
 

 درجة في سنتين 360
دت تعهّ  العملية العسكرية انتهاءقطاع غزة. مباشرة، ومع  يفالعسكرية من بني العمليات دمويّة  ، األكثر"اجلرف الصامد"سكرية عالعملّية بدء المضى عامان منذ 
علن بناء ما اإلسرائيلية وزارة األمن  جانبهاوإىل عشرات الدول، 

ُ
واملستوى السياسّي يف إسرائيل، بتقدمي املساعدات إلعادة إعمار قطاع غزة، حيث كان اهلدف امل

 ن األوان ملعاينةآالوقت و  لكللمدى البعيد يف املنطقة. عامان مرا منذ ذ االستقراروحتقيق  يف غزة جرى تدمريه، وتوفري املساعدات لتعزيز االقتصاد لرفاهّية السكان
 هل طرأ حتسن على حياة سكان القطاع؟ هل مثة أفق أمل أمامهم؟: ولطرح السؤال الوضع على أرض الواقع

 ثمة حقيقتان بارزتان:

 ، وحدة سكنّية تضررت ومل  6,800ألف وحدة سكنّية اليت جرى تدمريها كليُّا، إضافة إىل  11بغية حنو  مواد بناء دخلت كميات منخالل العامني أوالا
 ألف وحدة سكنّية أخرى تضررت بشكل جزئّي، هذا باإلضافة إىل املباين الصناعّية والتجاريّة والبىن التحتّية وغريها. 150تعد صاحلة للسكن، وأكثر من 

ا؛  البطالة نسبمثة العديد من الصعوبات اليت حتول دون تعايف سكان قطاع غزة. ا، انيا ث كود الر يف حالة يرثى هلا؛  التحتّية ىنالبُ ما زالت مرتفعة جدا
  لعزلاالقتصادّي؛ ا

ُ
 .تفشيةمُ  اليأسحالة و ؛ 2014 العملية العسكرية عامبدون مأوى نتيجة  ألف نسمة 75؛ حنو ل ال زالت حمدودةتنقّ ستمر؛ إمكانّيات الامل

 

 

إال مركز االهتمام.  يفمنازهلم نتيجة القصف  الذين فقدوا سّكانلعشرات آالف السكنّية الوحدات الوبناء  إعادة إعمار املباينقضّية كانت خالل العامني املاضيني،  
صرف النظر ى يف العديد من احلاالت إىل كميات مواد البناء الداخلة إىل القطاع وقياس وترية البناء، هي اليت طغت على كل شيء. األمر الذي أدّ   الرقابة علىأّن 
 الضفة وإسرائيل.أسواق يف  من غزة صوص ما ُيسمح بتسويق خبالبضائع، و  السماح بدخولسياسة إسرائيل الغامضة واملتقلبة خبصوص تصاريح  عن

خدمات وإيقاف معرب إيرز،  عربمرور لالصارمة والضّيقة ل اإلسرائيلية من بني األقلّية اليت تنطبق عليها املعايري الكثريين" حىت ضد األسباب األمنّيةسرعة استخدام "
 – منها يثري الشبهاتحبجة أّن جزءاا قليالا  يف طرق دخوهلا إىل القطاع لفرتات خمتلفة ومصادرة شحنات بضائع بأكملها مواد البناء دخولومنع ، الربيد احلكوميّ 

 رغم أهنا تعرقل عمليات إعادة األعمار.وتطبيقها األمور هي عقوبات واضحة جيري اختاذها مجيع هذه 

ل أمام السكان بقيت ، وإمكانيات التنقّ عدا عن حاالت استثنائيةقطاع غزة والضفة الغربّية،  جزأي األرض الفلسطينية،بني  لمنع التنقّ تطبيق قاعدة تواصل إسرائيل 
مع  االلتقاءمكانيات مزاولة أعماهلم ودراسامهم أو إل عربه، مما يؤدي إىل خسارة عشرات آالف املسافرين مغلق معظم أيام السنة . كما أّن معرب رفح إىل مصرقليلة

املواد لعديد من فروع االقتصاد يف غزة حبجة أهنا ضمن قائمة مواد ضرورة إلعادة اإلعمار ول دخولعلى  التقييداتأقارهبم خارج البالد؛ تفرض إسرائيل العديد من 
 أهنا ضروريّة لرتميم وبناء املصانع، واملباين، وشبكة الكهرباء، وشبكة املياه والصرف الصحّي، ولفروع االقتصاد مجيعها. "، رغماالستخدامثنائية "

غزة واقتصاده معترباا ذلك مصلحة إسرائيلّية قطاع  تأييده إلعادة إعمار عن الذي عرّب  يف إسرائيل وحول الفجوة املقلقة بني تصرحيات أحد كبار املسؤولني األمنيني
يف صحيفة  )يف اللغة العربية( الذي ُنشر مقاهلامسلك" تانيا هاري يف -يشاهچ" جلمعيةذلك كتبت املديرة العامة حول  –أمنّية، وبني ترمجة ذلك على أرض الواقع 

 "هآرتس" عشية توقيع اتفاقية املصاحلة الرتكّية اإلسرائيلّية:

http://shelterpalestine.org/Upload/Doc/16e94567-472e-4675-8c50-e69b32f055da.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1653&mid=3265&wversion=Staging
https://unispal.un.org/DPA/DPR/UNISPAL.NSF/47D4E277B48D9D3685256DDC00612265/46A8D21A68EEAAB385257F420062FE7B
https://www.ochaopt.org/ar/content/shelter-cluster-targets-200000-people-2016-1
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/2015_annual_summary/summary_ar.pdf
http://features.gisha.org/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%9F/
https://www.ochaopt.org/documents/idps_report_april_2016_english.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3007610
http://gisha.org/ar/updates/3997/
http://gisha.org/ar/updates/3997/
http://gisha.org/ar/updates/3889/
http://gisha.org/ar/publication/3202/
http://gisha.org/ar/updates/3992/
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Dark_Gray_Lists/Dark_Gray_Lists-ar.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Gaza_reconstruction_quotes.pdf
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2990350


وقوهلم االقتصاد الفلسطيينّ النهوض يف لعمليّة  ةاملؤيد اإلسرائيليني "منذ عامني وحنن نسمع تصرحيات كبار املسؤولني األمنيني والسياسيني
م  أمن إسرائيل يرتبط يف إعادة إعمار غزة. مجيعهم خيطئون يف نظرمهم الضيّقة إىل عمليّة أعادة اإلعمار، باعتبارها إعادة بناء ما مت هدأّن 

 االزدهار، كي يستطيع السكان الغربية غزة والضفة قطاع شمل الربط بنيتجيب أن  ةأيام القتال. إّن إعادة اإلعمار احلقيقيّ  50خالل 
 احلياة". قيد وليس جمرد البقاء على

 

 البناء .1
طن حديد ألف  126ألف طن إمسنت و 915 دخل قطاع غزة، 2016وحىت هناية شهر حزيران  2014يف أيلول  العملية العسكرية انتهاءمنذ 

 دخوهلا، مما يعين عدم مراقبة ثنائية االستخدامة املواد من قائم مةمت استثناء احلص 2015 تشرين األولمعرب كرم أبو سامل )منذ هناية شهر  عربللبناء، 
خصصة إلعادة إعمار شبكة املياه، واجملاري، واملواصالت، والبيوت السكنّية، واملدا

ُ
رس والعيادات، إىل غزة عرب آلية إعادة اإلعمار(. وهي املواد امل

مواد البناء. رغم ذلك ما زالت هناك العديد ستهان هبا من ال يُ هنا عن كمية  األخرية. واحلديثالعملية العسكرية واملشاريع الدولية اليت بدأ تنفيذها قبل 
 .يف غزةأمام  ديات لة حول وترية البناء والتحفص  املرفق معلومات مُ  لحقجتدون يف املمن املعيقات اهلائلة. 

 
السياسّي الفلسطييّن الداخلّي ال يساهم  قسام، كما أّن االنمل يصل بعدعادة اإلعمار يف غزة اليت تعهدت بدفعها الدول املاحنة إلبال  املجزء كبري من 

املواد إىل غزة واليت وضعتها إسرائيل بالتعاون مع السلطة الفلسطينّية ومبراقبة من  دخولتعهدامهم. آلية مراقبة ب االلتزاميف تشجيع األطراف املاحنة على 
 وأن كما ). ءب بعض اإلمسنت إىل السوق السودا؛ فهي ال تستطيع منع تسرّ اجليش اإلسرائيليحُمكمة متاماا، وهذا باعرتاف من األمم املتحدة ليست 

عرب رفح الذي ال خيضع للرقابة اإلسرائيلّية(، رغم ذلك م ربمن مصر ع مةطن إمسنت وحص 58,707 دخل قطاع غزة العملية العسكرية انتهاءمنذ 
عرب معرب كرم أبو سامل اإلمسنت  دخول منع عرب سكان غزةعمليات البناء وإعاقتها. فقد قامت إسرائيل مبعاقبة رفع أسعار فإّن هذه اآللية تؤدي إىل 

 واد البناء وخسارة آالف العمال ألماكن عملهم.مبملدة ستة أسابيع، األمر الذي أدى إىل توقف العمل يف املشاريع املرتبطة 
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. لكن، ومع سرائيلوإ الضفةيف أسواق  غزة قطاع من تتيح تسويق حمدود للبضائعصحيح أّن إسرائيل أعلنت يف السنة األوىل بعد احلرب عن تسهيالت 

جهود رجال األعمال وأصحاب املصانع والتجار يف إنعاش حركة اإلنتاج  تعيقاليت  عراقيل جديدة وُمشددةلى وضع مرور الوقت عملت إسرائيل ع
 والتسويق يف الضفة وإسرائيل.

 
% فقط من حجم حركة الشاحنات قبل 12أو خارج البالد إىل  إسرائيلو  الضفةإىل  روجاخلبالشاحنات اليت مسح هلا ل عد  مُ ذ تلك الفرتة وصل من

% من البضائع اخلارجة من 85. حنو غالق% مما كان علي  قبل اال16السنة ارتفع عدد الشاحنات ليصل إىل  هلذه األول ؛ يف النصفغالقفرض اال
 وصلت إىل أسواق إسرائيل والضفة، وكان لألسواق اإلسرائيلياة حصة األسد منها.قبل االغالق غزة 
 

شاحنة بضائع زراعّية إىل أسواق الضفة. بينما  1,269غزة  غادرت قطاعالعام احلايل من وحىت أواخر شهر حزيران  2014منذ شهر تشرين الثاين 
شاحنة بضائع زراعّية إىل األسواق  512)مبا فيها شاحنة أثاث واحدة فقط(؛ و خردة معدنيةشاحنة باذجنان، وبندورة أو  574ىل إسرائيل خرجت إ

http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/2_years_later/Reconstruction_AR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EnumTo_hSwE&feature=youtu.be&t=10m56s
http://gisha.org/ar/updates/3889/
http://gisha.org/ar/updates/2482/
http://gisha.org/ar/updates/2813/
http://gisha.org/ar/updates/3359/
http://www.haaretz.co.il/news/shabahit/.premium-1.3015623


شاحنة بضائع كانت خترج من  1,064باملقارنة مع شاحنة يف الشهر،  127. وهذا يعين أن  خالل العامني األخريين خرجت من غزة حنو ارالبح وراء
 .غالقشهريّا قبل فرض اإلغزة 

 
تسويق بتجديد العالقات التجارية لزيادة حجم التجارة مع الضفة وإسرائيل، والسماح للمزارعني ب من قطاع غزةينبغي على إسرائيل السماح للتجار 

حىت اآلن  فوزارة الزراعة ما زالت ترفضيضاا. يف إسرائيل، األمر الذي سيعود بالفائدة على املستهلك اإلسرائيلّي أمن املنتجات وبيع كميات وأنواع أكثر 
 على ة العام، كما يف كل عام، عملت إسرائيليزيادة حجم التسويق الزراعّي من غزة إىل إسرائيل، حىت يف حاالت النقص الكبري يف إسرائيل. ويف بدا

 اض زراعّية يف قطاع غزة.وأر  إتالف حماصيل
 

احلكومة يف املناطق قد صرح أن  سيسمح بتسويق األثاث من غزة إىل إسرائيل، والذي كانت إسرائيل قد  أعماليف إطار التسهيالت تلك، كان منسق 
يف غزة، إال أن والصناعات اخلشبية األثاث  قطاعبتسويق  يف الضفة. كان من املمكن أن يشكل هذا التصريح اخلاص فاحتة أمل وانتعاش ل مسحت
ا ألواح خشبّية يزيد مسكها عن سنتم دخول منععن اإلعالن باحلكومة سارع مباشرة  أعمالمنسق  املفروضة على  تقييدات)إضافة إىل الإىل غزة رتاا واحدا

 .اهنياريف حالة  قطاع الصناعات اخلشبية واألثاثوبالنتيجة فإن جمففات الدهانات والغراء(. 
 

، )الذي اختذه بأعقاب شكاوى من سكان اجلنوب خبصوص املخاطر النامجة عن االزدحامات املروريّة على شارع قرار وزير املواصالت، يسرائيل كاتس
معرب كرم أبو سامل، يهدد هو اآلخر حركة نقل البضائع من وإىل قطاع غزة. مع العلم أّن قرار الوزير قد أختذ على  باجتاهتقييد حركة الشاحنات ب (232

املؤدي إىل  زمالئ  يف وزارة املواصالت من مغبة احلد من حركة النقل على الشارع سبق وحذر، والذي اإلسرائيلية م لوزارة األمنخالف موقف املدير العا
ا  العامل،و غزة  بنيالوحيد لنقل البضائع  املعرب إعادة إعمار قطاع غزة على عملية وقال: "سوف تكون تداعيات بعيدة املدى وتأثريات سلبّية وضارة جدا

 الذي تقدم ب  جملس احتاد النقليات والشحن يف إسرائيل. االلتماسالقرار بأعقاب  واألوضاع اإلنسانّية هناك". حالّيا جرى جتميد هذا
 

البضائع أيضاا. وبغض النظر عن قضية نقل حينذاك، موشي  يعلون، قد أمر بفتح معرب إيرز أمام حركة  لياإلسرائي ويف الوقت نفس  كان وزير األمن
ا لعملّية إعادة اإلعمار وانتعاش االقتصاد يف غزة. الطريق املؤدية إىل  معرب كرم أبو سامل، فإن فتح ممر آخر للبضائع مشال قطاع غزة حيوّي جدا
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ويف خطوة اعتربمها بادرة . شخاصاألخرية اختاذ أية تسهيالت هامة خبصوص تنقل األ العملية العسكريةعلى عكس حركة نقل البضائع، مل يتم منذ 
نظمة بغية الصالة يف املسجد اخلروج لبضع ساعات أيام اجلمعة بواسطة سفريات مُ بحصة البالغني املسموح هلم  رإسرائيل قدحسن نية، حددت 

 ".أسباب أمنّيةتاجراا حبجة " 1,500أكثر من سحب تصاريح قصى. صحيح أنّ  جرى زيادة حصة التجار، لكن  مت األ
 

بتسويغات  فض طلبامهمر غزة ألسباب خمتلفة والذين يتم قطاع الذين يطلبون اخلروج من  السكانُيالحظ يف األشهر األخرية ارتفاعاا كبرياا يف أعداد 
يتم إجراء "حمادثة أمنّية" معهم  وصوهلم املعرب والعودة إىل بيومهم، أو ى"أمنّية". فالعديد من أصحاب تصاريح اخلروج يُطلب منهم إعادة التصاريح لد

 ال يتم من قبل املخابرات اإلسرائيلّية كشرط للمرور. كما يالحظ ارتفاع كبري يف حجم الرفض املسبق لطلبات اخلروج لنفس احلجج "األمنّية"، اليت
 تفصيلها أو حىت االعرتاض عليها.

 
أعلنت إسرائيل أهنا كما من غزة للحصول على عالج طيّب يف الضفة أو إسرائيل.   خروج املرضىمشددة على شروط  تقييداتيف السنة األخرية مت فرض 

http://www.themarker.com/news/1.2737496
http://gisha.org/ar/updates/3574/
http://gisha.org/ar/updates/3574/
http://gisha.org/ar/updates/3284/
http://gisha.org/ar/updates/3284/
http://gisha.org/ar/updates/2883/
http://gisha.org/ar/updates/3359/
http://gisha.org/ar/updates/3962/
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2834058
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3007610?=&ts=_1471261922905
http://gisha.org/ar/updates/3464/


بعدم العود إىل غزة خالل سنة على األقل؛ كما قلصت  شرط التوقيع على التزامستسمح لسكان غزة السفر إىل اخلارج عرب جسر اللنيب بدون قيود، 
 .حاملي املواطنة اإلسرائيلّية إىل غزةالفلسطينيني دخول إسرائيل إمكانيات 

 
عّدة،  يف قطاع غزة واليت تعمل على قضايا اجملتمع املدينّ مسلك" األضرار النامجة عن تقييد احلركة لعشرات مؤسسات -يشاهچ" مجعيةيكشف تقرير 

 الفائدة األمنّية اليت جتنيها إسرائيل من إضعاف اجملتمع املديّن يف قطاع غزة. رؤيةوبة يف املساواة اجلندريّة وقيم حقوق اإلنسان. مثة صع منها تعزيز
 

معرب إيرز، ال ميكن أن يعّوض سكان قطاع غزة عن عمليات اإلغالق  عرب حاالت اخلروجاالرتفاع الطفيف، والذي مت احلد من  مؤخراا، يف عدد 
، سجل معرب 2013يف مصر، يف صيف تغيري السلطة ، الذي شكل يف السابق املمر الرئيسّي إىل العامل. يف نصف السنة اليت سبقت ملعرب رفحاملتكررة 

خروج  حالة 11,376مت تسجيل  2016عام  . ويف النصف األول منفي الشهردخول ألف حالة  20خروج و حالةألف  20رفح أكثر من 
م يف ودخول فقط. حالّيا ما زال عشرات آالف األشخاص الراغبني يف اخلروج من قطاع غزة هبدف العمل، أو الدراسة، أو العالج، أو زيارة أقارهب

 اخلارج، عالقني يف غزة.

 

 

اليت سبقت ذلك، وكذلك  العمليات العسكريةيوم من القتال قبل عامني، ويف  50إعادة إعمار قطاع غزة اإلصالح املادّي للدمار الذي وقع خالل عملية شمل ت
يف صلب التصور  يقعتصاديّة تعزيز العوامل املدنية واالقمبوجب التصرحيات، فإن توفري نافدة أمل للسكان يف مستقبل يتيح هلم حتقيق قدرامهم البشريّة، واالقتصادية. 

 األمين اإلسرائيلّي، لكن طريقة تنفيذ السياسة على أرض الواقع ينايف هذا اهلدف.

التنقل، واليت ليس هلا أي مربر أميّن. فسكان قطاع غزة، مثل مجيع البشر، يستحقون و ركة حرية احلاملفروضة على  املختلفة تقييداتالجيب العمل فوراا على إلغاء 
 االستقرار، التطور والنمو، وإمكانية إقامة حياة أسرية سويّة، والعيش يف كرامة.يسودها حياة 
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