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INTRODUCCIÓ
LA REGIÓ DE PALESTINA va formar part de l’Imperi otomà durant quatre segles, ﬁns a la I Guerra Mundial. Des de
1922, el Regne Unit va exercir un mandat polític sobre el territori palestí, durant el qual es va produir un ﬂux d’immigració jueva,
que va derivar en nombrosos conﬂictes. Després de 25 anys sota el mandat britànic, el panorama demogràﬁc de Palestina
s’havia transformat completament: el seu cens va créixer de 725.000 persones el 1922 a gairebé 1.850.000 a ﬁnal de 1946 i la
població jueva va passar de 56.000 persones en acabar la I Guerra Mundial a 608.000 el 1946.
El 1947, amb una situació caracteritzada per la violència, el Regne Unit va delegar el problema de Palestina en les Nacions Unides.
La partició del territori en dos estats, un d’àrab i un altre de jueu, era considerada per molts estats com la millor solució per a la
realitat que es vivia en aquell moment. No obstant això, els estats àrabs mai no varen acceptar el pla de partició.
Finalment, el 29 de novembre de 1947 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Resolució 181 (II), que
recomanava la divisió de Palestina en tres parts: un estat jueu, un d’àrab i Jerusalem, sota un règim internacional. Tanmateix,
aquest pla de partició no s’ha arribat a aplicar mai.
LÍBAN

Així i tot, el 14 de maig de 1948 Ben Gurion, que
més tard seria primer ministre d’Israel, va proclamar
unilateralment l’estat d’Israel i va començar una guerra
amb els estats àrabs limítrofs: Jordània, Egipte, Líban i
Síria. El 1949 es va assolir un acord d’armistici entre
els contendents. Israel va ocupar la major part de Palestina excepte Cisjordània, ocupada per Jordània, i la
Franja de Gaza, ocupada per Egipte. La frontera ﬁxada
per l’armistici d’aquesta guerra s’anomena línia verda.
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Tot plegat va provocar l’èxode massiu de població
palestina, conegut com a Nabka (paraula àrab que
signiﬁca ‘catàstrofe’), de manera que, a ﬁnal de 1949,
unes 726.000 persones, la meitat de la població
autòctona de Palestina, havien abandonat les seves
llars per cercar refugi als països veïns (Jordània,
Líban i Síria) i en altres zones de Palestina (el que
avui coneixem com Cisjordània i la Franja de Gaza).
Davant la situació d’emergència provocada per aquesta
guerra entre la població palestina, el 8 de desembre de
1949 l’Assemblea General de les Nacions Unides va
aprovar la creació d’UNRWA, una agència especíﬁca per
proporcionar ajuda humanitària, refugi, protecció,
educació, salut i altres serveis socials i de desenvolupament a la població refugiada de Palestina. L’Agència va
entrar en funcionament l’1 de maig de 1950 amb un
mandat inicial de tres anys, que s’ha anat renovant ﬁns
avui. Des d’aleshores, UNRWA actua a cinc àrees
(Jordània, Líban, Síria, la Franja de Gaza i Cisjordània) i
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Basat en el mapa d’OCHA, Atlas humanitario, 2015.

ofereix serveis a més de 5,7 milions de persones refugiades de Palestina, el grup de població refugiada que ha romàs en l’exili
durant més temps (més de setanta anys), aproximadament un 40% de la població refugiada de llarga durada del món. Un milió i
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mig d’aquestes persones viuen als 58 camps de refugiats que reben el suport d’UNRWA en aquestes cinc regions.

Des del ﬁnal de la guerra araboisraeliana de 1967, Cisjordània, incloent-hi
Jerusalem Est, i la Franja de Gaza es troben sota un règim jurídic d’ocupació
militar per part d’Israel, amb la qual cosa s’incompleix el dret internacional
humanitari.
Els Acords d’Oslo signats el 1993 entre Israel i l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP) varen establir un full de ruta per
aconseguir la pau i uns terminis per a la retirada progressiva d’Israel del territori Palestí ocupat (tPo). Arran d’això, es va crear
l’Autoritat (Nacional) Palestina, una ﬁgura administrativa autònoma que s’encarregaria de governar de manera limitada i transitòria els
territoris que Israel anés tornant. Tot i que els Acords d’Oslo varen néixer amb vocació de conduir a una retirada gradual de les
autoritats israelianes del tPo, això no ha succeït mai. Actualment, no hi ha cap procés de pau ni de diàleg directe entre Israel i
l’Autoritat Palestina (AP).

El 2021, l’ocupació de Palestina ha complit 54 anys i el bloqueig de Gaza,
14, i la població de Palestina du 73 anys en aquesta situació, esperant una
solució justa i deﬁnitiva. Això es tradueix en el fet que enguany més de 2,8
milions de persones palestines tenen necessitats d’assistència humanitària,
segons l’Oﬁcina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes
Humanitaris (OCHA).

Cisjordània és la llar de més de 3,1 milions
de persones palestines, de les quals 850.000 (un
27%) tenen estatus de refugiades de Palestina. Més
de 250.000 viuen als 19 camps que reben el suport
d’UNRWA propers i/o a l’interior de les ciutats de
Jerusalem Est, Betlem, Beit Jala, Hebron, Ramallah,
Jericó, Jenín, Nablus i Tulkarem.*

Els Acords d’Oslo establien una divisió del tPo en tres
àrees: l’Àrea A, sota control administratiu i de seguretat
de l’AP; l’Àrea B, on l’administració civil recau sobre l’AP
i la seguretat la gestionen conjuntament l’AP i Israel, i
l’Àrea C, que comprèn el 60% del territori, totalment
sota control d’Israel, on es troba una gran part dels
recursos naturals de Cisjordània. Aquesta divisió se
segueix aplicant avui a Cisjordània, on les àrees A i B
inclouen el 40% d’aquest territori i concentren el 90%
de la població, que resideix a les vuit ciutats principals
(Betlem, Hebron, Jenín, Jericó, Nablus, Qalqilya,
Ramallah i Tulkarem) i a altres del seu entorn proper.
D’altra banda, Israel va annexionar unilateralment
Jerusalem Est al seu territori el 1980, amb la qual cosa
va contravenir el dret internacional humanitari.
Les polítiques i les pràctiques israelianes associades a
l’ocupació provoquen una vulneració sistemàtica
dels drets humans de la població palestina en
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general i de la refugiada de Palestina en particular, que viuen una llarga crisi humanitària i de protecció maximitzada per la
pandèmia de la COVID-19. La violència exercida per l’exèrcit i els colons israelians, l’augment de la construcció d’assentaments
il·legals a Cisjordània, les restriccions físiques (el Mur, els punts de control militars israelians, etc.) i burocràtiques (permisos per
accedir a determinades zones, etc.) a la mobilitat i a l’accés a la terra i als recursos naturals i les demolicions d’habitatges i estructures
per generar ingressos incrementen el desplaçament forçós de la població palestina i la pèrdua de les seves llars i mitjans de vida,
amb la qual cosa augmenten els nivells de pobresa, desocupació i inseguretat alimentària. En el que duim de 2021, en els incidents
amb l’exèrcit israelià a Cisjordània han mort 50 persones palestines, 11 menors d’edat, i unes 11.200 han resultat ferides, gairebé
600 menors d’edat. Dels enfrontaments amb colons israelians el 2021, 205 han provocat danys en propietats i 94 persones
palestines han resultat ferides.
Combinades, aquestes restriccions i violències agreugen la fragmentació del tPo, impedeixen la comunicació amb veïns o familiars i
tenen conseqüències socials, psicològiques, emocionals i econòmiques devastadores en la població palestina, en alterar la seva vida
familiar i social i l’accés als serveis més bàsics i a les seves terres de conreu i altres mitjans de vida.
Al·legant “principi d’autodefensa” degut a atacs suïcides, Israel va començar a construir el Mur el juny de 2002. La Cort Penal Internacional va emetre el 2004 una opinió consultiva sobre aquesta qüestió i va assenyalar l’obligació d’Israel d’aturar d’immediat la
construcció del Mur i desmantellar-ne l’estructura instal·lada, així com que les seves mesures de seguretat respectessin el dret
internacional humanitari i els drets humans, en especial els drets de la població palestina.
L’estructura del Mur consisteix en un sistema de tanques i reixats en el 90% del traçat aproximadament i de blocs de formigó
prefabricat de 8-9 m d’altura intercalats amb torres per al control militar en l’altre 10%. Fa 712 km de llarg, més del doble que la
línia verda (312 km). El 20% s’estén al llarg de la línia verda i el 80% restant, en territori cisjordà, on s’endinsa més de 20 km en
alguns punts per incloure-hi assentaments israelians densament poblats, com Ariel, Gush Etzion, Guiv’at Ze’ev i Maale Adumim. El
Mur obliga unes 60 comunitats palestines, on viuen 190.000 persones, a agafar rutes entre dues i cinc vegades més llargues per
accedir a serveis bàsics com l’educació i la salut. Quan estigui acabat (està construït en un 65%), el 9,4% del territori de Cisjordània,
incloent-hi Jerusalem Est, quedarà aïllat per la barrera i connectat a Israel. A més, hi ha 593 obstacles ﬁxos que diﬁculten la lliure
circulació de persones per Cisjordània, entre els quals punts de control militars israelians (checkpoints en anglès), monticles de
terra, blocs en carreteres, entre altres.
Uns 630.000 colons israelians viuen als 250 assentaments (dels quals més de 100 no disposen d’autorització oﬁcial de
construcció per part d’Israel) establerts a Cisjordània des de 1967, incloent-hi Jerusalem Est, que ocupen el 10% del territori
cisjordà. Són considerats il·legals pel dret internacional humanitari, que estableix que la potència ocupant no pot traslladar
part de la seva població civil al territori ocupat. En molts casos, en les seves immediacions, hi ha restriccions físiques a la
mobilitat de les persones palestines, com el Mur i els controls militars. Els episodis de violència entre colons israelians i població
palestina són constants.

7

Més de 90 comunitats palestines que tenen terres de conreu i horts a l’interior o a les proximitats de més de 50 assentaments
israelians o entre la línia verda i el Mur (una zona coneguda com Seam Zone) tan sols hi poden accedir amb la coordinació prèvia
amb les autoritats israelianes, obtenint permisos per a uns pocs dies. Quan aconsegueixen el permís, només poden accedir a les
seves terres per les 73 portes i punts de control assignats per a l’accés agrícola. Segons OCHA, el rendiment productiu de les
oliveres d’aquesta zona és un 60% inferior al de les que es troben al costat palestí del Mur.
H2 és la zona controlada per Israel a la ciutat d’Hebron, que representa el 20% de l’extensió total de la ciutat i comprèn la zona
del mercat. Hi viuen més de 33.000 persones palestines i 700 colons israelians. Hi ha devers 120 obstacles físics a la mobilitat, uns
20 són punts de control permanents i alguns estan reforçats amb torres o detectors de metalls. A l’interior d’H2 hi ha una àrea
militaritzada tancada, d’accés restringit, on viuen 7.000 persones palestines; les que no estan registrades com a residents no
poden accedir a aquesta part.
A H2 hi ha 35 centres educatius, als quals assisteixen més de 12.000 infants. Tres d’aquests centres estan situats en aquesta àrea
restringida, per la qual cosa més de 2.000 alumnes han de travessar un o més punts de control cada dia per arribar a l’escola. Això
suposa friccions diàries amb l’exèrcit israelià. El 2019, la comunitat internacional va registrar 126 incidents a H2 provocats per les
forces israelianes que varen suposar el retard, l’escorcoll, l’assetjament i/o la detenció d’infants de camí a l’escola. Més de la meitat
d’aquests incidents varen consistir en el llançament de gas lacrimogen per part de militars israelians.
El camp d’Aida és un dels indrets més gasats del món. Té una extensió de menys d’un quilòmetre quadrat i hi resideixen
gairebé 5.000 persones refugiades de Palestina. Ubicat entre Betlem i Beit Jala, està envoltat pel Mur i proper al control militar
israelià principal entre Betlem i Jerusalem, darrere el qual hi ha els assentaments il·legals de Gilo i Har Homa. Les incursions de
l’exèrcit israelià en aquest camp són constants i el nombre de persones palestines mortes i ferides és creixent com a resultat de l’ús
excessiu de la força i la munició real. L’escola d’educació bàsica per a infants està aferrada al Mur i pateix els efectes de les incursions
militars i sovint cauen bales i gasos lacrimògens al pati escolar.
El desplaçament forçós de la població palestina va augmentant de manera preocupant els darrers anys degut a la conﬁscació de
terres, les restriccions a la construcció, l’increment de la construcció d’assentaments israelians, els plans de reubicació de població
palestina i la demolició d’habitatges i estructures destinades als serveis i a la generació d’ingressos (estables, etc.). Més del
94% de les sol·licituds palestines de construcció han estat rebutjades els darrers anys per les autoritats israelianes. En aquests
mesos de 2021, 535 estructures han estat enderrocades, totes llevat de tres a Jerusalem Est i a l’Àrea C. A més, 752 persones
palestines s’han vist desplaçades forçosament i altres n’han patit les conseqüències d’una manera o una altra, com les més de 500
persones de Furush Beit Dajan (Nablus) afectades per la demolició d’un dipòsit d’aigua per a ús agrícola. L’impacte de les
demolicions d’habitatges en els infants resulta especialment devastador. Molts mostren signes de trastorn per estrès
posttraumàtic, depressió i ansietat. Les dones beduïnes perden també els seus espais de trobada i els seus ingressos procedents
dels negocis informals.
La població palestina obligada a desplaçar-se resideix principalment a l’Àrea C i a Jerusalem Est, com les comunitats beduïnes de
les proximitats de Jerusalem Est. A més, el 70% de la població beduïna té estatus de refugiada de Palestina. Avui 8 famílies i 75
persones palestines residents al barri de Sheik Jarrah a les proximitats d’un assentament israelià, a Jerusalem Est, viuen sota
l’amenaça de desnonament. La repressió violenta per part de l’exèrcit i la policia d’Israel a les persones que s’han manifestat en
contra d’aquests desallotjaments d’habitatges a tot Cisjordània des del maig de 2021, així com la prohibició a la població palestina
d’accedir a la mesquita d’Al-Aqsa durant el Ramadà i ﬁns i tot la irrupció violenta de l’exèrcit israelià a la mesquita han suposat la
mort de 31 persones palestines més i han causat ferides a més de 7.500 i la detenció de gairebé 800.
Paral·lelament, el maig de 2021, l’ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza, que va durar 11 dies, va deixar 260 persones
palestines mortes, de les quals 129 eren civils i 66 infants, i 12 a Israel, 2 menors d’edat. Més de 2.200 persones de Gaza varen
resultar ferides i més de 100.000 es varen veure obligades a desplaçar-se de les seves llars durant aquest atac, de les quals 77.000
varen trobar refugi temporal a les escoles d’UNRWA, que, de nou, s’han transformat en refugis per a la població palestina.

8

En aquest context, les necessitats humanitàries de la
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alimentària moderada o greu (més de 600.000 persones,
gran part de les quals viuen a comunitats de l’Àrea C) i la
taxa de desocupació supera el 20%, gairebé el 60% entre les dones. UNRWA gestiona a Cisjordània 96 centres educatius de
primària i 2 de formació professional, 43 centres sanitaris d’atenció primària i altres centres que proporcionen serveis socials a la
població refugiada de Palestina en general i a les dones en particular.
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Les dones estan al capdavant del 12% de les llars i moltes d’elles i les seves famílies estan darrere aquestes xifres. La taxa de
participació de les dones palestines en la mà d’obra és del 21%, una de les més baixes del Pròxim Orient. Moltes d’aquestes dones
fan feina al sector informal com a pageses, cosidores o venedores, en condicions precàries i sense drets. Aquesta desigualtat es
reﬂecteix també en la bretxa salarial: el sou mitjà de les dones palestines és del 71% respecte del dels homes. Segons dades de
2019, el 38% de les dones palestines entre 18 i 64 anys declaren haver patit algun tipus de violència (psicològica, física, sexual o
econòmica) per part de les seves parelles o esposos. Només l’1% aﬁrma haver denunciat la situació a la policia; un altre percentatge
igual assegura rebre algun tipus d’ajuda psicosocial i legal, i més de la meitat prefereix guardar silenci. Moltes desconeixen els seus
drets quant a violència de gènere, divorci, herència o propietat, cosa que els diﬁculta l’accés a recursos jurídics.
A això s’ha de sumar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. En el moment d’acabar aquest còmic, es comptabilitzen un total
de 341.514 casos de COVID-19 i 3.819 persones mortes al tPo; Cisjordània té la major incidència de la malaltia (228.530 casos i
2.766 defuncions), en comparació amb Gaza (112.984 casos i 1.053 morts), i només un 7% de la població palestina està vacunada.
La pobresa, la inseguretat alimentària, la desocupació, la violència contra les dones i les nines i l’accés a serveis bàsics han empitjorat
en aquest temps.
Entre març i maig de 2020, el 52% de les llars palestines aﬁrmaven no haver rebut ingressos durant aquells mesos de conﬁnament
estricte, més del 40% varen reduir la despesa mensual en alimentació i un 57%, la diversitat de la dieta. La baixa qualitat de
l’alimentació va ser major en dones i en infants, cosa que agreuja una situació ja existent: el 50% de la població palestina ja tenia
dèﬁcit en més d’un micronutrient. L’impacte també ha estat més alt en els negocis encapçalats per dones: el 28% de les dones
participants en aquesta enquesta varen indicar que no varen poder reprendre els seus negocis, en comparació amb el 8% dels
homes. Juntament amb les pors pel virus i l’estrès ﬁnancer degut a la pèrdua d’ingressos, aquests factors varen agreujar les
tensions a les llars, cosa que ha augmentat la violència contra les dones i les nines. A més, la pandèmia ha deixat moltes dones
víctimes de violència atrapades a les llars i sense accés a recursos de protecció. El juny de 2020, el telèfon per orientar les dones
i donar-los informació sobre la violència contra les dones gestionat per l’organització palestina SAWA va experimentar un increment
del 30% en el nombre de telefonades.
Les epidèmies sanitàries anteriors van demostrar que les dones, que ja es fan càrrec en gran mesura de les feines domèstiques i de
cura de les seves famílies i de l’entorn proper, assumeixen majoritàriament la càrrega de la cura i les conseqüències físiques i
psicològiques extres que suposa aquest tipus de crisi. A més, aquesta tasca de les dones palestines, habitualment invisibilitzada,
permet a la societat palestina mantenir-se i fer front als efectes de l’ocupació i el bloqueig israelians.
En el moment d’acabar aquest còmic, l’alto el foc a la Franja de Gaza és molt dèbil i encara ara no s’aborden les arrels del conﬂicte.

*NOTES: Les informacions incloses en aquest text procedeixen d’informes o documentació elaborats els darrers anys per OCHA,

UNRWA i altres agències de les Nacions Unides.
Més informació disponible a https://unrwa.es/refugiados/campos/cisjordania/ i https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank
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a de.W1a"'da~

Si la ~e."'-\- ~ai-.e.loé.

"'º c;u-.-\- Je. ca se.va ~e.-.
li'Mi-\-a-. e.IS CO'l'l"ta~ic; i
hi ha -\-a"' ~oca ~e."'-\vacu"'ada ... No hi awiloe."'
le. e; vacu"'e. e;, aquí.

Si ja ho ~ac;c;ave.W1
W1a\aW1e."'-\- aloa"'c;,
M'Mé.S e."'c; fal-\-ava
que. e."'c; -\-a"'que. c;c;i"'
e."'ca-.a W1é.S.

No e.-\-c; \'Ú"'ica que. va
have.-. de. -\-a"'ca-. e.\ "'e.~oci.
No "'º'Mé.S aquí al soc,
Si"'ó -\-aW1loé. a a\-\--.e.c;
~u"'-\-c; de. la ciu-\-a-\- cada
dia hi ha W1é. e; ~e."'-\c;e."'c;e. fe.i"'ª·

que. ~ac;c;a a
1 e.-.uc;a le.'M~

U'('\e.c; qUa'l'l-\-e.c; fa'Mí\ie.S
~a\e.S-\-i"'e.c; de.\ loawi de.
She.i~ 1a-.-.ah e.s-\-a"'
~e."'de."'-\-c; d'u"'a od-.e.
judicial de.IS -\--.iloU'l'la\c;
is-.ae.\ia"'c; ~e.-.que.
de.Sallo-\-~i"' \e.e; se.ve.e; case.e;,
de. c;~-.é. e; de. rO ª"'~e;
co'M a -.e. fu~iade. S!

Aloa"'c; de. de.cidi-.
-\-a"'ca-. la loo-\-i~a, hi va
have.-. die.e; que. "'° hi
vai'j ~ode.-. awiloa-. ~e.-.que.
\'e.~e.-.ci-\- iS-.ae.\ia va ~osa-.
u"' ~u"'-\- de. co"'-\--.o\
'Moloil a \'e."'-\--.ada
de.\ W1e.-.ca-\-.

Sí, i cada dia hi ha
W1a"'ife.c;-\-acio"'c; ___ 1a hi ha
W1é. e; de. b.000 ~e.-.So"'e. e;
~a\e.S-\-i"'e.c; fe.-.ide.c; i 'l-0 de.
'MOáe.c; a C.iSjo-.da'l'lia e.'('\ e.\
que. dUi'M de. 'Me.\ U"' cosí 'Me.U
ha e.s-\-a-\- de.-\-i"'~u-\-...
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, ot-a aquest-a Sit-uació e."'c;
afecta So~"e. \/V\a"'e."a a \e.e;
do"'e.c;, ja que. e."'c; he.\/V\ de.
~olea" \/V\é. e; a cuida"-"'ºc; a
"'ºc;a\t"e.c; i a la fa\/V\í\ia.

L.a cane.~a de. su~oá
e.\/V\OCio'l'lal é.S \/V\O\t fo'<ta,
ce."cª" la \/V\a"'e."a d'ali\/V\e."'tª"
la fa\/V\ília cada ve.'jada
a\/V\~ \/V\e."'~c; i"'~"e. SSoS
ta\/V\~é. ho e.S ...
A la "'ºsha associació hi fe.i\/V\
\/V\o\ta fe.i"'a, ~e." a~oda" aquesta
Situació. Es diu C.o\/V\ite. de. Oo"'e.c;
Pa\e.Sti"'e.s. C.ada ve.'jada e."'c; C'<ide."'
\/V\é.S do'l'le.S de.\ Gal/V\~ de. '(e.fu'jiats
d'Anou~ i he.~a\\a\/V\ a\/V\~ e.IS
ce."'he.s Socia\<; d\Jr-1~vJA.

, ot i que. vise
a He.~"º"', jo
Sol/V\ "e.fu'jiada.

A"a fe.i""' ta\\e.-.s d'autocu..a
~e.-. a do"'e.c; i fo""""ac.io"'S ~e.-.
e.""'~"'e."'d-.e. a lt-.e.e; "'e.'jocis i
do"'ª""' SU~o-.t a le. e; ope. -.e. ~e."'
""'ic.-.oc-.e.dits d'UN~vJA.
Vi"'e. a i"'fº""""ª"'-te.'"'
e."' Vole.-..

G-.ac.ie.S, Hali""'a\
M'hi ~assa-.é.
la Se.~a"'a
14

G-.acie.S \leX
aCOWl\laVl~a-.W1°hi, filla.

~~-----

°t~
~~• --

~

.,,-

......___.,
Oe -.es.
Que.
'2.WI~

!"\'he d'e.V\t-.evista-. aW1~
la di-.ecto-.a de \'e.Sco\a de
~haV\ a1-AhW1a-.. HaV\ to-.V\at
a acoV\Sequi-. atwa-. W10W1e.V\tóV1iaW1e.V\f \'o-.d-.e. de de.W10\ició
de \'e.Scola, estaV\ \1'2.Vlde.V\ts
de la deciSió del t..i~UV\a\
is-.aelia.

o-.~aV\it-zacioVIS coW\ UN'?-.vJA due.V\ ~uda hUW1aV\ita-.,ia
de.S\1-.é.S de \es de.W1olicioV1S, ~uda C\ue W1olt SoV1V1t es
-.e.C\uisada \le-. \'e~e.-.cit is-.aelió.

Is-.ae\ aW1e.V\ac;;a a
dewui-. \'e.Sco\a d'aC\uest
lloqa-.e;t des de \'aV\~
'Wúcl Es UV\a vio\ació
cla-.a de.IS d-.ets hUW1aV\S
d'aC\uesta coW1UV1itat.

Ma-.e, el te.u
Si~Vlifica
\le-.seve-.aV\c;;a, coW1
la C\ue té. aC\uesta
COWIUV1itat.
V\OWI
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I a '(occ; C\UiloW1e.t-.e.c;, la coW1UV'litat lce.du·iV'la de.
a1-AhW1a-., a la '?e.-.ifexia de. 1e.-.usale.W1 ést.

~V'\

C\Ue.Sta e.Se
'('<ÍWIO'cÍa é.
e.-.e.V'\t e.duc
UV'I SíW1lcol

Va se.-. coV'lc;t-.u·¡da
aW1lc V'le.UW1ÓticS i
tova e.\ '1-009, aW1lc e.l
SU'(o'ct de. dife.-.e.V'\tc;
º"<jªV'lit-zacioV'lc;
IV'\te. 'cV'laCioV'la \e;.
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Si de.VV1ole.i'MZ,"' e.l "'ºc,t'<'e. ll~a'<'e.t,
se.·"'c, fo"~ª"ª a de.St11a~a"-"'°"
a v"' alt'<'e. \loe. e."' co"'t"a de. la
"'º"t"a volu"'tat i aiu, se."'ª Wlolt
'J"e.u t1e." a la "'º"t"a coVV1U"'itat.
Si~"'ifica'<'ia la f¡ de. la "'º"t"a
"to'('Wla de. vida, de.IS "'º"t"e.c,
"'e.'Joc.iC,, de.IS MSt'('e.C, VÍV\Cle.C,
Soc.ialS ...

. ~ , 1 . ....

~

~,.

_______ , __ ~\,. \ ..

- :\

'

\,

'

-

"'

cls "'ºst"e.s i"'fa"'ts ~exd'<'ie."' la se.va e.scola, el se.u e.s~a1
d'a~"e."'e."'tat~e. i jocS, la ~'<o'f-ivvútat de le.S Se.ves C\'MiStatS. el Se.U
d"e.t a \'e.ducació esta e"' '<'iSc. Ho saloe.'M ~e" alt'<e.S co'MU"'itats
°'ue. ja ha"' viscut ª°'ue.sta situació. A°'u, e."'s se."'ti'M lhwe.s.

~lfi~

~i;J=p~-

A°'ue.sta és la "'ºst"a
te""ª, ja e."'s e"' va"e."'
de.S~IC\~C\'(' UV'IC\ ve.qada el
4i, So'M '<'e.fu~iade.~, "'° e."'s
vole.'M to""'ª" a 'MOU'<e..

rl /l==D ~~ve
~nb•~=-

.-~.,,.. g

-

)

~~
A VV1éS, la
de.VV101ició de ~ha"'
al-Ah'MC\'< se.'<Vi'<ó ~e"
a \'e.'f.~C\"'Sió de.IS
asse."'taVV1e."'ts colo"'S

I e."'S de.i'f-C\'<Ó

a·111ade.s de
'Je.'<USale.'M cSt,
"''e.Sta'M a VV1e."'~S
de 1.-S °'Uilo'Me.he.S.

IMolt ,

,e,, a,~, 1Ma

e.,~, ª""' ª" a al "e.e,

e, ~'<'o~exe.C, ~ex ve."'d"e. e.IS ~"oducte.s localS

e. le.S ove.\\e.S i le.C, ca'o"e.s i e.IS MSt'<'e.S jove.s
"'e."' G\ª'"e.'oé. ci"'c ve.~ade.S 1Mé.S a awi'oa" a
de. <o'e.cu"'da'<'ia, Se.~o"'S º"' e."'s o'oli~ui"' a
- os ...

I.VV1a'Ji"'a e.l te.VV1t1S
°'ue. e.e, "'e.ce.c,c,,ta t1e."
QCOV\Se.G\UÍ'<' e.lC, t1e.'('WliC,oC,,
e.V\VOITQ'(' e.l l"\U'(' t'e."
have. c,c,a" i de. "t1"é.e,
t'QC,C,Q'(' t1e.lC, COV'lt'<'olC,
Wlilita"c, iS'<'ae.lia"'c,·
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A la 'Me.va ONG de."'v"'cia'M
la vost-.a Sitvació fo"a d'aC\vL
Cada . v:'Jada hi ha 'Mé. e; "¡c;c de.
de.'Mohc10, ve."'i'M a do"'ª" c;v~o"t
a la ~o'olació, ho de."'v"'cia'M
~e."C\ve. e.e; co"'e.'Jvi la voc;t"a
s1tvació.

r-lawa
e.t VVI\ ~
V"'e.c; do
e."'c; a·

Hola, "e.i"'a,
So'M "'ª Hali'Ma, ¡
ª"Ve.Sta é.c; la
'Me.Va filla {'/\Q'('IQ'M
C.O'M e.stac;~
·

Oe. ~ha"'
al-Ah'Ma", ~e."C\ve.
_ _ ~V'JVe.'M (,e.'JVi"
VIVIV'lt ª"vi i ª"'ª" a'Mlo
e.IS '('Q'Matc; d'VV'la
te.""ª a v"'a alt"ª·
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fcrtiWia,
'o

o'('\
.

é.S

Hi ha \Jv-1 ce.v-1t..e. de. C,Q\Ut
d'Ur-l~vJA al WIM~Q1Me.v-1t
d'civ-1 a\-Sultav-1, a uv-1a
ho'tQ¡ a\\a \i ~od'tQv-1 fe.,.
\Jv-1Q ..e.viSió i dU..-\Q
Q l'hoS~ita\. lJS hi
~ode.lM du.. QIM\o
e.\ 1Me.\J cohe..

,.,_

~

--,:

,,,,
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La ""'e.va {illa l"\u"'a i
'Me.U ~e."'d"'e. "'º te."'e."'
~"ºu di"'e."'s ~e." have."'se.·"' ª"'ªt a ~a'Ma\lah

e.\

c\S va"'e."' e.~~\ica"'
que. a\~u"'s ~aás te."'e."'
\loe a\S co"'t"'o\S 'Milita"'s
iS'('ae.\iaV'IS ~e.'('qUe. V'IO e.IS
de.,~e."' ~assa"', ha"'
d'e.S~e.'('a'(' 'MO\t i "'º te.'(\e.'(\
te.""'~s d'a'("('i~a"' a
\'hoS~ita\.

21

fa fe.i"'a a \e.s
te.we.S º"' te."'iWI \e.S
o\ive."e.s, a \'alt"e. costat
de.\ Mw. Ha ª~"ofitat que.
e.IS Soldats is"ae.lia"'s "''ha"'
oloe.á la ~oáa d'accé.S ...
Ai, i COWI
avís jo
"''AhW1e.d~
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No us ~"e.ocu~e.u,
"'ª fotiW1a "''e.Sta"ª
~e."'de."'t i qua"'
"''AhW1e.d to""'¡ a
casa l'i"'°tº'<WIª"ª
de. tot.
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Mi-.a, Ma-.iCl'M,
ª°'vesta é. s \'e. Se.ola
d'\.Jr-l~vJA. Uf, i
davaV\t hi ha
J...
11

1

·. f ' .

'

-
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So1Mie"' a dia'fi 0¡\Je \'e~excit iS'faelia e"'t"a al e,aw,~ i a \'e.Scola
o ,0¡ue, de :ºlote,, \\a"'ce"' °JªSo_S lac'fi1Mo~f"'S i "'º ~ode"' "e s~i"ª"
loe ... I. a,w "'º es u"' So1M"'i. Es u"'a "ealitat, ~assa 1Molt sovi"'t.
Oe ve°Jades es fa w,olt difícil 0¡\Je se°Juei~i"' \'e.Scola "aw,lo
"'º'flMalitat)), COIM 0¡\JalSevol i"'fa"'t.

'ouf, V\O hi ha Vli UV\ So\
iV1"tC\V1t a ~ida °'ue. V\O te.V\'JUi
~-.olo\e.'Me.S v,V\culats a \'ocu~ació·.
'MCI\SoVIS, a'i)la'Me.V\t, iVICOV\tiV\e.V\cia,
-.e.Vldi'Me.V\t e.Scola-. loai'F-...
A°'ue.st jove. loe.V\
~\C\V1tat é.S e.\
V\ost...e. 'Je.'<'MÓ., viu
a "Je.-.usa\e.'M cst ...

Só"' loe"' co"'Scie"'ts de la
iw,~oáa"'cia de l'educació.
Aw,\o jocS, ~laStica, IMVSica,
i"'te.V'ltaw, 'fe.Co"'St'fUÍ'é
ew,ocio"'alw,e"'t el t ...auw,a
de.IS ¡"'fa"'ts.

Oifícil ~e.-.°'ue. aiw
V\O

atwa,

e.s

viu,

e.s

ve.u e.V\ e.\ dia a dia,
e.Sta ~-.e.Se.V\t e.V\
tote.s le.S coV\ve.-.se.s.
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CV'\S e.~~\ica ~e.v- te.le.foV'\ la
viole.V'lcia que. viue.V'\ aque.c;tc;
die.e; a\\a i a a\he.c; ciutatc; COW\
Haifa, l..od ... ~e." l'e.V'ltv-ada de.
\'e.~e.v-cit iSv-ae.\ia i e.IS iV'lcide.V'ltc;
a la W1e.Squita d'AI-Aqsa, ~e."
\'ov-dv-e. de. de.Sa\\otjaW1e.V'\t de.
\e.e; faW1ílie.c; ~ale.StiV'le.c; a
She.i~ 1awah.

elle; hi vav-e.V'I awilcavce.v-caV'\t-hi v-e.fu~i e.\
\94i, COWI e.IS V'IOSfv-e.c;
avis aquí, al que. avui é.c;
e.\ caW1~aW1e.V'\t d'Aida.

1o Se.W1~v-e. vai~ Se.vde. \e.e; ~v-iW1e.v-e.c; de. la
W1e.va c\ac;se.. Vo\ia
e.c;tudiav- e.V'l~iV'l~e.v-ia.
C.oV'\Stv-Uiv- avioV'IS, cot~e.S ...
Pe.v-o V'\O va ~ode.v- Se.v-.

Ve.V'liU, ~Ujau al te.wat,
que. uc; vo\e.W1 e.V'\c;e.V'\~ª"
UV'la cosa que. e.V'\c; doV'la
W10\ta satisfacció.

e.W1 vav-e.V'I doV'lav- ~e.'<"WlíS
~e." ªV'\ª" a 1e.v-usale.WI a
e.c;tudiav-. I, a Wlé.c;, é.c; la
ciutat OV'\ hi ha W1é.S ofe.v-te.c;
\alcov-a\c;. Ai~í que. WIOV'\ ~av-e.
e.W1 va ~v-e.SSioV'laV- ~e.vcaSav--W1e. i te.V'liv- fillS.
V'\O

Va W1ov-iv- fa
dos aV'\~c;. '"TaV'lta
Sov-t de. te.V'li'<" la

Sí! CV'IS
autoalcastiWI, ~e.v-o
taW1lcé. ve.V'\e.W1 \e.e; ve.v-dwe.c;
i \e.e; hov-ta\ic;c;e.c; al W1e.v-cat
o div-e.ctaW1e.V'\t \e.e; dUiWI
a \e.e; case.e; de. \e.e;
V'\OStv-e.S c\ie.V'lte.c;
halcitua1s.
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,e.V\l'M e.\ V\OSt ..e.
'Je.'<'Mó., de. C\vi t'ha ~a..1at
"'ª Oú"'ia, ~e."'o "'º e.\
~ode.'M ve.v..e., ~e...C\ve. viv
a "Je...vsa\e.'M, a \'a1t..e.
costat de.\ Mv...

c\S t..olca'M 'Molt a falta ..,
a e.11, a la se.va do"'a i a\S
V\OSt..e.s '(\e.'cots. "'º e.V\S
COV\e.ÍY\e.V\ i aiM e."'S
e.V\t'c"iSte.i'f\ 'MO\t. fo 'MO\tS
d'a"'~s C\Ve. hi ~ª"''ª'M ~e...
te.le.fo"' o ~e."' vide.ot..vcade.S. !'lo ha e.stat
J

Pod-.íe.'M ce.-.ca-.
~uda ~ex de."'u"'cía-.
la se.~a-.acíó de les
fa'Mílie.S ~a\e.Stí'l'le.S.
él Mu-. e."'s ofe.~a ...
I "'º ~ode.'M accedí-.
a la te.wa.

Co"'ve.-.tí'M tots
e.IS te.wats e"'
Ca'M~S de CO'l'l'te.U 1

E"'se."'~e.'M
'MÍ\ 'Ma"'e.-.e.S

d'e."'de.woca-.
'MWS!

26

1

