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)*( مديرة برنامج الدرا�سات الن�سوية في مركز ''مدى 

رة في علم الإجرام والخدمة  الكرمل'' في حيفا، ومحا�سِ

الجتماعية في الجامعة العبرية في القد�س.

يقودنا 
تحليل تاأثير اآلة الحتالل، 

باأجهزتها واأ�ساليبها، اإلى التمعن 

في ال�سيا�سة اليومية وتاأثيرها في الحيز: البيت 

والمكان والزمان والج�سد، وفي الن�سيج الجتماعي

والم�سار القت�سادي والنف�سي. اإن فهم ال�سيا�سات 

اليومية يتطلب تحليل ال�سياق التاريخي/ال�سيا�سي 

والتمعن في ال�ستراتيجيات والتكتيكات التي 

ي�ستعملها الفرد الفل�سطيني في �سموده ومقاومته.

تكنولوجيا الحتالل التي تعمل على �سبط الحياة 

اليومية الفل�سطينية هي مو�سوع بحثنا هذا. فهذه 

ه وتكبح وتقل�س وتبعثر 
ّ

التكنولوجيا تدير وتوج

وتو�سع اأو تلغي حياة الإن�سان، وتعمل بدرجات 

�ستى، ولها توجهات متعددة، كما اأنها تنتج طرق 

مقاومتها اليومية التي تنبع وتنمو من الحيز 

الم�سبوط نف�سه.

اإن تحليل تكنولوجيا ال�سيطرة على �سيا�سة الحياة 

اليومية للفل�سطينيين في القد�س تعني اأي�سًا التعمق 

في دائمية ''الالو�سوح'' )Appadurai 1993( وفي 

 )Agamben 1998, 2006( حالة التعرية وال�ستثناء

التي ت�ستخدم الحيز والزمان والمكان الفل�سطينيين 

Shalhoub- ؛Hammami 2004 :انظر اأي�سًا(

.)Kevorkian 2009

اأحاول في هذه المقالة تحليل ال�سيا�سة اليومية 

)de Certeau 2004( من حيث تكنولوجيا ال�سيطرة 

والالو�سوح الدائم، وكذلك تفكيك �سيا�سة التخويف 

والرقابة وتكنولوجيا ''الأمن'' والإرهاب، عالوة على 

التعمق في التجارب اليومية للفل�سطينيين 

نادرة �شلهوب ــ كيفوركيان

 القد�س وفل�شطين وال�شيا�شات

اليومية الكولونيالية

هذه  وتاأثيرات  المكان،  على  اال�شتيالء  في  االإ�شرائيلية  ال�شيا�شة  المقالة،  هذه  في  الكاتبة،  تر�شد 

يعمل  كيف  الكاتبة  وتك�شف  والمجتمع.  االإن�شاني  والحيز  الفردي  والج�شد  البيت  في  ال�شيا�شة 

وكيف  كابحة،  بو�شائل  القد�س،  في  �شيما  وال  للفل�شطينيين،  اليومية  الحياة  �شبط  على  االحتالل 

ي�شوغ الفل�شطينيون مهاراتهم لمقاومة هذه ال�شيطرة، وذاك النظام الكولونيالي ال�شامل الذي يمعن 

عملية  الكاتبة  وتتعقب  بالتحديد.  القد�س  مدينة  في  الفل�شطينية  الجغرافيا  على  اال�شتحواذ  في 

وحقوقيًا  ''اإن�شانيًا''  خطابًا  ت�شتخدم  حين  االإ�شرائيلية  ال�شلطات  تنتهجها  التي  الحقائق  تزوير 

للتغطية، في الوقت نف�شه، على امتهان االإن�شان وكرامته. وتحتوي المقالة اأمثلة كثيرة م�شتلة من 

الحياة اليومية التي يعي�س المقد�شيون تف�شيالتها الموؤلمة.

ملف القد�س



055 مقاالت

اليومية في القد�س اليوم بمعزل عن تاريخ الق�سية 

الفل�سطينية؟

تحاول هذه المقالة الإجابة عن هذه الأ�سئلة من 

خالل بلورة مدلول تنظيري لل�سيا�سات اليومية في 

القد�س، من حيث قدرتها على التاأثير في الحرية 

الإن�سانية. فالفرد المقد�سي عليه اأن يح�سب يوميًا 

كيف يت�سرف ويعي�س، فهاج�س تحليل كل حركة، في 

المكان والزمان المتغيرين با�ستمرار والمفّتتين، 

يتدخل ويغير م�سارات الفرد والعائلة. ومن اأجل فهم 

اأف�سل للتكنولوجيا ال�سيا�سية اليومية في القد�س 

المحتلة كما تظهر في الحياة اليومية ــ بح�سب ما 

يقول المفكر مي�سيل دو �سيرتو )de Certeau 1984( ــ 

علينا اأن ننظر عن قرب اإلى الت�سرفات الإن�سانية 

وتعددها وخ�سو�سيتها وعدم و�سوحها وتقلبها 

وعدم القدرة على توقعها.

م، وهي امراأة كبيرة في ال�سن، تعي�س 
ّ
ك�سفت مكر

في را�س العمود، بكالمها الوا�سح والب�سيط كيف 

يتفكك المكان الفل�سطيني ويعاد �سوغه يوميًا من 

خالل حياة النا�س وم�سلكياتهم:

النا�س مغلولي وكل يوم، كل �ساعة، كل حركة 

بح�سبوها علينا... مغلولي النا�س ومقهورة... وهن 

هال�سكناز، بت�سوفهم بتم�ّسو بالقد�س، هون برا�س 

العمود بتم�سوا بين دورنا، قبال ولدنا... ْتقول 

بيت اأبوهم... ويبنوا بيوت وق�سور على اأرا�سينا، 

واإحنا منقدر�س نتحرك... م�س قادرة اأو�سل 

الدكتور لأحّكم عيوني... اإنتي ب�س �سوفي حالتنا 

وحالة بيوتنا... بيوتنا مح�سورة وكلها اأمرا�س 

ورطوبة وما حّد�س غادر ]قادر[ يحط طوبي ولال 

حجر... كلوا ِبْنهد.... واأولدنا بال�سوارع، حتى 

مدار�سنا زي الزريبة �سايرة، هلولد واحد فوق 

الثاني.... ب�س ل يا خالتي... ما تتوهمي... م�س 

ب�سطارتهم ا�ستولوا على البالد... قبل الـ 48 

الإنجليز... اإن لقوا �سكين مع العربي كانوا 

الإنجليز يحب�سوه، واليهود كانوا ي�سرحوا ويمرحوا 

وكانوا يعطوهن �سالح.. والعالم �ساف النكبة... 

وتفرجوا علينا، وغم�س عيونو، والأمم المتحدة 

�سافت، وح�ست، ونظمت الالجئين، ع�سان 

المقد�سيين، كما يعي�سونها وي�سفونها. وتعتمد هذه 

الدرا�سة على التحليل الكيفي لمالحظاتي عن الحياة 

اليومية للفل�سطينيين في القد�س، عبر تحليل 42 

مقابلة اأُجريت في العام الما�سي مع مقد�سيات 

ومقد�سيين في عدة مناطق في القد�س. وقد اأبدى 

هوؤلء ا�ستعدادهم لم�ساركتي في تجاربهم وحياتهم 

اليومية عند اإجابتهم عن �سوؤال: ''ماذا يعني لك كونك 

فل�سطينيًا في القد�س؟'' وتقوم هذه الورقة على تحليل 

المعاني والمفاهيم وتاأثيرات ال�سيا�سة اليومية في 

القد�س، وارتباطها بتكنولوجيا ال�سيطرة التي تعمل 

من خالل النظام القت�سادي/ال�سيا�سي/القانوني، 

ف�ساًل عن الأجهزة ''الأمنية'' وال�ستيطان و�سبط 

الحياة اليومية على اأنواعها.

وتتمحور هذه المقالة حول خم�س م�سائل برزت 

عند اإجراء تحليل المحتوى: المحور الأول هو التمعن 

في ق�سية ال�ستحواذ على الجغرافيا واختراقه حركة 

الفل�سطيني وحياته اليومية؛ المحور الثاني هو تفكيك 

العالقة بين التاريخ والجغرافيا و�سيا�سات الحياة 

اليومية؛ المحور الثالث هو فهم اآليات الأيديولوجيات 

الكولونيالية وحياة الفل�سطيني اليومية؛ المحور 

الرابع هو مناق�سة ما اأ�سميه الع�سكرة ''الموؤن�سنة'' 

والحياة اليومية والموت في القد�س؛ المحور الخام�س 

هو معالجة اقت�سادات الحياة والموت 

)نيكروبوليتيك/Necropolitics( لدى المقاومة. وُتبرز 

هذه المقالة الحاجة الما�سة اإلى التعمق الجدي في 

 Segal and( تحليل ه�سا�سة الحياة اليومية لالإن�سان

Weizman 2003(، وفهم اأ�ساليب التعرية والإيذاء 

اليومي المنظم. اإن تفكيك تكنولوجيا ال�سيطرة تعدل 

موازين القوى وتغيرها، بهدف الم�ساهمة في طرح 

ف�ساءات مناه�سة لم�سروع ال�ستحواذ على الإن�سان 

بجغرافيته واأر�سه وتاريخه.

كيف يمكن اأن نعطي مدلوًل فكريًا ــ تحليليًا 

لل�سيا�سة اليومية لالحتالل الكولونيالي ــ 

ال�ستيطاني في القد�س؟ هل يمكن اأن نفهمها بعيداً 

عن ال�سياق الجغرافي ــ ال�سيا�سي، الجتماعي   

والبيو ــ �سيا�سي لال�ستيطان ال�ستعماري 

الإ�سرائيلي؟ وهل يمكن تحليل �سيا�سات الحياة 
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الجتماعية. كما تحاول هذه المقالة تفكيك نظام 

ال�سيطرة التي ت�ستخدمها الدولة اليهودية لتحدي 

مقاومة هذه ال�سيطرة التي اأفرزها المجتمع.

اإن تفكيك اآليات ال�سلطة ال�سهيونية في 

احتفالياتها العامة من خالل اإغالق الطرق لمالحقة 

اأطفال قاوموا اإغالق م�سار لعبهم اليومي في �سوارع 

حي الطور، على �سبيل المثال، اأو اإقحام الجي�س في 

معالجة ق�سية فتاة رف�ست منعها من الو�سول اإلى 

جامعتها، اأو اعتقال محام عند تحديهم ومنعهم من 

هدم بيت وو�سع الأعالم الإ�سرائيلية، والأ�سواء، 

وتوظيف الفن، والتماثيل، والورود، والب�ساتين، 

وال�سور، وال�سوارع التي تعج بالحداثة، والطقو�س 

ال�سلطوية على اأنواعها كجلب اآلف من رجال ال�سرطة 

والجي�س ون�سائهم وغيرهم ــ وهذا كله لإنتاج مواقع 

لـ ''�سرعية'' ل �سرعية لها. اإن تفكيك ا�ستخدام هذه 

الم�سلكيات وتوظيفها، ي�ساعداننا في تحليل عالم 

الرموز والمعاني الظاهرة في القد�س، والتي تحاول 

تعزيز النظم ال�سلطوية للكيان ال�سهيوني على اأر�س 

فل�سطين.

اإن تحليل ثيولوجيا الأمن الإ�سرائيلي، وفيزياء 

القوة الذي يعمل لم�سلحة الم�ستوطنين، �ستتم 

مناق�سته من خالل درا�سة جهاز العمليات/

المناورات المركب الذي يقوم ببناء ثقافات متعددة، 

والتي بدورها ُتظهر نماذج لمميزات عملية لمن 

ي�ستخدمها. كيف يمكننا فهم منطق المناورة في ظل 

�سيا�سات الحياة اليومية هذه؟ متى تظهر الطقو�س 

الجديدة والتغيرات؟ متى وكيف ولماذا هناك مناورة 

ن هي القوى التي تدير 
َ
�سد المكان والزمان؟ م

�سيا�سات الحياة اليومية؟ وما هي الن�سالت 

المتوقعة؟ كيف يوؤثر مجال الن�ساط في الوقت 

والمنطق واللغة، وفي الحياة والموت؟

�سنناق�س خم�سة محاور:

1 ــ يوميات ال�ستحواذ على الجغرافيا.

2 ــ بين التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا 

و�سيا�سات الحياة اليومية.

3 ــ بين اآليات الأيديولوجيات الكولونيالية 

وحياة الفل�سطيني اليومية.

ت�ساعدهم يرتبوا اأمورهم... والعرب اأخ عالعرب... 

وكل مال الخليج �ساعد مين؟ �ساعد اأميركا و�ساعد 

الإنجليز، �ساعد بو�س ال�سفاح، �ساعد �سارون يقتل 

النا�س بجنين و�ساعد نتنياهو يخّل�س عاغزة 

وعلينا... م�س ب�سطارتهن... ل م�س ب�سطارتهم 

�سرقوا لبالد.

عندها تدّخل زوجها اأبو �سامر قائاًل اإنهم حتى 

عندما هدموا بيته الذي تعب كثيراً في تجميع المال 

لبنائه، وحتى عندها، تدخلوا لي�سايقوه ويمنعوه من 

الجلو�س على حجر �سقط من بيته:

بدهم يقتلونا بالحيا... يا م�ستورة هّدوا البيت 

على يللي فيو، واأنا انهّد حيلي، قعدت على حجر 

من هل حجارة، و�سار الجندي ي�سيح ''تزوز 

ميكان... تزوز ميكان... ماهر... زوز...'' يعني 

تحرك زيح... قلتله: الحجر هادا اإلي... البيت 

هّدتوه... كمان الحجر ممنوع نقعد عليه؟

توقف اأبو �سامر عن الحديث، ابتلع دمعة كادت 

ت�سقط من عينيه، ثم التفت اإلى محمود ابن الجيران 

ال�سغير وقال لي: ''ا�ساأليه. ا�ساأليه لي�س حامل 

هال�سنطة الكبيرة على ظهرك؟''

وعندما �ساألته قال: ''لزم اإحمل �سنطايتي... 

وكوووول األعابي... �سو بدك يهّدوا البيت عليهن 

كمان؟؟؟''

من اأجل فهم عالقة ال�سيا�سات اليومية للدولة 

اليهودية، بما يحمله محمود، وما ي�سعر به ويخبئه 

م )اأم �سامر(، ومن اأجل 
ّ
اأبو �سامر، وما تحلله مكر

تحليل معاني احتالل الحياة اليومية لحياة 

المقد�سيين، وفهم اأ�ساليب المقاومة، فاإن هذه المقالة 

تحاول تفنيد ا�ستراتيجيات ال�سلطة ال�ستعمارية 

وتقنياتها ال�ستيطانية التي ت�سبط منظومة الحياة 

اليومية في القد�س. واأنا اأقدم في هذه المقالة 

مقاربة لعمل �سيا�سات قمع الم�سار الطبيعي اليومي 

المقد�سي من جهة، وا�ستراتيجيات الفل�سطينيين 

ومهاراتهم في مقاومته من جهة اأُخرى، وذلك من 

خالل تحدي النظرة ال�سمولية ل�سيا�سات التهويد 

وال�ستعمار العاملة على �سبط دقائق الحياة 
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مع ابنة خالتها، ورمتها بحقيبتها المدر�سية لأنها 

�سخرت منها عندما اأكلت الع�سرونة قبل ميعادها، 

قفزت ال�سرطة الإ�سرائيلية لتتدخل وتوقف 

ال�سغيرتين مع مجموعة الأطفال ال�سبعة الذين كانوا 

بقربهم وهم في طريقهم اإلى مدر�ستهم. اإن نظام 

''الرقابة''، ''الأمني''، العامل بجميع فروعه الأمنية 

الم�سيدة داخل المدينة واأزقتها، ومداخلها، 

ومخارجها، قام باإرهاب نهيل وابنة خالتها 

والأطفال، وراأى في ذلك الخالف البريء محاولة 

�سغب كانت �ستوؤدي اإلى رمي ال�سرطة بالحجارة، في 

الوقت الذي كانت ال�سرطة تحاول ''حفظ الأمن'' في 

�سلوان المحتلة. اإن هذا ''المنظم'' البولي�سي 

وال�سلطوي، يقبع في كل مكان وزقاق، كي يثير 

�سعوراً كثيفًا بالإرهاب والرقابة الم�ستديمة. وعندما 

اأوقفُت ال�سرطي لأ�ساأله لماذا يخيف الأطفال، وما 

�سبب تدخله، وعندما حاولت الطلب منه اأن ينظر اإلى 

وجوههم المذعورة، وي�سمع ارتجافة نهيل وبكاءها 

تنا�سى وجودي وكالمي، وبداأ ينظر ويفت�س في 

حقائب الأطفال باحثًا عن حجارة، عندها رك�ست 

نهيل في اتجاهي، �ساحبة الدفتر من حقيبتها لتقول 

له:

�سوف... �سوف... م�س مكتوب اإ�سي غلط بدفتري... 

هاي ب�س درو�سي... ما �سويت اإ�سي، واللـه ما 

�سويت... خلينا نروح عالمدر�سة... اللـه يخليك... 

خلينا.

كاأن دفتر نهيل وكتابتها، ككيانها، يحتاجان اإلى 

موافقات اأمنية. كاأن �سوتها المتح�سرج المملوء 

بالرعب م�سموع، اأو اأن ج�سدها المرتعب الراجف 

مرئي، اأو حتى كيانها ك�سعبها محط اعتبار؟؟ كل 

�سيء في القد�س محدود ال�سمان، هذا اإذا كان يملك 

�سمانًا. كل خطوة وحركة موجودة في حقل 

المراقبة، وتتنقل تحت المراقبة، كدفتر نهيل 

وكتابتها الأولية. ومن المحتمل ــ بح�سب ما اأراه من 

م�سلكيات ال�سرطة وجي�س الحتالل ــ اأن �سلوك نهيل 

الم�سكوك في اأمره، تم توثيقه في نظام اأر�سيفي اأمني 

معقد، يحلل احتمالت ل احتمال فيها. اإن اأهداف هذا 

4 ــ الع�سكرة ''الموؤن�سنة'' والحياة اليومية والموت 

في القد�س.

5 ــ اقت�سادات الحياة والموت )نيكروبوليتيك( 

لدى المقاومة.

1 ــ يوميات اال�شتحواذ على 

الجغرافيا

ال�ستحواذ على الجغرافيا من اأجل تطوير نظام 

اأمني يحمل تهديدات فعلية ورمزية يومية هو اأمر 

بارز في القد�س، اإذ ل يخفى على الناظر التفاعل 

الحي، والتناغم المع�سكر، بين ما يحمله الحيز 

المقد�سي من م�سهد قامع ــ للفل�سطيني/ة فقط ــ 

وبين نظام �سهيوني ذي تعامل �سلطوي وبولي�سي 

ي�سبط جميع مرافق الحياة اليومية لالإن�سان/ة 

الفل�سطيني/ة. اإن و�سع الحيز والإن�سان، اأَكان حيًا 

اأم ميتًا، تحت المراقبة الم�ستمرة، ينتج �سعوراً عامًا 

بالتقطع والالو�سوح، ويخرق الحريات الخا�سة، 

ليجعل الفرد يرزح تحت �سعور طاٍغ باأنه تحت 

المراقبة، واأن عليه الخ�سوع للرقابة العامة واإّل؟!

يفر�س الجهاز الأمني الإ�سرائيلي نظامًا قانونيًا 

ف كـ ''اإن�سان''. اإنه 
ِّ
ر

ُ
''يعترف'' بحقوق الإن�سان لمن ع

نظام قانوني/ا�ستعماري/''اأمني'' يتدخل في دقائق 

المجتمع كلها، وفي حراكه اليومي والطبيعي. يهتم 

بالأ�سياء، وبالحركة في كل لحظة، وفي كل مكان ــ 

حتى داخل جدران المنزل الأ�سري ــ وذلك بهدف 

اإنتاج اإن�سان مقد�سي خا�سع للنظام الن�سباطي. اإن 

هذا النظام الال�سخ�سي في طبيعته، هدفه اإيذاء اأي 

�سخ�س، اإذ ل ح�سانة لإن�سان اأيًا يكن، طفاًل، ر�سيعًا، 

طالب مدر�سة، مري�سًا ي�سارع الموت، امراأة حاماًل 

في �ساعة الولدة، اأو حتى ج�سداً ميتًا في طريقه اإلى 

مثواه الأخير. ويعمل هذا النظام الأمني من خالل 

ال�ستحواذ على الجغرافيا، وال�سيطرة على مداخل 

القرى و�سوارع البلدات، والطرقات الوعرية 

والمر�سوفة، والأزقة ال�سيقة، وما يجري فيها من 

اأحداث واأعمال واأقوال وت�سرفات واآراء قيلت اأو لم 

ُتقل. فعندما اختلفت نهيل البالغة من العمر 8 اأعوام 
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2 ــ بين التاريخ والجغرافيا 

والديموغرافيا و�شيا�شات الحياة 

اليومية

في اأي خطاب عن القد�س، وخ�سو�سًا تاريخ 

القد�س، بديباجاته المتنوعة، يختلط التاريخ الديني 

بالتاريخ الدنيوي، كي ير�سم حدود جغرافيا جديدة، 

ويبني معايير ديموغرافيا تت�سكل لتكون مفا�سل 

�سيا�سية تحدد الإدراك الجماعي، وتفر�س �سرعية 

�سائكة. اإن القراءات المتعددة لتاريخ القد�س، ول 

�سيما الختالط القائم بين قراءة التاريخ الدنيوي 

والتاريخ الديني، يزيدان في �سعوبة اإدارة الحياة 

اليومية الفل�سطينية. اإن فر�س الن�سو�س الإلهية 

والمقد�سة التي تروي حكاية المدينة بطرق روحية 

وروحانية، �ساهمت، ول تزال، في �سوغ التاريخ 

والجغرافيا، وفر�س ديموغرافيا تزيد في �سراعات 

القوى، وتحجب الإن�سان الفل�سطيني عن مكانه 

وزمانه لم�سلحة الأيديولوجيا ال�سهيونية 

ال�ستعمارية الالغية للفل�سطيني في تاريخ القد�س 

وحا�سرها.

فيوميات الفل�سطيني في القد�س ل تبداأ اإّل 

بالحفريات التي تبحث عن براهين لإثبات ما ُكتب 

في التوراة، كاأن التوراة كتاب تاريخ يحمل اأدلة 

ثاقبة توؤكد موقع الأفراد بح�سب انتماءاتهم. وعندما 

اأنظر حولي، واأبحث عن اأيامي بين �سجيج الحفريات 

في البلدة القديمة حيث اأ�سكن، ل اأرى اإّل �سرطة 

قون في اأفعالهم القامعة، منهجيات 
ّ
وجنوداً، يطب

وا عليها، وبدت في اأذهانهم اأموراً 
ّ
ومعايير ترب

توراتية وا�سحة ل لب�س فيها، كاأن 3000 �سنة 

مدت، كي ُت�ستعاد اليوم، ماحية كيان الفل�سطيني 
ُ

ج

وتاريخه وحياته؛ مغالطة لمنطقية لكنها بيعت 

للعالم بمنهاج اأيديولوجي ممنطق بعن�سريته. اإن 

هذه الأيديولوجيا النازية الطرح، قلبت حياة الفرد 

المقد�سي راأ�سًا على عقب، جاعلة منه كائنًا محجوبًا 

وزائاًل، مجرد عابر ل حق له في العبور.

اإن كتابة التاريخ، وم�سادرة الأر�س والم�سكن، 

وهدم البيت وت�ستيت اأهله وقتلهم، اأمور كلها تجري 

التحرك والتوثيق الأمني الممنهج لي�ست فقط اإثارة 

الذعر في قلوب ال�سغار كما الكبار، بل تقوية 

وتحديث نظام المحتل الرقابي الأمني الحداثي 

ع بالقانون والمعتمد على التكنولوجيا، وذلك 
َّ
الم�سر

لتجميع قدرة �سبط اإ�سافية )لم يكتفوا ب�سرقة 

الأر�س، وع�سكرة الحيز المقد�سي وتحويله �سجنًا(، 

ف�ساًل عن تجميع معلومات ''خطرة'' و''اأمنية''؛ 

معلومات �سديدة الدقة بحيثياتها، ُت�ستخدم عند 

حاجة المحتل اإليها، كي تتدخل في ر�سم حدود 

الإن�سان المقد�سي، لحجب اإن�سانيته، وتبّني برامج 

اعتقال، من اأجل ر�سد التحركات المنظمة ال�سيا�سية 

لنهيل واأمثالها.

اإن �سمولية نظام ال�سيطرة وعمله من خالل 

ا�ستحواذه على الجغرافيا، وتعامله مع دقائق الأمور، 

وقدرته على مالحظة الالملحوظ، والدينامية 

الموجودة في مهارات المعار�سة، عند محاولة نهيل 

تاأكيد اأن دفترها ل يحتوي ''اإ�سي غلط''، اأمور كلها 

تعيد ر�سم حدود جديدة، لجغرافيا من نوع اآخر.

وما يثير اهتمامي هو حالت المواجهة الفردية 

ال�سغيرة واليومية، والمعارك الراف�سة للخ�سوع، 

لكن من دون �سجيج الجرافات الإ�سرائيلية الهادمة، 

والتي توؤكد وجود وعي معار�س يحاول في كل 

لحظة، اإعادة ر�سم الحدود بمعالمها المتعددة من 

اأجل مقاومة الن�سياع، وزعزعة عالقات القوة 

وال�سلطة.

وعلى الرغم من تعددية خيارات الحياة اليومية 

للطالبة الفل�سطينية ــ على �سبيل المثال ــ في 

اختيارها طرقًا متنوعة للو�سول اإلى المدر�سة، فمرة 

ت�سل �سيراً على الأقدام م�ستعملة الطريق الرئي�سية، 

وتارة اأُخرى ت�ستعمل البا�س، اأو تم�سي مع اأولد 

الجيران على طرق التفافية ل تعوقها �سيارات الجيب 

الإ�سرائيلية، اأو تنام عند اأقاربها لتخفف عنها م�سقة 

الحواجز الع�سكرية الموقتة والمنظمة... فاإن تفاوت 

�سيا�سات الحياة اليومية )من حيث المكان والزمان، 

اأو حاجات الفرد(، تقدم �سورة لأ�س�س �سيا�سات 

ال�سيطرة والتهويد واأ�سكال مقاومتها.
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عنها التوراة''، م�ستخدمة �سيا�سات نيكروبوليتيكية 

ت�سمح بتعرية الفل�سطيني من حقه في البقاء.

اإن جرائم ت�سخير الديباجة الدينية لإلغاء حق 

الإن�سان من خالل تهويد القد�س، والتالعب 

بجغرافيتها لإلغاء تاريخ الفل�سطيني، هذه الجرائم 

�سوهت الروؤية الإن�سانية، لدرجة فقدان البو�سلة 

الأخالقية والعلمية لحق المقموعين في رف�س اآليات 

اإلغائهم المنمقة بلغة دينية، فكيف لنا اأن نحاور 

منطقًا اإلهيًا يلغي وجود الفل�سطيني؟ اإن اختزال 

الإن�سان يهدف اإلى محوه في الواقع، وتكري�س واقع 

ل اإّل من خالل اآليات يومية وقانونية 
ّ
َفع

ُ
جديد ل ي

واإدارية واإجرائية تعمل على تهويد القد�س واأ�سرلتها. 

ق على الإن�سان الفل�سطيني 
ّ
وهذه الآليات ل ت�سي

وتطرده وت�ستته فح�سب، بل تو�سع حدود المدينة 

اأي�سًا، كي تحتكر م�ساحات اأكبر من الأر�س، 

ر 
ّ
فت�سادر الأرا�سي، وتبني الم�ستعمرات، وتهج

ال�سكان المقد�سيين من خالل م�سادرة هوياتهم، كما 

ي �سوكة قوانين عن�سرية تمنع الفل�سطيني من 
ّ
تقو

الوجود ''الالقانوني'' في البيت الذي ولد فيه، بحجة 

اأنه موجود ''غير قانوني'' في اإ�سرائيل.

3 ــ بين اآليات االأيديولوجيات 

الكولونيالية وحياة الفل�شطيني 

اليومية

يقول دو �سيرتو عند تحليله �سيا�سات الحياة 

اليومية، اإن العر�س يجب اأن يركز على فهم مهارات 

الفاعلين واأ�سلوب عملهم، وتحليل طرق حركتهم 

اليومية، م�سيراً اإلى اأن مهارات الحركة اليومية ل 

يمكن حجبها عن ال�سيا�سة، واإنما يجب التعمق في 

م�سامينها، وفي المعاني التي تحملها، وتو�سيحها 

لأنها ل تخ�س الفرد وحده، بل ت�سير اإلى تفكيك 

اأ�ساليب اإدارة الم�سلكيات اليومية وعملياتها 

ومنطقها ال�سيا�سي. اإن ما يطرحه دو �سيرتو يبين اأن 

هدف الحياة اليومية هو التركيز على جهاز العمل 

ن ثقافة معينة، 
ّ
ومنظومته التي في حد ذاتها، تكو

وتحمل نماذج عمل متنوعة لعدة م�ستخدمين.

في فل�سطين، وفي يوميات القد�س بدقائقها. وعلى 

اأنقا�س حياة الموجودين، ومن خالل الأيديولوجيات 

الديموغرافية ال�سهيونية، ينتج اأوًل خطاب، ثم 

�سيا�سة ا�ستعمارية، فخطوات واأنظمة ُتبعد من ت�ساء، 

وتعطي حق ال�سكن والبناء لمن ت�ساء، وتمحي وتن�سئ 

وت�سجن من ت�ساء، لتولد واقعًا جديداً يقراأ التاريخ 

ويكتبه لخدمته، ويلعب بالجغرافيا حتى يتم محو 

التاريخ، فال يبقى اإّل تاأكيد حقوق اليهود وحدهم.

وما يثير اأ�سئلتي الأخالقية، وخ�سو�سًا عندما 

اأنظر حولي في الجامعات الإ�سرائيلية والغربية، هو 

الجهد الم�ستمر ''العلمي'' لعلماء في الغرب وفي 

اإ�سرائيل، يحاورون هذه القراءات الدينية للتاريخ، 

بو�سائل ''علمية ــ تاريخية''، ثم يهرعون اإلى الحفر 

كي ي�سّنعوا علم اآثار يثبت ما ر�سخ في اأذهانهم من 

التعليمات الدينية كما فهمتها الأيديولوجيا 

ال�سهيونية، م�سّخرين العلم ل�سيا�سات اأيديولوجية 

عن�سرية، عاملين على اإلغاء الفل�سطيني الأ�سلي، 

خائنين لالأمانة العلمية، ولأخالقيات البحث العلمي.

فلو نظرنا اإلى تاأثير هذه القراءات الال ــ اأخالقية، 

من خالل النظر اإلى الديموغرافيا والجغرافيا، لراأينا 

اأن ال�سيا�سات الديموغرافية الإ�سرائيلية اإنما تعمل 

من خالل �سيا�سات العزل والف�سل والإلغاء. ففي 

عت 
ّ
�س

ُ
مخطط �سنة 2008 الذي ي�سمى مخطط 30 )اأ( و

القد�س لتبداأ باللطرون وتنتهي ببيت لحم، ولت�سم 

عدداً اأكبر من الم�ستوطنين اليهود بحيث ي�سبح 

الفل�سطيني اأقلية في قد�سه؛ ومع اأن هذا المخطط لم 

يوافق عليه، اإّل اإنه ينفذ فعليًا في جميع خطوات 

المحتل اليومية. كما يتم تخطيط �سكة حديد تربط 

الم�ستعمرات بالقد�س، وتف�سل اأهالي القد�س 

الفل�سطينيين بع�سهم عن بع�س، ف�ساًل عن اأنه جرت 

الموافقة في اأيلول/�سبتمبر 2010 على مخطط 

لإقامة 1661 وحدة �سكنية لليهود وحدهم، وغيرها 

من القرارات المعروفة وغير المعروفة. فتو�سيع 

القد�س يتم من خالل ديباجة ''اإلهية'' غير قابلة 

للمناق�سة؛ ديباجة تجعل مناطق تبعد ع�سرات 

الكيلومترات عن القد�س جزءاً ل يتجزاأ من القد�س، 

وتقلب مكانها ومكانتها اإلى مكانة اإلهية ''حدثتنا 
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بتفرج، وبتقرا التوراة تاعتهن... اإ�سي بخزي... في 

الـ 95 اأعطونا اإذن نبيع حاملة، وخبيزة، 

وباذنجان بّتيري، اإنت فاهمة... حتى للحاملة 

�سار لزم اإذن!!... وافرحنا، ومدخولنا تح�سن، 

لأنو قبل النتفا�سة الأولى كتير كتير �سيقوا 

علينا... وبين 87 ــ لن�س الت�سعينات هلكونا، 

وو�سعنا القت�سادي اإتدهور، وخ�سرت البيت 

بال�ساحية )�ساحية البريد ــ من �سواحي القد�س( 

ول حد من اأولدي كّمل توجيهي، مع اإنو مها 

وطارق كانوا كتير �ساطرين. بعدها هونو علينا، 

وبطلو يذلونا علنًا، ب�س اليوم، المذلة عالطالع 

والنازل، ل عارفين وين نبيع، ول لمين نبيع 

)ماهدول الم�ستوطنين بيجو ي�سترو كمان، 

ومنخاف ما نبيعهم، ويروحوا ينكدو علينا 

رزقتنا... ما النكد يا جارتنا بال�سوالت(، وحياة 

اأولدي اللي ما بنعزو، واللـه واللـه... م�س عارف 

حتى اإذا اإ�ستري ول اأبيع... اإفتح الب�سطة، ول 

اأ�سلني مك�سوح ببيتي بال هالبهدلة.

التجربة اليومية لأبي طارق الخ�سرجي بب�ساطتها، 

ومن خالل فقدان القدرة على ال�سيطرة عليها، 

تعر�س، وبعمق موؤلم، �سلطة الحتالل في احتفالية 

عنجهيتها، وم�ساهدها المهينة التي تحاول اإذلل اأبو 

طارق كغيره، لتاأكيد واإبراز �سيطرتها، والبدء ببناء 

�سياق اقت�سادي ــ اجتماعي جديد يحاول الت�سديد 

على �سبط قوات الحتالل لمجريات الأمور، بما في 

ذلك تحديد ما اإذا كانت الحاملة تحتاج اإلى رخ�سة 

لتكون على ب�سطة اأبو طارق. ومن الموؤ�سف اأن 

العيون والمحللين المحليين والعالميين، حتى الآن، 

لم يحللوا عمق التحولت في تقنيات ال�سلطة 

الحتاللية، خالل اأعوام الحتالل.

4 ــ الع�شكرة ''الموؤن�شنة'' والحياة 

اليومية والموت في القد�س

اإن قراءة الحيز المقد�سي، من حيث التعمق في 

تف�سيالت الحياة اليومية، تبرز جرائم اإن�سانية 

وجغرافية واقت�سادية تك�سف انتهاكات لحقوق 

اإن الحياة اليومية في القد�س تتداخل مع 

ال�سيا�سات اليومية للم�ستعمر، وهي بذلك تحدد 

المنظومات المعقدة واأماكن التالقي والالتالقي بين 

اأ�ساليب عمل المجموعات والأفراد، وكذلك مرافق 

الم�ساركة، وف�ساءات العراك والمقاومة، والتي 

ي�ستخدمها المقد�سيون لك�سر �سيا�سات ال�سبط 

اليومية ولإيجاد بدائل لبناء حياة يومية جديدة. 

منع 
ُ
فعند و�سع حاجز فجائي في مدخل البلدة، ي

الطالب من الو�سول اإلى مدار�سهم، فيتغير �سباح 

الطالب الفل�سطينيين كي ي�سبح ذا معالم متنوعة. 

وهنا تثار الت�ساوؤلت بين الطلبة عن �سبب و�سع 

الحاجز، فيقرر البع�س العودة اإلى البيت، بينما 

ينتظر الآخرون على اأمل باأن تحل الق�سية، كي يعود 

ال�سباح المقد�سي اإلى عهده، وهذا �سعب. كما يقوم 

البع�س بتحدي ال�سرطة والجنود من خالل الوقوف 

بقرب الحاجز، لمحاولة فهم ما يحدث، ولإعالم 

الآخرين، ويقرر بع�سهم مواجهة الجنود والت�سدي 

لمنعهم ومنع اأهاليهم من الو�سول اإلى المدر�سة اأو 

العمل اأو العالج اإلخ... فيحاولون المرور على الرغم 

لون بالرف�س، ثم يناق�سون 
َ
من المنع، ويقاب

وي�سرخون ويرف�سون، في�ستخدم الإ�سرائيليون 

اأ�سلحتهم، وي�سهرونها في وجه الطالب، الأمر الذي 

ز و�سيا�سات يومية جديدة، 
ّ
يت�سبب باإيجاد حي

ت�سنعهما الت�سابكات، والمقاومة، وم�سادات تغير 

معالم المكان، وتقلب دور الوقت ال�سباحي 

الم�سحوب بطالب المدار�س والعمال وغيره، اإلى زمن 

بنى فيه ومن خالله حيز م�ساد يوِجد ا�ستراتيجيات 
ُ
ي

يومية هي خليط من الإق�ساء والدمج والحتواء، 

والمقاومة، والخوف، والرعب، والالحول، وعدم 

الخوف والت�سدي، وهي كلها اأمور تقلب ال�سباح 

الفل�سطيني للطالب راأ�سًا على عقب.

قال لي اأبو طارق، وهو بائع خ�سروات في البلدة 

اء م�سايقة 
ّ
القديمة، بعد اأن راأيته يعاني جر

الم�ستوطنين ال�ساكنين في البلدة القديمة، وعدم 

تدخل ال�سرطة لإيقافهم:

ب�سحكوا علينا حتى ي�سيعوا الوقت، راحت القد�س 

يا جارتنا، راحت البيوت بللي فيها، والعالم 
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وال�سكن معهم في القد�س. ولو اأرادت العائالت ال�سكن 

معًا فاإن عليها ترك القد�س، وهذا في الوقت الذي 

ياأتي اليهودي من اأي مكان في العالم، وي�سكن اأينما 

يرغب، ويتمتع بالحقوق كلها، بما في ذلك حق 

الإقامة في جميع اأنحاء فل�سطين المحتلة، بما فيها 

القد�س والم�ستعمرات، عالوة على جدار الف�سل 

العن�سري الذي خنق الحياة في القد�س، ذلك باأن 

طوله البالغ 88 كم، عزل البيوت والعائالت بع�سها 

عن بع�س، وف�سل الأفراد عن م�سادر رزقهم، 

والطالب عن مدار�سهم وكلياتهم وجامعاتهم. اإن 

الجرائم الجغرافية و�سرقة الأرا�سي من خالل 

م�سروع الجدار العازل لم تكتف فقط باإخراج اأكثر من 

80.000 فل�سطيني من القد�س، والت�سبب بالتهجير 

الداخلي لأهلها، بل تالعبت بالتاريخ الفل�سطيني 

الذي ت�سرده مختلف المعالم، كي تلغي فعليًا، وعلى 

اأر�س الواقع، ال�سوارع الرئي�سية، بمرافقها التاريخية، 

كما اأنها حولت اأحياء وقرى كاملة اإلى �سجون 

خانقة عزلت الإن�سان عن عائلته واأبنائه وعيادته 

وم�سفاه، وحرمته حتى من مكان دفنه.

تنعك�س هذه الجرائم في الحياة اليومية الفردية 

ال�سغيرة التي تنهار تحت �سغط اأحوال رهيبة وغير 

متوقعة، تنتج حياة يومية ل اتجاه لها �سوى اإخراج 

الفل�سطيني من اأر�سه ولغته وتاريخه. فعندما 

نكت�سف اأن امراأة حاماًل طلبت �سيارة الإ�سعاف ب�سبب 

الذعر الناتج من خوفها من عدم قدرتها على قطع 

الحاجز للو�سول اإلى م�ست�سفى الولدة، نفهم تاأثير 

مهارات الإرهاب اليومية في حياة الفل�سطيني 

الفردية، ونعي منطق العمل الإ�سرائيلي الممنهج في 

عن�سريته ومنظومته، ونكت�سف كل مرة، ومن جديد، 

اأ�ساليب المقاومة الفل�سطينية. فالولدة في القد�س 

ق�سية، لأن المراأة الفل�سطينية التي ت�سكن البلدة 

القديمة، كانت تلد في م�ست�سفى الهو�سبي�س، اإّل اإنه 

وبعد الحتالل، بداأ الت�سييق الكبير على م�ست�سفيات 

القد�س، وبرزت �سعوبات الو�سول اإليها، واأُغلق 

ا الن�ساء اللواتي 
ّ
الم�ست�سفى في البلدة القديمة. اأم

يحملن هويات غير مقد�سية، ومع اأنهن ولدن وع�سن 

في القد�س، اأو تزوجن مقد�سيين، مثلهن مثل 

الإن�سان بح�سب القانون الدولي، وبح�سب مواثيق 

حقوق الإن�سان على اأنواعها، وُتبرز خروقات 

�سارخة لحق الإن�سان الفل�سطيني في الحياة. 

فع�سكرة الحيز المقد�سي تتم اأمام عيون جميع 

موؤ�س�سات حقوق الإن�سان العاملة في القد�س، والتي 

تح�سل على الدعم، وُتدفع رواتب موظفيها، في 

مقابل معاناة الفل�سطينيين التي ف�سل العالم الحداثي 

ولغة حقوق الإن�سان التي يرفعها، وموؤ�س�سات الأمم 

المتحدة على اأنواعها، في التخفيف منها، هذا في 

حين ُتنتج قوات الحتالل نوامي�س ع�سكرية 

وؤن�سنة'' )HUMANIZED( متداولة دوليًا، ومذاعة 
ُ
''م

على �سا�سات التلفزة، وفي عالم الإنترنت، وُتعتبر 

''منطقية'' عند قادة الغرب، ب�سفتها نوامي�س ''تحمي 

الأمن الإ�سرائيلي''، حارمة بذلك الإن�سان الفل�سطيني 

المقد�سي من اأدنى حقوقه في الحياة بكرامة.

ع كي ت�سم 
َّ
فالقد�س لم ت�ساَدر ولم تو�س

م�ستعمرات بعيدة، بهدف تهويد المكان واأ�سرلة 

الزمان فقط، بل اأي�سًا من اأجل الإ�سارة اإلى المدى 

الذي يمكن اأن تتخذه عملية تزوير الحقائق حين يتم 

ا�ستخدام خطاب اإن�سانوي وحقوقي بهدف التغطية 

ع 
َّ
على امتهان الإن�سان. فالم�ستعمرات ُتبنى وتو�س

باأموال موؤ�س�سات عالمية يهودية تقوم بت�سويق 

القوانين العن�سرية وجرائم الكراهية في فل�سطين، 

ب�سفتها اأمراً مقبوًل و�سرعيًا مدعمًا بن�سو�س اإلهية 

)تعتمد على التوراة( ول مجال للجدال فيها. وقد 

�سارت هذه الن�سو�س مجرد تبرير ل�سرقة لقمة 

العي�س، كما اأنها دعمت اإ�سرائيل في �سن قوانين 

ت�سرق الأرا�سي من �سكانها الأ�سليين، وتمول 

مجموعات يهودية تخترق الأحياء، غرفة غرفة وبيتًا 

بيتًا وحارة حارة، وكل ذلك بموجب قوانين الدولة 

اليهودية، ف�سار القانون اأداة للجريمة. فمن خالل 

القانون الإ�سرائيلي، جرى تزوير الوثائق ل�سرقة عدة 

بيوت في القد�س، وبهذا القانون نف�سه �ُستتت 

العائالت، وُقذف بها في ال�سوارع كما حدث مع اأم 

نبيل واأم كامل الكرد، ومع دار الحّنون ودار الغاوي، 

نع الفل�سطيني 
ُ
وبالقانون ''المتح�سر والديمقراطي'' م

والفل�سطينية من الزواج ممن هم غير ''مواطنين'' 
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نعوا من الدخول اإلى مقبرة را�س العمود كحل بديل، 
ُ
م

وروت كيف ت�ساجر اأولد الفقيدة مع الجي�س، 

ربوا، وانتهى بهم الأمر في ال�سجن. كما  و�سربوا و�سُ

حدثتني اأم اأحمد ق�سة اأمها المري�سة، فقد ولدت اأم 

اأحمد في القد�س، غير اأنها تقيم الآن في رام اللـه، 

لأنها تدير م�سغاًل �سغيراً للخياطة. وعندما علمت اأم 

اأحمد بمر�س اأمها، حاولت مراراً الو�سول اإلى 

بُتها'' مرة في �سيارتي 
ّ
الم�ست�سفى لزيارتها، وقد ''هر

)مع اأنها تحمل هوية القد�س، اإّل اإنها تخاف اأن 

ي�سحبوها منها، لأنهم �سحبوا هوية ابنتها عند 

مرورها على الحاجز(. ومنذ �سبعة اأ�سهر، علمت اأم 

اأحمد اأن و�سع والدتها ال�سحي مقلق، فحاولت 

المرور، غير اأن الجي�س رف�س تمريرها، فوقفت على 

الحاجز تبكي وترجو الجنود، ثم حاولت المرور من 

نعت اأي�سًا، فعادت تتو�سل 
ُ
مخارج خلفية، اإّل اإنها م

مرة اأُخرى �سارحة اأن هذه فر�ستها الأخيرة لتوديع 

اأمها، وقالت: ''قلتلو للجندي... ببو�س اإيدك، ب�س 

قني... ب�س حيوانات، بال رحمة... ذلوني ذل، في 
ّ
مر

لحظة �سمحوا، وقالولي امرقي، ولما مريت ن�س 

عوني... �سو عذبوني... �سو اأهانوني.'' 
ّ

الطريق، رج

بقيت اأم اأحمد تتو�سل من التا�سعة �سباحًا حتى 

الثالثة بعد الظهر، وعندها، ات�سلت بها اأختها 

لتعلمها بموت اأمها في ال�ساعة الثانية وخم�س 

واأربعين دقيقة. وتقول اأم اأحمد: ''بت�سدقي، ما بعرف 

وين اأمي مدفوني، ما �سمحولي حتى اأزور قبرها.''

هكذا ي�سير الإن�سان المقد�سي من لحظة ولدته 

اإلى لحظة دفنه، تائهًا في غياهب الحيز المع�سكر 

الذي يجبر النا�س، في كثير من الأحيان، على تهريب 

جثث موتاهم، كي يو�سلوها اإلى القبر ''باأمان''.

5 ــ اقت�شادات الحياة والموت 

)نيكروبوليتيك( لدى المقاومة

اإن ا�ستراتيجيا ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في القد�س ل 

تقوم على ا�ستبعاد النا�س وقمعهم فح�سب، بل ت�سعى 

لإجبارهم على التغير والخ�سوع اأي�سًا، فهذه 

ال�سيا�سة في القد�س المحتلة تعمل على تحطيم 

المقيمات خارج الجدار، اأو في مناطق الحواجز 

الع�سكرية، اأو البوابات العازلة، فاإنهن يع�سن ذعراً 

كبيراً طوال فترة الحمل. فف�ساًل عن مخاوف الولدة 

واآلم المخا�س، فاإن على الأ�سرة الفل�سطينية بناء 

خطط وا�ستراتيجيات عمل، لتحديد مكان الولدة. 

بع�س الأ�سر ينتقل اإلى بيوت الأقارب في ال�سهر 

الأخير من الحمل، وبع�سها الآخر يبقي الحوامل 

بعيدات عن اأ�سرهن، فيقمن عند الأقارب، وذلك لمنع 

اأي اإ�سكال يمكن اأن يحدث، ولكل امراأة ق�سة. اإحدى 

�سديقاتي حامل في �سهرها ال�سابع وت�سكن في 

حبت منها 
ُ

�ساحية البريد، اإّل اإن هويتها المقد�سية �س

قبل خم�سة اأ�سهر، وهي الآن تخطط للت�سلل اإلى 

اء ذلك. وقد حدثتني 
ّ
القد�س، وتعي�س قلقًا كبيراً جر

قائلة:

خوفي كبير... كبير، وقلبي م�س متحمل �سغط، 

�سمعت عن هاي المرا من الولجة، اللي من خوفها 

ماتت هيي واللي ببطنها قبل ما تو�سل 

الم�ست�سفى. �سو هالعي�سه... اأنا م�س عارفه �سو 

اأ�ساوي، اإذا ما ولدت بالقد�س، بيجي الولد بدون 

هوية، وبتغّلب كل حياته... اإذاً لزم اأولد بالقد�س، 

قني عن 
ّ
لزم اأدبرلي طريقة، اأو �سي حدا يمر

الحاجز. �سلفي قالي اإنو ب�ساعدني، لأنو بحكي 

عبري... جارنا اليوم حكالي اإنو في طريقة... كل 

واحد بحكي �سي، واأنا وجوزي �سايعين بالمرة. 

بدل ما نفرح بهالولد قاعدين منترجا النا�س 

ي�ساعدونا.

منطق الحياة اليومية للمراأة الحامل تحت الحتالل 

يتطلب البحث عن طرق خفية تتميز بالحركة 

ال�سريعة عند بدء الطلق، عبر مناورة في ال�سوارع 

الخلفية ت�سل اإلى ما ي�سعب الو�سول اإليه، وتتحدى 

الحتالل.

الموت وفقدان عزيز في القد�س هما اأي�سًا مع�سلة 

واأمر �سديد ال�سعوبة. فعند الحديث مع فايزة، �سرحت 

لي اأن مقبرة را�س العمود هي لل�سالونة )اأهل �سلوان(، 

اإّل اإنه عند وفاة قريبتها منعتهم قوى ال�سرطة 

والجي�س من دفنها في مقبرة باب الأ�سباط، كما 
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هذه المجابهات الفردية الحرة ت�سعه اأمام 

�سعوبات جمة، غير اأنها )المجابهات( تتجاوز 

الأفراد، لتطور ممار�سات مقاومة منت�سرة على نطاق 

وا�سع، وتحمل بدائل خالقة.

اإن هذه الممار�سات اليومية المقاومة، على الرغم 

من تلقائيتها، ت�سير اإلى توا�سل وتفاهم مجتمعي 

واع، وتعتمد لغة فل�سطينية غير مكتوبة، ُتفهم، 

وُتن�سر على نطاق وا�سع على الرغم من لمحكيتها 

)اأي كونها غير محكية(.

الخال�شة

ما عر�سته هذه المقالة عن �سيا�سات الحياة 

اليومية في القد�س، تحكي ق�سية فل�سطين. فبعد 

النكبة، دخل الفل�سطينيون في ذعر كبير من حيث 

اإدارة اأمورهم اليومية، فاأهالي �سفورية، مثاًل، الذين 

ُهجروا اإلى النا�سرة، اأرادوا دفن موتاهم في مقبرة 

�سفورية، لكن على الرغم من قرب المقبرة من مكان 

اإقامتهم الجديد، كقرب مقبرة باب الأ�سباط من 

�سكان حي �ساحية البريد بالقد�س، وعلى الرغم من 

اأنهم كانوا ي�ستطيعون روؤية المقبرة من نوافذ 

منازلهم، كحال اأهالي اأبو دي�س المقد�سيين، اإّل اإن 

رموا ذلك.
ُ

الجميع ح

وعند النكبة، لم تتمكن الن�ساء من الولدة باأمان، 

اء ال�ستات 
ّ
ين جر

ّ
وعانت العائالت الفل�سطينية الأمر

والخنق القت�سادي، وا�ستخدمت اإ�سرائيل اأ�ساليب 

ذعر واإرهاب متعددة. ولو قابلنا الأطفال والرجال 

والن�ساء الذين �ُسردوا اإلى دير اأبو اليتامى في 

النا�سرة، اأو الذين عانوا حياة اللجوء في مخيم 

جنين، اأو الذين ُهجروا اإلى لبنان، و�سكنوا المخيمات 

كعين الحلوة و�سبرا و�ساتيال، ولو لحقنا ما حدث 

مع مهجري يافا وحيفا واللد والرملة، ولو تابعنا 

كيف عا�س الفل�سطيني في بيته كمنفي، لعلمنا اأن ما 

يحدث في القد�س من معاناة يومية، هو اإعالن 

�سريح اأن النكبة م�ستمرة.

اإن ما تعر�سه هذه المقالة هي الحاجة الما�سة 

اإلى التعمق في فهم �سيا�سات الحياة اليومية في 

الم�سهد المعماري ومحو التاريخ واإعادة ر�سم 

الجغرافيا الفل�سطينية، عبر خلق معان وطقو�س 

�سيا�سية ــ اجتماعية جديدة.

لكن، على الرغم من ال�سيا�سات اليومية القامعة، 

فاإن المجابهات الفردية تولد مهارات بدائية، غير 

مدرو�سة ومركبة، ت�سير اإلى �سعي الفل�سطيني الدائم 

في القد�س للت�سلل خفية وبال �سجيج، بهدف فتح 

مجالت واإمكانات جديدة تزخر بقوة المقاومة 

اليومية في ظل نيكروبوليتيك يحمل اقت�سادات موت 

الفل�سطيني بطرق ممنهجة.

اإن معي�سة الفل�سطيني في �سياق ونظام ا�ستعماري 

ا�ستيطاني محتل، وداخل زمان ومكان مع�سكرين، 

تخلق مهارات مقاومة تولد بدورها �سراعات ب�ساأن 

التوقعات، ومفاو�سات يومية، وقرارات لختيار 

ب'' العرو�س اإلى عري�سها في 
ّ
الزمن )متى ''نهر

القد�س(، وكيف نزين ال�سيارة لنتفادى التفتي�س، اأو 

ربما نلب�س زيًا ي�سبه زي ن�ساء الم�ستعمرات، ون�سع 

قبعة بدًل من الحجاب، اأو نربط الحجاب اإلى الخلف 

مثلما تفعل تلك الن�سوة، ونفتح الراديو على اإذاعة 

عبرية، ونطلب من الجارة التي عملت بالتنظيف في 

بيوت الم�ستوطنين اأن تقود ال�سيارة لأنها تتكلم 

العبرية ــ كي تمرر العرو�س على الحاجز. هذه 

ل منظومة 
ّ
النقا�سات والقرارات وال�سراعات كلها ُتَفع

عمل لها تكتيكاتها وتكنولوجيتها واقت�ساداتها.

اإن النيكروبوليتيك ــ اأي اقت�سادات الحياة 

والموت في القد�س ــ يظهر جليًا من خالل عالقة 

الفرد المقد�سي بال�سلطة، ودوافعه اإلى العي�س التي 

تو�سله في بع�س الأحيان، اإلى الوقوف في الطابور 

لأخذ مخ�س�سات التاأمين لأولده، اأو الإذعان 

لقوانين بناء عنجهية، كي يبني له بيتًا )هذا اإذا 

 �سمل اأحد 
ّ
نجح(، اأو دفع مدخراته كلها للمحامين، للم

بناته اأو اأبنائه. وتك�سف تف�سيالت الحياة اليومية 

اآلية عالقة المقد�سي بال�سلطة حتى اإذا اأُجبر، في كثير 

من الأحيان، على اإعادة اإنتاج خ�سوعه بنف�سه، 

وباأ�سلوب غير محكي، وغير مح�سو�س، اإّل اإنها ت�سير 

اأي�سًا اإلى معارك المقاومة ال�سغيرة التي يرف�س من 

خاللها الن�سياع والإذعان.
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المتعددة، لي�س على اإحداث �سمود يومي فح�سب، بل 

على اإنتاج اإن�سان في مكان وزمان محددين، يعي�س 

اء 
ّ
ين جر

ّ
ل وجوده في وجوده، ويعاني الأمر

عه القانون.
ّ
الالو�سوح والإرهاب الذي ي�سر

اإن تفكيك تكنولوجيا ال�سبط الكولونيالية 

الإ�سرائيلية التي تهيمن على ال�سيا�سات اليومية 

للفل�سطيني المقد�سي، ي�ساعدنا في فهم ديناميات 

ال�سلطة الكولونيالية وحدودها، وي�سمح بتحويل 

خرق المحظورات والتحايل عليها، اإلى نظام من 

الممار�سات والقيم، ويطرح ف�ساءات مقاومة بديلة، 

ويتم�سك بالمعاني التي يحاول الحتالل الق�ساء 

n .عليها، ويعطيها اأبعاداً جديدة

القد�س، واإلى تحليل اليوميات الفل�سطينية والك�سف 

عن عدم ثباتها، منذ النكبة حتى القد�س.

لكن على الرغم من هذه اله�سا�سة، فاإن هناك 

منظومة عمل وا�سحة، فال�ستيطان في اأول بيت في 

�سلوان، و�سرقة البيوت غرفة غرفة في البلدة القديمة، 

وم�سادرة البلدية الأرا�سي لم�سلحة ما ي�سمى 

''تح�سين'' الطرق والموا�سالت في القد�س، واإلغاء خط 

با�سات معين من بلدة معينة، اأمور كلها تروي ق�سة 

الحياة اليومية للفل�سطينيين ولفل�سطين.

اإن تكنولوجيا الحتالل التي تعمل على �سبط 

الحياة اليومية الفل�سطينية، وتكنولوجيا ال�سيطرة 

ع اأو 
ّ
ه وتكبح وتقّل�س وتبعثر وتو�س

ّ
التي تدير وتوج

تلغي حياة الإن�سان، عملت، كما اأ�سارت ال�سهادات 
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