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 حكايات فمسطينيين يعممون في إسرائيل :الشديد واالختيار الفردي اإلكراهبين 

 فيرونيك بونتو
 

 :المقدمة

ن عمى تصريح بالعمل في يآخر  3036وحصل  ،عمى تصريح بالعمل في إسرائيل فمسطينياً  عاملً  20280، حصل 2008في آذار 
، كما تصريحاً  44478ن عمى تصريح بالعمل في المستعمرات اإلسرائيمية في الضفة الغربية، أي ما مجموعو يآخر  21162و ،القدس
قدر أن أعداد الفمسطينيين ي (PCBS) ولكن الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني .2009تصريح إضافية في نيسان  3300منح 

 عمموا ىناك دون تصريح( وربما أكثر)فمسطيني  25000أي أن  ؛شخص 75000بمغ  2008العاممين في إسرائيل والمستعمرات عام 
((International Labour Conference - 98th session 2009, 12. 

لبعض ىؤالء العمال الفمسطينيين الذين يدخمون في معظميم إلى  2008و 2007 نعامياليستند ىذا المقال إلى حكايات جمعت في 
استند فقد وجود بعض الدراسات بشأن العمل الفمسطيني في إسرائيل، من رغم عمى الو  .فييا عمى نحو غير قانونيإسرائيل ويعممون 

 ،ولذلك ".صوتنا مش مسموع: "القميل منيا إلى الطريقة التي يعيش فييا العمال تجاربيم وروايتيم ليا بأنفسيم، إذ قال لي أحدىم يوماً 
سماع صوتيمكان أحد أىداف ىذه الدراسة منح ال ذ أستند إلى  .عمال مساحة لمحديث وا  الحديث عن المسارات المسموكة الذي يسرده "وا 

بين السرد  وثيقاً  ن ىناك رابطاً إمن الفرضية التي تقول  ، وانطلقاً (Vidal 2005, 100" )منطقياً  مترابطاً  سرداً )...( األفراد 
عض الملمح المركزية لتجربة ىؤالء العمال من خلل الطريقة التي يعبرون فييا الذاتي وبناء اليوية، فإن ىذا المقال ييدف إلى فيم ب

من بين ىذه الملمح، باإلضافة إلى التصورات المختمفة لمحدود، يرتسم التعبير عن تجربة جماعية تفصميم عن  .عن ىذه التجربة
 .شيء عمى تصورىم لكرامتيمقبل كل غيرىم من الفمسطينيين، وىي تجربة الييمنة واالنكشاف التي تؤثر 

الرغم من انطلق التغيير في االقتصاد السياسي عمى ف .في البداية، أضع مقابلتي في سياق أكبر لتاريخ العمل الفمسطيني في إسرائيل
من  نطلقاً فا .االنكشاف معمن، ال تزال المقابلت تتسم بتعبير اقتصادي" انفتاح"من خلل  2008و 2007 نعامياللمضفة الغربية في 

وكذلك إظيار  ،في حديثيم مسارات العمال، أسعى إلى إظيار االنقطاعات والتواصلت بالطريقة التي يعيد فييا العمال أنفسيم بناءىا
و، وتبنييا عمى ما ىي عمي ومن ثم أستند إلى الفئات السردية التي تمنح تجربة ىؤالء العمال شكلً  .التصورات المختمفة لمحدود والقانونية
 .يكون السؤال الذي يوجو تحميلتي ىو سؤال ترابط اإلكراه واالختيار ،وعميو. محددة بذلك تجربة مشتركة وجماعية

 

 دراسة حكايات العمال .1

 السياق التاريخي .1.1

 ”de-development“العمل الفمسطيني في إسرائيل وعكس التنمية .1.1.1

في  جوىرياً  ، شّكل استخدام القوى العاممة الفمسطينية في إسرائيل عنصراً 1967عام المن احتلل الضفة الغربية وقطاع غزة  انطلقاً 
عمل ثمث األيدي العاممة الفمسطينية في إسرائيل  ،1992و 1974 نعاميالبناء االقتصادين اإلسرائيمي والفمسطيني، فبين 

(Farsakh 2005, 1).  وقد عّرفت الباحثة. األيدي العاممة عمى حرية التنقل، األمر الذي سيل تدفق 1988وأبقي حتى عام 

السياسة التي اتبعتيا دولة إسرائيل في األراضي المحتمة في ذلك الحين بأنيا سياسة  Sara Royاألمريكية في العموم السياسية 
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ما السي ،تمثمت العممية األولى بالمصادرة .التي تستند برأييا إلى ثلث عمميات، (”de-development“) "عكس التنمية"
مصادرة األراضي، وذلك بإقامة المستعمرات السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك االستيلء عمى مصادر المياه في األراضي 

، وأخيراً  .أي عممية فرض القيود عمى جميع المؤسسات الفمسطينية ؛"نزع المأسسة"عممية " عكس التنمية"كما شممت سياسُة  .المحتمة
لثالثة ليذه السياسة في ضم األراضي المحتمة إلى االقتصاد اإلسرائيمي من خلل فتح األسواق اإلسرائيمية أمام األيدي تمثمت الركيزة ا

تحسين  ،لمعديد من العمال الفمسطينيين ،والتسعينيات 1967وبذلك أتاحت فرص العمل في إسرائيل بين عام  .العاممة الفمسطينية
التنمية، كما أشارت سارة روي، التي أتاحت إثراء األفراد، قد أدت في الوقت ذاتو إلى إفقار  كسإال أن سياسة ع .ظروفيم المعيشية

جعل "، ىو جوردنوكان المنطق، كما كتب  .ألن ىدفيا كان منع أي تنظيم جماعي لممجتمع المحمي ،الفمسطينيين بصفتيم شعباً 
لألسر وفي مقابل التحسن المادي  (.Gordon 2008, 30) ..."وذلك بتحسين مستوى معيشتيم،السكان المحتمين منصاعين

من  ومنذ اندالع االنتفاضة األولى في كانون األول .زاد االعتماد عمى الطمب والعمل في إسرائيل ،النسبي في ثرائيم الفردي واالزدياد
وذلك بإنشاء نظام  ،ل الفمسطينيةفرضت إسرائيل إجراءات استيدفت التقميل من تنقلت العم 1991،1، والسيما بعد عام 1987 عام

عمى الوصول إلى العمل في  وعقب عممية أوسمو،أضفيت صفة الديمومة عمى ىذا النظام الذي فرض شروطاً  .التصاريح واإلغلقات
ذلك فقد  األراضي المحتمة، بل عمى العكس من" لتنمية"إسرائيل " عكس"لم يتوقف  ،وعميو .إلى دوافع أمنية وعسكرية إسرائيل استناداً 

عمى العمل  إياىم أكثر اعتماداً  جاعلً  شديداً  وأفقر السكان إفقاراً  ،تفاقم ذلك في ظل نظام اإلغلق الذي ضيق الخناق عمى االقتصاد
ساعيًة بشكل متزايد وعقب اندالع االنتفاضة الثانية، فرضت إسرائيل عمى األراضي المحتمة . (Roy1999, 68-78)في إسرائيل 
بما في ذلك من إجراءات  ،فقد أصبح الحصول عمى تصاريح بالعمل أكثر فأكثر صعوبة .من عدد العمال الفمسطينيين إلى التقميل

عبور الخط األخضر أكثر خطورة ف جدار الفصل ظرو  ءبناجعل  2002، منذ عام وأخيراً  .بيروقراطية طويمة تكاد تكون غير شفافة
 .بالنسبة لمفمسطينيين

إلى إسرائيل أصبح أكثر فأكثر صعوبة، واصمت أزمة االقتصاد الفمسطيني دفع السكان إلى البحث عن فرص  وبالرغم من أن الدخول
 142002-13 ,) 2ولكنيا لم تنقطع ،وقد تناقصت أعداد العمال المتجيين من البانتوستانات الفمسطينية إلى إسرائيل .عمل ىناك

Farsakh)، السيما أولئك الذين )، وجد العمال الفمسطينيون أنفسيم بحت خطرة جداً وبسبب ىذا التناقص وسمة تجربتيم التي أص
. ميمشين مرتين، فقد أصبح العمل في إسرائيل تجربة جماعية واقعية فصمتيم عن غيرىم من الفمسطينيين أيضاً ( يعممون بدون تصاريح

ف عدد نقاط التفتيش واإلغلقات في جميع أنحاء ، تضاع2006فالتشريعية عام  ،2005في االنتخابات البمدية عام  "حماس"وبعد فوز 
كما أن مقاطعة المجتمع الدولي  .وُفرضت إجراءات رقابة غاية في الشدة استندت إلى عمر الشخص وأصمو الجغرافي ،الضفة الغربية

 .قد فاقمت من اإلفقار الشديد القتصاد فمسطيني محاصر
 

 في الخطاب يناتبو  معمن انفتاح اقتصادي: 2002ما بعد عام  .....2
إذ يعتَبر تعيين حكومة  .جرت المقابلت التي استند إلييا ىذا المقال في فترة مفصمية بالنسبة لمسياسة االقتصادية في الضفة الغربية

، مقدمًة لمتحوالت في 2007 من العامفي قطاع غزة في حزيران "حماس"سلم فياض في الضفة الغربية، عقب االنقلب الذي قامت بو 
والضفة الغربية، وكذلك مقدمة لتغير معمن عنو في السياسة ( الواليات المتحدة والمجنة الرباعية)العلقات بين إسرائيل والمجتمع الدولي 

فإن الضغوط التي مارستيا الواليات المتحدة والمجنة  ،وعميو .اقتصادي" انفتاح"من جانب اإلسرائيميين جاء عمى شكل نية عمل 
سرائيلالرباعية عمى إ تحسن "أدت إلى  ،سرائيل من أجل تقميل عدد نقاط التفتيش والتعاون األمني المتزايد بين سمطة سلم فياض وا 

                                                           
1

 .حرب الخميج األولى السنة التي نشبت فييا 

2
بأحقيددة ممكيددة  نفسدديا لمتحديددد، فددإن التنميددة التددي سددتتبع تنحصددر فددي الضددفة الغربيددة وال تشددمل قطدداع غددزة الددذي لددم يكددن إلسددرائيل أبدددا االدعدداءات 

 .5002عام الأراضيو كما ىو الحال في الضفة الغربية، وىذا ما برىن عميو فك االرتباط أحادي الجانب 
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 ,International Labour Conference- 98th session) 2008عمى اقتصاد الضفة الغربية عام  "طفيف

2009, Preface iii).  إلى السمطة الفمسطينية في بعض المناطق كنابمس وجنين من الجيش اإلسرائيمي" نقَل السيطرة"وقد رافق، 
ويعود ذلك لإلفراج عن المساعدات  ،"ازدىار اقتصادي"عن  بدأ الحديث فعمياً  ،2009من عام  واعتباراً  .منُح مزيد من تصاريح العمل

ارة في لواقعة عمى مدخل نابمس من جية حوّ السيما نقطة التفتيش ا)ورفع عدد من الحواجز ونقاط التفتيش  ،الكبيرة من البمدان المانحة
أكدت الحكومة اإلسرائيمية برئاسة بنيامين نتنياىو نيتيا تشجيع التنمية االقتصادية في  ،2009من عام  واعتباراً  (.2009 من العامتموز 

 .الضفة الغربية

من وجية النظر ىذه، تبدو ىذه  وانطلقاً . 2008و 2007 نعاميفي الال تظير ىذه المقدمات المتواضعة في المقابلت التي أجريتيا 
االقتصادي المعمن عنو في األراضي الفمسطينية المدعومة بالمساعدات الدولية الكبيرة " االنفتاح"المقابلت في تفاوت مع الحديث عن 
من عام  العمل بو اعتباراً  ئُبدالذي ( في شؤون التجارة واالستثمارات وكذلك في شؤون األمن)والتعاون اإلسرائيمي الفمسطيني الجديد 

الفترة السابقة  قلولنأخذ وجية نظر بأثر رجعي، فإن حكايات العمال ُتظير جميا ثُ . 2009و 2008 نعاميالبعد  وأصبح وثيقاً  ،2007
ى، يمكن القول وبيذا المعن .ونتائجيا عمى مسارىم الحياتي، تمك الفترة المتسمة باإلفقار الشديد واالنكشاف المتزايد( 2000-2007)
. ىؤالء العمال في وقت ما" Temporality"عن تجربة مبنية بشأن زمانية  ننا نتحدث عن مقابلت غير عصرية تقدم تقريراً إ

، فيي تتيح استعلم األثر الممكن لمتغيرات "االنفتاح"لمنظر بالنسبة لتمك األحاديث المختمفة عن  الفتاً  ولكنيا تيسر باألخص طباقاً 
 .المعمنة في السياسة عمى العالم االجتماعي لمعمال الفمسطينيين العاممين في إسرائيل

 

 تقديم ومنهجية: حكايات العمال 1.1

ما عن الخط األخضر والتصاريح الممنوحة لسكانيا  ىي منطقة بعيدة نوعاً من قضاء نابمس، و  أجريت مقابلتي مع اثني عشر عاملً 
إلحصائيات  ووفقاً  .ويأتي معظميم من قرى مجاورة ،يعمل معظم عمال الضفة الغربية في إسرائيل عمى نحو غير قانوني 3.قميمة نسبياً 

يذا القضاء، ولكننا نقدر أن ضعفي ىذا العدد ل 2010 من عامتصريح عمل قد منح في تشرين الثاني 2012مكتب عمل نابمس، فإن 
والواقعة عمى بعد بضعة كيمومترات من  ،عمى سبيل المثال. ففي قرية أ. من العمال عمى األقل يدخمون الخط األخضر بطرق تحايمية

ا العدد ، ومن المرجح أن ضعفي ىذ129نابمس حيث أجريت معظم المقابلت، كان عدد األشخاص الحاصمين عمى تصريح عمل 
 .نسمة يقطنون ىذه القرية 5000عمى األقل كان يعمل بدون تصريح، وذلك من أصل 

ثلثة من ىؤالء العمال، يزيد  .عاماً  55و 21وتراوحت أعمارىم بين  ،إن جميع العمال الذين أجريت معيم المقابلت ىم من الذكور
 ،وعمي ،ووسام ،ويعقوب ،وىناك سبعة آخرون، أحمد .صاريح عملوىم يحممون ت ،ىم من أحد مخيمات نابمس للجئين 4،ومراد ورشيد

 وكان وسام ىو الوحيد من بينيم الحاصل عمى تصريح عندما أجريت المقابمة، ولكنو عمل طويلً . وعماد، من قرية أ ،وجميل ،وأمجد
وكميم باستثناء  .ىو األصغر سناً وعمرو من نابمس  .المجاورة وىو يحمل تصريحاً . ؟؟أما أبو محمد فيو من قرية ب .دون تصريح

 .عدة عمرو وجميل متزوجون ولدييم أطفال

لى الحكايات التي جمعتيا من العمال في القرية، وأكون بذلك قد وضعت نفسي في جية واحدة من الخط إلقد استندت في بحثي فقط 
رة لمغاية، لم يكن من الوارد بالنسبة لي أن أقوم لظروف العبور الخط في البداية، ونظراً : ليذا االختيار عدةولدي أسباب  .األخضر

                                                           
3

 5002)انظددر  .إن معظددم البحددوث األنثروبولوجيددة عددن العمددال الفمسددطينيين فددي إسددرائيل عنيددت بالمندداطق الواقعددة عمددى مقربددة مددن الخددط األخضددر 
Bornstein) ،(5002 Kelly.)  

4
 .جميع ىذه األسماء مستعارة 
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عمى مقربة من أماكن عمميم، إال أن مصاعب جمة " عمى الجانب اآلخر"لعمو كان بمقدوري التخطيط لملقاة العمال  5.بعمميات رصد
ذلك أن العمال الذين  واألىم من .ون ىناك أو يعيشون في ظروف تعرض كرامتيم لمميانةئإذ أن معظميم يختب ،كان يمكن أن تظير

كنت أجري معيم المقابلت في بيوتيم ما كانوا ليفيموا ىذا النيج، ففي نظرىم كان وجودي عندىم من أجل جمع شياداتيم وليس 
 الخيار الوحيد الممكن سياسياً  يإال أنو كان بالنسبة ل 6،ال جرم في أن ىذا الموقف ينطوي عمى تحيزات عممية .التحقق من أقواليم

ومن ناحية أخرى، ُسردت الحكايات بين  .ما أتاح لي االلتزام بنص األقوال وبسياق السرد ونبرتو ،لقد سجمت جل المقابلت .خلقياً وأ
تتيح تصور التفاوت بين األشخاص الذين ينتمون إلى  كان العمال يقدمون شروحاً  ،ولذلك. التجربة" خارج" األقارب وألقارب كانوا غالباً 

فيم ىنا بأنيم مجتمع التجربة الناتج عن أمور ىذا العالم ا  (272 ,1995منيا عالم الخطاب المشترك  عدةالجتماعي، وىم من أعرِّ
Strauss) خارجاً "، وأولئك الذين كانوا." 

وقد أتاحت ىذه العودة  .إلى إسرائيل 7"ينزلون"وا أفقد حكوا لي كيف بد ،لقد شرع معظم العمال في سرد حكاياتيم بطريقة متسمسمة زمنياً 
االنتفاضة الثانية ومن ثم ) 2002و 2000 نعاميالفي الفترة بين " بعد"و" قبل"إلى تجربتيم السابقة تسميط الضوء عمى االنقطاع بين 

 (.بناء جدار الفصل

 

 مراحل انقطاع ومراحل استمرارية .1

 "في الماضي، كان األمر سهلا . "1.1

غير أن معظميم كانوا  .العمل في إسرائيل في فترة االنتفاضة األولى من العمر حوالي أربعين عاماً ، بدأ العمال البالغون عموماً 
عندما أجريت معو المقابمة وىو رب  عاماً  40، الذي كان عمره أما أحمد مثلً  .إلى إسرائيل قبل ذلك في الرحلت المدرسية" ينزلون"

 .وقميل الكمفة إلى إسرائيل سيلً " النزول"حينيا كان  .1983عام المن العمر، أي  14أسرة، فقد بدأ العمل مع أخيو الكبير وىو في 
، أي الدّوار حيث يتجمع الموقفكان العمال يستقمون حافلت فمسطينية أو إسرائيمية من أجل الذىاب إلى مكان صاحب العمل أو إلى 

 .العمال صباحا كي يعرضوا خدماتيم بالمياومة

كنا ندفع  .غير إلمي بيروح بسيارتو)...( باصات تيجينا عَ البمد  4كان )...( كنا ننزل في باص إيغيد . يح، الكان فيش تصار : "أحمد
 ".شيكل َل تل أبيب 4

حينيا بدأت  .ومع نشوب حرب الخميج األولى، أنشئ نظام التصاريح الفردية المرافقة لمبطاقة الممغنطة ،1991من عام  اعتباراً 
وذلك حسب الوضع  ،لتصورات الجانب اإلسرائيمي األمنية وكذلك مراقبة األشخاص تجري وفقاً  ،فمسطينيةإغلقات األراضي ال

في تل أبيب عمى مدى سنتين، ومن ثم توقف عن ذلك عام  الموقف، كان يذىب إلى 1989الذي بدأ العمل عام  وعمي مثلً  .السياسي
 .ولفترة قصيرة 1991

                                                           
5

تحددثت فيدو  (Amiry 5020) ، وقدد ألفدت كتابداً 5002، أي عدام نفسديا إال أن الميندسة المعمارية الكاتبة سعاد عامري خاضت المغامرة في الفترة 
وسدوف أعدرِّج عمدى ىدذا الكتداب فدي  .بالزاويدة وعدزون سداعة بدين قريدة مدزارع النوبداني وبتداح تكفدا فدي إسدرائيل مدروراً  21عن الرحمة التي قطعتيا فدي 

 .نياية ىذا المقال

6
 5002)، انظدددر "اسدددتخدام األحاديدددث الصدددادرة عدددن األشدددخاص الدددذين يتحددددث عدددنيم البحدددث"بشدددأن الطدددرق العمميدددة والمنيجيدددة المسدددتحدثة بواسدددطة  

(Vidal. 

7
 .، أي داخل الخط األخضر"جّوا"إشارة إلى إسرائيل " تحت"ىنا جاءت كممة لمحديث عن الذىاب إلى إسرائيل، ومن " نزل"يستخدم العمال الفعل  
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... ما شددوش كثير عَ التصاريح. )...( بعدين رجعت، ألنو فيش بديل ىين أشتغل)...(  19 وقّفت، صارت حرب صّدام، في: "عمي
في وقت يخفف  .يصير عممية ضد الييود، يشدوا عمى العمال... كنا نفوت من ورا المخصوم... )...( يعني كل واحد يدخل تيريب
 ".العمميات، يخففوا عمى العمال

فبالنسبة  .عن المعيقات بوصفيا سيمة التفادي نسبياً  ع الفترة الحالية، فإن العمال يتحدثون قطعاً إذا ما أجرينا مقارنة بأثر رجعي م
طبعا فيش معك ...  بتفوت، بتمف ع الحاجز شوي... )...( كان الوضع طبيعي تقريباً "، 1995عام الليعقوب الذي بدأ العمل 

ذا مسكونا بإسرائيل ما يحكوابس ما كانوا ... تمف، إشي بسيط، بيشوفوك الجنود... تصريح  ."يحكوا معنا، وا 

الذي كان عمره في )االقتصادية الصعبة، يعتبر البعُض، مثل يعقوب " الظروف"إلى إسرائيل بسبب " النزول"بينما بدأ معظم العمال 
 .بالحرية ع قميلً وللستمتا( شمِّة ىواء " )ترويح عن النفس"لمد ، العمَل في إسرائيل طريقة أيضاً (عاماً  17ذلك الحين 

 

 االنقطاع: االنتفاضة الثانية وبناء الجدار. 1.1

. 2002من عام  ومن ثم بناء جدار الفصل اعتباراً  ،االنتفاضة الثانية طبعاً  بالنسبة لجميع العمال، فإن نقطة التحول الحاسمة ىي أوالً 
 .أشير 9لمدة  فمم ينزل عمي مثلً  .عدة لسنوات وأحياناً  ،عدة، توقف معظميم عن العمل لشيور 2000 من عام فبعد أيمول

، سّكرت الطرق، ما ضّمش طرق، فيش إمكانية الواحد يقدر يفوت عمى 0222سنة الد .0222ضّمت الفترة ممتازة َل سنة الد: "عمي
 ."...الوضع، ما حدا يعرف شو بيّدو يصير. )...( فيش حدا بيقدر ينزل .إسرائيل

... ليش .سنتين وأنا قاعد في الدار .وما نزلت سنتين...  ، صارت االنتفاضة0222بعد الد " :ك األمر عامينبالنسبة لوسام، فقد دام ذل
 ".ما حدا كان يسترجي يروح َل ىناك... )...( كان الوضع بيخوف يعني

بالنسبة ألولئك الذين ال يحممون ، السيما "في الداخل "ومذاك بدأ وضعيم . ثم بدأ العمال الذين ضاق عمييم الخناق النزول التدريجي
 .تصاريح، يزداد انكشافاً 

 35أو  عاماً  30 مىإذ تطّمب أن يزيد عمر المرء ع) وبعد بداية االنتفاضة الثانية، تزايدت ظروف الحصول عمى التصاريح تقييداً 
العمال الذين ال يحممون تصاريح يتعرضون  ، بدأ"في الداخل" .وتذبذبت حسب الفترة الزمنية( وأن يكون لديو العديد من األطفال ،عاماً 

 .2002وكمفتو منذ البدء ببناء الجدار عام  ،إذا ما أوقفوا، بينما تزايدت خطورة عبور الخط األخضر ،ألحكام قاسية بالسجن

 

 خط أخضر ملزم لهم .3

ون إما داخل سيارة ئفيم يختب: لحديث عنياوا إلى طرق عديدة لن أطيل اأ، لج(تيريب )لكي يعبر العماُل الخَط األخضر بطرق تحايمية 
عمى األقدام  ما يعبر العمال الخط األخضر مشياً  ولكن غالباً ...  أو حاوية ماء أو شاحنة بضائع أو حتى داخل شاحنة خمط الخرسانة

رى المتاخمة لمخط إلى إحدى الق أشخاص سيارة من قريتيم وصوالً  4إلى  3إذ تستقل مجموعة من  .بعد قطع أحد األسلك الشائكة
مجاورة إلحدى  إذ أنيا تكون غالباً  ،عبر مناطق خطرة عدةمسافة كيمومترات  اعمى األقدام بعد أن يقطعو  األخضر فيجتازونو مشياً 

 تكون نقاط العبور ثابتة ومدرجة في قائمة نظرية، غير أن الطرق التي يسمكونيا عمى األقدام تتغير. المستعمرات أو لمعسكر إسرائيمي
 .يرشدىم إلى الطريق" الميربين"أو أن أحد  ،في كل مرة، وىم يرشدون بعضيم بعضاً 

 ".يبقى من ُجوّا، بيفرجينا كيف نمشي، منفوت َل ُجوّا مشي [الميرب]ىون في حدود، ىو . نقطع الشيك مشي، ومنفوت من ورا: "وسام
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 .يصف العمال ىذا العبور بمعبة القط والفأر

فبصير . )...( في جيش طبعاً  .قصو أو فتحو، بيفوت منو العمال حدا في بيكون الشيك مفتوح،... )...( السيارةننزل من : "يعقوب
 ."شغلت زي ىيك. الجيب أجا، بدك تشرد. الجيب راح، بّدك تفوت: عممية زي عممية البس والفار

 .الموقفسيارة تقميم إلى مكان العمل أو إلى داخل  شخصاً  25أو  20عمييم أن يتكدسوا ( ُجوّا" )في الداخل"حالما يصبحون 

 

 الحدود بوصفها عتبة ووصمة. 1.3

في الواقع، ىناك داخٌل ليذا الخط  .من خلل الكممات التي يختارىا العمال، ُيكشف عن تصور الخط األخضر، فيو بالنسبة إلييم عتبة
ليذا . Weizman 2007, 16))التنبؤ بيا  ستحيل غالباً وتختمط بيذا الخط فرُق الجنود المرابطة في أماكن ي. وخارج( ُجوّا)

إلى وصمة عمييم " في الداخل"فبالنسبة لمعمال، تتحول الحدود حالما يصبحون : من الناحية الفعمية ال يتم عبور ىذه العتبة أبداً  ،السبب
واألىم من ذلك الخوف الذي يثار لدى اإلسرائيميين االشتباه بعدم قانونية الدخول والعمل، : وذلك يثقل كاىميم باشتباه مزدوج .إخفاؤىا

  ."شخص خطر "وعميو فإن وصمة االشتباه بد. من صورة الفمسطيني المتمثمة بكونو إرىابيا محتمل

(, 1992005 Shamir)  وفي الواقع، ال تمجأ الشرطة اإلسرائيمية إلى  ".غير قانونيين"أكثر منو لكونيم  فمسطينيينتعود لكونيم
وفي كتاب لد . لموشاية كما يتعرض ىؤالء العمال يومياً  (.كاالعتداءات مثلً )توقيف العمال إال في حال التوترات السياسية  حملت

Tobias Kelly802006 ," )فمسطينيي الضفة الغربية يحممون الخط األخضر معيم أينما ذىبوا: "، تقول جممتو المعبرة إن 
Kelly). 

ياباً  إذ يذكر العمال جميع التكاليف التي يدفعونيا ذىاباً  ،ىي األمور الماليةالوصمة إذن مثِقمة، وكذلك   300وتبمغ في المتوسط  وا 
 ".في الداخل "مدة أسبوع  وىذا أحد األسباب التي تدفع العمال إلى البقاء عموماً  (.أي أجرة أكثر من يوم عمل في إسرائيل)شيكل 

أما  .إن لزم األمر يبقون في إسرائيل مدة أسبوعين أو حتى شيراً  رية يوم الخميس، وأحياناً معظميم يوم السبت ويعودون إلى الق" ينزل"
 .فإنيم يعودون في غضون األسبوع ويضطرون إلى استدانة أجرة العودة ،الموقففي  أولئك الذين ال يجدون عملً 

 

 "القانونية"شروط . 1.3

مقارنة  نسبياً  بين من يحممون التصاريح ومن ال يحممونيا، فالتصريح يمنح ضماناً  اً واضحًل فإن في عالم العمال االجتماعي فص ،لذلك
العمل  "الرغم من ىذا الفصل، سرعان ما نلحظ أن التمييز الثنائي بين عمى و  .باالنكشاف الذي يعيشو من ال تصريح بحوزتو

السيما  ،تزايد أمر الحصول عمى التصريح تعقيداً  .ت والتجاربال يتيح في الواقع تفسير تنوع الحاال" العمل غير القانوني "و" القانوني
كانت معظم  ،ولذلك .بعد االنتفاضة الثانية، فقد أضيفت شروط من الصعب تمبيتيا في أغمب األحيان لمحصول عمى التصريح

ومن ناحية أخرى، يجب . رائيلإلى الساعة السابعة مساء، فيمنع المبيت في إس التصاريح سارية المفعول من الساعة الخامسة صباحاً 
 وبالنسبة لقضاء نابمس، يتم الدخول والخروج عموماً  .نفسيا والخروج منيا من خلل نقطة العبور واً جعمى العمال الدخول إلى إسرائيل 
ال الكبيرة وطول ألعداد العم إال أن ظروف العبور شاقة لمغاية نظراً . وىو يقع بالقرب من قمقيمية ،من خلل المعبر الذي يسمى إيال

 التفافية سالكين طرقاً  "فترة االنتظار، لذلك يعبر العمال الذين يحممون التصاريح الخَط األخضر في أغمب األحيان بطريقة غير قانونية 
 ".اللقانونية"فيم ُيدفعون في واقع الحال إلى مخالفة القانون أي إلى  .بصحبة عمال ال تصاريح لدييم( تيريب)بطرق تحايمية " 
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فعندما سألتو إذا ما كان يدخل من خلل معبر قمقيمية،  .منذ أكثر من ثلث سنوات وىذا ىو حال أبي محمد الذي يحمل تصريحاً 
ىسا، بروح عمى ِنعمين )...( مرقت عنو سنتين، وبعد السنتين، شفت إنو بدىا تصير مشاكل من كثر األزمة  .ال، أنا بطّمت: "أجابني

وينتا )...( وينتا بّدو يجيني الدور؟ ... واحد 0222الصبحيات وبلقي قدامي  3إذا بطمع عمى )...( بمف عَ المفة في الجبل .( . )..أنا
 ."بدي أصل أنا؟ بدل ما أتأخر بمف أنا

يابيم يومياً  أنا ما بقدر : "لويحكي وسام مث .، فإنيم يبيتون عمى نحو غير قانوني في إسرائيلوىناك آخرون ممن يستحيل ذىابيم وا 
 .وبّدي أتأخر كل يوم َع الشغل .وبّدي أروح أصف َع الدور، مع األزمة والتعب، وبّدي أدفع مصاري .أول إشي تعب .أروح كل يوم

 7بعد الد .7لمد 5من الد .7ة تصريحي مكتوب لمدو ليش؟ ألن .بتخوِّف النوم .برغم النوم خطرة يعني .صرت أنام ىناك .يعني ما بتزبط
كل ليمة بنام، بوفر . )...( بدك تعيش... بدك تخاطر... شو بدك تسوي .ممنوع يعني .قيقة، إذا بيجي شرطي بمسكني، بوخذلي اياهود
 ."...حياة صعبة... شو بدي أساوي... ولو إنو، إذا بمسكوني وبوخذو تصريحي، بسحبوه مني وبتغمب، بس .وبوفر تعب شيكل، 72

غير "و" القانوني"ينتج النظام اإلسرائيمي فئتي  .(اللقانونية)كبيرة لدرجة أنيا تنبع نفسيا من  فارضًة قيوداً " القانونية"بدت شروط  ،وعميو
. ممنوع، السيما من خلل فئة وىو يقرر ما ىو مسموح وما ىو ممنوع، ويتطرق العمال في حديثيم إلى ىاتين الفئتين دائماً  ،"القانوني

والطرق المتعددة التي يسعى بيا الفمسطينيون إلى  ،لمممارسات اإلسرائيمية القسرية تعريفو باستمرار وفقاً لكن مغزاىما متقمب ويعاد 
 .االلتفاف عمييا

 

 تجربة جماعية( 4

 فئاٌت تْبني الخطاب. 1.4

 .ُبنيت جميع حكايات العمال الذين قابمتيم عمى عدد من الفئات التي تحدد معالم التجربة المشتركة والجماعية

، "إنت وحظك"وذلك من خلل التعبير  ،وتشير ىذه الكممة إلى العشوائية ".الَشنص"، ويقول العمال أحيانا "الحظ "أولى ىذه الفئات ىي 
إشارة إلى احتمال أن يقبض الجنود أو حرس الحدود عمى العامل أو أن )عمى األقدام  الذي يستعمل لدى عبور الخط األخضر مشياً 

بعض العمال يجدون فرصة عمل بينما يعود آخرون صفر ) الموقفويستعمل كذلك لدى االنتظار في ( قبض عميويحالفو الحظ فل ي
 (.اليدين

قابمتيم  نلقد أوقف جميع العمال الذي ."الَمسكة"ولكن العمال يقولون  ،االعتقالبخوض تجربة التوقيف شبو الحتمية أي  الخوفيرتبط 
دايمًا الواحد يتوقع االحتمال إنو ينمِسك، في أي  .دايمًا في خوف: "إذ يقول أحمد .يم السجنودخل أكثر من نصف ،في ظروف مختمفة

 ".دايماً في احتمال)...( لحظة 

ثم ُيقتاد العمال إلى مركز الشرطة حيث يخضعون إلى استجواب  .في الميل في الشارع في مكان العمل، وذلك غالباً  الَمسكةقد تحصل 
 عدة، وبعد مرات (البصمة )فتؤخذ بصمتيم الرقمية  .كما قال أحدىم[" الوردية] الشيفتيعتمد ذلك عمى "بالضرب، و مصحوب أحياناً 

، إشارة إلى اإلفراج المشروط بالمنع من "شرط"التي تعني " تناي" وأصميا الكممة العبرية " سناي"من التوقيف ُيفرض عمييم ما يسمونو 
 .قابمة لمتراكم عدةة المرفق بحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لشيور الدخول إلى إسرائيل لفترة محدد

 .عمي سنتين ممنوع في إسرائيل... عقاب إنك ممنوع تفوت إسرائيل لمدة سنة أو سنتين... سناي، يعني: "شرح يعقوب لي األمر قائلً 
 ."شيور 4وسجن  ،سنين سناي 3بيصير  إذا بنمسك ىلّ 
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( لمرواية وفقاً  السريع جداً )، فذلك يؤدي إلى الحكم (وىذا ما ُيتحقق منو لدى أخذ بصمتو) سنايقو وعميو إذا ما أوقف العامل وبح
أو بمسكوه في مكان العمل، أو في ... )...( وىو نايم...  مرّات ِبمِسكو كل واحد مثلً : "وىذا ما يمخصو يعقوب قائل .8فالسجن
قبل ىيك، بوخذوك، بنزلوك ...  إذا عميك بصمات أو عميك شغلت .ِبفحصوك .عندىمبيوخذوك عَ مركز الشرطة إلمي . )...( الشارع

ما ِبخّموك تحكي "... إنت عندك مشكمة، إنت كذا... "دقايق تاخذ المحكمة عندىم، أنا جربتيا 5، محكمة، المحكمة عندىم سيمة جداً 
 ".، في األخير ِبسجنوك بكل بساطةطبعاً 

في  البيدلةإذ يتعرض العمال إلى  .كما يقولون البيدلةأي  ب األحيان في حديث العمال فيي فئة اإلذالل،أما الفئة التي تتكرر في أغم
وكذلك في حياتيم اليومية في العمل، إذ أن العمال الذين ليس  ،عند إيقافيم وعندما يستغميم الميربون: جميع مستويات تجربتيم

وتمك ممارسات قّمما يمكن لمعمال أن  ،تيال، كأن ال يدفع ليم صاحب العمل أجرىمبحوزتيم تصاريح يخضعون ألنواع االستغلل واالح
لدى حديثيم عن الظروف التي ُيجبرون فييا عمى المبيت في  البيدلةلكنيم يعبرون في أغمب األحيان عن  .يمجأوا إلى القضاء ضدىا

 ".سرائيلأكبر بيدلة ىي النوم في إ"" : وقد عّبر وسام عن ذلك قائلً  .إسرائيل

أو أن  ،باسم أحد اإلسرائيميين وفي أفضل األحوال، بإمكان العمال أن يقيموا لدى أصحاب العمل الذين يعرفونيم أو أن يستأجروا بيتاً 
في مكبات  في الخلء وأحياناً  ون في المباني قيد اإلنشاء أو يبيتون أيضاً ئولكن في أغمب األحيان يختب .يناموا في مكان العمل
للنكشاف المادي الذي يؤثر بالدرجة األولى عمى إدراكيم  لحديثيم، رمزاً  ويصبح المكان الذي ينامون فيو، وفقاً  .النفايات أو بين الشجر

 .وعدم القدرة عمى النوم عمى ِذكر البرد والقذارة ونقص المياه والنوم واألكل أرضاً  وفي حديثيم يأتون مراراً  .لكرامتيم

ِمش جاىزة، ما فييا قصارة وال ْبواب وال حاجة،  .دّورنا عمى عمارة، عمارة يعني، بنى جديد ىسّا... نزلنا عمى الموقف نشتغل : "عمي
واحد ِبستغل وبيتعب،  .ما في وال حمّام وال إشي .كانت الكرتونة من تحت والكرتونة من فوق .بنجيب كل واحد كرتونة بنّام عَ الكرتونة

 ".ما كنا نتحمم! كل يوم، ما ِبنفعإذا ما ِبتحمّم 

 .، التي كنت أسمعيا من أفواه الذين تحدثت معيم، عبارًة رمزية النكشافيم"تحت الشجر "أو " بين الشجر "فقد أصبحت عبارة النوم 
ذ يقول  ."مرض، يعني إنت بتوخذ المرض، وبتجيبو َع الدار معك: "كما يعبَّر عن ىذا االنكشاف في صورة المرض، فقد قال عمي وا 

إذ أنيم حينما  .وكذلك األثر النفسي واالجتماعي( السيما المشاكل الصحية وىم في شبابيم)العمال ذلك، فيم يستذكرون األثر الجسدي 
، فإنيم يجدون أنفسيم في فارق زمني مع القرية، فيمنعيم يعودون إلى بيوتيم مساء يوم الخميس حيث يبقون إلى يوم السبت عصراً 

 .الزيارات واالستمتاع مع عائمتيم أو الذىاب إلى نابمس المدينة المجاورة التعب من

ِفش وقت  .يوم الجمعة بتصّمي الظير، بظّمش إشي .السبت ىذا ِبروح عميك، ِبَظل يوم الجمعة .السبت بتقدرش تحسب السبت: "عمي
إذا بروح عمى نابمس، . )...( روِحش عمى نابمسب .أنا بقدرش أروح عمى ناس... ِبتزور ىذا مريض، ىذا جاي من األردن، فش وقت

 ."وينتا بّدي أروح عَ إسرائيل؟ بكون تعبان

 

 الفصل واختبار الحياة الطبيعية. 1.4

وبالتالي فإن الرابط االجتماعي قد أعيدت صياغتو في إطار ىذه ". النوم ىناك"حول فكرة ( أو يعاد تنظيميا)وعميو تنتظم حياتيم كميا 
ويظير ىذا الشكل من . ولكنيا تعتبر تجربة من النوع الذي ال يوصف وال يمكن إيصال فحواىا إلى من لم يُخضيا. المشتركةالتجربة 

ولكنيم لم  ".لو أمكنك رؤيتو لما صّدقت "، "ال يمكنك أن تتخيمي : "صعوبة اإليصال في المقابلت التي أجريتيا في عبارات مثل
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تجربة يعيشيا فمسطينيون آخرون ُكثر، فمن  ولكتيا أيضاً  ،من تجربة العمال لن أقف في ىذا البحث عمى اإلقامة في السجن التي تعتَبر جزءاً  

 .شأن ذلك التحميل أن يدخمنا في موضوع آخر لسنا بصدد الحديث عنو
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والذين لم يكونوا يعممون في إسرائيل،  ،بالقدر الذي كانوا يوجيونو ألقاربيم الذين كانوا يحضرون المقابمة يكونوا يوجيون ىذا الكلم إال
 ".لم يكونوا يعممون "فيم 

السمَة الجماعية والمتناقضة عمى نحو  2006الذي أخرج عام " موقع البناء ىكانيون" "المجمع التجاري"ويظير الفيمم الوثائقي بعنوان 
. فمسطينيين ينامون في مركز تجاري قيد البناء نرى في الفيمم عماالً  .عن باقي الفمسطينيين فشيئاً  التجربة التي تفصميم شيئاً  مرير ليذه

سوف أعترف لكم بشيء، أصل إلى ىنا يوم السبت مساء وأبقى حتى : "عمى األسئمة الموجية لقد ُصعقت بحديث أحدىم عندما قال رداً 
نشعر في ىذا الكلم األثر العميق الذي يتركو العمل  ".كون في بيتي يوم الجمعة، فإنني أشتاق إلى ىذا المكانوعندما أ .الخميس مساء

فإذا كان من التناقض أن يشعروا بالحنين إلى مكان يعيشون فيو . في إسرائيل لدى ىؤالء العمال والطريق المسدود الذي وصموا إليو
في " عادي"كما أنو ال وجود فعمي لمد. كما أشار أحد مخرجي الفيمم، ىو عبارة عن تناقض بائسة، فذلك ألن وضعيم برمتو، ظروفاً 
 .في الضفة الغربية" العادية"تيم حيا

ُصدمت باليدوء الذي يتحمون بو وىم يروون تجاربيم المؤلمة،  9،لدى سماعي قصص العمال، السيما قصص عبور الخط األخضر
من اإلصرار الذي يجعميم  لذلك نلحظ نوعاً ...". يجب أن أذىب، يجب أن أنزل بعد أربع ساعاتأنا آسف، : "قبل أن ينيضوا قائمين

 .يعتبرون أن مخاطرتيم ىذه ليست أسوأ من الحياة التي يعيشونيا

 ."!كل حياتنا منخاف، شو بدنا نعمل؟ ىيك، تعودنا .ما ىي حياتنا كميا خوف)...( ليش أخاف؟ : "عماد

أنيا من رغم عمى الإلى إسرائيل يعتبر بالنسبة لبعض الشباب غير المتزوجين وسيمًة لميروب من حياتيم اليومية، " النزول"وىكذا، فإن 
ن كانوا يتعرضون لمزج في السجن. متطرفة طبعاً   .إنيا لعبة خطرة ولكنيم يعتقدون أنو ليس لدييم شيء عظيم يخسرونو، وا 

أنا مش متجوِّز، ما عنديش إشي : "سنايوالصادر بحقو أكثر من  ،معو ىذه المقابمةسنة حين أجريت  32يقول جميل البالغ من العمر 
إذا إنت البس  .بروح َع البحر كمان... )...( أنا عادًة يوم االثنين بروح بكسدر، بشرب قيوة . )...( ما عندي مسؤوليات .في البمد

لمخوف، ألنو خلص، مسكوني مسكوني، بالنسبة إلي فيش فيش لزوم . )...( مزبوط ونظيف، وما بتخاف، الشرطة ما بتحكي معك
 ".شيور 3شيور  3مشكمة، 

نيم ال يقولون ليم  ،إنيم تعرفوا عمى شبان إسرائيميين من عمرىم( وعمى العكس من بقية العمال) وىم يقولون عموماً   .نيم فمسطينيونإوا 

 

 تناقضات االختيار والحياة الطبيعية المستحيمة. 3.4

عمى و  ،ومع ذلك "....أنا مجبور، شو بدي أعمل، مافيش بديل، مافيش حل تاني: "في روايات العمال ح اإلكراه دائماً يتكرر مصطم
ويعتبر موضوع الراتب  ".وضعنا أفضل في إسرائيل: "الرغم من الخطورة القصوى والظروف القاصية، فإنيم يستمرون في التأكيد قائمين

 :فيقول يعقوب .بالطبع جوىرياً 

أنا حاب أشتغل  .يعني شغل يوم في إسرائيل قد شغل أسبوع عند العرب)...(  322ا لما بروح بشتغل في إسرائيل، بعمل كل يوم أن"
الزم أرد أضطر أرجع أشتغل في إسرائيل، ألنو  .عند العرب، حاب أشتغل في وطني، وحاب، وحاب، وحاب، وحاب، لكن مش قادر

 ".الييود نفسيم عودونا عمى ىذا الدخل أصلً ... الدخل 
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وغيرىا من  ،النار عمى أحدىم وكيف ُأطمق ،كيف وقع أحدىم في حفرة مثلً  في االستماع إلى قصصيم التي تروي وىكذا كنت أقضي ساعات 
 .القصص
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الييود )"بمصطمح االعتماد االقتصادي عمى إسرائيل  مقترناً "( الزم أرد أضطر أرجع أشتغل في إسرائيل)"نجد ىنا مصطمح اإلكراه 
نو بعد إتيم، قال من بين العمال الذين قابم ، وىو األصغر سناً 2007في أول مقابمة مع عمرو عام  "(.نفسيم عودونا عمى ىذا الدخل

عندما سألت عن أخباره، عممت  2008وفي  .وأن يعود إلى الدراسة ،أراد أن يتوقف عن العمل ،ضرب الشرطة إياه في إحدى المرات
 .و ذىب ثانية لمعمل في إسرائيلأن

د االقتصادي وغياب الدولة ، إنو اختيار فيو إكراه شديد، وذلك في وضع من االعتمايظير تعاقب اإلكراه واالختيار مشوىاً  ،وعميو
يذلل العمال الفمسطينيون عقبات االحتلل من أجل الذىاب إلى العمل، ولكن كلم عمي يعبر عن ُجل تناقض ممارسات  .والوطن

 ".فيش عندنا إشي إال إسرائيل نشتغل فييا: "التي تظير جمية في االعتماد عمى إسرائيل ،االلتفاف ىذه

 

 الخاتمة. 5

 ،فرض نظام اإلغلق)مختمف االنقطاعات والتحوالت التي أثرت في أوضاع الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسمو الرغم من عمى 
عكس "، فإنني أرى أن مفيوم (2007ومن ثم بدايات انفتاح اقتصادي ابتداء من أواخر عام  ،وبناء جدار الفصل ،واالنتفاضة الثانية

لفيم واقع االحتلل والتبادالت بين إسرائيل واألراضي  ، يبقى ملئماً شاملً  نظاماً ، الذي اعتُبر (de-development) "التنمية
الدعم من "باالنفتاح و تفاخراً  ،ويبدو أن الحذلقة الحالية. إسرائيل عن ادعاءاتيا بأحقية مكية أراضي الضفة الغربية لم تتخلَّ  .المحتمة

الذين كانوا  ،1967ىي صدى لخطابات المسؤولين اإلسرائيميين بعد احتلل عام إنما  ،في األراضي المحتمة" أجل التنمية االقتصادية
االقتصادي الحالي ليس " االنتعاش"وبالنسبة لكثير من المحممين، فإن  .ما رفع من مستوى حياتيم ،"بجمب التقدم لمفمسطينيين"يتباىون 

أكثر من أي وقت مضى  ويبدو ىذا االقتصاد معتمداً  10،قطاعات المحددة من االقتصاد الفمسطينيالسوى سراب ال يمس إال بعض 
 .عدات الدولية والعمل في إسرائيلعمى المسا

بسبب  يظير في أحاديث العمال الفردية، وىو اعتماد يزداد تعقيداً  ،إن ىذا التعزيز اليومي لذلك االعتماد عمى المستوى الجماعي
 ،االقتصاديين في الضفة الغربية الواضحين عمى األرض" االنتعاش"وىذا " االنفتاح"كيف ليذا  .سياسة اإلغلق والتقدم في بناء الجدار

، فإن نموأن يكون ليما تأثير كبير عمى الفئة االجتماعية لمعمال الذين يعممون بصفة غير قانونية في إسرائيل؟ إذا كان ىناك من 
عن العمل في  ال يعني ذلك وجود تنمية حقيقية تمنح العمال بديلً المستثمرين ورجال األعمال ىم من يستفيدون منو بالدرجة األولى، و 

مصير بعض  وليكن أن ىذا النمو يرافقو ارتفاع تدريجي وحقيقي في عدد التصاريح الممنوحة، إال أن ىذا ال ُيحسن إال وقتياً  .إسرائيل
أو إلى " االلتفاف"ير القانوني، فيم يمجأون إلىالعمال، وقد رأينا أن حيازة التصريح ال ُتحصنيم من تعريض أنفسيم إلى الوضع غ

التي أجريت فييا مقابلتي كأنيا في أحسن األحوال مرحمة انتقالية،  2008 -2007في ىذا السياق، تظير الفترة  .المبيت في إسرائيل
سعاد عامري في قصتيا التي امتازت بروح الفكاىة المصبوغة ببعض  وذلك ما استنتجتو أيضاً  .جداً  ولكن فقدان المرجعية فييا جمي  

 .2007جرت أحداث القصة في عام  .المرارة راويًة لحظة عبور الخط األخضر

يجب أن نركض ىنا بأسرع  .ىذا المكان حرج وخطير جداً  .ىيا بنا يا سعاد، ىيا نواصل طريقنا(: "العامل الذي كانت برفقتو)قال منير 
 ".من الضفة الغربية إلى إسرائيل المكان الذي يطمقون فيو النار عمينا، ىنا المكان الذي نعبر منو ىنا فعمياً  ما يمكن،
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)...( كل ىذا الوقت؟ " جيتنا"ىل قمت من الضفة الغربية إلى إسرائيل؟ منير، ىل تريد أن تقول لي إننا كنا في : "سألُت بصوت عال
ذا "جيتنا"دمنا في  ينا ويلحقوننا ويضربوننا ويوقفوننا مافمماذا إذن كانوا يطمقون النار عم ، عمى أرضنا، من جية الضفة الغربية؟ وا 

 ."فمماذا إذن يتعرضون إلينا في جيتنا؟ ،كان الجدار يفصل فمسطين عن إسرائيل

 ،لن يتعرض إلينا أحد بعد ذلكو  ،ىيا يا سعاد، إذا تمكنا من عبور ىذا الجزء من الجدار سنكون في أمان: "ثم طمأنني منير قائلً 
 ...".ويمكننا بعدىا الذىاب إلى العمل

ولسنا كذلك في  ،في إسرائيل، بل يفعمون ذلك عندما نكون في فمسطين، فنحن إذن بأمان في إسرائيل فيم ال يتعرضون إلينا ،إذن"
 .)...(فمسطين 

 "ال منطق في ذلك، فمماذا أكون أنا منطقية في كلمي؟
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