
 

 العيد المنقوصة فرحة
 

مّمن خرجوا من القطاع  ابغياب آالف الشبفي ظّل  السعيد يحتفل أهالي غّزة بعيد الفطر
 أمًلا بمستقبٍل أفضل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. نسب البطالة في تصاعٍد 30سّن  تحتالسّكان الساحقة من غببّية األو، 18سّن  تحتنصف سّكان قطاع غّزة قرابة 
 بماعيش الوأصحاب المهن، تتضاءل إمكانّية  اكاييميينبالمئة. حّتى بالنسبة لأل 70 قرابةمستمٍر، إذ ببغت بين الشباب 

 ة، إذ ال احتمال حقيقّي لتحّسن االقتصاي في الظروف الراهنة.يّ ستوفي الحد األينى من الحياة العائبّية والمعيشي
، هي األخرى، منّظمات اإلغاثة، فيما تصارع هذه المنّظمات المساعدات التي تقدمهاد من العائًلت بيزتتعّبق الم

أن العالم اعتاي عبى هذا الوضع، اكأننا أمام قوى  مع مرور الوقتيبدو تحصيل الميزانّيات المطبوبة الستمرار عمبها. ل
مع اكّل  وهي آخذة بالتدهور المستمرزة عبى شفا االنهيار، : الحالة اإلنسانّية في ّغ مواجهتهاالطبيعة التي ال ُيمكن 

ا أو إليها . الحكومات والمنّظمات العالمّية مهتّمة بأزمات أخرى في العالم، أزمات أقرب قتالتصاعٍد لجوالت ال جغرافيا
، بينما تفقد أمبها بحّل النزاع في غّزة.  أسهل حًلا

 
، وأن سمعوا صوتهمأن يُ ، عبى أمل السياج الفاصللبتظاهر أمام  2018في ربيع  غزةهذه الخبفّية، توّجه شباب عبى 
ي المتوّفرة ف والتنقل بأّنهم يستحّقون مستقبًلا وحياةا يعّمها السًلم، وأن ينالوا اكاّفة إمكانّيات الحراكةالعالم روا ُيذاك  

إحدى النتائج  تشير التقديرات إلى أنطينّي. حّل سياسّي عايل يتضّمن مسألة البجوء الفبسيطالبوا ب، و21الـ القرن 
ا، وذلك بعد خمس سنوات من إغًلقه بشكٍل شبه يائم. ، 2018أّيار  12منذ  المباشرة لًلحتجاج اكانت فتح معبر رفح مجديا

ا  83,559، ُسّجل 2019، وحّتى نهاية نيسان شكل منتظمُفتح ب أن منذمعبر رفح خمسة أّيام في األسبوع.  يعمل خروجا
ا  حمعبر رفعبر يخوالا إلى القطاع. ُيذاكر أّن الخروج  55,655إلى مصر، و : اآلتية فئاتضمن ال ندرجلمن يممكن رسميا

ى الحاصبين أصحاب الجوازات أو اإلقامات األجنبّية، الطًّلب أو حامبو تأشيرات الدخول إلى مصر أو إلى يولٍة ثالثة، المرض
إحدى إلى مّكة في بعض األحيان. والمعتمرون الُحّجاج باإلضافة الى لبمستشفيات المصرّية،  طبّيةتحويًلت عبى 

 هضمن هذحاالت الخروج "، إنما ال تتوّفر معبومات حول أعداي التنسيقاتغير الرسمّية لبخروج من غّزة ُتسّمى " فئاتال
ا  شيروالتي تُ ، فئةال ا إلى من تمّكنوا من الخروج من غّزة غالبا  يوالر. 3,000تصل حتى مبالغ يفع لقاء غالبا
 

 سوق في غزة, تصوير: أسماء الخالدي



ا تقارير  بحسب . فتح معبر رفح من جديدأن تم شخص هاجروا من قطاع غزة منذ ألف  35تفيد بأن نشرت الصحافة مؤخرا
انتهز اآلالف . في مجال الطبعامًلا  150 ما يقارب قد غاير القطاعمعبومات وريتنا من منّظمة الصّحة العالمّية ف

ا عن الفقر وفقدان األمل الذي يشعرون به في ييارهم. عيد  إمكانّية الخروج من القطاع لببحث عن مستقبٍل آخر، بعيدا
اكيف تؤثر الضائقة،  سألالفطر هو مناسبة تبتئم فيها العائبة وتحتفل رغم قسوة األوضاع. هذه مناسبة مًلئمة لن

 وعبى حياة الشباب في قطاع غّزة. الحياة العائبيةلبحث عن بديٍل خارج البًلي، عبى وإغراء ا
 

ا  ةالمرتفع األعدايرغم  ، ال زالت قائمة طببات الخروج خًلل السنة األخيرة عبر معبر رفحلحاالت الخروج والدخول نسبيا
العوية ساعة، وتستغرق طريق  48مّدة إلى القاهرة السفر عبر معبر رفح يستغرق تطول باستمرار.  من خًلله والدخول

في أاكثر من ذلك. الترتيبات األمنّية المشّدية، وحظر التجّول الذي يفرضه الجيش المصرّي إلى المعبر من القاهرة 
ا،  عوامل تعيق المسافرين وتفرض ظروف سفر  اكّبهاشمال سيناء من الساعة السايسة مساءا وحّتى السايسة صباحا

 قاسية.
 

ا، خرج من قطاع غّزة إلى تراكّيا  37يببغ محّمد أبو جّميزة من العمر  ، وانتقل من 2018طريق القاهرة في آب عن عاما
غير رسمّية، ويمكث اآلن في مخّيم الجئين في جزيرة اكيوس. "بعد ستة شهوٍر فهمت بأّن  يقٍة هناك إلى اليونان بطر 

ساسّية، ال مال وال األحياة الظروف حتى في مخّيم الًلجئين ال تتوفر . وأوهاما اكل ما سمعته ]عن أوروّبا[ اكان أحًلما 
 شغل. أريد أن أعوي إلى زوجتي وأبنائي. اكثيرون مّمن وصبوا إلى هنا يشعرون بالضياع واليأس."

 
ا، وهي أم ألربعة أطفال، قالت لـ"جيشاه 30البالغة من العمر  ، زوجة محّمد،أبو جّميزة نيفين زوجها مسبك" أن -عاما

ا يمّكنه ، بحيث كسب رزقهلسافر قبل عشر شهوٍر بهدف البحث عن عمٍل  من استدعاء عائبته. باع اكل الطيور التي الحقا
اتربيتها، اقترض من أخته م عبىرّباها في غّزة واعتاش  وسافر مع بعض معارفه. أما اآلن، فبيس لبعائبة أّي مصدر  ببغا

ا رزق. يريد محّمد العوية إلى غّزة إنما ال طريقة لذلك. ال يمبك ماالا يمّكنه من العوية، وإن عاي لتراكّيا  سيكون مهّديا
"ليس لدّي ما  جةبطريقة غير رسمّية. "توّقفت عن إرسال أواليي إلى المدرسة،" تقول الزومنها ألّنه خرج  بالسجن

يكفي من المال لدفع المواصًلت. طببت مديرة المدرسة أن أعيدهم لبتعبيم وأن تتكّفل بنفسها بدفع المواصًلت. 
ا. ما يفع محّمد لبسفر يدفع  معه حاولت أن أجد عمًلا ولم أنجح. في اكل مرة نتحّدث فيها عبر االنترنت، نبكي جميعا

ئة التي نعيشها. بعد هذه التجربة، أنصح اكل الشباب بالتفكير ألف مرة قبل أن اكثير من الشباب لبسفر: الظروف السي
 المغايرة، وأيعو في صًلتي ليتحّسن الوضع هنا."يقّرروا 

 
ا،  33يرس محمد سبمان،  الحسابات في مصر، وعمل مدقق حسابات في جمعّيات في قطاع غّزة. ُأقيل من عمبه عاما

ا  2019ر. في اكانون ثاني ل الجمعّيات، ولم يجد عمًلا آخعبى أثر صعوبات في تموي 2018عام  سافر إلى ببجيكا طالبا
مسبك" قال سبمان: "لو أتيح لي أن أعمل في غّزة -في مقاببٍة مع "جيشاه البجوء، وال زال ينتظر جواب السبطات هناك.

ا وأشعر بثقل المسؤولّية لما يفعت اكل هذه المبالغ حّتى أصل إلى هنا. زوجتي وأواليي ال زالوا في غّزة، أ نا قبق جدا
اتجاههم. غزة جميبة، لكّن األوضاع أصبحت أصعب مما يمكن احتماله، ولم تعد أمامي أي إمكانّية أخرى. ال زلت أنتظر 

 ".ليست وريّيةما يخّبئه الغد. ببجيكا ليست اكما سمعنا، والحياة هنا 
 

ا( في تصميم واجهات المباني في قطاع غّزة. مع تراجع الطبب في هذا المجال، قّرر  24عمل محّمد األطرش ) عاما
المهاجرين إلى أوروّبا؛ بعد أن يفع  لتهريبمحاولة الهجرة. وصل إلى تراكّيا عبر معبر رفح، وتوّجه هناك إلى شبكٍة 

ا، اختفوا. مكث شهرين في إسطنبول  ا اكبيرا قبل أن يعوي إلى غّزة. "أشعر بأّني محظوظ ألني تمّكنت من لهم مببغا
ا مرّوعة عّمن توّرطوا هناك. وأنا اآلن أناشد الشباب  أن يفّكروا مّرتين قبل بالعوية،" يعترف األطرش. "أسمع قصصا
 السفر." منذ عاي، يعمل األطرش في البناء يومين في األسبوع، ويأمل أن تتحّسن األوضاع.

 



ّن "سّكان غّزة يشعرون بأنهم يعيشون أبرنامج غّزة لبصّحة النفسّية، يفيد بة لععياية غزة التاب ضة، مدير. سامي عويي
منح الناس يق لبحرّية. من جهة، فإن وجوي معبر مفتوح بشكٍل منتظم افي سجٍن اكبير. طبع النفس اإلنسانّية تّو 

ا   وخروج األشخاصفتح المعبر خروج المرضى لتبّقي العًلج، يتيح . باإلضافة لذلك، الراحة والهدوءنوع من بشعورا
وحدة، شعور باللمواصبة تعبيمهم وعمبهم وزيارة أبناء عائبتهم. من جهة أخرى، توجد عًلقة وطيدة تربط االاكتئاب وال

اب ما بعد واضطر توتروحّتى االنتحار، بالضائقة المالّية. في السابق، اكانت معظم التوّجهات إلى العياية مرتبطة بال
بسبب األوضاع االقتصايّية.  توتريعانون من االاكتئاب وال ناالصدمة، في السنوات األخيرة، فإن معظم المتوّجهين إليّ 

ن عًلجها وتجاوزها من خًلل األمراض في القطاع ناتجة عن األوضاع االقتصايّية، ويمكّ بالمئة من  90بتقديري، فإن 
 تحسين األوضاع االقتصايّية."

 
ا لببحث عن حياٍة أفضل في الخارج، وفي ظّل واقع اليأس ياخل القطاع، ينتهز اآلالف فرصة فتح معبر رفح بانتظام  سعيا

ا يجازفون ويسبكون الطريق العسيرة إلى أوروبا، يواجهون التحديات والمخاطر  عبى أمل االستقرار اكًلجئين في نسبيًّ
 . تبك البًلي

 
معبر رفح ال يسد، حّتى في لكن ن مّمن خرجوا لبتعبيم والعًلج الطبّي وتحصيل المعيشة، لّبى فتح المعبر حاجة الكثيري

وتوقهم لحرّية الحراكة. طالما ظّبت غّزة معزولة عن الضّفة الغربّية في غزة أحسن األحوال، حاجة مبيونّي إنسان 
ا ؛ طالما بقي الصيد البحرّي  محظورة وإسرائيل، طالما بقيت األسواق الطبيعّية والمواي الخام والمعّدات الحيوّية خطيرا

التعّبم والتقّدم المهنّي والحاجات العائبّية مقّيدة بشّدة، والتنقل بهدف اكما العمل في الحقول، وطالما ظّبت الحراكة 
ا في الضبابّية.  فإن مستقبل اكل شباب المنطقة سيبقى غارقا

 
ا لكل المحتفبين بالعيد في حضن عائًلتهم، ولمن يزورهم العيد بعيدين عن -تتمّنى "جيشاه ا مباراكا مسبك" عيدا

  وأحبائهم. أقاربهم

 


