
  "الركض وراء ذئاب فلسطین"
  خالد عودة اهللا
یمتدُّ سّیال ووادي المهیب، سّیال وادي في عصرًا لت توغُّ الصهاینة)، عند (متسادا سّبة خربة في جولٍة                  بعد
اللقاُء كان مات، مقدٍّ وبدون وهكذا اللسان. منطقة عند المیت البحر في ویصبُّ عراد تل من كم 36                   بطول
لقاء حول العرب أشعار كلُّ واحدًة دفعًة وحضرْت اللقاء، هذا سحرني الشرق، نحو ُمسرعًا یخطو                 بذئٍب

 العربيِّ الوحید بالذئب وحیدًا في صحراء الغربة والقلق.
التي ال" عسٍّ "وأطلَس الفرزدق قصیدة من أبیاتًا دا ُمرد اللحم، معي حامًال الوادي إلى یومین بعد                 عدُت
من أرُقُبه وابتعدُت صخرٍة على مكشوفًا اللحم وضعُت ، أسطوريٍّ لقاٍء في طامعًا المدرسة، في                حفظناها
ذلك في البیت. إلى وعدُت خیبتي لملمُت الذئب! یأِت ولم النجمة، طلعت حتى وانتظرُت وانتظرُت،                 بعیٍد،

  المساء، بدأُت رحلتي الطویلة في "الركض وراء ذئاب فلسطین" … هذه بعٌض من یومیاتها.
 

 عن العربيِّ وذئبه
 

العرب وراقبه وأساطیره، وأسماؤه ِكناه فتعّددت العربي، والتراث األدب في ُممیزًا موقعًا الذئب               یحتّل
عاري أّنه أطرافه وصف في فقالوا جسده، أعضاء من عضٍو كّل ووصفوا الجسدیة، صفاته إلى                 وتعّرفوا
علیه خلعوا رجیعه. تفّحص إلى به الهوس بهم وصل حتى الُهزال. من ورجلیه یدیه عروق بروُز                  األشاجع:
جهٍة من أكثر من ذئاٍب عّدة أنها فیتخیل وههنا ههنا من یجيُء أي الریح تذاَءبت فیقولون الریح،                   صفة
والسرحان الرمل وسّید األرض بابن منها األسماء، من ُیعدُّ ال بما وه وسمُّ واحٍد. من أكثر الناظر                  فیحسبه

 واألطلس، أّي األغبر، وكّل اسٍم له تعبیٌر عن صفٍة ممیزٍة رأوها فیه.
 

یقنع فلم بالمعاشرة؛ إلیها وتعّرفوا الُخلقیة صفاته ووصفوا حصرًا، الذئب هو بالسبع قصدوه ما ولعّل                 
العرب"، "ذؤبان ة وخاص الشحیح، طعامه معه واقتسم ناره فأوقد بمصاحبته، فطمع ووصفه بمراقبته               العربيُّ
للذئب الزمٌة صفٌة فالجوع والقنص؛ الجوع في لهم أخًا واعتبروه الذیاب، فراء لبسوا الذین الصعالیك                 أّي
بها یضحى قفرٍة "أخو الطرماح: عنه وقال الجعدي). (النابغة ُمقِفرًا" وُیصبح ُیمسي قنٍص "أخو                العربيِّ
طرید فهو الیقظة؛ دائم قلقًا مخلوقًا فیه ورأوا جائعٌ . دهَره ألنه ذئٍب": من "أ جوُع العرب وقالت                  ویجوع" ،
النقب بدو قاله ما ذلك ومثل ُمقلتیه" ، بإحدى الذئب "ینام فقالوا ذاته، الوقت في للقنص وُمتیقٌّظ                  اإلنسان

 شعرًا:
  واسهر لّما اللیل َیبرد نسیمه

 وأنام نوم الذیب في أرض المخافات
 

الصید على أجبرها الصحراء في الشحیح القوت طلب أن إال اجتماعیًة، الحیوانات أكثر الذئاب كانت                  وإن
  متفرقًة وحیدًة، ولهذا كان لقاء شعراء العرب دومًا بذئٍب وحید:

  لقیت علیه الذئب یعوي كأّنه     خلیٌع خال من كل ماٍل ومن أهل



 (امرؤ القیس)
 

دا علیهم، اتخذ من حیوانات الصحراء أهًال وعلى رأسها الذئب: وعندما أدار الشنفرى  ظهره لقومه متمر  
  َلَعْمُرَك َما ِباَألْرِض ِضیٌق على اْمِرىٍء     َسَرى َراِغَبًا َأْو َراِهَبًا َوْهَو َیْعِقل
ُل   َوِلي ُدوَنُكْم  َأْهـُلـون: ِسیـٌد َعَملَّـٌس        َوَأْرَقُط ُزْهُلـوٌل  َوَعْرَفـاُء  َجْیـأََ
رِّ َذاِئٌع         َلَدْیِهْم َوَال الَجاِني ِبَما َجرَّ ُیْخـَذُل    ُهــُم اَألْهـُل ال ُمْسـَتوَدُع السِّ

 
   واستأنسوا بعواء الذئب:

  فاستأنسُت للذئب إذ عوى - وصّوت إنساٌن فكدُت أطیُر
  (األحیمر السعدي)

 
بعض وفي بعٍض. على بعُضها فرّدت تنادت إذا تطریبًا؛ ِعواءه وسّموا وُحزٍن، قلٍق صوت اعتبروه أنهم                  مع

  الدراسات أن قبائل األسكیمو تفهم عواء الذئاب وتسترشُد به في الوصول إلى األیائل.
 

"معشي هذا زماننا إلى وصوًال الذیب" "مطعم قصة حیث الزمان، قدیم من العرب مآثر من الذیب                  وإطعام
  الذیب".

  یبیت یخرامي الذئب دون عیاله... ولو مات لم یشبع عن العظم طائره  (الفرزدق)
 

المعارك: قتلى على تجتمُع الذئاب كانت وإن حیا، اإلنسان على الذئب اعتداء عن العربي اإلرث یخبرنا                  وال
طلبًا القوت لشّح إال العربيُّ یقتله ولم (طرفة)، وجیائله ذأبانه تمزقه شلوه أخّلة من واٍد بأسفل                  تركته
عن تغني ذیْب من "شبعٌة البدو وعند عالجیًة، وظیفًة منه عضٍو لكّل جعلوا حیث بلحمه؛ استشفاًء أو                   للحمه،
ودیعٍة، جمیلٍة غزالٍة في للمجنون لیلى تراءت عندما به، والتنكیل الذیب لقتل حادثٍة أشهر ولعّل طبیْب" .                  میة
لیلى قصة هذه تكون وبهذا انتقامًا، جثته وحرق بسهٍم فرماه فیها، بلیالُه هائٌم وهو الذئب علیها                  فانقّض

  والذئب عند العرب قبل أن تسطو على عقولنا القصة األوروبیة، یقول المجنون:
 

  رأیت غزاًال یرتعي وسط روضٍة -  فقلُت أرى لیلى تراءت لنا ظهرًا
 فما راعني إّال وذئٌب قد انتحى -    فأعّلق في أحشائه الناب والظفرا

   فأذهَب غیظي قتله وشفى جوًى -  بقلبي أنَّ الحرَّ قد ُیدرك الوترا
 

  ومع أن المشهور عن الذئب غدَره، إال أّن الشاعر العربي حّذر الذئب من غدر اإلنسان:
 تقّرب حتى قلُت له لم یدن هكذا … من اإلنس إال جاهٌل أو مضلٌل ( كعب بن زهیر)

 وتعّجب أعرابيٌّ من جرو ذئٍب رّباه فلما كُبر افترس غنمه، فقال متعجبًا:
  "فمن أنباك أّن أباك ذیُب".



 
لهذا عقوقنا مظاهر ومن مثیرة، كثیرٌة الذیب حول وأشعارهم العرب أحادیث إّن إذ فیٍض؛ من غیٌض                  وهذا
العرب إّن إذ للحیوان، معرفة اعتبارها وعدم كفلكلور، أو كخرافاٍت له رؤیتنا اقتصار الغنّي الرائع                 اإلرث
دقًة تقّل ال وطبائعه والحیوان، واإلنسان والنبات باألرض وعالقته ومعاِشه للذئب ماتعًا غنیًا وصفًا                قّدموا
العربي عالقة بین الساحُر التشابُه ذلك إلیه التنبیه یجدر وما للذئاب، الحیوان علم في الحدیثة الدراسات                  عن

ة سكان أمریكا األصلیین. بالذئب وأساطیره مع الكثیر من شعوب العالم، وخاص  
 

 
 ( ذئب عربي في وادي السیَّال،خالد عودة اهللا، شباط ٢٠١٨)

 
   ذئاب الشمال وذئاب الجنوب

 
مثل؛ من بالدنا في األماكن أسماء من الكثیر علیه تدلُّ كما القدم، منذ فلسطین بالدنا في الذئاب عاشت                    
وجبل الذیب، وجّبة الذیب، وجّب الذیب، وعراق الذیاب، أم وخربة الذیابة، وتل الذیبة، وادي الذیاب،                 وادي
حول المرویات من الكثیر علیه تدلُّ وكما الذیب. ورجیم الذیبة وخریبة الذیب، وحیط السبع، وبیر                 الذیب،
المهجرة زكریا قریة أهالي یخبرنا المثال، سبیل فعلى والذیب، الراعي بین ما الدائم والصراع بالذئب                 اللقاء
الشیخ فاستغاث القریة، في حسن الشیخ مقام صاحب حسن، الشیخ غنمات هاجم الذئب أّن الخلیل،                 قضاء
  حسن  بأبیه  الوليِّ  الصالح االشیخ محمد، فتحّول الذئب إلى حارس لغنمات الشیخ ورافقها  إلى حظیرتها !

 



قضاء الجمال وأّم وزمارین صابرین بین ما الهیتري" "َظهرة ُحرش ونمور ذئاب حول القصص                 وتواترت
 حیفا، وصاح الجٌئ محروٌر بوجع البالد في عین "دامیة"  في قریة لوبیا المهجرة:

  یا دامیة بعد العمار دمار
 بعد جّر المناسف تنبتي مرار

 یا دامیة بعد العمیر تسیبي
 یاما تفّتل بیكي كل سبع وذیبة

 
على بالنیاحة وشبیهًا شؤٍم نذیر ویعتبرونه الذیب، یجوح ممدودًا: ِعواًء الذیب عوى إذا بالدنا فالحو                 ویقول

 میٍّت. وأما بدو النقب فیسّمون ِعواَءه العالي  بالَقنیب :
 وأقنب قنیَب الذیب في رأس مرقب

 ِمن َحر ماِبه قام ِیَنهش جُنوَبـه
 

كما حصیني"، الناس بالد وفي ذیب بالُده في "الرجل النقب بدو یقول وطنه خارج الغریب لهوان                  ولإلشارة
من وكان النقب. نكبة على شهادتها في الهزیل سلمان الشیخ زوجها لسان على العقبي وضحة الحاجة                  قالت
الجلد ویسلخون ذئبًا یصطادوا أن الرّضع، موالیدهم عن الموت یدفعوا أن أرادوا ما إذا النقب أهل                  عادات
الذیب" "فم من بمروره كأّنه خالله، من الرضیع یمّررون دائريٍّ إطاٍر شكل على یجعلوه ثّم ومن فمه                   حول

  قد مات میتته المكتوبة واستنفذها.
 

المناطق وفي جنوبًا، ویافا شماًال الكرمل جبل بین ما الُممتّد سارونا سهل من الذئاب اختفت الثالثینیات،                  في
النقب دیار في فلسطین جنوب في هذه، أیامنا في الذئاب، تواجد ویترّكز والخلیل. القدس بین ما                  الجبلیة
مجموعٌة شوهدت فقد الجنوب؛ نحو تزحُف أّنها إال الجوالن، وهضبة الجلیل شمال في أقّل وبشكٍل                 أساسًا،

را بالقرب من مجّدو وفي منطقة بیسان واألغوار. منها مؤخ  
 

فلسطین جنوب في وتنتشر ،(Canis Lupus Arabs) العربي الذئب ساللتین، إلى بالدنا ذئاب               وتنتمي
الرمادي الذئب ساللة وإلى المیت، البحر ودیان ة وخاص القدس، وصحراء األوسط والنقب عربة وادي                في
المحتل، والجوالن فلسطین شمال في وتنتشُر ،(Canis Lupus Pallipes) اإلیراني) ، أو الهندي              (الذئب
حیفا، جنوبي (بنیامینا) الشونة وخربة الشمالیة واألغوار بیسان إلى ووصلت حدیثًا انتشارها رقعة               وتوّسعت

ر عدیدها من الساللتین ما بین 300- 400 ذئبًا حسب (إحصائیات العام 2015).  ویقدُّ
  
 



 
٢٠١٨ آب اهللا، عودة خالد المهجرة، المالحة أرض على التوراتیة الحیوان حدیقة في أسیرًا الرمادي الذئب )                

( 
 

الغروب ُقبیل ینشُط المتوسط)، في كغم 18) وزنًا وأخفُّها حجمًا الذئاب ُسالالت أصغُر هو العربي                 والذئب
 حتى الفجر، وقد یقطع في اللیلة الواحدة 40-50 كم

من فسافر للتتّبع، جهازًا الصهاینة علیه ثّبت ، عربيٌّ ذئٌب سرح فقد بعیدة، لمسافات التجوال تحب                 والذئاب
قانصًا ویخرج ونصف. شهٍر بعد وعاد السعودیة ثم ومن األردن، إلى الحدود وقطع عربة وادي                 وسط
وتلُد الربیع، بدایة في وتضع الشتاء في تتزاوج العادة، في آخر ذئٍب برفقة أو وحیدًا الدنیا هذه من                    حّصته
ولهذا رؤوٌم، أٌم والذیبة جراء، عشرة كّل من 8 تعیش ما وعادًة جراء، 6- 5 من الواحد البطن في                     الذیبة
مراٍت 9 إلى 5 من آخر، إلى الذیب) (بیت ِوجاٍر من ِجراءها وتنقُل بولده" . ذئٍب من "أبرُّ العرب                    قالت
في كله القطیع ویتعاون قریٍب، مكاٍن من تحرسها وإّنما عندها تنام وال نفسها. على اعتمادها قبل لها                   حمایًة

 العنایة بالجراء وإطعامها.
 



"سلطة دراسات وبحسب أّنه إال یصطاده، ما إال یأكل ال شهمًا حیوانًا العربي الذئب في یرون العرب أّن                    مع
الحیوانات جثث على أساسًا تعتمد الجنوب ذئاب فإن بالدنا، ذئاب على المكثفة الصهیونیة" الطبیعة                حمایة
فصار والفرسان، الشعراء ذئُب العربي، الذئب على الزمان جار وقد والطیور، الماشیة ُمرّبو بها یلقي                 التي
بتمویل إطعاٍم محطة 12 في الصهیونیة" الطبیعة حمایة "سلطة له تقّدمها التي "المعونات" على                یقتاُت
وأما باالنقراض. دة مهد حیواناٍت باعتبارها ؛ (World Wildlife Fund) العالمي البریة الحیاة              صندوق
وصغار الجدیان على ُیغیر وقد الصحراء، وفئران والشنار البریة األرانب اصطیاد فمن طعامه               بقیة

  الوعول، كما یأكل الذئب العربي التمر والتین.
 

 
 (مناطق تواجد الذئب العربي، ومحطات اإلطعام ال12 في جنوب فلسطین)

 
على العربي والذئب طة الُمخطَّ الضباع بین ما صراعًا الصهاینة، نصبها التي المراقبة "كامیرات"               وُتظهر
كثیرًا العرب تحّدث وقد بالعدد. الذئاب علیه استقوت إذا إال الذیَب، الضبُع یطرد ما وعادًة الحیوانات،                  جثث
على والضباع الذئاب تجتمع أن اهللا یدعو العربيُّ وكان الفرائس، على وصراعهما بالذیب الضبع لقاء                 عن

 غنمه فتتعارك وینجو حالله، ووصف تأبط شرًا اجتماعها على قتلى هذیل:
 تضحك الضبع لقتلى هذیٍل - وترى الذئب لها یستهُل



 
    ( ضبع مخطط عند أطالل قریة الُكنیسة الُمهجرة قضاء الرملة، خالد عودة اهللا، كانون الثاني ٢٠١٧)

  
صید على أساسًا وتعتاُش كغم، 32 إلى تصل وقد كغم) 26) وزنًا وأثقل حجمًا فأكبُر الشمال، ذئاب                   وأما
ال أّنها إال الحّي، الصهیوني اللحم على واإلغارة الصید على تعتاُش أنها ومع البّریة، والخنازیر                 الغزالن
الشتاء، في جماعاٍت وفي الصیف في وحیدًة الشمال ذئاب تصطاد اللیلة. في كم 15 حوالي بعیدًا،                  تسرح
للغزالن معتادٌة مساراٌت أّنها بالتجربة عَرفْت دة محدٍّ مواقَع في لطرائدها تكُمن أن الشمال ذئاب تعلمت                 وقد
خسائَر الصهاینة وُتكّبد الوالدة، حدیثة بالعجول ة خاص وتفتُك البقر حظائر على وتغیر البریة.               والخنازیر

 كبیرًة فیالحقونها بالرصاص والسّم.
 

سوى جرائها ِوجار ُتبّدل ال الشمال وذیبة جراء، 5-4 بین ما وآذار شباط في تلُد ولكنها الشتاء في                     تتزاوُج
العالم في األكثف الذئاب ع تجمُّ یوجد الجوالن وفي جراٍء. 10 كّل من 6 یعیش ما وعادًة مرتین، أو                    مرًة
ویعیش المتروكة، السوریة العسكریة والمواقع البیوت أطالل الشمال ذئاب تسكن ما وعادًة للمساحة.               بالنسبة
وسهل الجلیل جبال على المطلِّ السوريِّ الدفاعيِّ العزیزات تل لموقع ُمحاٍذ لأللغام حقٍل في منها                 قطیٌع
من الذئاب الزائر فیها یراقب طبیعیٍة محمیٍة إلى حوله وما الموقع تحویل إلى الصهاینة ط ویخطُّ                 الحولة،
التاریخ أّي קרב)، (מורשת الصهیوني المعركة بإرث یسّمونه ما على ف یتعرُّ ذاته الوقت وفي                بعیٍد،

  العسكري والقتالي للموقع. یقول الشاعر الصعلوك أبو خراش الهذیلي واصفًا دیارًا خِربًة سكنتها الذئاب:
  أمسى سقاٌم خالًء ال أنیَس به      غیر الذئاب وُمّر الریح بالغرف .



 

 
الدفاعي المخطط اسُتخِدَم للذئاب، محمیة إلى العزیزات" "تل تحویل لمشروع التوضیحیة الرسومات              (إحدى

  للجیش السوري الذي وجد في الموقع َخلفیة للرسمة)
 

منازعة إلى الغذاء توّفر من رافقه وما عربة وادي في والزراعي البشري الصهیوني االستیطان أّدى                 
في الذئاب من ثالثٍة ُساللٍة بوجود الحیوان علماء یقول دیاَره. العربيَّ الذئَب حجمًا األكبر الهنديِّ                 الذئب
في التنوع وهذا ،(Canis Lupus Campestris) قزوین بحر ذئب القدس، صحراء منطقة في               فلسطین
هربرت اإلرهابي وصفها التي الصغیرة، فلسطین مساحة إلى بالنظر العالم في له مثیَل ال الذئاب                 سالالت

ة".   صموئیل  المندوب السامي البریطاني األول في فلسطین بأّنها  "في حجم محافظٍة صغیرٍة وفي تنّوع قارٍّ
  
 

 ذئاب فلسطین وحیواناتها طرائَد للمستعِمرین
 



الید في الصید وبندقیة یٍد في المقّدس الكتاب یحملون الذین والمستكشفین، الرحالة عشرات توافِد                مع
نبدأ دعونا الجزائر). أهل مصطلح في (االستدمار االستعمار مع فلسطین حیوانات حكایة بدأت               األخرى،
William) تومبسون" "ولیام األمریكي ر المبشُّ بالَدنا وصل عندما ،1806 العام من الحكایة              هذه
وما المقدس، الكتاب جغرافیا في لرحلته وصفًا الكتاب" "أرض كتابه في وقّدم ،(McClure Thomson              
وقد وغیرها. والكرمل صفد في األماكن من العدید في بالذئاب لقاءه ووّثق ونباٍت. حیواٍن من فیه                  ورد
 عاصر ودّون مشاهداته حول ثورة الفالحین الفلسطینین ضّد الحاكم المصري إبراهیم باشا في العام 1834.

 
بسبب لألغنام الذئاب افتراس حاالت ازدیاد عن حدیُثه هو األّول أمرین؛ هذا تومبسون رحلة في یهّمنا                   وما
) تریسترام" بیكر "هنري أّن والثاني الثورة، قمع بعد باشا إبراهیم قبل من الناریة األسلحة                ُمصادرة
لهذا االستعماریة الروایة حسب فلسطین بالدنا في الحیوان علم مؤّسس ،(Henry Baker Tristram             
النفسیة العقد دالئل ومن بالدنا. في لرحالته سیاحيٍّ دلیٍل بمثابة تومبسون كتاب استخدم قد                العلم،
في المفترسة البّریة الحیوانات النتشار بعضهم تفسیر المقدسة، البالد إلى الحجاج هؤالء عند               االستعماریة

 بالدنا بأّنها طریقة الرب للفتك "بُمغتصبیها" لكي تعود إلى أصحابها العبرانیین.
 

ترسترام، باكیر هنري ُیعَتبر فلسطین، بالدنا في الحیوان لعلم االستعماري التأریخ في إّنه القول، أسلفنا                  كما
جوالٍت بعدة ترسترام قام فقد فلسطین؛ في الحیوان لعلم المؤّسس األَب ،(Henry Baker Tristram)              
الطبیعیة فلسطین معالم وصف على زا مرك ،1872 و 1863 و 1858 األعوام في فلسطین،                في

 وحیواناتها ونباتاتها ضمن مسعاُه الستكشاف أرض الكتاب المقدس .
  

 یقول تریسترام  في "مسح فلسطین الغربیة"، في العام 1885:
 

الذئب من وأقوى أكبُر فلسطین ذئاب بأن ویقول وحیدًة، ُتشاَهد ما وعادًة فلسطین، في شائٌع الذئاب وجود                   إّن
حّصته لیأخذ سابا مار دیر إلى مساٍء كّل یأتي كان ذئبًا أن ویذكر فلسطین أنحاء جمیع في ویوجد                    األوروبّي،

  من الطعام الذي یلقیه له رهبان مار سابا، وعندما تلحُق به مجموعٌة من الذئاب كان یطرُدها.
 

الطبیعیة، المتاحف تكاثرت شیوعه ومع أوروبا، في ینتشُر "االنقراض" مصطلح بدأ الـ19 القرن نهایة                في
 وما تحویه من مجموعاٍت ُمحنٍّطة من الحیوانات، وسیلًة لحفظ هذه الحیوانات لألجیال القادمة.

 
األساسي المحّرك هو واألمریكان األوربیین للرحالة االستعماريُّ الدینيُّ الدافع كان فلسطین بالدنا في               
"شمیتس" األب األلماني اللص مثل من المقدس. بالكتاب وربطها بالدنا في والنباتیة الحیوانیة الحیاة                لدراسة
كان التي لحیواناتها وسارقًا غازیًا بالدنا جاء الذي للبنات، شمیدت لمدرسة الثاني المدیر ،(Schmitz)              

ة للمتاحف األوربیة. یبیعها ُمحنط  



 
  ( مجموعة اللص األلماني األب "شمیتس" في متحف الطبیعة الصهیوني، خالد عودة اهللا، تموز 2018)

 
حیوانات من كاملًة بمجموعته المسیحیة" المقّدسة لألرض األلمانیة "الرابطة تبّرعت ،2006 العام              في
الشیخ قریة أراضي على الُمقام الصهیوني الطبیعي التاریخ متحف افتتاح وبعد أبیب، تل لجامعة                فلسطین



الیهودي الحاخام نشاط جاء السیاق، ذات وفي هناك. لُتعرض المجموعة ُنقلت الشهرین، حوالي قبل                موّنس
زار الذي روتشیلد البارون تبعه بالدنا، في التوراة حیوانات تتّبع الذي ،(1865-184) شوارز               یوسف
إلى لندن في متحفه في معروضًة زالت وال أوروبا، إلى ُمحنطة ونقلها بالدنا طیور "الستكشاف"                 فلسطین
المشؤومة رسالته بلفور له وّجه الذي روتشیلد" اللورد بـ"عزیزي المقصود هو هذا وروتشیلد هذا،                یومنا

  والتي ُعرفت الحقًا بوعد بلفور.
 

 حفلُة صیٍد مجیدة: المشروع الصهیوني وحیوانات فلسطین
   

،(Israel Aharon) أهاروني" "إسرائیل الحیوان وعالم الصهیوني الناشط بالنا وصل ،1902 العالم              في
التركیز مع الطبیعیة، بیئتها في حیة ومراقبتها فلسطین حیوانات على بأبحاثه بدأ مستوطنًا، وصوله                وفور
برحالت حنكین" "یحزقیل المحترف الصیاد برفقة قام وقد التوراة. في المذكورة الحیوانات دراسة               على
شمال في " السوريِّ البنيِّ "الدّب فصیلة من األخیر الدّب اصطیاد أشهرها بالدنا، ربوع في ُمكثٍّفة                 صیٍد
في العسكریة الصهیونیة "الشومیر" منظمة سي مؤسِّ من "حنكین"ا ویعدُّ .1917 العام في فلسطین               بالدنا

  العام 1906.
 

في عمله وعن هذه، الصید رحالت عن مذكراته أهاروني َسّجل ،" عبريٍّ حیواٍن عالم "مذكرات كتابه                 وفي
"آرون النبات وعالم عّینه قد 1908 العام في الثاني الحمید عبد السلطان كان فقد العثمانیة؛ العلمیة                  البعثة
العالمیة الحرب وخالل وُقبیل المیت. البحر ودراسة "الستكشاف" العثمانیة العلمیة البعثة في              آرونسون"
لصالح سیة تجس استخباراتیًة خدماٍت قّدمت التي "نیلي" مجموعة وشقیقته "آرنسون" سیؤسس             األولى،

 اإلنجلیز.
 

"األرض رأوا فقد فلسطین؛ بالدنا حیوانات إلى عدائیًة نظرًة ینظرون األوائل الصهاینة المستوطنون               كان
قناعٍة على كانوا وبذلك، الصهاینة! قبل من بؤسها من تخلیصها تنتظُر لها، قیمة ال بائسًة أرضًا                  الموعودة"
كونها على داللًة فیها البریة الحیوانات انتشار اعتبروا وقد ببیعها. منها بالتخلُّص سیسعدون أهلها                بأّن
ودببٍة وفهوٍد ذئاٍب من المتوحشة الحیوانات فیها ترتُع ُمستغلٍة، وغیر "Waste Land" مهدورًة               أرضًا

 وتماسیح.
  

  كتب هرتزل في الدولة الیهودیة:
 

ما مثل والسهام الرماح باستعمال بذلك نقوم لن فلسطین، في البّریة الوحوش من بالتخلُّص سنقوم "عندما                  
مكاٍن في الحیوانات نجمع مجیدٍة صیٍد حفلة بتنظیم سنقوم وإنما عشر، الخامس القرن في األوربیون                 فعل

."   واحٍد، ونلقي في وسطها قنبلة "ملینیت" شدیدة االنفجار للقضاء علیها بشكٍل جماعيٍّ
 



الصهیونیة، الدعایة من النقیض فعلى لفلسطین، الصناعیة الیوتوبیا مع یتُّسق كان البریة للطبیعة العداُء                هذا
مشروعًا ذاته یرى كان الصهیونيُّ فالمشروع أهمیٍة؛ ذات الصهیوني االستیطان بدایات في الزراعة تكن                لم
فاشلًة مشاریَع الصهیونیة "المشوفات" في األولى الزراعیة المشاریع كانت إذ زراعیًا، ولیس مالیًا               صناعیًا
الزراعیة المشاریع مثل مثلها وكانت روتشیلد"، "إدموند المالي الدعم بدون لتصمد تكن ولم               إنتاجیًا،

 االستعماریة التقلیدیة؛ تعتمُد على األیدي العاملة المحلیة.
 

، الكیماويِّ والسماد والّريِّ "التكنولوجیا" على الُمعتِمدة الرأسمالیة للزراعة اإلنتاجیة الطفرة            وبعد
نحو رومانسیٍة نزعٍة في تجّسدت والطبیعة، باألرض االرتباط روحیُّة الصهاینة المستوطنین بین تنشأ               بدأت

  الحیوان والنبات والطبیعة كوسیلٍة لالرتباط بأرض المیعاد، واستمالكها روحیًا بعد استمالكها استیطانیًا.
 

المتأثر " الروحيُّ "والمعلُم الروسيُّ المستوطُن غوردون"، دافید "أرون فلسطیَن وصل العشرینیات،             ففي
الطبیعة لحب ومشیدا األرض، في والعمل الصهیونیة بین ما ُمساویًا والتقشف، الزهد في تولستوي                بتعالیم
فلسطین، بالدنا طبیعة الطبیعة، حیث للسمكة"؛ كالماء لإلنسان "الطبیعة قاِئًال: الصهیوني، المشروع              في
قیمتها د تتحدُّ إنتاٍج كوسیلة الطبیعة مع البحَت النفعيَّ للتعامل ناقدًا كان كما الُمغتربة، الیهودیة لألرواح                 مالٌذ

 بإنتاجیتها فقط.
  

: "الحمل والذئب یرعیان معًا"   حدیقة الحیوانات كجهاٍز استعماريٍّ
 

الحدیقة جاءت أبیب. تل في فلسطین، في "األولى" الحیوان حدیقَة الصهاینة افتتح ،1938 األول كانون                 في
فلسطین، بالدنا في البّریة والحیاة الصهاینة المستوطنین بین ما العالقة لتقویة تعلیمیٍة وظیفٍة بدور                لتقوم
الُمنزوي: الضعیف القدیم الیهوديِّ ُمقابل في الحیاة مع المتفاعل الجدیِد" "الیهوديِّ حضارّیة على               وداللًة
סברא" "صابرا إلى الحیوانات تصنیُف في َجلیة واضحة االستیطانیة األیدیولوجیا وظهرت الغیتو.              یهودي

 للحیوانات المحلیة و"عولیه  עולה".
  

افتتاح 1940 العام في تبعها التوراتیة. فلسطین حیوانات باألساس الحدیقة في األولى المعروضات                كانت
قفص في حمٍل بوضع "إسرائیل" قیام بعد عنها المسؤولون سیقوم والتي القدس، في التوراتیة الحیوان                 حدیقة
الذئب بالتهام المقّدسة التجربة وانتهت معا"! یرعیان والذئب "الحمل التوراتیة النبوءة تحقُّق على داللًة                ذئٍب،

  للحمل.
 

حدیقَة الجیزة في الحیوان حدیقُة أهدت المصري، الزراعة وزیر سكرتیر بیه"، "قدري من سخيٍّ بتبرٍع                 
. 1  "تل أبیب" أسدْین عند االفتتاح، تبعها هدیٌة ثانیٌة في العام 1941 بمجموعٍة من النسور والنعام 
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حدائق عّدة إلى آوى)، (ابن الفلسطیني الواوي بإهداء 1939 العام في أبیب" "تل حدیقة قامت المقابل                  في
بجروها واالحتفاظ صفد جبال في فهد أنثى بقتل بریطانيٌّ شرطيٌّ قام ،1946 العام وفي العالم.                 في

 الصغیر، وقام الحقًا بمنحه هدیًة لحدیقة "تل أبیب"، وأطلق الصهاینة على ابن فهدتنا القتیلة اسم "تیدي".
 
 

 صهیونیة الحیوانات البریة: من إیران إلى قلقیلیة
 

وذلك قلقیلیة، في الحیوانات حدیقة وأقامت المدنیة" بـ"اإلدارة تسمى ما خّططت الثمانینات، أواسط في                
والقدس أبیب تل حدیقتا زّودت وقد وترفیههم، إسعادهم خالل من العرب على السیاسيِّ "للتأثیر                وسیلًة
كانت الفلسطینیة للحدیقة بها" ع "التبرُّ تّم التي الحیوانات ومعظم بالحیوانات، الجدیدة الحدیقة              الصهیونیتان
ُخلقیًا، هة مشو كنت ألنها للحدیقة بها ع التبرُّ تّم زرافٍة مثل نفسیة، أو صحیٍة إشكالیاٍت من تعاني                  حیواناٍت
أصبح التي الحیوانات بعض وكذلك غان"، رمات "سفاري في الفیلة باقي مع التأقلم یستطع لم مكتئٌب                  وفیٌل
خارج إلى تصدیرها تعّثر بعد بها التبّرع فتّم الصهیونیة، الحدائق على مالیًا عبئًا وُتشّكل فائٌض منها                  یتواجد

  فلسطین إلشكالیاٍت قانونیٍة بیطریٍة.
  

شّكلته الذي الفریق عن المسؤوَل كان الصهیونیة، الطبیعة" حمایة "سلطة موّظفي كبیُر لوریا"، "أفینوعم                
حدیقة بیطرّي كبیُر "لوفنسون"، یعاونه قلقیلیة، حیوان حدیقة على واإلشراف للتخطیط المدنیة"              "اإلدارة
بالدنا في الصهیوني المشروع بناء في وظیفًة البریة للحیوانات بأّن لوریا یؤمن غان". رمات                "سفاري
الوطن"، "أرض إلى الشتات من الیهوديِّ عودة هو الصهیونيُّ االستیطان كان فإذا البشر؛ مثل مثلها                 فلسطین
"أفنوعم" نشط لهذا الوطن"، "أرض إلى تعود أن التوراة، في المذكورة المنقرضة الحیوانات على                فكذلك

  في العمل على عودة الحیوانات البّریة التوراتیة إلى "موطنها" األصلي.
 

یشبه بما فلسطین، في للحیاة وأقلمتها الحیوانات هذه لتكاثر تأهیٍل مركَزْي الغرض لهذا الصهاینة أنشأ                  وقد
20 (یوطفاتا)، غضیان عین في والثاني الكرمل جبل في األول الجدد، "المهاجرین" واستیعاب تأهیل                مراكز

 كم شمال المرشرش "إیالت". یسمي " لوریا"  هذه العملیة "بصهیونیة الحیوانات البریة".
 

المخلوع، إیران شاه شقیق بهلوي، رضا عبد من إذٍن على الصهاینة حصل إیران، في اإلسالمیة الثورة                  قبیل
التي األظالف ذوات من الوحید الصنف وهو فلسطین، إلى الفارسي" "الغزال ساللة من غزالن 4                 بنقل
اإلذن، على الحصول المهم لیس یهمنا وما انقرض. أّنه إال فلسطین في ُمنتشرًا كان وقد بأكلها، للیهود                   ُسمح

  وإنما طریقُة الحصول علیه! وإلیكم قّصتها یرویها " أفینوعم":
 

 



أیٍل قرون إلى بحاجٍة والوعول، الغزالن قرون جمع هاوي بهلوي، رضا عبد أّن َعرفُت ،1978 العام                   في
ولم "إسرائیل" بّریة في الغزالن لصید رحلٍة بترتیب فقمُت مجموعته، لیكمل واحٍد متٍر من أكثر طولها                  ذكٍر
غضیان عین محمیة في القرون كبیِر غزاٍل ذكَر هناك أّن أعرف كنُت ولكّني المطلوب، الحیوان على                  نعثر
وبهذا علیه، النار وأطلقُت مسّدسي وسحبُت الغزال وأحضرُت المحمیة، إلى بهلوي اصطحبُت              الطبیعیة،
سیارَتْي وعرض شاكرًا اّتصل إیران إلى عاد أن وبعد مجموعته. الكتمال َفرحا قرونه على بهلوي                 حصل
علیها اجتمع وقد بالدنا، على حسرتاه (یا الفلسطیني الغزال قرون مقابل كهدیٍة الفخم النوع من                 "مرسیدس"

  األوغاد من كل حدٍب وصوٍب).
 

التي الفارسي الغزال نوع من وأنثیْین بذكرین المرسیدس استبدال منه وطلب كرمه، على بهلوي المدیُر                 شكر
نقل یتّم أّن قبل اإلسالمیة، الثورة أحداث اشتعلت الحظ، إیران.لسوء في العالم في منها مجموعٍة آخر                  یوجد

 الغزالن.
طهران في "اإلسرائیلیة" السفارة في الصهیونيِّ العسكريِّ الملحق بإشراف یة سرٍّ صیٍد وحدَة بإرسال                فقمنا
إلى الصهیونیة عال" "إل لشركة األخیرة الرحلة على السفارة صنادیق في وتهریبها الغزالن               الصطیاد

 فلسطین.
 

الحیوان محمیة إلى أو المهّجرة، المالحة قریة أراضي على التوراتیة" الحیوان "حدیقة إلى ذهبَت ما                  فإذا
المحمیة حارس بمسّدس القتیل غضیان عین غزال فتذّكر الفارسي"، "الغزال ورأیت الكرمل جبل               على

  الطبیعیة.
 
 

  "ما أعظمه من خروٍف الذي استطاع البقاء وسط سبعین ذئبًا"
  

ذاتهم ویشّبهون الجائعة، الذئاب وبالتحدید بالذئاب، العرب وصف من الصهاینة ُیكثر السیاسیة، أدبیاتهم               في
البقاء على الیهود قدرَة فیه یمدُح أدریانوس الروماني القیصر لسان على تلموديٍّ نصٍّ إلى استنادًا                 بالحمالن،

 في وسط معاٍد: "ما أعظمه من خروٍف الذي استطاع البقاء وسط سبعین ذئبًا".
 

أوائل قاتل "مثلما األمریكان: الصهاینة من جمٍع في وایزمن الصهیوني الزعیم خطب ،1923 العام في                 
الذئاب فقاتلوا أجلها، من بحیاتهم وضّحوا والجهد العرق وبذلوا أمریكا إلى القادمین الریادیین               المستوطنین
لن فلسطین فإّن وإال فلسطین، أجل من ذاته الشيء تفعلوا أن علیكم والسبخات، المستنقعات وكافحوا                 والهنود

 تكون لكم أبدًا". وخطاب "وایزمن" یغرُف من اإلرث االستعماري األمریكي المعادي للذئاب وأهل البالد،
   قال "جون آدمز" الرئیس األمریكي الثاني:



 
هي وها المتوحشین، والبشر بالذئاب مسكونًة یة بر البالد كانت أمریكا، إلى المؤسسون آباؤنا وصل                عندما

 الیوم تغطیها حقول الذرة وكروم الفاكهة ویسكنها البشر المتحّضرون".
مردخاي إلى رسالًة وّجه ،1819 العام ففي بفلسطین؛ للصهاینة وعٍد صاحب أول هذا،كان اللعین وآدمز                 

 نوح من الصهاینة األوائل قال فیها:
لفتح یهودا نحو بمعّیتهم، وأسیُر یسیرون، جیدًا، منّظمین مقاٍتل ألف 100 من جیٌش هناك یكون أن                  "أتمنى

 البالد وإعادتها لإلسرائیلیین".
 

قطیع على الذئاب بهجوم الـ1936 ثورة خالل الصهیونیة الكیبوتسات على العرب هجوم وصُف شاع                وقد
لم الذئاب، هجوم ینتظر الخراف من قطیٍع مثل كنا سابا": "كفار من هداس المستوطنة تقول وكما                  األغنام،
"حرب كاریكاتور رّسام نافون"، "أریه ألبَس أن وبعد أجله"، من للقتال مستعّدین أو الوطن بمعنى نشعُر                  نكن
كاریكاتوره برسم قام القدس، إلى الطریق وفتح احتالله بعد البالماخ مقاتلي قبعة القسطل جبَل                االستقالل"،

 األشهر الذي یمّثل "إسرائیل" الولیدة بطفٍل یحمُل رشاش "ستن" ویقاتل الذئاب العربیة.
 

 
  
  

صائد حسن" "أبو شخصیة كما لها، ماهٌر صیاٌد فإنه الذئاب، أقاربه بطباع عارف ذئٌب، العربّي                 وألّن
سیخّلصهم الذي حسن" "أبا الكیبوتس أطفال یحبُّ ،1986 االبتدائي الرابع للصف القراءة كتاب في                الذئاب،
شمونه" "كریات الخالصة مستوطنو أصیب الخمسینات، في وكذلك الكیبوتس. أغنام تفترُس التي الذئاب               من
لكي وعرة" "سعید العربي الصیاد إلى فُهِرعوا الدماء من بقعٍة على وعثروا طفٍل آثار اختفت بعدما                  بالهلع

  ُیخّلصهم من الذئاب.



 
     ذئاُب فلسطین تحت الحمایة االستعماریة

  
البریة، الحیوانات معظم ُأبیدت األوروبي، االستعمار مع فلسطین بالدنا إلى بكثافٍة الناريِّ السالح دخول                مع
العالمیة الحرب خالل ة وخاص فلسطین، إلى الصید بنادق أدخل من ل أوَّ األلمان الهیكلیون المستوطنون                كان
الرعي"، "تقنین وقانوَن البریة"، الحیوانات صید "تقنین قانوَن اإلنجلیز أصدر ،1924 العام في               األولى.
األزهار حمایة قانوُن 1930 العام في تالُه لألرض، الملكیة اّدعاء من الناس لمنع قانونیٍة حیلًة األخیر                  وكان

  البّریة.
 

ُسّن بعامین وبعدها حكومیٍة، غیر مة كمنظٍّ إسرائیل" في الطبیعة حمایة "جمعیة تأّسست ،1953 العام                في
"سلطة إنشاء كان ،1964 العام وفي الزراعة. لوزارة الطبیعة حفظ ة مهمُّ وُأوكلت الطبیعة حمایة                قانون
تشمل وال طبیعیًة. محمیٍّات فلسطین أرض من %30 الـ یقارب ما وأعلنت الحكومیة، الطبیعة"                حمایة
في أصیلٍة روٍح عن تعبیرًا الطبیعة حمایة قوانین تكن لم الصهیوني. الجیش تدریبات مناطَق الحمایة                 قوانین
التي الرسمیة الصهیونیة المؤّسسة مع " "صراٍع بعد جاءت وإّنما الصهاینة، من كثیٌر یّدعي كما                 الیهودیة

  رأت أّن مهّمتها أن تزرع في فلسطین "غابًة من اإلسمنت" الستیعاِب أكبر عدٍد من الُمهاجرین.
 

الصهاینة، عند ص متخصٍّ معرفيٍّ كحقٍل الذئاب" "دراسات بدأت البریة، الحیوانات حمایة عملیات سیاق                في
،1933 العام في مستوطنًا بالدنا جاء الذي الصهیوني، والناشط الحیوان عالم مندلسون" "هنریش               عند
الحیوانات حمایة سبیل في "نضاله" عن "مندلسون" یتحّدث الطبیعة. حمایة آباء من الصهاینة یعتبره                والذي
الیهودیة التقالید على غریٌب الصیُد ویضیف: ،1973 لعام المفترسة البّریة الحیوانات حمایة قانون               بسنِّ

 التي ترى فیه عمًال وحشیًا، ومن ثّم فهو ممارسٌة عربیٌة بامتیاٍز!
  

مستدًال واألمریكیة األوروبیة الثقافة في الحال هو كما للذئاب عداٌء العبریة الثقافة في یوجد ال بأنه                  ویردف:
ذیب اسم انتشار اعتبرنا لو االستعماري! للُحمق یا الیهود. لدى شائٌع اسٌم (ذئب) "زئیف" بأن                 بالقول

یة مع الذئاب، لكان العرب في صدارة األمم الودودة للذئاب.   مؤشرًا على عالقٍة ُودٍّ
 

ثالثٍة أو نمران منه بقي ربما أو فلسطین، في (Panthera pardus nimr) العربيُّ النمر انقراض                 وب  عد
الطبیعة إلى الذئاب عودة الصهاینة یعتبُر عربة، ووادي النقب صحراء في جاهدین الصهاینة عنها                یفتُّش

.   وتكاثرها نجاحًا لمشروع الحفاظ على الطبیعة في المشروع الصهیونيِّ
 



 
اهللا، عودة خالد القدس، في الصهیوني الطبیعة متحف في ُمحنطا القدس صحراء في األخیر العربي                 (النمر

  آب 2018)
 

المشاهدة على البریة الحیوانات مع تعاملهم في الصهاینة الطبیعة ُحماة من والثاني األول الجیُل                اعتمد
یمكن وال واقعیین غیر الحیوان علماء بأّن منتشرٌة مقولٌة هنالك وكانت المیدان، من الُمكتسبة                والمعرفة
والدراسات البیولوجیة البحوث نحو التحّول جرى فشیئًا وشیئًا عملیٍة. سیاساٍت رسم في علیهم               االعتماد
من الحكومیة؛ "الجهات مع "الصراعات" في الخبیر وسلطة العلمیة السلطة هذه إلى االستناد بقصد                المیدانیة
الصهاینة یقوله ما هذا والبدو" الیهودّي، القومّي والصندوق الحدیدیة، والسكك الطرقات شّق مصلحة               مثل
شبكات إلى للدخول كآلیٍة العلميِّ البحث دور إغفاُل یمكُننا وال البریة. للحیوانات لدراسات تأریخهم                في
للحدود العابرة الحیوانات أبحاث أّن باإلضافة هذا دیبلوماسیٍة. أبعاٍد من الدخول لهذا وما العالمیة،                البحث
المتمثلة االقتصادیة الفائدة ننسى أن دون العلمي. البحث ُمسّمى تحت العربي الجوار مع للتطبیع                مناسبٌة

 بالحصول على تمویل مشاریع حمایة البیئة، من مثل مشروع محّطات التغذیة في النقب سالفة الذكر.
 

في والبیئة الطبیعة مفهوم من بكثیٍر أعقُد ، أیدیولوجيٌّ سیاسيٌّ مفهوٌم هو الصهاینة عند "الطبیعة" مفهوم                 إّن
االستیطانیة وظیفته هو الصهاینة عند الطبیعة مفهوم في ما أهّم لعّل الخضراء. الطبیعة على الحفاظ                 أدبیات
الروایة هذه أّن هذا یعني أن دون التوراتیة، للروایة إضافًة المكان حول علمانیٍة روایٍة خلق في                  المتمثلة
بعیدًا بفطرته هناك موجوٌد هو ما لیس بالطبیعة الصهاینة یعنیه ما فإّن وبهذا التوراتیة. الروایة عن                  منفصلٌة
أساسًا، ُتملیها، دة متعد ووظائَف معانَي إعطاؤه یتّم د ومتعدٌّ متغیٌّر مفهوٌم حقیقًة، هو، وإّنما االنسان، عبث                 عن



على الحفاظ ممارسات ُتصبح العرب البالد أهل مواجهة ففي الصهیوني؛ للمشروع االستعماریة              الطبیعة
 الطبیعة وسیلًة للسیطرة على األرض وحرمان العربيِّ منها.

 
حول مسدوٍد طریٍق إلى المفاوضات وصلت ونتانیاهو، عرفات بین (1998) وایریفر مفاوضات              في
أصّر بینما %13 بـ عرفات طالب فقد الغربیة؛ الضفة في الصهیونيُّ الجیش منها "سینسحُب" التي                 المساحة
%3 الـ ُتحّول أن بشرط %13 من "االنسحاب" على نتانیاهو وافق النهایة في ،%10 على                 نتانیاهو

 الُمختلف علیها إلى محمیاٍت طبیعیٍة.
 

الغابات، وحارق البّریة الحیوانات قاتل الهمجيِّ العربيِّ ثنائیة لخلق وحمایتها الطبیعة الصهاینة ویستخدم               
عربة وادي في الذئاب حمایة مشروع مسؤول یقول بالحیوان. والرافق الطبیعة حامي المتحّضر               والصهیوني
بأّن قناعٍة إلى ما بطریقٍة وصلت الذئاب بأّن القول یمكنني الذئاب لحركة مراقبتي من حفنر":                 "روبین

  بقاءها داخل الخط األخضر أفضُل لها وأسلم"!
  وفي حاالٍت أخرى، یصبُح العربيُّ بعاداته العتیقة  إحدى مكّونات الطبیعة موضوعًا للحمایة والُفرجة.

 
للسلطة الثقیل بالحضور دائمًا یحسُّ بها المتجّول أن إال الطبیعیة، بالمحمیات یحتفون الصهاینة كان وإن                 
نة، مدجٌّ طبیعٌة بساطٍة بكّل إّنها الصخر، على الُمعلَّمة والمسارات الالفتات عبر أنفاسها، تكتم               االستعماریة
قررت ما إذا المحمیة الذئاب ضّد الطبیعة" حمایة "سلطة ُممارسات في وضوحًا أكثر بشكٍل سیظهر ما                  وهذا
ویتحّول ب" ُمخرٍّ "عربيٍّ إلى الذئُب ل یتحوُّ تحدیدًا النقطة هذه عند المحمیة، حدود على د التمرُّ الذئاب                 هذه

.   الخطاب حوله من خطاب بیئيٍّ أیكولوجيٍّ حقوقيٍّ إلى خطاٍب أمنيٍّ عسكريٍّ
 



 
 ( هندسة جدار صد الذئاب عن مزارع الماشیة واألبقار في الجوالن)

 
با" الذئب  "ُمخر  

  
ِحمى حدود بتعیین (α (ألفا الكبیر الذكر یقوُم إذ مناطقها؛ على سیادتها تفرُض مناطقیٌة حیواناٌت                 الذئاب
الطعام وفرة منها عدیدٍة، متغیراٍت بحسب وتّتسع تضیق مرنٌة حدوٌد الذئاب عند الحمى حدود ولكّن                 القطیع،
لسبٍب الذئاب بها تعترُف ال التي الطبیعیة المحمیة حدود مع الّتماس یبدأ هنا ومن المجاورة، الِقطعان                  وحدود

 بسیٍط، أّنها ال ترى "الطبیعة" بذات الطریقة التي یراها البشر، وبالتالي تصبح "خارجًة عن القانون".
شرعیًا" "هدفًا بطبیعتها الذئاُب تراها والتي واألغنام، المواشي على اإلغارُة الخروَج هذا یرافُق ما عادًة                 
الذیب معضلة وهي أال المفترسة؛ الحیوانات حمایة نظم كّل في العقد عقدة إلى نصُل وهكذا                 لالفتراس،

  والماشیة.
 

من العدید بعمل الصهاینة قام المعضلة هذه ولمواجهة عاٍم، كّل واألغنام العجول من العشرات الذئاب                 تفترُس
على "الخارجة الذئاب لمواجهة فاعلة سیاسٍة رسم أجل من وتتبُّعها؛ الذئاب على المیدانیة               الدراسات



الذئاب حول إحصائیٍة وبیاناٍت سرٍد قراءة من فجأًة ینتقُل ذاته الدراسات هذه قارئ یجد وهنا                 القانون".
 وطباعها إلى ما ُیشبه دلیًال لالغتیاالت.

 
أما هجومیٍة، وأخرى دفاعیٍة إجراءاٍت عن بالحدیث الذئاب، د تمرُّ مكافحة تقنیات إلى االنتقال یبدأ                
وهذا الماشیة، بحظائر ُتحیط التي الشائكة واألسالك الجدارن لهندسة تفصیٌل فهي الدفاعیة              اإلجراءات
األسالك استخدام إلى باإلضافة أسفله، من الحفر ضّد وتحصینه الشائك السلك طول یشمُل               التفصیل
النیص، بمساعدة األسالك على تغّلبت قد الذئاب أّن قرأُت عندما نفسي انقطع حتى ضحكُت وقد                 الُمكهربة.
الذئاب إلیها اهتدت ، الحدوديِّ السلك تحت له مسالَك بحفر الحفر، في والخبیر الُمختّص النیص، قام                 حیُث
أثناء ل تتعطُّ أنها الذئاب انتبهت فقد الكهربائیة األسالك وأما الماشیة. حظائر إلى للتسلُّل واستخدمتها                الحقًا
لبعضها التسلل في خبراتها تنقُل الذئاب بأّن ومعروٌف شتاء. تهابها فال الكهربائي الّتماس بسبب                المطر

 بعضًا.
 

من باالقتراب وتبدأ حدودها تتجاوُز یرونها التي الذئاب على الفلفل رصاص بإطالق الصهاینة ویقوم                
من الخوف زرع "إعادة هدفه الفلفل رصاص استخدام أّن المحمیات حّراس أحُد قال وقد ومواشیهم،                 البشر
إلى الجوالن ُیقّسم بأن الذئاب على الدراسات آخُر أوصت فقد لالغتیاالت، بالنسبة وأما الذئاب". لدى                 البشر
من القریبة ُتقتل B المنطقة وفي ،C المنطقة في فورًا الذئاب ُتقتل بحیث (A,B,C)؛ للقتل مناطَق                  ثالث
النار إطالق تعلیمات أمام كأننا "المتطّرفة". الحاالت في فقط النار ُتطَلق A المنطقة وفي الماشیة،                 حظائر

  في غزة والضفة والقدس والـ1948!



. 

 
  (تقسیم الجوالن إلى ثالث مناطق لقتل الذئاب)

عبور محاولتها خالل الذئاب ُتقتل أن یجب الردع فلتحقیق االغتیال؛ ومكان زمان الدراسات هذه د                وتحدُّ
الصیادین أحد یصف والعقاب. الجریمة بین ما القطیع باقي یربط لكي الهجوم؛ خالل أو الشائكة                 األسالك
ُمقاتلي اصطیاد من بكثیٍر أصعُب الماكرة الحیونات هذه وقتل تتبُّع "إّن الجوالن: ذئاب مع تجربته                 المحترفي

  حزب اهللا الذین خبرتهم أثناء خدمتي في جنوب لبنان".
  

" االنتقاء " البیولوجي التعبیر ُیستخدم للمحمیة، والنفسیة الجغرافیة الحدود في وإبقائها الذئاب، قمع علم                 في
االغتیاالت": "قائمة حول بارٍد بدٍم النقاش یتم "انتقاًء" القتل ُیسمى أن وبعد قتل، كلمة بدل ،(CULLING)                
تحدیدًا وهنا المراهقة! الذئاب من %10 أم الجراء، من %50 قتل الذئاب على للسیطرة األنسب من                  هل
الطبیعي". "واالصطفاء البقاء" "صراع في مكانها ذاَته المحمیة حارس ویعّین الطبیعة، حمایة أكذوبة               تنتهي

  ُتحرم الذئاب المتمّردة " الطبیعیة" من البقاء وتعیش الذئاب التي صارت نعاجا في تلبس فراء الذئاب.
 

إحساسهم حول Drones الـ باالغتیالت تقوم التي الُمسیَّرة الطائرات مشّغلو یتداوله بما النقاش هذا                ذّكرني
سیحیا من ویحّددون ُیرون، وال َیرون األعلى، من أهدافهم یراقبون العالم؛ في اإلله " بدور" یقومون                 بأّنهم

  ومن سیموت بصاروٍخ یأتي من السماء تمامًا مثل القدر اإللهيِّ المحتوم.



 
 
 
 

 
  ( ُقلعان الحصینات، غربي بیت حنینا، خالد عودة اهللا)

   ِمن على "قلعان الحصینات": وقد أشرفت الرحلة على بدایتها
    

   " یا ذیب یاللي ُتوِحش القلب بعـــواك
 أشوف حالك الیوم صایَره مثل حـالي "

 
نیطت بها (بالٍد على أطّل وقفت البدو، تقول كما ذیٌب بالده في والحصینّي الحصینات"، "قلعان على                  من
مساٍء ذات صدري على أمي عّلقت حیث حنینا ، بیت قریتي ترابها) جلدي مّس أرٍض وأوِل تمائمي،                  عليَّ
عظمة َشفتني ما إذا أتذكر ال هزیم". "أم البدویة جارتنا عند من بها أتت للسعال، عالجًا الذیبة"                   "عظمة

 الذیبة من السعال، ولكن على یبدو أّن حّب الذیب تسّرب إلى قلبي من تلك التمیمة .
الركض هل الحكمة؟ هذه تقوله أن ترید مما متأكدًا لسُت الذئاب"، وراء تركض "ال اإلفریقي: المثل                  یقول

 وراء الذئاب هو سعٌي وراء الهالك، أم أّن الركض وراءها ال جدوى منه؟



الوعي فّخ ُمحكٍم، فخٍّ إلى َتستدرجني بها وإذا العاشق، َتتبَُّع فلسطین، ذئاب متتبعا ركضُت فقد ، كلٍّ                   على
 المأساوي بما مات فینا لنحیا في هذه المحمیة الطبیعیة الكبیرة المسّماة "إسرائیل".

 
 
   
 
 

لیست االستعماري السیاق وفي َوهمًا، إّال لیست (الحضارة) والثقافة الطبیعة ثنائیة إّن األول: استدراكان؛ )               
هذه في "الطبیعة" مصطلح استخدام أّن إلى التنبیه المهم من وبالتالي والقتل، والهیمنة للنهب إیدیولوجیًة                 إّال
دراساٍت على أساسيٍّ بشكٍل الصهاینة عند للطبیعة التأریخ في والثاني:اعتمدُت بتحّفظ. استخداٌم هو               المقالة
في "النقدي" ُبعدها وأما أرشیفیٍة، كمادٍة أساسًا استخدمتها وقد نقدیة"، "دراساٍت ذاتها تعتبر جّلها                صهیونیٍة
قد الصهیوني المشروع أّن سوى تقول ال فهي البّتة، یعنیني فال الصهاینة، عند الطبیعة أسطورة                 تفكیك
دورها استنفدت أن بعد للنقد، سة الُمؤسِّ أساطیره ُیخِضع وصار بالنفس والثقة النضج مرحلة إلى                وصل

  التاریخي).
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