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�أوالّ موندينغر*

طاغ يف مكان بائ�س:
جمال ٍ

الق�صة غري املحكية لقرية يالو**
يالو وعموا�س وبيت نوبا قرى دمرها الجي�ش الإ�سرائيلي بعد احتالله ال�ضفة الغربية
في  5حزيران/يونيو  ،1967لتن�ضم �إلى نحو  500بلدة وقرية وخربة ُه ّجرت و ُدمرت في
�سنة  ،1948وبع�ضها ُمحي �أثره .اليوم ،بع�ض �أثر من هذه القرى التي كان يعي�ش فيها
قرابة � 9000شخ�ص ،يقع �ضمن حديقة ''�أيالون ــ كندا بارك'' وهي محمية طبيعية �أن�ش�أها
ال�صندوق القومي اليهودي ،على � ٍ
أرا�ض فل�سطينية ،بهدف محوها من الذاكرة.
�أوالّ موندينغر ،الطالبة الألمانية في العلوم االجتماعية ،زارت الحديقة ووقفت عند ما
تب ّقى من �أثر ليالو ،وعنها كتبت هذه المقالة.

تمنحني

حيازة دفتر �أحمر �صغير ــ
ُي�سمى �أحيان ًا �أي�ض ًا جواز
مما يح�صل عليه
�سفر �ألماني ًا ــ امتيازات �أكثر ّ
معظم النا�س في فل�سطين .وبين هذه
االمتيازات �أنني �أمتلك الحرية في �أن �أقرر
�إلى �أين �أذهب .ومن ذلك على �سبيل المثال :زيارة
يالو ،تلك القرية الفل�سطينية التي ُ�شطبت من
الوجود قبل نحو خم�سين عام ًا.

التي ينتمون �إليها .ن�ش�أ رمزي في الأردن ،لكن
�أ�صول عائلته تعود �إلى يالو.
بد�أت رحلتي في �صباح يوم �سبت .يالو قريبة
من رام اللـه� ،إذ يف�صل بينهما �أقل من ع�شرين
كيلومتراً .ولكن بما �أن الجدران والحواجز
الع�سكرية جعلت ال�سفر مبا�شرة �إليها �أمراً �صعب ًا،
علي �أن �أ�سلك طريق ًا التفافي ًا عبر القد�س.
كان ّ

يوم يف يالو

* طالبة في ق�سم العلوم االجتماعية في جامعة �إرفورت
في �ألمانيا� ،أنهت ،في �صيف �سنة  ،2016فترة تدريب
لدى معهد درا�سات القد�س.
** الم�صدرUlla Mundinger, “Walking on Ruins: :

خطرت لي فكرة زيارة يالو في �أواخر �صيف
رت �صديقي رمزي من رام اللـه،
�سنة ّ .2016
تذك ُ
وهو واحد من فل�سطينيين ُكثر ولدوا في وقت
مت�أخر جداً ،فلم ينعموا بطيب العي�ش على الأر�ض

The Untold Story of Yalu”, Jerusalem Quarterly,
Issue 69 (Spring 2017), pp. 22-26.

ترجمة� :صفاء كنج.
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ليالو تاريخ طويل حافل .فهذه القرية
الفل�سطينية التي تقع على بعد نحو  13كيلومتراً
�إلى الجنوب ال�شرقي من الرملة ،في منطقة
اللطرون الخ�صبة والغنية بالمياه ،ارتبط ا�سمها
بقرية عجلون القديمة التي ورد ذكرها في التوراة،
وعاي�شت على مر التاريخ حكم الرومان
1
والح�شمونيين والبيزنطيين والعثمانيين .وفي
�سنة  ،1948باتت منطقة اللطرون في معظمها ــ
مع ال�ضفة الغربية اليوم ــ تحت الإدارة الأردنية،
وظل ما تب ّقى منها منطقة عازلة .وقد حددت
خطوط الهدنة الأردنية ــ الإ�سرائيلية في �سنة
 1949منطقة اللطرون بو�ضوح �ضمن الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة اليوم.
ُهدمت يالو في �سنة  .1967ففي ال�ساد�س من
حزيران/يونيو من تلك ال�سنة� ،صدرت الأوامر
عبر مكبرات ال�صوت �إلى �سكانها الذين كان
يقارب عددهم � 1700شخ�ص بمغادرة القرية
تحت طائلة تعري�ض حياتهم لخطر �شديد 2.اختار
كبار ال�سن البقاء في القرية �أو تركوا فيها3،
ُ
بينما حمل الباقون بع�ض الحاجيات وهربوا،
ربما من دون �أن يدركوا �أنها المرة الأخيرة التي
يرون قريتهم فيها� .أُعلنت المنطقة منطقة
ع�سكرية مغلقة ،وبد�أت الجرافات تهدم البيوت.
�شهدت قرى عموا�س وبيت نوبا م�صيراً
ال .واليوم ،باتت هذه القرى التي كان يعي�ش
مماث ً
فيها نحو � 9000شخ�ص ،مغطاة بحديقة
''�أيالون ــ كندا بارك'' ،وهي محمية طبيعية
�أن�ش�أها ال�صندوق القومي اليهودي 4.في �آذار/
وجه عدد من �أهالي يالو وعموا�س
مار�س ّ ،1976
وبيت نوبا ر�سالة ر�سمية �إلى رئي�س حكومة
�إ�سرائيل الأ�سبق يت�سحاق رابين طلبوا فيها
تطبيق ''حقهم الإن�ساني في العودة ...من دون
المطالبة بتعوي�ض من الدولة'' ،لكن ر�سالتهم لم
تلق جواب ًا5.
َ

دخول احلديقة
فوجئت ب�أن طلب �سيارة �أجرة تق ّلني من

القد�س �إلى حديقة كندا لم يكن بالأمر المريح.
فال�سائق ،وهو فل�سطيني ،لم َت ُر ْق له فكرتي في
التوجه �إلى هناك ،كما �أن الكي�س المملوء
بالطعام في يدي لم ي�سعفني لت�صحيح �صورة
كوني مجرد �سائحة تريد اال�ستمتاع بطبيعة
الحديقة الجميلة .على �أي حال'' ،الغاية تبرر
وركبت ال�سيارة.
فكرت،
الو�سيلة'' ،هكذا
ُ
ُ
انت�صبت عند مدخل الحديقة �صخرة كبيرة
َ
ُكتب عليها بالعبرية والعربية ''�أيالون ــ حديقة
كندا'' ،وبالقرب منها علم �إ�سرائيل والفتة كبيرة
لل�صندوق القومي اليهودي .م�شيت �إلى مكتب
اال�ستعالمات على بعد ب�ضعة �أمتار ،فر�أيت ا�سم
الحديقة مكتوب ًا من جديد ب�أحرف كبيرة لكن
الفرق هذه المرة �أن الترجمة العربية لم تعد
متوفرة� .شعرت بالحزن لأن الأمر لم يفاجئني.
المدخل هو في �شمالي غربي الحديقةّ � ،أما
وجهتي� ،أي ما تب ّقى من يالو ،فتقع في الجزء
ال�شمالي ال�شرقي منها ،والم�شار �إليه ب�صفته
''موقع ًا تاريخي ًا'' مع ر�سم كرتوني لعمود �أثري.
عاينت �أق�صر طريق بين متاهة من ممرات
مختلفة الألوان ،و�شرعت في ال�سير عبر الحديقة
غبرة ،بين �أ�شجار اللوز والزيتون
على طرقات ُم َّ
المنت�شرة في كل الأرجاء� .صادفتني �أحيان ًا ب�ضع
�صبار و�أ�شجار �سرو� .سمعت �أ�صوات
�شجيرات ّ
غناء الجداجد .لم �ألتقِ ب�أحد ،ربما لأنه كان يوم
�سبت .كانت الحرارة تفوق تقريب ًا طاقتي على
التحمل ،واختلط الغبار ب�أنفا�سي .بعد �ساعة،
وددت لو �أنني �س�ألت العائلة التي كانت ت�شوي
اللحم بالقرب من المدخل �أن تو�صلني .وبعد
�ساعة ون�صف ال�ساعة� ،أيقنت �أنني ُتهت ــ فبد ًال
من ال�سير في االتجاه ال�شمالي ال�شرقي [ورد في
الن�ص الإنجليزي �أن االتجاه هو ال�شمالي الغربي،
لكن موقع القرية هو في ال�شمال ال�شرقي من
الحديقة ،فاقت�ضى الت�صويب] ،وجدت نف�سي في
جنوبي الحديقة .كان الوقت بعد الظهر ،والحرارة
ال�شديدة تعاند على البقاء ،كعناد طفل �ضخم في
الملعب يرف�ض ترك الأرجوحة للآخرين.
في �سنة � ،1973أطلق برنارد بلومفيلد،
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الرئي�س ال�سابق لل�صندوق القومي اليهودي في
كندا ،حملة لجمع التبرعات لإن�شاء الحديقة
الترفيهية المخطط لها ،والـ  15مليون دوالر التي
ُجمعت كانت معفاة من ال�ضريبة نظراً �إلى �أن
عد جمعية خيرية 6.في �سنة ،1975
الم�ؤ�س�سة ُت ّ
افتتح رئي�س حكومة كندا الأ�سبق جون دايفنبيكر
حديقة �أيالون ــ كندا بارك بنف�سه 7،وهي تمتد
على �آالف الدونمات 8،وتغطي قرى يالو وعموا�س
ودير �أيوب المهدمة .لقد جعلت الم�ساحات
الكثيرة المخ�ص�صة للنزهة والمالعب وممرات
الم�شي والينابيع والمناظر الخالبة من الحديقة
ُوجهة يق�صدها ال�سياح .وت�شير الالفتات
التعريفية داخل الحديقة �إلى مختلف الحقب
التاريخية للمنطقة ،لكنها ال ت�أتي على ذكر
تاريخها الفل�سطيني.

�أنقا�ض يالو
بعد الم�شي لفترة طويلة بدا لي �أنها لن
علي �شعور مريع،
تنتهي،
ُ
و�صلت �إلى يالو .طغى ّ
لكنني كدت �أقفز من الفرح لمر�أى �أنقا�ض القرية
�سرت في �أرجائها على غير هدى �أتنقل
المهدمةُ .
ُ
بين الحجارة والأنقا�ض واحدة واحدة .لم
ت�سعفني الن�سخة الم�صورة غير الوا�ضحة
للخريطة العبرية في تحديد وجهتي .ر�أيت في
البعيد بع�ض الأ�شخا�ص ،لكني لم �أ�شعر بالرغبة
يتبق كثير من يالو :ب�ضعة
في الحديث �إليهم .لم ّ
ال
حجارة على الأر�ض ،بع�ضها ال يزال مت�ص ً
بجدران �أو �أجزاء من منازل .لقد ُنقل معظم
حجارتها ،و�أخذت الطبيعة مجراها فطغت على
المكان .وقفت ب�ضع �شجيرات من ال�صبار و�أ�شجار
اللوز متباهية ب�أزهارها� ،شاهدة ب�صمت على
�ضج بها هذا المكان فيما م�ضى.
الحياة التي ّ
الحظت كهف ًا �ضخم ًا ذا واجهة مقو�سة في
الجانب الآخر من الوادي ،وبالقرب منه مربع
�أ�سود �صغير تحيط به حجارة ُرتبت بطريقة
منظمة� .أدركت �أنه منزل ،ف�سارعت الخطى في
اتجاهه .لقد ُبني المنزل تمام ًا على خا�صرة
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التلة ،وال بد من �أن جدرانه المنحوتة في ال�صخر
هي التي �أنقذته من مخالب الجرافات .دخل ُته،
عيني النظر لب�ضع
ف�أطبق ظالم مباغت �سرق من
ّ
مما �أمكنني ر�ؤيته �أنني في غرفة
ثوانٍ .
ُ
فهمت ّ
عمقها بين خم�سة و�سبعة �أمتار .كانت الأر�ضية
مجبولة من الرمل والحجارة والحظت وجود حفر
كبيرة فيها .ما الذي كان فيها؟ َمن هم �أ�صحاب
علي �شعور
هذا المنزل الذي �أقف فيه؟ �سيطر ّ
حزين بانعدام اليقين ،فحل الظالم مجدداً في
خرجت .كاد الم�شهد الغني بالألوان
الغرفة.
ُ
للوهلة الأولى ُيغرر بي؛ �إنه جمال طاغ في مثل
هذا المكان البائ�س.
في �أثناء نزولي ،مررت بالقرب من الكهف
المقو�س الذي انت�صبت �أمامه �شجيرات ال
ال�ضخم
ّ
ُتح�صى من ال�صبار ك�أنها تحر�سه .وبينما كنت
�أتم�شى بين الأنقا�ض ،جالت في ذهني �أفكار ال
ح�صر لها .فهذا المكان يجعل المرء يطلق العنان
لخياله .حاولت �أن �أت�صور الحياة التي عا�شها
�أ�صحاب المكان� .أين تجمعوا في المنا�سبات
المهمة ،وهل كانت حياتهم �سعيدة؟ كيف كان
رمزي �سيعي�ش هنا لو لم ُترغم عائلته على
الهجرة؟
ت�سلقت �أعلى تلة ف�أذهلتني روعة المنظر.
تالل خ�ضراء ،و�شجيرات �صبار و�أ�شجار نخيل
على مد النظر ،حتى �إنني �شاهدت بحيرة في
الأ�سفل� .أ�ضفى غروب ال�شم�س بريق ًا على الألوان
المحيطة ف�شعرت ب�أنني بعيدة عن الح�ضارة9.
عثرت على برج حجري �صغير م�صنوع من
حجارة كبيرة في الأ�سفل ومن الح�صى في
الأعلى� .إنها ''�إ�شارة �إلى الح�ضارة'' ،كما قيل لي.
وفي هذه الحالة ،لم �أكن �أكيدة �إن كان الأمر
يتعلق ب�شخ�ص يمعن التفكير في الأمور �أم يعاني
ال مطبق ًا .نظرت �إلى الم�ستعمرات المحيطة
جه ً
بالمنطقة�ُ .شيدت بيوت كبيرة وحتى م�صنع
هناك� .أت�ساءل ما الذي يدور في �أذهان ه�ؤالء
النا�س .و�سرعان ما خطرت في بالي فكرة
�ساذجة :كم �سيكون من ال�سهل �أن �أخرج من
الحديقة هنا و�أذهب مبا�شرة �إلى رام اللـه! لكني
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تذكرت عندها الحدود والحواجز الع�سكرية.
تنهدت و�شرعت �أ�سير في اتجاه مدخل الحديقة.

مغادرة يالو
�شهدت على
يغلفني �شعور باالرتباك .لقد
ُ
حياة اختفت ومنازل تحولت �إلى �أنقا�ض �أو حتى
�أقل من ذلك .ما هو انطباعي عن ال�ساعات القليلة
أتيت �إلى هنا؟ ما الذي يجب �أن
الما�ضية؟ لماذا � ُ
�أ�شعر به و�أنا �أ�سير فوق �أنقا�ض قرية �صديقي؟
لدي الآن.
تكون ّ
�شعرت ب�أن عدداً �أكبر من الأ�سئلة ّ
في طريقي لمغادرة الحديقة مررت بمجموعة
من الأ�شخا�ص يجل�سون على المقاعد ويدخنون
النرجيلة .جا�ؤوا جميعهم من الرملة .عرفت ذلك
فيما بعد� .س�ألت عن الحافلة المتجهة �إلى القد�س،
علي �إي�صالي
لكن بعد قليل وجدت َمن يعر�ض ّ
�إلى باب العمود في القد�س ،وطبع ًا تحدثنا.
''يالو؟ يالو لم تعد موجودة'' ،قال مهدي
�ساخراً ب�إيجاز� .ساد �صمت� .أتذكر �أنني قلت �إن
''ن�سيان الما�ضي'' ي�ساعد ،لكن ماذا لو �أن القدر لم
يترك �أي ٍ
لين�سى؟
ما�ض ُ

حديقة واحدة وق�صتان
يقدم ال�صندوق القومي اليهودي نف�سه في
�صفحته الإلكترونية على �أنه ''رائد عالمي في
مجال البيئة ( )...يعمل على تخ�ضير ال�صحراء
عبر زرع ماليين الأ�شجار (و) بناء �آالف
يدعي ال�صندوق �أنه
الحدائق ''.ف�ض ً
ال عن ذلكّ ،
يحر�ص على ''�صيانة المواقع التاريخية في
مختلف �أرجاء �إ�سرائيل عبر �ضمان توثيق
الق�ص�ص المتعلقة بكل موقع تاريخي بال�شكل
المالئم و�إعادة روايتها على مدى �أجيال
مقبلة 10''.لكن هذا لي�س �سوى ن�صف الحقيقة.
توجه ال�صندوق القومي اليهودي �إلى
عندما ّ
فاعلي الخير الكنديين المحتملين في �سنة
 ،1984ادعى �أن تبرعاتهم �ست�ساهم في ''الأ�شغال
الأ�سا�سية ال�ست�صالح الأرا�ضي ،و�شق الطرق،

والإعداد للبنى التحية ،وزراعة الأ�شجار 11''.لكن
ال�صندوق لم ي� ِأت على ذكر �أن حديقة �أيالون ــ
بارك كندا �س ُتبنى فوق قرى ُ�شرد �أهلها بالقوة،
و�أنها موجودة في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
اليوم ،الأمر الذي يجعل الحديقة غير �شرعية في
نظر القانون الدولي .عند ال�سير على الطريق
ال�سريع '' ''1من القد�س �إلى حديقة �أيالون ــ كندا
بارك ،ال يوجد �أي الفتة ت�شير �إلى تجاوز الخط
الأخ�ضر 12.وال يزال ال�صندوق القومي اليهودي
حتى اليومُ ،يهمل ذكر �أي ٍ
ما�ض فل�سطيني على
�أرا�ضي الحديقة 13،وموقعه الإلكتروني ال ي�شير
�إ ّال �إلى ''عدة معارك طاحنة ...خالل حرب
ال�سرائيلي والفيلق
اال�ستقالل ،بين جي�ش الدفاع إ
الأردني14''.

تذ ّكر املا�ضي ،لكن �أي ما�ض؟

يبدو �أن ال�صندوق القومي اليهودي يقوم
ب�إخفاء و�إزالة �أي بقايا تدل على الوجود
الفل�سطيني في منطقة اللطرون حيث تمار�س
�آالف الأ�شجار المزروعة عملية ''غ�سل �أخ�ضر''
للما�ضي ،والم�ؤرخ الإ�سرائيلي �إيالن باب ِْه ،م�ؤلف
كتاب ''التطهير العرقي لفل�سطين'' ،ي�صنف هذا
العمل �ضمن ما ي�سمى عملية ''�إبادة الذاكرة''15.
ففي ر�أيه ،لم يكن احتالل القرى الفل�سطينية
وتطهيرها عرقي ًا وتدميرها كافي ًا ،ال بل �إن
ال�صندوق القومي اليهودي ي�سعى لمحو ما�ضي
المنطقة الفل�سطيني وحا�ضرها من الوعي
الجماعي .وال بد من �أن وليد الخالدي� ،أحد
م�ؤ�س�سي م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية كان محق ًا
في قوله� ،إنه ''من الأمور ال�شائعة والمبتذلة في
المدون �أن المنت�صرين في الحرب
التاريخ
ّ
يم�ضـون عـادة بالغنيمـة وبـروايتهم هـم
للأحـداث16''.
بحلول حزيران/يونيو  ،2017تكون قد مرت
خم�سون عام ًا على محو يالو من الوجود ،لكن
لهذه القرية الفل�سطينية ق�صة طويلة تحكيها،
ق�صة التحول الق�سري والن�سيان ،ق�صة و�ضع
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مقاالت

طاغ يف مكان بائس
ٍ جمال

 على،يخيم �صمت مخادع فوق القرية الفل�سطينية
�أمل ب�أن تروي يالو يوم ًا حكايتها ــ وتزيل نوافذ
.ال�صمت التي تحيط ب�أنقا�ضها

طبقات �سميكة من حا�ضر مجز�أ فوق ما تب ّقى من
1967  فمنذ تهجيرها في �سنة.�أ�شالء الما�ضي
،و�إقامة حديقة �أيالون ــ كندا بارك على �أنقا�ضها
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