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من المشهد الطبيعي إلى األرض:

الجماليات البيئية في طولكرم كتصور إلنهاء االستعمار

سوغاتا راي
تنبعث النبت�ة ببسالة من األرض وهي تحمل الوعد بالحياة. أن تحيا 
واالستعمار،  المال  لرأس  المزدوج  المأزق  بين  محاصرة  تقاوم.  أن  هو 
بأن  مطالبة  المعترشة،  الهشة  النبت�ة  من  الرفيعة  األجزاء  تلك  تمتد 
ارتاح،  قرية  في  حاكورتن�ا  مزرعة  المشهد:  ومكان.  مساحة  لها  يكون 
القرن  منذ  الناس  سكنه  الذي  الموقع  ذلك  طولكرم،  مدين�ة  شمال 
الثاني عشر.)1( والمزرعة -وهي قطعة طولية نحيلة من األرض يحدها 
من  العازل  والجدار  جهة،  من  الزراعية  للكيماويات  إسرائيلي  مصنع 

من مزرعة حاكورتنا، سوغاتا راي، طولكرم 2016.من مزرعة حاكورتنا، سوغاتا راي، طولكرم 2016.

ممارسة  يحاوالن  كانا  اللذان  الطنيب،  ومنى  فايز  يمتلكها  أخرى–  جهة 
قوات  بها  تقوم  التي  المتكررة  المحاوالت  من  الرغم  على  البعلية  الزراعة 
تحدث  التسعيني�ات.  منذ  مزرعتهم  على  لالستي�الء  اإلسرائيلي  االحتالل 
كشكل  البعلية  الزراعة  عن  النعناع،  شاي  نحتسي  رحنا  فيما  الطنيب، 
من أشكال المقاومة، بينما هي، أي المزرعة، تعمل حرفيًا تحت ظل رأس 
المال النيوليبرالي، المتمثل بمصنع األسمدة والكيماويات الزراعية الذي 
تمتلكه شركة »صناعات جيشوري«، وجهاز سلطة اإلحتالل اإلسرائيلي 
القمعي.)2( كانت سياسة مقاومة قمع اإلحتالل اإلسرائيلية بالنسبة إلى 
عائلة الطنيب التزاما جماليًا وأخالقيًا على حد سواء هدفه العيش الكريم؛ 
ألزمات  فعل  وكرد  االستعمار،  إلنهاء  تصور  بزوغ  إمكاني�ة  يجسد  التزامًا 
فلسطين  في  المناخ  وتغير  الغذاء،  وإمدادات  الديمقراطية،  األنظمة 

المحتلة.

4041



مؤرخًا  بامتي�ازات؛  يحظى  الخارج  من  شخصًا  وبوصفي  ذلك،  مع 
يقيم في الواليات المتحدة، ويحمل بطاقة خضراء، فإنني ال أستطيع أن 
أكتب عن مقاومة عائلة الطنيب أو من أجلها ضد السلطة المستعمرة 
تحت  اليومية  حياتهم  أحول  أن  هدفي  ليس  الرأسمالية.  ومحسوبي�ة 
يرمز  البشري  الجنس  علم  في  »نموذج  أو  رمزية  حكاية  إلى  االحتالل 
جماليات  عن  أكتب  أن  اخترت  إنما  أيضًا،)3(  الثقافي«  االختالف  إلى 
فقد  بالسموم.  القاتلة  الصناعية  النفايات  مألتها  بأرض  مرتبطة  بيئي�ة 
يكون من األفضل تخيل الجماليات البيئي�ة في مزرعة حاكورتن�ا على أنها 
بوصفها  بل  المعرفي،  لإلدراك  التنويري  المفهوم  وفق  ليس  جماليات، 
الفلسفة  كنف  في  الرفيع  األخالقي  الذوق  »جماليات  عن  ينم  تصورًا 
العيش  في  والتفاؤل  والتطلعات،  الرغبات  عن  تعبر  التي  البيئي�ة« 
قوى  تحدثه  الذي  الهدام  البيئي  التوازن  اختالل  من  الرغم  على  الكريم 

االستعمار والرأسمالية النيوليبرالية التي ال ترحم.)4(
لسبب  ليس  طولكرم،  في  بالحركة  وتفور  بالحياة  تنبض  األرض 
الكيميائي�ة  المركبات  لتدفق  نتيجة  ولكن  استعاري،  بشكل  أو  غيبي 
النب�ات،  لتمتصها جذور  التربة دون عوائق،  إلى  اإلسرائيلي  المصنع  من 
األبخرة  وتن�دفع  الغذائي�ة.  السلسلة  إلى  فيه  رجعة  ال  نحو  على  وتدخل 
وتغمر  النب�اتات،  فوق  وتستقر  األجسام،  في  لتتراكم  الهواء  عبر  الضارة 

من مزرعة حاكورتنا، سوغاتا راي، طولكرم 2017.

إلى  المياه. ولهذه األسباب تم نقل مصنع »صناعات جيشوري«  نظام 
اإلسرائيلية،  سابا  كفر  بلدة  في  أصاًل  مقره  كان  أن  بعد  طولكرم،  مدين�ة 
 ،1982 العام  في  صدر  اإلسرائيلية  المحكمة  من  أمر  على  بن�اء  وذلك 
ودعا إلى إغالقه بسبب تلويث�ه للجو. وفي طولكرم، وفي ظل االحتالل 
العسكري، وغياب القيود التي تفرضها مؤسسات الدولة على الشركات 
»جيشوري«  مثل  اإلسرائيلية  للمصانع  ُيسمح  غيرها،  أو  البيئ�ة  بشأن 
بالعمل بحصانة وبدون عقاب؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يلوح جدار 
الحرية  فقدان  على  ملموسة  کداللة  بشدة  المدعم  العنصري  الفصل 
وسلب األراضي والسيطرة اإلسرائيلية على موارد المياه الشحيحة في 
فلسطين. كان جد فايز الطنيب قد اشترى 32 دونمًا )7.91 فدان( من 
الطنيب  الجدار، تستطيع عائلة  بن�اء  العام 1920، لكن بعد  األرض في 

اآلن الوصول إلى 13 دونمًا فقط من األرض )3.21 فدان(.
ال شك أن األثر البيئي لالحتالل اإلسرائيلي هو طويل األمد وممنهج. 
القومي  الصندوق  قام  عندما  األربعيني�ات  يستذكر  أن  إال  المرء  يسع  ال 
وبخاصة  الصنوبريات،  ماليين  بزرع  وايتز  يوسف  إدارة  تحت  اليهودي 
منطقة  وإنشاء  باألشجار،  »الصحراء  إلحاطة  الصنوبر،  أشجار  من 
من  الباحثين  بعض  أشار  كما  لكن  إسرائي�ل«.)5(  شعب  لصالح  أمني�ة 

من مزرعة حاكورتنا، سوغاتا راي، طولكرم 2017. 
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أمثال ألون تال وإيال وايزمان، فإن الهدف من ذلك كان إحكام السيطرة 
العام  دمرت  التي  القرى  إلى  الفلسطينيين  عودة  ومنع  الصحراء،  على 
1948. تشير أفيفا رابينوفيتش، أول عالمة رئيسة في سلطة المحميات 
الطبيعية اإلسرائيلية، إلى الطبيعة اإلمبريالية لهذا المشروع في مقابلة 
العام 1998)6( مع تال قائلة: »إنهم يحضرون الجرافات، وإذا لم ينجح 
عدد  لزراعة  كله  ذلك  الحجر،  لتدمير  الهوائي�ة  المطارق  يعتمدون  ذلك، 
قليل من أشجار الصنوبر. أليس لألزهار البرية والزنابق وشقائق النعمان 
أي حق في البقاء؟ هؤالء الناس هم أصدقائي. إنهم أناس طيبون. ولكن 
من منحهم الحق في التدمير؟«.)7( إن اختي�ار أشجار الصنوبر األوروبي�ة 
كان  الفلسطيني-  المشهد  على  الدخيلة  النب�اتات  من  نوع  -وهي 
بالتأكيد غير موفق بيئي. مع ذلك، إلى جانب األيديولوجية الصهيوني�ة 
الصنوبر  بغابات  المغطاة  الرقيقة  المنحدرات  أعادت  الخالص،  حول 

مشهد طبيعي جبلي مع شالل، رويالنت سافيري، 1603-1613. متحف 
رييك، أمستردام.

الطبيعي األوروبي  بالمشهد  اليهود األوروبيين  المستوطنين من  تذكير 
البكر، الذي كان يحتفى به ظاهريًا في ثقافة الرسم التصويري في القرن 
السادس عشر. على سبي�ل المثال، لوحات رويالنت سافيري )1576-

المشاهد  الطباعة والرسم، كرسم  1639(، وهو فلمندي كان يعمل في 
الطبيعية الواردة هنا، بن�اء على طلب من دوق النمسا، رودولف الثاني، 
إلى تيرول في جبال األلب لتخليد »عجائب  بالسفر  الفنان  الذي كلف 

الطبيعة النادرة«.)8(
الممتدة،  األرض  أي  »الندشاب«؛  الهولندية  الكلمة  من  انطالقًا 
األرض  من  الطبيعي،  المشهد  إلى  األرض  من  االنزالق  عملية  حدثت 
إلى نظام إمبريالي بصري لتخيل األرض، منعكسة في خطاب تصويري 
ظهر في أوروبا في القرن السابع عشر.)9( وكما يشير توم ميتشل، »هذه 
طبقية،  أو  وطني�ة  وأيديولوجية  داخلية  سياسية  مسألة  فقط  ليست 
بخطابات  وثيقًا  ارتب�اطًا  مرتبطة  وعالمية،  دولية  ظاهرة  أيضًا  ولكن 

اإلمبريالية.)10(
بحلول أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، راح حلم 
األصليين،  للسكان  أثر  أي  من  الخالية  الوجداني�ة،  الطبيعية  المناظر 
إلى  آسيا  من  شتى.  بصرية  استعمارية  ممارسات  عبر  عالميًا  ينتقل 

الحفلة المتأخرة على جبل مانزفيلد، جيروم ب. ثومبسون، 1858. متحف 
المتروبوليتان للفن الحديث، نيويورك.
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والمّساحون  والجغرافيون،  اإلمبرياليون،  الفنانون  قام  الشمالية،  أمريكا 
بإنت�اج مشاهد مدهشة من المساحات الشاسعة التي ال تحصى، قدمت، 
طبيعيًا  منظرًا  المستعمرات،  في  أو  المدن  في  سواء  للجماهير،  بدورها، 
إمرتهم.)11(في  تحت  يصبح  أن  وبانتظار  إليهم  يعود  بالخصوبة،  غني�ًا 
أعمال بعض الفنانين األميركيين المتدربين في بريطاني�ا مثل جيروم ب. 
تومبسون )1814-1886(، كما لو أنه يمكن إدراك المصير البارز المعالم 
بانتظار  خاوية  برية  أنه  على  باألفق  التحديق  تم  ما  إذا  اإلمبريالي  للفكر 
استكشافها وترويضها. لذلك، ال ينبغي أن يفاجئن�ا إدخال هذا األسلوب 
للحوكمة البيولوجية في عملية استعمار فلسطين، عبر مشاريع التشجير 
البيئ�ة الطبيعية للمنطقة.  الهائلة، الذي أحدث تغييرًا ال رجعة فيه على 
لقد كان هذا في النهاية مشروعًا جماليًا إمبرياليًا على أوسع نطاق ممكن. 
ذلك  كل  من  الهدف  كان  القبيح،  البيئي  التخضير  أشكال  من  وكشكل 
المناظر  تصور  وليتم  طبيعيًا،  مشهدًا  لتصبح  األرض  تشكيل  إعادة  هو 

الطبيعية األصلية وقد أزيل منها الوجود الفلسطيني غير المنضبط.
آخذين بعين االعتب�ار هذا التاريخ الطويل من الجماليات اإلمبريالية 
وخطابي�ًا  بصريًا  الطبيعي  المشهد  فبركة  تمت  حيث  الطبيعية،  للبيئ�ة 
ننتقل  والوجداني،  األصلي  تجاه  االستعمارية  الرغبات  وفق  وقانوني�ًا 
اآلن إلى جماليات إنهاء استعمار األرض التي تجري ممارستها في مزرعة 
حاكورتن�ا. فبداًل من الحفاظ على الفروق بين السياسي والثقافي والبيئي، 
أمامنا  تفسح  المزرعة،  في  عنها  التعبير  جرى  كما  البيئي�ة،  الجماليات 
العدالة  ومطالب  الطبيعية،  البيئ�ة  علوم  بين  الترابط  استيعاب  فرصة 
التحول  بالتالي، فإن حركة  المستدام.  السياسية واالجتماعية، والعيش 
ففي  باأللفاظ.  تالعب  مجرد  ليست  األرض  إلى  الطبيعية  المناظر  من 
مثل هذه الحركة تكمن مراجعة معرفية في التفكير في عالقتن�ا الخاصة 
في  الطنيب  عائلة  تجارب  المثال،  سبي�ل  على  لنأخذ،  األرض.  مع  جدًا 
الزراعة البعلية، وهي نظام تخطيط زراعي مستدام يعتمد النمو التلقائي 
محاكاة  عبر  التدوير  وإعادة  النفايات  من  التقليل  وفي  ذاته،  اآلن  في 
الترابط داخل النظام البيئي الطبيعي. وكما وصف عالم البيئ�ة األسترالي 

بداًل  الطبيعة  مع  العمل  فلسفة  بـ»أنها  البعلية  الزراعة  موليسون  بي�ل 
الزراعة  أن  للمزرعة،  زيارتن�ا  أثن�اء  الطنيب  فايز  أكد  العمل ضدها«،  من 
الوقت  وفي  اإلسرائيلية،  الموارد  على  االعتماد  من  تحررهم  البعلية 
نفسه، تسمح لهم بممارسة الزراعة العضوية التي ال تضر باألرض.)12( 
مثاًل، بداًل من شراء األغذية السمكية من الشركات اإلسرائيلية، قررت 
تغذية  في  مخلفاتها  لتستخدم  المزرعة  في  البط  تربي�ة  الطنيب  عائلة 

األسماك.
هذه،  اإلبداعي  التصميم  عملية  خلف  المتعددة  الضرورات  كانت 
القائمة على التفكير في نظم العمل، ضرورات ال لبس فيها. فمن ناحية، 
على  االعتماد  عدم  خالل  من  الذاتي  باالكتفاء  إعالنًا  حاكورتن�ا  جسدت 
البني�ة التحتي�ة اإلسرائيلية )أو الحرمان من استخدامها(، حيث بحلول 
من  الطاقة  شراء  عن  بالفعل  توقفت  قد  المزرعة  كانت   ،2013 العام 

من مزرعة حاكورتنا، سوغاتا راي، طولكرم 2017.
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مستقل  نظام  بتركيب  قامت  أن  بعد  اإلسرائيلية،  الكهرباء  شركة 
الستغالل الطاقة الشمسية. وبالمثل، فإن جمع مياه األمطار يوفر اآلن 
ناحية  من  الشتاء.)13(  فصل  خالل  مزروعاتها  لري  يكفيها  ما  للمزرعة 
استغاللية  غير  عالقة  لتطوير  كوسيلة  البعلية  الزراعة  جاءت  أخرى، 
في  والتفكير  البعلية  الزراعة  نظام  من  يتجزأ  ال  كجزء  وهنا،  باألرض. 
تخطيطها، تنشأ فكرة الجماليات البيئي�ة التي تكون بها األرض أكثر من 

مجرد منظر طبيعي أو استعراض أيديولوجي نحو بن�اء اإلمبراطورية. 
كممارسة  البعلية  الزراعة  عن  الكثير  كتابة  يمكن  أنه  المؤكد  من 
العالمي.)14(  الصعيد  على  متزايد  باهتمام  تحظى  مستدامة،  زراعية 
غير أنه، هنا، من المهم أن نالحظ أن هذا المصطلح، حتى في تسميت�ه، 
إليهما، على األقل في  يسلط الضوء على ترابط بين عالمين، كان ينظر 
والزراعة  الثقافة  تعارض:  عالقة  منظور  من  األوروبي،  الثقافات  أدب 
شعبي�ة  كممارسة  ذاته،  اآلن  في  والريفية/القروية(.  )الرعوية 
تجمع  التي  لألرض  الفعال  االستخدام  أساس  على  البيئي  للتخطيط 
البعلية  الزراعة  تنقلنا  المجتمع،  وبن�اء  والزراعة  الحيوانات  تربي�ة  بين 
التي تعبر عن نوع من الثقافة- الزراعة الدائمة، إلى ما وراء الحنين إلى 
على  حريصًا  يكون  أن  المرء  على  يتوجب  وهكذا،  األرياف.)15(  بساطة 
فالحي  وعي  عن  أي  شاعري؛  ثقافي  اختالف  عن  إيحاءات  قراءة  عدم 
الزراعية  السياسات  في  ما،  بطريقة  األرض  في  متجذر  متمايز،  غير 
مع  تام  تفاعل  في  هي  الطنيب  عائلة  حاكورتن�ا.  مزرعة  تمارسها  التي 
لم  المستعَمر.  الفرد  منظور  من  تتكلم  أنها  إال  إليه،  تنتمي  الذي  العالم 
العدل  محكمة  أمام  الفلسطيني  الوفد  في  عضوًا  الطنيب  فايز  يكن 
الذي  العازل  الجدار  شرعية  في  للطعن   2004 العام  الهاي  في  الدولية 
تشيده الحكومة اإلسرائيلية فحسب، بل إنه أدرك واقتنع أيضًا بضرورة 
التقني�ات  تب�ادل  خالل  من  الجديدة،  والتضامنات  العالمية  التفاعالت 
فايز  استعاد  العالم.  من  أخرى  أجزاء  في  مختلفة  زراعية  مجموعات  مع 
إلى  سفرياته  أثن�اء  المثال،  سبي�ل  على  البعلية،  الزراعة  فكرة  الطنيب 
هناك  مجددًا  لدراستها  عاد  حيث  المتحدة،  والواليات  وأوروبا  اليابان 

الطبيعي  الحيوي  الغاز  إنت�اج  تكنولوجيات  تطوير  تم  وبالمثل،  بعناية. 
من خالل تحليل النفايات العضوية عقب لقائه بمجموعات زراعية في 
جامعة  طالب  يخدم  إيضاحيًا  نموذجيًا  موقعًا  أصبحت  وإذ  البرتغال. 
وفكرة  مكان  إلى  حاكورتن�ا  مزرعة  تحولت  المجاورة،  التقني�ة  فلسطين 
لصقل تصور إلنهاء االستعمار. فاألرض تسمح، في مثل هذه الصيغة، 

بالمطالبة بالعيش الكريم كشكل من أشكال المقاومة. 
عندما غادرنا المزرعة للعودة إلى رام هللا، لفتت انتب�اهي راية صفراء 
بذلك  مؤكدة  طولكرم،  فضاء  تسود  التي  السامة  العوالم  فوق  رفرفت 
التي  الراية،  تلك  كانت  لقد  اليوم.  مدار  على  تجلت  التي  المحادثات 
تشابهت وظيفتها إلى حد كبير ببي�ان الجماليات البيئي�ة التي أتيت على 
ومصدر  مقاومة  فعل  هي  المزرعة  هذه  »إن  تردد:  بال  تعلن  هنا،  ذكرها 

دخل لعائلة الطنيب.«
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