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تمنحني 
حيازة دفتر �أحمر �صغير ــ 

�صمى �أحيانًا �أي�صًا جو�ز 
ُ
ي

ا يح�صل عليه 
ّ
�صفر �ألمانيًا ــ �متياز�ت �أكثر مم

معظم �لنا�س في فل�صطين. وبين هذه 

�المتياز�ت �أنني �أمتلك �لحرية في �أن �أقرر 

�إلى �أين �أذهب. ومن ذلك على �صبيل �لمثال: زيارة 

يالو، تلك �لقرية �لفل�صطينية �لتي �ُصطبت من 

�لوجود قبل نحو خم�صين عامًا.

يوم يف يالو

خطرت لي فكرة زيارة يالو في �أو�خر �صيف 

 �صديقي رمزي من ر�م �للـه، 
ُ

�صنة 2016. تذّكرت

وهو و�حد من فل�صطينيين ُكثر ولدو� في وقت 

متاأخر جد�ً، فلم ينعمو� بطيب �لعي�س على �الأر�س 

�لتي ينتمون �إليها. ن�صاأ رمزي في �الأردن، لكن 

�أ�صول عائلته تعود �إلى يالو.

بد�أت رحلتي في �صباح يوم �صبت. يالو قريبة 

من ر�م �للـه، �إذ يف�صل بينهما �أقل من ع�صرين 

كيلومتر�ً. ولكن بما �أن �لجدر�ن و�لحو�جز 

�لع�صكرية جعلت �ل�صفر مبا�صرة �إليها �أمر�ً �صعبًا، 

 �أن �أ�صلك طريقًا �لتفافيًا عبر �لقد�س.
ّ
كان علي

�أوالّ موندينغر*

جمال طاٍغ يف مكان بائ�س:

�لق�صة غري �ملحكية لقرية يالو**

�لغربية  �ل�صفة  �الإ�صر�ئيلي بعد �حتالله  �لجي�س  يالو وعمو��س وبيت نوبا قرى دمرها 

في 5 حزير�ن/يونيو 1967، لتن�صم �إلى نحو 500 بلدة وقرية وخربة ُهّجرت وُدمرت في 

�صنة 1948، وبع�صها ُمحي �أثره. �ليوم، بع�س �أثر من هذه �لقرى �لتي كان يعي�س فيها 

قر�بة 9000 �صخ�س، يقع �صمن حديقة ''�أيالون ــ كند� بارك'' وهي محمية طبيعية �أن�صاأها 
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�لقد�س �إلى حديقة كند� لم يكن باالأمر �لمريح. 

ْق له فكرتي في 
ُ
فال�صائق، وهو فل�صطيني، لم َتر

�لتوجه �إلى هناك، كما �أن �لكي�س �لمملوء 

بالطعام في يدي لم ي�صعفني لت�صحيح �صورة 

كوني مجرد �صائحة تريد �ال�صتمتاع بطبيعة 

�لحديقة �لجميلة. على �أي حال، ''�لغاية تبرر 

 �ل�صيارة.
ُ
، وركبت

ُ
�لو�صيلة''، هكذ� فكرت

بت عند مدخل �لحديقة �صخرة كبيرة 
َ

�نت�ص

ُكتب عليها بالعبرية و�لعربية ''�أيالون ــ حديقة 

كند�''، وبالقرب منها علم �إ�صر�ئيل والفتة كبيرة 

لل�صندوق �لقومي �ليهودي. م�صيت �إلى مكتب 

�ال�صتعالمات على بعد ب�صعة �أمتار، فر�أيت ��صم 

�لحديقة مكتوبًا من جديد باأحرف كبيرة لكن 

�لفرق هذه �لمرة �أن �لترجمة �لعربية لم تعد 

متوفرة. �صعرت بالحزن الأن �الأمر لم يفاجئني. 

ا 
ّ
�لمدخل هو في �صمالي غربي �لحديقة، �أم

وجهتي، �أي ما تبّقى من يالو، فتقع في �لجزء 

�ل�صمالي �ل�صرقي منها، و�لم�صار �إليه ب�صفته 

''موقعًا تاريخيًا'' مع ر�صم كرتوني لعمود �أثري. 

عاينت �أق�صر طريق بين متاهة من ممر�ت 

مختلفة �الألو�ن، و�صرعت في �ل�صير عبر �لحديقة 

ة، بين �أ�صجار �للوز و�لزيتون 
َّ
غبر

ُ
على طرقات م

�لمنت�صرة في كل �الأرجاء. �صادفتني �أحيانًا ب�صع 

ار و�أ�صجار �صرو. �صمعت �أ�صو�ت 
ّ
�صجير�ت �صب

غناء �لجد�جد. لم �ألتِق باأحد، ربما الأنه كان يوم 

�صبت. كانت �لحر�رة تفوق تقريبًا طاقتي على 

�لتحمل، و�ختلط �لغبار باأنفا�صي. بعد �صاعة، 

وددت لو �أنني �صاألت �لعائلة �لتي كانت ت�صوي 

�للحم بالقرب من �لمدخل �أن تو�صلني. وبعد 

�صاعة ون�صف �ل�صاعة، �أيقنت �أنني ُتهت ــ فبداًل 

من �ل�صير في �التجاه �ل�صمالي �ل�صرقي ]ورد في 

�لن�س �الإنجليزي �أن �التجاه هو �ل�صمالي �لغربي، 

لكن موقع �لقرية هو في �ل�صمال �ل�صرقي من 

�لحديقة، فاقت�صى �لت�صويب[، وجدت نف�صي في 

جنوبي �لحديقة. كان �لوقت بعد �لظهر، و�لحر�رة 

�ل�صديدة تعاند على �لبقاء، كعناد طفل �صخم في 

�لملعب يرف�س ترك �الأرجوحة لالآخرين.

في �صنة 1973، �أطلق برنارد بلومفيلد، 

ليالو تاريخ طويل حافل. فهذه �لقرية 

�لفل�صطينية �لتي تقع على بعد نحو 13 كيلومتر�ً 

�إلى �لجنوب �ل�صرقي من �لرملة، في منطقة 

�للطرون �لخ�صبة و�لغنية بالمياه، �رتبط ��صمها 

بقرية عجلون �لقديمة �لتي ورد ذكرها في �لتور�ة، 

وعاي�صت على مر �لتاريخ حكم �لرومان 

 وفي 
1

و�لح�صمونيين و�لبيزنطيين و�لعثمانيين.

�صنة 1948، باتت منطقة �للطرون في معظمها ــ 

مع �ل�صفة �لغربية �ليوم ــ تحت �الإد�رة �الأردنية، 

وظل ما تبّقى منها منطقة عازلة. وقد حددت 

خطوط �لهدنة �الأردنية ــ �الإ�صر�ئيلية في �صنة 

1949 منطقة �للطرون بو�صوح �صمن �الأر��صي 

�لفل�صطينية �لمحتلة �ليوم.

ُهدمت يالو في �صنة 1967. ففي �ل�صاد�س من 

حزير�ن/يونيو من تلك �ل�صنة، �صدرت �الأو�مر 

عبر مكبر�ت �ل�صوت �إلى �صكانها �لذين كان 

يقارب عددهم 1700 �صخ�س بمغادرة �لقرية 

 �ختار 
2

تحت طائلة تعري�س حياتهم لخطر �صديد.

 
3

كبار �ل�صن �لبقاء في �لقرية �أو ُتركو� فيها،

بينما حمل �لباقون بع�س �لحاجيات وهربو�، 

ربما من دون �أن يدركو� �أنها �لمرة �الأخيرة �لتي 

يرون قريتهم فيها. �أُعلنت �لمنطقة منطقة 

ع�صكرية مغلقة، وبد�أت �لجر�فات تهدم �لبيوت.

�صهدت قرى عمو��س وبيت نوبا م�صير�ً 

مماثاًل. و�ليوم، باتت هذه �لقرى �لتي كان يعي�س 

فيها نحو 9000 �صخ�س، مغطاة بحديقة 

''�أيالون ــ كند� بارك''، وهي محمية طبيعية 

 في �آذ�ر/
4

�أن�صاأها �ل�صندوق �لقومي �ليهودي.

ه عدد من �أهالي يالو وعمو��س 
ّ

مار�س 1976، وج

وبيت نوبا ر�صالة ر�صمية �إلى رئي�س حكومة 

�إ�صر�ئيل �الأ�صبق يت�صحاق ر�بين طلبو� فيها 

تطبيق ''حقهم �الإن�صاني في �لعودة... من دون 

�لمطالبة بتعوي�س من �لدولة''، لكن ر�صالتهم لم 

5
تلَق جو�بًا.

دخول �حلديقة

فوجئت باأن طلب �صيارة �أجرة تقّلني من 
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�لتلة، وال بد من �أن جدر�نه �لمنحوتة في �ل�صخر 

هي �لتي �أنقذته من مخالب �لجر�فات. دخلُته، 

 �لنظر لب�صع 
ّ
فاأطبق ظالم مباغت �صرق من عيني

ا �أمكنني روؤيته �أنني في غرفة 
ّ
 مم

ُ
ثو�ٍن. فهمت

عمقها بين خم�صة و�صبعة �أمتار. كانت �الأر�صية 

مجبولة من �لرمل و�لحجارة والحظت وجود حفر 

ن هم �أ�صحاب 
َ
كبيرة فيها. ما �لذي كان فيها؟ م

 �صعور 
ّ
هذ� �لمنزل �لذي �أقف فيه؟ �صيطر علي

حزين بانعد�م �ليقين، فحل �لظالم مجدد�ً في 

. كاد �لم�صهد �لغني باالألو�ن 
ُ
�لغرفة. خرجت

غرر بي؛ �إنه جمال طاغ في مثل 
ُ
للوهلة �الأولى ي

هذ� �لمكان �لبائ�س.

في �أثناء نزولي، مررت بالقرب من �لكهف 

�س �لذي �نت�صبت �أمامه �صجير�ت ال 
ّ
�ل�صخم �لمقو

ُتح�صى من �ل�صبار كاأنها تحر�صه. وبينما كنت 

�أتم�صى بين �الأنقا�س، جالت في ذهني �أفكار ال 

ح�صر لها. فهذ� �لمكان يجعل �لمرء يطلق �لعنان 

لخياله. حاولت �أن �أت�صور �لحياة �لتي عا�صها 

�أ�صحاب �لمكان. �أين تجمعو� في �لمنا�صبات 

�لمهمة، وهل كانت حياتهم �صعيدة؟ كيف كان 

رمزي �صيعي�س هنا لو لم ُترغم عائلته على 

�لهجرة؟

ت�صلقت �أعلى تلة فاأذهلتني روعة �لمنظر. 

تالل خ�صر�ء، و�صجير�ت �صبار و�أ�صجار نخيل 

على مد �لنظر، حتى �إنني �صاهدت بحيرة في 

�الأ�صفل. �أ�صفى غروب �ل�صم�س بريقًا على �الألو�ن 

 
9

�لمحيطة ف�صعرت باأنني بعيدة عن �لح�صارة.

عثرت على برج حجري �صغير م�صنوع من 

حجارة كبيرة في �الأ�صفل ومن �لح�صى في 

�الأعلى. �إنها ''�إ�صارة �إلى �لح�صارة''، كما قيل لي. 

وفي هذه �لحالة، لم �أكن �أكيدة �إن كان �الأمر 

يتعلق ب�صخ�س يمعن �لتفكير في �الأمور �أم يعاني 

جهاًل مطبقًا. نظرت �إلى �لم�صتعمر�ت �لمحيطة 

بالمنطقة. �ُصيدت بيوت كبيرة وحتى م�صنع 

هناك. �أت�صاءل ما �لذي يدور في �أذهان هوؤالء 

�لنا�س. و�صرعان ما خطرت في بالي فكرة 

�صاذجة: كم �صيكون من �ل�صهل �أن �أخرج من 

�لحديقة هنا و�أذهب مبا�صرة �إلى ر�م �للـه! لكني 

�لرئي�س �ل�صابق لل�صندوق �لقومي �ليهودي في 

كند�، حملة لجمع �لتبرعات الإن�صاء �لحديقة 

�لترفيهية �لمخطط لها، و�لـ 15 مليون دوالر �لتي 

معت كانت معفاة من �ل�صريبة نظر�ً �إلى �أن 
ُ

ج

 في �صنة 1975، 
6

 جمعية خيرية.
ّ
�لموؤ�ص�صة ُتعد

�فتتح رئي�س حكومة كند� �الأ�صبق جون د�يفنبيكر 

 وهي تمتد 
7

حديقة �أيالون ــ كند� بارك بنف�صه،

 وتغطي قرى يالو وعمو��س 
8

على �آالف �لدونمات،

ودير �أيوب �لمهدمة. لقد جعلت �لم�صاحات 

�لكثيرة �لمخ�ص�صة للنزهة و�لمالعب وممر�ت 

�لم�صي و�لينابيع و�لمناظر �لخالبة من �لحديقة 

جهة يق�صدها �ل�صياح. وت�صير �لالفتات 
ُ
و

�لتعريفية د�خل �لحديقة �إلى مختلف �لحقب 

�لتاريخية للمنطقة، لكنها ال تاأتي على ذكر 

تاريخها �لفل�صطيني.

�أنقا�س يالو

بعد �لم�صي لفترة طويلة بد� لي �أنها لن 

 �صعور مريع، 
ّ
 �إلى يالو. طغى علي

ُ
تنتهي، و�صلت

لكنني كدت �أقفز من �لفرح لمر�أى �أنقا�س �لقرية 

 في �أرجائها على غير هدى �أتنقل 
ُ

هدمة. �صرت
ُ
�لم

بين �لحجارة و�الأنقا�س و�حدة و�حدة. لم 

ت�صعفني �لن�صخة �لم�صورة غير �لو��صحة 

للخريطة �لعبرية في تحديد وجهتي. ر�أيت في 

�لبعيد بع�س �الأ�صخا�س، لكني لم �أ�صعر بالرغبة 

في �لحديث �إليهم. لم يتبّق كثير من يالو: ب�صعة 

حجارة على �الأر�س، بع�صها ال يز�ل مت�صاًل 

بجدر�ن �أو �أجز�ء من منازل. لقد ُنقل معظم 

حجارتها، و�أخذت �لطبيعة مجر�ها فطغت على 

�لمكان. وقفت ب�صع �صجير�ت من �ل�صبار و�أ�صجار 

�للوز متباهية باأزهارها، �صاهدة ب�صمت على 

 بها هذ� �لمكان فيما م�صى.
ّ
�لحياة �لتي �صج

الحظت كهفًا �صخمًا ذ� و�جهة مقو�صة في 

�لجانب �الآخر من �لو�دي، وبالقرب منه مربع 

تبت بطريقة 
ُ
�أ�صود �صغير تحيط به حجارة ر

منظمة. �أدركت �أنه منزل، ف�صارعت �لخطى في 

ني �لمنزل تمامًا على خا�صرة 
ُ
�تجاهه. لقد ب
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 لكن 
11

و�الإعد�د للبنى �لتحية، وزر�عة �الأ�صجار.''

�ل�صندوق لم ياأِت على ذكر �أن حديقة �أيالون ــ 

بارك كند� �صُتبنى فوق قرى �ُصرد �أهلها بالقوة، 

و�أنها موجودة في �الأر��صي �لفل�صطينية �لمحتلة 

�ليوم، �الأمر �لذي يجعل �لحديقة غير �صرعية في 

نظر �لقانون �لدولي. عند �ل�صير على �لطريق 

�ل�صريع ''1'' من �لقد�س �إلى حديقة �أيالون ــ كند� 

بارك، ال يوجد �أي الفتة ت�صير �إلى تجاوز �لخط 

 وال يز�ل �ل�صندوق �لقومي �ليهودي 
12

�الأخ�صر.

همل ذكر �أي ما�ٍس فل�صطيني على 
ُ
حتى �ليوم، ي

 وموقعه �الإلكتروني ال ي�صير 
13

�أر��صي �لحديقة،

�إاّل �إلى ''عدة معارك طاحنة... خالل حرب 

�ال�صتقالل، بين جي�س �لدفاع �الإ�صر�ئيلي و�لفيلق 

14
�الأردني.''

تذّكر �ملا�صي، لكن �أي ما�س؟

يبدو �أن �ل�صندوق �لقومي �ليهودي يقوم 

باإخفاء و�إز�لة �أي بقايا تدل على �لوجود 

�لفل�صطيني في منطقة �للطرون حيث تمار�س 

�آالف �الأ�صجار �لمزروعة عملية ''غ�صل �أخ�صر'' 

للما�صي، و�لموؤرخ �الإ�صر�ئيلي �إيالن باِبْه، موؤلف 

كتاب ''�لتطهير �لعرقي لفل�صطين''، ي�صنف هذ� 

 
15

�لعمل �صمن ما ي�صمى عملية ''�إبادة �لذ�كرة''.

ففي ر�أيه، لم يكن �حتالل �لقرى �لفل�صطينية 

وتطهيرها عرقيًا وتدميرها كافيًا، ال بل �إن 

�ل�صندوق �لقومي �ليهودي ي�صعى لمحو ما�صي 

�لمنطقة �لفل�صطيني وحا�صرها من �لوعي 

�لجماعي. وال بد من �أن وليد �لخالدي، �أحد 

موؤ�ص�صي موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية كان محقًا 

في قوله، �إنه ''من �الأمور �ل�صائعة و�لمبتذلة في 

ن �أن �لمنت�صرين في �لحرب 
ّ
�لتاريخ �لمدو

يم�صـون عـادة بالغنيمـة وبـرو�يتهم هـم 

16
لالأحـد�ث.''

بحلول حزير�ن/يونيو 2017، تكون قد مرت 

خم�صون عامًا على محو يالو من �لوجود، لكن 

لهذه �لقرية �لفل�صطينية ق�صة طويلة تحكيها، 

ق�صة �لتحول �لق�صري و�لن�صيان، ق�صة و�صع 

تذكرت عندها �لحدود و�لحو�جز �لع�صكرية. 

تنهدت و�صرعت �أ�صير في �تجاه مدخل �لحديقة.

مغادرة يالو

 على 
ُ

يغلفني �صعور باالرتباك. لقد �صهدت

حياة �ختفت ومنازل تحولت �إلى �أنقا�س �أو حتى 

�أقل من ذلك. ما هو �نطباعي عن �ل�صاعات �لقليلة 

 �إلى هنا؟ ما �لذي يجب �أن 
ُ
�لما�صية؟ لماذ� �أتيت

�أ�صعر به و�أنا �أ�صير فوق �أنقا�س قرية �صديقي؟ 

 �الآن.
ّ

ن لدي
ّ
�صعرت باأن عدد�ً �أكبر من �الأ�صئلة تكو

في طريقي لمغادرة �لحديقة مررت بمجموعة 

من �الأ�صخا�س يجل�صون على �لمقاعد ويدخنون 

�لنرجيلة. جاوؤو� جميعهم من �لرملة. عرفت ذلك 

فيما بعد. �صاألت عن �لحافلة �لمتجهة �إلى �لقد�س، 

 �إي�صالي 
ّ
ن يعر�س علي

َ
لكن بعد قليل وجدت م

�إلى باب �لعمود في �لقد�س، وطبعًا تحدثنا.

''يالو؟ يالو لم تعد موجودة''، قال مهدي 

�صاخر�ً باإيجاز. �صاد �صمت. �أتذكر �أنني قلت �إن 

''ن�صيان �لما�صي'' ي�صاعد، لكن ماذ� لو �أن �لقدر لم 

ن�صى؟
ُ
يترك �أي ما�ٍس لي

حديقة و�حدة وق�صتان

يقدم �ل�صندوق �لقومي �ليهودي نف�صه في 

�صفحته �الإلكترونية على �أنه ''ر�ئد عالمي في 

مجال �لبيئة )...( يعمل على تخ�صير �ل�صحر�ء 

عبر زرع ماليين �الأ�صجار )و( بناء �آالف 

عي �ل�صندوق �أنه 
ّ
�لحد�ئق.'' ف�صاًل عن ذلك، يد

يحر�س على ''�صيانة �لمو�قع �لتاريخية في 

مختلف �أرجاء �إ�صر�ئيل عبر �صمان توثيق 

�لق�ص�س �لمتعلقة بكل موقع تاريخي بال�صكل 

�لمالئم و�إعادة رو�يتها على مدى �أجيال 

 لكن هذ� لي�س �صوى ن�صف �لحقيقة. 
10

مقبلة.''

ه �ل�صندوق �لقومي �ليهودي �إلى 
ّ

عندما توج

فاعلي �لخير �لكنديين �لمحتملين في �صنة 

1984، �دعى �أن تبرعاتهم �صت�صاهم في ''�الأ�صغال 

�الأ�صا�صية ال�صت�صالح �الأر��صي، و�صق �لطرق، 



111 مقاالت جمال طاٍغ يف مكان بائس

يخيم �صمت مخادع فوق �لقرية �لفل�صطينية، على 

�أمل باأن تروي يالو يومًا حكايتها ــ وتزيل نو�فذ 

�ل�صمت �لتي تحيط باأنقا�صها.  

طبقات �صميكة من حا�صر مجز�أ فوق ما تبّقى من 

�أ�صالء �لما�صي. فمنذ تهجيرها في �صنة 1967 

و�إقامة حديقة �أيالون ــ كند� بارك على �أنقا�صها، 
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