رشور االحتالل بأشكالها املتعددة

تقرير من منطقة إطالق النار رقم  918يف جنوب جبل الخليل

أسبوع يف مغارات جنوب
جبل الخليل وتحديدا
يف املنطقة العسكرية
رقم  918حيث ال تتورع
الدولة عن التذرع بأي
حيلة بريوقراطية من أجل
طرد رعتة األغنام من
البدو الفلسطينيني من
بيوتهم .تقرير ميداين.

عب السكان عن رفضهم واستهجانهم لالدعاء بأنهم سكان
من خالل حديثنا معهم ّ
جدد .إبراهيم أبو جندية من خربة طوبا (الواقعة داخل منطقة إطالق النار لكنها
ليست ضمن التجمعات الثامنية املقرر هدمها) يلقب "املرصي" نسبة إىل جده الذي
تقول األسطورة التي يتناقلها السكان إنه أىت إىل املنطقة من مرص بعد أن قتل شخصني
يف مرص .أربعة أجيال ال يزال ينظر إليها عىل أنها جديدة يف املنطقة وسالالت عائلية
متواصلة عىل مدار مئات السنني .أما عيل عواد راعي األغنام البالغ من العمر 45
سنة فيعيش يف مغارة كان قد ولد عند مدخلها .وهكذا هو الحال يف كل مكان ،وكل
واحد من السكان يقول إن الشجرة التي كان جده يربط فيها جمله واملغارة التي كان
يعيش فيها أجداده.

مل نكد منيض أياما معدودة يف تالل الخليل الجنوبية ،حتى خيّم علينا الشعور بالحرية
وعدم اليقني الذي يعيشه سكان املنطقة .الساعة اآلن هي السادسة صباحا يف أحد
أيام شهر آب ،وقد ع ّم ضوء النهار املكان متاما .جيب عسكري إرسائييل يقف يف
الطريق املؤدي إىل تجمع الخيام ،والكهوف ،وحظائر األغنام ،واملساكن املصنوعة
من الزينكو واألخشاب ،واملشآت االسمنتية التي تشكل مجتمعة خربة أم الخري .عىل
الفور تبدأ التخمينات :هل يبحثون عن سارقي سيارات؟ أم أنها مجرد عملية فحص
روتينية لبطاقات الهوية؟ هل يحاول السكان الخروج أم ينتظرون حتى يغادر الجنود
املكان؟ هل ينذر وجود الجيب العسكري بقدوم مفتيش اإلدارة املدنية وبحوزتهم
أوامر هدم؟ أم أنهم يخططون لعملية عسكرية واسعة ملصادرة أحد املرافق العامة؟
هل سيهدمون البيت الذي بناه خريي الهذالني قبيل زواجه من نورا من خربة أم
الدرج املجاورة املقرر األسبوع املقبل؟ يف نهاية املطاف غادر الجيب العسكري املكان كال طريف النزاع يستشهدون بالدليل ذاته لتعزيز وجهة نظرهم وهو كتاب بعنوان
"الحياة يف مغارات جبل الخليل" الذي نرشه يعقوب حلكوك عام  1985وهو ينتمي
بعد  30دقيقة ومل يحدث أي يشء.
إىل املؤسسة األمنية اإلرسائيلية .بعد ان سمع عن سكان الكهوف عام  ،1977انتقل
كل يوم ينضوي عىل توترات خاصة به ،وكل جولة لرعي األغنام قد يتمخض عنها للعيش عندهم .يتحدث يف كتابه عن منط حياة سكان الكهوف ،وعن تركيبة العائالت،
مواجهة عنيفة مع املستوطنة أو البؤرة االستيطانية املجاورة ،وكلام خروج لجلب املاء والتوزيع الجغرايف ،وقد أورد يف الكتاب أسامء  6من الخرب املهددة حاليا بالهدم.
قد ينتهي مبخالفة سري قيمتها  1500شيكل ،وكل سفرة ملركبة عىل عىل الطريق الواقع الدولة بدورها تقتبس من الكتاب الفقرات التي تتحدث عن املساكن املتنقلة املؤقتة،
يف منطقة إطالق النار رقم  918ميكن أن تنتهي مبصادرة املركبة بحجة خرق القانون .فيام يقتبس املعارضون الفقرات التي تتحدث عن تاريخ السكان وتقاليدهم وأمناط
ويبقى السؤال األكرب :هل يقبل قضاة املحكمة العليا اإلرسائيلية االلتامس الذي قدّم حياتهم يف املنطقة.
للمحكمة نيابة عن  1000من سكان مثاين تجمعات تقع يف نطاق منطقة إطالق النار،
ويسمحوا لهم بالبقاء يف املنطقة ،أم أن الجيش سيأيت ويهدم البيوت ،ويطمر اآلبار من ميكث يف املنطقة ويتحدث إىل السكان يدرك أن الخالف ال يقترص عىل الحقائق
بل هو خالف ثقايف كذلك .املحامي الذي ميثل الدولة يف القضية ِىشق هيلامن ،والذي
والكهوف ،ويح ّمل األغنام يف شاحنات ويرسلها إىل يطا؟
يعيش يف حي بافيل أحد األحياء الراقية يف تل أبيب ،يع ّرف املسكن الدائم عىل أنه
شقة يشرتيها الشخص من مقاول بواسطة قرض وتكون إما مرهونة للبنك أو مسجلة
سكان مؤقتون بصورة دامئة
يف دائرة الطابو .أما يف جنوب جبل الخليل فنظام الحياة مختلف متاما ،فهم ينظرون
منطقة إطالق النار  918هي عامل مصغّر عن حرب االستنزاف التي تديرها الدولة إىل مدينة يطا عىل أنها األم ،والتنقل ما بني يطا وما بني الخرب هو منط الحياة السائد
مبساعدة املستوطنني يف جنوب جبل الخليل ،والهادفة إىل تقليص مساحة املنطقة بالنسبة للسكان .وعندما يقول أحدهم "إنني أعيش هنا طوال حيايت" فال يخطر
السكنية الخاصة بالفلسطينيني .يعيش  1300فلسطينيا ( 300منهم ال يواجهون خطر ببالهم أنه يوجد منط حياة آخر .ومن وجهة نظر الدولة فإن انتقال السكان من
اإلخالء) يف املنطقة بأكملها التي متتد من منحدرات جبل الخليل حتى وادي عراد .مساكنهم يف فصل الصيف يعني أنهم مل يعودوا مرتبطني باألرض.
يوجد يف املنطقة  12تجمعا سكانيا  8منها تواجه خطر الهدم ،غري أن هدم قرية
باكملها لن يكون لطيفا يف ظل وجود وسائل اإلعالم الرسيعة وشبكات التواصل ،مصدر املياه يبعد  15كيلومرتا
فالكامريات منترشة بكرثة يف املوقع الذي ال يكاد يخلو يوما من ممثلني عن منظامت
يقسم عيل عواد حياته بني موقعني يف منطقة إطالق النار .ولد عيل يف مغارة يف طوبا،
ّ
حقوق االنسان ومؤسسات االتحاد األورويب .تهدف السلطات اإلرسائيلية من حرب
االستنزاف إىل دفع السكان للبحث عن حياة أفضل يف مكان آخر ،وإذا مل تفلح يف ولكن نتيجة امتالكه قطيعا كبريا من األغنام –أكرث من  1000رأس – يسكن قسم من
ذلك فهي تسعى عىل أقل تقدير إىل تقليص مساحة السكن املخصصة لهم .مل ترتك أبناء عائلته يف الفخيت حيث يوجد هناك مراع لقسم من القطيع .جسمه نحيل،
الدولة حيلة بريوقراطية إالّ استخدمتها يف الضغط عىل السكان املحليني .منطقة إطالق ينام يف مغرة ويخرج كل صباح مع بزوغ الفجر لرعي قطيعه .وبعد الظهر يتوجه
النار هي قضية منفصلة لكنها جزء ال يتجزأ من السياق العام ملا يدور يف املنطقة عىل جراره الزراعي إىل منطقة التواين املجاورة لجلب املياه .لقد ضاق عيل ذرعا بهذا
الواقعة إىل الجنوب من مدينة الخليل .ورغم أن حالة من الفوىض تسود يف مناطق الحال ،فعندما يقول له البعض إن حياته جيدة يعرتض عىل الفور ويقول" :عمل شاق
يهودا والسامرة (التسمية اإلرسائيلية للضفة الغربية) إالّ أن قضية جنوب جبل الخليل بدون مردود مايل" .ورغم أن بيته يف طوبا غري مهدد بالهدمـ إالّ أن بيوت العائلة
تظل حالة خاصة أكرث من غريها ،فغالبية السكان هناك يعيشون يف املناطق املصنفة التي يف الفخيت مهددة بالهدم جميعها .يقول معربا عن خوفه" :هذه هي حيايت،
"ج" الخاضعة بالكامل لسيطرة النظام العسكري اإلرسائييل .سكان املنطقة من البدو يقولون لنا أن نذهب إىل يطا لكنني ال أستطيع أن أذهب إىل يطا فال يوجد مكان
والفالحني ليسوا منظمني سياسيا ،وال يهتمون بالسياسة األممية ،وغري مهيئني لخوض هناك ألغنامي .ولدت هنا ،وعشت هنا ،وأمضيت عمري كله يف مغارة ،لكنني أرغب
بالعيش يف بيت ،وال أستطيع بناء بيت خوفا من الجيش".
الرصاعات العامة.
الجوانب القانونية املتعلقة مبنطقة إطالق النار معقدة للغاية ،حيث تجري مداوالت
وجلسات يف املحاكم منذ  15عاما ،وملفات بلغت آالف الصفحات يف أرشيف املحاكم
(للمزيد شاهدوا املرفق أدناه) .ويف نهاية املطاف ترتكز املسألة القضائية حول السؤال
ما إذا كان الفلسطينيون هم الذين اقتحموا منطقة إطالق النار ،أم أن منطقة إطالق
النار هي التي اقتحمت مناطقهم .تدعي الدولة أن السكان إذا كانوا قد عاشوا يف
املنطقة يف املايض فقد سكنوا منازل متنقلة ،وهذا ال يعطيهم صفة "السكان الدامئني"
وبالتايل ال ميلكون حق االعرتاض عىل قرار الجيش بإعالن املنطقة منطقة إطالق
نار .أما السكان والذين ميثلهم كل من جمعية حقوق املواطن ،ومنظمة بتسيلم،
وحاخامات من أجل حقوق اإلنسان ،ومؤسسة تعايش ،فيدعون يعيشون عىل هذه
األرض جيال بعد جيل منذ مئات السنني.

كام يعاين عيل من التدريبات العسكرية الدائرة يف املنطقة .يقول" :استيقظت ذات يوم
وكانت طائراتهم املروحية هنا يف الخارج ،حيث يجرون تدريبات بالطائرات املروحية
التي تهبط ثم تقلع باستمرار ،ولو أن طائرة هبطت فوق حقل قمح فسوف تتسبب
الرياح التي تنبعث من مراوح الطائرة بإتالف الحقل بالكامل ".تقع طوبا بالقرب
من مستوطنة "حافات ماعون" والطريق املؤدي إىل التواين املجاورة مير بالقرب من
املستوطنة .الجيش اإلرسائييل أغلق الطريق ما جعل عيل يسافر مسافة  15كيلومرتا
بدل كيلومرتين اثنني لجلب املاء من التواين .يف الصباح تأيت دورية عسكرية إرسائيلية
ملرافقة الطلبة إىل املدرسة خشية تعرضهم العتداءات من قبل املستوطنني .كثريا ما
يتأخر وصول الجنود فيذهب األطفال إىل املدرسة مبرافقة النشطاء الدوليني الذين
يقيمون يف التواين ،ويف تلك الحاالت يخرج شبان من مستوطنة ماعون ويتحرشون
باألطفال ويهددونهم متاما كام يحدث يف كل مرة يقرتب الرعاة بقطعانهم من تلك

عيل عواد  ،خربة طوبا

املستوطنة" .لقد طعنوا شقيقي قبل سنة ونصف السنة" ،يقول عيل مضيفا إنه "يهرب
عندما يشاهد الشبان من مستوطنة ماعون ،وإن مناطق الرعي قد تقلصت بسبب
املستوطنة فأصبحت ال تكفي لألعداد الكبرية من األغنام التي مل يبق لها ما تأكله".
استوىل املستوطنون عىل حقل زيتون يعود ألبو جندية من طوبا أحد الجريان ،وهو
يعاين من فقر مدقع حتى مبفاهيم منطقة إطالق النار  ،918فهو يتنقل عىل حامر
ألنه ال ميلك من املال ما يشرتي به سيارة أو جرارا .يف عام  2000هدموا له منزلني
وحظرية أغنام ،ومنذ ذلك الوقت يعيش يف خيمة وقد صدر بحقها كام هو مفهوم أمر
هدم .ميلك حقوال زراعية يف منطقة أم زيتونة ولكن لقربها من مستوطنة ماعون ال
يستطيع حتى االقرتاب منها.
"الحياة صعبة للغاية" ،يقول أبو جندية موضحا أنه يعاين من "الجيش اإلرسائييل
ومن املستوطنني ،فالجيش يهدد بإبعادنا لثالثة أشهر إن ذهبنا إىل هناك مرة أخرى.
وعندما يذهب األطفال إىل املدرسة يقذفونهم بالحجارة .يف بعض األحيان يغادر
الجنود فيلقي املستوطنون الحجارة ،ويف أحني أخرى يتأخر الجيش فيضطر األطفال
إىل الذهاب بدونهم .والطريق طويل يبلغ كيلومرتين ميشونها مهام كانت أحوال
الطقس ".ورغم هذا كله يقول إنه لن يرحل عن طوبا مطلقا" .عندي  150رأسا من
الغنم ،فامذا عساين أفعل بها؟ هل أضعها يف بيت يف يطا؟" وهو ال يأمل أن تقدم له
السلطة الفلسطينية أية مساعدات" .موىس مخامرة رئيس بلدية يطا مل يأت إىل هنا
يف حياته ،إنهم ال يساعدوننا".

يف سيارة الجيب التي يقودها سامل

أما يف الصمريه فتسكن ثالث عائالت مكونة من  30نفرا ،يتوىل زمام األمور فيها
إسامعيل عواد .يدرس األوالد الكبار يف يطا ويبيتون هناك عند أقربائهم أبناء العشرية.
آل يذهب إسامعيل لزيارتهم إالّ يف نهاية األسبوع .ال يستطيع إسامعيل الوصول إىل
بعض مناطق الرعي يف األرايض التي ميلكها وذلك بسبب قربها من البؤرة االستيطانية
"متسفيه يئري" .يف فصل الشتاء املايض مل يتمكنوا من زراعة األرض وبالتايل ال يوجد
فيها ما تأكله األغنام .يقول إسامعيل" :جاء بعض املستوطنني إىل هنا وأخربوين أالّ
أقرتب ،وقالوا إنني إذا أتيت فسوف تندلع حرب .مل أعد أتصل بالرشطة ألنهم إما أن
ال يردوا عىل الهاتف ،وإما أن يردوا وال يحرضوا ،وإما أنهم ال يتكلمون اللغة العربية،
وبالتايل فال جدوى من االتصال".
ويف أم الخري املتاخمة ملنطقة إطالق النار تسكن عائلة الهذالني ،وهم من البدو
بخالف سكان يطا .بعد أن طُردوا من وادي عراد عام  ،1953اشرتوا أراض من أهايل
يطا واستقروا فيها .ويف مثانينيات القرن العرشين أقيمت بالقرب منهم خربة أم الخري.
ابن املنطقة عيد الهذالني يعترب حالة فريدة من نوعها فهو مل يدرس يف جامعة إالّ أنه
تعلم اللغتني العربية واالنجليزية بجهود ذاتية ،فأصبح يعرف العامل الكبري .إنه الوحيد
من بني سكان املنطقة الذي سافر إىل خارج البالد وتحديدا إىل لندن ،ولدى عودته
أقام احتفاال ال ينىس .حلمه أن يتمكن من التجوال دون الحاجة إىل بطاقة هوية.
"يف كل مرة يفحصون بطاقة هويتي يقولون إنك لست من سكان املنطقة فاذهب
إىل يطا ،ويحتجزونك عدة ساعات .عندما تخرج ال تدري إن كنت ستعود.شاهدت
يف العام املايض طائرة مروحية تهبط يف الحقل مثرية الغبار الذي أفسد الطعام الذي
يأكله الناس .وقبل سنة أتلفوا لنا قطعة أرض مزروعة بالبندورة .آل أشعر باألمان يف
حيايت ،فالبيت الذي كلفني بناؤه  30,000شيكل ،ومل أنته من سدود ديونه سوى هذا
العام ،أخىش أن يهدموه .لن يوافقوا لنا عىل املخطط الهيكيل الذي هو أمنية حيايت،
غري أننا قريبون جدا من مستوطنة "كرمل" وسيقولون لنا اختاروا مكانا صغريا بعيدا
عن هنا وارحلوا من املنطقة".

كان الحر شديدا ذات يوم ففررت من الشمس الحارقة بعد أن أقلني سامل أحد
سكان يطا الذي يعمل يف وزارة الزراعة الفلسطينية يف سيارة الجيب التي يقودها.
بدأ حديثه بالقول إنه ال يحب إرسائيل .عاش مرحلة املراهقة يف منطقة إطالق النار،
ويف عام  1999اقتحم الجيش اإلرسائييل املنطقة وهدم القرى ،وطرد كافة سكانها .منطقة أثرية ومنطقة تدريبات
بعد ذلك اندلعت االنتفاضة الثانية ،الجيش اإلرسائييل عن التدريبات العسكرية يف
املنطقة ،فعاد السكان إليها – غري أن األحداث املروعة ال تزال محفورة يف ذاكرة كل التضييق عىل السكان يأيت بأشكال متعددة ،فعىل سبيل املثال بدأت الرشطة مؤخرا
سكان املنطقة" .عندما داهمنا الجنود عام 1999رموا طعامنا ،ورضبوا والدي ،وال بتضييق الخناق عىل الصهاريج التي تنقل املياه من األنبوب الرئييس التابع لرشكة
أستطيع أن أنىس ذلك" ،يقول سامل .وبعد إخالئهم من مساكنهم انتقلت عائلة سامل "مكوروت" ومنه إىل يطا .توجد هناك محطة معتمدة لتعبئة املاء تقع بالقرب من
للعيش يف يطا ،وذهب وقتها للدراسة يف جامعة أبو ديس .مل يعد يحن إىل منط حياته الطريق الرئييس حيث يدفع أصحاب الصهاريج للسلطة الفلسطينية أربعة شواقل
القديم ،إالّ أن ذكريات اإلذالل ال تزال تتقد بداخله.
مقابل كل مرت مكعب من املاء ،ويرشف عىل تنظيم األدوار موظف من قبل السلطة
يجلس يف عريشة هناك .جاء يف الشهر املايض ضباط من اإلدارة املدنية وقالوا إن رشكة
يف نطاق عمله يتجول سامل بني قطعان األغنام فيجلب لها األدوية البيطرية املقدمة
"مكوروت" متنع تعبئة املياه قبل الساعة التاسعة صباحا ،وبعد الساعة الثالثة عرصا.
من السلطة الفلسطينية .وجهته هذه املرة هي خربة املجاز لتطعيم قطيع األغنام
وبعد ذلك تم متديد الفرتة التي يسمح فيها بتعبئة املياه لتصبح من الساعة السابعة
يعود ملحمد أبو عرام البالغ من العمر  60عاما ،ولديه مثانية أبناء .يعيش معه يف
صباح وحتى الخامسة عرصا .يف املقابل قررت الرشطة التضييق عىل أصحاب الصهاريج
الخربة  70شخصا .مصدر رزقه هو تربية األغنام وزراعة القمح .لكونه من مواليد
بأن تثقل كاهلهم بالغرامات .أحد السائقني التف مبركبته إىل اليسار خالفا لقانون
املنطقة يتذكر أبو عرام األحداث الناريخية املتسلسلة" .عام  1985طلبوا منا أن
السري فصادروا املركبة وأفرغوها من املاء ،وأخذوها إىل ساحة تودع فيها الشاحنات
نغادر" ،يقول أبو عرام ،ويضيف أنهم طردوا إىل منطقة الدقيقة ،ثم "اتفقنا مع
املصادرة يف أريحا .وسائق آخر أوقفته الرشطة ومل يكن يحمل معه أوراقه الثبوتية
املحامي (إلياس خوري) ليرتافع عنا ،وبعد ذلك سمحوا لنا بالعودة ،ويف عام 1999
فصادروا صهريجه رغم أنه اقرتح عليهم أن يحرض األوراق التي كان قد نسيها يف
طردونا مرة أخرى .إنني أخاف من الجيش اإلرسائييل ،وكيف للمرء أن ال يخاف وهم
شح املياه هو املشكلة األكرب يف جنوب جبل الخليل ،ويف ظل عدم وجود بنية
البيتّ .
يحملون البنادق .لكنني لن أرحل من هنا ،فليس عندي مكان آخر أنتقل إليه .كل ما
تحتية مناسبة تلجأ كل عائلة إىل وضع حلول مرتجلة كحفر أحواض لتخزين املياه ،أو
أريده هو أن أعيش هنا مع أغنامي".
وضع خزانات فوق األسطح ،أو جلب املاء بواسطة الصهاريج.

حلم املخطط هيكيل
الصفي وهي عبارة تجمع ملنشآت سكنية عىل سفح جبل
عىل مقربة من املجاز تقع
ّ
إىل جانب مجموعة من الكهوف التي نحتها كبري العائلة عبد الله عواد ابن الرابعة
والخمسني الذي أمىض سنني عمره كلها يف الكد والعمل .أنهكه التدخني حتى أصبح
يعاين ضيقا يف التنفس يف اآلونة األخرية .مييض نهاره مستفيئا بظل شجرة ،وقد أصبح
ال يعرف للخوف مكانا بعد ما آلت إليه أحواله" .إنني أتوكل عىل الله الكريم" ،يقول
وجل همه هو محاولة استيعاب ما يكتبه طبيبه ابن يطا بخط يده.
عبد الله ّ

ومن طرق التضييق األخرى مصادرة املركبات التي تسري يف حدود منطقة إطالق
النار  .918ورغم أن الطريق املؤدي إىل البؤرة االستيطانية "متسفيه أفيجيل" مير
عرب منطقة إطالق النار ،إالّ أن اإلدارة املدنية ال تأيت إليه .يف بعض األحيان ال يصادر
املفتشون السيارات ،ولكن يف هذا الشهر انضم املستوطنون إىل جهود التضييق
فأغلقوا الطريق املؤدي إىل جنبا بالحجارة بذريعة أن أحد سكان البؤرة االستيطانية
املجاورة رسقت سيارته .حرض أفراد الرشطة إىل املكان وطلبوا منهم االنرصاف ،وعندما
مل ينصاعوا لألوامر التقط أفراد الرشطة صورا للمستوطنني بواسطة الهاتف ومن ثم
غادروا املكان .بعد ذلك جاء جنود وأزالوا الحجارة عن الطريق ،وبعد أن غادر الجنود

لقاء الفالحني يف يطا  ،التنقل بني يطا والخربة أصبح إعتيادي
عاد املستوطنون وهكذا دواليك.

كالعقارب

تعد جنبا عاصمة منطقة إطالق النار ،فهي الخربة األكرب إذ يبلغ عدد سكانها 300
نسمة .ال يوجد فيها طريق يصلح لسري مركبة خصوصية ،إالّ أن فيها مدرسة صغرية
تتألف من صفني .اليشء الوحيد الذي ال خالف عليه هو أن جنبا كانت مأهولة
بالسكان منذ القدم ،لدرجة أن الدولة تدعي فيام تدعيه أنه يجب إخالء السكان
ألن وجودهم انتهاك ملوقع أثري .املكان متاخم للحدود مع إرسائيل وكثريا ما يجتاز
املهربون الحدود من هناك .التجمع السكاين ال يبعد كثريا عن معسكر التدريب
التابع لكتيبة "ناحال" الواقعة يف تل عراد ،وأصوات إطالق النار تسمع من مناطق
الرماية باستمرار .البيوت الحجرية القدمية هي مواقع التدريب املفضلة لدى الجيش
اإلرسائييل.

جربين من بني الذين تقدموا باعرتاض لدى املحكمة العليا .من وجهة نظره فإن تكثيف
التدريبات العسكرية يف املنطقة مؤخرا هو محاولة من الجيش للامرسة ضغوط مع
اقرتاب موعد جلسة املحكمة" .الجيش أخذ يكثف من تواجده هنا وهذه ليست
مسألة تدريبات ،بل هي محاولة للضغط علينا ،فأماكن التدريب كثرية داخل مناطق
إرسائيل ،وهذه مجرد ضغوط يك نرحل ،وكل ما يهدفون إليه هو ترحيلنا .مل يطلبوا منا
بشكل مبارش ان نرحل من هنا ،ولكن الجيش اإلرسائييل يأيت يف كل مناسبة فيصادرون
املركبات ،ويغلقون الطرقات ،والغاية واحدة ،والفكرة كلها هي الطرد ،وكل الضغوط
متارس بهدف ترحيلنا .الحياة هنا صعبة .لقد أصدر الجيش مذكرة هدم بحق املدرسة،
لكن منظمة أمريكية تربعت لنا بالباطون والشبابيك .الحياة هنا ليست سهلة بأي
شكل من األشكال ،ولكن ال بأس فليرتكونا نعيش هنا".

زعيم القرية هو خالد جربين ابن األربعني وهو أب لثامنية .عندما كان غالما ذهب
للعمل يف إرسائيل وكان وقتها يعمل ف ّني كهرباء عند مقاول اسمه فعنونو .وبعد ذلك يقول جربين إنه لن يرحل مهام كان الثمن" .إنهم مخطئون إذا اعتقدوا أن هذا
عاد ليستقر يف جنبا .كثريا ما يواجه مشكالت بسبب التدريبات العسكرية .يقول إنه ما سيحدث يف نهاية املطاف ،فنحن نفضل املوت هنا ،ونرىض بحياتنا هنا بحلوها
ولد هناك ،وكذلك أبوه وجده ،ويشري إىل شجرة يقول إن أباه كان يربط فيها الجمل ومرها .لقد عانينا األمرين هنا فمنذ عام  1985نتعرض للضغوطات عندا أعلنوا إقامة
الذي كان ميتطيه عندما كان يخدم يف الجيش العثامين إبان الحرب العاملية األوىل.
منطقة إطالق النار ".ال يزال محفور يف ذاكرة جربين مشهد حدث خالل جلسة
املحكمة العليا عام  .1999يقول" :تحدث أحد الضباط وال أذكر اسمه فقال إن هؤالء
"تواجدت هنا يف األسبوعني األخريين أربع طائرات مروحية ،وجنود ،ومركبات الناس كالعقارب كلام طردناهم عادوا .لو أن عربيا شبّه اليهود بالعقارب لحكم عليه
عسكري ،وكان املشهد يوحي بانهم سيجتاحون دولة .ترجل الجنود من املروحيات بالسجن مدى الحياة".
واقتحموا البيوت .يقع بيتي يف وسط القرية وكان أطفايل نامئني .أخذ الجنود يطلقون
قنابل اإلنارة ثم أخرجوا الفتيات من البيت ورشعوا يف تفتيشه .عاثوا يف البيت فسادا املواجهات الرئيسية يف جنبا تدور مع البؤرة االستيطانية "حفات لوتسفري"" .أحد
وسكبوا األشياء عىل األرض .وعندما مل يعرثوا عىل يشء أمسكوا ابني وانهالوا عليه القادمني من جنوب إفريقيا جاء ليقول هذه أريض .من أين أصبحت هذه أرضك؟
رضبا ،فقلت لهم ملاذا ترضبونه؟ مل يسمحوا يل بالكالم ،ورضبوين ثالث مرات .بعد يكفي أن يتقدم أحدهم بشكوى ضدك لدى الرشطة لتمنع من دخول إرسائيل.
ذلك أحرضوا فتيني آخرين من القرية ورضبوهام .ويف اليوم التايل عادوا ليبحثوا عن توجهت مرة لتقديم شكوى ضد مستوطن أخذ مني رأسني من الغنم ،فوجدت نفيس
بقايا قنابل اإلنارة وقنابل الصوت فقلت لهم إنني لن أعيدها ألين أنوي تقدميها أنا املتهم .لو أنني أخذت رأسا واحدا من األغنام من أحد املستوطنني لوجدت نفيس
للمحكمة يك يعلم العامل ما الذي يجري هنا".
قابعا يف السجن .السلطة الفلسطينية ال تساعدنا ،ونحن شعب نتلقى الرضبات من

كل حدب وصوب ،وال منلك من القوة ما ندافع به عن أنفسنا".
عىل مقربة من جنبا توجد حالوة التي يقع قسم من أراضيها يف إرسائيل والقسم
اآلخر يف املنطقة الفلسطينية .يتوىل زمام األمور فيها خليل أبو عرام" .الظروف صعبة
هنا بصورة استثنائية فال يوجد كهرباء ،وأقرب مدرسة تبعد عنا ثالثة كيلومرتات
يقطعها الطالب ركوبا عىل الحمري" ،هكذا يصف أبو عرام األوضاع يف حالوة .ويضيف
مرسمة) ،كثريا ما تأيت
أنه لقرب الطريق التي يسلكها الطلبة من الحدود (وهي غري ّ
السيارات العسكرية ويوقفون الطالب لساعة أو ساعة ونصف" .إىل أين نذهب؟"
يتساءل أبو عرام حاله يف ذلك حال الجميع.

لو مل يكن هناك احتالل
ما يتوقعه غالبية املراقبني هو أن املحكمة العليا لن تغري شيئا يف الوضع القائم ،بل
سيفرض مزيد من القيود عىل السكان ،وتنحرص الحركة أكرث ،ويصادر مزيد من أماكن
الرعي ،ويصدر مزيد من أوامر الهدم ،ولن يبقى يف املنطقة سوى أولئك الذين ال
يجدون مكانا آخر ينتقلوا إليه.
يف منطقة حميده املتاخمة ملنطقة إطالق النار يقيم املصور إدواردو سوترياس الذي
استهوته املنطقة بعد قدومه إىل إرسائيل .كان يقيم بداية يف كهف يف طوبان أما
اآلن فقد تحسن مكان إقامته فأصبح يعيش يف غرفة يف قبو ذات إطاللة صحراوية،
وينام حتى عىل رسير خشبي ضيق .يكاد ال يصور شيئا غري السكان ،باستثناء صورة
واحدة يظهر فيها جنود للداللة عىل تواجدهم .من وجهة نظره كشخص يراقب عن
كثب ،فإن سلوك الجيش اإلرسائييل تحديدا هو الذي يدفع الناس للبقاء يف املنطقة.
"مثة ما هو فريد من نوعه هنا ،وقد يكون االحتالل هو من تسبب به .االحتالل خلق
الوضع القائم هنا ،ولو مل يكن هناك احتالل النقرض منط الحياة هذا بعد جيل واحد،
وغالبيتهم كانوا سينتقلون للعيش يف يطا .يوجد بني سكان حميدة أناس درسوا يف
الجامعات ،ويعملون يف أماكن أخرى ،لكنهم يرصون عىل البقاء يف املنطقة خشية أن
تصادر أراضيهم .لقد توقفت عملية تحولهم إىل الحياة الحرضية بالقوة".

اقتصاد يقوم عىل االكتفاء الذايت مع التكيف بصورة حديثة .يعتمد اقتصاد األرسة
املمتدة عىل األغنام .يف شهر ترشين األول تلقّح النعاج وتستمر فرتة الحمل طيلة فصل
الشتاء .ويف نيسان تبدأ النعاج بالوالدة ،فتباع املواليد الذكور (الخراف) من أجل الذبح
مقابل  1000شيكل لكل رأس ،وأما االناث فيحتفظون بها من أجل التكاثر وإنتاج
الحليب يف السنة التالية .ومن الحليب ينتجون الزبدة الصافية التي يستخدمونها لقيل
البيض الذي يحصلون عليه من الدجاج البياض .وما يتبقى من حليب يصنعون منه
الجنب .كام يباع قسم من الحليب مقابل شواقل معدودة .وعندما مترض األغنام أو
تتعرض إلصابة يذبحونها ويأكلون لحومها .هذه هي مصادر دخل العائلة والذي ينفق
معظمه لرشاء طعام لألغنام .يف السنوات األخرية انخفضت كميات األمطار وبالتايل
تقلصت مناطق الرعي ،وهذا تسبب يف ارتفاع أسعار أعالف األغنام فأنفقت العائالت
معظم أموالها عىل األعالف ومل يبق إالّ القليل لتغطية نفقات األرسة .كام أن القمح
الذي يزرعونه ال يكفي لسد حاجة العائالت فيضطرون إىل رشاء الطحني .وهكذا فإن
االعتامد عىل التربعات واملساعدات الخارجية يف ازدياد مستمر .كانوا يف السابق يف
فصل الصيف بعد أن تجف اآلبار ،وال يبقى عشب يف املراعي يرتكون بعض الشبان
لحراسة القطعان ،يسرتيح باقي أفراد العائلة يف منزل العشرية املمتدةيف يطا ،أما يف
هذه األيام فيبقون يف منطقة إطالق النار طيلة فصل الصيف خشية أن ال يسمح لهم
بالعودة إىل أراضيهم.

سيكون هناك نور وسيكون هناك ظلمة
قرر اثنان من اإلرسائيليني توفري الطاقة الكهربائية عن طريق الخاليا الشمسية فقلب
ذلك حياة السكان رأسا عىل عقب .ولكن حتى حول هذه الخاليا الشمسية معركة
قانونية وأوامر هدم.

ومن األمثلة عىل كيفية معاملة السلطات اإلرسائيلية للسكان ما فعلوه مع منظمة
"كوميت" التي بدأت يف السنوات األخرية بإقامة بنية تحتية ملرشوع كهرباء عرب الخاليا
الشمسية يف جنوب جبل الخليل .أسس املنظمة عاملا فيزياء إرسائيليني هام إلعاد
أوريان ونوعم دوتان .توجد مكاتبهم بالقرب من الطريق الرئييس يف منزل مصنوع من
الحجارة استأجروه من أحد السكان .توجد تحت املنزل مغارة تستخدم مخزنا وغرفة
الرشطة اإلرسائيلية مل ترد عىل أسئلتنا.
مراقبة .أوريان يتوىل إدارة املنظمة .من الوهلة األوىل قد ينخدع الناظر إليه فيحسبه
ساذجا لكنه ليس كذلك أبدا .كان يف السابق ناشطا مع جامعة فوضويون ضد الجدار
أما مكتب الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل فقد ردوا مبا يايل" :منطقة إطالق النار  918وغريهم .وقبل بضع سنني قرر أنه حان الوقت للقيام بيشء ملموس ملساعدة السكان.
أعلنت منطقة عسكرية مغلقة ،ومنذ مثانينيات القرن العرشين وحتى اليوم تستخدم
من قبل الجيش للتدريبات العسكرية .وعىل مدار السنني جاء فلسطينيون إىل املنطقة لقد أحدث وصول الكهرباء تغريات يف الحياة االجتامعية يف املنطقة ،فأصبح لدى
خالفا للقانون وأقاموا منشآت غري قانونية .بتاريخ  30/07/2013قدمت الدولة ردها السكان غساالت ،وثالجات ،وآالت لصنع الجنب ،وهذا أوجد أوقات فراغ لدى النساء.
عىل االعرتاضات التي قدّمت للمحكمة العليا وجاء فيه أنه ال يوجد أي أساس قانوين الكهرباء جلبت معها أجهزة التلفاز ولواقط البث من األقامر الصناعية وغريه ذلك.
أو واقعي الدعاءات املعرتضني بأن الجيش ال يحق له إخالؤهم من منطقة إطالق قبل وصول الكهرباء كانوا يشحنون بطاريات الهاتف الخليوي عن طريق بطارية
النار .ويف التفاصيل يوضح رد الحكومة أن املعرتضني مل يكونوا يوما سكانا دامئني يف الجرار الزراعي ،أما اآلن فأصبح بإمكانهم الشحن متى شاؤوا وأصبح بإمكانهم تصفح
منطقة إطالق النار ،وأن وجودهم يف املنطقة مخالف للقانون .التدريبات العسكرية االنرتنت يف كل مكان.
التي تجري يف منطقة إطالق النار جزء من النشاط املنتظم للجيش يف إطار العمليات
الروتينية املطلوبة .ويلتزم الجيش يف تطبيق هذه النشاطات بتدابري السالمة املطلوبة تأسست منظمة "كوميت" عام  2009كرشكة تعمل للصالح العامز ممولها الرئييس
يف حال وجود سكان وأبنية يف املنطقة املذكورة .كام عمد الجيش إىل تقليص املنطقة هي الحكومة األملانية .بعد أن قاموا باختبارات بطريقة التجربة والخطأ يف سوسيا،
التي تجري فيها التدريبات بالذخرية الحية وذلك تجنبا لوقوع إصابات يف األرواح ،رشعوا بإقامة بنية تحتية يف  25موقعا يف جنوب جبل الخليل ،بعضها يقع يف منطقة
إطالق النار .يستفيد من الخدمة قرابة  1600شخص .التجمعات السكانية الفلسطينية
واملمتلكات ،ومستوى املعيشة لسكان املنطقة".
يف املنطقة لجأت إىل استخدام الخاليا الشمسية والتوربينات الهوائية لتوليد الكهرباء،
ألنها غري موصولة بالشبكة التابعة لرشكة الكهرباء اإلرسائيلية ،وال بالبنى التحتية
اقتصاد يعتمد عىل اإلقامة املوسمية
الرئيسية عىل عكس البؤر االستيطانية غري الرشعية املجاورة التي تقدم لها كافة
منط الحياة يف املنطقة يقوم عىل اقتصاد االكتفاء الذايت بتعديالت حديثة ،غري أن خطر الخدمات .كان العمل مكثفا يف السنوات األوىل .تقوم طريقة عملهم عىل تفحص
احتياجات الخربة و إنشاء البنية التحتية بناء عليها .البنية التحتية والتمديدات تقدم
اإلخالء يرغم السكان عىل إجراء تغيريات.
مجانا ،ويف املقابل تدفع العائالت مثن الطاقة الكهربائية التي يستهلكونها بواقع 60
يسمى املكان الذي تقع فيه منطقة إطالق النار "مسفرة" وتشبه يف معناها كلمة أغورة للكيلوواط ،وهي ذات التعرفة التي تجبيها رشكة الكهرباء الفلسطينية .تودع
"كتاب" باللغة العربية .هذه املنطقة هي الضواحي التي كانت امتدادا زراعيا ليطا .األموال التي تجبى من كل عائلة يف حساب مستقل يك يستخدم يف أعامل الصيانة.
يعتمد منط الحياة فيها عىل التنقل واإلقامة حسب املواسم الزراعية ،وهو مبثابة وهذا النموذج هو أحد الدروس والعرب التي أخذت من مشاريع أنفقت عليها أمواال

طائلة لكنها أصبحت غري مجدية وضاعت هدرا ومل يعد باالمكان إصالح األمور.
"نحن مزيج نصفه رشكة كهرباء والنصف اآلخر منظمة متارس النشاطات .نحن ال
نقدم هدايا بل نقدم خدمة ،وينبغي أن يكون لدى السكان شعور بأن هذا ملك لهم"،
هكذا يقول أوريان عن املنظمة" .من أهم الطرق لتحقيق ذلك جعلهم يدفعون مثن
التيار الذي يستهلكونه ألن هذا يولد لديهم شعورا بأن شبكة الكهرباء ملك لهم وتقع
عليهم مسئولية الحفاظ عليها .إننا املنظمة الوحيدة بني املنظامت الناشطة يف جنوب
جبل الخليل ،ورمبا يف مناطق "ج" بأكملها الذين نجمع أمواال من السكان بصورة
مستمرة وفاعلة .ورغم أن سكان املنطقة هم األشد فقرا من بني سكان الضفة الغربية،
إالّ أن نسبة االلتزام بدفع فواتري الكهرباء تفوق نسبة االلتزام لدى رشكة الكهرباء
الفلسطينية .إنهم يثقون بنا ألننا نفي بوعودنا".

يف مجال الكهرباء مبا يف ذلك إقامة منشآت ألنتاج الطاقة املتجددة يخضع لقوانني
ويقتيض الحصول عىل ترخيص عىل النحو الذي يقره القانون واملقتىض األمني لتحقيق
الحد املناسب من السالمة .وقد أقامت منظمة "كوميت " مشاريع إلنتاج الطاقة
املتجددة يف جنوب جبل الخليل دون الحصول عىل تصاريح من اإلدارة املدنية حسب
املقتىض القانوين .ويف اللقاء الذي جرى بني ممثلني عن منسق أعامل الحكومة يف
املناطق وبني ممثيل املنظمة تم التأكيد عىل أننا سنعمل عىل مساعدتهم يف إقامة
مشاريع لتوليد الكهرباء يف أماكن موافق عليها قانونيا ،وحتى يف أماكن ال تزال يف طور
الحصول عىل موافقة ،وهذا كله بصورة استثنائية ومن خالل األخذ بروح القانون .كام
تم التأكيد والتوضيح عىل ما قيل لهم سابقا بأنه ال ميكن من تصاريح إلقامة مشاريع
لتوليد الطاقة يف أماكن مل تستوف اإلجراءات القانونية".

الوساطة بدال عن قرار املحكمة العليا؟

"عندما انطلقت رشكة كوميت مل تتقدم بطلب للحصول عىل ترخيص من اإلدارة
املدنية "،حسب قول مديرها أوريان ،وذلك لعدة أسباب" :من ناحية مبدئية أعتقد محاولة التوسط بني األطراف خارج إطار املحكمة باءت بالفشل سابقا ،ولكن بعد
أنه ال داعي لطلب تراخيص من قوة محتلة من أجل تقديم خدمات أساسية ،ومن مرور  13عاما ال يزال القضاة يفضلون أن ال يكون البت يف القضية عن طريقهم.
الناحية العملية لو أننا تقدمنا بطلب للحصول عىل تراخيص فستكون عملية معقدة بعد األعياد ويف أوائل شهر ترشين األول من املقرر أن ترد الدولة عىل اقرتاح رئيس
تستمر سنوات ثم ترفض الطلبات يف النهاية".
املحكمة العليا القايض آرش غرونيس بتعيني القايض باديوس يتسحاق زمري للتحكيم
بني الدولة وبني سكان منطقة إطالق النار .918
حتى اليوم صدرت أوامر هدم بحق  15من أصل  25من مشاريع الطاقة الشمسية
التي أقامتها "كوميت" .بدورها طلبت أملانيا حاليا وقف تركيب الخاليا الشمسية قُدّم االقرتاح بعد التداول حول اعرتاضني تقدم بهام سكان املنطقة ،أحدهام عرب
الجديدة ،رغم أنها تستطيع أن متارس ضغوطا عىل إرسائيل وتطالبها بإلغاء أوامر جمعية حقوق املواطن ،والثاين عرب املحامي شلومو ليكر .بدأت االعرتاضات عام
الهدم .بدورها أبلغت السلطات اإلرسائيلية األملان بأنه ال يوجد اعرتاض من الناحية  ،2000حيث قدم السكان التامسا ملحكمة العدل العليا يطالبونها بإعطاء أوامر
املبدئية عىل ما تقوم به "كوميت" ولكن ال بد من استصدار تراخيص كام يف كل للجيش اإلرسائييل لوقف محاوالت ترحيلهم من بيوتهم .بدورها أصدرت املحكمة
دولة قانون .ومنذ عام  2012واإلجراءات الروتينية ال تربح مكانها وال يظهر يف األفق العليا أمرا مؤقتا طالبت من خالله الجيش بالتوقف .وبعد حوار وجدال تم تعيني
أي تقدم بخصوص الرتاخيص .املخطط الهيكيل الذي يسمح بناء عليه برتكيب خاليا رئيس اإلدارة املدنية السابق امليجر جرنال مييل دوف صدكا محكّام بني األطراف .اقرتح
شمسية يف الضفة الغربية ،ال ينطبق عىل الفلسطينيني سكان منطقة جنوب جبل صدكا عىل الفلسطينيني أراض بديلة يف مناطق قريبة لكنهم رفضوا االقرتاح .ويف عام
ُ
الخليل ،عىل حد تعبري أوريان .يقول بهذا الصدد" :لقد أعد املخطط بطريقة تحول  2005كان من املقرر مناقشة القضية ،لكن النيابة تأخرت مرة تلو األخرى يف تقديم
دون حصول الفلسطينيني عىل تراخيص ،فهو ينطبق فقط عىل األماكن التي تبيع ردود عىل االعرتاض ،إىل أن أعلن يف عام  2012أن وزير الدفاع إيهود براك تدارس
الكهرباء لرشكة الكهرباء ،وهنا ال وجود للكهرباء أصال".
املوضوع ،وقرر إخالء  8من بني  12خربة التي تقع ضمن منطقة إطالق النار .ونظرا
بدأت تجري لقاءات بني "كوميت" وبني االدارة املدنية لتسوية املوضوع .يقول أوريان:
"تلقى األملان وعدا من منسق أعامل الحكومة اإلرسائيلية يف املناطق بعدم الهدم.
وكلنا املحامي ميخائيل سفارد وبدأنا ندور يف ساقية اللجان .ومن بني ما تعلمناه
هو أن عمل هذه الهيئة يكتنفه غموض ال سيرب غوره ،فهم يسلمونك إخطارا بوقف
العمل ،وإن مل تترصف برسعة فقد ال يسعفك الوقت يف تقديم طلب للحصول عىل
ترخيص ورسعان ما يتحول إخطار وقف العمل إىل إخطار هدم ،هذا إن يسلموك
إخطار هدم من البداية .يتضح لكافة املشاركني يف العملية أنها بال جدوى ،وما يلفت
النظر يف هذه الطريقة أنها تعمل وكأنه خط إنتاج .تصدر االدارة املدنية املئات من
أوامر الهدم سنويا .أما الطرف الفلسطيني فمن حقه القيام بإجراءات قانونية هدفها
كسب الوقت ليس إالّ .لقد تلقينا إجابات حول أسباب رفض طلباتنا ،فعىل سبيل
املثال رفضوا أحد الطلبات ألن العامود أطول مام ينبغي وبحاجة إىل موافقة سلطة
املطارات .راجعنا سلطة املطارات فقالوا إن املنشآت التي يقل ارتفاعها عن  60مرتا
ال تؤثر عليهم .ويف قرية أخرى ال يسمح حسب املخطط الهيكيل بأن تقل املسافة بني
األبنية وبني الشارع عن  100مرت .ولكن تبني أن أبنية املستوطنة القريبة بيت يتري ال
تبعد سوى  10أمتار عن الشارع .والذريعة الرئيسية كالعادة هي عدم إثبات ملكية
األرض .إثبات ملكية األرض يتسبب بنزاعات بني الثقافات .يطلب منك أن تحصل عىل
موافقة جميع الورثة أصحاب العالقة بقطعة األرض والذين يصل عددهم أحيانا إىل
 300يسكن نصفهم يف مخيم لالجئني يف األردن".

للتغري الذي طرأ عىل أرض الواقع (إخالء  8تجمعات سكانية بدال من  )12شطب
القضاة كافة االلتامسات وطلبوا تقديم التامسات جديدة.

ادعى الفلسطينيون يف التامساتهم أن هذه املنطقة هي مركز حياتهم إذ كانوا
يتواجدون فيها قبل عام 1999التي جاء فيها قرار اعتامد منطقة إطالق النار للمرة
الثانية ،وكانوا متواجدين حتى قبل عام ( 1980يف الثامنينيات توصلت الدولة إىل
تسوية مع محامي السكان إلياس خوري ،وبناء عليها يسمح لهم دخول املنطقة يف
شهر الحراثة ،ويف شهر الحصاد ،وأيام السبت ،واملناسبات اإلرسائيلية) عندما صدر قرار
اعتامد منطقة إطالق النار للمرة األوىل .كام ادعوا أن طردهم من املكان يسبب لهم
أذى كبريا .بدورها ادعت الدولة ثالثة أمور :األول أن قسام من مقدمي االلتامسات
ميلكون بيوتا يف مدينة يطا القريبة ،وبالتايل ال ميكنهم إن إقامتهم يف منطقة إطالق
النار  918هي دامئة .وقد قدمت الدولة صورا لبعض مقدمي االلتامسات وهم يقفون
أمام منازلهم يف يطا .أما األمر الثاين الذي ادعته الحكومة فهو أن السكان مل يقيموا
يف املكان قبل اإلعالن عن منطقة إطالق النار عام  1980سوى بصورة مؤقتة .أما
اإلدعاء الثالث واألخري فهو أن منطقة إطالق النار منطقة حيوية جدا بالنسبة للجيش
اإلرسائييل ،حيث تقع عىل مقربة من قاعدة التدريبات العسكرية التابعة لكتيبة
"ناحال" وتخدم الجنود املوجودين يف القاعدة ،وإذا منعوا من استخدامها فسوف
يضطرون إىل السفر مسافات بعيدة مام سيرض بالتدريبات العسكرية.

يف الجلسة التي عقدت بداية أيلول أمام القضاة آرش غرونيس وحنان ميلترس ،ودفنا
"لن يجري تركيب هذه األشياء ما مل تتوفر اإلرادة السياسية للسامح بذلك ،وعىل هذا برك-ايرز ،كان واضحا أن القضاة يجدون صعوبة يف املوازنة بني ادعاءات السكان
األساس صممت اآلليات القانونية والتنظيمية .هؤالء السكان ال يدلون بأصواتهم ،وال وبني ادعاءات الجيش اإلرسائييل .ويف نهاية الجلسة اقرتح غرونيس موضوع الوساطة.
متثيل لهم يف أية لجنة ،وهذا الوضع مل نعلم له مثيال يف أي دولة دميقراطية".
ويأملون حاليا يف أن يتمكن القايض زمري الذي تم تعيينه للتحكيم بني األطراف من
البت يف القضية بدال من املحكمة.
وصل الرد التايل من مكتب تنسيق أعامل الحكومة اإلرسائيلية يف املناطق" :العمل

