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العالم

تقرير
بعد  67عامًا على االحتالل وتقسيم فلسطين ،لم تعد إسرائيل تكتفي بآالف المستعمرات
ّ
حكومة
شرعت
إذ
رة.
المهج
اليهودية التي بنتها على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية
ّ
حطين
العدو برئاسة ّبنيامين نتنياهو في مشروع بناء مستعمرة «درزية» على أنقاض قريتي ّ
ونمرين المهجرتين في منطقة الجليل األسفل ،شمالي شرق فلسطين المحتلة ،على الضفة
الغربية لبحيرة طبريا .ومع أن الخطوة تبدو مستغربة ،لناحيةّ سعي إسرائيل الدائم إلى بناء
المستعمرات اليهودية حصرًا ،وتهجير الشعب الفلسطيني بكل ّ
قبل ،1948
ما
منذ
ناته
مكو
ّ
ّ
ومحو آثار فلسطين ومدنها وقراها ،إل أن مشروع بناء المستعمرة في منطقة حطين ،بما
تحمله من دالالت تاريخيةّ ،
االنقسام بين الفلسطينيين،
لتعميق
«شيطاني»
سياق
في
يصب
ً
ويخدم محاولة إسرائيل نزع صفة العنصرية عنها ،وإظهار نفسها دولة «حامية لألقليات»،
ّ
في ظل المجازر والدماء المتناثرة في سوريا والعراق

ّ
«مستوطنة درزية» في حطين:

إسرائيل تفتن بين «األقليات»!
فراس الشوفي
فـ ــي  5كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،أقـ ـ ّـر
«املجلس القطري للتخطيط والبناء
ف ــي إس ــرائ ـي ــل» م ـش ــروع «إق ــام ــة قــريــة
درزية جديدة ،ضمن األراضي التابعة
لـلـمـجـلــس اإلقـلـيـمــي لـلـجـلـيــل األسـفــل
(كيبوتس الفــي) ،في منطقة أحــوزات
نـفـتــالــي الـقــريـبــة مــن مــديـنــة طـبــريــا»،
وال ـق ــرار بمثابة تـصــديــق عـلــى الـقــرار
 5322الذي أصدرته حكومة نتنياهو
فــي  18تشرين الـثــانــي  ،2012وإعــان
الـ ـب ــدء ب ـت ـحــويــل املـ ـش ــروع إلـ ــى واقـ ــع.
وع ـ ّـب ــر نـتـنـيــاهــو ع ــن س ـع ــادت ــه ل ـقــرار
«امل ـج ـلــس ال ـق ـط ــري» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أنــه
«ألول م ــرة م ـنــذ إق ــام ــة ال ــدول ــة ،نحن
نقيم بـلــدة درزي ــة جــديــدة» ،وأن «هــذا
هو مجرد جزء من األنشطة الواسعة
الـ ـنـ ـط ــاق ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا ملـصـلـحــة
املواطنني الدروز».
ّ
حدد القرار مكان املستعمرة املفترضة
بني مدينة طبريا ومفرق بلدة الشجرة
(بلدة الشهيد ناجي العلي) ،أو «مفرق

جوالني» بحسب التسميات اإلداريــة
العبرية ،وعلى مقربة من مقام النبي
شعيب ذي الرمزية الدينية الكبيرة
ل ـ ــدى املـ ـ ّ
ـوحـ ــديـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدروز .وب ـح ـســب
ّ
املـعـلــومــات ،يـتـضــمــن امل ـشــروع إقــامــة
 ّ 400وح ــدة سكنية لـعــوائــل الـجـنــود
والـ ــض ـ ـبـ ــاط الـ ـ ـ ـ ــدروز املـ ـس ــرح ــن مــن
ال ـج ـيــش اإلس ـ ّـرائ ـي ـل ــي ،لـ ـي ــراوح عــدد
ّ
ال ـســكــان امل ـتــوقــع ب ــن  2000و،2500
ع ـل ــى أن ي ـس ـت ـك ـمــل املـ ـ ـش ـ ــروع الح ـقــا
بمشاريع اقتصادية وزراعية.
ورغ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت إس ــرائـ ـي ــل وب ـعــض
املتعاونني معها من أعضاء الكنيست
وش ـخ ـص ـيــات درزي ـ ــة أخـ ــرى تـســويــق
«القرية» على أنها مصلحة لـ «الشعب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرزي» ،أو «املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ـ ــدرزي»
ّ
بـحـســب الـتــوصـيــف اإلســرائ ـي ـلــي ،إل
أن الغالبية العظمى من أهالي القرى
الدرزية في الجليل والكرمل ،ترفض
املـشــروع وتــرى فيه «دق إسفني» بني
ّ
مكونات الشعب الفلسطيني الواحد،
ّ
خـصــوصــا أن قــريــة حــطــن ال ـتــي أمــر
بـبـنــائـهــا الـسـلـطــان املـمـلــوكــي صــاح

ً
ال ــدي ــن األيـ ــوبـ ــي عـ ــام  1187اح ـت ـف ــاال
بتحرير مدينة القدس من الصليبيني،
ّ
تحمل رمزية تاريخية كبيرة .وتــوزع
ّ
أهالي حطني ونمرين بعد تهجيرهم
ّ
ع ـل ــى م ـخ ــي ـم ــات الـ ـلـ ـج ــوء فـ ــي ل ـب ـنــان
وســوريــا واألردن وطولكرم ونابلس،
وانتقل بعضهم إلى قرى «ثالوث ّيوم
األرض» :سخنني وعرابي ودير حنا.
وعلى مدى سنوات االحتالل ،صادرت
إسرائيل ما نسبته  %80من أراضي
الـ ـق ــرى الـ ــدرزيـ ــة ل ـب ـن ــاء مـسـتـعـمــرات
يـ ـه ــودي ــة أو مـ ـس ــاح ــات ح ــرج ـي ــة أو
مـشــاريــع اقـتـصــاديــة ،بــاإلضــافــة إلــى
عدم منح أبناء القرى تراخيص بناء
ج ــدي ــدة ،وت ـغــريــم «ل ـج ــان الـتـنـظـيــم»
األه ــال ــي ب ـغ ــرام ــات س ـنــويــة خـيــالـيــة
تراوح بني  20و 50ألف «شيكل» ،وقد
وصل بعضها إلى  200ألف «شيكل»،
ف ــي ح ــال ال ـب ـنــاء م ــن دون تــرخـيــص.
ّ
وت ــؤك ــد مـ ـص ــادر أه ـل ـيــة فلسطينية
من داخــل الجليل األعلى لـ«األخبار»
أن «ل ـجــان التنظيم فــرضــت غــرامــات
على بعض البيوت املبنية قبل قيام

مشروع إسرائيلي لنزع الجنسيات من الفلسطينيين السنة وتهجيرهم (أ ف ب)

نتنياهو بال منافس ...وهرتسوغ جندي في معسكره
علي حيدر
ـام عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـ ـ ــرض رئـ ـي ــس
بـ ـ ـع ـ ــد أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،رئ ـي ــس
«املـعـسـكــر ال ـص ـ ًه ـيــونــي» ،يتسحاق
ه ــرت ـس ــوغ ،خ ـطــة سـيــاسـيــة جــديــدة
تـتـبـنــى مـنـطـلـقــات مـعـسـكــر الـيـمــن
ف ــي ال ـن ـظــر إلـ ــى إم ـكــان ـيــة الـتـســويــة
على املسار الفلسطيني ،عــاد وكرر
م ــوق ـف ــه خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه مـ ــع ال ــرئ ـي ــس
الفرنسي فــرانـســوا هــوالنــد ،ووزيــر
ّ
أكد هرتسوغ
ضرورة أن نكون
«واقعيين»،
مستنتجًا أنه «ال
يمكن تطبيق
حل الدولتين»
(األخبار)

الخارجية لوران فابيوس.
ّ
وأكـ ـ ــد ه ــرت ـس ــوغ ضـ ـ ــرورة أن نـكــون
«واق ـ ـع ـ ـيـ ــن» ،ل ـي ـخ ـلــص إلـ ــى أنـ ــه «ال
يمكن تطبيق حل الدولتني حاليًا».
وبرر هرتسوغ موقفه بأن «الكراهية
والـ ـتـ ـح ــري ــض لـ ـ ــدى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
كبيرة جدًا».
وع ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار ال ـ ـبـ ــديـ ــل ل ـل ـت ـس ــوي ــة
القائمة على الدولتنيّ ،
قدم هرتسوغ
ت ـ ـص ـ ــوره ،كـ ـم ــا عـ ــرضـ ــه ف ـ ــي خـطـتــه
خ ــال مــؤتـمــر مـعـهــد «أب ـح ــاث األمــن

الـقــومــي» ،حــول ض ــرورة الفصل بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني .وكان
رئيس «املعسكر الصهيوني» قد دعا
خ ــال ع ــرض خطته الـسـيــاسـيــة إلــى
فصل القرى الفلسطينية في القدس
الشرقية عن سائر املدينة ،واستكمال
بـ ـ ـن ـ ــاء جـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـف ـ ـصـ ــل فـ ـ ــي ال ـض ـف ــة
الـغــربـيــة ،بحيث يضم جميع الكتل
االستيطانية الكبرى إلــى إسرائيل،
انطالقًا من أنه ال مجال لتطبيق حل
الدولتني في املرحلة الحالية .ورأى
فــي هــذا السياق أن التعايش ممكن
اآلن م ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن «ن ـح ــن هنا
وأنتم هناك».
ورغ ــم أن تــأثـيــر هــرت ـســوغ ،كرئيس
لـ ــ«املـ ـعـ ـسـ ـك ــر ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي» ،ع ـلــى
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة
اإلســرائـيـلـيــة م ـعــدوم ،ول ــو تبنى أي
موقف آخر ال يتوقع أن تكون له آثار
فعلية فــي املـشـهــد الـسـيــاســي الـعــام،
إال أن ــه أثـبــت بــاملــواقــف الـتــي قدمها
ص ـحــة م ـقــولــة ال ـي ـمــن ح ــول أن ــه «ال
يوجد من نتحدث معه» في الجانب
الفلسطيني .وهو الشعار الذي يرفعه
وي ــروج ــه نـتـنـيــاهــو ك ــي ي ـب ــرر حــالــة
امل ــراوح ــة عـلــى امل ـس ــار الفلسطيني.
ويمنحه املشروعية لفرض املزيد من
الوقائع االستيطانية.
في هذا السياق ،أعلن رئيس الوزراء
اإلســرائـيـلــي ،خــال جلسة حكومته،
أن عـلــى الـحـكــومــة دع ــم االسـتـيـطــان
في الضفة الغربية ،في ظل ما سماه

«مــوجــة اإلره ـ ــاب الفلسطيني التي
تتعرض لها إسرائيل» .ولفت الى أنه
في هذه األثناء «يتم فحص قانونية
استيالء املستوطنني على البنايتني
الـسـكـنـيـتــن ف ــي الـخـلـيــل ،وف ــي حــال
ك ــان ــت اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ق ــان ــون ـي ــة سـيـتــم
منح املستوطنني اإلذن باالستيطان
هناك».
وخ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوغ ب ـ ـمـ ــواق ـ ـف ـ ــه
ً
املـ ـتـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى ن ـعــي
«خ ـيــار الــدول ـتــن» ،ال ــدور التقليدي
لـلـمـعــارضــة اإلســرائـيـلـيــة فــي تقديم
ب ــدي ــل س ـي ــاس ــي مـ ــن الـ ـخـ ـي ــار الـ ــذي
ت ـت ـب ـنــاه ال ـح ـك ــوم ــة .وألـ ـغ ــت مــواق ـفــه
إمكانية تبلور زعيم سياسي بديل
مــن نتنياهو ،ال ــذي لــم يكن متوقعًا
في هذه املرحلة.
فــي ضــوء ذل ــك ،بــات بــاإلمـكــان القول
إنه بعدما نجح نتنياهو في إقصاء

هرتسوغ :ال
يمكن تطبيق حل
الدولتين حاليًا

كــل مــن كــان يمكن أن ينافسه داخــل
«ال ـل ـي ـك ــود» ،وب ـ ــات ال ــزع ـي ــم ال ـ ــذي ال
يـنــازع ،فهو اآلن أكثر اطمئنانًا إلى
ع ــدم وجـ ــود بــديــل ل ــه ع ًـلــى الـســاحــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وخ ـ ــاص ـ ــة أن ال ـب ــدي ــل
التقليدي الوحيد التاريخي لحزب
«ال ـل ـي ـكــود» ه ــو ح ــزب «ال ـع ـم ــل» ،مع
الـتــأكـيــد عـلــى أن ه ــذا ال ـخ ـيــار سقط
مــن دائ ــرة االح ـت ـمــاالت الفعلية منذ
سقوط إيهود باراك عام .2001
ك ـم ــا أن ـ ــه ال ح ــاج ــة إل ـ ــى االسـ ـت ــدالل
عـلــى أن خـلـفـيــة ط ــرح بـعــض ال ـقــادة
اإلسرائيليني مشاريع سياسية تقوم
على أساس بناء دولة فلسطينية ما،
ليس انطالقًا من إقــرارهــم بالحقوق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ول ـ ــو ب ـص ـي ـغــة ال ـحــد
األدنـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وال تـ ـض ــامـ ـن ــا إنـ ـس ــانـ ـي ــا،
وإنما فقط كــون هــذا الخيار يجسد
املصلحة اإلسرائيلية بامتياز ،وهو
مفهوم يعتقده كل القادة الصهاينة
الذين يتبنون هذه الرؤية.
ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ـن ـب ـغــي اإليـ ـ ـض ـ ــاح ب ــأن
تـبـنــي ه ــرت ـس ــوغ صـيـغــة االن ـف ـصــال
عــن الفلسطينيني واسـتـبـعــاد خيار
الدولتني ،ينطوي أيضًا على رسالة
لإلسرائيليني ب ــأن الـحــل السياسي
مــع الفلسطينيني لــن ينضج إال في
حــال انـعــدام الـخـيــارات البديلة أمــام
إسرائيل ،وبعبارة أخرى ليس سوى
تعبير عــن مرحلة «الــاخ ـيــار» ،وأن
حــاجــة إس ــرائ ـي ــل إل ـيــه ه ــي ف ـقــط من
أجل إنقاذ ذاتها كدولة يهودية .وهو

