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كتبته ليلى الاداد

۲۰۱۲ و \ سبتمبرأيلول

 يحتار الرء أيّا حيرة في معبر رفح إذا ما حاول فهم الواقع العقاد لقطاع غزة. فالكثيرون يعرفونه بأنه البوابة الرئيسية لادخول القطاع الاصر والروج منه،

 ويعرفون أنه كثيرًا ما يتعرض للغل.ق. غير أن التفاصيل الخرى تظل مبهمةً وضبابية. فالكثيرون على الرجح ل يعلمون بأن العبر وإنْ كان "مفتوحًا" -

فإنه ل يزال مغلقًا في وجه شرائح واسعة من الفلسطينيي القيمي في غزة وغيرهم.

 أشارت الصحف إلى عقاد اجتماع مرتقب بي حكومة الرئيس الصري النتخب مؤخرًا محماد مرسي وقادة حماس في منتصف أيلول/سبتمبر للتباحث بشأن

 المن الادودي وتسهيل الرور عبر معبر رفح. ول باد من النتظار لرؤية ما سيتمخض عنه هذا الجتماع. غير أن الكومات الصرية التعاقبة دأبت إلى

 الن على تبني البادئ السرائيلية الاكمة للمعبر، رغم أن إسرائيل نفسها لم تعاد تادير العبر. وهذه البادئ تسمح لفلسطينيي غزة الادونةِ أسماؤهم في

 سجل السكان السرائيلي باستخادام العبر ول تسمح بذلك لغيرهم. وعليه فإن الزوار والفلسطينيي من غير القيمي في غزة– وحتى الفلسطينيي القادمي

 من الضفة الغربية  وأزواج الغزيي القيمي منوعون من دخول غزة. وعلوةً على ذلك، يواجه أغلب الشبان صعوبةً بالغةً في العبور دخولً وخروجًا وكثيرًا

ما ل تأذن لهم السلطات الصرية.

 شهاد الشهر الاضي سلسلةً من الهجمات على نقاط تفتيشٍ عسكريةٍ في سيناء شنّها مسلحون ملثمون، وعلى إثرها استأثر معبر رفح بعناوين الصحف

 مجاددًا. فقاد أغلقت الكومة الصرية العبر لجل غير مسمى، ما أثار استياءً كبيرًا في أوساط الفلسطينيي الغزيي الذين لم يروا مبررًا لغلقه أو يادًا

 لهم في الهجمات. وأعادت الطوة الصرية إلى الذهان ذكريات أليمة عن السياسات التي طبقتها في السنوات الاضية إسرائيلُ وحكومةُ الرئيس اللوع

 في حينها) كإجراءٍ عقابي وضربٍ من ضروب العقاب الماعي للسكان الادنيي في لوثائق سياسية مسربةحسني مبارك، إذ كان العبر مغلقًا صراحةً (وفقًا 

غزة.

 وقاد عَادَلت حكومة مرسي في نهاية الطا ف عن قرارها وفتحت العبر بعاد أن تقطعت السُبل بآل ف الفلسطينيي على جانبي الادود  غير أن السؤال يظل

مطروحًا حول ما لرسي من تأثيرٍ فيما يتعلق بعبر رفح الذي تسيطر عليه قوات حرس الادود الصرية.
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 كان الفلسطينيون القيمون في غزة قادرين ذات يوم على دخول الراضي الفلسطينية التلة من العبر الادودي مع الردن ومن ثم السفر إلى غزة من معبر

 إيريز السرائيلي. ولكن هذا الوضع تبادّل في أواخر عقاد التسعينيات من القرن الاضي، وقيّادت إسرائيل دخول الفلسطينيي إلى غزة من معبر رفح باستثناء

 حالت محادودة وموافقٍ عليها مسبقًا. وأدارت إسرائيل العبر بهمجيةٍ ومزاجية، واستخادمته في تنياد البرين، ومنع دخول الفلسطينيي "الطلوبي،"

والضغط على السكان الفلسطينيي ومعاقبتهم جماعيًا بإغل.ق العبر تعسفيًا ودون سابق إنذار.

 ، وبعاد انسحاب إسرائيل من غزة بِعادة أشهر، توسطت الوليات التحادة في اتفا.ق معقادٍ يسمح بنقل السلطة على معبر رفح تادريجيًا من2005وفي العام 

 بعثةإسرائيل إلى السلطة الفلسطينية (كالألو ف!). واقتضى التفا.ق بأن توافق إسرائيل مسبقًا على قوائم السافرين وأن ينوب الراقبون الوروبيون ضمن 

الحتاد الوروبي للمساعادة الادودية في رفح، وكاميرات الراقبة السرائيلية عن اليش السرائيلي، الذي احتفظ في نهاية الطا ف بالسيطرة على العبر.

  بعاد أشهر من الغل.ق وكان من الفترض أن يسهل2005وجرى التوقيع على التفا.ق الذي سُمي "اتفا.ق التنقل والعبور" في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 

 .2006حركة الفلسطينيي والبضائع من غزة وإليها. ووعاد التفا.ق بنح الفلسطينيي السيطرة على معبر رفح باتاه مصر بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 

  وزيرةِ الارجية المريكية كونادوليزا رايس التي وصفتها بأنها إنازٌ عظيم من شأنه أن "يتيح للفلسطينيي حرية الركة للتجارةبإشادةوحظيت التفاقية 

  أصادره مكتب المم التحادة لتنسيق الشؤون النسانية بعاد عامٍ على توقيع التفا.ق أظهر أن الفلسطينيي قادتقريرًاوالعيش حياةً طبيعية." غير أن 

أصبحوا أسوأ حالً من حيث حرية التنقل والوضع القتصادي العام. 

 استمرت إسرائيل في السيطرة على معابر غزة الادودية كافةً ومن ضمنها معبر رفح، وأصبح التنقل بي غزة والضفة الغربية شبه مستحيل. وما عاد

 باستطاعة الراقبي الوروبيي دخول العبر إل بإذن إسرائيل، وبات يتعي عليهم مغادرته متى ما أمرتهم بذلك، مّا أدى إلى تكرر الغلقات والتأخيرات.

وكان الراقبون يفرون إذا ما بادت أدنى بوادر التاعب (تكادس السافرين البطي، إضراب العاملي، إلخ).

 ، فرّ الراقبون الوروبيون إلى غير رجعة. وأحكم نظام مبارك، بالتواطؤ مع إسرائيل،2007 وانقلبها الضاد في 2006وبعاد فوز حماس في انتخابات 

 النا.قَ على غزة وأغلق معبر رفح لجلٍ غير مسمى. و"اشترطت" مصر في زمن مبارك لعادة فتح العبر إبرامَ اتفا.ق مصالةٍ بي حركتي فتح وحماس،

وإطل.قَ سراح النادي السرائيلي السير جلعاد شاليط، وعودةَ الراقبي الوروبيي بوجب التفا.ق الادودي العيب.

 غير أن الفلسطينيي في غزة لم يرغبوا في الضوع قسرًا، ول في العودة إلى اتفا.ق التنقل والعبور. فما كان ذلك ليكون سوى خطوةٍ في التاه الطأ

بصر ف النظر عن سوء ظرفهم آنذاك، إذ كان ليسلبَهم حرياتهم على الادى البعياد مقابل شيءٍ من النفراج على الادى القصير.

  فتح العبر في محاولةٍ لتهادئة مشاعرَ، وبُعياد العتاداء السرائيلي على أسطول الرية وقتل بعض ناشطيه، أعلن مبارك إعادة2010وفي توز/حزيران 
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 . وعقب الطاحة ببارك، أُعلن عن نيةٍ لعادة فتح2011السخط التنامي على سياسته تاه غزة. غير أنه أُعياد إغلقه في باداية الثورة الصرية في 

 العبر بانتظام، وبادأ وزير الارجية الصري آنذاك نبيل العربي بفتح حوارات مع حماس بهاد ف تخفيف القيود الفروضة على السفر وحتسي العلقات بي

الانبي. وحينها ابتهج الادافعون عن حقو.ق النسان معتقادين أن ذلك هو النهاية الفعلية للحصار على غزة – أو أحاد جوانبه على القل.

 ولكن، إلى أي مادى يكن اعتبار العبر "مفتوح"؟ رغم أن العبر بات يُفتح الن بوتيرة أكثر انتظامًا وأمام عاددٍ أكبر من القيمي في غزة، فإن الكثير من

  مطالبون بالصول على موافقةٍ مسبقة، أو يجادون صعوبةً في الصول40 و18القيود العهودة ل زالت تراوح مكانها، فالذكور التراوحةُ أعمارُهم بي 

على تأشيرةٍ لادخول مصر، أو يُنعون من دخولها أصلً. ولتكتمل الصورة، يشكل هؤلء قرابةَ ربع السكان في غزة.

 وعلوةً على ذلك، ل باد من الشارة هنا إلى أن الوصول إلى معبر رفح يقتضي من الفلسطينيي الادخولَ أولً إلى مصر، وهذا يتطلب بالطبع تأشيرةً مصريةً

 وهي غالبًا ل تُعطى لهم ول سيما للشباب منهم أو غير الاملي لقامات أجنبية. ابن عمي – طالبٌ ذكي من غزة حاصلٌ على بعثة للادراسة في ولية

 ميسيسيبي  ما فتئ يحاول منذ ثلثة أعوام أن يحصل على تأشيرةٍ مصرية لزيارة عائلته في غزة والعودة إلى وطنه ولكن من دون جادوى. وهو واحادٌ من

 بي آل ف الفلسطينيي الذين لهم وضعٌ مشابهٌ لوضعه. وفي هذا الشهر، لم تنح السلطات الصرية تأشيرةَ دخولٍ لوالاداي، الذين شارفا على عامهما

السبعي، وهما عائادين إلى غزة من زيارة الوليات التحادة المريكية. وهؤلء الثلثة يحملون بطاقات إقامةٍ في غزة.

 ومع ذلك، وبشهادة كلّ مَن عانى طول النتظار لساعات (أو أيام أو أسابيع أو أشهر) في قيظ الصيف أو برد الشتاء القارس من أجل دخول غزة أو

الروج منها، فإن فتح العبر  وإنْ بصفةٍ محادودةٍ - كان خبرًا يستادعي الحتفال.

 غير أن الستمرار في حصر إمكانية الادخول والروج في شرائح معينة من التمع ول سيما الفلسطينيي الادوني في سجل السكان السرائيلي يجعل ما

 يُسمى إعادةُ فتح معبر رفح بثابة عودةٍ للوضع السائاد في السنوات الاضية، أي السماح للفلسطينيي من حملة هويات غزة الوافق عليها إسرائيليًا

باستخادام العبر دون غيرهم.

 وبعبارة أخرى، فإن الفلسطينيي القادمي من الضفة الغربية أو القادس الشرقية، والفلسطينيي القاطني في مخيمات اللجوء خارج الراضي الفلسطينية

 التلة، والواطني الفلسطينيي في إسرائيل، والفلسطينيي في الشتات منوعون من العبور إلى غزة عبر رفح. وهذا ينطبق على الُسر الفلسطينية،

 كأسرتي، حيث يحمل أحاد الزوجي بطاقة هوية دون الخر. وينطبق أيضًا على الفلسطينيي النازحي القاطني في غزة الذين لم توافق السلطات السرائيلية

على بطاقات هويتهم ول يُسمح لهم بالروج. وتصل أعاداد هؤلء إلى عشرات اللو ف.

  منظمة غيشا القوقية، فإن معبر رفح ل يؤدي إلى الضفة الغربية ول يسمح برور البضائع التي يقتصر نقلها علىتُذكّرناوبالضافة إلى ذلك، وكما 
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 العابر التي تسيطر عليها إسرائيل ول يسمح برور البضائع الاضعة للحظر مثل مواد البناء والصادرات. وباختصار، ل يكن أبادًا لعبر رفح أن يكون

 العبر الوحياد للفلسطينيي القيمي في غزة. فغزة ل تزال تتعرض لصار بحري وجوي مشادد، ول تزال مغلقةً أمام الوساط الثقافية والقتصادية

 والكاديية في باقي الراضي الفلسطينية التلة. ويقع على عاتق إسرائيل التزامٌ قانوني يقتضي السماح برور الناس والبضائع بي غزة والضفة الغربية،

التعر ف بهما دوليًا كوحادةٍ إقليميةٍ واحادة.

 وكخطوةٍ أولى، ولكن ليست كافيةً البتة، يرغب الفلسطينيون في مارسة السيادة على معبر رفح من جانبهم  أي القادرة على حتادياد هوية مستخادميه ووقت

 استخادامه. أمّا النتقادون لهذا التوجه فيقولون إنه قاد يوحي بأن غزة "حرة" وهو ما يتفق والطة السرائيلية الكبرى الرامية إلى فصل غزة عن الضفة

 الغربية. غير أن العبر ل يفو.ق وجود حكومةٍ محلية من حيث اعتباره مؤشرًا على السيادة الفلسطينية، ول ينبغي استخادامه لحلل إسرائيل من التزاماتها

 كمحتل. وما يؤكاد على أن غزةَ ل تزال محتلةً هو استمرارُ إسرائيل في التحكم في مقومات السيادة كالال الوي، والادود، والوصول البحري، والسجل

السكاني، والضرائب.

  يبقى معبر رفح، رغم كل ذلك، المرّ الوحياد لهل غزة كافةً في دخولهم إلى القطاع وخروجهم منه. ويخضع العبر حاليًا في تشغيله واستخادامه لسيطرة

 الانب الصري ويخضع في إدارته للمبادئ التوجيهية السرائيلية. وكما تُبي حادثة الشهر الاضي، فإن الوضع ل يزال غير مستقر، ول يكن العتماد

 على العبر. فبخل ف الطارات والعابر الادودية التقليادية، ل يزال العبر عرضةً للغل.ق التام في أي لظة، لتتقطع السبل بالفلسطينيي واقتصادهم.

 وحتى الن، لم تختلف السياسات الصرية فيما يتعلق بالعبر عن سياسات السني الوالي. وعلينا النتظار لنرى ما ستجلبه اجتماعات حكومة مرسي

بحركة حماس إنْ كانت ستجلب أي تغيير أصلً.

  مراسلةً في2007-2003ليلى الاداد صحفية مستقلة من غزة تعمل في ولية ميريلناد وهي مؤلفة ومحللة سياسية وأم لطفلي. عملت في الفترة ما بي 

 قطاع غزة لوقع قناة الزيرة النليزية على شبكة النترنت، وقادمت مساهمات منتظمة لهيئة الذاعة البريطانية العالية (بي بي سي). ألفت كتابًا بعنوان

 "Gaza Mom: Palestine, Politics, Parenting, and Everything in Betweenوقاد حمل اسم مادونتها الائزة على جوائز والتي" 

.2004عكفت على كتابتها منذ عام 
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 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القو.ق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الادولي وحقو.ق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الادية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصادر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزياد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البرياد اللكتروني التالي :
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