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)*(  �صحافي مقيم برام اللـه.

تعد 
قرى �صمالي غربي القد�س تاريخيًا 

االمتداد الجغرافي و�صلة الغذاء الرئي�صية 

لمدينة القد�س المحتلة، بحكم موقعها واإنتاجها 

الزراعي، وال �صيما اأنها ت�صتهر بزيتونها الرومي 

وعنبها وخوخها وخ�صرواتها، وتبلغ م�صاحتها 

الكلية 76.234 دونمًا بح�صب االإح�صاءات الر�صمية، 

اإاّل اإن نكبة 1948، وما جرى عقب حرب حزيران/

يونيو 1967، اأفقدا المنطقة جزءاً من م�صاحتها، اإذ 

ي�صير بع�س الم�صادر اإلى اأن نحو 2600 دونم من 

اأرا�صي المنطقة ت�صربت اإلى اليهود.

وبح�صب الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�صطيني 

فاإن عدد �صكان تلك القرى، بموجب التعداد الذي 

اأُجري في �صنة 2007، بلغ 39.258 �صخ�صًا، وهو 

رقم تغير بالتاأكيد �صعوداً اأو هبوطًا، تبعًا للمناطق 

المتعددة ومدى قربها من جدار الف�صل العن�صري، اإذ 

اأدى بناء الجدار اإلى هجرة في �صفوف ال�صكان، لكن 

ال توجد اأرقام دقيقة ب�صاأن ذلك، وال �صيما اأنها 

تركزت في اأو�صاط حملة الهوية المقد�صية الزرقاء. 

وف�صًل عن الجدار، فاإن رف�س منح ال�صكان تراخي�س 

للبناء كما هي الحال على �صبيل المثال، في قرية 

النبي �صموئيل التي ال يتجاوز عدد �صكانها 280 

ن�صمة، يفر�س على ال�صباب الرحيل عندما يتزوجون، 

كما يوؤكد المحامي محمد بركات من القرية.

عندما نتحدث عن قرى �صمالي غربي القد�س 

فاإننا نق�صد بذلك القرى التالية: قطنة؛ القبيبة؛ خربة 

اأم اللحم؛ بيت عنان؛ ِبّدو؛ بيت �صوريك؛ بيت اإك�صا؛ 

النبي �صموئيل؛ بيت اإجزا؛ بيت ُدّقو؛ الجيب؛ وي�صاف 

اإليها بير نباال وبيت حنينا التحتا. وكانت هذه 

القرى تتبع مدينة القد�س اإداريًا وتنظيميًا خلل 

الحكم االأردني، وكان �صكانها يحملون جوازات �صفر 

اأردنية، وبع�صهم ال يزال يحملها اإلى االآن، على 

الرغم من اأن ال�صلطة الفل�صطينية اأُن�صئت عقب اتفاق 

اأو�صلو واأ�صدرت جواز �صفر فل�صطينيًا. وخلل الفترة 

االأردنية كانت معاملت المنطقة ال�صخ�صية للأفراد 

تنجز في اأحد مباني �صارع �صلح الدين في مدينة 

القد�س المحتلة، كما يقول الحاج محمود الجمل من 

بيت �صوريك. وي�صيف: كنا ال نعرف رام اللـه وال 

نزورها، فما تنتجه اأر�صنا من خوخ وعنب وزيتون 

وغيرها من الخ�صروات والثمار كان يجد طريقه اإلى 

اأ�صواق القد�س حيث كنا نذهب اإليها بالبا�س عبر 

الجيب والرام اأو بيت حنينا التحتا ون�صلها في 

غ�صون ن�صف �صاعة اأو اأكثر.

بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967 �صارع االحتلل 

اإلى تغيير الواقع االإداري والتنظيمي للمنطقة التي 

تعر�صت قبل ذلك العتداءات متكررة من طرف 

الع�صابات ال�صهيونية التي اأن�صاأت م�صتعمرة زراعية 

تها 
ّ
على قمة اأحد الجبال جنوبي قرية قطنة �صم

معاليه هاحمي�صاه، وعقب �صنة 1967 عمل الحكم 

الع�صكري االإ�صرائيلي على �صلخ المنطقة عن مدينة 

القد�س، وباتت معاملت المواطنين ورخ�س البناء 

والتنظيم تنجز في مقر الحاكم الع�صكري واالإدارة 

المدنية في مدينة رام اللـه. بقي الحال على هذا 

خالد الفقيه

قرى �سمالي القد�س: اال�ستيطان الزاحف

ملف القد�س
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حزام ا�ستيطاني يتو�سع بال حدود

على �صعيد الم�صتعمرات وم�صادرة االأر�س فاإن 

المنطقة محاطة ب�صل�صلة من الم�صتعمرات من ال�صمال 

والجنوب وال�صرق، بينما يمتد الخط االأخ�صر على 

حدودها الغربية. ومن هذه الم�صتعمرات غفعات 

زئيف التي تعد واحدة من اأكبر اأربع م�صتعمرات في 

دئ العمل 
ُ
ال�صفة، وكذلك م�صتعمرة راموت اللتان ب

بهما في الن�صف الثاني من ال�صبعينيات، كما بنى 

االحتلل م�صتعمرات اأُخرى مثل هار �صموئيل 

وغفعات هاحد�صاه، االأمر الذي اأكمل الجهتين 

ا 
ّ
ال�صرقية وال�صمالية للمنطقة بحزام ا�صتيطاني. اأم

في الجهة الجنوبية فقد بنى المحتل م�صتعمرة 

غفعات هاراآدار المخ�ص�صة للع�صكريين من جنود 

و�صباط، وقد تو�صعت هذه الم�صتعمرات على ح�صاب 

اأرا�صي المواطنين، لكنها ت�صخمت بعد �صنة 2000 

نتيجة تغلغل اال�صتيطان في المناطق التي باتت 

خلف الجدار العن�صري. وتلخ�س حكاية بيت الحاج 

�صبري غريب واقع اال�صتيطان واأثره المدمر في 

الحياة الفل�صطينية، فقد �صودرت اأر�صه في قرية بيت 

اإجزا لم�صلحة م�صتعمرة غفعات زئيف، ولم يبق له 

اليوم منها اإاّل مكان بيته وممر يو�صله اإلى العالم 

ا اآلت اإليه 
ّ
الخارجي من تحت الجدار، وعند �صوؤاله عم

حاله قال: ماذا تتوقع عندما يكون خ�صمك هو 

القا�صي؟

لقد باتت اآالف اأ�صجار الزيتون ومئات الدونمات 

من كروم العنب والتين في قرى بيت دقو وبيت 

مة 
ّ
�صوريك وقطنة وخربة اأم اللحم وبيت اإك�صا محر

على اأ�صحابها اليوم، وال يمكن الو�صول اإليها خلف 

الجدار اإاّل بت�صاريح خا�صة ت�صدر عن االرتباط 

والتن�صيق، وعبر بوابات خا�صة تمتد على طول 

الجدار كما حدثنا محمود ال�صيخ من ِبدو، الذي قال 

اإن الح�صول على الت�صاريح لي�س باالأمر ال�صهل، وهي 

غالبًا ال ُتمنح اإاّل لكبار ال�صن وفي مواعيد محددة من 

العام، وي�صيف: حتى بعد اأخذ الت�صاريح المطلوبة 

علينا االنتظار �صاعات اإلى اأن يح�صر جنود ما ي�صمى 

حر�س الحدود كي يفتحوا البوابات �صاعات محدودة 

بعد تفتي�س واإهانات تق�صعر لها االأبدان.

الو�صع حتى اندالع االنتفا�صة الكبرى في �صنة 

1987، فاأن�صاأ االحتلل مقراً ع�صكريًا الإنجاز تلك 

المعاملت في بلدة الرام لتخفيف ال�صغط عن رام 

اللـه مع ا�صتثناء معاملت البناء والتراخي�س التي 

بقيت تخ�صع لبيت اإيل. وعندما قامت ال�صلطة 

الفل�صطينية اأن�صاأت مديريات لوزاراتها المتعددة في 

الرام مثل مديرية وزارة الداخلية واالأحوال المدنية، 

ومديرية تربية وتعليم �صواحي القد�س، ومقار لكل 

من محافظة القد�س ونواب المجل�س الت�صريعي عن 

دائرة القد�س وبع�س المديريات االأُخرى كالزراعة 

والتموين، بينما جعلت من بلدة العيزرية مقراً 

لمديرية وزارة ال�صحة.

واقع اأمني معقد

بموجب االتفاقات الموقعة بين ال�صلطة واإ�صرائيل 

نح الجانب الفل�صطيني االإذن بمزاولة اأعماله في 
ُ
م

قرى �صمالي غربي القد�س التي بقيت تخ�صع 

مح له باإقامة مخفر 
ُ

لت�صنيفات مناطق ''ب'' و''ج''، و�ص

لل�صرطة بعدد اأفراد محدود وبل اأ�صلحة نارية، االأمر 

الذي يعوق عمل الجهاز ال�صرطي في المنطقة كما 

قال اأحد اأفرادها الذي ف�صل عدم الك�صف عن ا�صمه.

ويقول هذا المجند في ال�صرطة الفل�صطينية اإن 

المنطقة بحاجة اإلى عدد اأكبر من اأفراد ال�صرطة 

واالأجهزة االأمنية المجهزين بالعتاد والمركبات، 

وخ�صو�صًا اأنها باتت ملذاً للخارجين عن القانون 

وتجار المخدرات الذين يتزودون بها من 

الم�صتعمرات المحاذية، عدا وجود المئات من 

المركبات غير القانونية التي تحتاج اإلى عمل دوؤوب 

للتخل�س منها. وي�صيف: اأحيانًا تحدث اإ�صكاالت بين 

المواطنين والعائلت ت�صل اإلى درجة القتل وحرق 

المنازل، وهذا يحتاج اإلى ا�صتدعاء تعزيزات من رام 

اللـه، وهذه، بدورها، بحاجة اإلى تن�صيق مع الجانب 

االإ�صرائيلي الذي يتعمد الرف�س اأو التاأخير.

وذّكر هذا المجند باقتحامات االحتلل المتكررة 

لهذه القرى، وقيامه بعمليات دهم وتفتي�س واعتقال 

وتخريب للمنازل.
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�صوريك وبيت عنان، حيث تتلقى الفتيات التعليم 

حتى ال�صف التا�صع االأ�صا�صي، ثم يكملن ال�صفوف 

الثلثة المتبقية في المدار�س الحكومية اأو الخا�صة. 

وقد جاء دخول الوكالة على خط التعليم الأن �صكان 

هذه القرى جرى التعامل معهم كلجئين، وال �صيما 

اأن جذورهم تعود اإلى قرى مهجرة تقع في اأرا�صي 

1948، فمثًل: �صكان قطنة فقدوا اأر�صهم في لوبيرة، 

و�صكان ِبّدو احُتلت اأرا�صيهم في �صلبيت، واأهالي بيت 

ا االأمر االآخر 
ّ
�صوريك يعودون اإلى قرية بيت �صّنا. اأم

الذي دفع باالأونروا اإلى العمل في قرى �صمالي غربي 

القد�س فهو ب�صبب وقوعها على خط المواجهة.

باالإ�صافة اإلى ذلك، ت�صرف وزارة التربية والتعليم 

على المدار�س التي كانت تتبع �صابط التعليم في 

االإدارة المدنية التي ت�صلمها بدوره من الحكومة 

االأردنية بعد حرب حزيران/يونيو 1967.

ويوجد في المنطقة عدد من المدار�س الخا�صة 

التي تلتزم المقررات التعليمية الفل�صطينية، علوة 

على عدد من ريا�س االأطفال التي تتبع اإحداها الدير 

الوحيد الموجود في المنطقة في قرية القبيبة، والذي 

عتقد اأنه 
ُ
يعود تاريخه اإلى زمن ال�صيد الم�صيح، وي

تناول ع�صاءه االأخير فيه.

ومنذ اأربعة اأعوام افتتحت جامعة بيت لحم كلية 

للتمري�س تقع في الدير الموجود في القبيبة 

والمعروف بدير عموا�س، والذي ي�صرف اأي�صًا على دار 

للم�صنين والعجزة.

اإاّل اإن واقع القطاع التعليمي في المنطقة بحاجة 

اإلى كثير من االهتمام، فمدر�صة النبي �صموئيل عبارة 

عن غرفة واحدة اآيلة لل�صقوط ممنوع ترميمها اأو 

�س في الوقت 
ّ
تو�صيعها، ويعّلم فيها معلم واحد يدر

ذاته ال�صفوف االأربعة االأ�صا�صية. وتقول طالبة االإعلم 

وفاء خ�صاونة اإن ال�صلطة الفل�صطينية حاولت توفير 

غرفتين متنقلتين تكون اإحداهما غرفة تدري�س 

واالأُخرى عيادة، لكن االحتلل هدد بم�صادرتهما. 

وت�صيف: لقد ا�صطر هذا االأمر ال�صلطة اإلى تخ�صي�س 

�صيارة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتاأمين انتقال 

الطلبة بعد ال�صف الرابع اإلى قرية بيت اإك�صا لحمايتهم 

من الم�صتوطنين الموجودين في القرية بكثافة بعد 

رام اللـه بديل من القد�س

منذ انتفا�صة االأق�صى فقد المواطنون ارتباطهم 

بمدينة القد�س وباتت رام اللـه قبلتهم الوحيدة، لكن 

خلل الفترة 2000 – 2006 �صارت رام اللـه 

بعيدة، مع اأنها ال تبعد عن اأق�صى قرية من قرى 

المنطقة اإاّل 17 كيلومتراً، واأ�صبح لزامًا على 

المواطنين االلتفاف عبر قرى غربي رام اللـه 

واجتياز ثلثة حواجز ع�صكرية يرابط عليها جنود 

االحتلل و�صباط ا�صتخباراته. وعن هذا الجانب 

حدثنا ال�صحافي بلل غيث من قرية بيت اإك�صا 

قائًل: في البداية، كنا ن�صل اإلى رام اللـه من الطريق 

الذي يمر بم�صتعمرة غفعات زئيف فبيتونيا بمحاذاة 

معتقل عوفر غربي رام اللـه، ولما اندلعت االنتفا�صة 

اأُغلقت هذه الطريق ف�صرنا نذهب اإلى حاجز قلندية 

بعد اأن نقطع ال�صاتر الترابي في النبي �صموئيل م�صيًا 

كي ن�صتقّل �صيارات االأجرة مروراً ببيت حنينا عبر 

طريق ترابية غير موؤهلة كانت م�صيدة للعتقاالت، 

اإلى اأن ن�صل اإلى حاجز قلندية المغلق فن�صطر اإلى 

االلتفاف عبر الك�صارات المحاذية، فيطاردنا الجنود 

بقنابل غازهم ال�صام. وكان لزامًا على اأكثر من 

15.000 مواطن من موظفين وطلبة ون�صاء واأطفال 

و�صيوخ قطع هذه الرحلة مرتين يوميًا.

وبح�صب غيث فاإن هذا الواقع دفع بالعديد من 

الموظفين اإلى الهجرة وال�صكن في مدينة رام اللـه 

واأطرافها. وبعد �صنة 2006 فتح االحتلل طريقًا 

جنوبي رام اللـه يو�صلها ببير نباال فالجيب فِبّدو 

عبر نفق اأر�صي ي�صير فوقه الم�صتوطنون، وكانت هذه 

الطريق مزدحمة دائمًا ب�صبب الحاجز الع�صكري 

الموجود عند مدخل قرية قلندية البلد، والذي اأزيل 

كحاجز ثابت موؤخراً، لكنه كثيراً ما يو�صع كحاجز 

مفاجئ يوؤخر الموظفين والطلبة.

واقع المنطقة التعليمي وال�سحي

يوجد في المنطقة مجموعة من المدار�س ت�صرف 

عليها جهات متعددة، فاالأونروا ت�صرف على مدار�س 

مخ�ص�صة للإناث في كل من ِبّدو وقطنة وبيت 
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الت�صاريح، فقد انخف�س عدد العمال داخل الخط 

االأخ�صر وفي مدينة القد�س، وارتفعت ن�صب البطالة 

في �صفوف الطبقة العاملة، االأمر الذي اأثر �صلبًا في 

حياة المواطنين الذين باتوا بل عمل وال اأر�س 

يعتا�صون منها على الرغم من محاوالت بع�س 

موؤ�ص�صات العمل االأهلي، مثل اتحاد لجان العمل 

الزراعي ولجان االإغاثة الزراعية ووزارة الزراعة، 

 �صمود المزارعين بمنحهم م�صاعدات لتد�صين 
َ
تدعيم

اآبار لجمع المياه وا�صت�صلح االأرا�صي وزراعة 

االأ�صتال واالإر�صاد الزراعي كما يوؤكد المهند�س 

الزراعي نبرا�س الريماوي من اتحاد لجان العمل 

الزراعي.

اء نق�س حاد في اإمدادات 
ّ
وتعاني هذه القرى جر

ُكوروت االإ�صرائيلية، 
ْ
المياه التي تتحكم فيها �صركة م

االأمر الذي ي�صطر المواطنين اإلى �صرائها بال�صهاريج 

وباأثمان مرتفعة. وقبل بناء الجدار كانت هذه القرى 

تمتاز بوجود ع�صرات الينابيع التي بات اأكثر من 

ثلثيها خلف الجدار.

كما يمنع االحتلل المجال�س المحلية والبلدية 

من التخل�س من النفايات التي تجمعها بحجة قربها 

من الم�صتعمرات، االأمر الذي اأدى اإلى تكد�صها في 

ال�صوارع والحارات، وهو ما ينذر بكارثة �صحية، وال 

�صيما اأن االحتلل يرف�س اإقامة مكب مركزي 

للنفايات في المنطقة.

قرى �صمالي غربي القد�س عدا ما ت�صّكله من 

خا�صرة لمدينة القد�س، وما تبقى لها من اأرا�ٍس 

ت�صلح للزراعة، مهددة اليوم بال�صياع، وخ�صو�صًا 

مع اإعلن االحتلل موؤخراً نيته تعديل م�صار الجدار 

العن�صري حولها البتلع مزيد من اأرا�صيها، االأمر 

الذي اأ�صفر عن تحويل هذا الغيتو الكبير اإلى معازل 

اأُخرى، فقرية بيت اإك�صا اليوم ممنوع حتى على 

�صكان المنطقة دخولها ما لم يكونوا من �صكانها، 

وذلك ب�صبب الحاجز الع�صكري المنت�صب على مدخلها 

من جهة قرية ِبّدو. وتفتقر المنطقة اإلى الحدائق 

العامة واأماكن الترفيه عن االأطفال. علوة على ذلك، 

فاإن مقابر المنطقة، وال �صيما القرى المحاذية 

للجدار كقرية قطنة، بحاجة اإلى تطوير، وخ�صو�صًا 

ا�صتيلئهم على م�صجدها وتحويل 80% منه اإلى كني�س 

يهودي يحميه ع�صرات من جنود االحتلل.

ويطالب �صكان المنطقة بافتتاح فرع لجامعة 

القد�س المفتوحة فيها، وال �صيما اأن كثيرين من 

اأبنائها ي�صطرون اإلى الذهاب اإلى رام اللـه، 

وخ�صو�صًا اأن هناك م�صاحات وا�صعة من اأرا�صي 

المنطقة م�صنفة وقفًا اإ�صلميًا اأو اأرا�صي م�صاعًا.

وعلى �صعيد القطاع ال�صحي يعمل في منطقة 

�صمالي غربي القد�س عدد من الموؤ�ص�صات الحكومية 

واالأهلية والقطاع الخا�س، اإلى جانب االأونروا التي 

افتتحت عيادة في قرية بيت �صوريك بعد بناء الجدار 

الفا�صل تقدم فيها خدمات الرعاية ال�صحية االأولية 

ومتابعة مر�صى ال�صكري و�صغط الدم ورعاية 

االأطفال والحوامل كبديل من الزاوية الهندية في 

مدينة القد�س التي لم يعد اأهالي المنطقة ي�صتطيعون 

الو�صول اإليها.

وت�صرف االإغاثة الطبية على عيادتين �صحيتين 

في كل من بيت عنان وبيت ُدّقو وِبّدو، بينما يقدم 

الهلل االأحمر الفل�صطيني خدماته في قرى ِبّدو 

وقطنة وبيت اإك�صا، وتنفذ موؤ�ص�صة لجان العمل 

ال�صحي اأيام عمل طبي مجانية بين حين واآخر في 

المنطقة. ويوجد في قرى �صمالي غربي القد�س 

م�صتو�صفان وعدة عيادات تتبع القطاع الخا�س 

وتقت�صر خدماتها على العمليات الجراحية الب�صيطة. 

وفي هذا االإطار عانى المر�صى والحوامل في هذه 

اء �صيا�صات االإغلق ومنع الحركة في اتجاه 
ّ
القرى جر

القد�س، اإذ اأكد �صائق االإ�صعاف ح�صن الفقيه اأن الجنود 

كانوا على حاجز بيت اإك�صا يتعمدون توقيف �صيارة 

االإ�صعاف فترات طويلة قبل اإجبارها، بمن فيها من 

المر�صى، على العودة، االأمر الذي اأدى اإلى ا�صت�صهاد 

عدد من جرحى مواجهات االحتجاج على م�صادرة 

االأرا�صي وبناء جدار الف�صل العن�صري، مذكراً باأن 

هذه القرى قدمت �صتة �صهداء في هذه المواجهات.

البطالة والعمل

اء فر�س �صيا�صة 
ّ
منذ االنتفا�صة االأخيرة، وجر
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30 كيلومتراً بداًل من ن�صف كيلومتر كي يوارى في 
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اأن م�صاحتها �صغيرة وهي غير م�صورة، لكن ماأ�صاوية 

الموت تتجلى في قرية بيت حنينا الأن بيت حنينا 

الفوقا معزولة عن بيت حنينا البلد، واالأولى ال يوجد 

فيها مقبرة، واإذا مات اأحد االأ�صخا�س فذلك ي�صتلزم 
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