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قضية

ّ ّ
لم يعد أهل غزة يفرقون كثيرًا بني الحياة واملوت .هم أحياء لكن شبه أموات في الوقت نفسه،
كنفها .ضائقة دفعت الكثيرين منهم إلى
بفعل الحصار والضائقة املعيشية التي يحيون في
ّ
التخاذها مسكنًا بعد هدم منازلهم جراء العدوان ،أو عدم قدرتهم على دفع
اللجوء إلى املقابر
ّ
إيجارات باهظة .أحياء غزة باتوا يزاحمون أمواتها .سكن قبور انتقالي قبل السكن النهائي

ّ
أحيـاء غــزة
يزاحمون أمواتها

غزة ــ قيس صفدي

يحلم بالخروج إلى عالم األحياء (األخبار)

أحالم بسيطة
سكان املقابر في قطاع غزة تتنازعهم أحالم غير مستحيلة .فقط الخروج ّ
مما
ه��م فيه ،وال ّ
سيما أن الحسرة تسكن قلوبهم ،يصحون على منظر شواهد
ال�ق�ب��ور ال�ص� ّ�م��اء وي�ن��ام��ون عليها .ال يسمعون س��وى ص�م��ت امل��وت��ى أو بكاء
أقاربهم ،وأصبح كل شيء في حياتهم ّ
يعبر عن املوت الذي يحاصرهم من كل
ّ
اإلع�لام لتغطية
منهم الغضب حني تحضر وسائل ّ
جانب ،ويتملك الكثيرين ّ
نمط حياتهم ،وخصوصًا أن هنالك العديد من الوعود التي تلقوها من دون
أن يتحقق شيء منها ،على اعتبار أن تلك املنطقة منطقة مقابر واألحياء غرباء
على أصحابها .معاناة استمرت سنوات وال ت��زال :ضيق ،فقر ،حزن وبطالة
ّ
تخيم على امل�ك��ان ،وم��ع ذل��ك ً أحالمهم تبقى بسيطة على الرغم من همومهم
الكبيرة .ينتظرون بصبر حال قد يلمسونه يومًا وينتشلهم من وسط القبور.

عملية التسوية

في غزة للموت طعم آخ��ر ،هو خليط بني
ل��ذة ال�ش�ه��ادة وح��رق��ة ال�ف�ق��دان .ف��ي مقابر
غ� ��زة وب�ي��ن ق �ب ��وره ��ا ي �ل �ع��ب األط � �ف� ��ال بال
خ��وف من امل��وت ،فقد عجنوه في خبزهم
وخ � �ب ��روه ف ��ي ي��وم �ه��م ّامل �م �ت��د م ��ن لحظة
إطالق الرصاص إلى زفة الشهيد .في كل
أوطان هذا العالم تتبع النائحات مواكب
امل��وت��ى وت �ع��زف ال �ف��رق ال�ع�س�ك��ري��ة اللحن
األخ�ي��ر ،ه��ذا إذا ك��ان ص��اح��ب ال�ج�ن��ازة ذا
مقام رفيعّ .لكن في غزة الوضع مختلف،
َّ
ف��امل��وت ل��ه زف ��ة وم��واك��ب ال �ش �ه��داء تودع
ب��ال��زغ��اري��د ،ف �م��ن أن ��ت أي �ه��ا امل� ��وت حتى
الذين يلعبون بني
ترعب ه��ؤالء الصغار
ّ
يطاردون
�ي؟
�
�ف
�
خ
�
ت
�
ل
ا
أنصبة ال�ق�ب��ور لعبة
ّ
الجنائز بالدعوات والرحمات ورش املاء
ّ
ّ
الطرية التي سرقها املوت
لعل األج�س��اد

تنطفئ حرارة حرقتها وتضيع دهشتها،
وتعتاد ،كما اعتاد هؤالء الناس ،العيش
املقابر.
ّ
في ّ
ف��ي غ ��زة وف��ي غ�ي��ر غ ��زة ه��و امل ��وت واحد،
ل �ك��ن ه� ��ؤالء ال ��ذي ��ن ي�ق�ط�ن��ون ف ��ي ضيافة
املوتى يختلط عليهم األمر ،تضيع عندهم
البوصلة وال يعرفون هل هم مع األحياء
أم مع سواهم.
ف��ي ه��ذا امل�ك��ان وج��د أب��و علي نفسه ذات

ترطيب القبور بات أحد ألعاب األطفال (األخبار)
ً
ّ
وتزوج وأنجب أطفاال .كان
يوم ،وفيه كبر
حلمه ،وال ي��زال ،أن يصحو ذات يوم على
مكان غير املكان ،وبيت ذي أربعة جدران
وسقف ،حيث يعيش بعيدًا عن املقابر.
أم �ث��ال أب ��و ع�ل��ي ك �ث��ر .ك��ان��ت ه ��ذه املقابر
س �ك �ن��اه��م األول� � ��ى ورب� �م ��ا األخ � �ي� ��رة .على
أبناؤهم ،ومن خلف أسوارها
ترابها درج ّ
امل �ف �ت��وح��ة ت �ع��ل �م��وا وام� �ت ��زج ��ت حياتهم
ب�ن�ك�ه��ة امل� ��وت ح�ي�ن ض��اق��ت ب �ه��م الحياة،
حيث ال مكان وال خدمات وال جيران سوى
سكان املقابر .حتى هنا في ّ
حيهم املزدحم
هو اآلخ��ر بالوافدين الجدد ،صار عليهم
مزاحمة املوتى في منامهم األخير.
وإذا ك ��ان ل �ك��ل ح �ك��اي��ة ق� � ّ
وراو ،فإن
�اص
ٍ
أب ��و ع�ل��ي ي �ق��ول ع��ن ح�ك��اي�ت��ه ح�ي��ث يقيم

ما قل
ودل

ّ
إسرائيل تستبق املفاوضات بتنبؤ فشلها

السيد
مهدي ّ
ب � � ��دأ امل � �ب � �ع� ��وث األم � �ي � ��رك � ��ي إل � � ��ى الشرق
األوس � ��ط ج � ��ورج م�ي�ت�ش��ل م �ه�م��ة جديدة،
أم��س ،الستئناف م�ف��اوض��ات ال�س�لام بني
الفلسطينيني وإسرائيل ،حيث من املقرر
أن تستأنف املحادثات غير املباشرة بني
الطرفني خالل األيام القليلة املقبلة.
واس � �ت � �ه � ��ل م� �ي� �ت� �ش ��ل م� �ه� �م� �ت ��ه الجديدة
ب� �م� �ش ��اورات م ��ع ف��ري��ق ع �م �ل��ه ق �ب��ل إجراء
محادثات مع مسؤولني إسرائيليني اليوم
األرب �ع ��اء ،ف��ي مقدمتهم رئ�ي��س الحكومة
بنيامني نتنياهو ،على أن يلتقي الرئيس
الفلسطيني محمود عباس الجمعة.
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا قد
واك ��ب زي� ��ارة ميتشل ب��ات�ص��ال أج� ��راه مع
نتنياهو .وخالل املكاملة ،التي استمرت 20
دقيقة ،أكد أوباما أهمية إجراء محادثات
غير مباشرة «ذات مغزى» وضرورة إجراء
اتصاالت مباشرة فورًا.
وف��ي م��ا ي�ب��دو أن�ه��ا محاولة إلض�ف��اء نوع
م��ن اإلي �ج��اب�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ت �ج��اه مهمة
ميتشل ،نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر

أم �ن �ي��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة وف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة قولها
إن إس��رائ �ي��ل ت ��درس تسليم املسؤوليات
األمنية للفلسطينيني في بلدات إضافية
بالضفة الغربية بموجب خطط تدعمها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الس�ت�ئ�ن��اف محادثات
ال �س�لام .وع�ي�ن��ت امل �ص��ادر ب�ل��دة أب��و ديس
على مشارف القدس التي كان ًينظر إليها
ذات يوم باعتبارها مقرًا محتمال للحكومة
الفلسطينية ،قائلة إنها من املواقع األكثر
أهمية التي ت��درس إسرائيل ما إذا كانت
ستسمح في وقت قريب بتنظيم دوريات
مسلحة للشرطة الفلسطينية فيها.
لكن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا فضح الخلفية
الحقيقية لهذه الفكرة ،من خاللها اشتراط
تحققها بنجاح ميتشل في مهمته.
وفي سياق متصل ،وبالتزامن مع وصول
ّ
ميتشل ،قدم رئيس قسم األبحاث في شعبة
االس �ت �خ �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة اإلسرائيلية
(أم� ��ان) ،العميد ي��وس��ي ب��اي��دت��س ،صورة
ق��ات�م��ة ع��ن ف ��رص ن �ج��اح امل �ف��اوض��ات بني
إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،مستبقًا
استئنافها باتهام قيادة السلطة بالسعي
إلفشالها.

وقال بايدتس ،في جلسة لجنة الخارجية
واألم � ��ن ف��ي ال�ك�ن�ي�س��ت أم� ��س ،إن محمود
عباس «راغب في تسوية مع إسرائيل ،لكن
مرونته في القضايا الجوهرية ضئيلة»،
مضيفًا« :نحن ال نلمح ل��دى أب��و م��ازن أي
محاولة جدية لتليني مواقفه في القضايا
الجوهرية ،وسيكرر امل��واق��ف ذاتها خالل
املفاوضات مع الحكومة السابقة .أبو مازن
ّ
يعبد الطريق إلف�ش��ال امل�ف��اوض��ات بهدف
كشف وج��ه إس��رائ�ي��ل الحقيقي بوصفها
رافضة للسالم».
في هذه األثناء ،حذرت صحيفة «معاريف»
م��ن خ �س��ارة إس��رائ �ي��ل ألف�ض��ل أصدقائها
ف��ي أوروب ��ا ،ب��ل ورب�م��ا ال�ص��دي��ق الوحيد،
إيطاليا.
ونقلت عن مصادر سياسية في إسرائيل
قولها إن روما نقلت رسالة تفيد بأنها لن
تتمكن م��ن مواصلة ال��دف��اع بشكل جارف
عن سياسة البناء اإلسرائيلية في الضفة
ال�غ��رب�ي��ة وف��ي ال �ق��دس ف��ي األط ��ر الدولية،
حتى ال�ي��وم ،والسبب هو أن
مثلما فعلت
ّ
إيطاليا تشعر بأن تأييدها غير املتحفظ
إلس��رائ �ي��ل سيجعلها ب��ال�ت��دري��ج منعزلة

في منطقة املقابر في مدينة رف��ح جنوب
ق�ط��اع غ ��زة« :ل�ق��د ع�ش��ت م��ع ع��ائ�ل�ت��ي هنا
منذ س�ن��وات طويلة ،حتى قبل أن تكتظ
املقبرة باألموات واألحياء .في بداية األمر
كنا نبعد ع��ن مركز املدينة ،ول�ه��ذا غابت
ع �ن��ا ال� �خ ��دم ��ات األس ��اس� �ي ��ة ،وم� ��ع تطور
البنيان أح��اط بنا العمران من كل جانب
وأصبحنا اليوم في مركز البلدة وال شيء
تغير».
ُاملنطقة التي يقطن فيها أب��و علي كانت
ت �س �ت �خ��دم م �ق �ب��رة ل ��دف ��ن ج �ث��ث الشهداء
امل�ص��ري�ين إب ��ان ح��رب ع��ام  ،1967إذ كان
للجيش امل�ص��ري على مقربة ُ م��ن املقبرة
معسكر جنود ،وبعد أعوام استخدم املكان
نفسه لدفن أهالي املدينة .ويقول أبو علي:

وغ �ي��ر ذات ص �ل��ة ف��ي األس � ��رة األوروبية،
إضافة إلى خشيتها من أن استمرار التأييد
امل�ط�ل��ق إلس��رائ�ي��ل سيضر بعالقاتها مع
العالم العربي واإلسالمي.
وف � � ��ي س � �ي� ��اق ال� � �ت� � �ش � ��اؤم ،ق � � ��ال الرئيس
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ال � ��ذي ال �ت �ق��ى ف ��ي الرياض
امللك السعودي عبد الله بن عبد العزيز،
إن��ه مستعد لجولة محادثات ج��دي��دة مع
إسرائيل ،لكنه أبدى وجهة نظر متشائمة
ح� �ي ��ال ذل� � ��ك ،م� �ح ��ددًا س �ب��ع ق �ض��اي��ا على
أجندة املحادثات في ح��ال انعقادها ،هي
املياه والحدود واملستوطنات والالجئون
والقدس واألمن واألسرى الفلسطينيون.
وأعرب عباس ،في حديث لشبكة «سي أن
أن» اإلخ�ب��اري��ة األميركية ،أن��ه سيتصارع
م��ع الحكومة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ال�ت��ي وصفها
ب ��أن �ه ��ا «م �ت �ط ��رف ��ة وع � �ن � �ي� ��دة» ،ح �ت ��ى إنه
تعهد ب��وق��ف امل �ح��ادث��ات إذا م��ا استمرت
إسرائيل في االستيطان .وقال« :لقد مررنا
بوقت عصيب إلقناع اإلدارة اإلسرائيلية
ب��ال �ح��اج��ة إل ��ى االن �س �ح��اب م ��ن األراضي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال �ح��اج��ة إل ��ى ح ��ل قضية
القدس ومسألة الالجئني».

ّ
ذكر مصدرُ طبي فلسطيني أن شابًا
فلسطينيًا قتل أمس في انهيار نفق
على الحدود الفلسطينية املصرية
في رفح ،جنوب قطاع غزة .وقال
املدير العام لإلسعاف والطوارئ
ّ
«الشاب
الطبيب معاوية حسنني إن ّ
أحمد محمد صقر (19عامًا) ،توفي
بسبب انهيار في نفق في حي السالم
ُ
في رفح ،ونقل إلى مستشفى أبو
يوسف النجار في رفح» .وأكد مصدر
ّ
في املستشفى أن القتيل ،وهو أحد
ّ
عمال األنفاق ،وصل إلى املستشفى
«جثة هامدة ،إذ قضى خنقًا بسبب
انهيار الرمال عليه» .وتكثر حوادث
االنهيارات ألسباب تقنية أو إثر
هجمات جوية إسرائيلية في األنفاق.
(أ ف ب)

