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 للسير بحكومته يفرض على نتنياهو شرعنة االستيطان غفيربن 
 الفلسطينيون يواجهون أكبر عملية سرقة وضم ألراضيهمو 

 

الفــايزين فــي ابتخابــات سال نيســةس االيــرةسا الــ  ن يطــال و   المتطــرفين  عــدد المســتوطنين ارتفــا  مــع 
بوزارات حكومية تساعدهم على تحقيق وعودهم االستيطابيةا وهي وزارات الجـي  واامـن الـدالليا  مـة 

مــن أ  تتصــاعد عمليــات ســرقة ااري الفلســطينية بشــك  أ  ــر ممــا  الفلســطينيينلشــية حقيقيــة لــد  
تــرة الماةــيةا ةــمن مخططــات تهــدذ إلــى تنفيــ  عمليــات الضــم التــي تعهــدت هــ    ابــة عليــ  فــي الف
 ااحزاب بتنفي ها.

 ليكم التفاصيلإخر المخططات الصهيونية الجديدة؟ وما هي آ

لى أعتاب تشكي  الحكومة الفاشية المنتظرة برياسة بنيامين بتنياهوا بدأت بلدية االحتالل فـي القـد  ع 
 ناء أطول جسر سياحي تهويدي فوق أراةي حي وادي الربابة فـي بلـدة سـلوا  المحتلةا العم  الفعلي ل

 امترا ويمر فوق شمال غربي سـلوا  200جنوب المسجد ااقصى المباركا حيث يمتد طول الجسر لـ 
مليـــو  شـــيك  رالـــدوالر  20ويـــربي بـــين القـــد  القديمـــة وسج ـــ  صـــهيو س وحـــي ال ـــوريا بت لفـــة قـــدرها 

عــدة مسسســات احتالليــة تضــم وزارة شــسو  القــد ا  ِق ـ مــن   نّفــ وهــو  ؛شــيك   3.42اامريكـي يســاوي 
” إلعـاد“وجمعيـة ووزارة السياحةا وسلطة تطوير القد ا وبلدية االحتاللا وشركة سمورياس التابعة لل لديةا 

 االستيطابية.

ب نـــاء مقطـــع جد ـــد مـــن الجـــدار  قـــرارا  لطـــوة ال لديـــة تلـــم ترافقـــة مـــع إعـــال  وزارة الجـــي  عـــن اتخاذهـــا 
من مع ر سالم شمالي جنين وحتى مع ـر سالتـينس  ويمتد اكم 50الفاص ا شمالي الضفة الغربيةا بطول 

ورابيـةس جنـوبي قلقيليـةا أينس وحتى مستوطنة سكم ألر  من مع ر سالت 50قرب طول رما فيما سيتم بناء 
بوساي  ت نولوجيةا ما يعني أ  تشييد الجدار بهـ ا الطـول سيقضـم مسـاحات واسـعة مـن  مجّهزا  وسيكو  

 ااراةي الفلسطينية.
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ـــطـــات تزامالمخطّ   هـــ   أب ـــى ااو    ـــةااإلهجمـــات ال تصـــاعد وتيـــرة  ة مـــعن ـــ التـــي رهابي ا قطعـــا   هبّف
ســطينيين وممتل ــاتهما الفل اســتهدفة المــواطنين والتــي االماةــية ابيعســل ااالمتطــرفين لــالالمســتوطنين 

كمـا هـاجموا  ؛مـوا زجاجهـاوحطّ قـعا المركبـات الفلسـطينية بالحجـارة فـي عـدة موا هاجم المستوطنو  حيث 
 قريبة من المستوطنات.مسا ن  ةعد

 اإلســراييليةا مــن لطــورة قــرار المحكمــةرت جمعيــة سعيــر عــاميمس اليســارية حــ ّ   اعــن ذلــم بعيــدا  ولــي  
  والموافقة على طردها من منزلها في حي بطن الهو  االمركزية اإلسراييلية رفض استئناذ عايلة شحادة

ت وقالة إ  اامر يعني أ  عشرات العايال ؛لصالح جمعية سعطيرت كوهابيمس االستيطابية اب لدة سلوا 
ا باإلمهدّ الفلسطينية المجاورة  وامهـا قو  اعـايالت 5لالء القسري من منازلهاا الفتة إلى أ  هنـاك دة أيض 

ا 35  قد  تم طردهم من منازلهم. اشخص 

 سويًا ر ميع وشرعنة االستيطان؟ لنستعرض األوماذا عن االتفاق بين الليكود واألحزاب الفاشية لتوس

علـى هـام  المفاوةـات لتشــكي  الحكومـة الفاشـيةا اتفــق حـزب سالليكـودس مــع حـزب سعوتسـما  هود ــةس  
 60بسرة استيطابية عشوايية في الضفة الغربية المحتلةا لـالل  65ذي التوجهات الفاشيةا على شرعنة 

ت دعِقـة التـي من تنصيب حكومة بنيامين بتنياهو المق لةا وذلم لالل جلسة المفاوةات االيتالفيـ  وما  
 . 2022تشرين ال ابي  16بين الجاب ينا في 

عوتســما بتنيــاهوا وس بنيــامين وســيتم إدراه هــ   المســ لة فــي بنــود االتفاييــة االيتالفيــة بــين الليكــود بزعامــة
ة بــسرة اســتيطابي 65وتشــم  ستســوية ااوةــا  القابوبيــةس لـــ؛  هود ــةس برياســة ال اهــابي إ تمــار بــن غفيــر

 ."ستدابير أمنية يلها بالميا  وال هرباء وال نية التحتية الخليوية وتعزيزها بـعشواييةا وتوص

بـسرة اسـتيطابية  147و امسـتوطنة 132فـي  األـ  مسـتوطن 451للمعطيات المتوفرةا فإ  هنـاك  ووفقا  
ـــة اعشـــوايية ـــى التجمعـــات الفلســـطينية وهـــي  ؛فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتل تهـــدذ إلـــى إحكـــام الطـــوق عل

 .في القد  األ  مستوطن 230أ  ر مساحة ممكنة من ااراةي. وال تشم  ه   المعطيات ومصادرة 

 وما هي مخاطر هذه البؤر االستيطانية؟  
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مـن  بـدعم   ات من لطورة ال ـسر االسـتيطابية فـي كوبهـا قابلـة لالتسـا  علـى حسـاب ااراةـي الفلسـطينية
المسسســة الرســمية اإلســراييلية والجمعيــات اليهوديــةا حيــث تحظــى هــ   ال ــسر بحمايــة أمنيــة مــن جــي  

  .حسب تع ير االحتالل اس مستوطنات شرعيةس رسميا  رغم عدم االعتراذ بها  ااالحتالل

 :اآلتيةسعوتسما  هود ةس اامور وتشم  بنود االتفاق التي تم التوافق علي  بين الليكود و 

 .من تشكي  الحكومة  وما   60شرعنة ال سر االستيطابية لالل  / تسوية ــ1

بما يسمح  حوم س شمالي الضفةاسرة االستيطابية سقابو  االبفصال عن غزة بهدذ شرعنة ال  ــ تعد  2
 . هودي هناك للدراسة في المعهد الد ني التوراتي بوجود

فــي قواعــد الجـــي  اإلســراييليا لمنــع ســرقة ااســـلحة مــن قواعــد الجـــي   موّســع قــابو  جنـــوبي قــرارإ ــــ3
 .ولحماية الجنود

 .سأدبى من العقوبات على سالجرايم الزراعيةس وجرايم سالخاوة ا  ــ اعتماد قابو  يفري حدّ 4

ــــ تســـريع إجـــراءات التخطـــيي وتبشـــاء طـــرق التفافيـــة رللـــربي بـــين المســـتوطنات فـــي الضـــفة المحتلـــة ا 5 ـ
 .بقيمة تتراوح بين مليار وبص  المليار شيك  اوتخصيص الميزابيات الالزمة ل لم 60شار  وتوسيع 

وكابــة مصــادر فــي الليكــود قــد أعلنــةا فــي أعقــاب اجتمــا  عقــد  بتنيــاهو مــع ريــي  حــزب سالصــهيوبية 
ي الد نيــةسا بتســلئي  ســموتريت ا أ  بتنيــاهو عــري علــى االيــر تســوية ال ــسر االســتيطابية العشــوايية فــ

 .الضفةا مقاب  اإلسرا  بتشكي  الحكومة

وقالـة المصـادر إ  بتنيـاهو اقتـرح فـي لقايـ  مـع سـموتريت  ستشـكي  حكومـة علـى الفـورا لالسـتفادة مــن 
 را  بظـوبقلـة المصـادر عـن بتنيـاهو قولـ  إبـ  س باف ة الفرصة السابحة للمصادقةس على ال سر االستيطابية.

مــن اســتغالل  بــدال  فــال داعــي لتضــييع لحظــة واحــدة علــى رتوزيــع  المناصــب  اللوةــع السياســي واامنــي
 .سالفرصة
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علـى ااري التـي  ان المسـتوطنو   كر أب  بعد إلالء سحوم س بموجب لطة االبفصال عن غزةا دّشـ   
 لـة إلـى وجهـة لعشـرات اآلالذ مـن المسـتوطنين الـ  نتحوّ قامة عليهاا مدرسة د نية م   ابة المستوطنة 

 .بها للمطالبة بإعادة بناء المستوطنة زورو 

وتلـى جابــب هــ   التوافقـات التــي حصــلةا يطالـب زعــيم قايمــة سالصـهيوبية الد نيــةس بتســلئي  ســموتريت ا 
فــي  العامـ  الحاسـم فــي المواةـيع التــي تتعلـق بكـ  منــاحي الحيـاة ت عــدّ مهـام وزارة الجــي ا كوبهـا  بتـوّلي

صـادق علـى عقـد اجتماعـات مجلـ  التخطـيي ااعلـىا الجسـم ت  الجهة التـي  أيضا  وهي  ؛الضفة الغربية
بــن  إ تمــارمطالبــة زميلـ  فــي القايمــة  علــىعــالوة  ؛المسـسول عــن إعطــاء رلــص ال نــاء فـي المســتوطنات

 التي لها عالقة مباشرة بالقد  والمسجد ااقصى.و غفير بوزارة اامن الدالليا 

 سويًا الخطوات والتطورات االستيطانية؟ لنقرأ  هلى هذإوكيف تنظر السلطة الفلسطينية 

طلقها ي  ي أ  الدعوات الت من االفلسطيني ريي  المجل  الوطني اوحر روحي فتّ ح ّ ما تقدّ على ما  بناء   
مـن  لطيـرا   تصـعيدا  العنصـرية والمتطرفـةا تشـير إلـى أ  اايـام القادمـة ستشـهد  اإلسراييليةقادة ااحزاب 

 ساتهم.ومقدّ جي  وحكومة االحتالل والعصابات المتطرفة بحق الفلسطينيين وممتل اتهم 

ن بتايج وتداعيات ما تزرع  دولة االحـتالل مـن ما في السلطة بّ هة وزارة الخارجية والمغتربين ابدورها 
د عنـ  مـن تصـعي قواعد ومرت زات لمنظمات المستوطنين اإلرهابية في الضفة الغربيـة المحتلـةا بمـا  نـتج

ا وأ دت أ  ذلم سيشـب  برميـ  بـارود قـد  نفجـر فـي أيـة لحظـة العّزلملحوظ في الهجمات على المدبيين 
 إلى مزيد الحرايق في ساحة الصرا س.  ويسّدي

 رهابية؟ إالمستوطنين تشكيل ميليشيات  نّية وماذا عن

رهابيـة للفتـم إالمسـتوطنين بحـو تشـكي  ميليشـيات  توّجـ  دور الحد ث دالـ  ااراةـي الفلسـطينية عـن  
رة لـــد  منظمـــة التحريـــر تتـــوفر معطيـــات لطيـــ إذ ؛ مـــا تطالـــ  أ ـــد هم كـــ ّ وحـــرق وتـــدمير  بالفلســـطينيين

حة في الضفة الغربيةا حيـث جـر  مسلّ تشكي  ميليشيات اإلسراييليين المستوطنين  بّية حول االفلسطينية
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ميليشـــيات بـــدعو  التصـــدي لهجمـــات هكـــ ا لـــدعوات فـــي أوســـان المســـتوطنين لتشـــكي  لرصـــد تصـــاعد 
 ا  الفلسطينيين.الشبّ 

 ةسريّ شارات المقلقةا دعوة أحد قادة منظمات المستوطنين إلى تفعي  لاليا ومن بين ه   المعطيات واإل
فــي  ــ  مــا وصــف  عجــز الجــي   امــن المســتوطنين لــرد  الفلســطينيينا ومنــع اســتمرار دايــرة العمليــات

 اإلسراييلي عن وقفها.

مـن كبـار قـادة مجموعـات  ي عـدّ نجـرس الـ ي تيأسمئيـر  تصـريحوما زاد من مصدايية ه   المعلوماتا هـو  
 بــ   الوقــة قــد حــا  إلعــادة تفعيــ  لاليــا عســكرية للمســتوطنين بهــدذ رد  اسسفتيــة الــتاللس االســتيطابية

طنين لطــورةا ويســتوطن مــن أشــد المســتو  هــو سأتينجــرسو ةــّدهم.  تالفلســطينيين عــن مواصــلة العمليــا
 .سكودي  إي سويعي  دال  بسرة  اجنوبي بابل  سقصرةسأراةي قرية 

 اضــفة الغربيــةبــسرة اســتيطابية عشــوايية فــي ال 147وجــود  تقــّدر مصــادر فلســطينية أ  الجــد ر بالــ كر 
راةـي بمصـادرة المزيـد مـن اا االحكومـة اإلسـراييلية ِق ـ  إةـفاء الطـابع القـابوبي عليهـا مـن والتي  هـّدد
 الفلسطينية.

يـ تي بتيجـة لــ سالصـعود الواةـح للفاشـية    ه ا التطور الخطيرأا  ر  مسسولو  فلسطينيو  علي  وبناء  
ـــفـــي إســـرايي  كمـــا  رت عنهـــا االبتخابـــات االيـــرة لل نيســـة اإلســـراييليا بتشـــجيع مـــن ريـــي  الـــوزراء عّ 

 .سبتنياهو بنيامين المكّل 

 

 ؟ االستيطانوما هو الموقف األممي من توسيع 

وتقـ  موقـ   ااالسـتيطا مم المتحدة تلعـب دور سشـاهد ماشـف  حاجـةس فيمـا  تعلـق بمنـع   ااأ صحيح  
 اعترافهـا عـدمفـي  يكمـن يجـابيمـر اإلاا  غيـر أا رهابيـةمام هجمـات االحـتالل ومسـتوطني  اإلالمتفره أ

وهـو مـا عّ ـر عنـ   ؛دابة لالحـتالل بحّد ذات  إ وه ار من باحية القابو  الدوليشرعية ه   المستوطنات ب
  أ ــد أتــور وينســالبدا الــ ي   مبعــوث اامــين العــام لألمــم المتحــدة لعمليــة الســالم فــي الشــرق ااوســيا 
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ا للقــابو  الــدولي وقــر  وتشــّك سالمســتوطنات اإلســراييلية لــي  لهــا أي شــرعية قابوبيــةا  ــا صــارل  ارات ابتها  
 .ساامم المتحدةسا داعيا حكومة إسرايي  إلى وق  جميع اابشطة االستيطابية على الفور

لــالل اجتماعــ  الشــهري  ا  أمــام مجلــ  اامــن الــدولي فــي بيويــوركلــالل إحاطــة لــ اوتحــدث وينســالبد 
جلــ  علــى العمليــات االســتيطابية وقــرار م مــع تركيــز  احــول الوةــع فــي ااراةــي الفلســطينية المحتلــة

أســفرت عــن  اةــد الفلســطينيين هجومــا   128عــن تنفيــ  المســتوطنين  ا 2016ر 2334اامــن الــدوليا 
 29مشـــيرا  إلـــى مقتـــ  سو أو إلحـــاق أةـــرار بممتل ـــات الفلســـطينيينا  ا51مقتـــ  شـــخص واحـــد وتصـــابة 

ت طفـال ا علـى أ ـدي قـوا 194امـرأة و 27ا مـن بيـنهم 1813فلسطيني اا من بينهم سـتة أطفـالا وتصـابة 
ـــــةا والمظـــــاهرات ـــــات اامني واالشـــــتبا ات و حـــــوادث رشـــــق الحجـــــارةا  اامـــــن اإلســـــراييلية لـــــالل العملي

 والهجماتا وهجمات مزعومة ةد إسراييليينا وحوادث ألر س.

 شخصا   202إصابات باجمة عن استنشاق الغاز المسي  للدمو ا فيما أ صيب  1206ومن بين هسالءا 
 مـا أشـار إلـى التصـعيد فـي غـزة  وهـ   اارقـام هـي فقـي لـالل ااشـهر ال ال ـة االيـرة. الحّيـة؛بالـ ليرة 

 س.طفال   17ا بمن فيهم مدبيا   26من بينهم  فلسطينيا ا 49عن سمقت   وتحّدث الالل الشهر الماةي

د ك يـــر مـــن لـــى مقتـــ  وجـــرح عـــدإ ن علـــى من ـــر المنظمـــة الدوليـــةامـــ  وينســـالبد ةحاطـــإ تطّرقـــة مـــا  
ينيين سعلـــى أ ـــدي قـــوات اامـــن اإلســـراييلية فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــةا بمـــا فـــي ذلـــم القـــد  الفلســـط
اس. يشّك  يكن لم منهم سيما التقارير التي تفيد ب   البعض االشريية  تهد د 

ن مـالمفرطـة  للقـّوةة ستجـا  االسـتخدام المحتمـ  ّيـمخـاوذ جدّ ااماميـة عالوة على ذلما تنتـاب المنظمـة و 
 .سالحّيةقوات اامن اإلسراييليةا سيما استخدام ال ليرة  ِق  

 :الخالصة 

تغلق الفجوة القايمة بين الواقع  سوذالتي تضم سموترت  وبن غفيرا و  االقادمةالصهيوبية الحكومة   إ
ا وبــين س إســرايي س العملــي الــ ي يمتــاز بالفصــ  بــين الفئــات الســكابية فــي المســاحة التــي تســيطر عليهــا

الواقـع الجد ـد ال يعنـي أ  الخطـاب اامنـي سـيختفي وه ا  .شرعنة ه ا الواقع المكتوبة والمسموعةأجهزة 
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 لطابــا  أ  اامــر اا يــد هــو أبنــا سنســمع  إالّ  ؛ررغــم أبــ  لــم يكــن الخطــاب الوحيــد فــي الماةــي  تمامــا  
ــةسا وهــو المقصــد المط ــة اليهودّي لــوب إل بــات يســعى لت ســي  بفســ ا لــي  علــى اامــنا بــ  علــى سالفويّي

 .اابارتها د

ابقشــــا  الخطــــاب اامنــــي علــــى حســــاب لطــــاب سالفوييــــة اليهوديــــةسا  نــــز  عــــن واقــــع اابارتها ــــد إ   
الخـــي  ولـــاره عـــاء الـــ ي كـــا  يقـــول إ  الهـــدذ هـــو حمايـــة أمـــن ســـكا  إســـرايي  دالـــ اإلســـراييلي االدّ 

اتخـــاذ موقـــ  سصـــهيوبّي  االصـــها نةبـــرأي عـــدد مـــن ال تّـــاب  ا والـــ ي كـــا  مـــن الممكـــن معـــ ااالضـــر
لي رالـــّيس معـــاري للشـــوار  التـــي تقـــوم علـــى الفصـــ  العنصـــريا والمســـتوطنات غيـــر الضـــرورية لألمـــنا 

 .عاء ب   الحد ث ال  دور عن أبارتها دواالدّ 

ن هنــاا يمكــن رنيــة بتــايج االبتخابــات االيــرة كتع يــر عــن رربــة النــال ين اإلســراييليين فــي تقلــيص مــ 
بهــم بمعنــى أ  النــال ين قــالوا إبهــم مّلــوا مــن التســتيرا وت ؛وبــين الواقــع علــى ااري الفجــوة بــين الخطــاب

عــاءات اامنيــة قــد وهنــة مــع االدّ تعكــ  حيــاتهما لــي  ا   إقناعــا   ريــدو  اســتعمال مصــطلحات أ  ــر 
ّم  ـتم لما حدث في حالة المستوطناتا بـ  ا  ااهـداذ اامنيـة ال  بهاييا  مرور الوقة فقيا أو التفة 
 ..ول لم أراد النال و  المجاَهرة باابارتها د ؛تحقيقها في ك ير من ااحيا 

لشـعب الفلسـطيني سـيواج  االعـدو يعطـي رسـالة واةـحة بـ    فـي الحـالي وعلي ا فـإ  المشـهد السياسـي 
 بعدوا  جشعا  وشرسا  ويشعر بالغرورا وأ  الطريق بحـو المواجهـة المفتوحـة التـي  نخـرن فيهـا كـ  الشـع

لهـ ا   المشـروعةااهـداذ لتحقيـق  كاسـحا اأصبحة ليارا  شـع يا   وجود اأما ن  ا في مختل الفلسطيني
 الشعب

 


