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قضية
مستوطنون يحتفلون بذكرى الخالص من «اإلبادة الجماعية في فارس القديمة» كما يدعون (آي بي ايه)

ً
بقدرة قادر ،تحولت قضية حرق مستوطنين عائلة فلسطينية إلى بحث إسرائيلي عن مجموعات تنوي «تخريب الدولة» .فعال ثبت أن تل أبيب
قد ال تتعمد إشعال «أزمة» ما ،لكنها سرعان ما تحسن استغالل هذه األزمة في مصلحتها .وثمة أكثر من دليل على أن ما قيل عن إجراءات
أمنية وسياسية لمعاقبة مستوطنين ،لن تكون في أحسن أحوالها إال تقليمًا ألظفار وحوش نمت تحت إشراف رسمي وأمني

«محرقة» جديدة
إلنقاذ «ديموقراطية» إسرائيل!
بيروت حمود
«ل ـ ـ ـ ــن يـ ـتـ ـخـ ـل ــى ع ـ ـ ـ ــرب فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ع ــن
أرضهم من دون عنف» ،كان أحد قادة
الـحــركــة الصهيونية وه ــو فالديمير
ّ
جابوتنسكي قد نظر لهذا الفهم سابقًا
(م ــذك ــرة «الـ ـج ــدار ال ـح ــدي ــدي» ،مـقــالــة
ً
«نحن والـعــرب») .من هنا مثال ،يمكن
فهم أين تبدأ جــذور خطاب الكراهية،
وكـيــف لها أن تجد أرض ــا خصبة في
نفوس الصهاينة األوائ ــل ،كــي تخرج
ً
فعال من التنظير إلى التطبيق.
أخ ـي ـرًا ،وف ــي أع ـقــاب إضـ ــرام ال ـنــار في
مـ ـن ــزل ع ــائ ـل ــة دوابـ ـ ـش ـ ــة واس ـت ـش ـه ــاد
رضيعها عـلـ ّـي ،ثــم والــده بعده بأيام،
ن ـش ــر إعـ ـ ــام الـ ـع ــدو تـ ـق ــاري ــر ع ــدي ــدة،
ُيـسـتـنـبــط مـنـهــا أن ه ـنــاك «تمثيلية»
تقوم بها حكومة العدو وجهاز أمنها،
ف ــي م ـح ــاولــة بــائ ـســة ل ـت ـحــويــل مـســار
اإلره ــاب املـمــارس ضد الفلسطينيني،
إل ــى إره ـ ــاب ي ـم ــارس بـحـقـهــا كسلطة
«ديـمــوقــراطـيــة» ال تلقى إعـجــابــا لدى
مــواط ـن ـي ـهــا م ــن امل ـس ـتــوط ـنــن ،الــذيــن
«ي ـح ـضــرون الن ـقــاب فــي الـسـلـطــة من
أجل تحقيق نظام حكم جديد يستند
إلى الشريعة اليهودية».
ْ
لكن ثمة طرف خيط يقودنا إلى عكس
هذه النتيجة .يمكن تلمسه مما كشفت
ع ـنــه ال ـق ـن ــاة ال ـع ــاش ــرة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى ت ـقــريــر ل ـ ـ ــوزارة املــال ـيــة.
الـ ـتـ ـق ــري ــر ي ـف ـي ــد بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك جـمـعـيــة
اسـتـيـطــانـيــة ب ــاس ــم «ح ـن ـي ـنــو» تـمــول
الجماعات اإلرهابية ،كـ«فتية التالل»
و«تمرد» و«جباية الثمن» .و«املالية»،
وفـ ـ ــق الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــاة ،عـ ـل ــى عـ ـل ــم ب ــأن ـش ـط ــة
«حنينو» ،بل إن الحكومة اإلسرائيلية
تدعم بطريقة التفافية هذه الجمعية
عـبــر إعـ ـف ــاءات م ــن ال ـضــرائــب وبـعــض
التسهيالت األخــرى .فكيف ،إذًا ،تدعم
السلطة من يحاول االنقالب عليها؟
ج ــاء ف ــي الـتـقــريــر أن «حـنـيـنــو» تــدفــع
ً
أم ـ ـ ــواال إلره ــاب ـي ــن ات ـه ـم ــوا بــارت ـكــاب
جـ ــرائـ ــم ب ـح ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وه ــي

أنـفـقــت أكـثــر مــن نـصــف مـلـيــون دوالر
فــي ال ـعــام املــاضــي لـتـمــويــل إرهــابـيــن
داخل السجون (تغطية احتياجاتهم)،
ونـحــو  150أل ــف دوالر عـلــى محامني
سـخــرتـهــم ل ـلــدفــاع ع ــن املـتـهـمــن .كما
كــافــأت واحـ ـدًا مــن املستوطنني الــذيــن
اعتدوا على فلسطينيني بمبلغ 58823
دوالرًا ،ووه ـبــت مـسـتــوطـنــا آخ ــر قتل
سـبـعــة فلسطينني ع ــام  1990ثــاثــن
ألفًا.
ال تنتهي هذه «التمثيلية» عند حدود
ّ
املالية التابعة لها،
الحكومة أو وزارة
فــال ـج ـيــش أي ـض ــا أحـ ــد أب ـط ــال ـه ــا .قبل
بضعة أيام من حرق العائلة ،استولى
م ـس ـتــوط ـنــون ع ـلــى ج ــزء م ــن معسكر
مـهـجــور لـجـيــش ال ـع ــدو ،يـقــع بــالـقــرب
م ــن رام الـ ـل ــه امل ـح ـت ـل ــة ،وأقـ ــامـ ــوا فـيــه
مستوطنة «مالخي شــالــوم»؛ وبينما
ك ـ ــان ال ـج ـي ــش ي ـص ــف م ــا ج ـ ــرى بــأنــه
«غــزو غير قانوني ملنطقة عسكرية»،
فإنه كــان يمد «مالخي شالوم» باملاء
والكهرباء!

«الشاباك يدعم...
وعلى عينك يا تاجر»
ق ـصــة واحـ ـ ــدة ل ــم ت ـخ ــرج إلـ ــى اإلعـ ــام
تـكـشــف وج ـهــا آخ ــر لـلـقـضـيــة .ال ـشــاب
محمد منصور (مجد الكروم ،الجليل
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى) ت ـ ـعـ ــرض الع ـ ـ ـتـ ـ ــداء وح ـش ــي
نفذه عشرة شبان يهود ضــده .يروي
منصور مــا حــدث وهــو يـمــرر إصبعه
فوق الندبة الطويلة على رأسه .الندبة
التي خلفها االعتداء وتذكره دومًا بأن
هــويـتــه الـعــربـيــة كــافـيــة لـتـكــون سبب
إدان ـ ــة كـيـفـمــا ت ـح ــرك .ي ـق ــول« :أنـهـيــت
دوام ع ـم ـلــي ف ــي ال ـف ـن ــدق امل ـط ــل عـلــى
ب ـح ـي ــرة ط ـب ــري ــا ،وكـ ـع ــادت ــي تــوجـهــت
لـلـتـنــزه عـلــى ض ـفــاف ال ـب ـح ـيــرة» ،قبل
أن يستدرك« :اعترضني عشرة شبان
يهود ،سألني أحدهم إن كنت عربيًا،
فأجبت بأنني كــذلــك ،ثــم سألني آخر
مـ ــا ال ـ ـ ــذي أف ـع ـل ــه فـ ــي أرضـ ـ ـ ــه ،هـمـمــت
باإلجابة ،ولكن العصي انهالت فوقي

فأشعرتني ب ــدوار غــريــب ،ثــم سقطت
أرضًا».
اعترف املعتدون خالل التحقيق معهم
ل ــدى ج ـهــاز «ال ـش ــاب ــاك» بــأنـهــم فعلوا
ذلـ ــك ب ــدواف ــع ع ـن ـصــريــة ،وبـ ـن ـ ً
ـاء على
خـلـفـيــة «ق ــوم ـي ــة» ،وأن ـه ــم دأب ـ ــوا على

يرفض «الشاباك» اعتبار
تشكيالت المستوطنين
منظمات إرهابية
مــراقـبــة مـنـصــور يــومـيــا ،مــا يعني أن
محاولة القتل كانت عن سابق إصرار
وترصد .كذلك رصدت كاميرا للمراقبة
ُوض ـعــت فــي مـكــان الـجــريـمــة مــا حــدث
بالتفصيل .مع هذا ،فإن العقوبة كانت
«مسخرة» كما يقول منصور« :ثالثة
أشهر خدمة مدنية لكل منهم ...أليس

هذا دعمًا لهم وعلى عينك يا تاجر؟».
ال تختلف حــادثــة منصور كثيرًا عن
ع ـمــاد ش ــرخ (الـ ـل ــد) ،الـ ــذي ك ــان عــائـدًا
إلى بيته بعدما أدى صالة الفجر في
املسجد .فــي الـطــريــق ،استوقفه ثالثة
شـ ـب ــان ي ـت ـح ــدث ــون ال ـع ـب ــري ــة ب ـطــاقــة
ويحملون ال ـهــراوات ،وعندما سألوه
عـ ــن ه ــوي ـت ــه وأج ــابـ ـه ــم ب ــأن ــه ع ــرب ــي،
ان ـه ــال ــوا عـلـيــه بــال ـع ـصــي .ف ــي حــادثــة
االع ـت ــداء عـلــى ش ــرخ ،ال ـتــي لــم يكتمل
أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى مـ ــرورهـ ــا بـ ـع ــد ،حـ ــاول
«ال ـ ـشـ ــابـ ــاك» ح ـ ــرف ال ـق ـض ـي ــة ون ـســب
االعتداء إلى وجود خالفات شخصية
بني شرخ واملعتدين ،وهو األمــر الذي
ينفيه الشاب باملطلق.

القلق ليس من «تمرد»
ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،فـ ــإن ه ـن ــاك ح ــال ــة مــن
«ال ـق ـلــق» تــرخــي ظــالـهــا عـلــى حكومة
الـ ـع ــدو وأج ـه ــزت ــه األم ـن ـي ــة .بــالـتــأكـيــد
لـيــس بـسـبــب مـجـمــوعــة م ــن «األوالد»

أين وصلت قضية حرق أبو خضير؟
سيعتبر القاتل «مجنونًا» ولن يرفع عليه القلم ،هذا ما قاله والد الشهيد محمد
أبو خضير (القدس املحتلة) قبل بضعة أيام ،حينما ُسئل أين وصلت قضية
ابنه الذي أحرقه مستوطنون قبل عام بعد اختطافه وقتله .آخر جلسة عقدت
في هذه القضية كانت في منتصف تموز املاضي ،وحاول فيها الوالد االعتراض
على ما قاله الجناة ،وخاصة أن كبير املتهمني في القضية كان يمثل دور
«املجنون» وكان يجيب في كل مرة بأنه ال يفهم ما يقوله القاضي .لكن املحكمة
ألزمت أبو خضير الصمت.
تتوقع العائلة أن تقضي املحكمة اإلسرائيلية ببراءة القتلة كنتيجة لـ 16جلسة
عقدت «بصورة هزلية» .مرة تكون الحجة بأنه ال إمكانية للتواصل مع محامي
القتلة ،وأخرى بأن أحد القتلة يعاني املرض ،مع أن «املستوطنني قالوا في
جلسات محاكمتهم :أحرقناه (الفتى أبو خضير ليتطاير رماده في جبال
القدس» .واآلن تنتظر العائلة حتى الثاني والعشرين من تشرين األول املقبل
كي يروا إلى أين ستصل القضية.
(األخبار)

ي ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــون «إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث انـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ف ــي
السلطة وإرس ــاء التعاليم التوراتية»
ـ ـ املـجـمــوعــة ال ـتــي سـمـيــت ب ــ«ت ـمــرد» ـ
وإنـ ـم ــا الـ ـخ ــوف م ــن اس ـت ـش ـهــاد بقية
أف ــراد عــائـلــة الــدواب ـشــة .أم ـ ٌـر يمكن أن
يفجر األوضـ ــاع فــي الـضـفــة والـقــدس
وفق تقديرهم .لهذا السبب بالتحديد،
ســارع املستشار القضائي للحكومة
اإلسرائيلية ،يهودا فاينشطاين ،إلى
املصادقة على طلب «الشاباك» اعتقال
عـنــاصــر يمينية مـتـطــرفــة ،لظنهم أن
ذلك يمكن أن ُيهدئ األوضاع.
اآلن ،ص ــار مــا ت ـحــاول «إســرائ ـيــل» أن
تقوله في العلن هو أن العدالة تأخذ
م ـ ـجـ ــراهـ ــا ،وأن ـ ـهـ ــا ب ــات ــت م ـس ـت ـهــدفــة
«كسلطة تؤخر الخالص» ،على أيدي
م ـج ـم ــوع ــات يـ ـه ــودي ــة أي ــدي ــول ــوج ـي ــة
تعتقد أن قــوانــن الــدولــة غير ملزمة،
وأن ـ ـه ـ ــا مـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـم ــا ه ـ ــو أس ـم ــى
(قــوانــن أزلـيــة ـ ـ تــوراتـيــة) .للحظة ما،
تـكــاد إســرائـيــل أن تقنع اآلخ ــر بأنها
ستمسك البندقية إلى جانب «الرفاق
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن» وتـ ــوج ـ ـه ـ ـهـ ــا ضــد
املستوطنني املتطرفني!
ومع أن مصادقة فاينشطاين على أمر
اعتقال كل من :مردخاي مئير وأفيتار
س ـلــون ـيــم وم ـئ ـي ــر إي ـت ـن ـغ ــر ،املـتـهـمــن
بحرق مقدسات مسيحية وإسالمية
وتنفيذ عمليات ضــد الفلسطينيني،
ت ــأت ــي ف ــي خ ــدم ــة هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ــإن
صور املعتقلني الضاحكني بإمكانها،
وحدها ،أن تدحض ذلك قطعًا.
إيتنغر ( 23عامًا) الــذي راجــت قصته
فـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،وهـ ـ ــو ح ـف ـي ــد «ال ـ ـ ـ ــراف»
(الحاخام) املتطرف مئير كاهانا ،يرى
أن «الشاباك» يعيش في ضائقة ،كونه
يـتـهـمــه ب ــأن ــه ال ــزع ـي ــم األي ــدي ــول ــوج ــي
لـتـنـظـيــم يـ ـه ــودي ي ـط ـلــق ع ـلــى نـفـســه
اس ــم «تـ ـم ــرد» .وي ـق ــول إن «ال ـشــابــاك»
ال يستطيع حتى اللحظة أن يعترف
كجهاز أمن ،بأن القضية التي يعالجها
لم تصدر من تنظيم وإنما من الشارع،
بــل مــن «املـفــاهـيــم الشعبية البسيطة
التي تدفع الناس إلى الشعور بأنهم
ي ـج ــب أن ي ـف ـع ـل ــوا ش ـي ـئ ــا أم ـ ـ ــام ه ــدم
مـبــان فــي املـسـتــوطـنــات» ،إضــافــة إلــى
مــا وصـفــه إيتنغر فــي مــدونــة «هكول
هيهودي» بأنه «خطيئة كـبــرى» ،في
إشـ ــارة إل ــى س ـمــاح إســرائ ـيــل لـصــوت
أجــراس الكنائس وتكبيرات املساجد
بأن تختلط مع الصلوات التوراتية.
وبرغم أن إيتنغر ال يزال قيد االعتقال
حـتــى كـتــابــة ال ـنــص ،ف ــإن السيناريو
بات معروفًاُ :
سيرفض اعتقاله إداريًا،
وفي أصعب الظروف سيجري إبعاده
إل ـ ــى ص ـ ـفـ ــد ،حـ ـي ــث م ـع ـق ــل ال ـت ـط ــرف
والعنصرية في الجليل األعلى.
املـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن مـ ـ ــن يـ ـ ــراقـ ـ ــب تـ ـص ــرف ــات
«الشاباك» يدرك أن هناك من «يتمنع
وه ــو راغ ـ ــب» ،وخ ـيــر دل ـيــل عـلــى ذلــك
رفض الجهاز األمني اعتبار «ليهافا»
و«ف ـت ـي ــة ال ـ ـتـ ــال» و«ت ــدفـ ـي ــع ال ـث ـمــن»
و«تمرد» منظمات إرهابية ،ما يعني
أن «الشاباك» الذي يعتقل بعض أفراد
هــذه املنظمات ،يــرفــض فـكــرة الحجز
ع ـل ــى أم ـ ـ ــاك ن ـش ـطــائ ـهــا وال ـت ـح ـق ـيــق
م ـع ـهــم بـ ـح ــزم ،ألنـ ــه ف ــي حـ ــال اإلق ـ ــرار
بأن هذه منظمات محظورة يمكن أن
يطبق عليها القانون بصورة حازمة،
لكن ما يحدث هو عكس ذلك تمامًا.
أكثر من ذلك ،فحني يبتسم إيتنغر من
ّ
ويعبر رئيس منظمة
قاعة املحكمة،
«ل ـي ـه ــاف ــا» (ت ــرف ــض ف ـك ــرة االخ ـت ــاط
م ــع ال ـ ـعـ ــرب) ،ب ـن ـت ـســي غــوب ـش ـطــايــن،
بـ«نعم» ردًا على ســؤال صحافي من
جريدة «ييتد نئمان» خالل ندوة في
أحــد املعاهد الدينية في القدس قبل
بضعة أيام ،وفيه سأل الصحافي هل
يــؤيــد غــوبـشـطــايــن ح ــرق امل ـقــدســات،
وقـ ــد ص ــورت ــه ال ـك ــام ـي ــرات بــال ـصــوت
وال ـصــورة وهــو يجيب تـلــك اإلجــابــة.
مــا يـعـنــي أن ذل ــك دل ـيــل قــاطــع إلدان ــة
ه ــذا الــرجــل ال ــذي يستمد أف ـكــاره من
كــاهــانــا ع ــن تــأي ـيــده ح ــرق املـقــدســات
علنًا ،على غــرار سلفه الرمبام الــراف
موشيه بن ميمون ،وهي دليل أيضًا
الع ـت ـب ــار «ل ـي ـه ــاف ــا» الـ ـت ــي يـتــزعـمـهــا
منظمة إرهابية ...بعد كل ذلك ينطق
«ال ـش ــاب ــاك» ـ ـ قـبــل بـضـعــة أي ــام ـ ـ بأنه
ال ي ـم ـلــك أدلـ ـ ــة ت ـس ـمــح بـ ــاإلعـ ــان عــن
«ليهافا» منظمة إرهابية!

