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  سيمون بن دانييل
  

  :جيشهم جلنود خلليلا مستوطنو
  "*البلد هذا يف لكم مستقبل ال"

   
 معرفة حماولين اجلنود، بين اخلليل مدينة] يف املستوطنين[ أوالد جتوّل باإلذالل، شعورهم وأوج غضبهم سورة يف
 األوالد كان حين ويف. عماليق نسل مِن ومَنْ" نسلهم" مِن مَن أي بينهم، يهودي غير هو ومن يهودي هو من

 يف بوقتهم مستمتعين برحالت، بالقيام أو نهارية خميمات يف الصيفية عطلتهم معظمهم يف يمضون اإلسرائيليون
 يف أوالد. آخر كوكب على يعيشون كأنهم النهاري اخلليل مدينة خميم أوالد بدا السباحة، أحواض يف أو البحر مياه
 سوالف خصالت آذانهم فوق وتتدىل ضخمة، قالنس رؤوسهم على حقداً، متوهجة وجوههم دون، وما العاشرة سن

  .بكالبهم اخلاصة التعريف بطاقات متفحصين اجلنود بين ساروا جمدولة، طويلة
 بوابل رحمة دون من األشقياء الصغار رشقه فقد: املناسبة املعاملة تلقى اجلنود من يهودي غير أنه تبين من وكل
 الصفات بكل اجلنود نُعت وقد. العنصرية بمبادئ خبراء لكنهم إالّ، ليس أوالد جمرد إنهم. واإلهانات الشتائم من

 على ترتسم مل إذ بإغماء، أصيبوا أنهم لو كما الصمت لزموا العليا، السلطة من أوامر تلقوا ألنهم ربما لكنهم، النابية
  .انفعال عالمة أية وجوههم

" اإلجنيل حزام" يف يعيشون الذين أولئك أي الصيفية،" يسوع" خميمات بأوالد كثيراً املرء اخلليل مدينة أوالد يُذكّر
)Bible  Belt (حربة رأس فأصبحوا الدينية العقيدة عقولهم سممت والذين األميركية، املتحدة الواليات يف 

 وجه يف األوالد أحد صاح ،*الثالثاء يوم السوق عن السكان إجالء عملية بدء من حلظات وبعد. املسيحية األصولية
 األمن رجال بين كان"! (أوالً فاقتله ليقتلك، أحدهم جاء إن: "قائالً يهودي غير اسماً يحمل احلدود حرس من واحد

 يتالمسان كادا حتى اجلندي وجه من وجهه الولد وقرّب). ودروز وإثيوبيون روس مهاجرون املكان يف احلاضرين
 تطأ أن لك يحق وال ،]يهودي غير[ غوي أنت... عماليق نسل من ألنك أقتلك أن عليّ أن التوراة يف مكتوب: "ليقول

  "!ورفاقك أنت هنا، من أخرج. املقدسة األرض هذه
 أنت سنقتلك. نازي أنت يهودياً، لست أنت: "اللعنات من بوابل فجوبه الثائر الولد يهدئ أن" يهودي" جندي حاول

 لو كما بمراقبتهم مستمتعين اجلنود، جمموعة حقداً، يقطرون آخرون، أوالد وحاصر." هنا املوجودين النازيين وكل
  .سرورهن يخفين يكدن ال وهن الرائعين أوالدهن يراقبن جانباً فبقين أمهاتهم أمّا. حيوانات حديقة يف أنهم
 كانت. املنازل أحد عن السكان إجالء عملية تعرقل أن كوهن عَنات تُدعى امرأة حاولت أمتار، بضعة مسافة على

 أصوات سُمعت تصرخ تزال ال كانت وبينما. رحمة بال اجلنود تلعن وراحت وشاحاً، ومرتدية القدمين وحافية نحيلة
 اليهود أن غير. التوجيهية امتحانات نتائج بظهور املدينة فلسطينيي احتفال عن تعبيراً كانت قريبة، نارية رشقات

]. احتلوها الذين اليهود من املنازل بإخالء ينالفلسطيني[ شماتة عن تعبير الطلقات هذه بأن مقتنعين كانوا
! إنهضوا! الكالب أيها إنهضوا: "قائلة األمن رجال عشرات وجه يف تصيح فأخذت هستيريا، نوبة كوهن وأصابت

 ما بسبب لكم إكراماً نارية رشقات يطلقون العرب أعداءنا إن. لهم إكراماً فقفوا لكم إكراماً النار يطلقون إنهم
  ."باليهود تفعلونه

 فخاطب. قلبيهما احلزن غمر وقد املدمرة احملالت إىل نيويورك، من متشددان يهوديان وهما وابنه، أب ونظر
. ظليلة زاوية كل يف املنتشرين للجنود صوراً يأخذ لنداو، شموئل واسمه االبن، وطفق. بالييديشية اآلخر واحدهما

 تفكيك على الداخلية اجلبهة قيادة جنود وعمل. السكان إجالء عملية انتهت عندما صباحاً العاشرة الساعة وكانت
  .جمدداً إليه إجالؤهم تم الذين املستوطنين دخول دون للحؤول وسده ممكن منفذ كل

 الواليات يف األمشينوفية احلسيدية الطائفة إىل املنتمين أصدقائه إىل التقطها التي الصور إرسال شموئل ينوي
 مئات إىل مشيراً  ،"يهوداً ليسوا إنهم: "قال. مئات بضع إسرائيل يف أتباعها عدد يتجاوز ال والتي األميركية، املتحدة
 ليسوا إنهم: جوابي وهذا اجلنود، عن تسألني: "موافقاً برأسه األب فأومأ". احلقيقيون اليهود نحن: "وأضاف. اجلنود
 هم وإنما كذلك، ليسوا هم يهوداً أنفسهم يعتبرون الذين وحتى ودروز، وإثيوبيون روس إنهم إليهم، أنظر. يهوداً

  ."ويساريون صهيونيون



  108، ص )2007 فيص( 71، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاقيقحت

 

2 
 

 ال. اليهودية القيم وعن التوراة عن اليهود أبعدت فهي. الكبرى إسرائيل مشكلة هي الصهيونية: "شموئل وتابع
  ."فقط نحن وسنبقى البلد هذا عن جميعاً سترحلون النهاية، ففي. البلد هذا يف لكم مستقبل

 هذه ساكني مئات من أحد فال. اخلليل مدينة يف الكره يتأكله الذي اجليب هذا يف قذرة كلمة" إسرائيلي" صفة تُعتبر
 بعد وحتى. جرائم بارتكاب حمكومين ملعاقبة مستعمرة إسرائيل أن لو كما إسرائيلي، بأنه نفسه عن يعرّف املدينة

. أجنبية حكومة إسرائيل القوم هؤالء يعتبر أيضاً، والعطف واملساعدة واملوارد باحلماية الدولة غمرتهم أن
  .بحق عدوة بالتايل نفسها من وجعلت) هاالخا( اليهودية الشريعة سيادة حمل حلت اإلسرائيلية فالسيادة
 املكتوبة الكراهية وشعارات الشوارع، أسماء: يهودي شيء كل". اإلسرائيلية" لـ هنا أثر ال اجلنود، وجود باستثناء
 من زاوية كل يف تنتشر األوساخ. الرؤوس على والقالنس الطويلة، واللحى الفلسطينيين، حمالت لىع بالدهان
 إسرائيلية، ثقافة أو علمانية كتب أي هنا املرء يجد ال ذلك، إىل إضافة. رديء بشكل أيضاً  حتُكى والعبرية املدينة،

 وكان األرض، هذه قصدت قلما الراشدين أغلبية وأن عينها، إسرائيل أرض قط يطأ مل األوالد معظم أن عن فضالً
  .حداد حالة يف أشخاص لتعزية أو عائلية، بمناسبات لالحتفال أو العالج، لتلقي رئيسي بشكل ذلك
 أنتم لكم، أقوله ما لديّ ليس: "يل قال اسمه، كتم يف رغب وقد اخلليل، مدينة يف القدماء اليهودي احلي ساكني أحد

 يف بنا فعلتموه ملا فيه سنثأر الذي اليوم يأتي كي وأصلّي أعدائي أنتم: "وأضاف." منها جزءاً وال أمتي لستم
 إنه." األبد إىل فعلتكم ثمن وستدفعون العرب من أكثر أكرهكم إنني. اخلليل يف تفعلونه وما قطيف غوش مستوطنات

 باكراً  نهض األسبوع، هذا اإلجالء فيه جرى الذي اليوم ويف. أوالد لثمانية وأب عمره من واخلمسين الثالثة يف رجل
 حرباً نشن أن قررنا ألننا األبعد املدى إىل] مقاومتكم يف[ نذهب مل: "وتابع. املعركة ساحة إىل أوالده مع ونزل

 الوقت يستغلوا بأن إذاً  رفاقك فاخبر البلد، هذا يف لكم مستقبل ال. النهاية إىل الكبيرة احلرب وسنترك سلبية،
  ."نسائنا ببطون وسننتصر. لهم املتبقي

 يف فحتى. 1967 سنة الستة األيام حرب منذ املستوطنون يشهدها مل ثقة أزمة قطيف غوش مستوطنات إخالء ولّد
 ألعوام اعتادوا قد فهم". املقدسة" غزة أرض من اليهود استئصال على ستتجرأ الدولة أن يتصوروا مل كوابيسهم أسوأ

 أريئيل السابق احلكومة برئيس وإذ. تتصرف كيف الدولة على يُملوا أن يعتادوا بأن لهم سُمح باألحرى أو عديدة،
 أعلنوا الذين احلاخامين املستوطنون صدق األزمة، أوج يف وحتى. املتبعة الطريقة ويغير الساحة يف يظهر شارون

 ومنذ]. بإخالئهم[ احلكم تنفيذ وتمنع األخيرة اللحظة يف ستحصل معجزة أن منهم ظناً ،"أبداً يحدث لن األمر" أن
 اقتالعهم صدمة تزال وال اخلارجي، العامل عن أنفسهم سكانها من العديد عزل قطيف، غوش مستوطنات إخالء
  .نازفاً جرحاً

 الضفة يف إخالؤها تم التي حومِشْ مستوطنة إىل للصعود األوىل احملاولة خالل تقريباً، عام ونصف عام منذ
 إخالء عملية بين يربط كالفوالذ متيناً خيطاً إن. واضحاً احلاخامين عزم جتاه احلكومة ضعف بدا الغربية،

 مدينة وأحداث قطيف، غوش مستوطنات إىل العودة وحماولة حومِش، مستوطنة إىل الصعود وبين أمونا مستوطنة
 ولن اليوم، بعد أبداً منازلهم يُخلوا لن إنهم. املستوطنين وعي من املستوطنات إخالء عار حمو على عزم: اخلليل
 مكانة وتعززت ومؤسساتها الدولة جتاه احلقد ازداد ذلك، ضوء ويف. الذبح إىل كالشاة اليوم بعد أبداً يُساقوا

  ].الغربية الضفة[ والسامرة يهودا مستوطنات جملس إىل منهم العديد ينتمي الذين األصوليين احلاخامين
 انعكاسات على ينطوي داخلياً تهديداً اإلسرائيلية احلكومة تواجه قطيف، غوش مستوطنات إخالء على عامين بعد

 القيم يؤيدون الذين بين التوتر يشوبه الذي التعايش يف مصيرية حلظة إنها. املستقبلية صورتها على استراتيجية
 معتمري من آلالفا مئات كان إن الواضح غير ومن. اليهودية بالشريعة يتمسكون الذين أولئك وبين العلمانية
 من كبيراً انسحاباً تتطلب سالم اتفاقية إىل التوصل تم حال يف الدولة من جزءاً أنفسهم يعتبرون سيظلون القالنس
  .الغربية الضفة أراضي
 يفضلون الذين إىل بالنسبة وجودية معضلة للمجتمع، انعكاساً يشكل الذي اجليش، سيمثل احلالة هذه مثل يف
 دولة إىل األراضي ضم منذ مرة وألول. اليهودية الشريعة سيادة املقابل يف يؤيدون الذين أولئك وإىل الدولة، سيادة

 العالمات ظهرت وقد. املتوقعة املواجهة تفادي من تتمكن لن إسرائيل أن يبدو الستة، األيام حرب خالل إسرائيل
 احلاخامين قرار اجلنود عشرات فضل حين اخلليل، مدينة يف جرى الذي اإلخالء أثناء يف األسبوع هذا األوىل

   ].اإلخالء عملية يف املشاركة من وامتنعوا[ قادتهم أوامر على اليهودية الشريعة إىل املستند
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   .Haaretz, 10/8/2007 :املصدر  (*)
 .كامل باتريك :ترجمة             

  
 عليهما استولوا كانوا 7/8/2007 بتاريخ العربية اخلليل سوق يف حانوتين عن يهود مستوطنين إجالء عملية(*) 

 بظاهرة وأيضاً  اجلنود، جتاه املستوطنين جانب من عدائية بمشاعر ذلك ترافق وقد. شرعية غير بصورة بالقوة
 وقت يف املستوطنين فعل ردات يصف هنا واملقال. اإلخالء أوامر تنفيذ الوحدة قادة من واثنين جنود عشرة رفض

  )احملرر. (اإلجالء



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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