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�رسي

مقد�سي*

الظلم البيئي وم�شهد �إنكار الوجود الفل�سطيني**
عمدت �إ�سرائيل بكل الو�سائل ،ومنذ ت�أ�سي�سها في �سنة � ،1948إلى �إنكار الوجود الفل�سطيني
على الأر�ض ،وتغطية �إزالتها عن الخريطة �أكثر من  450بلدة وقرية وخربة .ومن �ضمن
تلك الو�سائل ،ما يمكن ت�سميته ''حملة غ�سيل �أخ�ضر'' ،عبر غر�س ماليين الأ�شجار فوق
المواقع المدمرة ،واقتالع �أ�شجار الزيتون والحم�ضيات التي ترمز �إلى الوجود الفل�سطيني.
كما �أن نوع الأ�شجار التي غُ ر�ست ،جرى انتقا�ؤه بعناية ،ذلك ب�أن �أ�شجار الكينا وال�سرو
تحجب ال�شم�س عن التربة ،فتقتل النباتات التي تنمو عادة في تلك الأر�ض ،وتنبت
مكانها نباتات �أخرى ال عالقة لها بالبيئة الأ�صلية� .إنها جريمة �إيكولوجية بحق الأر�ض
الفل�سطينية ،ف�ض ًال عن كونها جريمة بحق الإن�سان الفل�سطيني.

عندما

يعود �سعيد ــ بطل رواية �إميل
حبيبي ''المت�شائل'' ال�صادرة
في �سنة  ،1972والتي تتناول ب�سخرية
�سوداء الوقائع التي جرت بعد التطهير
العرقي في فل�سطين وخالله في �سنة  1948ــ
عبر الحدود من لبنان ،يلج�أ �إلى فناء جامع
الجزار في عكا ،فيحيط به النا�س وي�س�ألونه �إن
كان قد �صادف �أنا�س ًا من قراهم التي احتلتها
وهجرت �أهلها،
الميلي�شيات ال�صهيونية ودمرتها ّ
مثلما يرد في المقطع التالي المقتب�س من
الرواية:

''نحن من الكويكات التي هدموها و�شردوا
�أهلها ،فهل التقيت �أحداً من الكويكات؟''
�أعجبني ترديد الكاف في الكويكات،
فعاجلت �ضحكتي قبل �أن تنطلق ،لوال
�صوت امر�أة جاء من وراء المزولة غرب ًا:
''البنت لي�ست نائمة يا �شكرية ،البنت ميتة يا
�شكرية''.
ثم تناهت �إلينا �صرخة مخنوقة،
فاختنقت �أنفا�س الجميع حتى انحب�ست
ال�صرخة .فعادوا �إلى ا�ستجوابي .فقلت'' :ال''.
''�أنا من المن�شية .لم يبق فيها حجر على

* �أكاديمي وكاتب لبناني؛ �أ�ستاذ في جامعة كاليفورنيا ــ لو�س �أنجلو�س.
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حجر� ،سوى القبور .فهل تعرف �أحداً من
المن�شية؟''
''ال''.
''نحن هنا من عمقا ،ولقد حرثوها،
ودلقوا زيتها .هل تعرف �أحداً من عمقا؟''
''ال''.
''نحن هنا من البروة .لقد طردونا
وهدموها ،هل تعرف �أحداً من البروة؟''
''�أعرف امر�أة كانت مختبئة مع طفلها
بين �أعواد ال�سم�سم''.
ف�سمعت �أ�صوات ًا كثيرة تحد�س �أيهن
فعدوا �أكثر من ع�شرين �أم
تكون هذه المر�أةُّ ،
''ك ُّفوا! �إنها
فالن حتى �صاح كهل من بينهمُ :
وح�سبنا ''.ف َك ُّفوا.
فح�سبها
�أم البروة،
ُ
ُ
ثم عادت الأ�صوات تن�شب في عناد مع
�أن قراها ،كما فهمت ،قد در�ستها الع�سكر:
''نحن من الروي�س''.
''نحن من الحدثة''.
''نحن من الدامون''.
''نحن من المزرعة''.
''نحن من �شعب''.
''نحن من وعرة ال�سري�س''.
''نحن من الزيب''.
''نحن من الب�صة''.
''نحن من الكابري''.
''نحن من �إقرت1''.
�إقرت والكابري والب�صة والدامون والروي�س
والبروة والمن�شية وغيرها من القرى الوارد
ذكرها هنا هي قرى حقيقية ،وهي بع�ض من
مئات القرى الفل�سطينية التي ُه ّجرت خالل ما
ي�سميه الفل�سطينيون نكبة  2 .1948وكتب
�صك فيه
ق�سطنطين زريق في الكتاب الذي ّ
م�صطلح ''النكبة''� ،أن ''�أربعمئة �ألف عربي �أو �أكثر
ي�شردون من بيوتهم ،و ُتنتزع منهم �أموالهم
و�أمالكهم ،ويهيمون على وجوههم فيما تب ّقى من
فل�سطين وفي البلدان العربية الأُخرى ،ال يدرون
ما يخبئه لهم القدر� ،أو �أي مورد من موارد العي�ش

يرتادون 3''.لقد ُه ّجرت البلدات والقرى
الفل�سطينية كلها تقريب ًا ــ نحو  %87ــ وتحولت
�إلى ما �أ�صبح الحق ًا دولة �إ�سرائيل ،كما ُ�ش ّرد
 800.000فل�سطيني من بيوتهم 4،وقد منعهم
الجي�ش الإ�سرائيلي من العودة �إليها (وال يزال
يمنعهم) على الرغم من حقهم الأخالقي
والقانوني في العودة الذي �أقرته الأمم المتحدة5.
ّ
غير �أنه يجب عدم التفكير في النكبة عملي ًا
ب�صفتها حقبة بعينها حدثت وقائعها في �سنة
 1948فح�سب ،بل ينبغي لنا �أي�ض ًا النظر �إليها
ب�صفتها عملية ال تزال م�ستمرة ،ذلك ب�أن ''الغزو هو
منظومة هيكلية ،ولي�س حدث ًا'' واحداً ،مثلما كتب
الم�ؤرخ باتريك وولف 6،الأمر الذي يعني �أن النكبة
بد�أت ،لكنها لم تنت ِه في �سنة  .1948فالأهالي
الذين ُ�شردوا في تلك الفترة �أ�سا�س ًا ،وتحولوا �إلى
الجئين ال يزالون محرومين من العودة؛
والفل�سطينيون الذين نجوا من التطهير العرقي في
وطنهم في �سنة  ،1948وي�شكلون اليوم ُخم�س
�سكان �إ�سرائيل �ضمن حدود ما قبل حرب  ،1967ال
يزالون ُيعدون مواطنين من الدرجة الثانية في
دولة يحظى فيها اليهود باالمتيازات القانونية
والم�ؤ�س�ساتية على ح�ساب غير اليهود؛ وال تزال
منازل الفل�سطينيين تتعر�ض للهدم لي�س فقط في
ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية المحتلتين ،بل
�أي�ض ًا ــ وعلى نطاق �صادم ــ داخل �إ�سرائيل نف�سها؛
وال يزال يتم ت�شريد الفل�سطينيين و�إخراجهم من
بيوتهم ومنعهم من دخول وطنهم وتجريدهم من
حقهم في الإقامة وترحيلهم من القد�س .بعبارة
�أُخرى� ،إن النكبة م�ستمرة ،وهي ،بتعبير مختلف
نوع ًا ما ،لم تنت ِه ولم تكتمل �أو ُتنجز:
فالفل�سطينيون ما زالوا يوا�صلون الت�صدي لها
ومقاومتها .وفي الواقع ،ف�إن من الوا�ضح �أكثر من
�أي وقت م�ضى �أن الم�شروع ال�صهيوني
اال�ستعماري ــ اال�ستيطاني في فل�سطين ،بكل ما
لديه من قدرة دمار هائلة ،ال يزال بارزاً ،لأن
الهيكلية التي ن�ش�أت في �سنة  1948لم تكتمل بعد:
لم تنت ِه ،ولم تنجح كذلك .وهذه االزدواجية تلعب
دوراً رئي�سي ًا في ال�صراع كما �سنرى.

الظلم البيئي ومشهد إنكار الوجود الفلسطيني

بعد �أن �صمتت البنادق وخبت �أ�صداء خطى
العائالت الم�شردة و�ساد �سكون مخيف� ،سيطرت
ال�سرائيلية الجديدة على �أرا�ض �أُخليت
الدولة إ
بالقوة من �سكانهاٍ � :
أرا�ض عربية فل�سطينية
بقراها الخالية والمدمرة جزئي ًا ،وع�شرات �آالف
الفدادين من ب�ساتين الزيتون والحم�ضيات
الخ�صبة مع ما يحيط بها وي�صل فيما بينها من
م�ساحات حرجية� .إن مزيج العمليات الثقافية
حول على مر الزمن ت�ضاري�س فل�سطين
والطبيعية ّ
الطبيعية �شرق المتو�سط �إلى �إرث طبيعي وثقافي
على حد �سواء ،وفق ما تقول جالة المخزومي،
�شارحة �أن ''الت�ضاري�س الطبيعية الريفية،
وب�صفتها مخزون ًا لما تب ّقى من الغابة
المتو�سطية الأ�صلية ،تمثل '�إرث ًا طبيعي ًا' يجمع
في ن�سيجه المتنوع م�ساحات تغطيها الأ�شجار،
ال للتنوع الطبيعي
وجبا ًال حرجية ُتعد موئ ً
الحيوي الفريد في المنطقة ''.لكنها ت�ضيف على
الفور �أن ''الم�ساحات الطبيعية الريفية التقليدية
يعبر عن الهوية،
تعد '�إرث ًا ثقافي ًا' ،مكان ًا ّ
وم�ستودع ًا للهجات المحلية وممار�سات االعتناء
بها ،وللقيم والمدارك والت�صورات التقليدية
واالجتماعية ــ الثقافية 7''.وهكذا ،كانت الأرا�ضي
الفل�سطينية التي وقعت في يد �إ�سرائيل خليط ًا من
ال�سيرورات االجتماعية والطبيعية ــ هي نتيجة
الثقافة بقدر ما هي نتيجة الطبيعة بالمعنى
الفطري ــ التي تطورت مع ًا على امتداد قرون.
كانت الخطة ال�صهيونية منذ البداية ــ وحتى
في الواقع منذ ما قبل تخريب فل�سطين ــ تقوم
على اال�ستحواذ على هذه الأرا�ضي وتحويلها �إلى
�شيء �آخر؛ تغريبها بالمعنيين المادي والرمزي
عن �أهلها الأ�صليين الذين اق ُتلعوا حرفي ًا منها
وتم ترحيلهم و''نقلهم'' عبر خطوط الهدنة �إلى
البالد العربية المجاورة .وطبع ًا ،لي�س الترحيل �أو
ملطف
''التران�سفير'' �سوى تعبير �صهيوني ّ
للتهجير الق�سري للفل�سطينيين ،جرت مناق�شته
والتخطيط له على نطاق وا�سع قبل اندالع
المعارك عملي ًا في �سنة  ،1948والذي ُيفهم من
وجهة النظر ال�صهيونية على �أنه ،وفق ما �شرحه
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جوزيف فايت�س في �سنة '' ،1940ما من طريقة
غير ترحيل العرب [�أي الفل�سطينيين] من هنا �إلى
البالد العربية المجاورة ،ترحيلهم جميعهم ،ربما
با�ستثناء بيت لحم والنا�صرة والقد�س القديمة.
يجب عدم الإبقاء وال حتى على قرية واحدة8''.
وفي �أواخر �سنة � ،1948ش ّكل فايت�س نف�سه ''لجنة
ترحيل'' (لجنة تران�سفير) كان هدفها وفق تعبيره
''منع العرب [�أي الفل�سطينيين] من العودة �إلى
دورهم [من خالل] �إحداث �أكبر قدر ممكن من
الدمار في القرى خالل العمليات الع�سكرية...
[ومن خالل] منعهم من زراعة �أي جزء من
الأر�ض ،ومن �ضمن ذلك ح�صاد وجني
[المحا�صيل] وقطاف [الزيتون] وما �إلى
هنالك9''.
وعلى الرغم من اال�ستخدام المفرط للقوة
المراد منها �إحداث �أكبر قدر من الأ�ضرار بمنازل
الفل�سطينيين لجعلها غير �صالحة لل�سكن خالل
المعارك ،ف�إن قرى ب�أكملها نجت من الحرب.
ومثلما ذكر نور الدين م�صالحة ،فقد وا�صلت
�إ�سرائيل وب�صورة منظمة ومنهجية تدمير القرى
الفل�سطينية لفترة طويلة بعد الحرب ،وحتى في
خم�سينيات القرن الع�شرين و�ستينياته 10.ويقول
�آرون �شاي �إنه فقط في ربيع �سنة  1965جرى
''اعتماد �سيا�سة وا�ضحة 'بت�سوية' القرى
المهجورة 'بالأر�ض' بهدف 'تنظيف' البلد ،وفق
التعبير الر�سمي الم�ستخدم �آنذاك 11''.ومن �ش�أن
ذلك ،وفق ما �أ�شار �إليه م�س�ؤول في وزارة
الخارجية� ،أن يجعل ال�سياح يتوقفون عن طرح
''�أ�سئلة ال لزوم لها'' فيما يتعلق بم�شاهد
الدمار 12.ويقول �شاي �إن الخطة كانت تقوم على
�سوى بالأر�ض' منطقة تمتد من �إ�صبع
''�أن ' ُت ّ
الجليل جنوب ًا لت�شمل كل تلة ورابية وكوخ ،من
�أجل 'تنظيف' الأر�ض .ومثلما قال �أحد الذين
جرت مقابلتهم ،ف�إن هذا من �ش�أنه �أن يمنع
القرويين العرب [�أي الفل�سطينيين] من �أن يزعموا
يوم ًا ما �أن' :هذه �شجرتي .هذه كانت قريتي'13''.
لن تبقى ال �شجرة وال قرية :كانت الفكرة �أنه مع
تنظيف المكان ومحو معالمه �س ُتمحى كذلك
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الحقوق ال�سيا�سية والمطالب الم� َّؤ�س�سة على
الملكية.
االنتماء وحق ُ
�إن جزءاً �أ�سا�سي ًا من عملية الهدم وال�شطب
هذه كان يت�ضمن �إعادة الكتابة ،بالمعنى المادي
ف�شطبت �أ�سماء الأماكن
وعلى الم�ستوى الرمزيُ ،
العربية وا�س ُتبدلت ب�أ�سماء عبرية ،عبر اال�ستحواذ
على الطوبوغرافيا بوا�سطة اللغة ومن خاللها،
مثلما حدث عبر العمليات اال�ستعمارية
اال�ستيطانية ــ لكن في هذه الحالة لي�س في
القرن الخام�س ع�شر �أو القرن ال�سابع ع�شر ،و�إنما
في عز ظهور الإعالم المرئي في القرن الع�شرين.
و�شكلت لجنة ت�سمية الأماكن لو�ضع طوبوغرافيا
ُ
عبرية على الخرائط تتما�شى مع ر�سم خرائط
جديدة للت�ضاري�س والأماكن .وبعد �سنة ،1948
''تحول البلد �إلى
ومثلما قال ميرون بنفيني�ستي،
ّ
لوح �أبي�ض يمكن للجنة �أن ت�ضع عليه الأ�سماء
كما ت�شاء'' ،فكانت النتيجة خليط ًا من �أ�سماء
الأماكن القريبة من الأ�صل� ،أو الم�ستوحاة تمام ًا
من التوراة� ،أو القريبة من �أ�سماء �أماكن
توراتية 14.لقد �أزيلت مئات القرى الفل�سطينية
عن الخريطة ــ ُمحيت �أ�سما�ؤها الأ�صلية تمام ًا �أو
''ح ّورت'' بطريقة ما� ،إلى �أ�سماء عبرية جديدة ــ
ُ
كما لو �أنها �أُزيلت عن وجه الأر�ض.
ومن الأهداف وراء ذلك ر�سم خريطة تت�ضمن
م�شاهد ريفية هانئة تحمل �أ�سماء �أماكن توراتية،
من �أجل العودة باليهودي المعا�صر الناظر �إلى
الأر�ض �إلى زمن �سحيق� ،إلى لحظة متخيلة
يكملها تاريخ متخيل.
يقول رافي �سيغال و�إيال وايزمان �إن ''العين
التي ترى 'م�شاهد ريفية توراتية' ال ت�سجل ما ال
لق�صاء
تريد ر�ؤيته� ،إنه �إق�صاء ب�صري ي�سعى ل إ
المادي ''.و''مثلما يحدث على خ�شبة الم�سرح،
ف�إنه يمكن ر�ؤية المنظر البانورامي ب�صفته
خفية
م�شهداً طبيعي ًا ّ
معد ًال جمعته يد م�سرحية ّ
يتعين عليها �أن تبتعد عن الم�سرح ما �إن ُت�ضاء
الأنوار� 15''.إن مثل هذا الم�شهد الطبيعي ،وفق ما
يقوالن ،ال يختزل فقط وبب�ساطة عالقات القوى،
بل يعمل مثل �آلية للهيمنة وال�سيطرة 16،والق�صد

الرئي�سي منه هو �إعادة �صوغ المكان والم�شهد
الطبيعي لفل�سطين من �أجل �إزالة الوجود
الفل�سطيني الأ�صلي بهدف تر�سيخ ر�ؤية �أنقى
للأر�ض من المنظور اليهودي .ومثلما يقول �أوري
�أيزنزوايغ ''�إنهم [الم�ستعمرون اليهود] م�ضطرون
�إلى خلق ر�ؤية تحجب الفل�سطيني تحديداً كي ال
يرونه ''.وي�ضيف'' :باخت�صار �إن الف�ضاء الذي

يري،
يحلمون به ،والفارغ من كل ما هو َغ ّ
ُيرى بال�ضرورة ب�صفته الذات 17''.وكما �سنرى،

الحيز
ف�إن هذه المحاولة لال�ستحواذ على ّ
المكاني من خالل �إزالة كل �أثر للآخر لها هيكلية
مزدوجة :فهي من جهة ت�سعى إلنكار الوجود
الفل�سطيني ،وبالتالي الأحقية في الأر�ض ،وهي
من جهة ثانية ت�ؤكد جملة من القيم الم�ضادة من
خالل ر�سم م�شاهد طبيعية يهودية مفتر�ضة
ُخطت بعناية (الم�شهد الم�سرحي الذي تحدث عنه
�سيغال ووايزمان) .وبالتالي ف�إن هذه الهيكلية
الم�شهدية ،وفي �أوج قوتها ،تنفي نفيها ذاته
للوجود الفل�سطيني في �سياق العملية نف�سها
لت�أكيد �ضده ،فتتيح للناظر �أن ينعم بالم�شهد
فرغ ك�أنه كان في الأ�سا�س فارغ ًا
الم�سرحي ُ
الم ّ
وينتظر �أن ُيملأ� :أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض،
وفق ال�شعار ال�صهيوني المعروف.
غير �أن هذه المحاولة لمحو الم�شهد الطبيعي
الفطري والوجود الفل�سطيني ال تزال بعيدة تمام ًا
عن االكتمال؛ فبقايا المنازل الفل�سطينية
المهدمة تنت�شر في مختلف �أنحاء �إ�سرائيل داخل
حدود ما قبل �سنة  ،1967ومنها �أنقا�ض قرية
ِلفتا على �سبيل المثال ،والتي ال تزال منت�صبة
في مكانها عند مدخل القد�س تمام ًا على الطريق
ال�سريع الذي ي�صلها بتل �أبيب� :إنها بقايا قرية
فل�سطينية ب�أكملها تعلن للزائر �أنه و�صل �إلى
المدينة التي تزعم �إ�سرائيل �أنها عا�صمتها.
وتكمن المفارقة في �أن هذه المزاعم ذاتها ت�ستند
في الوقت نف�سه �إلى نفي الوجود الفل�سطيني ــ
الذي قاد �إلى �إخالء لفتا وتهجير �أهلها ــ و�إلى
الكذب الذي تف�ضحه هذه المنازل المهجورة
الماثلة على �سفوح المدينة المقد�سة ،وطبع ًا� ،إلى
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وجود �أولئك الذين ربما جرى ترحيلهم ،لكنهم
م�صممون على المطالبة بحقوقهم ،وبينها قبل
�أي �شيء الحق في العودة �إلى �أر�ضهم.
وفي كل مكان في �سائر �أنحاء البلد ،ال تزال
ماثلة بقايا المنازل الفل�سطينية� ،أو المنازل
الفل�سطينية التي ُه ّجر �أهلها وا�س ُت�صلحت كي
يتمكن ''مالكوها'' الجدد من العي�ش فيها ،وهي
تقف �أحيان ًا �شاهداً �صامت ًا غريب ًا و�سط الح�ضور
اليهودي المعا�صر ،ونجدها �أحيان ًا ماثلة في
الخلفية في �أماكن لعب الأطفال ،وت�سجل �أحيان ًا
غياب ًا غريب ًا في �شارع مدينة مزدحم مثلما هي
الحال في معظم �أحياء يافا ،حيث المنازل
الفل�سطينية ذات الأقوا�س الناعمة والنوافذ
الم�سدودة بالحجارة و�أغ�صان الأ�شجار الخارجة
من �سقوفها تدفع الناظر �إليها �إلى �أن يطرح
ال�س�ؤال الذي ُيحجِ م كثير من الناظرين عن طرحه:
لمن هذه المنازل؟ وهي ت�شكل �أحيان ًا جزءاً
َ
ب�أكمله من المدينة :مثل حي وادي ال�صليب في
حيفا ،على �سبيل المثال ،الذي يبدو مثل مدينة
�أ�شباح بمنازله الفل�سطينية المهجورة؛ �إنه حي
ب�أكمله يخلو من جيران غير مرغوب فيهم.
ومهملة� ،أو ُ�س ّدت
وبينما ُتركت منازلهم مهجورة
َ
�أبوابها ونوافذها ،يقا�سي ه�ؤالء ''الجيران''
�أنف�سهم في مخيمات اللجوء محرومين من العودة
�إلى بيوتهم.
�إن ما يثير االهتمام هو �أن م�شهد بقايا
المنازل المهجورة هذا ماثل في الخلفية ،مثلما
كان ،في حياة الإ�سرائيليين اليومية من دون �أن
يلفت االنتباه �أو يثير قدراً كبيراً من االهتمام �أو
االنتباه .وتبقى الأ�سئلة التي يجب طرحها طي
الكتمان.
لقد ُبذلت في كثير من الأحيان ،جهود جبارة
(وال تزال ُتبذل) لطم�س بقايا المنازل الفل�سطينية
المهدمة ،بل قرى ب�أكملها .وتقوم الآلية الرئي�سية
الم�ستخدمة في حجبها على زراعة الغابات ــ
زراعة الأ�شجار وحتى غابات ب�أكملها فوق بقايا
منازل القرى الفل�سطينية المهدمة لإخفائها عن
الأعين في طيات الم�شهد .تقول �إيرو�س برافرمان
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�إنه ''على الرغم من �أن المخطط اال�ستعماري عادة
ما يقوم على اقتالع الغابات ،ف�إن الم�شروع
ال�صهيوني يركز في المقابل على زرع
18
بينت نوغا
الأ�شجار ''.وفي الحقيقة ،ومثلما ّ
كادمان ،ف�إن المناطق الآهلة �سابق ًا ،والتي ت�شمل
تقريب ًا ن�صف القرى المهجرة التي وثقها وليد
الخالدي في كتابه المرجعي ''كي ال نن�سى''،
ُزرعت بالأ�شجار الحرجية ،وباتت اليوم �ضمن
مواقع �سياحية ومنتزهات وحدائق �أو محميات
طبيعية 19.و�أحد الم�س�ؤولين عن تركيب الالفتات
في هذه الحدائق ُيقر بال مواربة تقريب ًا ،ب�أن
ال�سرائيلية ''�أن�شىء على
ق�سم ًا كبيراً من الحدائق إ
الأرا�ضي التي كانت تقوم عليها القرى
الفل�سطينية ،والغر�ض من الأحراج هو التمويه
عليها 20''.ومن الأمثلة ال�صارخة لذلك ،الغابة
المزروعة على �أنقا�ض مدينة �صفورية التي
يقا�سي �أهلها الأ�صليون في مخيمات اللجوء في
لبنان� ،أو في حي ال�صفافرة في النا�صرة� ،أو في
�أمالك َمن ت�سميهم ال�سلطات الإ�سرائيلية
''الحا�ضرين الغائبين'' في النا�صرة وغيرها من
مدن الجليل وقراه.
غابة بيريا على �سبيل المثال هي الأكبر في
منطقة الجليل .وتقول الم�صلحة الم�شرفة عليها
�إنها ''تزخر بالمواقع المتنوعة التي تخطف
الب�صر ــ ب�ساتين وينابيع ومعبد يهودي قديم
ومقلع للجير و�أ�ضرحة وزهور متنوعة وم�سارات
للم�شي ومواقع تطل على مناظر خالبة21''.
ال ،بينما يعدد المن�شور ال�سياحي الخا�ص
وفع ً
بالغابة الروائع التي تزخر بها ،ف�إنه يتجنب
وقديتا
عمداً �أي ذكر لقرى بيريا وعلما ودي�شون ّ
وعين زيتون وعمقا (التي ورد ذكرها في المقطع
المقتب�س من رواية ''المت�شائل'' في مقدمة
المقالة) ،والتي كانت كلها في وقت ما قائمة
على الأرا�ضي التي تمتد الغابة فوقها اليوم ،وال
تزال حجارتها موزعة بين �أ�شجارها 22.ويخبرنا
المن�شور ال�سياحي الخا�ص بـ ''حديقة �أيالون ــ
كندا'' �أنها ''تزخر بالمناظر الحرجية الطبيعية
والغابات المزروعة ،وال �سيما بالأ�شجار المثمرة
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ر�سم ُيظهر �صفورية كما كانت ،وخلف الر�سم �صورة للغابة التي غُ ر�ست فوق القرية.
التي يمكن م�شاهدتها في جميع �أنحاء
المنطقة'' 23،لكن ما ال ت�أتي على ذكره هو �أنها
زرعت فوق �أنقا�ض عموا�س ويالو وبيت نوبا24.
ُ
� ّأما غابة الفي/جنوب �أفريقيا ف ُزرعت �أ�شجارها
على �أنقا�ض قرية لوبية 25.وهكذا دواليك ،يتكرر
الأمر نف�سه مع مئات القرى .ال يوجد �شيء ا�سمه
طبيعة برية؛ ال يوجد غير التهجير26.
ال تطم�س الغابات المعالم الفل�سطينية
فح�سب ،بل �إنها تعر�ض �أي�ض ًا مجموعة متنوعة
من القيم الجتذاب الراغبين في اال�ستمتاع
بالمناظر الجميلة (وكذلك المانحين) .ومثلما
ذكرت �آنف ًا ،ف�إن هذا الأمر ينطوي على ازدواجية:
ُ
فمن جهة هناك �إنكار لمطالبة الفل�سطينيين
ب�أحقيتهم في الأر�ض ،ومن جهة ثانية ،تثبيت
قيمة �أُخرى ي�ؤدي التركيز المبالغ به عليها دوراً

رئي�سي ًا في حجب الوجود الفل�سطيني .هذه البنية
المزدوجة تتيح لل�صهيونيين �إنكار مطالبة
محورة ،من خالل
الفل�سطينيين ب�أر�ضهم بطريقة ّ
الت�شديد على جملة من القيم (في هذه الحالة،
المناظر ''الطبيعية'') ،وبالتالي ،ف�إن �إنكار حقوق
الفل�سطينيين هو �أمر تم التفكير فيه ملي ًا ولم
ُيلتفت �إليه ب�صورة عر�ضية� .س�أعود �إلى هذه
النقطة بعد قليل ،لكنني �أريد �أن �أ�سجل هنا �أن
المحورة هي التي تجعل �أ�شخا�ص ًا من
هذه البنية
ّ
�أ�صحاب الفكر الحر �أ�سا�س ًا ي�ؤيدون التطهير
ال ما
العرقي من دون �أن ي�س ّلموا ب�أن هذا هو فع ً
يفعلونه في الواقع .وبالتالي ،ومثلما تقول
هايدي غرونباوم ،ف�إن الغابات هي هيكليات
تتيح التواط�ؤ ،وذلك حرفي ًا من خالل تحوير
معالم الأر�ضية المادية التي تقف عليها27.
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عندما يتجول بطل ق�صة ''في مواجهة
الغابات'' للكاتب �أبراهام يهو�شع في الغابة التي
يعمل فيها حار�س ًا مهمته التحذير من خطر
الحرائق ،ي�ستمتع بتعاقب ال�ضوء والظالل
المن�سابة عبر الأ�شجار .لكن الغابة تثير لديه في
الوقت نف�سه �شعوراً غريب ًا'' .هذه الغابة ال ُي�سمع
فيها �صوت حفيف ،بل �إنها �ساكنة مثل مقبرة.
غابة العزلة .تقف فيها �أ�شجار ال�صنوبر منت�صبة،
نحيلة وجادة ،مثل �سرية من المجندين الجدد
ينتظرون قائدهم''28،
ليتبين له الحق ًا وجود
ّ
حجارة منحوتة ومدقوقة منت�شرة بين الأ�شجار،
وتر�سم حدود منازل ،فيكت�شف �أن الغابة ''تنمو
فوق ،ح�سن ًا ،فوق قرية مهدمة� 29''.إن ال�صفات
الع�سكرية التي ي�ستخدمها يهو�شع لو�صف
الأ�شجار (مثل مجندين ينتظرون قائدهم) تك�شف
عن ع�سكرة الأ�شجار في مختلف مراحل المخطط
ال�صهيوني في فل�سطين ،لكن جوزيف فايت�س
يعبر عن ذلك كالعادة بعبارات �أكثر
الجامح ّ
جر�أة�'' :إذا �أردنا ال�سيطرة على الأر�ض ــ وحدها
الغابة ،وحدها ال�شجرة �ستقودنا �إلى هدفنا30''.
بعبارة �أُخرى� ،إن هو�س ال�صهيونيين بزراعة
الأ�شجار لم يكن منذ البداية ،نابع ًا من ولعهم
بـ ''الطبيعة'' �أو للحفاظ على المناظر الطبيعية
الفطرية (والغابات الإ�سرائيلية لي�ست ب�أي حال
كذلك طبع ًا) ،و�إنما من دافع ال�سيطرة على
الأر�ض .لقد �أعلن ديفيد بن ــ غوريون� ،أول رئي�س
حكومة �إ�سرائيلية� ،أن ''كل يهودي ينتقل �إلى
�إ�سرائيل �سيتوجب عليه التوجه فوراً �إلى العمل
ال من زراعة ال�شجر
في زراعة الأحراج'' ،جاع ً
مكون ًا رئي�سي ًا من المخطط اال�ستعماري
ّ
اال�ستيطاني31.
وبالتالي ،جرت ع�سكرة الأ�شجار ،لي�س في
الرواية الإ�سرائيلية فقط ،بل في الوقائع
التاريخية كذلك ،وتحولت هذه الأ�شجار �إلى
''ميلي�شيا'' يهودية ،وفق تعبير �آلون طال ،لتوفر
وفق �إيرو�س برافرمان ''لي�س �أج�ساداً يهودية
بالوكالة فح�سب ،بل �شرطة يهودية بالوكالة
لحرا�سة الأر�ض �أي�ض ًا 32''.ومثلما يالحظ طال،
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وجه الأ�شجار ر�سالة ا�ستدامة وازدهار
'' ُت ّ
و�سيطرة'' ،وبالتالي ،ف�إن زراعة الأحراج لم
تطم�س فقط بقايا الوجود الفل�سطيني (وهي
م�س�ألة ال يوليها طال �أهمية كبيرة) ،بل �أ�شاعت
�شعوراً با�ستمرارية النظام اال�ستعماري الجديد.
وقد جرى التفكير في زرع الأ�شجار تمام ًا على
�أنه مناورة ع�سكرية في حرب احتاللية� ،أو
ال'' ،وفق ما ي�سميه طال .ففي البداية
''هجوم ًا م�ؤل ً
�أُ�شعلت الحرائق في النظام البيئي الفطري لإزالة
الغطاء النباتي الموجود ،ثم ا�س ُتقدمت جرافات
''كاتربيلر دي ( ''4الجرافات نف�سها التي
ال�سرائيلي تكراراً لهدم منازل
ي�ستخدمها الجي�ش إ
الأ�سر الفل�سطينية) لت�سوية الأر�ض ،وبعد ذلك،
وفق ما يقول طال'' ،ان�ضمت مبيدات الأع�شاب
�إلى التر�سانة الم�ستخدمة للق�ضاء على ال�شجيرات
والأع�شاب الفطرية 33''.وكانت الغاية من هذه
البادة العنيفة للنظام البيئي �ضمان الق�ضاء
إ
على فر�ص بقاء �أي نوع �آخر عدا الأ�شجار
الجديدة التي يتم زرعها ــ والغابات الإ�سرائيلية
في معظمهما ينمو فيها نوع واحد من الأ�شجار
(لكن طبع ًا ،وجدت الأنواع الفطرية طريقها كي
تنمو وتبقى ــ وهي نقطة �س�أعود �إليها بعد قليل).
اعتمدت زراعة الأ�شجار في هذه الغابات
الإ�سرائيلية الجديدة على معايير �صيغت بهدف
الح�صول على �أو�سع تغطية و�أكثرها كثافة ،وعلى
ت�سريع نمو الأ�شجار الجديدة بهدف تطويق
الأرا�ضي وتغطيتها ب�أ�سرع وقت ممكن
وبالطريقة الأمثل .ووفق ًا لطالُ ،زرعت الأ�شجار
بحيث ال تتجاوز الم�سافة بينها �أكثر من
مترين 34،و�أُعطيت الأف�ضلية للأنواع ال�سريعة
النمو ،ولهذا ُجلبت �أ�شجار الكينا (الأوكاليبتو�س)
من �أ�ستراليا ،وذلك جزئي ًا لأنها تنمو ب�سرعة
كبيرة (يمكنها بلوغ  11متراً في خالل � 7أعوام
فقط) ،وكذلك لأنها تتغلب على الأنواع المناف�سة
لها من خالل حجب ال�شم�س عنها وزيادة
حمو�ضة التربة فتق�ضي بالنتيجة على الأنواع
الفطرية وتمنع نباتات �أُخرى من الإنبات والنمو.
بعبارة �أُخرى ،م ّثل ا�ستخدام �شجر الكينا،
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المرادف النباتي ال�ستخدام ال�سالح الكيميائي:
فهي تنظف المكان ب�سرعة .بعد �شجر الكينا،
تحول االهتمام �إلى �أ�شجار ال�صنوبر ب�صفتها
ّ
''�أنواع ًا طالئعية'' لل�سبب نف�سه ،فهي ت�ساهم في
تكوين ''بيئة غير تناف�سية :ف�إبر ال�صنوبر تزيد
في حمو�ضة التربة وتمنع نمو معظم �أ�شكال
النباتات الأُخرى 35''.بالنتيجة ،وبحلول
ت�سعينيات القرن الع�شرين ،كانت الغابات
الإ�سرائيلية م�ؤلفة في معظمها ،من نوع واحد من
الأ�شجار :فهي قد تبدو ''�ساحرة'' و''خالبة''
و''طبيعية'' و''رائعة'' ،مثلما ت�صفها مختلف
المن�شورات الترويجية للحدائق الوطنية ،لكنها
في تعار�ض �صارخ مع الطبيعة الجبلية الحرجية

الفطرية التي تطورت ببطء وتكيفت بمرور الزمن
مع الن�شاط الب�شري ،الأمر الذي جعلها �ضعيفة
للغاية وعاجزة عن الت�أقلم مع المناخ المحلي،
وتحتاج �إلى كميات كبيرة من المياه؛ �أي
باخت�صار ،مناطق تمثل كارثة بيئية �أو حتى
كارثة ''مدمرة للبيئة'' المحلية .ومن خالل زعمهم
�أنهم قادرون على �إن�شاء منطقة ''طبيعية'' مختلفة
عن الثقافة المحلية ،قلبوا ر�أ�س ًا على عقب منطق
الم�ساحات الفطرية (حيث تتجاور الطبيعة مع
الثقافة وتتكافالن).
وفي الوقت الذي �أعيد تخطيط وت�شجير �أجزاء
من الم�ساحات الطبيعية التي احتلتها �إ�سرائيل
في �سنة ( 1967وخ�صو�ص ًا في ال�ضفة الغربية)

�أحد املن�شورات الرتويجية يتحدث عن غر�س  240مليون �شجرة.
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لإ�ضفاء م�شهد رعوي عليها ك�أنه م�ستوحى من
التوارة ،وتعزيز �إح�سا�س الم�ستوطنين اليهود
ب�أنهم يعودون �إلى ما ي�شبه وطن ًا قديم ًا ،كان
تخطيط الم�ساحات الطبيعية في معظم �أرجاء
فل�سطين المحتلة منذ �سنة  1948يهدف �صراحة
�إلى �إ�ضفاء طابع �أوروبي على الأر�ض
مما بدا �أنه م�ساحات فطرية
وا�ست�صالحها بد ًال ّ
في حالة فو�ضى غير منتجة .واندرج �إ�ضفاء
الطابع الأوروبي على الأر�ض الفطرية في �إطار
�سيا�سة وا�ضحة 36.تقول �إيرو�س برافرمان �إن
''�أ�شجار ال�صنوبر تخلق م�شهداً �شرق �أوروبي ًا
متميزاً'' ،ولذلك ''ف�إنها ت�شكل م�شهداً و�سيط ًا بين
ما ت�صبو �إليه العين الأوروبية ال�سابقة وما تراه
حق ًا 37''.وهذا الأمر يتم التعبير عنه ب�صراحة في
�أكثر الأحيان ،فقد �أُطلق على حديقة الكرمل
الوطنية المزروعة على �أنقا�ض قرية الطيرة
الفل�سطينية ا�سم ''�سوي�سرا ال�صغرى'' ،نظراً �إلى
الت�شابه المتعمد بينها وبين بع�ض مناطق جبال
الألب 38.لقد كان هذا المنظر الأوروبي الطابع
متعار�ض ًا ب�صري ًا مع طبيعة الأر�ض الفطرية ،وال
يزال كذلك �إلى اليوم� :إذ يت�ضح من النظرة الأولى
�أن الغابات الألبية الكثيفة ال تنتمي بتات ًا �إلى
المكان وال تن�سجم مع هذه الأر�ض ،لكن هنا
�أي�ض ًا كان الأمر مق�صوداً .وعن ذلك كتب طال �أن
''غابات �أ�شجار ال�صنوبر المزروعة حديث ًا
والح�سنة التنظيم كانت تتعار�ض تمام ًا مع
تعمها
الم�ساحات الحرجية الجبلية الفطرية التي ّ
الفو�ضى بما فيها من �أ�شجار �سنديان ذات
�أغ�صان مت�شعبة م�شاك�سة ،و�شجيرات متنوعة
مت�شابكة ي�صعب العبور بينها ''.و�أ�ضاف طال:
''بالن�سبة �إلى فايت�س ،لم تكن هذه الم�ساحات
الم�شجرة الفطرية خالية من �أي قيمة فح�سب ،بل
�إنها تقريب ًا ت�شكل �إهانة للح�ضارة المتمدنة39''.
�إن المنطق اال�ستعماري وراء هذا كله وا�ضح:
اال�ستيطان يجلب التنظيم والنظام والحداثة �إلى
تعمها الفو�ضى ،وغير
م�ساحات طبيعية متخلفة ّ
منتجة ومتقلبة وغارقة في ''�إهمال'' عقيم ،في
ا�ستعارة لتعبير فايت�س� .إن المنطق الثقافي
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الجدب والعقم،
الفطري ،بعبارة �أُخرى ،هو منطق ْ
بينما منطق اال�ستعمار اال�ستيطاني هو منطق
عد غابات ال�صنوبر
التح�سين والنظام الذي ُت ّ
ال حي ًا عليه.
الكثيفة دلي ً
�إن هذا االدعاء بتحويل الم�ساحات الجدباء
�إلى مناطق خ�ضراء خ�صبة ،والنابع من الخطاب
ال�صهيوني اال�ستعماري اال�ستيطاني ،ال يزال
ي�صدر عن ال�صندوق القومي اليهودي ،وهو هيئة
مكلفة من الدولة بزراعة الغابات في �إ�سرائيل
و�صيانتها .فهذا ال�صندوق يعلن في موقعه
الإلكتروني �أن ''�إ�سرائيل وبلداً �آخر فقط في العالم
دخال القرن الحادي والع�شرين وفي �سجلهما
زيادة �صافية في عدد �أ�شجارهما'' ،و�أن ''�إ�سرائيل
تحظ بنعمة الغابات الطبيعية ،فكل غاباتها
لم َ
الرواد
ُزرعت باليد .وعندما و�صل بناة الدولة ّ
قابلتهم �أر�ض جدباء 40''.ويقول ال�صندوق
القومي اليهودي �أي�ض ًا �أنه ''زرع �أكثر من 240
مليون �شجرة في جميع �أرجاء دولة �إ�سرائيل
ليوفر �أحزمة وفيرة من الخ�ضرة تغطي �أكثر من
 250.000فدان� .إن عمل ال�صندوق القومي
اليهودي في تطوير الغابات الوطنية ي�ستحدث
'رئة خ�ضراء' حول المدن والبلدات المكتظة،
ويوفر و�سائل اال�ستجمام والراحة للإ�سرائيليين
كافة� 41''.سنعود �إلى مزاعم ال�صندوق القومي
اليهودي ب�ش�أن مدى روعة ذلك ،لكن يجب �أو ًال �أن
ن�سجل �أنه وعلى الرغم من �أن الدولة م ّكنت هذا
ال�صندوق من �إدارة الأرا�ضي الحكومية ( %93من
الأر�ض داخل الدولة ،جرى اال�ستيالء على الق�سم
الأعظم منها ،عن طريق العنف ،من �أ�صحابها
الفل�سطينيين ال�شرعيين بعد التطهير العرقي
لفل�سطين في �سنة  ،)1948وعلى الرغم من �أن
موقعه الإلكتروني يتبجح بالقول �أنه يوفر
خدماته لـ ''الإ�سرائيليين كافة'' ،ف�إن مهمته
الحقيقية �أكثر تحديداً من ذلك ،فهو يتباهى في
مكان �آخر ب�أنه ''الو�صي على �أر�ض �إ�سرائيل
نيابة عن �أ�صحابها ــ ال�شعب اليهودي في كل
مكان� 42''.إنه ادعاء مختلف تمام ًا عن رعاية
م�صالح ''الإ�سرائيليين كافة'' الذين يمثل
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الم�سلمون والم�سيحيون الفل�سطينيون  %20منهم.
هناك �أمران على المحك هنا وهما ال
يحظيان ب�أي اهتمام في الواليات المتحدة
الأميركية ،وال �سيما في تلك الدوائر الليبرالية
حيث الت�أييد لإ�سرائيل ال يزال قوي ًا:
�أو ًال ،مع �أن �إ�سرائيل تبذل ق�صارى جهدها
لت�ؤكد �أنها دولة ديمقراطية (وهو ادعاء يردده
على الدوام المعجبون بها في الواليات المتحدة
الأميركية وفي �أماكن �أُخرى)� ،إ ّال �إنها دولة بال
د�ستور ،وعن عمد ــ بال تعريف �شامل للمواطنة
والتابعية الوطنية �أو الجن�سية .وفي الواقع ،ف�إن
قانون ت�سجيل ال�سكان ل�سنة  1950في جنوب
�أفريقيا العن�صرية ،والذي حدد لكل جنوب �أفريقي
هوية عرقية يح�صل بموجبها على (�أو ُيحرم من)
جملة من الحقوق المتنوعة ،لديه ُمعا ِدل مبا�شر
في القوانين الإ�سرائيلية التي تمنح كل مواطن
في الدولة هوية عرقية مغايرة يح�صل بموجبها
على جملة من الحقوق (�أو ُيحرم منها)� 43.إذ �إنه
تبع ًا لدولة �إ�سرائيل و�أجهزتها الق�ضائية ،ال يوجد
�شيء ا�سمه � ّأمة �أو قومية �إ�سرائيلية بالمعنى
المدني �أو غير العرقي ،وبالتالي ال يوجد �شيء
ا�سمه جن�سية �إ�سرائيلية بحد ذاتها .ومثلما قالت
المحكمة العليا في �سنة ( 1972في حكم �أكدته
في �سنة '' :)2013لي�س هناك � ّأمة �إ�سرائيلية
بمعزل عن ال�شعب اليهودي .ال�شعب اليهودي ال
يت�ألف من �أولئك المقيمين في �إ�سرائيل فح�سب،
بل من يهود ال�شتات �أي�ض ًا 44''.ويالحظ
الأكاديميان المخت�صان بالقانون الدولي جون
دوغارد وجون رينولدز ،م�ست�شهدين بقرار �سنة
� ،1972أنه ''جعل من الوا�ضح �أن االعتراف ب�أمة
�إ�سرائيلية م�شتركة يعني '�إنكار الأ�س�س ذاتها التي
�أقيمت عليها دولة �إ�سرائيل' 45''.وبالنتيجة ،ف�إن
�أجهزة الدولة ال ت�صنف المواطنين اليهود داخل
الدولة فقط ،بل اليهود في كل مكان �أي�ض ًا ،على
�أ�سا�س هويتهم العرقية ب�صفتهم يحملون ''جن�سية
يهودية'' ،في حين �أن غير اليهود ،وعلى الرغم
من �أنهم يمكن �أن يكونوا مواطني الدولة� ،إ ّال �إنهم
لي�سوا �أع�ضاء في ''الأمة''� ،أي �أمة اليهود في

جميع �أرجاء العالم� ،سواء �أرادوا االنتماء �إلى
�إ�سرائيل �أم ال ،والذين تزعم �إ�سرائيل �أنها
دولتهم� 46.إن هذا التمييز العرقي البالغ الأهمية
بين القومية والجن�سية والمواطنة ينتج منه دولة
عن�صرية ب�شكل �صارخ تلج�أ عند كل منعطف
ممكن �إلى الحيل اللغوية والخداع اللفظي للتغطية
على �أن هذا هو بال�ضبط ما هو الأمر عليه47.
تجريد المواطنين الفل�سطينيين من هويتهم
القومية كفل�سطينيين ال ينطوي فقط على مجرد
الحط من قدرهم� ،إذ ،ومثلما يقول دوغارد
ّ
ورينولدز ،ف�إن ''تعزيز �سيا�سات �إ�سرائيل
التمييزية �ضد الفل�سطينيين ــ داخل �إ�سرائيل وفي
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة على حد �سواء ــ هو
نظام قانوني ي�ؤ�س�س لمفهوم 'القومية اليهودية'،
ويميز المواطنين اليهود من المجموعات غير
ّ
اليهودية بموجب الت�شريع الإ�سرائيلي 48''.وعليه،
ف�إن مختلف الحقوق الأ�سا�سية في �إ�سرائيل ــ مثل
حيازة الأر�ض وا�ستخدامها وال�سكن ــ قائمة على
�أ�سا�س الهوية العرقية (''القومية'') مثلما حددتها
الدولة ،ولي�س على مجرد المواطنة التي تمثل
عبر دوغارد
الفئة ــ المعيار الأقل �ش�أن ًا .لقد ّ
ورينولدز عن الأمر بقولهما �إن الفل�سطينيين
''يخ�ضعون لقيود هائلة في مجاالت ح�سا�سة مثل
حيازة الأر�ض وا�ستخدامها والح�صول على
الموارد الطبيعية والخدمات الأ�سا�سية ،ويتم
ا�ستثنا�ؤهم من قوانين التخطيط ومن الم�ؤ�س�سات،
ويتعر�ضون ب�صورة منهجية للتمييز بحقهم على
الم�ستويين المحلي والوطني على �صعيد الحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ''.وفي الوقت
عينه ،يحظى ''اليهود الذين تكر�س م�ؤ�س�سات �شبه
حكومية والوكالة اليهودية وال�صندوق القومي
اليهودي جهودها لخدمة م�صالحهم الح�صرية،
بالحق الح�صري في ا�ستخدام الق�سم الأعظم من
�أرا�ضي الدولة ،وفي المطالبة بحقوق وامتيازات
خارج هذه الأرا�ضي في مناطق ت�سيطر عليها
ال ،ف�إن اليهود غير المواطنين
�إ�سرائيل 49''.وفع ً
يتمتعون في الواقع في بع�ض المجاالت،
وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالأر�ض ،بحقوق تفوق
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تلك التي يح�صل عليها مواطنون غير يهود .وال
يوجد �أي بلد �آخر في العالم يح�صل فيه �أ�شخا�ص
غير مواطنين يتم تف�ضيلهم على �أ�سا�س العرق،
على حقوق �أو�سع من مواطني تلك الدولة.
هذا الأمر يقود بالتالي �إلى العامل الثاني
المهم والذي يتعين علينا مالحظته :فمثلما
يت�ضح من �شعار �أن الأر�ض هي ملك لـ '' ال�شعب
اليهودي في كل مكان'' بد ًال من ،على �سبيل
(بغ�ض النظر عن
المثال ،لمواطني الدولة
ّ
الفل�سطينيين الذين هم �أ�صحاب الأر�ض في
الواقع) ،ف�إن ال�صندوق القومي اليهودي ي�ؤدي
دوراً محوري ًا في �صيانة نظام الف�صل العن�صري
الم�ؤ�س�ساتي في �إ�سرائيل .وال يوجد في الواقع في
�أي مكان تفرقة ــ ''�إثنوقراطية'' ()ethnocracy
هي التعبير الذي ي�ستخدمه �أورِن يفتاحئيل في
درا�سته عن التخطيط العمراني في �إ�سرائيل 50ــ
يبرز ات�ساعها وطابعها الم�ؤ�س�ساتي بو�ضوح
�صارخ ،كما هي الحال في البيانات ذات الطابع
القانوني ال�صادرة عن ال�صندوق القومي
اليهودي .فال�صندوق الذي م ّكنته الدولة نظراً �إلى
دوره في �إدارة الأرا�ضي الحكومية ،ال يعترف
فقط ،بل يبرر ب�إ�صرار �سجله الطويل المثبت في
التفرقة �ضد المواطنين الفل�سطينيين من خالل
الإ�شارة �إلى �أنه ''لي�س هيئة عامة تت�صرف نيابة
عن جميع مواطني الدولة ،لأن والءه هو لل�شعب
اليهودي ،وم�س�ؤوليته هي تجاهه وحده [�أي
تجاه ال�شعب اليهودي] .وب�صفته مالك ًا لأرا�ضي
ال�صندوق القومي اليهودي ،ف�إنه لي�س على
ال�صندوق �أن يتعامل بالت�ساوي تجاه مواطني
ال عن ذلك ،ي�شير ال�صندوق �إلى
الدولة كافة ''.ف�ض ً
ال�سرائيلي [�أي البرلمان] والمجتمع
�أن ''الكني�ست إ
عبرا عن ر�أيهما ب�أن التمييز بين
الإ�سرائيلي ّ
اليهود وغير اليهود ،والذي هو الأ�سا�س في الر�ؤيا
ال�صهيونية ،هو تمييز مباح'' ،و�أن منحه الأر�ض
�إلى اليهود وحدهم ''يتفق في الواقع تمام ًا مع
المبادئ الم� ِّؤ�س�سة لدولة �إ�سرائيل ب�صفتها دولة
يهودية ،و�أن قيمة الم�ساواة �ستتراجع �أمام هذا
المبد�أ حتى لو انطبقت على �أرا�ضي ال�صندوق
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القومي اليهودي 51''.وال ي�سع المرء هنا �أن
ي�ضيف �شيئ ًا �إلى هذا االعتراف ال�صريح بالتمييز
العرقي التراتبي من �أحد الأجهزة الرئي�سية في
الدولة ال�صهيونية ــ با�ستثناء �أنه مكتوب بلغة
عبرية قانونية ،ومدفون في وثيقة ق�ضائية
م�ضجرة ما كان يفتر�ض �أن تقع عليها �أعين
غربية.
ما الذي يرغب ال�صندوق القومي اليهودي في
�أن تراه العين الغربية الليبرالية؟ الجواب ب�سيط:
كل ما يتعلق بزراعة الأ�شجار في �أر�ض جدباء
وتحويل ال�صحراء �إلى جنة خ�ضراء .ومع ذلك،
يجب الت�أكيد هنا� ،أن الأمر ال يتعلق بب�ساطة
بحيلة منافقة� :إن ت�أكيد القيمة البيئية
ال�ست�صالح فل�سطين الجرداء وتحويلها �إلى
�إ�سرائيل الخ�ضراء الرائعة هو بالمطلق جزء ال
يتجز�أ من دور ال�صندوق القومي اليهودي في
محو الوجود الفل�سطيني من الأر�ض و�إنكار
�أحقيته فيها ــ من خالل العمل على زرع الأ�شجار
لتغطية �أكبر قدر ممكن من الأدلة .فالت�شديد على
القيمة الإيجابية لتخ�ضير الأر�ض يرتبط ارتباط ًا
ال فكاك منه بالواقع ال�سلبي للتطهير العرقي
والإبادة البيئية بحيث يجري ت�أكيد الأول ــ �أي
التخ�ضير ــ �إلى حد كبير يجعل الثاني ي�ضمحل
ويتحول �إلى فراغ ُيدار بكثير من الحر�ص.
باخت�صار ،وكما يقول نور م�صالحة ،ف�إن
ال�صندوق القومي اليهودي ينخرط في حملة
غ�سيل �أخ�ضر للتغطية على التطهير العرقي.
فمثلما تو�ضح الدعاية التي يقوم بها ال�صندوق،
�إذا كان زرع الأ�شجار جزءاً ال يتجز�أ من العملية
اال�ستعمارية اال�ستيطانية ال�ست�صالح م�ساحات
فطرية بدائية وغير منتجة وتحويلها �إلى
م�ساحات مزدهرة ،ف�إن زرع الأ�شجار هو ...زرع
الأ�شجار .ما الذي يمكن �أن يكون �أكثر براءة من
زراعة الأ�شجار؟ ما الذي يمكن �أن يكون �أكثر
داللة و�إيحاء من ادعاء العناية بالأر�ض
وتطويرها؟
يقول م�صالحة �إن ''زراعة الأ�شجار ت�ؤكد قيمة
�إ�سرائيل الأخالقية التي ال جدال فيها (وا�ستطراداً
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الم�شروع الغربي في ال�شرق) 52''.وهذا االدعاء
بالتفوق الأخالقي يتجاوز ال�س�ؤال الدفين حول
(ومن) كان هناك قبل �أن ُتزرع الأ�شجار،
ماذا َ
ال .هكذا وعلى الرغم من �أن
ويجعله ناف ً
الم�س�ؤولين الأوائل في ال�صندوق القومي اليهودي
مثل جوزيف فايت�س كانوا ي�ؤيدون بكل �صراحة
التطهير العرقي المتعمد ،وعلى الرغم من �أن
مكون ًا
ال�صندوق القومي اليهودي كان (وال يزال) ّ
�أ�سا�سي ًا من الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني
والعن�صري ال�صهيوني في فل�سطين ،بعد �سنة
 ،1948وخ�صو�ص ًا في �ستينيات القرن الع�شرين
حتى يومنا هذا ،ف�إنه نجح في �إعادة ر�سم
�صورته وتقديم نف�سه ب�صفته منظمة بيئية
منخرطة في تخ�ضير الكوكب و�إنقاذنا جميع ًا من
االحترار المناخي.
ِ
يقول �إيالن باب ْه �إن ''المهمة الحقيقية
لل�صندوق القومي اليهودي تكمن في �إخفاء بقايا
فل�سطين البادية للعيان ،لي�س فقط بوا�سطة
الأ�شجار التي يزرعها فوقها ،بل �أي�ض ًا من خالل
الروايات التي لفقها لإنكار وجودها 53''.ولدى
مناق�شة دور ال�صندوق القومي اليهودي فيما
ي�سميه ''�إبادة الذكرى'' ،يقول با ِب ْه �إنه في
الغابات التي �أن�ش�أها ال�صندوق ''يتف�شى �إنكار
ال تمام ًا �إلى
النكبة على نطاق وا�سع ،وكان فاع ً
درجة �أن تلك الغابات �أ�صبحت حلبة �صراع
رئي�سية بالن�سبة �إلى الالجئين الفل�سطينيين
الراغبين في �إحياء ذكرى القرى المدفونة تحتها.
�إنهم يحاربون منظمة ــ ال�صندوق القومي
تدعي �أنه ال يوجد غير �أر�ض جرداء
اليهودي ــ ّ
تحت �أ�شجار ال�صنوبر وال�سرو التي زرعتها
هناك 54''.باب ِْه محق طبع ًا ،لكننا نحتاج �إلى �أن
نتنبه �إلى كيفية تمف�صل ''�إبادة الذكرى'' هذا (�أو
الغ�سيل الأخ�ضر ،وفق تعبير م�صالحة)� ،إذ �إن
الوجه الذي ي�ؤكد بحما�سة زرع الأ�شجار يطم�س
ب�صورة فاعلة قفا الذي ُينكر الوجود الفل�سطيني
�إلى درجة تجعله غير موجود حتى (وربما
تحديداً) لأولئك المنخرطين فيه.
بعبارة �أُخرى� ،إن الخطورة في زراعة

ال�صندوق القومي اليهودي للأ�شجار تكمن في
�أنها ِفعل �إغواء قوي �إلى درجة �أنه يتفوق ويغري
�أهل الغواية �أنف�سهم .لكنه ال يقت�صر ب�أي حال
على �أهل الغواية :فال�صندوق يوا�صل و�ضع زراعة
الأ�شجار في المرتبة الأولى ب�صفتها �إحدى الطرق
الرئي�سية لجمع الأموال والح�صول على التمويل،
والأكثر �أهمية �إحدى الطرق الرئي�سية التي تم ّكنه
من جذب و�شحذ همم المجتمعات اليهودية غير
الإ�سرائيلية (وغيرها) لدعم برامجه وت�أييدها.
ومثلما ت�شير هايدي غرونباوم ف�إن م�ساهمة
''مجتمعات يهودية غير �إ�سرائيلية في زراعة
الأ�شجار في غابات ال�صندوق القومي اليهودي
ح�شدت تواط�ؤاً عابراً للحدود مع اقتالع
الفل�سطينيين من ديارهم و�أر�ضهم حيث ُزرعت
الغابات فوق القرى المهدمة 55''.بيد �أن النقطة
المهمة هي �أن الأ�شخا�ص الذين ي�ساهمون في
تمويل زراعة الأ�شجار� ،أو يبذلون �أق�صى ما في
و�سعهم لزراعة �أ�شجار في �أحد المراكز التي
يوفرها ال�صندوق للم�ستثمرين الأجانب ،ال
يدركون �أنهم ي�شاركون في برنامج تطهير عرقي.
هنا علينا �أن ُندخل ت�صحيح ًا �إ�ضافي ًا على
ادعاء ال�صندوق القومي اليهودي �أن �إ�سرائيل بلد
ملتزم ب�صيانة الغابات وزراعة الأ�شجار ،ذلك
ب�أن برنامج الت�شجير الإ�سرائيلي �سبقه ــ وال يزال
يعمل جنب ًا �إلى جانبه ــ برنامج �آخر يعمل بال
كلل وب�صورة منظمة على اقتالع الأ�شجار
عما تب ّقى من
وتدميرها .فما �إن انق�شع الغبار ّ
فل�سطين في �سنة  ،1948حتى كان �أول ما فعله
رواد الدولة الجديدة هو البدء باقتالع وجرف
ّ
ب�ساتين الزيتون والأ�شجار المثمرة التي زرعها
الفل�سطينيون واعتنوا بها على امتداد �أجيال ال
ُتعد وال ُتح�صى .وهكذا ُدمرت ع�شرات �آالف
الفدادين من ب�ساتين الحم�ضيات ــ بما فيها
ب�ساتين البرتقال اليافاوي ال�شهير ــ لأن
الم�ستعمرين الجدد وجدوا �أن االعتناء
بالحم�ضيات يتطلب �أعداداً كثيفة من اليد
العاملة ،و�أنه لي�س بمثل جدوى و�سهولة
المحا�صيل الحقلية التي ت�ستخدم طرق الزراعة
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عدوا الزيتون �أقل جدوى
الحديثة ،حتى �إنهم ّ
من الناحية االقت�صادية مقارنة بالحم�ضيات.
ال عن ذلك ،ومثلما يقول الخبير الجغرافي
ف�ض ً
الإ�سرائيلي �أرنون غوالن'' :لقد اقترن الزيتون
بالزراعة العربية 'المعادية' التي ُع ّدت بدائية
ومحافظة ،وبالتالي خ�ضعت للتهمي�ش في
�إ�سرائيل التي �سعت لتطوير زراعة حديثة
متقدمة 57''.وهكذا ،واجهت الأ�شجار م�صير
النا�س الذين اعتنوا بها في وقت ما ــ فاق ُتلعت
ودمرت �أ�شجار الزيتون المعطاءة على م�ساحة
ُ
 40,000فدان من الأرا�ضي الخ�صبة في الأعوام
التي �أعقبت �سنة .1948
لم تج ِر عملية تدمير ب�ساتين الزيتون
والأ�شجار المثمرة الفل�سطينية با�ستخدام
الجرافات فح�سب ،ف�أنى تمكنوا من ذلك ،وفي �أي
مكان بقيت فيه مجتمعات فل�سطينية نجت من
النكبة ،زرع العاملون في ال�صندوق القومي
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اليهودي غابات ال�صنوبر الكثيفة و�أو�صلوها
حتى �إلى �أبواب القرى والبلدات الفل�سطينية (التي
�صودر معظم �أرا�ضيها �أي�ض ًا لهذا الغر�ض ،ومن
�أجل التطوير العمراني اليهودي عامة) ،كما
و�صلت �أ�شجار ال�صنوبر ال�سامقة المزروعة حديث ًا
�إلى �أطراف ما تب ّقى من الب�ساتين الفل�سطينية.
يروي محمد �أبو الهيجاء ما حدث لب�ساتين
قرية عين حو�ض الجديدة الفل�سطينية غير
المعترف بها .فقد ُه ّجر �أهالي عين حو�ض
ومنعوا من دخولها ــ لكنهم
الأ�صلية من قريتهم ُ
بقوا بالقرب منها خالل فترة التطهير العرقي في
فل�سطين ،وما ُيعرف بقانون ''الحا�ضر الغائب'' ــ
و�سلمت فيما بعد �إلى مهاجرين يهود على �صلة
ُ
بحركة ''دادا'' الفنية لتحويلها �إلى م�ستعمرة
للفنانين ،على الرغم من مطالبات �أهلها
الفل�سطينيين بالعودة �إلى منازلهم التي لم ُتهدم.
وانتهى الأمر بـ ''الحا�ضرين الغائبين'' من

غابة �رسو يف كفر برعم مل ت�ستطع �أن تخفي �آثار البيوت التي دمرتها الع�صابات ال�صهيونية.
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�أهل القرية �إلى العي�ش في حقولهم المجاورة
للقرية ،و�إلى بناء منازل لهم فيها �سرعان ما
طوقها ال�صندوق القومي اليهودي بالأ�شجار.
ّ
ويقول �أبو الهيجاء'' :في الوقت الذي ن�صبوا
الأ�سالك ال�شائكة ،قاموا بزرع �أ�شجار ال�سرو بين
�أ�شجار الزيتون و�أ�شجار الفاكهة التي زرعناها
في ع�شرينيات القرن الما�ضي ''.ويكمل�'' :أ�شجار
ال�سرو تنمو ب�سرعة كبيرة ،و�سرعان ما بلغ
ارتفاعها  15متراً ،فظللت وخنقت �أ�شجار
الزيتون كونها �أق�صر منها وحجبت عنها نور
ال�شم�س ،فتوقفت �أ�شجار الزيتون �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن
حمل الثمار وماتت .ومن الطبيعي �أنه لم يعد في
و�سعنا �أن نزرع حيث كنا نزرع ،فماتت جميع
�أ�شجار التين والتفاح والخوخ ''.وي�ضيف'' :ما زلت
�إلى اليوم �أكره �أ�شجار ال�سرو لأنها قتلت �أ�شجار
فاكهتنا ،و ُزرعت �أمام منازلنا تمام ًا لحب�سنا
فيها ،ول�سد الهواء ،وحجب منظر البحر58''.
ّ
وطبع ًا ،لم ُتزرع �أ�شجار ال�سرو لمجرد قتل �أ�شجار
الفواكه وحجب منظر البحر عن الفل�سطينيين،
و�إنما ُزرعت ــ فعلي ًا ،وقبل �أي �شيء ــ لحجب
الفل�سطينيين �أنف�سهم عن �أعين الآخرين.
وبالمثل ،لم يتوقف اقتالع و�إتالف �أ�شجار
الزيتون مبا�شرة بعد نكبة  ،1948ف�إلى اليوم ،ال
تزال ب�ساتين الزيتون في جميع �أنحاء ال�ضفة
الغربية عر�ضة لالعتداءات المنظمة ــ �أ�سبوعي ًا في
�أكثر الأوقات ،و�أحيان ًا حتى يومي ًا ــ التي ي�ش ّنها
م�ستوطنون م�سلحون (تحت حماية الجي�ش
الإ�سرائيلي)� ،أو الجي�ش نف�سه� ،أو الدولة بحجة �شق
الطرق و�إخالء ''المناطق الع�سكرية المغلقة''� ،أو
بناء م�ستعمرة يهودية �أُخرى �إ�ضافية فوق � ٍ
أرا�ض
فل�سطينية .وين ّفذ الم�ستوطنون هجماتهم عادة
على نطاق �صغير فيحرقون ع�شر �شجرات هنا،
ويقطعون خم�سين �شجرة هناك ،وهكذاّ � ،أما �أعمال
الهدم والتدمير التي يقوم بها الجي�ش فتجري
على نطاق �أو�سع ،ويمكن �أن يتم خاللها تدمير
الجمال ،ومنذ
مئات الأ�شجار دفعة واحدة .وفي إ
�سنة � ،1967أ�شرفت �إ�سرائيل على تدمير
� 800.000شجرة زيتون في الأرا�ضي المحتلة59.

لي�ست �أ�شجار الزيتون النوع الوحيد
الم�ستهدف ب�صورة منظمة في عمليات التدمير،
ال�سرائيليون باجتثاث نوع �آخر هو
بل قام إ
�أ�شجار ال�صبار �أو التين ال�شوكي التي ُتزرع
تقليدي ًا في فل�سطين عند مداخل المدن �أو لت�سييج
الحقول والف�صل بين حقول قريتين ،والتي ت�شكل
ثمارها اللذيذة منتج ًا �إ�ضافي ًا عر�ضي ًا .لقد
ُجرفت �شجيرات ال�صبار �أو اق ُتلعت مع القرى التي
نمت فيها في عالقة تكافلية على امتداد قرون،
لكن ال�صبار لديه ميزة مهمة هي �أنه ي�ستحيل
تقريب ًا اجتثاثه عملي ًا ،ف�شجيراته تعاود النمو
حتى لو بقي منها جذر �صغير في التربة .وهكذا،
�أينما تذهب في غابات �إ�سرائيل الم�صطنعة� ،أو
تتنزه خارج الغابات ،ف�إنه ال بد من �أن ت�صادف
�شجيرات �صبار نبتت من الأر�ض� ،أو ا�شر�أبت بين
�أ�شجار الكينا وال�صنوبر المزروعة فوقها ،وحتم ًا،
�ستجد بالقرب منها �أنقا�ض منازل فل�سطينية
مهدمة.
هناك نقطتان يجب �إ�ضافتهما فيما يتعلق
ب�شجر ال�صبار :الأولى �أنه على الرغم من
المحاوالت المنظمة الجتثاث هذا النوع من
ال�شجيرات ،ف�إنه يحلو للإ�سرائيليين المولودين
في �إ�سرائيل �أن ي�سموا �أنف�سهم ''�صابرا'' ،وهي
كلمة عبرية تقابلها في العربية كلمة ''�صبار''
وتعني التين ال�شوكي (قيل لنا �إنهم ُي َ�س َّم ْون هكذا
لأنهم مك�سوون بال�شوك من الخارج ،وطعمهم
حلو من الداخل ،وهو و�صف ذاتي وجده البع�ض
م�ضحك ًا)؛ الثانية ،لكن الأهم� ،أنه وعلى الرغم من
االفترا�ض الذي ن�ش� ُأت عليه في لبنان ،وفحواه �أن
ال�صبار ينتمي فطري ًا �إلى هذا الجزء من العالم
نظراً �إلى انت�شاره الوا�سع ،ف�إن الحقيقة لي�ست
كذلك :ف�صبار التين الهندي (opuntia ficus-
 )indicaهو في الأ�صل من المك�سيك ،وقد جلبه
معه كري�ستوفر كولومبو�س �إلى �إ�سبانيا ،ومنها
انت�شر عبر حو�ض المتو�سط الذي تحول �إلى
موطن له بعد تدجينه على مدى قرون .لدينا هنا
�إذاً ق�صتان للت�أقلم :من جهة ،عملية ا�ستئنا�س
متدرجة �ضمن النظام البيئي القائم لنوع جديد
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يمثل ،كما هي الحال مع �أنواع �أُخرى ،حالة
ان�صهار تكافلي بين الطبيعة والثقافة؛ ومن جهة
ثانية ،محاولة �إزالة نظام قائم عن طريق العنف
مع جميع الأنواع التي اندمجت وتطورت معه،
وا�ستزراع �شجرة بد ًال منه ،و�إن كانت بارعة في
تدمير كل ما يقف في طريقها� ،إ ّال �إنها ال تن�سجم
جيداً مع محيطها .فالغابات �أحادية النوع التي
ُزرعت في الم�ساحات الفطرية المتنوعة ال تتحمل
الجفاف ،وهذه المناطق الم�ستزرعة تمثل كارثة
بيئية ،وقدرتها على الت�أقلم �ضعيفة مع البيئة
المحلية ،وهي عر�ضة با�ستمرار للأمرا�ض
والحرائق .ونظراً �إلى �أن ال�صهيونية هي نف�سها
محاولة لفر�ض ثقافة �أحادية عرقية ــ دينية
بالقوة على �أر�ض ُعرفت على مر التاريخ
اله�شة هي
بتعددها الثقافي ،ف�إن هذه الغابات ّ
التج�سيد المثالي لل�صراع ال�صهيوني الأو�سع مع
الفل�سطينيين.
لم يتم التخلي بعد عن م�ساعي الطم�س

الع�صي على االندثار يقاوم الغابات امل�صطنعة.
ال�صبار
ّ
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واال�ستزراع ،فبعد �أن تركز محور جاذبيتها على
امتداد عقود في الجليل وال�شمال ،انتقل في
الأعوام الأخيرة �إلى الجنوب ،وخ�صو�ص ًا �إلى
�صحراء النقب .فخالل العقود التي تلت تدمير
فل�سطين في �سنة � ،1948أحكمت الدولة
الإ�سرائيلية الجديدة �سيطرتها على ال�صحراء عبر
طرد الق�سم الأعظم من �سكانها البدو الفل�سطينيين
الأ�صليين ،وال�سعي لح�صر معظم الذين بقوا في
منطقة مغلقة تخ�ضع لقيود مح َكمة ،و�إرغامهم
على التخلي عن �أ�سلوب عي�شهم التقليدي ،وطبع ًا
عن الأرا�ضي التي كانوا يتنقلون فيها .ول�ضمان
نجاح هذه التدابير لج�أت �إ�سرائيل �إلى مجموعة
من الأحكام الع�سكرية ،و�إلى الترحيل الق�سري
و�إعادة التوطين وهدم المنازل :جرى �إفراغ
معظم مناطق البادية من �سكانها الأ�صليين
ومنعوا من دخولها ،وفي
خالل هذه الفترة ُ
المقابلُ ،بنيت م�ستعمرات يهودية فيها .وخالل
الأعوام الأخيرة ،دفعت �سرعة نمو هذه
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الم�ستعمرات الجديدة الحكومة الإ�سرائيلية �إلى
اعتماد خطط جديدة لإزالة ه�ؤالء البدو
الفل�سطينيين الذين بقوا خارج ما ي�سمى مناطق
التجميع التي تعتزم ح�صرهم فيها.
هناك اليوم ما بين  80و� 90ألف بدوي
مهددين بهدم م�ساكنهم وترحيلهم داخل �إ�سرائيل
مع تكثيف الحكومة خطط تهويد المناطق
الجنوبية في �صحراء النقب .وه�ؤالء البدو هم
اليوم مواطنون �إ�سرائيليون لكنهم ينتمون �إلى
العرق ''الخط�أ''؛ و�ستتم �إزالة قراهم لبناء مدن
جديدة لليهود ح�صري ًا� .إن الغاية من بناء هذه
المجتمعات اليهودية الجديدة وفق يارون بن
عزرا ،مدير �شعبة اال�ستيطان لدى المنظمة
ال�صهيونية العالمية ،هي ''منع ا�ستمرار ا�ستيالء
البدو على �أرا�ضي الدولة ،ومنع ن�شوء �أي توا�صل
بدوي �أو عربي 60''.وهكذا يتم تحويل �أ�صحاب
الأر�ض الأ�صليين �إلى محتلين �أجانب ،بينما
ي�سعى المحتل الأجنبي للحلول محلهم ب�صفته
''�صاحب الأر�ض الأ�صلي''.
وهكذا ،في كانون الثاني/يناير ،2017
ُهدمت بلدة �أم الحيران البدوية الفل�سطينية من
�أجل بناء بلدة يهودية جديدة مكانها ُ�سميت
حيران .لكن الأمر لم يقت�صر على �أم الحيران ،بل
برزت بين جميع البلدات والقرى البدوية التي
هدمتها �إ�سرائيل واحدة هي قرية العراقيب
ال�صغيرة .فقد ُهدمت تلك القرية في تموز/يوليو
 2010وكان يمكن �أن ت�شكل ا�سم ًا جديداً ُي�ضاف
�إلى قائمة طويلة من القرى الفل�سطينية التي
هدمتها دولة �إ�سرائيل� ،إ ّال �إنه في هذه الحالة،
قام القرويون ــ وهم للتذكير مواطنون
�إ�سرائيليون ــ ب�إعادة بناء قريتهم ،فعادت الدولة
وهدمتها من جديد ،ثم عاد �أهلها وبنوها من
جديد ،ف�أعيد هدمها مجدداً .وا�ستمر الأمر هكذا
على مدى �أعوام من المعاناة� ،إذ ُهدمت العراقيب
 113مرة حتى �آخر �إح�صاء في �أيار/مايو
يبق منها كثير اليوم ــ �إن �إعادة
 ،2017ولم َ
بنائها هي فعل رمزي في المقام الأول ــ
فمخالب الجرافات الإ�سرائيلية اقتلعت جميع

�أ�شجارها المثمرة ،وكل زرع نابت فيها ،كما قام
ال�صندوق القومي اليهودي بزرع غابة جديدة
على الأر�ض نف�سها با�سم ''غابة ال�سفراء'' يريد من
خاللها ت�سخير تقنيات جديدة ''رائعة'' لوقف
الت�صحر ومكافحة التغير المناخي.
�إن هدم �إ�سرائيل المتكرر ــ اللجوج وحتى
الم َر�ضي ــ للعراقيب يوفر برهان ًا على بنية
َ
نف�سية اجتماعية جماعية �أو�سع ،ف�إ�سرائيل تعمل
على �إزالة الوجود الفل�سطيني مثل رجل م�صاب
بالحكاك يوا�صل هر�ش جلده ع ّله يتخل�ص منه.
وما من �سبب �آخر ل�شرح �إ�صرار دولة حديثة على
التنكيل بقرية �صغيرة في و�سط ال�صحراء ُهدمت
مراراً وتكراراً و�أعيد بنا�ؤها اليوم بب�ضعة �ألواح
من الخ�شب ِ
ليعاد هدمها� .إن
وخرق من الم�شمع ُ
يبين التباين الكبير بين الم�شروع
هذا الإ�صرار ّ
ُ
ال�صهيوني في فل�سطين وم�شاريع �أخرى
ا�ستعمارية ا�ستيطانية �أكثر ن�ضج ًا .والحالتان
اللتان يمكن مقارنتهما به ،هما الواليات
المتحدة الأميركية و�أ�ستراليا ،اللتان اختفى
لديهما ال�شعور بالحاجة الملحة �إلى طم�س �أو
�إنكار وجود �سكان �أ�صليين ُ�سلبوا �أر�ضهم خالل
حمالت الإبادة العنيفة التي لم تترك �سوى ق�سم
�صغير من ال�سكان الأ�صليين �أحياء .لقد ا�ستقرت
مجتمعات البي�ض هناك تمام ًا بما يكفي لأن
يجعلها ت�ستريح؛ وقد تظهر حاالت مقاومة
منعزلة بين ال�سكان الأ�صليين هنا �أو هناك
تذكرنا
واجه بقمع ب�شع غير متكافئ (وهو ما ّ
و ُت َ
به �أحداث داكوتا الجنوبية الأخيرة) ،لكن مهما
تبلغ عزيمة الهنود الأميركيين �أو �سكان �أ�ستراليا
الأ�صليين ،ف�إنها لن تعيد التاريخ �إلى الوراء� ،إلى
ما قبل ال�سيطرة على �أميركا �أو �أ�ستراليا.
وفي المقابل ،ف�إن ال�سيطرة ال�صهيونية على
فل�سطين لي�ست كذلك� .إن ال�صمود الكبير لل�شعب
الفل�سطيني وت�صميمه على رف�ض اال�ست�سالم
والرحيل (وواقع �أنه خالف ًا لحال َتي �أ�ستراليا
و�أميركا ،ال يزال �سكان فل�سطين الأ�صليون يفوقون
الم�ستوطنين عدداً �إلى اليوم) �أمور تجعل الم�شروع
ال�صهيوني بكل ما لديه من قدرة هائلة ُمثبتة على
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العنف� ،أقل ا�ستقراراً في الوقت نف�سه .وال�شعور
بانعدام الأمان عميق وين�سحب على مختلف
المجاالت ،فعلى �سبيل المثال� ،إن �إ�صرار �إ�سرائيل
المحزن على االعتراف بـ ''حقها في الوجود''،
ومطالبتها الفظة بالإقرار بهويتها كدولة يهودية،
هما دليل على هذا ال�شعور الدفين بانعدام الأمان.
ويجدر الت�شديد على �أن الأمر ال يتعلق بانعدام
الأمان المادي �أو الع�سكري :فما من قوة �إقليمية،
ف�ض ًال عن ال�شعب الفل�سطيني الأعزل في معظمه،
يطرحان �أي تهديد جدي ،و�إن كان مبهم ًا ،لوجود
�إ�سرائيل .فلماذا �إذاً ت�شعر بانعدام الأمان؟ لأنها
تعرف في مكان ما في داخلها �أن الفل�سطينيين ال
يزالون هنا ،و�أنهم لم يرحلوا ولم ي�ست�سلموا ،وال
يزالون يحتفظون بحقهم في �أر�ضهم ،وبالإرادة
لمقاومة م�صادرتها.
�إن مطالبة �إ�سرائيل المتكررة باالعتراف
بـ ''حقها في الوجود'' لي�س له مثيل في الأنظمة
اال�ستعمارية ــ اال�ستيطانية ال�سابقة :فالواليات
المتحدة ال تطالب الهنود الأ�صليين باالعتراف
بحقها في الوجود ،وال ت�صر على �أن يعترفوا
خطي ًا ب�أنها دولة للبي�ض ــ لأن الواليات المتحدة
ال؛
ال ت�شعر بالحاجة �إلى �أن تطلب �شيئ ًا مماث ً
فهي واثقة من مكانتها وقوتها وديمومة
�سيطرتها على الأر�ض.
ُ
�إن مثل هذا الطلب ،بعبارات �أخرى ،م�ؤ�شر �إلى
قلق عميق كامن تحته .ف�أنت ال تحتاج �إلى
االعتراف ب�شيء تعرف �أنه �صحيح ،ولن ت�سعى
للح�صول على ت�أكيد �سوى لم�س�ألة �أنت غير واثق
بها .وهكذا توا�صل �إ�سرائيل الطلب ــ مثلما
توا�صل م�ساعيها لمحو وطم�س الوجود
الفل�سطيني على الأر�ض والمطالبة با�ستعادتها ــ
لكنها في الوقت نف�سه ،ال ت�ستطيع �أن تحمل
نف�سها على االعتراف بم�س�ؤوليتها عن تهجير
الفل�سطينيين وتغريبهم الم�ستمر؛ ال يمكنها �أن
تقبل بدورها في �صنع تاريخها نف�سه� ،أو في
تاريخ التطهير العرقي الذي توا�صل �إنكار
حدوثه ،ولهذا ف�إنها توا�صل هدم منازل
الفل�سطينيين وطم�س �أنقا�ضها بالغابات .ولي�س
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هذا فح�سب ،بل �إنها تمرر قانون ًا يجعل احتفال
الفل�سطينيين بذكرى نكبة  1948مخالف ًا
للقانون ،فتقمع بعنف الم�سيرات واالحتجاجات
الفل�سطينية في ذكرى القرى المهدمة ،وتن�شر
قوات ع�سكرية غير متكافئة �إلى حد كبير
للإ�شراف على هدم وتدمير منازل مواطنيها
ال عن هدم المنازل في
الفل�سطينيين (ف�ض ً
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  .)1967غير �أن هذا
الإنكار الإ�سرائيلي للفل�سطينيين يتعر�ض بحد
ذاته للإنكار والطم�س تحت طبقات �أُخرى من
الخداع والتعمية ،ولإعادة تقديمه في �صيغة
�أُخرى على �شكل توكيد قيم بديلة مثل التخ�ضير
�أو الت�سامح ،وهذا كله ما هو �إ ّال جزء من الم�شهد
الأو�سع المعقد.
�إن �إبادة ذكرى النكبة و�إنكار الوجود
الفل�سطيني م�ستمران ،فهما بعبارة �أُخرى ،ال
ينتميان �إلى الما�ضي ،ويت�صدى لهما
الفل�سطينيون بقوة راف�ضين �أن ين�سوا و�أن يتابعوا
حياتهم ك�أن �شيئ ًا لم يكن.
هذا كله يك�شف مجدداً �ضعف الم�شروع
ال�صهيوني وه�شا�شته� ،إ ّال �إن ال�شعور بهذه
اله�شا�شة �أي�ض ًا يتبدى بطرق �أُخرى متعددة ،كما
ال في الن�سيج الأدبي لق�صة
هي الحال عليه مث ً
يهو�شع الق�صيرة ''في مواجهة الغابات''؛ فمن
خالل تلك الق�صة نلم�س الوعي الوا�ضح ب�أن
ال�سرائيلية كلها تحتوي على بقايا قرى
الغابات إ
فل�سطينية ،والخوف من �أن تحترق هذه الغابات
و�أن يك�شف احتراقها عن هذه الأنقا�ض ــ عن
الحقيقة العارية ــ فيراها العالم كله .ويت�ضح
كذلك الخوف من الرواية الفل�سطينية للأحداث،
والذي ظهر في �إخرا�س يهو�شع �شخ�صيته
الفل�سطينية حرفي ًا ب�أن جعله مقطوع الل�سان:
بعبارة �أُخرى ،هناك وعي ،لكن هناك �أي�ض ًا
الإدراك �أن ذاك الوعي ال يمكن التعبير عنه ،على
الأقل لي�س ب�صوت �أولئك الذين يفتر�ض �أنهم
�أُبعدوا واختفوا.
ي�شير باتريك وولف �إلى الطبيعة المتناق�ضة
للقلق الذي ي�شعر به المجتمع اال�ستعماري �إزاء
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ا�ستمرار وجود �أ�صحاب الأر�ض الأ�صليين ،وال
�سيما في حالة الت�سوية الفا�شلة �أو غير المكتملة
في فل�سطين .فمن الناحية ال�سلبية ،يالحظ وولف
�أن المجتمع اال�ستعماري ي�سعى لإذابة
المجتمعات الأ�صلية ،لكن من الناحية الإيجابية،
''ف�إن المتطلبات الجارية لإزالة البديل الأ�صيل
توا�صل ت�شكيل المجتمع اال�ستعماري الذي يبنيه
الم�ستوطنون على قاعدتهم من الأرا�ضي
الم�صادرة .وبهذا المعنى الإيجابي ،ي�سجل منطق
الم�ضطهد
الطم�س والإزالة منعطف ًا يوا�صل
َ
الأ�صيل فيه ت�شكيل بنية المجتمع اال�ستعماري
اال�ستيطاني 61''.بعبارات �أُخرى� ،إن ا�ستمرار
�إ�سرائيل في �إنكار الوجود الفل�سطيني ي�ساهم
ب�صورة فاعلة في ت�شكيل ثقافتها اال�ستعمارية:
�إن الم�سعى ال�سلبي لتغييب الفل�سطينيين
و�إنكارهم يعود با�ستمرار �إلى الظهور في عبارات
�إيجابية على �شكل توكيد ل�شيء �آخر .وكلما ا�شتد
ا�ضطهاد الفل�سطينيين ،ازداد توكيد قيم �أُخرى؛
وكلما تم التعبير ب�صوت �أعلى عن هذه القيم
الأُخرى ،ازداد �إنكار الوجود الفل�سطيني ومحوه
وطم�سه.
قلت �آنف ًا �إن النكبة بد�أت لكنها لم تنت ِه في

�سنة  ،1948و�إن االجتياح ال�صهيوني لفل�سطين
هو منظومة هيكلية ولي�س حدث ًا .لكن مثلما
الحظت �إليزابيث �ستراكو�ش و�ألي�سا ماكون ،ف�إن
''الوجه الآخر لكون الغزو منظومة هيكلية ولي�س
ِ
[الم�ستعمر] هي �أداء ثابت
حدث ًا هو �أن �سيادة
يدعي �أنه الجوهر 62''.ومن هنا ،تنبع الحاجة �إلى
ّ
النكار والعمل على اقتالع الوجود
في
الم�ضي
إ
الفل�سطيني ،و�إلى �إعادة ت�صميم وتنظيم الأرا�ضي
ليت�سنى تقديمها على �أنها � ّإما توارتية ،و� ّإما من
جبال الألب ــ �أي �أنها يهودية و�/أو �أوروبية،
وطبع ًا لي�ست عربية �أو فل�سطينية ،ولي�ست نتاج
�سيرورات ثقافية واجتماعية حبكت ،على امتداد
قرون ،الطبيعي والب�شري في ن�سيج م�شترك من
االنتماء .هنا �أي�ض ًا ،يو�ضح وولف ر�ؤيته الثاقبة
�إلى الأمور'' :حتى الآن ،وبما �أن الغزو ال يزال غير
مكتمل ،ف�إن دولة اال�ستعمار ترتكز ــ �أو لنكون
�أكثر دقة ،تف�شل في �أن ترتكز ــ على �أ�س�س غير
مكتملة 63''.وهذا الف�شل في التركز يبرز في �أبهى
�صوره في غابات �إ�سرائيل الأحادية النوع ،والتي
تحظى با�ستمرار ب�إعادة تنظيم متكررة ،و�إعادة
ت�شجير.
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