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ال يقيم الجانب
املصري أي
اعتبار لظرف
الفلسطيني
اإلنساني (أ ف ب)

مصرية ،ألنهم ال يعلمون مصيرهم :إلى
الترحيل أو العودة أو الدخول؟ فقد تكرر
كثيرًا مشهد العناق والوداع ألولئك الذين
منعتهم امل �خ��اب��رات م��ن ال�ع�ب��ور ،وي�خ��اف
الجميع أن يكونوا في اللحظة نفسها بعد
دقائق.
ح��ال��ة ال �ق �ل��ق ت �ك �ب��ر ،وال س�ي�م��ا م��ع ج�ه��از
ال �ت �ش��وي��ش امل �ص ��ري ال� ��ذي ي�ق�ط��ع إرس ��ال
شبكة املحمول الفلسطينية داخل الصالة،
ُ
وال ت��زال األس�م��اء ت�ن��ادى بعصبية زائ��دة،
وال س��اع��ة م�ع�ل�ق��ة ض�م��ن خ��دم��ات امل�ع�ب��ر،
ً
حتى تنسى الوقت فعال.
م �ض��ت  7س ��اع ��ات ط ��وي �ل ��ة .ب� � ��دأت ق �ل��وب
الواقفني ترجف خوفًا من الخيار الصعب.
ي��أت��ي خ�ب��ر م �ف��اده إدخ ��ال  6ب��اص��ات فقط
وإغالق املعبر .من بعض النصائح الذهبية
التي تتلقفها أذن��اك في حديث املسافرين
أن هناك ضباطًا فلسطينيني من حكومة
«حماس» يعملون على الجانب املصري،
وما عليك إال املراقبة جيدًا.
ي�ك�ف��ي أن ي�ظ�ه��ر ّ
زي م��دن��ي «م �ه �ن��دم» ،ثم
ل �ه �ج��ة غ ��زي ��ة ث �ق �ي �ل��ة .ه� ��ذا ه ��و ال �ض��اب��ط.
«ه ��ل أن ��ت أب ��و ح �س��ن أم أب ��و إب��راه �ي��م أم

ـكنانة
سيئة .قلق على أوالده الذين لم يروا
مثل تلك امل�ع��ام�ل��ة .ك��ان��ت امل��رة األول��ى
ال �ت��ي ي � ��زورون ف�ي�ه��ا غ ��زة .دف ��ع نفسه
وذه� ��ب إل ��ى ش��رط��ي م �ص��ري وأخ �ب��ره
أنه فلسطيني يحمل الجواز األميركي
وأن أوالده ال يمكنهم التأقلم مع هذه
ال� � �ظ � ��روف .س ��أل ��ه ال� �ش ��رط ��ي ع� ��ن ع��دد
أوالده فكان رده« :نحن كلنا  5أفراد».
ق��ال الشرطي« :أري��د أن أس��اع��دك ،لكن
م �ق��اب��ل دخ � ��ول ك ��ل ف� ��رد ب � � �ـ 200ج�ن�ي��ه
م� �ص ��ري ،وه � ��ذا ألن� ��ك ت �ح �م��ل ال �ج ��واز
األميركي» ،وهكذا كان.
ي�ق��ول ج�م��ال ل �ـ«األخ �ب��ار» ،إن «هنالك
ال�ك�ث�ي��ر م��ن األص��دق��اء ف��ي أم�ي��رك��ا من
أص��ول فلسطينية الق��وا نفس الحال
مثلي ،والبعض ك��ان يتعرض البتزاز

كثير ،األم��ر ال��ذي دفعني إل��ى التوجه
ل �ل �ش��رط��ي ب �ح �ث��ًا ع ��ن أي ح ��ل ح �ت��ى ال
أتعرض لالبتزاز مثل غيري».
زي� ��اد ق �ص �ب��اوي ق �ص��ة م �ح�ي��رة بعض
ال �ش��يء ،اض�ط��ر ب ��دوره إل��ى دف��ع رشى
لثالثة ض�ب��اط على ال �ح��دود املصرية
بقيمة  1150جنيهًا لكي يسمحوا له
بالعبور إلكمال دراسته للماجستير.
أوضح ،لـ«األخبار» أنه «عند اجتيازي
للجانب الفلسطيني وقبوعي خمس
س��اع��ات ف��ي الصالة امل�ص��ري��ة ،ناداني
ض� ��اب� ��ط م � �ص� ��ري وس� ��أل � �ن� ��ي :م � ��ا ه��و
غ��رض��ك م��ن ال��دخ��ول مل�ص��ر؟ فأخبرته
أنه إلكمال الدراسة ،وقمت بالتشديد
عليه لعدم بقاء شيء مليعاد التسجيل
ل�ل�ف�ص��ل ال �ب��اق��ي ل ��ي ف ��ي امل��اج �س �ت �ي��ر،

فطلب مني  500جنيه على جنب بعيدًا
ع��ن امل �س��اف��ري��ن ،وذل ��ك إلق �ن��اع ال�ب��اق��ي
م ��ن زم�ل�ائ ��ه ف ��ي ال� �ش ��رط ��ة ب ��إدخ ��ال ��ي.
أعطيته من دون نقاش ،وذلك أللتحق
ب��ال�ج��ام�ع��ة ،ب�ع��ده��ا ُس �م��ح ل ��ي ،م��ن ثم
أدخلني إلى نقطة التفتيش ،وضابط
أخ ��ر ي �ض��ع ع �ل��ى ك�ت�ف��ه ن �س �رًا م�ص��ري��ًا
ونجمتني أدخلني أيضًا الغرفة ،وقال
ل� ��ي :أن� ��ت ب �ت ��اع امل��اج �س �ت �ي��ر ي ��ا ب �ن��ي،
طيب أنا حعديك بس الزم تنقط لينا
م ��ن اي ��دي ��ك ال �ح �ل��وي��ن دي ��ا  500جنيه
علشان أن��ا راح اعيدك ول��و ان��ه عندنا
ت�ع�ل�ي�م��ات م��ش الزم ن �ع��دي ح ��د ،بس
انا رح اعديك ،وان��ت في طريقك كمان
تنساش تعطي الضابط الغلبان الي
راح يفتحلك الباب لتعدي  150جنيه

«محشر رفح» أنت أمام خيارين:
على
ُ
أن تمنح إذنًا بدخول مصر أو
«الترانزيت» وإما الترحيل (أ ف ب)

أب��و أس��ام��ة؟ هل أن��ت فلسطيني؟» ،يجيب
بكل ه��دوء« :ن�ع��م» .ك��ل الطلبات تتمحور
ح��ول االطمئنان إل��ى مصير ال�ج��واز الذي
ً
غاب طويال ،وبعد ج��والت من الحوار مع
َ
الضباط املصريني يطمئن الرجل املتأخرة
عليهم «الباسبورات» إلى أنهم على «قيد
باصات الترحيل».
ي�ت�ن�ه��د ال��واق �ف� ّ�ون ب��ال �ت��دري��ج ،وي��واس��ون
أن�ف�س�ه��م« :أخ� ��ف ال �ض��رري��ن ...ت��رح�ي��ل وال
ال �ت��رج �ي��ع» ،ث��م ي �ب ��دأون ت�ج�ه�ي��ز أنفسهم
لرحلة أكثر صعوبة :الجزء األول منها 10
س��اع��ات ل�ع�ب��ور س�ي�ن��اء ال�ت��ي ال تستغرق

هكذا يدفع شعب ضريبة
اتجاهات سياسة «الحكم
اإلسالمي في غزة»

تصل قيمة الرشاوي
بين  500جنيه و1500
جنيه مصري

ل�ي��روح�ل��ه ب�ح��اج��ة ل � ��والده» .وأض ��اف:
«ما حدث معي من ابتزاز مالي هو ألن
الشرطة املصرية ُعلمت أن وال��دي هو
رجل أعمال ،لذلك أخذ مني هذا املبلغ،
وما جعلني أدف��ع لهم كل ما يريدون،
أني أريد إكمال دراستي وأن ال أضيع
وق ��ت .ك�ن��ت م�ث��ل امل�ت�ع�ل��ق ب��ال�ق�ش��ة في
البحر».
مدير اإلدارة العامة للمعابر في وزارة

قياسيًا الساعات الخمس ،والثاني يومان
أو ثالثة داخل غرفة الحجز في املطار.
ال ي �ح �م��ل ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ال �ص �ب��ر
س ��وى اس �ت �م��اع ب�ع�ض�ه��م ألوج� ��اع ب�ع��ض،
بعدما يؤدون تعارفًا قصيرًا وسريعًا ،ثم
ّ
ي�م��ارس��ون ف��ن اخ�ت��راع امل �ب��ررات للسفر أو
الهجرة ،وال بد أخيرًا من الدعاء بأن تفرج
األوضاع قريبًا.
ل �ح �ظ ��ات وي� ��أت� ��ي دور امل ��رح� �ل�ي�ن« .ان � ��ت،
ليه راي��ح ع ب �ي��روت ...ل �ل��دراس��ة ...ه� ّ�وا في
جامعات ه�ن��اك؟ ...آه م��وج��ود ...طيب روح
ً
قليال ثم يسألك لم ْ
لم تجلس،
اقعد» ،تقف
فتجيبه« :شكرًا» .قابلها بصمت ،لكن يبدو
أن كلمة شكرًا قد ال يفهمها ضابط ّ
تعود
أن يكون «جلفًا» ف��ي وج��ه الفلسطينيني.
يستعد ال�ب��اص ال��ذي خصصته السفارة
الفلسطينية وي��دف��ع تكلفته م��واط�ن��وه��ا
ل �ل �ت��رح �ي��ل ،ف�ت�ت�ه�ل��ل وج � ��وه ال �ح��اض��ري��ن.
ي� ��وق� ��ف ان � �ط �ل�اق� ��ه أول ح� ��اج� ��ز ل �ل �ج �ي��ش
املصري ،ويدور حوار حتى نصف ساعة:
الجيش يرفض مرور الحافلة تحت دعوى
أن ه� �ن ��اك ح� �ظ� �رًا ل �ل �ت �ج��وال ف ��ي س �ي �ن��اء،
والفلسطيني ي�ص� ّ�ر ع�ل��ى إك �م��ال الطريق
على عاتقه .يقطع الحوار أصوات رصاص
ص��وب االث �ن�ين ،ف�ت�ع��ود ال�ح��اف�ل��ة أدراج �ه��ا
نحو املعبر بحمولتها ال��زائ��دة والثقيلة
أو امل�ث�ق�ل��ة ب�خ�ي�ب��ة ال �ط��ري��ق .ل�ك��ن ال�ب��واب��ة
ال ت�ف�ت��ح ،ف ��إدارة امل�ع�ب��ر ختمت ال �ج��وازات
ل �ل �خ��روج ،وال م �ج��ال ل �ل��دخ��ول م �ج��ددًا إال
بإذن من املخابرات.
«وقفوني ع ال �ح��دود» ،ه��ذه الدندنة التي
تسمع على ل�س��ان ال�ش�ب��اب داخ��ل الباص
رغم خوف األطفال والنساء ،لكن أصوات
الرصاص ّ
عجلت بالتنسيق لفتح البوابة،
وال �ع ��ودة ل�ق�ض��اء ل�ي�ل��ة ب� ��اردة مخيفة في
ص��ال��ة االن� �ت� �ظ ��ار ،دون م� ��اء أو ط �ع��ام أو
ات �ص��االت أو م�ك��ان ل�ل�ن��وم ،أو ح�ت��ى مكان
لقضاء الحاجة!
مع انتظار الصباح تسير الدقائق بطيئة،
فجأة تحولت طاولة ضباط التحقيق إلى
«كانتني» يبيعون فيه بعض الطعام واملاء
ً
ب �ـ 5أض�ع��اف السعر الحقيقي .ف�ع�لا يتقن
ه ��ؤالء ال �ض �ب��اط ت�م�ث�ي��ل ال �ج��دي��ة صباحًا
ً
مساء ،فهم األقوى ألن في
وتحصيل الرزق
حوزتهم الجوازات وختم «مرجع».
ً
ق� � �ل� � �ي �ل��ا م� � � ��ن ال� � � ��وق� � � ��ت وت � � � �خ� � � ��رج ب �ع ��ض
«ال � ّ�ص ��وب ��ات» ل�ل�ت��دف�ئ��ة وت �ك��وي��ن ح�ل�ق��ات
األسئلة عن رأي املسافرين في «السيسي»
وح � �م ��اس وامل � �ص ��ري �ي�ن ،ث ��م ي �ف �ت��ح ح� ّ�م��ام
الضباط لقضاء الحاجة وال��وض��وء ،لكن
بمقابل مالي.
مع انبالج الفجر ،تنتهي ليلة طويلة من
ال �ب��رد وح��رم��ان ال �ن��وم ،لتنطلق ال�ح��اف�ل��ة
وتصل املطار عصرًا ،ثم ينزل املسافرون
ف��ي غ ��رف ال�ت��رح�ي��ل ح�ت��ى ت�ح�ين م��واع�ي��د
ط� ��ائ� ��رت � �ه� ��م ،وال ب� � ��د ه� � �ن � ��اك م� � ��ن ب �ع��ض
اإلكراميات للضباط حتى يتيسر خروج
أحدهم سريعًا.

الداخلية في الحكومة املقالة ماهر أبو
صبحة ،ف��ي ل�ق��اء م��ع الصحافيني في
غزة ،يرى أن «أن الجانب الفلسطيني
من املعبر ال يتحكم بشيء بخصوص
املعبر في الجانب املصري ،ومثل هذه
األم ��ور ل��و ت�ق��دم�ن��ا ف��ي ح�ج��ج رسمية
ل �ل �ج ��ان ��ب امل � �ص � ��ري ف ��إن� �ه ��م ي �غ �ل �ق��ون
امل�ع�ب��ر» ،مضيفًا« :إن �ن��ا ف��ي غ��زة نجد
صعوبة كثيرة في التواصل مع املعبر
عند املصريني».
أم ��ا ب �خ �ص��وص إذا ك ��ان ه �ن��اك ف�س��اد
داخ ��ل امل�ع�ب��ر ب��ال�ج��ان��ب الفلسطيني،
ف�ق��د أق��ر أب��و ص�ب�ح��ة ب��وج��ود مظاهر
«واسطة وفساد في معبر رفح تجري
مكافحتها واتخاذ اإلج��راءات الكفيلة
بإنهائها».

