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حتقيقات

حممد دراغمة* 

الطريق إىل "دولة حماس"

الطريق 
إىل قطاع غزة ال تشبه أي 

طريق آخر. املشاعر 

والتوقعات خمتلفة عن تلك التي تختلج يف 

النفس يف أثناء السفر إىل أي بقعة ُأخرى يف 

الكون، وخصوصًا بالنسبة إىل فلسطيني من 

الضفة الغربية ُحرم طوال حياته من دخول 

القطاع ألسباب "أمنية"، وهو التوصيف املعلن 

لتقييد احلركة يف األراضي الفلسطينية.

كان معبر بيت حانون )إيرز( شبه فارغ 

حلظة وصولنا إليه، وهذا هو املؤشر األول إىل 

القيود الشديدة على احلركة من وإىل القطاع 

يف اجتاه الضفة الغربية وإسرائيل.

اجتياز املعبر يختلف عن اجتياز أي 

معبر حدودي آخر يف أي مكان يف العامل، 

وخصوصًا يف طريق العودة، إذ ُتفحص 

احلقيبة آليًا ويدويًا، وُيفحص اجلسد عبر مسح 

إلكتروين، ويدخل املسافر من حجرة إىل ُأخرى 

عبر أزرار يضغطها من بعيد موظف األمن 

اإلسرائيلي حيث ُيفحص جسد الزائر يف هذه 

احلجرات قبل السماح له بالوصول إىل موظفة 

تدقق يف صالحية أوراقة.

بعد اجتياز معبر بيت حانون )إيرز(، 

تنقلك عربات كهربائية صغيرة إىل املوقع 

التايل يف اجلانب الفلسطيني، وهو ما يطلق 

عليه أهل قطاع غزة "حاجز خمسة ـ خمسة". 

ويعمل يف هذا املوقع موظفون يتبعون السلطة 

الفلسطينية يف رام الله، وخمولون إجراء 

تنسيق مع اجلانب اإلسرائيلي بشأن األشخاص 

الراغبين يف املرور، وهم غالبًا مرضى 

يغادرون القطاع، ورجال أعمال أو صحافيون 

يعملون يف وسائل إعالم أجنبية، وهؤالء، 

مح لهم أخيراً بالدخول من 
ُ

وأنا واحد منهم، س

الضفة إىل غزة بتنسيق بين احتاد الصحافيين  * صحايف فلسطيني.

الضفة  ومن  عربي  إعالمي  وفد  زار  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  سحاب"  "عمود  عدوان  بعد 

الغربية، القطاع، واّطلع على ما تسبب به هذا العدوان. وهذا التحقيق يقدم انطباعات كاتبه، 

كما َمن جال يف غزة خالل تلك الزيارة، والتي تتجاوز النتائج املباشرة للعدوان األخير، إىل 

العيش،  أيًا من عناصر  يفتقد  والذي  املزدحم  الضيق  القطاع  هذا  املعاشة يف  احلياة  جممل 

سوى إرادة الغّزيين التي ال يثبطها عدوان.
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طوال الطريق إىل قلب غزة وصواًل إىل آخر 

نقطة حدودية يف القطاع وهي مدينة رفح، 

حتى لتعجز عن التمييز بين جتمع وآخر.

وغزة شريط ساحلي صغير بطول 50 

كليومتراً يبدأ من بيت حانون وينتهي عند 

رفح.

الوفود املتضامنة القادمة من العامل 

العربي إىل غزة بعد احلرب األخيرة التي 

أطلقت عليها إسرائيل اسمًا تلموديًا هو "عمود 

سحاب"، و"حماس" اسمًا قرآنيًا هو "حجارة 

السجيل"، فوجئت بصغر حجم قطاع غزة. 

وروت لنا النائب عن "حماس" هدى نعيم التي 

رافقت الوفود النسوية، الذهول الذي أصاب 

كثيرين عندما انتهت جولتهم يف القطاع من 

أوله إىل آخره يف نحو ساعة من الزمن. تقول 

هدى: "كانوا يسألون هل انتهت غزة هنا؟ 

وكنت أقول لهم: ال تتفاجئوا، فغزة صغيرة 

األجانب يف القدس ومكتب الصحافة احلكومي 

اإلسرائيلي.

املوقع التايل يف الطريق إىل غزة تابع 

حلكومة "حماس". ال إجراءات معقده يف هذا 

املوقع، فقط يتم تفتيش حقيبتك، إذا كنت 

قادمًا إىل القطاع، للتأكد من خلّوها من 

الكحول واألسلحة. ووفق العاملين يف املوقع 

فإن التعليمات تقضي بمصادرة أي مشروبات 

كحولية تدخل القطاع، منذ تولت "حماس" 

إدارته.

ُتفحص احلقيبة على وجه السرعة، 

وخصوصًا مع قلة عدد القادمين إىل القطاع 

من هذه اجلهة، وننطلق من هناك إىل غزة.

تخبر آثار الرصاص على البنايات األوىل 

التي تشاهدها فور دخولك إىل القطاع، 

عن الواقع اخلاص الذي تعيشه هذه البقعة 

اجلغرافية. فالتجمعات السكنية تمتد وتتداخل 
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عملها اإلجرائي.

وثمة استقرار مايل أيضًا يف غزة، 

فالنفقات الشهرية للحكومة تبلغ 25 مليون 

دوالر، وهو مبلغ متواضع إذا ما قورن بنفقات 

احلكومة يف رام الله البالغة 300 مليون دوالر 

شهريًا، والتي يذهب نحو نصفها إىل قطاع 

غزة، على شاكلة مرتبات موظفين ونفقات 

مشايف وأدوية ومدارس.

بّلغني أحد قادة "حماس" أن احلركة 

جتمع مساعدات لنفسها وللحكومة يف جميع 

دول العامل اإلسالمي، وأن التبرعات التي 

كانت جتمعها من رجال األعمال واملساجد 

يف سورية وحدها قبل االنتفاضة السورية، 

تقارب املبلغ املطلوب لتغطية نفقات احلكومة، 

مشيراً إىل أن هذه التبرعات زادت خالل احلرب 

األخيرة وبعدها، بسبب التعاطف الواسع مع 

الضحايا الفلسطينيين ومع مشروع املقاومة.

العدوان يوحد الفلسطينيين

بخالف عدوان 2008 - 2009 الذي 

جاء يف ذروة االنقسام، فإن "عمود سحاب" 

وّحد جميع الفلسطينيين، كما أن معظم دول 

العامل وقف بشكل أو بآخر ضد إسرائيل التي 

بدأت احلرب باغتيال قائد اجلناح العسكري 

حلركة "حماس" أحمد اجلعبري، بينما سارعت 

الواليات املتحدة إىل إطفاء احلرب خشية 

امتدادها إىل لبنان، وربما إىل املنطقة برمتها.

ووفق رئيس "حركة اجلهاد االسالمي" 

الدكتور رمضان شّلح الذي تفاوض، إىل جانب 

رئيس املكتب السياسي حلركة "حماس" خالد 

مشعل، بصورة غير مباشرة مع إسرائيل عبر 

مصر من أجل التوصل اىل تهدئة يف القطاع، 

فإن اإلدارة  األميركية طلبت من مصر التدخل 

من أجل وقف احلرب يف اليوم التايل.

ويرى شّلح أن الدافع وراء التدخل األميركي 

هو اخلشية من اشتعال املنطقة ودخول "حزب 

بحجم قرن الفلفل احلار، لكنها شديدة الفاعلية 

تماما كما قرن الفلفل احلار."

أول ما يالحظه القادم من الضفة الغربية 

إىل قطاع غزة هو خلو القطاع من االستيطان 

ومن احلواجز العسكرية اإلسرائيلية، أي "خلوه 

من االحتالل"، لكن سرعان ما يتبدد وهم 

كهذا عندما يظهر االحتالل يف السماء عبر 

طائراته، ويف البحر عبر سفنه احلربية، ويف 

البر عبر دباباته ودورياته التي جتوب السياج 

احلدودي.

 األمر الثاين الذي يلفت نظر القادم من 

الضفة هو البحر، اذ ال مسطحات مائية يف 

الضفة الغربية، سوى البحر امليت الذي ال 

تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالوصول اليه.

البحر، مَلن ال بحر لديه، مدهش. جمال 

مشهدي يجتاح الروح، لكنه بالنسبة إىل منطقة 

صغيرة، حمصورة وحبيسة مثل قطاع غزة، 

هو الفضاء االقتصادي؛ مصدر الرزق، وطريق 

التواصل التجاري مع العامل اخلارجي. ويعّول 

االقتصاديون يف غزة على البحر ليكون ذات 

يوم منفذاً لصادرات زراعية وصناعية واعدة 

ال حتتاج سوى إىل إنهاء احلصار املفروض 

على القطاع.

وبحر غزة هو املالذ لسكان القطاع املكتظ 

بأكثر من مليون ونصف مليون إنسان يعيشون 

على 360 كليومتراً مربعًا، مشكاًل بذلك املكان 

األكثر اكتظاظًا يف العامل. يلجأون إليه يف 

ساعات املساء، ويلقون فيه بهمومهم التي ال 

تتسع لها مساحة أرضهم الضيقة املكتظة.

بعد يوم عمل، ما من شيء سوى شاطئ 

البحر، منفذ هذا القطاع املكتظ بالبشر 

والبنايات والسيارات والفقر والتلوث البيئي.

األمر الثالث الذي يالحظه القادم إىل غزة 

هو وجود شيء من االستقرار السياسي واملايل 

واألمني. ففي قطاع غزة يواصل اجمللس 

التشريعي عمله بعد االنقسام، فيسّن القوانين، 

ويصادق على تأليف احلكومة التي تواصل 
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ومنها أيضًا ذلك العجوز الذي خرج إىل 

احلديقة الصغيرة اجملاورة لبيته، ومعه حفيداه 

الصغيران، طفل وطفله، فألقت الطائرات عليهم 

قذيفة، وقتلتهم معًا.

وكذلك قصة املراسلين الصحافيين من 

تلفزيون "األقصى"، اللذين تعرضت سيارتهما 

للقصف قرب مستشفى الشفاء، والتقطت 

الكاميرا صورة أحدهما وهو يحترق داخل 

السيارة. وقد عرضت الصورة يف حفل تكريم 

أسر الشهداء، بحضور والده الذي أصيب 

بانهيار.

وأكثر قصص احلرب إيالمًا، ما جرى 

لعائلة الدلو التي قضى 12 فرداً منها بينهم 

أربعة أطفال، ومل ينُج سوى اثنين كانا يف 

طريقهما إىل البقالة لشراء حاجات األسرة 

عندما تعرض املنزل للقصف.

وقد أدى القصف اإلسرائيلي خالل عدوان 

"عمود سحاب" إىل تدمير 200 منزل ُقتل 

وُجرح فيها العشرات، بينهم أطفال ونساء، 

وبين النساء امرأة حامل.

 

إعادة البناء

بعد احلرب سارع أهايل غزة إىل إزالة ركام 

بيوتهم، وشرعوا يف إعادة بنائها من جديد. 

ويف رفح، املدينة احلدودية مع مصر، حيث 

األنفاق ُتعتبر الشريان الرئيسي للحياة يف 

غزة، أعاد أصحاب تلك األنفاق تشغيلها بعدما 

رمموها لنقل السلع من مصر.

ووفق رئيس مكتب الصحافة احلكومي 

إيهاب الغصين، فإن القصف طاول 60% من 

األنفاق، واستهدف على نحو خاص األنفاق 

التي تنقل الوقود إىل القطاع.

بعض هذه األنفاق يغوص عميقًا يف باطن 

االرض بطول 20 متراً، ثم يتجه صوب مصر 

بطول 500 متر. وبعضها ينحدر عدة أمتار 

فقط ويواصل املسير يف خط مستقيم إىل رفح 

الله" وربما سورية وإيران على اخلط، ووضع 

القيادة املصرية اجلديدة يف موقف حرج.

كما أن إسرائيل نفسها مل تشأ االستمرار يف 

احلرب، وسعت للعودة  إىل القواعد القديمة يف 

العالقة مع قطاع غزة  ألكثر من سبب، أهمها 

أنها سعت لتحقيق هدف سريع تمثل يف اغتيال 

شخص مهم مثل أحمد اجلعبري، وتوجيه 

ضربة إىل خمزون الصواريخ يف قطاع غزة.

ووفق مصادر عليمة، فإن إسرائيل جنحت 

يف الساعات األوىل للحرب يف تدمير عدد 

من خمازن الصواريخ، لكن "حماس" كانت 

قد أخفت معظم صواريخها، بعد أن طورت 

وحصنت قدراتها الصاروخية مستفيدة من 

جتربة احلرب السابقة.

والسبب الثاين يف رغبة إسرائيل يف وقف 

احلرب هو امتالك حركات املقاومة يف غزة، 

وخصوصًا "حماس" و"اجلهاد"، صواريخ 

"كورنيت" الروسية املضادة للدبابات. وهذه 

الصواريخ املوجهة بواسطة الليزر، قادرة على 

إصابة الدبابات عن بعد خمسة كيلومترات.

ويقول مسؤول رفيع يف "حركة اجلهاد 

اإلسالمي": "أعتقد أن نتنياهو مل يشأ أن يرى 

دبابات إسرائيلية معطوبة يف الساعات األوىل 

للحرب يف رمال غزة، فآثر التوقف."

قصص من احلرب

قصص احلرب يف غزة فيها كثير من األمل، 

وال سيما أن أغلبية ضحاياها من املدنيين. 

فقد سقط يف هذه احلرب 173 شهيداً بينهم 40 

مسلحًا.

ومن أكثر قصص احلرب إيالمًا قصة 

الطبيب الذي أمضى أيام احلرب يف املشفى 

بعيداً عن عائلته يعالج املصابين، ويف اليوم 

األخير جاءه طفل قتيل، فحص اجلسد فوجده 

من دون روح.. دقق يف املالمح، وإذا به ابنه 

الصغير الذي يبلغ السابعة من العمر.
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وتشرف جلنة حكومية اسمها "جلنة 

األنفاق" على تلك األنفاق، ويقف رجال أمن 

يف نقاط عسكرية عند مداخل وخمارج املنطقة 

ملراقبة احلركة منها وإليها، وتتجه الشاحنات 

بعد تعبئتها إىل مقر اللجنة حيث يأخذ السائق 

إذن مرور بعد أن يدفع الرسوم املفروضة.

وحتتل املساعدات اإلنسانية مكانة مهمة 

يف حياة الغّزيين. وتشير بعض األرقام إىل أن 

ثلثي سكان القطاع يتلقون مساعدات إنسانية 

خاصة عبر وكالة الغوث، علمًا بأن الالجئين 

يشكلون 70% من سكان القطاع.

املصرية.

وتعمل األنفاق على مدار الساعة، وبنظام 

الورديتين، كل واحدة منها 12 ساعة.

ومن على الطرفين املصري والفلسطيني 

يتبادل العمال حتية الصباح، ثم يباشرون 

العمل. يقول أحدهم وهو يلوح بيده: "هذا 

شريكي يقف هناك على سطح منزله، يف 

اجلانب املصري: تفضل شاركنا الفطور."

وعمل األنفاق حمفوف باخملاطر، إذ إن 

نحو 200 عامل قضوا يف االنهيارات الرملية، 

وفق ما يقول عاملون فيها.
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األخيرة منظومة للسيطرة على مفاصل 

احلياة االقتصادية يف القطاع. وتتضمن 

هذه املنظومة: بنكًا؛ شركات مقاوالت؛ شبكة 

سوبرماركت؛ جممعًا جتاريًا ضخمًا؛ شركة 

نقليات؛ فنادق ومطاعم، وغيرها.

واملقلق أكثر للقطاع اخلاص واملواطنين 

يف غزة هو شراء "حماس" مساحات واسعة 

من األراضي يف غزة. وقد أدى ذلك إىل ارتفاع 

جنوين يف أسعار األراضي يف القطاع بحيث مل 

يعد يف مقدور املواطن العادي احلصول عليها.

ويبدو أن مفهوم املقاومة تغّير يف غزة 

يف األعوام األخيرة من مقاومة االحتالل 

الذي خرج من القطاع، إىل حماية التشكيالت 

العسكرية والعمل الدؤوب على تطويرها  للرد 

على اإلعتداءات اإلسرائيلية وجتنيب قطاع غزة 

حربًا مدمرة ُأخرى.

لقد بات التوجه أكبر نحو تطوير البنية 

التحية واالستثمار، ويف هذا السياق طورت 

"حماس" خطاب املقاومة إىل خطاب حماية 

املقاومة، وتغيرت األولويات من االشتباك 

العسكري اليومي مع إسرائيل إىل التنمية وتطوير 

قدرة الردع. ويحظى التوجه اجلديد بتأييد 

الفصائل واجلمهور ألن قطاع غزة تعرض 

الستنزاف شديد يف األعوام املاضية، ويتطلع 

سكانه إىل فترة من الهدوء ملواجهة متطلبات 

احلياة من وظائف واقتصاد وبناء وإعمار.

أسئلة كثيرة تواجه أهايل قطاع غزة اليوم 

بعد أن خرجت إسرائيل من داخل القطاع 

وحاصرته من اخلارج، هي: هل القطاع 

حمرر، أم إنه حمرر لكنه حماصر؟ وإىل أين 

ستكون وجهته: الضفة الغربية التي ال يمكن 

الوصول إليها سوى عبر إسرائيل، وما تضعه 

من تعقيدات هائلة أمامهم، أم مصر؟ 

ما بعد البناء وقبله

يواجه القطاع حتت حكم "حماس" مشكالت 

كبيرة مثل نقص الكهرباء والوقود واملاء 

الصالح للشرب. ويثير نقص املاء الصالح 

للشرب التساؤالت عن مدى صالحية القطاع 

للعيش البشري يف سنة 2020، وفق ما جاء 

يف آخر تقرير لوكالة األمم املتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق 

األدنى "األونروا".

ويعترف قادة "حماس" بأن غزة تعاين 

مشكالت استثنائية متفجرة ربما تزيد حدتها 

عن تلك التي جاءت يف التقرير الدويل. ويقول 

نائب رئيس املكتب السياسي لـ "حماس" 

موسى أبو مرزق: "غزة منهكة. إسرائيل دمرت 

البنية التحتية قبل أن تغادر. كل املياه ماحلة، 

ونحصل على املياه احللوة من إسرائيل. ال 

توجد جماري حتى يف أكبر املدن ما يتسبب 

بتلوث املياه اجلوفية بمياه اجملاري. غزة 

تواجه مشكلة متفجرة من اليوم وليس فقط 

بحلول العام 2020 وهذا ما يفرض علينا 

جميعا أن نتحرك اليوم قبل الغد."

ويتابع: "يف غزة ينضم كل عام 20000 

خريج إىل سوق العمل، ويف غزة يرى النور 

كل عام 60000 مولود جديد. اخلريجون ال 

ُيسمح لهم بمغادرة القطاع عبر مصر للبحث 

عن عمل يف اخلارج. وكما نعلم، كل املصانع 

يف غزة تقريبًا توقفت عن العمل.. االنفجار 

موجود من اآلن."

ويشكو معارضو "حماس" والقطاع 

اخلاص يف غزة من سيطرة احلركة على 

مفاتيح االقتصاد يف القطاع. ويقول مسؤولو 

القطاع اخلاص إن احلركة أقامت يف االعوام 


