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العالم

فلسطين

حاالت االنتحار تتزايد في غزة :فوق الموت ...موت

ّ
حاالت االنتحار في غزة أزمة
ل
تمث
ً
تثير جدال كبيرًا ،بين من يسارع إلى
تحميل «من يحكم» المسؤولية ّ
عما
آلت إليه األوضاع بعد ثالث حروب في
ستة أعوام ،وبين من يهاجم منطلقًا
على وجه الحصر من البوابة الدينية،
فيما ترفض الجهات الرسمية اإلفصاح
عن األرقام في هذا الشأن
غزة ــ إيناس رمضان
مهند غراب شاب كان يبلغ من العمر
 22عامًا ويعيش في قطاع غــزة ذي
املساحة الضيقة والكثافة السكانية
ال ـع ــال ـي ــة ،ك ـمــا ال ي ـ ــزال ي ـعــانــي أهـلــه
ظروفًا اقتصادية واجتماعية خانقة
بسبب حصار االحتالل اإلسرائيلي
امل ـس ـت ـم ــر مـ ـن ــذ  11عـ ــامـ ــا .فـ ــي ه ــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف ،ل ـي ــس م ــن امل ـس ـت ـغ ــرب أن
يكون للتفكير باالنتحار حيز كبير،

رفضت الجهات الرسمية
إعطاء إحصاءات
عن عام 2017
فـغــراب ،الــذي أنهى حياته األسبوع
امل ـن ـصــرم ،فـعــل ذل ــك بـعــد محاولتني
لالنتحار مطلع العام الجاري.
ويـقـطــن غ ــزة مــا يــزيــد عـلــى مليوني
نـسـمــة ف ــي مـســاحــة ال ت ـت ـجــاوز 365
كلم مربعًا ،وسط ارتفاع في معدالت
البطالة التي وصلت إلــى مــا يقارب
 ،%50فيما تــزيــد النسبة على %60
ل ـج ـهــة ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ت ـح ــت خــط
ال ـف ـق ــر ،وك ـل ـهــا ن ـســب أف ـ ــرزت ح ــاالت
اج ـت ـم ــاع ـي ــة وأسـ ــريـ ــة م ـف ـك ـك ــة .ه ــذه
األوضــاع يرى فيها كثيرون أسبابًا
واض ـح ــة الزديـ ـ ــاد حـ ــاالت االن ـت ـحــار
ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ال ـت ــي وص ـل ــت إلـ ــى 17

حالة و 80محاولة في العام املاضي،
 ،2016م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  35م ـح ــاول ــة فــي
 2015انـتـهــت خـمــس منها بــالــوفــاة.
أما العام الجاري ،فرفضت الجهات
املـســؤولــة فــي غ ــزة ،ومنها الشرطة،
إعطاء إحصاءات رسمية بشأنه.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ــض ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة إع ـ ـطـ ــاء
إحـ ـص ــاءات م ــن ب ــاب أن ذل ــك ســوف
ي ـت ـس ـب ــب ف ـ ــي «خ ـ ـلـ ــق ب ـل ـب ـل ــة داخ ـ ــل
امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع وت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ــي اآلخ ـ ــري ـ ــن
وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى االنـ ـتـ ـح ــار» ،لكن
املتحدث باسم الشرطة في غزة ،أيمن
البطنيجي ،اكتفى بالقول إن حاالت
الوفاة واملحاوالت في « 2017شهدت
زي ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن».
ومـ ـ ـ ـ ــن رام ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ،حـ ـ ـي ـ ــث حـ ـك ــوم ــة
«الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» ال ـت ــي تـحـ ّـمـلـهــا
حــركــة «ح ـم ــاس» مـســؤولـيــة تــدهــور
األوضــاع في القطاع أخيرًا ،أصدرت
وزارة الـصـحــة قـ ــرارًا جــدي ـدًا بإعفاء
حــاالت محاولة االنتحار مــن رســوم
عــاجـهــا ،والـعـمــل على رعايتها من
الناحية النفسية فــور وصولها إلى
املستشفيات الحكومية ومتابعتها
وفق األصول القانونية.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ق ـصــة الـ ـش ــاب مـهـنــد،
ي ــروي أقــربــاؤه أنــه عــاش مــع والــدتــه
بعد انفصالها عــن زوجـهــا الطبيب
منذ كان يبلغ عامًا ونصف عام ،ومن
بعدها رفــض وال ــده احتضانه ،كما
واجـ ــه مـعــامـلــة قــاسـيــة م ــن عمومته
أدخ ـل ـتــه ف ــي حــالــة اك ـت ـئــاب شــديــدة.
يضيف خاله أسعد غــراب أنــه «رغــم
تفوق الشاب وحصوله على جوائز
أدبية في كتابة القصص القصيرة،
وقـ ــرب تـخــرجــه ف ــي كـلـيــة الـصـيــدلــة،
فإن نتيجة عشرين عامًا حاول فيها
التقرب مــن وال ــده ،فيما كــان األخير
يرفضه ،دفعت به إلى االنتحار».
ح ــال ــة م ـه ـن ــد ل ـي ـس ــت ال ــوحـ ـي ــدة فــي
الشهر املــاضــي فــي غ ــزة ،بــل سبقها
ان ـت ـح ــار شـ ــاب آخـ ــر ب ــواس ـط ــة حـبــل
شـنــق ب ــه نـفـســه فــي مـخـيــم الـشــاطــئ
لالجئني ،غــرب غ ــزة ،بعد عـجــزه عن
تسديد الديون املتراكمة عليه ،فيما
أقـ ـ ــدم ش ـ ــاب ( 19ع ــام ــا) ف ــي مــدي ـنــة

تجمع التقديرات األممية على أن غزة لن تصلح للحياة عام ( 2020أ ف ب)

مصر

القاهرة تنتقد «هيومن رايتس ووتش» :حلقة تشويه جديدة
بعد «اللسعة» األميركية األخيرة
في وقف المساعدات لمصر ،ساد
استنفار في وزارة الخارجية جراء تقرير
«هيومن رايتس ووتش» األخير عن
التعذيب المنهجي ،في وقت تحاول
فيه القاهرة تحسين سجلها ،وذلك
بالتزامن مع سعي نواب مصريين إلى
طرق أبواب جديدة في واشنطن
القاهرة ــ جالل خيرت
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــار كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـب ــرمل ــان ــي فـ ــي مـصــر
تسبب فـيــه تـقــريــر ملنظمة «هيومن
رايتس ووتش» انتقد أوضاع حقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون املـ ـص ــري ــة،
بعدما جاء فيه أن «ضباط وعناصر
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة وقـ ـ ـط ـ ــاع األمـ ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي
ف ــي مـ ـص ــر ،ف ــي ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي ،يعذبون املعتقلني
السياسيني بشكل روتيني بأساليب
تشمل الضرب ،والصعق بالكهرباء،
ووض ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــدة ،وأح ـ ـيـ ــانـ ــا
االغتصاب» ،فيما خلص التقرير إلى
أن ما يحدث «قد يرقى ...إلى جريمة

ضد اإلنسانية».
املتحدث باسم الخارجية املصرية،
أحـ ـم ــد أب ـ ــو زيـ ـ ــدّ ،
رد ع ـل ــى ال ـت ـقــريــر
بــوصـفــه «حـلـقــة جــديــدة مــن حلقات
االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف والـ ـتـ ـش ــوي ــه امل ـت ـع ـمــد
م ــن ج ــان ــب ت ـل ــك امل ـن ـظ ـمــة امل ـع ــروف ــة
أج ـنــدت ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة وتــوجـهــاتـهــا
امل ـن ـحــازة ،وال ـتــي تعبر عــن مصالح
الـ ـجـ ـه ــات وال ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ت ـم ــول ـه ــا»،
مــؤك ـدًا أن «ال ـق ــراءة املــدقـقــة للتقرير
ت ـك ـشــف ب ــوض ــوح مـ ــدى االن ـت ـقــائ ـيــة
فــي اخـتـيــار م ـصــادر املـعـلــومــات من
خ ــال الـلـجــوء إل ــى كـيــانــات معروفة
بـتــوجـهــاتـهــا امل ـن ـحــازة ض ــد ال ــدول ــة،
وش ـخ ـص ـي ــات م ـج ـه ــول ــة ،وم ـح ــاول ــة
ب ـنــاء فــرض ـيــات ع ـلــى أس ــس واه ـيــة،
كالخلط املتعمد بني ملف التعذيب
وقضية الباحث اإليطالي ،قفزا على
مسار التحقيقات الجارية».
أي ـ ـض ـ ــا ،أصـ ـ ـ ــدر «املـ ـجـ ـل ــس ال ـق ــوم ــي
لحقوق اإلن ـســان» التابع للحكومة،
ب ـيــانــا ب ـتــوق ـيــع رئ ـي ـس ــه ،ي ـن ـفــي فـيــه
وجود حاالت تعذيب تلقوا شكاوى
بشأنها ،لكن عضو املجلس حافظ
أبو سعدة دعا إلى إجراء تحقيق في
ما ورد بالتقرير.
وال ـت ـقــريــر ،ال ــذي حـمــل ع ـنــوان «هنا
ن ـف ـعــل أشـ ـي ــاء ال تـ ـص ــدق :ال ـتـعــذيــب
واألمن الوطني في مصر تحت حكم
ال ـس ـي ـســي» ،ش ــدد عـلــى أن «الـنـيــابــة

ال ـ ـعـ ــامـ ــة تـ ـتـ ـج ــاه ــل ع ـ ـ ـ ــادة شـ ـك ــاوى
امل ـح ـت ـج ــزي ــن بـ ـش ــأن س ـ ــوء امل ـعــام ـلــة
وت ـ ـ ـهـ ـ ــددهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان
بالتعذيب ،ما يخلق بيئة من اإلفالت
ش ـبــه الـ ـت ــام م ــن الـ ـعـ ـق ــاب» .ك ـمــا قــال
نائب املديرة التنفيذية لقسم الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في املنظمة
نـفـسـهــا ،ج ــو س ـت ــورك ،إن السيسي
«أع ـط ــى ض ـب ــاط وع ـن ــاص ــر الـشــرطــة

واألم ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي الـ ـض ــوء األخ ـض ــر
الستخدام التعذيب كلما أرادوا».
وكانت حكايات التعذيب قد انتشرت
منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك ،عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،الــرئ ـيــس الـســابــق
محمد مرسي عام  ،2013وبدأ هجومًا
واسعًا على الحقوق األساسية ،علمًا
بــأن التعذيب كــان دومــا متفشيًا في
األط ــر األم ـن ـيــة وال ـعــدل ـيــة ف ــي مـصــر،

قال تقرير دولي إن السيسي أعطى الضوء األخضر الستخدام التعذيب (أ ف ب)

ك ـمــا أن االن ـت ـه ــاك ــات ال ــواس ـع ــة على
يد قوات األمن ساعدت على انطالق
ال ـث ــورة ف ــي ال ـب ــاد ع ــام  ،2011الـتــي
أط ــاح ــت ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق حـسـنــي
مبارك بعد قرابة  30عامًا في الحكم.
وفــي التقرير األخير ،قالت «هيومن
راي ـ ـتـ ــس ووتـ ـ ـ ــش» إنـ ـه ــا ق ــاب ـل ــت 19
ً
مـ ـعـ ـتـ ـق ــا سـ ــاب ـ ـقـ ــا وأس ـ ـ ـ ـ ــرة م ـع ـت ـقــل
تعرضوا للتعذيب بــن عامي 2014
ً
و ،2016ف ـضــا ع ــن مـحــامــي الــدفــاع
وحـقــوقـيــن م ـصــريــن ،كـمــا راجـعــت
عـشــرات التقارير عــن التعذيب التي
أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة
ووسائل إعالم مصرية .وأيضًا أشار
الـتـقــريــر إل ــى أن تـقـنـيــات الـتـعــذيــب،
الـتــي وثقتها املـنـظـمــة ،مــورســت في
ّ
ومقار األمــن الوطني
مراكز الشرطة
ف ـ ــي أنـ ـ ـح ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،واسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
أســالـيــب متطابقة تقريبًا ،لسنوات
عدة.
ومنذ قــرار تعليق نحو  291مليون
دوالر مــن امل ـعــونــة األم ـيــرك ـيــة ،التي
تـحـصــل عـلـيـهــا مـصــر م ــن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ب ـم ــوج ــب ات ـف ــاق ـي ــة «ك ــام ــب
ديـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد» ،عـ ـ ـق ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــواب
األغ ـل ـب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان اج ـت ـمــاعــات
ع ــدة لــات ـفــاق عـلــى زيـ ــارة مجموعة
إلـ ــى واش ـن ـط ــن ولـ ـق ــاء ن ـظــرائ ـهــم في
الكونغرس لــ«شــرح حقيقة الوضع
فـ ــي م ـ ـصـ ــر» ،وسـ ـ ــط مـ ـط ــالـ ـب ــات مــن

