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(أحمد شملخ)

أحمد عباس *
ّ
«جربت الخروج من املنزل قبل قليل ،الشوارع في
غزة كئيبة للغاية ،مدينة زومبي ،موتى يتجولون
فــي ال ـش ــارع ،ال ـش ــوارع مظلمة س ــوى مــن أض ــواء
ال ـس ـيــارات ،وعـلــى جــوانــب ال ـط ــرق ،انـتـشــر املــوتــى
يسيرون الى شــؤون ال تفضي إلى شــيء ،وطرق
ال تــؤدي إلــى أي مـكــان .بائعو املـحــال والبسطات
واقفون بأسى ،الناس منتشرون بال أي داع ،سوى
الخروج للترفيه عن أنفسهم ،وهم في فعلهم هذا،
كمثل املـيــت ّال ـخــارج مــن قـبــره ،للتنزه فــي ساحة
املقبرة» ،مهند يونس.
ّ
في  29آب/أغسطس سنة  ،2017أقدم مهند
ّ
ّ
املتميز في الصيدلة في غزة،
يونس ،الطالب
ّ
على االنتحار فــي ســن الثانية والعشرين.
ّ
وحزنًا في كامل القطاع
سبب الخبر صدمة ّ
وخ ــارج ــه .وكـ ــان م ـهــنــد ق ــد اك ـت ـســب شـهــرة
بـفـضــل ك ـتـ ّـابــاتــه ،رغ ــم ع ــدم ت ـج ــاوزه عتبة
ال ـش ـب ــاب .إن ـه ــا ق ـصــص ق ـص ـيــرة ت ـعـ ّـبــر عن
آالم أب ـنــاء جيله ويــأس ـهــم؛ وكـثـيـرًا مــا كــان
يـنـ ّشــرهــا عـلــى صفحته عـلــى «فــايـسـبــوك».
ي ـم ــث ــل انـ ـتـ ـح ــاره ش ــاهـ ـدًا ع ـل ــى م ــا يـسـ ّـبـبــه
ويأس أمام انسداد آفاق
الحصار من بؤس
ّ
املستقبل ،وهو وضع أشد وقعًا على شباب

غزة األكثر ّ
تميزًا ،ومن نتائجه ارتفاع نسبة
حاالت االنتحار في القطاع.
حصار غزة في حزيران /يونيو
عندما بدأ ّ
ّ
 ،2007كان مهند في سن الثانية عشرة .بعد
ثـمــانــي س ـنــوات ،أي فــي أي ــار /مــايــو ،2015
نـشــر «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي» ت ـقــري ـرًا يـبـعــث على
الـقـلــق ع ــن اآلث ـ ــار ال ـكــارثـ ّـيــة لـلـحـصــار ،فقد
ّ
أشار إلى «تهاوي الناتج املحلي اإلجمالي
( )PIBبـنـسـبــة قـ ـ ـ ّـدرت ب ـ ـ ــ %50م ــع خ ـســارة
ّ
ّ
جـسـيـمــة ف ــي الـ ـث ــروة» .ظ ــل ال ـنــاتــج املـحــلــي
اإلجمالي الفعلي في شبه جمود بني 1994
و ،2015بينما تــزايــد ع ــدد الـسـكــان بنسبة
ّ
 %230وارتفع الناتج املحلي الخام الفعلي
لـبـلــدان مـشــابـهــة بنسبة  ،%250بـمــا فيها
الضفة الغربية .ويشير التقرير بخصوص
ّ
ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا ،إل ــى أن «ال ـق ـطــاع الصناعي
ّ
ّ
فــي غ ــزة ،ال ــذي كــان ذا أهـمــيــة ،قــد انـعــدم أو
ّ
يكاد وانخفض إسهامه في الناتج املحلي
اإلجمالي منذ  1994إلى ثلث ما كان عليه».
ويـضـيــف «وف ـي ـمــا بــن  1994وُ 2012شهد
ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي ف ــي غ ــزة انـكـمــاشــا ق ـ ِّـد َر
ّ
بستني باملائة كان بوسعه أن يضطلع بدور
ّ
املحرك لتنمية مستدامة».
وفي تقرير أحدث صدر في أيلول/سبتمبر

ّ
 ،2017قـ ّـدر «البنك الــدولــي» أن نسبة الفقر
في غزة قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا فيما بني
 2011و  ،2017حيث قفزت من  38,8%إلى
ّ .53%أما نسبة البطالة فهي أعلى في غزة
مــن أي اقـتـصــاد آخ ــر فــي الـعــالــم .وبحسب
ّ
«املكتب العاملي للشغل» ،فإن نسبة البطالة
األع ـلــى فــي الـعــالــم سـنــة  2013كــانــت 31%
موريتانيا .وفي الثلث الرابع من سنة
في ُ
 2014قـ ّـدرت نسبة البطالة في غزة بـ 43%
ّ
وقــد ج ــاوزت  60 %فيما يتعلق بشريحة
الـشـبــاب مــا بــن  15و  29سـنــة .وق ــد كانت
لتلك النسبة قفزة أعلى خالل الثلث الثاني
من سنة  2018حيث كان  53,7%من األهالي
القادرين على الشغل يعانون من البطالة
( ُ 70%من الشباب و  78%من النساء).
ل ـق ــد خ ـ ِّـصـ ـص ـ ْـت م ـ ـقـ ــاالت ك ـث ـي ــرة ل ـل ـس ـيــاق
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـح ـص ــار
ّ
املـ ـ ـف ـ ــروض ع ـل ــى غ ـ ـ ــزة مـ ــن ِق ـ ـ َـب ـ ـ ِـل إس ــرائ ـي ــل
ّ
ـابـعـ ِـتـهــا مـصــر مـنــذ سـنــة  .2007وبــودنــا
وتـ ِ
العودة إلى الحديث عن نتائجه اإلنسانية
ص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ا ْل ـتــي تجعل
واالق ـت ـ ّ
م ـن ــه ح ــق ــا «حـ ـص ــار الـ ـ ـق ـ ــرن» ،إذ ي ـت ـســاوى
فــي بــربــريـتــه وأب ـشــع ال ـجــرائــم فــي الـتــاريــخ
البشري.

قـبــل نـكـبــة  ،1948كــانــت غ ــزة ت ـعـ ّـد 80.000
وتعد اليوم مليوني ساكن ّ
ّ
ساكن
يتكدسون
ّ
فــي رقـعــة مساحتها  365كيلومترًا مربعًا
(ط ــول ـه ــا دون األربـ ـع ــن ك ـي ـلــوم ـت ـرًا بقليل
وعــرضـهــا عـشــرة كـيـلــومـتــرات) ،لـهــا حــدود
ب ـ ّـري ــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل وم ـص ــر ول ـه ــا ســاحــل
بـ ـح ــري .وق ـ ــد أق ــام ــت إس ــرائـ ـي ــل ف ـي ـمــا بــن
ّ
 1994و  2005ح ــاج ــزا يـفـصــل غ ـ ــزة عنها
وعن مصر ،وقد أضافت مصر إلى الحاجز
بينها وبني غزة حاجزًا ثانيًا تحت األرض
بداية سنة  .2009وفي العام  2001أضافت
إسرائيل إلى الحاجز منطقة عازلة ونقاط
مــراق ـبــة بـتـكـ ّنــولــوجـيــا م ـت ـط ـ ّـورة .وبـحـســب
ّ
فإن املنطقة العازلة ّ
البرية
منظمة «الحق»،
على قــرابــة  %17مــن ت ــراب قطاع
تستحوذ َ
غ ـ ــزةُ .
وي ـ ْـم ــن ـ ُـع املـ ــزارعـ ــون ف ـعــا م ــن دخ ــول
ّ
1000
األراضي الواقعة على مسافة تمتد من ّ
إلــى  1500متر من السياج .وتـقـ ّـدر «الحق»
ّ
أن أكثر من  %35من األراضــي الزراعية في
قطاع غــزة محتجزة ضمن املنطقة العازلة
ّ
وتظل ،لذلك ،بورًا.
ّ
يـتـ ّـم الــدخــول إلــى قـطــاع غــزة ب ــرًا مــن خمس
نـ ـق ــاط عـ ـب ــور :م ـع ـبــر إي ــري ــز ال ـش ـم ــال ــي فــي
إســرائـيــل ومـعـبــر رف ــح الـجـنــوبــي فــي مصر

ومعبر كــارنــي املستعمل لــدخــول البضائع
ون ـق ــاط ع ـب ــور ك ـي ــرم ش ــال ــوم األخـ ـ ــرى على
حـ ــدود م ـصــر وم ـع ـبــر ّصــوفــا ال ــواق ــع منها
قليال إلى الشمال .ويمثل رفح نقطة العبور
الوحيدة من فلسطني إلى العالم الخارجي
الـتــي تفلت ّ مــن مراقبة اســرائـيــل .أمــا مطار
غزة الذي دشنه ياسر عرفات وبيل كلينتون
سـنــة  1998فـقــد هــدمــه اإلســرائـيـلـيــون منذ
س ـن ــة 2002؛ وال ت ــوج ــد الـ ـي ــوم ف ــي ق ـطــاع
غ ـ ّـزة ّ
أي صـلــة نـقــل بـطــريــق الـجــو أو السكة
الحديدية.
ومـنــذ ان ـطــاق االنـتـفــاضــة الـثــانـيــة ،تفرض
إســرائ ـيــل ب ــال ـت ـ ّ
ـدرج تـضـيـيـقــات عـلــى امل ــدى
ّ
الـ ـبـ ـح ــري املـ ـ ـخ ـ ـ ّـول لـ ـلـ ـص ـ ُـي ــادي ــن ،ف ـم ـســافــة
ً
ـا ب ـح ــري ــا املـ ـ ـص ـ ـ َ
ـادق عـلـيـهــا
ال ـع ـش ــري ــن م ـي ـ
ّ
بمقتضى اتفاق غــزة ـ ـ أريحا بني إسرائيل
ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة ،1994
ً
ّ
تخفيضها إلى اثني عشر ميال بمقتضى
تم ُ
ُ َ
َّ
ْ
َ
اتفاق أب ِرم سنة  ،2002وهو اتفاق لم يطبق
ّ
ق ـ ــط .وفـ ــي س ـنــة  ،2006ان ـخ ـف ـضــت منطقة
ّ
الصيد الساحلية إلــى ســتــة أمـيــال بحرية.
وكــانــت آخ ــر تــوسـعــة للمنطقة ال ـعــازلــة قد
ّ
قــل ـصــت مـنـطـقــة ال ـ ّـص ـي ــد إلـ ــى ث ــاث ــة أم ـيــال
ّ
بحرية من الشاطئ .إضافة إلــى ذلــك ،ظلت
إم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول إلـ ــى مـخـتـلــف امل ـنــاطــق
الساحلية من سنة إلى أخرى بني مد وجزر،
ما جعل املناطق البحرية املتاخمة لقطاع
ُ
غلقة ،على غــرار رصيف خــان يونس
غــزة مُ ْ َ
الـ ْـذي أغـ ِـلــق خــال سنتي  2003ـ ـ  2004ولم
َ
ُي ــف ــت ـ ْـح س ــوى خـمـســة وت ـس ـعــن يــومــا سنة
.2005
وبحسب نقابة الـصـ ّـيــاديــن الفلسطينيني،
ّ
يوجد اآلن ّ 3800
مسجلون في قطاع
صياد
غ ــزة مـقــابــل  10000كــانــوا يعملون قـبــل أن
تـشــرع إســرائ ـيــل فــي تضييق ال ــدخ ــول إلــى
م ـن ــاط ــق ال ـص ـي ــد .وال ي ـ ّع ـمــل م ـن ـهــم ال ـي ــوم
ســوى  2000بعد أن تــوقــف اآلخ ــرون بفعل
التضييقات والـهـجـمــات املـسـتـمـ ّـرة عليهم
ّ
والـ ـغ ــاء امل ــط ــرد ألدوات ال ـص ـيــد .وق ــد بلغ
مـجـمــوع اإلن ـتــاج قـبــل الـحـصــار سـنــة 1999
ّ
قـ ــرابـ ــة  4000طـ ـ ــن وانـ ـخـ ـف ــض إلـ ـ ــى 2700
ّ
طـ ــن س ـنــة  .2008وفـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات كــان
مـ ــردود ق ـطــاع الـصـيــد ال ـب ـحــري  10مــايــن
ّ
سنويًا ،أي ما قــدره  4%من مجموع
دوالر
االقتصاد الفلسطيني ،وقد انخفضت هذه
الـنـسـبــة إل ــى ال ـن ـصــف ب ــن سـنـتــي  2001و
.2006
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـكـ ـت ــب الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق لـ ـلـ ـش ــؤون
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (،)OCHA
فـقــد منعت إســرائـيــل م ــرارًا دخ ّــول بضائع
م ـن ـهــا ،ب ــاألخ ـ ّـص م ـقــاعــد مـتـنــقـلــة وأدوات
ّ
موسيقية...
مكتبية وكــرات فوتبول وآالت
وقــد ّ
صرحت املجموعة الدولية للمساعدة
اإلن ـس ــان ـي ــة «مـ ـي ــرس ـ ّـي كـ ــوربـ ــس» (Mercy
 )Corpsسنة  2009بأنها ُم ِن َع ْت من إرسال
ّ
 90ط ــن ــا م ــن امل ـع ـ َ ّـج ـن ــات وامل ـ ـ ــواد ال ـغــذائـ ّـيــة
ْ
َ
األخ ـ ـ ــرى .ك ـمــا َم ــن ــع ــت إس ــرائ ـي ــل جـمـعـيــات

امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة مـ ــن إرسـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــواد أخ ـ ـ ــرى مـثــل
ّ
األوراق واألق ــام ومعجون الطماطم املركز
ُ
وتمنع أيضًا علب التصبير ّ
مما
والعدس...
ّ
ّ ّ
يعقد مهمة فلحي غــزة في املحافظة على
بـقــولـهــم وخ ـض ــراوات ـه ــم .وف ــي وق ــت م ــا لم
يكن ُيسمح للفاكهة بالدخول ســوى املــوز،
ّ
ً
ّ
إسرائيليًا كان يملك
وراج آنذاك أن مسؤوال
مزرعة للموز.
وفـ ــي س ـنــة  2010رف ـع ــت م ـج ـمــوعــة جيشا
( )Gishaدع ـ ــوى ق ـضــائـ ّـيــة ضـ ـ ّـد الـسـلـطــات
ّ
واضطرتها إلى التصريح بما
اإلسرائيلية
هو مسموح إدخاله ومــا هو محظور .وقد
ّ ّ
ّ
مصبرات
اإلسرائيلية أن
أجابت الحكومة
ال ـفــواكــه وعـصــائــرهــا وال ـشــوكــوال ممنوعة
مــن الــدخــول إلــى قـطــاع غ ــزة ،بينما ُيـ ْـسـ َـمـ ُـح
ّ
ب ــدخ ــول م ـص ـ ّـب ــرات ال ــل ـح ــم وال ـت ــون ــة وامل ــاء
املعدني وعجني السمسم والشاي والقهوة؛
ومــن بــن امل ــواد والـبـضــائــع املمنوعة كذلك
ّ
ال ـكــزبــرة والـشــامـبــو واألح ــذي ــة .إن فــي هــذا
ّ
الخليط ما يدعو إلى االبتسام لوال مأسوية
وضع أهالي غزة وما ّ
يعبر عنه من سادية
ّ
ّ
غايتها كسر مقاومتهم الجسدية واملعنوية.
ّ
اضطرت محكمة إسرائيلية
وفي سنة 2012
ّ
منسق نشاطات الحكومة اإلسرائيلية في
ّ
األراضــي ( )COGATإلى نشر وثيقة تحدد
«الـخـطــوط الحمر» الـخـ ّ
ـاصــة بـ«االستهالك
ّ
الـغــذائــي فــي قطاع غــزة» إب ــان حصار سنة
 .2007وت ـح ـت ـســب الـ ّـوث ـي ـقــة الـ ـع ــدد األدنـ ــى
ّ
للسعرات الحرارية الضرورية ُلكي ال يسقط
ّ
أهالي غزة إلى ما دون الحد املتعارف عليه
ُ
ـرجـ َـم ذلــك العدد فيما
لسوء التغذية .وقــد تـ
ِ
بعد إلى عدد حموالت شاحنات يومية ّ
تم
تخفيضه ُعـ ْلــى نـحــو شيطاني باحتساب
ّ
َ
األغ ـ ــذي ـ ــة املـ ــنـ ــتـ ـ َـجـ ــة فـ ــي غـ ـ ـ ــزة ،ثـ ـ ـ ّـم ب ــاألخ ــذ
ّ
ف ــي االع ـت ـب ــار م ــا س ــم ــي «ث ـق ــاف ــة» أه ــل غــزة
و«خبرتهم» ،وهو منطق تكنوقراطي وقح
ّ
من جانب إسرائيل يذكرنا بأحلك األوقــات
التي شهدها القرن العشرين.
ع ــان ــى قـ ـط ــاع غ ـ ــزة خ ـ ــال ال ـع ـش ــر س ـن ــوات
األخيرة من نقص مزمن في الكهرباء أعاق
توافر الخدمات األساسية على نحو خطير،
ـاص ــة ،خ ــدم ــات ال ـص ـحــة وال ـت ـ ّ
م ـن ـهــا ،خ ـ ّ
ـزود
التطهير ،كما ضرب أسس
باملاء وخدمات ّ
اق ـت ـصــاد ّغ ــزة ال ـه ــش .وف ــي شـبــاط/فـبــرايــر
ّ
 ،2018ت ــوق ــف امل ــول ــد ال ـك ـهــربــائــي الــوحـيــد
بسبب انـعــدام التزويد بالوقود إثــر إغــاق
معبر رف ــح ال ـح ــدودي بــن الـقـطــاع ومـصــر،
بحسب مــا صـ ّـرحــت بــه شركة كهرباء غــزة.
ّ
وأصـبـحــت ك ــل الـكـهــربــاء ت ــرد مــن إســرائـيــل
ّ
التي توزعها بتقتير أربع ساعات في اليوم؛
ّ
ل ـكــن الــوضــع أف ـضــل خ ــال الـشـهــر الـحــالــي،
ّ
حـيــث يـتـمــتــع أه ــل غ ــزة بـعـشــر ســاعــات من
الطاقة الكهربائية في اليوم.

ّ
أزمة التنقل وكوارث رفح

ونـتـيـجــة إلغـ ــاق إســرائ ـيــل امل ـعــابــر الـبـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
والبحرية من غزة
الجوية
وحظر األسـفــار

ّ
تتعمد
اسرائيل
إدامة وضع
عدم اليقين
وانعدام
األمان على
الحدود
البحرية
ّ
والبرية معًا
إسرائيل ّ
حولت
إلى سجن
غزة
ّ
ّذي بوابتين
سلمت مفتاح
إحداهما
إلى الجنرال
السيسي

وإلـيـهــا ،أصـبــح معبر رفــح خــال السنوات
ّ
ّ
الحيوي الوحيد لالتصال
األخيرة املسلك
ّ
ب ــال ـع ــال ــم الـ ـخ ــارج ّــي .وع ـن ــدم ــا ت ـ ــم تــوقـيــع
االتـفــاق حــول التنقل والعبور ( )AMAبني
إسرائيل والسلطة الفلسطينية سنة ،2005
ك ــان م ـعـ ّـدل ع ــدد الــداخ ـلــن وال ـخــارجــن من
رفح  40000شخص شهريًا .وفي سنة
معبر ُ ْ َ
 2007أغ ِلق معبر رفح نهائيًا ،وهو ال ُيفتح
ّ
مناسبات غير منتظمة
من ِقبل مصر إال
في ُ ُ
ّ
ومحدودة ال تفي ّإال بعش ِر حاجات املقيمني
ُ
سمح
فــي غــزة إلــى التنقل .وعند فتحه ال ُي
ّ
بالعبور إال لفئات م ـحــدودة مثل املرضى
ّ
والحجاج واملقيمني األجانب أو املقيمني في
ّ
غزة الذين حصلوا على تأشيرات أجنبية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام  ،2011أعـ ـلـ ـن ــت مـ ـص ــر ف ـتــح
ّ
معبر رف ــح بــانـتـظــام لـكــل املقيمني فــي غــزة
ّ
والـحــائــزيــن ج ــوازات سفر وبـطــاقــات هوية
فلسطينية ،مع بعض التحديدات املفروضة
على العابرين الذكور بني  18و  40سنة .وقد
ّ
ّ
يوميًا في ما بني تشرين
ظل املعبر مفتوحًا
الثاني /نوفمبر  2012وأي ــار /مــايــو 2013
وأمكن اجتيازه من ِقبل آالف الفلسطينيني
ك ـ ّـل ش ـهــر .وخـ ــال الـنـصــف ّ
األول م ــن سنة
ُ ،2013سـ ّـجــل م ـعـ ّـدل ش ـهــري بـعـشــريــن ألفًا
للدخول وعشرين ألـفــا للخروج مــن املعبر
لعدد املسافرين
الحدودي ،وهو عدد مشابه
ِّ
ّ
ّإب ــان تنفيذ االت ـفــاق حــول التنقل والعبور
ّ
( .)AMAغير أن مصر عادت إلى التضييق
ع ـلــى ح ــرك ــة ال ـت ـن ـقــل م ــن خـ ــال امل ـع ـبــر يــوم
 5تـمــوز /يــولـيــو  ،2013إث ــر األحـ ــداث التي
شهدتها في تلك الفترةّ ،
ثم أغلقته بعد ذلك
بشكل شبه تـ ّ
ـام فــي تشرين األول /أكتوبر
.2014
وف ــي سـنــة  ،2018اشـتـغــل مـعـبــر رف ــح 180
يــومــا بــالـنـسـبــة إل ــى املـ ـغ ــادرة م ــن غ ــزة إلــى
مصر و 203أيام بالنسبة إلى الدخول منها
إل ــى غ ــزة .وك ــان امل ـع ـ ّـدل الـشـهــري لعمليات
ال ــدخ ــول إلـ ــى غـ ــزة وال ـ ـخـ ــروج م ـن ـهــا 8163
ع ـم ـل ـيــة .وأفـ ـ ــاد م ـك ـتــب الـتـنـسـيــق ل ـل ـشــؤون
اإلنسانية الـتــابــع لــأمــم املـتـحــدة ()OCHA
ع ــن ح ــال ــة س ـ ّـي ــدة ت ــدع ــى رن ــا ع ـمــرهــا ثــاث
وأرب ـع ــون سـنــة مــن أهــالــي رف ــح ،وكــانــت قد
ذهبت إلــى عـ ّـمــان فــي زي ــارة لعائلتها التي
لم ترها منذ خمس سـنــوات ،وبعد اإلقامة
ش ـهــريــن ف ــي ع ـ ّـم ــان عـ ــادت ي ــوم  3أي ـل ــول /
سبتمبر إلى القطاع عبر معبر رفح ،وروت
ّأن «طريق العودة كان مرهقًا إلى أبعد ّ
حد
رافـقــه حــرمــان مــن الـنــوم وج ــوع .تـقــول رنــا:
«كـنــت فــي سفر مل ـ ّـدة أربـعــة ّأي ــام؛ نمت ليلة
في ّ
العبارة وليلة في الرواق املصري لرفح.
ّ
ولم تكن العبارة باملكان املناسب للنوم ،وال
يجد املــرء ّ
حمامًا ،حتى وهــو دائمًا عرضة
ّ
لسوء املعاملة من جانب الضباط املصريني.
وفي طريق العودة ّ
تم إيقافنا عند ُعشرات
ّ
ْ
من نقاط املراقبة ،وفتحت أمتعتنا وفتشت»
(« )...وع ْـن ـ ًـد ال ــوص ــول إل ــى رف ــح ك ــان رواق
َ
ّ
الضباط املصريني
املعبر ُمغلقا .وقد رجونا
ّ
أن يفتحوه لنجلس ونــدخــل ال ـحــمــام ،فلم
ّ
يـسـمـحــوا لـنــا بــذلــك إال بـعــد أرب ــع ســاعــات.
كــانــت الـقــاعــة مليئة بالنفايات؛ نمنا على
األرض وع ـلــى م ـقــاعــد صـلـبــة قــاس ـيــة؛ ّكــان
ّ
كل شيء باهظ الثمن في املعبر ،غير أنني،
ّ
ّ
لحسن حــظــي ،لــم أبــق عالقة فــي مصر ،ألن
ّ
ذلك كان سيكلفني أكثر .وفي الجملة بقينا
 21ساعة في املعبر».
ّ
ّأم ــا املــرضــى الــذيــن تتطلب حالتهم عالجا
ّ
عملية جراحية أو عملية تشخيص
طبيًا ،أو
ّ
ّ
خارج غزة ،فإنهم يواجهون صعوبات جمة
لـلـحـصــول عـلــى ال ـعــاجــات مـنــذ أن أطلقت
إســرائ ـيــل سـنــة  2004منظومتها «رخـصــة
لـ ـلـ ـم ــري ــض» .وبـ ـحـ ـس ــب م ـك ـت ــب ال ـت ـن ـس ـيــق
لـلـشــؤون اإلنـســانـيــة الـتــابــع لــأمــم املتحدة
ّ
( ،)OCHAف ــإن نسبة املــوافـقــة على طلبات
ال ـح ـصــول عـلــى «رخ ـص ــة م ــري ــض» تـهــاوت
على نحو الفت حيث تراجعت من  93%إلى
 54%سنة  .2017وخــال النصف ّ
األول من
ّ
تحسنًا طفيفًا،
سنة  2018شهدت النسبة
 .59%وق ــد ُرف ــض طـلـبــات ّ من
فــوصـلــت إل ــى ّ
ع ـشــرة ،بينما أخ ــر منها مــا ي ـقــارب الثلث
ّ
ّ
أي ّ
يتسلموا ّ
رد نهائي
إذ إن أصحابها لم
ّ
ح ــت ــى ت ــاري ــخ م ــوع ــده ــم ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى»..
«وي ــواج ــه امل ــرض ــى م ــن ال ــرج ــال تضييقات
أكثر من النساء؛ وتكون أعلى نسبة موافقة
ّ
حسب الجنس والسن لصالح النساء الالتي

ّ
تجاوزن سن الستني ( 79%سنة ّ .)2017أما
الــرجــال مـ ّـمــن ت ــراوح أعـمــارهــم بــن  18و40
ّ
س ـن ــة ،فـ ــإن نـسـبــة امل ـ ّـواف ـق ــة ع ـلــى مـطــالـبـهــم
هي األضعف ،إذ تمثل  30%فقط من جملة
املطالب لسنة .»2017
تـتـعـ ّـمــد اســرائ ـيــل إدامـ ــة وض ــع ع ــدم اليقني
وانـ ـ ـع ـ ــدام األم ـ ـ ــان ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـحــريــة
وال ـ ـ ـبـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــة مـ ـ ـع ـ ــا؛ ف ـ ـفـ ــي عـ ـ ـ ــام  2014ق ـت ـلــت
ّ
الـ ـص ــواري ــخ اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة  9ش ــب ــان بينما
كـ ّـانــوا عـلــى شــاطــئ خ ــان يــونــس يتابعون
بثًا تلفزيونيًا ملباريات كــأس العالم لسنة
 .2014وبعد أسبوع من الحادثة ،وفي املكان
ذاتــه ،اغتالت غــارة اسرائيلية أربعة أطفال
فلسطينيني تـ ــراوح أع ـمــارهــم بــن  9و 11
سنة وكانوا جميعًا من عائلة واحــدة .وقد
أجرى الجيش اإلسرائيلي تحقيقًا سرعان
ما انتهى إلى نفي املسؤولية.
ّ
ونـ ــظـ ــم ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــو قـ ـط ــاع غ ـ ــزة «م ـس ـي ــرة
الـعــودة الـكـبــرى» منذ يــوم  30آذار /مــارس
 2018لـلـمـطــالـبــة ب ـع ــودة مــايــن الــاجـئــن
الفلسطينيني إلى قراهم ومدنهم التي هي
اآلن ج ــزء م ــن إس ــرائ ـي ــل ،وط ــال ـب ــوا بــإنـهــاء
الحصار األرض ــي وال ـجـ ّـوي والـبـحــري على
القطاع .وقد بلغت التظاهرات ذروتها يوم
 14أيــار /مايو  ،2018وهو يوم نقل سفارة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة مــن تــل ّأبيب
إلــى القدس قبيل الذكرى السبعني للنكبة.
وفــي ذلــك الـيــوم قتلت ال ـقـ ّـوات اإلسرائيلية
ـارة إلــى ذل ــك ،قالت
 59فلسطينيًا .وفــي إش ـ ّ
«منظمة العفو الــدولـ ّـيــة» إنــه «مـثــال مرعب
ّللجوء إلى ّ
ّ
الحية
القوة واستعمال الذخيرة
ّ
ّ
ضد متظاهرين ال يشكلون تهديدًا وشيكًا
لحياة الغير».وفي تقرير صدر في  28شباط
/فبراير  ،2019قال األرجنتيني سانتياغو
ّ
كانتون ،رئيس لجنة التحقيق املستقلة التي
ّ
ّ
عينتها األمم املتحدة بخصوص تظاهرات
ّ ّ
« : 2018إن للجنة أسبابًا وجيهة لالعتقاد
ّ
بأن الجنود اإلسرائيليني اقترفوا خروقات
ّ
ل ـل ـق ــان ــون الـ ـ ــدولـ ـ ــي اإلنـ ـس ــان ــي ول ـل ـح ـقــوق
اإلن ـســانـ ّـيــة خ ــال مـسـيــرة ال ـع ــودة الـكـبــرى.
وبعضها يمكن أن يرقى إلــى جــرائــم حرب
أو جرائم ّ
ّ
اإلنسانية ،وينبغي أن ُت َ
طر َح
ضد
فــورًا كموضوع تحقيق من قبل إسرائيل».
أسبابًا وجيهة تدعو
ويضيف التقرير« :إن ّ ّ
اللجنة إلى االعتقاد بأن قناصة إسرائيليني
استهدفوا صحافيني ومهنيني من القطاع
ً
ّ
الصحي وأطفاال وأشخاصًا معوقني ،بينما
ّ
ك ــان مــن الــسـهــل ال ـت ـعـ ّـرف عليهم مــن خــال
هيئاتهم».

خاتمة

هكذا نرى ّأن إسرائيل ّ
حولت غزة إلى سجن
ّ
ذي بـ ّـواب ـتــن ،ســلـمــت مـفـتــاح إحــداهـمــا إلــى
الجنرال عبد الفتاح السيسي .ولئن كانت
مسؤولية مصر هــي األكـبــر بعد مسؤولية
إســرائـيــل فــي ذلــك الـحـصــار غير اإلنـســانــي،
ّ
ّ
عربية أخرى تسهم فيه بدرجات
فإن بلدانا
متفاوتة؛ فال أحد يغفل عن الدور السياسي
ّ
لـبـلــدان الـخـلـيــج فــي مــوضــوع ال ـح ـصــار ،إال
أن ما يبقى غير معلوم كفاية هو السياسة
امل ـبــال ـغــة ف ــي الـتـضـيـيــق ف ــي م ـج ــال إس ـنــاد
ّ
يمارسها
التأشيرات إلــى سكان غــزة ،التي
ً
ّ
العربية ،ومنها تونس ،مفاقمة
بعض البلدان
ً
بذلك عزلتهم .ففي الشهر الحالي مثال ،كان
مــن املنتظر أن يـقــدم إلــى تــونــس مهندسان
من غــزة لتأهيل طلبة تونسيني من ّ
كليتي
الطب والهندسة في مجال الطباعة الثالثية
ُْ
األبعاد ألدوات ّ
طبية ،وهــي خبرة اكت ِسبت
ت ـح ــت ض ـغ ــط ال ـ ـطـ ــوارئ وإل ـ ـحـ ــاح ال ـحــاجــة
ملــواج ـهــة ال ـح ـصــار اإلســرائ ـي ـلــي ـ ـ ـ امل ـصــري؛
غـيــر أن طلبهما للحصول عـلــى تأشيرتي
دخول بقي من دون جواب .وبذلك لم تكتف
ّ
ّ
الحكومة التونسية بزيادة عزلة سكان غزة،
بل عرقلت مشروعًا علميًا ِّ
مجددًا وتضامنيًا
من شأنه أن ّ
يحسن على املدى القريب نوعية
ّ
العالجات ويخفض من تكلفتها في تونس
وفي فلسطني.
* مدير بحوث في «املركز الوطني الفرنسي للبحث
ّ
العلمية في
العلمي» وفي «معهد الدراسات العليا
ب ــاري ــس» ،أم ــن «الـجـمـعـيــة الـفــرنـسـ ّـيــة للجامعيني
مــن أج ــل اح ـت ــرام ال ـقــانــون ال ــدول ــي فــي فلسطني»
ّ
(ّ ،)AURDIP
التونسية للمقاطعة
ومنسق «الحملة
ّ
ّ
والثقافية إلسرائيل» ()TACBI
األكاديمية

