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الغرائبية بح�سب �سيغموند تحيل 

فرويد اإلى حالة ملتب�سة تنتج 

من تداخل غير الماألوف بالماألوف، الأمر 

الذي يخلق واقعًا يترك وقعًا غريبًا. 

الغرائبية. اإذاً، هي �سعور داخلي يباغتنا باأن 

هناك �سيئًا مخيفًا، لكنه ماألوف في الوقت 

نف�سه؛ �سيء يحمل ازدواجية متناق�سة 

كح�سور المخيف في الأمان، والمثير 

لال�سمئزاز في الجميل، والهجران في بيت 

العائلة الحميمي. اإنه ح�سور ال�سيء ونقي�سه 

كح�سور الحي في الميت، والميت في الحي. 

بهذا المعنى، كان اقتحام اأحياء رام اللـه 

المتكرر في كانون الثاني/يناير من طرف 

قوات الحتالل الإ�سرائيلية في و�سح النهار، 

وو�سط زحمة المدينة العتيادية والناب�سة 

بالحياة بمثابة ت�سلل لـ ''المفاجئ'' والمهدد 

والعنيف اإلى قلب الم�سهد الحميمي، وهدم 

متعمد لجدران الوهم ال�سفافة التي اأحاطت 

بالمدينة التي تمتر�ست في داخلها كي ل تراه.

لنبداأ بتو�سيح مهم قبل ال�ستر�سال كي ل 

ي�ساء فهم المق�سود: جي�ش الحتالل 

الإ�سرائيلي يدخل رام اللـه ب�سكل اعتيادي، 

وحين يخرج يتمتر�ش في مواقعه المح�سنة 

على بواباتها التي و�سعها عند الجهات كلها؛ 

بوابات يو�سدها ويفتحها وفق مزاجه. 

البوابات التي ت�سمى حواجز في اللغة الأمنية 

''النظيفة''، تقع على بعد عدة مئات من الأمتار 

هنيدة غامن*

تاأمالت يف االقتحامات املتكررة لرام اللـه:

جزيرٌة و�سَط هاويٍة

ـ عا�سمة ال�سلطة  تكثفت في الفترة االأخيرة االقتحامات االإ�سرائيلية لمدينة رام اللـهـ 

الوطنية الفل�سطينية ــ واإن كانت لم تتوقف منذ اجتياح المدينة في عملية ''ال�سور 

الواقي'' في �سنة 2002، في عهد حكومة اأريئيل �سارون. وقد ت�ساعد تكثيفها اأخيراً، 

وانتقل من حّيز الليل الذي ي�سي بمحدودية العملية كالقيام باعتقال اأو تدمير منزل، 

اإلى �سوء النهار، معلنًا اأن كل َمن هم في المكان باتوا هدفًا م�سروعًا لع�سكر االحتالل.

* باحثة في علم الجتماع ال�سيا�سي، والمديرة العامة 
للمركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية/مدار.
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بين التمظهر الفج لالأبارتهايد وخطاب 

الأمن الذي يحجبه، يتم اإعادة تغليف حواجز 

الف�سل وجدار الف�سل والطرق المف�سولة 

والقانون المزدوج بلغة نظيفة تثابر على نزع 

اأي اإ�سارة اأو دللة عن�سرية، وتعمل على 

اإلبا�سها لبو�ش الأمن والحاجة اإلى حماية 

حياة المهددين من المواطنين الذين لم يعد 

�سار اإليهم ب�سفة م�ستوطنين )منعًا للتمييز 
ُ
ي

�سدهم(، ومن اأجل �سمان حقهم في الحياة. 

�سمن هذه ال�سيرورة تحول الأمن اإلى ناظم 

ر من خالله اأي ممار�سة 
َّ
عن�سري متخفٍّ يمر

بلغة نظيفة. فالف�سل ل يتم لأ�سباب عرقية، 

مثلما حدث في جنوب اأفريقيا مثاًل، بل 

لأ�سباب اأمنية مح�سة؛ غير اأن هذه الأ�سباب ل 

تنتظم اإّل وفق ناظم وحيد: يهودي اأو عربي، 

فاليهودي لديه الحق كله في الأمان، بينما 

ا الأمن، فذات بال 
ّ
العربي هو م�سدر التهديد، اأم

�سياق، وجوهر اأنطولوجي مجرد، اذ ل يوجد 

احتالل ول ا�ستعمار ول حقوق وطنية م�سلوبة 

من وجهة نظر اإ�سرائيلية، فهذه الحقوق مجرد 

اأقنعة للعنف الفل�سطيني البدئي الذي ل حل له 

اإّل في ح�سره خلف البوابات والجدار.

ولأن الأمن هو قناع الأبارتهايد الذي 

ق ممار�ساته من 
ّ
يرتديه الم�ستعِمر وي�سو

ز 
ّ
خالله، فاإنه يهدف اإلى اإخ�ساع اإدارة الحي

وال�سكان والوقت وفق مبادىء ت�سعى للنجاعة 

ل للم�سهدية، وللف�سل ل لالحتكاك والختالط؛ 

فالقمع المبا�سر لي�ش هو الهدف، بل الإدارة 

البيروقراطية العقالنية التي يمثلها المن�سق 

وموظف الإدارة المدنية والجنود الذين 

يحر�سون الطرق خارج المدن والبوابات التي 

على اأطرافها. غير اأن هذا الف�سل ل يعمل في 

اتجاه واحد، بل في اتجاهين تولدا من رغبات 

مت�ساربة، اإّل اإنهما انتظما على هديه، 

من بنايات المدينة، ولي�ش غريبًا اأن تكون 

النكتة المتداولة في رام اللـه اأن ال�سيارات ل 

ن �سي�ستخدمها 
َ
يوجد فيها غيار ثالث لأن م

�سيرتطم بجندي.

اإذاً، لم يكن اجتياح اأحياء رام اللـه م�سهداً 

ا�ستثنائيًا ول حدثًا مفارقًا قط، لكنه مع ذلك 

كان مربكًا لأنه جزء من معمارية 

''الأبارتهايد اللزج'' في ال�سفة وغزة. 

الأبارتهايد اللزج على عك�ش الأبارتهايد 

الكال�سيكي في جنوب اأفريقيا، ي�سّلم نف�سه 

للناظر عبر تمظهراته على الأر�ش، وتجلياته 

المادية وممار�ساته المبا�سرة، وفي الوقت 

نف�سه، �سعيه المثابر لالمتناع من اإعالن نف�سه 

كمًا موؤ�س�سًا على العرق وقوانين العرق، بل 
ُ

ح

اإنه بدًل من ذلك ي�سوق منظومته بلغة اأمنية 

و�سيا�سية نظيفة. ويتجلى الأبارتهايد فعليًا 

في �سبكة الطرق المف�سولة عرقيًا بين اليهود 

والعرب، وفي الالفتات التي تحّذر 

الإ�سرائيليين من الدخول اإلى المناطق 

الفل�سطينية، وفي البوابات المن�سوبة على 

مداخل المدن والقرى، وفي الأرا�سي 

الم�سادرة من �سكان البلد لأغرا�ش الدولة، 

وفي الم�ستعمرات التي ت�سيطر على الأرا�سي 

الفل�سطينية وت�ستغل مواردها، وفي وجود 

منظومَتي حكم للتعامل مع الفل�سطينيين 

والم�ستعمرين. لكن تعبيرات وتمظهرات 

الأبارتهايد هذه، وعلى الرغم من فجاجتها 

وو�سوحها، محاطة ب�سبكة خطابية تعمل بجد 

ومثابرة ل لتخفي تمظهرات الأبارتهايد 

المادية، فهي اأ�سطع من اأن ُتخفى، واإنما كي 

ت�سور الف�سل باعتباره حاجة اأمنية اإلى حفظ 

�سالم المواطنين اليهود ومالحقة ''الإرهاب 

الفل�سطيني'' �سواء الكامن الذي يهدد 

بالنبعاث، اأو المتفجر في حالة المواجهات.
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والمعاقبة. وبما اأنه يعمل بمنطق الأمن 

الناجع، فقد اكتفى بالوجود المحدود على 

البوابات، م�سّلمًا بع�ش الحواجز لل�سركات 

الأمنية الخا�سة، ومحكمًا قب�سته على 

الم�ساحات الوا�سعة الممتدة بين المدن ليعيد 

هند�ستها بما يخدم ت�سهيل ال�ستيطان، 

والهتمام بحفظ �سالمة الم�ستوطنين واأمنهم، 

ومّد الطرقات الخا�سة بهم، واإغالق ال�سوارع 

اأمام الفل�سطينيين الذين يجري حب�سهم حرفيًا 

في قراهم ومدنهم اإن اأ�ساوؤوا الت�سرف، وذلك 

عبر اإغالق البوابات.

ه لالأمن 
ّ

ولأن النجاعة هي المنطق الموج

الذي يعني باخت�سار �سمان اأمن الم�ستوطنين 

الذين يحملون م�سروعًا �سيا�سيًا يهدف اإلى 

ال�سيطرة على اأكبر م�ساحة ممكنة من الأر�ش 

المحتلة، فاإن نظام الأبارتهايد ومنطق الف�سل 

ز، و�سارا مبداأ ناظمًا لكل �سيء 
ّ
تعّديا نظم الحي

بما في ذلك الوقت: فالليل هو م�ساحة الزمن 

المخ�س�سة لالحتالل للقيام بمهماته 

ا 
ّ
المتنوعة من اعتقال واغتيال وتفّقد وهدم، اأم

النهار فم�ساحة الزمن المخ�س�سة للفل�سطيني 

لعمله وان�سغالته وقرو�سه ومطاعمه. ومنطق 

الف�سل يقت�سي اأّل يلتقيا: الفجر برزخ فا�سل 

بينهما، مع بزوغه تكون الع�ساكر قد طوت 

ظلها وان�سحبت نحو قواعدها المح�سنة على 

اأطراف المدينة، وت�سحو المدينة على يوم 

عمل جديد.

الليل هو حجاب فا�سل بين وهم الجزر 

الحرة وحقيقة الحتالل الواقف على تخوم 

التجمعات الفل�سطينية وبينها. في ليالي �سنة 

2018، ُنفذ تحت جنح العتمة نحو 6434 

اقتحامًا في مدن وقرى ال�سفة، اعُتقل خاللها 

5538 �سخ�سًا، ودوهم 3361 منزًل. وفي رام 

اللـه وحدها جرى خالل �سنة 2018 تنفيذ 

وتقاطعا في لحظة �سكلت حاملته الرتكازية: 

اتجاه اإ�سرائيلي محمول على الأمن، لكنه 

ي�سعى لتحقيق م�سروع ا�ستيطاني مع تركيز 

الفل�سطينيين في مجمعات )محميات(، 

وفل�سطيني محمول على فكرة ت�سوير 

المحميات كجزر �سبه محررة، يجب العمل على 

تطويرها وال�ستثمار فيها وتطبيعها اإلى 

حدها الأق�سى بين اأ�سوار البوابات، مع ال�سعي 

لف�سل المدينة عن بوابتها رمزيًا، والبتعاد 

عن الحتكاك مع حر�ش البوابات. هكذا تورط 

الفل�سطيني ب�سكل غير مق�سود بتقا�سم اإدارة 

الف�سل باعتباره موقتًا واآنيًا، واجترح حيزاً 

متخياًل طبيعيًا من المدن وركز ب�سره عليها.

على م�ستوى الماكرو العام ت�سكلت طبقة 

رقيقة للحيز الم�سطور، بل الم�سظى: فهو، 

دار بمنطق الطبيعي في بحر 
ُ
فل�سطينيًا، م

ال�ستثناء الموقت، وهو اإ�سرائيليًا، محكوم 

بمنطق ال�ستثناء الأمني الموقت اإلى حين 

اإنهاء ح�سم الحل و�سكله لم�سلحة الم�ستعمرة. 

زان: الفل�سطيني الذي 
ّ
وعلى الأر�ش ارتفع الحي

يدار ذاتيًا حتى ا�ستكمال التحرر المرجاأ، 

دار اأمنيًا حتى تر�سيخ 
ُ
والإ�سرائيلي الم

الم�ستعمرة وتحويلها من ال�ستثناء اإلى 

القاعدة.

المدن التي يحمل مفتاحها الجندي 

الإ�سرائيلي هي جزر لحكم ذاتي، يديرها 

داخليًا جهاز بيروقراطي فل�سطيني منظم 

يعمل منذ اأو�سلو كاإدارة وطنية موقتة اإلى 

حين تحقيق الحل النهائي المرجاأ. اإّل اإن 

المحتل، واإن ان�سحب من الن�سغال باإدارة 

حياة الفل�سطينيين اليومية المبا�سرة المرتبطة 

بال�سحة والتعليم والنظافة والأمن الداخلي، 

فاإنه نظم �سيطرته اأمنيًا من خالل �سبكة 

الحواجز والبوابات واآليات المراقبة 
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الأبارتهايد تجمد ب�سكل �سوريالي داخل 

المدينة حين انهار ب�سكل �ساخر جدار الف�سل 

بين الليل والنهار، وبين تخوم المدينة وقلبها، 

وا�ستبك الجندي مع ابن المدينة، لكن الجدار 

انهار اإلى الداخل في م�سهد بالغ الدللة.

يقال اإن رام اللـه وهم ي�سطع ويعمي الب�سر 

عن روؤية الحال، والوهم لي�ش بال�سرورة 

�سطحًا بال عمق اأو مجرد �سورة لق�سرة، بل له 

معماره الخا�ش اأي�سًا، المبني على رغبة 

الإن�سان الأ�سا�سية في الطماأنينة. وحين تقيم 

فقاعتك في وهم في ظل الحتالل، فاأنت تجد 

طريقتك الخا�سة لاللتفاف على ثقل الحياة 

اليومية وحالة الطوارىء اللذين تحول مع 

الأجيال اإلى موروثنا الم�ستمر.

الوهم الفل�سطيني لي�ش وعيًا كاذبًا بمفهوم 

مارك�سي، ولهذا فاإنه غير قابل للك�سف. الوهم 

د 
ّ

منَتج واٍع م�سنوع عن �سبق اإ�سرار وتر�س

لجتراح زمكان مواٍز للحياة يمكن الن�سراف 

فيه اإلى الحب والكره والعمل والملل، وتجنب 

اللقاء مع عنف الحتالل اليومي. هو جدار 

�سفاف بين عنف باطون الحاجز والبوابات 

المغلقة الممتدة على اأطراف المدينة، وبين 

ظالل البيت وال�سارع والمدر�سة والمكتب 

والمقهى؛ بين العتيادي وال�ستثناء حتى لو 

كان العتيادي جزيرًة و�سَط هاويٍة.

م الوقت اأعطى المدينة حقها في �ستر 
ُ

تقا�س

مهانتها الليلية، ذلك باأن العيون المغم�سة 

ا ل تريد، كم�سهد ال�سرطة 
ّ
تغلق باب وعيها عم

المحلية وهي تن�سحب من مناطق القتحام 

نحو مقارها، و�سمت المباني الحكومية 

الكامل، في مقابل م�سهد الجيبات الإ�سرائيلية 

وهي تجوب ال�سوارع بال اأي رادع.

في 10 كانون الأول/دي�سمبر 2018، في 

�ساعات ما بعد الظهر، تتوارد الأنباء باأن 

836 عملية اقتحام اعُتقل فيها 854 �سخ�سًا، 

واحُتجز 156 �سخ�سًا، كما تمت مداهمة 447 

منزًل.1 اأغلبية هذه القتحامات والعتقالت 

ُنفذت في �ساعات الليل المتاأخرة، غير اأن 

النا�ش في المدينة اعتادوا اأن يغ�سلوا وجوهم 

في ال�سباح، ويرموا باأخبار القتحامات اإلى 

�ساحة وعيهم الخلفية، ويتجاهلوها حتى 

�سغرت وتقل�ست اإلى حجم خبر عادي ل يثير 

ف�سوًل اإّل في حالت قليلة. لقد �سارت 

القتحامات الليلية تخ�ش الليل، وتذوب في 

طبقاته العميقة المظلمة، وتتال�سى مع �سوء 

ال�سباح. ومع بدء النهار ين�سرف كل اإلى عمله 

وان�سغالته، وينغم�ش في تف�سيالت يومه.

واإذا كان الليل يعمل بمنطق الحجب 

وال�ستر والتخفي، فاإن النهار يعمل وفق منطق 

الك�سف والت�سريح والعالنية. ولذلك فاإن 

القتحام بانتقاله من حيز العتمة اإلى حيز 

ال�سوء كان مربكًا وغرائبيًا، لأنه اأوًل، اأخّل 

بتقا�سم الوقت واأربكه؛ ثانيًا، خلط الحدود بين 

تخوم المدينة وقلبها؛ ثالثًا، خلخل وهم الجزر 

الموازية خارقًا حدودها ال�سفافة.

على عك�ش القتحامات المتتالية للمدينة، 

والتي كانت تجري في الليل اأغلب الأحيان، 

�سهدت رام اللـه في كانون الأول/دي�سمبر 

2018 وكانون الثاني/يناير 2019 �سل�سلة 

اجتياحات متتالية �سبه يومية في و�سح 

النهار، طالت كل يوم حيًا من اأحياء المدينة، 

وا�ستمرت كل مرة عدة �ساعات تالها ان�سحاب 

للجي�ش وهدوء في �ساعات الليل.

ز ارتبكا، 
ّ
م الحي

ُ
م الوقت وتقا�س

ُ
تقا�س

فالعتمة لم تعد للع�سكر، ول النهار للمدينة. 

انتقل الجندي من الحاجز اإلى المكاتب يفت�سها 

والحوانيت يفكك كاميراتها؛ وقف و�سط 

ال�سوارع في و�سح النهار واأطلق �سالحه؛ 
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مئات الجنود انت�سروا في اأزقته، و�سط اإطالق 

نار كثيف. كما نقلت الأنباء عن �سهود عيان 

اأن الجنود احتجزوا نحو 500 �سخ�ش من 

اأطفال ون�ساء وم�سّنين في ملعب البيرة، ثم 

نقلوا جزءاً منهم اإلى مباني المدر�سة، ولحقًا 

جرى نقل ما يقارب 100 �سيدة وطفل اإلى 

مقر جمعية الهالل الأحمر.4

�سوت انفجارات وحالة توتر �سادا المدينة، 

وكان على ال�سكان المرتبكين اأن يح�سموا 

اأمرهم: هل ير�سلون اأولدهم اإلى المدار�ش؟ هل 

يذهبون اإلى العمل؟ كيف يمكن؟ مر بع�ش 

الوقت من دون اأن يتخذ اأحد قراره حتى جاء 

قرار اإلغاء المدار�ش، يبدو اأن الواقع اأقوى من 

محاولة تجاهله.

قرابة العا�سرة �سباحًا هّز �سوت انفجار 

�سخم المدينة كلها؛ اإنها محاولة اأولى فا�سلة 

لهدم بيت اأم نا�سر، وخبر هام�سي في اأحد 

المواقع عن امراأة ياأتيها المخا�ش في 

�سر فيها الن�ساء والأطفال، 
ُ

المدر�سة التي ح

واأنها و�سعت مولودها تحت ح�سار بنادق 

جنود يهو�سوع بن نون!!! على �سدى بيت 

هدم و�سرخة وليد جديد كبرت المدينة يومًا! 
ُ
ي

وما ف�سل في التفجير الأول اأعيد ثانية، �سوت 

انفجار اآخر هز المدينة، البيت تهدم! اأنهى 

الع�سكر مهمتهم وان�سحبوا، المخيم لملم نهاره، 

المدينة عادت ترتب يومها، وفي المدينة �سقط 

ثقل مالأ ف�ساء المكان!

توقفت القتحامات بعد ذلك لبع�ش الوقت، 

فظّن اأهل المدينة اأنهم �سيعودون اإلى تقا�سم 

الوقت والمكان مع الحتالل مثلما كان: 

للجي�ش الليل، ولأهل المدينة النهار. لكن 

القتحامات عادت وتجددت في 7 كانون 

الثاني/يناير 2019، وكانت مدينة البيرة 

م�سرحًا لها هذه المرة. ففي الفجر، وعقب 

قوات الجي�ش الإ�سرائيلي اقتحمت اأحياء 

الم�سايف في المدينة: ارتباك وتخوف يخرج 

من �سفحات التوا�سل الجتماعي ل�سكان 

ثها اآخرون؛ 
ّ
الحي، ونكات وروح فكاهة يب

الأخبار تتتالى عن توغل الجي�ش في الحي 

وال�سوارع الرئي�سية القريبة، ثم اإعالن وبّث 

مبا�سر عن اقتحام الجي�ش لمقر وكالة الأنباء 

والمعلومات الفل�سطينية )''وفا''(2 في رام اللـه؛ 

ال�سحافيون العاملون اأُدخلوا اإلى غرفة، بينما 

الجي�ش كما يبدو، كان يفكك بع�ش الكاميرات، 

وحول المقر اندلعت مواجهات بين ال�سبان 

والجي�ش الذي ان�سحب لحقًا قرابة العا�سرة 

م�ساء.

في الحقيقة كان العتقاد اأن هذا حدث 

ا�ستثنائي، واأن ل مجال للتفكير في اأنه 

�سيتكرر، فرام اللـه في النهاية، مدينة ذات 

مكانة خا�سة �سيا�سيًا، اإذ اإنها ت�سم مباني 

الوزارات والموؤ�س�سات الحكومية والدولية كافة.

لكن القتحام تكرر في اليوم التالي في 

المنطقة نف�سها، وترّكز في اليوم الذي تاله، 

 
ّ
في محيط وزارة المالية، وبالقرب من مقر

جهاز ال�ستخبارات.3

وفي 15 كانون الأول/دي�سمبر، اقتحمت 

قوات كبيرة من جي�ش الحتالل مخيم 

الأمعري، فار�سة ح�ساراً عليه، وتمركز هذا 

الجي�ش داخل المخيم، وفي اأحياء رام اللـه 

والبيرة المتاخمة له. بداأ القتحام في �ساعات 

الليل المتاأخرة وامتد اإلى ال�سباح؛ المواقع 

الإخبارية اأفادت باأن الهدف هو هدم بيت اأم 

نا�سر اأبو حميد، وهي اأم ل�سهيد واأربعة �سجناء 

محكومين موؤبد، و�سبق اأن ُهدم بيتها مرتين 

في �سنَتي 1994 و2003.

تحدثت الأنباء عن اأن قنا�سة الحتالل 

اعتلوا اأ�سطح عدد من المنازل في المخيم، واأن 
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قوات الجي�ش اإلى �سارعنا اأم ل. بع�ش اأ�سوات 

القنابل ال�سوتية يتناهى اإلى اآذاننا، ونحن 

ن خجلنا من اإبداء قلق غير م�سبوط انكببنا 
َ
كم

على العمل، نمار�ش عملنا باعتيادية كاذبة. 

اأج�سادنا متاأهبة واآذاننا معلقة على الخارج 

تلتقط الأ�سوات، وتت�سيد اأ�سوات القنابل 

والر�سا�ش. خرجنا من مكاتبنا في الرابعة؛ 

الجي�ش زاد في توغله وتمتر�ش تمامًا في 

ال�سارع المحاذي لمقر رئا�سة الحكومة، على 

مقربة من المجل�ش الت�سريعي؛ ال�سارع تحول 

اإلى �ساحة مواجهة حقيقية، وقد ا�ستمرت 

المواجهات حتى ال�ساعة الحادية ع�سرة تقريبًا 

قبل منت�سف الليل.

مر يومان هادئان ونحن ننتظر القتحام 

المقبل الذي لم يخذلنا فجاء في 12 كانون 

الثاني/يناير 2019. هذه المرة و�سلت قوات 

ار المنارة في قلب رام اللـه؛ 
ّ
الحتالل حتى دو

ار في �ساعات الم�ساء الأولى 
ّ
و�سلت اإلى الدو

 بالحياة؛ اندلعت المواجهات 
ّ
وهو ل يزال يعج

بين ال�سبان وقوات الحتالل التي اأطلقت 

قنابل الغاز الم�سيل للدموع والر�سا�ش 

المعدني المغلف بالمطاط. اأ�سوات اإطالق 

الغاز والر�سا�ش توزعت على البيوت كافة. 

عت اقتحامها اإلى اأحياء 
ّ
قوات الحتالل و�س

اأُخرى في رام اللـه �سملت حي عين منجد ورام 

اللـه التحتا، وتمتر�ست بالقرب من مبنى 

البلدية، وحولت �سارع المقاهي في المدينة 

اإلى ما ي�سبه �ساحة حرب.

تحولت المدينة اإلى �ساحة ارتباك اختلط 

نهارها بليلها ووهمها بحقيقتها؛ الجنود 

المدججون بال�سالح �ساروا يدخلون المدينة 

ب�سكل متواتر ومن دون موعد وا�سح، و�سط 

النهار، حين تكون الموظفات والموظفون في 

مكاتبهم، والأطفال في مدار�سهم. يقتحم 

اإطالق الر�سا�ش على �سيارة م�ستوطن بالقرب 

من حاجز المحكمة ''بيت اإيل''،5 عاد التوتر 

والرتباك يخيمان على الأجواء وي�ستوطنان 

اأج�ساد ال�سكان.

يقع المركز البحثي الذي اأعمل فيه في حي 

الم�سيون؛ قلت لن ي�سلنا الجند. في العا�سر 

من كانون الثاني/يناير و�سلت اإلى عملي 

كعادتي مبكرة، قلت هذا حي مح�سن، ولن 

يجروؤ الجنود على الدخول اإلى حي الوزارات 

حيث مقر الحكومة والمجل�ش الت�سريعي. طبعًا 

اأخطاأت.

في تلك الأثناء، و�سلت زميلتي اإلى العمل 

متاأخرة ن�سف �ساعة. كانت ترتجف وت�سحك 

في محاولة منها كما يبدو ل�ستيعاب 

�سدمتها، قالت: ''الجي�ش موجود في ال�سارع 

القريب، وعجقة ال�سير خانقة. لقد ظننتهم 

 بيدهم 
ّ
�سرطة فل�سطينية، فقد اأ�ساروا اإلي

وباأدب كي اأخفف من �سرعتي، وحين اقتربت 

منهم راأيت علم اإ�سرائيل، ففهمت اأنهم جي�ش 

اإ�سرائيلي... �سدمني الم�سهد، يا اإلهي، الأمر ل 

يكاد ي�سدَّق.''

ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا هي 

�ساعة الذروة في حي الم�سيون، اإذ يتوافد 

الموظفون اإلى العمل في مكاتب الوزارات 

ورئا�سة الحكومة والمكاتب ال�سحافية 

الأجنبية، ف�ساًل عن اأن الحي ي�سم اأهم 

الفنادق في رام اللـه. الجي�ش تمركز على بعد 

ب�سع مئات من الأمتار من المنطقة التي يطَلق 

عليها ا�سم ''المربع الأمني الفل�سطيني''، 

والأخبار المتتالية تفيد باأن الجي�ش يقوم 

باقتحام بع�ش المحال ومعاينة الكاميرات، 

ويبدو اأنه اأي�سًا ي�سجل اأرقامها لي�ستخدم 

تقنية المراقبة عن بعد لحقًا. كل ب�سعة 

دقائق كنا نطل من ال�سباك لنرى هل و�سلت 
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لجئًا يغم�ش يومه باألم فقدان البيت، وينتظر 

اها الحتالل 
ّ
العودة اإلى قريته التي �سو

بالأر�ش. لم يحدث اأن التقيت به من دون اأن 

يذكر بلدته، ومن دون اأن ي�ستذكر اأهلها وما 

حل بهم، وقبل عامين ذهبنا معه لزيارة 

اأطالل القرية: هنا بيت فالن، وهنا التينة، 

وهناك المغارة، وهذا بيتنا؛ عّدد اأ�سماء التالل 

ف اإلى بقايا المقبرة.
ّ
المترامية والبئر، وتعر

الآن، وهو يعي�ش نزع حياته الأخير، وقف 

على باب النهاية يودع العالم، وترافقه دموع 

اأحبته واأ�سوات القنابل والر�سا�ش. كان 

الم�سهد تكثيفًا لزبدة التجربة الفل�سطينية منذ 

النكبة حتى اليوم: طفولة في بيت جرفه 

الحتالل، وموت على �سدى �سمفونية 

الر�سا�ش.

2 ــ عن حتويل املعاناة اإىل خزي

قبل اأن تبداأ �سل�سلة القتحامات لرام اللـه 

والبيرة بعدة اأ�سابيع، جمعني لقاء عمل 

بدبلوما�سي اأجنبي من ال�سف الثاني لإحدى 

ال�سفارات الأوروبية في فل�سطين. تحدثنا عن 

الو�سع الفل�سطيني وفر�ش اإنهاء الحتالل. 

قال لي ب�سراحة م�سوبة بالخجل، اإن النا�ش 

في بلده مّلوا من ال�سكوى الفل�سطينية، ول 

يريدون اأن ي�سمعوا اأكثر عن معاناتهم، 

وو�سف لي ردة فعل وزيرة من بلده زارت 

�سلوان، وذلك بعد اأن تم ا�سطحابها لالطالع 

عن قرب على معاناة ع�سرات العائالت 

المهددة بالطرد من بيوتها من جانب 

ال�سلطات الإ�سرائيلية. وكانت المحكمة 

الإ�سرائيلية قد حكمت لم�سلحة جمعية اإلعاد 

ال�ستيطانية التي تنوي هدم البيوت واإقامة 

حديقة مكانها ت�سمى حديقة داود، حيث 

عتقد'' اأن داود ملك مملكة يهودا اأقام هناك 
ُ
''ي

 بثقة 
ّ
في غابر الزمان. الدبلوما�سي نظر اإلي

الع�سكر المدينة ويبّث الفو�سى، وفي الم�ساء، 

والمدينة تعج بالحركة، يتمو�سع في �سوارعها 

الأ�سا�سية، مطلقًا نيران اأ�سلحته ل�سّد ال�سباب 

الذين تجمعوا في مواجهته. واإذا كان ''اأثر 

الفرا�سة ل يزول''، فاإن اأثر الر�سا�سة يخد�ش 

الروح وال�سمت وي�ستقر في قاع المكان؛ 

مدينة باأكملها وقفت على عتبة النتفا�سة 

الأولى؛ اإح�سا�ش غريب لّفها، كاأنها رام اللـه 

في �سنة 1987. الزمن بدا كاأنه �سل اتجاهه 

وعاد اإلى الما�سي من جديد، لكن المباني 

الحكومية ال�سيادية كانت تقف و�سط الم�سهد 

تر�ش الماء على الوجوه: نحن في �سنة 2019.

�سبعون عامًا من النكبة والمعاناة 

والن�سال وما زال الفل�سطيني مك�سوف الظهر 

بال اأي حماية، متروكًا لمواجهة م�سيره 

وحيداً.

م�سهدان على هام�ش االقتحامات

1 ــ حياة عادية

في ليلة العا�سر من كانون الثاني/يناير، 

واأ�سوات المواجهات تهز المدينة والجي�ش 

يتمركز في الحي القريب من بيتنا، ات�سل 

زوجي ليخبرني اأن قريبنا اأبو العبد في حالة 

�سعبة، ويبدو اأنه في حالة النزع الأخير. 

خرجت م�سرعة من البيت لأكون مع العائلة 

التي يال�سق بيتها بيتنا. واأنا اأنزل الدرج 

كانت اأ�سوات قنابل ال�سوت والغاز 

والر�سا�ش كثيفة، والتوتر ي�سود المدينة 

باأكملها. وقفت ثواني على عتبة البيت؛ 

اأ�سابتني لحظة رعب حقيقية. اأبو العبد خرج 

من قريته اأبو �سو�سة حين كان في الخام�سة 

من عمره،، لكن اأطياف قريته لزمته في 

حياته كلها. ُقذف طفاًل اإلى الخيمة، وعا�ش 
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ال�ستعمار على جبروته ل يت�سكل بفعل 

ر اأي�سًا 
َ
الم�ستعِمر وحده، بل بتفاعل الم�ستعم

معه، وباختياره اأدوات مقاومته، ونحن 

اأخطاأنا كثيراً؛ اأحيانًا كنا دوغمائيين حين 

كان علينا اأن نكون مرنين، واأحيانًا كنا 

مرنين حين كان علينا اأن نت�سلب كال�سخر.

لكن اأن يقول لي الدبلوما�سي الأوروبي 

مللنا من بكائكم! كان في الأمر اأكثر من 

مهانة ما زلت غير قادرة على ا�ستيعابها، 

واإمعان في التنكيل اإلى درجة تحويل المعاناة 

اإلى م�سدر خزي وعار، ومثار لالمتعا�ش. هذا 

ل يعني اأن المعاناة مفخرة اأو اأن الت�سكي هو 

راأ�ش مال، لكنه عر�ش حال لواقع مو�سوعي 

تع�ش ُدفع فيه الفل�سطيني دفعًا من طرف 

المحتل اأوًل، والدول الحليفة له، اإلى حافة 

الياأ�ش، وكاد اآخر ذرات الأمل ي�سقط من يده 

اإلى الهاوية.

حدث هذا اللقاء قبل عدة اأيام من موجة 

القتحامات المتالحقة لرام اللـه، كل يوم حي، 

وكل يوم مواجهات، وكل اقتحام م�سحوب 

برعب اأمهات على اأطفالهن في المدار�ش، 

وخوف من اأن يم�سهم �سوء. اجتياحات اإلى 

داخل الحارات التي ظن اأهلها اأن وجود 

الممثليات الأجنبية فيها اإلى جانب 

الموؤ�س�سات الدولية والعالمية هو بمثابة �سترة 

واقية اأو تعويذة للحماية، لكن الممثليات 

الأجنبية والموؤ�س�سات الدولية التي تمالأ 

المدينة مالأت فمها بالماء، واأزاحت ظلها عن 

المدينة وموؤ�س�ساتها، ولم ت�سدر حتى بيان 

عتاب.

هكذا يمكن اأن نلخ�ش الم�سهد اإذاً: غرباء 

مدججون بال�سالح يجوبون �سوارع المدينة 

التي عرف اأهلها تمامًا اأنها فقاعة في بحر 

الأبارتهايد، لكنها اختارت اأن تعي�ش وهمها 

وبرودة وقال: ''بكل �سراحة، لم تتعاطف 

الوزيرة مع العائالت. اأ�ساحت بوجهها 

بامتعا�ش وقالت هذا يكفي، نحن ل نريد 

مزيداً من ق�س�ش المعاناة وال�سكاوى.'' 

واأو�سح الدبلوما�سي كي ل يترك مجاًل لأي 

لب�ش: ''لقد ملوا الإ�سغاء لكم ولبكائياتكم، 

عليكم اأن تجدوا طرقًا جديدة لمخاطبة 

العالم.''

مثل ماذا؟ �ساألت.

ل اأعرف، اأجاب.

ا�ستذكرُت ب�سرعة بيني وبين نف�سي، الآليات 

التي ا�ستخدمها الفل�سطينيون منذ مئة عام 

واأكثر، قلت ربما فاتني �سيء: منا�سدات ناعمة 

للعالم، واأُخرى يائ�سة لم يلتفت اإليها اأحد؛ 

تظاهرات جماهيرية ومواجهات عنيفة ُقمعت 

بالحديد والنار؛ عمليات ع�سكرية وخطف 

�سمنا بعدها باأننا 
ُ
طائرات وتفجيرات و

اإرهابيون وقتلة ومجرمون؛ خطابات في 

ميت في �سلة المهمالت؛ 
ُ
الأمم المتحدة ر

انتفا�سة �سعبية انتهت بعملية �سيا�سية اأعادت 

تعريف المفاو�سات ب�سفتها عملية لنهائية؛ 

انتفا�سة م�سلحة انتهت بتدمير البنى التحتية 

كلها، وت�سفية الآلف من خيرة اأبنائنا، ثم 

اإعالن دولة لم يغير على الأر�ش �سيئًا؛ رف�ش 

لأي مقاومة عنيفة، وتن�سيق اأمني فاعل، 

انتهيا باأن تتحول مدننا اإلى �ساحة تجوال 

للجنود والحتالل، واأن يتفجر البناء 

ال�ستيطاني وينت�سر على ما تبّقى من �سظايا 

البلد.

ن يعتقدون اأن الحتالل لم يتغّذ 
ّ
ل�ست مم

على فعلنا وعلى تفاعلنا، فاأنا اأبعد من اأن 

ىء ذواتنا من هذا النحدار، ذلك باأن 
ّ
اأبر
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جدار الليل اإلى قلب النهار ومن تخوم المدينة 

اإلى قلبها؛ اإلى قلب الفقاعة التي تح�سن فيها 

�سكان المدينة كي ل يروا ب�ساعة الحتالل. 

دخل الع�سكر الفقاعة وتمتر�ش فيها مطلقًا 

الوهم على جدارها ال�سفاف.  

واعية كي تقتن�ش حياة طبيعية اإلى اأبعد حد؛ 

اأن تغم�ش عينها لياًل كي ل ترى القتحامات، 

واأن تفتحها نهاراً وقد فقدت ذاكرتها مختارة، 

لتن�سرف اإلى ال�سجيج والزدحام 

والن�سغالت الكثيرة. لكن الجنود خرجوا من 

املصادر
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والمعلومات الفل�سطينية )وفا(''، في الرابط التالي:

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=VZoh30a843854665896aVZoh30  
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