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 رأ"

 

 متخمون +االحتالل

 خلدون محمد

 

ارس عاد%َّاتك ن تمأنت هنا ال %مDن لك أإن أ?س= تعر>ف للح%اة الطب%ع%ة تحت االحتالل، أنها غیر طب%ع%ة! ف

نسان العادX، في أX مDان آخر من هذا العالم. واألمثلة على هذه القاعدة ال تكاد الح%ات%ة Dما %مارسها اإل

یوم%_ا. وال ?أس للتعر>ج على ?عضها لتعر>ف من هم خارج اخت?ار الح%اة تحت االحتالل... تحصى، فهي تتناسل 

ول%س أX احتالل، إنه االحتالل االستعمارX الصهیوني اإلحاللي التوراتي، الذX له طا?عه وأنماطه وأسالی?ه 

 وطرائd تحDمه التي تمیزه عن غیره من االحتالالت التي عرفها التار>خ الحدیث.

ي ثمانین%ات القرن العشر>ن، وأثناء االنتفاضة األولى، Dان الطالب الجامعي الذX تستغرق مدة دراسته في ف

ر سنین أو أو عش يمحظوًظا، مقارنًة ?آخر>ن %مDن أن تستغرق دراستهم ثمان دُّ ال?Dالور>وس ست سنوات، ُ%ع

أكثر، وال یتوقف ذلك على سنوات االنقطاع القسرX التي %مDن أن %مضیها الطالب في االعتقال، وٕانما ?سبب 

اإلغالقات المنهج%ة المتكررة التي Dانت تتخلل الفصول الدراس%ة، ?عضها Dان لشهر أو لشهر>ن وأح%اًنا ألرuعة 

 لخمس سنین متصلة!أشهر، وفي االنتفاضة األولى استمر اإلغالق 

أما في أ%امنا هذه، ف%ستغرق وقت وصول الطالب من مدینة القدس المسّجل في جامعة بیرز>ت التي ت?عد عن  

 – 30) ساعات، في حین أنها Dانت سا?ًقا (قبل ثالثة عقود) تستغرق D4 - 5م فق=، أقل من ( )30(منزله 

بإجراءاته -عبورها یوم%_ا، "معبر قلند%ا"، الذX %ش?ه  دق%قة فق=. ومن بین المعابر اإلج?ار>ة التي عل%ه 40

جموعة رق عنها ?شيء، ومثله تتناثر متالمعابر الدول%ة، ال %ف -وشرو� عمله وأنظمة حراسته والفحص األمني

معابر "دول%ة" في المفاصل الس%اس%ة في الضفة الغرu%ة: حوارة، الكونتینر، بیت سیرا، ترقوم%ا، الظاهر>ة، 

وألX سبب جانبي وطار�، %غلd المعبر، ورuما %ص?ح  ،ج?ارة، نعلین... إلخ، وفي مثل هذه المعابر الج?عة،

میدان رما%ة قد یذهب ضحیته عابر سبیل تصادف وجوده في المDان الخطأ وفي الوقت الخطأ، ورuما %Dون 

 ضحیته ذلك الطالب!
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 استثنائ%ة وغیر طب%ع%ة، فقد %أتي "الطلd" ومن عادّ%ات ناس ما تحت االحتالل، أن النساء َیِلدن في ظروف

إلحداهن، وتبدأ عمل%ة اإلنجاب أثناء بدء اقتحام المDان وٕاعالن منع التجول ف%ه، فتنجب إما داخل س%ارة النقل، 

أو على أحد الحواجز، أو رuما في ظل شجرة، هذا إذا Dانت الوالدة محظوظة ولم تلdَ حتَفها، و%ش%ع تار>خ 

 >نسب إلى هذه المناس?ة أو تلك.م%الد Dثیر>ن و 

وال ?أس أن أذDر هنا، حادثة حول عاد%ات االحتالل "الطب%ع%ة" في استثنائیتها وال طب%عیتها. ذات مرة صادفت 

زم%ًال مس%ح%_ا Dان معي على مقاعد الجامعة (وهو الیوم أكاد%مي مرموق)، ولم أره منذ سنین، وفاجأني عندما 

وعندما سألته عن فقده إلحد� عین%ه الزرقاو>ن الجمیلتین (فهو من نسل أّم أسDتلند%ة)  ،اإلسالم أخبرني ?اعتناقه

أخبرني أنه أصیب برصاصة مطاط%ة بینما Dان خارًجا من صالة الجمعة في ?احات المسجد األقصى الم?ارك. 

 ن هللا أراد اخت?ار إ%مانه!إوDان مما قاله معقً?ا: 

هم، وتهدر أمالكهم وأعمالهم وأوقاتهم، ألنك هناك تق?ع تحت ءحیواتهم وأعضاهDذا %فقد اإلنسان في ?الدنا 

االحتالل. االحتالل الذX تختل معه الح%اة. فاالحتالل ?اختصار هو تلك الدّواسة الضخمة التي تفرمل حرDة 

ل%ه ح%اته ع شعب ?أكمله، تمنعه من التطور وتحجز طاقاته وتقهر تطلّعاته وتقتل طموحاته، واألخطر أنها تفسد

 ومع%شته.

ترت?= ?االحتالل أمراض وأعراض وهجنة وتشوهات وفوضى نمو، لكن عندما %ص?ح هذا االحتالل مزمًنا Dما 

هو عل%ه حالنا في فلسطین، و%ص?ح فعله وتأثیره متصاعًدا %ضرب Dل عصب من أعصاب الشعب أفراًدا 

كّرش اتها ?الضغ=، ذلك الضغ= الذX %ش?ه حال المتوجماعات، فإن عوامل التراكم التي تفعل فعلها تأخذ متوال%

الممتلئ ?طنه ?أصناف شتى من األطعمة القاعد%ة والحامض%ة الثخینة التي یثیر اجتماعها في الجسم شتى 

أصناف الضیd واإلع%اء وخروج الغازات من Dل منافذ الجسم ?ما فیها فتحات الرأس، وفي مثل هذه الحالة 

ًعا ودوراًنا ودوخاًنا وضوجاًنا، لتصل ?المصدور بها أعتاب النفث "فال بد للمصدور تطّوح أعراض التخمة صدا 

 أن ینفث"!

فنحن المتخمون بهذا االحتالل وصلت تخمتنا حدود اكتمالها لمرة جدیدة أخر�، فلطالما فاض بنا اإلناء، 

 وأخرجنا ما في جعبتنا من أحماض ولهیب وغضب، في ثورات وانتفاضات سا?قة.

اءت الصور المثیرة والصادمة التي صاحبت مقتل الشهیدة شیر>ن أبو عاقلة، سواء عند اغت%الها أو في لقد ج

 –هم الحادثة الذین قرuت –إفساد حزن عائلتها أو في االنقضاض على موDب تشی%عها ل%عطي فDرة لل?عیدین 
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ا و?ما صل لشیر>ن %حدث یوم%_ عن حجم تخمتنا ومحنتنا وال طب%عیتنا في ظل هذا االحتالل المتطاول، فما ح

هو أنDى وأ?شع، ولكن رuما Dان لمقتل صحاف%ة صاح?ة حضور متشا?ك مع جمهورها، على مد� رuع قرن أثر 

الصدمة لكثیر>ن في هذا العالم، أما عن الشهداء أشبهاها من غیر المشهور>ن فإن الصدمة تطال مح%طهم 

ا%ة، نفقائها الوش%ك، فDل اإلرهاصات تؤشر إلى لحظة النهااب وuیئتهم. وها هي تتراكم صدماتنا التي تدق أبو 

 نها%ة هذا العذاب وهذا الفساد وهذا الظلم وهذا الجور والعدوان. 

المواد المنشورة في موقع مر;ز القدس للدراسات تعّبر عن آراء ;ّتابها وقد ال تعّبر +الضرورة عن  •

 رأJ المر;ز.

	


