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على الغالف

معاناة معبر رفح
 ...المفتاح في
الجيب المصري
اّ
معبر رفح ولدة
املعاناة ،على جانبيه
يعاني شعب صار شطرين،
األول تحت الحرب ،واآلخر
عالق .حتى من في الحرب
حني تتوقف رحاها يصير
عالقا .كلهم ينتظرون أن
تحل هذه املأساة
غزة ـ بيان عبد الواحد
تعرض غزاويون كثيرون
ل � �خ � �س � ��ارة ال ت � �ق� ��ل ع �م��ن
أص �ي��ب ف��ي ه ��ذه ال �ح��رب،
وخ��اص��ة م�م��ن ُس�م��ح لهم
ال �ح��ظ ب��ال �ع��ودة إل ��ى غ��زة
ف��ي األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة م��ن ال �ع��ام ال �ج��اري،
لزيارة العائلة أو ملآرب أخرى ،فهم على
عيشهم ه��ذه ال �ح��رب وال �ن �ج��اة م�ن�ه��ا ال
يستطيعون اآلن العودة إلى البالد التي
يحملون فيها إقامة عمل أو دراسة.
من هؤالء املواطن محمد كامل ،الحامل
لإلقامة االماراتية ،فهو يتهم السلطات
امل �ص��ري��ة ب�م�ن�ع��ه م��ن رؤي ��ة ط�ف�ل��ه البكر
الذي لم يبلغ أربعة أشهر ،بعدما كانت
والدته قد أنجبته في غزة خالل زيارتها
ال �ق �ط��اع ف��ي ن �ي �س��ان امل ��اض ��ي ،وم �ن��ذ أن
وضعته وه��ي تجري م�ح��اوالت حثيثة
للخروج من غزة ،لكنها تصطدم بإقفال
املعبر من الجانب املصري ،من حني إلى
آخر.
امل��واط��ن كامل ال��ذي يقيم اآلن في إم��ارة
دب� � ��ي ،وج � ��ه م� �ن ��اش ��دة ع �ب��ر «األخ � �ب� ��ار»
مفادها ب�ض��رورة اإلس��راع في أن تعمل
السلطات املصرية على تسهيل خروج
ال � �ح� ��االت اإلن �س ��ان �ي ��ة م ��ن غ� � ��زة ،ق��ائ�ل�ا:
«أل �ي��س م��ن ح�ق��ي أن أرى طفلي بعدما

ن �ج��ا وأم� ��ه م��ن ال �ح��رب ( )...أل �ي��س ه��ذا
أيضا حدثا إنسانيًا يستحق من األمن
امل� �ص ��ري ال �ق��ائ��م ع �ل��ى إدارة امل �ع �ب��ر أن
يتجاوب معه؟».
وه��ذا وج��ه آخ��ر للمعاناة الفلسطينية
م��ع املعبر ،ال��ذي وق��ع قيد ال�ت�ج��اذب في
مباحثات التهدئة لجهة إدراج��ه ضمن
ات �ف��اق إن �ه��اء ال �ح��رب أو ت��أج �ي��ل فتحه
ب ��ات �ف ��اق م� �ص ��ري ـ �ـ �ـ ف�ل�س�ط�ي�ن��ي الح �ق��ا،
والوجه األول هم العالقون على الجانب
امل �ص��ري ،وج ��رى إدخ� ��ال ب�ع�ض�ه��م على
دفعات قليلة أخيرا رغم تعرضهم لخطر
امل��وت خ�لال ال�ح��رب (راج��ع ال�ع��دد ٢٣٤٩
اإلثنني  ٢١تموز .)٢٠١٤
وتنتظر قائمة طويلة من آالف املواطنني
الفلسطينيني أن يسمح لها بالسفر عبر
ه ��ذا امل�ن�ف��ذ ال �ب��ري ال��وح �ي��د ال ��ذي يصل
غزة بالعالم الخارجي ،وكانت متفائلة
باستغالل وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار ال��ذي بدأ
الثالثاء املاضي ،لكن عراقيل فتحه بني
وقت وآخر تحول دون سفر املئات ،األمر
ال� ��ذي ي�س�ب��ب م�ض��اع�ف��ة ال �ق��وائ��م امل�ع��دة
للسفر.
ووقف شادي الدنف ،وهو شاب من غزة
ي�ح�م��ل اإلق��ام��ة ال �ج��زائ��ري��ة ،ع�ل��ى ب��واب��ة
املعبر .ظل يلعن الحصار ال��ذي قال إنه
سبب هذه املعاناة التي يعيشها مئات
امل ��واط� �ن�ي�ن ،وخ ��اص ��ة ح�م�ل��ة ال� �ج ��وازات
األجنبية واإلقامات في الخارج ،إضافة
إلى الحاالت املرضية.
وقال الدنف ،الذي انتهت إقامته بسبب
إغ�لاق املعبر عليه ،بعدما دخل القطاع
ق�ب��ل ع��دة أش �ه��ر ،إن��ه س�ع��ى ج��اه��دا إل��ى
مغادرة غزة في نيسان املاضي« ،وذلك
قبل انتهاء إقامتي بنحو شهرين ،لكن
إغ �ل�اق امل �ع �ب��ر ح ��ال دون ذل � ��ك» ،م�ش�ي��را
إل��ى أن��ه يتطلع إل��ى ت�س��اه��ل السلطات
ال �ج��زائ��ري��ة م��ع الفلسطينيني املنتهية
إقاماتهم جراء الحرب األخيرة.
وال ي � ��زال م �ع �ب��ر رف� ��ح ي �ح �ت��ل ج � ��زءا من
م �ب ��اح �ث ��ات وق � ��ف ال � �ن� ��ار ب �ي�ن امل �ق ��اوم ��ة
الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية،
ب � ��ل ق � ��د ي � �ك� ��ون ال � �ش � �ع� ��رة ال � �ت� ��ي ت �ك �س��ر
ظ�ه��ر االت �ف ��اق ،وخ�ص��وص��ا أن امل�ق��اوم��ة

السلطات
املصرية هي
التي تحدد أعداد
املسافرين خالل
الفتح الجزئي
للمعبر
(آي بي أيه)

تتضاعف أعداد
المواطنين الراغبين في
السفر فضال عن آالف
الجرحى والمرضى

اشترطت فتح املنفذ البري ضمن إنهاء
ح��ال��ة ال�ح�ص��ار ،ل�ك��ن ،وف��ق م��ا رش��ح من
مصادر موثوق بها ،فإن القاهرة ترفض
رب ��ط امل�ع�ب��ر ب��ال�ح�ص��ار ض�م��ن م�ح��اول��ة
للتنصل من املسؤولية عن طوق الخناق
الذي يلتف على عنق القطاع.
وت � �ب� ��رر م� �ص ��ر إغ� �ل ��اق امل� �ع� �ب ��ر ب �غ �ي��اب

ح �ك��وم��ة ال� ��وف� ��اق ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ح�ت��ى
ت �ت��ول��ى إدارت� � ��ه ب ��دال م ��ن األم� ��ن ال �ت��اب��ع
ل�ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ،وه ��ي أي �ض��ا ت��ؤج��ل
الحديث عن آلية فتحه والوقت املمكن
ل ��ذل ��ك ،م ��ع أن �ه��ا رب �ط �ت��ه ب �ع ��ودة ح��رس
ال��رئ��اس��ة إل ��ى ال� �ح ��دود ،األم ��ر ال ��ذي لم
تظهر بوادره بعد.
ف ��ي ال �ج��ان��ب ال �ف �ل �س �ط�ي �ن��ي ،ق� ��ال امل��دي��ر
ال �ع��ام ل�ه�ي�ئ��ة امل �ع��اب��ر وال � �ح ��دود ،م��اه��ر
أب��و صبحة ،إن السلطات املصرية هي
التي تحدد أعداد املسافرين خالل الفتح
ال �ج��زئ��ي ل�ل�م�ع�ب��ر ،م�ش�ي��را إل ��ى ال�س�م��اح
ب �م��رور خ�م�س��ة ح��اف�لات ت�ق��ل ن�ح��و 550
مسافرا« ،أي بمعدل  100مسافر في كل
ح��اف�ل��ة» .وأوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أن هناك
معاناة شديدة جراء تكدس أعداد كبيرة
م��ن امل��واط�ن�ين على املعبر لرغبتهم في
السفر« ،علما بأنه في الوقت الحالي فإن
حاجة غزة للسفر يوميا هي ما بني ألف
إلى  1200مسافر».

طفلة فقدت سمعها وبصرها ...وأباها!
غزة ـ سناء كمال
ن �ع�م��ة ن �ص �ي��ر ،ط �ف�ل��ة ل ��م ت �ت �ج��اوز ستة
أش � �ه� ��ر م � ��ن ع � �م� ��ره� ��ا .ف � �ق� ��دت ب �ص��ره��ا
وسمعها جراء استهداف منزل عائلتها
بقذيفة م��ن ال��دب��اب��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة أتتها
من الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون
شمال قطاع غزة .كان منزلهم أول منزل
ي �ق �ص��ف وت �ق ��ع ف �ي��ه أول إص ��اب ��ة وأول
شهيد خ�لال دخ��ول ق��وات االحتالل إلى
تلك البلدة.
ه��رب��ت ع��ائ �ل �ت �ه��ا امل �ك��ون��ة م ��ن وال��دت �ه��ا
وبيت جدها بعد استنجادهم بسيارات
اإلس�ع��اف لنقل املصابني وال�ش�ه��داء .ما
إن وصلت سيارة اإلسعاف حتى اندفع
م��ا ي�ق��ارب  25ف��ردًا م��ن عائلتها داخلها
ط��ال �ب�ين ال �ن �ج��دة م ��ن امل � ��وت ،ل�ك�ن�ه��م لم
ً
ي �ج��دوا ل�ه��م س�ب�ي�لا إال «ب �ي��ت ال �ل��ه» كي
يحتموا فيه من إسرائيل.
تقول أم تامر نصير ،وهي جدة الطفلة،
إنهم ذهبوا إلى املسجد بحثًا عن األمان،
«لكن ال أمان في أي مكان في غزة ...نحن
ه �ن��ا م� �ش ��ردون ب �ط �ع��ام وم � ��اء ق�ل�ي�ل�ين».

وت�ض�ي��ف« :ه ��ذه الطفلة ال ت�ج��د ال ��دواء
ملعالجتها ،وال نملك ثمن الحليب لها»،
وح�ت��ى لقائنا بها ع�ب��رت ع��ن خشيتهم
م ��ن ال � �ع ��ودة إل� ��ى ال �ب �ي��ت ،وخ ��اص ��ة أن��ه
مالصق للحدود.
وت �س �ت��درك أم ت��ام��ر ب��ال �ق��ول إن �ه��م ق��د ال
ي� �ع ��ودون إل ��ى ذل ��ك ال �ب �ي��ت ،م�ع�ل�ل��ة ذل��ك
بأنهم ال يضمنون أن تكون هذه الحرب
ه��ي األخ �ي��رة« ،ك��ذل��ك ال نستطيع إع��ادة
ب� �ن ��اء امل � �ن� ��زل ،ف �ك��ل األراض� � � ��ي ج��رف�ت�ه��ا
إسرائيل وال نملك املال».
أم ��ا ح �ن�ي�ن ،وه ��ي وال � ��دة ال�ط�ف�ل��ة ن�ع�م��ة،
فتحمل اب�ن�ت�ه��ا ط ��وال ال��وق��ت وت �ح��اول
ت� �ح ��ري ��ك أص� ��اب� ��ع ي ��دي� �ه ��ا أم � � ��ام ع�ي�ن��ي
طفلتها لعلها ت��رى .لكن ال ج��دوى من
ذل ��ك ف�ه��ي ف��اق��دة ل�ل�ب�ص��ر اآلن ب��رغ��م أن
عينيها مفتوحتان.
ت�ق��ول األم« :الطبيب أخبرني أن ابنتي
لن ترى النور مرة أخرى ،فشدة االنفجار
قتل عندها خاليا دماغية مسؤولة عن
السمع وال�ب�ص��ر» ،لكنها ل��م تفقد األم��ل
ب� �ع ��د أن س �م �ع��ت أح � ��د األط� � �ب � ��اء ي �ق��ول
ل �ه��ا« :رب �م��ا ب�ع��د  6أش �ه��ر ي�م�ك��ن إج ��راء

عملية جراحية للطفلة ،تستعيد إثرها
بصرها ،لكن السمع مستحيل عالجه».
ح �ت��ى ه ��ذا األم� ��ل ق ��د ال ي�م�ك��ن تحقيقه
م��ن دون ن �ق��ود تمكنهم م��ن ال�س�ف��ر إل��ى
إحدى الدول األوروبية أو حتى العربية،
وهناك تستطيع أن تجري لها العملية
الجراحية .وتدعو حنني أصحاب القلوب
الرحيمة إلى أن ينظروا إلى ابنتها على
أن �ه��ا م �ص��اب��ة ح ��رب «وأن ي �س��اع��دوه��ا
لنعيد لها البصر على األقل».
أم��ا ال�ج��د ،أب��و ت��ام��ر ،فالتجأ إل��ى زاوي��ة
في باحة املسجد .يمضي أغلب وقته في
ه��ذه ال��زاوي��ة .يشعل سيجارته ويسرح
ب �ع �ي �دًا ط � ��وال ال ��وق ��ت .ي �ق ��ول ل�ل�أخ �ب��ار:
«أبحث وراء ذكرياتنا التي لم يبق منها
شيء ،وأفكر في حال ابنتي التي فقدت
مستقبلها ه��ي األخ ��رى ب�ع��د إصابتها
بالعمى وال�ط��رش» .هو أيضًا ي��رى ذلك
ً
م�س�ت�ح�ي�لا ،ف �ه��و ع��اط��ل م��ن ال �ع �م��ل وال
يملك النقود أو ال�ق��درة ل��ذل��ك .ويتأسى
على حاله بعد أن ترك زوج ابنته الطفلة
املصابة وأمها في بيته «وتخلى عنهما
في أصعب الظروف».

وأكد أبو صبحة أن هناك كشوفا معلقة
منذ نيسان املاضي ،ولم يحالفها الحظ
ف ��ي ال �س �ف��ر ن �ظ��را إل ��ى إع �ط ��اء األول ��وي ��ة
ل�ل�ح��االت امل��رض�ي��ة واإلص ��اب ��ات ،إض��اف��ة
إل��ى أص�ح��اب اإلق��ام��ات ،مبينا أن اآللية
امل�ع�ت�م��دة ل��دى ال�ج��ان��ب امل �ص��ري أمنية،
وتقوم على ترحيل املسافرين مباشرة
إل ��ى م �ط��ار ال �ق��اه��رة دون ال �س �م��اح لهم
بدخول مصر.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،اشتكى امل��واط��ن أيمن
الديراوي مما سماها الفوضى القائمة
ع �ل��ى امل �ع �ب��ر ،وق� ��ال إن س�ب�ب�ه��ا تعطيل
ف �ت��ح امل �ع �ب��ر مل � ��دد ط ��وي� �ل ��ة ،ل �ك �ن��ه ح�م��ل
أي �ض��ا ال �س �ل �ط��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ج��ان�ب��ا
من التقصير املتعلق بالترتيب اإلداري
والتنظيمي للمسافرين.
وقال الديراوي الذي أمضى نحو ثماني
س ��اع ��ات م �ن �ت �ظ��را ال �س �م��اح ل ��ه بتسليم
جواز سفره ،إنه عاد موسوما باإلحباط،
نظرا إل��ى غياب التنسيق على الجانب

