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والمعاقبة عليها التي تبّنتها 

الأمم المتحدة في �سنة 

1948. وعلى الرغم من اأن 

تعريفه �سمل الإبادة الثقافية 

)لأنه يعتبر اأن الثقافة مهمة 

لحياة الجماعة بالقدر نف�سه 

الذي تمتلكه رفاهية الفرد 

الج�سمانية(، فاإنها لم ُت�سمل 

في اتفاقية الأمم المتحدة 

للإبادة الجماعية نظراً اإلى 

معار�سة القوى ال�ستعمارية. 

وفي هذا الكتاب ي�سعى 

�سورت لإعادة اإدراج الإبادة 

الثقافية في �سميم فهمنا 

للإبادة نف�سها، كما يعيد 

ت�سليط ال�سوء على مفهوم 

الموت الجتماعي والربط 

الذي اأقامه لمكين ما بين 

ال�ستعمار والإبادة.

يت�سمن الكتاب اأربع 

حالت درا�سية هي: اإ�سرائيل/

فل�سطين؛ �سريلنكا؛ اأ�ستراليا؛ 

كندا. وجميع هذه الحالت 

الأربع لم تنل حظها من 

المناق�سة في مجال درا�سات 

الإبادة، علوة على اأنها مثيرة 

للجدل بدرجات متفاوتة.

يوؤكد �سورت اأنه، وعلى 

والعدالة البيئية وعلم 

الجريمة البيئية، مع الت�سديد 

دائمًا على طبيعتها 

المتداخلة، ويجادل في 

الدفاع عن موقفه باأ�سلوب 

مقنع في كل جزء من هذا 

العمل الأ�سيل بامتياز.

ي�ستوحي �سورت مواقفه 

من عمل رافاييل لمكين، رجل 

القانون الذي و�سع م�سطلح 

الإبادة، واإن كان مفهومه 

للإبادة اأو�سع نطاقًا بكثير 

من التعريف القانوني 

النهائي الذي ورد في اتفاقية 

منع الإبادة الجماعية 
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عّد 
ُ
هذا الكتاب م�ساهمة ي

ممتازة وعلى قدر 

كبير من الأهمية في مجال 

درا�سات الإبادة. ومثلما 

�ست�سف من 
ُ
يمكن اأن ي

العنوان، فاإن الكاتب يدافع 

عن تو�سيع التعريف الحالي 

للإبادة لي�سمل اعتبارات 

تتعلق بال�ستعمار 

ال�ستيطاني والموت 

المجتمعي وتدمير البيئة 

الطبيعية. ومن اأجل هذه 

الغاية، يجمع داميان �سورت 

بين مجالت درا�سات الإبادة 

وحقوق ال�سكان الأ�سليين 

كتب بالإجنليزية

 * هذه المراجعة باإلنجليزية، وترجمتها صفاء كنج.
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وكان الأمر بمثابة تكتيك 

�س خارج اإطار القانون 
َ
يمار

لإرغامهم على ترك اأر�سهم. 

فمن خلل مثل هذه الأمثلة 

يمكن للمرء اأن يرى فعًل 

الرابط بين الممار�سات 

الإ�سرائيلية المعادية للبيئة، 

وهدفها النهائي المتمثل في 

ترحيل الفل�سطينيين، اأو في 

جعل حياتهم ل تطاق.

وحتى في ظل التعريف 

الأ�سيق للإبادة المت�سمن في 

اتفاقية الأمم المتحدة، فاإن 

�سورت ورا�سد اأظهرا اأن هناك 

ما يبرر اإقامة دعوى في 

حالة فل�سطين. فحرب 2014 

على قطاع غزة قتلت نحو 

2150 فل�سطينيًا، وخل�ست 

محكمة را�سل ب�ساأن فل�سطين 

اإلى حدوث ''تحري�س عام 

على الإبادة'' في انتهاك 

لتفاقية جنيف. ويمكن كذلك 

اإدراج ال�سيا�سات القت�سادية 

في ال�سفة الغربية وح�سار 

قطاع غزة وما ينجم عنها 

من تدهور وانح�سار لمفاعيل 

التنمية، تحت المادة الثانية ــ 

ج من اتفاقية الأمم المتحدة 

للإبادة الجماعية.

يركز الف�سل اأي�سًا على 

نقطة اأُخرى مهمة هي الإبادة 

القت�سادية؛ المياه؛ اأ�سلوب 

الإبادة البيئية؛ الإبادة 

عّد الق�سم المتعلق 
ُ
الثقافية. وي

بالإبادة البيئية �سد 

الفل�سطينيين بين الأجزاء 

الأكثر اأهمية في الف�سل، 

وهنا يبدو الربط ما بين 

الإبادة البيئية وال�ستعمار 

ال�ستيطاني وممار�سات 

الإبادة مثيراً للهتمام اإلى 

حد كبير.

ي�سف الف�سل كيف 

حاولت اإ�سرائيل ''وبطريقة 

ق�سرية تغيير المعالم البيئية 

في اإطار �سعيها لبناء 

م�ستعمرة اأوروبية خال�سة 

في اأر�س غير اأوروبية.'' وقد 

اأدى ذلك اإلى اعتماد 

ممار�سات �سارة مثل اقتلع 

الغابات واإلقاء النفايات 

لبت 
ُ

ال�سلبة والخطرة التي ج

من اإ�سرائيل في ال�سفة 

الغربية، وانعدام التنوع 

البيئي ب�سبب الجدار الذي 

يعوق حركة الحيوانات.

وتفيد الموؤ�س�سة العربية 

لحقوق الإن�سان باأنه بين 

�سنَتي 2002 و2004، ر�ّست 

دائرة الأرا�سي الإ�سرائيلية 

محا�سيل المزارعين البدو في 

النقب بمبيدات الأع�ساب، 

الرغم من اأن درا�سات الإبادة 

ت الحالة 
ّ

قلما تق�س

الفل�سطينية، فاإن النظر اإليها 

من خلل عد�سة ال�ستعمار 

ن وجود 
ّ
ال�ستيطاني يبي

اأ�سا�س وا�سح لتحري الأمر 

من هذا المنطلق.

كتب �سورت الف�سل 

المتعلق بفل�سطين مع الباحثة 

الم�ساركة هيفاء را�سد، 

وكلهما ينظر اإلى 

الممار�سات الإ�سرائيلية �سد 

الفل�سطينيين من خلل منظار 

الإبادة الأو�سع الم�ستوحى 

من لمكين، وكذلك من خلل 

التعريف القانوني الأ�سيق 

المعتمد في اتفاقية الأمم 

المتحدة للإبادة الجماعية، 

ول �سيما المادة 2 اأ ــ ج: )1( 

قتل اأفراد الجماعة؛ )2( 

الت�سبب باأ�سرار ج�سمانية 

ونف�سية خطرة لأفراد 

الجماعة؛ )3( فر�س ظروف 

حياتية ب�سورة مق�سودة على 

الجماعة تف�سي اإلى تدميرها 

المادي ب�سورة كلية اأو 

جزئية.

ينق�سم الف�سل المتعلق 

بفل�سطين اإلى �ستة اأق�سام: 

الإبادة ال�سيا�سية؛ الإبادة 

الج�سدية؛ الإبادة 
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منهجي للطرق التي يمكن 

معها و�سف الو�سع في 

فل�سطين باأنه اإبادة، وفق 

تعريف اتفاقية الأمم 

المتحدة للإبادة وتعريف 

لمكين على حد �سواء، وفي 

المجادلة بوجود اإمكان 

اأي�سًا لفتح دعوى ق�سائية 

بحدوث اإبادة، وخ�سو�سًا 

بالن�سبة اإلى فل�سطينيي غزة 

خلل العمليات الع�سكرية 

الأخيرة. ومثلما ا�ستنتج 

الموؤلفان، فاإن المو�سوع 

يوفر مجاًل بحثيًا نا�سجًا 

يحتاج اإلى مزيد من 

التطوير، ويوؤمل باأن يمثل 

هذا العمل، الطموح والمحفز 

على التفكير، منطلقًا 

لنقا�سات مقبلة.

مراجعة كارا بري�ستلي

باحثة بريطانية

ال�ستيطانية التي تقوم على 

ال�ستحواذ على ثقافة 

رة، وادعاء 
َ
الجماعة الم�ستعم

الم�ستعِمرين امتلكها ون�سبها 

اإلى اأنف�سهم بهدف ''تاأ�سيل'' 

وجودهم، اإذ اإن هذا الأمر 

مور�س ب�سكل ملحوظ مع 

الأطباق والماأكولت 

الفل�سطينية )الحم�س 

والفلفل وزيت الزيتون، على 

�سبيل المثال ل الح�سر( 

والرق�س والتطريز. فمناق�سة 

هذا الأمر كان �سي�سفي مزيداً 

من الإثراء على هذا الق�سم.

عندما يتحدث النا�س عن 

الإبادة في فل�سطين فاإنهم 

غالبًا ما يتعر�سون 

لل�سخرية، ويو�سفون باأنهم 

عاطفيون، اأو يعانون 

الهذيان. اإن العمل المتاأني 

والخبير الذي اأنجزه �سورت 

ورا�سد في هذا الكتاب يتمثل 

في تقديم و�سف تف�سيلي 

الثقافية عندما يتحدث 

الموؤلفان عن تفتيت 

''الجينو�س'' )genos( )النوع اأو 

ين 
َ
العرق( الفل�سطيني، مقتب�س

من محكمة را�سل ب�ساأن 

فل�سطين التي تحدثت عن 

''تدمير منهجي لروح 

الجماعة الجتماعية''، بما 

يعنيه من موت اجتماعي.

ويناق�س الموؤلفان ب�سورة 

محددة حالة الفل�سطينيين 

الذين يعي�سون في اإ�سرائيل، 

والذين تعر�ست هويتهم 

للطم�س من خلل ت�سميتهم 

''عرب اإ�سرائيل''، ومن خلل 

اإنكار النكبة الذي ينتهك 

حقوق الفل�سطينيين المقيمين 

في اإ�سرائيل في الحفاظ على 

تاريخهم وثقافتهم وهويتهم.

وكان يمكن للموؤلَفين في 

راأيي، اأن يتو�سعا في مجال 

الإبادة الثقافية لت�سمينها 

الأداة ال�ستعمارية 


