
113
دراسات

عندما 
يعود �سعيد ــ بطل رو�ية �إميل 

حبيبي ''�لمت�سائل'' �ل�سادرة 

في �سنة 1972، و�لتي تتناول ب�سخرية 

�سود�ء �لوقائع �لتي جرت بعد �لتطهير 

�لعرقي في فل�سطين وخالله في �سنة 1948 ــ

عبر �لحدود من لبنان، يلجاأ �إلى فناء جامع 

�لجز�ر في عكا، فيحيط به �لنا�س وي�ساألونه �إن 

كان قد �سادف �أنا�سًا من قر�هم �لتي �حتلتها 

رت �أهلها، 
ّ
�لميلي�سيات �ل�سهيونية ودمرتها وهج

مثلما يرد في �لمقطع �لتالي �لمقتب�س من 

�لرو�ية:

و�سردو�  هدموها  �لتي  �لكويكات  من  ''نحن 

�أهلها، فهل �لتقيت �أحد�ً من �لكويكات؟''

�لكويكات،  في  �لكاف  ترديد  �أعجبني 

لوال  تنطلق،  �أن  قبل  �سحكتي  فعاجلت 

غربًا:  �لمزولة  ور�ء  من  جاء  �مر�أة  �سوت 

''�لبنت لي�ست نائمة يا �سكرية، �لبنت ميتة يا 

�سكرية.''

مخنوقة،  �سرخة  �إلينا  تناهت  ثم 

�نحب�ست  حتى  �لجميع  �أنفا�س  فاختنقت 

�ل�سرخة. فعادو� �إلى ��ستجو�بي. فقلت: ''ال''.

''�أنا من �لمن�سية. لم يبق فيها حجر على 
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رت �لبلد�ت و�لقرى 
ّ
 لقد ُهج

3
يرتادون.''

�لفل�سطينية كلها تقريبًا ــ نحو 87% ــ وتحولت 

د 
ّ
�إلى ما �أ�سبح الحقًا دولة �إ�سر�ئيل، كما �ُسر

 وقد منعهم 
4

800.000 فل�سطيني من بيوتهم،

�لجي�س �الإ�سر�ئيلي من �لعودة �إليها )وال يز�ل 

يمنعهم( على �لرغم من حقهم �الأخالقي 

5
ته �الأمم �لمتحدة.

ّ
و�لقانوني في �لعودة �لذي �أقر

غير �أنه يجب عدم �لتفكير في �لنكبة عمليًا 

ب�سفتها حقبة بعينها حدثت وقائعها في �سنة 

1948 فح�سب، بل ينبغي لنا �أي�سًا �لنظر �إليها 

ب�سفتها عملية ال تز�ل م�ستمرة، ذلك باأن ''�لغزو هو 

منظومة هيكلية، ولي�س حدثًا'' و�حد�ً، مثلما كتب 

 �الأمر �لذي يعني �أن �لنكبة 
6

�لموؤرخ باتريك وولف،

بد�أت، لكنها لم تنتِه في �سنة 1948. فاالأهالي 

�لذين �ُسردو� في تلك �لفترة �أ�سا�سًا، وتحولو� �إلى 

الجئين ال يز�لون محرومين من �لعودة؛ 

و�لفل�سطينيون �لذين نجو� من �لتطهير �لعرقي في 

وطنهم في �سنة 1948، وي�سكلون �ليوم ُخم�س 

�سكان �إ�سر�ئيل �سمن حدود ما قبل حرب 1967، ال 

عدون مو�طنين من �لدرجة �لثانية في 
ُ
يز�لون ي

دولة يحظى فيها �ليهود باالمتياز�ت �لقانونية 

و�لموؤ�س�ساتية على ح�ساب غير �ليهود؛ وال تز�ل 

منازل �لفل�سطينيين تتعر�س للهدم لي�س فقط في 

�ل�سفة �لغربية و�لقد�س �ل�سرقية �لمحتلتين، بل 

�أي�سًا ــ وعلى نطاق �سادم ــ د�خل �إ�سر�ئيل نف�سها؛ 

وال يز�ل يتم ت�سريد �لفل�سطينيين و�إخر�جهم من 

بيوتهم ومنعهم من دخول وطنهم وتجريدهم من 

حقهم في �الإقامة وترحيلهم من �لقد�س. بعبارة 

�أُخرى، �إن �لنكبة م�ستمرة، وهي، بتعبير مختلف 

نوعًا ما، لم تنتِه ولم تكتمل �أو ُتنجز: 

فالفل�سطينيون ما ز�لو� يو��سلون �لت�سدي لها 

ومقاومتها. وفي �لو�قع، فاإن من �لو��سح �أكثر من 

�أي وقت م�سى �أن �لم�سروع �ل�سهيوني 

�ال�ستعماري ــ �ال�ستيطاني في فل�سطين، بكل ما 

لديه من قدرة دمار هائلة، ال يز�ل بارز�ً، الأن 

�لهيكلية �لتي ن�ساأت في �سنة 1948 لم تكتمل بعد: 

لم تنتِه، ولم تنجح كذلك. وهذه �الزدو�جية تلعب 

دور�ً رئي�سيًا في �ل�سر�ع كما �سنرى.

من  �أحد�ً  تعرف  فهل  �لقبور.  �سوى  حجر، 

�لمن�سية؟''

''ال''.

حرثوها،  ولقد  عمقا،  من  هنا  ''نحن 

ودلقو� زيتها. هل تعرف �أحد�ً من عمقا؟''

''ال''.

طردونا  لقد  �لبروة.  من  هنا  ''نحن 

وهدموها، هل تعرف �أحد�ً من �لبروة؟''

طفلها  مع  مختبئة  كانت  �مر�أة  ''�أعرف 

بين �أعو�د �ل�سم�سم.''

�أيهن  تحد�س  كثيرة  �أ�سو�تًا  ف�سمعت 

�أم  و� �أكثر من ع�سرين  تكون هذه �لمر�أة، فعدُّ

و�! �إنها  فالن حتى �ساح كهل من بينهم: ''ُكُفّ

و�. نا.'' فَكُفّ
ُ
ها وح�سب

ُ
�أم �لبروة، فح�سب

مع  عناد  في  تن�سب  �الأ�سو�ت  عادت  ثم 

�أن قر�ها، كما فهمت، قد در�ستها �لع�سكر:

''نحن من �لروي�س.''

''نحن من �لحدثة.''

''نحن من �لد�مون.''

''نحن من �لمزرعة.''

''نحن من �سعب.''

''نحن من وعرة �ل�سري�س.''

''نحن من �لزيب.''

''نحن من �لب�سة.''

''نحن من �لكابري.''

1
''نحن من �إقرت.''

�إقرت و�لكابري و�لب�سة و�لد�مون و�لروي�س 

و�لبروة و�لمن�سية وغيرها من �لقرى �لو�رد 

ذكرها هنا هي قرى حقيقية، وهي بع�س من 

رت خالل ما 
ّ
مئات �لقرى �لفل�سطينية �لتي ُهج

 وكتب 
2

ي�سميه �لفل�سطينيون نكبة 1948. 

ق�سطنطين زريق في �لكتاب �لذي �سّك فيه 

م�سطلح ''�لنكبة''، �أن ''�أربعمئة �ألف عربي �أو �أكثر 

ي�سردون من بيوتهم، وُتنتزع منهم �أمو�لهم 

و�أمالكهم، ويهيمون على وجوههم فيما تبّقى من 

فل�سطين وفي �لبلد�ن �لعربية �الأُخرى، ال يدرون 

ما يخبئه لهم �لقدر، �أو �أي مورد من مو�رد �لعي�س 
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جوزيف فايت�س في �سنة 1940، ''ما من طريقة 

غير ترحيل �لعرب ]�أي �لفل�سطينيين[ من هنا �إلى 

�لبالد �لعربية �لمجاورة، ترحيلهم جميعهم، ربما 

با�ستثناء بيت لحم و�لنا�سرة و�لقد�س �لقديمة. 

 
8

يجب عدم �الإبقاء وال حتى على قرية و�حدة.''

وفي �أو�خر �سنة 1948، �سّكل فايت�س نف�سه ''لجنة 

ترحيل'' )لجنة تر�ن�سفير( كان هدفها وفق تعبيره 

''منع �لعرب ]�أي �لفل�سطينيين[ من �لعودة �إلى 

دورهم ]من خالل[ �إحد�ث �أكبر قدر ممكن من 

�لدمار في �لقرى خالل �لعمليات �لع�سكرية... 

]ومن خالل[ منعهم من زر�عة �أي جزء من 

�الأر�س، ومن �سمن ذلك ح�ساد وجني 

]�لمحا�سيل[ وقطاف ]�لزيتون[ وما �إلى 

9
هنالك.''

وعلى �لرغم من �ال�ستخد�م �لمفرط للقوة 

�لمر�د منها �إحد�ث �أكبر قدر من �الأ�سر�ر بمنازل 

�لفل�سطينيين لجعلها غير �سالحة لل�سكن خالل 

�لمعارك، فاإن قرى باأكملها نجت من �لحرب. 

ومثلما ذكر نور �لدين م�سالحة، فقد و��سلت 

�إ�سر�ئيل وب�سورة منظمة ومنهجية تدمير �لقرى 

�لفل�سطينية لفترة طويلة بعد �لحرب، وحتى في 

 ويقول 
10

خم�سينيات �لقرن �لع�سرين و�ستينياته.

�آرون �ساي �إنه فقط في ربيع �سنة 1965 جرى 

''�عتماد �سيا�سة و��سحة 'بت�سوية' �لقرى 

�لمهجورة 'باالأر�س' بهدف 'تنظيف' �لبلد، وفق 

 ومن �ساأن 
11

�لتعبير �لر�سمي �لم�ستخدم �آنذ�ك.''

ذلك، وفق ما �أ�سار �إليه م�سوؤول في وز�رة 

�لخارجية، �أن يجعل �ل�سياح يتوقفون عن طرح 

''�أ�سئلة ال لزوم لها'' فيما يتعلق بم�ساهد 

 ويقول �ساي �إن �لخطة كانت تقوم على 
12

�لدمار.

ى باالأر�س' منطقة تمتد من �إ�سبع 
ّ
''�أن 'ُت�سو

�لجليل جنوبًا لت�سمل كل تلة ور�بية وكوخ، من 

�أجل 'تنظيف' �الأر�س. ومثلما قال �أحد �لذين 

جرت مقابلتهم، فاإن هذ� من �ساأنه �أن يمنع 

�لقرويين �لعرب ]�أي �لفل�سطينيين[ من �أن يزعمو� 

 
13

يومًا ما �أن: 'هذه �سجرتي. هذه كانت قريتي'.''

لن تبقى ال �سجرة وال قرية: كانت �لفكرة �أنه مع 

تنظيف �لمكان ومحو معالمه �سُتمحى كذلك 

بعد �أن �سمتت �لبنادق وخبت �أ�سد�ء خطى 

�لعائالت �لم�سردة و�ساد �سكون مخيف، �سيطرت 

�لدولة �الإ�سر�ئيلية �لجديدة على �أر��س �أُخليت 

بالقوة من �سكانها: �أر��ٍس عربية فل�سطينية 

بقر�ها �لخالية و�لمدمرة جزئيًا، وع�سر�ت �آالف 

�لفد�دين من ب�ساتين �لزيتون و�لحم�سيات 

�لخ�سبة مع ما يحيط بها وي�سل فيما بينها من 

م�ساحات حرجية. �إن مزيج �لعمليات �لثقافية 

ل على مر �لزمن ت�ساري�س فل�سطين 
ّ
و�لطبيعية حو

�لطبيعية �سرق �لمتو�سط �إلى �إرث طبيعي وثقافي 

على حد �سو�ء، وفق ما تقول جالة �لمخزومي، 

�سارحة �أن ''�لت�ساري�س �لطبيعية �لريفية، 

وب�سفتها مخزونًا لما تبّقى من �لغابة 

�لمتو�سطية �الأ�سلية، تمثل '�إرثًا طبيعيًا' يجمع 

في ن�سيجه �لمتنوع م�ساحات تغطيها �الأ�سجار، 

وجبااًل حرجية ُتعد موئاًل للتنوع �لطبيعي 

�لحيوي �لفريد في �لمنطقة.'' لكنها ت�سيف على 

�لفور �أن ''�لم�ساحات �لطبيعية �لريفية �لتقليدية 

ر عن �لهوية، 
ّ
تعد '�إرثًا ثقافيًا'، مكانًا يعب

وم�ستودعًا للهجات �لمحلية وممار�سات �العتناء 

بها، وللقيم و�لمد�رك و�لت�سور�ت �لتقليدية 

 وهكذ�، كانت �الأر��سي 
7

و�الجتماعية ــ �لثقافية.''

�لفل�سطينية �لتي وقعت في يد �إ�سر�ئيل خليطًا من 

�ل�سيرور�ت �الجتماعية و�لطبيعية ــ هي نتيجة 

�لثقافة بقدر ما هي نتيجة �لطبيعة بالمعنى 

�لفطري ــ �لتي تطورت معًا على �متد�د قرون.

كانت �لخطة �ل�سهيونية منذ �لبد�ية ــ وحتى 

في �لو�قع منذ ما قبل تخريب فل�سطين ــ تقوم 

على �ال�ستحو�ذ على هذه �الأر��سي وتحويلها �إلى 

�سيء �آخر؛ تغريبها بالمعنيين �لمادي و�لرمزي 

عن �أهلها �الأ�سليين �لذين �قُتلعو� حرفيًا منها 

وتم ترحيلهم و''نقلهم'' عبر خطوط �لهدنة �إلى 

�لبالد �لعربية �لمجاورة. وطبعًا، لي�س �لترحيل �أو 

''�لتر�ن�سفير'' �سوى تعبير �سهيوني ملّطف 

للتهجير �لق�سري للفل�سطينيين، جرت مناق�سته 

و�لتخطيط له على نطاق و��سع قبل �ندالع 

فهم من 
ُ
�لمعارك عمليًا في �سنة 1948، و�لذي ي

وجهة �لنظر �ل�سهيونية على �أنه، وفق ما �سرحه 
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�لرئي�سي منه هو �إعادة �سوغ �لمكان و�لم�سهد 

�لطبيعي لفل�سطين من �أجل �إز�لة �لوجود 

�لفل�سطيني �الأ�سلي بهدف تر�سيخ روؤية �أنقى 

لالأر�س من �لمنظور �ليهودي. ومثلما يقول �أوري 

�أيزنزو�يغ ''�إنهم ]�لم�ستعمرون �ليهود[ م�سطرون 

�إلى خلق روؤية تحجب �لفل�سطيني تحديد�ً كي ال 

يرونه.'' وي�سيف: ''باخت�سار �إن الف�ساء الذي 

 ،
ّ
يحلمون به، والفارغ من كل ما هو َغيري

 وكما �سنرى، 
17

ُيرى بال�سرورة ب�سفته الذات.''

ز 
ّ
فاإن هذه �لمحاولة لال�ستحو�ذ على �لحي

�لمكاني من خالل �إز�لة كل �أثر لالآخر لها هيكلية 

مزدوجة: فهي من جهة ت�سعى الإنكار �لوجود 

�لفل�سطيني، وبالتالي �الأحقية في �الأر�س، وهي 

من جهة ثانية توؤكد جملة من �لقيم �لم�سادة من 

خالل ر�سم م�ساهد طبيعية يهودية مفتر�سة 

ُخطت بعناية )�لم�سهد �لم�سرحي �لذي تحدث عنه 

�سيغال وو�يزمان(. وبالتالي فاإن هذه �لهيكلية 

�لم�سهدية، وفي �أوج قوتها، تنفي نفيها ذ�ته 

للوجود �لفل�سطيني في �سياق �لعملية نف�سها 

لتاأكيد �سده، فتتيح للناظر �أن ينعم بالم�سهد 

غ كاأنه كان في �الأ�سا�س فارغًا 
ّ
فر

ُ
�لم�سرحي �لم

مالأ: �أر�س بال �سعب ل�سعب بال �أر�س، 
ُ
وينتظر �أن ي

وفق �ل�سعار �ل�سهيوني �لمعروف.

غير �أن هذه �لمحاولة لمحو �لم�سهد �لطبيعي 

�لفطري و�لوجود �لفل�سطيني ال تز�ل بعيدة تمامًا 

عن �الكتمال؛ فبقايا �لمنازل �لفل�سطينية 

�لمهدمة تنت�سر في مختلف �أنحاء �إ�سر�ئيل د�خل 

حدود ما قبل �سنة 1967، ومنها �أنقا�س قرية 

ِلفتا على �سبيل �لمثال، و�لتي ال تز�ل منت�سبة 

في مكانها عند مدخل �لقد�س تمامًا على �لطريق 

�ل�سريع �لذي ي�سلها بتل �أبيب: �إنها بقايا قرية 

فل�سطينية باأكملها تعلن للز�ئر �أنه و�سل �إلى 

�لمدينة �لتي تزعم �إ�سر�ئيل �أنها عا�سمتها. 

وتكمن �لمفارقة في �أن هذه �لمز�عم ذ�تها ت�ستند 

في �لوقت نف�سه �إلى نفي �لوجود �لفل�سطيني ــ 

�لذي قاد �إلى �إخالء لفتا وتهجير �أهلها ــ و�إلى 

�لكذب �لذي تف�سحه هذه �لمنازل �لمهجورة 

�لماثلة على �سفوح �لمدينة �لمقد�سة، وطبعًا، �إلى 

�سة على 
َّ
�لحقوق �ل�سيا�سية و�لمطالب �لموؤ�س

لكية.
ُ
�النتماء وحق �لم

�إن جزء�ً �أ�سا�سيًا من عملية �لهدم و�ل�سطب 

هذه كان يت�سمن �إعادة �لكتابة، بالمعنى �لمادي 

وعلى �لم�ستوى �لرمزي، ف�ُسطبت �أ�سماء �الأماكن 

�لعربية و��سُتبدلت باأ�سماء عبرية، عبر �ال�ستحو�ذ 

على �لطوبوغر�فيا بو��سطة �للغة ومن خاللها، 

مثلما حدث عبر �لعمليات �ال�ستعمارية 

�ال�ستيطانية ــ لكن في هذه �لحالة لي�س في 

�لقرن �لخام�س ع�سر �أو �لقرن �ل�سابع ع�سر، و�إنما 

في عز ظهور �الإعالم �لمرئي في �لقرن �لع�سرين. 

و�ُسكلت لجنة ت�سمية �الأماكن لو�سع طوبوغر�فيا 

عبرية على �لخر�ئط تتما�سى مع ر�سم خر�ئط 

جديدة للت�ساري�س و�الأماكن. وبعد �سنة 1948، 

ل �لبلد �إلى 
ّ
ومثلما قال ميرون بنفيني�ستي، ''تحو

لوح �أبي�س يمكن للجنة �أن ت�سع عليه �الأ�سماء 

كما ت�ساء''، فكانت �لنتيجة خليطًا من �أ�سماء 

�الأماكن �لقريبة من �الأ�سل، �أو �لم�ستوحاة تمامًا 

من �لتور�ة، �أو �لقريبة من �أ�سماء �أماكن 

14 لقد �أزيلت مئات �لقرى �لفل�سطينية 
تور�تية.

حيت �أ�سماوؤها �الأ�سلية تمامًا �أو 
ُ
عن �لخريطة ــ م

رت'' بطريقة ما، �إلى �أ�سماء عبرية جديدة ــ 
ّ
و

ُ
''ح

كما لو �أنها �أُزيلت عن وجه �الأر�س.

ومن �الأهد�ف ور�ء ذلك ر�سم خريطة تت�سمن 

م�ساهد ريفية هانئة تحمل �أ�سماء �أماكن تور�تية، 

من �أجل �لعودة باليهودي �لمعا�سر �لناظر �إلى 

�الأر�س �إلى زمن �سحيق، �إلى لحظة متخيلة 

يكملها تاريخ متخيل.

يقول ر�في �سيغال و�إيال و�يزمان �إن ''�لعين 

�لتي ترى 'م�ساهد ريفية تور�تية' ال ت�سجل ما ال 

تريد روؤيته، �إنه �إق�ساء ب�سري ي�سعى لالإق�ساء 

�لمادي.'' و''مثلما يحدث على خ�سبة �لم�سرح، 

فاإنه يمكن روؤية �لمنظر �لبانور�مي ب�سفته 

ة 
ّ
اًل جمعته يد م�سرحية خفي

ّ
م�سهد�ً طبيعيًا معد

يتعين عليها �أن تبتعد عن �لم�سرح ما �إن ُت�ساء 

 �إن مثل هذ� �لم�سهد �لطبيعي، وفق ما 
15

�الأنو�ر.''

يقوالن، ال يختزل فقط وبب�ساطة عالقات �لقوى، 

 و�لق�سد 
16

بل يعمل مثل �آلية للهيمنة و�ل�سيطرة،
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�إنه ''على �لرغم من �أن �لمخطط �ال�ستعماري عادة 

ما يقوم على �قتالع �لغابات، فاإن �لم�سروع 

�ل�سهيوني يركز في �لمقابل على زرع 

نت نوغا 
ّ
 وفي �لحقيقة، ومثلما بي

18
�الأ�سجار.''

كادمان، فاإن �لمناطق �الآهلة �سابقًا، و�لتي ت�سمل 

تقريبًا ن�سف �لقرى �لمهجرة �لتي وثقها وليد 

�لخالدي في كتابه �لمرجعي ''كي ال نن�سى''، 

ُزرعت باالأ�سجار �لحرجية، وباتت �ليوم �سمن 

مو�قع �سياحية ومنتزهات وحد�ئق �أو محميات 

 و�أحد �لم�سوؤولين عن تركيب �لالفتات 
19

طبيعية.

قر بال مو�ربة تقريبًا، باأن 
ُ
في هذه �لحد�ئق ي

ق�سمًا كبير�ً من �لحد�ئق �الإ�سر�ئيلية ''�أن�سىء على 

�الأر��سي �لتي كانت تقوم عليها �لقرى 

�لفل�سطينية، و�لغر�س من �الأحر�ج هو �لتمويه 

 ومن �الأمثلة �ل�سارخة لذلك، �لغابة 
20

عليها.''

�لمزروعة على �أنقا�س مدينة �سفورية �لتي 

يقا�سي �أهلها �الأ�سليون في مخيمات �للجوء في 

لبنان، �أو في حي �ل�سفافرة في �لنا�سرة، �أو في 

ن ت�سميهم �ل�سلطات �الإ�سر�ئيلية 
َ
�أمالك م

''�لحا�سرين �لغائبين'' في �لنا�سرة وغيرها من 

مدن �لجليل وقر�ه.

غابة بيريا على �سبيل �لمثال هي �الأكبر في 

منطقة �لجليل. وتقول �لم�سلحة �لم�سرفة عليها 

�إنها ''تزخر بالمو�قع �لمتنوعة �لتي تخطف 

�لب�سر ــ ب�ساتين وينابيع ومعبد يهودي قديم 

ومقلع للجير و�أ�سرحة وزهور متنوعة وم�سار�ت 

 
21

للم�سي ومو�قع تطل على مناظر خالبة.''

وفعاًل، بينما يعدد �لمن�سور �ل�سياحي �لخا�س 

بالغابة �لرو�ئع �لتي تزخر بها، فاإنه يتجنب 

يتا 
ّ
عمد�ً �أي ذكر لقرى بيريا وعلما ودي�سون وقد

وعين زيتون وعمقا )�لتي ورد ذكرها في �لمقطع 

�لمقتب�س من رو�ية ''�لمت�سائل'' في مقدمة 

�لمقالة(، و�لتي كانت كلها في وقت ما قائمة 

على �الأر��سي �لتي تمتد �لغابة فوقها �ليوم، وال 

 ويخبرنا 
22

تز�ل حجارتها موزعة بين �أ�سجارها.

�لمن�سور �ل�سياحي �لخا�س بـ ''حديقة �أيالون ــ 

كند�'' �أنها ''تزخر بالمناظر �لحرجية �لطبيعية 

و�لغابات �لمزروعة، وال �سيما باالأ�سجار �لمثمرة 

وجود �أولئك �لذين ربما جرى ترحيلهم، لكنهم 

م�سممون على �لمطالبة بحقوقهم، وبينها قبل 

�أي �سيء �لحق في �لعودة �إلى �أر�سهم.

وفي كل مكان في �سائر �أنحاء �لبلد، ال تز�ل 

ماثلة بقايا �لمنازل �لفل�سطينية، �أو �لمنازل 

ر �أهلها و��سُت�سلحت كي 
ّ
�لفل�سطينية �لتي ُهج

يتمكن ''مالكوها'' �لجدد من �لعي�س فيها، وهي 

تقف �أحيانًا �ساهد�ً �سامتًا غريبًا و�سط �لح�سور 

�ليهودي �لمعا�سر، ونجدها �أحيانًا ماثلة في 

�لخلفية في �أماكن لعب �الأطفال، وت�سجل �أحيانًا 

غيابًا غريبًا في �سارع مدينة مزدحم مثلما هي 

�لحال في معظم �أحياء يافا، حيث �لمنازل 

�لفل�سطينية ذ�ت �الأقو��س �لناعمة و�لنو�فذ 

�لم�سدودة بالحجارة و�أغ�سان �الأ�سجار �لخارجة 

من �سقوفها تدفع �لناظر �إليها �إلى �أن يطرح 

حِجم كثير من �لناظرين عن طرحه: 
ُ
�ل�سوؤ�ل �لذي ي

ن هذه �لمنازل؟ وهي ت�سكل �أحيانًا جزء�ً 
َ
لم

باأكمله من �لمدينة: مثل حي و�دي �ل�سليب في 

حيفا، على �سبيل �لمثال، �لذي يبدو مثل مدينة 

�أ�سباح بمنازله �لفل�سطينية �لمهجورة؛ �إنه حي 

باأكمله يخلو من جير�ن غير مرغوب فيهم. 

ت 
ّ
د

ُ
لة، �أو �س

َ
وبينما ُتركت منازلهم مهجورة ومهم

�أبو�بها ونو�فذها، يقا�سي هوؤالء ''�لجير�ن'' 

�أنف�سهم في مخيمات �للجوء محرومين من �لعودة 

�إلى بيوتهم.

�إن ما يثير �الهتمام هو �أن م�سهد بقايا 

�لمنازل �لمهجورة هذ� ماثل في �لخلفية، مثلما 

كان، في حياة �الإ�سر�ئيليين �ليومية من دون �أن 

يلفت �النتباه �أو يثير قدر�ً كبير�ً من �الهتمام �أو 

�النتباه. وتبقى �الأ�سئلة �لتي يجب طرحها طي 

�لكتمان.

ذلت في كثير من �الأحيان، جهود جبارة 
ُ
لقد ب

)وال تز�ل ُتبذل( لطم�س بقايا �لمنازل �لفل�سطينية 

�لمهدمة، بل قرى باأكملها. وتقوم �الآلية �لرئي�سية 

�لم�ستخدمة في حجبها على زر�عة �لغابات ــ 

زر�عة �الأ�سجار وحتى غابات باأكملها فوق بقايا 

منازل �لقرى �لفل�سطينية �لمهدمة الإخفائها عن 

�الأعين في طيات �لم�سهد. تقول �إيرو�س بر�فرمان 
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رئي�سيًا في حجب �لوجود �لفل�سطيني. هذه �لبنية 

�لمزدوجة تتيح لل�سهيونيين �إنكار مطالبة 

رة، من خالل 
ّ
�لفل�سطينيين باأر�سهم بطريقة محو

�لت�سديد على جملة من �لقيم )في هذه �لحالة، 

�لمناظر ''�لطبيعية''(، وبالتالي، فاإن �إنكار حقوق 

�لفل�سطينيين هو �أمر تم �لتفكير فيه مليًا ولم 

لتفت �إليه ب�سورة عر�سية. �ساأعود �إلى هذه 
ُ
ي

�لنقطة بعد قليل، لكنني �أريد �أن �أ�سجل هنا �أن 

رة هي �لتي تجعل �أ�سخا�سًا من 
ّ
هذه �لبنية �لمحو

�أ�سحاب �لفكر �لحر �أ�سا�سًا يوؤيدون �لتطهير 

�لعرقي من دون �أن ي�سّلمو� باأن هذ� هو فعاًل ما 

يفعلونه في �لو�قع. وبالتالي، ومثلما تقول 

هايدي غرونباوم، فاإن �لغابات هي هيكليات 

تتيح �لتو�طوؤ، وذلك حرفيًا من خالل تحوير 

27
معالم �الأر�سية �لمادية �لتي تقف عليها.

�لتي يمكن م�ساهدتها في جميع �أنحاء 

 لكن ما ال تاأتي على ذكره هو �أنها 
23

�لمنطقة''،

 
24

ُزرعت فوق �أنقا�س عمو��س ويالو وبيت نوبا.

ا غابة الفي/جنوب �أفريقيا فُزرعت �أ�سجارها 
ّ
�أم

 وهكذ� دو�ليك، يتكرر 
25

على �أنقا�س قرية لوبية.

�الأمر نف�سه مع مئات �لقرى. ال يوجد �سيء ��سمه 

26
طبيعة برية؛ ال يوجد غير �لتهجير.

ال تطم�س �لغابات �لمعالم �لفل�سطينية 

فح�سب، بل �إنها تعر�س �أي�سًا مجموعة متنوعة 

من �لقيم الجتذ�ب �لر�غبين في �ال�ستمتاع 

بالمناظر �لجميلة )وكذلك �لمانحين(. ومثلما 

 �آنفًا، فاإن هذ� �الأمر ينطوي على �زدو�جية: 
ُ

ذكرت

فمن جهة هناك �إنكار لمطالبة �لفل�سطينيين 

باأحقيتهم في �الأر�س، ومن جهة ثانية، تثبيت 

قيمة �أُخرى يوؤدي �لتركيز �لمبالغ به عليها دور�ً 

ر�سم ُيظهر �سفورية كما كانت، وخلف الر�سم �سورة للغابة التي ُغر�ست فوق القرية.
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ه �الأ�سجار ر�سالة ��ستد�مة و�زدهار 
ّ

''ُتوج

و�سيطرة''، وبالتالي، فاإن زر�عة �الأحر�ج لم 

تطم�س فقط بقايا �لوجود �لفل�سطيني )وهي 

م�ساألة ال يوليها طال �أهمية كبيرة(، بل �أ�ساعت 

�سعور�ً با�ستمر�رية �لنظام �ال�ستعماري �لجديد. 

وقد جرى �لتفكير في زرع �الأ�سجار تمامًا على 

�أنه مناورة ع�سكرية في حرب �حتاللية، �أو 

''هجومًا موؤلاًل''، وفق ما ي�سميه طال. ففي �لبد�ية 

�أُ�سعلت �لحر�ئق في �لنظام �لبيئي �لفطري الإز�لة 

�لغطاء �لنباتي �لموجود، ثم ��سُتقدمت جر�فات 

''كاتربيلر دي 4'' )�لجر�فات نف�سها �لتي 

ي�ستخدمها �لجي�س �الإ�سر�ئيلي تكر�ر�ً لهدم منازل 

�الأ�سر �لفل�سطينية( لت�سوية �الأر�س، وبعد ذلك، 

وفق ما يقول طال، ''�ن�سمت مبيد�ت �الأع�ساب 

�إلى �لتر�سانة �لم�ستخدمة للق�ساء على �ل�سجير�ت 

 وكانت �لغاية من هذه 
33

و�الأع�ساب �لفطرية.''

�الإبادة �لعنيفة للنظام �لبيئي �سمان �لق�ساء 

على فر�س بقاء �أي نوع �آخر عد� �الأ�سجار 

�لجديدة �لتي يتم زرعها ــ و�لغابات �الإ�سر�ئيلية 

في معظمهما ينمو فيها نوع و�حد من �الأ�سجار 

)لكن طبعًا، وجدت �الأنو�ع �لفطرية طريقها كي 

تنمو وتبقى ــ وهي نقطة �ساأعود �إليها بعد قليل(.

�عتمدت زر�عة �الأ�سجار في هذه �لغابات 

�الإ�سر�ئيلية �لجديدة على معايير �سيغت بهدف 

�لح�سول على �أو�سع تغطية و�أكثرها كثافة، وعلى 

ت�سريع نمو �الأ�سجار �لجديدة بهدف تطويق 

�الأر��سي وتغطيتها باأ�سرع وقت ممكن 

وبالطريقة �الأمثل. ووفقًا لطال، ُزرعت �الأ�سجار 

بحيث ال تتجاوز �لم�سافة بينها �أكثر من 

 و�أُعطيت �الأف�سلية لالأنو�ع �ل�سريعة 
34

مترين،

لبت �أ�سجار �لكينا )�الأوكاليبتو�س( 
ُ

�لنمو، ولهذ� ج

من �أ�ستر�ليا، وذلك جزئيًا الأنها تنمو ب�سرعة 

كبيرة )يمكنها بلوغ 11 متر�ً في خالل 7 �أعو�م 

فقط(، وكذلك الأنها تتغلب على �الأنو�ع �لمناف�سة 

لها من خالل حجب �ل�سم�س عنها وزيادة 

حمو�سة �لتربة فتق�سي بالنتيجة على �الأنو�ع 

�لفطرية وتمنع نباتات �أُخرى من �الإنبات و�لنمو. 

بعبارة �أُخرى، مّثل ��ستخد�م �سجر �لكينا، 

عندما يتجول بطل ق�سة ''في مو�جهة 

�لغابات'' للكاتب �أبر�هام يهو�سع في �لغابة �لتي 

يعمل فيها حار�سًا مهمته �لتحذير من خطر 

�لحر�ئق، ي�ستمتع بتعاقب �ل�سوء و�لظالل 

�لمن�سابة عبر �الأ�سجار. لكن �لغابة تثير لديه في 

�سمع 
ُ
�لوقت نف�سه �سعور�ً غريبًا. ''هذه �لغابة ال ي

فيها �سوت حفيف، بل �إنها �ساكنة مثل مقبرة. 

غابة �لعزلة. تقف فيها �أ�سجار �ل�سنوبر منت�سبة، 

نحيلة وجادة، مثل �سرية من �لمجندين �لجدد 

ن له الحقًا وجود 
ّ
 ليتبي

28
ينتظرون قائدهم''،

حجارة منحوتة ومدقوقة منت�سرة بين �الأ�سجار، 

وتر�سم حدود منازل، فيكت�سف �أن �لغابة ''تنمو 

 �إن �ل�سفات 
29

فوق، ح�سنًا، فوق قرية مهدمة.''

�لع�سكرية �لتي ي�ستخدمها يهو�سع لو�سف 

�الأ�سجار )مثل مجندين ينتظرون قائدهم( تك�سف 

عن ع�سكرة �الأ�سجار في مختلف مر�حل �لمخطط 

�ل�سهيوني في فل�سطين، لكن جوزيف فايت�س 

ر عن ذلك كالعادة بعبار�ت �أكثر 
ّ
�لجامح يعب

جر�أة: ''�إذ� �أردنا �ل�سيطرة على �الأر�س ــ وحدها 

 
30

�لغابة، وحدها �ل�سجرة �ستقودنا �إلى هدفنا.''

بعبارة �أُخرى، �إن هو�س �ل�سهيونيين بزر�عة 

 �الأ�سجار لم يكن منذ �لبد�ية، نابعًا من ولعهم

بـ ''�لطبيعة'' �أو للحفاظ على �لمناظر �لطبيعية 

�لفطرية )و�لغابات �الإ�سر�ئيلية لي�ست باأي حال 

كذلك طبعًا(، و�إنما من د�فع �ل�سيطرة على 

�الأر�س. لقد �أعلن ديفيد بن ــ غوريون، �أول رئي�س 

حكومة �إ�سر�ئيلية، �أن ''كل يهودي ينتقل �إلى 

�إ�سر�ئيل �سيتوجب عليه �لتوجه فور�ً �إلى �لعمل 

في زر�عة �الأحر�ج''، جاعاًل من زر�عة �ل�سجر 

نًا رئي�سيًا من �لمخطط �ال�ستعماري 
ّ
مكو

31
�ال�ستيطاني.

وبالتالي، جرت ع�سكرة �الأ�سجار، لي�س في 

�لرو�ية �الإ�سر�ئيلية فقط، بل في �لوقائع 

�لتاريخية كذلك، وتحولت هذه �الأ�سجار �إلى 

''ميلي�سيا'' يهودية، وفق تعبير �آلون طال، لتوفر 

وفق �إيرو�س بر�فرمان ''لي�س �أج�ساد�ً يهودية 

بالوكالة فح�سب، بل �سرطة يهودية بالوكالة 

 ومثلما يالحظ طال، 
32

لحر��سة �الأر�س �أي�سًا.''
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�لفطرية �لتي تطورت ببطء وتكيفت بمرور �لزمن 

مع �لن�ساط �لب�سري، �الأمر �لذي جعلها �سعيفة 

للغاية وعاجزة عن �لتاأقلم مع �لمناخ �لمحلي، 

وتحتاج �إلى كميات كبيرة من �لمياه؛ �أي 

باخت�سار، مناطق تمثل كارثة بيئية �أو حتى 

كارثة ''مدمرة للبيئة'' �لمحلية. ومن خالل زعمهم 

�أنهم قادرون على �إن�ساء منطقة ''طبيعية'' مختلفة 

عن �لثقافة �لمحلية، قلبو� ر�أ�سًا على عقب منطق 

�لم�ساحات �لفطرية )حيث تتجاور �لطبيعة مع 

�لثقافة وتتكافالن(.

وفي �لوقت �لذي �أعيد تخطيط وت�سجير �أجز�ء 

من �لم�ساحات �لطبيعية �لتي �حتلتها �إ�سر�ئيل 

في �سنة 1967 )وخ�سو�سًا في �ل�سفة �لغربية( 

�لمر�دف �لنباتي ال�ستخد�م �ل�سالح �لكيميائي: 

فهي تنظف �لمكان ب�سرعة. بعد �سجر �لكينا، 

ل �الهتمام �إلى �أ�سجار �ل�سنوبر ب�سفتها 
ّ
تحو

''�أنو�عًا طالئعية'' لل�سبب نف�سه، فهي ت�ساهم في 

تكوين ''بيئة غير تناف�سية: فاإبر �ل�سنوبر تزيد 

في حمو�سة �لتربة وتمنع نمو معظم �أ�سكال 

 بالنتيجة، وبحلول 
35

�لنباتات �الأُخرى.''

ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين، كانت �لغابات 

�الإ�سر�ئيلية موؤلفة في معظمها، من نوع و�حد من 

�الأ�سجار: فهي قد تبدو ''�ساحرة'' و''خالبة'' 

و''طبيعية'' و''ر�ئعة''، مثلما ت�سفها مختلف 

�لمن�سور�ت �لترويجية للحد�ئق �لوطنية، لكنها 

في تعار�س �سارخ مع �لطبيعة �لجبلية �لحرجية 

اأحد املن�سورات الرتويجية يتحدث عن غر�ض 240 مليون �سجرة.
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ب و�لعقم، 
ْ
�لفطري، بعبارة �أُخرى، هو منطق �لجد

بينما منطق �ال�ستعمار �ال�ستيطاني هو منطق 

 غابات �ل�سنوبر 
ّ
�لتح�سين و�لنظام �لذي ُتعد

�لكثيفة دلياًل حيًا عليه.

�إن هذ� �الدعاء بتحويل �لم�ساحات �لجدباء 

�إلى مناطق خ�سر�ء خ�سبة، و�لنابع من �لخطاب 

�ل�سهيوني �ال�ستعماري �ال�ستيطاني، ال يز�ل 

ي�سدر عن �ل�سندوق �لقومي �ليهودي، وهو هيئة 

مكلفة من �لدولة بزر�عة �لغابات في �إ�سر�ئيل 

و�سيانتها. فهذ� �ل�سندوق يعلن في موقعه 

�الإلكتروني �أن ''�إ�سر�ئيل وبلد�ً �آخر فقط في �لعالم 

دخال �لقرن �لحادي و�لع�سرين وفي �سجلهما 

زيادة �سافية في عدد �أ�سجارهما''، و�أن ''�إ�سر�ئيل 

لم تحَظ بنعمة �لغابات �لطبيعية، فكل غاباتها 

�د 
ّ
ُزرعت باليد. وعندما و�سل بناة �لدولة �لرو

 ويقول �ل�سندوق 
40

قابلتهم �أر�س جدباء.''

�لقومي �ليهودي �أي�سًا �أنه ''زرع �أكثر من 240 

مليون �سجرة في جميع �أرجاء دولة �إ�سر�ئيل 

ليوفر �أحزمة وفيرة من �لخ�سرة تغطي �أكثر من 

250.000 فد�ن. �إن عمل �ل�سندوق �لقومي 

�ليهودي في تطوير �لغابات �لوطنية ي�ستحدث 

'رئة خ�سر�ء' حول �لمدن و�لبلد�ت �لمكتظة، 

ويوفر و�سائل �ال�ستجمام و�لر�حة لالإ�سر�ئيليين 

 �سنعود �إلى مز�عم �ل�سندوق �لقومي 
41

كافة.''

�ليهودي ب�ساأن مدى روعة ذلك، لكن يجب �أواًل �أن 

ن�سجل �أنه وعلى �لرغم من �أن �لدولة مّكنت هذ� 

�ل�سندوق من �إد�رة �الأر��سي �لحكومية )93% من 

�الأر�س د�خل �لدولة، جرى �ال�ستيالء على �لق�سم 

�الأعظم منها، عن طريق �لعنف، من �أ�سحابها 

�لفل�سطينيين �ل�سرعيين بعد �لتطهير �لعرقي 

لفل�سطين في �سنة 1948(، وعلى �لرغم من �أن 

موقعه �الإلكتروني يتبجح بالقول �أنه يوفر 

خدماته لـ ''�الإ�سر�ئيليين كافة''، فاإن مهمته 

�لحقيقية �أكثر تحديد�ً من ذلك، فهو يتباهى في 

مكان �آخر باأنه ''�لو�سي على �أر�س �إ�سر�ئيل 

نيابة عن �أ�سحابها ــ �ل�سعب �ليهودي في كل 

 �إنه �دعاء مختلف تمامًا عن رعاية 
42

مكان.''

م�سالح ''�الإ�سر�ئيليين كافة'' �لذين يمثل 

الإ�سفاء م�سهد رعوي عليها كاأنه م�ستوحى من 

�لتو�رة، وتعزيز �إح�سا�س �لم�ستوطنين �ليهود 

باأنهم يعودون �إلى ما ي�سبه وطنًا قديمًا، كان 

تخطيط �لم�ساحات �لطبيعية في معظم �أرجاء 

فل�سطين �لمحتلة منذ �سنة 1948 يهدف �سر�حة 

�إلى �إ�سفاء طابع �أوروبي على �الأر�س 

ا بد� �أنه م�ساحات فطرية 
ّ
و��ست�سالحها بداًل مم

في حالة فو�سى غير منتجة. و�ندرج �إ�سفاء 

�لطابع �الأوروبي على �الأر�س �لفطرية في �إطار 

 تقول �إيرو�س بر�فرمان �إن 
36

�سيا�سة و��سحة.

''�أ�سجار �ل�سنوبر تخلق م�سهد�ً �سرق �أوروبيًا 

متميز�ً''، ولذلك ''فاإنها ت�سكل م�سهد�ً و�سيطًا بين 

ما ت�سبو �إليه �لعين �الأوروبية �ل�سابقة وما تر�ه 

 وهذ� �الأمر يتم �لتعبير عنه ب�سر�حة في 
37

حقًا.''

�أكثر �الأحيان، فقد �أُطلق على حديقة �لكرمل 

�لوطنية �لمزروعة على �أنقا�س قرية �لطيرة 

�لفل�سطينية ��سم ''�سوي�سر� �ل�سغرى''، نظر�ً �إلى 

�لت�سابه �لمتعمد بينها وبين بع�س مناطق جبال 

 لقد كان هذ� �لمنظر �الأوروبي �لطابع 
38

�الألب.

متعار�سًا ب�سريًا مع طبيعة �الأر�س �لفطرية، وال 

يز�ل كذلك �إلى �ليوم: �إذ يت�سح من �لنظرة �الأولى 

�أن �لغابات �الألبية �لكثيفة ال تنتمي بتاتًا �إلى 

�لمكان وال تن�سجم مع هذه �الأر�س، لكن هنا 

�أي�سًا كان �الأمر مق�سود�ً. وعن ذلك كتب طال �أن 

''غابات �أ�سجار �ل�سنوبر �لمزروعة حديثًا 

و�لح�سنة �لتنظيم كانت تتعار�س تمامًا مع 

ها 
ّ
�لم�ساحات �لحرجية �لجبلية �لفطرية �لتي تعم

�لفو�سى بما فيها من �أ�سجار �سنديان ذ�ت 

�أغ�سان مت�سعبة م�ساك�سة، و�سجير�ت متنوعة 

مت�سابكة ي�سعب �لعبور بينها.'' و�أ�ساف طال: 

''بالن�سبة �إلى فايت�س، لم تكن هذه �لم�ساحات 

�لم�سجرة �لفطرية خالية من �أي قيمة فح�سب، بل 

 
39

�إنها تقريبًا ت�سكل �إهانة للح�سارة �لمتمدنة.''

�إن �لمنطق �ال�ستعماري ور�ء هذ� كله و��سح: 

�ال�ستيطان يجلب �لتنظيم و�لنظام و�لحد�ثة �إلى 

ها �لفو�سى، وغير 
ّ
م�ساحات طبيعية متخلفة تعم

منتجة ومتقلبة وغارقة في ''�إهمال'' عقيم، في 

��ستعارة لتعبير فايت�س. �إن �لمنطق �لثقافي 
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جميع �أرجاء �لعالم، �سو�ء �أر�دو� �النتماء �إلى 

�إ�سر�ئيل �أم ال، و�لذين تزعم �إ�سر�ئيل �أنها 

 �إن هذ� �لتمييز �لعرقي �لبالغ �الأهمية 
46

دولتهم.

بين �لقومية و�لجن�سية و�لمو�طنة ينتج منه دولة 

عن�سرية ب�سكل �سارخ تلجاأ عند كل منعطف 

ممكن �إلى �لحيل �للغوية و�لخد�ع �للفظي للتغطية 

47
على �أن هذ� هو بال�سبط ما هو �الأمر عليه.

تجريد �لمو�طنين �لفل�سطينيين من هويتهم 

�لقومية كفل�سطينيين ال ينطوي فقط على مجرد 

�لحّط من قدرهم، �إذ، ومثلما يقول دوغارد 

ورينولدز، فاإن ''تعزيز �سيا�سات �إ�سر�ئيل 

�لتمييزية �سد �لفل�سطينيين ــ د�خل �إ�سر�ئيل وفي 

�الأر��سي �لفل�سطينية �لمحتلة على حد �سو�ء ــ هو 

نظام قانوني يوؤ�س�س لمفهوم '�لقومية �ليهودية'، 

ز �لمو�طنين �ليهود من �لمجموعات غير 
ّ
ويمي

 وعليه، 
48

�ليهودية بموجب �لت�سريع �الإ�سر�ئيلي.''

فاإن مختلف �لحقوق �الأ�سا�سية في �إ�سر�ئيل ــ مثل 

حيازة �الأر�س و��ستخد�مها و�ل�سكن ــ قائمة على 

�أ�سا�س �لهوية �لعرقية )''�لقومية''( مثلما حددتها 

�لدولة، ولي�س على مجرد �لمو�طنة �لتي تمثل 

ر دوغارد 
ّ
�لفئة ــ �لمعيار �الأقل �ساأنًا. لقد عب

ورينولدز عن �الأمر بقولهما �إن �لفل�سطينيين 

''يخ�سعون لقيود هائلة في مجاالت ح�سا�سة مثل 

حيازة �الأر�س و��ستخد�مها و�لح�سول على 

�لمو�رد �لطبيعية و�لخدمات �الأ�سا�سية، ويتم 

��ستثناوؤهم من قو�نين �لتخطيط ومن �لموؤ�س�سات، 

ويتعر�سون ب�سورة منهجية للتمييز بحقهم على 

�لم�ستويين �لمحلي و�لوطني على �سعيد �لحقوق 

�القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية.'' وفي �لوقت 

عينه، يحظى ''�ليهود �لذين تكر�س موؤ�س�سات �سبه 

حكومية و�لوكالة �ليهودية و�ل�سندوق �لقومي 

�ليهودي جهودها لخدمة م�سالحهم �لح�سرية، 

بالحق �لح�سري في ��ستخد�م �لق�سم �الأعظم من 

�أر��سي �لدولة، وفي �لمطالبة بحقوق و�متياز�ت 

خارج هذه �الأر��سي في مناطق ت�سيطر عليها 

 وفعاًل، فاإن �ليهود غير �لمو�طنين 
49

�إ�سر�ئيل.''

يتمتعون في �لو�قع في بع�س �لمجاالت، 

وخ�سو�سًا فيما يتعلق باالأر�س، بحقوق تفوق 

�لم�سلمون و�لم�سيحيون �لفل�سطينيون 20% منهم.

هناك �أمر�ن على �لمحك هنا وهما ال 

يحظيان باأي �هتمام في �لواليات �لمتحدة 

�الأميركية، وال �سيما في تلك �لدو�ئر �لليبر�لية 

حيث �لتاأييد الإ�سر�ئيل ال يز�ل قويًا:

�أواًل، مع �أن �إ�سر�ئيل تبذل ق�سارى جهدها 

لتوؤكد �أنها دولة ديمقر�طية )وهو �دعاء يردده 

على �لدو�م �لمعجبون بها في �لواليات �لمتحدة 

�الأميركية وفي �أماكن �أُخرى(، �إاّل �إنها دولة بال 

د�ستور، وعن عمد ــ بال تعريف �سامل للمو�طنة 

و�لتابعية �لوطنية �أو �لجن�سية. وفي �لو�قع، فاإن 

قانون ت�سجيل �ل�سكان ل�سنة 1950 في جنوب 

�أفريقيا �لعن�سرية، و�لذي حدد لكل جنوب �أفريقي 

حرم من( 
ُ
هوية عرقية يح�سل بموجبها على )�أو ي

عاِدل مبا�سر 
ُ
جملة من �لحقوق �لمتنوعة، لديه م

في �لقو�نين �الإ�سر�ئيلية �لتي تمنح كل مو�طن 

في �لدولة هوية عرقية مغايرة يح�سل بموجبها 

 �إذ �إنه 
43

حرم منها(.
ُ
على جملة من �لحقوق )�أو ي

تبعًا لدولة �إ�سر�ئيل و�أجهزتها �لق�سائية، ال يوجد 

ة �أو قومية �إ�سر�ئيلية بالمعنى 
ّ
�سيء ��سمه �أم

�لمدني �أو غير �لعرقي، وبالتالي ال يوجد �سيء 

��سمه جن�سية �إ�سر�ئيلية بحد ذ�تها. ومثلما قالت 

�لمحكمة �لعليا في �سنة 1972 )في حكم �أكدته 

ة �إ�سر�ئيلية 
ّ
في �سنة 2013(: ''لي�س هناك �أم

بمعزل عن �ل�سعب �ليهودي. �ل�سعب �ليهودي ال 

يتاألف من �أولئك �لمقيمين في �إ�سر�ئيل فح�سب، 

 ويالحظ 
44

بل من يهود �ل�ستات �أي�سًا.''

�الأكاديميان �لمخت�سان بالقانون �لدولي جون 

دوغارد وجون رينولدز، م�ست�سهدين بقر�ر �سنة 

1972، �أنه ''جعل من �لو��سح �أن �العتر�ف باأمة 

�إ�سر�ئيلية م�ستركة يعني '�إنكار �الأ�س�س ذ�تها �لتي 

 وبالنتيجة، فاإن 
45

�أقيمت عليها دولة �إ�سر�ئيل'.''

�أجهزة �لدولة ال ت�سنف �لمو�طنين �ليهود د�خل 

�لدولة فقط، بل �ليهود في كل مكان �أي�سًا، على 

�أ�سا�س هويتهم �لعرقية ب�سفتهم يحملون ''جن�سية 

يهودية''، في حين �أن غير �ليهود، وعلى �لرغم 

من �أنهم يمكن �أن يكونو� مو�طني �لدولة، �إاّل �إنهم 

لي�سو� �أع�ساء في ''�الأمة''، �أي �أمة �ليهود في 
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 وال ي�سع �لمرء هنا �أن 
51

�لقومي �ليهودي.''

ي�سيف �سيئًا �إلى هذ� �العتر�ف �ل�سريح بالتمييز 

�لعرقي �لتر�تبي من �أحد �الأجهزة �لرئي�سية في 

�لدولة �ل�سهيونية ــ با�ستثناء �أنه مكتوب بلغة 

عبرية قانونية، ومدفون في وثيقة ق�سائية 

م�سجرة ما كان يفتر�س �أن تقع عليها �أعين 

غربية.

ما �لذي يرغب �ل�سندوق �لقومي �ليهودي في 

�أن تر�ه �لعين �لغربية �لليبر�لية؟ �لجو�ب ب�سيط: 

كل ما يتعلق بزر�عة �الأ�سجار في �أر�س جدباء 

وتحويل �ل�سحر�ء �إلى جنة خ�سر�ء. ومع ذلك، 

يجب �لتاأكيد هنا، �أن �الأمر ال يتعلق بب�ساطة 

بحيلة منافقة: �إن تاأكيد �لقيمة �لبيئية 

ال�ست�سالح فل�سطين �لجرد�ء وتحويلها �إلى 

�إ�سر�ئيل �لخ�سر�ء �لر�ئعة هو بالمطلق جزء ال 

يتجز�أ من دور �ل�سندوق �لقومي �ليهودي في 

محو �لوجود �لفل�سطيني من �الأر�س و�إنكار 

�أحقيته فيها ــ من خالل �لعمل على زرع �الأ�سجار 

لتغطية �أكبر قدر ممكن من �الأدلة. فالت�سديد على 

�لقيمة �الإيجابية لتخ�سير �الأر�س يرتبط �رتباطًا 

ال فكاك منه بالو�قع �ل�سلبي للتطهير �لعرقي 

و�الإبادة �لبيئية بحيث يجري تاأكيد �الأول ــ �أي 

�لتخ�سير ــ �إلى حد كبير يجعل �لثاني ي�سمحل 

د�ر بكثير من �لحر�س.
ُ
ويتحول �إلى فر�غ ي

باخت�سار، وكما يقول نور م�سالحة، فاإن 

�ل�سندوق �لقومي �ليهودي ينخرط في حملة 

غ�سيل �أخ�سر للتغطية على �لتطهير �لعرقي. 

فمثلما تو�سح �لدعاية �لتي يقوم بها �ل�سندوق، 

�إذ� كان زرع �الأ�سجار جزء�ً ال يتجز�أ من �لعملية 

�ال�ستعمارية �ال�ستيطانية ال�ست�سالح م�ساحات 

فطرية بد�ئية وغير منتجة وتحويلها �إلى 

م�ساحات مزدهرة، فاإن زرع �الأ�سجار هو... زرع 

�الأ�سجار. ما �لذي يمكن �أن يكون �أكثر بر�ءة من 

زر�عة �الأ�سجار؟ ما �لذي يمكن �أن يكون �أكثر 

داللة و�إيحاء من �دعاء �لعناية باالأر�س 

وتطويرها؟

يقول م�سالحة �إن ''زر�عة �الأ�سجار توؤكد قيمة 

�إ�سر�ئيل �الأخالقية �لتي ال جد�ل فيها )و��ستطر�د�ً 

تلك �لتي يح�سل عليها مو�طنون غير يهود. وال 

يوجد �أي بلد �آخر في �لعالم يح�سل فيه �أ�سخا�س 

غير مو�طنين يتم تف�سيلهم على �أ�سا�س �لعرق، 

على حقوق �أو�سع من مو�طني تلك �لدولة.

هذ� �الأمر يقود بالتالي �إلى �لعامل �لثاني 

�لمهم و�لذي يتعين علينا مالحظته: فمثلما 

يت�سح من �سعار �أن �الأر�س هي ملك لـ '' �ل�سعب 

�ليهودي في كل مكان'' بداًل من، على �سبيل 

�لمثال، لمو�طني �لدولة )بغ�ّس �لنظر عن 

�لفل�سطينيين �لذين هم �أ�سحاب �الأر�س في 

�لو�قع(، فاإن �ل�سندوق �لقومي �ليهودي يوؤدي 

دور�ً محوريًا في �سيانة نظام �لف�سل �لعن�سري 

�لموؤ�س�ساتي في �إ�سر�ئيل. وال يوجد في �لو�قع في 

 )ethnocracy( ''أي مكان تفرقة ــ ''�إثنوقر�طية�

هي �لتعبير �لذي ي�ستخدمه �أوِرن يفتاحئيل في 

 ــ 
50

در��سته عن �لتخطيط �لعمر�ني في �إ�سر�ئيل

يبرز �ت�ساعها وطابعها �لموؤ�س�ساتي بو�سوح 

�سارخ، كما هي �لحال في �لبيانات ذ�ت �لطابع 

�لقانوني �ل�سادرة عن �ل�سندوق �لقومي 

�ليهودي. فال�سندوق �لذي مّكنته �لدولة نظر�ً �إلى 

دوره في �إد�رة �الأر��سي �لحكومية، ال يعترف 

فقط، بل يبرر باإ�سر�ر �سجله �لطويل �لمثبت في 

�لتفرقة �سد �لمو�طنين �لفل�سطينيين من خالل 

�الإ�سارة �إلى �أنه ''لي�س هيئة عامة تت�سرف نيابة 

عن جميع مو�طني �لدولة، الأن والءه هو لل�سعب 

�ليهودي، وم�سوؤوليته هي تجاهه وحده ]�أي 

تجاه �ل�سعب �ليهودي[. وب�سفته مالكًا الأر��سي 

�ل�سندوق �لقومي �ليهودي، فاإنه لي�س على 

�ل�سندوق �أن يتعامل بالت�ساوي تجاه مو�طني 

�لدولة كافة.'' ف�ساًل عن ذلك، ي�سير �ل�سندوق �إلى 

�أن ''�لكني�ست �الإ�سر�ئيلي ]�أي �لبرلمان[ و�لمجتمع 

ر� عن ر�أيهما باأن �لتمييز بين 
ّ
�الإ�سر�ئيلي عب

�ليهود وغير �ليهود، و�لذي هو �الأ�سا�س في �لروؤيا 

�ل�سهيونية، هو تمييز مباح''، و�أن منحه �الأر�س 

�إلى �ليهود وحدهم ''يتفق في �لو�قع تمامًا مع 

�سة لدولة �إ�سر�ئيل ب�سفتها دولة 
ِّ
�لمبادئ �لموؤ�س

يهودية، و�أن قيمة �لم�ساو�ة �ستتر�جع �أمام هذ� 

�لمبد�أ حتى لو �نطبقت على �أر��سي �ل�سندوق 
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�ل�سندوق �لقومي �ليهودي لالأ�سجار تكمن في 

�أنها ِفعل �إغو�ء قوي �إلى درجة �أنه يتفوق ويغري 

�أهل �لغو�ية �أنف�سهم. لكنه ال يقت�سر باأي حال 

على �أهل �لغو�ية: فال�سندوق يو��سل و�سع زر�عة 

�الأ�سجار في �لمرتبة �الأولى ب�سفتها �إحدى �لطرق 

�لرئي�سية لجمع �الأمو�ل و�لح�سول على �لتمويل، 

و�الأكثر �أهمية �إحدى �لطرق �لرئي�سية �لتي تمّكنه 

من جذب و�سحذ همم �لمجتمعات �ليهودية غير 

�الإ�سر�ئيلية )وغيرها( لدعم بر�مجه وتاأييدها. 

ومثلما ت�سير هايدي غرونباوم فاإن م�ساهمة 

''مجتمعات يهودية غير �إ�سر�ئيلية في زر�عة 

�الأ�سجار في غابات �ل�سندوق �لقومي �ليهودي 

ح�سدت تو�طوؤ�ً عابر�ً للحدود مع �قتالع 

�لفل�سطينيين من ديارهم و�أر�سهم حيث ُزرعت 

 بيد �أن �لنقطة 
55

�لغابات فوق �لقرى �لمهدمة.''

�لمهمة هي �أن �الأ�سخا�س �لذين ي�ساهمون في 

تمويل زر�عة �الأ�سجار، �أو يبذلون �أق�سى ما في 

و�سعهم لزر�عة �أ�سجار في �أحد �لمر�كز �لتي 

يوفرها �ل�سندوق للم�ستثمرين �الأجانب، ال 

يدركون �أنهم ي�ساركون في برنامج تطهير عرقي.

هنا علينا �أن ُندخل ت�سحيحًا �إ�سافيًا على 

�دعاء �ل�سندوق �لقومي �ليهودي �أن �إ�سر�ئيل بلد 

ملتزم ب�سيانة �لغابات وزر�عة �الأ�سجار، ذلك 

باأن برنامج �لت�سجير �الإ�سر�ئيلي �سبقه ــ وال يز�ل 

يعمل جنبًا �إلى جانبه ــ برنامج �آخر يعمل بال 

كلل وب�سورة منظمة على �قتالع �الأ�سجار 

ا تبّقى من 
ّ
وتدميرها. فما �إن �نق�سع �لغبار عم

فل�سطين في �سنة 1948، حتى كان �أول ما فعله 

�د �لدولة �لجديدة هو �لبدء باقتالع وجرف 
ّ
رو

ب�ساتين �لزيتون و�الأ�سجار �لمثمرة �لتي زرعها 

�لفل�سطينيون و�عتنو� بها على �متد�د �أجيال ال 

مرت ع�سر�ت �آالف 
ُ
ُتعد وال ُتح�سى. وهكذ� د

�لفد�دين من ب�ساتين �لحم�سيات ــ بما فيها 

ب�ساتين �لبرتقال �ليافاوي �ل�سهير ــ الأن 

�لم�ستعمرين �لجدد وجدو� �أن �العتناء 

بالحم�سيات يتطلب �أعد�د�ً كثيفة من �ليد 

�لعاملة، و�أنه لي�س بمثل جدوى و�سهولة 

�لمحا�سيل �لحقلية �لتي ت�ستخدم طرق �لزر�عة 

 وهذ� �الدعاء 
52

�لم�سروع �لغربي في �ل�سرق(.''

بالتفوق �الأخالقي يتجاوز �ل�سوؤ�ل �لدفين حول 

ن( كان هناك قبل �أن ُتزرع �الأ�سجار، 
َ
ماذ� )وم

ويجعله نافاًل. هكذ� وعلى �لرغم من �أن 

�لم�سوؤولين �الأو�ئل في �ل�سندوق �لقومي �ليهودي 

مثل جوزيف فايت�س كانو� يوؤيدون بكل �سر�حة 

�لتطهير �لعرقي �لمتعمد، وعلى �لرغم من �أن 

نًا 
ّ
�ل�سندوق �لقومي �ليهودي كان )وال يز�ل( مكو

�أ�سا�سيًا من �لم�سروع �ال�ستعماري �ال�ستيطاني 

و�لعن�سري �ل�سهيوني في فل�سطين، بعد �سنة 

1948، وخ�سو�سًا في �ستينيات �لقرن �لع�سرين 

حتى يومنا هذ�، فاإنه نجح في �إعادة ر�سم 

�سورته وتقديم نف�سه ب�سفته منظمة بيئية 

منخرطة في تخ�سير �لكوكب و�إنقاذنا جميعًا من 

�الحتر�ر �لمناخي.

يقول �إيالن باِبْه �إن ''�لمهمة �لحقيقية 

لل�سندوق �لقومي �ليهودي تكمن في �إخفاء بقايا 

فل�سطين �لبادية للعيان، لي�س فقط بو��سطة 

�الأ�سجار �لتي يزرعها فوقها، بل �أي�سًا من خالل 

 ولدى 
53

�لرو�يات �لتي لفقها الإنكار وجودها.''

مناق�سة دور �ل�سندوق �لقومي �ليهودي فيما 

ي�سميه ''�إبادة �لذكرى''، يقول باِبْه �إنه في 

�لغابات �لتي �أن�ساأها �ل�سندوق ''يتف�سى �إنكار 

�لنكبة على نطاق و��سع، وكان فاعاًل تمامًا �إلى 

درجة �أن تلك �لغابات �أ�سبحت حلبة �سر�ع 

رئي�سية بالن�سبة �إلى �لالجئين �لفل�سطينيين 

�لر�غبين في �إحياء ذكرى �لقرى �لمدفونة تحتها. 

�إنهم يحاربون منظمة ــ �ل�سندوق �لقومي 

عي �أنه ال يوجد غير �أر�س جرد�ء 
ّ
�ليهودي ــ تد

تحت �أ�سجار �ل�سنوبر و�ل�سرو �لتي زرعتها 

 باِبْه محق طبعًا، لكننا نحتاج �إلى �أن 
54

هناك.''

نتنبه �إلى كيفية تمف�سل ''�إبادة �لذكرى'' هذ� )�أو 

�لغ�سيل �الأخ�سر، وفق تعبير م�سالحة(، �إذ �إن 

�لوجه �لذي يوؤكد بحما�سة زرع �الأ�سجار يطم�س 

نكر �لوجود �لفل�سطيني 
ُ
ب�سورة فاعلة قفا �لذي ي

�إلى درجة تجعله غير موجود حتى )وربما 

تحديد�ً( الأولئك �لمنخرطين فيه.

بعبارة �أُخرى، �إن �لخطورة في زر�عة 
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�ليهودي غابات �ل�سنوبر �لكثيفة و�أو�سلوها 

حتى �إلى �أبو�ب �لقرى و�لبلد�ت �لفل�سطينية )�لتي 

�سودر معظم �أر��سيها �أي�سًا لهذ� �لغر�س، ومن 

�أجل �لتطوير �لعمر�ني �ليهودي عامة(، كما 

و�سلت �أ�سجار �ل�سنوبر �ل�سامقة �لمزروعة حديثًا 

�إلى �أطر�ف ما تبّقى من �لب�ساتين �لفل�سطينية.

يروي محمد �أبو �لهيجاء ما حدث لب�ساتين 

قرية عين حو�س �لجديدة �لفل�سطينية غير 

ر �أهالي عين حو�س 
ّ
�لمعترف بها. فقد ُهج

نعو� من دخولها ــ لكنهم 
ُ
�الأ�سلية من قريتهم وم

بقو� بالقرب منها خالل فترة �لتطهير �لعرقي في 

عرف بقانون ''�لحا�سر �لغائب'' ــ 
ُ
فل�سطين، وما ي

لمت فيما بعد �إلى مهاجرين يهود على �سلة 
ُ

و�س

بحركة ''د�د�'' �لفنية لتحويلها �إلى م�ستعمرة 

للفنانين، على �لرغم من مطالبات �أهلها 

�لفل�سطينيين بالعودة �إلى منازلهم �لتي لم ُتهدم.

و�نتهى �الأمر بـ ''�لحا�سرين �لغائبين'' من 

و� �لزيتون �أقل جدوى 
ّ
 حتى �إنهم عد

56
�لحديثة،

من �لناحية �القت�سادية مقارنة بالحم�سيات. 

ف�ساًل عن ذلك، ومثلما يقول �لخبير �لجغر�في 

�الإ�سر�ئيلي �أرنون غوالن: ''لقد �قترن �لزيتون 

ت بد�ئية 
ّ
د

ُ
بالزر�عة �لعربية '�لمعادية' �لتي ع

ومحافظة، وبالتالي خ�سعت للتهمي�س في 

�إ�سر�ئيل �لتي �سعت لتطوير زر�عة حديثة 

 وهكذ�، و�جهت �الأ�سجار م�سير 
57

متقدمة.''

�لنا�س �لذين �عتنو� بها في وقت ما ــ فاقُتلعت 

مرت �أ�سجار �لزيتون �لمعطاءة على م�ساحة 
ُ
ود

40،000 فد�ن من �الأر��سي �لخ�سبة في �الأعو�م 

�لتي �أعقبت �سنة 1948.

لم تجِر عملية تدمير ب�ساتين �لزيتون 

و�الأ�سجار �لمثمرة �لفل�سطينية با�ستخد�م 

�لجر�فات فح�سب، فاأنى تمكنو� من ذلك، وفي �أي 

مكان بقيت فيه مجتمعات فل�سطينية نجت من 

�لنكبة، زرع �لعاملون في �ل�سندوق �لقومي 

غابة �رسو يف كفر برعم مل ت�ستطع اأن تخفي اآثار البيوت التي دمرتها الع�سابات ال�سهيونية.
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لي�ست �أ�سجار �لزيتون �لنوع �لوحيد 

�لم�ستهدف ب�سورة منظمة في عمليات �لتدمير، 

بل قام �الإ�سر�ئيليون باجتثاث نوع �آخر هو 

�أ�سجار �ل�سبار �أو �لتين �ل�سوكي �لتي ُتزرع 

تقليديًا في فل�سطين عند مد�خل �لمدن �أو لت�سييج 

�لحقول و�لف�سل بين حقول قريتين، و�لتي ت�سكل 

ثمارها �للذيذة منتجًا �إ�سافيًا عر�سيًا. لقد 

رفت �سجير�ت �ل�سبار �أو �قُتلعت مع �لقرى �لتي 
ُ

ج

نمت فيها في عالقة تكافلية على �متد�د قرون، 

لكن �ل�سبار لديه ميزة مهمة هي �أنه ي�ستحيل 

تقريبًا �جتثاثه عمليًا، ف�سجير�ته تعاود �لنمو 

حتى لو بقي منها جذر �سغير في �لتربة. وهكذ�، 

�أينما تذهب في غابات �إ�سر�ئيل �لم�سطنعة، �أو 

تتنزه خارج �لغابات، فاإنه ال بد من �أن ت�سادف 

�سجير�ت �سبار نبتت من �الأر�س، �أو ��سر�أبت بين 

�أ�سجار �لكينا و�ل�سنوبر �لمزروعة فوقها، وحتمًا، 

�ستجد بالقرب منها �أنقا�س منازل فل�سطينية 

مهدمة.

هناك نقطتان يجب �إ�سافتهما فيما يتعلق 

ب�سجر �ل�سبار: �الأولى �أنه على �لرغم من 

�لمحاوالت �لمنظمة الجتثاث هذ� �لنوع من 

�ل�سجير�ت، فاإنه يحلو لالإ�سر�ئيليين �لمولودين 

في �إ�سر�ئيل �أن ي�سمو� �أنف�سهم ''�سابر�''، وهي 

كلمة عبرية تقابلها في �لعربية كلمة ''�سبار'' 

ن هكذ� 
ْ
و

َّ
م

َ
�س

ُ
وتعني �لتين �ل�سوكي )قيل لنا �إنهم ي

الأنهم مك�سوون بال�سوك من �لخارج، وطعمهم 

حلو من �لد�خل، وهو و�سف ذ�تي وجده �لبع�س 

م�سحكًا(؛ �لثانية، لكن �الأهم، �أنه وعلى �لرغم من 

 عليه في لبنان، وفحو�ه �أن 
ُ

�الفتر��س �لذي ن�ساأت

�ل�سبار ينتمي فطريًا �إلى هذ� �لجزء من �لعالم 

نظر�ً �إلى �نت�ساره �لو��سع، فاإن �لحقيقة لي�ست 

opuntia ficus-( كذلك: ف�سبار �لتين �لهندي

indica( هو في �الأ�سل من �لمك�سيك، وقد جلبه 
معه كري�ستوفر كولومبو�س �إلى �إ�سبانيا، ومنها 

�نت�سر عبر حو�س �لمتو�سط �لذي تحول �إلى 

موطن له بعد تدجينه على مدى قرون. لدينا هنا 

�إذ�ً ق�ستان للتاأقلم: من جهة، عملية ��ستئنا�س 

متدرجة �سمن �لنظام �لبيئي �لقائم لنوع جديد 

�أهل �لقرية �إلى �لعي�س في حقولهم �لمجاورة 

للقرية، و�إلى بناء منازل لهم فيها �سرعان ما 

قها �ل�سندوق �لقومي �ليهودي باالأ�سجار. 
ّ
طو

ويقول �أبو �لهيجاء: ''في �لوقت �لذي ن�سبو� 

�الأ�سالك �ل�سائكة، قامو� بزرع �أ�سجار �ل�سرو بين 

�أ�سجار �لزيتون و�أ�سجار �لفاكهة �لتي زرعناها 

في ع�سرينيات �لقرن �لما�سي.'' ويكمل: ''�أ�سجار 

�ل�سرو تنمو ب�سرعة كبيرة، و�سرعان ما بلغ 

�رتفاعها 15 متر�ً، فظللت وخنقت �أ�سجار 

�لزيتون كونها �أق�سر منها وحجبت عنها نور 

�ل�سم�س، فتوقفت �أ�سجار �لزيتون �سيئًا ف�سيئًا عن 

حمل �لثمار وماتت. ومن �لطبيعي �أنه لم يعد في 

و�سعنا �أن نزرع حيث كنا نزرع، فماتت جميع 

�أ�سجار �لتين و�لتفاح و�لخوخ.'' وي�سيف: ''ما زلت 

�إلى �ليوم �أكره �أ�سجار �ل�سرو الأنها قتلت �أ�سجار 

فاكهتنا، وُزرعت �أمام منازلنا تمامًا لحب�سنا 

 
58

 �لهو�ء، وحجب منظر �لبحر.''
ّ
فيها، ول�سد

وطبعًا، لم ُتزرع �أ�سجار �ل�سرو لمجرد قتل �أ�سجار 

�لفو�كه وحجب منظر �لبحر عن �لفل�سطينيين، 

و�إنما ُزرعت ــ فعليًا، وقبل �أي �سيء ــ لحجب 

�لفل�سطينيين �أنف�سهم عن �أعين �الآخرين.

وبالمثل، لم يتوقف �قتالع و�إتالف �أ�سجار 

�لزيتون مبا�سرة بعد نكبة 1948، فاإلى �ليوم، ال 

تز�ل ب�ساتين �لزيتون في جميع �أنحاء �ل�سفة 

�لغربية عر�سة لالعتد�ء�ت �لمنظمة ــ �أ�سبوعيًا في 

�أكثر �الأوقات، و�أحيانًا حتى يوميًا ــ �لتي ي�سّنها 

م�ستوطنون م�سلحون )تحت حماية �لجي�س 

�الإ�سر�ئيلي(، �أو �لجي�س نف�سه، �أو �لدولة بحجة �سق 

�لطرق و�إخالء ''�لمناطق �لع�سكرية �لمغلقة''، �أو 

بناء م�ستعمرة يهودية �أُخرى �إ�سافية فوق �أر��ٍس 

فل�سطينية. وينّفذ �لم�ستوطنون هجماتهم عادة 

على نطاق �سغير فيحرقون ع�سر �سجر�ت هنا، 

ا �أعمال 
ّ
ويقطعون خم�سين �سجرة هناك، وهكذ�، �أم

�لهدم و�لتدمير �لتي يقوم بها �لجي�س فتجري 

على نطاق �أو�سع، ويمكن �أن يتم خاللها تدمير 

مئات �الأ�سجار دفعة و�حدة. وفي �الإجمال، ومنذ 

�سنة 1967، �أ�سرفت �إ�سر�ئيل على تدمير 

59
800.000 �سجرة زيتون في �الأر��سي �لمحتلة.
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و�ال�ستزر�ع، فبعد �أن تركز محور جاذبيتها على 

�متد�د عقود في �لجليل و�ل�سمال، �نتقل في 

�الأعو�م �الأخيرة �إلى �لجنوب، وخ�سو�سًا �إلى 

�سحر�ء �لنقب. فخالل �لعقود �لتي تلت تدمير 

فل�سطين في �سنة 1948، �أحكمت �لدولة 

�الإ�سر�ئيلية �لجديدة �سيطرتها على �ل�سحر�ء عبر 

طرد �لق�سم �الأعظم من �سكانها �لبدو �لفل�سطينيين 

�الأ�سليين، و�ل�سعي لح�سر معظم �لذين بقو� في 

منطقة مغلقة تخ�سع لقيود محَكمة، و�إرغامهم 

على �لتخلي عن �أ�سلوب عي�سهم �لتقليدي، وطبعًا 

عن �الأر��سي �لتي كانو� يتنقلون فيها. ول�سمان 

نجاح هذه �لتد�بير لجاأت �إ�سر�ئيل �إلى مجموعة 

من �الأحكام �لع�سكرية، و�إلى �لترحيل �لق�سري 

و�إعادة �لتوطين وهدم �لمنازل: جرى �إفر�غ 

معظم مناطق �لبادية من �سكانها �الأ�سليين 

نعو� من دخولها، وفي 
ُ
خالل هذه �لفترة وم

نيت م�ستعمر�ت يهودية فيها. وخالل 
ُ
�لمقابل، ب

�الأعو�م �الأخيرة، دفعت �سرعة نمو هذه 

يمثل، كما هي �لحال مع �أنو�ع �أُخرى، حالة 

�ن�سهار تكافلي بين �لطبيعة و�لثقافة؛ ومن جهة 

ثانية، محاولة �إز�لة نظام قائم عن طريق �لعنف 

مع جميع �الأنو�ع �لتي �ندمجت وتطورت معه، 

و��ستزر�ع �سجرة بداًل منه، و�إن كانت بارعة في 

تدمير كل ما يقف في طريقها، �إاّل �إنها ال تن�سجم 

جيد�ً مع محيطها. فالغابات �أحادية �لنوع �لتي 

ُزرعت في �لم�ساحات �لفطرية �لمتنوعة ال تتحمل 

�لجفاف، وهذه �لمناطق �لم�ستزرعة تمثل كارثة 

بيئية، وقدرتها على �لتاأقلم �سعيفة مع �لبيئة 

�لمحلية، وهي عر�سة با�ستمر�ر لالأمر��س 

و�لحر�ئق. ونظر�ً �إلى �أن �ل�سهيونية هي نف�سها 

محاولة لفر�س ثقافة �أحادية عرقية ــ دينية 

رفت على مر �لتاريخ 
ُ
بالقوة على �أر�س ع

بتعددها �لثقافي، فاإن هذه �لغابات �له�ّسة هي 

�لتج�سيد �لمثالي لل�سر�ع �ل�سهيوني �الأو�سع مع 

�لفل�سطينيين.

لم يتم �لتخلي بعد عن م�ساعي �لطم�س 

ال�سبار الع�سّي على الندثار يقاوم الغابات امل�سطنعة.
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�أ�سجارها �لمثمرة، وكل زرع نابت فيها، كما قام 

�ل�سندوق �لقومي �ليهودي بزرع غابة جديدة 

على �الأر�س نف�سها با�سم ''غابة �ل�سفر�ء'' يريد من 

خاللها ت�سخير تقنيات جديدة ''ر�ئعة'' لوقف 

�لت�سحر ومكافحة �لتغير �لمناخي.

�إن هدم �إ�سر�ئيل �لمتكرر ــ �للجوج وحتى 

�سي ــ للعر�قيب يوفر برهانًا على بنية 
َ
ر

َ
�لم

نف�سية �جتماعية جماعية �أو�سع، فاإ�سر�ئيل تعمل 

على �إز�لة �لوجود �لفل�سطيني مثل رجل م�ساب 

بالحكاك يو��سل هر�س جلده عّله يتخل�س منه. 

وما من �سبب �آخر ل�سرح �إ�سر�ر دولة حديثة على 

�لتنكيل بقرية �سغيرة في و�سط �ل�سحر�ء ُهدمت 

مر�ر�ً وتكر�ر�ً و�أعيد بناوؤها �ليوم بب�سعة �ألو�ح 

عاد هدمها. �إن 
ُ
من �لخ�سب وِخرق من �لم�سمع لي

ن �لتباين �لكبير بين �لم�سروع 
ّ
هذ� �الإ�سر�ر يبي

�ل�سهيوني في فل�سطين وم�ساريع �أُخرى 

��ستعمارية ��ستيطانية �أكثر ن�سجًا. و�لحالتان 

�للتان يمكن مقارنتهما به، هما �لواليات 

�لمتحدة �الأميركية و�أ�ستر�ليا، �للتان �ختفى 

لديهما �ل�سعور بالحاجة �لملحة �إلى طم�س �أو 

لبو� �أر�سهم خالل 
ُ

�إنكار وجود �سكان �أ�سليين �س

حمالت �الإبادة �لعنيفة �لتي لم تترك �سوى ق�سم 

�سغير من �ل�سكان �الأ�سليين �أحياء. لقد ��ستقرت 

مجتمعات �لبي�س هناك تمامًا بما يكفي الأن 

يجعلها ت�ستريح؛ وقد تظهر حاالت مقاومة 

منعزلة بين �ل�سكان �الأ�سليين هنا �أو هناك 

ه بقمع ب�سع غير متكافئ )وهو ما تذّكرنا 
َ

وُتو�ج

به �أحد�ث د�كوتا �لجنوبية �الأخيرة(، لكن مهما 

تبلغ عزيمة �لهنود �الأميركيين �أو �سكان �أ�ستر�ليا 

�الأ�سليين، فاإنها لن تعيد �لتاريخ �إلى �لور�ء، �إلى 

ما قبل �ل�سيطرة على �أميركا �أو �أ�ستر�ليا.

وفي �لمقابل، فاإن �ل�سيطرة �ل�سهيونية على 

فل�سطين لي�ست كذلك. �إن �ل�سمود �لكبير لل�سعب 

�لفل�سطيني وت�سميمه على رف�س �ال�ست�سالم 

و�لرحيل )وو�قع �أنه خالفًا لحالَتي �أ�ستر�ليا 

و�أميركا، ال يز�ل �سكان فل�سطين �الأ�سليون يفوقون 

�لم�ستوطنين عدد�ً �إلى �ليوم( �أمور تجعل �لم�سروع 

ثبتة على 
ُ
�ل�سهيوني بكل ما لديه من قدرة هائلة م

�لم�ستعمر�ت �لجديدة �لحكومة �الإ�سر�ئيلية �إلى 

�عتماد خطط جديدة الإز�لة هوؤالء �لبدو 

�لفل�سطينيين �لذين بقو� خارج ما ي�سمى مناطق 

�لتجميع �لتي تعتزم ح�سرهم فيها.

هناك �ليوم ما بين 80 و90 �ألف بدوي 

مهددين بهدم م�ساكنهم وترحيلهم د�خل �إ�سر�ئيل 

مع تكثيف �لحكومة خطط تهويد �لمناطق 

�لجنوبية في �سحر�ء �لنقب. وهوؤالء �لبدو هم 

�ليوم مو�طنون �إ�سر�ئيليون لكنهم ينتمون �إلى 

�لعرق ''�لخطاأ''؛ و�ستتم �إز�لة قر�هم لبناء مدن 

جديدة لليهود ح�سريًا. �إن �لغاية من بناء هذه 

�لمجتمعات �ليهودية �لجديدة وفق يارون بن 

عزر�، مدير �سعبة �ال�ستيطان لدى �لمنظمة 

�ل�سهيونية �لعالمية، هي ''منع ��ستمر�ر ��ستيالء 

�لبدو على �أر��سي �لدولة، ومنع ن�سوء �أي تو��سل 

 وهكذ� يتم تحويل �أ�سحاب 
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بدوي �أو عربي.''

�الأر�س �الأ�سليين �إلى محتلين �أجانب، بينما 

ي�سعى �لمحتل �الأجنبي للحلول محلهم ب�سفته 

''�ساحب �الأر�س �الأ�سلي''.

وهكذ�، في كانون �لثاني/يناير 2017، 

ُهدمت بلدة �أم �لحير�ن �لبدوية �لفل�سطينية من 

ميت 
ُ

�أجل بناء بلدة يهودية جديدة مكانها �س

حير�ن. لكن �الأمر لم يقت�سر على �أم �لحير�ن، بل 

برزت بين جميع �لبلد�ت و�لقرى �لبدوية �لتي 

هدمتها �إ�سر�ئيل و�حدة هي قرية �لعر�قيب 

�ل�سغيرة. فقد ُهدمت تلك �لقرية في تموز/يوليو 

�ساف 
ُ
2010 وكان يمكن �أن ت�سكل ��سمًا جديد�ً ي

�إلى قائمة طويلة من �لقرى �لفل�سطينية �لتي 

هدمتها دولة �إ�سر�ئيل، �إاّل �إنه في هذه �لحالة، 

قام �لقرويون ــ وهم للتذكير مو�طنون 

�إ�سر�ئيليون ــ باإعادة بناء قريتهم، فعادت �لدولة 

وهدمتها من جديد، ثم عاد �أهلها وبنوها من 

جديد، فاأعيد هدمها مجدد�ً. و��ستمر �الأمر هكذ� 

على مدى �أعو�م من �لمعاناة، �إذ ُهدمت �لعر�قيب 

113 مرة حتى �آخر �إح�ساء في �أيار/مايو 

2017، ولم يبَق منها كثير �ليوم ــ �إن �إعادة 

بنائها هي فعل رمزي في �لمقام �الأول ــ 

فمخالب �لجر�فات �الإ�سر�ئيلية �قتلعت جميع 
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هذ� فح�سب، بل �إنها تمرر قانونًا يجعل �حتفال 

�لفل�سطينيين بذكرى نكبة 1948 مخالفًا 

للقانون، فتقمع بعنف �لم�سير�ت و�الحتجاجات 

�لفل�سطينية في ذكرى �لقرى �لمهدمة، وتن�سر 

قو�ت ع�سكرية غير متكافئة �إلى حد كبير 

لالإ�سر�ف على هدم وتدمير منازل مو�طنيها 

�لفل�سطينيين )ف�ساًل عن هدم �لمنازل في 

�الأر��سي �لمحتلة منذ �سنة 1967(. غير �أن هذ� 

�الإنكار �الإ�سر�ئيلي للفل�سطينيين يتعر�س بحد 

ذ�ته لالإنكار و�لطم�س تحت طبقات �أُخرى من 

�لخد�ع و�لتعمية، والإعادة تقديمه في �سيغة 

�أُخرى على �سكل توكيد قيم بديلة مثل �لتخ�سير 

�أو �لت�سامح، وهذ� كله ما هو �إاّل جزء من �لم�سهد 

�الأو�سع �لمعقد.

�إن �إبادة ذكرى �لنكبة و�إنكار �لوجود 

�لفل�سطيني م�ستمر�ن، فهما بعبارة �أُخرى، ال 

ينتميان �إلى �لما�سي، ويت�سدى لهما 

�لفل�سطينيون بقوة ر�ف�سين �أن ين�سو� و�أن يتابعو� 

حياتهم كاأن �سيئًا لم يكن.

هذ� كله يك�سف مجدد�ً �سعف �لم�سروع 

�ل�سهيوني وه�سا�سته، �إاّل �إن �ل�سعور بهذه 

�له�سا�سة �أي�سًا يتبدى بطرق �أُخرى متعددة، كما 

هي �لحال عليه مثاًل في �لن�سيج �الأدبي لق�سة 

يهو�سع �لق�سيرة ''في مو�جهة �لغابات''؛ فمن 

خالل تلك �لق�سة نلم�س �لوعي �لو��سح باأن 

�لغابات �الإ�سر�ئيلية كلها تحتوي على بقايا قرى 

فل�سطينية، و�لخوف من �أن تحترق هذه �لغابات 

و�أن يك�سف �حتر�قها عن هذه �الأنقا�س ــ عن 

�لحقيقة �لعارية ــ فير�ها �لعالم كله. ويت�سح 

كذلك �لخوف من �لرو�ية �لفل�سطينية لالأحد�ث، 

و�لذي ظهر في �إخر��س يهو�سع �سخ�سيته 

�لفل�سطينية حرفيًا باأن جعله مقطوع �لل�سان: 

بعبارة �أُخرى، هناك وعي، لكن هناك �أي�سًا 

�الإدر�ك �أن ذ�ك �لوعي ال يمكن �لتعبير عنه، على 

�الأقل لي�س ب�سوت �أولئك �لذين يفتر�س �أنهم 

�أُبعدو� و�ختفو�.

ي�سير باتريك وولف �إلى �لطبيعة �لمتناق�سة 

للقلق �لذي ي�سعر به �لمجتمع �ال�ستعماري �إز�ء 

�لعنف، �أقل ��ستقر�ر�ً في �لوقت نف�سه. و�ل�سعور 

بانعد�م �الأمان عميق وين�سحب على مختلف 

�لمجاالت، فعلى �سبيل �لمثال، �إن �إ�سر�ر �إ�سر�ئيل 

�لمحزن على �العتر�ف بـ ''حقها في �لوجود''، 

ومطالبتها �لفظة باالإقر�ر بهويتها كدولة يهودية، 

هما دليل على هذ� �ل�سعور �لدفين بانعد�م �الأمان. 

ويجدر �لت�سديد على �أن �الأمر ال يتعلق بانعد�م 

�الأمان �لمادي �أو �لع�سكري: فما من قوة �إقليمية، 

ف�ساًل عن �ل�سعب �لفل�سطيني �الأعزل في معظمه، 

يطرحان �أي تهديد جدي، و�إن كان مبهمًا، لوجود 

�إ�سر�ئيل. فلماذ� �إذ�ً ت�سعر بانعد�م �الأمان؟ الأنها 

تعرف في مكان ما في د�خلها �أن �لفل�سطينيين ال 

يز�لون هنا، و�أنهم لم يرحلو� ولم ي�ست�سلمو�، وال 

يز�لون يحتفظون بحقهم في �أر�سهم، وباالإر�دة 

لمقاومة م�سادرتها.

 �إن مطالبة �إ�سر�ئيل �لمتكررة باالعتر�ف

بـ ''حقها في �لوجود'' لي�س له مثيل في �الأنظمة 

�ال�ستعمارية ــ �ال�ستيطانية �ل�سابقة: فالواليات 

�لمتحدة ال تطالب �لهنود �الأ�سليين باالعتر�ف 

بحقها في �لوجود، وال ت�سر على �أن يعترفو� 

خطيًا باأنها دولة للبي�س ــ الأن �لواليات �لمتحدة 

ال ت�سعر بالحاجة �إلى �أن تطلب �سيئًا مماثاًل؛ 

فهي و�ثقة من مكانتها وقوتها وديمومة 

�سيطرتها على �الأر�س.

�إن مثل هذ� �لطلب، بعبار�ت �أُخرى، موؤ�سر �إلى 

قلق عميق كامن تحته. فاأنت ال تحتاج �إلى 

�العتر�ف ب�سيء تعرف �أنه �سحيح، ولن ت�سعى 

للح�سول على تاأكيد �سوى لم�ساألة �أنت غير و�ثق 

بها. وهكذ� تو��سل �إ�سر�ئيل �لطلب ــ مثلما 

تو��سل م�ساعيها لمحو وطم�س �لوجود 

�لفل�سطيني على �الأر�س و�لمطالبة با�ستعادتها ــ 

لكنها في �لوقت نف�سه، ال ت�ستطيع �أن تحمل 

نف�سها على �العتر�ف بم�سوؤوليتها عن تهجير 

�لفل�سطينيين وتغريبهم �لم�ستمر؛ ال يمكنها �أن 

تقبل بدورها في �سنع تاريخها نف�سه، �أو في 

تاريخ �لتطهير �لعرقي �لذي تو��سل �إنكار 

حدوثه، ولهذ� فاإنها تو��سل هدم منازل 

�لفل�سطينيين وطم�س �أنقا�سها بالغابات. ولي�س 
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�سنة 1948، و�إن �الجتياح �ل�سهيوني لفل�سطين 

هو منظومة هيكلية ولي�س حدثًا. لكن مثلما 

الحظت �إليز�بيث �ستر�كو�س و�ألي�سا ماكون، فاإن 

''�لوجه �الآخر لكون �لغزو منظومة هيكلية ولي�س 

حدثًا هو �أن �سيادة ]�لم�ستعِمر[ هي �أد�ء ثابت 

 ومن هنا، تنبع �لحاجة �إلى 
62

عي �أنه �لجوهر.''
ّ
يد

�لم�سي في �الإنكار و�لعمل على �قتالع �لوجود 

�لفل�سطيني، و�إلى �إعادة ت�سميم وتنظيم �الأر��سي 

ا من 
ّ
ا تو�رتية، و�إم

ّ
ليت�سنى تقديمها على �أنها �إم

جبال �الألب ــ �أي �أنها يهودية و/�أو �أوروبية، 

وطبعًا لي�ست عربية �أو فل�سطينية، ولي�ست نتاج 

�سيرور�ت ثقافية و�جتماعية حبكت، على �متد�د 

قرون، �لطبيعي و�لب�سري في ن�سيج م�سترك من 

�النتماء. هنا �أي�سًا، يو�سح وولف روؤيته �لثاقبة 

�إلى �الأمور: ''حتى �الآن، وبما �أن �لغزو ال يز�ل غير 

مكتمل، فاإن دولة �ال�ستعمار ترتكز ــ �أو لنكون 

�أكثر دقة، تف�سل في �أن ترتكز ــ على �أ�س�س غير 

 وهذ� �لف�سل في �لتركز يبرز في �أبهى 
63

مكتملة.''

�سوره في غابات �إ�سر�ئيل �الأحادية �لنوع، و�لتي 

تحظى با�ستمر�ر باإعادة تنظيم متكررة، و�إعادة 

ت�سجير. 

��ستمر�ر وجود �أ�سحاب �الأر�س �الأ�سليين، وال 

�سيما في حالة �لت�سوية �لفا�سلة �أو غير �لمكتملة 

في فل�سطين. فمن �لناحية �ل�سلبية، يالحظ وولف 

�أن �لمجتمع �ال�ستعماري ي�سعى الإذ�بة 

�لمجتمعات �الأ�سلية، لكن من �لناحية �الإيجابية، 

''فاإن �لمتطلبات �لجارية الإز�لة �لبديل �الأ�سيل 

تو��سل ت�سكيل �لمجتمع �ال�ستعماري �لذي يبنيه 

�لم�ستوطنون على قاعدتهم من �الأر��سي 

�لم�سادرة. وبهذ� �لمعنى �الإيجابي، ي�سجل منطق 

د 
َ
�لطم�س و�الإز�لة منعطفًا يو��سل �لم�سطه

�الأ�سيل فيه ت�سكيل بنية �لمجتمع �ال�ستعماري 

 بعبار�ت �أُخرى، �إن ��ستمر�ر 
61

�ال�ستيطاني.''

�إ�سر�ئيل في �إنكار �لوجود �لفل�سطيني ي�ساهم 

ب�سورة فاعلة في ت�سكيل ثقافتها �ال�ستعمارية: 

�إن �لم�سعى �ل�سلبي لتغييب �لفل�سطينيين 

و�إنكارهم يعود با�ستمر�ر �إلى �لظهور في عبار�ت 

�إيجابية على �سكل توكيد ل�سيء �آخر. وكلما ��ستد 

��سطهاد �لفل�سطينيين، �زد�د توكيد قيم �أُخرى؛ 

وكلما تم �لتعبير ب�سوت �أعلى عن هذه �لقيم 

�الأُخرى، �زد�د �إنكار �لوجود �لفل�سطيني ومحوه 

وطم�سه.

قلت �آنفًا �إن �لنكبة بد�أت لكنها لم تنتِه في 

املصادر
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)الجزء الرابع(

الديار النابلسية )2(

مصطفى مراد الدباغ

تقديم: وليد الخالدي

502 صفحة              25 دوالراً )تجليداً فنيًا(
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