
085 تحقيقات

)*(  �صحافي مقيم برام اللـه.

تقع 
قرية بيت حنينا �صمالي مدينة القد�س، 

وتبعد عنها 8 كيلومترات، وتحيط بها 

قرى بيت اإك�صا والنبي �صموئيل من الغرب، وحزما 

و�صعفاط من ال�صرق، وبلدتا الرام وبير نباال من 

ال�صمال، وقرية لفتا المهجرة من الجنوب، وتبلغ 

م�صاحة اأرا�صيها 15.839 دونمًا.

كانت القرية تتبع مدينة القد�س اإداريًا وتنظيميًا 

منذ القدم، وبقي االأمر كذلك حتى احتالل ال�صفة 

الغربية في �صنة 1967 حين قامت اإ�صرائيل 

بم�صادرة معظم اأرا�صيها من اأجل اال�صتيطان، فبنت 

م�صتعمرة راموت في اأواخر ال�صبعينيات على 

م جزء كبير منها �صرقًا  اأرا�صيها الجنوبية، بينما �صُ

اإلى م�صتعمرة النبي يعقوب، و�صمااًل اإلى م�صتعمرة 

عطروت التي تعد واحدة من المناطق ال�صناعية 

االإ�صرائيلية.

وعمدت �صلطات االحتالل اإلى تق�صيم البلدة اإلى 

ق�صمين فاأتبعت الجزء ال�صرقي منها، والمعروف ببيت 

حنينا الفوقا اأو الجديدة، لبلدية القد�س، والجزء 

الغربي الم�صمى بيت حنينا التحتا اأو البلد، لمناطق 

ال�صفة الغربية. وعند مجيء ال�صلطة الفل�صطينية اأُلحق 

هذا الق�صم االأخير بوزارات ال�صلطة وموؤ�ص�صاتها 

الخدماتية، مع اأنه ال يزال ي�صنف بموجب االتفاقات 

كمنطقة ''ج'' حيث ال�صالحيات االأمنية هي من 

م�صوؤولية الجانب االإ�صرائيلي ح�صراً.

وبعد اندالع االنتفا�صة بنت �صلطات االحتالل 

اأجزاء من جدار الف�صل العن�صري من ثالث جهات 

اأحاطت بالقرية واأبقت الجهة ال�صمالية فقط مفتوحة 

في اتجاه بلدة بير نباال، وقد اأدى هذا الجدار اإلى 

تق�صيم بيت حنينا اإلى ق�صمين منف�صلين �صرقًا وغربًا 

من دون توا�صل بينهما، كما يوؤكد االأ�صتاذ خالد اأبو 

زيتون من �صكان بيت حنينا البلد.

ويتابع اأبو زيتون اأن قراراً ع�صكريًا اإ�صرائيليًا 

بم�صادرة 2400 دونم من اأرا�صي البلدة �صدر في 

�صنة 2004 لم�صلحة جدار الف�صل العن�صري، االأمر 

الذي اأدى اإلى قطع توا�صل ال�صكان مع حقول 

زيتونهم �صرقًا وجنوبًا، وال �صيما اأن الزيتون ي�صكل 

اأحد اأبرز منتوجات القرية الزراعية، ويعود عمر 

بع�س اأ�صجاره اإلى العهد الروماني، كما قام 

االحتالل ب�صق �صارع ا�صتيطاني من الجهة ال�صرقية 

عزل بيت حنينا عن �صقها ال�صرقي. وي�صيف اأبو 

زيتون اأن �صيا�صة الم�صادرات لم تتوقف، اإذ اأُلحق 

هذا القرار بقرار اآخر يق�صي بم�صادرة 5500 دونم 

لم�صلحة الجدار واال�صتيطان، ولم تفلح محاوالت 

اللجوء اإلى الق�صاء االإ�صرائيلي في وقف هذا القرار، 

بل اإن الجرافات االإ�صرائيلية �صرعت في قلع �صجر 

الزيتون ونقله اإلى الم�صتعمرات.

الجدار: ف�صل جغرافي وتفتيت 

للن�صيج االجتماعي

اإن الجدار الذي ق�صم بيت حنينا اإلى ق�صمين 

معزول اأحدهما عن االآخر تمامًا، كان اأثره في اأ�صرة 
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ذوي المتوفى ل�صريحه، وقد تكون هذه الحالة داللة 

على تقطيع االأو�صال االجتماعية ل�صكان البلدة في 

�صتى المنا�صبات من زيجات واأفراح واأحزان.

ال�صحة والتعليم

ال يوجد في بلدة بيت حنينا اأي �صيدلية اأو عيادة 

خا�صة اأو اأهلية، واإنما تقت�صر الخدمات ال�صحية 

فيها على عيادة تتبع وزارة ال�صحة الفل�صطينية، 

وُتقدَّم فيها خدمات الرعاية ال�صحية االأولية يومًا 

واحداً في االأ�صبوع، االأمر الذي يدفع ال�صكان اإلى 

البحث عن الخدمات الطبية في القرى المجاورة، اأو 

في مدينة رام اللـه، ومعظمهم ال يقدر على دفع 

ثمنها ب�صبب البطالة المتف�صية بين الرجال بعد 

فقدهم م�صدر رزقهم في االأر�س التي �صودرت 

لم�صلحة الجدار واال�صتيطان، اأو ب�صبب عدم قدرتهم 

على ا�صت�صدار الت�صاريح الالزمة للعمل في القد�س.

ويوجد في قرية بيت حنينا البلد اأو بيت حنينا 

ال�صفة كما ي�صميها ال�صكان مدر�صتان: االأولى، تدعى 

االأدهمية وهي مدر�صة مختلطة يدر�س فيها الطلبة 

حتى ال�صف ال�صاد�س االأ�صا�صي؛ الثانية، مدر�صة بيت 

حنينا الثانوية التي تنتقل اإليها الفتيات الإكمال 

درا�صتهن، بينما يتعين على الذكور الذهاب اإلى 

القرى المجاورة، مثل بير نباال والجيب، االأمر الذي 

رفع ن�صب الت�صرب من المدار�س، كما يقول االأ�صتاذ 

خالد اأبو زيتون مدير مدر�صة اأكاديمية االأرا�صي 

رجع ال�صبب في ذلك اإلى اأن القرية 
ُ
المقد�صة، الذي ي

تفتقد �صبكة موا�صالت اأو خطوط �صير تو�صل اإليها، 

واأن عمليات التنقل تجري بوا�صطة �صيارات غير 

قانونية حتى بلدة بير نباال، ثم االنتظار هناك 

لركوب موا�صالت اأُخرى اإلى رام اللـه. ومدر�صتا 

البلدة تتبعان وزارة التربية والتعليم الفل�صطينية، 

ويبلغ عدد الطلبة فيهما 150 طالبًا وطالبة من 

مجموع عدد ال�صكان الذي لم يعد يتجاوز 1500 

ن�صمة.

وبح�صب اأبو زيتون، فاإن مدر�صته التي كانت منذ 

افتتاحها في �صنة 1999 تتخذ من بيت حنينا البلد 

ن�صيم، على �صبيل المثال، تراجيديًا، ذلك باأنه عزل 

نع اأفرادها من موا�صلة 
ُ
االأ�صرة خلفه، بحيث م

طريقهم في اتجاه القد�س كونهم من حملة هويات 

ال�صفة الغربية، ولم ي�صمح لهم بالتوا�صل اإاّل مع بيت 

حنينا التحتا اأو البلد عبر بوابة يحملون مفاتيحها، 

م عليهم 
ّ
وال يتجاوز عر�صها 80 �صنتيمتراً، ويحر

اإدخال اأي �صخ�س عبرها كي ال يجد طريقه نحو 

القد�س. وتتم المراقبة عبر كاميرا مثبتة بالقرب من 

المكان، واأي خرق لهذا يعني طرد �صكان البيت، 

وعددهم 12 فرداً، من منزلهم.

وفي هذا االإطار يقول كمال ن�صيم الملقب باأبي 

رمزي اإن بيت والده الذي بات خلف الجدار �صار 

محرمًا عليه، كونه من �صكان بيت حنينا البلد وال 

ي�صتطيع اجتياز البوابة اإاّل بت�صريح يخوله قطع 

م�صافة ثالثة اأمتار، لكنه لم يح�صل عليه ب�صبب 

الرف�س االأمني من طرف جي�س االحتالل. وي�صيف 

اأن توا�صله مع اأمه واأبيه واإخوته خلف الجدار ال يتم 

اإاّل عبر قيامهم بزيارته في منزله، واإذا ما حدث اأن 

اأ�صيب اأحدهم بالمر�س فاإن االطمئنان عليه يكون 

في الم�صت�صفى ال في المنزل.

ومن ويالت الجدار االأُخرى وم�صائبه كما يقول 

اأبو رمزي التعامل مع الوفيات من ال�صكان في بيت 

ي بيت 
َ
حنينا الفوقا اأو الجديدة، اإذ اإن مقبرة ق�صم

حنينا توجد في بيت حنينا البلد، وفي حال حدوث 

وفاة، فاإن على ذوي الميت حمل النع�س في اتجاه 

رام اللـه عبر معبر قلندية الع�صكري وااللتفاف به 

نحو قرية بير نباال فبيت حنينا البلد و�صواًل اإلى 

جبانة البلدة، االأمر الذي يعني اأي�صًا اأن على الميت 

عيه قطع 30 كيلومتراً بداًل من كيلومتر ون�صف 
ّ
وم�صي

كيلومتر، كما كان ماألوفًا قبل الجدار.

وال تنتهي المعاناة عند مواراة الميت في الثرى، 

واإنما تمتد على مدى ثالثة اأيام، ذلك باأن اأهل الميت 

ال يجدون بّداً من البقاء في بيت حنينا البلد 

وا�صتئجار اإحدى قاعاَتي االأفراح الموجودتين هناك 

ل التعازي من اأقاربهم حملة هوية ال�صفة في 
ّ
لتقب

هذا الجزء من البلدة، فقاعات االأفراح باتت ت�صتخدم 

لالأتراح. وهذا ال�صيناريو يتكرر مع كل زيارة من 



087 تحقيقات بيت حنينا والجدار العن�صري

البلدة بفعل الجدار واعتداءات الم�صتوطنين الم�صتمرة 

عليهم، وخ�صو�صًا االعتداءات على المنازل الواقعة 

على اأطراف البلدة من الجهتين الغربية والجنوبية، 

والتي تطال الب�صر ج�صديًا وال�صجر تجريفًا، ف�صاًل عن 

عمليات الدهم واالعتقاالت التي ينفذها جي�س 

االحتالل لياًل، وكذلك �صيق الحال وقلة االأ�صغال 

واالأعمال، فاإن كثيرين من اأهالي البلدة ا�صطروا اإلى 

ا في اتجاه رام اللـه والقرى 
ّ
الرحيل عنها اإم

ا نحو ال�صطر االآخر من القرية بالن�صبة 
ّ
المجاورة، واإم

اإلى حملة الهوية الزرقاء حفاظًا على مواطنيتهم في 

مدينة القد�س، ومن اأجل قطع الطريق على قيام 

ا الق�صم 
ّ
االحتالل ب�صحب هوياتهم المقد�صية منهم. اأم

االآخر من االأهالي، كما يوؤكد اأحمد البور�س رئي�س 

مجل�س محلي بيت حنينا، فقد اآثر اللحاق باأقاربه 

المقيمين بالواليات المتحدة االأميركية.

ومن ماآ�صي االحتالل االأُخرى التي اأ�صابت بيت 

حنينا، �صرب الحركة التجارية فيها، فبعد اأن كانت 

قبلة المت�صوقين من اأحياء القد�س القريبة مثل 

�صعفاط وحزما والرام وبير نباال وبيت حنينا الفوقا 

بحكم قربها من مدينة رام اللـه، وبالتالي رخ�س 

االأ�صعار فيها، اأ�صحت اليوم منطقة بال محال 

تجارية، اإذ اأقفل اأ�صحاب المحال الكبرى محالهم 

التي انت�صرت في البلدة قبل بناء الجدار العن�صري، اأو 

نقلوها اإلى قرى اأُخرى اأكثر حيوية ون�صاطًا. وعلى 

هذا االأ�صا�س عندما ت�صاأل اأحداً من البلدة عن اأحوالها 

وو�صعها يبادرك ب�صوؤال قبل اأن يجيب، هو: قبل  

بناء الجدار اأم بعده؟ االأمر الذي يعني اأن �صكان بيت 

حنينا ا�صتحدثوا روزنامة للزمن مرجعها تاريخ بناء 

n .الجدار العن�صري

مقراً لها، وت�صتقطب الطلبة من مختلف مناطق 

محافظة القد�س امتداداً من قرية الجيب حتى التلة 

الفرن�صية ووادي الجوز مروراً بالرام وحزما، قد 

ا�صطرت في �صنة 2003 اإلى االنتقال اإلى بلدة الرام، 

وذلك ب�صبب الجدار وعدم قدرة موا�صالت االأكاديمية 

على الو�صول اإلى الطلبة لجلبهم واإعادتهم، االأمر 

الذي ت�صبب بانخفا�س ن�صبة الطلبة الملتحقين بها 

من المناطق خلف الجدار بن�صبة %70.

ووفقًا لل�صكان، فاإن البلدة تعاني تف�صيًا وا�صحًا 

في ظاهرة المخدرات، وال �صيما اأن كثيرين من 

مروجي هذه االآفة هم من االإ�صرائيليين الذين 

يح�صرونها اإلى مناطق قريبة حيث يوزعونها على 

ال�صباب م�صتفيدين من عدم تمكن اأجهزة االأمن 

الفل�صطينية من العمل فيها كونها من المناطق 

الم�صنفة ''ج''.

االآثار

اكت�صفت �صلطات االحتالل في اأثناء عمليات 

التجريف الإقامة الجدار اآثاراً تعود اإلى العهد 

البيزنطي، فاأحاطتها بال�صرية وا�صتجلبت علماء اآثار 

اإ�صرائيليين اإلى المكان الواقع غربي البلدة حيث 

قاموا بالتنقيب بعد تغطيتها ب�صواتر قما�صية، وعقب 

انتهائهم من ذلك جعلوها خلف الجدار، ثم بداأ 

الم�صتوطنون بزيارة المكان في محاولة لال�صتيالء 

عليه واإظهاره كمعلم يهودي مقد�س.

الهجرة

بعد هذه الم�صايقات التي تعر�س لها �صكان 


