون  اإليها، رغم  اأداة مل نعد بحاجة  الليل يف �شارع مظلم وكاأنه  وتركوه يف و�شعه يف 

عمر موت  حول  اجلي�ش  اأجراه  الذي  التحقيق  من  اقتبا�شاً  لي�ش  هذا  والنف�شي”،  اجل�شدي   و�شعه 

تثري  التي  الأقوال  هي  هذه  جداً.  م�شابهة  ظروف  يف  تويف  الذي  عاماً،   80 الـ  ابن  اأ�شعد  املجيد  عبد 

الق�شعريرة للقا�شي حاييم لرين، الذي حكم على ال�رسطي باروخ بريت�ش وال�رسطي اآ�شاف يكوتئيلي، 

اللذين تركا املعتقل عمر  اأبو غريبان على الطريق وهو يرتدي مالب�ش امل�شت�شفى وكي�ش البول معلق 

على ج�شده.

اأربع  2012، بعد مرور  الليلة ب�شبب اجلفاف. �شدر قرار احلكم يف �شنة  اأبو غريبان يف تلك  تويف 

منتمني  يكونوا  ومل  يهودا”،  “نت�شاح  كتيبة  يف  جنوداً  ال�رسطة  رجال  يكن  مل  احلادثة.  على  �شنوات 

اأمام  انفجرت  �شنوات،  اأربع  بعد  الدينية.  املدار�ش  من  ت�رسبوا  الذين  واملتدينني  التالل”  لـ“�شبيبة 

هو  ال�رسيف.  الفتاح  عبد  قتل  من  تاأكد  والذي  كفري  لواء  يف  اجلندي  اأزاريا،  اليئور  ق�شية  العامل 

لـ“قيم اجلي�ش  اأي�شاً جتاوزاً خطرياً  اأفعاله  “نت�شاح يهودا”، وراأت  ل يتجزاأ من  اأي�شاً مل يكن جزءاً 

الإ�رسائيلي”. “هذا لي�ش اجلي�ش الإ�رسائيلي وهذه لي�شت قيم اجلي�ش الإ�رسائيلي وهذه لي�شت ثقافة 

اجلي�ش الإ�رسائيلي”، قال يف حينه رئي�ش الأركان، غادي اآيزنكوت.

مرة اأخرى، مرت اأربع �شنوات، ومثلما يف الدورات الكونية فقد حان وقت ال�شحية القادمة خليانة 

احلدود  حر�ش  جنود  من  بذعر  هرب  والذي  املتوحد  ال�شاب  احلالق،  اإياد  كان  املرة،  هذه  يف  القيم. 

اإياد  “ما حدث مع  ومّت اإطالق النار عليه �شبع مرات. عن هذه احلادثة قال يف حينه بنيامني نتنياهو: 

وجه دون  ذلك  اأن  نعرف  نحن   - به  ال�شتباه  ومّت  توحد،  ولديه  معاق  اإن�شان  هو  ماأ�شاة.   احلالق 

لي�شوا  اأي�شاً حر�ش احلدود  ال�شيطان،  باأنه خمرب يف مكان ح�شا�ش جداً”. هنا، هذا من عمل  حق - 

جزءاً من “نت�شاح يهودا”.

املناخ، وبعد �شنتني، قتل عمر عبد املجيد  القاتلة ق�رّست، كما يبدو ب�شبب تغيريات  الدورية  هذه 

ابن الفل�شطيني  تكن  مل  ال�شحية  اأن  اأخرى  مرة  وتبني  �رسيعاً،  كان  املرة  هذه  يف  التحقيق   اأ�شعد. 

القوة مع  تقدير  اإىل ف�شل قيمي وخطاأ يف  “اأ�شارت احلادثة  الإ�رسائيلي.  قيم اجلي�ش  بل  �شنة،   80 الـ 

م�ّش �شديد بقيمة كرامة الإن�شان”، مثلما جاء يف بيان املتحدث بل�شان اجلي�ش الإ�رسائيلي.
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كتيبة  بحل  طالبوا  ليفي،  يغيل  اجلي�ش،  �شوؤون  يف  والباحث  “هاآرت�ش”  يف  التحرير  هيئة  مقال 

ب�شورة  ي�رّس  الذي  الوحيد  القيح  دّمل  هي  وكاأنها   )2/1 )“هاآرت�ش”،  الفور  على  يهودا”  “نت�شاح 
منهجية بقيم اجلي�ش الإ�رسائيلي. اأزيلوا هذا الدّمل و�شيتم تطهري اجلي�ش الإ�رسائيلي.

فريوف،  اإيتي  اجلرنال  ال�شابق،  كفري  لواء  قائد  �شاغها  التي  العنف  ثقافة  مبادئ  ن�شوا  كاأنهم 

والذي قال يف �شهادته ل�شالح املالزم اآدم ملول الذي اتهم ب�رسب فل�شطينيني، “اإن ا�شتخدام العنف 

فقط  لي�شت  اأمور  هي  الزائد،  العنف  ا�شتخدام  اإىل  واحلاجة  الو�شع،  ت�شعيد  مينع  الذي  والق�شوة 

و�شع  يف  لي�شوا  الأ�شخا�ش  يكن  مل  لو  حتى  والدفع،  اللكم  واجبة.  تكون  اأحياناً  هي  بل  م�شموحة، 

عملياتي بدرجة ميكنها اأن ت�شاعد يف تنفيذ املهمة، هي بالتاأكيد اأمور حمتملة”.

اأ�شهموا بكل  على خلفية هذه املبادئ تعمل وحدات حر�ش احلدود وال�رسطة و“ال�شاباك”، الذين 

مل  هنا  �شاذة”.  لـ“اأحداث  �شحية  ت�شقط  مده�شة  وب�شورة  دائماً  التي  القيم،  بهذه  امل�شِّ  يف  ن�شيبهم 

يطلب اأي اأحد ولن يطالب بحل ال�رسطة وحر�ش احلدود اأو حل لواء كفري واأمثاله. من الأ�شهل اإطالق 

النار على هدف وهمي بديل.

ر�شا�شة القنا�ش املوجهة، الآن، بدقة لـ“نت�شاح يهودا” رمبا �شتوؤدي اإىل الق�شاء على هذا الورم 

اخلالية  املعركة  �شاحة  يف  احلر  العنف  ثقافة  اأوجدتها  التي  التوابع  تقمع  لن  لكنها  ل،  ورمبا  اخلبيث 

من القواعد والتي فيها مو�شم ال�شيد مفتوح طوال ال�شنة. اإن عزل ال�شباط اأو توبيخ قائد الكتيبة لن 

تدعو اإىل اإعادة النظر يف ثقافة التنمر والقتل يف وحدات اأخرى، يف ال�رسطة اأو “ال�شاباك”.

هذا ت�شليل وظيفته ت�شوية ما ل ميكن ت�شويته. الحتالل لي�ش دفيئة للقيم، بل هو املنتج للطفرات 

الإن�شانية. غري 

“هاآرت�س”

الأيام، رام اهلل، 2022/2/3
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