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اال�ستعمار واحليوان

ُن�صرت في الأعوام الأخيرة اإ�صدارات 

كثيرة ب�صاأن م�صاألة ال�صتيطان 

الكولونيالي والحيواني،1 وتناولت هذه

الدرا�صات والمقالت حالت كندا والوليات 

المتحدة واأميركا الجنوبية واأ�صتراليا 

ن�صر اإلاّ 
ُ
ونيوزلندا وجنوب اأفريقيا، واإن لم ي

القليل عن عالقة ال�صتعمار ال�صتيطاني في 

فل�صطين بالنباتات والحيوانات.2

ربطت هذه الأبحاث درا�صات الحيوان 

النقدية بالتوجهات المناه�صة لال�صتعمار 

ال�صتيطاني،3 وو�صفت كيف جرى تقييم 

ال�صكان الأ�صليين في البالد الم�صتعمرة باأنهم 

 ب�صقاّ الأنف�س، فهم اأقرب اإلى 
ٌ
''دونيون وب�صر

الحيوان منهم اإلى الإن�صان المتح�صر.''4 وجرى 

بناء تراتبية في مقدمها الإن�صان الم�صتوطن 

ا ال�صكان 
اّ
المتح�صر، وفي اأ�صفلها الحيوانات، اأم
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حتى الجوهرية، غير اأن اأمراً م�صتركًا ومحوريًا 

يالزمها ويميزها كلها وهو اأن هناك محتاًل 

ي�صتولي ويقمع وينهب وي�صتغل، وهناك �صعب 

يتعر�س لالحتالل وال�صتغالل والإذلل 

والتهجير، ولهذه الحركات الرواية نف�صها: 

�صكان البلد المتخلفون جعلوا بلدهم اأجرد 

اأقفر، بينما جاء الم�صتوطن الأبي�س المتنور 

والمتح�صر لينقذها ويطورها وي�صيد التقدم 

والزدهار فيها. وفي حالتنا، لم يكن 

الفل�صطيني المتهم الوحيد بجعل البلد ''قفراً''، 

واإنما كان له �صريكة في التهمة هي عنزته 

المحلية ال�صوداء.

املاعز يف فل�سطني

لعل الماعز من اأوائل الحيوانات التي قام 

الإن�صان بتدجينها في بداية الثورة الزراعية، 

اإذ كانت الماعز البرية ال�صوداء منت�صرة في 

منطقة الهالل الخ�صيب ومناطق اأُخرى. 

ويرجع هذا التدجين اإلى نحو 10.000 عام 

في منطقة ال�صرق الأو�صط،9 وفي فل�صطين 

تحديداً اأُقيمت اأولى المدن في منطقة اأريحا، 

وجرى مع بداية النتقال اإلى الزراعة تدجين 

الماعز. وعبر اآلف ال�صنين لءمت الماعز 

ال�صوداء نف�صها مع الظروف البيئية والطبيعية، 

كما اأن الطبيعة في فل�صطين التاريخية تكيفت 

مع هذه العنزة و�صلوكها الرعوي، واأ�صبحت 

الماعز مركبًا مهمًا في حفظ التوازن البيئي. 

واأي حديث عن دورها البيئي يجب اأن يبداأ من 

اأنها لي�صت هي التي تغير البيئة، بل اإن 

اإبعادها عن البيئة هو �صربة للتوازن 

الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، وهذه اليوم 

مقولة علمية �صائدة.

تدل الأبحاث المو�صوعية على اأن رعي 

الماعز ي�صاهم جديًا في حماية الغابات من 

الأ�صليون فهم في منزلة بين المنزلتين، فعند 

الم�صتعمرين المت�صددين هم ب�صر متوح�صون 

اأدنى اإلى المرتبة ال�صفلى، وعند المتنورين )اإذا 

�صح التعبير( هم اأقرب اإلى م�صاف الإن�صان.

كما ت�صلط هذه الدرا�صات ال�صوء على 

العنف والمحو الذي تعر�صت له الحيوانات 

اأي�صًا خالل عملية محو ال�صكان الأ�صليين،5 

وتمزيق ح�صارتهم وتدمير تراثهم وطم�س ما 

في �صلب كيانهم من بنى معرفية واجتماعية 

واأ�صاليب حياة، وفك ارتباطهم بالطبيعة 

وبحيواناتهم ونباتاتهم المدجنة والبرية، مع 

اإدراك اأن القمع والعنف والتمييز والإق�صاء 

والتدمير والمحو والطم�س، اأمور كلها تدور 

حول محور مركزي هو م�صاألة الأر�س – اأر�س 

ال�صكان الأ�صليين.6

وبين المقاربات الخا�صة بعالقة 

مي 
ُ

ال�صتعمار ال�صتيطاني بالحيوانات، ما �ص

ف باأنه'' ظاهرة 
اّ
ر

ُ
ا�صتعمار الحيوان، الذي ع

مزدوجة مكونة من جهة من ا�صتغالل 

الحيوانات ل�صتعمار الأر�س والنا�س 

والحيوانات المحلية، ومن جهة اأُخرى فر�س 

اأنظمة وقوانين وممار�صات اأجنبية ب�صاأن 

عالقة اأهل البلد بحيواناتهم على المجتمعات 

المحلية وبيئتها''،7 اإذ قام الأوروبيون 

''بتجنيد الما�صية ك�صريكة في ال�صتيطان''، 

وداأبوا على ا�صتبدال الثروة الحيوانية 

والزراعية المحلية. ومزاّق هذا ''الجتياح 

البيولوجي''8 كيان ال�صكان الأ�صليين وحياة 

حيواناتهم وظروف بيئتهم والعالقات 

المتبادلة بين الإن�صان والحيوان والبيئة في 

المجتمعات الواقعة تحت ال�صتعمار 

ال�صتيطاني.

وقد تختلف حركات ال�صتعمار 

ال�صتيطاني في كثير من الأمور الظاهرية، بل 
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العائلة الفل�صطينية قبل النكبة، واإلى حد ما 

بعدها، كما كانت م�صدراً مهمًا للطعام من 

لحم وحليب ولبن واأجبان و�صمن. وكان �صعر 

�صتخدم في �صنع خيام ''بيوت ال�صعر''، 
ُ
الماعز ي

وجلدها لِقرب الماء وِقرب خ�ساّ الحليب 

لإنتاج ال�صمن، وكانت ت�صاق اأحيانًا اإلى قطع 

اأر�س لتنظيفها من الأ�صواك وال�صجيرات 

والأع�صاب تمهيداً لزراعتها.

ي�صمي الفل�صطينيون قطعان الماعز 

بالحالل، ولكل ماعز ا�صمها بح�صب العمر:12 

فحتى عمر �صنة ا�صم الذكر �صخل اأو جدي 

والأنثى �صخلة، وحتى �صنتين الذكر �صاعور اأو 

ثني والأنثى جفرا اأو �صعرية، وحتى ثالث 

�صنوات الذكر ثليثي والأنثى عنزة، وحتى اأربع 

�صنوات الذكر رباع والأنثى ظهر، واأربع 

�صنوات وما فوق الذكر تي�س اأو فحل اأو عتيق 

الحرائق،10 عبر تنظيف اأر�س المناطق 

الحر�صية من جميع اأ�صكال النباتات، بما فيها 

الأ�صواك والأغرا�س الخ�صبية، الأمر الذي يوِجد 

�صرائط عازلة تمنع امتداد النيران. كما اأن 

الماعز تمنع هيمنة اأنواع معينة من النباتات 

على ح�صاب غيرها، وهناك درا�صات علمية 

متزايدة توؤكد دور الماعز في زيادة التنوع 

البيولوجي النباتي والحيواني،11 فالماعز 

ال�صوداء الفل�صطينية قوية وتاأكل ما ل ياأكله 

غيرها، وتدخل مناطق ل ت�صمد فيها غيرها 

من الما�صية، ولذا ل بديل منها في دورها 

''البيئي''. لكـن ومثلمـا �صنرى لحقًا، فاإن 

لل�صهيونية وباحثيها واأبواقها راأيًا مختلفًا.

لم تكن الماعز جزءاً من التوازن البيئي 

فح�صب، بل كانت ول تزال اأي�صًا مكونًا مهمًا 

في اأ�صلوب الحياة واقت�صاد وثقافة طعام 

العنزة ال�سوداء.
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اأخذت الماعز حيزاً مهمًا في التراث والأدب 

الفل�صطينيين، عبر كلمة ''جفرا'' التي تعني 

اأنثى الماعز ال�صغيرة.13 ففي التراث يردد 

الفل�صطينيون اأغاني ''جفرا ويا هالربع'' 

ويدبكون بحما�صة على اإيقاعها في جميع 

ا في الأدب فقد اأتحفنا 
اّ
اأعرا�صهم التقليدية. اأم

ال�صاعر الفل�صطيني عز الدين المنا�صرة 

بق�صائده الرائعة عن ال�صهيدة - الحبيبة 

''جفرا''. وقد حملت بع�س الق�صائد الجفراوية 

للمنا�صرة دللت زراعية ورعوية، تبعًا 

للمعنى اللغوي لكلمة جفرا، والرتباط العميق 

بين ذاكرة الفل�صطيني وهويته، والعنزة 

الفل�صطينية ال�صوداء ودللتها.

انتداب �سد املاعز الفل�سطيني

كانت تربية الماعز ركنًا مهمًا في 

القت�صاد الفل�صطيني في العهد العثماني، فقد 

ل الماعز نحو ربع الدخل من الزراعة،  �صكاّ

وكان مردود العنزة الواحدة اأكثر من دخل 

دونم اأر�س مفلوحة. وا�صتفاد النا�س من كون 

العنزة مالئمة لالأماكن ال�صعبة في الجبال 

واأطراف ال�صحراء، حتى اإن اأهل المدن اقتنوا 

قطعان ماعز و�صلموها للرعاة دافعين اإليهم 

اأجر عملهم. وبموجب الإح�صاء العثماني ل�صنة 

1909، كان عدد الماعز الم�صجلة في فل�صطين 

نحو 239.000 راأ�س، 14 لكن هذه الأعداد 

تراجعت ب�صورة عامة في نهاية العهد 

العثماني، ب�صبب انت�صار اأمرا�س واأوبئة اأدت 

اإلى نفوق عدد كبير من الماعز والخراف 

والبقر.

جاء في الإ�صدارات ال�صهيونية 

والنتدابية، العلمية منها وال�صيا�صية، اأن 

التربة والأر�س في فل�صطين في العهد 

العثماني كانت في حالة مزرية: ''من اأهم 

اأو كراز والأنثى ظهر اأو عنزة. ويجري تمييز 

قطعان الماعز بع�صها من بع�س من خالل 

و�صم على الأذن خا�س بكل قبيلة، واأحيانًا 

خا�س بكل �صاحب قطيع، وعادة ما يتم 

الو�صم عن طريق الكي في الأذن.

وفي حديث لي مع رعاة ماعز من منطقة 

ن اأنهم كانوا، حين يكون 
اّ
النقب والمثلث، تبي

القطيع �صغيراً، يطلقون اأ�صماء على جميع 

ا حين يكون القطيع كبير العدد فاإن 
اّ
الماعز، اأم

الأ�صماء ''ال�صخ�صية'' تطَلق فقط على ماعز لها 

خ�صو�صية، فمثاًل اإذا كانت كثيرة الحركة، 

تحظى بكنية تدل على ذلك، واإذا كانت ُتكثر 

الهروب من القطيع يكون لها ا�صم مميز، 

ة للحليب اأكثر من غيرها 
اّ
وعندما تكون مدر

فلها ا�صم خا�س بها، وَذَكر الماعز القوي الذي 

يتفوق في فحولته الجن�صية تكون له كنية 

خا�صة بذلك وهكذا.. وفي جميع الأحوال يعرف 

الراعي اأو الراعية جيداً ''�صخ�صية'' كل عنزة 

ويعرف كيف يتعامل معها. وتقود القطيع 

)قطيع الماعز اأو قطيع مختلط مع ال�صاأن وهذا 

اأكثر انت�صاراً( عادة عنزة ت�صمى ''�صحوب''، لها 

موا�صفات مميزة، واأولها اأن تكون قوية وذكية، 

تفهم الإ�صارات والأ�صوات التي ت�صدر عن 

الراعي وت�صتجيب لها، وثانيها اأن تلحق بها 

الماعز حيث ت�صير، وثالثها األاّ يكون لها 

حركات م�صتقلة من دون اأمر من الراعي، 

ت في رقبتها جر�س خا�س ي�صمع رنينه 
َّ
ويثب

وطنينه القطيع كله خالل �صيره. وعن ِمرياع 

راً عن ذاكرة 
اّ
الغنم قال محمود دروي�س، معب

جيل فل�صطيني كامل �صمع الأ�صوات نف�صها:

وَنْغمات اأجرا�س مرياع كل قطيٍع

ترناّ باأذني اإذا ما تباهى وحرك ِعطفيِه

ذات اليمين وذات ال�صمال
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ا�صًا حكوميًا بعنوان: 
اّ
الجمهور رقم واحد!''، كر

ا�س ي�صرح مخاطر تاآكل 
اّ
''اأنقذوا تربتنا: كر

التربة على التنمية في فل�صطين، وطرق 

معالجتها''.20

وفي محا�صرة األقاها في �صنة 1928، 

ر 
اّ
اأمام ''الجمعية القت�صادية الفل�صطينية''، عب

الكولونيل اأ. �صاوير، مدير الزراعة والغابات 

في حكومة النتداب، عن الكراهية البريطانية 

للعنزة الفل�صطينية قائاًل: ''بقيت هناك م�صكلة 

م�صتع�صية وهي العنزة – ذلك المخلوق ال�صرير 

نت �صده قوانين اأكثر من اأي حيوان 
ُ

الذي �ص

األيف اآخر.'' وعلى الرغم من اعترافه بفوائد 

الماعز في الوقاية من الحرائق، فاإنه اأو�صى 

بفر�س قيود �صديدة على الرعي، وا�صتراط 

الرعي في الأرا�صي المفتوحة بالح�صول على 

ترخي�س خا�س بذلك.21

وفي الم�صح الذي جرى تح�صيره للجنة 

التحقيق الأنجلو اأميركية في �صنة 1946، 

ل البريطاني ج. �صو، ال�صكرتير الأول 
اّ
حم

لحكومة فل�صطين النتدابية، الماعز ال�صوداء 

واأ�صحابها الم�صوؤولية المبا�صرة عن م�صكلة 

تحويل الأر�س في فل�صطين اإلى جرداء.22 

وكذلك كان راأي عالم الجيولوجيا والحفاظ 

على التربة، والتر كالي لوديرميلك، الذي زار 

فل�صطين على راأ�س بعثة علمية اأميركية 

لدرا�صة اإمكانات ال�صتفادة من التجربة في 

معالجة خراب التربة لحل م�صكالت مماثلة 

في بع�س الوليات الأميركية، وكتب عن 

تخريب التربة عبر اأهلها وماعزهم، وا�صتب�صر 

خيراً بالزراعة في الم�صتعمرات ال�صهيونية.23 

وكان لوديرميلك �صهيونيًا، وقد زار البلد عدة 

مرات، وعاد في بداية الخم�صينيات و�صاهم في 

اإقامة كلية الزراعة في معهد ''التخنيون'' في 

حيفا.

اأ�صباب تفتيت التربة وتاآكلها هو الرعي 

الجائر، وخ�صو�صًا من طرف الماعز.. الأمر 

الذي اأدى اإلى تعطيل الت�صجير، وهجر ما كان 

اآهاًل، واإهمال المدرجات الزراعية الواقية 

للتربة وانهيارها.'' وجاء فيها اأي�صًا: ''جرت 

هذه العملية طوال الحقبة الإ�صالمية، وو�صلت 

اإلى الح�صي�س في القرن التا�صع ع�صر، بما 

يتناق�س والما�صي 'النبيل' الذي و�صل اإلى 

ذروته في العهد الروماني.''15

في عهد النتداب، و�صل عدد الماعز 

الفل�صطينية اإلى 440.000 وفق الإح�صاء 

البريطاني في �صنة 1930، واإلى 475.000 

في �صنة 1942. 16 وكان هدف الإح�صاء في 

العهَدين العثماني والبريطاني هو فر�س 

ال�صرائب، اإذ اإن اأ�صحاب قطعان الماعز كانوا 

يدفعون 48 مليمًا للراأ�س، ''وكثيراً ما تكررت 

ال�صكوى من ثقل هذه ال�صريبة والمطالبة 

بتخفي�صها.''17 ويميل معظم الباحثين اإلى اأن 

العداد الحقيقية للماعز اأكبر من ذلك ب�صبب 

اإخفاء ماعز عن الإح�صاء تهربًا من ال�صرائب 

التي ُفر�صت على المنتوجات الزراعية والثروة 

الحيوانية، وهناك تقديرات باأن عدد الماعز 

في فل�صطين ع�صية النكبة و�صل اإلى 

750.000 راأ�س.18

امتلك الفل�صطينيون في عهد النتداب نحو 

98% من الماعز في فل�صطين.19 وبما اأن 

الماعز ال�صوداء كانت فل�صطينية ج�صداً وعدداً، 

فاإنه كان هناك توافق تام بين النتداب 

واليي�صوف في معاداتها وفي �صرورة اتخاذ 

خطوات �صدها، اإذ اعتبرت �صلطات النتداب 

موا�صي الرعي الفل�صطينية م�صوؤولة عن ''الحالة 

البائ�صة للتربة في فل�صطين.'' واأ�صدر الم�صوؤول 

في هيئة حماية التربة النتدابية، ف. تيالر، 

الذي ا�صتهر بمقولته اإن الماعز هي ''عدو 
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قانون منع تجريد الرمل وقانون منع تجريد 

التراب وقانون ترخي�س الرعاة وغيرها. 

وفر�صت �صلطات النتداب ال�صرائب الباهظة 

ن�صبيًا، وقامت بت�صجيع اأ�صحاب القطعان على 

بيع ماعزهم وا�صتبدالها بالغنم، على الرغم 

من النق�س في الماعز وا�صتيراد ع�صرات 

الآلف من الروؤو�س للذبح �صنويًا.26

لقد اعتبر النتداب البريطاني الماعز 

م�صاألة توجب ال�صبط ال�صلطوي، و�صملت 

مواجهتها ت�صجيل اأ�صماء اأ�صحاب الماعز في 

م�صتندات خا�صة ت�صمل قائمة باأ�صماء 

اأ�صحاب الماعز وعدد الروؤو�س التي في 

حيازتهم. وتلخ�صت �صيا�صة النتداب الر�صمية 

تجاه الماعز بثالثة اإجراءات: اإح�صاء، 

و�صرائب، وتقييد للحركة.27

لم ي�صت�صغ الم�صتوطنون الذين جاوؤوا اإلى 

فل�صطين، �صرب حليب الماعز واعتبروه ''غير 

�صحي وذا راحة نتنة ومذاق مقزز''، واأتوا 

بالأبقار مروجين لحليبها ال�صحي عذب 

المذاق.28 وعلى الرغم من حمالت الت�صويق، 

فاإن م�صتوطني القرية الزراعية ''دجانيا'' �صكوا 

من اأن �صكان طبرية العرب واليهود يرف�صون 

�صرب حليب بقر الم�صتعمرات بعد اأن تعودوا 

على حليب طازج من عنزات حلوب تاأتي به 

فالحات من المنطقة اإلى طبرية. واعتبر 

اليي�صوف حليب الماعز حليبًا عربيًا �صيىء 

ال�صمعة والمذاق، في حين مثاّل حليب الأبقار 

المح�صنة قمة ال�صحة والمذاق الح�صن.

عرف بال�صبط م�صير ن�صف مليون 
ُ
ل ي

راأ�س ماعز فل�صطيني وغيرها من الحيوانات 

البيتية والأليفة خالل اأحداث النكبة، غير اأن 

هناك معلومات موؤكدة اأن قوات الحتالل 

الإ�صرائيلية ا�صتولت على اأعداد كبيرة منها في 

عدد من القرى الفل�صطينية، حتى في تلك التي 

لم تكن العالقة بين العلماء البريطانيين 

والعلماء ال�صهيونيين ب�صاأن اأحوال البيئة في 

فل�صطين وهوية الم�صوؤول عن هذه الأحوال 

مجرد توارد اأفكار، ول حتى توافقًا في الروؤيا، 

واإنما كانت وحدة حال وان�صجامًا تامًا في 

مع�صكر ''علمي'' واحد، لي�س في الت�صخي�س 

والتحليل فح�صب، بل في تحميل الم�صوؤولية 

اأي�صًا. وكان من اأهم علماء البيئة الموؤثرين 

في �صلطات النتداب، ولحقًا في ال�صلطات 

الإ�صرائيلية، عالم التربة ال�صهيوني البروف�صور 

اأدولف ريفنبرغ، الذي اأ�صدر في �صنة 1938 

كتابًا عن التربة والأرا�صي في فل�صطين، اعتبر 

فيه العالقة بين المنظر الطبيعي في فل�صطين 

والزراعة والرعي التقليديين كارثة: ''خم�صة 

ع�صر قرنًا والأر�س تتعر�س للتخريب الدائم. 

اإهمال التلول الواقية، واإبادة ال�صجر، جعال 

التربة عارية وعر�صة لأ�صكال التاآكل كافة.. 

فما كان يومًا اأر�صًا خ�صبة �صار يغطيها 

كثبان الرمال.. ال�صحراء زحفت فوق البلد.. 

الرعي الجائر ق�صى على الغطاء النباتي 

وك�صف التربة لتذروها الرياح.. وفي منطقة 

بئر ال�صبع تندلع زوابع الغبار بوتيرة 

ع مثل هذه الكتابات اإدارة 
اّ
عالية.''24 وقد �صج

ر في  النتداب على اتخاذ خطوات عملية، واأثاّ

علماء بريطانيين واأميركيين، وكان لريفنبرغ 

لحقًا تاأثير مهم في الدفع نحو �صناّ ''قانون 

اأ�صرار الماعز – 1950'' وفي ت�صويغه.

وتبعًا لن�صائح القيادات ال�صهيونية 

وعلمائها واأ�صدقائها، قامت �صلطات النتداب 

ب�صناّ مجموعة من القوانين تقلاّ�س اإمكانات 

رعي الماعز، ومنها قانون الغابات25 الذي 

يمنع رعي الماعز في الغابة وما حولها، اإذ 

اأعلن النتداب اأن 830.000 دونم هي مناطق 

حر�صية موزعة على 430 غابة، كما �صناّ 
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بالحما�صة والندفاع في معاداته للماعز،32 

وهي عداوة لم تكن خاملة. ويرجع العداء 

ال�صهيوني، وتاله البريطاني، للماعز اإلى اأنها 

''متنقلة''، الأمر الذي يعرقل م�صروع محا�صرة 

الوجود الفل�صطيني، اإذ تجوع الماعز وتعط�س، 

فيقوم اأ�صحابها بالنتقال اإلى حيث الكالأ 

والماء. والماعز الفل�صطينية غير قابلة للح�صر 

في مكان ثابت، ولذا لم تجِر اأي محاولة 

لفر�س قيود معقولة عليها، واإنما جرى �صناّ 

قانون هدفه الق�صاء عليها كليًا، وهذا ما قاله 

مين على هذا القانون وعلى 
اّ
كثير من القي

تطبيقه.

 القانون عمليًا على منع تربية 
اّ

وين�س

ورعي الماعز ال�صوداء الفل�صطينية، عبر فر�س 

اإجراءات �صارمة تجعل امتالك قطعان الماعز 

ب�صكل قانوني اأمراً م�صتحياًل. فالم�صموح به 

وفق هذا القانون هو حيازة الماعز ورعيها 

في اأرا�صي ملكيٍة خا�صة على اأ�صا�س راأ�س 

ماعز واحد في 40 دونمًا من الأرا�صي 

البعلية، اأو 10 دونمات من الأرا�صي المروية، 

اأي م�صاحة قرية كاملة لقطيع متو�صط الحجم! 

منع بتاتًا رعي الماعز في الغابات اأو 
ُ
كما ي

منع حتى 
ُ
المناطق المعدة للتحري�س، وي

مرورها وانتقالها اإلى اأرا�ٍس لي�صت ملكًا 

ل�صاحب القطيع، بما في ذلك الأرا�صي 

ل 
اّ
الم�صماة اأرا�صي دولة. ويحقاّ لمفت�س مخو

بذلك اأن يدخل اإلى اأي مكان وفي اأي وقت 

)�صوى داخل البيوت( للبحث عن الماعز، كما 

يحقاّ له اأن ي�صع يده على ''ماعز غير قانونية'' 

فيبيعها ب�صعر يحدده ممثل وزارة الزراعة، ثم 

ي�صترد �صاحب القطيع ثمن ماعزه بعد اقتطاع 

م�صاريف النقل والحيازة والبيع. وبموجب 

ن يخالفه 
َ
هذا القانون ُتفر�س عقوبة على م

ت�صل اإلى �صتة اأ�صهر �صجن، اأو غرامة تبلغ 

ر في �صنة 1948. وهناك عدد قليل من 
اّ
لم ُتهج

الحيوانات، وخ�صو�صُا الماعز والبغال، 

ا�صطحبها الالجئون معهم خالل نزوحهم، 

لكن يبدو اأن اأغلبية الماعز والحيوانات 

عرف 
ُ
الأُخرى بقيت في القرى المهجرة ولم ي

م�صيرها، وعنها كتب محمود دروي�س رائعته 

''لماذا تركت الح�صان وحيداً''.

بعد النكبة بقي في حيازة الفل�صطينيين 

الذي بقوا في وطنهم داخل الخط الأخ�صر ما 

ا الباقي 
اّ
يقارب 100.000 راأ�س ماعز،29 اأم

فتعر�س للتهجير والذبح، ول دليل على اأن 

ماعزاً �صوداء فل�صطينية انتقلت اإلى التربية في 

مزارع الم�صتوطنين اليهود. وعلى الرغم من 

النخفا�س الكبير في عدد الماعز وفي 

انت�صارها، فاإن �صحنات الكراهية النتدابية 

 ، ال�صهيونية �صد الماعز الفل�صطينية لم تخفاّ

واإنما ا�صتمرت بقوة اأكبر بعد اإقامة الدولة 

العبرية، وكان ''من ال�صعب اأن تجد نزعة 

لالنتداب البريطاني انتقلت ب�صال�صة اإلى 

اإ�صرائيل اأكثر من الكراهية العميقة للرعي غير 

المنظم، وخ�صو�صًا من طرف الماعز.''30

قانون العنزة ال�سوداء

�صناّ الكني�صت الإ�صرائيلي قانون ''حماية 

النبات – اأ�صرار الماعز''، في تموز/يوليو 

1950، وكان الهدف منه، مثلما جاء في 

ر�صالة وجهتها وزارة الزراعة الإ�صرائيلية اإلى 

لجنة القت�صاد التابعة للكني�صت، هو ''الق�صاء 

على قطعان الماعز المتنقلة''، والق�صد هو 

الماعز ال�صوداء.31 ولم يكن هذا القانون اإيذانًا 

ببداية عهد جديد في التعامل مع الماعز 

الفل�صطيني، واإنما كان ا�صتمراراً طبيعيًا 

للمواقف التي �صادت في اليي�صوف بهذا ال�صاأن، 

ولموقف النتداب البريطاني الذي تميز 
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الماعز والغنم؟''، بقي بال جواب، ك�صوؤاله 

التالي الذي لم يحَظ بجواب اأي�صًا: ''تداّعون اأن 

الماعز خربت النقب، األم يخطر في بالكم اأن 

ب النقب هو قلة الأمطار؟''36
اّ
ما خر

اأثار ال�صرح المرفق لقانون ''اأ�صرار الماعز'' 

حفيظة ع�صو الكني�صت المتدين اإلياهو 

جنحوف�صكي الذي �صكا من اأن ال�صرح لم ي�صتند 

وا 
اّ
اإلى التراث، واإلى ما جاء في الم�صناه: ''ل ترب

بهيمة نحيفة في اأر�س اإ�صرائيل''،37 ودعا اإلى 

تاأ�صيل القوانين على تراث الن�صو�س الدينية. 

ق 
َّ
وهو طبعًا، لم يكلف خاطره ل�صرح لماذا يطب

هذا التحريم اليهودي على العرب، وعلى العرب 

وحدهم.

ا المدير العام لوزارة الزراعة فبقاّ 
اّ
اأم

الح�صاة، وقال في جل�صة لجنة القت�صاد، التي 

ناق�صت قانون اأ�صرار الماعز في 

1950/6/20: ''مو�صوع الماعز هو مو�صوع 

جدي وخطير ول يمكن ال�صتهتار به. البلد 

اأ�سبح قفراً وخرابًا ب�سبب العرب وب�سبب 

الماعز. لقد تخل�سنا من العرب، وفي 

قدرتنا التخل�ص من الماعز.''38

جرت الم�صادقة النهائية على قانون 

''العنزة ال�صوداء'' نهائيًا بالقراءة الثانية 

والثالثة في 10 تموز/يوليو 1950. وخالل 

طرحه للقانون قال رئي�س لجنة القت�صاد، 

مناحم بدر: ''هدفنا عالج وباء الماعز المتنقلة 

التي لها �صلع كبير في اإبادة النبات وفي 

ن لعنة الإقفار. العنزة المتنقلة على عك�س 
اّ
تكو

الخراف وماعز البيت، تقتلع الجذر من كل 

ع�صب ونبات، وتق�صم وتعلك الأغرا�س وتق�صي 

عليها. وهكذا ل يمكن اأن نجد ما يمنع 

الفي�صانات وجرف التربة، كما اأن اأرا�صي 

خ�صراء تحولت اإلى رمل وحجر و�صحراء. ول 

يمكن وقف هذا الأمر، ول يمكن تطوير الزراعة 

150 ليرة، اأو كالهما.33

ُطرح قانون ''حماية النبات - اأ�صرار 

رف با�صم ''قانون العنزة 
ُ
الماعز''، الذي ع

 ال�صوداء''، في القراءة الأولى في

15 /1950/5، وقال وزير الزراعة دوف 

 يو�صيف في معر�س تقديمه للقانون، اإنه

جاء لمنع ''الأ�صرار الكثيرة في البلد، والتي 

خلاّفتها قطعان الماعز التي اأبادت كثيراً من 

النبات..''34

وجاء في ال�صرح المرفق بالقانون: ''وجود 

قطعان الماعز المتنقلة هو حجر عثرة كبير 

في طريق م�صروع غر�س الأ�صجار، والذي 

يجري تنفيذه هذه الأيام على نطاق وا�صع. 

فالقانون المطروح ي�صع تقييدات �صديدة على 

اإمكان تربية الماعز التي لي�صت ماعزاً بيتية، 

والتي ترعى عادة في قطعان متنقلة. 

�صمح بالرعي اإلاّ 
ُ
وبموجب قانون الغابات ل ي

بترخي�س، وهذا القانون يمنع ذلك حتى 

بترخي�س. وجميع التقييدات الواردة في 

القانون ل تنطبق على الماعز البيتية التي ل 

خطر منها.''35

فعاًل، وفي اليوم نف�صه، جرى بموازاة �صناّ 

قانون ''العنزة ال�صوداء'' تعديل قانون 

''ترخي�س الرعاة''، وهو قانون انتدابي �صاري 

المفعول منذ �صنة 1946، بحيث جرى �صطب 

كلمة ''ماعز''، والإبقاء على اإمكان الح�صول 

على ترخي�س لرعي الغنم. وت�صاءل ع�صو 

الكني�صت اأهارون ت�صيزلنج من حزب مبام 

الي�صاري ال�صهيوني: ''لماذا يحتاج الراعي اإلى 

ترخي�س؟ وهل ممار�صة الرعي بحاجة اإلى 

ترخي�س؟''، فرداّ عليه وزير الزراعة باأن الرعي 

في مناطق محددة بحاجة اإلى رخ�صة. غير اأن 

ال�صوؤال الذي طرحه ع�صو الكني�صت �صلومو 

ليفيه خالل النقا�س، وهو: ''لماذا التمييز بين 
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هدفت اإلى محو واإخفاء اآثار مئات القرى 

الفل�صطينية المهجرة، واإلى �صداّ الطريق نهائيًا 

روا قبل �صناّ 
اّ
على عودة الالجئين الذين ُهج

ين. الهدف الآخر لهذا 
َ
القانون بعام اأو عام

الزرع المهوو�س كان اإ�صفاء منظر اأوروبي 

م�صابه لما اعتادت عليه اأعين الم�صتوطنين 

ا الهدف الثالث فهو خلق 
اّ
القادمين من بعيد. اأم

وقائع على الأر�س، اإذ يهدف التحري�س اإلى 

تثبيت ال�صتيالء على الأر�س، وجعلها 

احتياطًا يمكن تحويل ا�صتعماله اإلى اأغرا�س 

الم�صروع الإ�صرائيلي ال�صهيوني في اأي وقت.

في البلد اإذا لم نوفر لها الحماية، واإذا لم نوفر 

بكثرة اأ�صجاراً واأغرا�صًا، وهاكم �صرطًا م�صبقًا 

لوفرة ال�صجر والغر�س وهو حمايتهما من كل 

ما يبيد النبات. الماعز المتنقلة تبيد النبات، 

ولهذا جاء القانون ليفر�س قيوداً �صديدة على 

تربيتها ورعيها.''39

كان ال�صبب المبا�صر ل�صناّ هذا القانون هو 

ت على اأغرا�س  اأن الماعز ال�صوداء انق�صاّ

�صجيرات ال�صنوبر التي غر�صها ''هكيرين 

هكييمت'' )ال�صندوق القومي اليهودي(، في 

اإطار حملة اإ�صرائيلية محمومة بعد النكبة 

حفل تد�سني م�رشوع منتزه كندا املقام على اأنقا�ص قرية عموا�ص.
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اأ�صجار ال�صنوبر الأوروبية كنوع من 

ال�صتعمار البيئي. لقد �صاد اإجماع في 

الموؤ�ص�صات ال�صهيونية على اأن وجود الغابات 

يمنع ''غزو اأرا�صي الدولة من طرف العرب''، 

ويبقيها في حيازة ال�صعب اليهودي ودولته 

الفتية.

لم تكترث الماعز ال�صوداء بهذا الم�صروع 

ال�صهيوني، واإنما راأت في اأغرا�س ال�صنوبر 

الغ�صة طعامًا لذيذاً فقامت بالتهامها بال 

همت العنزة، من طرف النخبة  تردد. وهكذا اتُّ

ال�صيا�صية وال�صتيطانية، باأنها لي�صت معادية 

للطبيعة فقط، بل لل�صهيونية اأي�صًا، مثلما 

و�صفها، في تلك الفترة، الكتاّاب وال�صحافيون 

وال�صيا�صيون وعامة ال�صعب والمخت�صون 

والدعاء اأن اإ�صرائيل تقوم بالتحري�س 

لأغرا�س بيئية مح�صة، مناٍف للحقيقة 

وللوقائع على الأر�س، فهو في الحقيقة 

م�صروع كولونيالي �صكاًل وم�صمونًا، اإذ جاء 

ال�صهيونيون باأ�صجار ال�صنوبر وغر�صوها 

بوح�صية في اأر�س ال�صنديان والزعرور والبطم 

والخروب والرمان والزيتون، وفي هذا يقول 

محمود دروي�س: ''اأُطلاّ على نور�س وعلى 

�صاحنات الجنود تغير اأ�صجار المكان..''. 

عتبر ا�صتبدال الم�صهد الفل�صطيني بم�صهد 
ُ
وي

كولونيالي غريب عن المكان من الخطوات 

الأولى التي قامت بها اإ�صرائيل بعد النكبة، 

وهو نوع من الإيكولوجيا الكولونيالية،40 

ففي المكان الذي ل تقام م�صتعمرة، ُتغر�س 

منتزه جبل الكرمل حيث ُغر�ست غابة اأ�سجار �سنوبر.
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كثير منها، بل ُطلب من الراعي اأن يبيع ماعزه 

اأو يذبحها، واإن لم يفعل هذا فاإن الدولة 

�صتقوم بذلك.

وماذا كان الرد؟ طبعًا الماعز لم تتكلم، 

فمع اأن الماعز الفل�صطينية، مثلما يقول 

الرعاة، ''�صاطرة وذكية''، اإلاّ اإنها ل تجيد 

ا الراعي الفل�صطيني 
اّ
الثغاء بلغة الب�صر. اأم

فيعتبر عالقته بالأر�س وبالماعز اأمراً لي�س 

بحاجة اإلى �صرح وتف�صير وتبرير، حتى اإن 

''الراوي'' الفل�صطيني الذي يكتب الأدب 

والتاريخ وال�صيا�صة والجغرافيا، ي�صرد ما عنده 

وفي خلفية ذهنه اأنه على حق يجب اأن ي�صفه 

غه. وق�صة 
اّ
ل اأن ي�صرحه وي�صاجل فيه وي�صو

الماعز هنا ل تختلف عن غيرها.. وفي راأيي، 

فاإن علينا اأن نكتب اأكثر وفي كل مجال كي ل 

ت�صيع الحكاية.

لكن ماذا كان راأي الموؤ�ص�صة العلمية 

الإ�صرائيلية؟ ففي نهاية المطاف ا�صتند 

القانون وا�صتندت الحملة �صد الماعز اإلى 

''معطيات علمية تجريبية'' عن ''اأ�صرار الماعز''. 

والمالحظ اأنه كان هناك تاأثير متبادل بين 

علماء �صهيونيين وبحاثين بريطانيين 

واأميركيين زاروا البلد واأعجبوا باإنجازات 

الم�صروع ال�صتيطاني الزراعي في فل�صطين، 

واأبدوا امتعا�صهم من الخراب الذي يحدثه 

الفل�صطينيون وماعزهم ال�صوداء،41 وكانوا 

�صهيونيين اأكثر من ال�صهيونيين.

جاءت الكتابة العلمية الإ�صرائيلية في هذا 

المو�صوع م�صبعة بالنحياز الأيديولوجي �صد 

اأهل البلد وماعزهم، وكتب اأ. ريفنبرغ، 

المحا�صر في علوم التربة، اأن ''اإ�صرائيل مثلما 

 ما كان يومًا 
ُ

نراها اليوم، ما هي اإلاّ خراب

بلداً مزدهراً. الت�صحر هو من فعل الب�صر، اإذ اإن 

الرعي الجائر اأدى اإلى تعرية الأر�س من 

وعلماء النبات والحيوان في اإ�صرائيل. ومن 

هنا جاء في ال�صرح المرفق بقانون ''العنزة 

ال�صوداء''، اأن الماعز الفل�صطينية هي عائق 

اأمام م�صروع غر�س الأ�صجار، ويجب اإزالتها 

عبر فر�س قيود �صارمة تجعل من الم�صتحيل 

تربيتها.

ة هو  لم يكن ق�صم اأغرا�س ال�صنوبر الغ�صاّ

ال�صبب الوحيد لموقف ال�صهيونية من الماعز 

ال�صوداء، ففي النقب على �صبيل المثال كان من 

النادر اأن تدخل الماعز الغابات القليلة 

الموجودة هناك، فهي كانت ترعى في الأر�س 

المفتوحة، ومع ذلك تركزت الحملة �صدها في 

النقب تحديداً، وب�صكل اأقل كثيراً في مناطق 

اأُخرى. وما اأزعج اإ�صرائيل حقًا هو اأن الماعز 

الفل�صطينية ُتعتبر اأكثر الحيوانات حاجة 

وقدرة على التنقل ودخول مناطق جديدة، 

فحاجتها اإلى الطعام وال�صراب تجعلها تتنقل 

با�صتمرار، ومع الماعز ياأتي الرعاة 

وعائالتهم، وهذا تحديداً ما اأثار غ�صب 

ال�صهيونية على الماعز )وعلى اأ�صحابها(، 

لأنها ع�صية على ال�صبط ال�صلطوي، وغير 

ملتزمة بالحدود ال�صيقة التي ر�صمتها 

ال�صهيونية للوجود الفل�صطيني ولحيواناته 

الأليفة. لذلك، كان الهدف هو الق�صاء على 

العنزة الفل�صطينية تمامًا كي يلزم الفل�صطيني 

الذي بقي في وطنه حدوده.

من وجهة نظر الراعي الفل�صطيني وعنزته 

الفل�صطينية، فاإنهما لم يدخال اأر�صًا لي�صت 

لهما، ولم يجتازا اأي حدود، فهما لم يذهبا 

اإلى اأغرا�س ال�صنوبر، واإنما هي التي جاءت 

اإليهما وغزت اأر�صهما. كما اأن اأحداً لم يطلب 

منهما اأن يبتعدا عن اأغرا�س الأ�صجار اإلى 

مكان اآخر، اأو اإلى غابة اأو حر�س اآخر لي�س 

فيهما اأغرا�س جديدة، وهي اأماكن كان هناك 
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مع ت�صديد الم�صايقات على الماعز 

واأ�صحابها وانخفا�س اإنتاج حليب الماعز، 

دخل اإلى �صوق الطعام الفل�صطينية في الداخل 

حليب الأبقار الذي كان هام�صي ال�صتهالك 

طوال فترة النتداب، اإذ منذ البداية كان هناك 

رف�س ونفور من هذا الحليب الدخيل وغريب 

الطعم. واأذكر جيداً كيف كانت والدتي تجبرني 

على ال�صتيقاظ مبكراً ل�صراء الحليب من 

قت  فاّ ُ
جارتنا التي امتلكت عنزة وبقرة، فاإذا و

وجئت بحليب ماعز كانت العائلة تتمتع 

ا اإذا تاأخرت قلياًل، وو�صلت بعد اأن 
اّ
ب�صربه، اأم

يكون حليب الماعز قد نفد، وجئت البيت 

بحليب البقر غير المرغوب فيه، كانت والدتي 

تقابلني بفتور، وكان والدي ي�صرب الحليب 

بنفور، واأحيانًا يرف�س �صربه متقززاً.

رابطة عزيزة

في �صنة 1948، بداأت اإ�صرائيل با�صتيراد 

ماعز اأبي�س �صوي�صري من ف�صيلة ''�صانين''، 

للتربية في �صاحات البيوت وعلى اأ�صطح 

المنازل، وهذه الماعز لم تخرج اإلى المراعي 

لأنها لم تكن كالماعز ال�صوداء معتادة خالل 

اآلف الأعوام على طبيعة فل�صطين واأجوائها 

الحارة.44

لقد جرى توزيع الماعز الأبي�س في 

الم�صتعمرات الزراعية وحتى في المدن، 

وا�صُتغلت كم�صدر لإنتاج الحليب في فترة ما 

ي�صمى التق�صف القت�صادي بعد اإقامة الدولة 

العبرية. وبعد انت�صار تربية العنزة البي�صاء، 

اأقيمت ''رابطة عزيزة'' التي جمعت نحو 

ي الماعز البي�صاء. 
اّ
12.000 ع�صو من مرب

مين على الرابطة �صموئيل 
اّ
وكان من القي

�صاينرمان، والد اأريئيل �صارون.45 وكان هدف 

الرابطة ت�صجيع اليهود الإ�صرائيليين على 

الغطاء النباتي، واإلى اأن تتعر�س التربة 

لأنواع التاآكل كافة. لقد جرى ن�صيان 

ال�صتثمار البارع للمياه، والذي كان متاّبعًا 

في العهد القديم، واأ�صاب الخراب موارد المياه 

وو�صائل الري اإلى اأن عاد ال�صتيطان اليهودي 

بعد مرور 2000 عام.'' واأ�صاف ريفنبرغ: 

''اإنهم ]الفل�صطينيون[ من �صنع ال�صحراء لأنهم 

�صمحوا لخرافهم غير ال�صارة وماعزهم 

الموؤذية باإتالف الغطاء النباتي عبر رعي 

جائر ووح�صي.'' لقد كان هذا هو الراأي ال�صائد 

لدى الموؤ�ص�صة العلمية الإ�صرائيلية، ولم ي�صدر 

عنها حتى نهاية �صبعينيات القرن الع�صرين 

اأي درا�صة اأو موقف ي�صتاأنفان اأو ي�صككان في 

ال�صيا�صة الر�صمية، وفيما �صاد الراأي العام من 

معتقدات و�صلت اإلى حد اعتبار الماعز ال�صوداء 

''عدو الجمهور رقم واحد''. وكان هناك اأي�صًا 

بع�س ال�صائعات باأن عالمًا زراعيًا مهمًا له 

راأي مختلف ويعتقد اأن الماعز مفيدة جداً 

للبيئة وللغابات، اإلاّ اإن اآراءه بقيت �صفوية.42

بعد �صناّ القانون فوراً، وفي ال�صنة نف�صها 

)1950(، قامت وزارة الزراعة الإ�صرائيلية 

باإح�صاء الماعز في التجمعات ال�صكانية في 

الداخل الفل�صطيني، و�صملت ال�صتمارات التي 

ا�صتعملتها الوزارة لهذا الغر�س خانة لعدد 

الماعز في كل بلدة، وخانة اأُخرى لعدد الماعز 

التي يجب الق�صاء عليها، وكانت الخانتان 

مت�صاويتين، اإذ بلغ عدد الماعز في قرى 

الجليل الغربي مثاًل 21.000 راأ�س، وعدد 

الماعز المعدة لالإبادة 21.000 اأي�صًا. وجاء 

في اإح�صاء الإبادة هذا اأن عدد الماعز في 

ابة 
اّ
عيلبون و�صخنين هو 1914 راأ�صًا، وعر

ا 1768، وهذه 
اّ
1370، ويركا 1764، ومعلي

القوائم التي اأعدتها الوزارة الإ�صرائيلية ت�صمل 

المناطق والبلدات العربية الفل�صطينية كافة.43
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ي الأر�س من كل ما عليها من زرع 
اّ
فهي تعر

ل الأرا�صي 
اّ
و�صجر، وتترك خلفها الخراب وتحو

الخ�صراء اإلى قفر من تراب وحجر ورمل.47

فعلى �صبيل المثال، جاء في �صحيفة 

''دافار'' )1964/6/4( المرتبطة بحزب مباي، 

اأن ''الماعز البي�صاء مدللة اأكثر من الماعز 

ال�صوداء التي عند العرب والبدو، واأن عنزة 

�صانين هي حيوان بيت عادي، وتقتات على 

الأع�صاب في محاذاة البيوت، ورمزها هو 

ة 
اّ
الوتد والحبل المربوطة به، وهي مدر

للحليب، وت�صل غلاّتها اإلى اأكثر من 1000 لتر 

�صنويًا.'' وجاء في تقرير ال�صحيفة اأي�صًا: ''هذه 

العنزة تتجاوب مع الهتمام بها وتدليلها، 

فهي تلح�س �صاحبها وتحتك به وتحملق اإليه 

وتثغي بنعومة ب�صوتها.''48

�صحيفة ''معاريف''، من جهتها، ن�صرت في 

1953/8/30، تقريراً بعنوان ''عنزات 

اإ�صرائيل تلتئم في الكلية''،49 و�صفت فيه 

معر�س الماعز الذي نظمته ''رابطة عزيزة''، 

و�صارك فيه كثيرون من كل �صوب، وبرز فيه 

اأن تربية الماعز البي�صاء �صارت حالة �صعبية 

بين الم�صتوطنين اليهود في فل�صطين، اإذ ''تجد 

مدير فرع بريد وعنزَتيه.. والمو�صيقار من تل 

اأبيب الذي و�صع على اأجرا�س عنزاته المدللة 

اأجرا�صًا مو�صيقية تدندن.. وعنزات �صابة يمنية 

الأ�صل من حي الفقر.. وكانت ذروة المعر�س 

فوز التي�س 'تي�س' ببطولة كمال الأج�صام 

للماعز الأبي�س.''

وكان للت�صييق على الماعز ال�صوداء من 

جهة، ودعم وحتى تمويل تربية الماعز 

البي�صاء من جهة اأُخرى، اأهداف تتعلق 

بالمناف�صة القت�صادية، عالوة على الأهداف 

الأُخرى. فال�صيا�صة الر�صمية للدولة كانت تقوم 

على تقوية الزراعة اليهودية وتعزيز ارتباط 

ة للحليب، في 
اّ
تربية العنزة البي�صاء المدر

بيوتهم ل�صمان غذاء اأ�صا�صي ودخل اإ�صافي. 

وقامت الرابطة بالدعوة اإلى ''تعميق محبة 

�صفت باأن 
ُ
الماعز''، البي�صاء طبعًا، والتي و

''تربيتها �صهلة وغلاّتها كبيرة.'' وبلغ عدد 

الماعز البي�صاء في �صنة 1960، نحو 

4632.000 حظيت بالرعاية والدعاية 

الإيجابية من الدولة ومن الراأي العام.

�صفت الماعز البي�صاء الأوروبية الأ�صل 
ُ
و

ة للحليب ال�صحي 
اّ
باأنها مهذبة وجميلة ومدر

وباأنها غير موؤذية، وبقي اأن يقولوا اإنها 

متح�صرة مع اأن الأو�صاف التي ُنعتت بها 

لي�صت بعيدة عن ذلك. وفي المقابل، جرى 

ت�صوير الماعز ال�صوداء الفل�صطينية باأنها 

�صمطاء ومارقة و�صيئة الخلق وغير من�صبطة 

تاأكل الأخ�صر والياب�س، وباأنها عدوة الطبيعة 

وم�صرة للبيئة، ورعيها رعي جائر ومنفلت، 

العنزة البي�ساء. 
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اإنها ا�صتهوت العنزة ال�صوداء فاقتحمت ال�صياج 

والتهمتها وق�صت عليها.'' وجاء في المقالة 

بعدها: ''مع ذلك، وبعد التقلبات ال�صيا�صية 

التاريخية واختفاء الماعز )1948(، اأ�صبحت 

النار هي �صاحبة ال�صدارة في التهام 

الغابات. الماعز اختفت من تلقاء ذاتها، فبعد 

اأن ترك مئات الآلف من العرب البلد، 

انخف�صت اإلى حد اأدنى قطعان الماعز فيه، 

وعليه، خفاّت كثيراً المخاطر على غاباتنا من 

 على اأربع. الماعز اختفت، لكن 
اّ

تلك التي تدب

الحرائق ما زالت تندلع وتلتهم مئات اآلف 

الأ�صجار..''. ولم تحاول ال�صحيفة اأن تربط بين 

اختفاء الماعز وزيادة الحرائق.

لم تكن �صحيفة ''دافار'' التابعة لحزب 

مباي اأقل حدة في موقفها من الماعز 

ال�صوداء، فن�صرت في 12 تموز/يوليو 1974، 

مقالة بعنون ''الماعز ال�صوداء ُتفني ول 

َتفنى''،52 جاء فيها اأن ''الماعز ال�صوداء في 

الأعوام الأولى للدولة كانت تلتهم كل ورقة 

خ�صراء على الأ�صجار وال�صجيرات، بحيث اإنها 

ق�صـت على الغابة وقزاّمتها.. ومع الوقت 

زادت الرقابة واأُغلقت الأرا�صي اأمام العنزة 

المدمرة، وهكذا ا�صتعادت الغابة الطبيعية 

عافيتها وعادت وانتع�صت.. لكن الدولب 

انقلب بعد حرب الأيام ال�صتة، اإذ دخلت 

قطعان ماعز من ال�صفة الغربية و�صيناء بعد 

اأن ا�صتنفدت ا�صتغالل جميع المراعي خلف 

الخط الأخ�صر.. وال�صرر على المراعي في 

اإ�صرائيل كبير جداً. وبما اأن اإ�صرائيل تقع على 

طرف ال�صحراء، فاإن اإلحاق ال�صرر بالنباتات 

ع عملية الت�صحر. المزارعون اليهود 
اّ
ي�صر

يوؤجرون المراعي للعرب، بما يتناق�س 

وقوانين اإدارة اأرا�صي اإ�صرائيل، وماعز العرب 

تلتهم الأع�صاب.''

الم�صتوطنين بالأر�س التي جرى ال�صتيالء 

عليها، في مقابل نزع ارتباط الفل�صطينيين 

باأر�صهم، ودفعهم اإلى �صوق العمل الماأجورة 

في الزراعة وال�صناعة والبناء لدعم القت�صاد 

الإ�صرائيلي، وهو ما ان�صجم تمامًا مع م�صادرة 

الأر�س والموا�صي من الفالحين والبدو. ومع 

ذلك تبقى ''الأهداف التجارية ثانوية ن�صبة 

للـهاج�س ال�صهيوني الحقيقي: ال�صيطرة 

الكاملة على الأر�س عبر تقييد حركة 

الفل�صطينيين فيها.''50

وفي مقابل الترويج للماعز البي�صاء 

الأوروبية كانت التغطية ال�صحافية التي 

حظيت به الماعز ال�صوداء الفل�صطينية ''�صيئة 

للغاية''، اإذ ن�صرت �صحيفة ''حيروت'' في 

1959/3/31، الناطقة بل�صان حزب حيروت 

اليميني الذي انبثق منه حزب الليكود الحالي، 

مقالة بعنوان ''الماعز والنار اآباء ال�صرر 

بالغابة الإ�صرائيلية''.51 وجاء في المقالة اأن 

''الكبار في ال�صن يهوداً وعربًا، رجال 

الم�صتعمرات الأولى والم�صناّين في القد�س 

والخليل و�صفد، يذكرون اأنه قبل ثالثة اأجيال 

امتالأ البلد من الجليل حتى جنوبي الخليل 

بغابات كثيفة لأ�صجار ال�صنديان والبطم 

القديمة. اأين اختفت هذه الغابات؟'' والجواب 

في المقالة: ''العنزة الر�صيقة والجميلة هي 

الم�صوؤولة عن خراب وفناء مناطق وا�صعة 

كانت جنَة عدن مزدهرًة على الأر�س، 

وحولتها هذه العنزة اإلى �صحراء �صخرية 

قاحلة.'' واأ�صاف �صاحب المقالة: ''اإلى جانب 

فني نبات بلدنا، زاد 
ُ
ال�صيطان الذي يم�صغ وي

ا�صتعمال ال�صجر للفحم، وخ�صو�صًا مع ارتفاع 

عدد ال�صكان. واإذ يحاول 'هكيرين هكييمت' 

اإعادة الخ�صار اإلى �صفوح جبالنا، فاإن 

الأغرا�س الغ�صة لم تكن �صالحة للفحم، اإلاّ 
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اأقام وزير الزراعة الإ�صرائيلي اأهارون اأوزان 

لجنة م�صتركة لوزارة الزراعة ودائرة اأرا�صي 

اإ�صرائيل و�صلطة المحميات الطبيعية للبحث 

في ال�صبل لحماية ''الأرا�صي المفتوحة''.56 

وتراأ�س اللجنة الجنرال المتقاعد مئير زوريع، 

المدير العام لدائرة اأرا�صي اإ�صرائيل، و�صارك 

فيها الجنرال اأبراهام يافيه، رئي�س �صلطة 

حماية الطبيعة. واأنهت اللجنة اأعمالها في 

ت�صرين الأول/اأكتوبر 1976 بقرار اإقامة 

وحدة خا�صة ا�صمها ''الدوريات الخ�صراء'' 

لحماية ''الأرا�صي المفتوحة'' من الغزو 

وال�صتيالء.

اأخذت ''الدوريات الخ�صراء'' دفعة قوية مع 

تعيين اأريئيل �صارون وزيراً للزراعة في �صنة 

1977، وذلك بعد و�صول الليكود اإلى الحكم. 

وكانت ''القيادة العليا'' الفعلية للدوريات 

مكونة من اأربعة اأ�صخا�س هم الجنرال 

المتقاعد اأريئيل �صارون، وزير الزراعة، 

والجنرال المتقاعد اأبراهام يافيه، مدير �صلطة 

المحميات الطبيعية التي اأ�صبحت الدوريات 

خا�صعة لها ر�صميًا، وال�صابط المتقاعد األون 

غاليلي، قائد ''الدوريات الخ�صراء''، وهليل 

اأديري، م�صت�صار وزير الزراعة لل�صوؤون 

الخا�صة.57

لم يكن اختيار األون غاليلي لقيادة 

الدوريات م�صادفة، واإنما جاء لأنه �صاحب 

خبرة بتهجير البدو، وكان ذلك في الفترة التي 

تلت مقتل ال�صابط يائير بيليد، قائد �صرية 

المظليين في المنطقة الجنوبية. فقد كان بيليد 

ي�صير وحيداً خالل مناورة �صحراوية في �صنة 

جدت جثته فيما بعد في منطقة 
ُ
1959، وو

ُتليالت العنب في وادي الحرائق جنوبي 

جهت اأ�صابع التهام اإلى القبائل 
ُ
�صبيطة، وو

البدوية الموجودة في جبل النقب جنوبي بئر 

جرنال يعلن احلرب

في منت�صف �صبعينيات القرن الما�صي 

مرت فل�صطين بحالة قحط وانحبا�س لالأمطار، 

فتوجه اأ�صحاب قطعان الماعز بموا�صيهم نحو 

ال�صمال. و�صادفت تلك الفترة يوم الأر�س في 

�صنة 1976، غير اأن التحري�س زاد في اأن 

العرب في الجليل والمثلث والنقب يغزون ما 

ي�صمى اأرا�صي الدولة،53 حتى اإنهم يتلقون 

دعمًا عربيًا من دول الخليج ومن منظمة 

التحرير ل�صراء الأرا�صي وال�صيطرة عليها، كما 

اأن الماعـز ''تعيـث ف�صاداً في الأر�س''، وتخرب 

الطبيعة والبيئة وتدمر الزراعة في 

الم�صتعمرات الزراعية على طول البلد 

وعر�صه.54

وفي ملحق يوم الجمعة، في 

1976/3/19، ن�صرت �صحيفة ''دافار'' تقريراً 

مطوًل بعنوان ''الزحف البدوي نحو 

ال�صمال''،55 �صرحت فيه اأن الماعز هي ال�صبب، 

واأ�صافت: ''عندنا كل �صيء م�صموح، ول يوجد 

�صلطة للقانون، فالبدو يحرقون ويقطعون 

ويبيدون.. ففي كل بيارة �صرقي اأ�صدود، 

اكيات واأكواخ ]....[، بما في 
اّ
تختفي خيام وبر

ذلك، خزانات مياه �صم�صية، وفي اأحد المواقع 

راأينا خيامًا يرعى �صاكنوها قطعانهم.'' ودقت 

''دافار'' ناقو�س الخطر م�صتنجدة بما جاء في 

''�صفر الق�صاة''، الإ�صحاح ال�صاد�س، الآية 5: 

''كانوا ي�صعدون بموا�صيهم وخيامهم 

ويجيئون كالجراد في الكثرة ولي�س لهم 

ولِجمالهم عدد، ودخلوا الأر�س لكي 

يخربوها.'' واأمام هذا ''الخراب'' كله اقترحت 

ق قانون العنزة ال�صوداء 
اّ
''دافار'' حاًل: ''لو ُطب

مثلما يجب لختلف الو�صع كثيراً.''

في ظل ال�صرخات التي ازدادت في �صنة 

1976، ب�صاأن ال�صتيالء على اأرا�صي الدولة، 
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وزير الزراعة �صارون. وعلى الرغم من كثرة 

المهمات من هدم البيوت واإبادة المحا�صيل، 

فاإن محور عملها كان مالحقة الماعز ال�صوداء 

والرعاة واأ�صحاب القطعان.

ففي اأيلول/�صبتمبر 1978، اأعلن الجنرال 

يافيه الحرب على الماعز ال�صوداء، وجاءت 

اأقواله في �صحيفة ''هاآرت�س'' وا�صحة: 

''�سنمحو الماعز عن وجه االأر�ص، وفي 

مقدمها قطعان الماعز التابعة للبدو في 

الجنوب، والتي و�صلت اإلى اأكثر من 

100.000 راأ�س.'' واأو�صح اأنه يريد ''م�صاعدة'' 

البدو في التخل�س من الماعز، واأن الحكومة 

خلقت نق�صًا في لحم الماعز من خالل منع 

ال�صتيراد، لت�صجيع بيع القطعان للذبح.61

بداأت الدوريات الخ�صراء عملها في بداية 

�صنة 1977، وتميز ن�صاطها الإرهابي بطرق 

''غير اعتيادية'' في ثالثة مجالت: الحيوان 

والبيت والنبات، اإذ قامت بمالحقة الما�صية 

العربية، وبهدم البيوت واقتالع الخيم، واإبادة 

المحا�صيل الزراعية عبر تجريف الأر�س ور�ساّ 

مبيدات الزرع بالطائرات. والهدف هو طبعًا 

محا�صرة الوجود العربي الفل�صطيني واإجبار 

النا�س على الرحيل من اأر�صهم وح�صر اأنف�صهم 

في اأ�صغر رقعة اأر�س ممكنة، وذلك وفقًا لمبداأ 

ال�صهيونية ال�صتراتيجي: ''اأر�س اأكثر وعرب 

اأقل.'' ولعل ال�صبب الرئي�صي في اإقامة هذه 

الدوريات الخا�صة هو الإ�صراع في عملية 

محا�صرة الوجود وال�صتيالء على الأرا�صي، 

فهذه الدوريات ل تكترث كثيراً باللتزام 

بالقانون، وهي اأكثر ''نجاعة'' من ال�صرطة 

لأنها ت�صتقي �صالحياتها من م�صادر وجهات 

كثيرة مجتمعة، الأمر الذي يزيد في ''اأ�صباب'' 

مالحقتها للنا�س ولموا�صيهم، فمجالتها 

اأو�صع ورقابتها غير قائمة عمليًا.

ال�صبع.58 وفي تلك الفترة كان الجنرال يافيه 

قائداً للمنطقة الجنوبية، فعمل على ا�صتغالل 

الحادث للقيام بعملية تهجير على نطاق وا�صع 

اأُطلق عليها ا�صم ''عملية هاجر''، واأوكل اإلى 

األون غاليلي الذي كان �صابطًا في وحدة 

المظليين 890، مهمة تنفيذ تهجير ع�صيرة 

ال�صراحين، وهي اإحدى ع�صائر قبيلة العزازمة 

التي هي من اأكبر قبائل النقب. وبعد قيام 

هما ب�صلوعهما في  الجي�س باإعدام �صابين اتُّ

الحادث، قام غاليلي ووحدته الع�صكرية 

بال�صيطرة على اآبار المياه وتلويثها 

بال�صولر،59 ومن هنا جاء ا�صم العملية 

لرتباطها بتراث اأمنا هاجر التي كانت تبحث 

عن بئر ماء في ال�صحراء. وكانت نتيجة 

العملية تهجير الآلف من النا�س اإلى �صيناء 

والأردن، وقد فاخر غاليلي بدوره في العملية 

التي غيرت الحالة الديموغرافية في النقب، 

لكنه ادعى باأنهم لم يحرموا الأطفال والن�صاء 

من �صرب الماء، واإنما حرموا ''فقط'' الرجال 

والماعز منه.60

ومع اأن ''الدوريات الخ�صراء'' كانت تتبع 

ر�صميًا ''�صلطة حماية الطبيعة''، اإلاّ اإنها و�صعت 

�صالحياتها ومجالت عملها ب�صرعة وب�صكل 

وا�صع، لتقدم خدماتها لعدد من الأج�صام 

والأطراف التابعة للدولة ولالأمة اليهودية، 

ا�صتناداً اإلى مجموعة من القوانين والأنظمة 

والأوامر، وفي مقدمها اأنظمة الطوارىء 

النتدابية. وقدمت الدوريات خدماتها 

الخا�صة اإلى وزارات الزراعة والبيئة والأمن 

الداخلي والأمن والداخلية، وكذلك اإلى 

منظمات مثل ''هكيرين هكييمت'' والوكالة 

اليهودية و�صلطة حماية الطبيعة وغيرها، 

وخ�صعت مبا�صرة ل�صلطة المحميات الطبيعية 

ولرئي�صها الجنرال اأبراهام يافيه، ومن خلفه 
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ويروي البدو ق�ص�س فظائع الدوريات التي 

ا 
اّ
حتى لو كان ن�صفها �صحيحًا، فاإن ذلك مم

ترتع�س له الأبدان.''63

كانت عمليات الدوريات الخ�صراء تبداأ 

بالنق�صا�س على الراعي وقطيعه، بتهمة 

الوجود غير القانوني، فتقوم بتحميلها على 

�صاحنة، ويجري نقلها اإلى كارنتينا بئر ال�صبع 

حيث تتم عملية ف�صل ''عن�صري حيواني'' بين 

الماعز والغنم، ثم تباع الماعز للذبح، ويحدَّد 

ال�صعر في المزاد العلني اأو بقرار من موظف 

وزارة الزراعة، وهو في جميع الأحوال يتراوح 

دفع المبلغ 
ُ
بين ربع وثلث ال�صعر في ال�صوق. وي

اإلى �صاحب الماعز، عادة بعد ثالثة اأ�صهر 

وبعد خ�صم تكلفة النقل اإلى الكارنتينا 

ا الأغنام 
اّ
والمكوث والطعام وعملية البيع، اأم

فيحقاّ ل�صاحب القطيع ا�صتالمها بعد اأن يدفع 

�صرعت الدوريات في تاأدية المهمة، وطلبت 

من البدو في النقب ت�صجيل الغنم والماعز، 

ومنحتهم مهلة ق�صيرة �صجلت خاللها نحو 

65.000 راأ�س غنم، ونحو 23.000 من 

روؤو�س الماعز. وفي لقاء مع الجنرال اأبراهام 

يافيه، طالب اأهل النقب بتمديد فترة الت�صجيل، 

فرف�س الطلب قائاًل: ''كان لديكم وقت كاٍف 

للت�صجيل''، وهكذا اأ�صبحت ع�صرات الآلف من 

الماعز بحكم غير القانونية، ب�صبب وجودها 

وعدم ت�صجيلها.62

ارتكبت الدوريات الخ�صراء جرائم كثيرة 

في حملتها على الفل�صطيني وبيته وما�صيته. 

وقد كتب ال�صحافي مردخاي اإرت�صيالي، 

مرا�صل �صحيفة ''هاآرت�س'' في النقب: 

''الدوريات الخ�صراء تتبع �صيا�صة اليد 

الحديدية.. قطعان الموا�صي ت�صاد وتباع.. 

اأفراد من الدورية اخل�رشاء االإ�رشائيلية يعتدون على حمتجني يف قرية اخلان االأحمر يف النقب يف 2018/10/17.
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المفلوحة بمبيدات الزرع ال�صامة وحرث 

الأرا�صي المزروعة بالمحا�صيل.''66

وو�صف المرحوم اإميل توما، في كتابه 

''طريق الجماهير العربية الكفاحي في 

اإ�صرائيل'' ال�صادر في �صنة 1982، الدوريات 

الخ�صراء باأنها ''قوات �صدامية لطرد العرب 

مـن بعـ�س اأرا�صيهـم ومـراعي موا�صيهم، 

وبخا�صة في النقب.. ومرة اأُخرى ك�صف 

ال�صهيونيون حقيقة هذه القوة التي تهاجم 

العرب في النقب وفي غير النقب، فت�صادر 

موا�صيهم وتقتلع م�صاكنهم )في النقب( بذريعة 

حماية البيئة وتطبيق قوانين البالد.'' واأورد 

توما اأي�صًا: ''من المفارقات الميلودرامية 

)الدرامية الم�صحكة( اأن الراب الأ�صكنازي 

الأعلى �صلومو غورين وجد من ال�صروري اأن 

غ ن�صاط هذه الدوريات من 
اّ
�صدر فتوى ي�صو

ُ
ي

منطلقات دينية – هي �صهيونية، وجاء في 

فتواه اأن حماية المراعي هي اأ�صا�س قيام 

ال�صتيطان في البالد، وبقاء ال�صتيطان في 

البالد منوط بالمراعي.'' واأ�صاف: ''وح�صية 

هذه الدوريات اأدت اإلى ماآ�ٍس اإن�صانية تج�صدت 

في اقتالع عائالت عربية من بيوتها 

وجذورها.. وفي �صقوط �صحايا ب�صبب �صلوك 

هذه الدوريات.''67

ا المحا�صر التقدمي غادي الغازي فحلاّل 
اّ
اأم

في مقالته ''مالحظات على الطبيعة 

ا�صها''، الدوريات الخ�صراء 
اّ
الكولونيالية وحر

ودورها، فكتب قائاًل: ''الدوريات الخ�صراء هي 

تعبير وا�صح عن 'الإيكولوجيا الكولونيالية'، 

اأوًل: لأن عملها يخت�س بالطبيعة الم�صادرة 

نها من تو�صيع  والموؤممة، الأمر الذي مكاّ

�صالحياتها ومداّها، فهي تتعامل مع 

'الحرا�صة' و'الطبيعة' بالمفهوم الوا�صع بما 

عداّ 
ُ
ي�صمل ال�صكان )ب�صراً وحيوانات(. وعليه ل ي

تكاليف النقل والمكوث والطعام. والفرق هنا 

جدت في مكان ممنوع عليها 
ُ
هو اأن الخراف و

ا الماعز فمجرد وجودها في قيد 
اّ
دخوله، اأم

الحياة ممنوع بتاتًا، والقانون ي�صمح 

بم�صادرتها وبيعها من دون �صوؤال. وقد حملت 

ال�صاحنات في اأحيان كثيرة اأ�صعاف �صعتها 

من روؤو�س الما�صية، فمات كثير منها ب�صبب 

ال�صغط والحر ال�صديد.64

بعتها الدوريات  ومن الأ�صاليب التي اتاّ

مي الأغنام ال�صالة؛ 
ُ

الخ�صراء مطاردة ما �ص

ومن اأجل جعل الأغنام ''�صالة'' كانت 

الدوريات تنق�ساّ على الرعاة وعلى القطيع، 

محدثة اأكبر قدر من ال�صجيج، من خالل 

عربات الجيب والأ�صلحة، فتطلق النار في 

الهواء وتلقي قنابل الدخان والقنابل ال�صوتية 

لإفزاع الأغنام وتخويفها ودفعها اإلى الفرار 

في جميع التجاهات. وكانت ''ال�صاعات 

التالية لهذه الهجمات تتحول اإلى �صباق مع 

الزمن من طرف الراعي وعائلته لجمع اأكبر 

قدر من الأغنام 'ال�صالة' قبل اأن ت�صل اإليها 

الدوريات الخ�صراء.''65

في كتابه ''بدو النقب: قرن من ال�صيا�صة 

والمقاومة''، كتب ابن النقب الدكتور من�صور 

ن�صا�صرة عن الـدوريات الخ�صـراء: ''اأُقيمت 

هذه الدوريات من اأجل حماية اأرا�صي الدولة 

من البدو، وكانت الن�صاء البدويات ت�صميها 

الدوريات ال�صوداء. وفي العادة ياأتي اأفراد 

الدوريات لمحاربة ما ي�صمى ت�صلل البدو، 

ولتقلي�س عدد القطعان من اأجل وقف الرعي 

الجائر. لقد �صادرت الدوريات القطعان، 

وهدمت خيم البدو، وبررت ممار�صاتها �صدهم 

بالدعاء اأنهم يخربون البيئة بماعزهم 

ال�صوداء، كما قامت بت�صديد الخناق على 

الأفراد والقبائل وهدم المنازل ور�ساّ الأرا�صي 
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�صارك فيها اأفراد من دائرة اأرا�صي اإ�صرائيل 

ومن الدوريات الخ�صراء ومتطوعون ومركبات 

كثيرة، وا�صتمرت عدة اأيام. وو�صفت 

''معاريف'' الحملة باأنها ''من اأو�صع الحمالت 

�صد غزو قطعان البدو لأرا�صي الدولة في 

الجنوب''، وباأنها ا�صتهدفت اإبعاد قطعان ماعز 

دخلت من �صيناء ومن ال�صفة الغربية، 

وم�صادرة قطعان لبدو النقب.70

كان للدوريات الخ�صراء دور مدمر في 

منطقة النقب، اإذ �صاهمت في هدم اآلف 

المنازل وفي اقتالع اآلف الخيام وترحيل 

اآلف العائالت وم�صادرة ع�صرات الآلف من 

روؤو�س الماعز، وحرمان الآلف من لقمة 

العي�س واأ�صلوب الحياة. وب�صبب هذه الدوريات 

كان النا�س ياأخذون في الح�صبان اأن هدم 

الدور اآٍت ل محالة، فيبنون م�صاكنهم باأقل 

ا�صتثمار ممكن عبر �صف حجارة البلوك بال 

اأعمدة اأ�صمنتية وب�صقف من األواح الق�صدير، 

ويبقون في الخيام. وكانت الفرحة لدى ميالد 

''ال�صخل'' تمتزج بالقلق اإزاء م�صيره على يد 

الدوريات. ومثلما قال ال�صاعر: فللموت تغذو 

الوالداُت �صخاَلها // كما لخراب الدور ُتبنى 

الم�صاكُن''.71

نقا�ص و�سكوك

في حزيران/يونيو 1974، ظهرت على 

ا�صتحياء اأول عالمة ا�صتفهام عن دور الماعز 

ال�صوداء. ففي اإطار يوم جودة البيئة، عقد ق�صم 

علم النبات في الجامعة العبرية ندوة بعنون: 

''العنزة ال�صوداء: خطر على الحر�س الطبيعي؟'' 

وذلك، مثلما قيل، بعد الزيادة الملحوظة التي 

طراأت على قطعان الماعز في الأعوام الأخيرة. 

ودعت الجامعة العبرية الجمهور اإلى ال�صتماع 

اإلى علماء الق�صم واإلى ممثلي �صلطة المحميات 

 بهوؤلء الأخيرين عماًل م�صروطًا يندرج 
اّ

الم�س

في اإطار ال�صتعمال الم�صروع للعنف �صد 

المواطنين، واإنما خطوات ل بد منها لحماية 

'الطبيعة القومية'، من اأجل ال�صتعمال 

الم�صتقبلي. وثانيًا: هي با�صمها )الدوريات( 

وباأو�صافها في ال�صحافة )�صباب مثالي( 

وبطريقة عملها )م�صادرة �صريعة لقطعان 

الما�صية لي�س دائمًا ب�صكل قانوني( تج�صد 

في�س �صالحيات، وتخمة للقوة تتميز بها 

الممار�صات ال�صلطوية في مناطق التخوم 

الكولونيالي.. حيث يجري تعطيل الرقابة 

والأنظمة القائمة للحاجة الملحة اإلى اإجراءات 

حازمة وحا�صمة )في مناطق التخوم(.'' 

واأ�صاف الغازي: ''هذه دوريات للمحافظة على 

اأرا�صي الأمة، والمق�صود بم�صطلح المناطق 

المفتوحة، لي�س بمفهومه البيئي بل 

الكولونيالي، اأنها 'مناطق مفتوحة لال�صتيطان 

والتملك'.''68

وجدت مالحقة الماعز ال�صوداء من طرف 

الدوريات الخ�صراء اأي�صًا تعبيراً عنها في 

رواية ''ماعز''، للكاتبة الإ�صرائيلية دانيئال 

كارمي،69 والتي تحكي ق�صة ثالثة اإ�صرائيليين 

''عاديين'' �صكنوا في كوخ في النقب للعمل في 

القب�س على قطعان الماعز ال�صوداء 

وم�صادرتها ونقلها في �صاحنات، بعد اأن 

اأقنعوا اأنف�صهم باأن ''كل �صيء قانوني''، وبعد 

اأن اأقاموا جداراً بين اإيقاع عالمهم النف�صي 

والجتماعي، وبين الجريمة التي يرتكبونها 

ول يح�صون باأنها جريمة.

غطت ال�صحافة الإ�صرائيلية جزءاً ي�صيراً من 

الحملة على الماعز ال�صوداء، ون�صرت �صحيفة 

''معاريف'' تقريراً بعنوان ''الدوريات الخ�صراء 

�صد الماعز ال�صوداء'' )1978/11/21(، جاء 

فيه: ''حملة وا�صعة لإبعاد ماعز البدو ال�صوداء'' 
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الإ�صرائيلية ''العنزة المتنقلة''، ل مثيل لها في 

لغات العالم، وتك�صف اأن ما اأزعج الحركة 

ال�صهيونية حقًا هو اأن العنزة الفل�صطينية ''ل 

تلزم البيت''، وتتنقل و�صاحبها من مكان اإلى 

اآخر، الأمر الذي يعرقل عملية ال�صتيالء على 

الأر�س، وخ�صو�صًا حين تكون الأرا�صي التي 

تتنقل فيها هي اأرا�صي اأ�صحابها الم�صادرة. 

غير اأن ''التنقل'' لي�س الأمر الوحيد الذي يزعج 

اإ�صرائيل، بل اإن اأي ''دور'' للحيوان ل يروق لها 

يجعل هذا الحيوان عر�صة للخطر.

ولعل الدليل على ذلك اأن عداء اإ�صرائيل لأي 

حيوان عند الفل�صطينيين، له دور �صيا�صي 

مثلما نرى في فيلم ''المطلوبون الـ 18''،74 

الذي اأخرجه عامر ال�صوملي، والذي يحكي 

ق�صة حقيقية عن 18 بقرة ا�صتراها اأهالي 

بيت �صاحور بغر�س توفير اكتفاء غذائي 

جماعي لتعزيز ال�صمود خالل النتفا�صة 

الأولى. وي�صرد الفيلم المطاردة الع�صكرية 

الإ�صرائيلية المحمومة للبقرات الـ 18 التي 

�صكلت خطراً على ''اأمن اإ�صرائيل''.

ومع اأن الماعز في غزة لم تهدد الغابات 

ال�صهيونية ول ما ي�صمى ''اأرا�صي الدولة'' 

]اأرا�صي 48[، اإلاّ اإنها تعر�صت للقتل 

الجماعي خالل الق�صف الإ�صرائيلي، في حرب 

�صنة 2009، على المناطق الحدودية في غزة 

حيث تنت�صر مواقع تربية الموا�صي. ووفقًا 

لتقارير الأمم المتحدة، فاإن عدد روؤو�س 

الما�صية التي نفقت في هذا الق�صف بلغ 

35.000 راأ�س.75

لهيب احلرائق واإلغاء قانون ''اأ�رشار 

املاعز''

في �صنة 2010 ن�صب حريق هائل في 

غابات جبل الكرمل ا�صتمر اأيامًا طويلة واأودى 

الطبيعية وجمعية حماية الطبيعة ووزارة 

دَع اأ�صحاب ال�صاأن(. وعلى 
ُ
الزراعة )طبعًا لم ي

الرغم من اأن الأمر الجديد هو وجود عالمة 

ا�صتفهام في الدعوة، فاإنه �صاد في الندوة 

التوجه المهيمن في المجتمع العلمي 

وال�صيا�صي باأن ''العنزة ال�صوداء هي اأم الخطايا 

كلها في الأرا�صي المفتوحة، وخ�صو�صًا في 

الأحرا�س وفي الحقول البرية.''72

في نهاية �صبعينيات القرن الما�صي، ومع 

تواتر الأخبار عن الممار�صات الوح�صية 

للدوريات الخ�صراء، ارتفع هنا وهناك بع�س 

الأ�صوات المدافعة عن العنزة ال�صوداء. ففي 

�صنة 1978 اأر�صل ثالثة محا�صرين ر�صالة اإلى 

�صحيفة ''جيروزاليم بو�صت'' جاء فيها: ''يعتقد 

جهت 
ُ
معظم علماء البيئة اليوم اأن التاّهم التي و

اإلى العنزة ال�صوداء مبالغ فيها، فالعنزة التي 

تفرك ال�صجيرات ل تقتلها بل تقلمها وهذا اأمر 

مفيد. كما اأنها تمنع ال�صجيرات من ال�صيطرة 

على رقعة الأر�س على ح�صاب النباتات 

الع�صبية، وتقوم بدور ل يقوم به اأي حيوان، 

وهو المحافظة على التوازن البيئي. والعنزة 

ال�صوداء اأي�صًا تعي�س في البلد منذ اآلف 

الأعوام، واأ�صبحت جزءاً من التوازن البيئي، 

وتقلي�س عددها ب�صكل كبير اأخطر كثيراً من 

زيادة عددها بكميات �صخمة. ومن المهم 

النتباه اإلى اأن العنزة تاأكل نباتات )اأ�صواك 

ونبات �صجري( ل ياأكلها غيرها ولي�س لها اأي 

ا�صتعمال اقت�صادي، وهكذا فاإن تكلفة لحمها 

وحليبها اأقل من اأي بديل اآخر.''73

ربما من المهم هنا تاأكيد اأن ال�صهيونية 

كذبت الكذبة و�صدقتها، فعداوؤها للعنزة 

ال�صوداء لم يكن ب�صبب الرعي الجائر في 

الغابات وفي ال�صحاري، واإنما اأوًل واأخيراً، 

ب�صبب ''دورها ال�صيا�صي''، فالت�صمية 
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في غياب مناطق عازلة. وتعالت اأ�صوات 

كثيرة بالدعوة اإلى اإعادة الماعز ال�صوداء اإلى 

الغابات لمنع الحرائق. وكتب ال�صحافي 

البريطاني، ''جوناثان كوك''، المقيم في 

النا�صرة مقالة بعنوان: ''في الفترة التي 

تحترق الغابات يك�صف القانون الإ�صرائيلي 

�صد الماعز الفل�صطينية كيف تجرح 

ال�صهيونية نف�صها بنف�صها''.77 وجاء في 

المقالة اأن اإ�صرائيل ا�صتهدفت من القانون 

�صرب الفل�صطينيين ف�صربت نف�صها، اإذ اأدت 

الحرائق التي اندلعت في الأعوام الأخيرة اإلى 

خ�صارة فادحة، واإلى احتراق قرى باأكملها 

وم�صاحات �صا�صعة من الغابات.

وبداأت في اأعقاب ذلك حملة معاك�صة 

لت�صجيع رعي الماعز في الغابات والمناطق 

بحياة 44 �صخ�صًا والتهم مئات الآلف من 

الأ�صجار. في اأعقاب ذلك، وبعد توافد اأبحاث 

واأخبار من الوليات المتحدة ومن البرتغال 

ب�صاأن اإمكان ا�صتغالل الماعز في منع الحرائق، 

بداأ يظهر تغيير في الموقف الإ�صرائيلي من 

الماعز ال�صوداء.76

كان من الوا�صح اأن اأ�صجار ال�صنوبر 

الكثيفة تتلقف النيران من فوق، الأمر الذي 

يوؤدي اإلى انت�صار اللـهب ب�صرعة مذهلة، ول 

�صيما اأن ال�صنوبر �صجر �صريع ال�صتعال. ف�صاًل 

عن اأن الحملة �صد العنزة ال�صوداء واإبعادها 

عن الغابات، اأديا اإلى كثافة غير م�صبوقة في 

الأع�صاب وال�صجيرات ال�صغيرة على الأر�س 

بين الأ�صجار الكبيرة، وهو ما �صاهم في 

انت�صار النيران في جميع التجاهات وب�صرعة 

طائرة تعمل على اإطفاء احلريق الذي اندلع يف غابة جبل الكرمل يف �سنة 2010.
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واأُلغي قانون الماعز ال�صوداء،78 اإذ ل جدال 

ا قلته 
اّ
اليوم في اأن الماعز مفيدة للبيئة! ومم

في تلك المنا�صبة اأن الهدف من القانون الذي 

قدمته هو ''رد العتبار اإلى الماعز ال�صوداء 

التي تعر�صت على مر عقود طويلة اإلى 

مالحقة وتمييز وت�صويه �صمعة.''

وفي الحقيقة، �صعرت بالأ�صى حين 

ا�صتطعت تمرير اإلغاء قانون الماعز ال�صوداء، 

فمع اأنه قد ي�صاعد بع�س العائالت في تربية 

الماعز ورعيها في مراعي الغابات الوافرة، اإلاّ 

اإنه لن يعيد ما كان، ول ما كان من الممكن 

اأن يكون لول حملة الإيكولوجيا ال�صتعمارية 

على ماعزنا.  

الحر�صية، فما تاأكله الماعز ل ياأكله غيرها، 

والفائدة من البقر والغنم محدودة لأنها تق�صم 

الأع�صاب وُتبقي ال�صجيرات والأ�صواك القابلة 

لال�صتعال. غير اأن عدد قطعان الماعز كان قد 

تقل�س كثيراً في اأعقاب المالحقة، ومن 

ال�صعب اإعادة هذا العدد اإلى ما كان عليه من 

دون ا�صتثمار خا�س، ولذا انقلبت الآية 

و�صارت ال�صلطات الإ�صرائيلية ترجو اأ�صحاب 

قطعان الماعز اأن يدخلوها اإلى الغابات، ل بل 

ن يفعل ذلك.
َ
�صارت تقدم دعمًا ماليًا لم

قام كاتب هذه ال�صطور خالل عمله 

البرلماني كنائب في الكني�صت، ب�صناّ قانون 
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