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ملخص تنفيذي

تعمل اإلدارة املدنية اإلسرائيلية على إعداد خطط إلنشاء قرية 
وتعد  الغربية.  الضفة  في  جيم  املنطقة  في  مركزية  بدوية 
القرية واحداً من عدة خيارات اقترحتها السلطات اإلسرائيلية 
الغربية.  املتنقل في الضفة  الرعوي  البدو  ملستقبل مجتمع 
غالبية البدو املوجودين في الضفة الغربية اليوم هم الجئون 
فلسطينيون يعود منشأهم إلى األراضي القبلية في املنطقة 
في  يعتمدون  وهم  النقب.  صحراء  باسم  اآلن  تعرف  التي 
معيشتهم على املاشية. إال أنهم يواجهون خطر ترحيلهم١ 
الفئة  وبالتالي قد يكونون  بيئات مركزية شبه حضرية،  إلى 
بني  يخضعون  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  من  األخيرة 
تقليدي  ريفي  مجتمع  من  حتول  عملية  إلى  وضحاها  ليلة 
إلى مجتمع حضري البيئة يعتمد العمل املأجور. إن التهديد 
الذي يواجه الالجئني الفلسطينيني البدو اليوم يعكس صورة 
مصغرة ملأساة الغالبية العظمى من الالجئني الفلسطينيني 
التي وقعت قبل 60 سنة حينما مت إخراجهم بالقوة من مئات 
القرى والبلدات واملدن في فلسطني التاريخية وفرضت عليهم 

اإلقامة في مخيمات مكتظة.

قامت برامج إعادة التوطني احلكومية بإنشاء البلدات البدوية 
سلطات  قامت  اآلن  وحتى  اإلقليم،  من  مختلفة  أنحاء  في 
الالجئني  مستهدفة  كهذا  واحد  مشروع  بتنفيذ  االحتالل 
عرب  قرية  إن  الغربية.  الضفة  في  البدو  الفلسطينيني 
 ١50 من  تتكون   – التقرير  هذا  عليها  يركز  التي   – اجلهالني 
أسرة الجئة بدوية مت نقلهم من جتمعاتهم العائلية الريفية 
مركزي  موقع  إلى  وترحيلهم  الشرقية  القدس  محيط  في 
تسير  وفيما   .2007 وسنة   ١997 بني سنة  مراحل  ثالث  على 
البدوية  للقرية  تخطيطها  في  قُُدماً  اإلسرائيلية  السلطات 
الفلسطينيني من  الالجئني  فإن  الغربية،  الضفة  الثانية في 
جتمعات البدو الريفية املتبقية يتوجهون اليوم إلى قرية عرب 
إلى  اجلهالني طلباً للمشورة ولتعلم العبر من جتربتها، جنباً 
كهذا  تهجير  أي  لرفض  الدولية  باحلماية  املطالبة  مع  جنب 

ودعم إعادتهم إلى أراضيهم القبلية التقليدية في النقب.

أنحاء  مختلف  وفي  النقب  في  القروية  البلدات  خضعت 
اإلقليم لدراسات متعمقة من زوايا متعددة، إال أن قرية عرب 
اآلن  حتى  الوحيد  املثال  وهي   – الغربية  الضفة  في  اجلهالني 
الفلسطينيني  الالجئني  جملموعات  املركزي  التجميع  على 
الرعوية املتنقلة في الضفة الغربية – لم يسبق أن أخضعت 
األطراف  منها  تستفيد  أدبيات  أية  توجد  فال  لذا  للبحث. 
بيئة  في  والتجميع  الترحيل  أثر  تقييم  في  الراغبة  املعنية 
البدوية من الالجئني الفلسطينيني.  حضرية على اجملموعات 
مبكوم  جمعية  أجرت  األدبيات،  في  الفجوة  لهذه  إدراكاً 
اجلهالني  عرب  لقرية  مشتركة  أنثروبولوجية  دراسة  واألونروا 
البدو  الالجئني  لسكانها  اليومي  الواقع  استعراض  أجل  من 
بعد ترحيلهم إليها. ويرمي هذا التقرير املشترك إلى تسليط 

هذا  أن  ومع  ترحيلها.  مت  التي  التجمعات  وضع  على  الضوء 
التقرير يستخلص عدداً من االستنتاجات من البحث امليداني، 
احلالي  للوضع  سجالً  يقدم  بل  توصيات.  يطرح  ال  أنه  إال 
جلماعات الالجئني الفلسطينيني الرعوية في حتولهم السريع 
إرادتهم، نتيجة لسياسات  من بيئة ريفية إلى حضرية، ضد 

وممارسات السلطات اإلسرائيلية.

األول  اجلزء  يعرض  رئيسية.  أجزاء  ثالثة  من  التقرير  يتكون 
خلفية عن الالجئني الفلسطينيني البدو املقيمني في محيط 
القدس اليوم، مبا في ذلك عملية تكوين قرية عرب اجلهالني في 
ظل االحتالل. ويقدم اجلزء الثاني ست دراسات حالة استناداً 
للمنهجية  وفقاً  امليداني  البحث  من  أشهر  خمسة  إلى 
املوضحة في التقرير. عند تفحص دراسات احلالة بالتفصيل، 
يتضح كيف أثر الترحيل على حياة مختلف سكان قرية عرب 
اجلهالني بطرق متنوعة. أما اجلزء الثالث فيعرض استنتاجات 
الدراسة. أهم استنتاجني خرج بهما حتليل دراسات احلالة هما 
إرادتهم قد أدى  الريفية ضد  أن التجميع املركزي للتجمعات 
على  قادر  وغير   )2( اجتماعياً  للبقاء  قابل  غير   )١( وضع  إلى 
االستمرار اقتصادياً. إن ترحيل التجمعات البدوية الريفية إلى 
قرية عرب اجلهالني في ثالث موجات بدءاً من سنة ١997 قد 
جردهم من األصول االجتماعية املتاحة لهم وحرمهم من أية 
أصول اقتصادية مستدامة تساعدهم في إعادة بناء حياتهم 
اليوم، بعد خمس  القرية  البيئة اجلديدة. وها هم سكان  في 
عشر سنة على بدء الترحيل، ال يزالون يكافحون للحفاظ على 
العناصر األساسية في نظامهم االجتماعي التقليدي وسبل 
معيشتهم الرعوية. ويظهر التقرير بوضوح أن التعويض املالي 
الذي مت تأمينه من خالل احملاكم لم يكفل األمن االجتماعي أو 
البدو في قرية عرب اجلهالني.  الثقافي لالجئني  أو  االقتصادي 
دائم  حل  انتظار  وفي  الظروف  هذه  ظل  في  أنه  أيضاً  ويبني 
ملشكلة الالجئني، يظل اخليار األجنع لسكان القرية يتمثل في 
اتباع ممارسات إقامة مزدوجة، بحيث يعيشون جزئياً في القرية 
املتنقلة  التقليدية  على سبل معيشتهم  ويحافظون جزئياً 
الريفية في املنطقة جيم، وهو  املواقع  إلى  العودة  عن طريق 
ما تعتبره السلطات اإلسرائيلية ممارسة غير قانونية. وفيما 
التحكم  من  األسر  ستمكّن  املزدوجة  اإلقامة  ممارسة  أن 
بشكل أفضل في نسق حياتهم ووجهتها في مرحلة ما بعد 
من  تفترض  ألنها  هش  وضع  في  تبقيهم  أنها  إال  الترحيل، 
البدو أن يرجعوا إلى املناطق التي يكونون فيها حتت التهديد 
ممارسة  إن  ذلك،  على  عالوة  باإلكراه.  واإلخالء  املساكن  بهدم 
عليه  يترتب  مما  األسرية،  الوحدات  تفتت  املزدوجة  اإلقامة 
حدوث تغيرات أساسية في أدوار األسرة واملمارسات اليومية.

واألونروا  مبكوم  جمعية  بني  املشتركة  الدراسة  هذه  إن 
تستخلص أنه في كل من قرية عرب اجلهالني وفي التجمعات 
بالنسبة  األجنع  احلل  يظل  حالياً،  بالترحيل  املهددة  الريفية 
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لتجمعات الالجئني الفلسطينيني البدوية في محيط القدس 
إلى  وصولهم  وتأمني  املستدامة  الريفية  التنمية  حتقيق  هو 
أريَد لهم  إذا  الراهنة  الريفية  املوارد الطبيعية في مواقعهم 
قاعدة  ويبنوا  والثقافي  االجتماعي  نسيجهم  يصونوا  أن 

اقتصادية قوية للتقدم والتطور. هذه هي الشروط التي ال بد 
من  البدوية  الفلسطينيني  الالجئني  جتمعات  لتمكني  منها 
والنسق  التوقيت  حسب  التحديث  عملية  مبسار  التحكم 

والوجهة التي يرغبونها.

املاشية في منطقة "اجلبل" يتم إطعامها باستمرار
وتقيد حركتها
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المنهجية

واألونروا  مبكوم  جمعية  بني  املشتركة  الدراسة  هذه  تسعى 
إلجراء بحث موسع من أجل فهم الواقع اليومي حلياة السكان 
جرى  على  الذي  ترحيلهم  سياق  في  اجلهالني  عرب  قرية  في 
البحث  نطاق  إلى  بالنظر   .١997 سنة  من  بدءاً  مراحل  على 
بالتعاون  البحث  منهجيات  من  مزيج  إعداد  مت  فقد  الواسع، 
العنصر  سيادة  ضوء  وفي  املستهدف.  اجملتمع  عن  ممثلني  مع 
نهجاً  يتبعوا  أن  الباحثون  اختار  املهمة،  هذه  في  اإلنساني 
أنثروبولوجياً كأداة أساسية في حتليل البحث. وبعد أن أجرت 
األونروا وجمعية مبكوم مشاورات مع أعضاء جلنة اجلبل ومع 
االتفاق  مت   ،20١2 شباط/فبراير  في  التقليديني  القرية  زعماء 
على الدراسة املقترحة ومنهجيات البحث وصادق عليها ممثلو 
بحثياً  فريقاً  بأن  اجلبل  سكان  بإعالم  اللجنة  وقامت  القرية. 
شباط/فبراير  من  أشهر  خمسة  ملدة  القرية  في  سيعمل 
وزعماء  اللجنة  أعضاء  اطلع  وقد   .20١2 حزيران/يونيو  وحتى 
التقرير ووضعوا تعليقاتهم  التقليديون على مسودة  القرية 

عليها قبل أن تتم عملية النشر.

جرى تطبيق ثالث منهجيات بحثية رئيسية:

أربع ( 1 من  فريق  بها  وقام  باملشاركة:  املالحظة 
ركزت  أشهر.  خمسة  فترة  على  ميدانيني  وباحثني  باحثات 
باحثتان ميدانيتان على النساء في القرية، ورافقتا النساء من 
مختلف اجملموعات العائلية داخل القرية في حياتهن اليومية. 
ورافق  الرجال في اجلبل،  ثالث على جتارب  وركز باحث ميداني 
الرعي  رحالت  في  املواشي  مع  يعملون  زالوا  ال  الذين  الرجال 
العمل  بحثهم عن فرص  اآلخرين في  الرجال  ورافق  اليومية، 
املأجور، وأمضى الوقت مع زعماء اجملتمع التقليديني والشبان 

احملليني. وبناًء على طلب مجتمع اجلبل في أن تتضمن الدراسة 
أبو  في  التقليدية  األسر  مع  رابع  باحث  مقارناً، عمل  عنصراً 
نوار، والتي متثل مجموعة عائلية بدوية ريفية تعيش منط حياة 

مماثل للذي كان يعيشه سكان اجلبل قبل أن يتم ترحيلهم.

والباحثني ( 2 الباحثات  فريق  عمل  معمقة:  مقابالت 
األربعة مع فنيني من جمعية مبكوم إلجراء مقابالت معمقة 
القرية.  تخطيط  تاريخ  فهم  أجل  من  اجملتمع  أعضاء  مع 
وصوراً  ومخططات  خرائط  املستخدمة  األدوات  وتضمنت 
املاضي،  القرن  من  األربعينيات  أواخر سنوات  إلى  تعود  جوية 

وبعض منها مدرج في التقرير.

السجالت ( 3 محدودية  إلى  بالنظر  مكتبي:  بحث 
عن  إصدارات  من  وجد  ما  جتميع  املمكن  بالقدر  مت  املتاحة، 
اخلاصة  تلك  منها  مختلفة،  أرشيفات  من  الترحيل  عمليات 
بتمثيل  قامت  التي  القانونية  واملنظمات  املتحدة،  باألمم 
التجمعات في وقت الترحيل، وتقارير حقوق اإلنسان، ومكتبات 

اإلعالم.

التي  للمواد  صهر  لعملية  كمحصلة  النهائي  التقرير  يأتي 
فترة  خالل  البحثية  املنهجيات  هذه  باستخدام  جتميعها  مت 
وخالل   .20١2 حزيران/يونيو  إلى  شباط/فبراير  من  البحث 
األونروا وجمعية  بني  املشترك  الفريق  البحث هذه، كان  فترة 
مبكوم يجتمع بشكل منتظم للتشارك بالسجالت امليدانية، 
ذلك  في  مبا   – البصرية  األدوات  وبناء  النتائج،  ومناقشة 
في  ودمجها   – الفوتوغرافية  والصور  واخلرائط  اخملططات 

التحليل الناجت.
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تقليدية  رعوية  سكانية  فئة  بصفتهم  احلديث  تاريخهم  ويستعرض  البدو  الفلسطينيني  بالالجئني  األول  اجلزء  يعرّف 
متنقلة تعيش حتت االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية في األرض الفلسطينية احملتلة. وفيما أن التجمعات البدوية 
الريفية التي تعيش في محيط القدس تتعرض اليوم للتهديد بالترحيل والتجميع املركزي في بيئة شبه حضرية، فإن 
اجلزء األول يسرد تاريخ تكوين قرية عرب اجلهالني )اجلبل(، والتي نشأت نتيجة التجميع املركزي لعشر من هذه اجملموعات 
العائلية الريفية قامت السلطات اإلسرائيلية بإخراجهم من مساكنهم بدءاً منذ سنة ١997. واألراضي التي مت إخراج 
البدو منها أصبح اآلن يقطنها مواطنون إسرائيليون وأصبحت تشكل جزءاً من مستوطنة معاليه أدوميم، والتي تعتبر 

غير شرعية في نظر القانون الدولي.

١.١ مقدمة

اإلسرائيلية  السلطات  قامت  تالها،  وما   ١997 سنة  منذ 
البدو  الفلسطينيني  الالجئني  من  أسرة   ١50 حوالي  بترحيل 
في  جيم2  املنطقة  في  واملقيمني  املواشي  على  املعتمدين 
الضفة الغربية. جميع هذه األسر من قبيلة اجلهالني، وقامت 
السلطات اإلسرائيلية بطرد غالبيتهم من التجمعات العائلية 
لتوسيع  اجملال  إلتاحة  القدس  محيط  في  املنتشرة  الريفية 
إليه  نقلوا  الذي  املوقع  وأصبح  أدوميم.  معاليه  مستوطنة 
رسمياً  ويعرف  العيزرية،  الفلسطينية  بالبلدة  ملحقاً  اليوم 
فحسب. “اجلبل”  اسم  يحمل  أو  اجلهالني  عرب  قرية  باسم 

في سنة 2005، شرعت اإلدارة املدنية اإلسرائيلية بإجراء نقاش 
البدوية  الفلسطينيني  الالجئني  جتمعات  من  تبقى  ما  مع 
الريفية التي يبلغ عددها حوالي 2،٣00 فرد٣، واملتواجدة داخل 
البلدية ملستوطنة معاليه أدوميم، حول ترحيل بقية  احلدود 
على  بديلة  مواقع  إلى  املنطقة  في  املقيمني  الفلسطينيني 
النقاش  إيقاف  مت  أنه  إال  اجلدار.  من  الفلسطيني”  “اجلانب 
شرق  “خطة  جتميد  إلى  الدبلوماسي  الضغط  أدى  أن  بعد 
مت  فيما  أدوميم  معاليه  مستوطنة  لتوسيع  اإلسرائيلية   ”١
أجزاء  حول  اجلدار  بناء  لتجميد  القانونية  باإلجراءات  الشروع 
من املنطقة املعروفة بإسم “فقاعة” معاليه أدوميم )مت تقدمي 

بإسم  التوالي  على   200١\60 والشكوى   ١990\50 الشكوى 
اجملالس احمللية للسواحرة الشرقية وأبو ديس(. وفي سنة 20١١، 
التي  للمواقع  دراستها  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  استأنفت 
ميكن أن ترّحل الالجئني الفلسطينيني البدو إليها وأكدت لألمم 
فقاعة  خارج  إلى  املتبقية  التجمعات  ترحيل  نيتها  املتحدة 
معاليه أدوميم. وكان توسيع قرية عرب اجلهالني أحد اخليارات 
التي خضعت للدراسة من أجل ترحيل بعض التجمعات، كما 
وضعت اإلدارة املدنية اإلسرائيلية خططاً إلقامة “قرية بدوية” 
كبيرة احلجم في منطقة النويعمة في محيط أريحا ويتوقع 
أن تقوم بعرضها على اجلمهور وتلقي االعتراضات عليها في 

سنة 20١٣.

هذه الدراسة املشتركة بني جمعية مبكوم واألونروا حول قرية 
الفلسطينيون  الالجئون  تأثر  كيف  تتفحص  اجلهالني  عرب 
البدو من ترحيلهم من التجمعات العائلية الصغيرة املبعثرة 
أوالً  التقرير  يعرض   .١997 منذ سنة  واحد  مركزي  موقع  إلى 
خلفية عن الالجئني الفلسطينيني البدو املقيمني في محيط 
القدس حتت االحتالل ويستعرض عملية تكوين مجتمع اجلبل، 
ثم يركز على استيضاح كيف يعيش اليوم هذا اجملتمع الرعوي 

املتنقل بطبيعته بعد أن تعرض للترحيل.
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٢.١ من هم الالجئون الفلسطينيون البدو في الجبل؟

يعود منشأ بدو قبيلة اجلهالني إلى منطقة تل عراد في صحراء النقب. وتتكون القبيلة من ثالث جماعات عشائرية هي 
السالمات والصرايعة والدواهيك، فيما تنتمي القبيلة إلى حلف عرب احلويطات.4 هذا احللف الذي يتكون باألساس من رعاة 
يسكنون الصحراء متتد جذوره إلى منطقة وسط شبه اجلزيرة العربية. وجميع سكان اجلبل هم من عشيرة السالمات 

من قبيلة اجلهالني. 

إن تدبير املوارد الطبيعية بشكل مستدام في املناطق القاحلة يتطلب من الرعاة أن يتنقلوا من مكان إلى آخر من أجل 
احلفاظ على أعلى مستوى ممكن من التنوع احليوي. ومع تزايد التصحر في شبه اجلزيرة العربية، فضل العديد من الرعاة 

االجتاه شماالً للبحث عن مصادر أغنى بالعلف ملواشيهم في أعقاب الفتوحات اإلسالمية وما تالها.

تشكل قوانني الشرف الصارمة أساساً لنظام القضاء التقليدي. وبالتالي مال البدو للبقاء في جماعات اجتماعية صغيرة 
معتمدة على روابط القرابة بشكل رئيسي، وإن لم يكن حصراً، للمساعدة في حماية أصولهم البيئية والعائلية، مبا في 
ذلك الشرف. ومع أن جزءاً كبيراً من السكان البدو ميرون اليوم في مرحلة حتول من االقتصاد الرعوي التقليدي نحو جتارة 
العمل املأجور، إال أن البنية االجتماعية التقليدية ال تزال ملحوظة على نطاق واسع لدى جتمعات الالجئني البدوية الريفية 

في الضفة الغربية.

تتعرض  وفيما  باألساس.  القرابة  على  ومعتمدة  احلجم  الغربية صغيرة  الضفة  في  الريفية  البدوية  التجمعات  تزال  ال 
حركتهم لقيود شديدة، أصبح أغلبهم اآلن يعملون في اقتصاد مزدوج يجمع بني إدارة املواشي والعمل املأجور في املراكز 
احلضرية. وال يزال استخدامهم للمساحة داخل التجمع يعكس السعي حلماية مجتمعهم وتعزيز اخلصوصية للنساء 

وصيانة شرف العائلة.

منذ  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  البدو،  قبائل  لتاريخ  وفقاً 
أراضي أجدادهم،  النقب من  سنة ١949 بتهجير غالبية بدو 
وشمل ذلك بدو اجلهالني في منطقة تل عراد. وقد نزح عرب 
النقب  صحراء  أطراف  إلى  القبلية  أراضيهم  من  اجلهالني 
والضفة  وغزة  األردن  نحو  اجتاهات  عدة  في  يتفرقوا  أن  قبل 
بعيداً  القسري  منفاهم  في  وبقوا   5،١95١ في سنة  الغربية 

عن أراضيهم القبلية حتى اآلن.

الضفة  إلى  قدموا  الذين  اجلهالني  بدو  غالبية  تسجيل  مت 
الغربية كالجئني لدى األونروا منذ أواسط سنة ١95١ وما بعد، 
ولكنهم لم يسعوا لإلقامة في مخيمات الالجئني بل حافظت 
وبحث  التقليدي  الرعوي  اقتصادهم  على  العائالت  غالبية 
العديد منهم عن املراعي املعزولة واملوارد املائية الطبيعية في 
صغيرة  عائلية  جماعات  قامت  فقد  الغربية.  الضفة  وسط 
احلجم من الالجئني الفلسطينيني البدو بإنشاء أمناط هجرة 
القلط  وادي  في  املكشوف  املياه  على طول مجرى  موسمية 
بني أريحا والقدس، حيث متتعوا بإمكانية الوصول املفتوح إلى 

أسواق املواشي املربحة في القدس.

ظل  في  البدو  أمام  تتفاقم  اليومية  احلياة  حتديات  وأصبحت 
تكريس  مت  تالها،  وما   ١967 سنة  فمنذ  اإلسرائيلي.  االحتالل 
قطاعات واسعة من الضفة الغربية لالستخدام العسكري 
قدرة  من  مباشرة  حد  مما  اإلسرائيلية،  املستوطنات  وبناء 

املركزي  الدور  ذات  الطبيعية  املوارد  إلى  الوصول  على  البدو 
التقلص  ومع  التقليدية.  احلفاظ على سبل معيشتهم  في 
املتواصل للقدرة على التنقل، اختار بدو اجلهالني مواقع على 
طول مسارات هجرتهم الثابتة في محيط القدس واستقروا 
سنوات  خالل  وعملوا  العائلية،  جتمعاتهم  في  دائم  بشكل 
مؤقتة  ترتيبات  إقامة  على  املاضي  القرن  من  السبعينيات 
الستخدام األراضي مع أصحابها الفلسطينيني. تراوحت هذه 
الترتيبات من مجرد موافقة صاحب األرض على إقامتهم في 
أرضه، إلى دفع إيجارات شهرية أو التشارك مع صاحب األرض 
بشكل  ألرضه  استخدامهم  عن  تنشأ  زراعية  أرباح  أية  في 
التي  “املنطقة  أن  الوقت  ذلك  البدو في  يعلم  ولم  موسمي. 
اجلغرافية  املناطق  أهم  من  قريباً  ستصبح  فيها  استقروا 

االستراتيجية في األرض احملتلة”.6

في سنة ١995، أصبحت غالبية التجمعات البدوية املعتمدة 
املنطقة  ضمن  توجد  الغربية  الضفة  في  املاشية  على 
حتويل  جرى  حيث  احلني،  ذلك  في  تعريفها  مت  التي  جيم 
العسكرية  السيطرة  إلى  فيها  يقيمون  كانوا  التي  األراضي 
اإلسرائيلي- االتفاق  مبوجب  الكاملة  اإلسرائيلية  واملدنية 

الفلسطيني املرحلي حول الضفة الغربية وقطاع غزة لسنة 
النشأة  احلديثة  الفلسطينية  السلطة  قدرة  وكانت   .١995
جيم  املنطقة  في  الفلسطينيني  مساعدة  في  محدودة 
حرمت  وقد  اإلسرائيلية.  اإلدارة  حتت  وضعت  املنطقة  أن  مبا 
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املنطقة  في  اإلسرائيلية  السلطات  وممارسات  سياسات 
يعيشوا حياة مستقرة  أن  الفلسطينيني من  السكان  جيم 
املتنقلة  التقليدية  الرعوية  اجملتمعات  وعرّضت  ومستدامة 
إلى خطر اإلجالء باإلكراه بشكل متزايد. تضمنت السياسات 
أنها متهد إلخالء  التي مت حتديدها على  الرئيسية  واملمارسات 

املنطقة جيم من الرعاة الفلسطينيني باإلكراه ما يلي:7

إلى فرض ( ١) أدى  والذي  به،  املرتبط  التصاريح  اجلدار ونظام 
الوصول  ومنع  الفلسطينيني  حركة  على  مشددة  قيود 
إلى املوارد الطبيعية واملراكز التجارية، مبا في ذلك القدس 

الشرقية.٨
سياسة التخطيط الهيكلي والتنظيم، والتي أدت إلى ( 2)

على  احلصول  دون  تشيد  التي  للمباني  اإلداري  الهدم 
ترخيص بناء من اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.9

سياسة االستيطان، والتي أدت إلى تشديد القيود على ( ٣)
ووقوعهم حتت خطر  لألراضي  الفلسطينيني  استخدام 

العنف البدني والنفسي.١0

التقييد  أدى  املاضي،  القرن  من  التسعينيات  أواسط  حتى 
نتيجة  االقتصادي  األمن  انعدام  وتنامي  للحركة،  املتصاعد 
وتواصل  الطبيعية،  املوارد  إلى  الوصول  على  القدرة  نقص 
للبناء١١  تراخيص  منح  عدم  نتيجة  اإلداري  بالهدم  التهديد 
االستثمار  ومنع  االجتماعي  االستقرار  عدم  حالة  زيادة  إلى 
احلاصل  التردي  ظل  وفي  األجل.  بعيدة  خطط  في  اجملتمعي 
السلطات  أبلغتهم  فعندما  اجملتمعات،  هذه  أوضاع  في 
اإلسرائيلية شفهياً في أواخر الثمانينيات من القرن املاضي 
التي  نهائياً،١2  أدوميم  يخلوا منطقة معاليه  أن  عليهم  بأن 
من  منفصلة  عائلية  جتمعات  عشر  حينئذ  تقطنها  كانت 
على  السالمات  جتمعات  صممت  اجلهالني،  السالمات  عرب 
الضغوط  تراكم  من  الرغم  وعلى  الترحيل.  مبقاومة  قرارها 
اإلسرائيلية،  السلطات  بواسطة  الترحيل  خطر  عن  الناجتة 
العمل في نشاطهم  واصلوا  السالمات  أفراد جتمعات  أن  إال 

املواشي  من  املتناقصة  األعداد  إدارة   – املزدوج  االقتصادي 
اعتماهم  وزيادة  مكثف  تعليف  أليات  توظيف  طريق  عن 
فرص  من خالل  دخلهم  تعزيز  جانب  إلى  العلف،  على شراء 
اإلسرائيلية  املستوطنات  في  لهم  تتاح  التي  املؤقتة  العمل 
سبل  لها  تتعرض  التي  للتهديدات  منهم  وإدراكاً  اجملاورة.١٣ 
إلى  عديدة  مجتمعات  سعت  فقد  التقليدية،  معيشتهم 
تعزيز االلتزام بتوفير التعليم ألطفالهم في ظل ازدياد احلادة 

إلى استراتيجيات إضافية للتدبر مع األوضاع.

السالمات  بدو  جانب  من  العديدة  احملاوالت  من  الرغم  وعلى 
حاجتهم  على  اإلسرائيلية  للسلطات  للتأكيد  اجلهالني 
للبقاء في مجتمعاتهم الريفية من خالل تدخالت قانونية،١4 
بتوفير  لتعنى  تكن  لم  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  أن  إال 
املعيشة  سبل  حلماية  والالزمة  نسبياً  البسيطة  اخلطوات 
املوارد  إلى  وصولهم  ضمان  طريق  عن  للبدو  التقليدية 
الريفية  تواجدهم  مواقع  تزويد  على  واملصادقة  الطبيعية 
حتصل  التي  البدوية  التجمعات  وأصبحت  التحتية.  بالبنية 
تنفيذ  في  ومحلية  دولية  منظمات  من  مساعدات  على 
وبناء  املساكن،  تأهيل  ذلك  في  )مبا  الريفي  لإلنعاش  برامج 
الشمسية  الطاقة  استغالل  ومبادرات  األساسية،  املدارس 
أو إخالء من السلطات  أوامر هدم  تتلقى  املنطقة جيم(  في 
اإلسرائيلية بشكل متزايد.١5 وأصبحت أغلب محاوالت البدو 
لالنخراط مع اجملتمع الدولي في مبادرات لإلنعاش الريفي من 
تصميمهم اخلاص تعتبر غير قانونية في نظر اإلدارة املدنية 
اإلسرائيلية،١6 فيما أن مبادرات التحديث التي جتري باملشاركة 
السائد.  السياسي  املناخ  التطبيق في ظل  تظل غير ممكنة 
املدنية  اإلدارة  تقترحه  الذي  الوحيد  اخليار  يتبقى  واليوم 
معاليه  فقاعة  في  البدو  “حتديث”  بشأن  اإلسرائيلية 
تعويضهم  هو  املنطقة جيم  من  األخرى  واألنحاء  أدوميم 
إلى بيئة مركزة ال تتوافق مع  مببلغ غير محدد وترحيلهم 
االجتماعية  أعرافهم  حتمي  وال  الرعوي  اقتصادهم  تعزيز 

التي عاشوا عليها منذ مئات األعوام.
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٣.١ ترحيل البدو وتكوين مجتمع الجبل

ما الذي حدث بالفعل أثناء عملية ترحيل مجتمع اجلبل؟ مت إجالء عشر جتمعات عائلية منفصلة من بدو السالمات اجلهالني 
من مجتمعاتهم الريفية املعزولة إلى موقع واحد مركزي بالقرب من مكب النفايات البلدي، مشكالً موقعاً تابعاً لبلدة 
العيزرية. وبسرعة أصبحت املساحات الريفية التي أجلي البدو منها أحياء حضرية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم 
اإلسرائيلية، والتي تعتبر غير شرعية مبوجب القانون الدولي. إن جتميع 05١ أسرة في موقع مكتظ على هامش منطقة 
حضرية قد فرض على الالجئني الفلسطينيني البدو حتوالت في اقتصادهم التقليدي ونسيجهم االجتماعي. عالوة على 
ذلك، ولّد التهجير شعوراً عميقاً باالستياء بني مجتمع أبو ديس احمللي، املالكني التاريخيني ألراضي مجتمع اجلبل، والبدو 
الذين نقلوا إلى هذه األراضي وخصصتها السلطات اإلسرائيلية لهم بصفتها “أراضي دولة”. وفي محصلة هذا الترحيل، 

جند أن البدو أصبحوا اآلن يخضعون لتحوالت وتغييرات جذرية في طبيعتهم االجتماعية واالقتصادية والتجارية.

جرت عملية ترحيل ١50 أسرة من بدو السالمات اجلهالني، الذين 
مستوطنة  لتوسيع  مستهدفة  مناطق  في  يقيمون  كانوا 
قبل  من سنة ١997.  بدءاً  ثالث مراحل  أدوميم، على  معاليه 
عمليات الترحيل، كان يقيم أحد التجمعات العائلية الرعوية 
في  هضبة  في  أسرة   2١ حوالي  ويضم  السالمات  لعشيرة 
أبلغت   ،١994 سنة  وفي  الرغابنة.  تل  تدعى  جيم  املنطقة 
السلطات اإلسرائيلية التجمعات العائلية الريفية املنتشرة 
على مشارف مستوطنة معاليه أدوميم بأنه سيتم ترحيلهم 
البلدية  احلدود  خارج  والواقع  املركزي،  الرغابنة  موقع  إلى 
للمستوطنة.١7 وقاوم البدو هذا املقترح في مناسبات عديدة، 
شأنه  من  املنتشرة  للتجمعات  املركزي  التجميع  أن  مبينني 
االجتماعي  والنسيج  التقليدية  معيشتهم  سبل  يدمر  أن 
لتجمعاتهم العائلية الصغيرة، كما أن املوقع اخملتار كان على 
مقربة شديدة من مكب نفايات كبير احلجم، مما ميكن أن ميثل 
تهديداً ملموساً للصحة، واألرض التي اختارتها اإلدارة املدنية 
ملكاً  كانت  املستقبلية  البدوية  القرية  إلقامة  اإلسرائيلية 
لفلسطينيني من أبو ديس. وقد أقيمت دعاوى قضائية فيما 
واظب الالجئون الفلسطينيون البدو على رفض ترحيلهم إلى 

الرغابنة بواسطة السلطات اإلسرائيلية.١٨

اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  رفضت   ،١996 أيار/مايو   2٨ وفي 
االستئناف النهائي للبدو ضد اإلخالء بحجة أنهم ال ميلكون 
لإلخالء  أشهر  ثالثة  وأعطتهم  املنطقة  في  ملكية  حقوق 
طواعية.١9 إال أن الالجئني البدو رفضوا اإلخالء، وذُكر أن العديد 
منهم أشاروا إلى نزوحهم من النقب وما تال ذلك من معاناتهم 

كالجئني يتعرضون لالستالب والتهجير في مناسبات عديدة. 
وعلى مدار الدعاوى القضائية ضد خطر اإلخالء، كان الالجئون 
هو  لديهم  املفضل  احلل  بأن  يصرحون  البدو  الفلسطينيون 

العودة إلى أراضيهم القبلية في النقب.20

بهدم  اإلسرائيلية  السلطات  قامت   ،١997 سنة  مدار  على 
اجلهالني  السالمات  من  أسرة   65 متلكها  التي  املباني  جميع 
من  الشرقي  اجلزء  في  عائلية  جتمعات  أربع  في  املقيمني 
متت  منطقة  وهي   – صوان2١  أبو  البدو  يسميها  منطقة 
مستوطنة  توسيع  مخططات  على  الكاملة  املصادقة 
املهجرة  األسر  نقل  ومت   .)”60“ )احلي  فيها  أدوميم  معاليه 
بحافالت إلى تل الرغابنة بعد أن كانت ممتلكاتهم قد نقلت 
في حاويات شحن ووضعت مبعثرة في وسط االثنتي عشرة 
أسرة التي تقيم من قبل على احلدود الشمالية ملكب نفايات 
مساعدات  على  مهجرة  أسرة  كل  وحصلت  القدس.  بلدية 
إنسانية طارئة من منظمات دولية ومحلية، منها األونروا،22 
اإلدارة  مع  بالتفاوض  اجملتمع  من  املوكل  اخلاص  احملامي  وبدأ 
والستني  اخلمس  األسر  حصول  لتأمني  اإلسرائيلية  املدنية 
البداية،  في  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  ولم  تعويض.  على 
في  معدنية  وحاويات  خيام  في  العيش  األسر  وواصلت 
دون  ثالث سنوات،  غريبة عنها ألكثر من  اجتماعية  جتمعات 
أن تتوفر أية بنية حتتية في تل الرغابنة، والذي مت تغيير اسمه 
فيما بعد إلى قرية عرب اجلهالني. وفي سنة ١99٨، شجبت 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة 

والثقافية هذا الترحيل:

“تالحظ اللجنة بقلق بالغ حالة أسر اجلهالني البدوية التي أجليت بالقوة عن أراضي أجدادها إلفساح اجملال أمام توسيع 
مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار. وتشجب اللجنة الطريقة التي أسكنت فيها حكومة إسرائيل هذه األسر في حاويات 
فوالذية في مكب للقمامة في أبو ديس في ظروف دون ظروف العيش اإلنساني. وتأسف اللجنة إلصرار الدولة الطرف على 

القول بأنه ال ميكن حل هذه املسألة إال بالتقاضي بدالً من تقدمي ضمانات حللها”.

)األمم املتحدة )١99٨( املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن تقرير إسرائيل األولي،
١/١2.C/E. coD NU/ddA.27، 4 كانون األول/ديسمبر ١99٨، الفقرة ١2(
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احلاويات األصلية واملوجودة منذ العام ١997 ما زالت موجودة في 
باحات "اجلبل" حتى يومنا هذا

 ٣5 تكون من  فقد  إجالؤه  مت  الذي  التالي  البدوي  التجمع  أما 
أسرة في ثالث جتمعات عائلية كانت تعيش في بقعة واسعة 
وهذه  املسكوب،  بير  من  اجلنوبية  اجلهة  باسم  البدو  يعرفها 
توسيع حي تسيماخ هساديه  أجل  املنطقة مستهدفة من 
اإلجالء  غرار  وعلى  أدوميم.  معاليه  غرب  جنوب  في  املوجود 
الذي مت في املرحلة األولى، وفي أعقاب استمرار رفض اجملتمع 
١7 شباط/فبراير ١99٨ هدم  مت في  املنطقة طواعية،  ملغادرة 
املوقع  املمتلكات من  ونقل جميع  التجمع  في  املباني  جميع 

األسر  عادت  األولى،  املرحلة  خالف  على  أنه  إال  الرغابنة.  إلى 
اخلمس والثالثني جميعها التي أجليت في املرحلة الثانية إلى 
بير املسكوب في الليلة ذاتها رافضني أن يغادروا املوقع املهدم.

للتجمع  يتيح  قضائي  أمر  الستصدار  قضائية  دعوى  وبدأت 
جنح   ،١99٨ آذار/مارس   ١ وفي  الريفي”.2٣  “موقعه  في  بالبقاء 
احملكمة  من  قضائي  أمر  استصدار  في  التجمع  محامي 
أن  شريطة  املسكوب  بير  في  بالبقاء  للبدو  يسمح  العليا 
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يدخلوا في مفاوضات مع اإلدارة املدنية اإلسرائيلية بخصوص 
بإعادة  الفور  على  التجمع  وقام  الرغابنة.24  إلى  ترحيلهم 
ترسيخ تواجدهم في موقعهم األصلي، ولكن أفراد التجمع 
يفيدون بأن األمر القضائي لم يكن يعتبر جناحاً إذ أن احملكمة 
الرغابنة في  إلى  التجمع  الواقع على ترحيل  قد صادقت في 
التعويضات  بشأن  املفاوضات  استمرت  وقد  املطاف.  نهاية 
فترة  خالل  التجمع  محامي  وجنح  شهراً،   ١١ حوالي  ملدة 
التي  الشروط  من  األولى  احلزمة  سقف  رفع  في  التفاوض 
وفي   25.%20 تقارب  بنسبة  اإلسرائيلية  السلطات  اقترحتها 
أراٍض مبساحة تتراوح بني  النهائي، مت تخصيص قطع  االتفاق 
نصف دومن )500 متر مربع( إلى دومنني )2000 متر مربع( لألسر 
األسرة،  حجم  حسب  وذلك  املراحل،  جميع  في  أجليت  التي 
وتعويض مالي بني ١5,000 إلى ٣٨,000 شيكل حسب حجم 
األسرة، وربط التجمع باملياه، وتيسير وصول التجمع إلى ٣000 
دومن من املراعي.26  وبعد أن مت تخصيص قطع األراضي وإقامة 
البنية التحتية في الرغابنة حسب حزمة التعويضات املتفق 
املسكوب  بير  ملغادرة  يوماً   90 مهلة  التجمع  أعطي  عليها، 
واالنتقال إلى الرغابنة.27 ومت فيما بعد تغيير اسم املوقع إلى 
قرية عرب اجلهالني. وقد غادرت األسر اخلمس والثالثني ضمن 
كل  املسكوب  بير  في  الريفية  مساكنهم  الثانية  املرحلة 
مساكنهم  أصبحت  حاملا  “القرية”  إلى  وانتقلوا  حدة  على 
املرحلة  أسر  حصلت  وعندما  الستقبالهم.  مجهزة  اجلديدة 
املدنية  اإلدارة  من  التعويضات  حزم  على  أسرة(   ٣5( الثانية 
اإلسرائيلية، تعاقدت أسر املرحلة األولى )65 أسرة( مع احملامي 

ذاته للتفاوض حول منح تعويضات لهم أيضاً.

في  دمجها  مت  التي  اجلهالني  أسر  من  الثالثة  اجملموعة  أما 
عشيرة  من  إضافية  أسرة   50 من  فتكونت  اجلبل  مجتمع 
من  أسرة   ١2 كانت  أوضحنا،  أن  سبق  وكما  السالمات. 
 ،١967 سنة  قبل  الرغابنة  منطقة  في  سابقاً  تعيش  هؤالء 
الرغابنة  تل  مشارف  من  قريباً  أخرى  أسرة   ٣٨ انتقلت  فيما 
أثناء  ملساكنهم  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  هدم  لتجنب 
إقامة مستوطنة معاليه أدوميم في أواخر السبعينيات من 
القرن املاضي وخالل املرحلتني األولى والثانية من إجالء البدو 
توجهت  وعندما  و2٨.١99٨   ١997 سنة  اجلبل  مجتمع  إلى 
أنه سيتم  وأبلغتهم  األسر  هذه  إلى  اإلسرائيلية  السلطات 
دمجهم في اخملطط البلدي لقرية عرب اجلهالني، وافقت هذه 
السلطات  مع  مفاوضات  في  الدخول  على  الثالثة  اجملموعة 
واقع  على  مبنية  املوافقة  هذه  أسباب  وكانت  اإلسرائيلية. 
قرية  تكوين  عند  بالفعل  تضررت  قد  العائلية  أن جماعتهم 

)وعلى  الرغابنة  تل  في  تقيم  كانت  التي  األسر  فهذه  اجلبل. 
الترحيل قد فقدت عملياً  مقربة شديدة منه( قبل عمليات 
من  األخرى  التجمعات  ترحيل  مت  أن  منذ  كمجتمع  شعورها 
بدو السالمات إلى املوقع ذاته، مما سبب حتوالت مكانية كلية 
أساس  على  قائماً  السابق  في  كان  الذي  األصلي  اجملتمع  في 
القرابة. تواصلت املفاوضات حول شروط دمجهم في القرية 
من  الثالثة  اجملموعة  دمج   2007 سنة  في  ومت  سنوات،  لعدة 
بدو السالمات رسمياً في مجتمع اجلبل. وبسبب موقع هذه 
األسر اجلغرافي ووجودهم في األصل على مشارف قرية عرب 
بتاتاً  ينتقلوا  لم  فالعديدون منهم  النشأة،  احلديثة  اجلهالني 
في هذه املرحلة الثالثة، بل مت تخصيص قطع أراٍض لهم في 

مواقعهم كما هي.29

من  بدوية  أسرة  مائة  من  أكثر  اجلهالني  عرب  قرية  يقطن 
العائلية  ترحيلهم من جتمعاتهم  الفلسطينيني مت  الالجئني 
الريفية في محيط القدس خالل سنة ١997 و١99٨. واألماكن 
مسكناً  اليوم  أصبحت  منها  األسر  غالبية  تهجير  مت  التي 
اجلهالني  بدو  يقارن  وعندما  أدوميم.  معاليه  من  ملستوطنني 
عام  بشكل  الفلسطينيني  الالجئني  معاناة  مع  وضعهم 
الذين أجبروا على النزوح عن مجتمعاتهم الريفية باألساس 
والعيش في مخيمات الالجئني املزدحمة في أواخر األربعينيات 
من القرن املاضي، فإنهم كثيراً ما يشيرون إلى مجتمع اجلبل 
من  شخص   ٣9,000 حوالي  يتمتع  واليوم  “اخمليم”.  بعبارة 
الضفة  في  مستوطنة  أكبر  ثالث   – أدوميم  معاليه  سكان 
ذلك  في  مبا  متطورة،  عامة  وخدمات  حتتية  ببنية   – الغربية 
للسباحة.٣0  برك  وسبع  مدرسة  وعشرين  أطفال  روضة   79
ذاته  املوقع  في  فيها  أقاموا  التي  العقود  فطوال  البدو  أما 
قبل إجالئهم منه، كانوا يعيشون في مساكن من الصفيح 
أو  املياه  إلى شبكات  بالوصول  لهم  يسمح  أن  دون  واخلشب 
التي  القرية  في  املعبدة  غير  الطرق  تطل  واليوم،  الكهرباء. 
يسمونها “مخيماً لالجئني” على مستوطنة معاليه أدوميم 
الطاغية على املشهد، وال يجد الالجئون الفلسطينيون البدو 
وضعهم.  بها  يتصف  التي  املريرة  باملفارقة  اإلحساس  سوى 
“لؤلؤة  بأنها  أدوميم  إلى معاليه  املستوطنة يشير  إن عمدة 
عالية،  حياة  نوعية  ذات  ومدينة  إسرائيل،  دولة  في  مشعة 
وإجنازات تعليمية، وجتارة آخذة بالتطور، والعديد من السكان 
اجملتمع”.٣١  حلياة  املستمر  التحسني  في  يساهمون  الذين 
جميع  أن  تؤكد  الدولية  العدل  محكمة  أن  حني  في  هذا 
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية احملتلة، مبا فيها 
القدس الشرقية، تعتبر غير شرعية مبوجب القانون الدولي.٣2
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منطقة اجلبل في يومنا احلالي

يستعرض اجلزء الثاني البحث امليداني الذي أجري لصالح هذه الدراسة في قسمني. أوالً، يتم التعريف بقرية اجلبل كما 
هي اآلن جغرافياً ومكانياً واجتماعياً. والصورة التي يتم نقلها هي صورة بيئة شبه حضرية غير متسقة تقع على تل بني 
البلدة الفلسطينية العيزرية واملستوطنة اإلسرائيلية معاليه أدوميم وبجوار أكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية. 
على هذه اخللفية، يتم التعريف بسكان اجلبل من خالل سلسلة من ست دراسات حالة تعكس صورة مقطعية للسكان. 
ومن أجل تسهيل فهم حياة سكان اجلبل قبل الترحيل، تصور دراسة احلالة األولى أسرة تعيش اليوم في جتمع بدوي ريفي. 
ثم تتحدث دراسة احلالة الثانية عن أب لستة أطفال تخلى عن رعاية املاشية عند دخوله إلى مجتمع اجلبل ولكنه عانى 
من بطالة متواصلة مما دفعه للتخطيط ملغادرة اجلبل والعودة إلى حياة الرعي. ودراسة احلالة الثالثة تعرّف بامرأة عمرها 
الترحيل. وعندما لم تعد لديها مسؤوليات يومية تقوم  اإلنتاج احليواني نتيجة  إدارة  املركزي في  55 سنة فقدت دورها 
بها، أصبحت رهينة املنزل ال تغادره إال ملاماً. ودراسة احلالة الرابعة تصور امرأة شابة متعلمة تعاني من البطالة ولكنها 
اخلامسة  احلالة  دراسة  وتقدم  املهنية.  أن يقضي على طموحاتها  إجناب األطفال من شأنه  الزواج ألن  إلى فكرة  ال متيل 
املأجور  العمل  بإعالة أسرته عن طريق  التعليم يقوم  العمر حاصالً على قدر محدود من  التاسعة عشرة من  في  شاباً 
بشكل متقطع. وتعرض دراسة احلالة األخيرة حياة معلم كان من قبل عمليات الترحيل يعيش في منطقة التل التي 
أقيم مجتمع اجلبل فيها. يجري حتليل قصير لكل دراسة حالة بحيث يتم التعرف على حياة كل فرد منهم ضمن السياق 
الذين يعيشون حتت االحتالل  إبراز التحديات التي تواجه هؤالء السكان الرعويني املتنقلني تقليدياً  العام للمجتمع، مع 

اإلسرائيلي ويخضعون لعملية حتول من النمط الريفي إلى احلضري، ضد إرادتهم.
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١.٢ ما هو مجتمع الجبل اليوم

والسواحرة  ديس  وأبو  العيزرية  الفلسطينية  البلدات  إن 
الشرقية، كالعديد من املناطق السكانية في الضفة الغربية 
اجلبلية، مشيدة على مرتفع من األرض. وترسم الطوبوغرافيا 
منحدرات  تشكل  والشرق، حيث  اجلنوب  إلى  حدودها  احمللية 
الوادي احلادة حدوداً طبيعية متنع إمكانية املد العمراني إلى ما 
بعدها. ومتتد األراضي البلدية املتاحة لالستخدامات الزراعية 
القدس  مشارف  على  القائمة  األحياء  هذه  من  والرعوية 
الثالثة،  احلضرية  املراكز  هذه  أصبحت  واليوم،  الشرق.  ونحو 
القدس  الفلسطينية في محيط  السكنية  املناطق  كسائر 
بناؤه  بدأ  الذي  املدينة بواسطة اجلدار  الشرقية، معزولة عن 
في هذه املنطقة سنة 2004، وأصبح على الفور يفصل سكان 
االجتماعية  حياتهم  مركز  عن  املدينة  محيط  في  األحياء 
السلطات  أقامت  وقد  والتجارية.  والدينية  والثقافية 
اإلسرائيلية قرية عرب اجلهالني – اجلبل – على مفترق الطرق 
تعود  قاحلة  شبه  رعوية  أرض  على  الثالثة  املواقع  هذه  بني 
الرغابنة بشدة  تل  ينحدر  أبو ديس. وفيما  ملكيتها لسكان 
باحلواف  البدوية  القرية  منازل  تتمسك  هندي،  أبو  وادي  نحو 
حضري،  شبه  سكانياً  موقعاً  لتشكل  للسفح  اجلغرافية 
الفلسطينيني. بجيرانه  ملحقاً  الشكل،  ودائري  متداعياً 

املياه  بشبكات  موصولة  اليوم  جميعها  اجلبل  مساكن  إن 
والكهرباء بشكل قانوني، ولكنها توجد في مراحل متفاوتة 
من البناء. فبعض األسر، على سبيل املثال، لم تدمج رسمياً 
في قرية اجلبل إال في سنة 2007 ضمن املرحلة الثالثة ولذا 
نصفها  القرية  في  الطرق  مساكنهم.  يبنون  يزالون  فال 
معبدة ونصفها ترابية. وغالباً ما تستغل املساحات الشاغرة 
الوصالت  أن  ومع  املنزلية.  النفايات  القرية كمواقع حلرق  في 
مؤقتة  تكون  ما  كثيراً  أنها  إال  قانونية،  الكهرباء  بشبكة 
وتبدو غير ثابتة، حيث تتأرجح الكوابل في حاالت عديدة إلى 
األسفل حتى مستوى األرض في الطرقات. إن السير عبر قرية 
اجلبل يعطي الشخص الغريب انطباعاً مختلطاً ببيئة شبه 
املنازل  حجم  كبر  يشير  حيث  ما،  حد  إلى  مهملة  حضرية 
الثراء  إلى  القرية ومسجد كبير احلجم  للجنة  ووجود مبنى 
النسبي للسكان، ولكن حيث يدل غياب العناية باملساحات 
في  كامن  خلل  إلى  املنظمة  العناصر  هذه  بني  ما  العامة 
طريقة تسيير األمور. وتوجد في أعلى القرية مدرسة ثانوية 
جديدة في تناقض صارخ مع حال املدرسة األساسية البالية 
حاويات  ذلك  في  مبا   – املعايير  تلبي  ال  مباٍن  في  توجد  التي 
الزجاج، وال يتوفر فيها نظام  إلى  معدنية – وتفتقر نوافذها 

مراحيض فعال، وتنقصها املعدات األساسية. 

استكماالً لهذا التناقض البصري، يقف مكب نفايات بلدية 
القدس على اجلانب ذاته من التل على احلدود اجلنوبية لقرية 

الغربية،  الضفة  في  للنفايات  مكب  أكبر  هو  وهذا  اجلبل. 
حيث يتم إيداع القمامة من كل من املستوطنات اإلسرائيلية 
والبلدات الفلسطينية في محافظة القدس مبعدل 700 طن 
في اليوم. ثمة أضرار عديدة تنبع من محاذاة قرية اجلبل ملوقع 
السامة.  الغازات  من  عالية  مستويات  وجود  منها  املكب 
السكان  لصحة  مباشراً  تهديداً  تشكل  ال  الغازات  فهذه 
فحسب، بل وتسبب أيضاً احتراقاً داخلياً وسطحياً في موقع 
وحرائق  األرض،  وانخساف  انفجارات،  حدوث  إلى  يؤدي  املكب 
أن  كما  السالمة.  على  اخملاطر  من  ذلك  وغير  السطح،  على 
مبا  محيطه،  وفي  املوقع  في  تنتشر  اآلفات  من  كبيرة  أعداداً 
والذباب،  والصراصير  الكالب،  من  وقطعان  اجلرذان،  يشمل 
املاشية وصحة  تهديدات خطيرة على صحة  وكلها تسبب 

الصغار وكل من يعاني من اعتالل في الصحة.٣٣

مع تزايد عدد السكان بسبب النمو الطبيعي، ارتفع عدد األسر 
التي تتشكل منها التجمعات العائلية العشرة األصلية من 
05١ أسرة إلى حوالي 022 أسرة اآلن، أو قرابة 005،١ شخص. 
وبعد أن حظي مجتمع اجلبل باالعتراف كقرية فلسطينية، مت 
تشكيل جلنة رسمية للمجلس القروي )جلنة مشاريع اجلهالني( 
السلطات  من  مع كل  العالقات  وتدبير  التجمع  إدارة  بهدف 
لكل  متثيل  يوجد  اإلسرائيلية.  املدنية  واإلدارة  الفلسطينية 
أعضاء،   ١0 من  املكونة  اللجنة  في  العائلية  التجمعات 
سنوات.  أربع  مدتها  لدورات  باالقتراع  السكان  وينتخبهم 

)مختاران(  اثنان  تقليديان  زعيمان  أيضاً  اجلبل  في  يقيم 
التوجيه  يقدمان  زاال  ال  حيث  اجلهالني،  السالمات  لعشيرة 
واإلرشاد في القضايا املتعلقة باألعراف البدوية وإدارة الشؤون 
االجتماعية، إال أن دورهما قد تقلص بقدر كبير نتيجة تكوين 
التي  القرارات  في  اخملتارين  استشارة  حالياً  جتري  اجلبل.  قرية 
تؤثر في القرية، ولكنهما ليسا جزءاً من اجمللس الذي ينظم 
أن  ذلك  في  والسبب  املشاريع.  عمل  ويدير  اجملتمع  شؤون 
عضو  مكانة  من  بكثير  أعلى  مكانة  يشغل  اخملتار  منصب 
النتخابات  بالترشح  مختار  أي  يرضى  فال  وبالتالي  اللجنة، 
القيادي،  موقعهما  على  يحافظان  اخملتارين  أن  ومع  اجمللس. 
إال أنه كان من احملتم أن يحدث حتول في النسيج االجتماعي 
اجمللس.  جلنة  إنشاء  مت  أن  منذ  اجلهالني  السالمات  لعشيرة 
االجتماعية  احلماية  يضمن  للمختار  الوالء  كان  أن  وبعد 
اجلبل.  سكان  شؤون  يدير  اآلن  مجلس  هناك  أصبح  للفرد، 
التقليدية قد  القرار  اتخاذ  آلية  الذي طرأ على  التحول  وهذا 
قلص اعتماد السكان على نظام الزعامة املتوارث. ولم يعد 
اخملاتير املسؤولني الوحيدين عن حماية التماسك االجتماعي 
اجمللس  قدرة  على  يعتمدون  اآلن  السكان  وأصبح  الشامل، 

على ضمان تقدمي اخلدمات بصورة متكافئة.
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أبو نوار

٢.٢ دراسات الحالة وتحليل الوضع

دراسة الحالة رقم 1:
عيد ومريم - أسرة رعوية ريفية معرضة اآلن لخطر التهجير إلى الجبل.

“النساء أسيرات في الجبل. هنا في أبو نوار، يستطيع أطفالي أن يركضوا بحرية -  آمنين من 
السيارات وحياة المدينة. إنهم يتعلمون في البلدة ثم يعودون إلى البيت ويعيشون الحياة التي 

نختارها”. )مريم(

إن جسم هذا التقرير يكشف وقائع ترحيل عشيرة السالمات 
اجلهالني إلى قرية اجلبل عن طريق عرض حتليل قصير لتجارب 
دراسات  ست  في  هنا  استعراضها  يتم  والتي  اجلبل،  سكان 
فترة  خالل  جمعت  بيانات  التقرير  يستخدم  فردية.  حالة 
خمسة أشهر بواسطة فريق من الباحثات والباحثني امليدانيني، 

التجمعات  وأحد  اجلبل  لسكان  اليومي  الواقع  تعكس  وهي 
الريفية – أبو نوار – التي تواجه حالياً خطر التهجير إلى اجلبل 
)مالحظة: مت تغيير جميع األسماء في دراسات احلالة حلماية 

اخلصوصية(.

من  تبلغ  الكبرى خديجة  االبنة  أبناء.  ثمانية  ومرمي  عيد  لدى 
سنة.   ١٨ العمر  من  يبلغ  الذي  موسى  ثم   ، سنة   20 العمر 
تعيش األسرة في جتمع عائلتهم املمتدة املكون من ٣0 أسرة 
في موقع ريفي على مشارف مستوطنة معاليه أدوميم، على 
بعد كيلومتر واحد من قرية اجلبل. هذا التجمع هو األكبر من 
بني أربعة جتمعات عائلية منفصلة في منطقة أبو نوار. تعمل 
من  العظمى  الغالبية  غرار  على  مزدوج،  اقتصاد  في  األسرة 
فيعمل  أدوميم،  معاليه  “فقاعة”  في  الريفية  البدوية  األسر 
عيد بدوام جزئي في املنطقة الصناعية ميشور أدوميم، فيما 
ترعى مرمي وأبناؤها 75 رأساً من املاشية، تشمل 40 شاة حلوباً، 
يتولى  للدخل.  ومهم  إضافي  مبصدر  األسرة  اقتصاد  يزود  مما 

موسى دور الراعي في األسرة، ومرمي مديرة اإلنتاج، فيما تدبر 
كما  والتنظيف،  الطهي  ذلك  في  مبا  املنزل  شؤون  خديجة 
األغنام.  وحلب  األطفال  رعاية  مهام  في  أمها  مع  تتشارك 
ويسير جميع أطفال األسرة الذين في سن املدرسة مسافة 
ويعودون  صباح  كل  اجلبل  في  املدرسة  إلى  ونصف  كيلومتر 
من  أكواخ  من  املكون  جتمعهم  موقع  إلى  الظهر  بعد  معاً 
صخري  تل  فوق  األسرة  بيت  ينتشر  نوار.  أبو  في  الصفيح 
ويتضمن حظيرتني للمواشي في أعلى املنحدر، ويوجد املطبخ 
واحليز العام في موقع مركزي من البيت فيما يوجد مستودع 
مبصادر  البيت  ويرتبط  اجلوانب.  على  النوم  وأكواخ  منفصل 
املياه والكهرباء بواسطة وصالت مؤقتة، مما يتيح لألسرة توفير 
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ملنتجات  صغيرة  وثالجة  غسالة  واستعمال  الداخلية  اإلنارة 
األلبان واألدوية البيطرية. يستخدم األقرباء في البيوت اجملاورة 
التوزيع املكاني بصورة مماثلة، فيما توجد مساحات مكشوفة 

بني الوحدة السكنية واألخرى.

بوضوح  احملددة  بالواجبات  لألسرة  اليومي  البرنامج  يزدحم 
حسب دورات اإلنتاج املوسمية. فمن آذار/مارس وحتى حزيران/
حلب  على  الباكر  الصباح  في  وخديجة  مرمي  تعمل  يونيو، 
املواشي قبل أن يصطحب موسى القطيع إلى التالل الواقعة 
شرق التجمع ويسافر عيد إلى عمله في املنطقة الصناعية. 
ثم تعد خديجة الفطور لألسرة وتساعد األطفال في حتضير 
تبدأ مرمي عملية صنع  الوقت  وفي هذا  للمدرسة،  أنفسهم 
األجبان. وخالل فترة الصباح، حتضر خديجة طعام األسرة في 
مجموعة من سبع أو ثماني نساء من اجملتمع، فيما حتمل مرمي 
األجبان التي صنعتها في اليوم السابق إلى العيزرية لتبيعها 
لشبكة من الزبائن الذين نسجت العالقات معهم على مدى 
وأية  الغذاء  عودتها  طريق  في  مرمي  وتشتري  سنة.  عشرين 
سلع منزلية ضرورية من املتاجر في العيزرية. كانت مرمي، قبل 
تطبيق نظام التصاريح، تسافر مبفردها إلى القدس مرتني في 
بشكل  للزبائن  األسرة  تنتجها  التي  األجبان  لتبيع  األسبوع 
فردي وفي سوق األلبان. إال أن اإلغالقات أدت إلى تقليص قاعدة 
زبائنها إلى النصف لعدم مقدرتها على الوصول إلى القدس، 
وبدأت األسرة تدريجياً تقليل االعتماد على املواشي سنة بعد 
أخرى منذ سنة 2000 بسبب انخفاض الدخل بشكل ملموس. 

في بعد الظهر، تتبادل النساء في التجمع العائلي املساعدة 
في جولة ثانية من مهام حلب املواشي، ويتشاركن في الوقت 
حظائر  داخل  األطفال  صغار  يلعب  فيما  جماعي،  بشكل 
وقت  في  أخرى  مرة  األسرة  جتتمع  وعندما  وحولها.  املاشية 
مبكر من املساء، ينهي األطفال األكبر سناً واجباتهم املنزلية 
حتل  العادة،  وفي  التلفاز.  يشاهدون  أو  اآلخرون  يلعب  فيما 

ساعة الذهاب إلى النوم في وقت مبكر.

الفترة من حزيران/يونيو إلى تشرين األول/أكتوبر، ينتقل  وفي 
القدس،  محيط  شمال  في  القرى  إلى  باملواشي  ومرمي  عيد 
احملليني،  املزارعني  مع  بعالقات  بعيد  زمن  منذ  يرتبطون  حيث 
حصادها  مت  التي  احلقول  في  لترعى  بقطعانهم  فيسرحون 
وتقوم  التنب.  املساعدة في حصاد محصول  تقدميهم  مقابل 

خديجة وموسى بتدبير شؤون األسرة في أبو نوار أثناء موسم 
احلصاد، بدعم من األسر األخرى في جتمع العائلة املمتدة. وخالل 
أبو  في  جديد  من  األسرة  شمل  يلتئم  األولى،  اخلريف  أشهر 
نوار، ويعلفون مواشيهم بالتنب الذي يتم جتميعه في الشمال 
تبدأ  أن  إلى  العيزرية،  من  يشترونها  التي  الشعير  وخلطة 
إلى جنب  املراعي املروية مبياه األمطار في توفير العلف جنباً 
يليه. وما  الشتاء  منتصف  منذ  املكثفة  التعليف  آليات  مع 

في  اجلبل  مجتمع  اإلسرائيلية  السلطات  أعلمت  عندما 
التي  األولى  ستكون  نوار  أبو  جتمعات  أن   20١١ سنة  أواخر 
مناطق  إلى  العائلية  الريفية  مواقعها  من  ترحيلها  سيتم 
اخلطة  وأسرتهما  ومرمي  عيد  عارض  اجلبل،  قرية  في  موسعة 
– وهم في ذلك مثل أعداد كبيرة من اآلخرين الذين يتعرضون 
وبنوا   – باإلكراه  التقليدي  اقتصادهم  على  القضاء  خلطر 
فمن  واقتصادية.  اجتماعية  أسباب  على  املعارض  موقفهم 
اجلبل  قرية  إلى  االنتقال  أن  يرون  هم  االقتصادية،  الناحية 
متسع  يوجد  ال  ألنه  مواشيها  بيع  على  األسرة  سيجبر 
ذلك  وسيجعل  املركزي.  املوقع  في  بالقطيع  لالحتفاظ 
من  عيد  دخل  على  معتمدين  الثمانية  وأبناءهما  ومرمي  عيد 
تعويضات  أية  الستعمال  وسيضطرون  جزئي.  بدوام  العمل 
شؤون  تدبير  تكاليف  وستكون  ثابت  منزل  بناء  في  مالية 
احلالي في  لبيتهم  بالنسبة  أعلى بكثير مما هي  منزل كهذا 
أن  االنتقال  شأن  فمن  االجتماعية،  الناحية  من  أما  نوار.  أبو 
التي  الثالثني  األسر  على  ويفرض  العائلي  جتمعهم  يفتت 
تشكل هذا التجمع– والتجمعات الريفية األخرى – أن تندمج 
اجلبل. قرية  تضمها  التي  األوسع  العشائرية  اجملموعة  في 

معاليه  منطقة  في  اآلخرين  والبدو  نوار  أبو  في  األسر  إن 
من  كافية  مقربة  على  يعيشون  ألنهم  سعداء  أدوميم 
أنه  إذ  اخلدمات،  مركز  إلى  الوصول  لهم  يتيح  مبا  اجلبل  قرية 
بنية حتتية في  إلى  أية خدمات حتتاج  بإقامة  ال يسمح لهم 
جتمعاتهم. ولكنهم يصرون على أنهم يجب أن يعيشوا على 
بعد كاٍف من اجلبل لكي يتمكن مجتمعهم من احلفاظ على 
التقليدي.  واالقتصاد  العائلية  الروابط  من  املتشكلة  هويته 
وهم يطلبون البقاء في مواقعهم احلالية والسماح لهم ببناء 
أوضاع  وحتسني  قانوني  بشكل  األساسية  التحتية  بنيتهم 
مساكنهم. كما يطالبون باحترام أسلوب تنقلهم التقليدي 

وتأمني وصولهم إلى املوارد الطبيعية.
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دراسة احلالة رقم 1: يسكن عيد ومرمي وأسرتهما في موقع 
ريفي قريب من قرية اجلبل. وتواجه األسرة وجتمعها العائلي 
أكدت  أن  بعد  بترحيلهم  وشيكاً  خطراً  حالياً  التقليدي 
أولى  من  ستكون  منطقتهم  أن  اإلسرائيلية  السلطات 
اإلسرائيلية  السلطات  تعرّف  بالترحيل.  املستهدفة  املناطق 
منطقة أبو نوار باسم “الكتلة جي” وتخطط منذ سنة 2005 
معاليه  مستوطنة  أحياء  من  حي  إلى  مستقبالً  لتحويلها 
حياة  أسلوب  إن  التطويرية.٣4   ١ شرق  خطة  ضمن  أدوميم 
جتمع أبو نوار اليوم يعكس أسلوب حياة غالبية سكان اجلبل 
العميقة اجلذور  والتحفظات  ترحيلهم.  يتم  أن  احلاليني قبل 
واخلوف من الترحيل الذي تعّبر عنه هذه األسرة يعكس صوت 
أدوميم،  معاليه  “فقاعة”  أنحاء  مختلف  في  السائد  البدو 
مماثلة  بصورة  بترحيلهم  تهديدات  جميعاً  يواجهون  الذين 
من  قريبة  مسافات  على  حضرية  شبه  مركزية  مناطق  إلى 

البلدات واملدن الفلسطينية في املستقبل القريب.٣5

خالل السنوات اخلمس عشرة منذ أن جرت أول عمليات الترحيل 
إلى تل الرغابنة في سنة ١997، شهدت التجمعات البدوية 
الريفية تطور مفهوم “القرية البدوية” مع منو قرية اجلبل ومع 
بدوية”  “قرية  إلقامة  للخطط  اإلسرائيلية  السلطات  تبني 
إلى  ومرمي،  عيد  أسرة  مثل  املستهدفة،  األسر  وتنظر  ثانية. 
األمر بصورة ذرائعية، حيث يوازنون بني احتياجاتهم ورغباتهم 
في مستقبلهم املنظور فيما يقومون بتحليل مزايا ومساوئ 
إن العديد  احلياة في قرية اجلبل بالنسبة لسكانها احلاليني. 
من هذه األسر الريفية يستفيدون من اجلبل كمركز للخدمات 
وبالتالي  هناك،  يعيشون  العائلة  من  أفراد  لديهم  أو  اليوم 
واألمر  القرية.  عن  ومنتظمة  مباشرة  معرفة  ميلكون  فهم 
إلى  اإلسرائيلية  السلطات  تسعى  التي  الرسالة  أن  املؤكد 
إيصالها بخصوص إقامة قرية اجلبل – وهي أن البدو بحاجة 
إلى حتديث حياتهم والعيش في مساكن قانونية على مقربة 
الغالبية  ترفضها   – النظامي  العمل  وفرص  اخلدمات  من 
العظمى جملة وتفصيالً. فالسكان البدو في اجلبل يؤكدون 
أنه مت جتميعهم مركزياً باإلكراه من أجل تفريغ األراضي التي 
إشارة  أية  وأن  االستيطاني،  التوسع  لصالح  عليها  عاشوا 
من السلطات اإلسرائيلية لدعم التنمية اإلنسانية ال تعدو 
كونها سحابة دخان للتغطية على الدوافع السياسية وراء 
الترحيل. وهم يدعون أيضاً أن التجميع املركزي قسراً لعشرة 
جتمعات اجتماعية مختلفة في موقع شبه حضري واحد قد 
دّمر اقتصادهم الرعوي التقليدي وغّير أعرافهم القبلية إلى 
درجة يجعل من غير املمكن التعرف عليها. ستركز دراسات 

احلالة األخرى على هذه اجلوانب في ترحيل سكان اجلبل.

بخصوص  اجلدال  في  مهماً  محوراً  يشكل  التحديث  يزال  ال 
مثل  اليوم،  الترحيل  خطر  يهددها  التي  الريفية  التجمعات 

غير  الريفية  الفلسطينية  التجمعات  فسكان  نوار.  أبو 
يجدون  جيم  املنطقة  في  الهيكلي  بالتخطيط  املشمولة 
سياسات  متنعهم  حيث  صعب،  وضع  في  اليوم  أنفسهم 
نوع  أي  أن  إذ  التطوير  من  اإلسرائيلية  السلطات  وممارسات 
من البنية التحتية األساسية يحتاج إلى رخصة بناء. وهذه 
القيود جتعل مثل هذه التجمعات، مبا فيها مجتمع الالجئني 
الفلسطينيني البدو، يدورون في حلقة مفرغة، بحيث تكون 
عليهم  تعرضه  ما  هي  منها  للخروج  الوحيدة  الوسيلة 
القبول  ثم  ومن  مساكنهم  بإخالء  اإلسرائيلية  السلطات 
بصفقة ترحيل تتضمن احلصول على قطعة أرض ومال لكي 
اإلسرائيلية(  السلطات  )تختارها  يعيشوا في مواقع جديدة 
لسكان  التاريخية  التجربة  أن  إال  “التحديث”.  في  رغبوا  إذا 
في  أراضيها  من  األولي  اجلهالني  قبيلة  نزوح  وذكريات  اجلبل 
الريفية أنهم إن قبلوا هذا  البدوية  النقب تؤكد للتجمعات 
عن  التخلي  خلطر  بشدة  معرضني  فسيصبحون  العرض، 
اقتصادهم التقليدي واألعراف القبلية، أي العنصرين اللذين 

يشكالن معاً النسيج األساسي لنمط حياتهم.

إن األسر الالجئة البدوية التي تواجه هذا القرار اليوم تعي بال 
شك أن العديد من الرعاة البدو في منطقة معاليه أدوميم 
قد أصبحوا اآلن أقل اعتماداً على املواشي وأكثر اعتماداً على 
بسبب  االقتصادي  استقرارهم  في  اخلارجية  الدخل  مصادر 
السياسية  ظروفهم  على  طرأت  التي  التغيرات  مجموع 
واالقتصادية والبيئية. وهم يعون كذلك أنه مع تزايد االجنذاب 
على  القدرة  وعدم  احلضرية  املراكز  في  العمل  فرص  إلى 
الوصول باستدامة إلى املوارد الطبيعية جلني الربح من تربية 
املواشي، فإن الشبان في التجمعات الريفية يأخذون بالبحث 
ذاته،  وبالقدر  متصاعد.  بشكل  املدن  في  املأجور  العمل  عن 
لضمان  يسعون  األسر  من  متزايدة  أعداداً  بأن  إدراك  هناك 
تلقي أطفالهم التعليم النظامي حتى يتمكنوا من التنافس 
التراجع  في ظل  عام  الفلسطيني بشكل  العمل  في سوق 
من  العديد  ويحرص  التقليدي.  اقتصادهم  في  املتواصل 
البدو على إيصال رسالة بأنهم ليسوا ضد التحديث وأنهم 
بالفعل ينخرطون في عملية متواصلة لتكييف حياتهم مع 
الظروف املتغيرة في العالم من حولهم، بقدر ما تسمح به 
الوعي  منطلق  ومن  االحتالل.٣6  سلطة  وممارسات  سياسات 
من  البدو  الفلسطينيني  الالجئني  من  املستفادة  بالدروس 
عشيرة السالمات اجلهالني خالل عملية ترحيلهم إلى اجلبل، 
يطالبون  اآلن  الترحيل  خطر  تواجه  التي  التجمعات  فإن 
بإعادتهم إلى أراضيهم القبلية في النقب. وفي انتظار ذلك، 
إلى  الكامل  والوصول  الكاملة  الريفية  بالتنمية  يطالبون 
أمد،  منذ  فيها  يعيشون  التي  املواقع  في  الطبيعية  املوارد 
أجل  من  الدولي  اجملتمع  من  الدعم  على  للحصول  ويسعون 

وقف الترحيل.
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دراسة الحالة رقم 2:
أبو نايف - أب لستة أبناء تخلى كليًا عن رعاية الماشية عند دخوله إلى قرية الجبل.

“إذا ضبطني اإلسرائيليون عائدًا إلى حياة الصحراء، فسيقولون أنني ال أحترم االتفاق. وسأقول 
لهم أنني جربت الحياة التي خططوها لي ولكنها لم تنجح”. )أبو نايف(

التلة  العمر وكان يسكن على  األربعينيات من  نايف في  أبو 
واآلن  أدوميم.  معاليه  في   07 احلي  باسم  اآلن  تعرف  التي 
حجري  منزل  في  الستة  وأبناؤهما  وزوجته  نايف  أبو  يعيش 
في  ويوجد  اجلبل.  قرية  من  الشمالي  اجلانب  في  متواضع 
الباحة خارج منزل أبي نايف كوخ من الصفيح يضم حفنة 
من املاعز وكوخ آخر من الصفيح تقيم فيه والدة أبي نايف 
التقليدي  حياتها  منط  بعناصر  االحتفاظ  حتبذ  التي  املسنة 
يتم  أن  قبل  العراء.  السكنى في مأوى مؤقت في  عن طريق 
ترحيل األسرة إلى اجلبل في سنة ١999، كان لدى أبي نايف 
حوالي 65 رأس ماشية، ولديه اآلن ستة فقط. وعندما انتقل 
أبو نايف وأسرته إلى اجلبل، كان لديه ابنان صغيران، وهما اآلن 
فيها.  ولدا  التي  الريفية  احلياة  عن  القليل  سوى  يتذكران  ال 
العشر  السنوات  ولدوا خالل  اآلخرون فقد  األربعة  األبناء  أما 

التالية أثناء إقامة األسرة في اجلبل.

بدوام  عمالً  بسرعة  نايف  أبو  وجد  اجلبل،  إلى  القدوم  عند 
أدوميم.  معاليه  مستوطنة  في  الشوارع  كنس  في  جزئي 
ولكن لم يتم جتديد تصريحه بعد سنتني، وأصبح منذ سنة 
200١ يعتمد على العمل املأجور باملياومة في البلدات والقرى 
سنة  كل  عديدة  أشهر  ممضياً  املنطقة،  في  الفلسطينية 
دون أي عمل على اإلطالق. وتستفيد األسرة ملدة ثالثة أشهر 
كل سنة من مشاريع التشغيل الطارئ التي تقدمها األونروا 
أبو  الفقر. وعندما بحث  ولكنهم يظلون حتت مستوى خط 
نايف عن تفسير لعدم جتديد تصريحه، قيل له أن لديه ملفاً 
على  يصر  أنه  مع  اإلسرائيلية،  السلطات  لدى  جديداً  أمنياً 

أو  جنائي  جرم  بأي  اتهم  أو  أبداً  اعتقل  أن  له  يسبق  لم  أنه 
سياسي حترمه سلطة االحتالل.

جتميع  في  نايف  أبو  بدأ  كئيب،  اقتصادي  ملستقبل  ترقباً 
التقليدي.  دخله  مصدر  إحياء  بهدف  املواشي  من  قطيع 
مراٍع  توفر  لعدم  بالقلق  هو  ويشعر  ببطء،  العملية  تسير 
أسر  باجلبل، حيث سبقته عشر  احمليطة  املناطق  في  كافية 
املواشي  إلى جانب  رعي قطعانها هناك،  في  اجلبل  أسر  من 
القادمة من التجمعات الريفية في املنطقة. وفيما ينّمي أبو 
نايف قطيعه، فهو يعمل على تأهيل عدد من احلظائر في وادٍ 
شرق اجلبل حيث يخطط لالحتفاظ مبواشيه. إن االنتقال من 
أبا نايف ووالدته وابنيه  أن  الريفية يعني  جديد إلى املنطقة 
األكبر سيغادرون بيت األسرة ويغيبون ملدة سبعة أشهر في 
دون سن  الذين  األربعة  زوجته مع األطفال  السنة. وستبقى 
ميالً  نايف  أبو  يبدي  ال  اجلبل.  في  لوحدهم  عشرة  اخلامسة 
آخر  خيار  أي  يجد  ال  ولكنه  الشكل،  بهذا  األسرة  النفصال 
غير العودة إلى سبل املعيشة التي يعرفها حتى يتمكن من 
إعالة األسرة. تشعر زوجته بالرهبة من أنها ستضطر إلدارة 
بالنظر  زوجها  قرار  تساند  ولكنها  مبفردها،  األسرة  شؤون 
على  املتنامي  خوفها  وبسبب  دخل  إلى  أسرتها  حاجة  إلى 
سالمة أبي نايف بعد أن أصبح يشعر بوقع االضطهاد بصورة 
أيامه  يقضي  فيه،  يعمل  ال  الذي  الوقت  في  فهو  متزايدة. 
عدد  برفقة  األسرة،  منزل  خارج  معدني  مقعد  على  جالساً 
والذين  القرية،  في  العمل  عن  العاطلني  اآلخرين  الرجال  من 

يجلسون معه هناك بقصد قتل الوقت.
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بشأن  القرارات  كانت  أن  يسبق  لم   :2 رقم  احلالة  دراسة 
بشكل  تتخذ  الفردية  األسر  شؤون  وإدارة  األسرة  اقتصاد 
مركزي في ثقافة البدو. لذلك جند أن البدو في اجلبل يعيشون 
في أوضاع مالية متباينة وال ميكن تصنيفهم كوحدة واحدة. 
اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  من  التعويضات سواًء  أتاحت  لقد 
أو من السلطات الفلسطينية فرصة للبدو األكثر ثراًء لبناء 
منازل دائمة دون أن يتهددهم خطر الهدم. واختار البعض أن 
واالستفادة  مواشيهم  بيع  التعويضات عن طريق  يستكمل 
األسر  استخدمت  فيما  حجماً،  أكبر  منازل  لبناء  العائد  من 
ببناء  وقاموا  الديون  لسداد  التعويضات  هذه  فقراً  األكثر 
يعيشون  يزالون  وال  اجلبل،  في  الصفيح  من  صغيرة  أكواخ 
فيها حتى اآلن. ومهما كان وضع األسر من عشيرة السالمات 
باعوا  قد  أغلبهم  فإن  الترحيل،  قبل  املالي  املقياس  على 
املمكن  غير  من  أنه  أو جميعها، معتقدين  مواشيهم  أغلب 
بيئة قرية اجلبل  التقليدية في  االحتفاظ بسبل معيشتهم 
الرجال  فسعى  السكان.  من  أعلى  نسبة  فيها  تتركز  التي 
اجملاورة  اإلسرائيلية  املستوطنات  في  املأجور  العمل  عن  بحثاً 
عمل  على  عثروا  إذا  وكانوا  الفلسطينية،  احلضرية  واملراكز 
فإنه يكون في الغالب بدوام جزئي فحسب. لقد كان للتخلي 
واالجتماعية  االقتصادية  البيئات  على  بالغ  أثر  املواشي  عن 
للبدو، إذ حول النشاط االقتصادي املزدوج لدى أغلب األسر إلى 

مصادر دخل منفردة ومؤقته في العادة.

اجلبل  قرية  تكوين  شفهياً  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  تصف 
التجمعات  تقريب  في  ساهم  والذي  جداً،  الناجح  باملشروع 
فإن  الواقع،  وفي  احمللية.  واخلدمات  العمل  فرص  إلى  البدوية 
وأبو  العيزرية  في  احمللية  الفلسطينية  اخلدمية  املراكز  قدرة 
ديس على زيادة خدماتها وتوفير فرص العمل الستيعاب قدوم 
تتوافق مع هذه  أنها  اليوم  تبدو  ال  بدوي  ألف الجئ  أكثر من 
سنوات،  بثالث  اجلبل  قرية  إقامة  فبعد  اإلسرائيلية.  الرؤية 
ترافقت االنتفاضة الثانية بتشديد في نظام التصاريح املقيد 
حلركة الفلسطينيني، ثم بني اجلدار في سنة 2004، ليفصل 

ومركزها  عاصمتها  عن  القدس  ملدينة  احلضرية  التوابع 
املنطقة  هذه  في  اجلدار  بناء  استكمال  وبعد  كلياً.  التجاري 
احمليطة  األحياء  في  التجارية  املراكز  عانت  قصيرة،  بفترة 
االقتصادي  الشرقية من هبوط سريع في نشاطها  بالقدس 
الذي كان يتسم باحليوية من قبل، ووقع السكان احملليون في 
التجارية  األنشطة  السابق على  البطالة العتمادهم  قبضة 
في  بزيادة  الوافدون  البدو  تسبب  لذلك،  نتيجة  القدس.  في 
أن  دون  احمللية  والتعليم  الصحة  مرافق  على  الواقع  العبء 
أن يجدوا مصادر دخل بديلة يساهمون بها في  يتمكنوا من 
من  مواشيهم  أغلب  عن  تخلوا  أنهم  حيث  احمللي،  االقتصاد 
أجل أن يتكيفوا مع البيئة شبه احلضرية التي لم تتح لهم 
هؤالء  ووجد  الطبيعية.  املوارد  إلى  الوصول  من  كافياً  قدراً 
الالجئون الفلسطينيون البدو أنفسهم في وبصورة متزايدة 
يعيشون في عزلة اجتماعية نتيجة ترحيلهم إلى اجلبل، وفي 

ظل توفر القليل من الفرص االقتصادية أمامهم.

احلضرية  املراكز  في  املستدامة  العمل  فرص  نقص  دفع 
الفلسطينية بالالجئني الفلسطينيني البدو إلى البحث عن 
اجملاورة، وخاصة في  فرص عمل في املستوطنات اإلسرائيلية 
أدوميم.  ميشور  اجملاورة  الصناعية  واملنطقة  أدوميم  معاليه 
لقد عمل بعض البدو في مستوطنات املنطقة قبل الترحيل، 
إال أن هذه الظاهرة ازدادت انتشاراً في أعقاب االنتفاضة الثانية 
وبناء اجلدار، حينما تقلصت الفرص أمام التنمية االقتصادية 
اجلبل  سكان  من  ساكناً   90 من  أكثر  هناك  الفلسطينية. 
في  عمال  أو  كحراس  سواًء  املستوطنات،  في  حالياً  يعملون 
الغالب، ولكن االعتماد على العمل في املستوطنات تشوبه 
اخملاطر  هذه  أول  الفلسطينيني.  على  اخملاطر  من  مجموعة 
يحكمه  املستوطنات  في  للعمل  الفلسطينيني  وصول  أن 
نظام التصاريح الذي يخضع للمراجعة بشكل منتظم. لذا 
فيمكن أن ينهار األمن الوظيفي نتيجة التطورات السياسية، 
حيث يفيد العديد من سكان اجلبل بأنه يتم إلغاء التصاريح 
لعوامل  أمثلة  ثمة  ذلك،  على  عالوة  “األمن”.  بحجة  بتكرار 
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في  العمل  على  االعتماد  عند  االقتصادية  االستدامة  تهدد 
هو  ما  حسب  اجلدار  بناء  استكمال  ومنها  املستوطنات، 
اجلبل  سكان  فسيصبح  وبالتالي  املنطقة،  في  مخطط 
العاملون اآلن بشكل يومي في هذه املستوطنات معزولني عن 
أماكن عملهم بواسطة جدار إسمنتي. عندئذ سيتم تطبيق 
سياسات لضبط احلركة، مبا فيها إجراء تصنيف أمني جلميع 
بشكل  اجلدار  لعبور  يحتاجون  الذين  الفلسطينيني  العمال 
اجلبل  قرية  بدو  ذلك  إلى عملهم، وسيشمل  للوصول  يومي 

بال شك.

أول مجموعة من  ترحيل  بعد خمس عشرة سنة من  اليوم، 
التي تخلت حينها عن  األسر  أن بعض  اجلبل، جند  إلى  األسر 
إلى  اآلن  تعود  احلضرية  البيئة  مع  للتكيف  املواشي  تربية 
االعتماد على املاشية بعد أن لم تتمكن من تغطية تكاليف 
ارتفاع معدالت  احلضرية بسبب  احلياة  ونفقات  األسرة  إعالة 
البطالة. وهذا األمر يتطلب من بعضهم، مثل عيد، أن ينتقلوا 
إلى خارج اجلبل من أجل إعادة بناء قطعانهم. وبعد أن يقوموا 
جديد  من  ينضموا  أن  السابقون  الرعاة  سيستطيع  بذلك، 
بشكل  الفلسطيني  االقتصاد  في  التقليدي  قطاعهم  إلى 
عام، حيث يتمتع الرعاة بروابط قوية مع مجتمعات األسواق 
منتجات  من  الفائض  بيع  ويستطيعون  واحلضرية  الريفية 

احلليب واللحوم وغيرها من املنتجات التقليدية. 

يساهم كل من الرجال والنساء بشكل مملوس في االقتصاد 
الرعوي في مجتمع البدو. وبالنسبة للتجمعات التي ال تزال 
بالنسبة  احلال  هو  كما  ريفية،  عائلية  جماعات  في  تعيش 
الرعوي  اإلنتاج  عناصر  تتضمن  الترحيل،  قبل  اجلبل  لسكان 
القطيع،  وإدارة  املاشية  بصحة  العناية  الرجال  يديرها  التي 
باملقابل  واللحوم.  املواشي  وتسويق  الصوف،  وجز  والرعي، 
متارس النساء حلب القطيع، وصناعة منتجات األلبان، ويقمن 
في الغالب بإدارة وضبط توزيع هذه املنتجات، حيث يحافظن 
على قاعدة من الزبائن على مدار عقود من الزمن. كما تقدم 
النساء البدويات اخلدمات املساندة ويكفلن أن تتكيف الوحدة 
للحياة  املوسمية  املتطلبات  مع  املناسب  بالشكل  املنزلية 
األسرة.  معيشة  بسبل  مباشرة  يتأثر  حياة  بنمط  الرعوية 
ولكن سكان اجلبل الذين حافظوا على جزء من قطعانهم عند 
ترحيلهم من مواقعهم الريفية أو الذين يقومون اآلن بإعادة 
بناء قطعانهم من أجل العودة إلى االقتصاد الرعوي لم يعودوا 
يطبقون إدارة القطعان بالطريقة التقليدية. فبدو السالمات 
يوظفون اآلن عدداً من االستراتيجيات التي تالحظ في العادة 
لم  والتي  البدوية،  غير  الفلسطينية  الرعوية  اجملتمعات  بني 
يقم الرعاة البدو بتبنيها تقليدياً، وهم اآلن يتبعونها بهدف 
تكييف سبل املعيشة الرعوية مع ظروف حياتهم السكنية 
سبل  إدارة  استراتيجيات  وتتضمن  ممكن.  قدر  بأكبر  اجلديدة 

املعيشة التي يوظفها سكان اجلبل اليوم ما يلي:

مع ( ١ دائم  بشكل  اجلبل  قرية  في  األسرة  تعيش  قد 
قطيعها. وترعى األسرة قطيعها في الفترة بني تشرين 

مسافة  على  مناطق  أربع  في  وأيار/مايو  األول/أكتوبر 
بعد  ساعات  في  القرية  إلى  ويعودون  اجلبل،  من  قريبة 
الظهر. أما في ما يتبقى من السنة، فيحتفظ بالقطيع 

في احلظائر بشكل دائم ويتم تعليفه بشكل مكثف.
ولكنها ( 2 اجلبل  في  لها  مسكناً  بنت  قد  األسرة  تكون 

رجعت للعيش بشكل دائم في املناطق الريفية القريبة 
من موقع معيشتها األصلي ضمن احلدود البلدية ملعاليه 
أدوميم من أجل االحتفاظ مباشيتها وبنيتها االجتماعي 
التقليدية. تسافر مثل هذه األسر إلى قرية اجلبل بشكل 

يومي للوصول إلى اخلدمات الصحية والتعليمية.
من ( ٣ أجزاء  إلى  القطيع  مع  األسرة  في  الرجال  ينتقل 

املنطقة جيم في شمال الضفة الغربية بشكل موسمي 
الزوجات  وتبقى  الطبيعية.  املوارد  إلى  الوصول  أجل  من 
واألطفال في اجلبل طوال السنة املدرسية وميكن أن يزوروا 

املواقع الشمالية في أثناء العطل املدرسية.
تترك ( 4 ولكنها  دائم  بشكل  اجلبل  في  األسرة  تعيش  قد 

الريفية  البدوية  التجمعات  في  أقرباء  لدى  قطيعها 
اآلن  والتي أصبحت  أدوميم،  القريبة في فقاعة معاليه 

مستهدفة بالترحيل.

اثنتان من آليات التدبر والتكيف هذه تلزمان غالبية أسر اجلبل 
التي ال تزال تعمل مع املواشي، أو التي عادت مؤخراً للعمل مع 
املواشي، بالسكن في اجلبل بشكل جزئي فحسب ألنهم ال 
على سبل معيشتهم بشكل جماعي  احلفاظ  يستطيعون 
إذا بقوا يقيمون في هذه البيئة شبه احلضرية بشكل دائم. 
وهذه العودة إلى املناطق الريفية التي مت ترحيلهم منها في 
البداية تتناقض مع نوايا السلطات اإلسرائيلية التي تسعى 
واحد.  موقع  في  البدوية  للتجمعات  املركزي  التجميع  إلى 
وبالتالي فأولئك البدو الذين يغادرون اجلبل ويعودون إلى احلياة 
يد  والهدم على  الريفية يكونون على األخص عرضة لإلجالء 
السلطات اإلسرائيلية. إن استراتيجيات إدارة املواشي اآلخذة 
على  والقائمون  القطيع  يقيم  أن  تتطلب  حديثاً  بالتشكل 
يكفي  ما  إلى  الوصول  أجل  من  اجلبل  مجتمع  خارج  رعايته 
من املياه واملراعي. لذلك فإن منط احلياة هذا من شأنه أن يبقي 
اجملتمع معرضاً للخطر ويتطلب تكاليف لوجستية عالية من 
للتجارة. كما  املوجهة  واملنتجات  والرعاة  القطيع  نقل  حيث 
تستدعي هذه املمارسة تفتيت وحدة األسرة. وجتدر املالحظة 
تعيش في مجتمع  رعوية فقط  أسر  أن عشر  بشكل خاص 
اجلبل بشكل دائم اليوم. وغالبية الرجال الذين يعيشون هناك 
بشكل دائم لم يعودوا ميلكون قطعاناً وهم إما يعملون في 
املستوطنات اإلسرائيلية اجملاورة أو عاطلون عن العمل. لذلك 
اجلبل  لسكان  العامة  االجتماعية-االقتصادية  الصورة  فإن 
أناس  يعيشها  االستقرار  عدم  من  حالة  تعكس  الدائمني 
دون  عنهم  غريبة  بيئة  مع  التكيف  يحاولون  وهم  تقليديون 
أن يحصلوا على الدعم أو التوجيه الشامل. إن اجملتمع ال ميلك 
تخلي  فإن  وبالتالي  مستداماً،  اقتصادياً  أساساً  اآلن  حتى 
غالبية السكان الدائمني عن االقتصاد الرعوي قسراً قد أدى 

إلى عواقب اجتماعية شديدة الوطأة أيضاً.
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جرى  عندما  العمر  من  الثالثينات  أواخر  في  ماجد  أم  كانت 
أخرى  أسرة  إلى جنب مع 64  اجلبل جنباً  إلى  أسرتها  ترحيل 
وقامت   .١997 سنة  خالل  التهجير  من  األولى  املرحلة  في 
األخرى  املباني  بيتها مع جميع  بهدم  اإلسرائيلية  السلطات 
وحملت  الشتاء،  أيام  من  يوم  صباح  في  الريفي  جتمعها  في 
في  ووضعت  الرغابنة  تل  إلى  شاحنة  في  أسرتها  ممتلكات 
جانب  على  عشوائي  بشكل  نثرت  معدنية  شحن  حاويات 
دون  الستة  أطفالهما  مع  وزوجها،  ماجد  أم  وقامت  التل. 
سن الثانية عشرة من العمر، بنشر أغطية من النايلون على 
حاوية الشحن اجلديدة لصنع مأوى مؤقت، فأصبح هذا املأوى 
منزلهم ملدة سنتني ونصف السنة. وعندما لم تتمكن األسرة 
والقدرة  الكافي  املأوى  توفر  من احلفاظ على مواشيها لعدم 
اجلديد،  احلضري  شبه  املوقع  من  املراعي  إلى  الوصول  على 
باعوا نصف ماشيتهم بعد فترة وجيزة من ترحيلهم ونقلوا 
النصف املتبقي إلى جتمع بدوي قريب حيث وافق أقرباء لهم 
على احلفاظ على املاشية مقابل جميع األرباح املتأتية منها 
إلى أن تتمكن األسرة من استعادة القطيع. ولم يتمكن الزوج 
من العثور على عمل بديل، ولكن االبن األكبر ماجد البالغ من 
محلية  في مغسلة  نظامي  غير  عمالً  وجد  ١2 سنة  العمر 

للسيارات وسارع بترك املدرسة.

عندما متكن محامي التجمع من تأمني تعويض للمجموعة، 
جمعت أم ماجد وأسرتها هذا التعويض مع ما حصلوا عليه 
من بيع نصف املواشي وبنوا منزالً حجرياً من ثالث غرف نوم في 
موقع حاوية الشحن التي كانوا يقيمون فيها. وال زالت احلاوية 

دراسة الحالة رقم 3: 
م ماجد - امرأة في الخامسة والخمسين فقدت دورها كمديرة لإلنتاج الحيواني عند 

دخولها إلى قرية الجبل.

“إن االنتقال إلى منازل من الطوب يقيم الجدران بين الناس”. )أم ماجد(

الصدئة تقف حتى اآلن في ساحة املنزل وتستخدم للتخزين. 
وبدأت التجمعات العائلية األخرى التي مت تهجيرها إلى قرية 
اجلبل بالبناء على قطع األرض التي خصصت لهم حول منزل 
أم ماجد، ومنهم أسر لم تكن أم ماجد تعرفهم من قبل. وفيما 
هي تعمل على تنشئة أطفالها الصغار الست، فقد وجدت 
راحة في احلصول على ماء الصنابير وعلى الكهرباء في البيت 
اجلديد بعد أن أمضت سنوات في حاوية الشحن. وهكذا بعد 
أن أعفتها األجهزة املنزلية من مسؤولياتها الريفية السابقة، 
مثل جتميع احلطب وإحضار املاء من البئر وغسل املالبس باليد، 
وبعد أن لم تعد لديها ماشية ترعاها، لم يعد لديها أي سبب 
غير  جيران  وجود  أن  كما  يومي.  بشكل  اجلديد  بيتها  ملغادرة 
معروفني قد جعل اخلروج من البيت لزيارة أفراد العائلة املمتدة 
لالستخدامات  حتدياً  ميثل  اجلبل  قرية  في  أخرى  أماكن  في 
البدويات. النساء  تتبعها  التي  التقليدية  املكانية 

على  ترْبِت  اآلن،  العمر  من  اخلمسني  جتاوزت  التي  ماجد،  أم 
وتقول:  الريفية،  حياتها  مستذكرة  ملنزلها  احلجرية  اجلدران 
الناس”.  بني  اجلدران  يقيم  الطوب  منازل من  إلى  االنتقال  “إن 
مفتوحاً  بيتها  كان  الصغير  العائلي  التجمع  في  فهناك 
باملسؤوليات  للتشارك  يأتون  الذين  الزائرين  ألقربائها  دائماً 
بتدبير  سناً  األكبر  بناتها  فتقوم  اليوم،  أما  اليومية.  واملهام 
أمور األسرة في البيت في اجلبل، فيما جتلس هي أمام شاشة 
التلفاز وتأكل األطعمة غير الصحية التي حتضرها األسرة من 
البقاالت في العيزرية. وهي لم تقم عالقات مع جاراتها حتى 
ملشكلة  الطبي  للعالج  احلاجة  عند  إال  البيت  تغادر  وال  اآلن 
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أو عند وجود مناسبة  التي تعاني منها،  العني  إعتام عدسة 
أم ماجد  املمتدة. كما جتلس  العائلة  أفراد  أو مأمت ألحد  زفاف 
على شرفة منزلها احلجري لدقائق قليلة كل يوم لكي تتنشق 

بعض الهواء النقي. 

ماجد،  أم  أسرة  غرار  على  أسر،  هناك   :3 رقم  احلالة  دراسة 
تخلت كلياً عن ماشيتها أو تركتها لدى الغير دون أن تستفيد 
من ريعها عندما وصلت إلى قرية اجلبل، ولكن كالً من الرجال 
مؤخراً  فيه  البدو  تركيز  جرى  الذي  اجملتمع  هذا  في  والنساء 
أصبحوا يعانون من مستويات عالية من البطالة. فمع فقدان 
إدارة  في  النساء  خلبرات  قيمة  ثمة  تعود  ال  للقطيع،  األسرة 
نظام اإلنتاج الرعوي، وتتحول وظيفة النساء االقتصادية في 
األسرة بني ليلة وضحاها من الدور اإلنتاجي باألساس إلى دور 
التقليدي  الدور  في  اجلذري  التحول  هذا  وبسبب  استهالكي. 
الذي كانت تقوم به النساء في املواقع الريفية املتفرقة، فإن 
النساء كن األكثر حاجة للتكيف بعد الترحيل إلى قرية اجلبل. 
الترحيل  خالل  مواشيها  عن  للتخلي  اضطرت  التي  واألسر 
العيش  توفير لقمة  الرجال في  على  أصبحت معتمدة كلياً 
املساهمة  عن  كلياً  النساء  وتوقفت  احلضري،  اجملتمع  في 
اجلبل،  إلى  الترحيل  مجرى  في  أنه،  ذلك  يعني  االقتصادية. 
التجمعات  في  وتزوجن  ولدن  اللواتي  النساء  من  خسر جيل 
الريفية واجباتهن احملورية التي رسمت لهن دورهن اخلاص في 
بأنهن  اجلبل  في  النساء  هؤالء  من  العديدات  وتفيد  األسرة. 
يشعرن بفقدان أهميتهن منذ الترحيل، وأصبحن يتبعن أمناط 
حياة خاملة ويالحظن زيادة في الوزن وما يرافق ذلك من أمراض 

مثل السكري وأمراض القلب.

على الرغم من التغير في مساهمة املرأة في اقتصاد األسرة، 
تبقى مكانتها محفوظة في اجملتمع البدوي في مجتمع اجلبل. 
من الواضح أن دخول األجهزة املنزلية مثل األفران والثالجات 
من  اجلميع، قد سهل كثيراً  به  رحب  الذي  األمر  والغساالت، 
البدويات  النساء  تتبعه  الذي كانت  اجملهد  البدني  احلياة  منط 
في التجمعات الريفية التقليدية. فبعد أن توقفت النساء عن 
حلب املواشي وصنع منتجات األلبان وتسويقها وجمع املياه 

أصبحن  النار،  على  والطهي  باليد  املالبس  وغسل  واحلطب 
املسؤوليات  تعد  لم  إذ  الفراغ  وقت  من  جداً  الكثير  يجدن 
تشكل العامل املركزي الذي يشغل وقت املرأة. مثل هذا الوقت 
دخل  إدرار  في  التقليدية  غير  اجملتمعات  في  استثماره  ميكن 
بديل أو في األنشطة الترفيهية، إال أن أياً من هذين املفهومني 
ال يعتبر مناسباً حالياً للنساء البدويات األكبر سناً اللواتي ال 
تزال تركيبتهن االجتماعية تتحدد باملفاهيم التقليدية طاملا 
أن ما مضى من وقت بعد الترحيل لم يتعّد جيالً واحداً بعد. إن 
سرعة التغيير الفجائية وطبيعته املفروضة من اخلارج، عندما 
مسار  في  الدخول  على  البدو  الفلسطينيون  الالجئون  أُكِره 
في  العرفية  للمعايير  تسمح  لم  االجتماعي،  التحول  من 
هذه التجمعات التقليدية بأن تتكيف مع الواقع االجتماعي 

واملكاني واالقتصادي اجلديد.

إن حرية أم ماجد في احلركة، كامرأة بدوية آتية من مجتمع 
األسري  لإلنتاج  كمديرة  بواجباتها  مباشرة  ترتبط  تقليدي، 
وقتها  أن يشغل  يفترض  الذي  هو  العمل  هذا  ألن  واحليواني، 
في  ألسرتها  السابق  الوضع  كان  وقد  الطبيعي.  الوضع  في 
الواجبات  التشارك في  الريفي يشجع على  العائلي  التجمع 
إلى  جنباً  يعيشون  كانوا  الذين  التجمع  أفراد  بني  اجلماعية 
جنب في بيئة اجتماعية تفاعلية، وكانوا يقومون معاً مبهام 
رعاية األطفال والواجبات املنزلية واألنشطة االقتصادية داخل 
احلدود اجلغرافية للتجمع. وبزوال هذه الواجبات التقليدية، ال 
يصبح التنقل خارج البيت ضرورياً بانتظام ألن مفهوم التنقل 
األمر  بواجبات معينة لم يكتسب بعد صفة  يرتبط  الذي ال 
وعيش  اجلبل  إلى  القدوم  مع  القبلي.  العرف  في  الطبيعي 
بعيدة  وأحياناً  منفصلة  سكنية  وحدات  في  النووية  األسر 
تنفذ  اليومية  املسؤوليات  تعد  لم  املباشرين،  األقرباء  عن 
بالتشارك وبدأ احلس اجملتمعي يزول. وعلى الفور تقلصت حدود 
مفهومهن  ألن  اجلديد  اجملتمع  في  للنساء  بالنسبة  احلركة 
للتنقل واحلركة كان يرتبط تقليدياً باألمن االجتماعي ضمن 
التجمع العائلي. بل ميكن أن تكون عواقب االنتقال من جتمع 
عائلي إلى موقع مكتظ سكانياً أكثر شدة بالنسبة للنساء 

األصغر سناً.
 



الجبل: دراسة عن ترحيل الالجئين الفلسطينيين البدو | 31 الجبل: دراسة عن ترحيل الالجئين الفلسطينيين البدو | 31  30 |



الجبل: دراسة عن ترحيل الالجئين الفلسطينيين البدو | 33 | 32  

بالرغم من إمتام العديد من الطالبات تعليمهم إال أن نسبة البطالة 
بني النساء في منطقة "اجلبل" مرتفعة

والديها  مع  وتعيش  عاماً  عشر  تسعة  العمر  من  نوال  تبلغ 
وأربع أخوة وأخوات يصغرنها سناً في منزل في اجلهة اجلنوبية 
للبلدية.  التابع  القمامة  على مكب  يطل  اجلبل  من  الغربية 
جاءت هي وأسرتها إلى اجلبل ضمن املرحلة الثانية، وانتقلوا 
إلى بيتهم اجلديد بشكل نهائي في سنة 2000 عندما كان 
باعت  اجلبل،  إلى  لالنتقال  وحتضيراً  سنني.  سبع  نوال  عمر 
اجلبل متخلية عن كل أشكال  إلى  وجاءت  األسرة مواشيها 
الدخل التقليدية. كان لدى والد نوال في األصل وظيفة بدوام 
جزئي كجنائني في مستوطنة معاليه أدوميم، ثم أصبحت 
العمل اإلسرائيلية  نال حقوق  أن  ذاتها كاملة بعد  الوظيفة 
خاص.  محام  من  قانوني  تدخل  أعقاب  في   20١١ سنة  في 
ومع مجيء نوال إلى اجلبل، مت تسجيلها في مدرسة أساسية 
في العيزرية وكانت تذهب إلى هناك مشياً على األقدام كل 
مع  صداقات  نوال  عقدت  البداية.  في  أمها  مبرافقة  صباح، 
فراغها  وقت  وقضت  مدرستها  في  احملليني  العيزرية  أطفال 
في بيوت األسر احلضرية غير الالجئة وفي محيطها، وكذلك 
في اجلبل. وفيما بعد، عندما مت بناء مدرسة خاصة بالبدو في 

دراسة الحالة رقم 4:
نوال - امرأة شابة متعلمة ومتعطلة عن العمل وغير ميالة إلى الزواج.

“هنا في الجبل، تفرض أعرافنا البدوية صعوبات على تنقل الفتيات في القرية. فلدينا اآلن الكثير 
من الجيران، وهم ليسوا من عائالتنا. لم يكن األمر هكذا في تجمعاتنا القديمة، حيث كانت 

الفتيات يستطعن التزاور وتبادل المساعدة في عمل المنزل. كنا نزور النساء المسنات ونؤانسهن. 
ولم نعد اآلن نرى الفتيات يفعلن هذا. واآلن نرى الكثير من النساء المضطرات للسير في الشارع 

مرتديات البرقع. لم يكن هذا شائعًا قبل أن نأتي إلى الجبل”. )نوال(

اجلبل، انتقلت نوال إلى هناك الستكمال تعليمها. عندما لم 
يعد هناك من سبب يجعل نوال تذهب إلى العيزرية بشكل 
اتصاالتها  وفقدت  الفور  على  الفتاة  عالم  تقلص  يومي، 
على  بقوة  نوال  ركزت  البدو.  غير  من  صديقاتها  غالبية  مع 
دراستها وترفعت من صف إلى آخر، فيما كانت تخطط لبناء 
مستقبل لها في القطاع اخلاص. وفي االمتحانات املدرسية 
النهائية حصلت نوال على معدل ٨4% وأثنت عليها املدرسة 
بسبب سجلها األكادميي املرتفع على الدوام. ولكن في الوقت 
بني  بني  قد  اجلدار  كان  املدرسي،  تعليمها  فيه  أنهت  الذي 
إلى سوق  الوصول  من  عملياً  نوال  ليحرم  والقدس،  ديس  أبو 
كانت  القدس.  عاصمتها  في  األخرى  اجملاالت  وجميع  العمل 
فرص العمل شحيحة في العيزرية وأبو ديس واضطرت نوال 
للبقاء في البيت معظم وقتها. واآلن تبلغ نوال ١9 سنة من 
العمر وهي مؤهلة للزواج ولكنها غير ميالة له حتى ال تضطر 
ملغادرة بيت أسرتها وقضاء وقتها وحيدة في بيت فارغ، فيما 
يومي. كما  البحث عن عمل بشكل  أو  للعمل  زوجها  يخرج 
أن األمومة ستغلق أمامها آفاق العمل، والذي ال يزال يسيطر 
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النساء  منها  تعاني  التي  االجتماعية  العزلة  إن  بشدة. 
السياق  مع  صارخ  بشكل  تتناقض  اجلبل  قرية  في  الشابات 

االجتماعي النابض باحلياة في حياتهن الريفية السابقة.

تزداد هذه العزلة االجتماعية تفاقماً بسبب التصميم املكاني 
لقرية اجلبل التي ال تتوافق مع حماية خصوصية النساء. ففي 
الثقافة البدوية، كلما كان املوقع مكتظاً بالسكان، تكون ثمة 
وينعكس  واحترامها.  النساء  خصوصية  حلماية  أكبر  حاجة 
هذا األمر مباشرة في اجملتمعات التقليدية في التوزيع املكاني 
تكون  ال  املثال،  سبيل  على  العائلي.  التجمع  ضمن  للمباني 
موجودة  الريفية  البدوية  التجمعات  في  السكنية  الوحدات 
وعندما  العامة،  ملرور  كمسارات  املستخدمة  املناطق  في 
يحتاج املرء للعبور عن منزل ما فسيمر في العادة من خلف 
املبنى وليس من أمامه حتى يحافظ على العرف السائد في 
على  فهو  للجبل  املدني  التخطيط  أما  اخلصوصية.  احترام 
العكس مصمم بشكل دائري وجميع الطرقات تتشابك في 
الواقع  في  مير  العامة  مرور  مسار  أن  يعني  مما  واحدة،  حلقة 
خصوصية  احترام  على  القدرة  غياب  إن  منزل.  كل  أمام  من 
النساء عند استخدام األماكن العامة في اجلبل يحصر حدود 
األماكن “اآلمنة” للمرأة في اجلدران األربعة ملنزلها، وليس في 
احلدود اجلغرافية جملتمعها كما كان احلال سابقاً. ومن منطق 
عند  عام  بشكل  الفلسطينيني  الالجئني  جتارب  إلى  اإلشارة 
انتقالهم للسكن في مخيمات األونروا في أواخر األربعينيات 
من القرن املاضي، فإن الالجئني الفلسطينيني الساكنني في 

اجلبل كثيراً ما يشيرون إلى قريتهم باسم “اخمليم”.

وكما هو احلال في الغالب في ديناميكيات مخيمات الالجئني 
االجتماعية  والتركيبة  السكانية  الكثافة  تؤثر  االعتيادية، 
لسكان اجلبل على كل من الرجال والنساء في القرية. فدمج 

على آمالها. لذلك فهي تظل في البيت، تؤدي األعمال املنزلية 
وتساعد أمها في االعتناء بأشقائها وشقيقاتها. وقلما تخرج 

من البيت، إذ ال يوجد سبب رسمي يدفعها للخروج.

بالنسبة  الوضع  تعكس  نوال  حكاية  إن   :4 احلالة  دراسة 
فقد  يتزوجن.  أن  قبل  اجلبل  في  والشابات  الفتيات  لغالبية 
يتفوقن  أن  السالمات  عشيرة  فتيات  بني  اآلن  شائعاً  أصبح 
أكادميياً على الفتيان في مدرسة اجلبل، ولكن عند االنتهاء من 
والفتيات مستويات  الفتيان  يواجه كل من  الثانوية  املدرسة 
عالية من البطالة. ومبا أن إدارة املواشي لم تعد ممكنة إال لعشر 
أسر من سكان اجلبل تقريباً، فلم يعد لدى الذين يتركون مقاعد 
الدراسة أدوار تقليدية يقومون بها في أعمال األسرة. قد يجد 
نظامي  غير  عمل  على  للعثور  أكبر  فرصاً  الذكور  الشبان 
ومؤقت )انظر دراسة احلالة رقم 5(، ولكن خيارات النساء تظل 
مقيدة بقدر أكبر ويقدر اجمللس القروي أن أقل من عشر نساء 
من بني أكثر من 200 امرأة في عمر مؤهل للعمل من سكان 
اجلبل يعملن في وظائف بدوام كامل، وغالباً في دور معلمات.

من مشاريع  عدداً  والتنموية  اإلنسانية  الهيئات  أدخلت  لقد 
للنساء  بديلة  لتقدمي فرص عمل  التقليدية  اليدوية  األعمال 
التسويق  حتديات  أن  إال  اجلبل،  في  املاشية  ميلكن  ال  اللواتي 
مستداماً  حالً  املفهوم  هذا  يصبح  ولم  كأداءـ  عقبة  بقيت 
حتى اآلن. لذلك فإن الشابات املتعلمات بقني جميعهن تقريباً 
يفتقرن  أنهن  إلى جانب  بدون فرصة للحصول على وظيفة، 
التي ميكن أن تتيح لهن االلتقاء معاً كمجموعة.  لألنشطة 
من جانب آخر، تتحدث النساء في اجلبل بشغف عن برنامج 
التشغيل املؤقت الذي تديره األونروا، ويعطني أهمية للجانب 
اخلاصة  الدخل  إدرار  إلى مشاريع  انضمامهن  في  االجتماعي 
يحتجنه  الذي  املالي  العائد  كأهمية  ذاته  بالقدر  بالنساء 
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في  الذكور  بني  املدرسي  التسرب  نسبة 
منطقة "اجلبل" مرتفعة.

عشر جتمعات منفصلة معاً ال يفرض التحديات أمام القواعد 
العرفية في استخدام النساء للمكان فحسب، بل ويزيد أيضاً 
إمكانية ظهور توترات اجتماعية بني التجمعات العائلية التي 
األخرى  عن  كل  واضحة  مسافة  على  تعيش  تقليدياً  كانت 
إن  واالقتصادي.  االجتماعي  انسجامها  احلفاظ على  أجل  من 
مستويات التوتر االجتماعي في اجلبل مرتفعة بقدر ملموس 
القرية.  في  العاملة  واملنظمات  السكان  يقوله  ما  حسب 
واإلحباط  البدوية  األعراف  وحتدي  البطالة  ذكر  عادة  ويتم 
بسبب الفقر كعوامل أساسية تساهم في شحن االضطراب 
االجتماعي. إن أحد التدخالت الرئيسية التي توظفها اآلليات 
التقليدية حلل النزاعات بني التجمعات العائلية البدوية يتمثل 

في تنظيم استخدام املساحات. ويعتبر إخراج أسرة شخص ما 
وإبعاد خيمته عن املوقع املثير للتنافر أو اخلالف طريقة مقبولة 
التوترات املباشرة ودعوة  ومطبقة في أحيان كثيرة لتخفيف 
طرفي اخلالف للتفاوض من أجل التوصل إلى حل. ومن الواضح 
أنه ليس من املمكن تطبيق ذلك في قرية اجلبل، فال ميكن أن 
يحمل املرء بيته وينقله بعيداً عن جار يسبب له املتاعب. إن 
القرية تكشف عن نفسها في  املرتفع في  التوتر  نتائج هذا 
بعض اجلوانب السلوكية للجيل األصغر سناً، وخاصة الشبان 
الذكور الذين يخشى العديد من أهاليهم أن يكون مستقبلهم 

كئيباً، سواًء من الناحية االجتماعية أم االقتصادية.

أحمد شاب في التاسعة عشرة من العمر يعيش مع أسرته 
قريباً من مركز قرية اجلبل. وكان قد ولد في البركسات التي 
أبو  الريفي  البدوي  التجمع  من  بالقرب  أسرته  فيها  أقامت 
ليعطي  عمره  من  العاشرة  في  املدرسة  أحمد  وترك  صوان، 
الوالد  إذ كان  الرعي،  وقته كله في مساعدة والده في مهام 
يعاني من اعتالل في الصحة. عندما اضطرت األسرة للتخلي 
فقدت  اجلبل،  إلى  واالنتقال   2007 سنة  في  مواشيها  عن 
والدته دورها املساهم في اقتصاد األسرة وأصبح أحمد املعيل 
أن  والده سوءاً، خاصة  ازدادت صحة  أن  الرئيسي لألسرة بعد 
كان  بالعمل.  لهم  يسمح  ال  وشقيقاته  أشقائه  عمر  صغر 
عمر أحمد ١4 سنة وقتئذ ولم يكن قد أكمل تعليمه، مما عنى 

دراسة الحالة رقم 5:
أحمد - شاب غير متعلم يعيل أسرته من خالل عمل مؤقت وعرضي في بيئات حضرية.

“المدرسة تمنحك شهادة، ولكن البطالة مرتفعة حتى بين الخريجين. والشهادة ال تطعم 
أسرتك هذه األيام”. )أحمد(

أن ليس لديه من خيار آخر سوى فرص العمل املؤقت والعرضي. 
وقد جنح أحمد، خالل السنوات اخلمس املاضية، وبصفته املعيل 
الرئيسي لألسرة، في بناء نظام للدخل مكون من فرص العمل 
التجارب  من  واسع  نطاق  خلوض  اضطره  مما  النظامي،  غير 

اخملتلفة.

باجلل  املثقل  بشعره  نحيفاً  طويالً  شاباً  أحمد  يبدو  واليوم، 
التجارية،  العالمة  ذات  اجللدية  وسترته  الساهمة  ونظرته 
آخر. فبعد  تبدو وكأنها كانت في عالم  الرعي  أيام  أن  ويقول 
وكل  التل  جوانب  على  يلتقون سابقاً  الرعاة  الفتيان  كان  أن 
منهم معه قطيعه ليتبارزوا متباهني ببراعتهم في مهارات 
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حياة الصحراء، أصبح الفتيان في اجلبل يتنافسون فيما بينهم 
في استخدام تصفيفات الشعر والتباهي باملال واملوضة وإتقان 
التي  االحتكاكات  عن  أحمد  يتحدث  احلضرية.  احلياة  شؤون 
احملليني  ديس  وأبو  العيزرية  شباب  مع  البداية  في  تقع  كانت 
غير  االقتصادية  بنظمهم  التشارك  في  ميانعون  كانوا  الذين 
سعياً  املنطقة  إلى  الوافدين  البدو  الشباب  مع  النظامية 
لالنضمام إلى النظم ذاتها. واآلن، توسعت مهارات أحمد إلى 
ما هو أبعد من إدارة القطيع، لتشمل جمع املعادن، وتوزيع اخلبز، 
الشوارع،  في  الدعائية  املواد  وتوزيع  اجلزارة،  متاجر  وتنظيف 
أن  ومع  احلدائق.  لتنسيق  شركة  لدى  شاقة  بأعمال  والقيام 

دخله غير مضمون، إال أنه يوفر الغذاء واألدوية ألسرته. 

دراسة احلالة رقم 5: تتيح بيئة املدينة فرصة عمل غير نظامي 
لألطفال والشباب الذين لم يكونوا يساهمون باملال في اقتصاد 
إلى  ترحيلهم  قبل  الريفية  جتمعاتهم  في  تقليدياً  األسرة 
اجلبل. وهذه اإلمكانية لكسب املال في سن مبكرة تبدو جذابة 
الوصول  على  قدرتهم  وبسبب  اجلبل،  في  للشبان  بالنسبة 
إلى عجلة  ينضمون  ما  كثيراً  أنهم  احلضرية جند  البيئة  إلى 
االقتصاد قبل األوان. ومع أن هؤالء األطفال العاملني يضعون 
نسبة من مكتسباتهم من العمل العرضي في يد رب األسرة 
أولوياتهم  لديهم  أن  إال  أسرتهم،  اقتصاد  في  كمساهمة 
اجلبل  في  لتلبيتها  يسعون  والتي  بهم  اخلاصة  االجتماعية 
حيث  ديس،  وأبو  العيزرية  في  احمليطة  احلضرية  املناطق  وفي 
دوراً كبيراً في ذلك. فالعديد من الشبان في أسر  املال  يلعب 
السالمات في اجلبل يتحمسون لتذوق طعم النفوذ االجتماعي 
فيتسربون  اقتصادية،  وظيفة  على  احلصول  عن  يتولد  الذي 
مهارة  تتطلب  ال  وظائف  في  عمل  عن  للبحث  املدرسة  من 
ولكسب أجور غير مسجلة رسمياً في البلدات الفلسطينية 

واملستوطنات اإلسرائيلية اجملاورة. 

عندما  أطفالهم  على  عميق  بقلق  اجلبل  في  األهالي  يشعر 
بصورة  وينخرطون  تعليمهم  استكمال  في  األطفال  يخفق 
متزايدة في رفقة شباب من املواقع احلضرية يعيشون في بيئة 
من الفقر معرضني خملاطر اخملدرات واجلرمية، حسب قول األهالي. 

وعندما يعاني اآلباء من البطالة تتناقص قدرتهم على إقناع 
أبنائهم بأن حياتهم االقتصادية ستكون مختلفة إذا أكملوا 
تعليمهم. وغالباً ما يبرر الشبان التسرب من الدراسة مبكراً 
بحجة أنهم حتى إذا حصوا على مؤهالت عالية، فلن يتمكنوا 
من العثور على وظائف أفضل من تلك التي تتاح لهم وهم في 

فترة املراهقة والشباب.

تعليمهم،  إكمال  قبل  املدارس  من  الشبان  يتسرب  عندما 
ما  وكثيراً  متدنية  مكانة  ذات  أعمال  عن  للبحث  يضطرون 
أحد  يتمثل  وعرضية.  مؤقتة  حلول  بقبول  ملزمني  يكونون 
النفايات  مكب  في  اجلبل  في  للشباب  بالنسبة  احللول  هذه 
التابع لبلدية القدس واملوجود على احلدود اجلنوبية جملتمعهم. 
اإلسرائيلية  النفايات  من  طن   700 من  أكثر  املكب  يستقبل 
والفلسطينية كل يوم، مما يسبب مصدر قلق عميق لصحة 
املهمشني  الشبان  لصحة  األخص  وعلى  احملليني  السكان 
املنقبني عن كنوز في النفايات والذين يستخدمونها كمصدر 
العام  اجملتمع  من  شاباً   05١ أن  إلى  التقديرات  تشير  للدخل. 
في العيزرية وأبو ديس يعملون اليوم بشكل غير نظامي في 
صناعة تنافسية تعتمد على جمع اخلردوات املعدنية وغيرها 
 ٣0 من  وأكثر  النفايات،  مكب  من  للتدوير  القابلة  املواد  من 
منهم أطفال وشباب بدو من قرية عرب اجلهالني. ويفاد بأنهم 
يؤّمنون وصولهم إلى املكب عن طريق رشوة احلراس األمنيني 
ما  ببيع  يقومون  ثم  املوقع.  الذين يشرفون على  اإلسرائيليني 
يلتقطون من خردوات معدنية بالوزن إلى جامعي املعادن في 

بلدة العيزرية اجملاورة.

من  القريب  اجلبل  قرية  موقع  بخصوص  البائسة  واملفارقة 
لطرح  املوقع  استخدام  أن  في  تكمن  البلدي  النفايات  مكب 
وال  فقط.  املرخصة  املركبات  في  بصرامة  ينحصر  القمامة 
يوجد في مجتمع اجلبل أي نظام شامل جلمع النفايات وبالتالي 
األسر  تقوم  لذا  املرخصة.  املركبات  فهم ال ميلكون مثل هذه 
البدوية بحرق نفاياتهم املنزلية خارج منازلهم في القرية مبا 
يقع  الذي  املكب  إلى  نفاياتهم  مركبة حلمل  ميلكون  ال  أنهم 

على مسافة تقل عن 500 متر. 
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دراسة الحالة رقم 6:
أبو نمر - معلم كان يعيش على التل الذي تحول إلى قرية “الجبل” من قبل أن تجري 

عمليات الترحيل.

“نحن بدو بدمنا، ولسنا كذلك بناًء على توصيف وظيفي”. )أبو نمر(

اآلن قرية  الرغابنة – حيث توجد  تل  أبي منر في  عاشت أسرة 
اجلبل – منذ أعوام السبعينيات من القرن املاضي. وأسرته من 
إلى اجلبل، بل شهدوا  بني ١2 أسرة أصلية لم يتم ترحيلهم 
كيف تكّون مجتمع اجلبل من حولهم في أواخر التسعينيات.

كانت أسرة أبي منر، منذ أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، 
تعيش في تالل اخلليل التي اتخذوها مسكناً لهم في أعقاب 
نزوحهم عن أراضيهم القبلية في صحراء النقب. كان والد أبي 
منر شيخاً معروفاً، وفي أوائل السبعينيات استجاب إلى طلب 
والقدوم  إليهم  لالنضمام  رعايته  في  التي  األسر  بعض  من 
إلى محيط القدس ألنهم بحاجة إلى قيادته. لذا فقد انتقل 
الشيخ مع أسرته ومواشيه باجتاه الشمال وأنشأ بيتاً جديداً 
محيط  في  تتقلص  املراعي  بدأت  وعندما  الرغابنة.  تل  على 
بدأت  العسكرية،  واملناطق  املستوطنات  بناء  بسبب  القدس 
على  أبناءه  الشيخ  وشجع  تدريجياً  مواشيها  ببيع  األسرة 
تلقي التعليم العالي وبناء مسيرة مهنية. وعندما تخرج أبو 
منر من اجلامعة في أواخر الثمانينيات، عثر على وظيفة كمعلم 
للغة العربية وباعت األسرة ما تبقى لديها من ماشية. تزوج 
أبو منر وأنشأ بيته في خيمة بدوية تقليدية بجوار بيت والده 

في التجمع.

عندما بدأت عمليات نقل األسر البدوية إلى تل الرغابنة منذ 
سنة ١997، أدرك أبو منر وعائلته املمتدة املكونة من ١2 أسرة 

احلدوث في  على وشك  كبيراً  تغيراً  أن  املنطقة  منتشرة عبر 
موطن سكناهم الريفي. فاستغل أبو منر بعض املال املدخر من 
وظيفته في التعليم، وقام مع أسرته ببناء منزل بسيط من 
اللنّب مكون من غرفتي نوم في املوقع الذي كانت توجد خيمته 
فيه، وذلك بهدف حماية خصوصية األسرة في ظل تضاعف 
وعندما  وضحاها.  ليلة  بني  مرات  خمس  التل  سكان  عدد 
اتخذت خطوات قانونية لتأمني تعويضات لألسر الوافدة إلى 
املوقع، وقفت مجموعة األسر االثنتي عشرة املقيمة في املوقع 
كلياً  الصغير حتوالً  الريفي  األمر. فقد شهد جتمعهم  تراقب 
إلى قرية شبه حضرية ويجري تعويض جيرانهم اجلدد – والذين 
تكوين  أدى  لقد  واملال.  باألرض   – املمتدة  عائلتهم  من  ليسوا 
قرية اجلبل إلى تضرر أبي منر وأسرته بفقدان اخلصوصية وضياع 
البدو،  ترحيل  مع  املكان  استعمال  في  التقليدي  األسلوب 
ولكن السلطات لم تكن تعترف بذلك. أقامت اجملموعة دعاوى 
قضائية طلباً للتعويض، واستمرت الدعاوى لعدة سنوات إلى 
أن حتقق لهم ذلك في سنة 2007. واستخدم أبو منر املال لتحويل 
البنية  وأسس  حجري،  منزل  إلى  اللنّب  من  املصنوع  منزله 
التحتية من أجل إضافة طابق ثاٍن ألكبر أبنائه عندما يتزوج.

كلية  في  العربية  اللغة  تدريس  في  منر  أبو  يعمل  اليوم، 
إلى جانب  راتبه بشكل أساسي،  األسرة على  وتعتمد  قريبة 
مساهمة ابنيه األكبر سناً ببعض الدخل غير املنتظم. عندما 
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اندلعت االنتفاضة الثانية، فقد أبو منر تصريح العمل، كالعديد 
من  عانى  وبالتالي  القدس،  في  العاملني  الفلسطينيني  من 
البطالة، ومرت على األسرة أوقات عصيبة على مدار سنوات 
إلى أن متكن من العثور على وظيفة جديدة ال تتطلب املرور عبر 

نقاط التفتيش إلى القدس.

اآلن، أصبح أبناء أبي منر اخلمسة )ثالثة فتيان وفتاتان( إما في 
مرحلة الرشد املبكرة أو على وشك الدخول فيها. يعمل االبنان 
األكبر سناً بوظيفة جزئية في احلراسة في املنطقة الصناعية 
التباع خطى  يتوق  األسرة  في  األصغر  واالبن  أدوميم.  ميشور 
أخويه مبكراً بااللتحاق بسوق العمل ويتغيب عن املدرسة في 
بالقلق  والداه  ويشعر  مؤقت.  عمل  عن  للبحث  عديدة  مرات 
من أنه لن يتمكن من حتصيل درجات عالية مبا يكفي لاللتحاق 
باجلامعة وسيضطر للعمل مثل أخويه، معتمداً على ما يتوفر 

في املستوطنات من فرص عمل. 

درجة  ونالتا  والدهما،  خطى  باتباع  اهتمتا  فقد  االبنتان  أما 
املاجستير  درجة  إحداهما  نالت  فيما  كالهما  البكالوريوس 
ثابتة  وظيفة  على  للعثور  تكافحان  االثنتني  ولكنهما  أيضاً. 
وتعمالن اآلن إما تطوعاً أو في وظيفة معلمة بديلة في مدارس 
البطالة  تسبب  شاغر.  يوجد  حيثما  ومعاهدها  العيزرية 
اإلحباط للفتاتني اللتني تشعران أن ثمة فرصاً أوسع في مدن 
الضفة الغربية األكبر حجماً مثل رام اهلل وأريحا، ولكن تكلفة 
من  الكثير  السفر  ويستغرق  مرتفعة  تكون  قد  املواصالت 
الوقت. ولن يقبل الوالدان بتاتاً بنقاش إمكانية انتقال ابنتيهما 

الشابتني غير املتزوجتني للسكن بعيداً عن األسرة.

أسرة   ١2 بني  من  وأسرته  منر  أبو  كان   :6 رقم  احلالة  دراسة 
تعيش في األصل في جتمع عائلي واحد في املوقع الريفي تل 
قرية  مفهوم  اإلسرائيلية  السلطات  توجد  أن  قبل  الرغابنة 
اجلبل. رمبا ال تعكس حكايته وضع الغالبية في اجلبل، ولكنها 
متثل جتربة التجمع العائلي الصغير الذي أصبح عملياً اجملتمع 

املضيف للبدو املرحلني إليه. وما مييز أبا منر وأسرته عن اآلخرين 
البدوية  األسر  أنهم من ضمن حفنة من  هو  أيضاً  اجلبل  في 
التي اختارت التخلي عن رعي املاشية تدريجياً على مدار فترة 
ثالثني سنة في أعقاب االحتالل اإلسرائيلي سنة 769١، وقامت 
بوتيرتها اخلاصة باستبدال مصادر الدخل التقليدية بالتعليم 
وما يجلبه من وظائف في القطاعني العام واخلاص. ومع أنهم 
عانوا من تقلص حدودهم املكانية نتيجة تكوين قرية اجلبل، 
التي  أنهم لم يتعرضوا للصدمة االجتماعية-االقتصادية  إال 
مت  التي  البدوية  األسر  من  الساحقة  الغالبية  لها  تعرضت 
ترحيلها وأجبرت على التخلي عن سبل معيشتها التقليدية 

نتيجة الترحيل.

الذين استمروا في  أبا منر والقلة من سكان اجلبل اآلخرين  إن 
العمل في مهنهم الثابتة على مدار فترة حتول تل الرغابنة إلى 
قرية اجلبل يؤمنون بأنهم مدينون في أمنهم املالي للمهارات 
املعتاد  التي اكتسبوها في فترة الشباب. فعلى غير  البديلة 
االلتحاق  على  أهلهم  شجعهم  الوقت،  ذلك  في  البدو  لدى 
مصدراً  املواشي  إدارة  اتخاذ  عن  واالبتعاد  العالي  بالتعليم 
ذاته  املسار  الغالب  في  أطفالهم  اتبع  وقد  للدخل.  أساسياً 
وحصلوا على املؤهالت للدخول في سوق العمل على مستوى 

أعلى من غالبية األسر الرعوية التي جاءت إلى القرية.

لذا فإن تكوين قرية اجلبل لم يعرقل النظم االقتصادية لألسر 
العام  القطاعني  العمل في  التي كانت حينئذ منخرطة في 
اتخذت  قد  األسر  هذه  كانت  بعقود،  الترحيل  فقبل  واخلاص. 
قرارها باالنتقال تدريجياً بعيداً عن االقتصاد التقليدي وتنويع 
في  السكان  هؤالء  يزال  ال  ذلك،  مع  مهارات.  من  متتلكه  ما 
اجلبل يشعرون بالقلق من قدرة مجتمع القرية على االستمرار، 
بيئة  في  يعيشون  ولكنهم  الناجحة  األقلية  فهم يشكلون 
تعاني غالبيتها من البطالة وينمو فيها االضطراب االجتماعي 

بشكل متزايد.
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االستنتاجات

بشكل  الفلسطينيني  الالجئني  على خلفية محنة  الدراسة  لهذه  الرئيسية  األربعة  االستنتاجات  الثالث  اجلزء  يعرض 
عام. جتد الدراسة أن مجتمع اجلبل غير قابل لالستمرار ال اجتماعياً وال اقتصادياً، وتثبت أن ممارسة اإلقامة املزدوجة هي 
يديرون قطعان مواشيهم عن  يزالون  ال  الذين  فأولئك  اجلبل.  بالنسبة لسكان  فاعلية  األكثر  التدبر  استراتيجية  حالياً 
طريق مغادرة اجلبل والعيش في مناطق ريفية في مواسم معينة يكونون أقدر على صون كل من اقتصادهم التقليدي 
ونسيجهم االجتماعي باملقارنة مع أولئك الذين تخلوا عن تربية املاشية كلياً في وقت ترحيلهم. إال أن ممارسة اإلقامة 
املزدوجة تزيد حالة االنكشاف التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون البدو ألن عودتهم إلى األنحاء الريفية في املنطقة 
جيم تعرضهم من جديد خلطر الهدم اإلداري على يد السلطات اإلسرائيلية واملضايقات على يد املستوطنني. وواقع أن 
سكان اجلبل ميارسون اإلقامة املزدوجة بصورة متزايدة يدلل على فشل مفهوم اجلبل. يقترح التقرير، كبديل عن هذا املفهوم، 
أن يتم اإلصغاء إلى صوت البدو. ما تنادي به التجمعات البدوية في املنطقة جيم هو حتقيق تنمية ريفية مستدامة في 
النداء على اإلطالق  تراِع هذا  أن السلطات اإلسرائيلية لم  إال  الطبيعية.  املوارد  إلى  الراهنة وتأمني وصولهم  مواقعهم 

بالنسبة للتجمعات البدوية التي تقيم في مواقع تخصصها هذه السلطات للتوسع االستيطاني.

١.٣ محنة الالجئين

ذلك  في  مبا  الغربية  والضفة  غزة  احتالل قطاع  استمرار  مع 
دائم  حل  إلى  اآلن  حتى  التوصل  وعدم  الشرقية،  القدس 
البدو  الالجئني  محنة  فإن  الفلسطينيني،  الالجئني  ملشكلة 
العناصر  من  عدداً  تعكس  اجلبل  قرية  في  اجلهالني  عرب  من 
 ١94٨ سنة  منذ  الفلسطينيني  الالجئني  لتجربة  املشتركة 
العنف.  من  بكثير  أقل  بدرجة  يتصف  سياق  في  كان  وإن   –
من هذه العناصر: التهجير من أراضيهم التقليدية وسلبها 
هي وممتلكاتهم األخرى، وتركيز سكان ريفيني في الغالب في 
وتواصل  بالسكان،  مكتظة  حضرية  شبه  أو  حضرية  بيئات 
أعمال النفي والتهجير، وانحالل آليات صنع القرار التقليدية، 
واخلالفات على حقوق األرض والسكن وامللكية عندما تفرض 
السلطات اإلسرائيلية على الالجئني الفلسطينيني االستقرار 

ضد إرادتهم على أراٍض ميلكها فلسطينيون آخرون. يبني هذا 
التقرير أن العناصر التي عانى منها الالجئون الفلسطينيون 
تستمر  تزال  ال  خلت  سنة  ستني  من  أكثر  منذ  مرة  أول 
اإلسرائيلية  السلطات  وممارسات  لسياسات  كنتيجة  اليوم 
مخاتير  فإن  وبالفعل،  الدراسة.  هذه  مقدمة  في  املوضحة 
اجلبل يشيرون إلى إجالء عرب اجلهالني من األراضي في نطاق 
مستوطنة معاليه أدوميم وحولها وتهجيرهم إلى اجلبل بأنه 
“نكبتنا نحن املصغرة”. وما دامت قضية فلسطني بدون حل، 
فإن االستنتاجات املقترحة اآلن بخصوص الوضع الراهن لهذه 
في  البدو  أي   – الفلسطينيني  الالجئني  من  احملددة  اجملموعة 
املنطقة جيم – تنطلق من قاعدة املطالبة بالتوصل في نهاية 

األمر إلى حل عادل ودائم ملشكلة الالجئني الفلسطينيني.

٢.٣ قضية الجبل

إن هذا التقرير، في تركيزه على مجموعة بعينها من الالجئني 
تواجههم  التي  احملنة  وعلى  البدو،  الالجئني  الفلسطينيني، 
في املنطقة جيم في الضفة الغربية حيث يواجه اآلالف اآلن 
خطر التهجير من مساكنهم وجتمعاتهم، يلفت األنظار إلى 

جتارب 05١ أسرة الجئة بدوية مت ترحيلهم حتى اآلن.

من  الصغيرة  العائلية  التجمعات  هذه  ترحيل  يجري  أن  قبل 
االجتماعية- تركيبتهم  كانت  اجلهالني،  السالمات  عرب 
رعوية شبه متنقلة  بكونهم مجموعات  تتسم  االقتصادية 
وكان منط حياتهم يتشكل وفقاً لسبل معيشتهم إلى حد 
كسائر  البدو،  الفلسطينيون  الالجئون  عانى  وفيما  بعيد. 

نتيجة  أراضيهم  من  نزعهم  من  الفلسطينيني،  الالجئني 
الضفة  إلى  مجيئهم  عند  أنهم  إال   ،١94٨ سنة  الصراع 
واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  يختبروا  لم  الغربية 
في  إيواؤهم  جرى  الذين  أولئك  لها  تعرض  التي  املتعددة 
الالجئون  انقسم  ذلك،  من  بدالً  املكتظة.  الالجئني  مخيمات 
البدو في جتمعات عائلية صغيرة وانتشروا في أنحاء مختلفة 
من الضفة الغربية مع قطعانهم من أجل أن يحافظوا على 
اجلبل  مجتمع  تكوين  كان  فقد  لذلك  املتنقل.  حياتهم  منط 
مبثابة أول جتربة مع التجميع املركزي في موقع شبه حضري 
في تاريخ الالجئني الفلسطينيني من عرب اجلهالني. فعندما 
ازدادت صعوبة األوضاع بالنسبة لسكان املنطقة جيم نتيجة 
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السياسات واملمارسات اإلسرائيلية في األرض احملتلة، حافظت 
الغالبية العظمى من التجمعات الريفية لعرب اجلهالني على 
مزدوج  اقتصاد  في  االنخراط  خالل  من  االجتماعية  هياكلها 
)االقتصاد الرعوي التقليدي مسنوداً بالعمل العرضي واملؤقت 
في املستوطنات اإلسرائيلية والبلدات الفلسطينية احمللية(، 
واقتصادية  اجتماعية  أدوار  وجود  النمط  هذا  واستدعى 
واضحة لكل من الرجال والنساء. أما اليوم، مير أفراد السالمات 
التكيف  يحاولون  وهم  السريع  التحول  من  مبرحلة  اجلهالني 

جميع  عاشها  التي  احملنة  يعكس  نحو  على  اجلبل،  بيئة  مع 
الالجئني الفلسطينيني الريفيني عند دخولهم بيئة اخمليمات 
احلضرية في أوائل أعوام اخلمسينيات من القرن املاضي؛ وقد 
نزعهم  جرى  عندما  إرادتهم  ضد  التحول  هذا  عليهم  فرض 
والتجاري  االقتصادي  عاملهم  في  القاعدية  “العناصر  من 
التي  االستنتاجات  من  عدد  عرض  أدناه  يتم  واالجتماعي”.٣7 
مبكوم  جمعية  بني  املشتركة  الدراسة  هذه  من  بوضوح  تبرز 

واألونروا والتي تفحصت حياة البدو الراهنة في قرية اجلبل.

٣.٣ مجتمع الجبل غير قادر على االستمرار اجتماعيًا

التجميع املركزي جلماعات رعوية متفرقة في موقع واحد  إن 
جملتمع  القسرية  والبيئة  التناقض.  عن  تعبير  ذاته  بحد  هو 
التي  الالجئني  ببيئة مخيمات  التي يشبهها السكان  اجلبل، 
الفلسطينيني في اخلمسينيات من  األونروا لالجئني  أقامتها 
على  البدو  رفضه  مكاني  مفهوم  عن  عبارة  املاضي،  القرن 
واليوم، ال يوجد ما يدل على حدوث  تنفيذه.  الفور حتى قبل 
قادر  مستوى  على  اجلبل  في  اقتصادي  أو  اجتماعي  اندماج 
على االستمرار. قد يكون من شأن الترحيل إلى بيئة مدروسة 
الهدم  من  ويحمي  املعيشة  مستوى  من  يحسن  أن  بعناية 
ويقرّب السكان من اخلدمات ويزيد الفرص االقتصادية املتاحة 
لهم، إال أن الضرر الذي حلق باجلوهر األساسي لنسيج البدو 
في  يؤخذ  لم  اجلبل  قرية  إلى  ترحيلهم  نتيجة  االجتماعي 
املتحقق.  النجاح  مدى  لقياس  املعايير  حتديد  عند  االعتبار 
نعم، إن األسر تتكيف مع اجلوانب العملية للحياة في اجلبل، 
ولكن هذا ليس مقياساً لنجاح املشروع، بل هو مقياس لقدرة 

اإلنسان على التحمل والصمود.

إن دمج جماعات عائلية منفصلة في مكان واحد ضد إرادتهم 
فجأة  إذ  املكاني؛  باألمن  اجملتمع  إحساس  الفور  على  ميحو 
عقود  بواسطة  وتشكلت  بنيت  التي  احلركة  دهاليز  تختفي 
من القوانني االجتماعية ويختفي احلراك االقتصادي التقليدي 
أن  باملالحظة  اجلدير  من  الريفي.  العائلي  جتمعه  في  للمرء 
سكان اجلبل ال يشكلون مجتمعاً واحداً بشكل تقليدي، بل 
قوانني  عالقاتهم  منفصلة حتكم  عائلية  هم عشر جتمعات 
اجتماعية صارمة، مبا في ذلك تقييد حرية حركة النساء في 
ميثل  وهذا  جتمعهن.  عن  مختلف  جتمع  من  رجال  وجود  حال 
آخر لتجارب الالجئني الفلسطينيني عند دخولهم  انعكاساً 
املاضي،  القرن  من  اخلمسينيات  أوائل  في  األونروا  مخيمات 
املكاني  باألمن  احلس  النساء،  وخاصة  السكان،  يفقد  حيث 
خالل عقود الزمن التي قد تلزم من أجل شق دهاليز جديدة في 
البيئة االجتماعية ذات الكثافة السكانية في مجتمع اجلبل. 
هذا النقص في االستقرار يتجسد بشكل رمزي في املالمح 
مراحل  في  منازل  تشغله  تل  اليوم:  اجلبل  لقرية  البنيوية 
معبدة،  غير  أو  جزئياً  معبدة  وطرق  التشييد،  من  متفاوتة 
ووصالت مرجتلة )وإن كانت قانونية( بالكهرباء واملياه في أغلب 

األماكن، وقرب شديد من مكب النفايات البلدي الذي تنبعث 
منه غازات خطيرة ورائحة كريهة للغاية وسحب من الدخان 

األسود غالباً نتيجة االحتراق السطحي التلقائي.

شخص،   ١,500 من  أكثر  اجلبل  مجتمع  يضم  الورق،  على 
ولكن الشوارع تكون في أغلب األحيان خالية كلياً. ملاذا؟ لم 
كثافة  في  يعيشوا  أن  اجلبل  إلى  املرحلني  للبدو  معتاداً  يكن 
شديدة  مقربة  على  منهم  كل  يكون  أن  وبالتالي  سكانية 
الوضع  هذا  أدى  وقد  جتمعه،  عن  مختلف  عائلي  جتمع  من 
اجملتمع.  في  النساء  حركة  على  قيود  فرض  إلى  الفور  على 
اجملتمعية  املباني  استخدام  يتم  وفيما  ذلك،  إلى  باإلضافة 
اجلماعي  باالستخدام  احلس  يسود  فال  متفاوتة،  بدرجات 
لألماكن العامة في اجلبل ألن هذا املفهوم يكون في الغالب 
عشرات  إن  ذلك،  على  عالوة  الريفية.  التجمعات  عن  غريباً 
األسر “املقيمة” تظل غائبة عن اجلبل بشكل موسمي أو دائم 
الريفية.  املناطق  الرعوي في  االقتصاد  االنخراط في  أجل  من 
تديرها  أسر  من  الغالب  في  يتكونون  الدائمون  والسكان 
النساء فيما يعيش األزواج واألبناء األكبر سناً لفترات طويلة 
من السنة في املواقع الريفية لرعاية مواشي األسرة، وهؤالء 
السكان يبقون في الغالب بعيداً عن األعني داخل مساكنهم. 
إن العزلة االجتماعية في اجلبل، سواًء كما جرت اإلشارة إليها 
النسيج  مع  بشكل صارخ  تتناقض  أو كما متت مالحظتها، 
االجتماعي النابض باحلياة للتجمعات العائلية الريفية للبدو 
اآلن، حيث  اجلبل  قرية  تبعد سوى حلظات عن موقع  والتي ال 
انسجامها  على  وحتافظ  املزدوج  اقتصادها  في  األسر  تعمل 
االجتماعي. أثناء تنفيذ البحث في التجمعات الريفية احمليطة 
الباحثني  أنظار  على  األسر  أرباب  من  العديد  عرض  باجلبل، 
مفاتيح املنازل التي بنوها في اجلبل بعد الترحيل. هذه املنازل 
ظلت موصدة األبواب دون أثاث ودون ساكنني. وقد فسر الناس 
في  يعيشوا  أن  يستطيعون  ال  أسرهم  أفراد  بأن  الوضع  هذا 

اجلبل احلياة التي يختارونها بأنفسهم.

االجتماعي  االستقرار  عدم  يسبب  آخر  مكاني  عنصر  ثمة 
املالكون  أبو ديس، وهم  الدائر مع سكان  النزاع  في اجلبل هو 
التقليديون لألرض التي مت تخصيصها لقرية اجلبل بواسطة 
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السلطات اإلسرائيلية. مرة أخرى، هذا األمر يعكس االحتكاك 
الذين  والفلسطينيني  الوافدين  الفلسطينيني  الالجئني  بني 
فترة  أثناء  وغزة  الغربية  للضفة  األصليني  السكان  كانوا 
اضطروا  والذين   ،١94٨ سنة  قبل  فلسطني  على  االنتداب 
الستضافة هؤالء الوافدين. ويفيد عرب اجلهالني بأن االحتكاك 
أبو  ومجتمع  البدو  الفلسطينيني  الالجئني  بني  املتواصل 
أراضيه منذ سنة ١997  ديس املضيف الذي مت ترحيلهم إلى 
بني  األمن  بانعدام  دائم  حس  إيجاد  في  يساهم  بعدها  وما 
التعرض  اجلبل من  أّمن سكان  الترحيل قد  أن  يفترض  البدو. 

اإلسرائيلية،  السلطات  يد  على  والطرد  التهجير  من  ملزيد 
يزالون  أفراد عرب السالمات اجلهالني يعتقدون أنهم ال  أن  إال 
املستقبل ألن سكان  التهجير في  املزيد من  معرضني خملاطر 
اجلبل  بأرض  باملطالبة  تاريخياً  حقاً  ميلكون  الذين  ديس  أبو 
فالالجئون  لذا  أرضهم.  الستعادة  التدابير  يتخذوا  أن  ميكن 
أمراً  هناك  وجودهم  يعتبرون  اجلبل  في  البدو  الفلسطينيون 
األمن  بانعدام  الدائم  شعورهم  يعكس  الواقع  وهذا  مؤقتاً، 
عليهم  فرض  الذي  املكان  مبلكية  شعور  تبلور  دون  ويحول 

السكن فيه قسراً.

٤.٣ مجتمع الجبل غير قادر على االستمرار اقتصاديًا

عند النظر عبر عدسة االقتصاد، يتضح أن دفعات التعويض 
طرف  من  اجلبل  إلى  الوافدة  السالمات  ألسر  أعطيت  التي 
الفلسطينية  والسلطة  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  من  كل 
قد استثمرت في الغالب في تشييد املنازل على األرض التي 
قبل  مواشيها  عديدة  أسر  باعت  وقد  أسرة.  لكل  خصصت 
االنتقال، وأنفقوا العائد في استكمال أعمال البناء، وبالتالي 
فقدوا الدخل الذي كان يدره االقتصاد التقليدي )وفقدوا معه 
مبواشيهم  احتفظوا  آخرون  ثمة  اجلنسني(.  بني  األدوار  توزيع 
في املواقع الريفية املهددة باإلجالء أو الهدم من جانب اإلدارة 
املدنية اإلسرائيلية وواصلوا االستفادة من اقتصادهم املزدوج، 
أفراد  ويبحث  املاشية  برعاية  األسرة  أفراد  بعض  يقوم  حيث 
سواًء  احمللية،  احلضرية  املراكز  في  العمل  فرص  عن  آخرون 
األسر  لدى  املالي  الوضع  كان  اإلسرائيلية.  أو  الفلسطينية 
الوافدة متبايناً وقت الترحيل، إال أنهم جميعاً بدون استثناء 
واجهوا واقعاً لم يسبق أن اختبروه من قبل: فتكلفة العيش 
ولكن  كوخ.  في  العيش  تكلفة  من  بكثير  أعلى  منزل  في 
على  تقليدياً  اعتمد  جملتمع  املتاحة  املنتظم  العمل  خيارات 
رعي املاشية وميلك مستويات منخفضة نسبياً من التعليم 
كانت وال تزال قليلة. لذا فقد أصبح من املعتاد في اجلبل في 
الرجال في متوسط  أن جتلس مجموعات من  الصباح  أوقات 
مع  التحية  متبادلني  منازلهم،  خارج  بقاع ظليلة  في  العمر 
حتى  إليه.  يذهبون  عمالً  ميلكون  ال  أيضاً  هم  والذين  املارين، 
في  العاملون  البدو  يظل  يعثرون على عمل،  للذين  بالنسبة 
على  الغالب  في  موجودين  الغربية  الضفة  أنحاء  مختلف 
إلى  العمل، يشغلون وظائف متدنية ال حتتاج  هوامش سوق 
البدو من  عمال مهرة. وهكذا واجه الالجئون الفلسطينيون 
عرب السالمات اجلهالني مستوى جديداً من الصعوبات املالية 
بسبب التكاليف املنزلية اإلضافية املفاجئة بعد أن تخلوا في 
غالبيتهم عن اقتصادهم التقليدي عند مجيئهم إلى اجلبل.

إن األعمال التي يعمل فيها رجال قرية اجلبل الذين توقفوا عن 
االحتفاظ باملاشية غالباً ما تكون عرضية ومؤقتة وباملياومة، 
فيما أن الذين يعملون في وظائف كاملة هم غالباً عمال في 
واملنطقة  أدوميم  معاليه  وخاصة  اإلسرائيلية،  املستوطنات 

الصناعية في ميشور أدوميم. إن االعتماد في فرص العمل على 
املستوطنات يساهم في زيادة الهشاشة االقتصادية للعاملني 
الفلسطينيني إذ يجعل أمنهم الوظيفي معتمداً على ظرف 
الستكمال  حالياً  املعلقة  فاخلطط  التقلب.  سريع  سياسي 
بناء اجلدار على مساره اخملطط له بني اجلبل ومعاليه أدوميم 
أمنية مشددة  البدو حتت طائلة فحوص  أن تضع  من شأنها 
عملهم. أماكن  إلى  للوصول  سعيهم  عند  يومي  وبشكل 

الفتيان  يدفع  مما  البديلة،  اخليارات  من  القليل  هناك 
خاصة  عرضي  دخل  مصادر  بناء  إلى  اجلبل  في  والشبان 
محلياً  تشكلت  التي  الصناعات  هذه  إحدى  تتمثل  بهم. 
البلدي  النفايات  مكب  من  املعدنية  اخلردوات  جمع  في 
وهذا  العيزرية.  في  احملليني  للتجار  بيعها  ثم  ومن  القريب، 
وسالمة  صحة  على  الواضحة  اخملاطر  من  يخلو  ال  النشاط 
اليومي  للتماس  يضطرون  أنهم  إذ  فيه  املنخرطني  الشبان 
عنها  يعرف  بيئة  في  اخلام  واجملاري  السامة  الغازات  مع 
منتظمة.٣٨ بصورة  والسطحي  الداخلي  لالحتراق  تعرضها 

وعند النظر عبر عدسة التعليم، جند أن معدالت تسرب الذكور 
من املدرسة مرتفعة في قرية اجلبل، حيث يفيد الطلبة بقلة 
األهالي عن قلقهم  الثانوي. ويعبر  احلوافز إلكمال تعليمهم 
ويفيدون بأنه من الصعب حتفيز أطفالهم الذين يرون كم هي 
عالية مستويات البطالة في أوساط سكان اجلبل الذين أنهوا 
يتطلب  ال  البسيط  املأجور  العمل  أن  ويالحظون  تعليمهم، 
للعمل  كبيرة  آفاق  توجد  ال  أنه  ويدركون  تعليمية،  مؤهالت 
في مهن متقدمة بالنسبة لالجئني البدو املهمشني.٣9  ومع 
الذكور،  من  أعلى  تعليمي  مستوى  على  يحصلن  اإلناث  أن 
البطالة  من  يعانني  تقريباً  اجلبل  في  النساء  جميع  أن  إال 
اللواتي  الدراسة  في  املتميزات  من  ضئيل  عدد  باستثناء 
احمللية.  املدارس  في  معلمات  وظيفة  في  الغالب  في  يعملن 
مهارة  تتطلب  التي  الوظائف  على  عالية  منافسة  ثمة  إذ 
في االقتصاد الفلسطيني، فيما أن الثقافة احمللية ال تشجع 
اإلسرائيلية. املستوطنات  في  البحث عن عمل  النساء على 
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في ظل هذا الواقع، يبدو األفق االقتصادي جملتمع اجلبل احلالي 
تأثير  اشتداد  مع  الفقر  مستويات  ترتفع  أن  ويتوقع  كئيباً، 
العوامل السياسية الناشئة. ويتحدث السكان بقلق بالغ عن 

نية السلطات اإلسرائيلية توسيع قرية اجلبل من أجل ترحيل 
أسر بدوية إضافية إلى املوقع ذاته، ويقولون أن من شأن ذلك 

أن يعجل في انزالقهم املشترك نحو الفقر.

٥.٣ اإلقامة المزدوجة: الخيار األنجع حاليًا

الترحيل على األسر اخملتلفة بسبب تعدد وتعقد  أثر  يختلف 
واجهت  التي  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  التحديات 
ذلك  أن  ببساطة  القول  وميكن  التغيير.  عملية  خالل  البدو 
قطعانها  عن  سابقاً  الرعوية  األسر  تخّلي  مبدى  يتحدد 
أسر  هناك  املثال،  سبيل  فعلى  للترحيل.  مباشرة  كنتيجة 
إلى  االنتقال  أثناء  مواشيها  عن  كلياً  التخلي  إلى  اضطرت 
اجلبل ولم جتد سوى القليل من االستراتيجيات البديلة إلدرار 
بسبب  الترحيل  تأثيرات  أشد  من  عانت  األسر  وهذه  الدخل، 
خسارتها الفورية )والقسرية( للنظام االجتماعي-االقتصادي 
أسر  باملقابل، هناك  الريفية.  تديره في جتمعاتها  الذي كانت 
احتفظت بقطيعها كله أو بجزء منه أثناء الترحيل وأنشأت 
املاشية، وهذه األسر كانت درجة  استراتيجيات جديدة إلدارة 
انقطاعها عن واقعها االجتماعي واالقتصادي أقل أثناء عملية 
الترحيل. باختصار، متكنت هذه األسر من االحتفاظ بقدر أكبر 
من التحكم بنسق وطبيعة التغيير الذي طرأ على تقاليدها.
ولكن من بني عشرات األسر التي احتفظت ببعض مواشيها 
فقط  أسر  عشر  تعيش  اجلبل،  إلى  نقلها  مت  عندما  كلها  أو 
معدالت  بتكييف  قاموا  حيث  اآلن،  دائم  بشكل  هناك 
املائية في  االحتفاظ بالقطعان مع مدى توفر املراعي واملوارد 
اجلوار القريب. أما الباقون، فبسبب عدم القدرة على الوصول 
إلى  جنباً  القدس  محيط  في  الكافية  الطبيعية  املوارد  إلى 
جنب مع عدم توفر املتسع في قرية اجلبل لالحتفاظ باحلظائر 
التغيب  إلى  يضطرون  املكثف،  التعليف  أساليب  وتطبيق 
عن القرية لفترات زمنية طويلة في السنة، بحيث يطبقون 
نظام إقامة مزدوج يتيح لهم أفضل استغالل لفوائد كل من 
ال  الرعوية،  األسر  لهذه  بالنسبة  والريفية.  احلضرية  البيئة 
يعتبر اجلبل مكاناً مناسباً لإلقامة الدائمة ألنه ال ميكّنهم من 
بالهياكل االجتماعية  التقليدي واالحتفاظ  اتباع اقتصادهم 
التي يختارونها ألنفسهم. إن األسر التي حتافظ على اإلقامة 

كمركز  اجلبل  تستخدم  معاً  الريفية  املواقع  وفي  اجلبل  في 
للخدمات، فيما تعتبر أن مكان إقامتها الرئيسي هو املواقع 
الريفية التي تقيم فيها في اجلزء األعظم من السنة. بالتالي 
يستفاد من اجلبل في احلصول على اخلدمات فحسب، وميكن 
في  األماكن  مختلف  من  نسبية  بسهولة  إليه  الوصول 

املساحة اجلغرافية الصغيرة للضفة الغربية.

لم  اليوم  اجلبل  في  الدائمني  الساكنني  أن  بالذكر  اجلدير  من 
يكونوا جميعاً معتمدين على املواشي قبل سنة ١997. وفي 
القرية  في  موجودين  اجلبل  سكان  جميع  ليس  األمر،  واقع 
بسبب تهجيرهم إليها، إذ كانت ١2 أسرة تعيش في أماكن 
متفرقة من التل قبل أن تختاره السلطات اإلسرائيلية كموقع 
للترحيل. بالنسبة لهذه األسر االثنتي عشرة – وأغلبهم من 
جماعة الهرش – كانت جتربة الترحيل مختلفة أيضاً وجديرة 
رعاية  عن  تخلت  األسر  هذه  من  كبير  فجزء  بالتوضيح. 
املاشية تدريجياً قبل عقود من الترحيل واقتربت في سكناها 
في  والعمل  العالي  بالتعليم  لاللتحاق  احلضرية  املراكز  من 
اخلاصة  بوتيرتهم  اختاروا،  الذين  فهم  النظامي.  القطاع 
وبتوجههم اخلاص، أن يشرعوا في عملية حتول عن التقاليد 
املعتمدة على املاشية، ولكنهم احتفظوا بالبنية االجتماعية 
البدوية القائمة على القرابة. إال أن تدفق أكثر من 00١ أسرة 
إلى التل الذي يقطنونه تكفل بتدمير قدرة جتمعهم العائلي 
املثال،  سبيل  على  التقليدية.  بالطريقة  االستمرار  على 
تضررت نساء الهرش، اللواتي لم يتعرضن للترحيل مباشرة، 
بالطريقة ذاتها كما هو حال النساء الريفيات الوافدات عندما 
مت فجأة اختصار املسافات بني أسر السالمات الغريبة بعضها 
عن بعض. إال أن اقتصاد الهرش لم يتأثر مباشرة بالترحيل، إذ 
كان أغلبهم في األصل ذوي طبيعة حضرية وغير معتمدين 

على رعاية املاشية.

٦.٣ التنمية الريفية المستدامة كممارسة رشيدة – التحكم بوتيرة 
التغيير

ألسر  بالنسبة  محدد  خطر  على  املزدوجة  اإلقامة  تنطوي 
السالمات املهجرة، إذ أن األسر التي تعود من اجلبل إلى املواقع 
أو الهدم على  الريفية تصبح مرة أخرى عرضة خلطر اإلجالء 
املزدوجة  اإلقامة  أن  مع  بالتالي،  اإلسرائيلية.  السلطات  يد 

واألعراف  التقليدية  االقتصاد  أنشطة  صيانة  على  تساعد 
الدائم  األمن  من  الكافي  القدر  توفر  ال  أنها  إال  االجتماعية، 
املواقع  إلى  يرجعون  عندما  أنهم  كما  تتبعها،  التي  لألسر 
متدنية  مساكن  في  للعيش  للعودة  يضطرون  الريفية، 
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أعمدة الدخان تتصاعد من مكب 
النفايات املالصق ملنطقة اجلبل

املعايير تفتقر إلى البنية التحتية األساسية، إلى جانب أنهم 
يتعرضون من جديد لتهديدات من اإلدارة املدنية اإلسرائيلية 

بهدم مساكنهم بحجة عدم احلصول على تراخيص بناء.

يفيد سكان اجلبل بشكل حصري بأن اجلوانب العملية إلدارة 
بساطة  أكثر  أصبحت  قد  يومي  بشكل  املنزلية  الشؤون 
بكثير نتيجة الترحيل. إن أحداً ال يشكك في أن العيش في 
املتطلبات  تخفيف  في  كثيراً  يساعد  حتتية  بنية  ذات  منازل 
إدارة  في  املنخرطني  للبدو  بالنسبة  اجملِهدة  اليومية  البدنية 
األدوات  يستخدمون  اجلبل  في  فالبدو  املنزلية.  الشؤون 
والتبريد،  املالبس  وغسل  الطهي  في  املنزلية  واألجهزة 
ويوجد في كل منزل حّمام ومرحاض واحد على األقل. هناك 
مستويات  حتسن  األساسية  التحتية  البنية  بأن  عاملي  إقرار 
املعيشة بقدر ملموس وأنه من املمكن متاماً إقامة مثل هذه 
باستخدام  القائمة  الريفية  التجمعات  في  التحتية  البنية 
األسر  وبإمكان  بيئياً.  ومستدامة  األثر  منخفضة  أساليب 
البدوية الريفية، إن مت ربطهم بشكل قانوني بشبكات املياه 

والكهرباء، أن يستعملوا الغساالت والثالجات واملواقد واإلنارة 
الداخلية، متاماً مثل سكان اجلبل. إن نهج التنمية الريفية من 
ووجهة  بوتيرة  بأنفسهم  التحكم  في  البدو  يدعم  أن  شأنه 
تنميتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بدالً من أن يتم 
إجالؤهم من منازلهم ونقلهم إلى مواقع مركزية حتتوي على 
البنية التحتية في مواقع محددة سلفاً وال متلك األسر فيها 

أية ملكية للتنمية اخلاصة بهم.

الريفية يستدعي تكلفة مالية  التنمية  املبني على  إن احلل 
للجهات  بالنسبة  االستدامة  على  قدرة  أكثر  ويكون  أقل 
ذلك  ومع  االحتالل.  سلطة  ذلك  في  مبا  باملسؤولية،  امللزمة 
هذا  باقتراح  مطلقاً  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  تقم  فلم 
اخملصصة  الغربية  الضفة  مناطق  في  البدو  على  احلل 
للبدو  املستدامة  الريفية  التنمية  إن  االستيطاني.  للتوسع 
هم  فيما  اليوم  به  يطالبون  ما  هي  العائلية  جتمعاتهم  في 
يتهددون بالترحيل إلى مواقع مركزية. إنهم يشعرون بخوف 

عميق من أن تتكرر مبادرة اجلبل معهم.
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خاتمة

تطبقها  التي  الهيكلي  والتخطيط  التنظيم  سياسة  إن 
قدرة  تقيـّـد  جيم  املنطقة  في  اإلسرائيلية  السلطات 
 %70 على  للبناء  رخص  بطلب  التقدم  على  الفلسطينيني 
بناء  رخص  إصدار  يتم  فيما  جيم،  املنطقة  في  األراضي  من 
ذاتها.  املنطقة  في  إسرائيلي  مستوطن  ألف   ٣50 حلوالي 
فعندما رفضت السلطات اإلسرائيلية االستجابة للمطالبة 
يكن  لم  الريفية،  مواقعهم  في  للبدو  املستدامة  بالتنمية 
حتتية  بنية  إقامة  اجلهالني  السالمات  عرب  باستطاعة 
من  أسابيع  خالل  ولكن  الريفية.  جتمعاتهم  في  أساسية 
عملية الترحيل األولى في سنة ١997، انطلقت عملية بناء 
املوقع  نفس  في  أدوميم  معاليه  مستوطنة  في   ”06“ احلي 

الذي مت طرد البدو منه بالضبط.

نتائج   20١٣ سنة  في  اإلسرائيلية  السلطات  تنتظر  وفيما 
دراسة بيئية لتحديد مدى إمكانية توسيع قرية اجلبل باجتاه 
مكب النفايات البلدي من أجل ترحيل املزيد من أسر عشيرة 
اآلن  الغربية  الضفة  في  أخرى  مواقع  أصبحت  السالمات، 
تصبح  ألن  التمهيدي  التخطيط  من  متقدمة  مراحل  في 
في  أخرى  بدوية  ريفية  جتمعات  لترحيل  مواقع  أيضاً  هي 
املنطقة جيم. وبالتالي، فإن عملية ترحيل السكان احملميني 
عن  جيم  املنطقة  في  اإلسرائيلية  السلطات  تتبناها  التي 
مراجعة  إجراء  دون  تكرارها  يتم  اجلبل  قرية  تكوين  طريق 
شاملة للعملية بحد ذاتها أو للتأثير الذي تسببت به عملية 
حتى  البدو  الفلسطينيني  الالجئني  على  املركزي”  “التجميع 
اآلن. إذ يخضع اآلن موقعان جديدان في منطقة أريحا لفحص 
مجموعه  ملا  أولية  مخططات  طرح  يتم  أن  ويتوقع  موسع 
أريحا  محيط  في  النويعمة  منطقة  في  أرض  قطعة   ٨00

سنة  في  عليها  االعتراضات  باب  وفتح  العام  اجلمهور  أمام 
40.20١٣ وعلى الرغم من هذه املرحلة املتقدمة في تخطيط 
السلطات اإلسرائيلية ملستقبل اجملتمع الرعوي في املنطقة 
لنقل  املستهدفة  البدوية  التجمعات  غالبية  أن  إال  جيم، 
إقامتها إلى “القرية البدوية” املقترحة في منطقة النويعمة 
التقرير  )وقت كتابة  اآلن  املبادرة حتى  يتم إعالمها بهذه  لم 
في نيسان/إبريل 20١٣(. وسيكون عدد السكان الذي تقترحه 
أكثر  اجلديدة  البدوية”  “القرية  لهذه  اإلسرائيلية  السلطات 

من سكان اجلبل بأربعة أضعاف على األقل.

يشار إلى أن البدو الذين رفضوا التفاوض على شروط ترحيلهم 
في سنة ١997 و١99٨ قد مت إجالؤهم من جتمعاتهم بأمر من 
اإلسرائيلية  السلطات  أن  وفيما  القوة.  وباستعمال  احملكمة 
أيلول/ في  اإلسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  أبلغت  قد 

ترحيلهم  بخصوص  البدو  مع  املفاوضات  أن   20١2 سبتمبر 
الذي  ما  حول  مفتوحاً  السؤال  فسيظل  سلمية،  ستكون 
ستفعله هذه السلطات إذا رفض البدو مغادرة مساكنهم. 
منظمة  جناح  أعقاب  وفي   ،20١2 األول/ديسمبر  كانون  في 
مكانة  على  للحصول  مسعاها  في  الفلسطينية  التحرير 
املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  في  عضو  غير  مراقب  دولة 
خطط  في  ستتقدم  أنها  اإلسرائيلية  احلكومة  أعلنت 
جزئياً  املأهولة  األراضي  على   ”١ “شرق  االستيطاني  التوسع 
بالبدو. وبناًء على ما يشير إليه السجل التاريخي، فإن البناء 
معاليه  “فقاعة”  حول  اجلدار  بناء  واستكمال   ”١ “شرق  في 
الفلسطينية  التجمعات  جميع  ترحيل  سيتطلبان  أدوميم 

املتبقية من املنطقة.
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