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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث

مركز األبحاث- منظمة التحرير الفلسطينية  - القدس- فلسطني / تلفاكس :9702966228 +

e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps



ئيليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف األبحــاث اإلرسا كــز   مخرجــات مرا

كشــف تحقيــق تلفزيونــي للقنــاة الثالثــة عشــرة العبريــة بثتــه بتاريــخ 2021/12/6 عــن وجــود مجموعــات ناشــطين داخــل حــزب 

»قــوة يهوديــة« يتــدرب عناصرهــا علــى شــن هجمــات واعتــداءات إرهابيــة تســتهدف الفلســطينيين. وتمكنــت القنــاة مــن 

زرع صحفــي داخــل إحــدى المجموعــات وكشــف تفاصيــل عــن التنظيــم اإلرهابــي الــذي يــرى فــي حركــة »كاخ« اإلرهابيــة 

النمــوذج الفكــري والعملــي الــذي يجــب اتباعــه.

ــارزون فــي حــزب »قــوة يهوديــة«  ويقــود هــذه المجموعــات ناشــطون فــي حركــة »الهافــا« )لهــب( األرهابيــة، وقــادة ب

الــذي أوصــل بنياميــن نتنياهــو قادتــه إلــى مقاعــد الكنيســت.

ــي وقــف التحقيــق الصحفــي وتســليم المعلومــات حــول المجموعــات هــذه للشــرطة  ــاة فــي األســبوع الحال وقــررت القن

ــد  ــة ض ــات إرهابي ــذ هجم ــات تنفي ــذه المجموع ــة ه ــن ني ــا ع ــزروع فيه ــي الم ــات للصحف ــد أن وردت معلوم ــرائيلية بع اإلس

ــبت 4/12/2021. ــوم الس ــة ي ــة الرمل ــي مدين ــطينيين ف فلس

ــرز قــادة المجموعــات  ــى أب ــات المســتوطنين توجهــت مباشــرة إل ــن لعصاب ــدال مــن نصــب كمي لكــن الشــرطة اإلســرائيلية وب

وحذرتــه مــن تنفيــذ جريمتــه تاركــة لــه المجــال للنجــاة هــو وباقــي اإلرهابييــن فــي مجموعاتــه مــن االعتقــال والمحاكمــة 

ــطينيين. ــد الفلس ــم ض ــين بجرائ متلبس

وكشــفت القنــاة ان أكثــر مــن مئــة مجموعــة تضــم نحــو عشــرين ألفــا مــن الشــبان اإلســرائيليين يعملــون معــا ويســتخدمون 

منصــات التواصــل االجتماعــي خاصــة »واتســاب” و”تيليغــرام” للتواصــل وتنســيق تحركاتهــم والدعــوة لهــا.

ومــن ضمــن الخطــط التــي يرتــب لهــا عناصــر هــذه المجموعــات شــن هجمــات ضخمــة منظمــة علــى الفلســطينيين وعلــى 

األحيــاء الفلســطينية فيمــا تســمى »المــدن المختلطــة« تحديــدا فــي اول تصعيــد فــي الضفــة أو غــزة، وذلــك علــى غــرار 

االعتــداءات التــي وقعــت فــي اللــد والرملــة ويافــا خــال عــدوان االحتــال علــى قطــاع غــزة وجرائمــه فــي القــدس. وعرضــت 

القنــاة 13 العبريــة مقاطــع فيديــو مــن هجمــات منظمــة شــارك فيهــا العشــرات وأحيانــا المئــات مــن الناشــطين فــي حركتــي 

»الهافــا« و«قــوة يهوديــة« اســتهدفت مناطــق فلســطينية فــي »المــدن المختلطــة« فيمــا كانــت الشــرطة اإلســرائيلية غائبة 

تمامــا عــن الحــدث. وظهــرت فــي أحــد مقاطــع الفيديــو عمليــة ســحل لفســلطيني مــن الداخــل فيمــا كانــت الهتافــات حولــه 

تدعــو لقتلــه.

القنــاة اإلســرائيلية وصفــت المجموعــات هــذه بأنهــا »العصابــات اليهوديــة نســخة 2021«. فــي تذكيــر بحركــة »كاخ« ومــن 

قبلهــا عشــرات الحــركات الصهيونيــة التــي ارتكبــت مجــازر التطهيــر العرقــي قبــل وخــال النكبــة، مثــل »هاغانــاه« و«البالمــاخ« 

و”أرغــون” و”إيتســل” و”ليحــي” وغيرهــا.

“كاخ” اإلرهابية تعود من جديد

ــي  ــم دين ــى تعلي ــل عل ــام 1932، وحص ــدة ع ــات المتح ــورك بالوالي ــة نيوي ــي مدين ــا ف ــر كهان ــة »كاخ« مائي ــس حرك ــد مؤس ول

ــة تســتهدف  ــة عنصري ــى تأســيس جمعي ــورك. وعمــل عل ــة فــي نيوي ــة اليهودي ــة حاخــام الجالي ــى رتب فيهــا حتــى وصــل إل

العــرب والمســلمين فــي الواليــات المتحــدة، ثــم انتقــل إلــى إســرائيل عــام 1977 حيــث أســس حركــة »كاخ« وتمكــن مــن الفــوز 

بعضويــة الكنيســت عــام 1984 بعــد ثاثــة جــوالت انتخابيــة فشــل فيهــا فــي ذلــك.

وكان كهانــا مــن أشــد الدعــاة لتنفيــذ سياســة »الترانســفير« أي التهجيــر بحــق الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وأراضــي 

1948 إلــى خــارج فلســطيني التاريخيــة لتكــون دولــة إســرائيل يهوديــة تمامــا.
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ــر هــذه  ــر مــن المواطنيــن. وإث ــم فــي كافــة أنحــاء فلســطين راح ضحيتهــا عــدد كبي ونفــذ عناصــر حركــة كاخ سلســلة جرائ

ــة  ــررت المحكم ــام 1988، ق ــت ع ــرائيلي رفض ــات اإلس ــون االنتخاب ــع قان ــض م ــا يتناق ــا عنصري ــة نهج ــي الحرك ــات ولتبن العملي

ــدورة الـــ12 للكنيســت. ــات ال ــا اإلســرائيلية منــع تســجيل قائمــة »كاخ« رســميا لخــوض انتخاب العلي

مجزرة الحرم اإلبراهيمي 1994

فــي صــاة فجــر الجمعــة الـــ 25 مــن فبراير/شــباط 1994 الــذي وافــق 15 رمضــان اقتحم طبيب عســكري في الجيش اإلســرائيلي 

يدعــى بــاروخ جولدشــتاين الحــرم اإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل مســلحا ببندقيتــه الهجوميــة وفتــح النــار علــى المصليــن 

فقتــل 29 مصليــا وأصــاب مــا يقــارب 130 منهــم بالرصــاص.

ولكــون جولدشــتاين ناشــطا فــي حركــة »كاخ«، قــررت الحكومــة اإلســرائيلية اعتبــار الحركــة تنظيمــا إرهابيــا وحظرتهــا، كمــا 

قــررت ذلــك عــدة دول فــي االتحــاد األوروبــي وكذلــك الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ورغــم حظــر الحركــة إال أن نواتهــا الفكريــة بقيــت ناشــطة خاصــة فــي مســتوطنة كريــات اربــع فــي الخليــل. فــي ذلــك الوقــت 

كان هنــاك شــاب ناشــط فــي الحركــة يدعــى ايتمــار بــن جفيــر، اتهــم عشــرات المــرات باالعتــداء علــى فلســطينيين. ثــم قــرر 

دراســة القانــون وعمــل محاميــا كــرس جهــده فــي الدفــاع عــن المســتوطنين الــذي نفــذوا جرائــم ضــد فلســطينيين. ومــن 

أبــرز هــؤالء مرتكبــا جريمــة قتــل كل مــن الطفــل علــي دوابشــة ووالديــه ســعد وريهــام دوابشــة عــام 2015.

كمــا تولــى مكتــب بــن جفيــر الدفــاع عــن المتهــم بقتــل المواطنــة عائشــة الرابــي بإلقــاء حجــر علــى مركبــة كانــت تســتقلها 

مــع زوجهــا عــام 2019. 

ومــن القضايــا التــي توالهــا أيضــا الدفــاع عــن مســتوطن قاصــر مشــتبه بإحراقــه كنيســة بالقــدس المحتلــة، وإشــعال ســيارات 

فــي بلــدة عقربــا شــمالي الضفــة الغربيــة.

ــر أنــه كان يتفاخــر بأنــه يعلــق فــي غرفــة الجلــوس فــي منزلــه فــي مســتوطنة »كريــات أربــع« فــي  ومعــروف عــن بــن جفي

ــا. ــس مجرم ــا ولي ــه بط ــرى في ــتاين، إذ ي ــي جولدش ــرم اإلبراهيم ــزرة الح ــذ مج ــورة منف ــل ص الخلي

نتنياهو يوصل بن جفير إلى الكنيست

أســس بــن جفيــر حركــة أطلــق عليهــا اســم »عوتســماه يهوديــت« وتعنــى قــوة يهوديــة، فــي اســتدعاء لشــعار حركــة “كاخ” 

الــذي كان عبــارة عــن هــذه الكلمــة التــي تعنــي »هكــذا« مــع صــورة لقبضــة يــد ترمــز إلــى القــوة، فــي إشــارة أن نهــج هــذه 

الحركــة يقــوم علــى اســتخدام القــوة ضــد الفلســطينيين.

ــن  ــو م ــية نتنياه ــرة، ولخش ــة األخي ــنوات الثاث ــي الس ــة ف ــوالت االنتخابي ــلة الج ــي سلس ــت ف ــات الكنيس ــوض انتخاب ــرر خ وق

تشــتت أصــوات الناخبيــن اليمينييــن تحالــف مــع بــن جفيــر ودفعــه إلــى التحالــف مــع حركــة »البيــت اليهــودي« بزعامة بتســلئيل 

ــو  ــد نتنياه ــك مه ــو. وبذل ــا نتنياه ــي يقوده ــن الت ــة اليمي ــا لكتل ــم وانضمامه ــبة الحس ــا نس ــان تجاوزهم ــموتريتش لضم س

الطريــق لبــن جفيــر لدخــول الكنيســت.

ومــع تمكــن التحالــف الجديــد مــن ذلــك، كان مــن مســاعي بــن جفيــر رفــع الحظــر عــن حركــة »كاخ« التــي ترعــرع فــي 

صفوفهــا. ففــي الذكــرى الثالثــة لجريمــة إحــراق عائلــة دوابشــة، طلــب بــن جفيــر فــي عــام 2018، مــن المستشــار القضائــي 

ــة. ــة إرهابي ــر »كاخ« حرك ــذي يعتب ــت« ال ــرار »الكنيس ــاء ق ــى إلغ ــل عل ــة العم للحكوم



ئيليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف األبحــاث اإلرسا كــز   مخرجــات مرا

وفــي أحــداث حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس المحتلــة، قــاد بــن جفيــر التصعيــد خــال شــهر رمضــان الماضــي عندمــا قــرر نقل 

مكتبــه كعضــو فــي الكنيســت إلــى الحــي، مــا أدى إلــى مواجهــة عنيفــة خــال تنــاول أهــل الشــيخ جــراح وجبــة اإلفطــار فــي 

شــهر رمضــان األخيــر وتعرضهــم العتــداء المســتوطنين.

مسؤول القسم اليهودي السابق في الشاباك

ــع  ــة م ــي مقابل ــي ف ــي آرئيل ــاباك« آف ــال »الش ــرات االحت ــاز مخاب ــي جه ــودي ف ــم اليه ــمى القس ــا يس ــؤول م ــف مس ووص

القنــاة 13 هــذا التنظيــم بأنــه عبــارة قاعــدة خاملــة بانتظــار أي تصعيــد جديــد بيــن إســرائيل والفلســطينيين لينطلــق عناصرهــا 

ــتخبارات  ــؤون االس ــي ش ــص ف ــور المخت ــن تس ــاراك ب ــف د. ب ــا وص ــئ. فيم ــي ومفاج ــكل جماع ــم بش ــذ هجماته ــى تنفي إل

ــه االنتقــام، االنتقــام مــن العــرب. االســتراتيجية واإلرهــاب، األســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه المجموعــات بأن

بن جفير: اليهود هم الضحايا وليس العرب

وفــي رده علــى مــا كشــفته القنــاة 13 عــاد بــن جفيــر لممارســة المحامــاة والدفــاع عــن العصابــات في حزبــه وقال إنه شــخصيا 

ال يعلــم مــا الــذي يقــوم بــه عناصــر مــن حزبــه، لكنــه أضــاف أن اليهــود فــي المــدن المختلطــة هــم الضحايــا وليــس العــرب، 

وادعــى ان العــرب هــم الذيــن يخططــون لتنفيــذ عمليــات ضــد اليهــود وليــس العكــس.


