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أجرى املقابلة: رياض بيدس* 

 حكاية عين حوض

 مقابلة مع حممد أبو الهيجاء

يف إسرائيل مئات التجمعات توجد  

السكانية العربية التي كانت 

أغلبيتها قائمة قبل قيام الدولة، لكن احلكومة 

اإلسرائيلية ال تعترف بمعظم تلك التجمعات، 

وال تسجلها على اخلريطة الرسمية، وال 

تعتبرها جتمعات أو قرى قانونية. كما أن هذه 

التجمعات ال حتصل على اخلدمات األساسية، 

كالكهرباء واملاء واملدارس والعيادات الطبية 

وغيرها من األمور األساسية يف احلياة، وهي 

تعيش يف ظل التهديد بمحوها من الوجود وهدم 

بيوتها.

إحدى أشهر القرى قرية عين حوض؛ وهي 

قرية حتمل كل البعد التراجيدي لكارثة 1948: 

القرية األصلية، التي تدعى اليوم عين هود، 

لت بعد أن احتلها اإلسرائيليون وطردوا  ُحوِّ

أهاليها إىل قرية للفنانين اإلسرائيليين. وقريبًا 

من هذه القرية يقيم قسم من أهايل عين حوض 

األصلية يف جتمع أو قرية تدعى هي اأُلخرى 

عين حوض. عين حوض األصلية حتصل على 

اخلدمات كافة، بينما تعاين عين حوض اجلديدة 

شتى صنوف احلرمان.

عن ظاهرة القرى الفلسطينية غير املعترف 

بها يف إسرائيل، عن التطورات األخيرة، عن 

الكفاح من أجل االعتراف بهذه القرى، عن عين 

حوض، أكثر هذه القرى شهرة، عن احلياة 

اليومية العادية يف هذه القرى، عن جتربة 

حممد أبو الهيجاء ابن عين حوض ومؤسس 

جلنة األربعين ورئيسها كان هذا احلوار.



س: لفت انتباهي عنوانكم: "عين حوض، بريد 

متجول، سفح الكرمل." ماذا يعني هذا العنوان؟

ج: "بريد متجول" هو اسم البريد، ألن املنطقة 

التي نسكن فيها منطقة كيبوتسات، وال يوجد 

فيها مركز بريد ثابت، وإنما يتم توزيع البريد 

بالسيارة. ويف احلقيقة هذا العنوان هو عنوان 

الكيبوتسات ال عنواننا. يف عين حوض ال يوجد 

مركز بريد. بريدنا نستلمه من كيبوتس يقع قريبًا 

من قريتنا. نذهب إىل هناك ونأخذه. رقم املنطقة 

املسجل: "30808" أيضًا ليس لنا، فهذا ليس رقم 

منطقة عين حوض، وإنما رقم منطقة كيبوتس 

نير عتسيون. القرى غير املعترف بها حتصل كلها 

على بريدها من قرية أو منطقة قريبة. نحن يف 

عين حوض سنبقى حتت اسم "بريد متجول لسفح 

الكرمل" إىل أن يعترفوا بقريتنا اعترافًا كاماًل، 

وعندها نحصل على رقم منطقة خاص بنا.

س: كمواطنين يف هذه الدولة تعيشون 

أوضاعًا صعبة جدًا: فقراكم وجتمعاتكم ال 

حتصل من احلكومة على اخلدمات األساسية. هل 

تشعرون بأنكم منقطعون أو معزولون عن العامل؟

ج: طبعًا، نحن منقطعون ومعزولون عن العامل. 

ليس العامل اخلارجي الذي يأتينا بالستاليت أو 

التلفزة، بل منعزلون عن إسرائيل ويف داخلها. 

وهذه العزلة واالنقطاع يظهران بوضوح يف عدم 

وجود شوارع لنخرج عبرها من املنطقة التي 

نعيش فيها ونتواصل. ليس لدينا شوارع خمططة، 

أو أسفلت كما لدى غيرنا. وطبعًا ال يوجد عندنا 

* كاتب فلسطيني مقيم بحيفا.
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واملتطورة، وتأتي إىل قريتنا فال جتد فيها ماء 

أو كهرباء، والسبب الوحيد هو أن أهل القرية هم 

عرب. عدم وصلنا بشوارع، وكهرباء، وماء... إلخ، 

كل هذا كي ال يرانا أحد.

يحاولون مسحنا من الوجود. أصاًل، سياسة 

حكومة إسرائيل هي سياسة مسح، سياسة أن دولة 

إسرائيل هي دولة للشعب اليهودي فقط. وهكذا 

شيئًا فشيئًا تفهم أن هذه الدولة قائمة على أساس 

عنصري وال يمكن تغييرها إاّل بتغيير طابعها، 

أي أن تتحول إىل دولة جميع مواطنيها بداًل من 

أن تكون دولة اليهود فقط. ال يمكن أن تظل هذه 

الدولة لليهود، ألنه إذا ظلوا يقولون هذه الدولة 

دولة يهودية، فسنرجع نحن إىل أصلنا ونقول إننا 

فلسطينيون فقط، وإن هذا البلد هو فلسطين.

جلنة األربعين

س: أنت واحد من مؤسسي "جلنة األربعين". 

كيف تأسست هذه اللجنة، وما أهدافها؟

ج: يف سنتي 1978 و1979 أسسنا جلنة يف 

عين حوض. بدأنا نطالب باخلدمات. وبالتدريج 

صرنا نفهم أن ليس من السهل احلصول على 

اخلدمات حتى لو كنا نعرف الكتابة والتوجه إىل 

املؤسسة. يف ذلك الوقت مل نكن متنبهين إىل أن 

دماغنا كان مغسواًل جتاه املؤسسة، ومع املؤسسة 

ضد أنفسنا. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها.

س: أي أنك آمنت بالصورة التي رسموها هم 

لك؟

ج: بالضبط. فأنا تعلمت يف مدارسهم، والكل 

يتعلم وفق مناهجهم التعليمية وكيفما يريدون؛ 

وهذه حقيقة.

س: كيف تطور موقفكم وتوضح؟

ج: يف سنة 1983 فهمنا أن احلكومة ال تريد 

أن نبقى يف القرية التي نقيم بها. فهمنا األمر 

وأخذنا نشتغل على تنظيم القرية نفسها، تنظيم 

البناء، أي صرنا نبني على نحو صحيح، ونضع 

كل نقودنا يف أرض القرية ويف البناء. يف سنتي 

1985 و1986 قررت القرية كلها، يف اجتماع 

عام، أنه يجب أن ننشر قضيتنا وجنعل كل إسرائيل 

تعرف عنا، وأن على احلكومة أن تعطينا خدمات، 

هواتف، إذ إن القرية غير موصولة بشبكة الهاتف. 

لكن هناك اليوم هواتف خلوية مل تكن موجودة 

من قبل. وال توجد كهرباء أو ماء. كل اخلدمات 

األساسية غير متوفرة.

انعزالنا هو انعزال تام، ما عدا االتصال 

باحلكومة، الذي يتم من خالل احملاكم. فمن 

املمكن أن يستدعوننا إىل احملاكم، أو يخلقوا لنا 

املشكالت، أو يرسلوا الشرطة، أو يفتشوا البيوت، أو 

يطالبوننا بدفع الضرائب. فيما يخص املضايقة، 

أي مضايقتنا، نحن موجودون ومتواصلون مع 

أجهزة الدولة احلكومية أو الرسمية. أّما أن يعطونا 

شيئًا، كي نشعر بأننا جزء من هذه الدولة، فهذا 

منسي. أحيانًا يخيَّل لنا أننا موجودون يف دولة أو 

بلد على املريخ.

س: ما هو اإلحساس الذي يراودك عندما 

تتجول يف هذا البلد؟ مثاًل، عندما تكون هنا يف 

حيفا، التي هي جارتك، وتعود إىل عين حوض.

ج: يف البداية، أي قبل 15 عامًا، مل يكن هناك 

إحساس معين مبلور وواضح، وذلك بسبب أنه 

مل يكن لدينا إحساس بأن الوضع غير طبيعي. 

فمثاًل، أنا شخصيًا كنت أعتقد أننا نعيش على 

نحو طبيعي: ال يوجد كهرباء أو ماء أو شوارع 

أو أي خدمات أساسية. هذا طبيعي. طبعًا، كنا 

نرى التطور والتقدم اجلاريين قريبًا منا يف 

الكيبوتسات حولنا، والتي ال تبعد عنا أكثر من 

400 متر. لكننا مل نعتقد أن ذلك ناجم عن تفضيل 

اليهودي على العربي. أنا شخصيًا ما اعتقدت 

ذلك. ببساطة فكرت أننا ال نعرف كيف نصل إىل 

اجلهات الرسمية ونطالب باألسلوب الصحيح. 

أقصد جدي وأهلي. بالتدريج بدأنا نفهم أن هذه 

اخلدمات غير موجودة لدينا ال ألننا ال نعرف 

كيف نطالب بحقوقنا، وإنما ألننا لسنا من الشعب 

اليهودي. هذا فهمناه ببطء، وإىل أن فهمناه كان 

أخذ منا وقتًا طوياًل. طبعًا، أنا أحكي عن قرية عين 

حوض. من طريقة النضال فهمنا أننا لسنا تابعين 

لشعب هذه الدولة. نحن عرب. نحن درجة تاسعة 

أو عاشرة. الشعور الذي أستطيع قوله لك، والذي 

تعرفه أنت مثلي، هو أنك ترى العنصرية بعينيك. 

إذا دخلت أحد الكيبوتسات الواقعة قريبًا من 

منطقتنا ترى فيه كل شيء من اإلجنازات احلديثة 
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حتى لو هدمت كل بيوتنا، ألن بيوتنا كلها مبنية 

من دون ترخيص بحسب القوانين اإلسرائيلية. 

ففي سنة 1965 سّن اإلسرائيليون قانونًا دعوه 

قانون التنظيم والبناء، يسري بمفعول رجعي، 

وكل مبنى مل يدخل يف التنظيم يف تلك السنة، أو 

مل يوافقوا على إدخاله، صار غير مرخص ويجب 

هدمه. وتبين لنا أن بيوتنا، يموجب هذا القانون، 

يجب أن تهدم، ونحن ال نعرف ذلك. يف سنة 

1986، أّلفنا جلنة سّميناها جلنة العمل من أجل 

عين حوض، وأشركنا فيها يهوداً أيضًا، وقمنا 

يف السنة نفسها بتظاهرة يف جبل الكرمل شارك 

فيها 500 ـ 600 شخص من العرب واليهود. 

بعد التظاهرة بأسبوعين أصدرت احلكومة أوامر 

بهدم سبعة بيوت يف عين حوض. طلبنا ماء 

فجاؤوا يهدمون البيوت، باختصار فهمنا أن 

الوضع ليس هينًا، وإنما أصعب وأكثر تعقيداً مما 

كنا نتخيل أو نحسب. حتى تلك السنة مل يكن أحد 

يعرف بوجود شيء اسمه قرية غير معترف بها. 

هذا املصطلح ولد يف سنة 1986 عندنا. وفهمنا 

أننا لسنا الوحيدين العالقين يف هذه املشكلة، إذ 

صرنا نسمع عن أوامر هدم يف أماكن ُأخرى. لذا 

قمنا، نحن جلنة عين حوض، بجوالت وشاهدنا 

قرى حالها مثل حالنا؛ فدعونا جلنة املتابعة 

العليا واملواطنين العرب إىل عين حوض وشرحنا 

الوضع. قلت للجنة املتابعة وللقيادات العربية 

إنه يوجد الكثير من القرى غير املعترف بها مثل 

عين حوض، ونحن وحدنا ال نستطيع أن نحل هذه 

املشكلة، وتوصلنا إىل قرار بوجوب تأليف جلنة 

أوسع حلل قضيتنا، أي االعتراف بنا. فقالوا لنا: 

سندعمكم ماديًا ومعنويًا وبكل شيء.

س: كيف تطورت فكرة اللجنة؟

ج: وافقت جلنة املتابعة على تأليف جلنة 

كبرى، فبدأنا نؤسس هذه اللجنة. يف أوائل سنة 

1986 أخذنا نقابل شخصيات يف القرى ونشرح 

لها فكرة اللجنة، ووصلنا إىل كثير من اجملمعات 

)القرى غير املعترف بها(، والقت الفكرة قبواًل 

واسعًا. ويف كانون األول / ديسمبر 1988 

توصلنا إىل إقامة نواة، وحصلنا على تسجيل 

قانوين للجنة. وقد أطلقنا على اللجنة اسم "جلنة 

األربعين"، ألن التسجيل تم سنة 1988، أي مع 

مرور أربعين عامًا على النكبة؛ وهذا كان واحداً 

من أسباب دعوتها باألربعين. أّما األساس 

الرسمي، فكان مرور أربعين عامًا على إعالن 

حقوق اإلنسان. الناس يعتقدون أنها سميت جلنة 

األربعين ألن عدد القرى غير املعترف بها أربعون 

قرية، لكن العدد يف احلقيقة أكثر من ذلك كثيراً.

س: كم العدد يف احلقيقة؟

ج: ال يوجد تعريف يحدد ما هي القرية؛ هل 

هي بيت أم عشرة بيوت؟ هذه املشكلة تواجهنا بها 

احلكومة، وحاولت جمابهتنا وعرقلة عملنا بها. 

غير أننا أعددنا خريطة إلسرائيل كلها، ونعرف كم 

عدد اجملمعات التي نطالب باالعتراف بها كقرى 

قائمة بذاتها. نحن يف الشمال نطالب باالعتراف 

بتسع قرى. أّما بقية اجملمعات، التي يبلغ عددها 

أكثر من 150، فنطالب بضمها إىل قرى عربية 

قائمة. أي: ُتفتح مسطحات اخلرائط الهيكلية للقرى 

العربية وُتضم إليها اجملمعات. هذا هو احلل الذي 

اقترحته جلنة األربعين، وقد أعطينا اخلريطة 

حلكومة إسرائيل.

يف النقب، احلل املطروح هو االعتراف بـ 35 

قرية كقرى مستقلة، وبنحو 64 جممعًا كمجمعات 

زراعية، وضم باقي التجمعات الصغيرة إىل القرى 

القائمة بفتح املسطحات.

عين حوض اجلديدة و"قانون العنزة السوداء"

س: عودة إىل عين حوض. أنت تسكن يف عين 

حوض اجلديدة، القريبة من قريتك األصلية التي 

حولتها إسرائيل إىل قرية للفنانين. كيف نشأت 

عين حوض احلالية؟

ج: يف سنة 1948 كان عدد سكان عين حوض 

العربية، التي يسكنها الفنانون اإلسرائيليون 

اليوم، 950 نسمة. وقد هّجرت احلرب األهايل إىل 

كل أنحاء العامل، باستثناء عائلة واحدة ـ هي 

عائلتنا ـ بقيت يف األرض التي نقيم عليها اليوم. 

اختبأ جدي يف جبل "الوسطاين" يف منطقة عين 

حوض، وقال لنفسه: غداً تنتهي احلرب ونعود. 

القرية مل تهدم، والبيوت ظلت كما هي. ويف سنة 

1951 عرفت عائلتنا من اجليش اإلسرائيلي، ومن 

املؤسسة احلاكمة، أنها ال تستطيع العودة وأن 
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أهايل عين حوض، أي نحن، يخضعون لقانون 

"احلاضر الغائب". وعندئذ قرر جدي وأبناؤه 

البقاء حيث هم، وبناء حياتهم جمدداً يف البقعة 

التي نعيش عليها اليوم، والتي تدعى أيضًا عين 

حوض. يف سنة 1959 أخذت احلكومة األرض 

التي كنا نعيش عليها، وسّيجت القرية، وزرعت 

بين الزيتون أشجاراً من السرو وصل ارتفاعها 

إىل 15 متراً فخنق الزيتون كله. ويف سنة 1964 

أقامت احلكومة سياجًا حول القرية، وطبعًا قمنا 

نحن بإزالته، فعاودوا الكرة فأزلناه ثانية. ويف 

سنة 1971 أصدرت احلكومة قراراً بأن تكون 

املنطقة كلها منتزهًا قوميًا، فأصبحنا نحن يف 

"منتزه الكرمل". وكانت احلكومة قبل ذلك، يف سنة 

1965، صنفت القرية "منطقة خضراء"، أي منطقة 

يمنع البناء فيها، فصرنا يف "أراض خضراء". 

ويف سنة 1975 جعلت قسمًا من القرية منطقة 

عسكرية، وقسمًا آخر منطقة منتزه قومي. وظهر 

يف تلك السنة "قانون العنزة السوداء"، قانون 

شارون، الذي جعلنا نبيع املعزى والبقر ألنهم مل 

يعطونا أي مراع، وذلك حتى نيأس ونخرج من 

املنطقة. قبل هذا القانون كان لدينا اكتفاء ذاتي، 

أّما بعده فصارت الناس تشتغل خارج القرية. 

لقد أخذوا األرض وجعلونا نبيع املعزى والبقر، 

فصرنا جمبرين على اخلروج من القرية كل يوم 

والبحث عن عمل لنشتغل ونعتاش.

س: أمل يكن هناك أي اقتراح من قبل احلكومة 

لإلقامة بمكان آخر؟

ج: مل يكن هناك أي اقتراح. إذهب أينما تريد! 

أين أذهب؟! من أين للفالح املال ليذهب ويشتري 

أرضًا، وهو ال يكاد يكسب قوت يومه؟ القرية 

القديمة، عين حوض، ظلت فارغة إىل أن جاء 

يهود وسكنوها سنة 1955. يف سنة 1948، كان 

أحد قادة اجليش فنانًا أعجبته املنطقة فقال 

إن هذه املنطقة يجب أن تكون للفنانين، لذا مل 

يهدموا القرية. وفعاًل حولوها إىل قرية للفنانين 

اإلسرائيليين. كانت بيوتنا جاهزة للسكنى، وزادوا 

عليها بعض البيوت. باختصار: هذه هي قصة 

خروجنا من عين حوض، وقصتنا اآلن. نحن 

بعيدون عن عين حوض األصلية 1.5 كلم فقط، 

وكل يوم نمر بجانبها. يبلغ عدد سكان قريتنا 

اليوم 220 نسمة، وهناك جمموعة عددها 70 ـ 80 

شخصًا خرجت من القرية لعدم وجود مكان للبناء. 

ثمرة صمودنا ونضالنا كانت اعتراف احلكومة 

اإلسرائيلية، يف سنة 1992، بقريتنا على الورق، 

لكن على مستوى اخلدمات ما زالت تماطل ـ كل 

يوم خريطة خمتلفة، وكل يوم نبدأ من األول، وكل 

يوم حكومة جديدة ترجعنا إىل البداية.

فنانون وحلم وحكومة

س: ما هي طبيعة عالقتكم بالفنانين الذين 

يعيشون يف قريتكم األصلية؟

ج: أصاًل، األشخاص الذين يعيشون يف عين 

حوض األصلية، أي الذين يسكنون يف بيوتنا 

وعلى أرضنا، ال يحبون أن يسمعوا عنا، ألنهم ال 

يريدون أن يروا املشكلة ويتذكروها. شخص ساكن 

يف بيتك رغمًا عنك، ما هو اإلحساس الذي ينتابه، 

وخصوصًا أنه فنان؟ ببساطة، إنه يريد أن ينسى 

املشكلة ويغّيبها، كأنها ليست موجودة أبداً.

س: أمل يحدث أن احتج فنانون من عين 

حوض على العيش يف هذه القرية، أي قريتكم؟

ج: واحد أو اثنان تركا القرية بعد أن عرفا أنها 

تعود لعرب. لكن األغلبية الساحقة، وبينها فنانون 

مشهورون يف إسرائيل، ما زالت تعيش فيها.

س: كما أفهم، حلمكم ليس أن تعودوا إىل 

قريتكم األصلية، وإنما أن ُيعترف بكم وأن تعطوا 

حقوقكم؟

ج: هذا هو أساس نضالنا. لكن هذا ال يمنع من 

أن نحلم ببيوتنا. يجب أن يكون هذا واضحًا.

س: يف األساس، ال يستطيع أحد أن يمنع 

شخصًا ما، أو جماعة، من احللم؟

ج: هم يريدون أن يمنعونا. ذات مرة قلتها يف 

إحدى الصحف قبل عشرة أعوام، فقامت ضجة يف 

عين حوض، وقالوا: ال نريد أن نساعدكم. أساسًا، 

متى ساعدونا؟!

س: كما لو أنك الجئ يف وطنك؟

ج: هذه حقيقة واقعة. نحن الجئون ومهجرون 

يف أرضنا، حاضرون وغائبون، ومنسيون من قبل 

إسرائيل والفلسطينيين والعامل كله.

س: بصورة عامة، كيف نشأت القرى غير 
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املعترف بها؟

ج: هذا الوضع نتيجة كارثة 1948. هذه 

القرى كلها موجودة، لكنها مل تكن تسمى قرى 

غير معترف بها، ألنه كان لسكانها احلق يف أن 

يكونوا يف أماكنهم وأراضيهم. يف سنة 1965 

صدر قانون التنظيم والبناء، وجرى االعتراف 

فقط بالقرى التي ورد ذكرها يف اخلرائط، وهي 

120 قرية عربية تقريبًا. وقيل للمخططين ال 

يوجد غير هذه القرى الـ 120، أّما البقية فانسوها 

أو جتاهلوها. وحااًل صارت عين حوض غير 

موجودة، وصارت هي والتجمعات غير املعترف 

بها غير قانونية، ومرشحة للهدم. ومن ثم بدأت 

املشكلة تتفاقم. مارست السلطات خمتلف الضغوط 

واحليل القانونية على الناس لترحيلهم. وكثير 

منهم رحل إىل القرى واملدن العربية اأُلخرى يف 

السنوات العشر األخيرة. وإىل اآلن هناك ترحيل 

"على السّكيت" ـ فجأة حتس بأن املنطقة الفالنية 

خلت. ومع كل ذلك، فكثيرون من الناس بقوا يف 

أماكنهم صامدين. وهناك اليوم نحو 100.000 

نسمة يف القرى غير املعترف بها، أي 15% من 

عرب إسرائيل، وهذا معناه أن 15% من عرب 

إسرائيل غير معترف بهم، وال يوجد عندهم ال 

كهرباء وال ماء وال شوارع وال خدمات أساسية... 

إلخ.

س: ما هي القوانين التي سنتها احلكومات 

اإلسرائيلية بعد كارثة 1948 لسلب أراضيكم 

أنتم بالذات، ولعدم االعتراف بكل القرى 

والتجمعات العربية؟

ج: ال يوجد قانون مباشر ينص على عدم 

االعتراف بقرية، وإنما هناك سياسة: ال يتم 

االعتراف بقرى عربية جديدة. وهذه السياسة 

نَّ ما  ُ
يسيرون بموجبها. ومنذ سنة 1948، س

يزيد على أربعين قانونًا لسلب األراضي العربية 

ومصادرتها.

س: كيف جنحتم يف انتزاع االعتراف 

ببعض القرى غير املعترف بها من احلكومات 

اإلسرائيلية؟

ج: هذه عملية طويلة. أهم شيء هو الضغط 

الشعبي، والتعريف بالقضية ورفعها ونشرها 

إعالميًا يف كل مكان، وإيصالها حتى إىل األمم 

املتحدة.

س: ورد يف إحدى نشراتكم "أن هنالك 105 

قرى يهودية غير معترف بها رسميًا، ومن خالل 

فحص ميداين تأكد أن هذه القرى جميعها 

حتظى بكل اخلدمات املطلوبة على الرغم من 

كونها غير معترف بها رسميًا." ماذا تقول يف هذا 

الشأن؟

ج: هذا كالم دقيق جداً. فاخلدمات يف القرى 

اليهودية غير املعترف بها خدمات كما يف القرى 

املعترف بها. فوجئت أن عين حوض األصلية، أي 

قريتنا األصلية، تم االعتراف بها قبل ثالثة أعوام. 

لكن الطريقة التي كانت اخلدمات تتم بها هي 

طريقة ُأخرى.

س: اليوم، كواحد من قرية كانت غير معترف 

بها اعُترف بها قبل أعوام قليلة، هل تشعر 

بانتماء.. بأقل غربة يف البلد؟

ج: بعد أن تفّتحت مداركي صرت أشعر بأنني 

أعرف من أنا، وبأنني ابن البلد، وبأن هذا البلد هو 

بلدي أصاًل، والغريب هو من جاء ومل يعترف بي. 

أنا ساكن يف قريتي، وهنا أهلي وأجدادي، وهذه 

أرضنا. انتمائي إىل األرض. أنا أشعر بأنني غريب 

مع اليهود، وهم يشعرون بأنني لست من عاملهم. 

لكنني لست غريبًا عن التراب، وعن هذه األرض 

التي هي أرضنا. 


