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قوافل ك�رس احل�صار عن قطاع غزة

املقدمة
فر�ضت ”�إ�رسائيل” ح�صاراً قا�سي ًا على قطاع غزة �إثر جناح حركة حما�س يف

االنتخابات الت�رشيعية يف  ،2006ثم عززت ح�صارها يف  2007بعد �سيطرة احلركة

على قطاع غزة يف حزيران /يونيو  .2007و�شمل احل�صار �إغالق جميع املعابر بني
القطاع و”�إ�رسائيل” ،كما �أغلقت م�رص املعرب الوحيد بينها وبني القطاع وهو معرب
رفح.

لقي �سكان غزة البالغ تعدادهم نحو  1.562مليون ن�سمة ،معاناة كبرية �إثر احل�صار

حد من دخول املواد الغذائية والأدوية ،واملحروقات� ،إ�ضافة �إىل انقطاعهم عن
الذي ّ
العامل اخلارجي براً وجواً وبحراً .مما �سبب الفقر والبطالة والأمرا�ض ،وتردي االقت�صاد
والزراعة والتعليم واملرافق ال�صحية وت�رضر مقومات احلياة الأ�سا�سية� ...إلخ.

ومع ا�ستمرار “�إ�رسائيل” يف ح�صار غزة ت�ساندها الواليات املتحدة الأمريكية،

و�أطراف دولية �أخرى ،ا�ستطاعت قوافل برية وبحرية� ،أن تفعل ما مل تفعله  22دولة
عربية واملجتمع الدويل الذين اكتفوا بالتفرج على امل�أ�ساة .هذه القوافل الربية والبحرية

نظمها نا�شطون وهيئات ومنظمات من �أنحاء العامل ،ومن دول غربية وعربية و�إ�سالمية،
جنح بع�ضها يف دخول غزة بامل�ساعدات ،وبع�ضها حالت الزوارق الإ�رسائيلية تارة

�أو ال�سلطات امل�رصية تارة �أخرى دون دخولها .من هنا وملا كانت لهذه املحاوالت
�أهميتها على �صعيد فك احل�صار على قطاع غزة اختار ق�سم املعلومات والأر�شيف

مبركز الزيتونة �أن يخ�ص�ص �إ�صداره الع�رشين لتناول قوافل ك�رس احل�صار عن قطاع غزة.
وي�سلط هذا التقرير ال�ضوء على الإجراءات الإ�رسائيلية لفر�ض احل�صار الربي

(املعابر) والبحري واجلوي� ،إ�ضافة �إىل الإجراءات امل�رصية على معرب رفح ،التي يرى
عديدون �أنها �أ�سهمت ب�شكل �أ�سا�سي يف ح�صار غزة ،ويعر�ض ملوقف ال�سلطة الوطنية

الفل�سطينية والف�صائل الفل�سطينية ،كما ويعرج على موقف املجتمع الدويل والعامل
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العربي والإ�سالمي .ومن ثم يتناول التقرير قوافل ك�رس احل�صار عن قطاع غزة على

�شقني:

الأول :القوافل الربية ،وي�رسد �أبرز هذه القوافل ،ويف�صل كل ما يتعلق بها من

جهات منظمة وحموالت و�أهداف ،وم�صريها ،وردود الأفعال.

والثاين :القوافل البحرية ،وي�رشع يف تبيان كل قافلة على حدة ،من اجلهة القائمة

عليها ،واحلموالت ،وم�صري هذه القافلة� ،إ�ضافة �إىل ردود الأفعال الر�سمية وال�شعبية.

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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� ً
أوال :احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة
 .1الإجراءات الإ�سرائيلية لفر�ض احل�صار على قطاع غزة:
يعد احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة �أحد �أوجه معاناة ال�شعب الفل�سطيني� ،سواء
ّ

ب�صورة مبا�رشة كما هو احلال يف ال�ضفة الغربية ،عرب االعتقاالت اليومية واحلواجز

وجدار الف�صل العن�رصي� ،أو ب�صورة غري مبا�رشة كما هو حال الالجئني الفل�سطينيني
يف املنايف ،الذين يتعر�ضون للعديد من الإجراءات التي تكر�س معاناتهم االقت�صادية

وال�سيا�سية واالجتماعية ،لكن احل�صار الإ�رسائيلي لقطاع غزة يتميز يف كونه الأكرث

ب�شاعة وهمجية� ،سواء يف دوافعه و�أ�سبابه االقت�صادية وال�سيا�سية املبا�رشة� ،أو يف دوافعه
ال�سيا�سية البعيدة املدى وفق املخطط الإ�رسائيلي .وي�ستهدف هذا احل�صار تفكيك

البنيان ال�سيا�سي االقت�صادي االجتماعي الثقايف لل�شعب الفل�سطيني كله ،و�إي�صاله
�إىل حالة من الإحباط والي�أ�س عرب تراكم عوامل الإفقار واملعاناة واحلرمان ،التي متهد
بدورها �إىل �إرباك الأولويات يف الذهنية ال�شعبية الفل�سطينية جتاه ال�رصاع مع العدو،

وال�صمود يف مواجهته ومقاومته ،لي�صبح �أولوية ثانية �أو ثانوية ،حل�ساب �أولوية توفري
احلد الأدنى من م�ستلزمات احلياة ولقمة العي�ش.1

ذكر جمال اخل�رضي ،رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار يف قطاع غزة� ،أن

رجال الأعمال الفل�سطينيني تكبدوا خالل الأ�شهر ال�ست الأوىل للح�صار خ�سائر

بقيمة  100مليون دوالر ،2وذكرت �صحيفة اجلارديان  The Guardianالربيطانية �أن
هناك نحو � 80ألف فر�صة عمل قد فقدت خالل الأ�شهر اخلم�سة الأوىل للح�صار.3

و �أكد التقرير ال�سنوي مل�ؤمتر ا لأمم املتحدة للتجارة والتنمية (ا لأونكتاد)
)،United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD

�أن ح�صار قطاع غزة ،و�إغالق ال�ضفة الغربية املتوا�صلني يكلفان االقت�صاد الفل�سطيني
خ�سارة ما بني 600 و800 مليون دوالر يف ال�سنة �أي نحو %13 من الناجت املحلي

الإجمايل.4
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و�أ�شار تقرير �صادر عن اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار مبنا�سبة مرور �ألف يوم على

احل�صار� ،إىل وفاة � 500ضحية� ،إما ب�سبب نق�ص الدواء� ،أو لعدم متكنهم من ال�سفر

للعالج يف اخلارج .وبينّ �أن  %50من �أطفال قطاع غزة يعانون من �أمرا�ض فقر الدم
و�سوء التغذية ،و�أن قرابة مليون فل�سطيني (�أي  %66من �سكان القطاع) يعتمدون على

امل�ساعدات الإغاثية ،كذلك بينّ �أن  %80من �سكان غزة يعي�شون حتت خط الفقر.
وجاء يف التقرير �أن معدل البطالة بلغ  ،%65حيث �إن معدل دخل الفرد اليومي يف
غزة هو دوالران.5

وب�سبب احل�صار ،تطور ما بات يعرف باقت�صاد الأنفاق على احلدود بني م�رص وغزة

كبديل لنق�ص الب�ضائع ،قامت احلكومة يف قطاع غزة بتنظيمه وو�ضع تعليمات مقيدة.
ووفرت الأنفاق ال�سلع التي مل تكن متواجدة يف الأ�سواق؛ مما �سمح ببع�ض الن�شاطات

االقت�صادية� ،إال �أنها غري م�ستدامة �أو م�ضمونة ،فال ت�ستطيع ب�أي حال �أن حتل حمل العمل
املنظم للمعابر.6

حتيط بقطاع غزة �سبعة معابر ،تخ�ضع �ستة منها ل�سيطرة “�إ�رسائيل” ،هي :معرب

املنطار (كارين) ،ومعرب بيت حانون (�إيريز) ،ومعرب العودة (�صوفا) ،ومعرب ال�شجاعية

(ناحال عوز) ،ومعرب كرم �أبو �سامل (كريم �شالوم) ،ومعرب القرارة (كي�سوفيم) ،واملعرب
الوحيد اخلارج عن ال�سيطرة الإ�رسائيلية هو معرب رفح.7

تنوعت الإجراءات الإ�رسائيلية جتاه قطاع غزة منذ احتالله يف �سنة  ،1967وكانت

على ال�شكل التايل:

يف الفرتة  :1994-1967كان قطاع غزة منطقة ع�سكرية مغلقة ،وكان مبقدور

�سكان القطاع اخلروج �إىل الأرا�ضي املحتلة �سنة �“ 1948إ�رسائيل” وال�ضفة الغربية
ب�صورة حرة عم ً
ال بت�رصيح خروج.8
يف الفرتة ّ :2005-1994مت فر�ض الإغالقات الإ�رسائيلية على قطاع غزة بدرجات

و�أ�ساليب متنوعة ،وا�شتدت وتائرها و�أ�ساليبها يف �أثناء انتفا�ضة الأق�صى .92005-2000
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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يف الفرتة :2011-2005
 -يف �أيلول� /سبتمرب  2005ان�سحبت قوات االحتالل الإ�رسائيلي من قطاع غزة،

و�أعلنت انتهاء حكمها الع�سكري للقطاع ،ومع ذلك ،ما تزال “�إ�رسائيل” ت�سيطر على
معظم مداخل القطاع.10

 -يف � 2006/6/25صعدت ال�سلطات الإ�رسائيلية من �سيا�سات الإغالق على

قطاع غزة ب�صورة غري م�سبوقة ،وذلك يف �أعقاب عملية خطف اجلندي الإ�رسائيلي

جلعاد �شاليط  .Gilad Shalitومنذ ذلك التاريخ بد�أت “�إ�رسائيل” ب�إغالق �شامل

للمعابر ،با�ستثناء فتحها ل�ساعات حمدودة يف فرتات زمنية متباعدة ،ال تفي بحاجة
احلاالت ال�رضورية ل�سكان القطاع.11

 -بعد �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة يف  ،2007/6/14حتولت هذه

الإغالقات �إىل ح�صار مطبق ب�صورة �شاملة على القطاع.12

 -يف  2007/9/19قرر املجل�س الوزاري امل�صغر لل�ش�ؤون الأمنية يف “�إ�رسائيل”

تعريف قطاع غزة ب�أنه “كيان معاد”.13

 -يف � 2008/1/18شددت “�إ�رسائيل” �إغالق نقاط العبور �إىل قطاع غزة ،ومنعت

وكالة الأونروا من تو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية �إىل القطاع ،14كما قطعت �إمدادات
الوقود ب�شكل كامل عن القطاع.15

 -يف  2008/5/27وزارة الدفاع الإ�رسائيلية �أعلنت �أن اجلي�ش يخطط لتقلي�ص

عدد املعابر احلدودية ،ونقلها عدة كيلومرتات داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة
�“ 1948إ�رسائيل” بغية �إن�شاء منطقة عازلة مع قطاع غزة.16

 -يف الفرتة  2008/12/19-2008/6/19عقدت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف

قطاع غزة و“�إ�رسائيل” اتفاق تهدئة بو�ساطة م�رصية .غري �أن “�إ�رسائيل” مل تلتزم ب�رشوط
التهدئة؛ �إذ خرقت االتفاق  195مرة .17كما مل يتم فتح معابر القطاع خالل معظم
9

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

تقرير معلومات

فرتة التهدئة ،فطبق ًا لبيانات املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،ف�إن معرب رفح خالل

فرتة التهدئة ظل مغلق ًا طيلة  163يوم ًا وفتح جزئي ًا  20يوم ًا .كما ظل معرب بيت حانون

مغلق ًا ،فيما �أغلق معرب املنطار  149يوم ًا ،وفتح  34يوم ًا .و�أغلق معرب ال�شجاعية  78يوم ًا،
وفتح � 105أيام .و�أغلق معرب كرم �أبو �سامل  127يوم ًا ،وفتح  56يوم ًا.18

�شن اجلي�ش الإ�رسائيلي عدوان ًا وا�سع ًا على قطاع غزة توا�صل
 -يف ّ 2008/12/27

 22يوم ًا� ،أ�سفر عن �سقوط � 1,334شهيداً و 5,450جريح ًا ،19وتكبد القطاع خ�سائر
اقت�صادية مبا�رشة بقيمة  1.9مليار دوالر ،20وحال �إغالق املعابر �أمام �إدخال الب�ضائع
دون ترميم البنى التحتية احليوية التي قُ�صفت خالل العدوان.21
 يف متوز /يوليو  2010زعمت ال�سلطات املحتلة �إحداثها ت�سهيالت على حركةالب�ضائع وتنقلها الواردة �إىل قطاع غزة ،عرب �سماحها بزيادة كمية ال�سلع ونوعيتها �إىل
القطاع .غري �أن الزيادة تركزت يف ال�سلع الغذائية وبع�ض ال�سلع الكمالية ،ومل يطر�أ �أي
تغيري جوهري وحقيقي على حالة احل�صار ال�شامل ،حيث ا�ستمر حظر دخول ال�سلع
الأ�سا�سية وخا�صة مواد البناء الالزمة لإعادة �إعمار قطاع غزة ،والتي كانت متثل نحو
 %65من �إجمايل واردات القطاع؛ كما ا�ستمر حظر توريد املواد اخلام الالزمة لعملية
الإنتاج ،و�إعادة �إنعا�ش اقت�صاد القطاع ودفع عملية التنمية فيه.22

 .2الإجراءات امل�صرية على معرب رفح:
يقع معرب رفح جنوب قطاع غزة ويربطه مع م�رص ،وهو املعرب الوحيد املخ�ص�ص
حلركة الأفراد خارج القطاع .وقبل ا�ستكمال االحتالل الإ�رسائيلي ان�سحابه من قطاع

غزة يف � ،2005/9/12أوقفت “�إ�رسائيل” العمل يف معرب رفح بتاريخ  ،2005/9/7حت�ضرياً
لإمتام فك ارتباطها بالقطاع ،وبقي املعرب مغلق ًا حتى �إعادة افتتاحه يف 2005/11/25

مبوجب اتفاقية املعابر ،23التي وقعها اجلانبان الفل�سطيني والإ�رسائيلي برعاية اللجنة
الرباعية الدولية والواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

10

قوافل ك�رس احل�صار عن قطاع غزة

لعبت م�رص دوراً �أ�سا�سي ًا يف تطبيق اتفاقية املعابر ،على الرغم من �أنها مل تكن طرف ًا
يف االتفاقية ،ويرجع ذلك �إىل موقعها اجلغرايف املحاذي لقطاع غزة .فبعد �سيطرة
حركة حما�س على القطاع يف منت�صف حزيران /يونيو  2007وما تبعها من عملية
�إغالق كاملة للمعابر ،وبالأخ�ص معرب رفح� ،أ�صبحت م�رص على متا�س مبا�رش بالتغريات
يف داخل القطاع .وكانت م�رص ت�ضبط عالقتها بقطاع غزة بعدة حمددات� ،أهمها:24
 تنظر م�رص �إىل الق�ضية الفل�سطينية من خالل دورها الإقليمي والعربي والإ�سالمي،ومن خالل م�س�ؤولياتها القومية جتاه فل�سطني و�شعبها ،وت�سعى لتعزيز ثقلها النوعي
كقوة �إقليمية ،وحمور ال ميكن جتاهله.
 ترى م�رص �أن �أمنها القومي من �أهم العوامل التي يرتكز �إليها النظام ال�سيا�سي. تعامل م�رص مع الق�ضية الفل�سطينية ،ب�شكل عام ،وقطاع غزة ب�شكل خا�ص ،يقومعلى �أولوية ال�سالم مع “�إ�رسائيل” ،وتتعاي�ش مع وجود مقاومة فل�سطينية يف الأرا�ضي
املجاورة حلدودها بحيث ال ت�ؤدي لن�شوب حرب متتد �آثارها للأرا�ضي امل�رصية.
 تخ�شى م�رص من توتر العالقات امل�رصية  -الإ�رسائيلية يف ظل حدوث �أي انفالتعلى معرب رفح.
 ت�سعى م�رص للق�ضاء على جتارة الأنفاق ،من خالل تدمريها للأنفاق ومطاردةيعده الكثريون من �أهل قطاع غزة
العاملني فيها ،و�إن�شاء اجلدار الفوالذي ،وهو ما ّ
م�شاركة يف احل�صار.
 ت�سعى م�رص لإبقاء م�س�ؤولية “�إ�رسائيل” والتزاماتها قائمة جتاه قطاع غزة ال �أنتتحملها م�رص.
 حتر�ص م�رص على ترتيب حدودها مع قطاع غزة ومعرب رفح دون ا�ستثناء �أيمن “�إ�رسائيل” واملجتمع الدويل ،وتربط حل م�شكلة املعرب واحل�صار بحل اخلالفات

الفل�سطينية الداخلية ،وكذلك مب�شاركة كل من “�إ�رسائيل” واالحتاد الأوروبي� ،إ�ضافة

�إىل ربطه بالتهدئة من قبل ف�صائل املقاومة.
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 -املحافظة على العالقة اخلا�صة التاريخية مل�رص مع قطاع غزة ،وبالتايل احلر�ص

على اتخاذ موقف �إزاء �إنهاء ح�صار القطاع وفتح معرب رفح.

 -حتر�ص م�رص على اال�ستمرار يف متابعة دورها “الأبوي” القائد يف ال�ش�أن

الفل�سطيني ،وحتر�ص �أال تقطع “�شعرة معاوية” مع �أي من الأطراف الفل�سطينية ،مبا

فيها حركة حما�س ،التي تربطها عالقات تاريخية مع الإخوان امل�سلمني ،مهما كان
اختالفها معها.

ويف �أعقاب ثورة  25يناير امل�رصية ،وتنحي الرئي�س ح�سني مبارك ،وبعد توقيع

اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية يف � ،2011/4/27أعلنت م�رص يف  2011/5/25عن فتح معرب
رفح ب�صفة دائمة اعتباراً من  .252011/5/28غري �أن معرب رفح مل يفتح ب�شكل منتظم
حتى تاريخ �إعداد التقرير يف متوز /يوليو .2011

 .3املواقف الفل�سطينية:
�أجمعت الأطراف الفل�سطينية على �رضورة �إنهاء ح�صار قطاع غزة ،وطالبت ب�إعادة
فتح معابر القطاع ب�صورة منظمة ل�ضمان ت�سيري عملها .فبعد �إعالن “�إ�رسائيل” يف
 2007/9/19قطاع غزة “كيان ًا معادي ًا” ،قال املتحدث با�سم الرئا�سة الفل�سطينية�“ :إن

وعد �أحمد بحر ،رئي�س املجل�س
هذا القرار التع�سفي �سي�سهم يف ت�شديد احل�صار”ّ .26
الت�رشيعي بالإنابة ،الإجراء الإ�رسائيلي تطوراً خطرياً وغري م�سبوق على الإطالق يف
�إطار قواعد و�أحكام القانون الدويل العام والإن�ساين .27كما و�صفت حكومة �إ�سماعيل
هنية القرار ب�أنه يندرج يف �إطار �سيا�سة العقاب اجلماعي.28

و�أبلغ رئي�س احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل �سالم فيا�ض وزير اخلارجية الربيطاين
وليام هيج  William Hagueيف � 2010/11/3رضورة رفع احل�صار عن قطاع غزة.29
كما دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س م�رص يف  2011/5/9للتحرك على كافة

امل�ستويات من �أجل �إنهاء ح�صار قطاع غزة.30
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ومن جهتها ،عدت الف�صائل الفل�سطينية قرار “�إ�رسائيل” القا�ضي باعتبار قطاع غزة
“كيان ًا معادي ًا” “�إعالن حرب” ،وطالبت ب�إعادة ت�شغيل املعابر من �أجل رفع احل�صار
املفرو�ض على قطاع غزة؛ كما انتقدت بع�ض الف�صائل �إ�رصار احلكومة امل�رصية على

�إغالق معرب رفح ،ور�أت فيه م�شاركة يف احل�صار ،حيث �أكد �سامي �أبو زهري ،الناطق
الر�سمي با�سم حركة حما�س ،بعد �سقوط نظام مبارك يف � 2011/2/11أن “فرحة غزة
بهذا االنت�صار ال تقل عن فرحة م�رص ،لأن هذا الرجل [مبارك] كان عنوان ًا رئي�سي ًا يف

ح�صار غزة واحلرب عليها”.31

 .4املوقف العربي والإ�سالمي:
قوبل القرار الإ�رسائيلي اعتبار غزة “كيان ًا معادي ًا” با�ستنكار عربي و�إ�سالمي ،حيث

طلب جمل�س اجلامعة الدول العربية الذي اجتمع يف  2008/1/27على م�ستوى وزراء

اخلارجية من الأمني العام للجامعة عمرو مو�سى �إجراء االت�صاالت العاجلة مع كافة
الأطراف الدولية الفاعلة لرفع احل�صار عن قطاع غزة ،وفتح املعابر� .32إال �أن عمرو

مو�سى ربط ،خالل انعقاد قمة �رشم ال�شيخ يف  ،2009/1/18بني وقف تهريب ال�سالح
�إىل غزة و�رضورة �إنهاء احل�صار33؛ ويف كانون الثاين /يناير  2011طالب مو�سى بفك

احل�صار الإ�رسائيلي الظامل عن غزة.34

كما �أدان �أكمل الدين �إح�سان �أوغلو  ،Ekmeleddin Ihsanogluالأمني العام
ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،اعتبار غزة “كيان ًا معادي ًا” ،35م�ؤكداً على �أن املنظمة ترف�ض

احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة.36

ومن جهته ،دعا امللك عبد اهلل الثاين �إىل حترك فوري وجاد لرفع احل�صار عن قطاع
غزة ،مطالب ًا بتحرك فوري وجاد لـ“رفع احل�صار و�إنهاء الكارثة الإن�سانية القائمة هناك”.37
و�أكدت �سورية يف �أكرث من منا�سبة على �رضورة �إنهاء احل�صار عن قطاع غزة ،حيث
�شدد الرئي�س ب�شار الأ�سد على �رضورة �إنهاء احل�صار الإ�رسائيلي عن قطاع غزة ،وحذر
من ا�ستمراره.38
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كما �أكد �أمري قطر ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين يف � ،2009/1/5أن العدوان
الإ�رسائيلي على قطاع غزة ال ميكن �إال �أن يكون جرمية حرب ،ودعا �إىل وقف العدوان
ورفع احل�صار الظامل “غري القانوين” و“غري الإن�ساين”.39
لقد كان املوقف الرتكي �أكرث فاعلية يف رف�ض ح�صار غزة والعمل على ك�رسه
ر�سمي ًا و�شعبي ًا و�سيا�سي ًا ومعنوي ًا ،ولقد �أفادت تركيا من عالقاتها الدولية املتوازنة يف
فتح ملف احل�صار دولي ًا .40و�أ�صبحت تركيا م�رسح ًا للعديد من الن�شاطات والفعاليات
الإ�سالمية امل�ساندة لل�شعب الفل�سطيني ،فعلى �سبيل املثال َّ
نظم الأتراك وبت�أييد ر�سمي
علني العديد من الفعاليات املنا�رصة للفل�سطينيني وامل�ؤيدة لرفع احل�صار .41كما افتتح
الأتراك �أفرع مل�ؤ�س�سات الإغاثة الرتكية يف غزة ،منها جمعية ياردملي ،Yardimeli
التي تقدم كفالة � 4,500أ�رسة غزية؛ وم�ؤ�س�سة هيئة الإغاثة الإن�سانية الرتكية التي �أو�ضح
ممثلها حممد كايا � Muhammad Kayaأن جمموع ما قدمته م�ؤ�س�سته من م�ساعدات
و�صل �إىل  25مليون يورو يف �سنة .422009

�أما على امل�ستوى الر�سمي ،فقد ندد رئي�س احلكومة رجب طيب �أردوغان
 Recep Tayyip Erdoganبح�صار غزة ،وقال �أمام كتلة نواب حزب العدالة والتنمية
�إن “�إ�رسائيل” تعاقب �شعب ًا كام ً
ال من �أجل معاقبة جمموعة بعينها .43و�أعلن �أردوغان �أن
تركيا ت�سعى مع دول �أخرى لك�رس احل�صار ،و�أن الأمر ميثل له ولرتكيا �أولوية .44كما
دعا وزير اخلارجية الرتكي �أحمد داوود �أوغلو � Ahmet Davutogluإىل فك
احل�صار عن قطاع غزة 45؛ وطالب �أوغلو وزير الدفاع ا لإ�رسائيلي �إيهود باراك
 Ehud Barakيف  2010/1/19بال�سماح لرتكيا ب�إي�صال املعونات ل�سكان قطاع غزة،
كما طلب ال�سماح لرتكيا ب�إدخال مبان جاهزة لإيواء من فقدوا م�ساكنهم نتيجة
للحرب الإ�رسائيلية يف نهاية  ...2008ولكن باراك رف�ض التعهد باال�ستجابة لطلبه.46

 .5املوقف الدويل:
د�أبت الأمم املتحدة على الدعوة �إىل عدم �إغالق معابر قطاع غزة لتفادي وقوع

كارثة �إن�سانية ،وذلك مبوجب حتذيرات متعددة كانت تطلقها وكالة الأونروا� ،أو
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م�ؤ�س�سات تابعة للأمم املتحدة47؛ فقد طالب الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون
 Ban Ki-moonخالل زيارته �إىل رام اهلل يف  2009/1/16ب�ضمان و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية ،وفتح معابر قطاع غزة ،و�ضمان منع تهريب ال�سالح �إىل قطاع غزة .48كما
نددت الأونروا با�ستمرار “�إ�رسائيل” فر�ض احل�صار على قطاع غزة؛ ودعت املفو�ضة
العامة للوكالة كارين �أبو زيد � ،Karen AbuZaydإىل “منح الفل�سطينيني احلق يف
العي�ش مثل �شعوب العامل الأخرى”.49
وعلى الرغم من ذلك عجز جمل�س الأمن عن �إجبار “�إ�رسائيل” على فتح املعابر،
لتخفيف وط�أة احل�صار عن الفل�سطينيني يف قطاع غزة.50
من جهتها ،دعمت الواليات املتحدة الأمريكية فكرة ال�سماح لل�سلطة
الفل�سطينية بال�سيطرة على معابر قطاع غزة51؛ كما ربطت االحتياجات الإن�سانية
لغزة بالأمن الإ�رسائيلي ،وذلك بح�سب ت�رصيحات وزيرة اخلارجية الأمريكية
كوندوليزا راي�س  Condoleezza Riceيف م�ؤمتر منتدى االقت�صاد العاملي يف دافو�س
 Davos Forumب�سوي�رسا يف  .522008/1/23ويف  2010/6/18قامت الإدارة
الأمريكية بالإعالن عن ا�ست�شارات لإيجاد خمرج للو�ضع يف غزة ،يرتكز على حتديد
�أ�س�س تقنية “لتخفيف” احل�صار عن غزة ،و�إيجاد �آلية ذات غطاء دويل ملراقبة املعابر،
و�إبقاء نوع من احل�صار البحري على القطاع ،يف �شكل ي�ضمن �أمن “�إ�رسائيل” ومينع
حما�س من حتقيق مكا�سب �سيا�سية من الأزمة.53
�أما االحتاد الأوروبي ،الذي كان عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف اتفاقية املعابر بني ال�سلطة
الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” ،حيث كان ا�ستمرار عمل بعثة املراقبة التابعة لالحتاد الأوروبي
�رشط ًا �أ�سا�سي ًا لعمل معابر قطاع غزة ،54فقد ان�سجمت مواقف البعثة الأوروبية مع
املوقف الأوروبي من قيادة حما�س للحكومة الفل�سطينية ،حيث كان قيام نواب
ووزراء من حما�س بنقل �أموال عرب معرب رفح كفي ً
ال ب�إثارة املراقبني الأوروبيني ،ودفعهم
للتلويح ب�إغالق املعرب .55ويف � 2006/6/21أعلن الفريق الأوروبي عن وقف العمل يف

معرب رفح ب�شكل مفاجئ.56
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وبعد �إعالن “�إ�رسائيل” قطاع غزة “كيان ًا معادي ًا” دعا من�سق ال�سيا�سة اخلارجية

يف االحتاد الأوروبي خافيري �سوالنا �“ Javier Solanaإ�رسائيل” �إىل �إعادة النظر يف
قرارها ،57وطالبت نائبة رئي�س الربملان الأوروبي لويزا مورغانتيني Luisa Morgantini

يف  ،2008/4/18بفتح معابر قطاع غزة.58

ويف � ،2010/6/17صوت �أع�ضاء الربملان الأوروبي يف بروك�سل ،على م�رشوع

قرار يعترب قيام �أطراف املجتمع الدويل بت�أمني بعثات ملراقبة املعابر امل�ؤدية �إىل قطاع
غزة� ،أمراً من �ش�أنه الرد على خماوف “�إ�رسائيل” الأمنية .وت�ضمن القرار الدعوة �إىل
�أن تت�ضمن املهام الدولية ملراقبة احلدود �إعادة تفعيل بعثة االحتاد الأوروبي للم�ساعدة
احلدودية يف رفح ،مع �رضورة فتح املعابر امل�ؤدية �إىل قطاع غزة ب�شكل مبا�رش ،والعمل

من �أجل �إنهاء ح�صار قطاع غزة.59
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ثاني ًا :قوافل ك�سر احل�صار الربية (معرب رفح)
منذ بدء احل�صار على قطاع غزة بعد فوز حركة حما�س باالنتخابات الت�رشيعية
التي جرت يف � 2006/1/25أر�سلت العديد من الدول العربية قوافل م�ساعدات لإغاثة
ال�شعب الفل�سطيني املحا�رص ،ومع ت�شديد �إجراءات احل�صار يف منت�صف �سنة ،2007
عقب �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة� ،أخذت القوافل منح ًا غري الذي �سلكته
�سابق ًا؛ حيث تبنت جمموعات دولية العمل على رفع احل�صار عن القطاع ،من خالل
�إر�سال قوافل م�ساعدات عن طريق الرب والبحر ...ومنعت ال�سلطات امل�رصية مرور
العديد من قوافل امل�ساعدات الربية من الدخول �إىل قطاع غزة� ،أو عرقلة مرورها...
ونحاول يف يلي احلديث عن �أبرز القوافل التي حاولت الو�صول �إىل قطاع غزة.
قافلة “�رشيان احلياة  :”1انطلقت قافلة “�رشيان احلياة  ،”1التي نظمتها منظمة
“حتيا فل�سطني” الأوروبية ،من �أمام جمل�س العموم الربيطاين يف لندن بقيادة النائب
الربيطاين جورج جاالوي  George Gallowayيف  ،2009/2/14وانتقلت من �أوروبا
عرب فرن�سا و�إ�سبانيا ،فم�ضيق جبل طارق و�صو ًال �إىل املغرب ،فاجلزائر ،وتون�س وليبيا
وم�رص حتى معرب رفح و�صو ًال �إىل قطاع غ ّزة.60
�ضمت القافلة �أكرث من � 110شاحنات و�سيارات حمملة بامل�ساعدات و300

مت�ضامن ًا .61رف�ضت ال�سلطات امل�رصية دخول القافلة �إىل قطاع غزة عرب معرب رفح
احلدودي با�ستثناء � 20شاحنة �صغرية حمملة بالأدوية ،وطلبت حتويلهم �إىل معرب العوجة
الذي ت�سيطر عليه “�إ�رسائيل” .و�سمحت ال�سلطات امل�رصية جلاالوي بدخول �أرا�ضيها
عرب مطار القاهرة� ،إثر رفع ا�سمه م�ؤقت ًا من قوائم املمنوعني من دخول البالد .62وقال
جاالوي عند و�صوله �إىل قطاع غزة ،يف �“ :2009/3/9إنهم جا�ؤوا �إىل غزة لك�رس
احل�صار املفرو�ض عليها” ،م�ؤكداً �أن �إ�سماعيل هنية هو املمثل ال�رشعي لل�شعب
الفل�سطيني.63
و�سلم جاالوي لإ�سماعيل هنية � 25ألف جنيه �إ�سرتليني نقداً (حوايل � 35ألف

دوالر �أمريكي) يف � ،2009/3/10إ�ضافة �إىل ع�رشات ال�شاحنات املحملة بامل�ساعدات،
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و�أ�ضاف قائ ً
ال“ :نهب مائة �سيارة وكل ما فيها ...نهديها حلكومة فل�سطني املنتخبة”،
و�أعلن عن هبة بقيمة مليوين جنيه ا�سرتليني (حوايل  2.76مليون دوالر �أمريكي) من
جمعية خريية مقرها بريطانيا لبناء مدار�س يف قطاع غزة ،وقال�“ :أقول للحكومات
الربيطانية والأوروبية� ،إذا �أردمت �إحالتي على حمكمة� ،أعدكم ب�أنكم لن جتدوا �أي هيئة
حملفني تدينني �سيدينونكم �أنتم ...لأنكم حتا�رصون فل�سطني”.64
وقام �إ�سماعيل هنية ،يف  ،2009/3/11با�ستقبال الوفد يف منزله مبدينة غزة ،وذلك
قبل �ساعات من مغادرتهم غزة ،وعرب هنية جلاالوي عن �شكره ل�شخ�صه ،وللقافلة
الإن�سانية على ما قدموه من دعم معنوي و�سيا�سي ومادي لل�شعب الفل�سطيني .وقدم
هنيه جلاالوي والوفد املرافق له العديد من الهدايا التذكارية مبا فيها جواز ال�سفر اخلا�ص
برئي�س الوزراء ،كهدية رمزية ،تعبرياً عن تقديره العميق لوقوفه �إىل جانب ال�شعب

الفل�سطيني وق�ضاياه.65
القافلة الليبية “حتيا فل�سطني” :دخلت �إىل قطاع غزة يف � ،2009/3/8أح�رضت معها
� 124شاحنة غذائية وطبية مل�ساعدة و�إغاثة الأ�رس املت�رضرة واملنكوبة وامل�رشدة جراء
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة نهاية  .662008وقد �أ�شاد ال�سفري الفل�سطيني با�سم
الأغا يف العا�صمة الليبية طرابل�س بروح امل�س�ؤولية التي يتمتع بها الليبيون جتاه الق�ضية
الفل�سطينية ،و�أكد يف ت�رصيحات جلريدة “ليبيا اليوم” التن�سيق مع م�ؤ�س�سة القذايف
العاملية ،التي ترعى قافلة “حتيا فل�سطني” ،يف �أثناء مرورها عرب الأرا�ضي الليبية.67
قافلة “�رشيان احلياة  :”2انطلقت قافلة “�رشيان احلياة  ”2يف  ،2009/7/4من مدينة
نيويورك باجتاه قطاع غزة ،حمملة مبعدات طبية و�أدوية و�ضمت �أكرث من  200مت�ضامن
�أمريكي ،68و�أكرث من � 50سيارة بني حافلة و�شاحنة احتوت على مواد طبية و�إعانات،
وتر�أ�س القافلة ع�ضو جمل�س العموم الربيطاين جورج جاالوي .69وبعد تعطيلها ثالثة
�أيام� ،سمحت ال�سلطات امل�رصية للقافلة الأمريكية ،باالنطالق من القاهرة والتوجه
مبا�رشة �إىل معرب رفح لدخول قطاع غزة ،وا�شرتطت ال�سلطات امل�رصية على م�س�ؤويل
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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القافلة �أن تتم الرحلة ذهاب ًا و�إياب ًا يف مدة ال تزيد على � 24ساعة من �ساعة االنطالق من
القاهرة .70وكانت ال�سلطات امل�رصية بررت �أمر املنع ب�أن القافلة مل ت�ستكمل الأوراق
القانونية الالزمة .71ودخلت القافلة قطاع غزة من معرب رفح يف .722009/7/15
وقال رئي�س احلكومة يف غزة �إ�سماعيل هنية ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقده برفقة
�أع�ضاء قافلة “�رشيان احلياة  ،”2كان من �ضمنهم حاخامات يهود يعار�ضون احل�صار
املفرو�ض على غزة�“ :إن �أمثال ه�ؤالء احلاخامات الكرام الذين عربوا عن رف�ضهم
للح�صار والعدوان واجلرائم ..لي�س �أمامنا �إال �أن نحرتم هذه التوجهات ونقدر هذه
الثقافة” .و�أ�ضاف�“ :إن قافلة �رشيان احلياة  2ت�ؤكد على �أن ال�شعب الأمريكي بد�أ يعرب
عن غ�ضبه ورف�ض دعم بالده لالحتالل الإ�رسائيلي”.73
وانتقد احلاخام اليهودي الأمريكي الذي كان �ضمن القافلة ديفيد وايز
 ،David Wiseرئي�س “حركة يهود �ضد ال�صهيونية” الأمريكية� ،سيا�سة جي�ش
االحتالل الإ�رسائيلي مع الفل�سطينيني ،وقال �إنهم �صهاينة ولي�سوا يهوداً ،لأنهم
يخرقون كل القيم الإن�سانية التي تقرها التوراة ،وقال“ :لن نقبل �أن ت�رسق الدولة
ال�صهيونية �أر�ض الفل�سطينيني بزعم �أنها لليهود ،وتت�سرت خلف اليهودية لتفعل ما
تريد” ،ودعا الرئي�س امل�رصي لأن يفتح معرب رفح �أمام الفل�سطينيني والقوافل ،حتى ال
يكون م�شارك ًا يف احل�صار.74
وذكر جاالوي �إىل �أن القافلة واجهت بع�ض العقبات يف م�رص ،كما حاول اللوبي
املواىل لـ“�إ�رسائيل” يف الواليات املتحدة منع انطالق القافلة ،حيث قدموا ثالثة طلبات
للنائب العام الأمريكي ،لكي مينع القافلة ،غري �أن طلباتهم قوبلت بالرف�ض ،وقال
جاالوي�“ :أنا ال �أنحاز حلركة حما�س ف�أنا مل �أكن يوم ًا من م�ؤيديها ،ولكنني �أ�ؤيد
الدميوقراطية التي �أو�صلتها للحكم ،ولو مت منحى �صوت ًا يف االنتخابات الفل�سطينية،
ف�س�أمنحه ملروان الربغوثي ،لأنني �أراه قادراً على التقريب بني الإ�سالميني والقوميني”.75
قافلة “�رشيان احلياة  :”3انطلقت قافلة “�رشيان احلياة  ”3يف  2009/12/6من

العا�صمة الربيطانية لندن ،تر�أ�س القافلة جورج جاالوي .و�أ�شار املتحدث با�سم
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املنتدى الفل�سطيني يف بريطانيا �أحمد الرتك �إىل �أن القافلة ت�أتي يف �سياق الت�ضامن
الدويل مع غزة ،يف الذكرى ال�سنوية الأوىل للحرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة ،وقال:
“لقد انطلقت القافلة من و�سط لندن م�شكلة من � 75سيارة حمملة بالأدوية وامل�ساعدات
الطبية ،ومن �ضمنها � 15سيارة �إ�سعاف مع � 15سائق ًا للتذكري ب�شهداء الإ�سعاف الذين

�سقطوا يف احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة العام املا�ضي”.76
ولدى و�صول القافلة �إىل تركيا قادمة من اليونان يف  ،2009/12/20بعد مرورها

بفرن�سا و�إيطاليا ،ان�ضم �إليها  140مت�ضامن ًا تركي ًا بالإ�ضافة �إىل � 65سيارة و�شاحنة،
حمملة بامل�ساعدات الطبية والإن�سانية ،مقدمة من هيئة الإغاثة والتنمية الرتكية ،بح�سب
بيان للجنة احلكومية لك�رس احل�صار التابعة للحكومة يف غزة ،وعربت القافلة �إىل
الأرا�ضي ال�سورية يف  ،772009/12/20حيث ا�ستقبلتها حركة حما�س باحتفال نظمته
لهذه املنا�سبة يف  ،2009/12/22ورحب مو�سى �أبو مرزوق ،نائب رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلما�س ،ب�أع�ضاء القافلة ،و�أعرب عن �أمله يف �أن ت�صل “�رشيان احلياة � ”3إىل
قطاع غزة املحا�رص .وقال خماطب ًا �أع�ضاء الوفد�“ :إنكم �أ�صحاب ال�ضمري بعد �أن مات
�ضمري �أمريكا واحلكومات التي وقفت مع العدوان على غزة ،فنه�ضتم لتكونوا يف
املقدمة بد ًال ممن وقفوا مع العدوان” .و�أ�ضاف قائ ً
ال“ :لقد جتاوزمت الكثري من ال�صعاب

واحلواجز مروراً �إىل غزة التي حو�رصت لي�س جغرافي ًا فقط و�إمنا �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا

لتحمل هذه امل�صاعب حتى ترفعوا �آخر احلواجز وهو
والعدوان م�ستمر� ،شكراً لكم
ّ
اجلدار الفوالذي بني غزة وم�رص ال�شقيقة”.78

ثم و�صلت �إىل الأردن ،يف  2009/12/22حيث القت ا�ستقبا ًال �شعبي ًا ور�سمي ًا
�شارك فيه املئات من النقابيني واحلزبيني وممثلي منظمات املجتمع املدين وهيئات العمل
التطوعي ،ومثل �سمري الرفاعي ،رئي�س الوزراء الأردين� ،أحمد العميان ،رئي�س الهيئة
اخلريية الها�شمية العاملية للإغاثة ،خالل ا�ستقبال القافلة ،79وقال نقابيون �أردنيون:
“�إن القافلة مت اعرتا�ضها على م�شارف العا�صمة عمان ،ومنعت من الدخول �إىل جممع
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

20

قوافل ك�رس احل�صار عن قطاع غزة

النقابات املهنية حيث كان من املتوقع �أن تخيم يف حميط املجمع ملدة يومني” .وبررت

ال�سلطات منع دخول القافلة �إىل عمان ،بعدم وجود م�ساحة كافية لل�سيارات املرافقة.80
وقال املتحدث الر�سمي با�سم حركة ناطوري كارتا  Neturei Kartaالعاملية

احلاخام الأمريكي ي�سريوىل دوفيد وايز � ،Yisroel Dovid Weissإن م�شاركة احلركة

يف القافلة جاءت لدعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام وقطاع غزة ب�شكل
خا�ص .و�أ�ضاف قائ ً
ال“ :من واجبنا �أن نزور قطاع غزة لن�شد على �أيدي �أهله ال�صامدين،
ولنبكي معهم ،ونعتذر لهم ،ب�سبب اخلطايا التي مور�ست �ضدهم با�سم اليهودية ،وهي

بريئة من كل هذه اجلرائم ،التي ترتكب با�سمها جتاه ال�شعب الفل�سطيني”.81

وبخالف البلدان التي مرت عربها قافلة “�رشيان احلياة ”3؛ حيث مل تواجه �أي
�إ�شكاالت �أو عوائق تذكر ،كان الأمر خمتلف ًا عند ا�ستعدادها لدخول الأرا�ضي امل�رصية
بحراً عن طريق ميناء نويبع امل�رصي بعد انطالقها من ميناء العقبة الأردين ،فقفد منعت

ال�سلطات امل�رصية القافلة من دخول �أرا�ضيها؛ وقالت م�صادر �أمنية م�رصية معللة
ال�سبب� ،إن خط �سري القافلة من ميناء نويبع �إىل معرب رفح براً ي�شكل عبئ ًا �أمني ًا كبرياً،
ويحتاج �إىل �أعداد كبرية من رجال الأمن لت�أمني و�صولها �إىل املعرب .و�أ�شار املتحدث

الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية امل�رصية ح�سام زكي �أن احلكومة امل�رصية ترحب مبرور
القافلة �إىل قطاع غزة� ،رشيطة دخولها عرب ميناء العري�ش الذي مت تخ�صي�صه ال�ستقبال

قوافل الإغاثة ،82و�شدد على �أن “امل�ساعي �إىل �إدخالها عرب �أي ميناء م�رصي �آخر غري
جمدية” .83كما هدد وزير خارجية م�رص �أحمد �أبو الغيط يف  ،2009/12/26بعدم

�إدخال القافلة �إىل قطاع غزة “مهما كانت ال�ضغوط” �إذا مل ت�صل �إىل ميناء العري�ش قبل
 ،2010/1/3وهو اليوم املحدد لفتح معرب رفح ،والذي �سيتم �إغالقه يف .842010/1/6

واتهم القائمني على القافلة ب�أنهم ميار�سون “لعبة رخي�صة” على م�رص.85

وطالبت جلنة ك�رس احل�صار التابعة للحكومة يف غزة ال�سلطات امل�رصية بت�سهيل

دخول القافلة �إىل غزة عرب معرب رفح .86ودعت النقابات املهنية الأردنية احلكومة امل�رصية
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�إىل “تبيي�ض �صفحتها” �أمام اجلماهري العربية ،وطالب رئي�س جمل�س النقباء ،احلكومة
امل�رصية بالتوقف عن املراهنة على الدعم الأمريكي وال�صهيوين لها ،وااللتفاف حول
�شعبها امل�رصي خا�صة ،وال�شعب العربي عامة ،الذي ي�ساند قافلة “�رشيان احلياة ،”3
و�أ�شقاءه يف قطاع غزة املحا�رص.87
من جهتها ،ا�ستنكرت جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص منع ال�سلطات امل�رصية
للقافلة ،مبدية ا�ستغرابها من موقف احلكومة امل�رصية ،داعية ال�شعب امل�رصي �إىل القيام
بدوره ،وال�ضغط على حكومته لإنقاذها من هذه الورطة ،لأن منع و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية يتناق�ض مع مواقف م�رص املنا�رصة لفل�سطني و�أهلها.88
ويف  2009/12/26وجه حتالف دويل من منظمات غري حكومية نداء �إىل الرئي�س
ح�سني مبارك وقرينته �سوزان نا�شدهما فيه ال�سماح للقافلة بعبور الأرا�ضي امل�رصية �إىل
قطاع غزة .و�أكد املنظمون �أن نحو  1,400نا�شط من  43دولة بد�أوا يف الو�صول �إىل
القاهرة للم�شاركة يف م�سرية “احلرية لغزة” ،و�أنهم مل يح�صلوا على موافقة ال�سلطات
امل�رصية للعبور من معرب رفح �إىل قطاع غزة .89وهدد املت�ضامنون املرافقون لقافلة
“�رشيان احلياة  ”3بالإ�رضاب عن الطعام ،حتى يتم دخول القافلة الأرا�ضي امل�رصية عرب
طريق العقبة  -نويبع.90

وب�سبب املوقف امل�رصي الراف�ض لدخول القافلة من ميناء نويبع ،قرر القائمون
على القافلة العودة �إىل �سورية ،واالنطالق من ميناء الالذقية باجتاه ميناء العري�ش،91
ومت حتميل �سيارات القافلة على �سفينة تركية انطلقت يف  ،2009/1/2فيما نُقل
امل�شاركون يف القافلة عن طريق اجلو �إىل العري�ش .92وبعد و�صول القافلة �إىل العري�ش
وقعت ا�شتباكات بني �أجهزة الأمن امل�رصية وعدد من �أع�ضاء القافلة ،و�رصح زاهر
البرياوي ،الناطق الإعالمي با�سم القافلة� ،أن ال�سلطات الأمنية امل�رصية ا�ستخدمت
مع �أع�ضاء القافلة ،البالغ عددهم � 460شخ�ص ًا جا�ؤوا من  17دولة عربية و�أجنبية،

“القوة املفرطة” ،مما �أدى �إىل �إ�صابة �ستة �أ�شخا�ص ،واتهم ال�سلطات امل�رصية بارتكاب
“مذبحة” بحق املت�ضامنني الدوليني.93
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وهدد رئي�س اللجنة اخلارجية يف جمل�س النواب الرتكي رئي�س الوفد الرتكي يف

القافلة بحرق القافلة �إذا مل ت�سمح م�رص بدخول كافة ال�سيارات اىل رفح ،وكانت
ال�سلطات م�رص منعت عدداً من ال�سيارات من الدخول عرب �أرا�ضيها �إىل رفح بحجة
�أنها ال حتمل م�ساعدات.94

ويف  2009/1/6دخلت قافلة “�رشيان احلياة � ”3إىل قطاع غزة من معرب رفح ،ومل
ت�سمح ال�سلطات امل�رصية �إال ب�إدخال  158مركبة .95وتدارك ًا لتداعيات التوتر احلا�صل،
دعا رئي�س احلكومة يف غزة �إ�سماعيل هنية ،القيادة امل�رصية �إىل لقاء عاجل ومبا�رش

ملناق�شة “الأو�ضاع القائمة” و“ق�ضية اجلدار الفوالذي”؛ وقال هنية خالل حفل تكرمي
ملت�ضامني قافلة “�رشيان احلياة �“ :”3إن الكثري من الر�سميني يف م�رص هم مع فل�سطني

والقد�س وغزة وهم �ضد احل�صار” ،و�أكد هنية �أن غزة هي التي تدافع عن الدول العربية
والإ�سالمية وحتافظ على �أمنها وخا�صة �أمن م�رص ،م�شدداً على �أن الذي يهدد �أمن

املنطقة ب�أ�رسها هي الدولة العربية .وك�شف هنية عن �أن احلكومة الفل�سطينية �ستفتتح
�شارع ًا رئي�سي ًا يف غزة وت�سميه “�رشيان احلياة” تكرمي ًا ملت�ضامني القافلة.96
وعاهد جورج جاالوي ال�شعب الفل�سطيني� ،أن يبقى يقاتل طاملا بقي حي ًا ليغري
قرار وعد بلفور ،م�ؤكداً �أن �أع�ضاء قافلته هم من ي�ساهمون يف كتابة التاريخ و�صناعة
املجد والتحرير .و�شدد على �أن بناء “جدار العار” بني م�رص وغزة ال ميكن �أن يتوقف

من دون حتد و“�أنا �س�أحتدى هذا اجلدار”.97

وقال نائب رئي�س قافلة “�رشيان احلياة  ”3حممد �صواحلة“ :جئنا لفل�سطني لن�أخذ
منها ال لنعطيها ...نحن مل نقدم �شيئ ًا يليق بغزة” .و�أكد على �أنه لو �أن�صف العرب غزة
�ضد امل�رشوع
لرفعوها و�أهلها على �أكفهم ،مو�ضح ًا �أن القطاع هو مقدمة ور�أ�س رمح ّ

الإ�رسائيلي يف املنطقة.98

ويف � 2010/1/7سلم القائمون على القافلة �إىل م�ؤ�س�سات �صحية وخريية و�إغاثية

يف قطاع غزة �سيارات الإ�سعاف وال�شحن واحلافالت ال�صغرية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
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الأجهزة الطبية للم�صابني ،وعربات للمقعدين الذين فقدوا �أطرافهم خالل العدوان
الإ�رسائيلي على غزة.99

ويف  2010/1/8غادر �أع�ضاء قافلة “�رشيان احلياة  ”3قطاع غزة .ومل مت�ض �سوى

دقائق معدودة على مغادرة جورج جاالوي الأرا�ضي امل�رصية يف طريقه �إىل لندن،
حتى �أ�صدرت اخلارجية امل�رصية بيان ًا تعتربه “�شخ�ص ًا غري مرغوب فيه” ،وهو ما يعني
ح�سب الأعراف الدبلوما�سية �أنه غري م�سموح له بدخول م�رص مرة �أخرى .و�أعادت

ال�سلطات امل�رصية �إغالق معرب رفح.100

قافلة “�رشيان احلياة  :”4كانت �ضمن “�أ�سطول احلرية  ”1الذي ا�ستهدفه االحتالل

الإ�رسائيلي يف نهاية �أيار /مايو .2010

قافلة “�أن�صار  ”1الأردنية :يف � 2010/7/5أطلقت النقابات املهنية يف الأردن حملة

جلمع التربعات املادية والعينية من �أجل �إر�سالها �ضمن قافلة “�أن�صار � ”1إىل قطاع

غزة ،101ويف  2010/7/13اجتهت القافلة �إىل ميناء العقبة يف طريقها �إىل قطاع غزة
لإي�صال م�ساعدات �إن�سانية مب�شاركة  150م�شارك ًا ،و� 25سيارة ،وم�ساعدات رمزية
كالأدوية واملعدات وامل�ستهلكات الطبية ومواد البناء .102وقد حظيت بت�سهيالت من

احلكومة الأردنية ،متثلت مبرافقة دوريات من الأمن لها ،عملت على ت�سهيل و�صولها
103
عمان يف ،2010/7/19
مليناء العقبة على البحر الأحمر  .وقررت القافلة العودة �إىل ّ

بعد تعرث جهود مرورها عرب الأرا�ضي امل�رصية �إىل قطاع غزة .104ونفذ وفد “�أن�صار ”1

يف مدينة العقبة ،اعت�صامني منف�صلني ،وذلك لالحتجاج على منع �سفر الوفد �إىل ميناء
نويبع امل�رصي .105ويف بداية �شهر �آذار /مار�س � 2011أعلنت جلنة �رشيان احلياة الأردنية

عن �إطالق قافلة “�أن�صار  ”2عرب ميناء العقبة الأردين ونويبع امل�رصي ،وذلك بعد �سقوط

نظام الرئي�س امل�رصي ال�سابق ح�سني مبارك.106

قافلة “�أميال من االبت�سامات � :”1أعلنت م�ؤ�س�سة “�رشكاء من �أجل ال�سالم والتنمية

للفل�سطينيني يف �أوروبا” بالتعاون مع “اللجنة الدولية لفك احل�صار عن قطاع غزة” يف
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 2009/9/14عن �إطالقها “حملة الت�ضامن مع �أطفال غزة” ،ت�ضم  110حافالت حتمل
معدات وم�ستلزمات طبية وتعليمية وم�ساعدات �إن�سانية وترفيهية موجهة لأطفال
قطاع غزة .وبينت امل�ؤ�س�سة يف بيان لها �أن هدف احلملة هو “حماولة لر�سم الب�سمة
من جديد على وجوه �أطفال القطاع املحا�رص ،وم�ساعدة طلبة املدار�س على امل�ضي يف
طريقهم التعليمي ،والإ�سهام يف �إعادة الأمل �إىل نفو�س مئات املر�ضى الذي يرقدون يف
امل�ست�شفيات يف ظل النق�ص ال�شديد لع�رشات الأ�صناف من الأدوية”.107
و ّمت �إر�سال م�ساعدات قافلة “�أميال من االبت�سامات  ”1على دفعتني ،ففي
� ،2009/9/19أعلن منظمو احلملة عن متكنها من �شحن الدفعة الأوىل من امل�ساعدات
والطبية لأطفال غزة من ميناء هامبورغ الأملاين �إىل ميناء بور�سعيد امل�رصي
الإن�سانية
ّ
متهيداً لنقلها �إىل القطاع .و�أو�ضحت احلملة� ،أن الدفعة الأوىل ت�ضمن  40با�ص ًا،
ومائتي عربة كهربائية متحركة .ويف � 2009/9/28أر�سلت احلملة الدفعة الثانية،
واملكونة من � 60سيارة �إ�سعاف خا�صة باملعاقني ،و 75كر�سي كهربائي متحرك
للمعاقني� ،إ�ضافة �إىل كمية من الأدوية واملعدات الطبية املختلفة .108وبذلك تكون
قافلة �أميال من االبت�سامات ت�ضم  58حاوية تت�ضمن � 110سيارة لنقل املعاقني ،وحتتوي
 275كر�سي ًا متحرك ًا كهربائي ًا و�أدوية و�أجهزة حا�سوب �إىل املدار�س املت�رضرة من
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �أواخر �سنة  .2008ويف  ،2009/11/3بد�أت
يف ميناء بور�سعيد امل�رصي عملية نقل حمتويات قافلة �أميال من االبت�سامات �إىل باخرتي
ال�شحن اللتني مت التعاقد معهما لنقل املعدات الطبية والتعليمية وحافالت القافلة من
ميناء بور�سعيد �إىل العري�ش بغية �إدخالها لقطاع غزة.109
ويف  ،2009/11/12و�صلت قافلة “�أميال من االبت�سامات � ”1إىل قطاع غزة عن
طريق معرب رفح الربي بعد انتظار طال �أكرث من �شهر يف م�رص .110ويف 2009/11/14
غادر وفد قافلة “�أميال من االبت�سامات  ”1قطاع غزة.111
قافلة “القد�س  ”4الليبية :يف  2010/8/2دخلت قافلة امل�ساعدات الليبية “قد�س � ”4إىل

مدينةالعري�ش امل�رصية ،وت�ضم  1,100طن من امل�ساعدات الغذائية والطبيةوالإن�سانية،
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تنقلها ع�رشات ال�شاحنات ،متهيداً لعبورها �إىل قطاع غزة عرب مينائي العوجة ورفح112.

وكانت قافلة “قد�س  ”4قد حظيت با�ستقبال �شعبي حافل ،خالل مرورها مبدينة
�أجدابيا الليبية ،حيث قام �أهايل املدينة بالتربع للمحا�رصين يف القطاع ببع�ض ال�سلع

الغذائية واملبالغ املالية.113

قافلة “�أميال من االبت�سامات � :”2أعلنت م�ؤ�س�سة “�رشكاء من �أجل ال�سالم والتنمية

للفل�سطينيني يف �أوروبا” يف  ،2010/7/14عن بدء ا�ستعداداتها لالنطالق بقافلة “�أميال
من االبت�سامات  ”2جتاه قطاع غزة ،بالتعاون مع “اللجنة الدولية لك�رس ح�صار غزة
ون�رصة فل�سطني” ،و“احلملة الدولية للت�ضامن مع �أطفال غزة” ،ووكالة الأونروا،

واالحتاد الدويل جلمعيات الهالل وال�صليب الأحمر يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا؛ معلنة يف الوقت نف�سه عن فتح باب الدعم والتربع �أمام امل�ؤ�س�سات واجلمعيات

اخلريية الراغبة يف امل�ساهمة بدعم القافلة.

و�أعلنت احلملة عن �أن القافلة �ستحمل على متنها العديد من املعدات الطبية من بينها،

�سكوترات لذوي االحتياجات اخلا�صة  ،paramedicalوحوا�ضن �أطفال ،Incubators

وحماالت للجرحى متعددة الأ�شكال والأ�صناف  ،ambulance carriersودفعة ثانية

من �سيارات املعاقني  ،scoters special needsو�صناديق �إ�سعاف �أويل؛ لال�ستخدام
يف املنازل واملراكز التجارية والعيادات الطبية ،و�أجهزة طبية و�أدوية مفقودة يحتاجها

القطاع ال�صحي يف غزة ،وذلك بكلفة �إجمالية تقدر بنحو مليوين دوالر.114

دخلت قافلة “�أميال من االبت�سامات � ”2إىل قطاع غزة عرب معرب رفح يف ،2010/8/9

وبلغت قيمة امل�ساعدات التي حتملها القافلة نحو مليون يورو ( 1.33مليون دوالر)،
وبلغ عدد املت�ضامنني الذين تقلهم  41مت�ضامن ًا من جن�سيات خمتلفة.
قافلة “�رشيان احلياة  :”5انطلقت “قافلة �رشيان احلياة  ”5من لندن يف ،2010/9/18

من �أمام الربملان الربيطاين بقيادة جورج جاالوي ،115حاملة م�ستلزمات طبية �رضورية

ولوازم تعليمية و�سيارات �إ�سعاف .و�شارك يف القافلة التي تنظمها م�ؤ�س�سة “حتيا
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فل�سطني” الربيطانية ،وفود دولية و�صلت من �أ�سرتاليا ونيوزيلندا وماليزيا وكندا
والواليات املتحدة .وقد �ضم الوفد النيوزيلندي �ست �شخ�صيات متثل عدداً من
منظمات الت�ضامن النيوزيلندية مع ال�شعب الفل�سطيني ،ووفداً �أ�سرتالي ًا و 14م�شارك ًا
من ماليزيا قاموا ب�رشاء حافالت معب�أة بامل�ساعدات الطبية والإن�سانية ي�ستقل كل
حافلة �شخ�صان .وت�ألفت القافلة من � 40شاحنة يقودها  80مت�ضامن ًا ،وعدد من ممثلي
امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية الت�ضامنية.116
و�صلت القافلة �إىل تركيا يف  ،1172010/9/27ثم دخلت الأرا�ضي ال�سورية يف
 ،1182010/10/3وخاطب خالد م�شعل �أع�ضاء القافلة قائ ً
ال� :إن احل�صار على قطاع
غزة “انتهى �سيا�سي ًا و�أخالقي ًا ،ومل يبق �إال �أن ينتهي عملي ًا على �أيديكم” ،م�ؤكداً �أن
معركة ك�رس احل�صار معركة ناجحة ورابحة.119
وبينما كانت القافلة متواجدة على الأر�ضي ال�سورية ان�ضم �إليها � 40سيارة جزائرية،
و 53من الأردن ودول امل�رشق العربي ،حتى و�صل عدد املركبات امل�شاركة يف القافلة
 137مركبة .120ويف � 2010/10/13سمحت ال�سلطات امل�رصية بدخول القافلة عرب
ميناء العري�ش.121
دخلت قافلة “�رشيان احلياة  ”5قطاع غزة عرب معرب رفح يف  2010/10/22دون
�إ�شكاالت تذكر .وقال الناطق با�سم القافلة زاهر برياوي �إن ال�سلطات امل�رصية �سمحت
بدخول نحو  342مت�ضامن ًا �إىل قطاع غزة ،وذكر �أن املت�ضامنني جا�ؤوا “من 30
دولة” .122ورحب رئي�س احلكومة يف غزة �إ�سماعيل هنية بو�صول القافلة �إىل قطاع
غزة ،ور�أى �أن و�صول القافلة مبا حتمل من م�ساعدات ومت�ضامنني من  30دولة �أوروبية
وعربية يعد خطوة قوية على طريق �إنهاء ح�صار غزة ب�شكل كامل ،م�شدداً على �أن
و�صول القافلة يعد �رضبة قوية يف جدار احل�صار الظامل املفرو�ض على قطاع غزة،
داعي ًا يف الوقت نف�سه �إىل تكثيف ت�سيري قوافل امل�ساعدات الربية والبحرية وحتى
اجلوية لقطاع غزة حتى يتم �إنهاء احل�صار وك�رسه ورفع الظلم التاريخي عن ال�شعب
الفل�سطيني.123
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ومنعت ال�سلطات امل�رصية من�سق القافلة جورج جاالوي من دخول م�رص وبالتايل
مل ي�شارك مع وفد “�رشيان احلياة  ،”5وقال ال�سفري ح�سام زكي املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية امل�رصية �إن جاالوي مدرج على قوائم املمنوعني من دخول البالد .ولن
ي�سمح له حتت �أي ظرف ب�أن تط أ� قدماه الأرا�ضي امل�رصية ،124وقال رئي�س القافلة كيفن
اوفيندون � :Kevin Ovendenإن “قرار ال�سلطات امل�رصية منع جاالوي و� 17آخرين
من امل�شاركة يف القافلة كان �أمراً م�ؤ�سف ًا وحمزن ًا وقراراً خاطئ ًا” .و�أ�شار اوفيندون �إىل
�أن “بع�ض امل�ساعدات التي ُ�أدخلت كانت بناء على طلب بع�ض امل�ؤ�س�سات ك�أدوية
ال�رسطان وغريها.125”.
ويف  2010/10/23غادر �أع�ضاء قافلة “�رشيان احلياة” قطاع غزة ،وقال

كيفن اوفيندون خالل م�ؤمتر �صحايف عقده قبل املغادرة �إن املنظمني بد�أوا يف الإعداد
النطالق قافلة “�رشيان احلياة � ”6إىل غزة.126

قافلة “طريق الأمل” الأوروبية :انطلقت من لندن يف  2010/10/10ودخلت �إىل
قطاع غزة يف  ،1272010/11/25وكانت ت�ضم  37مت�ضامن ًا من بريطانيا و�إيرلندا

وفرن�سا و�إ�سبانيا ونيوزيلندا والأرجنتني� ،إىل جانب � 30سيارة �إ�سعاف� ،إ�ضافة �إىل  95طن ًا
من امل�ساعدات والأدوية واملواد التعليمية.128

ا�ستقبل �إ�سماعيل هنية ،رئي�س احلكومة يف غزة ،يف  2010/11/27مت�ضامني قافلة
طريق الأمل الأوروبية� ،شاكراً با�سم حكومته وال�شعب الفل�سطيني كل املت�ضامنني

الذين �صمموا على الدخول �إىل غزة وك�رس احل�صار ،وجنحوا يف ذلك .وقال هنية
خالل اللقاء“ :جمرد و�صولكم �إىل غزة ي�ؤكد بر�سائل ثابتة قاطعة �أن العامل ال ميكن �أن
يقبل بالظلم واحل�صار على ال�شعب الفل�سطيني و�أن يبقى حمت ً
ال”.129
ومن جهته ،قال رئي�س القافلة كينيث �أوكيف “ ،Kenneth O'Keefeتوا�صلنا مع

جهات ر�سمية خمتلفة و�أهلية حتى نتجنب �أي م�شكلة ،لكن عند دخولنا الدول العربية

واجهتنا م�شاكل لدرجة �أنه منع عدد من �أع�ضاء القافلة �إكمال امل�سرية معنا”� ،شاكراً
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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املغرب واجلزائر ت�سهيلهما مرور القافلة ،و�أ�ضاف قائ ً
ال“ :لكن الأمر اختلف مع م�رص
فبعد �أن و�صلنا �إىل حدودها مع ليبيا منعنا من املرور على �أرا�ضيها مما ا�ضطرنا �أن
ن�ست�أجر �سفينة ليبية بقيمة � 70ألف دوالر ،وهذه �أموال كانت حق لأطفال غزة”.130
قافلة “القد�س  ”5الليبية :يف  ،2011/1/13و�صلت �إىل قطاع غزة عرب معرب رفح
احلدودي ،حمملة بـ  80طن ًا من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية ،131و� 20شاحنة حتمل �ألفي
طن من حليب الأطفال واحتياجات املعاقني واملواد التموينية والبطانيات واخليام.132
وقال نوري بن عثمان ،من�سق “اللجنة الأهلية الدائمة لدعم ال�شعب الفل�سطيني” يف
ليبيا �إن القافلة ُجمعت من فعاليات ليبية ،ومن القيادات ال�شعبية االجتماعية ،...حتت
�إ�رشاف اللجنة العليا للدعم املايل وامل�ساعدات لل�شعب الفل�سطيني.133
و�أكد �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي ،خالل ا�ستقباله مت�ضامني
قافلة “قد�س  ”5يف مقر املجل�س مبدينة غزة� ،أن القافلة جاءت لت�ؤكد وقوف ليبيا
حكومة و�شعب ًا بجانب الفل�سطينيني من �أجل ك�رس احل�صار .134كما ا�ستقبل القيادي يف
حركة حما�س حممود الزهار �أع�ضاء القافلة.135
قافلة “�آ�سيا  :”1انطلقت من العا�صمة الهندية نيودلهي يف  ،2010/12/2ودخلت
�إىل قطاع غزة يف  2011/1/3من معرب رفح ،وكانت ت�ضم مت�ضامنني من  20دولة

�آ�سيوية ،ميثلون  135م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وتقل �أربع �سيارات
�إ�سعاف وثماين �شاحنات حتمل �ألف طن من امل�ساعدات الطبية واملالب�س وحليب
الأطفال ومعدات لذوي االحتياجات اخلا�صة واجلرحى يف قطاع غزة .136وكان عدد
من امل�س�ؤولني الفل�سطينيني يف دم�شق ،وبينهم رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
خالد م�شعل ،قد قاموا يف  2010/12/30بامل�شاركة يف حفل لتكرمي القافلة.137
وقال املت�ضامن الهندي فريوز ميثبورواال  ،Feroze Mithiborwalaرئي�س
قافلة “�آ�سيا ،”1لل�صحفيني عقب و�صوله �إىل قطاع غزة� ،إن الهدف من القافلة “هو
املطالبة بتحرير فل�سطني �أو ًال و�إقامة دولتها امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،والت�ضامن مع
الفل�سطينيني من �أجل فك احل�صار”.138
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و�أكد �إ�سماعيل هنية ،خالل ا�ستقباله �أع�ضاء القافلة يف � ،2011/1/4أن “قافلة �آ�سيا 1

�ش�أنها ك�ش�أن كل القوافل يف الإيجابيات التي تبثها يف روح ال�شعب الفل�سطيني،

تعزز �صمود ال�شعب الفل�سطيني يف وجه االحتالل واحل�صار ،كما �أنها تف�ضح الطبيعة
العدوانية لالحتالل ،كما تخلخل احل�صار وتعمل على �إ�ضعافه” .وقال�“ :إن كان ال بد
من نداء نوجهه فهو نداء با�ستمرار القوافل براً وبحراً ،وب�أي طريقة ممكنة حتى يك�رس
احل�صار”.139
كما رحبت حركة اجلهاد الإ�سالمي بو�صول قافلة “�آ�سيا  ،”1ور�أت �أن “و�صول
القافلة يف هذا التوقيت حيث تت�صاعد االعتداءات ال�صهيونية على �شعبنا و�أر�ضنا
ومقد�ساتنا هو ر�سالة ت�ضامن ور�سالة حتدٍ للتهديدات ال�صهيونية مفادها �أن فل�سطني
والقد�س وغزة لي�ست وحدها”.140
قافلة “�أميال من االبت�سامات � :”3أعلنت م�ؤ�س�سة “�رشكاء من �أجل ال�سالم والتنمية
للفل�سطينيني يف �أوروبا” يف  ،2011/5/15وحتت �شعار “لن�شارك مع ًا يف منح �أطفال
غزة احلياة” ،عن بدء ا�ستعداداتها لالنطالق بقافلة “�أميال من االبت�سامات  ”3جتاه
قطاع غزة حاملة معها الكثري من الأدوية واملعدات الطبية و�سيارات خا�صة باملعاقني،
وذلك بالتعاون مع “اللجنة الدولية لك�رس ح�صار غزة ون�رصة فل�سطني” ،و“احلملة
الدولية للت�ضامن مع �أطفال غزة” ،ووكالة الأونروا ،واالحتاد الدويل جلمعيات الهالل
وال�صليب الأحمر يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وقد �أطلقت احلملة الدولية للت�ضامن مع �أطفال غزة بالتعاون مع ال�صندوق
الفل�سطيني للإغاثة والتنمية (انرتبال) يف  2011/5/16حملة تربعات متكنت من
خاللها من جمع مبلغ  3.5ماليني دوالر ،مت تخ�صي�صها ل�رشاء الأدوية واملعدات الطبية
التي �ستحملها القافلة �إىل قطاع غزة.141
انطلقت القافلة من ميناء فيني�سيا الإيطايل يف � 2011/6/9إىل ميناء الإ�سكندرية
امل�رصي يف طريقها �إىل ميناء العري�ش امل�رصي ،ودخلت �إىل قطاع غزة يف 2011/6/19
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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عن طريق معرب رفح الربي ،و�ضمت � 16سيارة حمملة ب�أدوية خا�صة ومعدات طبية،
بالإ�ضافة �إىل �أربعة �آالف علبة من حليب الأطفال .ورافق القافلة  52فرداً من املت�ضامنني
معها من خمتلف اجلن�سيات الأوروبية.

وقال ع�صام م�صطفى من�سق قافلة “�أميال من االبت�سامات “ :”3نحن جئنا لرن�سم

الب�سمة على وجوه �أطفال غزة املحا�رصين ...ولن�ضمد جرح املر�ضى الذين باتوا بال

�أدوية وعالج منذ �أ�سابيع م�ضت ...جئنا لنقول لهم وجعكم هو وجعنا و�أملكم هو
�أملنا ،ولن يهد أ� لنا بال حتى يتم ك�رس احل�صار بالكامل عن غزة” .وتابع قائ ً
ال“ :هذه
�أول قافلة ت�أتي يف ظل الثورات العربية ويف ظل فتح معرب رفح وبداية ك�رس احل�صار
امل�رضوب على غزة منذ خم�س �سنوات متوا�صلة” .و�أعلن عن التح�ضري لـ“�أميال من

االبت�سامات .142”4

قوافل وم�ساعدات متنوعة :منعت ال�سلطات امل�رصية مرور العديد من قوافل
امل�ساعدات من دخول قطاع غزة ،ومنها منع ال�رشطة امل�رصية يف 2008/9/10
تتكونان من ع�رشة با�صات و�سيارات خا�صة وثالث �شاحنات
لقافلتي م�ساعدات،
ّ
كبرية حمملة بالأدوية واملالب�س وحليب الأطفال ،نظمتها املعار�ضة امل�رصية .و�شارك
يف القافلتني حممود اخل�ضريي رئي�س حملة ك�رس احل�صار على غزة و�أع�ضاء يف جمل�س
ال�شعب امل�رصي و�أع�ضاء يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،ون�شطاء من اجلزائر واليمن
وجنوب �أفريقيا .وقال الناطق با�سم كتلة الإخوان الربملانية النائب حمدي ح�سن،
وهو �أي�ض ًا من�سق حملة ك�رس احل�صار على غزة� ،إن الهدف من القوافل هو “�إبالغ
احلكومة امل�رصية واحلكومات العربية ر�سالة ب�رضورة العمل على رفع احل�صار عن
ال�شعب الفل�سطيني و�إنقاذ �سكان غزة من املجاعة التي يتعر�ضون لها” .143و�أعرب
عن �إدانته لقيام ال�سلطات امل�رصية مبنع مرور احلافالت ،مو�ضح ًا �أن قطاع غزة حما�رص
من قبل م�رص و“�إ�رسائيل” .144و�أعلنت اللجنة التنفيذية للحملة ال�شعبية لك�رس احل�صار
املفرو�ض على قطاع غزة �أنها �سرتفع دعاوى ق�ضائية �ضد امل�س�ؤولني عن منع وفد
احلملة من الو�صول �إىل قطاع غزة.145
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كما �أدان فوزي برهوم املتحدث با�سم حركة حما�س منع القافلة من التقدم �إىل

غزة ،وقال �إن “منع القافلة التي تعتزم �إعالن الت�ضامن مع غزة هو حتد مل�شاعر ال�شعب
الفل�سطيني الذي يعاين احل�صار امل�ستمر يف غزة وحتد مل�شاعر امل�رصيني الذين يريدون

امل�ساعدة”.146

وحتت �شعار “ال�ساد�س من �أكتوبر موعد جديد لرفع احل�صار عن قطاع غزة”،

�أعلن نا�شطون تابعون لـ  16منظمة �أهلية و�أحزاب ونقابات م�رصية عزمهم ت�سيري قافلة،

تعد الثانية من نوعها ،حتمل مواد طبية و�إغاثية باجتاه معرب رفح يف  .1472008/10/6غري
�أن ال�سلطات امل�رصية منعت القافلة من التوجه �إىل غزة ،واعتقلت  30نا�شط ًا م�رصي ًا.
و�أعلن على �إثرها النائب حممد البلتاجي �إلغاء توجه القافلة �إىل غزة .148وقال النائب

حمدي ح�سن �إن منع قافلتني �إغاثيتني من ال�شعب امل�رصي من الو�صول �إىل غزة ،ي�ؤكد
تورط احلكومة امل�رصية يف امل�شاركة يف فر�ض احل�صار على غزة.149

ويف  2008/12/7منعت �أجهزة الأمن امل�رصية قافلة �إغاثية كان يفرت�ض ت�سيريها من

حمافظة اجليزة ،حيث طوقتها ال�رشطة وقوات مكافحة ال�شغب ،وطاردت امل�شاركني

فيها ،واعتقلت ع�رشات منهم.

ويف  2009/3/19دخلت القافلة من �أجل ال�سالم التي يرعاها الكاتب اليهودي

الفرن�سي مارك هالرت  ،Marek Halterمببادرة من امل�ؤمتر الدويل للأئمة واحلاخامات

من �أجل ال�سالم ،وي�شارك فيها حاخامات و�أئمة وكهنة �إىل قطاع غزة عرب معرب بيت
حانون لتوزيع هدايا على الأطفال .وكان �أع�ضاء القافلة قد وزعوا هدايا على �أطفال

م�ستوطنة �سديروت الإ�رسائيلية.150

وا�ستطاعت جلنة الإغاثة الإن�سانية بنقابة الأطباء امل�رصية يف  2009/4/20بالتن�سيق

مع ال�سلطات امل�رصية �إدخال ثالث �شاحنات �أدوية ،و�أجهزة ومعدات طبية .151كما

و�صل �إىل قطاع غزة يف  2009/4/23وفد برملاين ا�سكتلندي ،ي�ضم خم�سة �أع�ضاء،

وينقل �ستة �أطنان من امل�ساعدات الطبية.152
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َّ
ومتكنت جلنة الإغاثة الإن�سانية بنقابة الأطباء امل�رصية من �إدخال � 15شاحنة معونات
غذائية وجتهيزات مدر�سية يف � 2009/7/21إىل قطاع غزة ،بقيمة مليوين جنيه
(حوايل � 333ألف دوالر �أمريكي) عن طريق معرب العوجة.153
كما و�صلت �إىل معرب العوجة دفعة م�ساعدات م�رصية جديدة مقدمة
للفل�سطينيني يف طريقها �إىل قطاع غزة ،ت�ضم � 15شاحنة حتمل نحو � 30ألف
بطانية ،مقدمة من احتاد الأطباء العرب ونقابة �أطباء م�رص والهالل ا لأحمر
امل�رصي �إىل جانب بع�ض الدول العربية  .154ويف � 2010/2/10أطلقت جلنة
الإغاثة والطوارئ باحتاد ا لأطباء العرب �أكرب قا فلة أ� د وية م�رصية �إىل قطاع
غز ة بتكلفة  1 3مليو ن جنيه م�رصي (  2.5مليو ن د والر تقريب ًا) ،155ويف
 2010/2/12دخلت القافلة �إىل القطاع املحا�رص.156
ويف  2011/3/6دخل  12مت�ضامن ًا م�رصي ًا و�أجنبي ًا من “التحالف الدويل لإنهاء
ح�صار غزة” �إىل قطاع غزة عرب معرب رفح .ويعد هذا الوفد الأول بعد زوال حكم

مبارك املتهم نظامه يف امل�شاركة يف ح�صار غزة .وحمل الوفد “كي�س ًا” من الإ�سمنت
معه كداللة رمزية على �رضورة ال�سماح ب�إدخال املواد الغذائية ومواد البناء لإعادة
�إعمار املنازل واملباين التي هدمت من خالل احلرب يف  .2009-2008وكان الهدف
الرئي�سي من الزيارة هو �رضورة فتح معرب رفح الربي ب�شكل كامل وك�رس احل�صار عن
غزة.157
�أبرز امل�ساعدات الر�سمية :يف � 2008/12/26سمحت ال�سلطات الإ�رسائيلية بعبور �أول
قافلة م�ساعدات م�رصية ر�سمية ،مقدمة من الهالل الأحمر امل�رصي ،عرب معرب كرم
�أبو �سامل �إىل قطاع غزة بعد �أن عطلت دخولها خم�سة �أيام .و�ضمت القافلة خم�س

�شاحنات ،حتمل  40طن ًا من الدقيق ،وع�رشة �أطنان من ال�سكر ،و�أجهزة طبية .158كما

ا�ستقبل مطار العري�ش امل�رصي  95طائرة حتمل  1,176طن ًا من امل�ساعدات من الدول
العربية والإ�سالمية ورو�سيا منذ بدء العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف 2008/12/27
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حتى تاريخ  .1592009/1/11وذكرت جريدة الأهرام امل�رصية �أن  3,449طن ًا من
امل�ساعدات الطبية و�صلت �إىل القطاع خالل العدوان.160
وانطلقت من ال�سعودية يف  2009/1/12املرحلة الأوىل من “حملة خادم احلرمني
ال�رشيفني لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني” عرب ج�رس بري لنقل امل�ساعدات العينية لأهايل
قطاع غزة ،حيث �سيرّ ت � 59شاحنة بحمولة  670طن ًا من املواد الغذائية والأدوية
واملعدات الطبية و� 30سيارة �إ�سعاف .وذكر املدير التنفيذي للحملة مبارك �سعيد البكر
�أن احلملة ر�صد لها �أكرث من  63مليون ريال (حوايل  16.8مليون دوالر �أمريكي)،
ي�ستفيد منها � 850ألف �شخ�ص ،ويتم خاللها توزيع � 270ألف وجبة غذائية يومي ًا ملدة
 30يوم ًا .161وخالل �شهر �آذار /مار�س  2009نفذت احلملة املرحلة الثانية من برناجمها
اخلا�ص لأهايل قطاع غزة .162و�أطلقت ال�سعودية يف  2009/5/6قافلة م�ساعدات
�إن�سانية لقطاع غزة هي الثالثة منذ العدوان الإ�رسائيلي نهاية  ،2008وتبلغ حمولة القافلة
�أكرث من  931طن ًا بقيمة �أكرث من  11.4مليون ريال �سعودي (نحو ثالثة ماليني دوالر)،
وت�ضم �أكرث من � 45شاحنة .163ويف  2009/8/9انطلقت قافلة �سعودية �إىل قطاع غزة
ت�ضم � 24شاحنة حتمل  352طن ًا من امل�ساعدات الغذائية والطبية والإيوائية.164
ويف  2010/4/19ت�سلمت وكالة الأونروا القافلة الأوىل من م�ساعدات �سعودية
يف طريقها �إىل قطاع غزة ،وا�شتملت على � 32شاحنة حتمل  750طن ًا من مادة الطحني
كمرحلة �أوىل من جمموع منحة قدرها �ألفا طن من الطحني تبلغ قيمتها مليونا دوالر
�أمريكي .165ويف � 2010/6/4أر�سلت ال�سعودية الدفعة الثانية من الطحني ،والتي هي
عبارة عن  1,200طن.166

وو�صلت �إىل قطاع غزة يف  2009/8/18قافلة م�ساعدات تربعت بها منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ،ت�ضم � 20شاحنة حمملة بـ  188طن ًا من املواد الإغاثية والتموينية بلغت
كلفتها الإجمالية � 328ألف دوالر .167كما و�صلت يف � 2009/8/19إىل قطاع غزة
مقدمة من ال�سعودية وم�رص والأردن والعراق واليمن عرب معرب كرم �أبو
م�ساعدات ّ
مقدمة من ال�سعودية ،و 22طن ًا
�سامل ،حيث دخلت  120طن ًا من امل�ساعدات الغذائية ّ
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من زيت الطعام من م�رص ،وخم�سة �أطنان زيت من العراق ،وثمان �شاحنات تقل
مقدمة من منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .168ويف � 2009/8/19سلم
�أحذية ومالب�س و�أغطية ّ
�سفري دولة الكويت لدى الأردن وكالة الأونروا � 14شاحنة حمملة بحوايل  300طن من
امل�ساعدات مقدمة من �إىل �أهايل قطاع غزة.169
وو�صلت �شحنة م�ساعدات �إماراتية �إىل قطاع غزة عن طريق معرب العوجة التجاري
حمملة بنحو  700طن م�ساعدات غذائية يف  ،2009/9/8يف طريقها �إىل القطاع .170كما
و�صلت �إىل العا�صمة الأردنية عمان يف طريقها �إىل قطاع غزة يف  2009/9/25قافلة
برية �إماراتية ت�ضم � 121سيارة متنوعة لدعم قدرات امل�ؤ�س�سات ال�صحية واالجتماعية
واخلدمية هناك.171
ويف � 2010/2/11أر�سلت الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية  2,200جهاز حا�سوب
حممول “الب توب” تعمل على الطاقة ال�شم�سية �إىل قطاع غزة من خالل وكالة
الأونروا .172و�سريت الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية �إىل قطاع غزة  343قافلة
م�ساعدات بالتن�سيق مع الدول العربية والإ�سالمية منذ بدء احل�صار على القطاع حتى
نهاية ني�سان� /أبريل .1732011
كما توجهت قافلة م�ساعدات �سورية حتمل  141طن ًا من املواد الغذائية يف
� 2010/2/11إىل غزة ،وقال رئي�س اللجنة العربية ال�سورية العليا لدعم ال�شعب
الفل�سطيني �أحمد عبد الكرمي �إن “اللجنة العليا ال�سورية لدعم االنتفا�ضة �أر�سلت حتى
الآن  29قافلة م�ساعدات لأهايل قطاع غزة وت�ستمر ب�إر�سال املزيد من امل�ساعدات كل
ثالثة �أ�شهر” .174وخالل �شهر �أيلول� /سبتمرب  2010دخلت قافلة م�ساعدات �سورية،
ت�ضم �أكرث من  600طن من املواد الغذائية واملالب�س والأدوية واملعدات الطبية ،عرب معرب
رفح �إىل قطاع غزة .175ويف  2010/11/8انطلقت قافلة م�ساعدات �إماراتية ،ت�ضم 35
�شاحنة من املواد الطبية والأغذية �إىل قطاع غزة.176

وو�صل وفد جزائري ي�ضم برملانيني ور�ؤ�ساء جمعيات و�شخ�صيات اعتبارية يف
� 2010/6/12إىل قطاع غزة عرب معرب رفح ،ناق ً
ال م�ساعدات طبية و�إن�سانية.177
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ثالث ًا :قوافل ك�سر احل�صار البحرية
قامت العديد من املنظمات والهيئات الأوروبية والعربية والإ�سالمية بت�سيري قوافل

بحرية لإغاثة قطاع غزة املحا�رص البالغ تعداد �سكانه نحو  1.562مليون ن�سمة ،وكانت
الغاية من هذه ال�سفن �إن�سانية �أخالقية ،يحمل بع�ضها الغذاء ،وبع�ضها الدواء� ...إلخ.

وانتقلت هذه املنظمات من حالة الإدانة وال�شجب واال�ستنكار للح�صار �إىل التحرك

الفعلي وحماولة الو�صول �إىل غ ّزة وتفقّد �أحوالها والت�ضامن مع �أهلها ونقل �صور املعاناة
باختالف �ألوانها �إىل املجتمع الدويل امل�شارك يف ح�صارها ب�شكل �أو ب�آخر.

فكان �إىل جانب القوافل الربية ،ما عرف بـ“�سفن ك�رس احل�صار عن غزة” ،وهي

جمموعة من ال�سفن توجهت �إىل قطاع غزة لإغاثة �أهله املحا�رصين .وينق�سم احلديث

عن هذه ال�سفن �إىل ق�سمني:

 .1ال�سفن التي و�صلت �إىل قطاع غزة.
 .2ال�سفن التي منعت من الو�صول.

 .1ال�سفن التي و�صلت �إىل قطاع غزة:
�سفينتا “احلرية” و“غزة احلرة”� :شكل جناح ال�سفينة الأوىل يف الو�صول �إىل قطاع
غزة حافزاً ل�سل�سلة من ال�سفن الأخرى يف ك�رس حاجز اخلوف والرهبة من يد البط�ش
الإ�رسائيلية ،و�أم ً
ال على طريق فك احل�صار .ففي  2008/8/23و�صلت �سفينتا “احلرية”

و“غزة احلرة” �إىل غزة يف � َّأول حماولة ك�رس بحري للح�صار الإ�رسائيلي على قطاع
غزة ،حتمالن على متنهما �أكرث من  46مت�ضامن ًا من  17دولة ،وذلك بعد رحلة امتدت
�أربعني �ساعة يف عر�ض البحر .وحملت �إحدى ال�سفينتني م�ساعدات طبية للأطفال
ال�صم يف قطاع غزة ت�شتمل على  200جهاز خا�ص للأطفال �ضعاف ال�سمع و�آالف

البالونات.178
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بعد تهديد “�إ�رسائيل” بوقف ال�سفينتني و�إعالنها مياه غزة الإقليمية منطقة ع�سكرية

مغلقة ،قررت ال�سماح لل�سفينتني بالو�صول �إىل غزة ،وذكرت احلكومة الإ�رسائيلية

�أن هذا القرار اتخذ بعد م�شاورات جرت بني رئي�س الوزراء� ،إيهود �أوملرت ،ونائبيه
وزيري اخلارجية ،ت�سيبي ليفني  ،Tzipi Liviniوالدفاع� ،إيهود باراك .و�أكد الناطق

بل�سان وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �أن قرار “�إ�رسائيل” بعدم اعرتا�ض طريق الزورقني

اتخذ لأن “�إ�رسائيل” تعلم بحمولتهما وهوية ركابهما.179

رحبت الرئا�سة الفل�سطينية مببادرة املت�ضامنني الأجانب الذين و�صلوا �إىل �شواطئ

غزة على منت �سفينتني لك�رس احل�صار ،وطالب منر حماد ،امل�ست�شار ال�سيا�سي للرئي�س
حممود عبا�س�“ ،إ�رسائيل” بالكف عن ا�ستفزاز املت�ضامنني الأجانب ،والتوقف عن

منعهم من ممار�سة �أن�شطتهم ال�سلمية ،التي يعربون فيها عن احتجاجهم على احل�صار
الإ�رسائيلي الظامل املفرو�ض على قطاع غزة منذ �أكرث من عام.180

كما دعا �إ�سماعيل هنية الأمني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى ووزراء

اخلارجية العرب �إىل املبادرة بالو�صول �إىل قطاع غزة عرب معرب رفح .كما طالب العرب

بالتحرك اجلريء والعاجل على وقع و�صول ال�سفينتني �إىل غزة .ودعا م�رص �إىل ك�رس

احل�صار ،وفتح معرب رفح .وذكر �أن و�صول ال�سفينتني هو “مبثابة دق م�سمار يف نع�ش
احل�صار” .181ومنح هنية الن�شطاء الأجانب “و�سام فل�سطني لك�رس احل�صار” وجوازات

�سفر فل�سطينية ،وعر�ض خالل اجتماعه مع الن�شطاء منحهم اجلن�سية الفل�سطينية.182

من جهته� ،شدد النائب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني م�صطفى الربغوثي ،رئي�س

املبادرة الوطنية ،على �أن “املطلوب بعد هذه اخلطوة الت�ضامنية الكبرية �أن يتمرد العرب
ويعلنوا عن ك�رس احل�صار ...نريد �أن نرى معرب رفح مفتوح ًا وتنتهي هذا امل�أ�ساة الكبرية

يف غزة”.183

وقال املتحدث با�سم حركة حما�س� ،سامي �أبو زهري� ،إن و�صول �سفينتي ك�رس
احل�صار �إىل غزة “ميثل �إدانة للموقف الر�سمي العربي” .و�أ�ضاف قائ ً
ال�“ :إذا كان ه�ؤالء
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املتطوعون الأوروبيون يخاطرون ب�أنف�سهم لفك احل�صار عن غزة العربية ،فالأوىل
بالدول العربية �أن تتحرك لك�رس احل�صار”.184
وعدت حركة اجلهاد الإ�سالمي هذه اخلطوة مبثابة “خطوة مهمة وجريئة على
ّ

طريق رفع احل�صار الظامل علينا يف القطاع” .كما �أكدت اجلبهة ال�شعبية لتحرير

فل�سطني �أن جناح و�صول ال�سفينتني �إىل ميناء غزة جاء نتيجة “جهد متوا�صل بدءاً من
املت�ضامنني الأجانب الذين عانوا من ال�سفر وخماطره ،ونتيجة ت�صميم و�إرادة القوى
الفل�سطينية� ،سواء احلملة ال�شعبية لك�رس احل�صار� ،أو احلملة الدولية” .185كما رحبت
حركة فتح على ل�سان النائب في�صل �أبو �شهال بال�سفينتني.186
اعتقلت ال�رشطة الإ�رسائيلية جيف هيلفر  ،Jeff Helvrوهو نا�شط �سالم �إ�رسائيلي
ورئي�س “اللجنة الإ�رسائيلية �ضد هدم البيوت” ،وم�شارك يف رحلة ال�سفينتني ،بعد
حماولته العودة �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عرب معرب بيت حانون.187
ويف  28من ال�شهر نف�سه غادرت ال�سفينتان وعلى متنهما  39نا�شط ًا و 7فل�سطينيني،
و�أعلنت حركة “غزة احلرة” ومقرها يف الواليات املتحدة التي نظمت الرحلة �أنها
�ستكرر التجربة.188
�سفينة “جلنة الإغاثة الإن�سانية يف م�رص”� :إن و�صول �سفينتي احلرية وغزة احلرة ،زاد
من العزمية والإ�رصار على تكرار حماوالت ك�رس احل�صار البحرية ،فكانت املحاولة
الثانية عربية م�رصية ،حيث و�صلت يف  2008/10/20قافلة �إغاثة بحرية من جلنة الإغاثة
الإن�سانية يف م�رص �إىل قطاع غزة .وقال عبد القادر حجازي الأمني العام للجنة�“ :إن
القافلة مت جتهيزها باملواد الغذائية ،وكميات من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية و 250طن
دقيق للتخفيف من معاناة قطاع غزة املحا�رص” ،م�شرياً �إىل �أن القافلة مت �شحنها من ميناء

�رشق بور�سعيد ،ثم حتركت عرب مياه البحر املتو�سط حتى ميناء �أ�سدود ،ومنه ّمت �إعادة
�شحنها براً �إىل معرب �صوفا �إىل غزة.189
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�سفينة “الأمل” :ثم جاءت �سفينة الأمل لتكون رابع �سفينة تنجح يف الو�صول �إىل
�شواطئ قطاع غزة وذلك يف  ،2008/10/29وكان على متنها  27نا�شط ًا عربي ًا وتركي ًا
و�أوروبي ًا ،وحملت ال�سفينة التي ينتمي ركابها �إىل ع�رش دول معدات طبية و�أدوية،
كما �أقلت عدداً من الأطباء الذين قاموا ب�إجراء عمليات جراحية عاجلة يف القطاع.190
ونظمت الرحلة حركة “غزة احلرة” وانطلقت من ميناء الرنكا القرب�صي .وكان على
متنها النا�شطة الإيرلندية مريياد ماجواير  ،Mairead Maguireاحلا�صلة على جائزة
نوبل لل�سالم عام  ،1976ونا�شط �سالم �إ�رسائيلي ،والنائب يف املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني م�صطفى الربغوثي ،وفل�سطينيون من الـ  48وال�ضفة الغربية.
وكانت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية قد �أعلنت �أنها �ستمنع �سفينة الأمل من الو�صول
�إىل �شواطئ غزة ،وحال اجلي�ش الإ�رسائيلي دون دخول ال�سفينة املياه الإقليمية ،لكن
“�إ�رسائيل” عدلت عن قرارها و�سمحت بدخول ال�سفينة.191
ق ّلد �إ�سماعيل هنية ،رئي�س احلكومة يف غزة ،املت�ضامنني الذين و�صلوا على منت
�سفينة الأمل و�سام ك�رس احل�صار ،ومنحهم جوازات �سفر فل�سطينية ،تكرمي ًا لقيامهم
بهذه املهمة .وو�صف هنية خالل ا�ستقباله ركاب ال�سفينة املت�ضامنني بالأبطال ،وعرب
عن �شكره وتقديره جلهودهم ،و�أ�ضاف �أن رحلة �سفينة الأمل تدل على �أن احل�صار
على غزة لي�س ب�إرادة دولية ،بل ب�إرادة بع�ض القوى الظاملة ،و�أنه بقرار ر�سمي ،ولي�س
بقرار �شعبي .واعترب وجود يهودي على منت ال�سفينة يدلل �أنهم لي�س �ضد اليهود
كيهود ،و�إمنا �ضد االحتالل الذي يحتل الأر�ض الفل�سطينية ويفر�ض احل�صار.192
من جهته ،دعا حممد عو�ض� ،أمني عام جمل�س وزراء يف قطاع غزة كافة القادة
العرب ،و�أمني جامعة الدول العربية ،و�أمني عام منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لزيارة قطاع
غزة عرب البحر ،كطريق مفتوح دون �أي معيقات ليثبتوا �أنهم �أهل القطاع بالعمل ال
بالقول فقط.193
كما رحب رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار النائب جمال اخل�رضي
باملت�ضامنني الذين ميثلون  13دولة ،داعي ًا �إىل اال�ستمرار يف تنظيم الفعاليات والأن�شطة
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وت�سيري رحالت ك�رس احل�صار .و�أكد النائب م�صطفى الربغوثي �أنه متكن من الو�صول
�إىل غزة بعد عامني من منعه من الو�صول للت�ضامن مع �سكانها ومن دون موافقة من
الإ�رسائيليني ،م�شدداً على �أن املت�ضامنني كانوا م�سلحني بالإرادة كي يو�صلوا لأهايل

غزة ر�سالة مفادها “�أننا لن نتخلى عنكم ولن نقبل بتكري�س االنق�سام وال بد من عودة
الوحدة الفل�سطينية” .ونا�شد العرب “�أن يتخذوا قراراً موحداً لرفع احل�صار”.194

كما رحبت الف�صائل الفل�سطينية يف بيانات منف�صلة باملت�ضامنني الدوليني الذين
و�صلوا لقطاع غزة على منت �سفينة ك�رس الأمل .وقال فوزي برهوم ،املتحدث با�سم
حما�س� ،إن و�صول املت�ضامنني لقطاع غزة ي�ؤكد على �أنه مل يعد هناك م�ستحيل ،و�أنه

بالإمكان �إنهاء ح�صار غزة لو توفرت الإرادة العربية الر�سمية والفعلية لإنهائه ،م�شدداً
على �أنه مل يعد مربراً حتى هذه اللحظة �إبقاء هذا احل�صار ،مطالب ًا م�رص بفتح معرب
رفح .واعتربت حركة اجلهاد الإ�سالمي� ،أن جناح املت�ضامنني الدوليني يف ك�رس احل�صار
والو�صول �إىل غزة ي�ضع اجلامعة العربية واجلميع �أمام م�س�ؤولياتهم .و�أكد �أبو جماهد،

الناطق الر�سمي با�سم جلان املقاومة ال�شعبية� ،أن و�صول �سفينة الأمل �شكل ر�سالة
وا�ضحة �إىل جميع الأطراف ب�سقوط �سيا�سة احل�صار.195
�سفينة “الكرامة” :و�صلت �سفينة “الكرامة” ميناء غزة البحري يف 2008/11/8

منطلقة من ميناء الرنكا يف قرب�ص ،ونظم هذه الرحلة البحرية “احلملة الأوروبية لرفع
احل�صار عن غزة ،ومركز العودة الفل�سطيني” ،وحركة “غزة حرة” ومب�شاركة جلان
وقوى ت�ضامنية فاعلة .وقال عرفات ما�ضي ،رئي�س احلملة الأوروبية لرفع احل�صار عن
مكون ًا من �أحد ع�رش برملاني ًا من عدة
غزة �إن هناك وفداً برملاني ًا على منت �سفينة الكرامة ّ
دول �أوروبية ،وهم ميثلون الوفد الربملاين الدويل املكون من  53نائب ًا برملاني ًا دولي ًا الذي

منعته م�رص من الدخول �إىل غزة عرب معرب رفح� ،إىل جانب ن�شطاء �سالم وحقوقيني،196
�إىل جانب م�شاركة وزيرة التعاون الدويل يف حكومة توين بلري  Tony Blairال�سابقة
كلري �شورت  .Clare Shortو�أفاد رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار جمال
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اخل�رضي �أن ال�سفينة حتمل طن ًا من الأدوية والتجهيزات ،ومعدات لإجراء عمليات

جراحية نادرة جلرحى ومر�ضى غزة.197

وكان عدد من ال�شخ�صيات الفل�سطينية الوطنية واحلقوقية و�أع�ضاء من الت�رشيعي

الفل�سطيني والوزراء� ،إ�ضافة �إىل عدد من ممثلي احلمالت والفعاليات يف غزة يف
ا�ستقبال “�سفينة الكرامة” لدى و�صولها �إىل ميناء غزة.198

ويف  2008/11/10غادرت �سفينة الكرامة وهي حتمل  21مت�ضامن ًا و 8مواطنني

من املر�ضى والطلبة والعالقني الذين تنطبق عليهم �رشوط ال�سفر القرب�صية .199وحث
عرفات ما�ضي جميع الأحزاب والنقابات العربية والأوروبية للتحرك فوراً يف �إر�سال

املزيد من ال�سفن �إىل قطاع غزة.200

وعبرّ اللورد نظري �أحمد  ،Nazir Ahmadرئي�س الوفد الربملاين الدويل ،لدى
عودته �إىل لندن عن �صدمته مما �شاهده يف قطاع غزة ،وقال“ :نحن حزينون جداً
وم�صدومون من الأحوال الإن�سانية امل�أ�ساوية التي ر�أيناها خالل زيارتنا �إىل غزة ،ومل

نكن نتوقع على الإطالق حجم امل�أ�ساة الإن�سانية التي يعي�شها مليون ون�صف املليون
�إن�سان فل�سطيني” ،مندداً يف الوقت ذاته ب�إ�رصار ال�سلطات امل�رصية على �إغالق معرب
رفح .201وطالب اللورد �أحمد مندوب اللجنة الرباعية توين بلري بزيارة غزة لـ“التحاور

مع الفل�سطينيني” .وانتقد موقف الدول العربية من احل�صار ،وما �آلت �إليه الأو�ضاع
االقت�صادية ،وقال�“ :إن بلد عربي وحيد منتج للنفط ي�ستطيع �أن يحل �أزمة غزة �إذا �أراد

ذلك”.202

وقالت كلري �شورت :على الرغم من “ظروفهم الإن�سانية امل�أ�ساوية� ،إال �أن
الفل�سطينيني ا�ستقبلونا بحفاوة كبرية ،ووجدنا �إ�رصاراً هائ ً
ال منهم على حت�سني ظروفهم

املعي�شية واملحافظة على مكت�سباتهم الدميوقراطية”.203

�سفينة “ديجنيتي” � :Dignityسمحت “�إ�رسائيل” لل�سفينة بدخول �شاطئ غزة

يف  ،2008/12/9وكانت ال�سفينة ،الذي نظمت رحلتها حركة “غزة احلرة” ،قد
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انطلقت من مرف�أ الرنكا القرب�صي� ،إىل ميناء غزة وعلى متنها � 12شخ�ص ًا بينهم �أ�ساتذة
بريطانيون ،وجراح بريطاين للتطوع بالعمل يف امل�ست�شفيات املحلية ،ونا�شطون

للدفاع عن حقوق الإن�سان و�صحافيون .وجاء مع ال�سفينة فل�سطيني كان منع من
العودة �إىل غزة حيث تقيم �أ�رسته ،كما نقلت ال�سفينة طن ًا من املعدات الطبية.204
غري �أن الرئي�س عبا�س قال يف معر�ض تعليقه على �سفن ك�رس احل�صار التي ت�صل �إىل غزة:
هذه لعبة �سخيفة ا�سمها ك�رس احل�صار ..ال�سفن تنطلق من ميناء الرناكا
القرب�صي [هذا] �صحيح[ .لكن] �أو ًال ،ال�سفارة الإ�رسائيلية ت�أخذ كل

جوازات �سفر من �سريكب ال�سفينة للت�أكد من هويات امل�سافرين ،ثم تتفح�ص
ما �ستحمله ال�سفينة من م�ساعدات .ثاني ًا ،قطع البحرية الإ�رسائيلية تعرت�ض
طريق هذه ال�سفن ،وتت�أكد من املوجودين على ال�سفينة والب�ضائع املحملة،
قبل �أن ت�سمح لهم مبوا�صلة الرحلة �إىل غزة ..ف�أين هو ك�رس احل�صار...

ثم] �إذا كنت تريد [كنتم تريدون] �إر�سال م�ساعدات �إىل
وبعدين [ومن ّ
غزة ملاذا ال تر�سلوها عرب م�رص �أو الأردن ..م�رص تو�صل كل �شيء وكذلك
الأردن.205

�سفينة “الكرامة” القطرية :و�صلت �سفينة الكرامة القطرية �إىل ميناء غزة قادمة من

ميناء الرنكا القرب�صي يف  ،2008/12/20حمملة مب�ساعدات �إن�سانية مقدمة من �أهل

ُعد ال�سفينة ،والتي حتمل ا�سم “مبادرة �أهل
قطر ،ومت�ضامنني �أجانب و�صحفيني .وت ّ
قطر” ،اخلام�سة من نوعها التي ت�سريها حركة “غزة حرة” لك�رس احل�صار عن قطاع
غزة .206وغادرت �سفينة الكرامة قطاع غزة بعد يومني من و�صولها م�صطحبة خم�سة

فل�سطينيني عالقني يف غزة.207

 .2ال�سفن التي منعت من الو�صول:
�سفينة “املروة” الليبية :منعت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي �سفينة املروة الليبية

يف  2008/12/1من الو�صول �إىل قطاع غزة املحا�رص ،وكانت حتمل ثالثة �آالف طن
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من امل�ساعدات الغذائية والدوائية ،208و�شملت  500طن من الزيوت ،و 750طن من

احلليب ،و 1,200طن من الأرز ،و 500طن من دقيق القمح ،و 100طن من الأدوية،

على ما �أفاد �صندوق ليبيا للم�ساعدة والتنمية يف �إفريقيا .ومل ي�ؤد اعرتا�ض ال�سفينة لأي
�إ�صابات.

و�أكدت اخلارجية الإ�رسائيلية �أن زوارق حربية تابعة ل�سالح البحرية اعرت�ضت

ال�سفينة الليبية التي حاولت االقرتاب من �سواحل قطاع غزة ،و�أجربتها على العودة

�إىل مدينة العري�ش امل�رصية ،و�أو�ضحت �أنه يحق لأي دولة عربية حتويل امل�ساعدات
الإن�سانية �إىل قطاع غزة عن طريق “�إ�رسائيل”.209

وعد �سفري ليبيا لدى الأمم املتحدة جاد اهلل الطلحي قيام زوارق حربية �إ�رسائيلية
ّ
بالتهديد با�ستخدام القوة ملنع �سفينة املروة ،ب�أنه من �أعمال القر�صنة وفق ًا لالتفاقية

الأممية لقانون البحار ،وطلب من املجل�س اتخاذ الإجراءات العاجلة الالزمة لل�سماح

لل�سفينة بدخول ميناء غزة ،وتفريغ �شحنتها من امل�ساعدات الغذائية والدوائية ،م�شرياً
�إىل �أن بالده �ست�سمح للأمم املتحدة �أو منظمات �أخرى بالت�أكد من �شحنة ال�سفينة.

غري �أن هذا املوقف مل يرق لل�سفري الأمريكي لدى املنظمة الأممية �أليخاندرو وولف
 Alejandro Wolffوو�صف االتهام الليبي لتل �أبيب بالقر�صنة ب�أنه �سخيف ،ور�أى يف
ت�رصف طرابل�س �إر�سال �سفينة �إىل غزة مبا�رشة �أنه خطري وغري م�س�ؤول ،م�شرياً �إىل �أن
هدف اجلماهريية من وراء ذلك فيما يبدو “اال�ستفزاز ورمبا الدعاية” .210وحملت ليبيا

ب�شدة �أمام جمل�س الأمن على ما و�صفته بالقر�صنة الإ�رسائيلية مبنع �سفينة الأمل من �إي�صال
معونات �إن�سانية �إىل قطاع غزة ،بيد �أن الواليات املتحدة وبريطانيا ودو ًال �أخرى يف
جمل�س الأمن قو�ضت جهود طرابل�س للتنديد بال�سلوك الإ�رسائيلي.211

من جانبها دانت جامعة الدول العربية منع ال�سفينة من الو�صول �إىل غزة .وقال

الأمني العام امل�ساعد للجامعة ل�ش�ؤون فل�سطني ال�سفري حممد �صبيح� ،إن تعر�ض القوات

الإ�رسائيلية لل�سفينة “يظهر الوجه العن�رصي لل�سيا�سة الإ�رسائيلية البغي�ضة التي تعمل على
43

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

تقرير معلومات

التفرقة يف م�صادر �إر�سال امل�ساعدات لغزة املحا�رصة يف وقت يعاين الفل�سطينيون �أ�شد
�أنواع املعاناة”.212
�أما يف قطاع غزة ،فقد قوبل املنع الإ�رسائيلي لل�سفينة بخيبة �أمل كبرية ،خا�صة
�أن اال�ستعدادات كانت على قدم و�ساق ال�ستقبال ال�سفينة .وو�صف وزير ال�صحة يف
حكومة غزة با�سم نعيم ،املنع الإ�رسائيلي ب�أنه جرمية ترتكب بحق  1.5مليون فل�سطيني.
و�أ�شار �إىل �أن املعونات الغذائية والدوائية التي حتملها ال�سفينة ،والتي تزيد عن ثالثة
�آالف طن ،كانت كفيلة بت�أمني املواد التموينية والدوائية لعدد كبري من فل�سطيني
القطاع.213
�سفينة “العيد” :قررت هيئة ك�رس احل�صار ،وهي هيئة مكونة من جميع الأطر
والأحزاب ال�سيا�سية النا�شطة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام � ،48إطالق �سفينة
العيد مقدمة من فل�سطيني � 48إىل �أ�شقائهم املحا�رصين يف غزة ،حيث كان من املقرر
�أن تنطلق ال�سفينة من ميناء يافا نحو غزة .214غري �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية �أغلقت يف
 2008/12/7ميناء يافا ملنع �سفينة العيد من الإبحار من امليناء باجتاه �شواطئ غزة ،وقامت
مب�صادرة حمولتها من م�ساعدات طبية و�إغاثية وهدايا للأطفال مبنا�سبة العيد.215
و�إثر منع ال�سفينة من الإبحار عقدت هيئة ك�رس احل�صار م�ؤمتراً �صحفي ًا يف ميناء
يافا ،مب�شاركة النواب العرب يف الكني�ست .حتدث فيه ال�صحفي اليهودي �صاحب
ال�سفينة ،الذي ك�شف عن �أن ال�رشطة �أجرت ات�صاالت عديدة معه ملنعه من �إخراج
الفعالية الت�ضامنية �إىل حيز التنفيذ ،م�شرياً �إىل �أنه فوجئ بقيام قوات ال�رشطة مب�صادرة

ال�سفينة.216
�أما ال�شيخ رائد �صالح ،رئي�س احلركة الإ�سالمية يف الـ  ،48فقال“ :لتعلم امل�ؤ�س�سة
الإ�رسائيلية �أنها �إن جنحت بالت�آمر على �سفينة العيد ب�أ�ساليبها الإرهابية القمعية ف�إنها لن
تنجح بك�رس ن�ضالنا من �أجل ك�رس احل�صار و�إنهائه ..و�سنوا�صل جهودنا ب�شتى الو�سائل
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والأ�ساليب من �أجل �إي�صال املواد الغذائية �إىل قطاع غزة و�سنطلق ال�سفن وغريها من
�أجل �إي�صالها”.217
وقال النائب جمال زحالقة ،رئي�س كتلة التجمع الوطني الدميوقراطي:
�إن من ي�رسق الب�سمة من الأطفال يوم العيد هو جمرم .حتى لو مل ن�ستطع
�أن ن�صل ب�سفينتنا �إىل غزة ،ف�إننا قد �ساهمنا [�أ�سهمنا] يف ك�رس م�ؤامرة ال�صمت
الدولية والعربية على ما يجري يف غزة ،و�أنا�شد العامل العربي وكل العامل
ب�أن ير�سل مئات ال�سفن لغزة لك�رس احل�صار ،نحن على ات�صال مع احلملة
الفل�سطينية الدولية لفك احل�صار ،والتي �أر�سلت ال�سفن من قرب�ص و�سنتعاون
معهم لإر�سال ال�سفن �إىل القطاع.218

وقال النائب �أحمد الطيبي ،رئي�س احلركة العربية للتغيري�“ :إن ت�رصف ال�رشطة
الإ�رسائيلية ي�ؤكد انعدام الأخالق واملبادئ الإن�سانية الأب�سط يف تعامل االحتالل مع
الفل�سطينيني العزل ،و�إن ت�رصف ال�رشطة ما هو �إال ت�رصف جبان يخاف من و�صول
�أدويتنا �إىل م�ست�شفى ال�شفاء ولقائنا مع �أهلنا يف غزة”.219
�سفينة “الأخوة” اللبنانية :حالت القوات الإ�رسائيلية البحرية يف  2009/2/2دون
و�صول �سفينة الأخوة اللبنانية �إىل �شواطئ غزة بهدف تقدمي م�ساعدات من ال�شعب
اللبناين للفل�سطينيني يف غزة .وداهمت القوات الإ�رسائيلية ال�سفينة واعتدت على
ركابها واعتقلتهم واقتادت ال�سفينة �إىل ميناء �أ�سدود.220
و�أعلن وزير الدفاع الإ�رسائيلي �إيهود باراك يف � 2009/2/5أن زوارق البحرية
اعرت�ضت ال�سفينة اللبنانية خالل حماولتها انتهاك احلظر البحري املفرو�ض على مياه
غزة .وفتح رجال البحرية الإ�رسائيلية النار على ال�سفينة حيث �صعد ثالثة عنا�رص �إىل
متنها ،ووجهوا �أ�سلحتهم نحو الركاب ،وقاموا ب�رضبهم .لكن املتحدث با�سم اجلي�ش
الإ�رسائيلي نفى �إطالق النار لل�سيطرة على ال�سفينة ،وقال �إن غالبية الركاب وعددهم
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� 20شخ�ص ًا من جهات �إعالمية .و�أ�ضاف �أن ال�سفينة دخلت املياه الإقليمية لغزة بطريقة
مريبة ،مما �أثار �شكوك ًا يف �أنها رمبا تهرب �شيئ ًا ما �أو تهدد الأمن الإ�رسائيلي.221
وكانت ال�سفينة تنقل نحو  50طن ًا من املواد الطبية والأدوية واملواد الغذائية واملالب�س
والألعاب ومواد التنظيف ووحدات دم وفر�ش مقدمة من هيئات وجمعيات �أهلية
فل�سطينية ولبنانية .222وكان على منت ال�سفينة ثمانية مت�ضامنني ،بينهم مطران القد�س
يف املنفى هيالريون كابوت�شي ،وال�شيخ داود م�صطفى رئي�س رابطة علماء فل�سطني يف
لبنان ،وال�شيخ �صالح الدين العاليلي ،والنا�شطة الإيرلندية ترييزا ماكديرموت Teresa
 McDermottمن حركة “غ ّزة حرة” ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الإعالميني.223
و�أفرجت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي عن �سفينة الأخوة اللبنانية يف
 ،2242009/2/5وو�صل ثمانية لبنانيني كانوا على متنها ،الأرا�ضي اللبنانية عرب معرب
الناقورة� .أما املطران كابوت�شي وخم�سة من النا�شطني الآخرين من الذين كانوا على
منت ال�سفينة ،فقد و�صلوا الأرا�ضي ال�سورية بعد �أن مت نقلهم �إىل اجلوالن ،وكان يف
ا�ستقبالهم عدد من وزراء احلكومة ال�سورية وقيادات من الف�صائل الفل�سطينية.225
و�أعلنت احلكومة الإ�رسائيلية� ،أن ما جرى ل�سفينة الأخوة هو النموذج الذي
�ستتعامل “�إ�رسائيل” على �أ�سا�سه ،من الآن ف�صاعداً ،مع كل �سفينة حتاول ك�رس احل�صار
البحري على قطاع غزة.226
احتج لبنان ر�سمي ًا لدى الأمم املتحدة على التعر�ض ل�سفينة الأخوة ،وطلب من
بعثته الدائمة تقدمي �شكوى عاجلة �إىل جمل�س الأمن �ضد “�إ�رسائيل” ،وحتميلها كامل
امل�س�ؤولية عن ال�سفينة .227و�أعرب رئي�س الوزراء اللبناين ف�ؤاد ال�سنيورة عن ا�ستنكاره

ملا و�صفه باالعتداء ال�سافر على ال�سفينة ،وقال �إن “�إ�رسائيل عودتنا على جتاهل كل
املعايري القانونية والإن�سانية”.228

كما دانت احلكومة الفل�سطينية يف غزة “ب�شدة عملية القر�صنة البحرية التي قامت

بها قوات االحتالل” �ضد �سفينة “الأخوة” ،وقال الناطق با�سم احلكومة طاهر النونو
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�إن “هذا الت�رصف العدواين الإ�رسائيلي تكري�س ل�سيا�سة احل�صار الظامل التي متار�سها
قوات االحتالل بحق �شعبنا واعتداء �صارخ على حرية املالحة البحرية �إىل القطاع

وتندرج يف �إطار القر�صنة”.229

من جهته ،اتهم يحيى القزاز ،القيادي يف حركة كفاية يف م�رص ،احلكومة امل�رصية

ب�أنها �شاركت “�إ�رسائيل” يف مالحقة �سفينة “الأخوة” وهي يف طريقها لقطاع غزة.
و�أكد �أن ما حدث يف املياه امل�رصية ي�ؤكد �أن هناك دوراً م�رصي ًا يف خطف ال�سفينة من
خالل ال�سماح للإ�رسائيليني ب�أن يقوموا بالعملية بدون �أي تدخل منهم بالرغم من �أنها

ح�سب ت�أكيدات طاقم ال�سفينة متت داخل احلدود البحرية امل�رصية .230بيد �أن املتحدث
با�سم اخلارجية امل�رصية ح�سام زكي ،نفى �أن تكون �سفينة الأخوة قد اعرت�ضتها البحرية

الإ�رسائيلية من داخل املياه الإقليمية امل�رصية.231

�سفينة “روح الإن�سانية” :انطلقت من ميناء الرنكا القرب�صي متجهة �إىل غزة يف

 2009/6/29بهدف امل�ساعي املتوا�صلة لك�رس احل�صار .وحتمل ال�سفينة ثالثة �أطنان من
الأدوية ،ومن بني ركاب ال�سفينة النائبة بالكونغر�س الأمريكي �إنتيا ماك كيني

 ،Entea Mac Kennyواحلائزة على جائزة نوبل ماريد ماغواير ون�شطاء �آخرون من
بريطانيا و�إيرلندا والبحرين وجامايكا.232

اعرت�ضت زوارق حربية �إ�رسائيلية ال�سفينة يف  30من ال�شهر نف�سه ،واقتادتها �إىل

ميناء �أ�سدود بعد اقتحامها وتفتي�شها ،233و�أ�شار متحدث ع�سكري �إ�رسائيلي �إىل �أن

العملية متت دون عنف.234

جتمع من ثماين �سفن يقوده ائتالف مكون من احلملة
“�أ�سطول احلرية  :”1هو ّ

الأوروبية وحركة غزة احلرة والإغاثة الإن�سانية يف تركيا� ،إ�ضافة �إىل حملتني يونانية
و�سويدية.
مثل الأ�سطول �أم ً
ال الخرتاق احل�صار اجلائر املفرو�ض من قبل “�إ�رسائيل” على
قطاع غزة ،غري �أن االحتالل ق�ضى على ذلك احللم ب�إراقة الدماء .وتوعدت “�إ�رسائيل”
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منذ البداية ب�صد الأ�سطول عن الو�صول �إىل هدفه قبل �أن تقرتف جمزرتها بحقه فجر
يوم الإثنني  2010/5/31يف املياه الدولية ،وهي عملية و�صفها قانونيون دوليون ب�أنها
قر�صنة بحرية ت�ستوجب العقاب.
حمل الأ�سطول �أكرث من  700مت�ضامن من  36دولة ،بينهم � 44شخ�صية ر�سمية
وبرملانية و�سيا�سية �أوروبية وعربية ،ومن �ضمنهم ع�رشة نواب جزائريني .وحمل نحو
ع�رشة �آالف طن من امل�ساعدات الإن�سانية ،منها �ستة �آالف طن من احلديد ،و�ألفا طن
من الإ�سمنت� ،إ�ضافة �إىل مولدات كهربائية و�أجهزة طبية و�أدوية وكمية من املعونات
الغذائية.235
انطلقت ثالث من �سفن الأ�سطول يف  2010/5/28من ميناء �أنطاليا الرتكي على
�أمل �أن تلحق بها �سفن �أخرى قادمة من اليونان و�إيرلندا واجلزائر ،غري �أن �سفينتني من
الأ�سطول تعطلتا لأ�سباب فنية .ومنعت ال�سلطات القرب�صية �سفينة يونانية من الو�صول

�إىل ال�سواحل القرب�صية ال�صطحاب  12برملاني ًا �أوروبي ًا وثالث �شخ�صيات عامة بينها
الكاتب العاملي ال�سويدي مايكل هانن  Michael Hannenكان مقرراً �أن يكونوا

�ضمن القافلة.236
قامت القوات اخلا�صة التابعة للبحرية الإ�رسائيلية يف  2010/5/31باعرتا�ض �سفن
قافلة “�أ�سطول احلرية  ،”1ومتكنت من ال�سيطرة عليها بعد ا�ست�شهاد ت�سعة �أتراك
و�إ�صابة ع�رشات املت�ضامنني.237
�أدان رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س العدوان الإ�رسائيلي على “�أ�سطول
احلرية  ،”1و�أعلن احلداد العام ،وتنكي�س الأعالم على �ضحايا الهجوم الإ�رسائيلي،
وا�ستنكاراً لهذه اجلرمية .238كما �أدان �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني ،اجلرمية الإ�رسائيلية ،م�ؤكداً �أن ذلك يعترب قر�صنة خطرية تخالف
منطوق القوانني الدولية والإن�سانية.239
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وطالب �إ�سماعيل هنية ،رئي�س الوزراء الفل�سطيني يف غزة ،دول حو�ض املتو�سط
�إىل اتخاذ خطوات لوقف القر�صنة الإ�رسائيلية ،مطالب ًا تقدمي قادة االحتالل �إىل املحاكم
و�شدد على �رضورة تطبيق جامعة الدول العربية
الدولية “باعتبارهم جمرمي حرب”َّ .
القرارات التي �صدرت من �أجل �إنهاء ح�صار قطاع غزة .ودعا هنية الأمم املتحدة
ورو�سيا �إىل االن�سحاب من اللجنة الرباعية الدولية ،التي قال �إنها وافقت على ح�صار
غزة ،كما دعا ال�سلطة الفل�سطينية �إىل وقف املفاو�ضات املبا�رشة وغري املبا�رشة مع
“�إ�رسائيل” كرد على هذه “املجزرة ال�سيا�سية والإن�سانية”.240
و�أكد �سالم فيا�ض ،رئي�س الوزراء الفل�سطيني يف رام اهلل� ،أن جمزرة �أ�سطول احلرية
�أبرزت مدى احلاجة كي يتحمل املجتمع الدويل م�س�ؤولياته الكاملة ال�سيا�سية والقانونية
والأخالقية ،وي�ضع حداً ل�سيا�سة “�إ�رسائيل” العدوانية ،وال�ستهتارها بقواعد القانون
الدويل وقرارات ال�رشعية الدولية ،فيما يتعلق باحل�صار الظامل على قطاع غزة.241
ومن جهته� ،أكد النائب يف الت�رشيعي الفل�سطيني جمال اخل�رضي ،رئي�س اللجنة
ال�شعبية ملواجهة احل�صار� ،أن �أ�سطول احلرية و�صل �إىل كل �شرب يف قطاع غزة رغم عدم
قدرته الو�صول ،و�أو�صل ر�سالته للعامل �أجمع الذي يتحدث الآن بكل قوة عن �رضورة
رفع احل�صار.242
حملت حركة حما�س االحتالل الإ�رسائيلي كامل امل�س�ؤولية عن العدوان
كما َّ
وعدت هذا العدوان جرمية جديدة �ضد الإن�سانية،
الوح�شي على �سفن “احلرية”َّ ،
و�ضد ال�شعب الفل�سطيني الأعزل ،وقر�صنة بحرية �أمام �سمع العامل وب�رصه ،و�إ�رصاراً
على موا�صلة احل�صار اجلائر بحق �أهل قطاع غزة.243

و�أدانت حركة فتح اجلرمية بحق “�أ�سطول احلرية  ،”1وطالب �أحمد ع�ساف،

املتحدث با�سم احلركة ،الأمم املتحدة واملجتمع الدويل و�ضع حد لـ“�إ�رسائيل” التي
تت�رصف كدولة فوق القانون ،حيث ارتكبت جرمية بحق رعايا �أكرث من �أربعني دولة

�ضاربة عر�ض احلائط بكل القوانني والأعراف الدولية.244
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وذكر خالد البط�ش ،القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي� ،أن “ر�سالة ال�سفن البحرية

و�صلت� ،إذ متكنت من خلق حال من اال�شتباك مع �إ�رسائيل ،وحا�رصتها عن بعد”،

ور�أى يف حماولة “�إ�رسائيل” منع هذه ال�سفن “موا�صلة �إخ�ضاع ال�شعب الفل�سطيني،
و�إجبار حركة حما�س على القبول ب�رشوط اللجنة الرباعية الدولية ،وتنحي املقاومة

عن الت�صدي لالحتالل”.245

و�أدانت اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني االعتداء الإ�رسائيلي ،وذكرت �أن

هذا االعتداء ميثل عربدة �إ�رسائيلية ي�ضع املجتمع الدويل �أمام اختبار حقيقي يف اتخاذ

موقف حازم �أمام اجلرائم الإ�رسائيلية ،لي�س فقط �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،بل بتجاوزها

احلدود �ضد املت�ضامنني مع الفل�سطينيني.246

كما دعا جميل مزهر ،ع�ضو اللجنة املركزية للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني،
�شعوب العامل �إىل التظاهر �أمام ال�سفارات الإ�رسائيلية وحما�رصتها واحتاللها ،رداً على
جدية “لقطع العالقة مع الدولة
االعتداء،
ّ
وحث الدول العربية ،على اتخاذ خطوات ّ

العربية ،و�إغالق ال�سفارات وطرد ال�سفري الإ�رسائيلي ،والعمل اجلدي والفاعل من �أجل
و�صد العدوان عن ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة”.247
فك احل�صار
ّ

وو�صف �أكمل الدين �إح�سان �أوغلو ،الأمني العام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،

العدوان الإ�رسائيلي على “�أ�سطول احلرية  ”1ب�أنه ميثل �سيا�سة قر�صنة و�إجرام و�إرهاب
دولة منظم .كما ّ
ذكر �أوغلو بالقرارات التي اتخذت على م�ستوى اللجنة التنفيذية
والقا�ضية بك�رس احل�صار عن قطاع غزة� ،سواء ذلك املتخذ يف اجتماع اللجنة التنفيذية

يف � ،2006/11/18أم القرار املتخذ يف االجتماع اال�ستثنائي يف  ،2008/2/3والقا�ضي
بح�شد الدعم الالزم لتوفري االحتياجات الإن�سانية ال�رضورية لأبناء ال�شعب الفل�سطيني
يف قطاع غزة ،واعترب ب�أن اللحظة مواتية ،لتنفيذ هذه القرارات ،والتخاذ قرارات
وتدابري جديدة لوقف امل�أ�ساة الإن�سانية ،وو�ضع حد لال�ستهتار الإ�رسائيلي بالقوانني
الدولية واال�ستخفاف بالأمة الإ�سالمية.248
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كما قررت م�رص يف  ،2010/6/2وب�شكل مفاجئ ،فتح معرب رفح يف كال االجتاهني
دون �أن حتدد مدة زمنية لإغالقه .249وذكر ح�سام زكي ،املتحدث الر�سمي با�سم
وزارة اخلارجية امل�رصية ،ب�أنه مت الت�أكيد لل�سفري الإ�رسائيلي رف�ض م�رص الكامل ال�ستمرار
احل�صار احلايل على قطاع غزة ،ومطالبتها برفع هذا احل�صار ب�شكل فوري وكامل.250
ومن جهتها ،دعت جماعة الإخوان امل�سلمني �إىل �إلغاء مبادرة ال�سالم العربية،
مطالبة ال�شعوب العربية بـ“اال�ستمرار يف �إعالن غ�ضبها ،و�إدانتها للعدوان الإ�رسائيلي
الرببري على قافلة احلرية ولل�صمت الدويل والر�سمي �إزاء تلك اجلرمية الب�شعة حتى يتم
ك�رس احل�صار الظامل على �شعب غزة واملمار�سات القمعية �ضد ال�شعب الفل�سطيني”.
وقالت اجلماعة�“ :إن م�رص اليوم مطالبة ب�إثبات براءتها من جرمية احل�صار الظامل؛ وذلك
بالفتح الدائم والطبيعي والفوري ملعرب رفح للأفراد والب�ضائع ،وال�سماح مبرور كافة
قوافل الإغاثة الإن�سانية لإعادة �إعمار قطاع غزة باجلهود ال�شعبية”.251
و�أكد ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية الإماراتي �أن دولة الإمارات
تدين ب�شدة االعتداء الإجرامي وغري الإن�ساين الذي ارتكبته “�إ�رسائيل” �ضد قافلة
الإغاثة الإن�سانية وتنا�شد املجتمع الدويل ب�أن يتحمل م�س�ؤولياته يف وجه العدوان
الإ�رسائيلي الرببري.252
كما ندد رئي�س الوزراء الرو�سي فالدميري بوتني بهجوم اجلي�ش الإ�رسائيلي على �سفن
امل�ساعدات لغزة ،وقال �إن بالده تنوي �إحالة م�س�ألة التحقيق يف الهجوم الإ�رسائيلي
الدامي على “�أ�سطول احلرية” على الأمم املتحدة.253
فجر االعتداء الإ�رسائيلي �أزمة حادة يف العالقات بني تركيا و“�إ�رسائيل” ،حيث
ّ

بادرت تركيا �إىل �سحب �سفريها من “�إ�رسائيل” ،كما ا�ستدعت خارجيتها ال�سفري
الإ�رسائيلي لالحتجاج على االعتداء ،وعلقت الرحالت ال�سياحية البحرية مع
“�إ�رسائيل” ،ودعت �إىل اجتماع عاجل ملجل�س الأمن.254
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و�أعلن نائب رئي�س احلكومة الرتكية بولنت �أرينك � Bülent Arincأن بالده
قررت �إلغاء ثالث مناورات ع�سكرية مع “�إ�رسائيل” ،ودان الرئي�س الرتكي عبد اهلل غول
عده خرق ًا للقوانني الدولية .255ووجه رئي�س احلكومة
 Abdullah Gulالهجوم ،الذي ّ

رجب طيب �أردوغان انتقادات �شديدة اللهجة �إىل “�إ�رسائيل” ،حيث و�صف حكومتها
ب�أنها وقحة ،وت�شكل دم ً
ال مفتوح ًا يف طريق ال�سالم الإقليمي ،داعي ًا �إىل معاقبتها على

وجه واحدة من
“املجزرة الدموية” التي ارتكبتهاّ ،
وعد االعتداء هجوم ًا “دنيئ ًا”ّ ،

�أثقل ال�صفعات ل�ضمري الإن�سانية ،وحذر “�إ�رسائيل” من اختبار �صرب �أنقرة ،م�ؤكداً �أنه
“بقدر ما تكون �صداقة تركيا قوية ف�إن عداوتها �أقوى” ،وطالبها برفع فوري للح�صار
املفرو�ض على قطاع غزة ،الذي تعهد باال�ستمرار يف دعمه.256
ومن اجلانب الإ�رسائيلي رف�ض رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو

 ،Benjamin Netanyahuاقرتاح ًا للأمني العام للأمم املتحدة ،بان كي مون ت�شكيل
جلنة حتقيق دولية يف جمزرة “�أ�سطول احلرية  ،”1وزعم �أن “�إ�رسائيل” ت�سعى �إىل حتقيق

مو�ضوعي ،جمدداً �إل�صاق مزاعم الإرهاب بنا�شطي “�أ�سطول احلرية .257”1

وباملقابل� ،أكد وزير اخلارجية الرتكي �أحمد داوود �أوغلو� ،أن عالقة �أنقرة مع
تل �أبيب مرهونة بقبولها مقرتح منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي بت�شكيل جلنة حتقيق دولية
بالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة .وتوقع �أوغلو �أن تقبل “�إ�رسائيل” بهذه اللجنة ،و�أ�شار
�إىل �أن “�أي خطوة غري م�شجعة من قبل �إ�رسائيل جتاه هذه اللجنة �ستواجه بخيارات
تركية متاحة �أولها �سحب ال�سفري الرتكي من �إ�رسائيل.258
وباملقابل رف�ضت تركيا جلنة تريكل  ،Commission Turkelالتي �شكلتها

“�إ�رسائيل” لتق�صي احلقائق ب�ش�أن االعتداء الإ�رسائيلي على “�أ�سطول احلرية  ،”1م�ؤكدة

�أنها ال تثق بنزاهتها.259

وعلى الرغم من �إعالن وزير الدفاع الوطني الرتكي ،حممد وجدي غونول

( ،Mohammad Wajdi Ghonol (Vecdi Gönülيف � 2010/6/6أن تركيا لن
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توقف التعاون يف جمال الدفاع مع “�إ�رسائيل”� ،260ساءت العالقات الرتكية الإ�رسائيلية
�أكرث حني قرر �سالح اجلو الرتكي يف  14من ال�شهر نف�سه �إلغاء �صفقة مع ال�صناعات
اجلوية الإ�رسائيلية و�رشكة �إيلبيت �سي�ستمز  Elbit Systemsل�رشاء طائرات بدون طيار
قيمتها  180مليون دوالر .261وجمدت تركيا  16اتفاق ًا مع احلكومة الإ�رسائيلية.262
كما رف�ضت ال�سلطات الرتكية يف  2010/6/27ال�سماح لطائرة نقل تابعة للجي�ش
الإ�رسائيلي من العبور فوق �أرا�ضيها ،مما ا�ضطر الطائرة لتغيري م�سارها اجلوي.263
و�أكد �أردوغان ،خالل لقاء �صحايف يف �أعقاب قمة جمموعة الع�رشين يف تورنتو
الإيطالية ،املطالب الرتكية وهي :االعتذار وت�شكيل جلنة حتقيق دولية والتعوي�ض على
الأ�رضار ،و�أخرياً الرفع الكامل للحظر املفرو�ض على القطاع.264
�إال �أن “�إ�رسائيل” رف�ضت تقدمي �أي اعتذار لرتكيا ،حيث �أكد نتنياهو �أن بالده ال

ميكنها االعتذار لأن جنودها ا�ضطروا للدفاع عن �أنف�سهم ،للإفالت من عملية �رضب

حتى املوت .كما ر�أى وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان Avigdor Lieberman

�أن “مكانة �إ�رسائيل الدولية �ستت�رضر �إىل حد كبري يف حال قدمت اعتذاراً لرتكيا على
خلفية �أحداث قافلة ال�سفن� ،أو �رصفت تعوي�ضات للم�صابني يف هذه الأحداث”.265
ويف  2010/7/1عقد لقاء مفاجئ بني �أحمد داود �أوغلو ،وزير اخلارجية الرتكي،
و بنيامني بن �إليعازر ،وزير ال�صناعة والتجارة الإ�رسائيلي ،يف بروك�سل ،و�أ�شار �أوغلو
�إىل �أن “اجلانب الإ�رسائيلي هو من طلب �إجراء اللقاء” .و�أكد املتحدث با�سم اخلارجية
الرتكية براق اوزوغرغني � Burak Özügerginأن الوزيرين ناق�شا الو�ضع احلايل
للعالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية .ووفق ًا ملعلومات جريدة ُحريت  Hürriyetالرتكية،
ا�ستناداً مل�صادر يف اخلارجية الرتكية ،ف�إن الوزير الرتكي جدد �أمام مقابله الإ�رسائيلي
مطالب �أنقرة يف االعتذار عن االعتداء البحري والتعوي�ض وت�شكيل جلنة حتقيق دولية
م�ستقلة ،ورفع احل�صار عن غزة.266

وقال �أوغلو �إن “�إ�رسائيل” تعرف العقوبات التي �ستتعر�ض لها من جانب تركيا ما
مل تنفذ املطالب الرتكية حتى تتجنب قطع العالقات معها ،م�ضيف ًا “�إذا مل تكن احلكومة
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الإ�رسائيلية ترغب يف ت�شكيل جلنة حتقيق دولية ،فعليها �أن تعرتف بهذه اجلرمية و�أن
تعتذر و�أن تدفع تعوي�ضات” .و�أكد �أوغلو �أنه بدون تنفيذ �أي من هذين ال�رشطني ال
ميكن عودة العالقات الدبلوما�سية الرتكية  -الإ�رسائيلية �إىل جمراها ال�سابق ،و�أو�ضح �أن
تركيا متلك حق فر�ض عقوبات على “�إ�رسائيل” من جانب واحد ،و�أن “�إ�رسائيل” تعلم
جيداً تلك العقوبات.267
ويف  2010/7/5قررت وزارة الدفاع الرتكية عدم امل�شاركة يف مناورات
“عرو�س البحر” اخلا�صة بعمليات الإغاثة والإنقاذ البحري التي جترى يف البحر
الأبي�ض املتو�سط يف �شهر �آب� /أغ�سط�س من كل �سنة مع قطع بحرية �أمريكية
و�إ�رسائيلية.268
ويف  2010/7/24عني جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة جلنة خرباء
للتحقيق وتق�صي احلقائق يف دعاوى انتهاكات القانون الدويل يف الهجوم الإ�رسائيلي
على “�أ�سطول احلرية  .”1غري �أن “�إ�رسائيل” رف�ضت التعاون مع اللجنة .وقال عوفري
جندملان  Ofir Gendelmanاملتحدث با�سم احلكومة الإ�رسائيلية �إن بالده ال ترى
م�صداقية للمجل�س من الأ�سا�س ،و�أو�ضح �أن “�إ�رسائيل” �شكلت جلنتي حتقيق حكومية
وع�سكرية و“ال داعي لوجود جلنة حتقيق ثالثة” .269وجاء يف بيان �صادر عن مكتب
نتنياهو ،يف � 2010/8/3أن احلكومة الإ�رسائيلية �ستكون على ا�ستعداد لأن تنقل �إىل
جلنة التحقيق الدولية كافة التقارير التي �أعدتها� ،أو تلك التي �أعدتها جلنة الفح�ص
الإ�رسائيلي� ،إال �أنها لن ت�سمح بعر�ض �أي من اجلنود وال�ضباط للتحقيق �أمام اللجنة.270

ويف � 2010/8/9أدىل نتنياهو ،ب�شهادته �أمام جلنة تريكل ،وقال �إن “وزير الدفاع
(باراك) هو العنوان الوحيد يف هذا املو�ضوع” ،و�إن اجلي�ش الإ�رسائيلي هو الذي قرر
�شكل مواجهة الأ�سطول وال�سيطرة على �سفنه .271كما �أخذ باراك خالل �أفادته �أمام
اللجنة على عاتقه كامل امل�س�ؤولية عن �أحداث “�أ�سطول احلرية � .272”1أما رئي�س هيئة
�أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي اجلرنال غابي �أ�شكنازي  Gabi Ashkenaziفقال لدى �إدالئه
ب�إفادته �أمام اللجنة �إنه يتحمل �شخ�صي ًا امل�س�ؤولية عن كل العمليات التي ينفذها اجلي�ش
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الإ�رسائيلي ،معترباً عملية اعرتا�ض “�أ�سطول احلرية  ”1عملية “�صحيحة ومتنا�سبة
و�أخالقية”.273
وبعد اعرتافات القيادة الإ�رسائيلية �أمام اللجنة قال الناطق با�سم الأمانة العامة للأمم
املتحدة مارتن ن�سريكي � Martin Nsirciإن اللجنة “ال تنوي حتديد امل�س�ؤولية اجلنائية
لأفراد معينني” .فيما بدا �أنه تراجع جديد ل�صالح عدم توجيه اتهامات �أو حتديد
م�س�ؤوليات جنائية لأية �إ�رسائيليني ،وقال �إن “املهمة الأ�سا�سية هي مراجعة التحقيقات
التي جتريها ال�سلطات الإ�رسائيلية والرتكية ،و�إ�صدار تو�صيات ب�شان كيفية جتنب مثل
هذه احلوادث يف امل�ستقبل”.274
وبقيت تركيا م�رصة على �أن تقدم “�إ�رسائيل” اعتذاراً ،ففي  2011/7/8قال رجب
طيب �أردوغان �إنه “ال ميكن التفكري” يف تطبيع العالقات مع “�إ�رسائيل” ما مل تعتذر
عن قتل قواتها ت�سعة ن�شطاء �أتراك ...و�إن رفع احل�صار عن غزة و�سداد تعوي�ضات
ل�ضحايا الهجوم من �رشوط تطبيع العالقات.275
بيد �أن وزير الدفاع الإ�رسائيلي �إيهود باراك رف�ض دعوة �أردوغان �إىل تل �أبيب
لتقدمي اعتذار ،وقال� :إن “�إ�رسائيل مل ترتكب �أي جرمية ...يف ر�أيي ،جلنة باملر �ستقول
�إن �إ�رسائيل ت�رصفت وفق ًا للقانون الدويل .احل�صار قانوين ...وقف ال�سفن قانوين...
وا�ستخدام القوة يف تلك الظروف مربر” .276ور�أي وزير اخلارجية الإ�رسائيلي،
�أفيجدور ليربمان يف ت�رصيحات �أردوغان �أنه يريد �إذالل “�إ�رسائيل” وال يرغب بتطبيع
العالقات معها.277

�سفينة “الأمل” الليبية :مل تكن حماولة “�أ�سطول احلرية  ”1لك�رس ح�صار غزة هي
الأخرية على الرغم من الق�سوة الإ�رسائيلية ،والت�صعيد غري املعهود يف قمع ال�سفن
املبحرة �إىل غزة ،ففي � 2010/7/11أبحرت �سفينة الأمل الليبية من اليونان باجتاه قطاع
غزة املحا�رص ،يف رحلة �سريتها م�ؤ�س�سة القذايف العاملية للجمعيات اخلريية والتنمية،
حتمل نحو �ألفي طن من امل�ساعدات .رف�ضت “�إ�رسائيل” دخول ال�سفينة �إىل ميناء
55

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

تقرير معلومات

غزة ،و�أو�صت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية اجلي�ش الإ�رسائيلي بعدم اعرتا�ض ال�سفينة
يف خارج حدود املياه الإقليمية الإ�رسائيلية �أو الفل�سطينية �أو بقربها .278وبعد و�ساطة

�أكرث من و�سيط �أوروبي وافقت احلكومة الإ�رسائيلية على دخول كامل �شحنة ال�سفينة
�إىل قطاع غزة ،مبا فيها الأ�سمنت واحلديد يف مقابل �أن حتول ال�سفينة م�سارها �إىل ميناء

العري�ش امل�رصي ،ور�ست ال�سفينة يف ميناء العري�ش يف  ،2792010/7/14بعد �أن طوقتها
البوارج الإ�رسائيلية ملنعها من الو�صول �إىل غزة.280

ويف  2010/7/16ذكرت الإذاعة العربية الر�سمية �أن وزير اخلارجية �أفيجدور

ليربمان هاتف رئي�س اال�ستخبارات العامة امل�رصية عمر �سليمان و�شكره على التعاون

يف ت�سوية �أزمة ال�سفينة الليبية .281كما ر�أى نائب وزير اخلارجية الإ�رسائيلي داين �أيالون
�أن “�إ�رسائيل” �سجلت انت�صاراً يف مواجهة ال�سفينة الليبية “الأمل” ،و�شدد على �أن مل�رص
و“�إ�رسائيل” م�صلحة م�شرتكة مبنع ت�سلح حركة حما�س.282

و�أكد رئي�س الوزراء يف غزة �إ�سماعيل هنية� ،أن �سفينة الأمل جنحت يف مهمتها
و�إي�صال ر�سالتها ،معرب ًا عن �أمله يف �أن ت�ستمر اجلهود العربية والإ�سالمية والدولية لرفع
ح�صار غزة ب�شكل �شامل.283

وعدت حركة حما�س اعرتا�ض البحرية الإ�رسائيلية لـ“�سفينة الأمل” ،ومنعها من
ّ

الو�صول �إىل قطاع غزة قر�صنة بحرية �ضد مت�ضامنني عزل ،يف ظل ا�ستمرار �صمت
العامل الدويل الذي يتحمل جزءاً من امل�س�ؤولية.284
وعلى �إثر منع ال�سفينة من دخول غزة �شارك الع�رشات يف م�سرية قوارب من ميناء
غزة �إىل عمق عدة كيلومرتات بحرية ت�ضامن ًا مع ال�سفينة الليبية .ودعا النائب جمال

اخل�رضي ،رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار� ،إىل ت�شكيل �شبكة �أمان وحماية دولية
لل�سفينة ل�ضمان و�صولها �إىل غزة.285

وو�صلت �سفينة الأمل �إىل ميناء العري�ش يف  15متوز /يوليو ،وبد�أت يف �إدخال

م�ساعداتها �إىل القطاع يف  18متوز /يوليو ،وا�ستمر �إدخال امل�ساعدات ثالثة �أيام.286
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�سفينة “روح را�شيل كوري” “ ”Spirit Of Rachel Corrieاملاليزية :كررت
املحاولة بعد �سفينة الأمل �سفينة “روح را�شيل كوري” املاليزية ،التي نظمتها م�ؤ�س�سة
بريدانا لل�سالم العاملي  The Perdana Global Peace Foundationاملاليزية ،والتي
انطلقت على منت ال�سفينة �أم يف فين�ش  MV FINCHمن ميناء بريايو�س Piraeus
اليوناين يف  ،2011/5/11ومنعتها القوات البحرية الإ�رسائيلية يف  2011/5/16من
الدخول �إىل قطاع غزة ،وقامت ب�إطالق طلقات نارية حتذيرية باجتاه ال�سفينة التي
و�صلت �إىل عر�ض بحر مدينة رفح جنوب القطاع مما �أرغمها على حتويل م�سارها
�إىل املياه الإقليمية امل�رصية .و�أعلن م�ست�أجر ال�سفينة �أن ال�سفينة التي كان على متنها
 12مت�ضامن ًا� :سبعة ماليزيني ،و�إيرلنديان ،وهنديان ،وكندي واحد؛ وكانت حتمل
متديدات �رصف �صحي ومواد بناء �إىل قطاع غزة ،ا�ضطرت �إىل �إلقاء مر�ساتها يف املياه
امل�رصية على بعد  30مي ً
ال بحري ًا من غزة.287
وعقب منع ال�سفينة من دخول غزة ا�ضطر املت�ضامنون الذين كانوا على متنها
�إىل العودة �إىل بلدانهم .288ويف � 2011/7/5أعلن عمرو هدهود ،مندوب ال�سلطة
الفل�سطينية مبعرب العوجة باجلانب امل�رصي� ،أن ال�سلطات امل�رصية جنحت يف �إنهاء �أزمة
�سفينة امل�ساعدات املاليزية التي تنتظر مبيناء العري�ش منذ �شهرين .و�أو�ضح �أن امل�ساعدات
عبارة عن  32طن ًا من املوا�سري املعدنية املخ�ص�صة لإن�شاء �أول م�رشوع �رصف �صحي
بقطاع غزة بطول �سبعة ون�صف كيلومرت وبد�أت ال�سلطات امل�رصية يف �سحب �سفينة
امل�ساعدات املاليزية �إىل ر�صيف ميناء العري�ش للبدء يف تفريغ حمولتها.289
“�أ�سطول احلرية  :”2فتحت “احلملة الأوروبية لرفع احل�صار عن غزة”� ،إحدى
اجلهات امل�ؤ�س�سة الئتالف �أ�سطول احلرية يف  ،2010/6/2باب التربع للم�شاركة يف
“�أ�سطول احلرية  .”2و�أعلنت �أن “�أ�سطول احلرية � ”2سينطلق �أواخر �أيلول� /سبتمرب
 .2010وجاوز عدد الذين طالبوا بامل�شاركة يف ا لأ�سطول حتى 2010/7/19
ت�سعة �آالف مت�ضامن ،و�أ�ضافت �أن �أكرث من خم�سة وثالثني جهة �إعالمية تقدمت
بطلبات للم�شاركة يف “�أ�سطول احلرية .”2
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وذكر بولنت يلديرمي  ،Bulent Yildirimرئي�س اجلمعية الإ�سالمية اخلريية
“اي ات�ش ات�ش” الرتكية� ،أن ال�سفن التي ا�ست�أجرتها  22منظمة غري حكومية �ستحمل
 1,500نا�شط من �أكرث من مائة بلد.290
من جهته� ،أمر رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو وزارة اخلارجية يف
 2011/4/27مبوا�صلة اجلهود الدبلوما�سية ملنع و�صول قوافل ك�رس احل�صار البحري �إىل
قطاع غزة ،كما �أوعز للبحرية وللجهات الأمنية مبوا�صلة القيام باال�ستعدادات املطلوبة
ل�ضمان فر�ض الطوق البحري على قطاع غزة.
وحذر �أحمد داوود �أوغلو وزير اخلارجية الرتكي�“،إ�رسائيل” من مغبة قيامها مبنع

“�أ�سطول احلرية  ”2متوعداً بالرد على �أي عمل ا�ستفزازي .291كما طالبت “احلملة
الأوروبية لرفع احل�صار عن غزة يف بيان يف  2011/5/22املجتمع الدويل بتوفري احلماية
لـ“�أ�سطول احلرية  .292”2وانتقدت احلملة دعوة الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون
ملنع الأ�سطول من الإبحار.293
ومل يكن موقف الأمم املتحدة املطالب الوحيد مبنع “�أ�سطول احلرية  ”2من الإبحار،
فقد حذر وزير اخلارجية الكندي جون بريد  John Bairdيف  2011/5/30من �أي
م�شاركة كندية يف الأ�سطول.294
وقال ائتالف ي�ضم منظمات غري حكومية كندية حت�رض للم�شاركة بـ“�سفينة كندية

من �أجل غزة” يف “�أ�سطول احلرية  ”2رداً على ت�رصيحات بريد�“ :إنه يحاول التخلي
عن واجبات احلكومة الكندية يف ت�أمني احلماية جلميع الكنديني الذين �سيكونون
على منت الأ�سطول ..ويحاول �أن يربر م�سبق ًا �أي جرمية قد تقدم عليها �إ�رسائيل �ضد
�أبرياء م�ساملني وعزل من العامل �أجمع ،متام ًا كما فعلت قبل عام” ،يف �إ�شارة �إىل جمزرة

“�أ�سطول احلرية  ،”1كما ندد االئتالف باملعلومات “امل�ضللة” التي تروجها احلكومة
الكندية.295
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ويف � 2011/6/22شدد بيان لوزارة اخلارجية الأمريكية على التحذير من �أي حماولة
للو�صول �إىل غزة مبا يف ذلك عن طريق البحر .و�أو�ضح �أنه يف حال ح�صول �أي م�شكلة
ف�إن احلماية القن�صلية “�ستكون حمدودة جداً” يف قطاع غزة ،وقال� :إنه “يتوجب
على جميع املواطنني الأمريكيني الذين �سيحاولون الو�صول �إىل غزة �أن يعرفوا �أنهم
يعر�ضون �أنف�سهم لالعتقال واملالحقة والطرد”.296
كما قررت ع�ضوتان يف حزب الي�سار الأملاين عدم امل�شاركة يف “�أ�سطول احلرية ،”2
وذلك يف �أعقاب قرار للحزب برف�ض امل�شاركة يف الأ�سطول بعد اتهامات وجهتها
“�إ�رسائيل” لعدد من �أع�ضاء احلزب بـ“معاداة ال�سامية”.297
ور�أت �إيطاليا ،على ل�سان الناطق با�سم خارجيتها ماوريت�سيو ما�ساري
� ،Maurizio Massariأن من �ش�أن ت�سيري “�أ�سطول احلرية  ”2الإ�رضار با�ستئناف
عملية ال�سالم ،وهي الأولوية امللحة بالن�سبة للمجتمع الدويل” .298وو�صف الناطق
با�سم وزارة اخلارجية الفرن�سية برنار فالريو �“ Bernard Valeroأ�سطول احلرية  ”2ب�أنه
فكرة �سيئة ،ولكنه �أكد على �أنه “لي�س من حقنا منع �أي �سفينة من الإبحار لكننا عربنا
عن عدم ترحيبنا بالفكرة ودعينا مواطنينا �إىل عدم امل�شاركة”.299

يف ظل هذه املواقف الدولية املعار�ضة لـ“�أ�سطول احلرية  ”2تلقى اجلي�ش الإ�رسائيلي

تعليمات �صارمة بعدم ال�سماح لأي قافلة بحرية من خرق الطوق البحري املفرو�ض على
قطاع غزة ،وقال الناطق با�سم اجلي�ش الإ�رسائيلي يوئاف مردخاي Yoav Mordechai

�إن جي�شه “ا�ستخل�ص العرب من جتربة اعرتا�ض قافلة ال�سفن الأوىل” .و�أعرب عن �أمله
�أال تكون ثمة حاجة لـ“ممار�سة القوة” .بيد �أن القائمني على �أ�سطول احلرية �أكدوا بعد
ت�رصيح مردخاي �أنهم “ال ي�أبهون للتهديدات التي تطلقها تل �أبيب” ،و�أن الأ�سطول

“�سينطلق يف موعده ،ولن تثنيه التهديدات املتكررة من حتقيق �أهدافه”.300

ويف � 2011/6/17أعلن الناطق با�سم منظمي “�أ�سطول احلرية  ”2يف ا�سطنبول �أن

�سفينة “مايف مرمرة” الرتكية ،التي هاجمتها “�إ�رسائيل” يف “�أ�سطول احلرية  ”1لن
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ت�شارك يف “�أ�سطول احلرية  .”2ومل ي�ستبعد بولنت يلديرمي ،رئي�س اجلمعية الإ�سالمية

اخلريية “اي ات�ش ات�ش” الرتكية املالكة لل�سفينة ،م�شاركتها يف �أ�سطول ثالث ،م�ؤكداً

�أن غيابها “ال عالقة له باحلكومة وناجم عن م�شاكل تقنية فقط”.301

ويف � 2011/6/25أعلنت “احلملة الأوروبية لرفع احل�صار عن غزة” عن انطالق

�أوىل �سفن “�أ�سطول احلرية  ،”2من �أحد املوانئ الفرن�سية .302ويف  2011/6/30ك�شف

رامي عبده ،ع�ضو “احلملة الأوروبية لرفع احل�صار عن غزة” �أن املو�ساد الإ�رسائيلي

�أقدم ،على تنفيذ ثالث حماوالت لتخريب بع�ض ال�سفن امل�شاركة يف الأ�سطول.303

وجددت “�إ�رسائيل” وعيدها ،وقال وزير جي�شها �إيهود باراك�“ :إنني �أ�صدرت

�أوامر �إىل القوات البحرية الإ�رسائيلية بوقف قافلة �أ�سطول احلرية  2با�ستخدام العنف
والقوة �إذا اقت�ضى الأمر”.304

حتولت احلكومة
ومع انتظار غزة انطالق �سفن “�أ�سطول احلرية  ”2من اليونانّ ،

اليونانية� ،إىل �أداة يف يد االحتالل الإ�رسائيلي ملوا�صلة فر�ض احل�صار على غزة مبنعها
الأ�سطول من مغادرة مرافئها ،م�ستجيبة بذلك لل�ضغوط التي مار�ستها احلكومة
الإ�رسائيلية ،التي خ�ص رئي�سها بنيامني نتنياهو نظريه اليوناين جورج باباندريو

 George Papandreouبال�شكر على جهوده ملنع و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إىل
قطاع غزة .فقد �أعلنت وزارة الدفاع املدين اليونانية ،يف بيان لها يف ،2011/7/1
�أنها منعت “ال�سفن التي ترفع علم ًا يوناني ًا �أو �أجنبي ًا من الإبحار من املرافئ اليونانية �إىل

غزة” .وتنفيذاً لهذا القرار ،اعرت�ضت قوات خفر ال�سواحل اليونانية �سفينة �أمريكية

ُبعيد �إبحارها من مرف أ� بريايو�س قرب �أثينا .وكانت ال�سفينة “جر�أة الأمل” ،التي تقل
نحو  40نا�شط ًا ،قد و�صلت �إىل م�سافة ميلني قبالة ال�سواحل اليونانية ،حني �أوقفتها
�سفينة تابعة لقوات خفر ال�سواحل ،التي �أمرت قبطان القارب بالعودة.

كذلك� ،أعلنت “احلملة الأوروبية لرفع احل�صار عن غزة” �أن قوات خفر ال�سواحل
اليونانية اقتحمت يف  ،2011/6/30قارب ًا كندي ًا يحمل ا�سم “التحرير” ،وذلك يف
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حماولة ملنعه من الإبحار نحو قطاع غزة ،حيث �صادرت منه كل الأوراق الر�سمية

الأ�صلية املتعلقة بتحرك الأ�سطول.305

ويف  2011/7/3ك�شف وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان� ،أن “�إ�رسائيل”

تقف خلف قرار اليونان بحظر �إبحار “�أ�سطول احلرية � ”2إىل قطاع غزة.306

ويف ظل منع “�أ�سطول احلرية  ”2من الإبحار ذكر بيان للأمم املتحدة �أن �أمينها
العام بان كي مون حتدث هاتفي ًا مع وزير اخلارجية اليوناين �ستافرو�س المربيندي�س

� Stavros Lambrinidisأيد خالله مبادرة اليونان نقل امل�ساعدات الإن�سانية �إىل غزة
من خالل قنوات عادية موجودة بالفعل.307

وغادر اليونان ،يف ظل منع ال�سفن من الإبحار ،قرابة ن�صف النا�شطني ،البالغ
عددهم  300من  22بلداً ،الذين قدموا للم�شاركة يف الأ�سطول.308
و�شكر الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز  Shimon Peresنظريه اليوناين كارلو�س

بابوليا�س  Karolos Papouliasب�سبب منع �أثينا الأ�سطول من الذهاب �إىل قطاع
غزة.309

و�أثار ا�ستقبال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س احلافل لنظريه اليوناين كارلو�س

بابوليا�س يف  ،2011/7/12بعد �أيام من منع �أثينا “�أ�سطول احلرية  ”2من مغادرة موانئها
لقطاع غزة ،جد ًال كبرياً يف ال�شارع الفل�سطيني الذي بدا معار�ض ًا لهذه الزيارة.310
�ضج ال�شعب الفل�سطيني غ�ضب ًا مبوقف اليونان
فقالت حركة حما�س“ :يف الوقت الذي ّ

الر�سمي ...يفاجئنا حممود عبا�س با�ستقبال الرئي�س اليوناين كارلو�س بابوليا�س يف رام

اهلل رغم رف�ض ال�شعب الفل�سطيني لهذه اخلطوة التي ال تن�سجم وم�شاعره”.311

ورف�ضت حركة الأحرار ا�ستقبال الرئي�س عبا�س لنظريه اليوناين يف رام اهلل ،متهمة
اليونان ب�أنها “مار�ست دوراً متواطئ ًا مع الكيان الإ�رسائيلي املحا�رص لقطاع غزة”،
م�ؤكدة �أن “الرئي�س اليوناين غري مرحب به يف فل�سطني” .واعتربت حركة املقاومة
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ال�شعبية زيارة الرئي�س اليوناين �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية “�إهانة ل�شعبنا الفل�سطيني
وملعاناة �أهلنا املحا�رصين يف قطاع غزة”.312

ويف  2011/7/17قال بيان �صادر من حركة “غزة احلرة”� ،أحد املنظمني لـ“�أ�سطول

احلرية � ”2إن �سفينة الكرامة الفرن�سية �أبحرت من جزيرة كا�ستيلوريزو Kastelorizo

اليونانية .وحتمل  10ن�شطاء وثالثة �صحفيني وثالثة من �أفراد الطاقم ،بينهم �ستة ن�شطاء
فرن�سيني وتون�سي ويوناين و�سويدي وكندي� .أما ال�صحفيون فهم �أمرية ها�س

 Amira Hassمن �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية ،و�صحفي وم�صور من قناة اجلزيرة

الف�ضائية.313

ويف  2011/7/19ا�ستوىل جنود من �سالح البحرية الإ�رسائيلية على �سفينة
“الكرامة” ،عند اقرتابها م�سافة  50مي ً
ال بحري ًا من �سواحل غزة ،و�أجربوها على تغيري

وجهتها ،والر�سو يف ميناء �أ�سدود.314

�أثارات القر�صنة الإ�رسائيلية على �سفينة “الكرامة” الفرن�سية ردة فعل غا�ضبة

فل�سطينية وعربية ،فقد ا�ستنكرت احلكومة يف غزة قر�صنة االحتالل ب�شكل ميثل
انتهاك ًا للقانون الدويل ،وا�ستخفافًا بكل القيم الإن�سانية .315وو�صف �أحمد بحر،

النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي ،احلادثة ب�أنها “قر�صنة بحرية وت�رصفات
رعناء تخالف �أب�سط قواعد القانون الدويل والإن�ساين والأعراف املعمول بها دولي ًا
واملتعارف عليها عاملي ًا” .316و�أدانت حركة فتح على ل�سان املتحدث با�سمها �أحمد

وعدت حركة
ع�ساف ا�ستيالء قوات االحتالل الإ�رسائيلي على �سفينة “الكرامة”ّ .317
حما�س احتجاز �سفينة “الكرامة” الفرن�سية جرمية وقر�صنة دولية وتعد ّي ًا فا�ضح ًا على
القوانني والأعراف الدولية.318

كما �أدان الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي ،عملية القر�صنة الإ�رسائيلية
على �سفينة “الكرامة” ،مطالب ًا املجتمع الدويل وجمل�س الأمن باتخاذ موقف حازم
من عملية القر�صنة الإ�رسائيلية ،وعرب عن ت�ضامن اجلامعة العربية التام مع احلملة
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الدولية لفك احل�صار عن غزة .كما �أدانت املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة

(�إي�سي�سكو) الهجوم الإ�رسائيلي على �سفينة “الكرامة”.319

�أما عن املوقف احلكومي يف “�إ�رسائيل” ،فقد �أعلن رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو

�أن حكومته �ستوا�صل ح�صارها البحري على قطاع غزة .وقال�“ :إن احلكومة �أحبطت

القافلة البحرية من خالل ن�شاط �سيا�سي ممنهج ..و�ستوا�صل �إ�رسائيل �سيا�سة ال�سماح
بنقل ال�سلع والأغذية �إىل غزة ولكن يف نف�س الوقت �ستوا�صل فر�ض الطوق البحري
على القطاع بغية منع تهريب الأ�سلحة وال�صواريخ التي تُط َلق �شبه يومي ًا من قبل نظام
حما�س على املواطنني الإ�رسائيليني”.320

واعترب وزير الدفاع الإ�رسائيلي� ،إيهود باراك ،ال�سيطرة على القارب مبثابة “انت�صار

للحكمة واحلزم اللذين يتمتع بهما اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وبرهان على �أن اجلي�ش

ا�ستخل�ص العرب ال�صحيحة من جتربة ال�سيطرة على �سفينة (مايف مرمرة) وبقية �سفن
�أ�سطول احلرية .321”1
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اخلامتة
يخ�ضع قطاع غزة حل�صار خانق ،ي�شتمل على منع معظم ال�سلع �أو تقنينها ،ومنع

ال�صيد يف عمق البحر ،يف حماولة لإ�ضعاف حكومة حما�س يف قطاع غزة و�إ�سقاطها.
وقد عانى �أهايل قطاع غزة نتيجة للح�صار �أزمات اقت�صادية و�إن�سانية واجتماعية
و�صحية .غري �أن �سيا�سة العقاب اجلماعي التي مار�ستها “�إ�رسائيل” مب�شاركة �إقليمية

ودولية ف�شلت .و�أ�سهمت القوافل الإن�سانية التي و�صلت �إىل القطاع املحا�رص
بالتخفيف ،ولو ب�شكل حمدود ،عن �أهايل قطاع غزة.

كانت بدايات ك�رس احل�صار �شعبية على �صعيد الأفراد واملنظمات ال احلكومات،

وقد اجتمعت منظمات حقوقية و�إن�سانية عاملية حتت مظلة حقوق الإن�سان لرفع
احل�صار ،حيث �شارك يف هذه اجلهود �أع�ضاء جمال�س نيابية وبلدية وم�ؤ�س�سات حقوقية

و�إن�سانية �إقليمية ودولية ،تكاتفت مع بع�ضها البع�ض لت�شكل القوافل الربية وال�سفن

والأ�ساطيل البحرية الخرتاق �أركان احل�صار الظامل .ومع االعتداء الإ�رسائيلي على
“�أ�سطول احلرية  ،”1و�سقوط ت�سعة �شهداء ،زاد الإ�رصار على مزيد من القوافل لك�رس

احل�صار.

ا�ستقبل القطاع املحا�رص وفوداً مت�ضامنة معه من كافة اجلن�سيات والديانات ،كثري

منهم هم رعايا دول ت�شارك يف احل�صار الظامل ،و�أعطت هذه القوافل الأمل للغزيني،

وعززت �صمودهم يف وجه احل�صار ،و�أثبتت �أن يف العامل �رشفاء يرف�ضون احل�صار
والظلم والعدوان واالحتالل...

ال ي�ستطيع �أحد �أن يعزل الق�ضية الفل�سطينية عما يجري يف الدول العربية ،وهذا
ما تعرفه “�إ�رسائيل” جيداً ،ومن هنا �أ�صابها الإرباك مع �سقوط نظام ح�سني مبارك يف

ثورة  25يناير امل�رصية ،حيث كانت �سيا�ساته تن�سجم مع ال�سيا�سة الإ�رسائيلية يف ح�صار
قطاع غزة.
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لذلك �شكلت الثورات العربية نقطة حتول �أ�سا�سي يف الواقع ال�سيا�سي العربي،

و�شكلت رافعة �سيا�سية ملجريات الق�ضية الفل�سطينية ،وكان من نتيجتها اجتياح

اجلماهري الفل�سطينية يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية والقد�س ومارون الرا�س اللبنانية

واجلوالن ال�سورية الأ�سالك ال�شائكة يف الذكرى ال�سنوية الثالثة وال�ستني لنكبة فل�سطني
يف  ، 2011/5/15لينزف �شالل الدم مطالب ًا برحيل الكيان الإ�رسائيلي ،وهي بذلك

يعد ح�صار
�شكلت م�ؤ�رشاً �سيا�سي ًا نحو التحول �إىل حقيقة رف�ض الواقع ال�سيا�سي الذي ّ
قطاع غزة جزءاً منه.
وجاء ك�رس ح�صار غزة على يد جمموعة من النا�شطني ليربهن للعامل �أن الظلم لن

يطول ،و�أن احل�صار �سينك�رس .لقد فعل ه�ؤالء الن�شطاء ما عجزت عنه احلكومات،
وو�صلوا بقوافلهم �إىل قطاع غزة ،بالرغم من الوعيد الإ�رسائيلي بعدم ال�سماح لل�سفن
بالعبور ،وحماوالت �إطالق النار عليها وتهديدها ،والعقبات التي و�ضعها نظام ح�سني
مبارك �أمام القوافل الربية� ،إال �أن كل ذلك مل يثنهم عن امل�ضي قدم ًا للو�صول �إىل غزة.
تبدو �إمكانية ا�ستمرار القوافل الربية �إىل قطاع غزة �أكرب مع �سقوط نظام الرئي�س

امل�رصي ال�سابق ح�سني مبارك ،فلم يعد هناك من مينعها كما منع �سابقاتها على معرب
رفح؛ �أما القوافل البحرية ،فما زالت “�إ�رسائيل” تفر�ض طوق ًا بحري ًا عليها ،وال ت�سمح

بدخول ال�سفن ،والتي كان �آخرها منع �سفينة “الكرامة” الفرن�سية يف متوز /يوليو .2011
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