ورقة سياساتية رقم 8
تشرين أول 2015
الحياة عىل الهامش:

النتائج الرئيسية لبحث كيفي عن الصعوبات الحياتية اليومية اليت
يواجهها سكان كفرعقب
تشرين أول 2015

ليايل حمايل
معهد ال�صحة العامة واملجتمعية – جامعة بريزيت

هدف هذه الورقة:
ت�سليط ال�ضوء على ال�صعوبات احلياتية اليومية يف منطقة كفرعقب من وجهة نظر �سكانها ،وتقدمي تو�صيات مت طرحها
من قبل ال�سكان وخرباء ونا�شطني من املجتمع املحلي.

خلفية عامة:
كفر عقب هو جتمع �سكاين مكتظ يف م�ساحة جغرافية �صغريه تقع �شمال مدينة القد�س ،ي�سكنها �أهايل قرية "كفرعقب"
الأ�صليني ،بالإ�ضافة �إىل املهاجرين �إليها .يتبع جزء من هذا التجمع �إداري ًا لبلدية االحتالل اال�سرائيلي يف القد�س؛
وي�ضطر معظم ال�سكان �إىل دفع ال�ضرائب لهذه البلدية علم ًا �أنها ال توفر �أية خدمات مدنية �أو�أمنية ،وذلك ب�سبب
ف�صل املنطقة جغرافي ًا عن مدينة القد�س بعد بناء جدار الف�صل العن�صري الذي يحيط باملدينة والقرى املجاورة لها،
(انظراخلارطة) .وباملقابل ،ال توجد لل�سلطة الفل�سطينية �أي �سيادة مدنية �أو �أمنية على املنطقة ح�سب اتفاقية �أو�سلو.
ولهذا يعي�ش ال�سكان يف ظروف حياتية و�أمنية �سيئة جد ًا .
موقع وحدود قرية كفر عقب
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هل تعلم؟
•ال يوجد احصائيات دقيقة تبين العدد الحقيقي لسكان منطقة كفرعقب؛ تشري التقديرات
إىل أعداد ترتاوح ما بين  17ألف و  70ألف نسمة.
•سكان كفر عقب هم بالغالب من المزتوجين من حملة الهوية المقدسية (الزرقاء) ،باإلضافة
اىل سكان القرية األصليين والذي يحمل جزء منهم الهوية المقدسية (الزرقاء) ،ويحمل جزء
آخر هوية الضفة الغربية (الخضراء) .ويف بعض الحاالت يحمل اإلخوة واألخوات من نفس
العائلة هويات مختلفة.

تعترب منطقة كفر عقب ظاهرة سكانية وبيئية نتجت عن سياسات االحتالل يف محافظة
القدس ،واليت تتلخص يف:

سياسات
مناطق القدس
الواقعة داخل
الجدار

تطبيق �صارم لقوانني البناء:
ندرة رخ�ص البناء وهدم املباين
غري املرخ�صة وم�صادرة الأرا�ضي
وتو�سيع امل�ستوطنات على ح�ساب
التجمعات الفل�سطينية

�إكتاظ �سكاين ونق�ص يف امل�ساكن
وبالتايل غالء ال�شقق ،مما يدفع
النا�س اىل الهجرة اىل مناطق
خارج اجلدار

سياسات
مناطق القدس
الواقعة خارج
الجدار

عدم تطبيق لقوانني البناء:
جتاهل املباين غري املرخ�صة

وفود اعداد كبرية من حملة هوية
القد�س وت�شكيل جتمعات �سكانية
ع�شوائية خالية من التخطيط
والإ�شراف املعماري واملدين

منهجية البحث:

متت مقابلة � 27إمر�أة و 20رج ًال و� 16شابة و�شاب ًا من �سكان منطقة كفر عقب ملناق�شة ظروف احلياة اليومية ،مبا فيها من
نواحي �صحية و اقت�صادية واجتماعية ونف�سية و�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل مقابلة �أ�شخا�ص ذوي خربة يف جمال التعليم
واملجتمع وال�صحة والتنظيم والتجارة يف املنطقة .يو�ضح ال�شكالن «�أ» و «ب» خلفية امل�شاركني يف البحث.
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النتائج:
شكل أ :توزيع المشاركين يف البحث حسب المستوى التعليمي
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شكل ب :توزيع اعمار المشاركين يف البحث بالسنوات

1/5
1/3
17-29
30-49
+50

1/2
يتيح السكن يف كفر عقب لمجموعة من الفلسطينيين المقدسيين الفرصة للحفاظ
عىل هويتهم المقدسية (الزرقاء) ،و يف نفس الوقت يؤمن لهم نوعا من الحرية للتأقلم
مع ظروف حياتهم اليومية ،و ذلك من خالل:

• َي�سمح ال�سكن يف كفر عقب باحلفاظ على الهوية املقد�سية حتت ظروف اقت�صادية �أكرث اعتدا ًال مقارنة باملناطق
املقد�سية الواقعة داخل اجلدار.
• ُي�سمح لذوي الهوية املقد�سية بال�سكن مع �أفراد عائالتهم من حملة هويات ال�ضفة الغربية /اخل�ضراء.
•يتيح الفر�صة للعائالت  -التي يعمل �أو يتعلم �أفرادها يف مناطق ال�ضفة الغربية من خارج اجلدار -بتفادي عبور حاجز
االحتالل يف قلنديا ب�شكل يومي.
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سلط هذا البحث الضوء عىل حياة الفلسطينيين يف هذه المنطقة من عدة محاور
و يف عدة ميادين تمثلت يف االيت:

الصعوبات الحياتية اليومية والمكاره الصحية
•اال�ستغالل االقت�صادي لل�سكان عن طريق رفع �أ�سعار العقارات ب�سبب الطلب املرتفع ،ولكن دون االلتزام مبعايري الأمان واجلودة.
•اخلطر العام مبا فيه ال�صحي ،حيث مت �إن�شاء معظم البنايات ال�سكنية دون مراقبة وموافقة من جهة هند�سية مرخ�صة.
•ظاهرة العمران الع�شوائي �أدت �إىل قلة مواقف ال�سيارات واملناطق اخل�ضراء ،واال�ستيالء على امل�ساحات العامة مثل
ال�شوارع.
•الت�صاق املباين ال ي�سمح ب�أي نوع من اخل�صو�صية �أو احلرية ال�شخ�صية ،ويخ�شى ال�سكان من التل�ص�ص املق�صود �أو غري
املق�صود.
•انقطاع املاء والكهرباء امل�ستمر ،و خا�صة يف ف�صل ال�شتاء.
•في�ضان املجاري لكون �شبكات ال�صرف ال�صحي املوجودة غري مهي�أة ال�ستيعاب العدد الكبري احلايل من ال�سكان.
•عدم وجود تغطية جيدة ل�شبكات الهاتف املحمول ،و�صعوبة تركيب �شبكة �إنرتنت.
•تراكم النفايات ب�سبب عدم التزام بلدية االحتالل بتوفري اخلدمات ح�سب حاجة املنطقة.
•�ضجيج يف النهار ب�سبب تقارب ال�شقق والبناء املتوا�صل و االختناقات املرورية.
•�ضجيج يف الليل ب�سبب �إطالق النار يف الأفراح ،وما ُيعتقد �أنه �إطالق نار ب�سبب �صفقات جتارة الأ�سلحة ،بالإ�ضافة �إىل
ال�ضجة من حركة ال�سيارات يف ال�شوارع.
•ارتفاع ن�سبة اال�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ب�سبب الغبار من البناء املتوا�صل.
•�أزمة �سري خانقة يوميا يعلق فيها ال�سكان  ،خا�صة �أوقات الذهاب �إىل العمل �أو املدار�س يف ال�صباح وامل�ساء .وي�ضطر
باكرا جد ًا للو�صول �إىل مدار�سهم يف الوقت املحدد ،و كذلك يت�أخرون يف العودة �إىل منازلهم.
الأطفال �إىل اخلروج ً
•�أحيانا يتعر�ض �أطفال املنطقة �إىل التفتي�ش من قبل جي�ش االحتالل �أو ا�ستن�شاق الغاز امل�سيل للدموع �أو التواجد
بالقرب من �إطالق النريان ،ب�سبب عبورهم حلاجز قلنديا ولقرب احلاجز من املنطقة.

المشاكل المجتمعية
•اخلوف من موظفي الت�أمني الوطني الإ�سرائيلي ،وهم فل�سطينيون يقومون بالزيارات املنزلية ويعدون تقارير لت�أكيد
�أو نفي �صحة �سكن العائلة يف كفر عقب .وت�ؤثر طرقهم اال�ستخباراتية يف جمع املعلومات �سلب ًا على رغبة النا�س يف
التوا�صل مع اجلريان ،ب�سبب اخلوف من تناقل الأخبار.
•تفادي العالقات االجتماعية ،حيث �أن الهجرة املتوا�صلة �إىل املنطقة من �شتى �أنحاء البالد يعني �أن �أ�صل اجلريان
جمهول ،وهذا ي�شكل عائ ًقا �أمام العالقات االجتماعية ،وبالتايل ي�شعر ال�سكان باالغرتاب والوحدة ،لأنهم ال يعرفون
�أحدً ا من جريانهم يف احلارة �أو حتى يف نف�س العمارة.
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نتائج انعدام األمن واألمان
•خوف ال�سكان ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،من البقاء وحدهم يف البيت �أو فتح الباب للغرباء ،ب�سبب انت�شار العنف
واجلرمية وعدم وجود جهة �أمنية ميكن اللجوء �إليها يف حاالت الطوارئ �أوال�سرقة.
ال�سلطة يف ظل غياب من يطبق
•ال�شعور ب�أن املنطقة مليئة باملجرمني الذين يلج�أون �إىل ال�سكن يف كفر عقب وميلكون ُ
القانون.
•�شعور العديد من امل�شاركني الذكور بانعدام الراحة يف ال�شوارع ،ب�سبب العنف وطغيان الطرق الع�شائرية يف حل امل�شاكل.
•�شعور الإناث بانعدام الأمان عند امل�شي وحدهن من دون مرافق ،خا�صة يف ال�شوارع الفرعية.
•قلق الأهل على ال�شباب ب�سبب �شدة وكرثة النزاعات التي ت�ؤدي �إىل ا�شتباكات م�سلحة يف ال�شوارع.
•قلق الأهل على الأطفال من اخلطف وحوادث ال�سري ،ومن اكت�ساب العادات ال�سيئة.

الصحة والصحة اإلنجابية
•تقدم مراكز فل�سطينية خا�صة تابعة ل�شركات ت�أمني �إ�سرائيلية معظم اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية يف املنطقة ،ولكن
يتم حتويل العديد من املر�ضى �إىل م�ست�شفيات واقعة داخل اجلدار ،وي�ؤثر عبور احلاجز على �صحة كبار ال�سن و الذين
يعانون من �أمرا�ض مزمنة ب�شكل خا�ص.
•هناك عيادة خا�صة تلبي حاجات �سكان املنطقة الأ�صليني �أو حملة الهوية اخل�ضراء.
•فرتة احلمل والوالدة مقلقة جد ًا ل�سكان املنطقة من حملة الهويات املقد�سية ،وللعائالت حملة الهويات املتعددة ،ب�سبب
اال�ضطرار لعبور احلاجز للوالدة يف القد�س ،حتى يتمكن الأهل من املطالبة بهوية مقد�سية للمولود اجلديد.
•تخاف الن�ساء من االحتجاز يف �أزمة املرور ،والوالدة عند حاجز االحتالل.
•جل�أت بع�ض امل�شا ِركات من حملة الهويات اخل�ضراء واملتزوجات من مقد�سيني ،لل�سكن م�ؤقت ًا �أو التهريب �إىل مناطق
داخل اجلدار عند اقرتاب مرحلة الوالدة؛ �أو ت�سريع الوالدة ب�شكل ا�صطناعي للتزامن مع فرتة الت�صريح ،من �أجل
الوالدة داخل منطقة اجلدار.
•مل يتمكن العديد من الأزواج من حملة الهوية اخل�ضراء واملتزوجني من مقد�سيات ،من مرافقة زوجاتهم وقت الوالدة،
لعدم ح�صولهم على ت�صريح� ،أو ب�سبب بداية املخا�ض خارج ال�ساعات املقررة يف الت�صريح ،مما �أدى �إىل ال�شعور
بالإحباط والغ�ضب والعجز.

األوضاع االجتماعية
•تردد العائالت من ا�ست�ضافة �أحد يف البيت لعدة �أ�سباب ،منها قلة امل�ساحة لركن ال�سيارات� ،أو اخلجل من �شكل املنطقة
والظروف املعي�شية فيها.
•جتنب امل�شاركة يف الن�شاطات االجتماعية يف القد�س �أو رام اهلل ،لأن التنقل رهن باملرور من احلاجز �أو �أزمة املرور.
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الشباب
•يعاين ال�شباب املقد�سيون من �شعور باالغرتاب عن املجتمع اال�سرائيلي ،ويف نف�س الوقت ،ي�شعرون �أنهم يعانون بطرق ال
يفهمها �أو يعرفها ال�شباب من جيلهم من حملة الهوية اخل�ضراء.
•ي�ضطر العديد منهم للجوء �إىل �سوق العمل الإ�سرائيلية ،اعتقاد ًا ب�أن فر�ص العمل متوفرة هناك �أكرث ،وبرواتب �أف�ضل،
وبالذات يف املجاالت احلرفية.
عال لدى ال�شباب عن احتالل القد�س وتهويدها .وتولد ر�ؤية �سكان القد�س للإ�سرائيليني فيها م�شاعر
•هنالك وعي ٍ
�سلبية وم�ؤملة تدفعهم �إىل تفادي الذهاب �إىل املدينة للرتفيه �أواال�ستجمام ،بالرغم من �شوقهم لق�ضاء الوقت هناك.

القدس
عب الأهل عن قلقهم من �أن �أطفالهم لن ي�شعروا يف امل�ستقبل بنف�س االنتماء للقد�س والدافع للحفاظ على الهوية
• رّ
املقد�سية بنف�س الطريقة التي ي�شعرون بها الآن ،لأن اجليل اجلديد يرتبى و يكرب خارج حدود مدينة القد�س،
والعائلة نادر ًا ما تزور املدينة �إال لأ�سباب تتعلق مبعامالت �أو منا�سبات عائلية �أو �أغرا�ض �صحية .يف املقابل يحاول
الأهل توطيد عالقة ابنائهم باملدينة من خالل تعريفهم ب�أهم معاملها التاريخية و الفل�سطينية.

ُ
السلطة الفلسطينية
ال�سلطة الفل�سطينية يف تنظيم الهجرة �إىل املنطقة ومراقبة البناء
عب �سكان املنطقة عن ا�ستيائهم لعدم تدخل ُ
• رّ
وتقدمي بع�ض اخلدمات الأمنية واملدنية الأ�سا�سية ملنع وقوع كوارث.

الضغوط االقتصادية
•غالب ًا ما يرافق الهجرة �إىل كفر عقب تدهور يف احلالة االقت�صادية للعائالت ،حيث ي�ضطر العديد �إىل ترك منازل ميلكونها
يف رام اهلل �أو مدن �أخرى يف ال�ضفة الغربية ،من �أجل �شراء �أو ا�ستئجار �سكن يف كفر عقب للحفاظ على الهوية املقد�سية.
•�صعوبة �أخذ قرارات اقت�صادية ت�ساعد على التوفري (مثل التملك) ،لأن م�ستقبل املنطقة غري معروف.
حمام ي�ساعد العائلة يف التعامل مع
•يفر�ض احلفاظ على الهوية الزرقاء �أعباء اقت�صادية �أخرى ،مثل تكاليف تعيني
ٍ
الأمور القانونية املعقدة التي ت�صل �إىل ع�شرات �آالف ال�شواقل ،ودون نتائج م�ضمونة .باال�ضافة �إىل االعباء املتعلقة
بال�ضرائب و دفع الت�أمني ال�صحي املفرو�ض على ال�سكان .الأعباء اي�ض ًا مرتبطة يف التخلي عن وظائف ذات دخل �أعلى
من �أجل ال�سكن يف املنطقة.
•العبء املادي للحفاظ على الهوية يكون �أكرث وط�أة يف حال كان املعيل الأ�سا�سي يعمل يف ال�ضفة الغربية ،وبالتايل
بدخل �أقل من مداخيل الذين يعملون يف القد�س �أو مناطق داخل اجلدار.
•ي�ضطر �أرباب الأ�سر العمال من حملة الهويات اخل�ضراء واملتزوجني من مقد�سيات� ،إىل العمل يف دولة االحتالل من
�أجل توفري م�صاريف احلفاظ على هويات الزوجات والأطفال .ويعتمد هذا الدخل على ح�صول الزوج على ت�صاريح
الدخول �إىل مناطق داخل اجلدار.
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الضغوط النفسية المتعلقة بالهوية
عب امل�شاركون عن تخوفاتهم على م�ستقبل العائلة ومن احتمال ت�شتتها يف حال تغيري واقع املنطقة ال�سيا�سي �إن مل تعد
• رّ
املنطقة تابعة لبلدية االحتالل يف القد�س .وبالتايل ،ال تلبي متطلبات املحافظة على الهوية وهذا يخلق حالة نف�سية
عامة من القلق واخلوف وعدم القدرة على التخطيط للم�ستقبل.
عب امل�شاركون عن حالة القلق التي يعي�شونها يف فرتة ت�سجيل الأطفال يف هوية �أحد الوالدين �أو اخلوف من عدم ح�صول
• رّ
الأطفال عليها ،وهذه عملية قد ت�أخذ �سنوات طويلة .ب�شكل عام ،وهنالك خوف دائم من فقدان الهوية املقد�سية.

اإلقبال عىل الزواج
هناك م�ؤ�شرات على �أن �سيا�سات االحتالل ت�ؤثر على عادات املجتمع الفل�سطيني ،حتى يف الإقبال على الزواج:
•ر�أى العديد من ال�شباب �أن الزواج من �شخ�ص يحمل نوع هوية �آخرى هو جمازفة كربى ت�ؤدي �إىل معاناة ال حمالة ،و�أنهم
ي�أخذون هذا املو�ضوع يف احل�سبان عند اختيار �شريك/ـة احلياة.
عب العديد من املتزوجني عن ندمهم من الزواج من �شخ�ص يحمل هوية خمتلفة ،ون�صحوا �آخرين بعدم الإقدام على
• رّ
مثل هذه اخلطوة .وكما قال �أحد امل�شاركني ،ف�إن هذا النوع من الزواج مثل “الغربة “.

نقاط إيجابية
•بالرغم من انعدام ال�سيادة القانونية� ،إال �أن بع�ض املجموعات مثل التنظيمات وجلان احلارات ال�شعبية قامت بتبني
وظيفة الأمن وحل النزاعات.
•يف ظل غياب ال�سلطة� ،أ�صبح النا�س �أكرث مبادرة يف �إيجاد احللول يف حاالت الطوارئ ،مثل فتح الطرق وقت الثلج،
والتدخل للم�ساعدة يف حاالت العنف املنزيل.
•ح�س االنتماء بني ال�شباب وا�ضح ،حيث يقوم هذا اجليل بالتطوع وم�ساعدة اجلريان وبناء حياة اجتماعية رغم ظروف
املنطقة ال�صعبة.
•�إ�صرار بع�ض ال�شباب على حرية اختيار الزوجة /الزوج بغ�ض النظر عن نوع الهوية.
•قام طالب من كلية الهند�سة يف جامعة بريزيت م�ؤخر ًا ب�إيجاد بع�ض احللول اخلالقة لإ�ضافة م�ساحات خ�ضراء �إىل
املنطقة.
•اعترب النا�س املحافظة على الهوية الزرقاء ،رغم ال�صعوبات ،نوع ًا من املقاومة �ضد �سيا�سات االحتالل لتهويد القد�س،
و�أ�شاروا �إىل �أن هذا التفكري ي�ساعد الفرد على حتمل الظروف احلياتية يف املنطقة.
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التوصيات
منطقة كفر عقب تعاين من حالة �إن�سانية وطنية عاجلة مت�س عدد كبري من الفل�سطينيني ،وخا�صة املقد�سيني الذين
ي�صارعون االحتالل للحفاظ على هوياتهم .وهناك حاجة للتدخل وتوحيد جهود امل�ؤ�س�سات والأفراد من �أجل:
•بناء وتطوير ودعم احل�س املجتمعي ،من خالل خلق جمموعات تعنى بالق�ضايا املجتمعية ،وتكون قادرة على
التنظيم واحل�شد بهدف حت�سني ظروف احلياة .فقد �أو�صى امل�شاركون يف هذه الدرا�سة ،بت�شكيل جلان متثل
الفئات املختلفة من ال�سكان من �أجل �إدارة النواحي املختلفة من احلياة اجلماعية ،وتعمل على التنظيم
الداخلي لأمور املنطقة بالتعاون مع املجموعات الفاعلة حالي ًا.
•ت�شكيل جلان من متطوعني خمت�صني يف الأمور الهند�سية و تعمل بالتعاون مع اللجان املجتمعية يف املنطقة على
مراقبة وتنظيم حركة البناء.
•�إيجاد طرق بديلة خللق م�ساحات خ�ضراء �آمنة ومنا�سبة للعائالت والأطفال.
•التوعية العامة حول ق�ضية القد�س وتهويدها ،خا�صة يف �أو�ساط طلبة اجلامعات واملدار�س.
•توعية اجليل النا�شئ يف كفر عقب حول الأ�سباب التي �أدت �إىل ت�شكل بيئة كفر عقب يف �شكلها احلايل ،وتوطيد
عالقتهم مبدينة القد�س من خالل الرحالت التعليمية والرتفيهية.
ال�سلطة الفل�سطينية من �أجل دعم املبادرات املحلية للإ�صالح.
•ال�ضغط واملنا�صرة من قبل ُ
•ال�ضغط الدبلوما�سي من �أجل تو�ضيح م�ستقبل املنطقة ال�سيا�سي.

شكر و تقدير
مت تنفيذ هذا البحث من خالل دعم املجل�س العربي للعلوم االجتماعية ،برنامج «الالم�ساواه واحلراك والتنمية يف
املنطقة العربية» بدورته الثانية ( )2016-2014املمول من وكالة التعاون ال�سويدية للتنمية الدولية ()Sida
ونود �شكر املجل�س العربي للعلوم االجتماعية ،وجمموعة ال�صحة الإجنابية يف الوطن العربي وتركيا ،لدعمهم
املادي و املعنوي لهذه الدرا�سة.
مت اجناز هذا البحث مب�شاركة الزميلة دعاء حمودة و ب�إ�شراف الربوفي�سور ريتا جقمان.
نتقدم بال�شكر لكل من �سالم �أبو غو�ش و �سهاد جاد اهلل مل�ساهمتهن يف العمل امليداين .كما نتوجه بال�شكر و التقدير لأهايل كفر
عقب مل�شاركتهم يف هذه الدرا�سة ،و �أي�ضاً لكل من �ساعد يف اجناز هذه الورقة من مراجعة و تدقيق و ابداء املالحظات.

معهد ال�صحة العامة و املجتمعية  -جامعة بريزيت
�صندوق بريد  ،14بريزيت ،فل�سطني.
تلفون+972-2-2982020 :
بريد الكرتوينicph@birzeit.edu :
موقع الكرتوينhttp://icph.birzeit.edu :
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