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ت ت الاصار :ذكريات لينينغراد وواقع غزة
الشبكة طاولة مستديرة
مع آية بشير واستير رابابورت
كانون الول/ديسمبر ٢٠١٤

في الاصار ،ياصير الزمان مكاناً
تّجّر في أبده
في الاصار ،ياصير الكان زماناً
تخلّف عن أمسه وغده
محمود درويش ،حالة حاصار

لة عامة
كيف لحدٍ أن ياصف شكل الياة ت ت الاصار؟ رغم الكثير الذي كُتب في وصف قطاع غزة الاصر ،تطرح العضوة السياساتية في الشبكة ،آية بشير،
والكاتبة الضيف استير رابابورت رؤى ومنظورات جديدة في هذا القال .تعيش آية بشير ت ت الاصار في غزة حاليًا ،أمّا استير رابابورت فقد عاش ت
عائلتها حاصار لينينغراد إبان الرب العالية الثانية .تعرّف ت آية واستير إلى بعضهما عبر وسائل العل م الجتماعية إبان العدوان السرائيلي على غزة في
صيف  ، 2014وخطرت لهما آنذاك فكرة كتابة هذا القال .وفي تأملتهما وتليلهما للحاصارين ،تاصف الكاتبتان باقتدار الواقعَ القاسي للحياة ت ت
الاصار .وتكي كلٌ منهما تأملتها بلسانها ،وتعرضان أيضًا حقائقَ ومعلوماتٍ أساسيةً ،ويّجري هذا الزء من حديثهما وحوارهما على لسان "الراوي".
آية بشير واستير رابابورت  :نحن متفقتان على أن هذا النص ليس مشروعًا تطبيعيًا لنه مبني على إياننا الشترك ورسالتنا السياسية الواحدة بأن الاصار
والحتلل السرائيلي غير الشروع لراضي عا م  1967ل بد وأن يزول ،وأن اللجئي الفلسطينيي ل بد وأن يكونوا قادرين على العودة إلى مدنهم
وقراهم .ونحن نسعى جاهدتي لعمال حقوق الفلسطينيي كما نصّ عليها القانون الدولي ،ولساواة الفلسطينيي بالسرائيليي من حيث القوق.
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ما هو الاصار؟ لينينغراد وقطاع غزة
استير رابابورت  :وقع ت مدينة لينينغراد ،مسقط رأس أمي ،ت ت الاصار اللاني لعامي وناصف إبان الرب العالية الثانية .وفي أيا م الاصار الولى،
شب حريقٌ في مخازن المدادات الغذائية الطارئة ،تاركًا الدينة فعليًا بل طعا م .وطوال فترة الاصار ،حاول ت الكومة السوفيتية إدخال الواد الغذائية إلى
الدينة عبر بحيرة لدوغا وبواسطة الطائرات ،ولكن جُلّ تلك المدادات لم تاصل بسبب القاصف اللاني التواصل .وعانى السكان مّجاعةً تسبب ت في مقتل
نحو مليون إنسان .ولأ البعض إلى أكل اليوانات الليفة وجثث الوتى ،بينما أخذ آخرون يكشطون أوراق الدران لكل الغراء الاصنوع من نشا البطاطا
والذي كان يحوي بعض العناصر الغذية.
ولّا كان الاصار في منتاصف مدته ،فُتح مرٌ ضيق أتاح إجلءَ السكانِ الكثر عرضةً للخطر عن الدينة .وصار يُعرَفُ هذا المر ،الذي كان يقطع بحيرة
لدوغا التّجمدة ،باسم "طريق الياة "،وفي كثير من الحيان كان يُسمى "طريق الوت" أيضًا نظرًا لطورته .توفي جدي الذي ناهزَ الربعي في لينينغراد
الاصرة جراءَ مرض هيّن بسبب نقصِ المدادات الغذائية والطبية ،ودُفن في مقبرةٍ جماعية .وبعد وفاته ،أُجلي ت أمي وجدتي وأخوالي عن الدينة عبر
طريق الياة/الوت مع رياض الطفال التي عمل ت فيها جدتي.
آية بشير  :قليلون مَن يعيشون في الارج ويدركون معنى الاصار .قطاعُ غزة ،حيث أحيا منذ ولدتي ،يرزح ت ت حاصارٍ وحشي متواصل منذ العا م
 . 2007فبعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في  ، 2006أغلق ت إسرائيل ،بساعدة ماصر ،المرات الدؤدية إلى القطاع ،أي العابر الستة مع إسرائيل
ومعبر رفح مع ماصر ،وأحكم ت قبضتها على الداخل والارج من بشرٍ وبضائع با فيها المدادات النسانية والطبية.
ل يقتاصر حرماننا من حقوقنا الساسية في ظل الاصار على الوجه الادية بل يشمل النواحي العقلية والنفسية أيضًا .فلمّا كن ت ،على سبيل الثال ،طالبةً
في الدرسة الثانوية في  ، 2006كن ت أحلم بالياة الكاديية في الامعة ،وبذل ت قاصارى جهدي لحرز معدلً مرتفعًا يحقق حلمي بالدراسة في جامعة
بيرزي ت في الضفة الغربية ،وحاصل ت على معدل  . 98..6%ولكن ،كغيري من الطلبة الكثيرين ،لم أتكن من مغادرة غزة ،وكان علي أن أتقبل هذه
القيقة .فدرس ت البكالوريوس في غزة ،وعاني ت من انقطاع الكهرباء ونقص الكتب ،حيث اقتاصرت مكتبة الامعة على الكتابات الدبية لتشارلز ديكنز
وشكسبير وخل ت من كتب الدب العاصر أو الدراسات النسوية ،وهي مّجال اهتمامي الكبر .ثمة آلف البنود القيدة من دخول غزة ،والكتب أحد هذه
البنود .وهكذا ،تخرج ت بدرجة البكالوريوس في الدب الجنليزي دون أن أتكن من شراء روايةٍ واحدة أو كتاب .واعتمدت أنا والطلب الخرون دومًا على
نسخ الكتب وعلى الاصادر التوفرة على شبكة النترن ت .لقد أعادنا النظا م التعليمي في غزة إلى العاصور الوسطى بسبب الاصار والحتلل السرائيلي.
الراوي :الاصار في حد ذاته ليس محظورًا في النزاعات السلحة بوجب القانون الدولي النساني .لكن التحاربي مطالبون باحترا م بنود القانون الدولي
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النساني الخرى وبنود قانون حقوق النسان الدولي ،كالمتناع عن تويع السكان الدنيي وفرض العقاب الماعي .وحاصار غزة ،من منظور شريحة
واسعة ،هو عقابٌ جماعي تظره الادة  50من قواعد لهاي لعا م  1907والادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة .وقد أكدت اللّجنة الدولية للاصليب الحمر
في العا م  2010أن الغلق هو عقوبةٌ جماعية تُخلّ بالتزامات إسرائيل بوجب القانون الدولي.
آية بشير  :موقف القانون الدولي ،بالنسبة لي شخاصيًا ،هو موقفٌ إشكالي بالطبع لنه ل يحظر الاصار صراحةً .غير أن القانون الدولي ياصف غزة بوضوح
بأنها محتلة وخاضعة لاصار غير قانوني تارس إسرائيل في إطاره العقابَ الماعي وترتكبُ جرائم حرب .لذا فإن مشكلتي هي أن أفرادًا وصناعَ قرار
كثيرين ومنظماتٍ وجهات مانحةً كثيرةً تتعامل مع قطاع غزة كما لو كان ت قضية إنسانية .ولكن مشكلةُ غزة هي مشكلةٌ سياسية ،ول بد من معالة
السباب الذرية "للنزاع" بدلً من معالة التحديات النسانية الددة ،ول بد من تطبيق القانون الدولي إذا ما أراد العالم حدوثَ تغيير إيّجابي مستدا م
في حياة الفلسطينيي .فالسياسة هي التي ما انفك ت تول دون تطبيق القانون على فلسطي/إسرائيل منذ .1948.
استير رابابورت  :رغم قلقي الشديد على غزة ،ومتابعتي أخبارَها بشغف ،فإني أجدُ صعوبةً في تكوين إحساسٍ واضح باهية الياة اليومية هناك ت ت
الاصار .إن العلومات التي ترشح من هناك محدودةٌ ،وغالبًا ما تكون غير دقيقة )فنحن نعرف ،مثلً ،ما هي بنود العونة السموح نظريًا بدخولها ،ولكننا
ل نعرف ما يدخل فعليًا منها( .وأنا ل أستطيع زيارةَ غزة ،بخلف الضفة الغربية التي أزورها باستمرار ،وأطّلع بنفسي على الواقع القاسي العاش فيها.
ورغم وجود صحفيي كثيرين يبثون تقاريرهم من غزة ،فإنهم ييلون إلى التركيز على القضايا السياسية ،بينما تقاصر منظمات الغاثة تقاريرَها في العادة
على الشواغل النسانية الكثر إلاحًا .وأعتقد أن هذا النقص في العلومات هو جزءٌ من الاصار :فغزةُ معزولةٌ عن العالم حتى إنه ياصعب على الرء أن
يعرف ما يّجري هناك.
آية بشير  :اتضحَ لي من حواري مع استير أنها تقرأ كثيرًا عن غزة ،وأنها تعي جيدًا القائق والسياسة ومّجريات المور هنا .ومع ذلك ،بدت عليها
الدهشة في كثير من الحيان وأنا أتدث عن معاناة الناس في غزة .والقيقة هي أنه بالرغم من توفر العلومات ،فإنها ل تعكس تفاصيل الواقع الذي
يحياه الناس في غزة .بل إن الناس هنا في بعض الحيان يعّجزون عن استيعاب المور أو تخيلها .فعلى سبيل الثال ،ذهب تُ إلى خزاعة قبل العدوان
الخير ضمن عملي مع منظمةٍ غير حكومية دولية لقابلة إحدى الستفيدات من تلك النظمة باعتبارها قاصةَ جناح ،فقد تكّن ت تلك السيدة من زراعة حديقة
بهيّجة بأنواع متنوعة من الشّجار با فيها كرو م العنب .وبعد العدوان ،ذهب تُ لرؤيتها مّجددًا ،وكان كل شيء مدمّرًا! توقع ت أن أرى بقايا أشّجار ،ولكني
دهش ت إذ لم أجد حتى جذوعًا متفحمة ،وكأن تلك الرض لم تُنبِ ت شّجرةً يومًا! وفكرت في نفسي لو أنني لم أشاهدها بأ م عيني ،لَا صدّق ت أو تخيل ت أن
هذا الكان كان عامرًا بالياة.
الراوي  :تُختَزل الياةُ زمن الاصار في الوجود أو البقاء على قيد الياة .وتنحدر التنميةُ القتاصادية والتّجارة إلى حدودها الدنيا ويَضطّر السكان إلى
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العتماد على الساعدات النسانية .وتُاصيب الياةَ الثقافيةَ حالةُ ركود ،فقِلةٌ فقط يلكون الوارد أو الفراغ الذهني للتفكير بأي شيء سوى متاعب الياة
اليومية .ومع الاصار ،يستحيل للمرء أن يتخيل الستقبل ،وياصعب عليه أن يتمسك بالمل.
في لينينغراد ،كان الاصار جزءًا من حربٍ عالية .كان اليش السوفيتي العتيد يقاتل اليش اللاني ،وكان السكان يدؤمنون بأن الرب ستضع أوزارها
يومًا ما ،وسيزول حينها الاصار .لكن غزةَ ل تلك جيشًا ،وإنا جماعات مقاتلة ،وحاصارُها ليس جزءًا من حالة حربٍ معلنة ،وإنا حالةٌ مزمنةٌ وجزءٌ من
الضطهاد النظم القاتل الذي تارسه سلطة الحتلل بحق الفلسطينيي .ثمانون في الائة من سكان غزة لجئون من أماكن أخرى في فلسطي التاريخية
)العروفة الن بإسرائيل( ،ويحق لهم بوجب القانون الدولي أن يعودوا إلى ديارهم ،ولكنهم غير قادرين على إعمال هذا الق .لقد مض ت الن سبع سنوات
على الاصار ول نهايةً تلوح في الفق.

نعم ،هو يشبه الرقة
استير رابابورت  :أعتقدُ أن العيش ت ت الاصار يشبه العيش في الحياء اليهودية إبان الرقة .فل يسعك الدخول والروج بسهولة ،وظروفك العيشيةُ
صعبةٌ جدًا ،وحياتك ل تساوي الكثير ،وأن ت عرضةٌ للقتل والتّجويع في أي لظة .لقد أقرّ التمع اليهودي الدولي وألانيا بأوجه الشبه بي الاصار
والرقة ،ففي عا م  ، 2009اعترف ت ألانيا باليهود الناجي من حاصار لينينغراد باعتبارهم ناجي من الرقة وصرف ت لهم تعويضات مالية بعد نضالٍ طويل
بقيادة مدؤتر الطالبات ،وهو منظمةٌ يهودية تناضل للحاصول على تعويضات من ألانيا لاصالح الناجي من الرقة .وأنا لس ت متأكدةً من السبب الذي جعل
العتراف والتعويض يقتاصر على اليهود من بي سكان لينينغراد ،رغم أن ما جرى على اليهود في الدينة الاصرة جرى على مَن سواهم أيضًا ،وأنا
أعتقد أن مردّ ذلك هو أن أحدًا لم يناضل من أجل الناجي من غير اليهود كما ناضل مدؤترُ الطالبات من أجل اليهود.
إن العيشَ في غزة إبان عمليةٍ عسكرية إسرائيلية لربا يكون أسوأ من العيش في تلك الحياء اليهودية ،وهو أكثر شبهًا بالعيش في معسكرات العتقال،
لن كل مدني في غزة ،مهما كان سنّه أو انتماؤه السياسي أو مكان سكنه ،هو عرضةٌ للقتل أو التشويه في أي لظة ،ول يّجد ملذًا يفرّ إليه ويحتمي به.
أنا أُدرك أن مقارنةَ معاناة الفلسطينيي بعاناة الرقة ترحُ مشاعر الكثير من اليهود .وباصفتي طبيبة نفسانية أعالج ضحايا ما بعد الاصدمة ،فإنني
أفهم ردودَ الفعل تلك ،ول أرغب في إيذاء مشاعر أحد .ومع ذلك ،أعتقد أن التشابهات الوضوعية بي بعض الوانب في تارب الناجي من الرقة
وتارب سكان غزة الاصرين هي تشابهات كبيرة ول يكن تاهلها.
ولن والدي ووالدتي من الناجي من الرقة ،أشعر أن لدي الق الكافي لقول ذلك.
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آية بشير  :أحسس ت من كل قلبي وأنا أقرأ عن لينينغراد أني قادرةٌ على استشعار هول ما مرّ به أهلُها .ولطالا حيرني كثيرًا كيف أن أحفادَ اليهود
أنفسهم الذين عانوا الكثير تاريخيًا كأمة قادرون على نزع الاصفة النسانية عنّا .حاول النازيون تويع لينينغراد حيث قررّ هتلر أن يتّجاوز لينينغراد
ويخنق الدينة كي تركع بدل من مهاجمتها مباشرة .أمّا إسرائيل فأظن أنها تفعل الثني ،تقتلُ الدنيي الفلسطينيي في مّجازر متكررة ،وتقتلهم ببطء
وجماعيًا وتعل حياتنا ل تطاق بحرماننا احتياجاتِنا الساسيةَ كالاء والكهرباء .وأنا أتذكر قول عمتي أثناء إحدى "الهدنات النسانية" إبان العدوان
الخير على غزة" :لاذا يسمونها هدنةً كما لو كنا – نحن الحياء – ل نوت أثناءها أيضًا؟ نحن نوت ،ولكن ببطء ،دون دواء ودون غذاء كاف ،ودون
كهرباء وغاز للطهي".
تعيشُ غزةُ الن في ظل م شبه دائم ،إذ ل تتّجاوز فترة توصيل التيار الكهربائي إلى معظم السر مدةَ أربع ساعات يوميًا لن القاصف السرائيلي الباشر
والتكرر ألق أضرارًا فادحة بحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ،وبالبنية التحتية للطاقة الكهربائية .وأتذكر بوضوح تلك الليالي حي كان
ماصدرنا الوحيد للضوء هو مشاعل الدفعية الضيئة في السماء .والظوظُ آنذاك مَن كان ت بطاريةُ هاتفه مشحونةً ويستطيع التاصال باصديق أو قريب
ليتفقد أحواله .وأذكر اللحظات الدؤلة الطويلة حي كنا معزولي عن العالم ،وحتى عن بعضنا .فلم أستطع الروجَ لعانق صديقتي التي فرّت من منزلها
في حي الشّجاعية بسبب القاصف التواصل ،بل ولم أستطع حتى التاصال بها هاتفيًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي .وكان ت الياه شحيحة .لينينغراد
أيضًا عان ت من انقطاع الاء والكهرباء في شتاء .1941-1942
استير رابابورت  :مئات اللف من سكان لينينغراد إمّا قُتلوا أو قضوا بسبب البرد أو الوع ،حيث كان ت حاصة البز اليومية  125غرامًا ) 4.4أوناصة(
للشخص الواحد في كانون الول/ديسمبر عا م  . 1941أمّا في غزة ،فإن معظم الناس ل يتضورون جوعًا بالعنى الرفي للكلمة ولكن الكومة السرائيلية
تعتقد بحقها في التحكم في قوت أهل غزة ،وهي تدد بدقة ما يستحقون من طعا م ،كمًا ونوعًا .وبعد فرض الاصار على غزة ،وصفَ مسدؤولٌ إسرائيلي
رفيع الستوى ردّ إسرائيل الزمع بقوله" :المر يشبه اللوسَ إلى اختاصاصي تغذية .علينا أن جنعلهم نحيلي جدًا ،ولكن ليس با يكفي ليموتوا ".ومنذئذٍ
عكف ت وزارة الاصحة السرائيلية على حساب احتياجات سكان غزة اليومية من السعرات الرارية – وهو شكلٌ من أشكال السيطرة والتحكم يثير
الشمئزاز.
آية بشير  :قررت إسرائيل أن سكان غزة يحتاجون  2,2 279سعرة حرارية كمعدلٍ يومي  -أي  170شاحنة يوميًا .تلك كان ت نظريتهم .ولكن ما يُسمَح
بدخوله في الواقع هو أقل بكثير من ناصف هذه التطلبات الدنيا.
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كيف تسير عّجلة القتاصاد – أو تتوقف  -ت ت الاصار
الراوي  :في لينينغراد ،أُبقي على الاصناعات والنشاطات التّجارية غير الربية ضمن حدودها الدنيا زمن الاصار .وذهب بعض السكان لعمالهم وقعد
آخرون .وفي بعض الناسبات ،استمرت التاجر ببيع السلع غير الضرورية للبقاء على قيد الياة با فيها السلع الكمالية ،ولكن النشاط الاصناعي
والتّجاري انخفض بكثير عمّا كان عليه قبل الرب .واعتمد العسكريون والدنيون في الدينة في مستلزماتهم الغذائية على الاصص التي كان ت تاصرفها
الكومة.
رغم أن ذريعة إسرائيل الرسمية لاصار غزة هي منع هّجمات حماس الاصاروخية على الراضي السرائيلية أو مواجهتها ،فإن التاصريحات الرسمية
السرائيلية تفيد أن من غايات الاصار الخرى اليلولةَ دون تطور القتاصاد الفلسطيني.
ونُقل عن الكومة السرائيلية قولُها " :يحق لي بلد أن يتنع عن إقامة علقات اقتاصادية بالطرف الخر في النزاع ،أو عن تقدي الساعدة القتاصادية له،
أو أن يشنّ ’حربًا اقتاصاديةً‘ عليه".
وفي غزة ،خلفًا لِا شهدته لينينغراد ،ل توجد محاولةٌ لتّجويع السكان ماديًا بالعنى الرفي ،وإنا لتّجويعهم مّجازًا بّجعل وجودهم في حدوده الدنيا
وإبقائهم عالةً إلى ما ل نهاية ،وبل أمل في تقيق الستدامة أو الستقلل أو النمو.
وعلى أرض الواقع ،توقف ت عّجلة القتاصاد في غزة بسبب الاصار .فل يسمح بخروج الاصادرات ،باستثناء صادرات محدودة ومتقطعة من النتّجات
الزراعية تخرج ت ت رقابة إسرائيلية صارمة .وقد خلّف ت العمليات العسكرية الثلث التي شنتها إسرائيل في غضون السنوات السبع الاضية القطاعَ
مدمرًا  ،وجعل ت شريحةً كبيرة من سكانه يعيشون أزمةً إنسانية دائمة ،معتمدين على الساعدات دون إمكانية تقيق الستدامة القتاصادية.
آية بشير  :مثلً في دير البلح في وسط قطاع غزة حيث أقطن دُمّر ماصنع العودة عن بكرة أبيه أثناء العدوان الخير .وهو ماصنعٌ للحلويات والبسكوي ت
والبوظة منذ العا م  ،1977يعمل فيه ما يزيد على  400عامل في ثلث ورديات على مدار الساعة .والن اختفى الاصنع وصار عماله عاطلي عن العمل.
الراوي  :وفقًا لكتب المم التحدة لتنسيق الشدؤون النسانية ،فإن  178.,2 000فلسطيني يتضررون مباشرة بسبب القيود الفروضة على الوصول برًا وبحرًا
في غزة .تغطي القيود الفروضة على الوصول إلى الراضي مساحة  62,2 2كيلومترًا مربعًا ،أي ما يعادل  35%من الراضي الزراعية في قطاع غزة و
 17%من مساحة القطاع الكلية  .وتبلغ السارة السنوية في النتاج الزراعي  75,2 000طن )نحو  50مليون دولر( بحسب تقديرات مركز رصد التشرد
الداخلي .وفي الوق ت نفسه ،تستفيد إسرائيل من غزة والضفة الغربية كسوقي كبيرين أسيرين لنتّجاتها من خلل حظرها البدائلَ المكنةَ للبضائع
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السرائيلية.
آية بشير :قبل عدوان صيف  ، 2014كان ت نسبةٌ كبيرة من السكان تاصل على الغذاء والاء باستخدا م قسائم العونة .وبعد الزرة والدمار النساني
الهائل الذي أفقدَ الناسَ منازلَهم ومتلكاتهم ،اضطر الكثيرون لشراء حتى ملبسهم باستخدا م القسائم التي توزعها النظمات غير الكومية.
لقد أدى الاصار السرائيلي والاصري الفروض على غزة إلى ارتفاعٍ حاد في معدلت البطالة ،المر الذي يولّد اليأس والكتئاب والدمان على الدرات،
ويقود إلى محاولت ميتة للهّجرة كالتي شهدناها مدؤخرًا حي غرق أبناء غزة وهم يفرّون منها بحرًا .إن مواصلة الاصار وتشديده على القطاع ليس من أجل
تدمير حماس أو هد م النفاق أو وقف إطلق الاصواريخ على إسرائيل ،بل هو وسيلةُ إسرائيل في التحكم بحياتنا وأرضنا وحدودنا ،والمعان في قتلنا.
هذه الستراتيّجية ليس ت جديدةً على الطلق .فما فتئنا نكابد تاريخًا طويلً من الازر ،وعقودًا من التطهير العرقي المنهج ،و  47عامًا من الحتلل
العسكري ،وسياسات الفاصل العناصري والتهّجير القسري منذ العا م  . 1948.وهذا كله مستمرٌ حتى يومنا هذا .غير أن الزرة الخيرة أو البادة الماعية
أو الرقة – سمّها ما شئ ت – الرتكبة في غزة سنة  2014هي الكثر شراسة من بي الازر التي شهدتُها .فاستهداف الدنيي العُزل ،اللجئي في
معظمهم ،وقتلهم بوحشية ،وهد م النازل ،وتدمير أحياء بأكملها مثل الشّجاعية وخزاعة ورفح قد تسبّب باصدمة عميقة.
إن ما يحدث في غزة هو صدمةٌ للجيال على تعددها .فقد أضرّت سنون الرب والعدوان بكل شيء  -البشر والّجر والشّجر واليوان ،ول سيما سبل
العيش ،والبنية التحتية ،والنازل ،والستشفيات ،والمدادات الطبية ،والدارس ،والساجد ،والاصانع ،والوارد الائية ،وحتى محطة توليد الكهرباء
الوحيدة في غزة .وكل ذلك كان أصلً في حالةٍ سيئة قبل حرب صيف  2014بسبب الاصار الذي تفرضه إسرائيل وتعززه ماصر على القطاع منذ سبع
سنوات.

القاومة والفرار والناخ السياسي
الراوي  :حي كان ت لينينغراد محاصرة ،خاض اليش السوفيتي النظم الربَ بالنيابة عن السكان الدنيي الاصرين .وقام ت الكومتان اللية والوطنية
بتعبئة السكان الدنيي ،بن فيهم الطفال ،لعانة جهود القاومة بطرقٍ عديدة منها صنع الذخائر وإقامة الواجز الضادة للدبابات.
وبخاصوص غزة ،تاصدر ادعاءات في أحيان كثيرة بأن اليليشيات والجنحة العسكرية تستخد م السكان الدنيي دروعًا بشرية حي تطلق الاصواريخ من
مناطق مدنية على سبيل الثال .ثم توظّف تلك الدعاءات كمبررٍ لشن هّجمات على الدنيي .ولكن مثال لينينغراد يبي أنّ من الاصعب في حالة الاصار
التمييزُ بي العسكري والدني ،لن السكان الدنيي كلهم يعانون مشقةً شديدة بسبب الاصار ،وهم يتوقون لُتاصار تعبأتهم من أجل دعم جهود القاومة
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بالسبل المكنة كافة .لقد كان دعم السكان الاصرين للمقاتلي بالنيابة عنهم من أجل إنهاء الاصار شبهَ مطلقٍ في لينينغراد ،رغم القمع الذي كان ت
تارسه حكومتهم .وهذا أمرٌ جوهري في حالة غزة أيضًا ،ول سيما إبان العمليات العسكرية .ولن الاصار خانقٌ ول يطاق ،يرى السكان أن إنهاءه هو
الهدفُ الكثر إلاحًا ،وهم مستعدون في الوق ت الراهن لتّجاهل أوجه القاصور التي يتسم بها حُكّا م القطاع.
الفرار من لينينغراد الاصرة كان صعبًا ،كما هو الفرار من غزة الاصرة .فاللء عن لينينغراد كان يقتضي السير على بحيرة متّجمدة في مواجهة خطر
الغرق إذا ما تسبب قاصف اليش اللاني في كسر الليد) .لم يكن بالمكان حفر النفاق للخروج من لينينغراد لن أرضها متّجمدةٌ معظم أيا م السنة(.
أمّا الفرار من غزة فيقتضي أن يكون الرءُ إمّا من القلئل القادرين على إثبات ظروف خاصة )الاصلون على منحة للدراسة في الارج ،مثلً ،يكن أن
يحاصلوا على إذن للخروج عن طريق إسرائيل( ،أو الظوظي الذين يُسمَح لهم بالعبور إلى ماصر من معبر رفح ،الذي يُفتح على نحو متقطع وغير منتظم،
أو الذين يسافرون إلى ماصر عبر النفاق والتي قام ت ماصر بتدميرها .وما يثير الرعب هو أن الارج تغلق تامًا حي يبلغ الطر في غزة أشدّه  -أي إبان
العمليات العسكرية السرائيلية – وتاصبح مغادرة القطاع شبه مستحيلة .وفي أحيان أخرى ،تكون سياسة إسرائيل في إصدار التاصاريح متضاربةً إلى حدٍ
ما :فمن ناحية ،هناك رغبة في تشّجيع الهّجرة ،ومن ناحية أخرى ،هناك رغبة مساوية في حرمان سكان القطاع حريةَ التنقل.
آية بشير  :أعتقد أن النظرة إلينا ،نحن فلسطينيو غزة ،بأننا تعساء هي نظرة لإنسانية ومهينة .فاصحيحٌ أن معاناتنا هائلة وأننا نحيا ظروفًا مأساوية،
ولكننا أيضًا نقاو م دفاعًا عن الكرامة والعدالة .نحن جميعًا ناصلي كي ل ناصبح رقمًا آخر من ضحايا غزة .بعد جناتي من مّجزرة عا م  2008.-2009التي
شعرت فيها بعّجزٍ كامل ،انضمم ت إلى الركة الفلسطينية لقاطعة إسرئيل وسحب الستثمارات منها وفرض العقوبات عليها التي منحتني شعورًا متّجددًا
بالتفاؤل وإحساسًا بالقوة .وجنوت أيضًا من العدوان الوحشي في العا م  .2012وتزامن الرعب السرائيلي عا م  2014مع الذكرى السنوية التاسعة لنداء
القاطعة والذكرى العاشرة لاصدور الرأي الستشاري لكمة العدل الدولية القاضي بعد م قانونية جدار الفاصل العناصري السرائيلي في الضفة الغربية
التلة .إن وحشية إسرائيل ل تساهم وحسب في توطيد حركة القاطعة التنامية ،بل تبدد وهم الواهمي بأن لسرائيل اليو م نيةً لحلل السل م العادل.
استير رابابورت  :أتنى لو كان الناس في إسرائيل والغرب أكثر وعيًا بالقاومة السلمية التي يارسها فلسطينيون كثيرون ضد الحتلل والاصار .لكن
الاصورة الوحيدة التي يكترث لها العالم من بي صور القاومة القادمة من غزة هي إطلق الاصواريخ ،للسف .فلمّا يحاصل ذلك ،تتاصدر غزة نشرات
الخبار ،ويفطن العالم لوجودها ولنتها ولرغبتها في التغيير .ولكن متى ما توقف إطلق النار ،يفتر العالم ويرتاح ،كما لو بات ت الشكلة محلولة،
وينسى غزة تامًا .ل شيء يقوله فلسطينيو غزة أو يفعلونه بخلف إطلق الاصواريخ قادرٌ على تطيم جدران التغاضي واللمبالة ،وهذا وضعٌ ل يُطاق.
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هذه الوثيقة متوفرة باللغة الجنليزية:

http://bit.ly/ndrSiege

آية بشير حاصلة على درجة الاجستير في السياسة العالية )التمع الدني العالي( من كلية لندن للقتاصاد والعلو م السياسية ) (LSEوهي عضو في اللّجنة
التوجيهية للحملة الفلسطينية للمقاطعة الكاديية والثقافية لسرائيل ) .( PACBIهي كذلك ناشطة في حملت القاطعة وسحب الستثمارات وفرض العقوبات )
 (BDSوعضو في مّجموعة الدولة الديقراطية الواحدة .وقد نشرت مقالت في  Electronic Intifada,2  Palestine Chronicle,2  Mondoweissو
 Middle East Eyeولدت في النتفاضة الفلسطينية الولى و عايش ت النتفاضة الثانية و جن ت من ثلثة حروب على غزة.

الدكتورة استير رابابورت هي طبيبة نفسانية سريرية مستقلة في تل أبيب .تاضر وتكتب عن علم النفس النقدي ،ونظرية التحليل النفسي ،والثقافة،
والنوع الجتماعي .وهي ناشطةٌ مناهضة للحتلل في تالف النساء من أجل السل م ،وعضوة في مّجلس إدارته ،وناشطةٌ أيضًا في منظمة "مهنيو الاصحة
النفسية من أجل حقوق النسان )سايكوآكتف(" .تالف النساء من أجل السل م هو منظمةٌ نسوية مقرها تل أبيب تقاو م الحتلل السرائيلي والسياسات
الستعمارية في النطقة وتدعم حق الفلسطينيي في العودة .تُري النظمة أبحاثًا متعمقة في اقتاصاد الحتلل )مشروع "مَن الرابح"( وتعزز القاومة
القتاصادية كأداة من أدوات القاومة اللعنفية.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العا م حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم
في تقرير الاصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتز م العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخاصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كماصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتاصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي

www.al-shabaka.org

contact@al-shabaka.org :

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي النظمة ككل.
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