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العالم

العالم

سوريا

«النصرة» تمسك عصا «االتفاق» من الوسط

إدلب :مهلة «انسحاب اإلرهابيين» انتهت
مع انتهاء المهلة المخصصة إلنشاء
المنطقة «منزوعة السالح» بما تتضمنه
من «انسحاب اإلرهابيين» إلى خارجها،
تبدو االحتماالت مفتوحة نحو إعطاء
مزيد من الوقت ألنقرة ،إلتمام التنفيذ،
وسط «قبول» من «تحرير الشام /النصرة»
يتضمن تسجيل اعتراضات «ترك السالح»
ومصير «المهاجرين»
بينما تستعد امل ـعــابــر ال ـحــدوديــة في
الجنوب السوري للنشاط مجددًا بعد
س ـن ــوات م ــن اإلغ ـ ــاق ،تـنـتـظــر مـنــاطــق
الشمال (إدلب ومحيطها) انتهاء مهلة
إنشاء املنطقة «منزوعة السالح» املقررة
وفــق «ات ـفــاق ســوتـشــي» ،ال ـيــوم ،ملعرفة
املصير التي ينتظرها .الخامس عشر
ُ
من تشرين األول هو املوعد الذي اتفق
عليه لالنتهاء مــن انسحاب الفصائل
املصنفة «إرهابية» ،وذلك بعد االنتهاء
م ــن سـحــب ال ـس ــاح الـثـقـيــل م ــن جميع
الـ ـفـ ـص ــائ ــل إلـ ـ ــى خـ ـ ـ ــارج تـ ـل ــك امل ـن ـط ـقــة
املفترضة؛ وهو ما أعلنت تركيا أنه تم
بنجاح .وحتى مساء أمس ،كانت «هيئة
ت ـحــريــر ال ـ ـشـ ــام» وع ـ ــدد م ــن الـفـصــائــل
«الـجـهــاديــة» األخ ــرى ،ال ت ــزال منتشرة
في معظم خطوط التماس ،ضمن حدود
املنطقة «منزوعة السالح» ،بما يخالف
نــص االت ـفــاق املـعـلــن .هــذا الــواقــع يترك
ال ـس ــؤال مفتوحًا ح ــول مصير الهدنة
التي يضمن استمرارها االلتزام بتنفيذ
االتفاق بشكل كامل ،وحــول احتماالت
عودة النار إلى الجبهات.
ومع تركز االهتمام على موقف «هيئة
تحرير الشام» لكونها الفصيل األكبر
املـطــالــب بسحب مقاتليه ،خ ــرج أمــس
ال ـب ـي ــان ال ــرس ـم ــي األول ع ــن «ت ـحــريــر
ال ـش ــام» ف ــي ش ــأن ه ــذا االتـ ـف ــاق .ووف ــق

أعلنت دمشق ّ
وعمان عودة معبر نصيب ــ جابر الحدودي إلى العمل بدءًا من اليوم (األخبار)

املـتــوقــع ،لــم يكشف الـبـيــان عــن موقف
صريح وقاطع ،بل ّ
تعمد مسك العصا
مــن الــوســط مــراعــاة النقسامات البيت
الداخلي ،مراهنًا على إرضــاء الجانب
ال ـ ـتـ ــركـ ــي وع ـ ـ ـ ــدم امل ـ ـخـ ــاطـ ــرة بـ ـح ــدوث
انشقاقات نحو الفصائل «القاعدية»،
مــن قـبــل راف ـضــي ال ـت ـعــاون الـكــامــل مع
أنقرة .إذ أشار إلى أنه بعد الدخول في
م ـش ــاورات مــع «امل ـكــونــات ال ـثــوريــة في
الشمال املحرر» ،تم التأكيد على «خيار
ً
الجهاد والقتال سبيال لتحقيق أهداف

ثورتنا املـبــاركــة وعـلــى رأسـهــا إسقاط
النظام املـجــرم» .وفــي ما يمكن وضعه
في خانة ّ
الرد على بنود االتفاق ،رفض
الـبـيــان تسليم الـســاح لكونه «صمام
أمان ّ لثورة الشام ،وشوكة تحمي أهل
ال ـســنــة وت ــداف ــع عــن حـقــوقـهــم ،وتـحــرر
أرضـهــم» ،موضحًا أنــه لــن يتم نسيان
«مــن ساندنا وناصرنا وهاجر إلينا»
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــن» غـيــر
السوريني .وبرغم التصعيد في لهجة
البيان ،فإنه عاد ليؤكد أنه تم السعي

«لـتــوفـيــر األم ــن وال ـس ــام ــة ...بــوســائــل
م ـ ـشـ ــروعـ ــة ت ـت ـي ـح ـه ــا لـ ـن ــا ال ـس ـي ــاس ــة
الـشــرعـيــة امل ـتــوازنــة وضــوابـطـهــا ،دون
إي ـقــاع أهـلـنــا بـفــخ امل ــؤام ــرات مــن خــال
جـ ـ ّـرهـ ــم إلـ ـ ـ َـى أمـ ـ ـ ــان مـ ـ ــوهـ ـ ــوم» .وع ـل ــى
خ ــاف م ــا ن ـ َـح ـ ْـت إل ـيــه بـعــض الــوجــوه
«الجهادية» ،خالل األيام املاضية ،ركن
البيان إلى شكر وتقدير جهود «كل من
يسعى فــي ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج لحماية
املـنــاطــق امل ـحــررة ويـمـنــع اجتياحها»،
م ـحــذرًا فــي الــوقــت نفسه مــن «مــراوغــة

ال ـ ـعـ ــدو الـ ــروسـ ــي أو ال ـث ـق ــة ب ـن ـي ــات ــه».
واختتم البيان بمطالبة العالم واألمة
اإلس ــام ـي ــة «ب ــدع ــم الـ ـث ــورة ال ـســوريــة»
لـكــونـهــا «خ ــط ال ــدف ــاع األول ف ــي وجــه
إيران وميليشياتها».
ال ـب ـيــان ال يـعـلــن ص ــراح ــة أن «تـحــريــر
الشام» لن تلتزم التعاون مع الجانب
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،لـكـنــه
يـشـيــر ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن فـكــرة
ّ
ح ــل هيكليتها أو م ـص ــادرة سالحها
وت ــرح ـي ــل مـقــاتـلـيـهــا غ ـيــر ال ـس ــوري ــن،

لـيـســت واردة .وك ـم ــا ج ــرى ح ــن قيل
إن «ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» ال ـت ــزم ــت سـحــب
ال ـســاح الـثـقـيــل مــن دون تـظـهـيــر ذلــك
عـبــر اإلع ــام ،تشير أوس ــاط معارضة
إل ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ت ـف ــاه ـم ــا ب ـ ــن ج ـم ـيــع
ال ـف ـصــائــل ف ــي إدلـ ــب ومـحـيـطـهــا على
إنـجــاح تنفيذ االت ـفــاق .وبــرغــم انتهاء
املهلة املخصصة لتنفيذ بندي سحب
السالح الثقيل والفصائل «اإلرهابية»،
فإن احتمال حدوث تصعيد سريع من
الجانبني السوري والروسي ،ضعيف،
إن لم يكن ردًا على خروقات للهدنة .إذ
سبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي
س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،أن تــأخ ـيــر ي ــوم أو
عدة أيام في تنفيذ بنود االتفاق «غير
ّ
ينصب
مؤثر» ،لكون التركيز يجب أن
على «نوعية العمل املنجز ودقته».
وب ـي ـن ـم ــا ت ـت ـف ــق تـ ـص ــريـ ـح ــات مـعـظــم
تشكيالت املـعــارضــة السياسية على
«التنفيذ املـقـبــول» لالتفاق فــي إدلــب،
تدور نقاشات جادة حول إعادة هيكلة
املؤسسات اإلداري ــة املسؤولة عن تلك
املنطقة ،بالتوازي مع مراحل التنفيذ.
ووفق املعلومات املتوفرة ،فإن الحديث
ي ـ ـجـ ــري ل ـت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـك ـل ـي ــة ج ــدي ــدة
تلغي ازدواجـ ـي ــة «الـحـكــومــة املــؤقـتــة»
و«حكومة اإلنقاذ» في إدارة الجوانب
املـ ــدن ـ ـيـ ــة وال ـ ـخـ ــدم ـ ـيـ ــة .وب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي،
تستكمل «هيئة التفاوض» املعارضة،
اليوم ،اجتماعاتها في الرياض لنقاش
ملفات إدل ــب و«الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة»،
وحـســم موقفها مــن الــدعــوة الروسية
املوجهة إليها ،لزيارة موسكو .ويأتي
ذل ــك وس ــط تــأك ـيــد م ـص ــادر مـعــارضــة
ّ
أن هـنــاك عقبات تعطل الـتــوافــق على
ّ
حصة املجتمع املدني ضمن «اللجنة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» ،وأب ـ ــرزه ـ ــا اع ـ ـتـ ــراض
دمشق وموسكو وطـهــران على اآللية
املطروحة النتقاء أسماء شاغليها.
(األخبار)

تشير أوساط معارضة
إلى وجود تفاهم بين
جميع الفصائل على
إنجاح االتفاق

ّ
«البرلمان الدولي» تتلطى
خلف حقوق المثليين:
«األونروا» ليست أولوية
فيما ال تتوقف الــواليــات املتحدة األميركية عن محاولة
ضــرب القضية الفلسطينية ،ووضــع خطوات للتخلص
من «عــبء الالجئني» ،عبر إنهاء عمل وكالة «األون ــروا»،
يتعامل األوروبيون مع هذه القضية على أهميتها بكثير
مــن االسـتـخـفــاف .فـقــد حــاولــت رئـيـســة ات ـحــاد الـبــرملــان
الــدولــي ،غــابــريـيــا ب ــارون ،وضــع الـبـنــد املتعلق بحقوق
الفلسطينيني في موازاة حقوق املثليني في العالم ،مطالبة
بالتصويت على البندين فــي وقــت واح ــد .محاولة بدت
واضحة للتقليل من خطورة الحصار الــذي يتعرض له
الفلسطينيون في مناطق عمل «األونروا».
ج ــاء ذل ــك خ ــال االج ـت ـمــاع الـطــويــل ال ــذي ع ـقــده رؤس ــاء
املجالس والوفود البرملانية العربية ،أول من أمس ،في مقر
االتحاد البرملاني الدولي في جنيف قبل جلسة افتتاح
أعمال الجمعية العامة الـ  139لالتحاد صباح اليوم .فبعد
االتفاق على دمج املقترحني الكويتي واألردني ،املتعلقني
بمعالجة مشكلة العجز في موازنة وكالة «األونــروا» في
بند ط ــارئ واح ــد ،أث ــارت ب ــارون مــوضــوع مناقشة بند
يتعلق بحقوق املثليني والتصويت عليه .وقــد أدى هذا
الطرح إلى فتح باب نقاش طويل ،استهله رئيس مجلس
الـنــواب نبيه بـ ّـري بالتأكيد على أولــويــة التصويت على
البند الطارئ كما ينص نظام االتحاد ،وهو البند املتعلق
بموضوع «األون ــروا» وحقوق الشعب الفلسطينيَ .
غير
أن هذا البند لم يشكل بالنسبة إلى بارون أولوية ،فأبلغت
املجتمعني أن ــه سـيـصــار إل ــى الـتـصــويــت عـلــى مــوضــوع
«األونــروا» وتعديل جدول أعمال اللجنة الدائمة ،من أجل
إمرار موضوع حقوق املثليني.
وفيما أكد رؤساء وأعضاء املجالس العربية أن األولوية
هي ملوضوع «األونــروا» ،وأن إدراج موضوع املثليني أمر
مرفوض عدا عن أنه غير ضروريّ ،
رد بري على بارون
بأنه وفقًا «لنظام االتحاد البرملاني الدولي يجب التصويت
على البند الطارئ قبل أي شيء آخر» ،معتبرًا أن «هناك
محاولة الستهداف االقتراح املتعلق باألونروا والقضية
الفلسطينية ،من خالل السعي إلى إمرار موضوع حقوق
املثليني» ،ومؤكدًا موقف البرملانات العربية واإلسالمية
بالتصدي لها .لكن بارون عادت وأكدت أن «ال بند طارئًا
على جدول أعمال الجلسة» ،وأصرت على أن «التصويت
سيحصل على البندين معًا» ،على أن ّ
يبت هذا األمر في
أعمال مؤتمر االتحاد البرملاني في األيام املقبلة.

هجرة األطباء ...أزمة اختصاصات في مستشفيات غزة
مشكلة جديدة تلقي ظاللها على الصحة في غزة ،القطاع الوظيفي
األكثر إشكالية بعد األمن والتعليم .أطباء من اختصاصات عدة قرروا
السفر إلى الخارج بعدما ضاقت بهم حكومتا غزة ورام الله ،ما انعكس
مباشرة على عمل المستشفيات في ظل إصابات تتوافد بالمئات كل
أسبوع ومرضى ينتظرون دورهم من سنوات

ُي َع ّد راتب الطبيب
في ّالقطاع
دون الحد األدنى
بالمقارنة مع
الضفة (آي بي
ايه)

غزة ـــ ريم رشيد
تعاني املستشفيات واملراكز التابعة
ل ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـخ ــاص ــة
فــي قـطــاع غ ــزة ،أزم ــات متتالية منذ
عــام  ،2007تتركز فــي نقص الـكــوادر
واملستلزمات الطبية ،وكذلك األدوية،
لـكــن ثـمــة أزم ــة جــديــدة هــي «ه ـجــرة»
الكوادر الطبية وما يتبعها من نقص
ف ــي اخ ـت ـصــاصــات أســاس ـيــة وأخ ــرى
مهمة .جزء من هذه األزمات يعود إلى
أسباب تتعلق بالحصار اإلسرائيلي،
ل ـكــن أخـ ــرى تــرت ـبــط ب ــال ـظ ــروف الـتــي
ّ
خ ــل ـف ـه ــا االن ـ ـق ـ ـسـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي بــن
حــركــة «ح ـم ــاس» ،الـتــي ال ت ــزال تدير
القطاع عمليًا منذ عام  ،2007و«فتح»
املــوجــودة بصورة شكلية عبر بضع
وزارات.
وفــق مـعـلــومــات ،غ ــادر عــدد كبير من
األط ـبــاء املـخـتـصــن مـنــذ أي ــار /مايو
املاضي ،بهدف اللجوء أو البحث عن
فــرصــة عـمــل أف ـض ــل .وت ـضــم الـقــائـمــة
نحو خمسني طبيبًا في تخصصات
تراوح بني جراحة القلب وطب األطفال
وط ــب ال ـع ـظــام وال ـت ـخــديــر واملـنــاظـيــر
واملـ ـس ــال ــك ال ـب ــول ـي ــة .غــال ـب ـيــة ه ــؤالء
يقولون إن مشكلة الرواتب املنقطعة
ّ
املسبب األول ،إذ إنهم
أو املجتزأة هي

ضمن فئتني :األولى التابعة لحكومة
غ ـ ـ ــزة ،وت ـت ـق ــاض ــى مـ ــا ن ـس ـب ـتــه %40
مــن الــراتــب أو أقــل كــل خمسني يومًا،
والثانية تابعة للسلطة الفلسطينية
وصــارت تتقاضى  %50شهريًا جراء
الـخـصــومــات الـتــي طــاولــت رواتـبـهــم.
يشرح املدير الطبي ملستشفى العيون
فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،حـ ـس ــام داوود ،أن راتـ ــب
ال ـط ـب ـيــب ف ــي ال ـق ـط ــاع «ي ـع ـت ـبــر دون
الحد األدنى باملقارنة مع الطبيب في
الـضـفــة أو الـ ــدول املـ ـج ــاورة» .ويــؤكــد
أن ــه إذا اسـتـمــرت ال ـحــال عـلــى مــا هي
عليه ،فإن القطاع الصحي الحكومي
«معرض لالنهيار في أي لحظة».
بمراجعة بعض األطـبــاء املهاجرين،
ق ــال ــوا إن ال ـس ـبــب ال ـث ــان ــي لــرحـيـلـهــم
هــو ضـعــف إمـكــانـيــة الـبـحــث العلمي
وال ـ ـت ـ ـطـ ــور فـ ــي ظـ ــل الـ ـحـ ـص ــار الـ ــذي
يمنعهم من التواصل جيدًا مع العالم
ال ـخ ــارج ــي ،كــذلــك ال يـمـكـنـهــم الـسـفــر
ل ـح ـضــور امل ــؤتـ ـم ــرات ال ـع ـل ـم ـيــة الـتــي
يحتاجونها كي يتماشوا مع التطور
الطبي .وهناك سبب ثالث وأساسي
ه ــو «ال ـحــزب ـيــة ال ـط ـب ـيــة» .ي ـق ــول أحــد
األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء« :عـ ـن ــدم ــا حـ ـ ــدث االقـ ـتـ ـت ــال
الــداخ ـلــي ( )2007كـنــت أع ـمــل رئيسًا
لقسم ،وحني طلب من موظفي رام الله
عــدم العمل في املستشفيات وخالف

وصلت الحال ببعض
األقسام إلى حجز
عمليات في عام 2022
ً
وفضال عن عدم استجابة مسؤولني
م ــن وزارة ال ـص ـح ــة ل ـتــوف ـيــر بـعــض
املستلزمات بعد نفادها ،فإن بعض
األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء اش ـ ـت ـ ـكـ ــوا عـ ـن ــدم ــا م ـن ـع ــوا
م ــن إتـ ـم ــام م ـ ـبـ ــادرات ف ــردي ــة ل ـعــاج
امل ــرض ــى ،ب ــل عـمــل امل ـس ــؤول ــون على
اس ـت ـجــواب ـهــم .تــواص ـل ـنــا م ــع طبيب
آخ ــر وص ــل إل ــى أملــانـيــا وت ـحــدث عن
ً
اإلشكالية نفسها ،قائال إن «األطباء
نفسهم هــم الـسـبــب فــي مــا يـحــدث»،
والف ـتــا فــي الــوقــت نـفـســه إل ــى تـكــرار
أزمات االعتداء على األطباء «لكونهم
ال ـح ـل ـق ــة األض ـ ـ ـعـ ـ ــف» .ت ـع ـق ـي ـبــا عـلــى
األزمة ،يقول املدير العام لالستقبال
في مستشفى الشفاء في غــزة ،أيمن
السحباني ،إن «هجرة األطباء مقلقة
ّ
بأمس الحاجة إلــى هذه
ألن القطاع

تحليل إخباري

تهويل إسرائيلي بين الخلفيات
االنتخابية ومحدودية الخيارات

جنيف ــــ األخبار

فلسطين

بعضنا ه ــذا ال ـق ــرار ،قطعت السلطة
رواتبنا ،فيما عملت حكومة غزة على
تعويضنا» .لكن هــذا الطبيب يقول
إنــه صــدم بمنعه مــن تــدريــب األطـبــاء
فــي القطاع فــي تخصص العظام من
الـحـكــومــة الـســابـقــة نـفـسـهــا ،مضيفًا:
«لم أكن أعلم أن هناك مافيا للتحويل
إل ــى ال ـخــارج وس ــوق س ــوداء تديرها
عصابات مدعومة من جهات كثيرة».
يـكـمــل الـطـبـيــب نـف ـســه« :ال ـت ـحــويــات
ك ـ ــارث ـ ــة طـ ـبـ ـي ــة ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـغ ـط ــي ع ـلــى
ال ـط ـب ـي ــب ال ـ ـفـ ــاشـ ــل ،ب ـم ـع ـن ــى أن أي
عـمـلـيــة ال يـجـيــدهــا األط ـب ــاء ف ــي غــزة
يعملون على تحويلها إلــى الخارج،
حـتــى إن كــانــت ال تـحـتــاج ذل ــك ،وإذا
منعت التحويالت ،فــإن هــذا الطبيب
ُ
سيكشف أم ــره وه ــذا يشكل كابوسًا
ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـف ـ ـئـ ــة» .ويـ ـشـ ـي ــر أي ـ ـضـ ــا إل ــى
«اسـ ـتـ ـف ــادة م ــادي ــة م ــن ال ـت ـح ــوي ــات،
إذ يـ ـتـ ـق ــاض ــى الـ ـطـ ـبـ ـي ــب امل ـخ ـت ــص
 400دوالر م ــن أجـ ــل أن ي ــوق ــع عـلــى
الـتـحــويـلــة» .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،يقول
املــديــر الـعــام للمستشفيات فــي غــزة،
ً
عبد اللطيف الحاج ،إن القطاع أصال
بحاجة إلى اختصاصات فرعية مثل
األمــراض املناعية والجهاز الهضمي
والصدرية واألورام واألوعية الدموية
وغيرها.
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ً
الكوادر ،خاصة أن التوظيف متوقف
مـنــذ س ـن ــوات ...فــي تـقــديــري ،أرى أن
أطـبــاء كثيرين يفكرون فــي الهجرة،
والسبب أن مقومات الصمود ليست
مـتــوافــرة لـهــم» .يضيف السحباني:
«موضوع هجرة األطباء زاد الضغط
على مستشفيات القطاع خاصة أن
عدد الحاالت تصل إلى اآلالف سواء
مــن الجرحى (مـسـيــرات ال ـعــودة) ،أو
املرضى العاديني» .ولفت إلى تأثير
مــوجــة التقاعد املبكر األخـيــرة التي
ط ــاول ــت م ــوظ ـف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،ومـنـهــم
األطـ ـب ــاء ،م ــا ســاهــم ف ــي ه ـجــرة عــدد
منهم خاصة حملة الجنسيات.
ووفق شهادات ،بدأ املرضى يلمسون
ف ــي ب ـع ــض األق ـ ـسـ ــام غ ـي ــاب األط ـب ــاء
امل ـخ ـت ـصــن ،إذ ذه ــب أح ــده ــم بــابـنــه
ل ـي ـح ـجــز ع ـم ـل ـيــة ج ــراح ـي ــة ص ـغ ـيــرة،
وعـ ـ ـن ـ ــد م ـ ــوظ ـ ــف ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــوزات ع ـبــر
الـكـمـبـيــوتــر فــوجــئ األب ب ــأن عملية
ابنه سيأتي دورهــا عام  .2022كذلك
وصــل مــريــض آخــر وهــو يـنــزف دمــا،
فاضطر إلى االنتظار ساعة ونصف
س ــم
سـ ــاعـ ــة ألن ـ ـ ــه ال يـ ــوجـ ــد ف ـ ــي ال ـق ـ ّ
ط ـب ـيــب أوعـ ـي ــة دم ــوي ــة .ك ــل ذلـ ــك أث ــر
بوضوح في خدمات أقسام الطوارئ
واملـ ـن ــاوب ــات ال ـل ـي ـل ـيــة ،ك ــذل ــك تــأثــرت
أقـ ـس ــام عـ ــدة خ ــاص ــة ،م ـن ـهــا األش ـعــة

فــي املستشفى اإلنــدونـيـســي شمالي
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،وال ـ ـع ـ ـظـ ــام فـ ــي مـسـتـشـفــى
األقصى في دير البلح (وســط) الذي
تــوق ـفــت ف ـيــه ال ـخ ــدم ــة أليـ ـ ــام ،وكــذلــك
األمـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ن ـ ــاص ـ ــر فــي
خــان ـيــونــس (جـ ـن ــوب) بـسـبــب غـيــاب
طبيب العظام هـنــاك ،بــاإلضــافــة إلى
أن أقـســام التخدير والعناية املركزة
مهددة في مجمل املستشفيات .وهنا
يؤكد مدير شؤون األطباء في وزارة
الصحة ،أحمد شتات ،أن مستشفيات
ال ـ ـ ــوزارة «ت ـع ـمــل ت ـحــت ض ـغــط كبير
ن ـت ـي ـج ــة ازديـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ،وك ــذل ــك
االكتظاظ في أقسام حضانة األطفال
والوالدة».
وطبقًا ألحــدث اإلحـصــاءات ،فإن لكل
 1000مريض طبيبًا واح ـدًا في غزة.
وبينما يتوافر لدى «الصحة» 2000
س ــري ــر ،ي ـح ـتــاج ال ـق ـط ــاع عـمـلـيــا إلــى
 .3000كــذلــك ،يبلغ ع ــدد األط ـبــاء في
مستشفيات القطاع البالغة  12نحو
 1500طبيب ،منهم  700تابعون لرام
ال ـل ــه ،ف ــي ح ــن أن اآلخ ــري ــن تــابـعــون
لــ«حـكــومــة غ ــزة» الـســابـقــة ،وذل ــك في
وق ــت يـبـلــغ ف ـيــه ع ــدد الـ ـح ــاالت الـتــي
ت ـعــايــن يــوم ـيــا ف ــي أق ـس ــام ال ـط ــوارئ
(االستقبال) في مستشفيات الوزارة
الصحة .3500

علي حيدر
ب ــدأت الحملة االنتخابية اإلســرائـيـلـيــة ،سياسيًا ،وإن لــم يتم اإلع ــان عنها رسميًا،
بتصعيد التهديدات ضد الشعب الفلسطيني ،وارتفاع منسوب املزايدات داخل معسكر
اليمني التي يحكمها مبدأ من يهدد بسفك املزيد من الدم ينال املزيد من الشعبية .ومع
أن رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو حاول إضفاء قدر من الضبابية حول موقفه من
االنتخابات املبكرة ،إال أنهم يقدرون في إسرائيل على أن املسافة الفاصلة عن موعد
إجرائها ليس سوى بضعة أشهر .وفي كل السيناريوات ينبغي أن تجرى االنتخابات
العامة ،بحسب القانون ،بعد نحو سنة ،لكن من الواضح أن الكنيست الحالي لن يكمل
واليته القانونية.
ً
وهكذا توالت املواقف التصعيدية الرسمية ضد قطاع غزة ،تهديدًا وتهويال ،بمزيد من
االعتداءات األشد قساوة على قطاع غزة ،وبعقوبات تمس حياة اإلنسان الفلسطيني.
مــن رأس الـهــرم السياسي األمـنــي ،وتحديدًا نتنياهو الــذي رأى خــال افتتاح جلسة
الحكومة باألمس ،أن حركة حماس «لــم تستوعب الرسالة ،وإذا لم يوقفوا الهجمات
العنيفة ضدنا سيوقفونها بطريقة أخرى وهي ستكون مؤملة ومؤملة جدًا» .وأضاف:
«نـحــن قــريـبــون ج ـدًا لـنـشــاطــات مــن ن ــوع آخ ــر ،نـشــاطــات ستتضمن ضــربــات كبيرة
جدًا» من دون أن يشير إلى طبيعة هذه النشاطات والضربات .واستنادًا إلى الخلفية
االنتخابية والسياسية نفسها ،اتخذ وزير األمن أفيغدور ليبرمان قرارًا بوقف إدخال
الوقود إلى قطاع غــزة ،بسبب استمرار مسيرات العودة التي قمعها جنود االحتالل
وأسفرت عن استشهاد  7فلسطينيني وإصابة املئات بجروح وحاالت اختناق.
منذ نحو عقد ،اتسمت االنتخابات اإلسرائيلية بطابع كما لو أنها تجرى حصرًا داخل
معسكر اليمني إذ باتت االنتخابات لقياس شعبية كل من املتنافسني داخل املعسكر
نفسه .ومنذ ذلك الحني لم تعد مسألة فوز معسكر اليمني مجرد تقدير سياسي بل
حقيقة منجزة ،ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل من أهمها العامل الديموغرافي.
بمعنى أن شرائح واسعة من الحريديم والروس واملستوطنني الذين يمثلون نسبة مهمة
ّ
من مجمل الجمهور ،يصوتون في شكل تلقائي ألحزاب اليمني .ويشكل املوقف من
القضية الفلسطينية ،ومتفرعاتها ،العامل األبرز في التمايز بني املتنافسني في معسكر
اليمني ،وبالنتيجة َّ
تحول الخيارات السياسية من قضايا التسوية واملستوطنات والضم
والتشدد األمني إلى عامل رئيسي في ترجيح كفة هذا الحزب أو ذاك في االنتخابات.
االنتخابات ملصلحة «الليكود» على حساب
وللتذكير استطاع نتنياهو أن يرفع منسوب
ُ
حــزب «البيت اليهودي» نتيجة وعــده أنــه في حــال أعيد انتخابه لن تكون هناك دولة
فلسطينية .استفز جمهور اليمني في حينه لالندفاع إلى صناديق االقتراع والتصويت
له ولحزبه من خالل إعالنه أن املواطنني العرب يتدفقون إلى صناديق االقتراع من أجل
إسقاط حكم اليمني.
ولم تخل مواقف نتنياهو وليبرمان األخيرة من محاولة قطع الطريق على منافسهم
في اليمني املتطرف ،رئيس «البيت اليهودي» نفتالي بينت الذي عادة ما يطرح خيارات
أكثر تطرفًا في مواجهة قطاع غزة ،ويسعى على الدوام إلى انتقاد السياسة األمنية التي
انتهجها نتنياهو خالل الحروب السابقة ،وفي مواجهة البالونات الحارقة.
مع ذلك ،تأتي املواقف التهديدية على لسان رأس الهرم السياسي األمني ،في مواجهة
تصميم فلسطيني على مواصلة مسيرات العودة واملطالبة بفك الحصار عن قطاع
غزة .واقترن ذلك مع استهداف قوات االحتالل املواطنني العزل الذين كانوا يتظاهرون
بالقرب من السياج ،بالنيران الحية .وبعد فشل املساعي السابقة في التوصل إلى صيغة
تهدئة تــؤدي إلى رفع الحصار ،نسبيًا ،يواصل الفلسطينيون وقياداتهم السياسية
نضالهم من أجل فك الحصار ،من دون دفع أثمان تتصل بثوابتهم في املقاومة واملوقف
السياسي .في املقابل يؤشر وعيد نتنياهو بطرق أكثر إيــامــا ،ونشاطات من نوع
آخر ،على أنه يحاول أن يضع فصائل املقاومة بني خيارين :األول التراجع بما يؤدي
إلى تعزيز حالة األمن لدى مستوطنات غالف غزة ،وهو ما يفترض أن يعزز موقفه
السياسي واالنتخابي .والثاني ،التمهيد العتداءات عمالنية تقدمه كقائد ال يساوم على
أمن إسرائيل ،وهو ما يفترض أيضًا أن يعزز موقفه االنتخابي.
ّ
وحاول ليبرمان االستدراك في محاولة لتبديل الصورة التي تشكلت عنه بعدما باتت
خياراته العمالنية أكثر «عقالنية» مما كــان يتوعد به قبل توليه هــذا املنصب ،وهو
ما يركز عليه منافسوه .وعلى هــذه الخلفية ،أكــد خــال مقابلة مع موقع «واي نت»
اإللكتروني ،على ضــرورة توجيه أشــد ضربة ممكنة لحماس ،لكن ذلــك بحاجة إلى
موافقة املجلس املصغر وعلى الوزراء أن يقرروا ذلك .ومع ذلك ،أوضح ليبرمان ضرورة
استنفاذ الخيارات البديلة عن املواجهة العسكرية.
لكن في ما يتعلق بقراره وقف كافة إمدادات الوقود والغاز إلى القطاع بحجة التظاهرات
التي جرت عند السياج األمني ،نقلت صحيفة «هآرتس» عن وجود إجماع لدى األجهزة
األمنية «على أن وضع إسرائيل شروطًا تتعلق بالبالونات الحارقة واإلطارات املطاطية
املشتعلة مبالغ فيها وقد تضطر ليبرمان إلى التراجع عن تصريحاته» ،وذلك ألنه «ال
يمكن وقف تزويد الوقود والغاز لعدة أيام من دون التسبب بتصعيد خطورة الوضع
اإلنساني في غزة».
في املقابل ،يبقى العامل األساسي في تحديد مسار التطورات للموقف الفلسطيني
وردوده العمالنية على أي اعتداءات تتجاوز خطوط حمراء محددة ،وهو ما سيربك
حسابات نتنياهو وليبرمان ،ويكشف عن محدودية خيارات املؤسستني السياسية
والـعـسـكــريــة ،فــي حــال دفعتهم حساباتهم الـخــاطـئــة إلــى عمليات تصعيد تتجاوز
نتائجها تقديراتهم املسبقة .وكما أن لدى العدو العديد من الخيارات والسقوف في
اعتداءاته ثبت بالتجربة أيضًا أن للمقاومة العديد من السقوف في ردودهــا املضادة.
وأثبتت العديد من التجارب السابقة أن هذا النوع من الرسائل التهويلية اإلسرائيلية
لم يــردع فصائل املقاومة ولم يكبح الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله .واألهم
أن النتائج السياسية األبرز ملواصلة هذا النضال أنه ِّ
يقوض ويجهض أهداف «صفقة
ّ
القرن» ،ويحول دون تصفية القضية الفلسطينية التي ستبقى حية كانعكاس لحيوية
قوى املقاومة في فلسطني واملنطقة.

