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ترجمة وإعداد: خالد عايد

 االستيطان اليهودي 

حتت وقع انتفاضة األقصى

كان االستيطان اليهودي في فلسطين، وال يزال، أداة أساسية في المشروع الصهيوني التهويدي 

لهذا البلد الذي يحتل منزلة القلب في الوطن العربي، وفي منطقة "الشرق األوسط" بأسرها. وفي 

المقابل، ووجه هذا المشروع بمقاومة شعبية عنيدة ومديدة، كانت االنتفاضة الجديدة حلقة 

ُأخرى من حلقاتها.

في  اليهودي  االستيطان  على  االنتفاضة  أحدثته  الذي  الوقع  لتقصي  محاولة  الملف  وهذا 

األراضي الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى النصوص الصحافية العبرية حصرًا. وهو يأتي في 

ثالثة محاور: 

الوقت  في  والمستوطنين  االستيطان  عن  المتوفرة  المعطيات  أحدث  يتناول  األول:  المحور 

التي تربط  االلتفافية  الديموغرافي، والطرق  ـ  أعدادهم، ووضعهم االجتماعي  الراهن، من حيث 

المستعمرات، وأعمال البناء والصناعات القائمة فيها، واالمتيازات الممنوحة للمستوطنين، إلى 

ما هنالك من تفصيالت.

بالجيش  االنتفاضة، وعالقتهم  المستوطنين في ظل  فإنه يصف حياة  الثاني،  المحور  أّما 

اإلسرائيلي، باإلضافة إلى استطالع للرأي بشأن االستيطان والمستوطنين والموقف من إخالء 

المستعمرات، إلخ.

وأخيرًا، يعرض المحور الثالث نماذج عن الجدال الدائر حاليًا في الكيان الصهيوني بشأن 

حزب  زعيم  مع  ُأجريت  مقابلة  من  مقتطفات  النماذج  هذه  وتضم  والمستوطنين.  المستعمرات 

الليكود، ومن مقال لزعيم حزب ميرتس، باإلضافة إلى مقاالت ُأخرى لصحافيين مختلفين في 

الرأي.

ويشتمل الملف على ثالث خرائط، ضمنها خريطة الوضع النهائي التي ُقدمت إلى المفاوضين 

التي  المفاوضات  جولة  خالل  دحالن  ومحمد  ربه  عبد  وياسر  عريقات  صائب  الفلسطينيين 

جرت في إيالت )أيار / مايو 2000(؛ وهي الخريطة الوحيدة التي قدمها اإلسرائيليون في أثناء 

مفاوضاتهم مع الفلسطينيين. 
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]أواًل: خلفية عامة عن واقع االستيطان[

* شاحر غينوسار ويوفال كرني، "يديعوت أحرونوت"،
ملحق "7 أيام" 2000/12/8، ص 33 ـ 34.

المستوطنون: صورة جماعية*

السكان: 42% من المستوطنين فتيان

منذ بداية العملية السلمية، أخذ عدد 

السكان المستوطنين يزداد بسرعة. ففي 

سنة 1979، حين ُأبرمت معاهدة السالم 

مع مصر، كان في يهودا والسامرة وغزة 

19.700 مستوطن. وهم يعّدون اليوم أكثر من 

200.000. كيف ارتفع العدد وانتفخ؟ بسبب 

الزيادة الطبيعية أيضًا. فبحسب معطيات 

المكتب المركزي لإلحصاء، يزداد عدد اليهود 

في يهودا والسامرة وغزة نحو 15.000 

سنويًا. ويولد في يهودا والسامرة وغزة نحو 

7000 طفل سنويًا. والزيادة الطبيعية في هذه 

المنطقة أعلى كثيراً من المعدل لدى جميع 

السكان، ومن الزيادة في القطاع العربي 

أيضًا. و42% من سكان يهودا والسامرة وغزة 

]اليهود[ هم أطفال دون الـ 14 من عمرهم، 

قياسًا بـ 26% من مجموع السكان اليهود في 

إسرائيل. وقد تفوق مستوطنو يهودا والسامرة 

وغزة على جميع ألوية القطاع العربي )%39 

في الجليل، في الشمال والسهل الساحلي، 

35% في تل أبيب(.

إن أكثرية الزيادة الطبيعية هي في 

مستوطنتي بيتار، عيليت وموديعين ـ عيليت 

)كريات سيفر(، وهما مستوطنتان تنتميان 

إلى الحريديين ]الشديدي التدّين[ قريبتان جداً 

من الخط األخضر. وقد ازداد عدد السكان كل 

سنة في هاتين المستوطنتين فقط نحو 4000 
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نسمة. لكن النواة الصلبة من المستوطنين 

أيضًا، معتمري "الطواقي" المنسوجة ]المميزة 

للمتدينين القوميين[، تتسم بخصوبة عالية؛ 

إذ يبلغ متوسط عدد األطفال في العائلة في 

منطقة بنيامين ]رام الله[ والسامرة 4.47.

لقد كبحت االنتفاضة هذه الزيادة 

قلياًل، حين توقف اإلسرائيليون الذين كانوا 

يبحثون عن حياة نوعية عن االستيطان 

في عمق يهودا والسامرة. ولذلك فإن معظم 

ّجل 
ُ

الزيادة في عدد السكان المستوطنين س

في المستوطنات القريبة من الخط األخضر. 

لكن هناك مغزى عدديًا أيضًا لتكثيف 

وتعزيز االستيطان األيديولوجي في المناطق 

ذات الكثافة السكانية العربية، وإن كانت 

القفزة هنا أقل كثيراً من الوثبة في مجمل 

السكان اليهود في الضفة. وهذا ما تدل عليه 

الزيادة الكبيرة في عدد المقترعين في تلك 

المستوطنات في المعارك االنتخابية منذ 

سنة 1992. ففي كدوميم اقترع حينها 763 

مستوطنًا، وفي سنة 1999 اقترع 1288. 

وفي إلكاناه، اقترع 1235 سنة 1992، 

وأضيف إليهم 541 سنة 1999.

الوضع االجتماعي الديموغرافي

أجرى البروفسور دان سوان ود. مريام 

بيليغ من "معهد يهودا والسامرة" استطالعًا 

للرأي، قبل نشوب االضطرابات، بشأن 

النواة الصلبة للمستوطنين في المنطقة. 

وشمل االستطالع عينة من 437 من أبناء 

جيل االستمرار الذين ينتمون إلى عائالت 

لدوا 
ُ
مؤسسي المستوطنات: أزواج شبان و

في مستوطنات مثل كدوميم وعوفرا وإيلون 

موريه وإلكاناه وكرني شومرون، وفي 

مستوطنات اعتبرها الباحثان "مجتمعية" في 

المنطقة الواقعة إلى الشمال من القدس.

وبحسب البحث، يعتبر 81% من أهل النواة 

الصلبة أنفسهم متدينين، و 11.5% علمانيين، 

و 4.45% محافظين، و 69% من المستوطنين 

هم أشكنازيون، و 20% سفارديون ]شرقيون[، 

و 11.1% يعتبرون أنفسهم مواليد البلد. ويبلغ 

عدد أبناء الجيل الثاني من المستوطنين في 

المنطقة 1537 نسمة، ثلثاهم معنيون بأن 

يبنوا بيوتهم في مستوطنات. وهذا أمر غير 

مفاجئ، أقله من زاوية الشروط الميّسرة لشراء 

منزل في مستوطنة.

التاريخ: والزهور إلريك شارون

إن للمعراخ وحزب العمل أيضًا نصيبًا 

في إقامة المستوطنات. حقًا، إن معظم 

المستوطنات التي أقاماها كان في مناطق 

ليست ذات كثافة سكانية فلسطينية، مثل 

وادي األردن وبالقرب من الخط األخضر. 

لكن المعراخ أقام أيضًا كريات أربع وحتى 

نتساريم في عهده األول، ثم تفكك فيما بعد. 

وحظي عدد من المستوطنات بدعم حكومات 

اليسار بعد صراع عنيد في مواجهة حركة 

اليمين االستيطانية، "غوش إيمونيم"، التي 

أقامها حانان بورات والحاخام موشيه 

ليفنغر سنة 1974.

لقد حققت "غوش إيمونيم" اختراقًا في 

الصراع، بعد أن كانت مجموعة المستوطنين 

التي تطالب باالستيطان بالقرب من سبسطية، 

في إيلون موريه، قد أجالها جنود الجيش 

اإلسرائيلي سبع مرات وعادت إلى الموقع، إلى 

أن سمحت الحكومة في نهاية األمر للمستوطنين 

باالنتقال إلى معسكر للجيش في ]كفر[ قّدوم، 

ومنه إلى مستوطنة تقع شرقي نابلس.

أقامت حكومة المعراخ ]مستعمرات[ كفار 

عتسيون وكفار محواله وأرغمان وحمراه 

وغلغال وبكعوت ومفو حورون وروش 

تسوريم وإلون شفوت وكدوميم وعوفرا 

ومعاليه أدوميم ومخوراه وإليعيزر ونتيف 

هاغدود. ولم تقم أي مستوطنة في السنة 

التي سبقت انقالب 1977. غير أن حكومات 

الليكود التي تولت السلطة منذ االنقالب حتى 

نهاية سنة 1984 أتت بزخم قوي وأقامت 

أكثر من 90 مستوطنة، يقع عدد منها في 

محاذاة مخيمات الجئين فلسطينيين وفي 
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مناطق كثيفة السكان، وفقًا لخرائط أعدها 

وزير الزراعة آنذاك، أريئيل شارون.

وأقامت حكومة الوحدة الوطنية التي 

استمرت ستة أعوام )منذ أواخر سنة 1984 

حتى سنة 1990( نحو 15 مستوطنة ُأخرى 

في أماكن اتفق العمل والليكود عليها. وأقامت 

حكومة شمير، التي تولت السلطة من سنة 

1990 حتى سنة 1992، 14 مستوطنة 

ُأخرى. وأقامت حكومة نتنياهو 40 نقطة 

استيطانية، معظمها في أواخر عهدها، بضغط 

من المستوطنين.

يتلقى المستوطنون، باستثناء ما يتلقونه 

من ميزانية الدولة، تموياًل إضافيًا من دائرة 

االستيطان في الوكالة اليهودية. فهذه السنة، 

مثاًل، كانت ميزانية المستوطنات 93 مليون 

ص 15 مليونًا لمستوطنات  شيكل. وُخصِّ

جبل الخليل، و24 مليونًا للمجالس اإلقليمية 

في السامرة ولمجلس وادي األردن. وفي 

ميزانية الدولة الحالية انتقد المستوى 

المهني في وزارة المالية الوضع، الذي يجعل 

المستوطنات تتمتع بتمويل مزدوج. وجاء 

في كتاب الميزانية: "لقد نشأ عدم مساواة في 

حجوم الدعم بين مستوطنات الدائرة ]دائرة 

االستيطان[ والمستوطنات اأُلخرى. وهكذا نشأ 

تمييز لمصلحة مستوطنات يهودا والسامرة 

وغزة ووادي األردن والجوالن قياسًا 

بمستوطنات في مناطق ُأخرى. إن قائمة 

طويلة من األنشطة تحظى بمساعدة مزدوجة."

الطرق االلتفافية: طرق تلتف حول الواقع*

على أمل الحيلولة دون اللقاء مع السكان 

الفلسطينيين، ُشقَّت في يهودا والسامرة وغزة 

مئات الكيلومترات من الطرق االلتفافية. 

ويوجد حول كل المدن الفلسطينية تقريبًا 

طريق التفافية واحدة أو أكثر. فلبيت لحم 

طريقان التفافيتان من الغرب، ورام الله 

طريق التفافية من الشرق، وفي الواقع من 

الشمال أيضًا، وألريحا طريق التفافية من 

الشرق، ولنابلس يوجد اليوم طريق التفافية 

من الجنوب، وللخليل من الشرق. وإضافة 

إلى ذلك، يوجد طريق التفافية حول جنين، 

الظاهرية ـ أشكولوت، وطرق التفافية صغيرة 

ُأخرى. وقد ُشق معظم هذه الطرق بعد اتفاقات 

أوسلو. وأفاد الناطق باسم وزارة المالية هذا 

األسبوع أن تكلفة شق هذه الطرق بأسعار 

اليوم تبلغ نحو مليار شيكل. وكانت التكلفة 

بأسعار ما قبل أربعة أعوام، في وقت التنفيذ، 

800 ـ 900 مليون شيكل.

ويجري حاليًا شق أربعة محاور 

مواصالت كبيرة تقوم به دائرة األشغال 

العامة، وتصل تكلفتها إلى 793 مليون 

شيكل، منها 144 مليون شيكل لطريق 

غفعات زئيف ـ عطروت العام، الذي يلتف 

على بير نباال في منطقة مغلقة أمام حركة 

اإلسرائيليين منذ بداية تشرين األول / 

أكتوبر. وهناك وصلة طريق إضافية ]لشارع[ 

حوتسيه ـ شومرون، وتبلغ تكلفتها 147 

مليون شيكل. أّما الطريق االلتفافية حول 

نابلس، التي تبلغ تكلفتها 10 ماليين شيكل، 

فستخدم عدداً قلياًل من المستوطنين. لكن 

معظم استثمارات دائرة األشغال العامة هو 

اليوم في طرق قريبة من الخط األخضر، 

وفي منطقة القدس: طريق عطروت ـ بيت 

حورين التي تبلغ تكلفتها 176 مليون شيكل، 

والطريق الدائرية الشرقية التي تكلف 300 

مليون شيكل. وطريق األنفاق هي أغلى طريق 

ُشقَّت على اإلطالق في دولة إسرائيل، وتبلغ 

تكلفة المشروع نحو 130 مليون شيكل 

لخمسة )!( كيلومترات تقريبًا. وقد كانت بداية 

المشروع في عهد يتسحاق شمير في أواخر 

الثمانينات، وتم تدشينه سنة 1996 في عهد 

بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة.

هل أدى شق مئات الكيلومترات من 

الطرق االلتفافية في المناطق منذ اتفاقات 

أوسلو إلى تعزيز أمن المستوطنين وأثبتت 

فعاليتها؟ يتعلق األمر بمن نسأل. لقد جّنبت 

* يوفال كرني وشاحر غينوسار، "يديعوت 

أحرونوت"، ملحق "7 أيام"، 2000/12/8، ص 32.
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الطرق االلتفافية وسائل المواصالت دخول 

القرى والمدن الفلسطينية التي انتقلت إلى 

السيطرة الفلسطينية. فمستوطنتا بسغوت 

وكوخاف يعقوف، على سبيل المثال، نجحتا 

في أن تبقيا وتتوسعا بفضل طريق رام الله 

االلتفافية. وقبل شق هذه الطريق، كانت 

الطريق إلى هاتين المستوطنتين تمر عبر 

البيرة أو رام الله. أّما اليوم فصار األمر يتعلق 

بسفرة آمنة وقصيرة إلى القدس، مع وجود 

الحد األدنى من االحتكاك بفلسطينيين.

والوجه اآلخر للعملة: منذ بداية 

االضطرابات قبل نحو شهرين، تم إغالق 

طريق األنفاق الجديدة أمام العبور بسبب 

إطالق فلسطينيين النيران من بيت جاال على 

الطريق وفي اتجاه ضاحية غيلو في القدس. 

وكانت الباصات المصفحة وسيارات الجيب 

العسكرية الهدف المفضل للفلسطينيين على 

طريق األنفاق. وحتى اليوم لم تسفر حوادث 

إطالق النار هذه عن قتلى.

يمكن للقصة التالية أن تقدم داللة ما 

بشأن الوضع العبثي القائم على الطرقات 

االلتفافية: في أعقاب الضائقة التي جرت 

في طريق األنفاق، توجهت جهات في قيادة 

المنطقة الوسطى إلى رئيس مجلس غوش 

عتسيون، شاؤول غولدشتاين، عارضة عليه 

شق طريق التفافية لطريق األنفاق االلتفافية. 

ورفض غولدشتاين العرض من أساسه، ورّد 

قائاًل: "على الجيش أن يواجه المخربين، ال أن 

يشق طريقًا التفافية لطريق التفافية."

كما أن طرقًا التفافية ُأخرى دفعت الثمن 

باألنفس في انتفاضة األقصى: فاالعتداء 

الذي ُقتلت فيه ساره ليسا، من مستوطنة 

حالميش، وقع على طريق رام الله االلتفافية، 

على بعد كيلومترات قليلة إلى الشمال من 

]مستعمرة[ عوفرا. ووقعت على طرق ُأخرى 

حوادث إطالق نار وإلقاء حجارة وقنابل 

حارقة لم تؤد إلى خسائر في األرواح. 

و"باستثناء حوادث قليلة، ُمني أسلوب الطرق 

االلتفافية بفشل ذريع"، بحسب ادعاء عضو 

الكنيست موسي راز )من ميرتس(، الذي بحث 

في األعوام األخيرة في مشروع المستوطنات. 

ويقول: "إن عدد المستوطنين الذي أصيبوا 

على هذه الطرق لم ينخفض. والحقيقة هي أن 

دولة إسرائيل بنت أغلى طريق في الدولة وهي 

]الطريق[ تتعرض إلطالق النار طوال الوقت. 

ولو أنهم شقوا هذه الطريق على بعد بضعة 

كيلومترات إلى الغرب، داخل الخط األخضر، 

لكان مستوى األمن أعلى، ولكان إطالق النار 

عليها غير ممكن تقريبًا."

وفي المقابل، يقول الناطق باسم مجلس 

]مستعمرات[ يهودا والسامرة وغزة، يهوشّواع 

مور ـ يوسف: "نحن نؤيد بشدة شق طرق 

التفافية ألنها ساهمت في االستيطان. 

فاليوم، نحن ال نمر عبر قرى فلسطينية 

معادية. لقد كان من األسهل على العرب 

أن يفتحوا نافذة البيت ويقذفوا الحجارة أو 

يطلقوا النار. أّما اآلن فبات عليهم أن يصلوا 

إلى الطرق االلتفافية ليفعلوا ذلك."

البناء: بدايات بناء في عهد

حكومة براك أكثر من حكومة نتنياهو*

ثمة في مستوطنات يهودا والسامرة وغزة 

زخم بناء في عهد حكومة براك، أكثر كثيراً 

مما كان في عهد نتنياهو. وحتى اليوم، 

بعد نحو عام ونصف عام على االنتخابات، 

يمكن لزوج من الشبان أن يشتري منزاًل بدعم 

مالي حكومي سخي في مناطق ذات كثافة 

سكانية فلسطينية، بحيث يظهر من نافذته 

مخيم الالجئين القريب. إن زوجًا من الشبان 

ّرحوا من الجيش يريد أن يسكن في 
ُ

ممن س

منطقة الوسط، مثاًل، سيكتفي بقرض قيمته 

104.000 شيكل بفائدة ميّسرة تبلغ %4.5 

في السنة، من دون أية هبة. وفي المقابل، فإن 

من يشتري بيتًا في مستوطنات، مثل إيتمار أو 

إيلون موريه أو بيت إيل، سيحظى بسلسلة من 

* شاحر غينوسار ويوفال كرني، "يديعوت 
 أحرونوت"، ملحق "7 أيام"، 2000/12/8، 

ص 35 ـ 36، 39، 41.
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البلد مجموعة سكانية تعيش نسبة كبيرة من 

أفرادها إلى هذا الحد من مخصصات عامة. 

فنسبة العاملين فيما يعتبر "إدارة عامة" في 

يهودا والسامرة وغزة أكبر بمرتين ونصف 

مرة مما هي عليه في أي قطاع آخر: نحو 

9000 عائلة تعتاش من "اإلدارة العامة" 

)13.9% من السكان، قياسًا بـ 5.5% كمتوسط 

لجميع السكان في إسرائيل(. ويعمل 13.000 

من غير هذه العائالت في التعليم )%21.2 

في يهودا والسامرة وغزة، قياسًا بـ %12.6 

لجميع السكان(، ويعمل 4500 في الخدمات 

الصحية والرفاه والشؤون االجتماعية، 

و2500 في "خدمات مجتمعية واجتماعية 

وشخصية." وباإلضافة إلى ذلك، يسكن في 

يهودا والسامرة وغزة أيضًا 6720 شابًا 

حديثي الزواج ال يزالون يتعلمون في المدارس 

الدينية، يعتاشون من مخصصات عامة 

تمنحها وزارة األديان. وال يقل عدد المجالس 

الدينية العاملة في يهودا والسامرة وغزة 

عن 17 مجلسًا، وهي تقدم خدمات كثيرة: 

96 موظفًا بصورة مباشرة، باإلضافة إلى 

مناصب وأجزاء مناصب، مثل 148 امرأة 

مسؤولة عن الحّمامات الدينية، وعشرات جباة 

الكنس وخّدامها، 80 حاخامًا للمستوطنات، 

عدد منهم في ضواح ومستوطنات صغيرة. 

ويعادل مرتب كل منهم مرتب نائب وزير. 

وفي اإلجمال، فإن نحو 136.000 من 

العاملين في يهودا والسامرة وغزة يتلقون 

رواتب من مؤسسات عامة.

ويوجد في مقابلهم قطاع إنتاجي 

من 9000 عامل في الصناعة )15% من 

المعيلين، قياسًا بـ 18.4% لمجموع السكان(، 

و2000 عامل في الزراعة. ويتكون قطاع 

األعمال من 6000 شخص يعملون في 

التجارة والتصليحات )9.5%، قياسًا بـ 

13.3% لمجموع السكان(، و6000 يقدمون 

خدمات أعمال، و4000 يعملون في النقل 

والتخزين واالتصاالت. وتظهر عينة من عدد 

من المستوطنات الكبيرة في يهودا والسامرة 

وغزة أن نسبة أصحاب األعمال الحرة في 

االمتيازات يبلغ مجموعها 147.000 شيكل 

في هيئة قروض بفائدة ميّسرة، باإلضافة 

إلى هبات تبلغ 97.000 شيكل. وأنظمة وزارة 

اإلسكان في هذا الشأن هي تركة ورثتها 

حكومة براك عن حكومة نتنياهو، التي 

قررت بشأن الهبات واالمتيازات بضغط من 

المستوطنين عشية االنتخابات السابقة.

ضع في تصرف وزارة اإلسكان ميزانية 
ُ
و

تقرب من نصف مليار شيكل لهبات ُتمنح 

للمستوطنين في مناطق ذات أولوية قومية. 

ويظهر من معطيات مكتب اإلحصاء أن معظم 

المبلغ اسُتثمر في يهودا والسامرة. وقد بدأت 

الوزارة، بقيادة الوزير يتسحاق ليفي من 

المفدال ]في أثناء وجوده في حكومة براك[ 

بناء 1221 وحدة سكنية في يهودا والسامرة 

منذ بدء السنة ـ أي أكثر مما في الفترة 

المقابلة من حكومة نتنياهو، حين استهلت 

وزارة اإلسكان بناء 776 وحدة سكنية فقط 

في يهودا والسامرة وغزة. وبالمناسبة، فإن 

وزارة اإلسكان استهلت هذه السنة ببناء 577 

وحدة فقط في الجليل.

كما أن إدارة أراضي إسرائيل تقوم في هذه 

األيام بالذات بتسويق أرض لبناء منازل في 

المستوطنات. وقد تلقى موسي راز )ميرتس( 

من اإلدارة المعطيات التالية: في تشرين 

األول / أكتوبر، خالل االضطرابات، وافقت 

اإلدارة على 607 معامالت لبناء مساكن 

في المناطق. وهذا يشكل 57%  من مجموع 

معامالت المساكن التي أقرتها اإلدارة في تلك 

الفترة في مناطق البلد كافة. وباإلضافة إلى 

ذلك، تخطط اإلدارة لبناء 100 وحدة سكنية 

في نيسانيت في قطاع غزة، و189 وحدة 

سكنية في كدوميم المجاورة لنابلس، و696 

وحدة سكنية في كوخاف يعقوف في منطقة 

رام الله، وذلك في سنة 2001.

العمالة: معظم المستوطنين

يعتاش من مخصصات عامة

يوجد 64.000 عامل إسرائيلي عبر 

الخط األخضر. وبحسب معطيات المكتب 

المركزي لإلحصاء لسنة 1998، لم يعد في 
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المنطقة أقل بنحو النصف من المتوسط على 

مستوى البلد )%10.5(.

الصناعة: انخفاض حاد في حجم

االستثمارات الخاصة في المناطق

يرتبط حجم االستثمارات التي تقوم بها 

جهات خاصة في يهودا والسامرة وغزة 

ارتباطًا مباشراً بسياسة الهبات وبالدعم 

المالي، الذي تقدمه الحكومة اإلسرائيلية 

للمستثمرين. وفي معظم الثمانينات، وفي 

أوائل التسعينات، وبحسب قرار حكومات 

الليكود الذي اعتبر أن يهودا والسامرة وغزة 

منطقة أولوية قومية أ، تلقى كل مستثمر 

منحة سخية قيمتها 38% من استثماره. وفي 

سنة 1991، مثاًل، ُقّدم إلىوزارة الصناعة 

والتجارة 55 طلبًا من أصحاب رؤوس 

األموال، الذين يريدون أن يستثمروا في يهودا 

والسامرة وغزة ما قيمته 60 مليون دوالر.

وقد ُألغيت الهبات في عهد رابين، وهو ما 

أسفر عن تقديم 16 و17 طلبًا فقط في سنتي 

1995 و1996، على التوالي. وبلغ حجم 

االستثمارات 14.5 مليون دوالر سنة 1995، 

و23 مليون دوالر سنة 1996. وعندما أعادت 

حكومة نتنياهو مكانة منطقة أولوية، ارتفع 

حجم االستثمارات، لكنه لم يعد إلى الحجم الذي 

كان في أوائل التسعينات. ففي 1998 ـ 1999، 

ُقدمت طلبات لالستثمار بقيمة 35 مليون 

دوالر سنويًا. وأفيد، في هذه السنة، من مركز 

االستثمارات عن بدء انخفاض درامي حتى 

قبل الحوادث العنيفة. ولم ُيقدم حتى تشرين 

الثاني/ نوفمبر سوى 7 طلبات بقيمة 7 ماليين 

دوالر فقط.

إن المناطق الصناعية الكبرى هي برقان 

وأدوميم، حيث تقوم أساسًا معامل نسيج 

وبالستيك ومعادن. وكثيرون من العاملين 

فيها هم فلسطينيون من سكان المناطق. وفي 

المقابل، تتطور في المستوطنات األيديولوجية 

بالذات صناعة لمنتوجات طبيعية رومانسية: 

ففي إيلون موريه معمل لضرب من الشاي 

والتوابل، وينتجون في عوفرا الزهورات، وفي 

تكواع الفطريات، وأقيم في كفار تبواح معمل 

لشباك من صوف الغنم الناعم.

االمتيازات: إعفاءات في ضريبة الدخل

بقيمة 250 مليون شيكل في السنة

تحظى أكثرية المستوطنات في المناطق 

]المحتلة[ بتسهيالت وامتيازات اقتصادية 

سخية من الحكومة، بسبب إدراجها في 

خريطة ترتيبات األولويات القومية في 

مكانة أولوية قومية أ: إعفاء بنسبة 7% من 

ضريبة الدخل، رهون عقارية مدعومة ماليًا، 

تعليم مجاني منذ عمر 3 أعوام، وغيرها من 

االمتيازات في التعليم والسكن والصناعة 

والزراعة والسياحة. وُقدرت قيمة اإلعفاء في 

ضريبة الدخل بنحو 250 مليون شيكل في 

السنة. فمن يكون دخله، مثاًل، 6000 شيكل 

في الشهر، يحظى بمبلغ إضافي صاف قيمته 

420 شيكاًل، أي 5040 شيكاًل في السنة. وقد 

وضعت خريطة األولوية القومية في عهد 

بنيامين نتنياهو، وأعلنت حكومة براك أنها 

ستعمل على تغيير الخريطة في إطار االلتزام 

بـ "تغيير ترتيبات األولويات في الدولة."

لقد نشرت حركة "السالم اآلن" مؤخراً 

تقريراً يثبت، على حد زعمها، المظلمة التي 

تنجم عن خريطة األولويات بين المستوطنات 

الغنية والتجمعات السكنية الفقيرة داخل 

الخط األخضر فالمستوطنات ذات متوسط 

دخل العائلة الشهري المرتفع بصورة خاصة، 

مثل إلكاناه )17.065 شيكاًل( وألفي منشيه 

)14.711 شيكاًل( وبيت آرييه )14.228 

شيكاًل( وإفرات )13.340 شيكاًل( تتلقى 

امتيازات مبالغًا فيها ال تحظى بها تجمعات 

سكنية داخل الخط األخضر، ذات متوسط دخل 

شهري للعائلة منخفض بصورة خاصة، مثل 

بني براك )6983 شيكاًل( وأور عكيفا )6294 

شيكاًل( وريخسيم )6288 شيكاًل( وتل شيفع 

)4137 شيكاًل( وكفر مندا )3831 شيكاًل(.

ومع ذلك يجدر التأكيد أن ثمة في 

المناطق أيضًا تجمعات سكنية كبيرة 

تقع ضمن شريحة اجتماعية ـ اقتصادية 
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أيدي مدنيين ال ُيعرف مكان إقامتهم؛ 13 

منهم في قطاع غزة والبقية في يهودا 

والسامرة. وقد ُقتل 29 مصليًا بنيران باروخ 

غولدشتاين في مغارة "المخبياله". وسقط 

قتلى كثيرون )32( في العامين األولين من 

االنتفاضة. ومنذ االضطرابات في تشرين 

األول / أكتوبر األخير، ُقتل 3 فلسطينيين 

بنيران مستوطنين، وُقتل 7 مستوطنين على 

أيدي فلسطينيين.

الحماية: حفاظ الجنود على المستوطنات

يكلف 75 مليون شيكل في السنة

يوجد اليوم في المناطق معظم القوات 

النظامية القتالية للجيش اإلسرائيلي، 

باستثناء القوات على الحدود مع لبنان، 

على غرار أيام االنتفاضة األولى. إن الجيش 

اإلسرائيلي ال يعلن معطيات رقمية، لكن جرى 

الحديث في االنتفاضة السابقة عن 50 ـ 60 

سرية من سالح المشاة في يهودا والسامرة، 

تضم كل منها نحو 100 جندي.

وباإلضافة إلى ذلك، كانت تنتشر في 

قطاع غزة 40 سرية تقريبًا. وقد بدأ الجيش 

اإلسرائيلي في األسبوع الماضي بزيادة 

تجنيد االحتياطيين، كي يتمكن الجنود 

النظاميون من العودة إلى الدورات ومواصلة 

الدراسة، التي أُخذوا منها لدى بداية الحوادث. 

كما أن الجيش اإلسرائيلي ال يعلن المعطيات 

المتعلقة بتكلفة تأمين حركة المستوطنين 

على الطرقات والمحاور. وُقدرت تكلفة جنود 

حماية المستوطنات )حرس الحدود ونقاط 

المراقبة( بـ 75 مليون شيكل في السنة. وكشف 

عن هذا الرقم مستشار وزير الدفاع في شؤون 

االستيطان، يوسي فردي، بناء على طلب عضو 

الكنيست موسي راز، في أثناء نقاش جرى في 

لجنة مراقبة الدولة في أوائل آذار / مارس.

التمييز: فلسطينيون يشتغلون

في معامل "في أوضاع عبودية"

قاضى المحامي شمعون الفي في األعوام 

ل في مستوطنة كريات سيفر  جِّ ُ
متدنية. فقد س

الحريدية 1140 أجيراً، كان متوسط مرتبهم 

الشهري 3359 شيكاًل )معطيات سنة 1998(، 

أي أقل بـ 2200 شيكل من متوسط المرتبات 

على مستوى البلد. وبلغ عدد أصحاب المهن 

الحرة الحريديين 78، وكان متوسط دخلهم 

المسّجل 2294 شيكاًل في الشهر، أي ما 

يقارب بصعوبة ثلث متوسط الدخل لصاحب 

مهنة حرة. والقاطنون في المستوطنة، 2272 

نسمة، هم في معظمهم مسجلون كطالب 

حديثي الزواج ال يزالون بتعلمون في المدرسة 

الدينية، ودخلهم أقل من ذلك.

الضحايا: 65 إسرائيليًا على يد

فلسطينيين؛ 114 فلسطينيًا على يد

إسرائيليين

بعد حرب األيام الستة بعشرة أشهر، وذلك 

في نيسان / أبريل 1968، وصلت إلى الخليل 

مجموعة مستوطنين برئاسة الحاخام موشيه 

ليفنغر، وسكنت في فندق "بارك" ورفضت 

الجالء. وبعد شهر من المفاوضات القاسية، 

ُنقلت المجموعة إلى منطقة خصصها 

الحاكم العسكري لها. وفي آب / أغسطس، 

أقرت الحكومة إقامة مدرسة دينية داخل 

الخليل. وفي تشرين األول / أكتوبر، ُألقيت 

قنبلة يدوية في اتجاه مغارة المخبياله 

]الحرم اإلبراهيمي[ فأصيب 47 ]شخصًا[. 

وبعد أسبوع من ذلك أقرت الحكومة إقامة 

]مستعمرة[ كريات أربع، وفيها 250 وحدة 

سكنية فقط. وبعد عدة أسابيع من ذلك، في 

22 تشرين الثاني / نوفمبر، انفجرت سيارة 

مفخخة في سوق محانيه يهودا في القدس. 

الثمن: 12 قتياًل ونحو 70 جريحًا.

لقد ُقتل 65 مستوطنًا بسبب اإلرهاب 

الفلسطيني منذ االنتفاضة األولى سنة 1987، 

بحسب الناطق باسم مجلس ]مستعمرات[ 

يهودا والسامرة وغزة. وُقتل 114 فلسطينيًا 

بسبب أعمال قام بها مدنيون إسرائيليون في 

المناطق منذ سنة 1987، بحسب "بتسيلم"، 

بينهم 81 على أيدي مستوطنين و33 على 



46/45جملة الدراسات الفلسطينية شتاء / ربيع 0642001

األخيرة عشرات المعامل اإلسرائيلية في يهودا 

والسامرة وغزة بتهمة التمييز ضد عمالها 

الفلسطينيين. والفي، عضو الليكود، ال يشبه 

محامين مثل ليئا تسيمل، ممن يتطابقون في 

الرأي السياسي مع زبائنهم. وبحسب قوله، 

فإنه ال يستطيع قبول األوضاع القاسية التي 

ل فيها الفلسطينيون من قبل مستوطني  ُيشغِّ

يهودا والسامرة وغزة. "إن السبب وراء إقامة 

المعمل هناك كان قوة العمل الرخيصة، ومعظم 

العاملين في معامل يهودا والسامرة وغزة من 

الفلسطينيين. وفي الواقع، هناك تمييز ضدهم 

لون في أوضاع  هو األقسى من نوعه. إنهم يشغِّ

عبودية، في )دوريات( من 12 ساعة. وعلى 

الرغم من العمل الشاق واألوامر التي ُتلزم بأن 

ُيدفع إليهم مرتب الحد األدنى على األقل، فإنهم 

يقبضون أجوراً أقل من ذلك كثيراً ويعملون 

أكثر كثيراً. وهم مضطرون إلى مزاولة هذه 

األعمال كي ال يجوعوا إلى الخبز."

وبحسب قول الفي، فإن "العالقات برب 

العمل اليهودي )جيدة(، إلى أن يجرؤ عامل 

فيرفع رأسه ويطالب بحقوقه. وفي قسم 

من المعامل كان ثمة عمال فتحوا أفواههم 

)فُطّيروا( من العمل من أجل ردع اآلخرين. وعدا 

ذلك، فإن أرباب العمل ال يدفعون التأمين 

الوطني، وعندما ُيجرح عامل على نحو يمنعه 

من العمل، يظل من دون تعويض أو آمال."

"إيغد" ـ تصفيح الباصات

يكلف 13 مليون شيكل

تسّير ]شركة باصات[ "إيغد" 40 باصًا 

مصفحًا على 24 خطًا. وتسير في قطاع 

غزة 3 باصات مصفحة ُأخرى. وتبلغ تكلفة 

تصفيح الباص الواحد 320.000 شيكل. 

وتسير الباصات في يهودا والسامرة وغزة 

بناء على موافقة من الجيش اإلسرائيلي، 

وأحيانًا بمواكبة سيارات عسكرية من 

أمامها وورائها. ومنذ بداية االضطرابات، 

برزت زيادة ملحوظة في عدد المسافرين 

في الباصات في ساعات الصباح وبعد 

الظهر. وتدرس إدارة "إيغد" منح السائقين 

زيادة بسبب الخطر. ويشير الناطق بلسان 

"إيغد"، رون دتنر، إلى أن الخطوط في يهودا 

والسامرة وغزة ليست واسعة، كما هي الحال 

في أماكن ُأخرى في األطراف. وهي تسّير بناء 

على االتفاق المبرم بين "إيغد" والحكومة. 

وحتى بداية الحوادث، كانت حركة المسافرين 

نشيطة في ساعات المساء والليل. أّما اآلن، 

فالباصات تكون فارغة لياًل.

اإلخالء: نقل 50.000 شخص

يكلف ثالثة مليارات دوالر

حتى عندما يتحدث اليسار في هذه 

األيام عن اإلخالء، فإنه اليقصد نقاًل جارفًا 

لكل المستوطنات، بل تركيزها في كتل 

استيطانية محاذية للخط األخضر. ويوجد في 

صفوف الفلسطينيين استعداد إلبقاء عدد من 

المستوطنات في أماكنها في محاذاة الحدود، 

في مقابل مبادالت أراض من الخط األخضر.

وإذا تم فعاًل توقيع مثل هذه التسوية في 

المستقبل، فإنه يجب احتساب تكلفتها: لقد 

جرى الحديث في ديوان رئيس الحكومة عشية 

]مؤتمر[ كامب ديفيد األخير عن تسوية تسمح 

بإبقاء 75% من المستوطنين في أماكنهم، 

أي أن 25% من الـ 200.000 مستوطن 

سُينقلون إلى كتل استيطانية. واألمر يتعلق، 

إذاً، بنقل نحو 9000 عائلة تعّد 50.000 

نسمة تقريبًا، أكثر من نصفهم من الشباب 

واألطفال. وهذا حجم من السكان يزيد على 

الـ 2000 الذين ُأجلوا عن ]مستعمرة[ ياميت 

]في سيناء[ بأكثر من 20 ضعفًا. وبافتراض 

أن تكلفة بناء مسكن بديل لكل عائلة تبلغ 

150.000 ـ 200.000 دوالر، فإن هذا 

اإلجراء وحده سيكلف نحو 1.8 مليار دوالر. 

ويجب أن يضاف إلى ذلك ]تكلفة[ البنى 

التحتية والطرق وإقامة مؤسسات والتعويض 

عن أماكن العمل، فيصبح المجموع نحو 3 

مليارات دوالر. ومن المفترض أن يقدِّم هذا 

الحساب إلى األميركيين. 
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]ثانيًا: المستوطنون واالنتفاضة[

صور من ضاحية تحت النيران:

الحياة في غيلو*

كان يوم األربعاء هذا األسبوع ]15 

تشرين الثاني / نوفمبر[ أحد األيام األصعب 

التي مرت بها ضاحية غيلو منذ بداية 

المعارك مع التنظيم ]تنظيم حركة فتح[ 

من بيت جاال. فثماني ساعات متواصلة 

من إطالق النيران الكثيفة جّسدت لسكان 

الضاحية، البالغ عددهم 40.000، والذين 

يعيشون في الخوف والمخاوف منذ شهر 

ونصف شهر، معنى عبارة "بلغ السيل الزبى".

أطلق التنظيم النار من جميع أنواع 

األسلحة. وتموضع أعضاؤه في المنازل 

واألحراج القريبة من طريق األنفاق ]....[ التي 

ُتفتح وُتغلق طوال الوقت. رّد الجيش اإلسرائيلي 

على النار من مواقعه، وفي المساء من طوافات 

حربية أيضًا أطلقت النار من مدافع فالكون 

وأطلقت صواريخ. أّما سكان الضاحية في 

الشوارع التي على خط النار فقد قبعوا في 

بيوتهم وبحثوا عن مخابئ وأدوا الصلوات. 

ومئات آخرون اتخذوا لهم مواقع مراقبة على 

السطوح والشرفات، وشاهدوا بقلق العرض 

اليومي، الذي كان قد تحّول إلى طقس دائم.

].......[

تبلغ المسافة بين السيارة التي أصيبت 

في شارع دوغه وبيتي 50 متراً كخط نظر. 

كانت زوجتي طوفا مشغولة في تلك اللحظة 

بنشر الغسيل. رّن هاتفي النقال، وقالت 

زوجتي: "أطلقوا النار قريبًا جداً من هنا. ربما 

كانوا مخربين دخلوا الضاحية؟" حاولت 

تهدئتها، لكنني كنت أعّد الدقائق متوتراً 

إلى أن غادرت ]هيالري[ كلينتون الكنيست. 

وعندها طرت إلى بيتي.

بدا مدخل الضاحية كما في احتفاالت يوم 

االستقالل، إاّل إنه بداًل من األلعاب النارية في 

السماء، كانت رصاصات مخططة هذه المرة. 

وامتألت الضاحية بضوضاء مرعبة صادرة 

عن صليات الرشاشات. ضغطت بكل قوتي 

على دواسة البنزين إلى أن وصلت إلىمرآب 

السيارة. كان عومر، 15 عامًا، يقف على 

الشرفة في الطبقة الثانية من البيت: "لماذا 

ال يطلقون صواريخ؟"، سأل بغضب. "ما هذا 

الجيش؟ ال يكادون يطلقون النار." كانت 

زوجتي أيضًا غاضبة. واحتجت قائلة: "ال 

يزال براك يضبط نفسه. التنظيم يطلق النار 

منذ ساعة ونحن نرد بإطالق بضع رصاصات 

بالقطارة ]....[." في اإلجمال، باشر سكان 

غيلو ثقافة تسلية جديدة: مشاهدة إطالق 

النار. جارتنا قالت مفسرة ذلك: "من األساس 

ال نخرج للتسلية في المساء، إذ من لديه مزاج 

لذلك. هل جننت، نترك األطفال وحيدين؟" 

ولذلك، يستعدون كل مساء للعرض اليومي 

المجاني، الخاص بالضاحية ]....[ أحد 

الجيران، إيتسيك، مقّدم )في االحتياط( عمل 

في سالح المدرعات وجلده مشبع بالفوسفور 

من حرب يوم الغفران، يقف ومعه آلة تصوير 

فيديو. وهو يلتقط الصور من دون توقف، من 

دون أن يفكر في حقيقة أننا على بعد 300 

متر خط نظر من شارع هأنفه ]المواجه لبيت 

جاال[ و700 ـ 800 متر من بيت جاال، وأن 

الرصاص المنطلق من جهة قبر راحيل يطير 

فوق رؤوسنا.



في البداية، كانت تلك تسلية من نوع 

جديد، وثقة أيضًا بأن كل شيء سينتهي خالل 

يوم أو يومين. لكن بعد أسبوع، اشتد إطالق 

النار، وازداد التوتر. وعشية عيد الغفران، أنزلت 

* يهودا غوالن، "معاريف"، ملحق السبت، 
2000/11/17، ص 4.
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ناقالت دبابات في شارع هأنفه دبابات 

"ميغح". فاحتفلت الضاحية مرة ُأخرى: جاء 

المئات لرؤية الدمى الجديدة، والتقطوا صوراً 

بجانبها، ودّللت جاراٌت الجنود، وتدفق الكعك 

مجانًا. واستمر التنظيم في إطالق النار، ولم 

تعرقله دبابات الـ "ميغح". وحينها أصيب 

شرطي من حرس الحدود بجروح بالغة بنيران 

قناص فلسطيني. لقد كان التنظيم على حق؛ 

فالدبابات لم تكن فاعلة؛ ليس لديها موافقة 

فورية على إطالق القذائف، بل بموافقة "من 

األعلى" فقط. وأدرك سكان الضاحية خالل 

بضعة أيام أن الدبابات هي في الحقيقة خداع 

]....[

بدأ سكان الضاحية يشعرون بالكرب 

والضغط النفسي والضائقة. فهم في شارع 

هأنفه يتحدثون عن الحياة كما هي في 

سراييغو أو لبنان.



براك يستمر في ضبط النفس. الجيش 

اإلسرائيلي محبط وأعصاب سكان الضاحية 

ثائرة. وفي أيام عيد سوّكوت )العرش(، حّل 

براك ضيفًا في عريشة مئير ترجمان، رئيس 

إدارة الضاحية. وفي الخارج، تظاهر السكان 

أول مرة، صارخين: "نريد األمن"، "ال نريد أن 

نشعر بأننا أهداف في حقل رماية."

بدأت أعمال تحصين. قامت شاحنات 

بإنزال أجزاء من حيطان أسمنتية، وُأخرجت 

الدبابات بناء على قرار من رئيس الحكومة، 

ضع مكانها سيارات جيب "هامر" مزودة 
ُ
وو

بصواريخ مضادة للدبابات. وأقيمت في 

منطقة هأنفه مواقع إلطالق النار، بدت في 

المنطقة أنها مواقع صغيرة تذّكر بلبنان. قال 

دينو، أحد سكان الشارع: "هذا فقط ما كان 

ينقصنا أننراه." إنه قلق ألن كلبته )من نوع 

بنشر( ترتجف ويمتلكها الفزع كلما بدأ إطالق 

النار.



يوم السبت. من قال إن السياحة في 

تراجع؟ إن نصف سكان القدس يأتي إلى 

غيلو. قوافل من سيارات سوبارو من الشفياله 

]السهل الساحلي[، من ريشون لتسيون وتل 

أبيب، وحتى من إحدى مدن الشمال، تأتي 

لرؤية الشارع األكثر شهرة في الدولة. "ييه! 

أنظر كم هذا قريب من بيوتهم"، تقول إحدى 

النساء لزوجها، الذي يهز رأسه موافقًا.

].......[

المستوطنون: "هناك إحباط وفقدان سيطرة.

في النهاية سيفعل الناس شيئًا ما"*

إن العالقات المعقدة أصاًل بين الجيش 

والمستوطنين هي، في هذه األيام، في نقطة 

االختبار. والسبب األساسي هو أن الجيش 

اإلسرائيلي هو السيد في مناطق يهودا 

والسامرة وقطاع غزة، األمر الذي يمنح قائد 

المنطقة الوسطى صالحيات واسعة، ال في 

الشؤون األمنية فقط، بل في الحياة اليومية 

أيضًا. فالقائد العسكري في منطقة ما يمكنه، 

مثاًل، أن يوافق على شق طريق إلى مستوطنة، 

أو أن يقرر أاّل يذهب أوالد مستوطنة ما في 

يوم معين إلى المدرسة. وليس مهمًا ما هو 

السبب، إن كان خوفًا من الثلج أو من تدهور 

في الوضع األمني.

].......[

إن الجو في قيادة الجيش اإلسرائيلي 

ل  كئيب جداً. ففي المناطق حالة حرب، وُيسجَّ

كل يوم نحو عشر بؤر ألعمال خرق نظام 

جماهيرية. وهذه تبدأ في ساعة محددة ظهراً 

وتنتهي كل مساء في ساعات متأخرة، مع 

عدد من بؤر إطالق النار؛ ويتم إطالق النار 

في بعض الحاالت في اتجاه بيوت سكان 

يهود. والحرب تتواصل ليل نهار، وتجعل 

حياة الجنود والقادة صعبة، وتزيد في عوامل 

التوتر والقلق ]....[

يعرفون في الجيش اإلسرائيلي أن المشكلة 

* شلومو تسزنه، "معاريف"، ملحق السبت، 
2000/10/27، ص 14 ـ 15.
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هناك شخص مستعد ألن يأتي ويصلحه. ومن 

نافل القول الحديث عن األعطال المتكررة في 

التزّود بالكهرباء والهاتف والمياه.

لقد نفد صبر المستوطنين. ودأب قادة 

مجلس ]مستعمرات[ يهودا والسامرة وغزة 

منذ وقت على تالوة جمل من الرسائل التي 

أعدها من أجلهم الناطق باسم المجلس، 

يهوشّواع مور ـ يوسف، وخصوصًا عبارة "رد 

ساحق": إنهم يطالبون الجيش اإلسرائيلي 

بالرد بقوة وبأن يحول دون قواعد لعبة 

مجنونة. وهم يتهمون القيادة السياسية 

بتكبيل يدي الجيش اإلسرائيلي.

المستوطنون يسألون: إلى متى؟

إن الهيئة األكثر قلقًا في هذه األيام هي 

الشاباك ]جهاز األمن العام[. فهناك يعتقدون 

أن من شأن المنطقة في وقت ما أن تنجر، 

بسبب أي حادث، إلى دورة إرهاب، يبادر 

فيها المستوطنون أيضًا إلى إطالق النار. وهذا 

يسمونه "حادث فتيل"، ويقصدون به حادثًا 

منعزاًل، مثل إطالق نار يودي، ال سمح الله، 

بعائلة كاملة ويشعل القطاع كله.

إن رون شختر، رئيس مجلس جنوب جبل 

الخليل سابقًا وهو اليوم مسؤول عن األمن من 

جانب مجلس يهودا والسامرة وغزة، هو رجل 

االتصال الرئيسي بين المستوطنين والجيش 

اإلسرائيلي.

وهو يقول: "ينقصنا كثيراً جداً أشياء 

طلبناها ولم نتلقاها. مثاًل أسلحة ووسائل 

حماية وطرق التفافية." وينتقد شختر بشدة 

طريقة عمل الجيش: "كل شيء دفاعي هنا. 

يهددون طوال اليوم وال يفعلون. ونحن 

نحاول أن نقنع كل من يمكننا إقناعه بأنه 

يجب االنتقال إلى وسائل عمل ُأخرى نهاجم 

بواسطتها، ال أن نكتفي بالثرثرة طوال 

اليوم. إن الجيش اإلسرائيلي يقوم بعمله ليل 

نهار وله إنجازات، لكن ذلك لن يفيد. العرب 

يحددون كل شيء. وهم يقررون أي الطرق 

ُتفتح وأيها الُتفتح."

هي لدى المدنيين بالذات. ففي ]مستعمرة[ 

بسغوت، مثاًل، يظهر السكان قوة إزاء الخارج؛ 

وهم يقولون أنهم لن ينكسروا اآلن بالذات، 

في حين أن كل شعب إسرائيل يدرك أن "ليس 

ثمة من نتحدث معه." لكن الوضع داخل 

المستوطنة صعب. يصل األوالد إلى بيوتهم 

بعد يوم دراسي وينفجرون بالبكاء؛ ال رغبة 

لديهم في اللعب، وال حتى في الذهاب للقاء 

األصدقاء. إن مظاهر القلق المتواصل بادية 

للعيان.

لقد قرر السلك القيادي األعلى في 

الجيش، الذي يحافظ في األيام العادية 

على مسافة من المستوطنين وقادتهم، أن 

الحرب هي الحرب، وأجرى سلسلة لقاءات 

مع المستوطنين. وشملت األحاديث مختلف 

الرتب، من قائد المنطقة إلى عريف الفصيلة. 

جميعهم يتحدثون، جميعهم يستمعون إلى 

المشكالت، واألحاديث تهدئ السكان. وعاد 

مجدداً إحساس الثقة بالجيش اإلسرائيلي، 

وهو اإلحساس الذي ُفقد في السنوات السبع 

األخيرة ـ "السنوات السبع العجاف" كما 

يسمونها هنا، منذ توقيع اتفاق أوسلو سنة 

.1993

].......[

منذ رأس السنة العبرية، قبل نحو أربعة 

أسابيع، تغير واقع حياة المستوطنين. قلة 

منهم تسافر على الطرقات بصورة إفرادية، 

وال تكاد تخرج لياًل من المستوطنات. ويغلق 

الجيش اإلسرائيلي، بمبادرة منه، محاور 

ل المستوطنين. رئيسية لتنقُّ

تتبدى مظاهر الوضع الجديد في الشؤون 

اليومية الصغيرة، ولعل هذا ما يبعث على 

اإلحباط أكثر من أي شيء آخر: نقل األوالد 

ال يتم إاّل بسيارات إسعاف مصفحة ضد 

الرصاص؛ قلة فقط من موّزعي البضائع على 

استعداد لدخول المناطق؛ وحتى في حال 

وجود بقالة معينة ال ينقصها شيء، فإن من 

المشكوك فيه إذا تعطل أي جهاز في البيت، 

كالثالجة على سبيل االفتراض، أن يكون 
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"صور وصيدا هما هنا"

].......[

يقول بنتسي ليبرمان، رئيس مجلس 

السامرة اإلقليمي: "إن رد الجيش ينبع من 

سياسة الحكومة، ولذلك فهو ال يرد بالقوة 

المطلوبة. وهذا يؤدي إلى اإلحباط وفقدان 

السيطرة. في النهاية سيفعل الناس شيئًا 

ما. وأنا منذ اآلن أرى ردوداً محلية، ضئيلة 

حقًا، يقوم بها أناس يخرجون إلى المنطقة، 

لحراسة الطرق بأنفسهم."

وخالل الحديث مع ليبرمان، الذي 

جرى يوم الثالثاء ]24 تشرين األول / 

أكتوبر[ وصل إليه تقرير عن إطالق نار في 

اتجاه مستوطنة كديم في السامرة. وجاء 

في التقرير أن الجيش اإلسرائيلي لم يرد 

بقوة. يقول ليبرمان: "إن رداً كهذا سيدفع 

الفلسطينيين إلى التفكير في أن في إمكانهم 

االنتصار علينا، وأن مسألة طردنا من هنا 

مسألة وقت فقط ]....[ نحن نحاول أن نشرح 

للسكان أنه ممنوع علينا التصرف من تلقاء 

أنفسنا، ألن الحرب في نهاية المطاف هي 

على الرأي العام أيضًا، وإذا حدث فيه تأكل، 

فإننا سنعاني جّراء ذلك.

"من الجهة األُخرى، على الجيش أن 

يفهمنا. لقد سبق أن أوضحنا، سواء للضباط 

أو للمرتبة السياسية، أن ما يسمونه 

مواجهات منخفضة الشدة، هي عندنا نمط 

حياة. إن األمر يتعلق بحرب، ويجب حسمها، 

كما جرى في صور وصيدا. إنني آمل بأن 

يتبنى الجيش اإلسرائيلي تقاليده المعروفة."

إن ذكر صور وصيدا في حديث ليبرمان 

لم يأت مصادفة. فقد بدأ مفهوم "اللبننة" 

يدرج، سواء في أوساط الجيش أو في أوساط 

المستوطنين. فزخم العملية السياسية مع 

انتخاب براك رئيسًا للحكومة، وخروج 

الجيش اإلسرائيلي من لبنان وهو يواجه 

إشكال مصير عناصر جيش لبنان الجنوبي، 

كل هذا أدى بالمستوطنين إلى الحديث عن 

"األخوة في جيش لبنان الجنوبي الذين تم 

التخلي عنهم ]....[."

"فليشتغلوا بالحراسة، ال باألساليب"

يقول قائد أوغداه ]فرقة عسكرية[ في 

يهودا والسامرة، العميد بيني غنتس: "إنني 

أعرف انتقادات المستوطنين. لكن مهمتنا 

هي الحراسة، وهذا هو ما يجب أن يعني 

السكان. يجب أاّل  يشتغلوا باألساليب. إنني 

أعمل على األرض بحسب ما هو صحيح، 

ال بحسب ما يطلب السكان. حتى اآلن كان 

سلوك السكان مسؤواًل جداً وتعاونوا معنا، 

باستثناء بعض المتطرفين الذين تصرفوا 

على نحو آخر. وأنا أقول لهم: سيكون هناك 

صعوبات، لكن أنتم سكان يهودا والسامرة 

وغزة، أنتم مواطنوا الدولة، ولستم عدّوي. 

إنني ال أقف في مواجهتكم، وإنما معكم. 

هكذا يجب رؤية الوضع." ويرد المستوطنون 

على هذه األقوال بالقول: "هذا هو مرض آخر 

أنتجه اتفاق أوسلو: تسييس الجيش ]....[."

].......[

واليسار غاضب

منذ وقت طويل، لم يكن اليسار يحب 

العالقة بين الجيش والمستوطنين. وترى 

عضو الكنيست نعومي حزان، من ميرتس، أن 

المشكلة تكمن في وجود الجيش اإلسرائيلي 

عند نقاط االحتكاك. وتسأل: "كم جنديًا 

ال يزال عليه أن يموت، أو يصاب، من 

أجل الدفاع عن حفنة من المستوطنين 

في نتساريم أو بسغوت أو قلب الخليل؟" 

ويدعي عضو الكنيست موسي راز، من 

الحزب نفسه، أن عالقة تعاطف من الجيش 

تجاه المستوطنين كانت قائمة دائمًا. "منذ 

المستوطنات األولى حتى األخيرة، منذ 

سبسطية حتى النقاط االستيطانية األخيرة، 

كان الجيش يقابلهم بالتسامح."

ويعتقد الصحافي العريق أوري أفنيري، 

الذي يقف على رأس حركة "غوش شلوم" 

)كتلة السالم( أن الحل الوحيد للعالقة 
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إخالء جزئي )32%( يؤيد إخالء مستوطنات 

من وسط التجمعات السكانية العربية 

الكثيفة، لكن أقلية منهم فقط )9%( توافق 

على إخالء مستوطنات في نقاط بعيدة عن 

الخط األخضر. ويعتقد 40% من الجمهور 

اليهودي أنه يجب عدم إخالء أية مستوطنة 

تحت أي شرط.

ونسبة المستعدين إلخالء جزئي أو كامل 

هي أعلى في صفوف الرجال )63%( منها 

في صفوف النساء )49%(. وكما هو متوقع، 

كلما كان المجيب بعيداً عن الدين، ازداد 

إمكان دعمه اإلخالء. وكان ربع المتدينين 

فقط مستعداً إلخالء جزئي أو كامل، و%49 

من المحافظين )على التقاليد الدينية(، في 

مقابل 70% من العلمانيين دعموا اإلخالء 

الكامل.

وأعلن 52% أنهم يؤيدون تجميع كل 

المستوطنات في كتل استيطانية. بل إن 

43% من مؤيدي نتنياهو يعتقدون ذلك. 

وكلما ازداد البعد عن الدين ازداد دعم الكتل 

االستيطانية: 56% من العلمانيين، و%48 

من المحافظين، و42% فقط من المتدينين.

ويعتقد 51% من الجمهور أن 

المستوطنين معنيون باتفاق سالم مع 

الفلسطينيين، في مقابل 39% يعتقدون أن 

المستوطنين ال يريدون السالم. ويعتقد %42 

أن المستوطنات تساهم في أمن إسرائيل، 

في مقابل 34% يعتقدون أن المستوطنات 

تضر باألمن. وليس لدى 21% رأي واضح 

في هذا األمر. وكما هو متوقع، فإن لمعظم 

المقترعين لبراك ونتنياهو آراء متعاكسة في 

الموضوع: 17% فقط من ناخبي نتنياهو 

يعتقدون أن المستوطنين يضرون بأمن 

الدولة، في مقابل 61% من مؤيدي براك 

اليهود يعتقدون ذلك.

ويعارض معظم الجمهور الزعم بأن 

الجيش اإلسرائيلي ال يدافع بما فيه الكفاية 

عن المستوطنين. وأجاب49% أن الجيش 

اإلسرائيلي يمنح، حقًا، المستوطنين حماية 

المعقدة بين الجيش والمستوطنين هو طرد 

المستوطنين من المناطق، ومن ثم إخالء 

الجيش اإلسرائيلي إلى داخل الخط األخضر: 

"لقد نشأ بين الجيش والمستوطنين تكافل 

يكاد يكون كاماًل. فالضابط الذي يؤدي 

خدمته معهم يعرف أن شيئًا واحداً فقد يدمر 

سيرته المهنية: إغضابه المستوطنين. وهكذا 

نشأت مصلحة مشتركة." ويرى أفنيري 

أيضًا عالقة بين تطور المستوطنات بمرور 

الزمن وبين الطموح االجتماعي لدى معتمري 

"الطواقي" المنسوجة ]المميزة للمتدينين 

القوميين[، لالندماج في مواقع رئيسية في 

الجيش. وهو يقول: "ليس هذا هو الجيش نفسه 

الذي نعرفه."

وعلى ذلك يوافق معه المستوطنون أيضًا.



في استطالع لملحق "7 أيام" ومينا تسيمح/

"داحف": معظم الجمهور يؤيد إخالء

مستوطنات*

يعتقد معظم الجمهور اليهودي )%57( 

أن على الحكومة أاّل توافق على توسيع 

مستوطنات. وفي المقابل، يعتقد 32% أنه 

يجب الموافقة على توسيعها. ولم يعّبر %11 

عن رأي في الموضوع. هذا ما توصل إليه 

استطالع للرأي أجراه ملحق "7 أيام" ومينا 

تسيمح / "داحف" يوم األربعاء الماضي 

]2000/12/6[ وسط السكان اليهود 

البالغين داخل الخط األخضر.

ويوافق معظم الجمهور )55%( على 

إخالء جزئي أو كامل للمستوطنات في إطار 

اتفاق سالم: يعتقد 16% من الجمهور أنه 

يجب إخالء المستوطنات كافة، بينما يعتقد 

39% أنه يجب إخالء جزء من المستوطنات 

في إطار اتفاق سالم. ومعظم الموافقين على 

* شاحر غينوسار، "يديعوت أحرونوت"، ملحق "7 
أيام"، 2000/12/8، ص 30.
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كافية، بل إن 4% يعتقدون أن الجيش 

اإلسرائيلي يستثمر موارد أكثر مما يجب 

في حماية المستوطنين، ويعتقد 35% فقط 

أن الجيش اإلسرائيلي ال يمنح المستوطنين 

حماية كافية.

60% من الجمهور لم يكونوا في 

مستوطنات خالل األعوام الخمسة األخيرة 

)باستثناء البقاء فيها في إطار خدمة 

االحتياط(. ومن الـ 40% الذين زاروا 

مستوطنات، كان 20% هناك في إطار نزهة 

أو استجمام، و29% في زيارة لألقارب، 

و14% في إطار عمل أو إطار آخر. وهذا يعني 

أن االستعداد لزيارة المناطق ]المحتلة[ من 

دون عالقة ملزمة )أقارب( منخفض جداً في 

صفوف الجمهور الواسع.

ونسبة المستجوبين الذين كانوا في 

مستوطنات لسبب ما، باستثناء خدمة 

االحتياط، مرتفعة بصورة خاصة في صفوف 

المتدينين )67%(، لكن لم يكن هناك فوارق 

جوهرية بين مؤيدي براك ومؤيدي نتنياهو.

و57% ال يعرفون شخصيًا أي 

مستوطن. وكثيرون في صفوف الشباب 

)70%( اليعرفون أي مستوطن، وكذلك 

في صفوف السكان الذين تجاوزوا سن 

الستين )79%(. وأجاب 43% ممن شملهم 

االستطالع أنهم يعرفون مستوطنًا معرفة 

شخصية. وقال 16% إنه يوجد مستوطنين 

من أبناء عائالتهم. وكان االتصال األقوى 

بالمستوطنين هاتفيًا: 59% من الجمهور 

تحدثوا مع مستوطن بواسطة الهاتف خالل 

األعوام الخمسة األخيرة.

82% ال يعرفون أين تقع كريات أربع 

)قرب الخليل، 38 كلم إلى الجنوب من 

القدس، ونحو 54 كلم إلى الشمال من بئر 

السبع(. وُطلب من المشاركين في العينة أن 

يجيبوا عن سؤال هل كريات أربع أقرب إلى 

كفر سابا أو بيسان أو موديعين أو بئر السبع 

)الجواب الصحيح: بئر السبع(. وأجاب %22 

فقط إجابة صحيحة عن السؤال، بينما أجاب 

9% أنها أقرب إلى كفر سابا، و6% أنها أقرب 

إلى بيسان، و36% أنها أقرب إلى موديعين، 

وقال 27% أنهم ال يعرفون.

وقام 25% من الجمهور بالتسوق في 

المناطق قبل االضطرابات ]االنتفاضة[، 

معظمهم من مؤيدي نتنياهو )30%، في 

مقابل 21% من مؤيدي براك(. وتسوق %7 

هناك في أوقات متقاربة، و7% أحيانًا، 

و11% في أوقات متباعدة. 
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]ثالثًا: مختارات من النقاش الداخلي

بشأن االستيطان والمستوطنين[

أريئيل شارون*: لن ُتخلى أي مستوطنة**

].......[

سؤال: يزعم عدد غير قليل من الناس، 

بخوف شديد، أن من سيفكك المستوطنات في 

نهاية المطاف سيكون إريك شارون بالذات، 

تمامًا كما فكك ياميت.

جواب: المستوطنات كلها موجودة في 

مناطق أمن، ومناطق األمن يجب أن تكون 

في يد إسرائيل، وهذه تشمل كل موضوع غور 

األردن، أو بالمعنى الواسع لها تشمل مناطق 

أمن أُخرى. هناك بنينا المستوطنات. وألننا 

يجب أن نتمسك بمناطق األمن، فستبقى 

المستوطنات كافة. نقطة.

سؤال: لكن الحقيقة هي أنه في اتفاق واي، 

مثاًل، كنت أنت أيضًا على استعداد لتقديم 

تنازالت، وكنت أنت أيضًا مستعداً ألن تدفع 

ثمنًا في مقابل السالم.

جواب: الناس ينجرون وراء الشعارات. 

اتفاق واي أدخل تعديالت على اتفاق أوسلو. 

وهو حدد مبدأ التبادلية. يعطون يأخذون، ال 

يعطون ال يأخذون. لم يأت اتفاق واي ليصنع 

اتفاقًا جديداً، بل ليحدد أن كل ما التزمناه 

في أوسلو لن ينّفذ إذا لم ينّفذوا هم التزاماتهم 

]....[

].......[

سؤال: ومع ذلك أنتم تشددون أساسًا 

طوال الوقت على القدس وجبل الهيكل ]الحرم 

القدسي الشريف[، وكأن هذه هي المشكلة 

األساسية، ال كل تنازالت براك ومواصلة 

االنسحاب. لماذا؟

جواب: ألنه فيما يتعلق بالقدس هناك، 

باإلضافة إلى الخطر نفسه عليها، أمر 

آخر وهو أنه ليس لديه تفويض أن يعمل 

ما يقوم بعمله. القدس ال تعود إلينا، نحن 

اإلسرائيليين؛ إنها تعود إلى الشعب اليهودي 

كله. وال يقف األمر عند هذا الحد. وحتى 

العالم اليهودي اليوم ال يحق له التنازل عن 

جبل الهيكل، وال يحق له التنازل عن القدس، 

ألن هذا يعود إلى الشعب اليهودي على مدى 

األجيال، ونحن نحافظ على ذلك بإخالص 

لألجيال المقبلة.

].......[

ليس جيدًا أن نموت من أجل المستوطنات***

].......[

إن الخطيئة األولى هي العمل االستيطاني. 

كان يجب أن يكون واضحًا منذ البداية 

أن ليس ثمة أي مبرر إلقامة إسرائيليين 

في منطقة محتلة. وكان واضحًا أيضًا أن 

المستوطنات ستحبط في المستقبل فرصة 

التوصل إلى اتفاق معقول مع الفلسطينيين، 

ينسجم والمصالح األمنية الحقيقية إلسرائيل. 

وقد أخطأت كل الحكومات اإلسرائيلية 

المتعاقبة في العمل االستيطاني، وال يكاد 

يوجد أي سياسي في إسرائيل لم يكن له يد 

في ذلك في فترة أو ُأخرى ]....[

اشتكى اليمين سابقًا من اتفاقات 

أوسلو، علىاعتبار أن فيها من الثقوب اكثر 

*   زعيم حزب الليكود.
** من مقابلة أجراها يتسحاق هولتسمان للمجلة 

األسبوعية "كفار حباد". والنص مترجم عن العبرية 

من موقع "يديعوت أحرونوت" )2001/1/10( في 

اإلنترنت:

http://www.ynet.co.il
*** يوسي سريد ]زعيم حزب ميرتس[، "يديعوت 

أحرونوت"، ملحق السبت، 2000/11/10، ص 11.
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من الجبنة. وكيف كان لألمر أن يكون غير 

ذلك: فخرائط الترتيبات لم ُترسم بناء على 

اعتبارات أمنية، وإنما بناء علىاعتبارات 

تخص كل مستوطنة علىانفراد، بحيث تكون ـ 

مهما تكن بعيدة ومعزولة ـ شوكة في األعضاء 

األكثر حساسية ]....[

وهكذا علقنا نحن في حلق الفلسطينيين، 

كما هم علقوا في حلقنا. وبداًل من أن ُتترك 

المناطق المحتلة لمصيرها وليس لنهاية 

الدهر، ورطنا أنفسنا في ورطة ستكلفنا غاليًا 

اآلن. ولم يهدأ لنا بال إاّل بعد أن حشرنا أيضًا 

6000 مستوطن وسط مليون فلسطيني في 

قطاع غزة، هناك بالذات، في أكثر األماكن 

اكتظاظًا في العالم، في أماكن مجاورة 

لمخيمات الالجئين البائسة ومتنافرة معها.

براءتنا

كان عدد من الحكومات اإلسرائيلية ال 

يريد هذه المستوطنات، وهو أدرك ضررها 

وحاول معارضة إقامتها، لكنه خضع في 

النهاية للتعنت العدواني للمستوطنين، الذين 

يواجهون اآلن مصيرهم المرير ]....[

].......[

عندما بدأ عهد السالم سنة 1977، 

كان عدد المستوطنين في المناطق المحتلة 

20.000، وهو اآلن يقارب 200.000 إن لم 

يكن أكثر. ليتنا على األقل توقفنا آنذاك، قبل 

جيل، نتيجة إيمان بأن اتفاق السالم مع مصر 

يجب أن يكون له استمرار، وحتى إذا تأخر 

فإنه سيجيء.

عندما انُتخب يتسحاق رابين رئيسًا 

للحكومة سنة 1992، كان عدد المستوطنين قد 

وصل إلى 96.000. وفي وقت توقيع اتفاقات 

أوسلو كان عددهم 110.000. ليتنا توقفنا 

حينها، عندما أصبحنا نحن والفلسطينيون 

نمشي معًا على الطريق إلى المصالحة والسالم. 

لكننا لم نفعل ذلك، وكأن روحًا شريرة دخلتنا: 

ال ُيصدَّق أنه في العام األخير، العام األول من 

والية حكومة براك، أضيف 14.000 مستوطن 

آخر، و"صدرت عطاءات لبناء 4000 وحدة 

سكنية إضافية )في مقابل نحو 3000 وحدة 

في كل عام من أعوام والية بنيامين نتنياهو(. 

وشهدت سنة 2000 زيادة قيمتها 96% في 

أعمال بدء البناء في المستوطنات قياسًا 

بسنة1999. وفي سنة 2000، كانت أعمال 

البدء بالبناء في المستوطنات تشكل 22% من 

مجموع البناء العام في إسرائيل ]....[ وكأن 

كل هذا ال يكفي. ففي القدس أيضًا، عاصمة 

الحساسية السياسية والدينية للعالم، استمر 

البناء في عهد براك في رأس العمود، ويتم 

بناء 800 منزل جديد في هار حوما ]جبل أبو 

غنيم[. ]....[

].......[

بوسنة في أرض إسرائيل

].......[

واآلن أيضًا، عندما يبدو أن ثمة استعداداً 

إلخالء الجزء األعظم من المناطق، ُيعطى 

لسبب ما انطباع باالنسحاب من أجل المكوث. 

يجب إنهاء االحتالل في نهاية المطاف، 

وعندما ننهيه نغادر، وعندما نغادر ال نبقى. 

ولعل حسنة واحدة، مع ذلك، تنبثق من السيئة 

الكبرى لألسابيع األخيرة: ثمة المزيد والمزيد 

من اإلسرائيليين باتوا يدركون أنه اليمكن 

للمستوطنات أن تظل هناك، إذ إن نبوءة 

البوسنة في أرض إسرائيل تتحقق، وهي اآلن 

واقع حياتي، ال حياة. وأنا أشك في أن حتى 

المستوطنين مستعدون للقول إن الموت في 

جد من يقول 
ُ
سبيل المستوطنات جيد. وربما و

جد فليس لديه شركاء كثر 
ُ
ذلك أيضًا، وإن و

بيننا.

].......[

إعصار في غابة السالم*

عندما يضرب إعصار غابة، تواجه كل 

شجرة اختباراً. األشجار المتفسخة ُتقتلع 

وُتطيَّر في كل اتجاه. أّما األشجار القوية، 

المتجذرة جيداً في أرضها، فإنها تبقى 
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لديها في االنضمام إلى الهجمات الفلسطينية 

على من حياتهم ذاتها عرضة للخطر في هذه 

األيام. هؤالء يهاجمون باإلرهاب، وأولئك 

بالكلمات، وكٌل طبعًا باسم األخالق النقية.

إنها المجموعة التي تمتد من دافيد 

غروسمان حتى موسي راز، ومن جدعون 

ليفي إلى عميرة هس. إنها المجموعة التي 

تعرف أنه فقط إذا اقتلعنا كل المستوطنين، 

من أولهم حتى آخرهم، يأتي السالم إلى 

إسرائيل، وفوراً. أو بحسب قول ممثل آخر 

للمجموعة نفسها، البروفسور باروخ كيمرلنغ، 

في مقال له في "هآرتس" هذا األسبوع: "إن 

عملية نزع االستيطان الخاصة بإسرائيل قد 

دخلت مرحلة الالعودة، وسيكون علينا أن 

نخضع لجراحة مؤلمة، سواء أكانت الحكومة 

التي ستقوم بها يمينية، أم يسارية، أم مزيجًا 

من االثنتين. ويعود األبناء إلى حدودهم 

ويعيشون من دون قلق."

وعلى خلفية الهجمات الالذعة على 

المستوطنين، يبرز بصورة خاصة السلوك 

المنضبط لهؤالء الذين حياتهم في خطر. 

هؤالء الذين يرسلون أبناءهم إلى المدرسة 

صباحًا وال يعرفون إن كانوا سيعودون 

إلى بيوتهم ظهراً؛ هؤالء الذين يسافرون 

في الصباح إلى العمل وال يعرفون إن كانوا 

سيعودون منه. توجد قطاعات قليلة في 

جدت أصاًل، لديها قدرة على 
ُ
إسرائيل، إن و

الصمود من هذا النوع.

ال أعرف أين سيمر في النهاية خط الحدود 

بيننا وبين الفلسطينيين، وال أي المستوطنات 

ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية أو أيها لن 

يبقى. إنني فقط أرجو األصدقاء الذين يعرفون 

بالضبط ما يجب عمله، ومن يجب إجالؤه 

ومتى، الذين يعرفون أن يقولوا لنا كم ستكون 

حياتنا سعيدة إذا فقط أخذنا بنصيحتهم ـ 

أرجوهم أن يتصرفوا بقليل من التواضع ]....[ 

أليس من الممكن أن يكون هؤالء األصدقاء 

على خطأ، مع ذلك؟ أليس من الممكن أاّل نمكث 

هنا من دون قلق حتى إذا أخلينا المستوطنات 

صامدة.

إن قوى السالم اإلسرائيلية تمر اآلن بمثل 

هذا االختبار. فرياح الحرب تعصف، واقُتلع 

عدد من المشهورين في معسكر السالم وُطيِّروا 

كل المسافة إلى اليمين. وآخرون انطووا على 

أنفسهم، أو تأتأوا، أو التزموا الصمت. لكن 

رتاًل مثيراً لإلعجاب من أنصار السالم صمد 

ورص الصفوف.

].......[

كانت أطروحتنا أنه لن يكون سالم ما دام 

الفلسطينيون لم ينالوا تحقيق مطلبهم المحق 

في إقامة دولتهم، التي يشكل الخط األخضر 

حدودها، في حين تكون القدس عاصمة 

للدولتين ويعود المستوطنون إلى بيوتهم. 

وقلنا إن إقامة المستوطنات وتوسيعها، 

ومصادرة األراضي، وهدم البيوت، وبناء 

الطرق االلتفافية في كل أنحاء الضفة، تؤدي 

إلى والدة غضب فظيع في المدن والقرى. 

وقلنا إنه إذا يئس الفلسطينيون من "عملية 

السالم"، فسيحدث انفجار. وهذا كله يتجسد 

اآلن أمام عيوننا. لكن ُيقال إن هذا يؤكد 

بالذات تنبؤات اليمين. كيف ذلك؟ ]....[

].......[

ليست مسألة مستوطنين**

].......[

على خلفية هذه اآلالم العميقة، التي تسبب 

إلسرائيليين كثر من كل االتجاهات عذابات 

نفسية واستعداداً إلعادة النظر في معتقداتهم، 

تبرز بصورة خاصة المجموعة التي ال 

يتملكها أي شك، المجموعة التي تتضح 

"الحقيقة" أمامها جلية إلى حد أن ال مشكلة 

*  بقلم أوري أفنيري، رئيس "غوش شلوم" )كتلة 
السالم(. والنص مترجم عن العبرية من موقع 

"معاريف" )2000/10/31( في اإلنترنت:

http://www.maariv.co.il
** بقلم بمبي شيلغ. والنص مترجم عن العبرية من 

موقع "معاريف" )2000/11/24( في اإلنترنت:

http://www.maariv.co.il
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كلها؟

إن الحوادث األخيرة تثبت أن ليس لنا 

شريك حقيقي في مسار السالم. وعليه، فإن 

الجدال بشأن مستقبل أرض إسرائيل لم يعد 

مواجهة بيننا وبين الفلسطينيين، وإنما أصبح 

جدااًل إسرائيليًا داخليًا. وينبغي للمجتمع 

اإلسرائيلي أن يقرر، بصورة ديمقراطية، ما 

هي الحدود التي سنستقتل عليها. وعليه، في 

موازاة ذلك، أن يقرر ما هي المناطق التي 

سيكون مستعداً للتنازل عنها للفلسطينيين، مع 

معرفة واضحة بأن هذا المسار لن يؤدي إلى 

السالم في وقت قريب، وأن ليس المستوطنون 

هم الذين يقفون بيننا وبين الهدوء المرجو.

].......[

اإلخوة ال يتخلى بعضهم عن بعض*

قبل كل شيء، ليكن واضحًا: المستوطنون 

أينما كانوا، سواء كانوا في المستوطنات 

المعزولة والمحاصرة أو في المستوطنات التي 

ُأنشئت بدوافع سياسية فقط، هم مواطنون 

إسرائيليون على الدولة أن تدافع عنهم وأن 

تؤّمن حياتهم وسالمتهم.

ومما يثير األعصاب أحيانًا أن مجهوراً 

كبيراً يشعر بأن المستوطنين، أو أقّله جزءاً 

منهم، يحاولون التأثير فيه منذ 30 عامًا، 

ويقودونه هو والسلطة إلى مناطق ال يريدها، 

ويوجدون وقائع لها مساهمة أيضًا في الوضع 

الحالي. لكن حتى ذلك ال يقّيد حقهم في الدفاع 

عنهم وقت الضائقة والخطر. ومع كل التحفظات 

تجاه ممارسات شتى لهم، مثل إقامة نقاط 

صغيرة في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية 

والموقف المترجرج هنا وهناك من القانون، 

وبعيداً عن الخالفات السياسية، ممنوع على 

الدولة أن تتخلى عنهم، ما داموا حيث هم ولم 

تتخذ الدولة قراراً بإجالئهم.

والسؤال المطروح طبعًا هو ما إذا كان 

عليهم أن يكونوا هناك، وأن يدفعوا الثمن 

باألرواح، هم وجنود الجيش اإلسرائيلي، في 

أماكن تستدعي السيطرة عليها خطراً كبيراً 

وزائداً عن الحاجة وفائدة تدنو من الصفر، 

وهي ليست سوى نزوة أيديولوجية؟ إن 

الجواب هو: ال.

إنني ال أتحدث هنا عن كل مناطق يهودا 

والسامرة ]الضفة الغربية[. فهذا موضوع قائم 

بذاته، أختلف بشأنه أيضًا مع المستوطنين، 

وسيأتي حّله في إطار تسوية مع الفلسطينيين، 

عندما يتم التوصل إليها. هناك مناطق يمكن 

تفهم التمسك بها، وخصوصًا في إطار كتل 

يهودية، وإن لم يكن االتفاق بشأنها دائمًا. 

وأقصد بذلك ما يشتعل اآلن، بمعنى مزدوج: 

تلك النقاط الصغيرة والمعزولة داخل مناطق 

فلسطينية، مثل ]مستعمرتي[ نتساريم وكفار 

داروم، والتي يكون العيش فيها والسفر إليها 

مسألة حياة أو موت واضحة، ثمنها ضحايا 

مجانية كل يوم تقريبًا.

ليس ثمة من مبرر لالحتفاظ بها بأي 

ثمن. فالعيش هناك مع عائالت وأطفال 

يفتقر إلى المسؤولية، وليس عماًل بطوليًا. 

حقًا، "إن اإلخوة ال يتخلون"، كما يقول شعار 

المستوطنين، لكن شريطة أاّل يتخلوا هم عن 

أنفسهم. صحيح أنه يصعب القول لسكان 

هذه المستوطنات أن يخلوها فوراً، ما دام 

هناك أعمال عنف في ذروتها وحرب قائمة 

بيننا وبين الفلسطينيين. إذ من الممنوع أن 

يظهر مثل هذا اإلخالء أنه استسالم للعنف 

الفلسطيني. لكن حتى في الوقت الحاضر، 

ثمة مجال إلجالء األطفال من هناك، كل ال 

نشاهد مناظر تقّطع القلوب ـ أجل، حتى قلوب 

اليساريين ـ ألطفال جرحى، وكي ال نصل إلى 

ما هو أخطر من ذلك، ال سمح الله. وحتى في 

حرب االستقالل البطولية، التي تمثل رمزاً 

ونموذجًا للمستوطنين، تم إجالء أطفال عن 

مستوطنات في إبان الحصار والمعارك.

].......[

* بقلم أبراهام تيروش. والنص مترجم عن العبرية 
من موقع "معاريف" )2000/11/24( في اإلنترنت:

http://www.maariv.co.il



075 امللف االستيطان اليهودي

اخلريطة التي عرضتها إسرائيل للوضع النهائي للضفة الغربية ـ أيار/مايو 2000

."Report On Israeli Settlement in the Occupied Territories," vol. 10, no. 4 (July - August 2000(, p. 3 :املصدر
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