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حتقيقات

حممد دراغمة* 

أريئيل وَمْردة: املستعمرة احلديثة 

تبتلع القرية العتيقة

السياج 
الطويل املمتد حول 

مستعمرة "أريئيل" 

جنوبي غربي نابلس، ببواباته الضخمة، 

أقيم من أجل حماية املستعمرة وسكانها. 

أّما السياج الطويل اآلخر املمتد على طول 

دة اجملاورة، ببواباته الضخمة، 
ْ
ر

َ
قرية م

فأقيم لهدف آخر 

هو عزل القرية 

وحبس سكانها.

 "أريئيل" 

التي أقيمت على 

أراٍض فلسطينية 

مصادرة، باتت 

اليوم مدينة 

يهودية يف 

قلب الضفة 

الغربية، و"مركزاً" 

و"عاصمة" 

ملستعمرات شمال الضفة، وهي تقوم 

دة والقرى 
ْ
ر

َ
بمصادرة احلياة من أهل م

اجملاورة، فتسلبهم املصدرين األساسيين 

للحياة وهما: األرض واملياه، وتسعى 

لسلبهم املستقبل والتاريخ أيضًا.

* صحايف فلسطيني.

مشهد عام ملستعمرة أريئيل
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بها مستعمرة "أريئيل"، شبيهة بالطرق التي 

استخدمتها احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة 

يف إقامة املستعمرات اليهودية يف الضفة 

الغربية. ففي البدء تلّقى أصحاب األرض يف 

هذا اجلبل املمتد بطول نحو عشرة كيلومترات، 

من قرية كفل حارث غربًا وحتى قرية إسكاكا 

شرقًا، بالغات تفيد بمصادرة أراضيهم على 

قمة اجلبل من أجل إقامة نقطة عسكرية ـ ثم 

جرى حتويل األرض التي أصبحت مملوكة من 

احلكومة لبناء املستعمرة.

وما زال أصحاب األرض يحتفظون 

حتى اليوم بتلك البالغات التي نّصت على 

مصادرة أرضهم إلقامة نقطة عسكرية 

وليس بناء مستعمرة.

ويقول نصفت اخلفش الذي أصبح خبيراً 

بشؤون االسيتطان يف هذه املنطقة:

 األراضي التي أقيمت عليها 

املستعمرة هي أراٍض خاصة، 

وليست أميرية )أراضي دولة(، لذلك 

عملت السلطات على االستيالء 

عليها ألغراض عسكرية أواًل، ومن 

ثم حّولتها إىل مستعمرة يف عملية 

احتيال واضحة على القانون.

دة، القرية القديمة التي 
ْ
ر

َ
يتذكر أهايل م

تعرضت للهدم خالل الغزو اإلفرجني، 

واملعروفة تاريخيًا بجوامعها السبعة التي 

كانت مراكز للتعليم، كم كانت احلياة رحبة 

وجميلة قبل إقامة املستعمرة على أرضهم، 

وكم باتت ضيقة وحمصورة بعد إقامتها.

يقول نصفت اخلفش )48 عامًا(، وهو 

منسق اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار يف 

حمافظة سلفيت:

أتذكر، عندما كنت صغيرًا، كيف 

كنت أرعى الغنم على قمة هذا 

دة، 
ْ

ر
َ

اجلبل الذي نسميه جبل م

ويسميه أهل سلفيت جبل سلفيت. 

كان أصحاب األغنام يأتون من 

الن وغيرها ويقيمون 
َ
اخلليل وَقب

يف بيوت الشعر يف سفح اجلبل 

من أجل أن ترعى أغنامهم على 

خملفات احملاصيل الزراعية.

ويضيف: 

أتذكر أن سطح اجلبل كان يتحول 

إىل جممع مائي يف الشتاء. جزء من 

اجلبل كان مزروعًا 

بكروم العنب. كان 

أصحاب األرض، من 

دة 
ْ
ر

َ
أهايل سلفيت وم

وإسكاكا يزرعونه 

بالقمح والشعير 

والكرسّنة والبيكا، 

إضافة إىل السفوح 

املزروعة بالزيتون.

إشارات اجتاهات السير نحو أريئيل وقرية سلفيتوالطريقة التي أقيمت 



149 حتقيقات أريئيل وَمْردة: املستعمرة احلديثة تبتلع القرية العتيقة

دة من أجل إقامة "أريئيل"، 
ْ
ر

َ
دونم من قرية م

كما صادرت مساحة أكبر من سلفيت 

وإسكاكا للغرض نفسه. وُتقّدر مساحة 

"أريئيل" اليوم بأكثر من 10.000 دونم 

قابلة للتوسع.

ويكفي التعرف إىل موقع املستعمرة 

واملستعمرات اجملاورة لها التي ُتسمى "كتلة 

أريئيل" كي ندرك األهمية اخلاصة إلقامتها 

يف هذه املنطقة من الضفة الغربية. فهي 

تدخل يف قلب الضفة على شكل إصبع، 

بطول 22 كيلومتراً من اخلط األخضر، يسمى 

"إصبع أريئيل"، لتفصل بين شمال الضفة 

الغربية ووسطها، وتطل على غور األردن بما 

حول مستقباًل دون إقامة دولة فلسطينية 
َ
ي

متواصلة.

واملفارقة التاريخية أن تدشين 

املستعمرة ترافق مع اتفاق "كامب ديفيد" 

بين إسرائيل ومصر، والذي أعقبه فورة يف 

النشاط االستيطاين على طول الضفة الغربية 

وعرضها بما فيها القدس.

ويحتفظ اخلفش بالبالغ العسكري 

الصادر عن جيش االحتالل اإلسرائيلي 

القاضي بمصادرة 50 دونمًا من أراضي 

العائلة ألغراض عسكرية.

لكن يبدو أن مشروع إقامة "أريئيل" كان 

خمتلفًا بعض الشيء عن باقي املستعمرات، 

ألنه مشروع إقامة مدينة يف قلب الضفة 

الغربية، وقف وراءها حزب "الليكود" 

اليميني احلاكم يف حينه.

ويتذكر األهايل االحتفال الكبير الذي 

أقيم لتدشين املستعمرة، والذي حضره 

رئيس احلكومة آنذاك، مناحم بيغن 

ومعه وزير دفاعه أريئيل شارون. ويف 

كلمته يف حفل التدشين أعلن شارون أن 

"أريئيل" ستكون "عاصمة السامرة"، وهو 

االسم العبري لشمال الضفة الغربية. ويف 

املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية أصّر 

اجلانب اإلسرائيلي على االحتفاظ بـ "أريئيل" 

ضمن حدود الدولة العبرية.

صادرت السلطات اإلسرائيلية 4800 

أريئيل كما تظهر من قلب قرية َمْردة
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بإعفاءات ضريبية 

واسعة لتشجيعهم 

على االستثمار 

والعمل فيها. كما 

يحظى السكان 

بامتيازات وإعفاءات 

ضريبية واسعة، 

وقروض ميسرة 

من أجل اإلقامة 

بهذه املستعمرة 

واملستعمرات 

اجملاورة لها.

وُتلقي املصانع 

خملفاتها يف البيئة 

احمليطة، وهو ما 

يؤدي اىل تلّوث بيئي 

خطر. فوادي قانا الذي كان حممية طبيعية 

ومنطقة خضراء حتّول إىل جمرى وجتّمع 

دة 
ْ
ر

َ
للمجاري واملصانع. ويشكو أهايل م

من أن جماري مستعمرة "أريئيل" املقامة 

على قمة اجلبل، تفيض من حين إىل آخر 

على القرية وأراضيها الزراعية، وحتّولها إىل 

مكرهة صحية.

وتشكلت "كتلة أريئيل" من 21 مستعمرة. 

ويزيد عدد املستعمرات يف هذه الكتلة عن 

عدد التجمعات الفلسطينية يف حمافظة 

سلفيت، والبالغ 18 جتّمعًا يعيش فيها 

67.000 فلسطيني.

وأقيمت يف "أريئيل" جامعة يقصدها 

الطالب من املستعمرات ومن داخل إسرائيل.

وتضم كتلة 

"أريئيل" أيضًا منطقتين 

صناعيتين كبيرتين 

فيهما مصانع ضخمة، 

بعضها حمظور على 

العمال العرب دخولها، 

األمر الذي يشير إىل 

أنها خمصصة إلنتاج 

مواد عسكرية أو أمنية. 

ويحظى املستثمرون 

اإلسرائيليون يف 

هذه املستعمرات 

أريئيل كما تظهر من قلب قرية سلفيت

جامعة أريئيل
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اخلفش، إن "مساحة القرية 9000 دونم، 

صادروا أكثر من نصفها )4800 دونم(، 

وبعد إقامة اجلدار عزلوا مئات الدونمات 

خلفه."

والتطور الهائل الذي تشهده مستعمرة 

"أريئيل" وكتلتها االستيطانية من بنى حتتية 

وتعليم وصناعة وغيرها يقابلة انكماش يف 

دة وقرى املنطقة. فـ "أريئيل" تضّم جامعة 
ْ
ر

َ
م

ومالهي ومتنزهات ومسابح ومالعب 

خضراء وصناعات وخدمات حديثة متنوعة.

دة فمعزولة وراء سياج على 
ْ
ر

َ
أّما قرية م

طول القرية، وحماصرة داخل مسطح البناء 

القديم الذي ترفض السلطات اإلسرائيلية 

السماح بتوسعيه.

وعلى الرغم من الفارق الكبير يف العمر 

بين القرية العتيقة واملستعمرة احلديثة، 

فإن عدد سكان أريئيل ارتفع ليصل إىل أكثر 

من 30.000 نسمة، بينما مل يزد عدد سكان 

القرية عن 2500 نسمة.

ويطغى املشهد االستيطاين يف منطقة 

سلفيت على املشهد األصلي للمنطقة، فتبرز 

الشوارع العريضة، وشبكات الكهرباء واملياه 

والهاتف، وحمطات اإلرسال اخلليوية 

االسرائيلية وغيرها. وعلى الطرق تنتشر 

دوريات الشرطة اإلسرائيلية ملراقبة حركة 

السير، فضاًل عن دوريات اجليش حلماية 

حركة املستوطنين النشطة على هذه الطرق. 

وتسير بين مستعمرات املنطقة حافالت من 

شركة "إيغد" التي تربط املستعمرات بعضها 

ببعض، كما تربطها باملدن اإلسرائيلية مثل 

تل أبيب والقدس الغربية وغيرهما.

بدأت "أريئيل" بمصادرة مصادر احلياة 

يف هذه املنطقة منذ اليوم األول إلقامتها. 

ففي البداية صادرت السلطات األرض على 

مراحل، ثم صادرت املياه، فأقامت خزانًا 

كبيراً لضّخ املياه من احلوض املائي الذي 

تربض عليه القرية والقرى اجملاورة.

ويقول رئيس اجمللس القروي صادق 

قرية َمْردة
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البناء والتوسع والصناعة والتعليم وكل 

دة فإننا ال نستطيع أن 
ْ
ر

َ
شيء، أّما يف م

نقيم بيتًا على اجلزء األكبر من أرضنا، أو 

أن نعّبد شارعًا بحجة أنها منطقة ج."

دة قرية 
ْ
ر

َ
ويؤكد نصفت اخلفش أن "م

عمرها آالف السنين، وأريئيل مستعمرة 

عمرها 34 سنة، لكن التوسع والتطور 

اجلاري يف أريئيل جعلها مدينة حديثة، 

دة حماصرة جتاهد من أجل 
ْ
ر

َ
بينما م

البقاء، وهذا ما قامت عليه السياسة 

االستيطانية: توسيع املستعمرات وحصار 

التجمعات الفلسطينية، وعزلها ومنعها من 

النمو والتطور."

كثيراً ما حاول أهايل املنطقة وقف 

التوسع االستيطاين على أرضهم، فقد 

قامت هّبة يف مواجهة اجلدار يف سلفيت 

وقرى الزاوية ودير البلوط ومسحة ورافات 

دة وكفل حارث.
ْ
ر

َ
وإسكاكا وم

ويقول منسق اللجنة الشعبية ملواجهة 

اجلدار إن الهّبة الشعبية واالعتراضات 

حققت بعض اإلجنازات. ويضيف: "يف 

قرية الزاوية حصلنا على قرار بإعادة 

اجلدار ثالثة كيلومترات إىل الوراء، وأنقذنا 

12.000 دونم من أراضي القرية وقرى 

رافات ودير البلوط."

لكن إقامة اجلدار مل توقف التوسع 

االستيطاين اجلاري خلفه يف عمق الضفة 

الغربية. فجولة سريعة لنا يف املنطقة  

بّينت أن عمليات البناء ال تتوقف يف 

املستعمرات الواقعة يف عمق الضفة 

الغربية حيث يجري إقامة مستعمرات 

جديدة حتت أسماء أحياء ملستعمرات 

قائمة مثل "بدوئيل" و"عايل زهاف" 

وغيرهما. 

دة 
ْ
ر

َ
ويقول رئيس اجمللس القروي يف م

صادق اخلفش إن السلطات اإلسرائيلية 

التي توّفر ملستعمرة "أريئيل" عوامل 

التوسع والنمو كلها، ترفض توسيع مسطح 

البناء يف القرية البالغ 720 دونمًا فقط. 

ويضيف: "مؤخراً افتتحنا شارعًا يف اجلزء 

الشمايل من القرية، لكن السلطات أصدرت 

أمراً بوقفنا عن العمل، وطالبتنا بتجريفه." 

ومضى يقول: "هناك بيوت أقيمت يف هذا 

احلي وهي بحاجة إىل كهرباء ومياه وطرق، 

لكن سلطات االحتالل ترفض حتى السماح 

بتعبيد الطريق ملنفعة السكان."

وعلى الرغم من إقامة بئر ضخمة لضّخ 

دة، فإن السلطات 
ْ
ر

َ
املياه على أراضي م

اإلسرائيلية تخصص لها أقل من حاجتها 

من املياه. ويقول رئيس اجمللس القروي: 

"يبيعوننا 3000 كوب مياه يف الشهر فقط، 

وهذه كمية شحيحة، والبيوت املرتفعة ال 

تصلها املياه صيفًا."

وتستخدم السلطات اإلسرائيلية مياه 

دة لتزويد املستعمرات يف شمال 
ْ
ر

َ
بئر م

الضفة واألغوار بحاجاتها.

وأقامت السلطات اإلسرائيلية سياجًا 

حول القرية يف أثناء انتفاضة األقصى، 

واستخدمته لعزلها فترات طويلة. ويقول 

أهايل القرية إن السلطات أقامت بوابتين 

يف السياج، وأنها كانت تغلقهما أسابيع 

طويلة مانعة الدخول واخلروج من القرية 

وإليها بحجة رشق احلجارة على سيارات 

املستوطنين املارة من الشارع الرئيسي 

احملاذي للقرية والرابط بين املستعمرات 

وبينها وبين إسرائيل.

ويشير رئيس اجمللس القروي إىل أن 

"العمل يف مستوطنة أريئيل ال يتوقف، 


