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حممد دراغمة*
خميم اجللزون:
لعبة املوت اليومي
يتصدر خميم اجللزون قرب مدينة رام الله عناوين األزمات الفلسطينية املركبة :فمرة
يتصادم مع السلطة الفلسطينية ،و ُأخرى مع وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى ("األونروا") ،ودائم ًا مع جيش االحتالل
اإلسرائيلي واملستوطنين حتى يف األوقات التي تسود فيها التهدئة بين اجلانبين
الفلسطيني واإلسرائيلي .والتحقيق هذا يسعى لرسم صورة لهذه املعارك املفتوحة
واملتعددة األوجه.

تلميذة فلسطينية تشير إىل مستعمرة بيت إيل املقابلة للمخيم
املصور :فرح املصري

* صحايف فلسطيني.
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يعكس

خميم اجللزون ،يف معاركه
املفتوحة ،وعلى نحو شديد
الوضوح ،طابع األزمات املركبة
واملتفجرة التي يعيشها اجملتمع
الفلسطيني يف الداخل ،بسبب وجود

طفل فلسطيني يسير يف أحد ّ
أزقة اخمليم

مشهد عام ملستعمرة بيت إيل
املصور :فرح املصري

احتالل استيطاين إحاليل من جهة ،وسلطة
وطنية حتت االحتالل مكبلة بالقيود
السياسية واالقتصادية واملعيشية من جهة
ثانية ،ومؤسسة لألمم املتحدة ("األونروا")
ُأنشئت لـ "غوث وتشغيل الالجئين" ،لكنها

خميم اجللزون :لعبة املوت اليومي
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تركتهم يف العراء ،ومل تعد قادرة على غوثهم
أو تشغيلهم من جهة ثالثة.

يتنعمون بجميع وسائل الترفيه من دراجات
هوائية وبرك سباحة وحدائق عامة مألى
بااللعاب.

ال يفصل بين خميم اجللزون ومستعمرة
بيت إيل سوى شارع ينحدر بعده اخمليم
عميق ًا يف الوادي ،بينما تنهض املستعمرة
فوق التالل اجلميلة.
وتتكدس البيوت يف اخمليم بعضها
فوق بعض على مساحة ضيقة من األرض
تقل عن كيلومتر مربع واحد يعيش فيه
نحو  15,000الجئ فلسطيني ،بينما تمتد
املستعمرة على آالف الدونمات من األراضي
املصادرة.
ويشاهد أهايل اخمليم املستعمرة وهي
تتوسع كل يوم يف خمتلف االجتاهات،
وكيف تمتد بيوت احلجر املغطاة بالقرميد
األحمر واحملاطة باألشجار واحلدائق،
وتتفرع فيها الشوارع الواسعة ،كما يشاهد
الالجئون ،يومي ًا ،من مدرستهم املبنية على
مدخل اخمليم ،أطفال املستوطنين الذين

اخمليم واألونروا

اخمليم واملستعمرة

مدرسة األونروا حتت مرمى نيران مستعمرة بيت إيل
املصور :فرح املصري

اخمليم غاضب جداً من "األونروا"،
ويعتبرها وكالة لتصفية قضية الالجئين ال
إلغاثتهم وتشغيلهم ،بعد أن باتت غير قادرة
على توفير احلدود الدنيا من اخلدمات لهم.
ينحدر أهايل اخمليم من نحو  36مدينة
وقرية فلسطينية مهجرة (منها :اللد؛ الرملة؛
العباسية؛ بيت نباال؛ صرفند اخلراب؛ صرفند
العمار؛ دير طريف؛ سلمة؛ أم الزينات؛ قولية؛
عنابة؛ الدوايمة؛ اخليرية؛ رنتية؛ كفر عانة؛
القبيبة؛ جمزو؛ السافرية) ،وهم يشكون
من التقليص املستمر يف خدمات الوكالة،
ويتوقعون إيقافها يف أي حلظة.
يقول أمين سر اللجنة الشعبية يف
اخمليم حسين عل ّيان ،إن األونروا قلصت
خدماتها بنسبة  ،%80ويضيف" :العالج
يف املستشفيات توقف ،والتوظيف توقف،
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واملساعدات الغذائية حتولت إىل احلاالت
االجتماعية الفقيرة فقط ،واملدارس غير
كافية واخلدمات فيها توقفت ".ويتابع:
"يوجد يف اخمليم طبيبان فقط لعالج نحو
عامان وليسا
 15,000نسمة ـ وهما طبيبان ّ
اختصاصيين ـ بينما يأتي كل يوم إىل عيادة
الوكالة املئات من املرضى ويصطفون
لساعات طويلة من دون أن يتلقوا عالج ًا
حقيقي ًا".
وقد أنشأت وكالة األونروا مدرستين
يف خميم اجللزون ،واحدة للذكور والثانية
لإلناث ،وهما تخدمان الصفوف من األول
إىل التاسع فقط ،ثم يلتحق التالميذ بعد ذلك
بمدارس يف مناطق بعيدة مثل مدينة بير
زيت التي تبعد عن اخمليم سبعة كيلومترات.

اخمليم واملدينة
عالقة أبناء خميم اجللزون بمدينة
رام الله عالقة ملتبسة!! .فالالجئون يف
اخمليم الضيق يحاولون الترفيه عن أنفسهم
بالتوجه إىل رام الله ،تلك املدينة اجلميلة
والقريبة واملثخنة باملطاعم واملقاهي
والبارات ،ليكتشفوا هناك أنهم بعيدون
حتمل تكلفة
عنها ،ألنهم ال يستطيعون ّ
شراء ما يحلمون بشرائه ،أو التمتع بوجبة
يف مطعم تفوق تكلفتها قدرتهم املادية،
وطبع ًا الترفيه مسألة تكلفتها أكبر كثيراً
مما يمكن أن يتحملوا ...وهنا ُلب االلتباس:
ّ
حب مدينة واشتهاؤها ،وغضب منها وعليها
ألنها تترفع عنهم وال حتتضن ذوي الدخول
احملدودة مثلهم.
رام الله مدينة جميلة وليبرالية مفتوحة
للجميع ،لكن األسعار فيها مرتفعة جداً،
حتملها ،وكثير منهم
وال يقوى الفقراء على ّ
يحبها ويكرها يف الوقت ذاته :يحبها ألنها

جميلة ،ويكرهها ألنه ال يستطيع أن يكون
جزءاً من يومياتها.
صحيح أن الزائرين يأتون إىل رام الله
من خمتلف أنحاء فلسطين ،وتستقبلهم
مطاعمها ومقاهيها وباراتها ومسارحها،
لكن َمن ال يملك املال ،مثل ابن خميم
اجللزون ،ال يجد سوى شوارعها وأسواقها
الضيقة للتسكع إىل أن تتعب قدماه ،فيعود
ال بمشاعر اخليبة.
إىل اخمليم حمم ً

اخمليم والسلطة
يعيش الجئو اجللزون عالقة غير سو ّية
مع السلطة الفلسطينية أيض ًا .فعندما
تأسست تلك السلطة يف سنة  ،1994انضم
املئات من أبناء اخمليم إىل مؤسساتها،
وخصوص ًا أجهزتها األمنية ،لكن السلطة
التي ح ّلت يف حينه مشكلة البطالة ،وال
سيما يف اخمليمات واملناطق الفقيرة ،مل
تعد قادرة اآلن على القيام بهذا الدور بسبب
األزمة املالية الشديدة التي ال يبدو أن ثمة
خمرج ًا منها .وهكذا عادت البطالة لتطرق
من جديد باب كل بيت ،وخصوص ًا يف
اخمليمات التي ال يملك اإلنسان فيها سوى
قوة عمله.
وتشير دراسة أعدتها مؤسسة "جايكا"
اليابانية بالتعاون مع اللجنة الشعبية
املشرفة على خميم اجللزون ،إىل أن نسبة
البطالة يف اخمليم بلغت  ،%42وهي نسبة
عما هي عليه يف باقي أنحاء الضفة
تزيد ّ
الغربية ويف قطاع غزة التي تبلغ نسبة
البطالة فيها .%25
يقول رجا التايه ،من سكان اخمليم" :ال
أحد يحب السلطة هنا ،ماذا عملت السلطة
كي نحبها؟ مل تق ّدم لنا سوى ارتفاع
األسعار وارتفاع رسوم اجلمارك ".ويضيف،

خميم اجللزون :لعبة املوت اليومي

وهو صاحب أحد اخملابز يف اخمليم:
"األسعار ترتفع كل يوم :السجائر والطحين،
وكله بسبب الزيادات يف رسوم اجلمارك".
ويتدخل شقيق رجا الذي يعمل معه يف
اخملبز املتواضع هذا ،والذي يعيالن من
مردوده أسرتيهما ،ليقول" :انظر ...أنت تقف
هنا منذ نصف ساعة ومل يأت إىل اخملبز
حتى زبون واحد .ال توجد حركة جتارية يف
اخمليم".
شوارع اخمليم تعج بالشبان العاطلين
عن العمل ،الذين ال يجدون لتمضية الوقت
سوى املقاهي ،أو التسكع يف الشوارع وأمام
البقاالت ،أو التوجه عصراً إىل الشارع
الفاصل بين اخمليم واملستعمرة لرشق
السيارات العسكرية اإلسرائيلية باحلجارة.
يقول عبد نخلة" :ال تسأل شباب اخمليم
عن األحالم ،األحالم غير موجودةِ ،اسألهم
كيف يتدبرون سجائرهم وقضاء وقت
فراغهم ".ويجيب نخلة الذي يعمل س ّباك ًا
يف إسرائيل ،وهو يجلس مع أصدقائه
أمام أحد احملال التجارية يف اخمليم ،عن
سؤال بشأن أحالم ابن اخمليم ،فيقول:

شبان اخمليم يمارسون لعبة املوت
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ال ،وإن وجده فإنه
"الشاب هنا ال يجد عم ً
ال يستطيع أن ي ّدخر منه لشراء أو استئجار
بيت إن أراد الزواج ".وبعد أن حسب أجر
العامل يف رام الله ،وحسم منه املصروف
الشخصي مثل علبة السجائر واملواصالت
والفطور املتواضع ،يصل إىل النتيجة التالية:
"األجر يغطي فقط املصروف الشخصي ،وال
يتبقّى منه شيء ملصروف البيت ،فما بالك
باالدخار للمستقبل؟"

لعبة املوت
يمارس أبناء اخمليم يومي ًا ما يمكن
تسميتها "لعبة املوت" .وهذه ممارسة ال
يمكن فهمها بمعزل عن واقع االحتالل
االستيطاين املستشري من جهة ،والتهميش
السياسي واالجتماعي من جهة ُأخرى.
يف اللعبة هذه ،يتوجه العشرات من
شبان اخمليم وأطفاله عصر كل يوم إىل
الشارع الفاصل بين اخمليم ومستعمرة بيت
إيل ،فيرشقون سيارات اجليش اإلسرائيلي
واملستوطنين باحلجارة .وعندما يتأخر
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اجلنود عن القدوم ،يقتربون أكثر من
سياج املستعمرة ويرشقون البرج احملصن
باحلجارة .فير ّد اجلنود على احلجارة
بالرصاص ،األمر الذي يؤدي إىل سقوط
شهداء وجرحى .وغالب ًا ما تكون مواجهات
بعد ظهر كل يوم جمعة األكثر عنف ًا ،إذ يندر
أن يمر يوم جمعة واحد من دون أن ُيجرح أو
يستشهد أحد أبناء اخمليم.
يصف حممد ،ابن الـ  17عام ًا لعبته هذه،
فيقول" :كل ما أشوف حايل زهقان ،بروح
على املواجهات ،وكل ما بالقي حايل بدون
دخان بروح على املواجهات".
تسرب من املدرسة قبل 4
وحممد الذي ّ
ال منتظم ًا ،مشارك دائم
أعوام ،ومل يجد عم ً
يف مواجهات اخمليم مع املستعمرة .وهو
يقول بينما كان متوجه ًا إىل رام الله لعيادة
صديقين يف املستشفى ،أصيبا بجروح يف
املواجهات" :نحن نتسلى ،ال يوجد شيء آخر
نتسلى به".
لكن هذه التسلية قاتلة ،وقد تؤدي إىل
املوت؟ ...يقول حممد" :وهل هذه حياة؟ شو
ممكن نعمل غير هيك ...أنا مش مبسوط يف
حياتي ،أحيان ًا بروح على رام الله .الناس
هناك عايشة ،مقاهي ومطاعم وحفالت
ورقص وأكل وشرب ،وهون إحنا مش
عايشين ،ما يف شغل ،وما يف مصاري وما
يف شي".
يجيب حممد عن أسئلة مثل :بماذا حتلم؟
وهل تريد أن تتعلم مهنة معينة؟ وهل
تسعى لعمل معين؟ وهل حتلم بأن يكون لك
بيت وزوجة وأطفال؟ فيقول" :أنا ما بفكر
هيك ،الوضع صعب ،الزواج بده  200ألف
شاكل ( 55,000دوالر) ،ما رح أقدر أالقي
وظيفه وال أح ِّوش فلوس .احلياة صعبة ،كل
يلي بقدر أعمله هو إين أشتغل كم يوم يف
األسبوع عشان أشتري دخان وأروح مع

أصحابي على رام الله".
ويقول ضياء قدورة ،وهو شاب يف
الثالثة والعشرين من العمر من أبناء اخمليم،
يعمل يف جتليس ودهان السيارات منذ 5
أعوام بصورة غير منتظمة" :أحيان ًا يتاح يل
أن أعمل هنا أو هناك أليام معدودة أحصل
منها على دخل يكفي ملصرويف الشخصي،
لكن ال يمكنني االعتماد عليه لبناء مستقبل
يل ".ويضيف ضياء ،وهو الوحيد الذي يعمل
من أصل أربعة أشقاء" :الشباب يف اخمليم ال
يستطيعون الزواج ،الزواج بده شقه ووظيفة
ومصاريف ،وقالئل هم الذين يقدرون عليه".
ويؤكد أمين سر اللجنة الشعبية يف
اجللزون حسين عليان أن البطالة املرتفعة
جداً هي السبب وراء املواجهات الدائمة
بين شباب اخمليم وجيش االحتالل .ويقول:
"الشباب يف اخمليم يذهبون إىل املواجهات
وهم يعرفون أنهم ذاهبون إىل املوت،
وعندما نطلب منهم عدم الذهاب يقولون:
نريد أن نستشهد ،الشهادة أفضل من احلياة
يف اخمليم".

صدام مع السلطة
يف شباط  /فبراير املاضي []2014
توجه العشرات من أبناء اخمليم إىل مدينة
رام الله وطالبوا أصحاب احملال التجاربة
بإغالقها حداداً على روح شهيد سقط خالل
مواجهة مع قوات االحتالل ،لكن أصحاب
احملال مل يتجاوبوا معهم ،فحدث صدام،
وحضرت الشرطة وحاولت تفريق أبناء
اخمليم الذين رفضوا االنصياع لألمر .ويقول
حممد" :كنا يف السابق نعلن اإلضراب حداداً
على شهيد يسقط يف غزة ،لكن اليوم ال يريد
أحد إغالق حمله ،ال يريد أحد التضامن مع
الشهداء ".وعن سبب استخدام العنف مع
أصحاب احملال التجارية ،يقول" :الناس

خميم اجللزون :لعبة املوت اليومي

بطلت تتضامن مع بعضها ،الناس ال يهمها
إ ّ
ال العمل والفلوس".
وهذا الصدام مل يكن األول ،إذ سبقته
مواجهات عنيفة وقعت بين الطرفين .فقبل
نحو شهر أغلق عشرات من أبناء اخمليم
الطرق بين الشمال ورام الله وبين رام
الله ومدينة بير زيت ،فاستخدمت الشرطة
الفلسطينية اجلرافات لفتح الطرق املغلقة،
وأطلقت الغاز املسيل للدموع إلبعاد الشبان
الذين اصطدموا بأفراد الشرطة .وهذا األمر
يكشف وجود فجوة كبيرة بين السلطة وأبناء
اخمليمات واملناطق املهمشة ،الذين يعمدون
إىل التسلح والتمرد على أجهزة السلطة
ومؤسساتها يف هذه املناطق.
ففي خميم عسكر شمال الضفة الغربية
كان شاب قد سقط برصاص الشرطة
الفلسطينية خالل حملة العتقال عدد من
اخلارجين على القانون يف اخمليم.
ويبدو أن الفجوة نتجت من عجز السلطة
عن تلبية مطالب أبناء اخمليمات واملناطق
الفقيرة باستيعاب أعداد الشباب املتنامية
جراء األزمة املالية .ويقول ضياء" :إذا كانت
ّ
السلطة غير قادرة على توفير أي شيء لنا
فلماذا نعتبرها سلطة لنا؟ إنها سلطة علينا
وليس لنا".
ويف تفسير حلالة الصدام املتعددة
التي يعيشها خميم اجللزون يقول الباحث
االجتماعي أحمد رضوان ،وهو أحد أبناء
اخمليم" :أبناء اخمليم يشعرون بالظلم
والتهميش ،فهم يئسوا من العملية السياسية
ألنها تستثنيهم بشكل كامل ،وهذا يظهر يف
اخلطط واألفكار السياسية املطروحة مثل
خطة (وزير اخلارجية األميركي جون) كيري
وغيرها ،وكذلك يف اخلطاب السياسي الرسمي
الذي يتجاهل حق العودة ".ويضيف" :اخمليم
يشعر بالتهميش من جانب السلطة ،فنسبة
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البطالة تصل إىل  ،%42والسلطة ال تفعل شيئ ًا
ملواجهة هذه املعضلة ،لذلك من الطبيعي أن
يع ّبر الناس عن غضبهم بالتمرد واالحتجاج".

عصيان مدين
يمارس سكان خميم اجللزون واخمليمات
األُخرى ،عصيان ًا مدني ًا غير معلن ،وهم
يمتنعون من دفع فواتير الكهرباء منذ أكثر
منذ  13عام ًا ،األمر الذي تسبب بتراكم
الديون على شركة الكهرباء التي تهدد بقطع
التيار عن املناطق التي تمتنع من الدفع.
أحد أبناء اخمليم يبرر سبب االمتناع من
دفع فواتير الكهرباء بأن "السلطة ال تقدم
لنا أية خدمات ،وبالتايل عليها أن تدفع
فواتير الكهرباء ".ويقول ثان" :الدول املانحة
مسؤولة عن مأساة الالجئين ،وعليها أن
تدفع فاتورة الكهرباء على األقل ".ويضيف
ثالث" :نحن ال نعمل وال يوجد لدينا مال كي
ندفع بدل استهالك الكهرباء".
ويعمل يف خميم اجللزون عدد من
املؤسسات األهلية غير احلكومية التي
حتاول سد جزء من عجز وكالة األونروا
ومؤسسات السلطة .ومن أبرز هذه املؤسسات
نادي الطفل ومركز املرأة ومركز املعاقين
ومركز املسنين .ويق ّدم بعض املؤسسات
األهلية وغير احلكومية يف رام الله بعض
اخلدمات واألنشطة املوسمية يف اخمليم ،لكن
األهايل يقولون إن خدمات هذه املؤسسات
جمتمعة ال تكفي لسد الرمق.

تضاءل حضور الفصائل
بينما كانت األغلبية العظمى من أبناء
خميم اجللزون تنخرط يف العمل الوطني،
ويندر أن جتد بيت ًا يف اخمليم مل ُيعتقل أحد
من أبنائه ،إ ّ
ال إن حضور الفصائل الفلسطينية
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تضاءل كثيراً ،وربما أوجد ذلك فراغ ًا سمح
بالتايل بحالة فوضى الصدام مع إسرائيل،
واالشتباك السلبي مع السلطة الفلسطينية.
يقول حسين عليان" :كل شباب اخمليم
اعتقلوا ...أنا وإخوتي وأوالدي ،وكل شخص
من عمري سيقول لك أنا وإخوتي وأوالدي
زرنا السجون".
وبين كانون األول  /ديسمبر 2013
وشباط  /فبراير  2014استشهد وجيه
الرحمي وهو فتى يف اخلامسة عشرة من
عمره يف أثناء رشق احلجارة .واستشهد
أيضا الشاب حممد حممود عبد العزيز جنل
رئيس اللجنة الشعبية يف اخمليم .ويقول والد
تعرض للقتل بدم بارد على يد
حممد إن ابنه ّ
اجلنود اإلسرائيليين يف أثناء عمله يف تنظيم
حركة املرور على طريق عام حيث يعمل
يف شركة لتعبيد الطرق .وزعمت إسرائيل أن
حممد أطلق النار على برج مراقبة عسكري
قريب من املوقع ،وهو ما تنفيه عائلته.
ويقول والد حممد أنه حتدث مع ابنه قبل
نصف ساعة من استشهاده ،وأنه مل يظهر
عليه أي نية للقيام بأي عمل .ويضيف:
"ي ّدعي اإلسرائيليون أنه كان يحمل سالح ًا،
وأنه أطلق النار على برج مراقبة عسكري،
لكن هذا ال يعقل ألن البرج حمصن".
وقد نشرت السلطات اإلسرائيلية صورة

للشهيد حممد وإىل جانبه بندقية صغيرة،
كما أنها اعتقلت شقيقه األكبر.
ويقول الناشطون يف اخمليم إن حضور
الفصائل يف اخمليم شهد تراجع ًا كبيراً يف
مرحلتين :األوىل بعد تأسيس السلطة يف
سنة  ،1994والثانية بعد انتفاضة األقصى
( 2000ـ .)2005
فبعد تأسيس السلطة ،ابتلعت اإلدارة
الفلسطينية األغلبية العظمى من كوادر
حركة "فتح" الذين تم استيعابهم يف األجهزة
األمنية ،فتحولوا من ناشطين إىل موظفين
يف األجهزة واملؤسسات احلكومية.
كذلك تراجع حضور القوى السياسية
األُخرى مثل اجلبهة الشعبية وغيرها بسبب
التغيرات التي شهدها اجملتمع الفلسطيني
يف مرحلة ما بعد تأسيس السلطة.
وعادت القوى لتنشط من جديد بعد
اندالع انتفاضة األقصى ،لكن حضورها
تراجع ثانية بعد توقف االنتفاضة.
وقد نشطت حركة "حماس" بعد تراجع
احلركة الوطنية ،إ ّ
ال إنها تراجعت هي
جراء االنقسام
األُخرى يف األعوام األخيرة ّ
واإلجراءات التي مارستها ضدها أجهزة
تعرض له ناشطو
السلطة ،وذلك بموازاة ما ّ
حركة "فتح" على أيدي أجهزة ومؤسسات
حكومة "حماس" يف غزة.

