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مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
تأس��س مركز املرأة لإلرش��اد القانوين واالجتامعي يف القدس س��نة  1991بواس��طة
مجموعة صغرية من النس��اء كمؤسسة أهلية غري ربحية فلسطينية مستقلة .يهدف
املركز إىل التصدي ملسببات وعواقب العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املجتمع
ولتأثريات االحتالل الخاصة بالنوع االجتامعي.
يق��دم املركز اإلرش��اد االجتامعي والقانوين ،وينف��ذ برامج التوعي��ة ،ويقدم الدعم
القانوين واالجتامعي والتدريب ،ويقرتح مسودات القوانني والتعديالت عىل القوانني،
ويش��ارك يف تنظيم حمالت الضغط واملنارصة عىل املستوى الوطني والدويل بالنيابة
عن النساء الفلسطينيات واملجتمعات املحلية.
تم تأسيس برنامج القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف املركز
به��دف رصد وتوثيق انتهاكات إرسائيل لحقوق اإلنس��ان وأثر هذه االنتهاكات عىل
النساء .يقوم مركز املرأة بتوثيق شهادات النساء باستخدام إطار عمل القانون الدويل
وحقوق اإلنسان ،مندمجاً برؤية نسوية للمساواة والعدالة االجتامعية.
يس��عى الربنامج لضامن أن يتم رصد انتهاكات حقوق النساء الفلسطينيات بفعالية،
وم��ن ثم جمعه��ا من خالل عملية توثيق .ويتم اس��تخدام ه��ذا التوثيق للمنارصة
بالنيابة عن النساء يف فلس��طني ،ولتعزيز الوعي بانتهاكات حقوق اإلنسان ،وللعمل
تجاه مس��اءلة القامئني ع�لى هذه االنتهاكات .كام يعطي هذا التوثيق ش��هادة حية
لتجارب النساء مع الحرب واالحتالل.
يتمت��ع مرك��ز املرأة لإلرش��اد القانوين واالجتامع��ي بصفة استش��ارية لدى املجلس
االقتصادي واالجتامعي يف األمم املتحدة.
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مقدمة
«ليست لدينا حياة هنا»
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يأيت هذا التقرير جزءا ً من سلس��لة تقارير مركز املرأة لإلرش��اد القانوين واالجتامعي
التي تبحث يف أثر السياس��ات واملامرس��ات اإلرسائيلية عىل النس��اء الفلسطينيات.
نرك��ز يف هذا التقرير عىل حياة النس��اء يف “منطقة الت�ماس” ،وهي مناطق الضفة
الغربي��ة التي تقع بني خط الهدنة م��ن العام ( 1948املعروف أيضاً بالخط األخرض)
والج��دار الفاصل .رغم أن الجزء األكرب من مدين��ة القدس يقع يف هذه املنطقة ،إال
أن الفلس��طينيني حملة هوية الضفة الغربية ه��م أكرث من يترضر من نظام اإلغالق
هذا ،إذ ال يس��تطيعون السفر إىل القدس من جهة ،وتسد الطريق أمام وصولهم إىل
الضفة الغربية من الجهة األخرى .هذا الوضع يجعل الفلسطينيني يف منطقة التامس
معزول�ين عن عائالته��م ومجتمعاتهم ،حيث تفصلهم الحواجز العس��كرية والجدار
عن بقية الضفة الغربية ،مام يضعهم وجهاً لوجه مع الفقر والوحدة وضيق العيش.
إن الفلس��طينيني يف منقط��ة الت�ماس معزول��ون إىل حد كبري عن امل��دن والبلدات
الفلس��طينية الرئيس��ية التي تقدم الخدمات الحيوية يف الصحة والتعليم والتشغيل
واإلدارة ،إىل جان��ب أنهم معزولون عن عائالتهم املمتدة ومجتمعاتهم .ويكون األثر
الواقع عىل النساء يف هذه املناطق عميقاً بشكل خاص؛ فبحكم أن النساء يف الغالب
ال يعمل��ن خارج املنزل ،كثريا ً ما يصبح��ن معزوالت متاماً يف بيوتهن ومقطوعات عن
العائلة واملجتمع والخدمات الحيوية .وبالتايل فإن الحقوق األساسية للفلسطينيني يف
السكن املالئم وحرية الحركة وحقوقهم يف الصحة والعمل والتعليم والحياة األرسية
تتعرض إىل انتهاك روتيني من قبل إرسائيل.
يعتمد هذا التقرير عىل مقابالت أجريت مع نساء يعشن يف منطقة التامس ليكشف
ع��ن التقيي��دات التي تفرض عىل حياته��ن واألثر االقتص��ادي واالجتامعي والنفيس
للعيش يف هذه املنطقة .ونحن نأمل ،من خالل هذه العملية ،يف أن نساهم يف تعزيز
الفهم لطبيعة السياس��ات واملامرس��ات التي يتم نقاش��ها وأثرها الخاص عىل النساء
الفلس��طينيات .ونأمل أيضاً يف املس��اهمة يف عملية مس��اءلة للقامئني عىل انتهاكات
حقوق العائالت املترضرة.
يب��دأ هذا التقرير بنظرة عامة للخلفية والوضع يف منطقة التامس .ويتبع ذلك إلقاء
نظ��رة قصرية للمب��ادئ القانونية ذات الصل��ة ،مبا يف ذلك القان��ون الدويل لحقوق
6

اإلنس��ان والقانون الدويل اإلنساين .ويركز الجزء الذي يليه عىل تجارب النساء اللوايت
أجرى مركز املرأة املقابالت معهن ،واللوايت جمعنا منهن الش��هادة التفصيلية الواردة
يف هذا التقرير .ويختتم التقرير ببعض التوصيات للعمل املستقبيل.
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منطقة التماس
الخلفية والسياق
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وفقاً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،سيكون مسار الجدار الجديد،
حامل��ا يتم إنجازه ،بطول إج�مايل يبلغ  709كيلومرتات 1 .وقد تم بالفعل إكامل 408
كيلومرتات من الجدار ،أي ما يقارب  58باملائة .وتجدر اإلشارة إىل أن  15باملائة فقط
من املس��ار اإلجاميل للجدار يس�ير عىل طول الخط األخرض ،أما البقية فتقع داخله
2
باتجاه الرشق ،عرب األرض الفلسطينية (كام تبني الخارطة ص.)11 .
وبس��بب بناء الجدار داخل الخط األخرض ،وجد العديد من الفلس��طينيني أنفسهم
محارصي��ن بني الجدار والخط األخرض ،يف منطقة تدعى “منطقة التامس” .تش��كل
ه��ذه املنطقة  10باملائة من املس��احة اإلجاملية للضفة الغربية التي تقع عىل رشق
الج��دار الفاص��ل ،وقد أعل��ن عنها منطقة عس��كرية مغلقة للفلس��طينيني 3.وعىل
الفلس��طينيني الذين يقيمون يف هذه املنطق��ة أن يحصلوا عىل ترصيح خاص ،وعىل
من ميلكون أرضاً داخل هذه املنطقة أن يحصلوا عىل تصاريح “زيارة” حتى يتمكنوا
من الوصول إىل أراضيهم الزراعية ومواردهم املائية من خالل بوابات مخصصة لهذا
الغرض.
إذا تم استكامل الجدار عىل النحو املخطط له ،فسيتواجد بني الجدار والخط األخرض
قرابة  33.000فلس��طيني من حملة هوية الضفة الغربية يف  36تجمعاً سكانياً .ويف
األثناء ،تش�ير أرقام مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنس��انية إىل أنه يوجد
حالياً  7.800فلسطيني يعيشون يف املنطقة املغلقة 4 .ويحتاج كل من يبلغ من العمر
 16س��نة فأكرث إىل ترصيح إقامة دامئة من الس��لطات اإلرسائيلية حتى يتمكنوا من
االستمرار يف اإلقامة يف بيوتهم .وال يسمح ألفراد األرسة الذين ال يحملون تصاريح أن
يدخلوا إىل املنقطة عرب نقاط التفتيش.
باإلضاف��ة إىل ذلك ،س��يضطر الجزء األعظم من الفلس��طينيني حمل��ة هوية القدس
الرشقي��ة لإلقامة بني الجدار والخط األخ�ضر .ويف داخل حدود بلدية القدس ،أصبح
الفلسطينيون من كفر عقب وشعفاط معزولني عن القدس الرشقية .إن الجدار يزيد
صعوب��ة القي��ود املفروضة من ذي قبل عىل عبور الفلس��طينيني من الضفة الغربية
إىل الق��دس .فقد أدخلت إرسائيل ،يف س��نة  ،1993نظ��ام تصاريح يعني أن عىل كل
فلس��طيني ال يحمل حقوق إقامة يف القدس الرشقية أو مواطنة إرسائيلية أن يطلب
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تجعل الحصول عىل رخصة بناء أمرا ً مس��تحيالً يف نس��بة  30باملائة املتبقية .ويفيد
مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية أن اإلدارة املدنية اإلرسائيلية ،يف
املامرسة العملية ،تسمح يف البناء عىل أقل من واحد باملائة من املنطقة ج ،يف أماكن
6
مل تعد تتوفر فيها مساحات للبناء يف الغالب.
وعىل عكس ذلك ،فإن املستوطنات اإلرسائيلية املبنية عىل أرايض القرى الفلسطينية
تع��ج بالفيالت الجديدة والعرصية .والجدار ذاته يجري تش��ييده بطريقة تتيح ضم
غالبية املس��توطنات الكبرية الحجم واملناطق املخصصة للتوس��ع االس��تيطاين .ففي
منطقة مس��توطنة أرييل عىل س��بيل املثال ،ميتد مس��ار الجدار ملسافة  22كيلومرتا ً
داخ��ل الجهة الرشقية للخط األخرض .كام ميتد عىل نحو مامثل ملس��افة  13كيلومرتا ً
داخل الجهة الرشقية للخط األخرض حول مس��توطنة معاليه أدوميم 7.إن هذا األمر
يفند كذب ادعاء إرسائيل باألس��باب األمنية ،مبيناً أن مسار الجدار يهدف إىل إتاحة
املجال لتوسيع املستوطنات اإلرسائيلية 8وضمها يف محصلة األمر إىل إرسائيل .فالواقع
أنه يج��ري جعل حياة الفلس��طينيني الذين يقيمون يف جوار هذه املس��توطنات ال
تطاق ،كام س��يوضح هذا التقري��ر ،الذي يقود بكل وضوح أيضاً إىل االس��تنتاج بأن
إرسائيل تريد األرض ولكنها تريدها بدون سكانها.
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لق��د أصبح من الثاب��ت أن الجدار يتع��ارض مع القانون الدويل .ففي س��نة ،2004
أص��درت محكمة العدل الدولية رأياً استش��ارياً حول التبع��ات القانونية للجدار يف
األرض الفلس��طينية املحتل��ة 9وأفادت بأن أج��زاء الجدار التي تس�ير داخل الضفة
الغربية ،مبا يف ذلك القدس الرشقية ،إىل جانب نظام البوابات والتصاريح املرتبط بها،
تش��كل انتهاكاً اللتزامات إرسائيل مبوجب القان��ون الدويل 10.ودعت محكمة العدل
الدولي��ة إرسائيل ألن توق��ف أعامل بناء الجدار ،مبا يف ذل��ك داخل القدس الرشقية
وحوله��ا ،وتفكك اإلنش��اءات املقامة هناك ،و”أن تلغ��ي أو تبطل عىل الفور جميع
11
اإلجراءات الترشيعية والتنظيمية املتعلقة به”.
ودع��ت املحكمة إرسائيل أيضاً أن “تدفع تعويضات” ع��ن “مصادرة وتدمري املنازل
واملش��اريع واألعامل واملمتل��كات الزراعية” وأن تعيد “األرايض والبس��اتني وحقول
الزيتون وغريها من املمتلكات غري املنقولة التي استولت عليها” .كام ألزمت محكمة
العدل الدولية الدول األعضاء بعدم االعرتاف بالوضع غري القانوين الذي سببه الجدار
12
وضامن التزام إرسائيل بالقانون الدويل.
يف آب/أغس��طس  ،2010تابعت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنس��ان ،والتي تراقب
امتثال الدول للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياس��ية ،تابعت رأي محكمة العدل
الدولية ومالحظاتها التي أعلنت عنها س��ابقاً .وأعرب��ت اللجنة عن القلق بخصوص
القيود عىل حرية الحركة املفروضة عىل الفلس��طينيني .ورصحت بأن هذه القيود قد
أثرت “بش��كل خاص عىل األش��خاص الذين يقيمون يف “منطقة التامس” بني الجدار
وإرسائي��ل” ،وأن القيود تضمنت “الرفض املتكرر ملن��ح تصاريح زراعية للوصول إىل
األرايض عىل الجانب اآلخر من الجدار أو لزيارة األقرباء ،وعدم انتظام س��اعات فتح
البوابات الزراعية” 13.كام عربت اللجنة عن قلقها من اس��تمرار بناء املس��توطنات يف
األرض الفلسطينية املحتلة .واختتمت اللجنة قائلة:

14

“عىل الدولة الطرف أن متتثل ملالحظاتها الختامية السابقة وأن تأخذ يف الحسبان
الرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية وتوقف بناء “منطقة متاس” بواسطة
الج��دار ،مبا يؤثر بش��كل خطري عىل الحق يف حرية الحرك��ة ،وكذلك يف الحياة
14
األرسية .وعليها أن توقف كل أعامل بناء املستوطنات يف األرايض املحتلة”.

وفق��اً ملا توصلت إليه لجنة حقوق اإلنس��ان ،فأن وجود الج��دار والنظام املرافق له
يس��بب انتهاكاً للعديد من حقوق اإلنس��ان ،مثل حرية الحرك��ة 15،والحق يف الحياة
18
األرسية 16،والحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة 17،والحق يف التعليم،
والحق يف العمل 19،والحق يف مستوى معييش الئق 20،عىل نحو ما ينص العهد الدويل
للحق��وق االقتصادية واالجتامعي��ة والثقافية .إن هذه الحق��وق تتعرض إىل انتهاك
روتيني بس��بب وجود الجدار ،وبس��بب السياسات اإلرسائيلية األخرى التي تحد من
البناء وال تسمح بتحسني املنازل.
تحظ��ى حقوق اإلس��كان بحامي��ة خاصة يف امل��ادة  11من العهد ال��دويل للحقوق
االقتصادي��ة واالجتامعية والثقافية ،والتي تنص أنه عىل الدول األطراف أن تقر بحق
كل ش��خص يف مستوى معييش ٍ
كاف ،مبا يشمل املس��كن الكايف 21.وقد أفادت لجنة
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التي تراقب التزام الدول األطراف بالعهد
الدويل الخاص بهذه الحقوق ،بأن “الحق يف السكن ينبغي أال يفرس تفسريا ً ضيقاً أو
تقييدياً يجعله مس��اوياً ،عىل س��بيل املثال ،للأموى املوفر للمرء مبجرد وجود سقف
فوق رأس��ه ،أو يعترب املأوى عىل وجه الحرص س��لعة .بل ينبغي النظر إىل هذا الحق
باعتباره حق املرء يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم وكرامة” 22.وتابعت اللجنة
القول موضحة أنه حتى يعترب السكن كافياً ،فيجب أن يتضمن مرافق معينة ال غنى
عنه��ا للصحة واألمن والراح��ة والتغذية .ووضحت اللجنة أن ذل��ك يعني “أن تتاح
لجميع املستفيدين من الحق يف السكن املالئم إمكانية الحصول بشكل مستمر عىل
امل��وارد الطبيعية والعامة ومياه الرشب النظيف��ة ،والطاقة ألغراض الطهي والتدفئة
واإلضاءة ،ومرافق اإلصحاح والغسل ،ووسائل تخزين األغذية ،والتخلص من النفايات،
23
وترصيف املياه ،وخدمات الطوارئ”.
إن املستوطنات اإلرسائيلية ،والتي يقع العديد منها خلف الجدار ويف منطقة التامس،
تنته��ك القانون الدويل اإلنس��اين .فامل��ادة  )6(49من اتفاقية جني��ف الرابعة ،عىل
س��بيل املثال ،تحظر عىل سلطة االحتالل نقل س��كانها إىل األرايض التي تحتلها .وقد
أع��ادت محكمة العدل الدولية التأكيد عىل هذا املوقف يف الرأي االستش��اري حول
الجدار ،والذي أش��ار إىل أن مسار الجدار يش��مل ضمن “املناطق املغلقة”  %80من
15
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املستوطنني الذين يعيشون يف األرض الفلسطينية املحتلة ،متوصالً إىل خالصة مفادها
24
أن املستوطنات قد أقيمت بشكل يناقض القانون الدويل.
تتمث��ل إحدى األفكار األساس��ية يف قانون االحتالل أن االحتالل يش��كل حالة مؤقتة
وبالتايل فال يجوز لس��لطة االحتالل أن تحدث تغيريات دامئة يف األرض التي تحتلها.
ويكمن األس��اس املنطقي م��ن قانون االحتالل وقواعده يف من��ع اتخاذ تدابري تؤدي
إىل الض��م ،والذي يحظره القانون الدويل .إن حظر ضم األرايض باس��تعامل القوة أو
التهدي��د بها يأيت من امل��ادة  )4(2مليثاق األمم املتحدة ،وقد تك��رر التأكيد عليه يف
إعالن مبادئ القانون الدويل بخصوص العالقات الودية والتعاون بني الدول .وأشارت
إليه محكمة العدل الدولية بارتباط خاص بإرسائيل واألرض الفلس��طينية املحتلة يف
رأيها بخصوص الجدار.
ومع ذلك فإن إرسائيل مسؤولة عن شبكة من التدابري التي تؤدي إىل الضم واإللحاق
وتثب��ت أن امل�شروع اإلرسائييل هو مرشوع اس��تعامري 25.إن منطق��ة التامس متثل
ج��زءا ً من هذه التدابري وهي يف الوقت ذاته ناتجة عنها .تش��مل هذه التدابري :بناء
املس��توطنات يف كتل متصلة من األرايض التي ال ميكن للفلس��طينيني دخولها ،ونظام
طرق يربط بني املستوطنات املوجودة يف الضفة الغربية واملدن داخل الخط األخرض
ويحظر عىل الفلس��طينيني اس��تخدامه ،والج��دار الذي يفصل بني الس��كان اليهود
والفلس��طينيني فيام يفصل أيضاً املجتمعات الفلسطينية بعضها عن بعض ،مع إبقاء
املمرات بني املناطق الفلسطينية تحت الس��يطرة اإلرسائيلية .إن إرسائيل بتقسيمها
املناطق الفلسطينية إىل كانتونات متزق التواصل الجغرايف لألرض الفلسطينية املحتلة
يف انتهاك لحق الفلس��طينيني يف تقرير املصري الذي تنص عليه املادة األوىل املشرتكة
للعه��د الدويل للحق��وق املدنية والسياس��ية والعه��د الدويل للحق��وق االقتصادية
26
واالجتامعية والثقافية ،ويف انتهاك لإلعالن عن االستعامر.
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يعتمد هذا التقرير عىل مقابالت معمقة أجراها طاقم مركز املرأة لإلرش��اد القانوين
واإلجتامعي وباحثاته امليدانيات مع نس��اء فلس��طينيات يعش��ن يف مناطق التامس
خالل س��نة  .2010أجري عدد من املقابالت مع نس��اء من ح��ي الخاليلة ،الواقع يف
منطقة الجيب خلف الجدار ،ولكنها يف الضفة الغربية ،وتعترب من املناطق املترضرة
بشدة( .أنظر الخارطة ص )19 .مل تتمكن باحثاتنا امليدانيات الفلسطينيات من املرور
ع�بر نقطة التفتيش إلجراء املقابالت مع النس��اء يف منازلهن ،مام عنى أنه كان ال بد
م��ن أن تجرى املقابالت يف املركز املجتمعي يف الجيب .وقد التقطت صور بواس��طة
الطاقم الدويل الذي متكن أفراده من املرور عرب نقطة التفتيش ،ولكنهم أيضاً وجدوا
بع��ض الصعوب��ات يف املرور عرب حاجز جفعات زيئف .أجري��ت مقابالت أخرى مع
نساء فلسطينيات من بيت اكسا وراموت ومن قرية عزون عتمة .كام أجريت مقابلة
مع امرأة من مسحة بالقرب من بديا منزلها معزول خلف الجدار.
هناك العديد من النس��اء اللوايت يتأذين بالش��كل ذاته ،ويف العديد من املجتمعات
املختلف��ة ،والتي من الصعب الوصول إلهي��ا يف العادة .ومع ذلك ،فإن الحاالت التي
نورده��ا هنا بإمكانها أن تكون ممثلة للمش��كالت التي تواجهها النس��اء يف مناطق
التامس.
أجري��ت مقاب�لات معمقة مع جميع هؤالء النس��اء عن تجربته��ن ،ونفذ املقابالت
طاق��م مركز املرأة لإلرش��اد القانوين واالجتامعي و باحثات��ه امليدانيات ،وتم تدوين
حكاياتهن عىل ش��كل إفادات عرضت عليهن لإلعراب عن موافقتهن عىل محتوياتها.
وقد أجريت مقابالت مع بعض النس��اء ملرة ثانية وثالثة ،س��وا ًء عندما كانت هناك
حاج��ة للمتابعة أو إذا وقعت أحداث جديدة وقمن باالتصال بنا يف انتظار التحدث
عن تجربتهن .مل توافق جميع النساء عىل نرش أسامئهن الكاملة عىل املأل ،فلجأنا يف
هذه الحاالت إىل اس��تخدام أسامء مستعارة أو ذكر األحرف األوىل من األسامء فقط.
وقد استرشنا النساء يف هذا األمر يف جميع الحاالت واحرتمنا رغباتهن بالكامل.
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نح��ن نقيّم يف ه��ذا الجزء أثر العي��ش يف منطقة التامس عىل النس��اء .بعد تحليل
اإلفادات التي أخذت من النس��اء املش��اركات يف املقابالت ،اتض��ح أن هناك العديد
من الخصائص املش�تركة يف حياتهن ،وأنهن مل يكن قادرات عىل التمتع بحقوقهن يف
العديد من املجاالت املتشابهة .لذا فنحن نركز عىل القضايا املشرتكة التالية :األوضاع
املعيش��ية غري املالمئ��ة ،ونقص القدرة عىل الوص��ول إىل امل��وارد الطبيعية والعامة،
وتقييد الوصول إىل الخدمات الصحية ،واألثر عىل س��بل كسب الرزق ،وعدم القدرة
عىل التمتع بحياة أرسية ،وتقييد الوصول إىل التعليم.

 1-5األوضاع املعيشية غري املالمئة

ال يستطيع الفلسطينيون يف منطقة التامس الحصول عىل رخص لبناء بيوت جديدة
أو توس��يع البيوت القامئة أو ترميمها .نتيجة لذلك ،وصفت النس��اء املش��اركات يف
املقابالت مع مركز املرأة هدم أجزاء من منازلهن وعيش��هن يف أوضاع سكنية فقرية
وغري مالمئة وخطرة ،مبا يف ذلك أسطح الزينكو ،وسقوف األسبست ،واالكتظاظ.
فاطم��ة ع .من الجي��ب أصالً ،ولكنها بع��د أن اقرتنت بزوجها م��ن حي الخاليلة،
خطط��ت لالنتقال لإلقامة معه عىل الجانب اآلخر م��ن الجدار .وقد حصلت مؤخرا ً
عىل ترصيح ليك تعيش خلف الجدار ونقطة التفتيش ،وال تزال متيض بعض الوقت يف
منزلها عىل الجانب اآلخر“ :هذا الجزء من الجيب الذي زوجي منه والذي يوجد فيه
منزلن��ا هو موجود اآلن خلف الجدار وال ميكن الوصول إليه إال عرب حاجز عس��كري
يدعى حاجز جفعات زيئف...
ال يسمح لنا بأن نقوم بأي أعامل صيانة عىل منزلنا أو إدخال أية إضافات أو توسعات
عليه .لقد حاولنا سنة  2008تقريباً أن نبني مطبخاً صغريا ً لتوسيع املنزل ،ولكن قبل
أن ننهيه ،جاء اإلرسائيليون وقالوا لنا أنه ال يجوز لنا أن نبنيه وأنهم سيقومون بهدمه،
فاضطررنا ألن نرتكه دون أن يس��تكمل ودون أن يس��تخدم .ومل نحاول أن نقوم بأية
أعامل بناء أخرى منذ ذلك الحني .من الصعب أيضاً نقل أثاث عرب الحاجز إىل الجهة
األخرى”,
تعي��ش جميل��ة م .أيضاً يف حي الخاليل��ة“ :يقع منزيل يف جزء م��ن الجيب يدعى
22

الخاليل��ة ،وهو يوجد اآلن خلف الج��دار وال ميكننا الوصول إليه إال من خالل نقطة
تفتيش .يبعد منزلنا مس��افة  50مرتا ً فقط عن مس��توطنة جافون ،نحن منلك دومنني
من األرض وعىل طرف هذه األرض يوجد س��ياج من أسالك شائكة وتقع املستوطنة
وراءه بالضب��ط .لقد صادر اإلرسائيليون ما يقارب  160دومناً من أرايض عائلة زوجي
لبناء الجدار.
يحت��وي املنزل عىل ث�لاث غرف :واحدة للبنات وأخ��رى يل ولزوجي ،وثالثة لحاميت،
أما األوالد فينامون يف غرفة املعيشة .ويوجد مطبخ وحامم أيضاً .بني جزء من منزل
زوجي قبل أكرث من  50س��نة ،وهو مشيد بش��كل جيد من اإلسمنت ،ولكن مل يكن
من املمكن منذ سنوات عديدة إجراء أية أعامل بناء مالمئة عىل املنزل ،ولذا فإن كل
التوس��عات مغطاة بأسطح من الزينكو وليس بالطوب .وحتى قبل أن يبنى الجدار،
كانت املنطقة مصنفة كمنطقة خرضاء ومل يكن يس��مح لنا بأن نبني ونتوس��ع وكنا
نضطر الس��تعامل الزينكو .أما اآلن فحتى هذا مل يعد مس��موحاً :فنحن ال ميكننا أن
نجري أية أعامل عىل املنزل ،عىل الرغم من أنه يتم بناء املنازل يف املستوطنة يف كل
مكان من حولنا”.
جهاد أ .وتس��كن هي األخرى يف حي الخاليلة ،تق��ول ...“ :عندما تزوجت ،انتقلت
للس��كن مع عائلة زوج��ي يف منطقة تدعى الخاليلة يف قري��ة الجيب .يوجد املنزل
خل��ف الجدار م��ن جهة القدس ،ويفصلن��ا الجدار والحواجز العس��كرية عن قرية
الجيب وس��ائر الضفة الغربي��ة .فنحن مفصولون عن قرية الجيب بواس��طة حاجز
جفعات زيئف.
ش��يدنا منزالً صغريا ً بجوار منزلنا حتى يس��تعمله (ابني) سفيان وزوجته وأطفالهام
األربع��ة .وقد انتقلوا إليه مع أنه مل يكن جاه��زا ً متاماً ،ولكن اإلرسائيليني هدموه يف
سنة  .2005فاضطروا لالنتقال من جديد إىل املنزل الرئييس ،ولكن املنزل مكتظ جدا ً.
إن عددهم ستة وهم يعيشون يف غرفة واحدة من املنزل .يبلغ عدد جميع الساكنني
يف البيت  25فردا ً ،ونحن ال نستطيع أن نوسع املنزل ونبني غرفاً إضافية مع أنه لدينا
مس��احات كافية من األرض حول املنزل ،فيام يجري بناء العديد من املنازل الجديدة
يف مستوطنتي جفعات زيئف وجيفون بجوار منزلنا .يوجد لدينا خمس غرف فقط،
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إىل جانب املطبخ والحامم .ونحن نضطر الس��تخدام غرف كانت تستعمل يف السابق
لألغنام حتى ينام بعضنا فيها ألن املنزل مكتظ للغاية”.
تقي��م صديق��ة ح .يف قرية عزون عتمة ،التي تقع بالقرب من نابلس ومس��توطنة
أريي��ل .وه��ي منذ بناء الجدار تعيش يف منطقة الت�ماس ،إذ أن منزلها وعدة منازل
أخرى تنفصل عن بقية القرية بواسطة الجدار ونقطة تفتيش .وهي تعيش هناك مع
زوجها وثالثة أبناء خلف الجدار وخلف نقطة التفتيش“ :كانت توجد نقطة تفتيش
يف الطريق إىل القرية متس كل شخص يف القرية ،فال يستطيع املرور سوى األشخاص
الذين يسكنون يف القرية .وكانت هناك بوابة/نقطة تفتيش أخرى عىل الجهة الغربية
من القرية ،وكان منزلنا خلفها ،ولكنها مل تكن نقطة التفتيش الرئيس��ية .يف ش��باط/
فرباير  ،2010توقف اإلرسائيليون عن اس��تخدام نقطة التفتيش الرئيسية املؤدية إىل
القرية وأصبحت الطريق مفتوحة معظم الوقت ،مع أنه ال يزال هناك جنود يف برج
املراقب��ة .أم��ا اآلن فقد أصبحت نقطة التفتيش التي تفص��ل منزلنا عن بقية القرية
وبقي��ة الضفة الغربية هي نقطة التفتيش الرئيس��ية ،وال يس��تطيع املرور عربها إال
الفلسطينيون املسجلون كساكنني يف هذه املنطقة.
رمبا هناك حوايل  100-70شخص يسكنون عىل الجهة األخرى من نقطة التفتيش .أنا
اآلن أحم��ل ترصيحاً يدعى ترصيح نقطة التامس ،يتيح يل العبور من نقطة التفتيش
يل أن اطلب
إىل بيتي .يف البداية ،أعطوين ترصيحاً اس��تمر لس��بعة أش��هر ،ثم كان ع ّ
ترصيحاً جديداًَ ،واس��تمر هذا األخري ملدة  3أش��هر فقط .أما الترصيح الذي بحوزيت
يل أن أقدم طلباً لترصيح
اآلن فهو ملدة  12ش��هرا ً ،وعندما ينتهي رسيانه ،س��يكون ع ّ
جديد حتى أمتكن من العبور إىل بيتي”.
تعيش منرية أ .من قرية مس��حة الصغرية بالقرب من بديا يف وسط الضفة الغربية:
“أنا أعيش يف منزل يف قرية مس��حة ،املحصورة بالكام��ل – فهناك الجدار اإلرسائييل
بارتفاع تس��عة أقدام يحيط بالقرية من إحدى الجهات ،وتوجد أسيجة عىل جهتني،
ويف الجهة األخرية تقع مستوطنة “القناة” اإلرسائيلية .وتوجد بوابة يف السياج املجاور
للجدار أعرب منها ألصل إىل منزيل.
 ...ص��ادر اإلرسائيليون جزءا ً كبريا ً من األرض حول منزلنا لبناء الجدار ولش��ق طريق

للمركبات العس��كرية توجد ب�ين الجدار ومنزلنا .الجدار يف معظ��م األجزاء القريبة
منا مكون من س��ياج من األس�لاك املعدنية ،ولكنهم أمام منزلنا بالضبط بنوا جدارا ً
إس��منتياً بارتفاع تسعة أقدام .هذا الجزء صغري رمبا ال يتعدى طوله  50مرتا ً بالقرب
م��ن منزلن��ا .ويبدو وكأنه مثل عق��اب لنا ألننا رفضنا أن نغ��ادر ،حتى يفصلونا عن
القرية كلياً فال نعود نتمكن من أن نرى جرياننا أو القرية ونرغم عىل الرحيل .ولكننا
قررنا أننا نريد البقاء يف املنزل وال نريد أن نفقده”.
تعيش اعت��دال ف .بالقرب من مس��توطنة راموت اإلرسائيلي��ة التي أقيمت عىل
أرايض قرية بيت اكس��ا يف الضفة الغربية .وهي تسكن عىل جهة القدس من حاجز
رام��وت الذي يفصل الضفة الغربية عن الق��دس .وفيام هي تعيش يف منطقة متاس
– ب�ين الج��دار والخط األخرض ،فهي تحمل هوية مقدس��ية متكنها من الس��فر إىل
الق��دس .إال أنها تعاين من العديد من القيود التي يواجهها الفلس��طينيون اآلخرون،
ويفصله��ا ع��ن الضفة الغربية الجدار وإغالق حاجز راموت .وهي ال يس��مح لها أن
تبني أو توس��ع منزلها كام أن السلطات اإلرسائيلية تحاول مصادرة  4-3دومنات من
األرض املحيط��ة باملنزل“ .املن��زل قديم جدا ً وليس يف حالة جي��دة ،مع أين أبذل ما
يف وس��عي .الس��قف فوق غرفة الجلوس من األسبس��ت وأعرف أنه ليس صحياً ،أما
السطح فمصنوع من الزينكو .توجد ثالث غرف نوم يف املنزل لثامنية أفراد ،وعندما
ت��أيت ابنتي لزيارتنا م��ع أبنائها الثالثة يصبح املنزل مكتظاً للغاية .يتش��ارك أبنايئ يف
غرف��ة واحدة ،وهو أمر صعب .ابني األكرب طبي��ب ويعمل يف مناوبات وبالتايل فهو
بحاجة إىل الس��كينة والهدوء ،ونور يدرس أثناء النهار ويعمل يف الليل ليدفع مقابل
تعليم��ه ،وبالتايل فلديه روتني مختلف .والوضع صعب بوجود األطفال األصغر س��ناً
بالطبع ،وأحياناً أضطر أن آخذ مؤيد إىل غرفتي حتى أتيح لهام بعض املساحة وبعض
اله��دوء .إن الوضع ليس صحياً بالفعل .من املعتاد يف األرس الفلس��طينية أن يعيش
األبناء معنا بعد أن يتزوجوا وهذا ما أريده البني الكبري .أريد أن أبني غرفة إضافية
البني وزوجته ولكن هذا غري ممكن.
يل أن أصرب إىل أن يجد أحد
 ...أنا أعاين من هذه املش��كالت منذ عرش س��نوات .إن ع ّ
يل أن أتجاوز
لنا حالً ما .لقد تغريت كثريا ً بس��بب املش��كالت ولكني ألتزم مببدأ أن ع ّ
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هذه املش��كالت وأخرج منها أقوى من الس��ابق .أنا أشعر بأين أقوى من الداخل وال
أش��عر بالخوف منهم – الجنود واملس��توطنني – عىل الرغم من بنادقهم .إن األطفال
هم أكرث من يعاين”.

 2-5املوارد الطبيعية والعامة

وفقاً ملا أشري إليه أعاله ،يتطلب السكن املالئم وصوالً مستداماً إىل املوارد الطبيعية
والعامة ،ومياه الرشب النظيفة ،والطاقة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة ،ومرافق
اإلصحاح والغس��ل ،ووس��ائل تخزين األغذية ،والتخلص م��ن النفايات ،وترصيف
املياه ،وخدمات الطوارئ 26.لقد وصفت النس��اء من الخاليلة وعزون عتمة كيف
يحظ��ر عليهن إحض��ار الغاز للطهي والتدفئة عرب نقط��ة التفتيش ،كام يحظر أيضاً
جل��ب منتجات غذائية مثل اللح��وم والبيض .ووصفت إحدى النس��اء كيف متنع
أحياناً الش��احنات التي تأيت لتفري��غ الحفرة االمتصاصية م��ن الوصول إىل منزلها.
باإلضافة إىل ذلك ،ال تتوفر املواصالت إىل حد كبري للفلس��طينيني الذين يسكنون يف
مناطق التامس ألن الحافالت ووس��ائل النقل العام الفلسطينية األخرى ال تستطيع
الوصول إىل تلك املناطق ،مام يقيد وصول الس��كان إىل الخدمات التي يحتاجونها.
أم��ا املواصالت البديل��ة فتكون باهظة التكلفة وتعتمد عىل امتالك س��يارة خاصة،
وهو خارج قدرة األرس األكرث فقراً.
جميلة م“ .ال توجد مواصالت عامة نس��تطيع أن نستعملها يف املنطقة التي نعيش
فيها ،وتس��تغرق مس��افة السري إىل نقطة التفتيش نصف س��اعة ،ثم ربع ساعة عىل
الجانب اآلخر من نقطة التفتيش للوصول إىل املتاجر والخدمات عىل الجهة األخرى.
أي يلزمني يف العادة حوايل ساعة للمرور عندما أحتاج للتسوق أو أذهب إىل العيادة.
ك�ما أنه يحظر علينا أن نحرض البيض أو الدجاج أو اللحوم عرب نقطة التفتيش :فهم
يف الع��ادة يتفحصون الحقائب واألكياس التي نحملها عندما منر عرب نقطة التفتيش.
وقد حصل ذلك معي قبل عدة أس��ابيع – كنت أحمل س��ت دجاجات وكيلوغرامني
من اللحوم ورجوتهم أن يسمحوا يل باملرور بها :وبعد  30دقيقة من الرتجي وتعهدي
لهم بأن ال أكرر ذلك ثانية ،تركوين أعرب بها.
26

كام أننا ال نس��تطيع حمل جرار الغاز التي نس��تخدمها للطه��ي والتدفئة عرب حاجز
جفعات زيئف .وميكننا أن منر بها عرب نقطة التفتيش يف راموت فقط بعد التنس��يق
م��ع اإلرسائيليني ،وهو أمر من الصعب كثريا ً القيام به .عندما أمر عرب نقطة التفتيش
هذه ،أضطر ألن أستأجر سيارة من أحد جرياين مقابل  100شيكل (حوايل  27دوالرا ً)
يف الس��اعة ألن املسافة بعيدة عن منزلنا .ال تستطيع الس��يارات الفلسطينية املرور
ع�بر نقطة التفتي��ش يف راموت إال إذا كانت مس��جلة يف منطقتنا ،وإال فال يس��مح
لها ،وبالتايل فنحن نضطر الس��تئجار س��يارة من جرياننا .بعض جرياننا الفلس��طينيني
يحملون هوية القدس ولديهم سيارات تحمل لوحات صفراء – ولكني ال أستطيع أنا
وزوجي استخدام هذه السيارات ألننا نحمل هوية الضفة الغربية .ونحن ال نستطيع
الذه��اب إىل القدس كذلك ،مع أننا عىل جانب الجدار من جهة القدس ومقطوعون
عن الضفة الغربية .ال نس��تطيع أن نستخدم سوى سيارة من الضفة الغربية مسجلة
يف الخاليلة”.
بعد أن أجريت هذه املقابلة ،تم إغالق نقطة التفتيش يف راموت .ولن يعود بإمكان
جميلة أن تحرض الطعام والغاز بالس��يارة عرب راموت ،وس��يكون عليها أن تستخدم
حاجز جفعات زيئف فقط.
جهاد أ“ .هناك أيضاً مس��احة واس��عة من األرض حول منزلنا ،حوايل  40دومناً ،مع
أنه متت مصادرة حوايل  200دونم عىل يد اإلرسائيليني لبناء الجدار .يقع منزلنا عىل
مس��افة تقارب  300مرتا ً من ممر وعر يصع��ب اجتيازه .وحتى وقت قريب جدا ً ،مل
تك��ن تتوفر مواصالت عامة يف الجوار :واآلن توجد س��يارتان بإمكاننا اس��تخدامهام
ولكنه�ما تع��ودان لعاملني فلس��طينيني يحمالن تصاريح عم��ل يف إرسائيل .نحن ال
نس��تطيع أن نسافر إال يف سيارات فلسطينية من الضفة الغربية ،وال ميكن للسيارات
أن تتواجد يف منطقتنا إال إذا كانت مسجلة ملنزل يف الخاليلة .ليس مبقدورنا أن منلك
سيارة خاصة بنا ،لذا فنحن نضطر للسري عىل األقدام إىل أي مكان نذهب إليه أو يف
األوضاع الصعبة نطلب املساعدة من جرياننا.
نحن ال نس��تطيع إحضار اللحوم أو الدجاج أو البيض عرب نقطة التفتيش وال يس��مح
لن��ا أيضاً بإدخال جرار الغ��از للطهي .ولذا فنضطر ألن نتدبر أمرنا باس��تعامل النار
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للطهي”.
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صديق��ة ح .عزون عتمة“ :هم أيضاً ال يس��محون لنا أن نحمل أش��ياء معينة عرب
نقطة التفتيش .فال يسمح لنا أن نجلب اللحوم والدجاج من جهة الضفة الغربية عرب
نقطة التفتيش ،وكذلك األمر بالنس��بة لجرار الغاز .وبالشكل ذاته ،مل يسمح للطبيب
البيطري باملرور ،كام ال يس��مح للعامل باملرور ملس��اعدتنا يف إص�لاح األجهزة ،مثل
الغسالة أو الثالجة :نحن نضطر لحملها إليهم عىل الجهة األخرى حتى يتم تصليحها.
يل أن
إذا احتج��ت إىل ق��دوم طبيب إىل املن��زل ،فلن يكون ذلك ممكناً :س��يكون ع ّ
أذهب عرب نقطة التفتيش لزيارة الطبيب.
من القيود األخرى أنه يحظر علينا أن نبني منازل جديدة يف املنطقة التي نعيش فيها
وال نستطيع أن نوسع منزلنا أو أن نجري أي تغيري بنيوي .نحن غري موصولني بشبكة
املجاري ،وبالتايل فنحتاج بانتظام ألن تأيت ش��احنة لضخ الحفرة وتفريغها .وأحياناً ،ال
يسمح اإلرسائيليون للشاحنة باملرور لتفريغ الحفرة”.
تعيش إميان ح .يف قرية بيت اكس��ا يف الضفة الغربي��ة .زوجها من منطقة راموت
املجاورة ،ولكن تفصلهام نقطة تفتيش ،وهذه النقطة اآلن مغلقة ،وال يسمح إلميان
بامل��رور عربه��ا“ :أول ما تزوجت ،تدب��رت يف املرور عرب نقط��ة التفتيش مع زوجي
وقضيت أس��بوعني أو ثالثة يف راموت ،يف بيت أه��ل زوجي .ولكن كان من الصعب
للغاي��ة أن أبق��ى هناك .فقد كنت مضطرة للبقاء داخل املنزل ألنه إذا تم ضبطي يف
القدس بدون ترصيح ،فس��أتورط يف مش��اكل كبرية .كان الوضع أشبه بالسجن ،فلم
أكن أس��تطيع أن أغادر املنزل للذهاب إىل الطبيب أو للتس��وق أو للخروج يف نزهة
مع العائلة .حتى أين مل أكن أستطيع أن أجلس عىل الرشفة حتى ال يراين أحد .فهناك
الكث�ير من الجنود حول تلك املنطقة الت��ي يعيش فيها أهل زوجي ،ألن العديد من
العامل الفلس��طينيني ميرون عربها بحثاً ع��ن عمل يف إرسائيل .لذا يتواجد الجنود يف
املنطق��ة ملالحقتهم .وميكن أن يأتوا أحياناً إىل من��زل أهل زوجي للبحث عن عامل
فلس��طينيني .يف إحدى املرات جاءوا إىل املنزل بحثاً عني ،ألنهم ش��اهدوين يف إحدى
كامرياته��م أعرب من نقطة مرور بالقرب من النب��ي صمويل .فغريت مالبيس برسعة،
وق��ال أه��ل زوجي للجنود أنه��م رأوا امرأة تذهب يف اتجاه آخر ومل يس��محوا لهم

بالدخول بدون أمر قضايئ”.
اعتدال ف .بيت اكس��ا/راموت“ :كانت هناك نقطة تفتيش عىل الطريق بيننا وبني
بيت اكس��ا لبعض الوق��ت ،ولكن الطريق كانت مفتوحة فكان يس��هل علينا أن منر
عربها لزيارة العائلة واألصدقاء يف القرية ويف الضفة الغربية .ولكن قبل شهرين ،رمبا
يف حزيران/يوني��و  ،2010أغلقوا نقطة التفتي��ش ،وبدل من أن يعني ذلك أن يصبح
الوصول أسهل ،أصبح من غري املمكن ألية سيارة أن تستخدم الطريق ،ال بل ال ميكن
ألحد أن يس�ير عليها عىل األقدام .قدمنا ش��كوى بهذا الخصوص ،وبعد ذلك أعطت
السلطات اإلرسائيلية إذناً لثالثة أرس تعيش عىل جهة القدس من نقطة التفتيش ،من
بينها أرستنا ،للسري عىل األقدام عرب نقطة التفتيش إىل بيت اكسا .ويفرتض أنه ال أحد
سوانا يسمح له باستعامل هذا املسار.
إذا ً فنحن محظوظون ،ولكن األمر ليس سهالً .فالطريق معزولة وال توجد فيها إنارة،
ومن املخيف الس�ير فيها وخاصة يف اللي��ل .هناك كالب برية يف املنطقة وميكنك أن
ت��ري أحيان��اً رجاالً يف املنطقة يتس��كعون ويتعاطون العقاقري .كام أن��ه كثريا ً ما متر
س��يارات جيب عس��كرية من الطريق ،فنتعرض ملضايقات من الجنود واستجوابات
ويس��ألون من معنا .الطريق الوحيدة األخرى هي عرب حاجز قلنديا ،وميكن أن تأخذ
أكرث من س��اعتني ،ولكني عىل أي حال ال أس��تطيع الس��واقة وبالتايل فال أستطيع أن
أذهب يف تلك الطريق إال إذا أخذين أحد ما يف السيارة.
يعني األمر كذلك أنه ال أحد يستطيع أن يأيت من بيت اكسا لزيارتنا .كان هناك الكثري
من حملة هوية القدس الذين يس��كنون يف بيت اكس��ا ولكنهم ال يستطيعون املرور
اآلن ،ويضطرون التخاذ الطريق كلها عرب قلنديا حتى يصلوا إىل القدس .وأنا ال أملك
رخصة سواقة ،وبالتايل ال أستطيع أن أذهب عرب هذه الطريق بنفيس”.

 3-5الوصول إىل الخدمات الصحية

مبا أن غالبية الخدمات الصحية التي يس��تطيع الفلس��طينيون استخدامها توجد يف
جهة ال�شرق ،أو جهة الضفة الغربية ،من الجدار ،فإن فلس��طينيي الضفة الغربية
الذين يعيشون يف مناطق التامس يضطرون للمرور عرب الحواجز ونقاط التفتيش يف
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الجدار من أجل الوصول إىل الخدمات .لقد كشفت املقابالت التي أجريناها عن هذا
الواقع بالنس��بة للنساء يف مناطق التامس .فالنس��اء يف املجتمع الفلسطيني يتولني
املس��ؤولية عن الرعاية الصحية ألطفالهن واملس��نني واملعاق�ين يف أرسهن .وتحتاج
النس��اء للوصول إىل الخدمات الطبية بانتظ��ام إلجراء الفحوص الروتينية ألطفالهن
وللرعاية أثناء الحمل وبعد الوالدة وغري ذلك من الخدمات الطبية الخاصة بالنساء.
إال أنه من الصعب يف الخاليلة بش��كل خاص ،يف ظل عدم توفر الكثري من خيارات
املواصالت ،الحصول عىل الرعاية الطبية عند الحاجة لها .لقد تحدثت النساء هناك
عن تأجيل الحصول عىل العالج الطبي الرضوري بس��بب الصعوبات التي يواجهنها،
وتحدثن عن أفراد يف األرسة يصابون باإلغامء أثناء سريهم مسافات طويلة للوصول
إىل نقطة التفتيش .كام ترضرت النس��اء بش��كل خطري بسبب إغالق الطرق املؤدية
إىل القدس الرشقية وصعوبة الوصول إىل املستشفيات هناك.
تق��ول جهاد أ .من الخاليلة“ :يكون الوضع صعباً جدا ً عندما يحتاج أحدنا إىل عالج
طب��ي ويضطر للذهاب إىل الطبيب أو املستش��فى أو العيادة .قبل يومني ،احتاجت
كنت��ي ألن تأخذ طفله��ا إىل العيادة يف الجيب للحصول عىل التطعيم ،وذهبت معها
وذهب معنا بعض األطفال اآلخرين .تبلغ املسافة حوايل  3كيلومرتات من منزلنا إىل
العيادة .وقد رسنا حوايل نصف املس��افة إىل نقطة التفتيش ،وكنت أتقدم الجميع يف
السري بعض اليشء ،عندما بدأ أحد األطفال بالرصاخ قائالً أن كنتي قد ماتت .ركضت
عائدة ووجدت أنها أصيبت بإغامء بسبب الحر والسري الطويل.
يل أن أذهب إىل املستشفى إلجراء عملية
كنت مريضة جدا ً يف الفرتة األخرية وكان ع ّ
يف الرابع من آب/أغسطس  .2009ألكون صادقة معك ،بقيت لشهرين أو ثالثة أشهر
أؤخر الذهاب إىل الطبيب واملستش��فى ألنه من الصعب للغاية الوصول إىل الطبيب
وم��ن املكلف الذه��اب إىل هناك .فكن��ت أتحمل األمل وأتناول األعش��اب واألدوية
املس��كنة .قبل الجدار ،كان من السهل جدا ً الذهاب إىل رام الله وكان األمر سيكلف
يل أن أذهب .فأخذين صديق البني
 10شواقل فقط .ويف النهاية ،أقنعني ابني بأن ع ّ
إىل رام الله يف س��يارته ألين يف ذلك الوقت مل أكن أستطيع امليش ،فأخذوين عرب نقطة
التفتيش يف راموت .وقال الطبيب يف رام الله أنني بحاجة إىل عملية الستئصال الرحم
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وأوىص بأن أجري العملية يف مستشفى املقاصد يف القدس .كتب الطبيب تقريرا ً عن
حالت��ي وذهب ابني إىل مكتب التنس��يق اإلرسائييل حت��ى أحصل عىل ترصيح .ويف
يل أن أذهب فيه إىل املستش��فى ،أخ��ذين ابن صديقتي إىل نقطة
اليوم الذي كان ع ّ
التفتي��ش يف جفعات زيئف وأنزلني عند املعرب .ثم رست عرب نقطة التفتيش وركبت
يل
املواص�لات العامة إىل رام الله ومن ثم إىل نقطة التفتيش يف قلنديا ،حيث كان ع ّ
يل أن أذهب إىل املستش��فى مبفردي ألنهم مل يعطوا
أن أعرب س�يرا ً مرة أخرى .كان ع ّ
ترصيحاً ألي ش��خص آخر س��واي وال يوجد ل��دى أحد من عائلت��ي ترصيح لدخول
يل أن أراجع الطبيب يف رام الله بعد العملية
القدس .لقد تعافيت اآلن ولكن كان ع ّ
مرة كل ستة أسابيع تقريباً من أجل املتابعة .وقد كان السفر صعباً للغاية.
لدي أحد يف املستش��فى ،كنت مبفردي متاماً مع أش��خاص غرباء من حويل.
مل يك��ن ّ
مل يس��تطع أحد أن يزورين ط��وال األيام العرشة التي قضيتها يف املستش��فى .وكنت
يف األوق��ات الصعب��ة أمتنى املوت ،إذ كنت أحس بوحدة ش��ديدة .وبعد أن غادرت
املستش��فى ،متكنت من أخذ سيارة أجرة من القدس إىل البيت – وقد تفحص سائق
سيارة األجرة ترصيحي قبل أن يوافق عىل أخذي إىل البيت من جديد.
إن الوضع صعب جدا ً عىل ابني س��فيان .فهو ال يستطيع امليش بدون عكازات وكان
بحاجة إىل أخذ الكثري من العالجات الطبية .لقد أجريت له عمليات عىل كال كاحليه
وع�لاج طبي لعظامه ،وهو اآلن لديه صفائح معدنية يف س��اقيه .كان يس��تطيع أن
يعمل ولكنه مل يعد قادرا ً عىل ذلك بعد الجراحة .عندما كان عليه أن يذهب للعالج،
مل نكن نس��تطيع تحمل تكلف��ة املواصالت ،والتي من الصع��ب الحصول عليها عىل
أي ح��ال ،لذا عندم��ا كان بحاجة للذه��اب إىل العالج ،كنت أم�شي معه إىل نقطة
التفتي��ش يف جفع��ات زيئف وكنت أحم��ل مقعدا ً صغريا ً ،حت��ى يتوقف عن امليش
ويجلس عليه ويرتاح كلام ش��عر بأنه غري قادر عىل االس��تمرار .وعىل الجانب اآلخر
من نقطة التفتيش ،كان يستقل حافلة صغرية ليك يذهب إىل املستشفى يف رام الله.
وهو اآلن يجد صعوبة بالغة يف مغادرة املنزل ألننا اآلن عىل مسافة ساعة من امليش
من الجيب إىل نقطة التفتيش وهذا األمر صعب للغاية بالنسبة له”.
أم رشاد من بيت اكسا ،وعمرها  72سنة ،تقول“ :لدي الكثري من املشكالت الصحية
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– يف الواقع أجريت يل عمليتان عىل القلب – ولذلك فعىل الرغم من أين أحمل هوية
الضفة الغربية ،إال أين أس��تطيع أن أحصل عىل تصاري��ح للذهاب إىل القدس لتلقي
العالج الطبي .يعمل طبيبي يف مستش��فى املطلع عىل جبل الزيتون يف القدس ،وأنا
أت��ردد علي��ه بانتظام منذ  15س��نة .قبل أن تغلق نقطة التفتي��ش يف راموت ،كنت
أس��تطيع أن أستقل سيارة أجرة أو سيارة إس��عاف مبارشة إىل املستشفى ليك أتلقى
الع�لاج أو يف حاالت الطوارئ .واآلن تغري كل يشء وأصبح الذهاب إىل القدس صعباً
للغاية.
يف حزيران/يوني��و  – 2010بعد أن أغلقت نقطة التفتيش – أصبت بتوعك ش��ديد.
اس��تيقظت وكنت أحس بدوار قوي .مل نستطع الذهاب إىل القدس ،فأخذتني أرسيت
إىل مستش��فى اله�لال األحمر الفلس��طيني يف رام الله .مل يكون��وا هناك عىل اطالع
بس�يريت الطبية ،بل مل يعرفوا أين خضعت لعمليت�ين جراحيتني عىل القلب ،فارتكبوا
أخطا ًء يف معالجتي .كانت صحتي سيئة وأدخلت إىل وحدة العناية املركزة ملدة 6-5
أيام قبل أن أغادر املستشفى .ولكني مل أتحسن وشعرت بتوعك شديد بعد أن عدت
إىل البيت وش��عرت وكأين عىل وش��ك أن أموت .كان لون جلدي يتحول إىل الس��واد
وكنت مريضة جدا ً .وقد قلت ألرسيت يف الواقع أنني عىل وش��ك أن أموت وأين أشعر
بأين يف حالة س��يئة جدا ً .فعدت إىل رام الله من جديد ،ولكن ذهبت هذه املرة إىل
طبيب��ي املعتاد ،والذي يأيت إىل رام الله مرة يف األس��بوع ي��وم الثالثاء ملتابعة مرضاه
الذين ال يس��تطيعون الذهاب إىل القدس .وقد ق��ال يل بأين أعاين من نزيف داخيل
وقال أن عيل أن أتوجه عىل الفور إىل مستشفى املطلع يف القدس .وقد أجرى تنسيقاً
مع الصليب األحمر ورتب لنقيل يف س��يارة إسعاف .وبالفعل ،حملوين عىل نقالة إىل
س��يارة اإلس��عاف التي أخذتني إىل حاجز قلنديا ،وهناك حملوين ونقلوين من سيارة
اإلسعاف إىل واحدة أخرى.
بع��د أن وصلت إىل املستش��فى يف القدس ،بقيت ليومني يف وح��دة العناية املركزة
هناك .وقد قاموا بنقل س��بع وحدات من الدم إىل جسمي وأعطوين الحقن املناسبة
التي مل يعطوين إياها يف رام الله .مل تتمكن أرسيت من القدوم لزياريت يف املستش��فى
ألنه��م ال يحملون تصاريح لزيارة القدس .حصل أخي عىل ترصيح ليوم واحد ،ولكنه
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مل يتمكن من أن يبقى معي سوى لفرتة ما بعد الظهر”.
إمي��ان ح .بيت اكس��ا“ :يف ترشي��ن الثاين/نوفمرب  ،2009كنت يف الش��هر الثاين من
يل أن أذهب إىل الطبيب يف القدس .غادرت املنزل يف الساعة الخامسة
حميل وكان ع ّ
مس��ا ًء ،وركبت الس��يارة مع زوجي وحامي وش��قيق زوجي ،وكلهم يحملون هوية
القدس .أوقف الجنود س��يارتنا عىل نقطة التفتيش بني بيت اكسا وراموت/القدس،
وتفحص��وا بطاق��ات الهوية ،ثم قالوا يل أن أنزل من الس��يارة .ثم أخذوين إىل الغرفة
الصغرية عىل جانب نقطة التفتيش وتركوين أنتظر .أثناء انتظاري ،بدأ زوجي وعائلته
بالجدال مع الجنود وقالوا لهم أن لدي ش��هادة زواجي .وقال الجنود لشقيق زوجي
أنهم س��يعطونه غرامة مالية ألنه كان ينقل ش��خصاً يحمل هوية الضفة الغربية يف
س��يارته .وكان الجنود يحاولون إغاظتي عندما كنت أنتظر بأن يتحدثوا إ ّيل بالعربية
وهم يعرفون أين ال أفهم ما يقولون ثم يضحكوا .وكان شقيق زوجي وزوجي غاضبني
جدا ً ،وعندما حرضت الرشطة اإلرسائيلية ،قالوا للرشطة أنهم يتهمون الجنود باإلساءة
يل وإذاليل.
يف نهاي��ة األمر ،اضطررت لالنتظار عىل نقطة التفتيش ملدة  3س��اعات ومن ثم كان
�لي أن أع��ود أدراجي إىل بيت اكس��ا .وعندما وصلت إىل البيت ،ش��عرت بتوعك
ع ّ
وأخ�برت أمي بذلك ،فذهب��ت معي إىل طبيبة .حولتنا هذه الطبيبة إىل مستش��فى
الهالل األحمر الفلسطيني يف رام الله .وهناك قالوا يل أنني يف حالة إجهاض”.

 4-5سبل كسب الرزق

تتأثر س��بل كس��ب الرزق لألرس بشكل كبري بس��بب العيش داخل منطقة التامس.
فقد أصبح من املس��تحيل االستمرار يف س��بل الحياة التقليدية وتوفري لقمة العيش
من األرض ،إذ يحظر مرور املكنات الالزمة لحصاد املحاصيل ويحظر نقل املنتجات
من خالل نقاط التفتيش أو يكون صعباً .قد تكمن الصعوبة بالنسبة إلحدى النساء
يف واق��ع أنه ال يوج��د عمل يف املنطقة لزوجها الذي لي��س لديه ترصيح للعمل يف
إرسائيل ،وتكون الصعوبة بالنس��بة الم��رأة أخرى يف الضائق��ة املالية الناجمة عن
الدعاوى القضائية الجارية ضد مصادرة األرايض وأوامر الهدم.
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فاطمة ح“ .أصبح وضعنا االقتصادي أس��وأ بكث�ير منذ أن بني الجدار .ومع أننا أنا
وزوج��ي نس��تطيع اآلن الوصول إىل املنطقة ،إال أن زوج��ي ال ميلك ترصيحاً للعمل
يف إرسائيل .وعليه أن يعمل يف الجيب وال يوجد هناك سوى القليل من األشغال”.
جهاد أ“ .إن ش��خصاً واح��دا ً فقط يف األرسة يعمل ،وهو ابن��ي أمري .وهو يعمل يف
مغسلة للسيارات يف مستوطنة ويتقاىض  700دوالر يف الشهر .أما ابني األكرب فهو ال
يستطيع أن يعمل والباقون مل يتمكنوا من الحصول عىل تصاريح للعمل يف إرسائيل.
ومن الصعب جدا ً الحصول عىل عمل يف الضفة الغربية.
كن��ا يف الس��ابق مزارعني نجني املال م��ن العم��ل يف األرض ،وكان أبنايئ يعملون يف
األرض .كن��ا نجن��ي نحو  18-15ألف ش��يكل [ما يقرب م��ن  5000 -- 4100دوالر
أمرييك) س��نوياً م��ن بيع املحصول .وقد توقف كل هذا منذ بن��اء الجدار .كنا نزرع
القمح والذرة ولكن ذلك مل يعد ممكناً بعد اآلن بسبب أننا ال نستطيع جلب املكنات
للقيام بالحصاد :فنحن بحاجة إىل اس��تخدام محصدة ،ولكنها ال تستطيع أن تعرب إىل
املكان الذي نعيش فيه .لدينا أيضا أش��جار زيت��ون وكروم ،ولكن كل يشء قد أصبح
اآلن خراب��اً – إنن��ا نعيش يف قيود ش��ديدة .فنحن ال منلك املع��دات الالزمة للعناية
باألرض وال نستطيع أن نحرض ما نحتاج إليه عرب نقطة التفتيش ،وكذلك ال نستطيع
أن نأخ��ذ أي يشء إىل الخارج لنبيع��ه .وقد كنت أيضاً أزرع الخ�ضروات والبندورة
والخيار وأبيعها ،ولكن أصبح من الصعب جدا ً نقلها من أجل بيعها اآلن”.
صديقة ح .عزون عتمة“ :يؤثر ذلك عىل سبل عيشنا أيضاً .إن لدينا الخراف واملاعز،
ونزرع أيضاً املحاصيل وغريها من املنتجات عىل أرضنا .وهم اآلن يفتشون يف محصولنا
عندما نأخذه عرب نقطة التفتيش وال يس��محون لنا بأخذ أكرث من كيلوغرامني من أي
يشء إىل القرية عىل الجانب اآلخر من دون تنسيق .وبالتايل فيمكن أن تأخذ العملية
وقت��اً طويالً حقاً ،م��ع أننا نتمكن يف نهاية املطاف من العب��ور بأغراضنا .وهم أيضاً
ال يس��محون لنا بجلب كمي��ات كبرية من العلف للامع��ز ،ونضطر ألن نحصل عىل
تنسيق من اإلرسائيليني حتى نتمكن من إدخال املعدات الالزمة للحصاد .ويف إحدى
املرات ،بقيت لس��اعة كاملة أتجادل مع الجنود ليك يس��محوا يل بإدخال كيس كبري
م��ن القمح .هناك أمور أخرى كذلك – فقد مرضت واحدة من املاعز املعرشات وكنا

بحاج��ة إىل طبيب بيطري ،ولكن الجنود مل يس��محوا للطبي��ب البيطري باملرور عرب
الحاجز وأس��قطت املاعز حملها يف النهاية .مل يصبح الوضع كارثياً من الناحية املالية
بعد ،ولكنه سيزداد صعوبة إذا ما استمر الحال عىل ما هو عليه”.
منرية أ .من مسحة ،بديا .أدارت عائلة منرية مشتالً صغريا ً من املنزل ،ولكن املرشوع
توقف بس��بب اإلغالقات أثناء االنتفاضة الثانية وفيام بعد بسبب بناء الجدار ،الذي
عزل املنزل وجعل من املس��تحيل القيام بأنشطة أعامل .وهي اآلن تتنقل من منزلها
وتع��ود إلي��ه عرب بوابة صغرية يف الجدار تؤدي إىل القري��ة وتجري مراقبتها من قبل
اإلرسائيلي�ين“ .وضعنا املايل أس��وأ بكث�ير اآلن .لقد خرسنا األعامل بس��بب اإلغالق
ث��م الجدار .وزوجي يعمل اآلن يومني يف األس��بوع فقط يف م�شروع لحفر اآلبار يف
القرى املحلية .أصبحت األمور صعبة للغاية بالنس��بة لن��ا .قبل أن يتم بناء الجدار،
كان��ت قيمة منزلنا تبلغ حوايل  150.000دينار أردين (حوايل  210.000دوالر) ،واآلن
انخفضت قيمته كثريا ً جدا ً ،هذا إذا كان من املمكن بيعه .مل نحصل عىل أي تعويض
عن األرض التي فقدناها بس��بب الجدار والطريق – فقد كان لدينا حوايل  3.5دونم
من األرض ،ومل يعد لدينا اآلن س��وى  1.5دونم .حاولت كسب بعض املال من خالل
القي��ام ببعض األع�مال يف املنزل ،كنت أصنع رب البندورة يف املنزل لبيعه يف القرية.
ولكن الجنود كانوا يسألونني عام أحمله أثناء مروري عرب البوابة ،ويف النهاية مل أخرج
من ذلك س��وى بالكثري من املتاعب ،فتوقفت عن هذا العمل .من الصعب جدا ً نقل
يل أن أستخدم عربة صغرية
األشياء عرب البوابة دخوالً أو خروجاً ،فهي صغرية جدا ً وع ّ
لنقل األش��ياء .لدينا بعض القطع الكبرية من النفايات يف الحديقة – إطارات معدنية
قدمية وأشياء أخرى ،ولكننا ال نستطيع نقلها ،فحجمها ال يسمح مبرورها عرب البوابة”.
اعتدال ف .من راموت/بيت اكس��ا“ :أصبح الوضع صعباًُ ج��دا ً من الناحية املالية
بالنسبة لنا ألننا نضطر لدفع كل الغرامات ورسوم املحكمة وأتعاب املحامني الباهظة
[بخصوص األرض امله��ددة باملصادرة] .إن لدى زوجي وظيفة جيدة ،ولكن ال يوجد
لديه الكثري من العمل يف الوقت الحايل بس��بب الوضع االقتصادي ،فيام أين ال أعمل.
مل نتمكن من دفع رس��وم التعليم البني نور بسبب كل النفقات التي علينا ،لذا فهو
يضطر ألن يعمل حتى يسد احتياجه للامل”.
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بالنس��بة ملعظم النس��اء اللوايت أجريت املقابالت معه��ن ،كان هناك واقع محبط
بش��كل خاص عىل حياتهن األرسية نتيجة العيش يف منطقة التامس .فال يس��تطيع
الدخول إىل منطقة س��كناهن س��وى أولئك الذين يعيش��ون هناك ،وهذا يعني أن
تعاين النساء ،اللوايت ينتقلن يف العادة للعيش مع أزواجهن ،من العزلة عن عائالتهن
وصديقاتهن ومجتمعهن .وبالتايل ،فإن حياة املرأة التي تدور يف العادة حول املنزل
وتش��كل املناس��بات االجتامعية والتفاعل االجتامعي جزءاً أساس��ياً منها أصبحت
تقترص اآلن عىل األرسة املبارشة فحسب.
فاطمة ح ...“ .ال تس��تطيع عائلت��ي أن تزورين ما دمت أعي��ش يف الجانب اآلخر.
فاألشخاص املسجلون عىل أنهم يقيمون يف املنطقة خلف الجدار يستطيعون املرور،
وه��ذا يعني أن أرسيت ال تس��تطيع زياريت بتاتاً .والداي وش��قيقايت األربع وأش��قايئ
الخمس��ة كلهم يعيشون يف الجيب عىل الجانب اآلخر من الجدار .قبل الجدار ،كانوا
يس��تطيعون الوصول إىل منزيل يف خمس دقائق ،أما اآلن فلم يعد ذلك ممكناً لهم.
وليس من الس��هل يل أيض��اً أن أعرب للذهاب إليهم ألين س��أضطر للمرور عرب نقطة
التفتيش ،وهو أمر ال ميكن التنبؤ به .كام أنه ال توجد مواصالت عىل الجهة األخرى،
مام يعني أن التنقل صعب كثريا ً بالنسبة لنا”.
جميل��ة م“ .أنا ال أذه��ب إىل القرية إال عند الرضورة ،حت��ى ال أضطر للمرور عرب
نقطة التفتيش .ولكننا أصبحنا معزولني متاماً عن العائلة .ال أحد من عائلتي يستطيع
أن يزورين ،وحتى ش��قيقات زوجي اللوايت نشأن وتربني يف هذا املنزل ال يسمح لهن
أن يزرننا اآلن ألنهن أصبحن يعش��ن بعيدا ً ع��ن املنزل مع أزواجهن .عندما تزوجت
ابنت��ي ،رغبت يف أن يكون زفافها يف بيت��ي ولكن ذلك مل يكن ممكناً ألنه لن يتمكن
أحد من الحضور .كنت أود أن تكون مناس��بة س��عيدة لها ولكن الوضع ال يس��مح
بذلك.
مات حامي قبل ثالث س��نوات يف البيت ومل يتمكن أحد من العائلة أو األصدقاء من
القرية من الحضور لزيارته ووداعه الوداع األخري .اس��تأجرنا سيارة لحمله إىل الجيب
ولكن اإلرسائيليني مل يسمحوا للسيارة باملرور عند جفعات زيئف ،واضطررنا أن نتخذ

الطريق كلها عرب راموت وبيت اكس��ا ليك نصل إىل هناك ونتيح املجال ألفراد عائلته
أن يلقوا نظرة أخرية عىل جثامنه.
يش��عر أطفايل باإلحباط ألن أحدا ً من أصدقائهم ال يستطيع زيارتهم .ومل يسمح ألي
فرد من عائلتي بالعبور لزياريت ولو ملرة واحدة .كام مل يس��مح لش��قيقات زوجي أن
يزرن والدتهن املريضة يف منزلنا.
أمتنى لو أنني أس��تطيع أن أعيش حيايت بدون الجدار ولو أنني أستطيع أن أعود من
جديد للتشارك يف حيايت مع عائلتي وأحبايئ .فليست لدينا أية حياة هنا”.
جهاد أ“ .أنا أس��كن يف منزل أهل زوجي .أنا وبقية أفراد األرسة نحمل بطاقة هوية
الضفة الغربية مام يعني أنه عىل الرغم من أننا عىل جهة القدس من الجدار ،إال أنه
ال يس��مح لنا بالذهاب إىل القدس .وحتى منر عرب نقطة التفتيش إىل منزلنا ،علينا أن
نكون مسجلني عىل أننا نقيم يف منطقة الخاليلة ،وال أحد من عائلتي املمتدة مسجل
عىل هذا النحو ،ولذلك فهم ال يس��تطيعون زي��اريت يف بيتي .قبل الجدار والحواجز،
كان منزل أهيل يبعد عنا مس��افة خمس دقائق ال أكرث ،أما اآلن فيستغرق األمر أكرث
من ساعة إذا أردت أن أذهب لزيارتهم.
أمتن��ى لو ال يعود الجدار هنا مطلق��اً .أود أن أمتكن من العودة إىل الوضع الذي كنا
عليه سابقاً ،وأن نتمكن من زراعة أرضنا والوصول إىل عائالتنا وأن يتمكنوا هم أيضاً
من القدوم لزيارتنا .لو كان بإمكاننا أن نزرع أرضنا ،لكانت حياتنا مختلفة جدا ً .إنها
ليست حياة ولكني ال أريد أن أترك منزيل وإال فسيكون يف ذلك خيانة ألريض وألبناء
شعبي”.
صديق��ة ح .من عزون عتمة“ :اآلن ال يس��تطيع أحد من عائلت��ي أن يأيت لزياريت
يف بيت��ي .إن أمي وأيب وأبناء عمي جميعهم يعيش��ون عىل الجهة األخرى من نقطة
التفتي��ش وال ميكن ألي منهم العب��ور للمجيء إىل منزيل .حتى ابن��ي وبنايت اللوايت
يعش��ن عىل الجهة األخرى ال يستطعن عبور نقطة التفتيش للمجيء إىل بيتي .هذا
األمر يضايقني كثريا ً ،فأنا أريد أن يتمكن أفراد عائلتي وصديقايت من زياريت يف بيتي.
أنا ال أش��عر بالراحة إال يف بيتي ،واألمر ال يكون كذل��ك عند زيارة الناس يف بيوتهم.
حتى أين ال أشعر بأين مرتاحة يف بيت ابني – فاألمر ليس ذاته .ويكون الوضع صعباً
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بشكل خاص يف أوقات مثل فرتة العيد األخرية – فمن التقليدي أن يأيت الرجال لزيارة
النساء وهن يف بيوتهن ،ولكن أخويت مل يتمكنوا من املجيء لزياريت ألنه ليس لديهم
تصاريح لعبور نقطة التفتيش.
ماتت جديت قبل عدة أس��ابيع .وكان��ت تعيش عىل الجانب ذاته من نقطة التفتيش
مث�لي ،هي وج��دي .والوضع الطبيع��ي خالل فرتة الع��زاء أن يأيت الن��اس للتعزية
باملرحومة يف منزل جدي .ولكن بدالً من ذلك ،اضطررنا ألن نقيم مراسم العزاء عىل
الجه��ة األخرى من القرية ألنه لن يتمكن أحد م��ن العبور واملجيء إىل بيت جدي.
وكان هذا األمر صعباً بشكل خاص عىل جدي – إنه طاعن يف السن ويعاين من كف
جزيئ يف البرص .حقاً لقد كان األمر صعباً عليه”.
وضح��ت منرية أ .أن��ه يف البداية عندما بني الجدار ،كان الجنود ال يس��محون لهم
بعب��ور البواب��ة إىل القرية إال مرتني يف اليوم ،مرة يف الصباح واألخرى يف املس��اء ،ثم
كان��ت البوابة تقفل خلفهم .وقد تغري الوضع بعد مامرس��ة الكثري من الضغط عىل
اإلرسائيليني ،حس��ب م��ا وضحته“ :وهكذا منحنا الجنود ق��درة أكرب عىل العبور بأن
أعطون��ا مفت��اح البوابة ،وأنا أعتني باملفتاح كثريا ً ألن حي��ايت كلها تتوقف عليه! قال
الجن��ود لنا أنه ال يجب أن نس��تقبل ضيوف��اً ولكننا تجاهلنا ذلك واس��تقبلنا بعض
الزائري��ن يف منزلنا .ولكننا الحظنا أنهم رمب��ا يضعون كامريات عىل البوابة ،ألنه كلام
كان لدين��ا ضيوف ،نجد الجن��ود وقد أتوا إلينا .أعتقد أنه ال بد أن هناك مجس��ات
إلكرتونية عىل البوابة .نحن مل نطع األوامر أبدا ً – فاألمر يعود يل ألن أقرر إذا ما كنت
سأسمح ألحد بدخول منزيل ولن أمانع يف استقبال كل من يريد زياريت.
وقع الكثري من الحوادث منذ ذلك الحني – فمثالً ،يف إحدى املرات ،انحرش ابني عىل
الجانب اآلخر من البوابة ملدة يومني ومل يكن الجنود يس��محون له باملرور .ويف مرة
أخرى ،جاءت مجموعة نش��طاء لزيارتنا ،فطردهم الجنود إىل الخارج وأغلقوا البوابة
وأخذوا املفتاح وغادروا.
لقد أصبحنا اآلن معتادين عىل األمر بعض اليشء ،ولكني أمتنى لو مل نكن مضطرين
ألن نعي��ش عىل هذا النحو .أنا أش��عر بالقلق ألين ال أكون مرتاح��ة إذا تركت بنايت
مبفردهن .لذلك فإذا أردت أن أخرج ،س��آخذ الجميع معي .إذا احتجت للذهاب إىل
38

القرية ،سأرتب األمر مع الجميع وأتأكد من أن أعرف أين يوجد كل فرد.
لق��د تغريت حيايت كثريا ً منذ أن بني الجدار .هن��اك أمور صغرية أفتقدها كثريا ً .عىل
س��بيل املثال ،كن��ت معتادة عىل التحدث مع جاريت يف البي��ت املجاور .كنت أنادي
عليها فتأيت وتجلس معي لندردش ونتناول كوباً من الشاي .كنت أفضل أن يتم حفل
زفاف ابني يف املنزل ،وكذلك حفالت تخرج أبنايئ ،ولكن هذا األمر ليس ممكناً”.
إميان ح .من بيت اكس��ا“ :أنا من قرية بيت اكسا التي تقع شامل القدس .ومع أن
القرية قريبة عىل القدس ،إال أين وبقية عائلتي نحمل بطاقات هوية الضفة الغربية،
مام يعني أنني ال أس��تطيع أن أدخل القدس .أنا متزوجة من ش��خص يحمل هوية
القدس ،ولكني ال أستطيع أن أسكن معه ألنه غري مسموح يل أن أدخل القدس.
تق��ع بيت اكس��ا أيضاً خلف نقط��ة تفتيش نضطر لعبورها عند دخ��ول القرية من
الضف��ة الغربية ،كام تم بناء الجدار حول القرية .وللدخول إىل القدس ،يجب املرور
من حاجز راموت ،املس��مى عىل اسم املس��توطنة املوجودة هناك والتي بنيت عىل
أرايض بيت اكسا .لقد أغلق اإلرسائيليون هذا الحاجز قبل حوايل شهرين ،يف حزيران/
يونيو  ،2010مام يعني أن الطريق أصبحت مغلقة بني راموت وبيت اكس��ا ،وأصبح
الوصول بالسيارة غري ممكن إال عرب حاجز آخر ،مثل قلنديا.
تزوجت يف  5متوز/يوليو  2008من عبد الس�لام حمد .وهو يبلغ من العمر  28س��نة
ويعمل يف فندق يف القدس .إن عائلته من بيت اكس��ا أيضاً ،ولكن منزلهم يقع عىل
الجهة األخرى م��ن حاجز راموت وهم يحملون هوية القدس .إن منزلهم واحد من
ثالثة منازل فلسطينية فقط توجد هناك ،وجميعها محاطة مبستوطنات إرسائيلية.
 ...من��ذ زفاف ش��قيق زوجي ،مل أدخل بيت أهل زوجي ،وبقيت يف بيت اكس��ا .أي
أنن��ي ال أرى زوجي إال عندما يأيت ليك مي�ضي بعض الوقت يف منزلنا هنا .ليس األمر
بالسهل عليه ،فهو مل يعد يستطيع أن يأيت إىل هنا بسيارته ،ويوجد عمله وكل عائلته
يف القدس .يف بعض األوقات أش��عر بالندم ،ودامئاً أس��أل زوجي“ :ألس��ت نادماً عىل
زواجك مني؟” فأنا أش��عر بالذنب ،وأش��عر بأنه غري سعيد بسبب الوضع .أنا أعرف
أن عائلته قد قررت اآلن أن ال تس��مح ألبنائها وبناته��ا بالزواج من أناس من الضفة
الغربية ألن األمر صعب للغاية”.
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إن تعليم األطفال يتأثر أيضاً .فعىل األطفال أن يعربوا نقاط التفتيش حتى يصلوا إىل
املدرس��ة ،وهم بذلك يتواجهون يومياً مع الجنود اإلرسائيليني املسلحني ويتعرضون
إلذالل التفتيش واملضايقات .لقد وصفت إحدى النس��اء كيف ش��جعت ابنتها عىل
ترك الدراس��ة مبكراً وكيف ش��جعت امرأة أخرى بناتها عىل الزواج يف عمر  16سنة
وترك الدراسة حتى ال يضطررن للمرور عرب نقطة التفتيش والتعامل مع املضايقات
وأحياناً املواجهات غري املناسبة ثقافياً مع الجنود الرجال.
جميلة م“ .أنا مل أعد أرس��ل أبنايئ إىل املدرسة يف الجيب التي اعتادوا الذهاب إليها
ألين ال أح��ب أن أراهم يعربون نقط��ة التفتيش .فقد كان الجن��ود ميازحون البنات
وهذا ليس باألمر الجيد .لذا فقد نقلت بيان وابني حمدان من املدرس��ة يف الجيب
إىل بيت اكسا .واآلن عليها أن متر عرب حاجز راموت ،حيث يوجد تنسيق يسمح بأن
مير باص املدرسة عرب الحاجز .إن الوصول إىل هذه املدرسة أبعد بكثري بالنسبة لهم.
كان��ت ابنتي الكربى إلهام يف الصف التاس��ع عندما نقلت بيان ،ومل يتبق لها س��وى
س��نة واحدة يف املدرس��ة ،لذا فقد تركت الدراس��ة يف وقت مبكر بدالً من أن تنتقل
إىل مدرس��ة أخرى .فلم نرغب لها أن��ا ووالدها أن تضطر للمرور عرب نقطة التفتيش
كل ي��وم وكنا نخ��اف عليها من الجنود .فأنا ال أرغ��ب يف أن أترك بنايت يعربن نقطة
التفتيش مبفردهن”.
منذ إجراء املقابلة ،تم إغالق حاجز راموت أمام الفلسطينيني .ولذلك فسيضطر أبناء
جميلة للعودة من جديد إىل مدرس��ة الجيب وإىل املرور اليومي عرب نقطة التفتيش
املخصصة للمشاة فقط يف جفعات زيئف.
جهاد أ“ .تذهب ابنتي س��هري وأطفال ابني س��فيان إىل املدرسة يف الجيب .وعليهم
يف كل يوم مدريس أن ميروا عرب نقطة التفتيش .لو كان بإمكاين ألرسلتهم إىل املدرسة
األبع��د يف بيت اكس��ا حتى ال يضط��روا للمرور عرب نقطة التفتي��ش هذه ولكني ال
أس��تطيع تحمل تكلفة املواصالت .يف كل يوم ،يش��عرون هم وأشعر أنا بالخوف من
الحاجة للسري ملدة ساعة للوصول إىل املدرسة مرورا ً عرب نقطة التفتيش .لقد شجعت
كل بنايت عىل التزوج يف س��ن مبكرة حتى ينهني هذا الوضع وال يضطررن لهذا األمر

من جديد .ابنتي نعيمة تزوجت عندما كان عمرها  16س��نة .ولحسن الحظ ال يزال
بإمكانها أن تزور منزلنا هنا ألننا عملنا جهدنا ألن تظل مس��جلة عىل أنها تقيم هنا،
ولكن زوجها ال يستطيع زيارتنا”.
تذهب فاطمة ح .لتقيم عىل الجهة األخرى من نقطة التفتيش لبعض الوقت حتى
تس��هل الحياة عىل أبنائها“ .ليس من السهل أن نعيش عىل الجانب اآلخر من نقطة
التفتيش للكثري من األس��باب .كل أبنايئ ال يزالون يف املدرسة وسيضطرون للسري عىل
األقدام حتى نقطة التفتيش ثم املرور عربها كل يوم من أجل الوصول إىل مدرستهم”.
منرية أ“ .ال تس��تطيع صديقات ابنتي البالغة من العمر  12س��نة املجيء إىل منزلنا
بسبب الوضع وال يستطيع ذلك أيضاً أصدقاء ابني البالغ من العمر  10سنوات.
إن أطفايل يتأثرون بالوضع .وهم ال يريدون أن يعيشوا عىل هذا النحو .فهم يريدون
بعد س��اعات املدرس��ة أن ميضوا الوقت يف الخارج مع أصدقائه��م ولكني أقول لهم
ال ،فعليه��م أن يع��ودوا إىل البيت ألنهم بحاجة إىل أن يع��ودوا عرب البوابة .إن ابني
األصغر قد شب وهو ال يعرف شيئاً سوى البوابة والجدار .وهو ال يعرف فرقاً بينهام.
كان يرفض الذهاب إىل البيت بس��بب الجدار وال يزال ميانع يف العودة من املدرس��ة
إىل البي��ت مب��ارشة .وهو يريد أن يكون أصدقاؤه من حوله ولكنهم ال يس��تطيعون
املجيء”.
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إن مس��ار الجدار ،الذي يخرتق الضفة الغربية مبا فيه��ا القدس الرشقية ،ال يتعارض
مع القانون الدويل فحسب ،ولكنه يسبب رضرا ً ال ميكن إصالحه لحياة وسبل معيشة
الفلس��طينيني ،سوا ًء الذين يعيش��ون يف منطقة التامس أو الذين لديهم أراض داخل
تلك املنطقة .وقد أبرز هذا التقرير هذا الرضر ووصف كيف يتأثر تقريباً كل جانب
من جوانب حياة املرأة بذلك.
وفيام أن الحقائق ح��ول الجدار ونظام التصاريح معروفة جيدا ً ،إال أن هناك القليل
مام يكتب عن حياة الفلس��طينيني الذين يعيش��ون داخ��ل منطقة التامس .وتغيب
أصوات النس��اء بش��كل خاص .يف هذا التقرير ،ومن خالل مقابالت مع النساء ،يتم
الكش��ف عن واقع الحياة يف منطقة التامس :أوضاع الس��كن الفقرية واملكتظة وغري
املالمئة ،واألثر عىل سبل معيشة السكان ،وصعوبة حصولهم عىل الخدمات الصحية،
وصعوبة الحصول عىل التعليم ألطفالهم .واألهم من ذلك بالنسبة للنساء أن العيش
يف منطق��ة التامس قد س��لبهن حياتهن الت��ي اعتدن عليه��ا – إذ أن الجدار ونظام
التصاريح املرتبطة به قد دمر الحياة األرسية للنساء وحياتهن االجتامعية والثقافية.
دعا رأي محكمة الع��دل الدولية إرسائيل لوقف بناء الجدار وتفكيك األجزاء القامئة
أو إع��ادة توجيه مس��اره نحو الخط األخرض .ينبغي تنفيذ ه��ذا القرار بالكامل من
قبل إرسائيل ،وهو ما من ش��أنه أن يس��اعد بعض اليشء عىل الس�ماح للمجتمعات
الفلس��طينية يف مناطق التامس مبامرس��ة حقوقهم يف حرية التنقل والصحة والعمل
والتعليم ومس��توى معييش الئق .ومع ذلك ،فإن املس��توطنات نفسها (حيث أن ما
يصل إىل  %80من املس��توطنني يف األرض الفلس��طينية املحتلة يتواجدون يف املنطقة
وراء الج��دار) هي التي تنتج العديد من القيود املفروضة عىل الفلس��طينيني الذين
يعيشون يف منطقة التامس .إن بناء الجدار يتم بطريقة تتيح دمج معظم املستوطنات
الكبرية واملناطق املخصصة للتوسع االس��تيطاين ،وذلك بهدف االستيالء عىل األرايض
الفلسطينية.
إن تجارب النس��اء املش��اركات يف املقابالت تش��هد عىل اآلثار اإلنسانية املرتتبة عىل
هذه السياس��ات وتقدم أيضاً الدالئل عىل سياس��ات ترس��يخ االس��تيطان اإلرسائييل
واالس��تعامر .فالفلس��طينيون يف منطقة التامس ال يس��تطيعون الحصول عىل رخص
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لبناء منازل جديدة أو توس��يع املنازل القامئة أو ترميمها .لقد وصفت النس��اء هدم
أجزاء من منازلهن ،ووصفن أوضاع السكن الفقرية وغري املالمئة والخطرية التي يعشن
فيها ،مبا يف ذلك أس��طح الزينكو ،وسقوف األسبس��ت ،واالكتظاظ .كام وصفن عدم
متكنه��ن من جلب اللحوم والبيض وحتى الغاز ألغراض الطهي والتدفئة ،والنقص يف
وسائل النقل التي تلزمهن للوصول إىل الخدمات الحيوية ومجتمعاتهن املحلية .ومع
ذلك ،فهن يعش��ن عىل بعد أمتار قليلة من منازل املس��توطنات :الفيالت الجديدة
واملتعددة الطوابق والتي تربطها بالقدس وإرسائيل طرق جديدة ورسيعة.
يتأثر الفلسطينيون الذين يعيشون يف منطقة التامس بشكل خاص من عدم الحصول
عىل الخدمات األساس��ية ،وقد كش��فت املقابالت التي أجريناها هذا الواقع بالنسبة
للنس��اء .فب�ما أن غالبية الخدم��ات الصحية توجد يف جهة ال�شرق ،أو جهة الضفة
الغربي��ة ،من الجدار ،فإن فلس��طينيي الضف��ة الغربية الذين يعيش��ون يف مناطق
التامس يضطرون للمرور عرب الحواجز ونقاط التفتيش يف الجدار من أجل الوصول إىل
الخدمات .تتوىل النس��اء املسؤولية عن الرعاية الصحية ألطفالهن واملسنني واملعاقني
يف أرسه��ن .وبالتايل يحتجن للوصول إىل الخدم��ات الطبية بانتظام إلجراء الفحوص
الروتيني��ة ألطفالهن وللرعاية أثن��اء الحمل وبعد الوالدة وغ�ير ذلك من الخدمات
الطبية الخاصة بالنس��اء .كام تحدثت نس��اء عديدات عن األثر الذي يرتكه االضطرار
إىل امل��رور عرب نق��اط التفتيش عىل تعلي��م أبنائهن .ووصفت بعض النس��اء إخراج
بناتهن من املدرس��ة يف سن السادس��ة عرش ملنعهن من التعرض ملواجهة يومية مع
الجنود اإلرسائيليني املسلحني ومعاناة اإلذالل من التفتيش واملضايقات.
تتأثر سبل كس��ب الرزق لألرس بسبب العيش داخل منطقة التامس .فقد أصبح من
املس��تحيل االس��تمرار يف س��بل الحياة التقليدية وتوفري لقمة العيش من األرض ،إذ
يحظر مرور املكنات الالزمة لحصاد املحاصيل ويحظر نقل املنتجات من خالل نقاط
التفتيش أو يكون صعباً .قد تكمن الصعوبة بالنس��بة إلحدى النس��اء يف واقع أنه ال
يوج��د عمل يف املنطقة لزوجها الذي ليس لدي��ه ترصيح للعمل يف إرسائيل ،وتكون
الصعوبة بالنس��بة المرأة أخ��رى يف الضائقة املالية الناجمة ع��ن الدعاوى القضائية
الجارية ضد مصادرة األرايض وأوامر الهدم.
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وبالنس��بة ملعظم النس��اء اللوايت أجري��ت املقابالت معه��ن ،كان العيش يف منطقة
التامس يرتك وقعاً محبطاً بش��كل خاص عىل حياته��ن األرسية وحياتهن االجتامعية
والثقافية .فال يس��تطيع الدخول إىل منطقة س��كناهن س��وى أولئك الذين يعيشون
هناك ،وهذا يعني أن تعاين النس��اء ،الل��وايت ينتقلن يف العادة للعيش مع أزواجهن،
من العزلة عن عائالتهن وصديقاتهن ومجتمعهن.
إن الضامن��ات األساس��ية مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنس��ان بش��أن الس��كن
املالئ��م ،وحرية التنقل ،والحق يف الصحة والعم��ل والتعليم والحياة األرسية ،تنتهك
بصورة روتينية من جانب إرسائيل .وبالنس��بة لس��كان منطقة التامس ،من الواضح
أن االنتهاكات املس��تمرة والجس��يمة لحقوقهم هي جزء من سياس��ة إلخراجهم من
منازلهم واالستيالء عىل األرايض دون ساكنيها .إن أي تهجري بهذا الشكل من شأنه أن
يرقى إىل مستوى الخرق الجسيم للقانون الدويل اإلنساين ،واملتمثل يف النقل القرسي
غري القانوين للس��كان .إن هذا التقرير الذي يس��لط الضوء عىل التأثري الخاص لهذه
القضايا عىل النس��اء ،يدعو إىل اتخاذ إجراءات عاجلة ومنس��قة من جانب املجتمع
الدويل لوضع حد لهذه السياسات واملامرسات ومحاسبة إرسائيل عليها.

46

© جريارد هورتن

7

التوصيات

47

الحياة خلف الجدار  -أصوات النساء من مناطق التامس

تكش��ف النتائج والتحليالت يف هذه الدراس��ة عن انتهاكات خطرية للقانون الدويل
وعواقب إنس��انية وخيمة بالنسبة لألرس املترضرة .ويف ضوء هذه النتائج ،فإننا نقدم
التوصيات التالية:

عىل املجتمع الدويل أن:

•ينارص تنفيذ الرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية لضامن أن تتوقف إرسائيل
عن بناء الجدار وتفكك األجزاء التي تم تشييدها.
•يث�ير القضايا الواردة يف هذا التقرير لدى املقررين الخاصني ومؤسس��ات األمم
املتح��دة األخ��رى ،مب��ا يف ذلك لدى األم�ين العام ويف مجلس حقوق اإلنس��ان
ومجلس األمن.
•يث�ير القضايا لدى األط��راف املتعاقدة العليا يف اتفاقية جني��ف إللزام إرسائيل
باالمتثال لواجباتها الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة.

عىل السلطات اإلرسائيلية أن:

•تتوقف ع��ن بناء الجدار وتفكك األجزاء التي تم تش��ييدها ،متاش��ياً مع الرأي
االستشاري ملحكمة العدل الدولية.
•تحرتم وتنفذ أحكام القانون الدويل اإلنس��اين والقانون الدويل لحقوق اإلنس��ان
بخصوص السكان الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة.
•تعيد األرايض واملمتلكات التي صادرتها لصالح بناء املستوطنات والطرق والجدار
وتقدم تعويضات للفلس��طينيني الذين فقدوا موارد دخلهم وسبل رزقهم نتيجة
الجدار أو املستوطنات.
وإىل أن يتم ذلك ،عىل السلطات اإلرسائيلية أن:
•تكفل للفلسطينيني من الضفة الغربية القدرة عىل الوصول إىل الرعاية الصحية
املختصة يف القدس الرشقية.
•تيرس الوصول إىل املدارس بالنس��بة لألطفال الفلس��طينيني الذين يعيش��ون يف
مناطق التامس.
•تس��مح للفلس��طينيني املقيمني يف مناطق التامس بأن يجلب��وا اللحوم والبيض
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والغاز واملواد األساسية األخرى عرب نقاط التفتيش.
•تكفل قدرة وسائل املواصالت العامة عىل الوصول إىل مناطق التامس الستخدام
الفلسطينيني الذين يقيمون هناك.

عىل املؤسسات غري الحكومية واملنظامت النسوية الدولية واملحلية أن:

•تقدم التدري��ب والتعليم للمجتمعات املحلية ،وخاصة النس��اء ،عىل حقوقهم
االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
•تط��ور وتوف��ر الربامج لتأهيل املجتمعات ،بالرتكيز بش��كل خ��اص عىل تقديم
اإلرشاد العاطفي والنفيس لألرس املترضرة.
•تقدم املس��اعدات املالية واإلنس��انية لألرس التي ترضرت سبل معيشتها بسبب
الجدار ،وخاصة النساء ،حتى يتمكنوا من مواجهة الفقر الذي ينتج ويتفاقم عن
العيش يف منطقة التامس أو عن عدم القدرة عىل الوصول إىل األرايض.
•تستخدم اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان مثل لجنة سيداو واملقررين الخاصني
إلثارة القضايا الواردة يف هذا التقرير وأثرها عىل النساء.

عىل السلطة الفلسطينية أن:

•تن��ارص من أج��ل تنفيذ الرأي االستش��اري ملحكمة الع��دل الدولية ،لضامن أن
تتوقف إرسائيل عن بناء الجدار وتفكك األجزاء التي تم تشييدها.
•تق��دم الدعم للتدخ��ل القانوين واملس��اعدة القانونية لألرس امله��ددة بالتهجري
ومصادرة األرايض.
•ترصد وتوثق أثر الجدار ،وخاصة مناطق التامس.
•تكفل أن يتم تقديم الدعم املايل لألرس التي ترضرت س��بل معيش��تها بس��بب
العيش يف منطقة التامس أو التي مل تعد تس��تطيع الوصول إىل أراضيها بس��بب
الجدار.
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