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االستعمار االستيطاين يف فلسطين

أنطوان شلحت*
جماعات "جباية الثمن" االستيطانية:
سيف للجيش اإلسرائيلي أم عليه؟

يناقش هذا التقرير نشوء ظاهرة "شبيبة التالل" االستيطانية اإلسرائيلية واألعمال التي

تقوم بها باسم "جباية الثمن" ضد الفلسطينيين أو القوى األمنية اإلسرائيلية التي حتاول

إخالء البؤر االستيطانية "غير القانونية" .ويدقق الكاتب يف نشوء الظاهرة متلمس ًا

الرد الرسمي عليها
مسؤوليات رسمية إسرائيلية ساهمت يف نشوئها ،كما يعالج
ّ
الذي يتمثل يف الدعوة إىل تطبيق القوانين اإلسرائيلية ضد أعمال هؤالء املستوطنين
يف مقابل تغاضي السياسة اإلسرائيلية عن اعتداءات املستوطنين اليهود عامة.

أكدت

معطيات رسمية صادرة
عن قيادة املنطقة
العسكرية الوسطى يف اجليش اإلسرائيلي
أن "أعمال الشغب" املسماة "عمليات
جباية الثمن" التي يرتكبها مستوطنون
يهود يف الضفة الغربية ،منضوون
أساس ًا ضمن جمموعة "شبيبة التالل"،
والتي تستهدف أمالك الفلسطينيين
ومقدساتهم من جهة ،ومنشآت اجليش
اإلسرائيلي وجنوده من جهة ُأخرى ،بلغ
عددها  601عملية خالل سنة .2011
ويشكل هذا العدد زيادة بنسبة نحو %20
* كاتب وباحث فلسطيني.

على عدد األعمال املشابهة التي ار ُتكبت
خالل سنة  ،2010والتي بلغ عددها
وسجلت يف حينه زيادة
 504عملياتُ ،
بنسبة  %15على عدد "أعمال الشغب"
التي ار ُتكبت خالل سنة 433( 2009
1
عملية).

ردود متباينة على أعمال
"جباية الثمن"
ذكر ضابط رفيع املستوى يف قيادة
املنطقة العسكرية الوسطى املسؤولة

امللف

عن الضفة الغربية ،يف سياق تصريحات
خاصة أدىل بها إىل صحيفة "معاريف"
( ،)2012/1/27أن هذه الزيادة املطردة
ال على تفاقم أجواء التوتر يف
تشكل دلي ً
املناطق الفلسطينية ،وأنه يف حال استمرار
هذه الزيادة فإن ذلك من شأنه أن يشعل
برمته .ويف الوقت نفسه،
الشارع الفلسطيني ّ
أشارت الصحيفة إىل أن قيادة اجليش
اإلسرائيلي تق ّر صباح مساء بأنها تواجه
صعوبات ج ّمة يف جمع قرائن قوية تؤدي
إىل تقديم مرتكبي هذه األعمال إىل احملاكمة.
وحت ّول هذا اإلقرار إىل ما يشبه الالزمة
التي تتكرر على لسان كبار املسؤولين يف
ال ا ّدعى
املؤسسة اإلسرائيلية األمنية .فمث ً
قائد شعبة التحقيقات واملباحث يف الشرطة
اإلسرائيلية يف منطقة الضفة الغربية،
حاييم رحاميم ،لدى اشتراكه يف اجتماع
عقدته جلنة الدستور والقانون والقضاء يف
الكنيست يف  5كانون الثاين  /يناير ،2012
صص ملناقشة موضوع ممارسات
والذي ُخ ّ
املستوطنين اليهود ،أن الشرطة ال تملك
الوسائل الكافية لكبح هذه املمارسات ،بما
فيها تلك التي تطال أفراد القوات األمنية،
وال تنجح يف تفعيل عمالئها يف الضفة
الغربية .وأضاف أنه يف اآلونة األخيرة
جرى إعداد  65الئحة اتهام ضد ناشطين
من اليمين املتطرف نفذوا اعتداءات وأحلقوا
أضراراً بأمالك ،لكن مل يجر اعتقال سوى
 10ناشطين منهم ،وأنه بسبب عدم توفر
األدلة الكافية مل تقدم ضدهم لوائح اتهام،
ولذاُ ،أفرج عنهم .ولفت إىل أن لدى الشرطة
مشكلة يف جمع األدلة بسبب املواقع التي
2
ُترتكب فيها تلك املمارسات.
ووفق ًا ألقوال هذا الضابط نفسه ،فإن
سنة  2011شهدت  228عملية اعتداء
على أفراد أجهزة األمن اإلسرائيلية يف
الضفة الغربية ،وذلك من دون التطرق إىل

التهديدات الشفهية التي تعرضوا لها ،كما
جرى إحراق عشرات املساجد.
وأثارت ممارسات املستوطنين
ال على نطاق واسع داخل
اإلسرائيليين جد ً
املؤسستين السياسية واألمنية يف إسرائيل
شن جمموعات منهم يف  13كانون
يف إثر ّ
األول  /ديسمبر  2011اعتداءات على معسكر
جنود وحدة إفرايم يف الضفة الغربية ،وعلى
سيارة قائد هذه الوحدة العقيد ران كهانا،
ونائبه الكولونيل تسور هرباز ،األمر الذي
أسفر عن إصابتهما بجروح طفيفة ،وذلك بعد
أن تلقت تلك اجملموعات معلومات تفيد بأن
اجليش اإلسرائيلي ينوي إخالء بؤرة َرمات
3
غلعاد االستيطانية غير القانونية.
ورد ًا على ذلك تعهد رئيس احلكومة
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو باستعمال
القبضة احلديدية ضد هؤالء املستوطنين،
وأكد أن االعتداء على جنود اجليش
اإلسرائيلي يشكل جتاوز ًا للخطوط احلمر
كافة ،وأنه لن يسمح ألي كان برفع يده
على جنود اجليش أو على أفراد الشرطة
الذين يتولون مهمة حماية البلد وسكانه،
وال ُبد من توفير احلماية املطلوبة كلها لهم.
لكنه ش ّدد على أن املعتدين ال يمثلون جميع
املستوطنين يف الضفة الغربية .وقال رئيس
هيئة األركان العامة اللواء بِني غانتس
إن اعتداء املستوطنين اليهود على اجليش
ال خطراً للغاية ،ويجب
اإلسرائيلي ُيعتبر عم ً
إنزال أقصى العقوبات باملعتدين .وأشار
قائد املنطقة العسكرية الوسطى اجلنرال آيف
مزراحي ،الذي قام على الفور بزيارة ملعسكر
وحدة إفرايم ،إىل أنه خالل  30عام ًا من فترة
خدمته يف اجليش اإلسرائيلي مل يشهد حدث ًا
كهذا يعتدي فيه يهود على يهود ،مؤكداً أن
هذا االعتداء خطر للغاية ،وأن على اجلهات
املسؤولة أن تبذل أقصى اجلهود للقبض على
مرتكبيه وتقديمهم إىل احملاكمة .وتوالت
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جمموعة من التحذيرات من إسرائيليين
4
بارزين بشأن هذه االعتداءات.
غير أن نتنياهو رفض بعد يومين
من وقوع هذه االعتداءات توصية تق ّدم
بها كل من وزير األمن الداخلي يتسحاق
أهرونوفيتش ،ووزير العدل يعقوب نئمان،
تنص على اعتبار جمموعة "شبيبة التالل"
االستيطانية اليهودية اليمينية التي تنفذ
عمليات "جباية الثمن" جمموعة إرهابية،
وذلك على الرغم من أن املستوطنين الذين
ارتكبوا االعتداءات ينتمون إىل تلك اجملموعة.
وأكد رئيس احلكومة أن هذه اجملموعة تشكل
نواة صغيرة ،وال تمثل جمهور املستوطنين
اإلسرائيليين يف املناطق احملتلة الذي ُيعتبر
يف معظمه خملص ًا للدولة وقوانينها ،وأنه
يجب إنزال أقصى العقوبات بها .كما كرر
قوله أنه لن يسمح ألي كان برفع يده على
جنود اجليش أو على أفراد الشرطة الذين
يتولون مهمة حماية البلد.
ُ
وأعلن نتنياهو قبوله توصيات أخرى
تقدم بها الوزيران املذكوران ،وذلك بعد أن
عقدا لقاءات مكثفة مع طواقم من جهاز األمن
العام [الشاباك] واجليش والشرطة والنيابة
العامة .وتتضمن هذه التوصيات إصدار أوامر
اعتقال إدارية ضد مرتكبي االعتداء على
اجليش ،وإبعاد عدد كبير منهم عن املناطق
احملتلة ،وتقديمهم إىل حماكم عسكرية.
كذلك قبل نتنياهو توصية ُأخرى تنص على
تخويل اجليش اإلسرائيلي صالحية اعتقال
مستوطنين إسرائيليين خمالفين للقانون،
وأصدر أوامر تقضي بزيادة الطواقم املكلفة
التحقيق يف ممارسات شبيبة "جباية الثمن"
لدى كل من جهاز الشاباك والشرطة والنيابة
العامة واجليش.
وذكرت عدة صحف إسرائيلية أن وزير
الدفاع اإلسرائيلي باراك يؤيد التوصية التي
تنص على اعتبار شبيبة "جباية الثمن"

جمموعة إرهابية ،لكن القائم بأعمال
املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية
أكد أن قبول توصية كهذه ينطوي على
إشكاليات قانونية كثيرة .وأضافت الصحف
أن نتنياهو تبنّى موقف هذا األخير ورفض
وزيري األمن الداخلي والعدل
قبول توصية
َ
يف هذا الشأن.
ويف املقابل ،ذكرت صحيفة "هآرتس"
( )2012/1/9أنه تبين من الئحة اتهام
قدمتها النيابة اإلسرائيلية العامة ضد 5
ناشطين إسرائيليين يمينيين بشبهة جمع
معلومات استخباراتية تتعلق بتحركات
قوات اجليش اإلسرائيلي ،أن رئيس كتل
االئتالف احلكومي يف الكنيست عضو
الكنيست زئيف إلكين من حزب الليكود كان
أحد املصادر التي س ّربت هذه املعلومات،
وذلك وفق ًا لنتائج التحقيقات التي أجرتها
الشرطة اإلسرائيلية وجهاز الشاباك.
وإلكين عضو يف جلنة اخلارجية واألمن
يف الكنيست ،ورئيس اللجنة املتفرعة عنها
اخلاصة بـ "شؤون يهودا والسامرة [الضفة
الغربية] واالستيطان" ،وهي جلنة أبحاثها
سرية للغاية .وجاء يف الئحة االتهام أنه
خالل سنة  2011قرر هؤالء الناشطون
اليمينيون إحباط نية السلطات اإلسرائيلية
إخالء بؤر استيطانية "غير قانونية" من
خالل جمع معلومات استخباراتية سرية
بشأن اجليش اإلسرائيلي وحتركاته املتعلقة
بهدم البيوت يف تلك البؤر االستيطانية،
وقاموا بتعميم هذه املعلومات على
الناشطين امليدانيين يف هذه البؤر ويف
املستعمرات القريبة منها .ولهذا الغرض
استعانوا بـ  30مصدراً للمعلومات بينها
جنود نظاميون سربوا معلومات بشأن
حتركات القوات اإلسرائيلية واملواعيد التي
تقرر فيها هدم بيوت أو بؤر استيطانية
إسرائيلية .كذلك كان يف حيازتهم شقة تم

جماعات "جباية الثمن" االستيطانية

العثور فيها على صور ال ُتقطت من اجلو
وصنفها اجليش على أنها سرية للغاية،
وعلى خرائط عسكرية للبؤر االستيطانية
اإلسرائيلية لعدة مناطق يف الضفة الغربية،
وعلى خطط عسكرية إلخالء بؤر استيطانية.
ولفتت الصحيفة إىل أن هؤالء الناشطين
هم جزء صغير من مئات املستوطنين
اإلسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات
"جباية الثمن" على الفلسطينيين وأمالكهم
ومقدساتهم ،كما أنهم هاجموا موقع ًا
عسكري ًا للجيش اإلسرائيلي بهدف ممارسة
ضغوط على احلكومة اإلسرائيلية لالمتناع
من إخالء بؤر استيطانية "غير قانونية".

اعتداءات "جباية الثمن":
البدايـات والنطاق
عبارة "جباية الثمن" هي اسم أطلقه
املستوطنون اإلسرائيليون وناشطو اليمين
املتطرف اإلسرائيلي على االعتداءات التي
يرتكبونها ضد الفلسطينيين وأمالكهم،
والتي تشمل تدنيس مساجدهم ومقابرهم.
كذلك ُيطلِق املستوطنون هذا االسم على
األضرار التي يلحقونها بأمالك تابعة للجيش
والشرطة اإلسرائيليين ،وخصوص ًا السيارات.
ويتذرع ممثلو مستوطنين إسرائيليين
واليمين املتطرف بحجة فحواها أن هذه
األعمال هي ردة فعل على هجمات فلسطينية،
أو على هدم مبانٍ وإجالء مستوطنين من بؤر
استيطانية إسرائيلية "غير قانونية" على يد
قوات الشرطة واجليش اإلسرائيليين.
ويقول مستوطنون إسرائيليون إن هدف
اعتداءات "جباية الثمن" هو منع حكومات
إسرائيل من إخالء بؤر استيطانية ،ومن هدم
مبانٍ أقيمت من دون تصاريح بناء ،عالوة
على ردع فلسطينيين عن تنفيذ هجمات

امللف

ضد أهداف إسرائيلية .وهم يعتبرون أن هذه
االعتداءات من شأنها أن تردع الفلسطينيين،
وأن توجد نوع ًا من "توازن الرعب".
ووفق ًا لرواية هؤالء املستوطنين،
فإن تنفيذ اعتداءات "جباية الثمن" بدأ
يف تموز  /يوليو  ،2008عقب عملية
إخالء باص من البؤرة االستيطانية
"عادي عاد" ،والتي تسببت باندالع
مواجهات بين جمموعات من املستوطنين
اإلسرائيليين وبين سكان فلسطينيين
وقوات اجليش اإلسرائيلي .ويف ذلك
الوقت نقلت تقارير إعالمية إسرائيلية عن
إيتاي زار ،أحد املستوطنين يف البؤرة
االستيطانية "حفات غلعاد" ،قوله إنه يف
كل مرة يتم فيها تنفيذ إخالء ،بغض النظر
ع ّما إذا كان يتعلق بحافلة أو كرافان [بيت
متنقل] أو بؤر استيطانية "غير قانونية"
صغيرة ،فإنهم سير ّدون .ونقلت صحيفة
"هآرتس" ( )2008/7/24عن "رئيس هيئة
الكفاح يف مستوطنة يتسهار" قوله" :على
الشرطة أن تفهم أنه ستتم جباية ثمن باهظ
جداً عن كل حادث من هذا النوع ".ويف
سياق آخر ،تابع هذا املسؤول شرح موضوع
التع ّرض للفلسطينيين على أنه "مظهر من
إشهار املواطنة الصاحلة التي تهدف إىل
مساعدة الشرطة وتطبيق قوانين التنظيم
والبناء يف املنطقة وعلى الفلسطينيين ".ويف
 15تشرين الثاين  /نوفمبر  ،2008وعقب
إخالء بؤرة "حفات فيدرمان" ،قال احلاخام
املسؤول عن مستعمرة "هار براخا" ،إليعيزر
ميالميد ،يف تصريحات خاصة أدىل بها
إىل املوقع اإللكتروين التابع لصحيفة
"معاريف"" :لقد اتضح أن سياسة جباية
الثمن جمدية للغاية ،وأن اجلهات األمنية
تبذل كل شيء من أجل كسرها".
وأشار املعلق الصحايف نداف شرغاي،
املتخصص بشؤون املستوطنين اإلسرائيليين
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والتيار الصهيوين الديني ـ القومي ،إىل
أن املستوطنين الذين يشتركون يف هذه
االعتداءات هم يف معظمهم من تالمذة
احلاخامين يتسحاق غينزبورغ ودافيد
دودكيفيتش ويتسحاق شابيرا ،الذين
يقفون على رأس املدرسة الدينية [يشيفات]
"يوسف حاي" يف مستعمرة "يتسهار" ،والتي
ُتعتبر أحد أبرز معاقل غالة املستوطنين
اإلسرائيليين املتطرفين .وشابيرا هو مؤلف
كتاب "عقيدة امللك" الذي يبيح قتل املدنيين
واألطفال والنساء واملسنين غير اليهود ،وال
أما
يزال يثير جد ً
ال صاخب ًا يف إسرائيلّ 5.
غينزبورغ فإنه مؤلف كتاب "باروخ الرجل"
عن سيرة حياة باروخ غولدشتاين ،مرتكب
جمزرة احلرم اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل يف
سنة  ،1994والذي وصفه فيه بـ "القديس".
وكتب إيتاي زار يف مقالة نشرها يف
املوقع اإللكتروين "القناة  "7اليمينية [تابع
للمستوطنين اإلسرائيليين] يف  13أيار /
مايو  2010أن "احلديث يدور على كفاح
شرعي يشمل أساس ًا إغالق مفترقات طرق
وشوارع ،ويهدف إىل تشويش النشاط املنظم
لقوات األمن ومنع هدم بيوت ".ووصف
االعتداءات بأنها "أعمال جتري يف األطراف،
وال يمكن السيطرة عليها".
وتشمل عمليات "جباية الثمن" إلقاء
حجارة على السيارات الفلسطينية التي
تمر يف شوارع الضفة الغربية ،ومهاجمة
قرى فلسطينية ،وإحلاق أضرار بأمالك
الفلسطينيين وحقولهم ،مثل قطع أشجار
الزيتون وإحراق مزروعات ُأخرى ،وحتى
إحراق مساجد وتكسير شواهد قبور .ويف
معظم األحيان يكون ذلك مقترن ًا بكتابة
شعارات عنصرية ضد العرب واملسلمين إىل
جانب عبارة "جباية الثمن".
ونفذ املستوطنون اإلسرائيليون اعتداءات
"جباية الثمن" على نطاق واسع يف إثر قرار

احلكومة اإلسرائيلية ،يف تشرين الثاين /
نوفمبر  ،2009تعليق أعمال بناء جديدة يف
املستعمرات يف الضفة الغربية لعشرة أشهر.
وكان أبرز هذه االعتداءات إحراق مسجد
يف قرية ياسوف ،وكتابة املستوطنين على
جدران القرية عبارات بينها" :سنحرقكم
جميعا" ،و"استعدوا جلباية الثمن" .وأفادت
صحيفة "هآرتس" بأن عدد املستوطنين
الذين يشتركون يف اعتداءات "جباية الثمن"
يتراوح ما بين عدة مئات و 3000مستوطن
إما بصورة
إسرائيلي ،وأن تنفيذها يتم ّ
وإما بمجموعات صغيرة.
فرديةّ ،
كما أن هذه االعتداءات امتدت إىل داخل
اخلط األخضر حيث تم يف تشرين األول /
أكتوبر  2011إحراق مسجد يف قرية طوبى
الزنغرية ،العربية البدوية بالقرب من صفد،
وتدنيس مقبرتين عربيتين واحدة إسالمية
و ُأخرى مسيحية يف مدينة يافا ،وكتابة
شعارات عنصرية ضد العرب يف مدينة بات
يام جنوبي يافا.

املسؤوليات الرسمية يف نشوء
"جباية الثمن"

كشف حتقيق صحايف جديد نشرته
صحيفة "يديعوت أحرونوت" يف  6كانون
الثاين  /يناير  2012عن جانب مهم من
حقيقة اعتداءات "جباية الثمن" ،والتنظيمات
اليهودية االستيطانية التي تقف وراءها،
ال عن كشفه أن تمويل هذه التنظيمات
فض ً
6
يأتي من خزينة الدولة.
فقد ب ّين هذا التحقيق أن اعتداءات
"جباية الثمن" مل تنبثق من هامش
االستيطان اإلسرائيلي ،أو بمبادرة
"أعشاب سامة" بين املستوطنين ،كما
يصفها كبار املسؤولين ووسائل اإلعالم

جماعات "جباية الثمن" االستيطانية

يف إسرائيل ،وإنما هي نتاج فكرة منظمة
جيداً ،ابتكرتها هيئة كان رئيس "اجمللس
اإلقليمي شومرون" [السامرة] (الذي يضم
عدة مستعمرات من منطقة مدينة نابلس)،
غرشون ميسيكا ،هو املبادر إىل تشكيلها
وتمويلها من أموال اجمللس اإلقليمي الذي
يرئسه .وبدأت هذه الهيئة نشاطها منذ سنة
 2008بالتحريض على تنفيذ أعمال شغب،
واتسعت الهيئة يف هذه األثناء وباتت ُتعرف
باسم "هيئة جباية الثمن".
"اجمللس اإلقليمي شومرون" الذي يرئسه
ميسيكا هو واحد من ستة جمالس إقليمية
للمستعمرات يف مناطق الضفة الغربية،
هي :غوش عتسيون؛ غور األردن؛ بنيامين؛
جبل اخلليل؛ ِ
"مغيلوت" (شمايل البحر
امليت) .ويقطن يف منطقة "جملس شومرون"
 26.000مستوطن ،لكن منطقة نفوذه
ض تعادل مساحتها %12
تمتد على أرا ٍ
من مساحة إسرائيل .وميسيكا عضو يف
حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس احلكومة
نتنياهو ،ويقطن يف مستعمرة إيلون موريه
بالقرب من نابلس.
وفاز ميسيكا برئاسة هذا اجمللس يف سنة
 ،2007بفضل الدعم الذي تلقاه من سلفه
يف هذا املنصب ،بِني كتسوفر الذي ُيعتبر
أحد أبرز املتطرفين بين قادة املستوطنين،
والذي كان عضواً يف الكنيست عن حزب
"هتحيا" ["البعث"] اليميني املتطرف .وبعد
فوزه يف االنتخابات بادر ميسيكا إىل إقامة
هيئة برئاسة كتسوفر ،تعمل بموازاة اجمللس
اإلقليمي .وتم َّثل هدف هذه الهيئة يف العمل
ضد برامج سياسية حكومية ،ويف االنتقال
من سياسة "الدفاع إىل الهجوم" من أجل
وضع صعوبات أمام إمكان تطبيق القانون
يف البؤر االستيطانية غير القانونية .وأعلنت
هذه الهيئة أن فترة املالحقات وعمليات
االقتالع واإلخالء يف تلك البؤر قد و ّلت.

امللف

و ُأطلق على هذه الهيئة اسم "جلنة مستوطني
شومرون" ،ووفق ًا لتحقيق صحيفة "يديعوت
أحرونوت" ذاك ،فإنها ُتعتبر الهيئة املركزية
التي أوجدت العمليات املعروفة اآلن باسم
"جباية الثمن" ،ودفعتها قدم ًا .وبعد إنشاء
الهيئة اجلديدة بدأ ميسيكا بضخ أموال لها
من ميزانية "جملس شومرون" الذي تموله
احلكومة من خزينة الدولة .وحصلت "جلنة
مستوطني شومرون" يف سنة  2008على
 580.000شيكل ،ويف سنة  2009على
 870.000شيكل ،ويف سنة  2010على
 1.350.000شيكل ،وال يزال التمويل جاري ًا
7
حتى يومنا هذا.
وبالتوازي مع ذلك ،وكما ُيظهر حتقيق
الصحيفة ،فإن "جلنة مستوطني شومرون" بدأت
تنشط بالتعاون مع جلنة موازية هي "جلنة
مستوطني بنيامين" .ويف  28حزيران  /يونيو
 2008نشرت اللجنتان بيان ًا يف الصحف التي
ُتو َّزع يف املستعمرات اإلسرائيلية جاء فيه:
"حان الوقت لتغيير شكل الكفاح!" وفسرت
اللجنتان ذلك بالقول" :إن قوات األمن تط ّبق
القانون بنجاعة وسرعة ،ولذا فإنه يكاد
ال منع هدم املباين [يف البؤر
يكون مستحي ً
االستيطانية] سريع ًا".
وقال حتقيق "يديعوت أحرونوت"
املذكور إن ميسيكا ان ُتخب للمنصب "يف
فترة أدرك قادة املستوطنين اإلسرائيليين
خاللها أن اجليش اإلسرائيلي يطبق القانون
بنجاعة ،ألن املستوطنين ال يصلون
بسرعة إىل مواقع الهدم ".وأوضحت "جلنة
مستوطني شومرون" يف بيان خاص أنه
إذا مل تتغير طريقة مواجهة الهدم فإن
"أغلبية جمهور املستوطنين لن تصل يف
الوقت املالئم ،وإنها يف معظم األحيان
لن تتمكن من االنتصار يف الكفاح ".وبناء
على ذلك قرر قادة املستوطنين أن احلل
املالئم هو الرد من خالل نشاطات تشمل
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أعمال شغب يتم تنفيذها يف أماكن ُأخرى،
"ويف مواقع كثيرة قدر اإلمكان ".وش ّكلت
هذه الوثيقة ،عملي ًا ،والدة النشاطات التي
سيطلق عليها الحق ًا اسم "جباية الثمن"،
ُ
وو ّقعتها جلنتا املستوطنين يف منطق َتي
اجمللسين اإلقليميين "شومرون" و"بنيامين"،
وهيئة استيطانية صغيرة ُأخرى باسم
ِ
حومش أوال" ،التي تطالب بإعادة
"طاقم
ِ
"حومش" التي تم إخالؤها يف
بناء مستعمرة
إطار خطة االنفصال عن غزة وشمال الضفة
الغربية يف صيف سنة  .2005وأوضح قادة
املستوطنين أن الهدف من أعمال الشغب
يف مواقع عديدة هو فرض "عبء هائل"
على اجليش والشرطة اإلسرائيليين ،ولذلك،
فإن الثمن هو ليس ما سيدفعه املستوطنون
اإلسرائيليون بسبب هدم البيوت يف البؤر
االستيطانية ،وإنما الذي سيدفعه اجليش
والشرطة عندما سيواجهان ضغوط ًا كبيرة.
ووفق ًا لتحقيق الصحيفة فإن املرة
األوىل التي تم فيها تنفيذ "جباية الثمن"
كانت يف  19حزيران  /يونيو  ،2006بعد
أن هدم اجليش والشرطة بيت ًا أقيم من دون
تصريح يف بؤرة استيطانية يف منطقة
مستعمرة "يتسهار" بالقرب من نابلس.
وعقب ذلك نشرت "جلنة مستوطني شومرون"
بيان ًا يف نشرة داخلية يف املستعمرات جاء
فيه أن ثمة أفضلية يف األسلوب اجلديد
فحواها جعل قوات اجليش ترزح حتت
"ضغط هائل" .وكانت ردة فعل املستوطنين
إغالق شوارع
اإلسرائيليين على هدم البيت
َ
ومفترقات طرق" ،وبعد ذلك إشعال حرائق
كثيرة" لتشكل نموذج ًا لطبيعة النشاطات
املستقبلية .واحلرائق التي حتدث عنها بيان
أولئك املستوطنين كانت تلك التي اندلعت
يف حقول الفلسطينيين يف قرية بورين.
ونقلت الصحيفة عن جمال زبن ،أحد سكان
بورين ،قوله إن املستوطنين اإلسرائيليين

أحرقوا  150شجرة زيتون .وأضاف أن
املستوطنين كانوا ّ
منظمين وكان عددهم
كبيراً ،وأن قوات اجليش اإلسرائيلي مل
تسمح للفلسطينيين باالقتراب من أرضهم
وأشجارهم إلخماد النيران حتسب ًا حلدوث
احتكاكات بين الفلسطينيين واملستوطنين.
وعندما تمكن اجليش من طرد املستوطنين
كانت أشجار الزيتون قد احترقت كلياً.
بعد ذلك نشرت "جلنة مستوطني
شومرون" بيان ًا قالت فيه إن "هذه احلرائق
ال حقيقي ًا على أن حدود
الكثيرة كانت مثا ً
الكفاح يحددها املستوطنون" ،كما يتابع
التحقيق الصحايف.
وقال حتقيق "يديعوت أحرونوت" إن
"جملس شومرون" يحصل على ميزانيته
كلها من احلكومة ،وإنها تصل إىل عشرات
ماليين الشيكالت سنوي ًا .وأضافت
الصحيفة" :وهكذا ،فإنه من أموال دافعي
الضرائب بدأت السياسة التي أطلق عليها
املستوطنون أنفسهم بعد وقت قصير االسم
الرسمي جباية الثمن".
وعلى صعيد آخر ادعى كتسوفر ،رئيس
"جلنة مستوطني شومرون" ،أن "اإلعالم
يبالغ يف انشغاله بموضوع جباية الثمن".
وأشار التحقيق الصحايف إىل أنه قال يف
مقابلة أجرتها معه جملة "أرض إسرائيل
لنا" ،التي ُتو َّزع يف مستعمرات "جملس
شومرون" ،إن "هدفنا هو إيجاد ردع"،
وشرح كيف ينبغي جلهاز "جلنة مستوطني
شومرون" أن يعمل ،موضح ًا أن أسلوب
العمل هو "إنشاء خاليا داخل املستوطنات،
تكون مستعدة خلوض الكفاح ".وادعى أن
اللجنة التي يرئسها تعمل يف جمال اإلعالم
والتأثير يف الرأي العام ،لكنه أضاف:
"ال أنصح أحداً بأن يختبرنا .لقد انتهت
األلعاب ...واجلمهور [يف املستعمرات] بات
يدرك أن أول شيء عليه عمله هو الردع".

جماعات "جباية الثمن" االستيطانية

ونقل التحقيق الصحايف عن مسؤول يف
"جملس املستوطنات" قوله أنه شخصي ًا
سمع كتسوفر ّ
ينظم عملية إغالق  15مفترق
طريق ر ّداً على هدم "كرافان" يف البؤرة
االستيطانية "غفعات رونين" .ورداً على
سؤال ُوجه إليه يف حينه ،وكان فحواه كيف
يعقل أنه كرئيس ملنظمة رسمية حتصل
على تمويل حكومي ،أن ّ
ينظم أعمال شغب،
قال كتسوفر إن "جلنة مستوطني شومرون"
مستقلة بالكامل" ،وليست مرتبطة باملؤسسة
احلاكمة وال ترضع منها ".لكن ميسيكا قال
ر ّداً على السؤال الصحايف أنه ال يزال يمول
هذه اللجنة حتى اآلن ،وأنه مل يقدم على أي
خطوة يف هذا الصدد من دون تلقي استشارة
قانونية.
وأشير يف التحقيق إىل أن عبارة "جباية
الثمن" ظهرت ألول مرة بعد عشرة أيام
من إحراق حقول قرية بورين يف صحيفة
"أروتس َبشيفاع" التي ُتو َّزع يف املستعمرات.
وبعد ذلك بفترة قصيرة استخدم رئيس "جلنة
مستوطني بنيامين" ،يتسحاق شدمي ،هذه
العبارة يف سياق احلديث يف إسرائيل عن نية
احلكومة إخالء البؤرة االستيطانية الكبيرة
"ميغرون" .وجاء يف "الرسالة رقم  "1التي
ع ّممها شدمي يف حينه أن أسلوب "جباية
الثمن" سيسمح بتنفيذ ردة فعل سريعة من
خالل "قائمة بأسماء أشخاص يحملون
هواتف [نقالة] ،ويتم إرسالهم بواسطة
رسائل خليوية إىل مكان احلدث".
وبعد إحراق كروم الزيتون يف بورين
نشرت "أروتس بشيفاع" معلومات مفصلة
حتت عنوان ثانوي ورد فيه" :مسموح
أن ننتصر على اجليش وأن جنبي ثمن ًا
باهظ ًا" ،إىل جانب توضيح يذكر أن سلطات
تطبيق القانون "ستعيد التفكير مرة ُأخرى
قبل احلدث املقبل ".وتضمنت املعلومات
املنشورة "الدخول إىل القرى العربية

امللف

اجملاورة ،والقيام بعمليات هدم فيها
أيض ًا ".وتم وصف االعتداءات بأنها "مفترق
انتقام" ،أي االنتقال من جمرد الردع إىل
تنفيذ أعمال ضد ممارسات إخالء مواقع
استيطانية .وإلثبات جدوى األسلوب ،من
وجهة نظر املستوطنين ،جاء يف تقرير
"أروتس بشيفاع" أنه "لدى احتراق بيت
يف إحدى القرى ،أعلن اجليش عبر أجهزة
االتصال أنه ليس ثمة قوات يمكن إرسالها
إىل مكان احلريق".

جوهر التعامل اإلسرائيلي مع

جمموعة "جباية الثمن"

ال شك يف أن رفض نتنياهو توصية
تقدم بها كل من وزير األمن الداخلي ووزير
العدل ،وتنص على اعتبار جمموعة "شبيبة
التالل" االستيطانية اليمينية التي تنفذ
عمليات "جباية الثمن" جمموعة إرهابية،
ّ
يشف عن جوهر تعامل
كما أشير أعاله،
املؤسسة السياسية واألجهزة األمنية مع
هذه اجملموعة.
ويف واقع األمر ،فإن هذا التعامل شكل
حمور تعامل جمموعة كبيرة من احملللين
السياسيين والعسكريين يف إسرائيل مع هذه
الظاهرة قبل رفض نتنياهو وبعده.
ويف هذا اإلطار كتب ناحوم برنياع،
كبير املعلقين يف صحيفة "يديعوت
ال إن َمن
أحرونوت" ( )2012/12/14قائ ً
يعتقد أن الذين ارتكبوا حملة االعتداءات
على ضباط اجليش اإلسرائيلي وجنوده
يف املناطق احملتلة هم جمموعة هامشية،
إنما يعيش يف األوهام ،ذلك بأن خطر
هذه اجملموعة ال ُيقاس بعدد أفرادها فقط،
بل بالعمق السكاين الذي يوفر لها الغطاء
واحلماية أيض ًا .وبناء على ذلك ،فإن َمن
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ال
يعتقد أن مشكلة هؤالء املعتدين ستجد ح ً
لها بواسطة إصدار عدة أوامر إبعاد بحق
عدد منهم ،أو بواسطة تقديم لوائح اتهام ضد
عدد آخر ،يرتكب خطأ فادح ًا .إن ما يجب
فعله ،يضيف برنياع ،هو اجتثاث هذه اآلفة
من جذورها ،واجلميع يف إسرائيل يدرك
تمام ًا أن هذه اجلذور كامنة يف تصريحات
التحريض التي يطلقها احلاخامون يف
الضفة الغربية ،ويف ممارسات احلكومة
اإلسرائيلية التي تشرعن اخلطوات غير
القانونية التي يقدم عليها املستوطنون ،ويف
التسامح الذي تبديه احملاكم اإلسرائيلية
إزاء أفعال هؤالء املستوطنين ،ويف العجز
الذي يسيطر على كل من جهاز األمن العام
[الشاباك] واجليش والشرطة يف كل ما
يتعلق بمواجهتهم .ويف الوقت نفسه ،يتهم
برنياع بأنه ال يمكن لليمين يف الكنيست
أن يبرئ نفسه من املسؤولية عن هذه
االعتداءات ،ذلك بأن هذا اليمين منشغل
يف اآلونة األخيرة ،أكثر من أي شيء آخر،
بسن سيل من القوانين التي تق ّيد احلريات
ّ
الديمقراطية ،وتض ّيق اخلناق على املواطنين
العرب .وينهي قوله إنه ،من الناحية
األخالقية ،ال يوجد أي فارق بين هذا السلوك
وبين سلوك املستوطنين الذين ارتكبوا
االعتداءات على أفراد اجليش اإلسرائيلي.
ويذكر يف هذا السياق أنه منذ بداية
االنتفاضة الثانية حتى نهاية حزيران /
يونيو ُ 2011قتل  50فلسطيني ًا يف األراضي
احملتلة من جانب "مدنيين" إسرائيليين،
عنف
كما و ّثقت "بيتسيلم" يف تقرير لها
َ
(قتل 115
املستوطنين اإلسرائيليين ُ
فلسطيني ًا منذ بدء االنتفاضة األوىل حتى
8
بدء االنتفاضة الثانية).
من ناحية أوىل ،وكما أكد احمللل
العسكري رون بن يشاي ،يف سياق مقالة
يف موقع "واي ِنت" اإللكتروين التابع لصحيفة

"يديعوت أحرونوت" (،)2011/12/20
فإن اجليش اإلسرائيلي يتعامل مع جرائم
املستوطنين بقفازات من حرير ،والشرطة
تبدي ضعف ًا غير مبرر ،وجهاز الشاباك
يتنكر ،كما أن هذه اجلرائم حتظى بتأييد
لوبي يميني قوي يف الكنيست .ومن
ناحية ُأخرى ،فإن اجليش اإلسرائيلي يضم
يف صفوفه كثيراً من اجلنود والضباط
الصغار الذين يخدمون يف الضفة الغربية،
ويتضامنون بشكل معلن أو غير معلن
مع أيديولوجيا "شبيبة التالل" ونهجهم،
وبين هؤالء جنود وضباط يز ّودون
اليمين املتطرف بمعلومات مسبقة عن
عمليات ينوي اجليش تنفيذها إلخالء بؤر
استيطانية ،األمر الذي يفسح يف اجملال
أمام ارتكاب عمليات "جباية الثمن" بهدف
ردع اجليش عن القيام بعملياته.
وبرأي يشاي ،فإن التصدي لهذه
العمليات يستلزم يف البداية تعريفها على
نحو واضح من خالل مصطلحات القانون
والقضاء على أنها جريمة ،ثم توظيف موارد
وطاقات من أجل معاجلتها بالشكل اإلبداعي
نفسه الذي تستخدمه الشرطة والنيابة
العامة إزاء اجلريمة اجلنائية املنظمة.
ويعرف جهاز الشاباك جيد ًا أنه يف إطار
عمل اليمين اإلسرائيلي املتطرف ،فإن نحو
 250ناشط ًا تتحدد مهمتهم الرئيسية يف
خرق القانون ،ينشطون يف املناطق احملتلة
أما
ويف إسرائيل ،ويشكلون الدائرة األوىلّ .
يف الدائرة الثانية فينشط  700مساعد
لهؤالء ،بينما ينشط يف الدائرة الثالثة عدة
آالف من املؤيدين.
ويف ظل وضع كهذا ،يضيف يشاي،
فإن هناك ضرورة إلجراء تغيير يف عقلية
املؤسسة السياسية وقيمها ،ويجب التوقف
عن غض الطرف عن هذه العمليات ،ومنح
الشرطة واجليش والشاباك األدوات الالزمة
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حملاربة اجلرائم القومية املتطرفة .كذلك
يتعين على القضاة يف احملاكم أن يستوعبوا
هم أيض ًا مدى خطورة اجلريمة ذات الدوافع
السياسية ،وهذا على ما يبدو ال يحدث حتى
اآلن ،وإ ّ
ال كيف يمكن تفسير ظواهر الرحمة
واالعتبارية التي يبديها بعض القضاة
بشكل غير مفهوم حين يكون احلديث عن
"شبيبة التالل"؟
ففي سياق التساهل مع املستوطنين
اإلسرائيليين بصورة عامة ،أشار القاضي
املتقاعد بوعاز أوكون ،حملل الشؤون
القانونية يف صحيفة "يديعوت أحرونوت"
( ،)2011/12/15تعقيب ًا على إعالن
الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي أن
االعتداءات التي ارتكبها ناشطو اليمين
يف  2011/12/13ضد ضباط اجليش
اإلسرائيلي وجنوده يف املناطق احملتلة
إنما تشكل جتاوزاً للخطوط احلمر ،إىل
أن هؤالء اجلنود وقادة اجليش يملكون
وسائل كافية حلماية أنفسهم ،بينما
االعتداءات األخطر هي تلك التي يرتكبها
املستوطنون يف هذه املناطق ضد السكان
العرب ،فهؤالء ال يوجد َمن يوفر احلماية
لهم على اإلطالق .وعلى سبيل املثال،
فإن اليوم التايل لتلك االعتداءات ،فقط،
شهد عمليات إحراق  5سيارات فلسطينية،
وحوادث رشق حجارة على عشرات
السيارات الفلسطينية ،وعملية إحراق
مسجد تاريخي يف القدس الغربية وكتابة
شعارات بذيئة على جدرانه.
وبناء على ذلك ،بحسب أوكون ،فإن كل
َمن أعرب عن صدمته الكبيرة إزاء اعتداءات
ناشطي اليمين اإلسرائيلي هذا ضد اجليش،
عليه أن يدرك أن الفلسطينيين يتعرضون
ملثل هذه االعتداءات يومي ًا يف أنحاء
املناطق احملتلة كافة.
لقد جرى جتاوز اخلطوط احلمر منذ
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فترة طويلة ،والعلم األسود بات مرفوع ًا
يف املناطق احملتلة منذ أعوام كثيرة ،وما
يسود يف هذه املناطق هو نظام "أبارتهايد"
(فصل عنصري) بكل ما يف هذه الكلمة من
مارس
معنى ،فض ً
ال عن أن العنف الذي ُي َ
ضد الفلسطينيين حتول إىل آفة معدية،
وكل َمن يعتقد أن املشكلة كامنة فقط يف
عدم تطبيق القانون يرتكب خطأ فادحاً،
ذلك بأن القانون اإلسرائيلي الذي ُيط ّبق
يف املناطق الفلسطينية هو قانون سيىء
وغير عادل من أساسه .ويجب أ ّ
ال ننسى أن
املنظمات املتعددة التي حتاول أن تقف
يف وجه هذا القانون ،على غرار "جمعية
حقوق املواطن" ،و"يش دين" ["يوجد
قانون"] ،و"بيتسيلم" ،تتعرض يف الوقت
احلايل حلملة شرسة من جانب احلكومة
اإلسرائيلية تهدف إىل كم أفواهها.
صحيح أن العنف يف املناطق احملتلة
حتول إىل عادة روتينية ،لكن سبب ذلك يعود
أساس ًا إىل حقيقة أن السلطات املسؤولة
عن تطبيق القانون تغض الطرف ،بصورة
منهجية ،عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
ومستوطنيه إزاء السكان الفلسطينيين
وأمالكهم .ومن الطبيعي أ ّ
ال يبقى خطر هذا
العنف منحصراً يف الفلسطينيين فقط ،وعلى
جميع الذين اعتبروا أن االعتداء على جنود
اجليش اإلسرائيلي هو عمل خطر للغاية أن
يدركوا أن االعتداءات على الفلسطينيين ال
تقل خطر ًا عنه ،إن مل تكن أشد وأدهى ،ألنها
جتري حتت سمع وبصر اجلهات املسؤولة
عن تطبيق القانون.
يعتقد آري شافيط ،احمللل السياسي
يف صحيفة "هآرتس" (،)2012/12/15
أن صورة إسرائيل مل تكن يوم ًا بالبشاعة
التي هي عليها اليوم ،وذلك ج ّراء ممارسات
كثيرة بينها قيام خمربين يهود بإحراق
أماكن الصالة التابعة للمسلمين ،وباقتحام
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معسكرات للجيش ومهاجمة اجلنود .وعلى
ما يبدو فقد حلت حمل إسرائيل "املتحضرة"
إسرائيل ظالمية .صحيح أن تاريخنا،
يضيف شافيط ،شهد حلظات مظلمة مثل
جمزرة كفر قاسم ،وجمزرة صبرا وشاتيال،
ومذبحة غولدشتاين ،كما جرت يف املاضي
حماوالت إلسكات الصحف والهجوم على
اجلهاز القضائي ،لكننا مل نشهد يوم ًا مثل
هذه احلملة الواسعة النطاق من أجل تشويه
وجه إسرائيل واستبداله بوجه آخر.
وقبل هؤالء جميع ًا كان حملل الشؤون
االستخباراتية يف صحيفة "هآرتس" ،يوسي
ميلمان ،قد استنتج أن جهاز الشاباك ال
يتعامل مع املتطرفين اليهود املشتبه يف
ال إرهابية مثلما يتعامل مع
ارتكابهم أعما ً
املشتبه فيهم العرب ،وإنما يغض الطرف عن
اليهود ،وأن هذا املسلك يشكل إخفاق ًا مقلق ًا
لهذا اجلهاز من شأنه أن يع ّرض النظام
يف إسرائيل للخطر 9.ويف املقابل ،يحظى
املعتدون بتسامح القضاة الذين يقللون من
قدر أعمالهم ويفرجون عنهم أو يحكمون
عليهم بعقوبات طفيفة ،كما أنهم يحظون
بعجز الشرطة واجليش اإلسرائيلي املتعمد
على ما يبدو .وتساهم الصحف اليهودية
اإلسرائيلية أيضا يف تبنّي كالم املستوطنين
الذين يسمون هذه األعمال "جباية الثمن"،
كما لو أن احلديث يدور على مادة استهالكية
يف حانوت ،بينما يجب أن نقول احلقيقة
وهي أن ما يفعله املستوطنون بجيرانهم
الفلسطينيين هو إرهاب بكل ما يف الكلمة
من معنى.

هل يط ّبق القانون؟
ذكر تقرير أعده مكتب األمم املتحدة
لتنسيق األنشطة اإلنسانية )،(OCHA
وصدر يف كانون األول  /ديسمبر ،2010

أن تطبيق إسرائيل للقانون يف كل ما
يتعلق باعتداءات "جباية الثمن" ينطوي
على خلل وإهمال فظيعين .وحذّر التقرير
من أنه يف حال إقدام إسرائيل على إخالء
مستعمرات يف الضفة الغربية من دون
معاجلة جادة لظاهرة "جباية الثمن" ،فإن
ربع مليون فلسطيني ،يسكنون يف 86
قرية وبلدة ،سيكونون عرضة العتداءات
كهذه من جانب املستوطنين.
أما منظمة "بيتسيلم" ("مركز
ّ
املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف
األراضي احملتلة") فقالت إن التحقيقات
التي قامت بها بشأن بعض عمليات
"جباية الثمن" التي تضمنت ّ
توغل
املستوطنين بصورة عنيفة يف القرى
الفلسطينية ،ب ّينت أن قوات األمن ال تتدخل
إ ّ
ال يف مراحل متأخرة نسبي ًا من األحداث،
وبصورة عامة بعد أن يبدأ الفلسطينيون
برشق احلجارة على َمن يعتدي عليهم،
هذا على الرغم من أن هذه احلوادث تشكل
جزءاً من نمط متكرر ،ومن الواضح أنه
يمكن توقعها مسبق ًا.
وأكدت "بيتسيلم" أن تقاعس اجليش
اإلسرائيلي عن كبح عمليات "جباية
الثمن" غير ناجم عن افتقاره إىل
الصالحيات الالزمة ،وإنما عن عدم وجود
رغبة حقيقية يف حماية الفلسطينيين
وأمالكهم .وجاء يف بيان صحايف خاص
صادر عن هذه املنظمة يف أواخر سنة
 2011ر ّدت فيه على أخبار ُنشرت يف
وسائل اإلعالم وتفيد بأن قوات األمن
س ُتمنح قريب ًا صالحيات جديدة ملعاجلة
عنف املستوطنين ،تشمل تخويل اجلنود
توقيف واعتقال إسرائيليين يف األراضي
الفلسطينية ،أن هذه األخبار هي تضليل،
ذلك بأن اجلنود املوجودين يف الضفة
الغربية لديهم يف األصل صالحية توقيف
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مواطنين إسرائيليين إذا ما اشتبهوا يف
ارتكابهم أو احتمال ارتكابهم خمالفة
جنائية .فاملنظمة تؤكد يف بيانها
أن املطلوب هو استخدام الصالحيات
القائمة ،كما أن على الشرطة اإلسرائيلية
إجراء حتقيقات فعلية تقود إىل الكشف
عن اعتداءات تتم يف اخلفاء من جانب
املستوطنين.
وإليضاح هذه املسألة أرفقت املنظمة
البيان بوثيقتين رسميتين ُوزّعتا على
اجلنود من طرف النيابة العسكرية
واإلدارة املدنية يف أعقاب قرار احملكمة
اإلسرائيلية العليا يف االلتماس املتعلق
بقطف الزيتون ،والذي قدمته "جمعية
حقوق املواطن" وجمعية "حاخامون
من أجل حقوق اإلنسان" يف أواخر سنة
 ،2006وجاء فيهما تفصيل واجبات
اجلنود يف تطبيق القانون.
وورد يف الوثيقة األوىل بعنوان:
"توقيف" أو "اعتقال" ،أن جندي اجليش
اإلسرائيلي خمول توقيف أي شخص
إسرائيلي أو فلسطيني أو أجنبي يف الضفة
الغربية ،يف احلالتين التاليتين( :أ) عندما
يتوفر لدى اجلندي أساس معقول لالشتباه
يف ارتكاب خمالفة جنائية؛ (ب) عندما
يتوفر لدى اجلندي أساس معقول لالشتباه
يف أن الشخص املعني لديه معلومات
مرتبطة بمخالفة ار ُتكبت ،أو خمالفة
مستقبلية يمكن أن تعرض للخطر سالمة
أو أمن أي شخص (أو اجلمهور).
وجاء يف الوثيقة الثانية بعنوان
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"تأكيد تعليمات يف جمال تطبيق القانون
جتاه إسرائيليين يف منطقة يهودا
والسامرة [الضفة الغربية]" :فيما يتعلق
ببعض التعليمات ذات الصلة بمعاجلة
مسألة وصول املزارعين الفلسطينيين إىل
أراضيهم الزراعية ،وخصوص ًا يف معاجلة
جنود اجليش اإلسرائيلي لـ "حوادث
احتكاك" حمتملة ،فإن القانون اإلسرائيلي
املط ّبق يف الضفة الغربية يحدد أنه
إذا كان اجلندي شاهداً على ارتكاب
خمالفة من جانب إسرائيلي فإن عليه
القيام بإجراءات فورية إلحباط ارتكاب
اخملالفة ،بجميع الوسائل املالئمة التي
ال تنطوي على تعريض قوات اجليش
اإلسرائيلي أو حياة املشبوه للخطر ،ومن
ضمن ذلك توقيف املشبوه أو اعتقال
َمن يرتكب خمالفة ،بحسب الضرورة،
إىل حين وصول قوات الشرطة .ويضيف
النص القانوين أنه ال يجوز للجندي
الوقوف موقف املتفرج.
وكان يوسي ميلمان يف مقالته املشار
إليها أعاله قد عقّب على تقاعس اجليش
ال إن األشخاص
عن تطبيق القانون قائ ً
الثالثة الذين تولوا رئاسة جهاز الشاباك
خالل العقد األخير ـ الرئيسين السابقين
آيف ديختر ويوفال ديسكين ،والرئيس
احلايل يورام كوهين ـ هم خريجو فرقة
هيئة األركان العامة النخبوية (سييرت
متكـال) ،ومن املؤكد أنهم مل ينسوا
العبارة القائلة :ليس هناك ال أستطيع،
وإنما ال أريد!
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املصادر
1

2
3

4

تشير عدة أبحاث نُ شرت يف إسرائيل مؤخر ًا إىل أن جمموعات "شبيبة التالل" تشكل اجليل
الثاين من املستوطنين يف الضفة الغربية ،لكن سلوكها وتوجهاتها الفكرية مغايرة بصورة
جوهرية للتوجهات الفكرية آلبائها الذين أسسوا منظمة "غوش إيمونيم" .وتضيف هذه األبحاث
أن بعض أفراد هذه اجملموعة يسعون لالنفصال عن األجهزة التربوية القائمة ،واالعتزال يف
قمم تالل غير آهلة يف يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ،وأنهم ال يقبلون بسلطة الدولة وإنما
يتمسكون بأفكار غيبية متطرفة .كما أن هذه التوجهات داخل التيارات اليهودية األورثوذكسية
عامة ،والصهيونية الدينية خاصة ،تشكل أرض ًا خصبة لنشاط اجملموعات املتعددة املسماة
"حركات جبل الهيكل" التي تعمل على إعادة بناء "الهيكل" يف احلرم القدسي الشريف.
ويوجه معظم أفراد هذه اجملموعات املتعلقة ببناء الهيكل انتقادات شديدة إىل أداء "جملس
املستوطنات" واحلاخامين يف أثناء تنفيذ خطة االنفصال عن قطاع غزة يف صيف سنة ،2005
ويؤكدون أنهم فقدوا الثقة بهم .وبموازاة ذلك تشير نتائج أحد هذه األبحاث إىل توجيه "شبيبة
التالل" انتقادات شديدة إىل املؤسسات القانونية والسلطوية من جهة ،وإىل تفضيلها تعليمات
احلاخامين املتطرفين من جهة ُأخرى .وبالتايل ،يمكن االفتراض أنه جتري بين جمموعة معينة
منها عملية انتقال من التعامل الرسمي مع الدولة ومؤسساتها إىل التعامل على أساس اعتقاد
ديني ،وإىل عملية تفضيل احلكم الديني الثيوقراطي على احلكم الديمقراطي .ولهذا املعطى
أهمية بالغة مقارنة بحقيقة تاريخية تمثلت يف رفع الصهيونية الدينية راية الدمج بين الدين
والدولة .وتجُ مع هذه األبحاث على أن خطة االنفصال املذكورة ،والتي طرحت بقوة املعضلة
التي تنشأ عندما يتعارض القانون الدنيوي مع القانون الديني ،جعلت جزء ًا من أبناء "شبيبة
التالل" يرى أن السلطة الدينية أعلى مرتبة من السلطة القانونية الدنيوية.
انظر املوقع اإللكتروين لصحيفة "هآرتس" ،2012/1/5 ،بشأن بروتوكول اجتماع جلنة الدستور
والقانون والقضاء يف الكنيست بتاريخ .2012/1/5
"البؤر االستيطانية غير القانونية" هو مصطلح إسرائيلي يشير إىل مئات البؤر االستيطانية
ض يملكها فلسطينيون .وحتاول
يف الضفة الغربية التي أقيمت بمبادرات خاصة على أرا ٍ
احلكومة اإلسرائيلية احلالية شرعنة جزء كبير منها يف الوقت احلايل بواسطة سن قانون
خاص لهذا الغرض.
قالت زعيمة املعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة كاديما] إن الذين يلجأون إىل
استعمال العنف ضد ضباط اجليش اإلسرائيلي وجنوده يستمدون التشجيع من األجواء
السياسية العامة السائدة يف الكنيست ،والتي يتحمل احللفاء الطبيعيون لرئيس احلكومة
نتنياهو املسؤولية عن تأجيجها .وأضافت أن التعامل مع هذا االعتداء باعتباره حدث ًا شاذ ًا
ُيعتبر خطأ ،ذلك بأن اجلماعة املتطرفة التي ارتكبته حتاول أن تسيطر بالقوة على الساحة
عمار من مغبة اندالع حرب
السياسية كلها .وح ّذر احلاخام السفارادي الرئيسي شلومو ّ
أهلية داخل إسرائيل ،واصف ًا إياها بأنها أكبر خطر يمكن أن يتهدد الدولة .وأصدر وزير الدفاع
اإلسرائيلي إيهود باراك بيان ًا قال فيه إن االعتداء الذي نفذه املستوطنون ضد ضباط اجليش
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اإلسرائيلي وجنوده ُيعتبر إرهاب ًا وال يجوز السكوت عليه .وشجب رئيس الدولة اإلسرائيلية
شمعون بيرس االعتداء ،وأكد أنه يشكل جتاوز ًا للخطوط احلمر.
صحيفة "هآرتس".2008/10/3 ،
شاحر غينوسار" ،اليد التي حت ّرك 'جباية الثمن' " ،ملحق " 7أيام" ،صحيفة "يديعوت أحرونوت"،
.2011/1/6
جتدر اإلشارة إىل أن عدة هيئات يف املستعمرات حتصل على ميزانيات من احلكومة من دون أن
وجه التقرير السنوي الذي أصدره مراقب الدولة اإلسرائيلية
حتظى بمكانة سلطة حملية .وقد ّ
يف كانون األول  /ديسمبر  2011نقد ًا حاد ًا إىل وزارة الداخلية اإلسرائيلية بسبب منحها
اللجنة البلدية املسؤولة عن إدارة شؤون االستيطان اليهودي يف مدينة اخلليل ،هبات خاصة
من ميزانيتها العامة من دون أي مبرر مقنع ،وذلك على الرغم من أن هذه اللجنة ال حتظى
بمكانة سلطة حملية .وأشار التقرير إىل أن هذه اللجنة حصلت يف سنة  2007على هبة بقيمة
 520,000شيكل من ميزانية الهبات اخلاصة التي يمنحها وزير الداخلية ،ويف سنة  2008على
هبة بقيمة  500,000شيكل من امليزانية نفسها ،كما أنها حصلت على هبات من ميزانيات
خمصصة لهبات من نوع آخر يف الوزارة نفسها .وبلغت القيمة اإلجمالية للهبات التي حصلت
عليها هذه اللجنة من وزارة الداخلية خالل السنوات  ،2009 -2007التي كان عضو الكنيست
مئير شيطريت [كاديما] يتوىل يف أثنائها منصب وزير الداخلية ،نحو  8,700,000شيكل .كما
أنها استمرت يف احلصول على هبات متعددة من ميزانية وزارة الداخلية بعد تويل إيلي يشاي
[رئيس شاس] منصب وزير الداخلية منذ نيسان  /أبريل .2009
http://www.btselem.org/arabic/settler_violence
صحيفة "هآرتس".2011/10/10 ،
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