
ضخüسـ…‰خ0ָדְק
ألهخإلخطـخلَّخ?َق…تتـ‘ٌخ…خسـ‘‚مبָדְק

مد$نة قلق�ل�ة

قلق�ل�ة  الناس في  الخال�ة من  المعزولة  المغلقة والسوق  المحال  اإلنسان وسط  عندما �س�ر 
تخطر على البال فجأة حق�قتان مرتبطتان وشد�دتا األهم�ة هما: إغالق قلق�ل�ة بسبب جدار 
بعد  نكبة ١٩٤٨.   المد�نة خالل  بها  مرت  التي  والتجربة  اإلسرائ�لي،  العنصري  الفصل 
النكبة فقدت مد�نة قلق�ل�ة، التي كانت في ح�نها قر�ة ضمن محافظة طولكرم، ٤٠,٠٠٠ دونم 
العائالت  انفصال مئات  القر�ة في  فقدان حوالي ٨٠٪ من أراضي  أدى  أراض�ها وقد  من 
بعضها عن بعض حتى أصبح ال�وم حوالي ٧٠٪ من سكان قلق�ل�ة الجئ�ن لجأوا من المناطق 
المجاورة عام ١٩٤٨.  وتطورت قلق�ل�ة خالل الخمس السنوات الماض�ة وأصبحت إحدى 
المحافظات األساس�ة، والمصدر الزراعي األساسي في الضفة الغرب�ة بال١٢,٥٠٠ دونم 
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المتبق�ة من أراض�ها.  �عد جدار الفصل العنصري الذي �عمل على مصادرة أكثر من نصف األراضي الزراع�ة في 
المد�نة الخطوة النهائ�ة المكملة لس�اسة وممارسات الحكومة اإلسرائ�ل�ة في مصادرة األراضي الفلسط�ن�ة وإجبار 

المواطن�ن على الرح�ل والتشرد.

�ع�ش في قلق�ل�ة حوالي ٤١,٦٠٠ شخص، وهي محافظة أساس�ة ل ٩٠,٧٠٠ شخص، من ٣٢ قر�ة.  تعد المحافظة 
بأكملها مزدهرة وغن�ة زراع�ًا نظرًا الستفادتها من موقعها على قمة الحوض الغربي الذي �شكل ثاني أكبر مصدر 
ومحاص�ل  والجوافة  والز�تون  الحمض�ات  أشجار  بوفرة  المنطقة  وتتم�ز  األردن.   نهر  بعد  المنطقة  في  للم�اه 
الخضراوات والدف�ئات.  وكان بمقدور سكان القرى قبل مضاعفة إجراءات اإلغالق اإلسرائ�ل�ة قبل االنتفاضة، 

ب�ع إنتاجهم الزراعي في سوق قلق�ل�ة، لكن أتى الجدار وأغلق المد�نة وحرمها من هذه الفرص.

ذوֻדئـخلجلְَُّקـٍخ0üسָדֻדõـهالֱקـخþ‰مم

٩٠٩١
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تم االنتهاء من بناء ٣ ك�لومترات من جدار الفصل قبل عام، والعمل جار بسرعة كب�رة على إتمام أكثر من ٢,٥ 
ك�لومترات أخرى.  ال �مكن االعتقاد خطًأ بأن الجدار هو عبارة عن ”سور أمني“ ح�ث إنه �رتفع إلى علو ٨ أمتار، 
وتم بناء أبراج مراقبة �فصل ب�ن كل برج واآلخر مسافة نصف كم، ح�ث �راقب القناصة ح�اة الناس والمد�نة.  
و�ح�ط الجدار بمد�نة قلق�ل�ة تاركًا لها مدخًال ومخرجًا وح�دًا عبارة عن حاجز عسكري، ب�نما �زحف الجدار نحو 
ب�وت السكان وأراض�هم مسافة تصل إلى ٥٠ مترا.  و�بلغ عمق الجدار داخل مد�نة قلق�ل�ة من حدود ٦٧ ”الخط 
األخضر“ ٧ ك�لومتر في مناطق مثل عسلة، وكفر ثلث، وج�وس، وسن�ر�ا ح�ث �تسبب في عزل وتدم�ر حوالي 
٥٥,٠٠٠ دونم من أراضي المحافظة، و�ساعد س�ر الجدار على هذه الطر�قة الحكومة اإلسرائ�ل�ة على الضم غ�ر 
الشرعي لسبع مستوطنات. وملخص الوضع أن األراضي واألمالك الخاصة ب ٢٢ قر�ة سوف �تم عزلها بسبب 
الجدار، وستقع ست من هذه القرى كل�ًا ب�ن الجدار والخط األخضر بشكل �عزل مواطن�ها عن بق�ة الضفة الغرب�ة، 

مع عدم وجود أمكان�ة للحصول على الخدمات العامة أو على ز�ارة العائلة. 

بالسكان، و ٦,٥٠٠ دونم  المأهولة  الصعوبة.  �وجد ٦,٠٠٠ دونم من األراضي  قلق�ل�ة بظروف في غا�ة  تمر 
الزراع�ة،  قلق�ل�ة  أراضي  من  دونمًا   ٣,٧٥٠ من  أكثر  مصادرة  إلى  الجدار  بناء  و�ؤدي  للزراعة،   مخصصة 
و�دمر ٢,٢٠٠ دونم أخرى لصالح الطر�ق التي س�مر ف�ها الجدار و”المنطقة األمن�ة“ الخاصة به. وتضم األرض 
المصادرة أكثر من ٢,٠٠٠ دونم من األشجار المرو�ة، و٥٠٠ دونم من الخضراوات، و٣٠٠ دونم من أشجار 
الز�تون، و ١٠٠ دونم من الب�وت البالست�ك�ة. باإلضافة إلى عزل ٩ آبار جوف�ة على األقل، ب�نما �عزل ٣ في 
منطقة العزل الخاصة به معرضا إ�اها لخطر التدم�ر، و٢٢ بئرا إضاف�ة سوف تفقد. كما قام المقاولون اإلسرائ�ل�ون 
القصوى  الخطورة  مدى  �عكسان  والمصادرة  التدم�ر  هذا  الجدار.  لمرور  طر�ق  لفتح  شجرة   ٨,٠٠٠ باقتالع 

للمشروع على السكان ومع�شتهم.  

كان اإلنتاج الزراعي �شكل قبل االنتفاضة ٢٢٪ من اقتصاد قلق�ل�ة، وكانت المد�نة تقوم بتصد�ر منتوجها عبر 
الضفة الغرب�ة إلى دول الخل�ج مثل الكو�ت والسعود�ة،  أما بالنسبة للسكان الذ�ن لم �عتمدوا على الزراعة كمورد 
رزق، أو الذ�ن فقدت عائالتهم أراض�ها بعد ١٩٤٨ فقد كانوا �عبرون الخط األخضر للعمل قبل االنتفاضة.  أما 
اآلن، فإن الجدار واإلغالق المفروض على المد�نة �منع ٦،٠٠٠ عامل  من المد�نة، باإلضافة إلى ١٣,٠٠٠ عامل 
من المحافظة من عبور الخط األخضر للوصول إلى أماكن عملهم.  إن إغالق المد�نة �عني كذلك أن سكان قرى 
المحافظة لن �ستط�عوا الوصول إلى قلق�ل�ة لشراء المؤن والحاجات التي ال �مكن الحصول عل�ها في القر�ة، وقد 
أدت قلة األعمال إلى إجبار ٦٠٠ محل تجاري من أصل ١,٨٠٠ على اإلغالق، وهذا بدوره أدى إلى ز�ادة عدد 
العائالت التي تعتمد على أرضها، وأصبح اإلنتاج الزراعي �شكل اآلن ٤٥٪ من اقتصاد المد�نة، مع مالحظة حجم 
الدمار الذي �لحق هذا القطاع االقتصادي الح�وي. وقد أدت مصادرة المز�د من األراضي وز�ادة عدم القدرة على 
تسو�ق اإلنتاج خالل السنت�ن الماض�ت�ن إلى ز�ادة نسبة البطالة في قلق�ل�ة إلى ٦٧٪، ح�ث تع�ش العائلة الواحدة 

المكونة من ٥-٧ أفراد على ٦٠ دوالرا في الشهر.

ذوֻדئـخؤ�َّئـٍيجلـألَّ‰…ـخؤŠ›ئ
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الحصول على  قدرتهم على  في  كب�ر  بشكل  أنفسهم  إعالة  وقدرتهم على  دخلهم  السكان من مصادر  أثر حرمان 
الخدمات الطب�ة.  في قلق�ل�ة مستشفى واحد تقوم بإدارته وكالة الغوث UNRWA، ح�ث تعمل على تقد�م الخدمات 
لالجئ�ن المسجل�ن مع الوكالة أي حوالي ٧٠٪ من سكان المد�نة، ب�نما �حصل السكان الباقون على الخدمات الطب�ة 
من الع�ادات الخاصة في قلق�ل�ة أو نابلس.  وفقًا ألقوال الدكتور فهمي حشاش مد�ر مستشفى األونروا فقد تلقى ٣٥٠ 
شخصًا تقر�بًا من غ�ر الالجئ�ن خدمات طب�ة في المستشفى عام ٢٠٠٠، وقد ارتفع عدد المرضى من غ�ر الالجئ�ن 
الذ�ن تلقوا الخدمات في المستشفى عام ٢٠٠٢ إلى ٦٥٠ مر�ضا.  و�عزي الدكتور حشاش ق�ام المستشفى بمعالجة 
المرضى من غ�ر الالجئ�ن إلى سبب�ن.  األول: إن اإلغالق �ؤدي إلى منع الناس من السفر والتنقل للحصول على 
الخدمات من خارج قلق�ل�ة.  الثاني: أدى ارتفاع نسبة البطالة إلى عدم قدرة الكث�ر من السكان على دفع تكال�ف 

العالج والخدمات التي كانوا �حصلون عل�ها سابقًا في الع�ادات الخاصة.

وقد تعرض مستشفى األونروا بالرغم من ذلك إلى انخفاض بنسبة ٤٠٪ في تقد�م العالج العادي وإجراء الفحوص 
الطب�ة منذ أ�لول ٢٠٠٠، والسبب في هذا هو أن الالجئ�ن المسجل�ن من محافظات الشمال (جن�ن ونابلس وطولكرم) 
كانوا �شكلون أكثر من نصف مرضى المستشفى، وهم اآلن ال �ستط�عون الدخول إلى المد�نة، وقلق�ل�ة هي المحافظة 
الوح�دة من ب�ن المحافظات األخرى في الشمال التي تملك مستشفى لألونروا، مما �عني عدم قدرة سكان المحافظات 

الثالث األخرى من الحصول على العنا�ة الطب�ة والعالج بسبب اإلغالق المفروض على المد�نة.

�عاني األطفال في قلق�ل�ة تعل�م�ًا واجتماع�ا ونفس�ًا بسبب بناء جدار الفصل العنصري. و�غزو الجدار أرض مدرسة 
الشارقة للبنات، التي توفر الخدمات التعل�م�ة ل٧٦٤ طالبة من الصف األول حتى الصف السادس، و�بعد الجدار 
عن المدرسة مسافة ٤٠ مترا فقط.  وتروي إحدى المعلمات ما كان �حدث خالل بناء الجدار ح�ث كانت تقوم القوات 
العسكر�ة بإلقاء الغاز المس�ل للدموع على الناس ”على مسافة قر�بة جدًا“ من منطقة البناء، وكان الغاز �تسرب 
دائمًا إلى المدرسة مثلما حدث مرت�ن: األولى في تشر�ن الثاني ٢٠٠٠ عندما تم إدخال ١٤ طالبة إلى المستشفى 
لتلقي العالج، والمرة الثان�ة في كانون األول ٢٠٠٠ عندما تلقت ٢٣ طالبة أخرى ومعلمة العالج بسبب استنشاقهن 

الغاز.

اضطرت مدرسة الشارقة للبنات إلى تطو�ر ”برنامج طوارئ“ بح�ث تبدأ الدراسة ساعة قبل الوقت لكي �تسنى 
المجال لعودة الطالبات إلى ب�وتهن مبكرا،في حال تم فرض حظر التجول من قوات االحتالل.  كانت المدرسة تعمل 
ضمن ”برنامج الطوارئ“ ألكثر من نصف السنة الدراس�ة الماض�ة وتم تعط�ل الدراسة في المد�نة لمدة ٤٥ �ومًا 
من أصل ٢١٠ �وم دراسي.  أكدت عفران شنطي، مد�رة مدرسة الشارقة للبنات، أن الطالبات واجهن صعوبة في 
الترك�ز منذ انتهاء العمل في بناء الجدار حول المدرسة.  ”لقد أثر الجدار بشكل كب�ر جدًا على نفس�ة الطالبات“ 

يŠممـ•هَّرخسـ‘جلُّجلطـمـخعمبَّألـهالֱקـخعجلألְקـخؤİرָדְק

خظجلخ‰ـف٦ئـخلجل0‰ְקا
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كما قالت مد�رة المدرسة، ”العمل�ة التعل�م�ة لم تكن على مستوى ج�د ألن الطالبات كن 
�نظرن إلى الجدار و�فكرن أن بناءه �تم من أجل إغالق المد�نة من كل الجهات“.

أصبح التنقل بالنسبة للمعلم�ن والمعلمات والطالب والطالبات أمرا في غا�ة الصعوبة 
منذ بناء الجدار حول قلق�ل�ة، ح�ث إن أغلب�ة معلمي المحافظة من سكان قلق�ل�ة وباتوا 
�نتظرون أوقاتًا طو�لة للمجيء والذهاب من وإلى المد�نة، وصاروا �صلون في وقت 
النجاح  أ�ضًا. ومعظم طالب جامعة  هناك  تم وضع حواجز  القرى ح�ث  إلى  متأخر 
الوطن�ة في نابلس وجامعة ب�رز�ت في رام اهللا من أبناء وبنات قلق�ل�ة اضطروا إلى 
االنسحاب من الجامعت�ن بسبب العراق�ل التي تفرضها القوات اإلسرائ�ل�ة على التنقل 

والحركة من المد�نة.

حاالت دراس�ة:     معاناة المواطن�ن ... شهادات شخص�ة
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�تحدث الكث�ر من السكان في قلق�ل�ة عن ”اإلغالق الداخلي“ على أرواحهم بسبب 
انقطاع العالقات العائل�ة واالجتماع�ة نت�جة لبناء جدار الفصل العنصري الذي �منع 
الناس من السفر داخل وخارج المد�نة.  وتوضح مارغر�ت الراعي ونهى نزال من 
لجان المرأة الفلسط�ن�ة (PWC) إن هذا األثر الذي �فرضه الجدار �سبب اإلحباط 
المتزوجات  النساء  ق�ام  مدى صعوبة  نزال  الس�دة  وتشرح  قلق�ل�ة.  لسكان  وال�أس 
في  الناس  األمر �ضع  المد�نة، وهذا  داخل  القاطنة  بز�ارة عائالتهن  قلق�ل�ة  خارج 
حالة من التعب واإلرهاق الدائم، وقد أصبح من غ�ر الممكن كذلك حضور األعراس 
العالقات  استقرار  أثر على  �ترك  مما  المد�نة،  المأتم خارج  في  بالواجب  الق�ام  أو 
ترزح  قلق�ل�ة  داخل  العائالت  بأن  قائلة  الحد�ث  الراعي  الس�دة  تكمل  االجتماع�ة.  
تحت ضغط كب�ر بسبب الحالة االقتصاد�ة التي تجعل من الصعب على األهل الق�ام 

بتوف�ر الطعام والمال والدراسة أو العنا�ة الصح�ة المناسبة ألوالدهم. 

قض�ة  وهي  األسرة،  داخل  العنف  ز�ادة  إلى  هذه  والتوتر  الض�ق  حالة  أدت  وقد 
تحاول لجان المرأة الفلسط�ن�ة معالجتها مع النساء في القر�ة.  وتعتقد كل من الس�دة 
راي والس�دة نزال أن النساء واقعات تحت تأث�ر ضغط وإحباط شد�د�ن بسبب عدم 
اضطرارهم  نت�جة  عدوان�ة  أكثر  أصبحوا  الذ�ن  أوالدهن  مساعدة  على  مقدرتهن 
التعامل مع اإلغالق واالعتداءات المتكررة على ح�اتهم في ظل الظروف الحال�ة. 
إن ظاهرة العنف والعدوان�ة تتصاعد في قلق�ل�ة في ظل تعرض السكان بشكل دائم 
لعمل�ات االغت�ال اإلسرائ�ل�ة السر�ة، وقد أدت عمل�ات االغت�ال المحرمة دول�ًا إلى 
التسبب بمقتل أشخاص وجدوا بمحض الصدفة في الوقت والمكان الخطأ لحظة تنف�ذ 
االغت�ال. أحد الشهداء من مثل هذه العمل�ات كان جهاد عبد العز�ز نزال البالغ من 
العمر أربعة عشر عامًا الذي كان �نظر خارج منزله ب�نما كانت القوى اإلسرائ�ل�ة 
النار على جهاد  بإطالق  االحتالل  قوات  قامت  باعتقال جاره؛ ح�ث  تقوم  الخاصة 
أربع مرات لدى رؤ�ته وأردته شه�دًا على الفور.  �قول ف�صل أحد سكان قلق�ل�ة: إن 
مقارنة قلق�ل�ة بالسجن ال �عكس خطورة الوضع وصعوبته ح�ث �عتقد ف�صل أنه ”ال 
شك في إمكان�ة تعرض السجناء للقتل في السجن لكن الفرق هو أن األس�ر �عرف 
دوره و�ع�ش ح�اته وفقًا لهذا الدور، أما هنا في قلق�ل�ة فإننا ال نعرف نوا�ا الج�ش 
اإلسرائ�لي وال نعرف ماذا نتوقع.  إن الوضع في غا�ة الصعوبة بالنسبة لألطفال 
الذ�ن ال �عرفون ك�ف �تصرفون أو ك�ف �تعاملون مع الوضع... إن المستقبل مجهول 
فك�ف أكّ�ف ح�اتي مع مثل هذا النوع من السجن؟ قد أستط�ع تعلم هذا البرنامج، لكن 

األطفال ال �ستط�عون.“

Qـخؤَخaخ⁄وֻדئـخؤجلخ4الٌّـهالֱקـخ‰ٍخ
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سرق جدار الفصل العنصري، الذي تم بناؤه حول قلق�ل�ة األرض التي �عتمد السكان عل�ها، وأغلق 
وفرص  الطب�ة  الخدمات  على  الحصول  على  ق�ود  وفرض  دخلهم،  مصدر  كانت  التي  السوق 
التعل�م، وقطع العالقات االجتماع�ة والعائل�ة: هذه هي الح�اة في مد�نة قلق�ل�ة المحاصرة.  اضطر 
غادر  ب�نما  والخدمة،  العمل  عن  للبحث  قلق�ل�ة  خارج  االنتقال  إلى  اآلن  حتى  مواطن   ٤,٠٠٠
٢,٠٠٠ رب أسرة عائالتهم للبحث عن دخل إلرساله إلى الب�ت.  وتكشف قلق�ل�ة عن المص�ر الذي 
س�حل بالقرى والمدن األخرى مع استمرار بناء الجدار وتقو�ته حول الضفة الغرب�ة. إن قلق�ل�ة 

مد�نة �ستهدفها التدم�ر على كل الصعد.

aٍطـخٍـخؤَجنŠ•خؤهָדنتـمـألجلְَُّקـعخ

للبنات  الشارقة  مدرسة  من  الشنطي  عفران  مع  مقابالت  من  المعلومات  على  الحصول  تم 
والدكتور فهمي حشاش مد$ر مستشفى الوكالة في قلق�ل�ة، معروف زهران رئ�س بلد$ة قلق�ل�ة، 

ومارغر$ت راي ونهى نزال من لجان المرأة الفلسط�ن�ة
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خؤَّ•َّألـذقـخþ‰مم
4خؤجلـ0َُّّةـ›ُّس
ىالָדالָדְק

سكان  أحد  ز�ت  �وسف  خالد  والمزارع  المواطن  دأب 
قلق�ل�ة على العمل �وم�ًا خالل الشهور األربع الماض�ة 
من  له  تبقت  التي  الملفوف  من  دونمات  ثالثة  آخر  في 
من  لها  تعرض  التي  المضا�قات  من  بالرغم  أرضه 
الخاصة،   األمن�ة  والوحدات  اإلسرائ�ل��ن  المقاول�ن 
وإعادة زراعة  ف�ه خالد بحصد  �قوم  الذي  الوقت  وفي 
ما تبقى من محصوله تقوم الجرافات بتدم�ر أرضه على 
الدونمات  إن  أكثر من ١٠٠ متر عنه.   تبعد  مسافة ال 
الثالثة من الملفوف هي آخر ما تبقى لخالد بعد أن قامت 
 ٢٠٠٢ الثاني  تشر�ن  في  اإلسرائ�ل�ة  العسكر�ة  القوى 
أرضه  محصول  من  أخرى  دونمات  خمسة  بمصادرة 
الغن�ة بأشجار الز�تون والل�مون والجوافة والز�تون من 
أجل بناء جدار الفصل.  �ستذكر خالد: ”قبل االنتفاضة 
طوال  ف�ها  والنوم  األرض  إلى  المجيء  نستط�ع  كنا 

الل�ل، أما اآلن فإن الوضع محزن ومغضب جدًا.“

�ستط�ع  لن  فإنه  ألرضه  خالد  فقدان  إلى  باإلضافة 
أرضه  لري  عل�ها  �عتمد  كان  بئر  إلى  الوصول 
الجهة  في  تقع  بد�لة  بئر  هناك  بالملفوف،  المزروعة 
اآلن  حتى  المزارع�ن  بمقدور  كان  الجدار  من  الغرب�ة 
الوصول إل�ها، لكن الوصول إلى البئر �عتمد �وم�ًا على 
الجنود والقوات “األمن�ة” الخاصة ولن �طول األمر قبل 
الواقعة  والبئر  الجدار وجعل األرض  بناء  االنتهاء من 
مثله  خالد  �تعرض  للمصادرة.   عرضة  الجدار  غرب 
مثل بق�ة المزارع�ن في قلق�ل�ة بشكل متكرر إلى التهد�د 
لم  التي  أرضه  في  العمل  لوقف  العسكر�ة  القوات  من 
وهو  خالد  �ضحك  الجدار.   لصالح  مصادرتها  تتم 
للتهد�د و�قول:  ف�ها  التي تعرض  المرات  �ستذكر عدد 
األمر  لكن  مرة،  مئة  من  أكثر  للتهد�د  تعرضت  ”لقد 
تعدى التهد�د وقاموا بإطالق النار بالقرب مني لمغادرة 

األرض مرت�ن.“
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كانت أشجار الز�تون من أكثر المحاص�ل ق�مًة وإنتاجا التي تمت مصادرتها 
موسم  نها�ة  في  الجدار  في  البناء  أعمال  بدأت  عندما  الجدار.   أجل  من 
الز�تون وقف خالد وج�رانه �شاهدون القوات اإلسرائ�ل�ة وهي تقتلع المئات 
بع�دًا.   نقلها  ثم  ومن  شحن  س�ارة  في  بتحم�لها  وتقوم  الز�تون  أشجار  من 
ستوضع  الذي  والمكان  أشجارهم  مص�ر  عن  المزارعون  استفسر  عندما 
ف�ه أجابهم الجنود بأنهم لن �ستط�عوا إخبارهم ألنها ”مسألة أمن�ة“.  عندما 
�تذكر رزق ابن شق�ق خالد األحداث �قول: ”هل تدرك المعنى الذي تمثله لنا 

أشجار الز�تون... إنها كل شيء بالنسبة لنا.“

بد�لة  دخل  مصادر  أي  سنة  قبل  قلب�ة  لنوبة  تعرض  الذي  خالد  �رى  ال 
إلعالة أطفاله الخمسة.  كانت أسرة خالد تقوم بشحن اإلنتاج إلى نابلس قبل 
االنتفاضة، لكن أصبحت تكال�ف النقل تشكل في ظل الظروف الحال�ة عبئًا 
ح�ث ارتفع سعر إرسال صندوق بضاعة واحد إلى نابلس من ش�كل واحد 
إلى ٢٫٨ ش�كل.  �قول خالد: إن ب�ع اإلنتاج داخل قلق�ل�ة لم �عد ممكنًا بسبب 
ب�ع  و عدم  المد�نة،  إلى  الدخول  من  قلق�ل�ة  الزبائن من خارج  تمكن  عدم 

اإلنتاج بشكل كب�ر لسكان قلق�ل�ة ألن أغلبهم مزارعون.

إن فقدان األرض الذي �شكل مصدر تهد�د إلمكان�ة خالد في إعالة عائلته 
لتقد�م  قلق�ل�ة بعضهم مع بعض  الكث�ر من مزارعي  تعاضد  إلى  أدى  أمر 
الدعم عن طر�ق ”ز�ارة“ األراضي المصادرة وحصد المحاص�ل المتبق�ة.  
و�شاطر اثنان من ج�ران خالد الرأي بأن الجدار �دمر كل شيء – األرض 

والسوق والقدرة على مواصلة الع�ش والحر�ة.

�قول خالد بتجهم: ”ال نعرف ما إذا سوف �كون بمقدورنا العمل في الغد، 
بالبقاء في  لنا  �تركنا وأنهم سوف �سمحون  لن  الرب  أن  لكننا واثقون من 
ب�وتنا... لقد عملنا في هذه األرض خالل السنوات األربع�ن الماض�ة. وقد 
فقد جدي حوالي ٥٠ دونمًا من األرض عام ١٩٤٨، واآلن لم �تبق سوى 

ثالثة دونمات.“ 

"نقول أن اهللا س�ساعدنا، أنهم 
س�تركوننا نبقى في ب�وتنا..." 

٩٨٩٩
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تجد المناطق المأهولة في قر�ة الضبعة ذات ال ٢٥٠ نسمة، �ع�شون في ٤٢ منزًال، والواقعة 
جنوب شرق قلق�ل�ة، نفسها على بعد أمتار قل�لة فقط من الجدار بشكل �عرض القر�ة لخطر 
متر  الضبعة ضمن ٣٠-١٠٠  في  بالسكان  المأهولة  المنطقة  وتقع  والدمار.   بالهدم  كب�ر 
من المنطقة األمن�ة الخاصة بالجدار.  كما هو الحال بالنسبة للقرى المتأثرة بالجدار، تؤكد 
المشقات والصعوبات التي �رافقها الحصار المفروض منذ سنت�ن على قلق�ل�ة أن الح�اة في 
قلق�ل�ة وفي الب�وت سوف تصبح مستح�لة بالنسبة للسكان.  إن حالة البطالة والجوع وعدم 
الوصول إلى األرض وقلة الم�اه وعرقلة المس�رة التعل�م�ة وصعوبة الحصول على العنا�ة 

الطب�ة تعني أن الظروف العامة في قر�ة الضبعة غ�ر ُمحتملة.

بدأت إسرائ�ل أعمال البناء في الجدار في ٨ كانون الثاني ٢٠٠٣، وفي ٢٤ شباط ٢٠٠٣ 
وجدت بلد�ة الضبعة ٢٥٠ كغم من المتفجرات مزروعة على عمق ٣٠٠ متر في أراضي 
القر�ة، ل�تم استعمالها في تفج�ر األراضي الصخر�ة في المنطقة لفتح الطر�ق لبناء الجدار.  
كان �تم زرع المتفجرات في عمق األرض في وقت لم �ستطع ف�ه أهالي القر�ة الوصول إلى 

أراض�هم التي أعلنتها القوات العسكر�ة على أنها ”منطقة عسكر�ة مغلقة“.

خؤšرهְקبـعخينְקـىالָדالָדְק
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كان الخوف األكبر لدى أهل القر�ة بعد التفج�رات التي تمت في قرى مجاورة في الماضي أن تؤدي التفج�رات 
إلى تدم�ر بعض المنازل في الضبعة. كما هو الحال دائمًا كان مص�ر القر�ة ب�ن �دي قوات االحتالل العسكر�ة 
التي وجهت تعل�مات للمقاول�ن لتنف�ذ التفج�رات على مراحل، أي زراعة ٣٠٠ كغم كل �وم�ن إلى ثالثة أ�ام للتقل�ل 
من آثار التفج�رات بعد الشكاوى المتكررة التي تقدم بها أهالي القر�ة لإلدارة المدن�ة العسكر�ة.  وبالرغم من هذا 
تعرض ١٥ منزال من أصل ٤٢ منزال إلى التدم�ر بما تضمنه ذلك من تصدع أسطح المنازل باإلضافة إلى الخراب 

الذي سببته األحجار والصخور عند تناثرها على المنازل.

تم بناء الجدار على ٢٥٠ دونما من أرضي الضبعة المصادرة و�بلغ طوله ٣٠٠٠ متر حول القر�ة بأكملها بشكل 
�عزل الضبعة عن مح�طها وعن بق�ة مناطق الضفة الغرب�ة وحتى عن الح�اة نفسها. و�فصل الجدار- الذي �أتي 
الجهة األخرى من  التي ستقع في  القر�ة عن ١٢٠٠ دونم من أراض�ها  المأهولة-  المناطق  مباشرة على طرف 
الجدار.  أما بالنسبة ألشجار الز�تون المزروعة في األراضي الواقعة خلف الجدار فلن �ستط�ع أصحابها الوصول 
إل�ها، ومع بناء الجدار تم اقتالع ٢٠٠٠ شجرة مزروعة بمختلف األنواع وتشكل في معظمها أشجار الز�تون.  قسم 
الجدار القر�ة بح�ث أصبحت المنطقة المأهولة في المنطقة الواقعة ب�ت الجدار والخط األخضر.  بقي من أراضي 
القر�ة التي تبلغ مساحتها ٣٠٠٠ دونم ٧٠٠ دونم فقط، وهي موجودة ضمن المنطقة السكن�ة. كما أن مستوطنة ألف�ه 

مناش�ه مبن�ة على ١٢٥ دونما من أراضي الضبعة التي تمت مصادرتها من أجل بناء المستوطنة في الثمان�ن�ات.

سوف �تم عزل أو مصادرة معظم أراضي الضبعة من أصحابها بسبب الجدار.  فمنذ بدء االنتفاضة وبفعل س�اسة 
اإلغالق والحصار اإلسرائ�ل�ة أصبحت أراضي الضبعة تشكل مصدرا أساس�ًا للدخل أو إذا صح القول مصدر 
الع�ش للقر�ة.  وتسبب الجدار واإلغالق في فقدان ٨٠٪ من سكان الضبعة لمصدر الدخل، و�قّدر عدد المزارع�ن 
الذ�ن فقدوا مصدر دخلهم بسبب الجدار ٤٠ مزارعا ح�ث �غلق الجدار جم�ع الطرق المؤد�ة إلى األرض الزراع�ة 
منع  إلى  الجدار  �ؤدي  وبالتالي  المجاورة،  القرى  الضبعة مع  �ربطان  اللذ�ن  األساس��ن  المعبر�ن  إلى  باإلضافة 
المجاورة.   القرى  في  اإلنتاج  تسو�ق  من  �حرمهم  الذي  الوقت  نفس  في  أراض�هم  إلى  الوصول  من  المزارع�ن 

١٠٠١٠١
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وتعتمد عدم إمكان�ة الوصول إلى األراضي على مزاج الجنود الذ�ن �قومون بحراسة هذه المناطق ح�ث �سمحون 
للمزارع�ن بالمرور حسب رغباتهم وأمزجتهم وفي أوقات أخرى ال �سمحون لهم البتة بالمرور.

باتجاه كفر ثلث، والمدخل  لقر�ة الضبعة مدخالن: أحدهما من الشرق عبر طر�ق غ�ر معبدة لكن مفتوحة  كان 
اآلخر من الغرب و�مكن من خالله الوصول إلى راس عط�ة وحبلة.  كان المدخل الثاني –الغربي- المدخل األكثر 
أهم�ة ح�ث كان �سلكه الطالب للذهاب إلى مدارسهم، باإلضافة إلى حصول أهالي القر�ة على المواد الغذائ�ة وكافة 

الخدمات من حبلة عبر هذا المدخل.  أما اآلن فقد تسبب الجدار في إغالق هذا المدخل كل�ًا.

المزارع�ن  المقاولون على  وتجر�فها عرض  األرض  أعمال مصادرة  ف�ه  تتم  كانت  الذي  الواسع  النطاق  وسط 
اتفاق�ة مكتوبة للتوق�ع عل�ها في حال أراد المزارعون الحصول على أشجارهم، إال أن هذا العرض قوبل بالرفض 
لب�ع  اتفاق�ة  بالتوق�ع على  �قوموا  بالعبر�ة خوفًا من أن  أ�ة وث�قة مكتوبة  التوق�ع على  أبوا  الذ�ن  المزارع�ن  من 
الطر�ق  جانب  على  بوضعها  أو  كب�ر  خندق  في  بوضعها  المقتلعة  األشجار  من  التخلص  �تم  وكان  أراض�هم.  
ح�ث كان المزارعون �قومون باستعادة األشجار الصالحة لالستعمال والزراعة مجددًا.  وكان المقاولون وسائقو 
الجرافات �قومون في كث�ر من األح�ان بسرقة األشجار وب�عها بسعر عاٍل، وتش�ر اإلشاعات إلى ٣٠٠٠ ش�كل 
للشجرة الواحدة داخل إسرائ�ل تبعًا لعمر الشجرة.  إن الشجرة ذات العمر الكب�ر بالرغم من كونها بمثابة كنز نف�س 
للمزارع�ن إال أن استعادتها والعنا�ة بها مشكلة ألنه إذا أصاب هذه الشجرة أي خراب خالل عمل�ة االقتالع فإن 
هذا �ؤثر على متوسط عمر الشجرة وعلى قدرتها اإلنتاج�ة.  إن قر�ة الضبعة غن�ة بأشجار الز�تون واللوز�ات 

والخروب والحمض�ات.

إن ٨٥٪ من سكان الضبعة ل�سوا أصًال من الضبعة، بل انتقلوا إل�ها من قرى مجاورة وقاموا ببناء ب�وت وتأس�س 
ح�اة لهم في الضبعة.  أما في هو�تهم اإلسرائ�ل�ة التي هم مجبرون على حملها طوال الوقت فقد تم تسج�ل مكان 
سكناهم على أنه المكان الذي نزحوا منه أصًال إلى الضبعة مثل كفر ثلث وحبلة وطولكرم.  وكان رد فعل أهالي 
إلى  السكن  لتحو�ل مكان  المدن�ة اإلسرائ�ل�ة والتقدم بطلب  إلى اإلدارة  التوجه  الجدار  بناء  المباشر ح�ال  القر�ة 
المكان الذي أقاموا ف�ه طوال ح�اتهم –أي الضبعة- خوفًا من ق�ام إسرائ�ل بطرد سكان الضبعة غ�ر األصل��ن خارج 
الدائم بحجة ”فوات  بالرفض  الطلبات  الجدار والخط األخضر. وُتقابل مثل هذه  القر�ة نظرًا لموقع الضبعة ب�ن 
األوان“ على إثبات السكان بأنهم من الضبعة، وتقوم اإلدارة المدن�ة بتطب�ق نفس القانون على الموال�د الذ�ن إذا 
لم �تم تسج�ل أهال�هم على أنهم من الضبعة فلن �تم تسج�ل هؤالء الموال�د كذلك على أنهم من الضبعة.  إن أغلب�ة 
سكان الضبعة غ�ر مسجل�ن على أنهم من الضبعة، وهذا �عني أن إسرائ�ل قد تستخدم مبررات كث�رة للتخلص من 

سكان الضبعة. إنها وس�لة ”مرتبة قانون�ًا“ لتهج�ر السكان.

إن اآلثار المترتبة على بناء الجدار على التعل�م وحر�ة الحركة بشكل عام شد�دة الخطورة.  و�عمل الجدار على 
فصل وعزل القر�ة عن المناطق التي توجد بها المدارس.  في الضبعة مدرسة واحدة ح�ث �درس ف�ها الطالب 
�كملون  العاشر، وأخ�رًا  للدراسة حتى الصف  �لتحقون بمدرسة راس عط�ة  ثم  السابع،  والطالبات حتى الصف 
الصف الحادي عشر والثاني عشر في مدرسة حبلة القر�بة. ما زال باستطاعة الطالب حتى اآلن الوصول إلى 
مدارسهم في الضبعة وراس عط�ة وحبلة، لكن ل�س بدون مواجهة صعوبات كث�رة.  وبما أن بناء الجدار لم �كتمل 
بعد، وما زالت هناك إمكان�ة للتنقل والحركة، لكن وسط اإلغالق والحصار والوجود الكث�ف للجنود في طر�ق 
المدارس باإلضافة إلى الجرافات التي تعمل على الجدار، فقد أصبحت مشاهدة هذه األمور والتعرض لها أمورا 
اعت�اد�ة بالنسبة ألطفال الضبعة والقرى المح�طة.  المعلمون ل�سوا في حال أفضل من الطالب ح�ث �ضطرون 
إلى سلوك طرق غ�ر معبدة للوصول إلى مدارسهم في القرى المجاورة، و�نتهي بهم األمر إلى قضاء مدة طو�لة 
في الوصول إلى أماكن عملهم باإلضافة إلى تعر�ض ح�اتهم للخطر.  عندما �تم إكمال بناء الجدار فإنه من المتوقع 

أن ال �ستط�ع الطالب واألساتذة الخروج من القر�ة والدوام في مدارسهم.
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ل�س في الضبعة أ�ة أبار ارتواز�ة وال أي مصدر للم�اه، و�حصل السكان على الم�اه من آبار ارتواز�ة تعود للقرى 
القر�بة من الضبعة.  وعندما �كتمل بناء الجدار سوف تغلق جم�ع الطرق التي كانت تسلكها صهار�ج نقل الم�اه 
وس�صبح من الصعب بل من المستح�ل على سكان الضبعة الحصول على م�اه ألراض�هم ومواش�هم.  في ظل 
الحصار وعدم توافر مصدر أو طر�قة للحصول على الماء فقد ”�ختار“ السكان مغادرة القر�ة مع عدم توفر بد�ل 

آخر لهم.

مع عدم إمكان�ة جلب وقود الد�زل إلى القر�ة لن �كون باإلمكان استعمال الكهرباء وعل�ه فلن �كون هناك إمكان�ة 
لتشغ�ل المولد الذي �عمل لعدة ساعات صباحًا ومساًء �وم�ًا الستعمال جم�ع أهالي القر�ة.

ال توجد أ�ة ع�ادة أو طب�ب في القر�ة، وال توجد أ�ة طر�قة لوصول المساعدة الطب�ة من القرى المجاورة إلى 
الضبعة لتقد�م الدواء أو أ�ة عنا�ة طب�ة للمرضى، مما �ؤدي إلى تعر�ض األطفال والعجزة والنساء الحوامل لخطر 

كب�ر.

كانون  في  القر�ة  وأهالي  الدول�ة  التضامن  مجموعات  بها  قامت  مظاهرة  بقمع  العسكر�ة  االحتالل  قوات  قامت 
أما  القر�ة.   أراضي  على  المتظاهرون  أقامها  التي  االعتصام  خ�م  بهدم  الجرافات  قامت  ح�ث   ،٢٠٠٣ الثاني 
المحاوالت القانون�ة والقضا�ا التي تم تقد�مها ن�ابة عن أهالي القر�ة فقد باءت بالفشل، كما لم �تلق األهالي أ�ة ردود 
على الرسائل التي تمت كتابتها لألحزاب الفلسط�ن�ة المختلفة ومكاتب السلطة.  وبالرغم من الق�ام بالمظاهرات 
واالحتجاجات بوجود المجموعات الدول�ة إال أنه أمر معروف ضمن�ًا من قبل أهالي القر�ة أن االحتجاج على الظلم 

الذي حل بهم سوف �قابل باستعمال القسوة من القوات العسكر�ة اإلسرائ�ل�ة.

لم �تخذ أي أحد من أهالي الضبعة حتى اآلن قرارا بمغادرة القر�ة بالرغم من قول الكث�ر�ن إن عدم مغادرتهم �عود 
لعدم وجود بد�ل لهم سوى أن �صبحوا الجئ�ن، وهناك تساؤل �دور دائمًا في أذهانهم حول إمكان�ة ق�ام االحتالل 

بفرض هذا األمر عل�هم!!

١٠٢١٠٣
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خلَّخ?ُـهرجلـخ!ـذرŠخָًדآلـخþهŠصـألُـخؤšرهְק
,إلŠُّجلـخْـإلنبهŠـخإلَخـألخـإلجنخألـصجنõخـألُـخؤنبهزـخؤÐال�İָד؟تتح

اإلسرائ�ل�ون  والمقاولون  اإلسرائ�ل�ة  االحتالل  قوات  تستعملها  التي  المتفجرات،  أدت   ،٢٠٠٣ ن�سان   ٢٧ في 
لتجر�ف األرض وتسو�تها تمه�دا لبناء الجدار، إلى تحطم نوافذ منزل عبد اهللا إبراه�م األعرج ... عرضت قوات 
بناؤه  �تم  الذي  الجدار  أنه رفض.   التي حلت بمنزله إال  االحتالل على عبد اهللا تعو�ضه والعائلة عن األضرار 
على بعد ٦٠مترا عن ب�ته أدى إلى تدم�ر وضم أرض عبد اهللا الزراع�ة، والتي هي عبارة عن٣٥ دونما مزروعة 

بأشجار الز�تون والفاكهة، والتي كانت تع�ل عائلة إبراه�م في ظل اإلغالق اإلسرائ�لي المتزا�د.

عبد اهللا األعرج –ثالثة وستون عاما- من سكان قر�ة الضبعة، كان قادرا قبل االنتفاضة على عبور حدود ١٩٦٧ 
للعمل في البناء. إال أنه خالل السنت�ن والنصف الماض�ت�ن، أصبح عبد اهللا وعائلته أكثر اعتمادا على أرضهم بعد 

أن فقد الدخل الذي كان �حصل عل�ه من عمله كعامل بناء. 

كان عبد اهللا �ب�ع إنتاجه الزراعي في نابلس، وكانت عمل�ة ب�ع المحصول تدر عل�ه �وم�ًا ٢٠٠-٣٠٠ ش�كل. و�قول 
عبد اهللا: إن هذا المبلغ كان كاف�ًا لسد احت�اجاتهم األساس�ة بما في ذلك التكال�ف الطب�ة والتعل�م�ة ألوالده الثمان�ة 
الذ�ن �درس أكبرهم في جامعة النجاح في نابلس، ب�نما ما زال السبعة اآلخرون- األصغر سنًا- �تعلمون في مدارس 

الضبعة وحبلة وراس عط�ة.

في كانون الثاني ٢٠٠٣، قامت القوات العسكر�ة اإلسرائ�ل�ة بمصادرة أرض عبد اهللا بأكملها ح�ث تم تجر�ف ١٠ 
دونمات من األرض لفتح طر�ق للجدار في ح�ن تم عزل الخمسة والعشر�ن دونمًا المتبق�ة خلف الجدار، مما دفع 
عبد اهللا إلى السعي للحصول على مصدر دخل آخر من خالل استئجار أرض في قر�ة ب�تا التي تبعد ستة ك�لومترات 
عن الضبعة، إال أن فالحته لهذه األرض لم تعد عل�ه إال بمئة ش�كل في ال�وم، وهذا في األ�ام التي ال �تم ف�ها فرض 

حظر التجول.

كما �حول اإلغالق اإلسرائ�لي دون تمكن عبد اهللا، الذي �عاني من مرض القلب ومن مشاكل في المعدة، من الذهاب 
لتلقي العالج في نابلس خالل السنت�ن الماض�ت�ن.  �قول عبد اهللا: إن الخدمات الطب�ة شبه معدومة في القر�ة اآلن. 
عندما كانت الح�اة طب�ع�ة قبل االنتفاضة كان �تم نقل اإلصابات والحاالت الطارئة بواسطة س�ارة إسعاف بمبلغ 
١٠٠ ش�كل، أما اآلن فال �ستط�ع الناس دفع هذا المبلغ باإلضافة إلى توقف س�ارات اإلسعاف عن الحضور إلى 
القر�ة لنقل الحاالت الطارئة بسبب الحواجز العسكر�ة والمخاطر التي قد �واجهونها إذا قاموا بخرق منع التجول، 

باإلضافة إلى عدم ضمان أن نتمكن من الدفع للمستشفى.

عائلة عبد اهللا اضطرت لمعا�شة أحداث مر�عة نت�جة الوجود البغ�ض للقوات العسكر�ة اإلسرائ�ل�ة في الضبعة، 
منها عندما هاجم الجنود ب�ت عبد اهللا بذر�عة وجود شخص مسلح فوق سطح الب�ت.  صعد الجنود إلى السطح، 
ح�ث كانت ابنة عبد اهللا ذات الثمان�ة أعوام تلعب، واتضح ”أنهم ظنوا“ أن بعض األغراض التي كانت تلعب بها 
هي أسلحة!  قبل مغادرة الجنود للب�ت جمعوا أبناء عبد اهللا في غرفة واحدة وأوسعوهم ضربًا، قبل أن �فتشوا الب�ت 

تفت�شَا دق�قًا و�ع�ثوا الفساد ف�ه.

�عاني عبد اهللا من حالة إحباط وخ�بة أمل، مثله مثل غ�ره من أهالي القر�ة، الذ�ن تأثروا من بناء الجدار وسبب هذا 
اإلحباط هو: قلة دعم المؤسسات الحكوم�ة الفلسط�ن�ة لهم في الوقت الذي قامت به عدة مجموعات محل�ة ودول�ة 
بز�ارة الضبعة لتقد�م الدعم المعنوي لألهالي ف�ها.  �قول عبد اهللا: إن السلطة الفلسط�ن�ة ومؤسساتها قد اختارت 
تجاهل معاناة القر�ة والتظاهر بعدم معرفة ما �حدث ف�ها.  ”لم �فكر أي أحد منهم بتقد�م الدعم المعنوي لنا خالل 
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تعد حبلة من القرى القل�لة التي تعتمد كل�ا على اآلبار المنزل�ة في موسمي الص�ف والشتاء، أما أغلب القرى فقد 
تحولت إلى استخدام الخزانات وصهار�ج م�اه الباهظة التكال�ف خاصة في فصل الص�ف.وعل�ه فان هذا الص�ف 
س�كون لمقاومة الجدار من ٥,٣٠٠ مواطن من القر�ة، �بلغ طول الجدار٤ كم، و�لف القر�ة من كل الجهات، سارقا 
ما �ز�د عن نصف آبارهم الجوف�ة، مهددا مقدرتهم على الع�ش. في أثناء تجف�ف القر�ة من مصدر الح�اة الرئ�سي 
لها، س�قوم الجدار بسلب ما �قارب ٤,٠٠٠ دونم من األراضي الزراع�ة في قر�ة حبلة، ح�ث ستقع هذه األراضي 
وسبع من اآلبار خلف الجدار، مضمومة بشكل فعلي إلى مستوطنة ألف�ه منش�ه_ال تبعد أكثر من ١ كم، والتي سرقت 

مسبقا ١٥٠ دونمًا من أراضي حبلة.

ظهر الدل�ل على أن ارض حبلة س�تم االست�الء عل�ها من أجل الجدار في منتصف شهر تشر�ن الثاني ٢٠٠٢، 
عندما سلمت القوات اإلسرائ�ل�ة أمر مصادرة األراضي في الجزأ�ن الجنوبي والغربي إلى بلد�ة حبلة. الحقا تم 
إصدار أوامر إضاف�ة لمصادرة األراضي في الجزأ�ن الشمالي والشرقي. وجاءت هذه األوامر في أعقاب وجود 
القر�ة محكمة اإلغالق بشكل  الجدار، كل ذلك جعل  التي تظهر حبلة كجز�رة محاصرة من  العسكر�ة  الخرائط 
فعال. عند نقاط متفرقة، اجتاح الجدار القر�ة بما ال �ز�د عن ١٠ أمتار بع�دا عن المنطقة السكن�ة. وإذا أراد شخص 
التنقل من والى القر�ة المحجوزة، فعل�ه العبور من خالل نقطة التفت�ش العسكر�ة إلى الجنوب من عزبة سلمان. هذا 

المزارع�ن  تأم�ن وصول  القض�ة والعمل على  للعمل من أجل هذه  المعن�ة  أناشد جم�ع األطراف  محنتنا... لهذا 
إلى أراض�هم.  ال �مكن إرجاع ما فقدناه بأي نوع من التعو�ض وبالرغم من ذلك أرجو من الجهات الرسم�ة الق�ام 
ببذل جهد أكبر ف�ما �تعلق بقض�تنا.  نر�د أن نشعر بأننا لسنا وحدنا، وأننا ما زلنا جزءا من الشعب الفلسط�ني، وأن 

أرضنا هي -كما كانت دائما- واحدة“.

ضرالְקبـعخينְקـىالָדالָדְק

" نحتاج ألن نشعر بأننا ما زلنا جزءا من 
الشعب الفلسط�ني..." 

١٠٤١٠٥
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هو المدخل/ المخرج الوح�د لقر�ة حبلة.   وس�حاصر الجدار منزل وارض إحدى العائالت خارج القر�ة.حال�ا، منزلهم 
للطفي  الشخص�ة  الح�اة االجتماع�ة، وستوضح اإلفادة  أنهم معزولون عن  التام، كما  بالهدم وبالتدم�ر  وأرضهم مهددة 

�وسف حسن جابر هذا بشكل أوسع.

في  أراض�ها  من  لجزٍء  فقدانها  بعد  األراضي  من  دونم  �قارب ١٢,٥٠٠  ما  تملك  حبلة  كانت  الجدار،  ببناء  البدء  قبل 
عام ١٩٤٨. إن مصادرة ٤,٠٠٠ دونم من األراضي الزراع�ة قد جرد ما �ز�د على ٢٥٠ من المزارع�ن، أرضهم، 
ودخلهم، ومقدرتهم على الع�ش. وهناك آثار هدامة للجدار على ٢٥٠ دونما أخرى من األرض، التي �ملكها و�عمل بها 
١١٦ مزارعا. لقد دمر بناء الجدار ما �ز�د على ١٠٠ دونم من الدف�ئات الزراع�ة، والعد�د من تفرعات شبكات الري، 
واجتثاث ما �قارب ٣٠٠ من أشجار الل�مون والز�تون. إن خسارة الفالح�ن ألراض�هم التي دمرت وسحقت من الجدار 
غ�ر مستردة، وهؤالء مع أراض�هم المعزولة �ملكون أقل االحتماالت والفرص في االقتراب من محاص�لهم. فإذا أراد 
مزارع أن �صل إلى أرضه المعزولة بواسطة إحدى وسائل النقل من أجل نقل المحصول، فعل�ه أن �دور ٥-٦كم خارج 

وحول حبلة، مع ذلك ال �وجد ضمان من أنه س�سمح له بالوصول إلى أرضه. 

كانت حبلة تملك ف�ما مضى العد�د من مصادر الم�اه، فهي تقع على قمة الخزان الغربي_ ولد�ها تسع آبار جوف�ة، واحدة 
منها للشرب والباقي لري األراضي الزراع�ة. هذا المصدر قد مكن القر�ة من أن تكون وبشكل استثنائي منتجة زراع�ا. 
و�عتمد ما �ز�د عن ٨٥٪ من مواطني حبلة على الزراعة. ولكن، سبع من آبار القر�ة تقع حال�ا خلف الجدار، ومن غ�ر 

الممكن للمواطن�ن الدخول من أجل ري أراض�هم. وهناك ثالث آبار إضاف�ة مهددة حال�ا بالتدم�ر. 

في شباط ٢٠٠٣، تم إصدار أمر عسكري �قضي ”بتغ��ر“ مسار الجدار، المسار المعدل للجدار صادر بئر ال�اسم�ن، 
وهو مصدر مركزي لألراضي الزراع�ة في القر�ة. فالبئر وحدها تقوم بري ٣٠٠ دونم من أغلب أراضي حبلة الخصبة، 
و ٢٠٠دونم من الدف�ئات الزراع�ة، ٧٠ منها قد تمت مصادرتها بهذا األمر العسكري. إن ردم آبار القر�ة س�سبب جفاف 

األرض، مما �جعلها “غ�ر صالحة لالستعمال” و”غ�ر مزروعة” فتتخذ سلطات االحتالل ذلك ذر�عة لمصادرتها.

نت�جة لغزارة مصادر الم�اه في حبلة، تمكنت البلد�ة من تزو�د المواطن�ن بأرخص سعر للم�اه المنزل�ة في الضفة الغرب�ة، 
فقط ١٫٢ ش�كل إسرائ�لي لكل متر مكعب. ولكن، المواطن�ن قلقون من انقطاع مخزون الم�اه بشكل كلي نت�جة لعدم دفع 
الفوات�ر لشركة الكهرباء اإلسرائ�ل�ة، المصدر الوح�د للكهرباء في القر�ة. والبطالة التي ارتفعت من ١٦٪ عام ٢٠٠٠ 
إلى ٧٥٪ في ٢٠٠٣، مما تسبب في مد�ون�ة القر�ة لشركة الكهرباء اإلسرائ�ل�ة. فضال عن ذلك، فان البلد�ة مد�نة لشركة 

الكهرباء اإلسرائ�ل�ة بنصف مل�ون ش�كل. 

هناك سببان رئ�س�ان لز�ادة البطالة الدرامات�كي في حبلة وهما سرقة األرض من اجل الجدار، وعدم المقدرة على التنقل 
إلى”الخارج“ بسبب محاصرتهم في كانتونات مغلقة. فحبلة، متاخمة للخط األخضر وعلى بعد ١٫٥كم من قلق�ل�ة، في 
أنحاء  الناس من مختلف  العد�د من  التي كان �تردد عل�ه  التجار�ة  المحافظة على السوق  المواطنون من  السابق تمكن 
المحافظة والتنقل إلى داخل المناطق اإلسرائ�ل�ة من أجل العمل. في فترة ما قبل االنتفاضة، تقر�با ١,٢٠٠ امرأة ورجل 
كانوا �عملون في المناطق اإلسرائ�ل�ة. اإلغالق المفروض على القر�ة قد شل المحال التجار�ة وحرم المزارع�ن والتجار 
من ب�ع بضائعهم، باإلضافة إلى إعاقة المواطن�ن من الوصول إلى العمل في المناطق اإلسرائ�ل�ة. حتى هذا التار�خ اقل 
من ١٥٠ وغالب�تهم من النساء، قادرون على اجت�از الخط األخضر،  الذي �تطلب السفر الطو�ل عبر الطرق الخطرة 

حول القر�ة وعن طر�ق األراضي المحتلة من قبل المستوطنات.

مصادر حبلة المسروقة، أرضها الخصبة والم�اه الوف�رة وح�اة المواطن�ن، كلها تشكل هدفًا للخطط التوسع�ة اإلسرائ�ل�ة. 
�مكن الجزم أن مصادرة مخزون الم�اه و نخبة األراضي الزراع�ة من قر�ة واحدة، على مسافة اقل من ١كم من مستوطنة 

موسعة بشكل فاضح س�كون دل�ًال على الطب�عة العنصر�ة للجدار ونهم االحتالل لمصادرة األراضي وترح�ل مالك�ها.
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يֻדaـَُّّ…ـعŠخشّـألخٍألְקـؤالصجلخ‰
ؤÐİٌّـ0َُّّةـض�ُـصخرŠـ
بخرَّـألٌَجلإـ– ضرالְק

على  �عتمد  مزارع  حبلة  قر�ة  سكان  أحد  مهند،  أبو 
فردًا،   ١١ من  المكونة  عائلته  إلعالة  ومواش�ه  أرضه 
س�تم  الذي  الجدار  س�ؤدي  أطفاًال.   زالوا  ما  معظمهم 
بناؤه حول حبلة إلى عزل منزل أبي مهند وأرضه عن 
بق�ة ب�وت القر�ة وبالتالي وضع عائلته في المنطقة التي 
تسعى إسرائ�ل إلى ضمها.  إن الح�اة ال�وم�ة ألبي مهند 
المسلحة  والدور�ات  العسكر�ة  بالقوات  مل�ئة  وعائلته 
والجرافات واقتالع األشجار وتجر�ف األراضي، مما 
�ؤدي إلى خلق حالة من الخوف الدائم في نفس عائلة أبي 

مهند على مص�ر األرض وسالمتهم الشخص�ة.

أن  قبل  ورخاء  بأمان  أع�ش  ”كنت  مهند:  أبو  �ستذكر 
�تم بناء الجدار، ح�ث كنت أعمل في أرضي التي تعد 
مصدر رزقي الوح�د ورمز لعنواني وسبب وجودي في 

هذه الح�اة.“

فقد أبو مهند مصدر رزقه الوح�د نت�جة بناء الجدار الذي 
دمر ثمان�ة دونمات من أصل ١١ دونمًا من أرضه أمام 
المنزل عمل�ة  نافذة  التي وقفت تشاهد من  أع�ن عائلته 
اقتالع األشجار.  أما ب�ت أبي مهند الذي قام ببنائه والده 
المتوفى فإنه مهدد بالهدم.  تخل�دًا لذكرى والده قام أبو 
مهند برسم صورة كب�رة على مدخل الب�ت لوالده وهو 
على  بذلك  مؤكدًا  القد�م  الفلسط�ني  المحراث  �مسك 

الرابط العم�ق ب�ن الناس والتقال�د واألرض.

�شكل وجود أبي مهند في أرضه عقبة لخطط إسرائ�ل في الس�طرة على أراضي حبلة الواقعة خلف الجدار.  قام أبو 
مهند خوفًا على مص�ر عائلته بتقد�م شكوى للمحاكم اإلسرائ�ل�ة عن طر�ق محامي حملة وقف الجدار بهدف وقف 

العمل في الجدار عند ب�ته، إال أن هذا الطلب قوبل بالرفض التام بعد مداوالت استمرت سبع جلسات.

تم تقد�م عدد من ”العروض“ لتعو�ض أبي مهند عن فقدانه لألرض من قبل ضابط اإلدارة المدن�ة في كدوم�م وهذه 
العروض هي:

• فتح بوابة للدخول والخروج منها بواسطة تصر�ح متجدد، وأن ال تتجاوز عمل�ة الدخول أو الخروج أربع مرات 
�وم�ا.

١٠٦١٠٧
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• إخالء المنزل وتحو�له إلى مخزن زراعي شرط أن ال �تم الدخول ألكثر من مرة �وم�ًا من الساعة السابعة 
والنصف صباحًا ولغا�ة الرابعة والنصف عصرًا.

• أن �قوم أبو مهند باستئجار منزل جد�د داخل البلدة وتقوم اإلدارة المدن�ة بدفع أجرته الشهر�ة.

• إحضار مخمن لتثم�ن المنزل واألرض المجاورة له بثمن بخس وهو ٢٧٠٠٠ دوالر من قبل اإلدارة المدن�ة.

إل�ها مرفوضة، وكل  الوصول  أو تمنعني من  التي تصادر أرضي  الخ�ارات  أبو مهند بوضوح ”إن كل  صرح 
اإلجراءات والعروض التي تحرمني ب�تي الذي ولدت وعشت وأربي أبنائي ف�ه مرفوضة.  أحب أرضي وب�تي، 
وال أعرف ك�ف �مكن أن أع�ش بدونهما.  أنا صاحب هذا الب�ت وهذه األرض، هي أرضي تعرفني وتحبني كما 
علمني والدي وكما أعلم أنا أوالدي.  لست معتد�ًا وال مذنبًا لترفض المحكمة طلبي، كما أنني لست بائعًا أو مساومًا 

على حقوقي.“

عندما رفض أبو مهند جم�ع االقتراحات التي ُعرضت عل�ه من اإلدارة المدن�ة، سأله ضابط اإلدارة: ”ما طلباتك؟ 
ماذا تر�د أكثر من ذلك؟ إنك ال تعرف مصلحتك.“  رد عل�ه أبو مهند قائًال: ”اذهبوا عن أرضي وب�تي واتركوني 

ألع�ش ح�اتي كما عشتها دائمًا.“

ارتكاب  بمثابة  س�كون  الجدار  بأن  شك  أدنى  نسمة   ٦٩٠ عددهم  البالغ  سلمان  عزبة  قر�ة  أهالي  لدى  �وجد  ال 
جر�مة متعمدة في حق األراضي والسكان وطر�قة الح�اة. إن تدم�ر وعزل ٣٢٠٠ دونم من أصل ٤٨٠٠ دونم 
القر�ة –إن وجد أي مستقبل أصًال-. عّبر  �نتظر  الذي  المستقبل والمص�ر  إلى  االنتباه  القر�ة �وجه  من أراضي 
أهالي القر�ة بشكل دائم عن الذل واإلحباط الذي أصاب أرواحهم وكسرها نت�جة القمع والعزل الذي تمارسه قوات 
االحتالل المتمثل في الحواجز العسكر�ة وحظر التجول وأخ�را بناء الجدار.  وسط الدمار الواسع النطاق الذي 
�حدث في جم�ع أنحاء فلسط�ن خصوصًا في المناطق التي �تم بناء الجدار ف�ها، فإن أهالي القرى مثل قر�ة عزبة 
سلمان �شعرون بتعرضهم لكافة أنواع القهر والوحش�ة من ناح�ة، و�شعرون من ناح�ة أخرى بأنهم مهملون من 
المؤسسات الحكوم�ة والرسم�ة، ح�ث إنه بالرغم من كل ما مر على قر�ة عزبة سلمان من انتهاكات وظروف 
س�ئة منذ أ�لول ٢٠٠٢ إال أنها وقفت وح�دة في مقاومة وتحدي الجدار.   في هذه المرحلة التي �وشك ف�ها الجدار 
على االكتمال تأمل القر�ة في أن توجه األنظار إلى حاجتها للتنس�ق الوطني والدعم المتبادل، وأن �تم الكشف بملء 

الصوت وبوضوح كب�ر عن الوجه الحق�قي للجدار.

هجنرְקـ0الآلخْبـعخينְקـىالָדالָדְק

" أنا لست بائعا، وال أساوم على حقوقي"
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إن عزبة سلمان الواقعة على بعد ٦ كم جنوب شرق قلق�ل�ة تقع شرق الخط األخضر، مما أدى إلى اعتماد أغلب�ة 
السكان منذ بدء االحتالل اإلسرائ�لي على العمل في المناطق اإلسرائ�ل�ة.  ومع بدء االنتفاضة وما رافقها من إغالق 
وحصار بما في ذلك عدم قدرة السكان على الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائ�ل فقد ازداد عدد العائالت المعتمدة 

على الزراعة ل�صل إلى ٨٥٪.

�لتف الجدار حول القر�ة بح�ث �بعد في بعض المناطق عن الب�وت بمسافة ٢٠٠ متر وفي مناطق أخرى ٢٠ مترا، 
وفي الكث�ر من الحاالت �بعد الجدار عن ب�وت أهالي القر�ة مسافة ال تتعدى بضعة أمتار فقط، وقد أدت أعمال 

الحفر والتفج�رات التي تمت بالقرب من المنازل لصالح بناء الجدار إلى إلحاق الضرر ببعض الب�وت. 

أ�لول  قل�لة وتحد�دًا في ٢٠  أ�لول، وبعد أساب�ع  الجدار على أراض�هم في أوائل  بناء  القر�ة بمخطط  علم أهالي 
أمر  إنه  إخطار مسبق.   أو  إنذار  أي  بدون  الجدار  بناء  أجل  القر�ة من  أراضي  لتدم�ر  الجرافات  أولى  وصلت 
معروف بالنسبة للقرى األخرى التي تعرضت أراض�ها لنفس المص�ر بأن أوامر الهدم والتوار�خ المحددة مسبقًا 
لتنف�ذ هذه األوامر ال تشكل أ�ة أهم�ة نظرًا ألن مص�ر األراضي ال �تغ�ر اذ أن القانون االحتاللي هنا شكلّي جدًا. 
لم تؤد المظاهرات واالحتجاجات والمصادمات التي جرت ب�ن أهالي القر�ة وقوات الج�ش إلى أ�ة نت�جة، ح�ث 
�تم حال�ًا العمل على بناء أساسات الجدار بمسافة ٤ كم حول عزبة سلمان، بح�ث �عمل الجدار على إحاطة القر�ة 

تاركًا لها منطقة دخول/خروج واحدة فقط.

١٠٨١٠٩
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�توافق موسم الز�تون في شهر تشر�ن األول- مع البدء في بناء الجدار- الذي �عد ذا أهم�ة كب�رة للقر�ة من ح�ث 
الب�ع وإعالة العائالت باإلضافة إلى كونه حدثًا شعب�ًا.  نت�جة للدمار الذي ألحقه الجدار باألرض تلفت ثمار الفاكهة 
التي لم �حن موعد قطافها، وخسر المزارعون إنتاج الموسم، واختفى ز�ت الز�تون الذي كانت تعتمد عل�ه القر�ة 
إلعالتها خالل السنت�ن القادمت�ن، و س�كون الحال كذلك في كل مواسم الز�تون القادمة.  تم تدم�ر ب�ارات بأكملها 
بشكل أجبر الكث�ر�ن على أخذ قروض لتسد�د قروض أخرى تمت استدانتها ألغراض زراع�ة على أساس أن �تم 

تسد�دها بعد انتهاء موسم قطف الز�تون.

بالنسبة للمزارع�ن الذ�ن لم �تم تجر�ف أراض�هم من أجل بناء الجدار فقد تم عزل هذه األراضي، وأصبح من 
الصعب جدًا الوصول إل�ها، وهذا أدى إلى تعفن المحاص�ل وأ�ضًا الق�ود المفروضة على الوصول إلى األراضي 
وإغالق الطرق المؤد�ة إل�ها �عني أن س�ارات الشحن لن تستط�ع الوصول إلى القر�ة لنقل اإلنتاج.  أما الكم�ة القل�لة 
من المحصول التي �تدبر المزارعون أمر نقلها إلى األسواق فإنها تصل في وقت متأخر عن موسمها مما �ؤدي 

إلى ب�عها بسعر أرخص من المعتاد.

�عد الجدار اآلن السبب األساسي في انه�ار االقتصاد في القر�ة. اذ ال �ستط�ع معظم السكان في القر�ة تسد�د فوات�ر 
الكهرباء التي تراكمت لتصبح ٧٠,٠٠٠ ش�كل في قر�ة تتكون من ١٠٠ عائلة،  وال تستط�ع الكث�ر من العائالت 

إرسال أوالدهم إلى المدرسة، ح�ث ال �ستط�عون توف�ر النقود لشراء مستلزمات المدرسة مثل القرطاس�ة.

المعلم�ن في  تمكن  االنه�ار بسبب عدم  الذي �وشك على  القر�ة  التعل�مي في  للنظام  بالنسبة  ل�س مختلفًا  والحال 
المدرسة الوح�دة في عزبة سلمان من الوصول إلى مكان عملهم من القرى المجاورة، وبالتالي �تغ�بون بنسبة ٥٠٪ 

من السنة الدراس�ة.

تم بناء الجدار على ٢٠٠ دونم من أراضي عزبة سلمان الُمصادرة متسببًا في نفس الوقت في عزل ٣٠٠٠ دونم 
من األراضي عن القر�ة.   إن توز�ع االستعماالت الزراع�ة لألراضي المعزولة خلف الجدار كما �لي: ٢٠٠٠ 
دونم من أشجار الز�تون و٣٠٠ دونم من الحمض�ات والفواكه و١٥٠ دونم من الفواكه المرو�ة، و٣٠ دونمًا من 
الدف�ئات. وقد أدى الجدار إلى تدم�ر موارد أساس�ة في القر�ة بما في ذلك اقتالع أكثر من ٥٠٠٠ شجرة ز�تون 
متر مكعب  بسعة ١٢٠  الدف�ئات، ومخزن�ن زراع��ن، وصهر�ج  دونمًا من  وتدم�ر ١٥  ولوز�ات وحمض�ات، 
وخزاني م�اه،  كان �تم استعمال أحدهما ألغراض منزل�ة مثل الشرب.  وسوف �تسبب الجدار في عزل بئر�ن 

جوف�ت�ن غرب الجدار.

قبل أن �أتي الجدار على أراضي قر�ة عزبة سلمان كان باستطاعة السكان قطع مسافة ١٥٠ مترًا فقط للوصول 
إلى أراض�هم، أما اآلن وبعد بناء الجدار و�ضطر المزارعون إلى قطع مسافة ٣ كم للوصول إلى أراض�هم عندما 
ال �تم فرض نظام منع التجول. وال �مكن الوصول إلى األرض بواسطة وسائل النقل مثل الس�ارات، ومن المتوقع 
أن �تم منع المزارع�ن من الوصول إلى أراض�هم حالما �تم االنتهاء من بناء الجدار. علمًا انه تم تدم�ر ١٠٠٠ متر 

من أناب�ب الم�اه خالل الق�ام ببناء الجدار.

بقي أن نقول انه تح�ط بقر�ة عزبة سلمان مستوطنتان هما: أوران�ت التي تبعد مسافة ٢٠٠ متر عن القر�ة جنوبًا، 
ومستوطنة تشعاري تكفا شرقًا.  وتشهد قر�ة عزبة سلمان كذلك زحف مد�نة ن�ر�ت اإلسرائ�ل�ة نحو حدود ١٩٦٧ 

الواقعة مباشرة غرب القر�ة.
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mـُّهجلـًَخؤـألخـخهجلـرّـخ?Ðخؤٌّـ
هرجلـخؤَخ•Šـىجنألخ‰تهجنرְקـ0الآلخْ

 ٦ من  مكونة  أسرة  و�ع�ل  عامًا،  العمر ٣٢  من  �بلغ  سلمان  قر�ة عزبة  أحد سكان  قزمار  محمود  الناصر  عبد 
أشخاص، جم�عهم أطفال.  كان عبد الناصر في السابق مزارعًا �ملك ٢٧ دونمًا من األرض المزروعة بالز�تون 
القر�ة وتسبب  بناؤه حول  تم  الذي  الجدار  إلى أن جاء  البالست�ك�ة،  الب�وت  إلى  والحمض�ات والفواكه باإلضافة 

بخسارة عبد الناصر لكل شيء تقر�بًا.

مأساة عبد الناصر لم تقتصر على ق�ام الجرافات اإلسرائ�ل�ة بتدم�ر أرضه على مرأى منه ومن عائلته، فقط، بل 
لن �تمكن كذلك من الوصول إلى األراضي التي ُعزلت خلف الجدار.  خاصة أن ق�ام قوات االحتالل اإلسرائ�ل�ة 
بتدم�ر الخزانات التي تمد األراضي في المنطقة المعزولة بالماء، �عني أن األرض ستجف في غضون شهور،فلم 

�نفع الوصول إل�ها بشيء.
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لم تشفع جم�ع الوثائق والمستندات والشواهد التي جمعها عبد الناصر إلثبات ملك�ته لألرض وإرثه القد�م ف�ها، لقد 
قدم عبد الناصر مثله مثل بق�ة أبناء القر�ة شكوى قانون�ة عن طر�ق مكتب محاماة �قوم بتولي قضا�ا الجدار وكان 

الرد الواضح الذي تلقاه عبد الناصر وصول الجرافات إلى أرضه.

ففي ال�وم التالي قامت جرافات االحتالل بتدم�ر المئات من أشجار البرتقال والل�مون.  ”في هذه المنطقة بالذات 
كانت هناك أرض مزروعة بالشجر!! بت أشك أن هذا حلمًا أو كابوسًا وتمن�ت أن �كون حلمًا ولكنها الحق�قة التي 
تؤكدها أصوات صفارات الجرافات التي باتت تنعق في أذني صباحًا ومساء“.  �قول عبد الناصر، و�ض�ف: ”لم 
أتخ�ل �ومًا أن أكون شاهدًا على مرور جدار من قلب األرض التي أملكها، وحتى في أبشع صور االحتالل لم أكن 
أتخ�ل أن تجرف أرضي أمام ع�ني بهذا الشكل.  في البدا�ة تم تدم�ر ٨٠ شجرة ز�تون مزروعة على ٦ دونمات 

من األرض.  لكل شجرة من هذه األشجار قصة في ذاكرتي أنا وعائلتي“.

من أجل إنقاذ ما تبقى من محصوله ومورد رزقه لم �كن أمام عبد الناصر من مفر سوى أن �قوم بإزالة الب�وت 
البالست�ك�ة التي بناها ب�د�ه بهدف أخذ الفواكه والخضار وإعادة زراعة بعض منها.

”معاناتي لم تنته عند ذلك“، �قول عبد الناصر ”تم تبل�غي بأن الجرافات ستهدم خزان الم�اه الذي أسقي بواسطته 
أرضي بسعة ٦٠ م مكعب وس�عزل الخزان األكبر بسعة ٣٠٠ م مكعب.  لقد تجرعت الخبر كما في الحاالت السابقة 
وقد تعود خدي على اللطم“.  هذه المرة هبت القر�ة بأكملها تستنهض قواي ألقف أمام لم أعرف ماذا ”الجرافات أم 
أمام القرار؟“.  بت ال أعرف أ�هما أقوى الجرافة أم صاحب القرار.  تقدمت بشكاوى واحتجاجات لوقف القرار، 
ووقف أهل قر�تي مدافع�ن ومعز�ن لي في محنتي بالرغم من أنهم �شربون من نفس الكأس المرة.  وفي عدة مرات 
صمدنا أمام زحف الجرافات ولكننا است�قظنا في أحد األ�ام على صوت س�ارات ج�ش االحتالل تفرض منع التجول 
المشدد على القر�ة، وإذ بهم �فرضونه من أجل تدم�ر الخزان، لم أستطع المكوث في الب�ت وخرجت وسط التحذ�ر 
والعو�ل وما زالت أصوات أنات أطفالي في أذني ”إرجع �ابا“ وهب الناس لمشاهدة المنظر الذي تحول إلى مواجهة 
ولكن بدون فائدة ح�ث قاموا بتدم�ر الخزان.  جلست وسط أرضي أشكو لها حزني وألمي، أعاتب ف�ها زمني وأشكو 
إلى اهللا قلة ح�لتي. جاء أهالي القر�ة وأخرجوني من المكان، ولكن قواي لم تعد قادرة على حملي وع�ني على 
أرضي. وعدت إلى ب�تي وأطفالي ولكن بدون قلبي الذي تركته هناك.  قلت ألطفالي: ”ها أنا قد عدت لكم ولكن 
بدون الخزان. لم �عد هناك ما أعد أطفالي به، فقد صودرت لقمة الع�ش وأنا لم أتعود أن أرجع لب�تي و�داي فارغتان 

فك�ف اآلن وقد أصبح كل شيء أملكه مدمر أو مصادر“. 

" لم أتصور أبدا أنني سأقف متفرجا 
وأرضي تدمر..." 
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تواجه قر�ة برطعة الشرق�ة في محافظة جن�ن خطر إقامة جدار�ن على أراض�ها.  األول هو الجدار الذي تم بناؤه 
على األطراف الشرق�ة من القر�ة وتسبب بمصادرة وعزل وتدم�ر األراضي، من المتوقع كذلك أن �تم بناء الجدار 
الثاني في الجهة األخرى من القر�ة قرب الخط األخضر بهدف فرض المز�د من الفصل على القر�ة التي تم تقس�مها 
عام ١٩٤٨ من خالل هدم المنطقة التجار�ة التي كانت مصدر االزدهار والرخاء االقتصادي في برطعة خالل 
العشر السنوات الماض�ة.  وتم بناء الجدار على مسافة تبعد ب�ن ٨. إلى ٣٫٥ كم عن الخط األخضر حسب الموقع.  
والجدار  الهدم  وأعمال  األخضر  الخط  حواجز  ب�ن  موقعها  بسبب  والتض��ق  للحصار  برطعة  تتعرض  وسوف 

الضخم.

الجدار.   لبناء  إسرائ�ل خالل حملتها  لالستهداف من  دائم  بشكل  تتعرض  األخضر  الخط  الواقعة على  القرى  إن 
ففي كل من حالتي برطعة ونزلة ع�سى في محافظة طولكرم التي تلقت إخطارات بهدم واسع النطاق في المنطقة 
التجار�ة في شباط ٢٠٠٣ (اقرأ القض�ة الحقًا)، فإن هات�ن القر�ت�ن تقعان ب�ن الجدار والخط األخضر، وبالتالي 
سوف �تم ضم أراض�هم، ومصادرتها من قبل إسرائ�ل. عدا ذلك، فإن هات�ن القر�ت�ن مقسمتان إلى قسم�ن بسبب 
مما  –إسرائ�ل-  الغربي  والقسم  الغرب�ة-  –الضفة  برطعة  من  الشرقي  القسم  �شكل  ح�ث  األخضر،  الخط  حدود 
�ؤدي إلى تقس�م العائالت واألصدقاء وقطع العالقات االجتماع�ة. لذلك �نظر سكان برطعة إلى بناء جدار الفصل 
العنصري على أنه حكم باإلعدام لهم، و�حرمهم من حقهم في الع�ش بحر�ة في ب�وتهم وأراض�هم، كما �حرمهم من 

توف�ر الدخل والوسائل إلعالة عائالتهم وأوالدهم.

الجدار   
تقع برطعة الشرق�ة شمال غرب الضفة الغرب�ة وهي الجانب الشرقي من بلدة برطعة األصل�ة التي تم تقس�مها إلى 
جزء شرقي وغربي عام ١٩٤٨.  �ع�ش في برطعة الشرق�ة ٣٤٠٤ نسمة، والمساحة اإلجمال�ة لبرطعة الشرق�ة 
١٣,٢٠٠ دونم، س�تم ضمها إلى إسرائ�ل بسبب موقعها في غرب الجدار. و�بلغ طول الجدار حول برطعة الشرق�ة 
حوالي ٢كم، وتم بدءًا من ن�سان ٢٠٠٣ مصادرة األرض واقتالع األشجار وتجر�ف الطر�ق التي س�تم بناء الجدار 
التي س�تم عل�ها بناء الجدار والمناطق األمن�ة الخاصة به  عل�ها، كما تم وضع األساسات.  أما عرض المنطقة 

فستبلغ حوالي ١٠٠ متر حسب طبوغراف�ة المنطقة.

سوف �تسبب الجدار في برطعة الشرق�ة في تدم�ر أكثر من ١٠٠ دونم من األرض الزراع�ة واقتالع أكثر من 
المساحة  �تم مصادرة ١٠٪ من  أن  المتوقع  أشجار ز�تون.  ومن  والبق�ة  لوز،  منها ٣٠٠ شجرة  ٨٠٠ شجرة، 

اإلجمال�ة للقر�ة على طر�ق الجدار أو شرقه بشكل �عزلها عن بق�ة القر�ة.

إن الجزء الشرقي من برطعة مغلق كل�ًا بسبب الجدار مما �حولها إلى كانتونات محاصرة من جم�ع الجهات: الخط 
األخضر من الغرب وجدار الفصل العنصري من الشرق، و أربع مستوطنات إسرائ�ل�ة من الشمال هي: حرم�ش 
ور�حان وشاك�د وحنان�ت.  لقد اكتملت معظم أعمال بناء الجدار، و�بقى اآلن الخطوات النهائ�ة إلقامة بوابة على 
الجهة الشمال�ة الشرق�ة من برطعة، ح�ث ستكون هذه البوابة الطر�ق المؤد�ة إلى بلدة �عبد.  هذه البوابة ستكون 
المدخل والمخرج الوح�د من وإلى برطعة الشرق�ة، وستبلغ مساحة المنطقة التي س�تم إقامة البوابة عل�ها ٢٠-٣٠ 

مترًا.،بناء على ذلك، فإن ٩٩٪ من برطعة الشرق�ة محكمة اإلغالق بدون أي منفذ.

ְקְקـعخ•Šطـٍأل�آلְקـ•Šطـٍألأل�آلְקىŠְُّק ىى
رŠ?هְקـخؤنبŠىָדְקبـعخينְקـصَق

١١٢١١٣
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في برطعة مصدر ماء واحد للقر�ة بأكملها، وال �وجد أ�ة آبار خصوصًا وأن القر�ة تعتمد على ع�ن ماء تقع في 
الجزء الغربي من برطعة ب�ن برطعة الشرق�ة وبرطعة الغرب�ة قرب الخط األخضر، ح�ث توجد شبكة م�اه. وقد 

انفجر

مؤخرًا أنبوب مجاري في مستوطنة كتس�ر وتسبب في تلوث م�اه الشرب الخاصة ببرطعة لمدة ثالثة أ�ام، بح�ث 
اضطر السكان إلى شراء الم�اه من الصهار�ج.

الفلسط�ن�ة، وتشرف عل�ه  تابع لوزارة الصحة  الطب�ة ف�وجد في برطعة مركز طبي واحد  بالنسبة للخدمات  أما 
ممرضة، في ح�ن �قوم األطباء القادمون من القرى المجاورة بز�ارات أسبوع�ة للمركز.  بعد بناء الجدار وما نجم 
عنه من صعوبة وصول األطباء إلى القر�ة وعدم تمكن أهالي القر�ة من الوصول إلى المراكز الطب�ة والمستشف�ات 

خارج برطعة، أدى هذا لعدم توافر خدمات طب�ة البتة في القر�ة.

الخوف األكبر لدى السكان مع ق�ام الخط األخضر بفصل برطعة الشرق�ة عن برطعة الغرب�ة داخل الخط األخضر 
هو أن �عمل الجدار كذلك على فصلهم عن بق�ة مناطق الضفة الغرب�ة.  إن القر�ة تواجه منذ اآلن مص�بة إنسان�ة 

ف�ما �تعلق بالتغذ�ة والصحة والعمل.
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القرى الُمقسمة والخط األخضر
اعتمدت برطعة قبل االنتفاضة بشكل كب�ر على التجارة بسبب قربها من الخط األخضر، كما اعتمدت كذلك على 
العمل داخل األراضي المحتلة عام ١٩٤٨.  إن المركز التجاري في برطعة هو إلى حد كب�ر ول�د لعمل�ة السالم 
التي تمت في أوسلو سواء من ح�ث قوته االقتصاد�ة أو في حق�قة ق�ام فلسط�ن�ي الضفة الغرب�ة وبالذات القر�ب�ن 
من إسرائ�ل بالعمل كقوة عمل رخ�صة في السوق اإلسرائ�ل�ة. �ستط�ع اإلسرائ�ل�ون بطب�عة الحال الوصول إلى 

المناطق، أما الفلسط�ن�ون فال �حق لهم الدخول إلى المناطق وفقًا للقانون اإلسرائ�لي.

مع ترافق اإلغالق والحصار المفروضان على برطعة الشرق�ة منذ بدء االنتفاضة بحاجز عسكري أدى إلى تثب�ط 
عز�مة فلسط�ن�ي األرض المحتلة عام ١٩٤٨من الحضور إلى المنطقة ودعم األهالي في توف�ر مصادر الرزق.  
وأدى الحاجز كذلك إلى حرمان رجال برطعة من الوصول إلى إسرائ�ل للحصول على عمل.  ال �ختلف الوضع 
في قر�ة نزلة ع�سى ح�ث �ستغرق عبور الحاجز للوصول إلى المنطقة التجار�ة التي ال تبعد سوى بضعة أمتار 

قل�لة عن الحاجز ساعات عد�دة.

قامت دائرة البناء والتنظ�م اإلسرائ�ل�ة بمرافقة القوات اإلسرائ�ل�ة في ١٣ كانون األول، ٢٠٠٢ بتسل�م ٢٥ أمرًا 
عسكر�ًا إلى ١٧ مواطنًا في برطعة تعلمهم ف�ها عن ن�تها في هدم محالهم و/أو ب�وتهم. وأصدرت إسرائ�ل أوامر 
هدم إلى ٨٢ منزًال فلسط�ن�ًا ومحال ومصانع ومشاغل �د�رها مستثمرون فلسط�ن�ون من مناطق مختلفة في الضفة 
الغرب�ة. إن األثر المتوقع لهدم المنطقة التجار�ة على برطعة خط�ر جدا، ح�ث س�ؤدي إلى طرد ١٠ عائالت من 

منازلها، وفقدان ٤٣٥ عائلة لمصدر رزقها، عدا الد�ون المستحقة على هذه العائالت.

قام بعض التجار باالستثمار في المنطقة التجار�ة في برطعة بمن في ذلك تجار من جن�ن الواقعة على بعد عدة 
ك�لومترات من برطعة.  الذ�ن حاولوا إنقاذ ما �مكن إنقاذه من استثماراتهم وأعمالهم نت�جة رداءة الوضع في جن�ن، 
فقاموا بنقل أعمالهم إلى المنطقة التجار�ة في برطعة.  �شكل الجدار بالنسبة لهؤالء التجار عائقًا أمام قدرتهم على 
الدمار والركود  للشك في  التجاري مجاًال  المركز  لهدم  المخطط اإلسرائ�لي  �ترك  إلى محالهم، كما ال  الوصول 

واالنه�ار الذي س�حل بأعمالهم ومصادر دخلهم.

رفضت إسرائ�ل وضع مخطط ه�كل تنظ�مي للبناء في برطعة الشرق�ة، القر�ة التي تحتلها إسرائ�ل بشكل غ�ر 
قانوني، مما دفع الناس إلى الق�ام بالبناء على أراض�هم بدون ترخ�ص.  وفي عام ١٩٩٠ كانت مسألة الترخ�ص 
اتخذتها  التي  الذر�عة  هي 
منازل  سبعة  لهدم  إسرائ�ل 
من  الشمالي  الجزء  في 
إسرائ�ل  قامت  كما  القر�ة، 
 ١٩٩٢ ب�ن  األعوام  في 
 ١٥٠٠ باقتالع   ١٩٩٥  –
برطعة  في  ز�تون  شجرة 
الشرق�ة من أجل بناء طرق 

التفاف�ة.

توف�ر  تم  المصدر: 
المعلومات المتعلقة ببرطعة 
مركز  قبل  من  الشرق�ة 
أبحاث األرض كأعضاء في 

حملة وقف الجدار.

١١٤١١٥
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صŠخيخسـخüضسֻדألـسֻדضءـخ٠خألـخؤسصخ‰ְُّק
هرخQـ4خؤجلـهالٌّـ0َُّّة
رخىְקـخؤنبŠىָדְקـٍإلجنؤְקـهָד�ֱק

عباس خالد علي �وسف تاجر من باقة الشرق�ة، فقد محل�ن تجار��ن منذ البدء في بناء الجدار واستهداف المناطق 
التجار�ة الواقعة بمحاذاة الخط األخضر. محله األول عبارة عن محمص ومحل لب�ع المواد الغذائ�ة جملة ومفرق 
كان �قع على بعد خمسة أمتار من الحاجز العسكري الذي �فصل ب�ن باقة الشرق�ة ونزلة ع�سى، وكلتا القر�ت�ن س�تم 
عزلهما ب�ن الجدار وحدود عام ١٩٦٧ (الخط األخضر).   في مساء ٣ تشر�ن الثاني ٢٠٠١ تعرض محل عباس 
الموجود في المنطقة التجار�ة في نزلة ع�سى باإلضافة إلى ثمان�ة محال في المنطقة نفسها إلى الحرق بالكامل 
على مرأى من الجنود الموجود�ن على الحاجز. هذا الحر�ق تسبب بخسارة عباس مبلغ ٤٥٠,٠٠٠ ش�كل، ولم �ؤد 

”التحق�ق“ اإلسرائ�لي في أسباب الحر�ق إلى أ�ة نتائج.

للعمل ف�ه لساعات طو�لة حتى خالل العطل في محاولة  المحل. ح�ث اضطروا  بناء  قام عباس وإخوانه بإعادة 
لتعو�ض الخسائر التي حلت به.  �عد مرور شهر على الحر�ق قامت قوات االحتالل اإلسرائ�ل�ة بإغالق المنطقة 
بأسالك شائكة وهدمت المحل. وبذلك،  فقد عباس مرة أخرى محله والبضائع والزبائن، مما اضطره إلى االنتقال 
إلى موقع آخر في المنطقة التجار�ة نفسها وفتح محًال ثالثًا تلقى هو اآلخر مؤخرًا أمرًا بالهدم مثل جم�ع المحال التي 
تبقت في المنطقة التجار�ة في نزلة ع�سى.  في شباط ٢٠٠٣ تم تسو�ة ٦٣ محال تجار�ا في نزلة ع�سى باألرض، 

أما محل عباس فإنه ضمن قائمة المائة محل في القر�ة التي تنتظر تنف�ذ قرار الهدم.

عباس وعائلته الجئون من منطقة السند�انة قرب ح�فا، وهم تجار لكن ال �ملكون أرضًا.  �قول عباس إن الواقع 
كل  على  ”أن  ومحالهم هي:  سكناهم  أماكن  تغ��ر  إلى  االحتالل  الذ�ن اضطرهم  الفلسط�ن��ن  من  للكث�ر  بالنسبة 
إنسان أن �سعى وراء مصدر رزقه“. �أمل عباس أن �ؤسس هو وشق�قه محال أخرى في طولكرم حتى �تمكنا من 

االستمرار في إعالة عائالتهم.
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إن عمل�ات المصادرة األخ�رة التي تواجهها قر�ة رافات تتم من أجل بناء جدار الفصل، ح�ث قامت إسرائ�ل حتى 
اآلن بمصادرة ٧٥٠ دونمًا.  فقد تم ضم وعزل ٦٠٠ دونٍم منها فعل�ًا عن أصحابها. تعد رافات ضمن مجموعة من 
القرى التي تتأثر بشكل كب�ر من بناء الجزء الشمالي من جدار القدس الذي �بلغ طوله ٧ كم من رافات حتى جبع.

تقع قر�ة رافات على الطرف الشمالي لمد�نة القدس، وبالتحد�د على بعد ٢ كم جنوب غرب رام اهللا، وتعد رافات 
التي �ع�ش ف�ها ٢٠٠٠ شخص الحد الطب�عي ب�ن رام اهللا والقدس.

ظهرت أولى بوادر الجدار في رافات في ن�سان ٢٠٠٢ عندما بدأت إسرائ�ل بحفر خندق من معسكر عوفر نحو 
قر�ة جبع شرق رافات.  وصدر في ١٥ آب، ٢٠٠٢ أمر عسكري إسرائ�لي �دعو إلى بناء ما �سمي ”حاجزًا أمن�ًا“ 
شمال القدس، مستخدم�ن كذر�عة قانون الطوارئ العسكري اإلسرائ�لي ١٩٤٩ الُمستند على ”األمن اإلسرائ�لي“ 
احتجاج  إي  قبول  عدم  بذلك  ضامن�ن  اإلسرائ�ل�ة،  االحتالل�ة  والس�اسات  األهداف  جم�ع  لتنف�ذ  صالحة  كحجة 

فلسط�ني من المحاكم أو الشعب اإلسرائ�لي.

Qخيخسبـخؤجل‰
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بدأ البناء الفعلي للجدار في رافات في ٢٢ آب، ٢٠٠٢ وخسرت القر�ة منذ ذلك الوقت ٧٥٠ دونمًا من أراض�ها، 
ف�ما تم اقتالع أغلب�ة أشجار الز�تون البالغ عمرها ٦٤٠ سنة في هذه األراضي خالل بناء الجدار.  واكتملت اعتبارا 
من ن�سان ٢٠٠٣ الكث�ر من أعمال التجر�ف للطر�ق الذي س�مر به الجدار، كما تم وضع األسوار والمناطق األمن�ة 
الخاصة به، وتم االنتهاء من بناء ٢ كم من الس�اج ومكوناته األربعة (الطر�ق والس�اج اإللكتروني والمنطقة األمن�ة 
ف�د�و  أمتار، وس�تم وضع كام�رات  الجدار ٣  تبتدئ عند معسكر عوفر.  و�بلغ ارتفاع  التي  و س�اج ”عادي“) 
لمراقبة المنطقة قر�با.  وتمتد األسوار والمناطق األمن�ة والطرق نحو ب�وت القر�ة ح�ث وصل الجدار في الكث�ر 

من الحاالت إلى الساحات الخلف�ة للعد�د من الب�وت.

وما زال أهالي القر�ة �نظرون بقلق إلى األعمال اإلضاف�ة التي ستتم حول المناطق األمن�ة وأعمال الهدم التي من 
المتوقع أن تتم. تم حتى اآلن هدم منزل واحد في رافات لصالح بناء الجدار، باإلضافة إلى ثالثة منازل أخرى من 
المتوقع أن �تم هدمها لقربها من الجدار (٢٠-١٠٠ متر بع�دة عن الجدار أو المنطقة األمن�ة الخاصة بالجدار).  
وأدت عمل�ات اإلغالق والحصار المفروضة على قر�ة رافات مثلها مثل بق�ة األراضي المحتلة إلى تدهور الوضع 

االقتصادي وازد�اده سوءًا عما هو عل�ه اآلن.

وكانت إسرائ�ل دأبت منذ بدء االنتفاضة على ممارسة س�اسة عدوان�ة تتمثل في مصادرة أراضي قر�ة رافات بما 
في ذلك مصادرة ١٠٠٠ دونم من أراض تقع قرب معسكر عوفر الذي تم إعالنه منطقة عسكر�ة مغلقة. إن مثل هذه 
الممارسات المتمثلة في مصادرة أراضي رافات هي جزء من سلسلة من العمل�ات المماثلة التي بدأت عام ١٩٦٧.  
وكان مجموع المساحة األصل�ة لقر�ة رافات ٤٥٨٣ دونماً، تعود ملك�تها لعدد من السكان في رافات، أما مساحة 
المنطقة المأهولة فقد كانت أكثر من ٣٢٩ دونمًا.  وتم منذ االحتالل اإلسرائ�لي ١٩٦٧ مصادرة أكثر من ٨٠٠ دونم 
من أراضي رافات من أجل تأس�س معسكر عوفر الواقع في الجزء الغربي من رافات.  و�ستمر مسلسل المصادرة 
ح�ث تمت مصادرة ٣٠٠ دونم إضافي مزروعة بأشجار الز�تون عام ١٩٩٤ من أجل بناء طر�ق التفافي، �متد 
على طول الطر�ق ب�ن رام اهللا ورافات.  إضافة لمصادرة أراض إضاف�ة عام ١٩٩٦ من أجل بناء طر�ق التفافي 

�ربط مستوطنة جفعات زئ�ف مع عطاروت، و�متد حتى طر�ق القدس رقم ٦٠.

إن رافات جزء ال �تجزأ من القدس، لكن مع بناء الجدار فإن رافات تتعرض لفصل إجباري عن مد�نة القدس.  
و�ح�ط القر�ة من الغرب معسكر عوفر الذي أصبح اآلن مركز اعتقال مشهورًا بسوء األوضاع والمعاملة ف�ه، وف�ه 
أكثر من ألف سج�ن س�اسي فلسط�ني و�ح�ط بها من الشمال والغرب الجدار، ومن الشمال الغربي طر�ق التفاف�ة.  

أما المخرج الوح�د للقر�ة فهو من خالل الطر�ق الرئ�سي إلى رام اهللا، شمال شرق رافات.

تم تشك�ل لجنة محل�ة للمطالبة بحقوق العائالت والدفاع عنها، وقامت هذه اللجنة بتوظ�ف محام لتمث�ل العائالت في 
محاكم االحتالل اإلسرائ�ل�ة.  ولم تستطع اللجنة وال العائالت منع إقامة الجدار على أراض�هم، أو منع ق�ام إسرائ�ل 

بمصادرة

 أراضي القر�ة. إن الح�اة دون حر�ة تنقل وقلة عمل وفقدان األرض و وجود عسكري دائم ومراقبة للقر�ة �عنى 
أن الح�اة حول الجدار قد دخلت مرحلة جد�دة من العذاب والمعاناة.
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�ع�ش محمد مصطفى البالغ من العمر ٢٠ عامًا وعائلته المكونة من عشرة أفراد في واحد 
من الب�وت الثالثة المهددة بالهدم في رافات. قامت إسرائ�ل بمصادرة ٤٠ دونمًا من أرض 
العائلة لصالح بناء الجدار، ح�ث �عد ب�ت محمد أقرب منزل إلى الجدار في القر�ة ح�ث 
�بعد الب�ت ٢٠ مترًا عن الجدار الموجود داخل حد�قتهم.  أما مزرعة الدجاج الخاصة بهم 
التي كانت تعد مصدر الدخل للعائلة والتي �بلغ ثمنها ٤٠ ألف ش�كل (٩,٠٠٠ دوالر) فقد تم 
هدمها من أجل بناء الجدار.  و�قول محمد إن ضابط المنطقة أبلغهم بشكل مباشر بأن الب�ت 
سوف �هدم بدون أي إنذار إذا حدثت أ�ة مظاهرات أو عنف من منطقة ب�تهم.  إن العائلة تأخذ 
هذه التهد�دات على محمل الجد. وقد تعرضت العائلة خالل عمل�ة بناء الجدار إلى عمل�ات 

تفت�ش متكررة للب�ت وإلى إطالق الغاز المس�ل للدموع.

�قع مخ�م عا�دة الذي �بلغ عدد سكانه ٤٣٠٠ شخص شمال ب�ت لحم قرب قبر راح�ل (مسجد بالل بن رباح في 
المعتقد اإلسالمي) وبالرغم من عدم المعرفة التامة بالمدى الذي س�ح�ط به الجدار والطر�ق االلتفاف�ة المرافقة حول 
له مخ�م عا�دة، إال أن جزءًا من الطر�ق التي س�سلكها الجدار معروفة تمامًا مثلما هو معروف أن ارتفاع الجدار 

في هذه المنطقة س�كون ب�ن ٨-١٠ أمتار مما س�ؤدي إلى المز�د من التض��ق على المخ�م وسكانه.

�عاني مخ�م عا�دة الذي تبلغ مساحته ٦٠٠ متر مربع من حالة اكتظاظ سكان�ة وأوضاع مع�ش�ة شاقة وفي غا�ة 
الصعوبة.  تبلغ نسبة البطالة في المخ�م حال�ًا ٨٥٪، أما بالنسبة للحصار والهجمات العسكر�ة واإلغالق وحظر 
الماض�ت�ن.  سقط في مخ�م عا�دة ١٢ شه�دًا  السنت�ن والنصف  الثابتة خالل  فقد كانت نوعا من األمور  التجول 
تتراوح أعمارهم ب�ن ١٤-٤٢،  باإلضافة إلى تعرض ٥٠ شخصا آخر�ن من المخ�م إلى إصابات وجروح بل�غة 
السنت�ن  التجول في  إلى ٢٠٠ �وم من حظر  المخ�م  بالشلل و/أو اإلعاقة. خضع  الكث�ر�ن منهم  إلى إصابة  أدت 
وتشكل  المخ�م.   في  عاد�ًا  أمرًا  أصبحت  التي  ب�ت  إلى  ب�ت  من  التفت�ش  أعمال  ناه�ك عن  الماض�ت�ن  ونصف 
مستوطنة ج�لو القاعدة التي تنطلق منها القوات العسكر�ة بمهاجمة المخ�م بالصوار�خ مما أدى إلى تدم�ر ٥ ب�وت 

بالكامل،  وأكثر من ١٢٠ ب�تًا بشكل جزئي.

�قع مخ�م عا�دة على بعد ٦٠ مترًا من قبر راح�ل الذي تم تحو�له إلى قاعدة عسكر�ة محصنة بأبراج مراقبة، مع 
وجود قناص �قوم بمراقبة مخ�م عا�دة باإلضافة إلى مناطق ومواقع أخرى. �مكن رؤ�ة برج المراقبة من مخ�م 
المخ�م.  نحو  الموجه  بسالحه  �شكله  الذي  والخطر  القناص  بوجود  اإلحساس  �مكن  كما  مع�نة  مسافة  من  عا�دة 
وأصبح من المشاهد االعت�اد�ة عند القبر والجنود الذ�ن �قومون بحراسته ح�ث �تم إطالق الرصاص الحي على 
األوالد الذ�ن �قومون برشق الجنود بالحجارة.  قبل أسبوع�ن من نشر هذا التقر�ر – أي في منتصف ن�سان- استشهد 
الفتى طارق أبو جادو البالغ من العمر ١٥ عامًا نت�جة إطالق الرصاص عل�ه من جنود القاعدة العسكر�ة الموجودة 

في قبر راح�ل.

الس�اج قرب مخ�م عا�دة في ن�سان ٢٠٠٢ خالل عمل�ات االجت�اح  المخ�م فقد ظهرت أولى بوادر  وفقًا ألهالي 
الواسعة التي شنتها قوات االحتالل على مد�نة ب�ت لحم.  أدى الس�اج الذي �قع على الجهات الشمال�ة والجنوب�ة من 

غָדآلـهخُّجلطـؤֻדصֵדقبـرָדسـعآل

١١٨١١٩
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�ع�ش كر�م أبو عكر البالغ من العمر ٣٦ عامًا في مخ�م عا�دة لالجئ�ن،  وهو أصًال الجئ من منطقة 
القدس.  �رى كر�م في الجدار محاولة لتكرار طرد السكان من ب�وتهم وقراهم كما حدث عام ١٩٤٨.  كان 
كر�م، العاطل عن العمل اآلن، �عتمد في دخله على العمل داخل األراضي المحتلة عام ١٩٤٨لضمان 
لقمة الع�ش ومورد الرزق مثل أغلب�ة السكان.  عندما �تم بناء الجدار فإنه س�كون على بعد ٣ أمتار فقط 
أمام ب�ت كر�م المحاط أصًال من ٣ جهات بب�وت أخرى، وس�عمل الجدار على سد آخر جزء مفتوح في 
ب�ت كر�م بواسطة إغالقه ل�صبح مثل السجن.  �ع�ش كر�م مع أشقائه السبعة المتزوج�ن في ب�ت واحد 
�ع�ش ف�ه ٣٥ فردًا.  تعرض الب�ت لدمار شد�د نت�جة القصف اإلسرائ�لي.  و�شدد كر�م على حق�قة أنهم 
لن �غادروا الب�ت إلى أي مكان آخر خارج المخ�م، كما أضاف كر�م أن مخ�م عا�دة قد دفع ثمنًا باهظًا 

خالل االنتفاضة،  و�شعر أن دورهم ونضالهم مهمشان من السلطة الفلسط�ن�ة. 

المخ�م إلى ز�ادة عزل ب�ت لحم عن القدس مما جعل دخول المد�نة من 
هذه النقطة أكثر صعوبًة.

أوامر بمصادرة األراضي  العسكر�ة في شباط ٢٠٠٣  القوات  سّلمت 
الواقعة حول قبر راح�ل بهدف بناء الجدار الذي �قع على بعد ٣ أمتار 
فقط من أبن�ة المخ�م.  أوضح األمر باإلضافة إلى خر�طة المساحة التي 
ستتم مصادرتها وضمها من إسرائ�ل ح�ث س�تم ضم ثالثة ب�وت من 
مخ�م عا�دة خلف الجدار في المنطقة الجد�دة المعزولة.  �قع الجدار على 
بعد أمتار قل�لة فقط من الب�وت بشكل �عمل على خنق السكان والتض��ق 
المنطقة  نفوسهم من تسبب  الخوف في  الذي �زرع  الوقت  عل�هم، في 
األمن�ة للجدار في هدم الب�وت.  ومن المتوقع أن �تم االستمرار في بناء 

الطر�ق االلتفاف�ة بمحاذاة الجدار حول المخ�م.

كان الس�اج الذي تم بناؤه عام ٢٠٠٢ بمحاذاة المخ�م موقعًا للمصادمات 
ال�وم�ة مع أوالد المخ�م ، مع بناء الجدار سوف تتم إحاطة جزء كب�ر 

من المخ�م بنقاط مراقبة عسكر�ة.

تعتبر األونروا UNRWA المصدر الوح�د لتقد�م الخدمات في المخ�م 
بما في ذلك توز�ع الطعام وإدارة المدرسة.  كانت المدرسة إحدى أولى 
االنتفاضة بح�ث  بدا�ة  تم قصفها من مستوطنة ج�لو في  التي  المباني 
أصبحت جدرانها مل�ئة بالثقوب من الرصاص. نت�جة القصف وحظر 
التجول تعطلت الدراسة لمدة ٤ أشهر في السنت�ن والنصف الماض�ت�ن.

ُطرد الجئو المخ�م عام ١٩٤٨ من ب�وتهم وقراهم الواقعة معظمها في 
منطقة القدس مثل قرى د�ر نط�ف، وراس أبو عمار، ودر�ان المدمرة.  
لحم،  ب�ت  في  لالجئ�ن  مخ�مات  ثالثة  من  واحدًا  عا�دة  مخ�م  و�عد 
باإلضافة إلى مخ�م ب�ت جبر�ن الذي �قع قرب الجدار على بعد مسافة 

قر�بة من قبر راح�ل.

المصادر: سم�ر األم�ر، مخ�م عا�دة لالجئ�ن (مركز الالجئ) وعدنان 
عجارمة (لجنة عا�دة الشعب�ة).

١٢٠١٢١
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