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ملف القد�س

خالد الفقيه

بيت حنينا والجدار العن�صري

تقع

قرية بيت حنينا �شمالي مدينة القد�س،
وتبعد عنها  8كيلومترات ،وتحيط بها
قرى بيت �إك�سا والنبي �صموئيل من الغرب ،وحزما
و�شعفاط من ال�شرق ،وبلدتا الرام وبير نباال من
ال�شمال ،وقرية لفتا المهجرة من الجنوب ،وتبلغ
م�ساحة �أرا�ضيها  15.839دونم ًا.
كانت القرية تتبع مدينة القد�س �إداري ًا وتنظيمي ًا
منذ القدم ،وبقي الأمر كذلك حتى احتالل ال�ضفة
الغربية في �سنة  1967حين قامت �إ�سرائيل
بم�صادرة معظم �أرا�ضيها من �أجل اال�ستيطان ،فبنت
م�ستعمرة راموت في �أواخر ال�سبعينيات على
�أرا�ضيها الجنوبية ،بينما ُ�ضم جزء كبير منها �شرق ًا
�إلى م�ستعمرة النبي يعقوب ،و�شما ًال �إلى م�ستعمرة
عطروت التي تعد واحدة من المناطق ال�صناعية
الإ�سرائيلية.
وعمدت �سلطات االحتالل �إلى تق�سيم البلدة �إلى
ق�سمين ف�أتبعت الجزء ال�شرقي منها ،والمعروف ببيت
حنينا الفوقا �أو الجديدة ،لبلدية القد�س ،والجزء
الغربي الم�سمى بيت حنينا التحتا �أو البلد ،لمناطق
ال�ضفة الغربية .وعند مجيء ال�سلطة الفل�سطينية �أُلحق
هذا الق�سم الأخير بوزارات ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها
الخدماتية ،مع �أنه ال يزال ي�صنف بموجب االتفاقات
كمنطقة ''ج'' حيث ال�صالحيات الأمنية هي من
م�س�ؤولية الجانب الإ�سرائيلي ح�صراً.
وبعد اندالع االنتفا�ضة بنت �سلطات االحتالل
�أجزاء من جدار الف�صل العن�صري من ثالث جهات
�أحاطت بالقرية و�أبقت الجهة ال�شمالية فقط مفتوحة

في اتجاه بلدة بير نباال ،وقد �أدى هذا الجدار �إلى
تق�سيم بيت حنينا �إلى ق�سمين منف�صلين �شرق ًا وغرب ًا
من دون توا�صل بينهما ،كما ي�ؤكد الأ�ستاذ خالد �أبو
زيتون من �سكان بيت حنينا البلد.
ويتابع �أبو زيتون �أن قراراً ع�سكري ًا �إ�سرائيلي ًا
بم�صادرة  2400دونم من �أرا�ضي البلدة �صدر في
�سنة  2004لم�صلحة جدار الف�صل العن�صري ،الأمر
الذي �أدى �إلى قطع توا�صل ال�سكان مع حقول
زيتونهم �شرق ًا وجنوب ًا ،وال �سيما �أن الزيتون ي�شكل
�أحد �أبرز منتوجات القرية الزراعية ،ويعود عمر
بع�ض �أ�شجاره �إلى العهد الروماني ،كما قام
االحتالل ب�شق �شارع ا�ستيطاني من الجهة ال�شرقية
عزل بيت حنينا عن �شقها ال�شرقي .وي�ضيف �أبو
زيتون �أن �سيا�سة الم�صادرات لم تتوقف� ،إذ �أُلحق
هذا القرار بقرار �آخر يق�ضي بم�صادرة  5500دونم
لم�صلحة الجدار واال�ستيطان ،ولم تفلح محاوالت
اللجوء �إلى الق�ضاء الإ�سرائيلي في وقف هذا القرار،
بل �إن الجرافات الإ�سرائيلية �شرعت في قلع �شجر
الزيتون ونقله �إلى الم�ستعمرات.

الجدار :ف�صل جغرافي وتفتيت
للن�سيج االجتماعي
�إن الجدار الذي ق�سم بيت حنينا �إلى ق�سمين
معزول �أحدهما عن الآخر تمام ًا ،كان �أثره في �أ�سرة
( ) �صحافي مقيم برام اللـه.
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ن�سيم ،على �سبيل المثال ،تراجيدي ًا ،ذلك ب�أنه عزل
الأ�سرة خلفه ،بحيث ُمنع �أفرادها من موا�صلة
طريقهم في اتجاه القد�س كونهم من حملة هويات
ال�ضفة الغربية ،ولم ي�سمح لهم بالتوا�صل �إ ّال مع بيت
حنينا التحتا �أو البلد عبر بوابة يحملون مفاتيحها،
ويحرم عليهم
وال يتجاوز عر�ضها � 80سنتيمتراً،
ّ
�إدخال �أي �شخ�ص عبرها كي ال يجد طريقه نحو
القد�س .وتتم المراقبة عبر كاميرا مثبتة بالقرب من
المكان ،و�أي خرق لهذا يعني طرد �سكان البيت،
وعددهم  12فرداً ،من منزلهم.
وفي هذا الإطار يقول كمال ن�سيم الملقب ب�أبي
رمزي �إن بيت والده الذي بات خلف الجدار �صار
محرم ًا عليه ،كونه من �سكان بيت حنينا البلد وال
ي�ستطيع اجتياز البوابة �إ ّال بت�صريح يخوله قطع
م�سافة ثالثة �أمتار ،لكنه لم يح�صل عليه ب�سبب
الرف�ض الأمني من طرف جي�ش االحتالل .وي�ضيف
�أن توا�صله مع �أمه و�أبيه و�إخوته خلف الجدار ال يتم
�إ ّال عبر قيامهم بزيارته في منزله ،و�إذا ما حدث �أن
�أ�صيب �أحدهم بالمر�ض ف�إن االطمئنان عليه يكون
في الم�ست�شفى ال في المنزل.
ومن ويالت الجدار الأُخرى وم�صائبه كما يقول
�أبو رمزي التعامل مع الوفيات من ال�سكان في بيت
ق�سمي بيت
حنينا الفوقا �أو الجديدة� ،إذ �إن مقبرة َ
حنينا توجد في بيت حنينا البلد ،وفي حال حدوث
وفاة ،ف�إن على ذوي الميت حمل النع�ش في اتجاه
رام اللـه عبر معبر قلندية الع�سكري وااللتفاف به
نحو قرية بير نباال فبيت حنينا البلد و�صو ًال �إلى
جبانة البلدة ،الأمر الذي يعني �أي�ض ًا �أن على الميت
وم�شيعيه قطع  30كيلومتراً بد ًال من كيلومتر ون�صف
ّ
كيلومتر ،كما كان م�ألوف ًا قبل الجدار.
وال تنتهي المعاناة عند مواراة الميت في الثرى،
و�إنما تمتد على مدى ثالثة �أيام ،ذلك ب�أن �أهل الميت
بداً من البقاء في بيت حنينا البلد
ال يجدون ّ
وا�ستئجار �إحدى قاعا َتي الأفراح الموجودتين هناك
لتقبل التعازي من �أقاربهم حملة هوية ال�ضفة في
ّ
هذا الجزء من البلدة ،فقاعات الأفراح باتت ت�ستخدم
للأتراح .وهذا ال�سيناريو يتكرر مع كل زيارة من

ذوي المتوفى ل�ضريحه ،وقد تكون هذه الحالة داللة
على تقطيع الأو�صال االجتماعية ل�سكان البلدة في
�شتى المنا�سبات من زيجات و�أفراح و�أحزان.

ال�صحة والتعليم
ال يوجد في بلدة بيت حنينا �أي �صيدلية �أو عيادة
خا�صة �أو �أهلية ،و�إنما تقت�صر الخدمات ال�صحية
فيها على عيادة تتبع وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
قدم فيها خدمات الرعاية ال�صحية الأولية يوم ًا
و ُت َّ
واحداً في الأ�سبوع ،الأمر الذي يدفع ال�سكان �إلى
البحث عن الخدمات الطبية في القرى المجاورة� ،أو
في مدينة رام اللـه ،ومعظمهم ال يقدر على دفع
ثمنها ب�سبب البطالة المتف�شية بين الرجال بعد
فقدهم م�صدر رزقهم في الأر�ض التي �صودرت
لم�صلحة الجدار واال�ستيطان� ،أو ب�سبب عدم قدرتهم
على ا�ست�صدار الت�صاريح الالزمة للعمل في القد�س.
ويوجد في قرية بيت حنينا البلد �أو بيت حنينا
ال�ضفة كما ي�سميها ال�سكان مدر�ستان :الأولى ،تدعى
الأدهمية وهي مدر�سة مختلطة يدر�س فيها الطلبة
حتى ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؛ الثانية ،مدر�سة بيت
حنينا الثانوية التي تنتقل �إليها الفتيات لإكمال
درا�ستهن ،بينما يتعين على الذكور الذهاب �إلى
القرى المجاورة ،مثل بير نباال والجيب ،الأمر الذي
رفع ن�سب الت�سرب من المدار�س ،كما يقول الأ�ستاذ
خالد �أبو زيتون مدير مدر�سة �أكاديمية الأرا�ضي
المقد�سة ،الذي ُيرجع ال�سبب في ذلك �إلى �أن القرية
تفتقد �شبكة موا�صالت �أو خطوط �سير تو�صل �إليها،
و�أن عمليات التنقل تجري بوا�سطة �سيارات غير
قانونية حتى بلدة بير نباال ،ثم االنتظار هناك
لركوب موا�صالت �أُخرى �إلى رام اللـه .ومدر�ستا
البلدة تتبعان وزارة التربية والتعليم الفل�سطينية،
ويبلغ عدد الطلبة فيهما  150طالب ًا وطالبة من
مجموع عدد ال�سكان الذي لم يعد يتجاوز 1500
ن�سمة.
وبح�سب �أبو زيتون ،ف�إن مدر�سته التي كانت منذ
افتتاحها في �سنة  1999تتخذ من بيت حنينا البلد
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مقراً لها ،وت�ستقطب الطلبة من مختلف مناطق
محافظة القد�س امتداداً من قرية الجيب حتى التلة
الفرن�سية ووادي الجوز مروراً بالرام وحزما ،قد
ا�ضطرت في �سنة � 2003إلى االنتقال �إلى بلدة الرام،
وذلك ب�سبب الجدار وعدم قدرة موا�صالت الأكاديمية
على الو�صول �إلى الطلبة لجلبهم و�إعادتهم ،الأمر
الذي ت�سبب بانخفا�ض ن�سبة الطلبة الملتحقين بها
من المناطق خلف الجدار بن�سبة .%70
ووفق ًا لل�سكان ،ف�إن البلدة تعاني تف�شي ًا وا�ضح ًا
في ظاهرة المخدرات ،وال �سيما �أن كثيرين من
مروجي هذه الآفة هم من الإ�سرائيليين الذين
يح�ضرونها �إلى مناطق قريبة حيث يوزعونها على
ال�شباب م�ستفيدين من عدم تمكن �أجهزة الأمن
الفل�سطينية من العمل فيها كونها من المناطق
الم�صنفة ''ج''.

الآثار
اكت�شفت �سلطات االحتالل في �أثناء عمليات
التجريف لإقامة الجدار �آثاراً تعود �إلى العهد
البيزنطي ،ف�أحاطتها بال�سرية وا�ستجلبت علماء �آثار
�إ�سرائيليين �إلى المكان الواقع غربي البلدة حيث
قاموا بالتنقيب بعد تغطيتها ب�سواتر قما�شية ،وعقب
انتهائهم من ذلك جعلوها خلف الجدار ،ثم بد�أ
الم�ستوطنون بزيارة المكان في محاولة لال�ستيالء
عليه و�إظهاره كمعلم يهودي مقد�س.

الهجرة
بعد هذه الم�ضايقات التي تعر�ض لها �سكان
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البلدة بفعل الجدار واعتداءات الم�ستوطنين الم�ستمرة
عليهم ،وخ�صو�ص ًا االعتداءات على المنازل الواقعة
على �أطراف البلدة من الجهتين الغربية والجنوبية،
والتي تطال الب�شر ج�سدي ًا وال�شجر تجريف ًا ،ف�ض ًال عن
عمليات الدهم واالعتقاالت التي ينفذها جي�ش
االحتالل لي ًال ،وكذلك �ضيق الحال وقلة الأ�شغال
والأعمال ،ف�إن كثيرين من �أهالي البلدة ا�ضطروا �إلى
الرحيل عنها � ّإما في اتجاه رام اللـه والقرى
المجاورة ،و� ّإما نحو ال�شطر الآخر من القرية بالن�سبة
�إلى حملة الهوية الزرقاء حفاظ ًا على مواطنيتهم في
مدينة القد�س ،ومن �أجل قطع الطريق على قيام
االحتالل ب�سحب هوياتهم المقد�سية منهمّ � .أما الق�سم
الآخر من الأهالي ،كما ي�ؤكد �أحمد البور�ش رئي�س
مجل�س محلي بيت حنينا ،فقد �آثر اللحاق ب�أقاربه
المقيمين بالواليات المتحدة الأميركية.
ومن م�آ�سي االحتالل الأُخرى التي �أ�صابت بيت
حنينا� ،ضرب الحركة التجارية فيها ،فبعد �أن كانت
قبلة المت�سوقين من �أحياء القد�س القريبة مثل
�شعفاط وحزما والرام وبير نباال وبيت حنينا الفوقا
بحكم قربها من مدينة رام اللـه ،وبالتالي رخ�ص
الأ�سعار فيها� ،أ�ضحت اليوم منطقة بال محال
تجارية� ،إذ �أقفل �أ�صحاب المحال الكبرى محالهم
التي انت�شرت في البلدة قبل بناء الجدار العن�صري� ،أو
نقلوها �إلى قرى �أُخرى �أكثر حيوية ون�شاط ًا .وعلى
هذا الأ�سا�س عندما ت�س�أل �أحداً من البلدة عن �أحوالها
وو�ضعها يبادرك ب�س�ؤال قبل �أن يجيب ،هو :قبل
بناء الجدار �أم بعده؟ الأمر الذي يعني �أن �سكان بيت
حنينا ا�ستحدثوا روزنامة للزمن مرجعها تاريخ بناء
الجدار العن�صريn .

