نظارت بر ایستهای بازرسی دير بلوط و جوبارا
پنجشنبه ۲۰ ،نوامبر ۲۰۰۳
امروز صبح من برای اولین بار برای مشاهدۀ وضعیت ایستهای بازرسی حرک ت ک ردم .مش ابه مرزب انیه ای م ابین کش ورها،
ایستهای بازرسی موانعی هستند که توسط سربازان و یا نیروهای پلیس مرزی به منظور ایجاد مح دودیت در رف توآم د وس ایل

نقلیه و پیاده ها ایجاد شده است .متاسفانه ،برخلف ایستهای مرزی ،اکثر ایستهای بازرسی در س رزمینهای اش غالی فلس طین در
مرزها ایجاد نشده بلکه در داخل کرانۀ باختری و نوار غزه برپ ا ش ده ان د .دول ت اس راییل ادع ا میکن د ک ه وج ود ای ن ایس تهای
بازرسی برای جلوگیری از حملت فلسطینیان به اسراییل لزم است درحالیکه آنها ،بجای ایجاد حفاظ مرزی ،صرفا Fعامل ایجاد

محدودیت در رفتوآمد مابین شهرها و روستاهای فلسطینی هستند.

بدرفتاریهای سربازان اسراییلی و نیروهای پلیس در ایستهای بازرس ی آنق در ش ایع اس ت ک ه نیروه ای داوطل ب اس راییلی و

بینالمللی بررسی آنها را در برنامۀ خود دارند تا حداقل بتوانند دربارۀ این اعمال شهادت دهند و ی ا در ص ورت امک ان ،م داخله

کرده و از آنها جلوگیری کنند .امروز ما ایست بازرسی ای که ورود و خروج از دیر بلSوط را کنترل میکند را تحت نظر گرف تیم .دی ر
بلSوط یک روستای کوچک است که دقیقا Fدر شرق خط سبز،یعنی همان مرز شناختهشدۀ بینالمللی بین اسراییل و کران ۀ ب اختری
قرار دارد .ش ب گذش ته س ربازان بص ورت غیرمنتظ ره ایس ت بازرس ی ورودی ب ه دی ر بل Sوط را بس تند و بس یاری از کش اورزان

سرگردان و بدور از خانه هایشان مانده بودند .وقتی ما صبح زود رسیدیم ایست بازرسی تقریبا Fخالی بود و تنها چند دانش آموز که

در راه مدرسه بودند آنجا حضور داشتند .پیش از این ،دانشآموزان از سرویس مدرسه برای رفتوآمد اس تفاده میکردن د ول ی ب ا

ایجاد موانع جاده ای توسط اسراییل ،دردسر این روش بسیار بیش از نفعش شده است .هماکنون دان شآم وزان و معلمی ن ب رای
رفتن به مدرسه میبایست از میان تک تیراندازها و حصارهای برقی عبور کرده و علوه بر نشان دادن ک ارت ه ویت خ ود ،کی ف
خود را نیز برای جستجو تحویل دهند .از آنجایی که زم ان انتظ ار در ایس تهای بازرس ی غی ر قاب ل پی ش بین ی اس ت ،س اعتهای

حضور در مدرسه برای آنها منظم نیست.

سه معلم زن پس از رسیدن ما به ایست بازرسی سر رسیدند و سرباز اسراییلی به آنها اشاره کرد که تکتک جلو بیایند .اولی ن

زن به سرباز نزدیک شد و منتظر شد تا سرباز او را گشت و سپس با علمت سر به او گفت ک ه میتوان د عب ور کن د .دو زن دیگ ر
کارت دانشجویی خود را به همراه داشتند ولی کارتهای هویتی که اسراییل برایشان صادر کرده بود را با خود نیاورده بودند.

در یک ایست بازرسی نظامی در میانۀ کرانۀ باختری ،فلسطینیان منتظر هستند تا اوراق شناسایی خود را نشان داده و تفتیش شوند.

دو زن ساکن دیر

بلSوط از ایست

بازرسی نظامی که

مسیر اصلی روستا را

میبندد عبور میکنند.

شهرک اسراییلی

پدویل )(Pedu'el

در پس زمینه،

زمینهای دیر بلSوط را
اشغال کرده است.

ظاهرا Fدر گذشته کارت دانشجویی کافی بوده اما سرباز bامروز میگفت که کافی نیست .زنها سعی کردند ب ه س رباز توض یح دهن د
که اگر بخواهند تمام این راه را به خانه برگردند و مدارکشان را بیاورند دیر به مدرسه خواهند رسید .در انتها ،آنها مجب ور ش دند

برگردند و دیر به سر کلسهایشان رسیدند.

من از سرباز پرسیدم که آیا او نگران بوده که زنها خطرناک هستند .او گفت که این خلف مقررات بوده ک ه آنه ا ب دون اوراق

اجازۀ عبور پیدا کنند .من یک قدم جلوتر رفتم و از او پرسیدم که آیا او هرگز ب ه ق وانینی ک ه اعم ال میکن د فک ر ک رده اس ت .او

سرمن داد زد که عقب بروم .من خودم رو حفظ کردم و به او گفتم که من فقط میخواستم با او صحبت کنم ،ولی او مانن د س گ

فریاد کشید که فورا Fعقب بروم .من برگشتم و به سمت بلوکهای سیمانی ای رفتم که همکارانم آنجا ما را نظاره میکردند .ب ه نظ ر
میرسید که سؤالت من او را عصبانی تر کرده بود و من میدانستم که احتمال lمن تنها کسی نخواهم بود که بخاطر اثرات

فلسطینیان در صف

منتظر عبور از ایست
بازرسی اسراییل در

میانۀ کرانۀ باختری
هستند .ماشینهای
اسراییلی با پلک

زرد رنگ آزادانه از

سمت چپ آنها
عبور میکنند.

ایستهای بازرسی در کرانۀ باختری

س والتم و اخلق ب د س رباز متحم ل دردس ر
خواهد شد.

در تم امی فعالیته ایی ک ه داوطلب ان بینالملل ی
انجام میدهند ،دغدغۀ اصلی باید این باش د ک ه

اثرات کوتاه مدت و بلن د م دت ای ن اعم ال ب ر
روی م ردم چ ه خواه د ب ود .م ن معتق دم ک ه

سؤالت من از آن سرباز سؤالت خوبی بود اما

ممکن است که پرسیدن آنها در آن موق ع خ وب
نبوده باشد .من ممکن اس ت در مواق ع بحران ی
موقعیت را ترک کن م ول ی اینج ا اک ثریت اف راد

این کار را نمیکنند.

ساعت  ۹صبح م ا دی ر بل Sوط را ت رک کردی م و
بسمت شهر طولکرم رهسپار شدیم ت ا ب ا دو زن

که یک تعاونی محلی خیاطی زن انه ایج اد ک رده
بودند گفتگو کنیم .یک ی از زن ان از م ن پرس ید

که آیا من میتوانم به آنه ا کم ک کن م ک ه ص نایع

دستی محلی را در خارج بفروشند .من گفتم ک ه
ش رایط و امک ان آن را بررس ی میکن م ول ی

خوشبین نیس تم .غ الب تج ارت فلس طینیان ب ا
کشورهایی است که روابط دیپلماتیک خوبی ب ا
اسراییل دارند و بدین ترتی ب ش امل کش ورهای

عرب همسایه نمیشود .فلس طینیان همچنی ن در
تج ارت خ ود میبایس ت ب ه دول ت اس راییل

مالیات بپردازند که در برخی موارد بیش از توان

مالی تاجران فلسطینی میباشد.

س ربازان رف تو

آمد می ان ش هرها
و روس

تاهای

فلس طینی را زی ر
نظر دارند.

هر دو زن به صورت تمام وقت ب ه زن ان محل ی tروس تایی دموکراس ی ،ره بری و ارتباط ات را آم وزش میدهن د .زنه ا ب ه م ا
داستانهای آشنایی را دربارۀ منع کشاورزان از برگشت به منازلشان ،و یا پس از عبور اجازۀ برگش ت ن دادن ت ا ی ک هفت ه را نق ل

میکردند که مورد دوم باعث میشد محصولت تازه چیده شدۀ آنها خراب شده و قابل فروش نباش د .خ انوادهه ای فقی ر فقیرت ر
میشوند و بسیاری از والدین توانایی مالی برای فرستادن بچه هایشان به مدرسه را ندارند .برای فرس تادن ی ک ف رد فلس طینی ب ه

مدرسه به  ۴۵شyکyل )حدود  ۱۰دلر( در سال نیاز میباشد .زنها به ما التماس میکردند که برای تحصیل بچهها پول جم ع کنی م،
بچه هایی که بسیاری از آنها دخترانی هستند که تحصیل آنها در خانوادههای سنتی یک اولویت نمیباشد.

١

ما به دیدن یک مدرسه در مرز طولکرم نزدیک یک کمپ آموزش نظامی اسراییلی رفتیم .رئیس مدرسه میگفت که سربازان در

موارد بسیاری دانش آموزان مدرسه که در وقت تنفس در حیاط بازی میکنند را اذیت میکنند .او میگفت که ارت ش یکب ار مدرس ه

را با هواپیمای نظامی بمباران کرده است .او متعجب بود که چگونه دانش آموزان میتوانند خواندن و نوش تن بیاموزن د در ح الیکه

نگران بمباران مدرسهشان میباشند.

ما شهر طولکرم را از طریق جوبارا ،ایست بازرسی جنوبی شهر که خیلی شلوغ و بینظم بود ترک کردیم .س ربازان ی ک میل ۀ

پلستیکی قرمز را در روی زمین قرار داده بودند و تهدید میکردند که کسی نباید از آن رد شود .م ا فک ر میکردی م ک ه پش ت ای ن

دیوار مجازی که سربازان در مقابل ما با اسلحه اطراف آن رژه میرفتند گیر کردهایم .البته این موانع فقط برای فلس طینیان اس ت.
هنگامی که سربازان گروه بین المللی ما را دیدند ،به ما اشاره کردند و ما بدون آنکه ح تی پاس پورتمان کن ترل ش ود از آنج ا عب ور

کردیم.

م ا تنه ا گروه ی نب ودیم ک ه اول ویت

عبورداش تیم .اتومبیله ای ب ا پلک زرد
ب دون توق ف از ایس تهای بازرس ی
میگذرن

د .اتومبیله

ای اس رائیلی و

فلسطینی پلکهایی ب ا رنگه ای متف اوت
دارن د ت ا س ربازان بتوانن د براح تی

تش خیص دهن د ک ه اتومبی ل حام ل
فلسطینیان و ی ا اس رائیلیان اس ت .پلک
اتومبیله

ای اس

راییلی زرد رن

گو

اتومبیلهای فلسطینی سفید و س بز اس ت.
در ایست بازرس ی جوب ارا ،بمانن د بقی ه،

اتومبیلهای پلک زرد بدون معطلی عب ور
میکنن د در ح الیکه اتومبیله ای پلک

اتومبیل با پلک سفید و آمبولنس پلک سبز فلسطینی در ایست بازرسی زاتارا به کناری میروند تا
اجازه دهند اتومبیل پلک زرد اسراییلی عبور کند.

سفید و سبز ،شامل آمبولنس ها ،س اعتها
معطل میشوند.

من کم کم داشت حالم بد میشد .من ساعتها بود که چیزی نخورده بودم چون بیادبی است که در ماه رمضان ،م اه روزهداری

مسلمانان ،در انظار عمومی غذا خورد .همانطور که گرس نه ت ر میش دم دیگ ه حواس م جم ع نب ود ک ه چ ی می بینم .اوض اع خیل ی
آزاردهنده بود و نمیتوانستم بیش از این در این مورد فکر کنم .من روی جدول نشستم و چند لقمه غ ذا را ب ه داخ ل ده انم ف رو

بردم .هنگامی که من از این حالت گیجی بیرون آمدم ،تصاویر روبرویم برایم واضحتر شد .فلسطینیان بصورت فشرده زیر آفتاب

سوزان ایستاده بودند و من میدانستم که اکثر آنها از ساعت  ۴صبح روزه بودهاند .من فقط از ساعت  ۱۰صبح روزه بودم.
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ایست بازرسی جیت

تعجب من در این بود که آنها اینهمه صبر را کجا یاد گرفته اند .فکر میک ردم م ن اگ ر ج ای آنه ا ب ودم چ ه میک ردم .اگ ر م ن

فلسطینی بودم آیا مقاومت میکردم؟ آیا برای خودم استقامت میکردم؟ بله ،احتمال .lو سپس آنقدر به عقب رانده میشدم تا اینکه
دیگر رمقی نداشته باشم .و یا شاید با هر ضربهای روحیه ام قویتر میشد .تعدی و ستم و بیداد بصورتهای مختلفی ب ر روی اف راد

اثر میگذارد .بعضی مصمم تر میشوند و بعضی ضعیفتر .احتمال lبعضی اف راد روش نفکر ه م هس تند ک ه بط ور منطق ی درب ارۀ

موقعیت و شرایط فکر کنند .اما تلش برای تفکر منطقی و عملی در یک چنین محیط غیر انسانی ای احتمال lهر انسان عاقلی را

دیوانه میکند.

ایست بازرسی بیت امین

