غ ّزة :نظرة من الداخل
تزيد نسب البطالة عن  40في المئة إلى جانب االنقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي ،والنقص الخطير
في المياه النقيّة ،والنقص في الصفوف التعليميّة والفرص االقتصاديّة؛ إن معظم الس ّكان في ّ
غزة هم من
الفئات الشابّة ،المثقفة والتي تملك إمكانيات هائلة؛ إلى جانب اإلغالق اإلسرائيلي الذي يحجب إمكانيات
سن .هذا ما تبدو عليه الحياة اليوم في غ ّزة.
التح ّ

مقدمة
منذ تنفيذ خطة "فك االرتباط" أحادية الجانب عن قطاع غ ّزة ،على أعتاب صيف  ،2005افترض الكثير من
اإلسرائيليّون بأن إسرائيل قد قامت ،عبر تنفيذها لالنفصال ،بغسل أيديها من موضوع قطاع ّ
غزة وبأنها لم
تعد تتحمل أيّة مسؤوليات عما يحدث هناك .إال إن إسرائيل تواصل منع الخروج والدخول من وإلى قطاع
ّ
غزة عبر البحر والجو ،إلى جانب سيطرتها على جميع المعابر البريّة إلى القطاع باستثناء معبر واحد هو
معبر رفح .إسرائيل تقوم بفحص وتصنيف جميع البضائع المخصصة للدخول إلى ّ
غزة ،كما أنها تطالب
بمعرفة األهداف التي ُخصصت من أجلها هذه البضائع ،ومن هم الذين يستلمونها ومن هم الذين يموّ لونها.
كما وتقرر إسرائيل ،أيضً ا ،أي المنتجات من غزة التي ستُ َسوَّق ،ما هي الحصّة المسموح تسويقها ،إلى أين
ً
انفصاال؛ هذا يس ّمى ،نسبيًاَ ،سيطرة عن بعد.
ومتى .إن هذا ليس

ُم ّ
لخص للتط ّورات األخيرة
في  11أيلول  2005قامت إسرائيل بسحب آخر جنودها من قطاع غ ّزة .وفي العام  ،2007وبعد أن سيطرت
األمني المصغر "الكابينِت" عن غ ّزة باعتبارها
السياسي
حماس بالقوة على القطاع ،أعلن المجلس الوزاري
ّ
ّ
"منطقةً معادية" وشدد بشكل حاد التقييدات المفروضة على س ّكان القطاع :ت ّم تقليص دخول البضائع إلى
الح ّد األدنى ،وهدفها كان فقط لمنع حدوث أزم ٍة إنسانيّة في غزة؛ كما وتم فرض منع تام على خروج
البضائع من القطاع ألغراض التّسويق؛ إلى جانب تقييد دخول الوقود إلى غزة ،عدا عن التقييدات ال ُمش ّددة
ً
أصال ،منذ سنوات،
جدًا على تنقل األشخاص بين قطاع غ ّزة وبين الضفّة الغربيّة وإسرائيل ،والتي كانت
حركة تنقّل ُمقلصة ومحدودة.
مع مرور السنوات تط ّورت طريقة عمل ،أطلقت عليها جهات في الجيش اإلسرائيلي اسم " سياسة الفصل"،
ومغزاها يتل ّخص في الجهود لفصل قطاع غ ّزة عن الضفّة الغربيّة :واإلثقال على العالقات بين طرف ّي
األرض الفلسطينيّة ،هذان الطّرفان لم يكن مفترضً ا بهما فحسب أن يش ّكال الدولة الفلسطينيّة بحسب القرارات
الدوليّة واالتفاقيات ،بل إنهما يتشاركان اللغة ،الثّقافة ،االقتصاد ،والعالقات العائليّة فيما بينهما .وقد أوضحت
جهات أمنيّة اسرائيلية في السابق بأن سياسة الفصل هذه كان هدفها الضّغط على سلطة حماس ومساعدة
السّلطة الفلسطينيّة ،إال ّ
ت في المجتمع المدنيّ في
أن هذه السّياسة في الواقع تض ّر ،على سبيل المثال ،بجها ٍ
غ ّزة ّ .
إن الطّلبة الجامعيين من غزة ال يستطيعون التّعلم في جامعات الضفّة الغربيّة؛ وقد جرى في السّابق

الطواقم ّ
منع ّ
الطبيّة ،واألكاديميّين والخبراء والتقنيّين في التنقّل ،حتى لو كان هدفهم هو االستكمال المهن ّي
والتّأهيلّ .
إن العائالت غير قادر ٍة على االلتقاء ،إالّ في حاالت استثنائية ،على غرار ال ّزواج ،الوفاة ،أو
تصاريح من الجهات اإلسرائيلية لألسباب آنفة
أمراض العضال .ومن هم مسمو ٌح لهم بالمطالبة باستصدار
ٍ
ال ّذكر ،فهم األٌقارب من الدرجة األولى فحسب.
لقد تمّت مع مرور الوقت ،إزالة أو تغيير بضعة تقييدات
"إسقاط حماس"
فإن البشر لن يكونوا قادرين
على العيش هنالك حتى العام .2020

تنقّل األشخاص
اإلنسان أ ّوالا
هنالك اليوم معبرين يت ّم استخدامهما لتنقّل األشخاص من قطاع غ ّزة وإليه :معبر رفح باتجاه مصر ،ومعبر
إيرز باتجاه إسرائيل .وحين يكون معبر رفح مغلقًا – وهو مغل ٌ
ق منذ صيف العام  2013في معظم أيّام السنة
– يصبح معبر إيرز ،الواقع تحت سيطرة إسرائيل ،الب ّوابة الوحيدة التي يمكن عبرها الدخول إلى ّ
غزة أو
الخروج منها .وهو أيضا ً الطّريق األقصر من قطاع غزة إلى الضفّة الغربيّة.
خروج شهريّة لفلسطينيين هذا العام في المع ّدل عبر معبر إيرز فحسب ،مقارنةً مع
ُس ّجلت نحو  14ألف حالة
ٍ
خروج مس ّجل ٍة للع ّمال وفئات اخرى عبر هذا المعبر بشكل شهر ّ
ي قبل اندالع
أكثر من نصف مليون حالة
ٍ
ٌ
ّ
االنتفاضة الثّانية ،في العام ّ .2000
إن التنقل عبر معبر إيرز مشترط بالمصادقة األمنيّة اإلسرائيلية،
ومنوط بقائمة قصيرة و ُمتغيرة من المعايير اإلسرائيلية التي ينبغي أن تنطبق على من يرغبون بالخروج.
ومنذ بداية العام  2016صارت قائمة المعايير هذه أكثر عشوائيّة .فالمئات من الس ّكان الذين يملكون
تصاريح ،يتم رفضهم فور وصولهم إلى معبر إيرز .ويتلقى اآلالف خب ًرا يفيد بإلغاء تصاريحهم بسبب الـ
ت إضافيّة ،ويحصل هذا حتى إن كان يتعلق األمر بتجّ ار معروفين
"منع األمنيّ " ،من دون إبداء توضيحا ٍ
ّ
ت طويل ٍة وتاجروا مع (أو اشتروا بضائع من) إسرائيل .ويتضح
خرجوا ودخلوا عبر إيرز لسنوا ٍ
انخفاض حا ٍّد من  80في
من المعطيات التي أصدرها منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق ،وجود
ٍ
المئة من الردود اإليجابيّة على طلبات استصدار تصاريح المرور في العام  2014إلى  46في المئة في العام
.2016
بشك ٍل ُمعتاد ،يت ّم السماح بالمرور فحسب ألولئك الذين يملكون تصريح تاجر ،والمرضى ومرافقيهم ،حصة
أسبوعية للمصلّين في القدس ،إلى جانب الـ "حاالت اإلنسانيّة االستثنائيّة" .وهذا هو كل ما في األمر.

لماذا ليس َع ْبر مصر؟
يع ّد معبر رفح هو النّقطة الحدوديّة الواصلة ما بين قطاع غ ّزة ومصر .ومنذ سقوط نظام مبارك في العام
معبر رئيس ٍّي لس ّكان ّ
غزة :لقد كان مفتوحً ا طيلة أيّام
 ،2011وحتى أواسط العام  ،2013تح ّول معبر رفح إلى
ٍ
وخروج بشكل شهريّ  .تغيّر هذا الوضع في شهر تموز 2013
السّنة وقد تم تسجيل نحو  40ألف حالة دخو ٍل
ٍ
حين صعد السيسي إلى السّلطة .وقد صار المعبر ُمغلقًا منذ ذلك الوقت في أغلبيّة األيام :حيث ت ّم فتحه في
وخروج بالمعدل الشهري فقط.
دخول
العام  2015خالل  32يو ًما فحسب ،وقد ت ّم تسجيل  2,396حالة
ٍ
ٍ

لقد ضاعف إغالق معبر رفح من مدى المسؤوليّة اإلسرائيليّة :فإن كان الطلبة الجامعيّون من غزة قادرون
في السّابق على الخروج لتلقي تعليمهم في دول الخارج عبر رفح ،فإنّهم اليوم متعلقون بالتصريح
اإلسرائيل ّي ،وذلك لكي يتم ّكنوا من الخروج عبر إسرائيل إلى األردن ،وليواصلوا طريقهم من هنالك .قام
وزير األمن اإلسرائيلي السابق ،موشيه يعلون ،بصياغة األمر على هذه الشاكلة في العام " :2015إن قطاع
ّ
غزة اليوم ُمعلّق بدولة إسرائيل ،إن مخرج غ ّزة إلى العالم هو من خاللنا".

نقل البضائع
المواد ثنائيّة االستخدام ،السيطرة أحاديّة الجانب
ّ
جنوبي القطاع ،هذا
إن معبر البضائع النّشط الوحيد من وإلى قطاع غ ّزة هو معبر كرم أبو سالم ،الواقع
ّ
المعبر يقع تحت السّيطرة الكاملة إلسرائيل .فمنذ فرض اإلغالق في العام  ،2007وصوالً إلى العام ،2010
وهو تاريخ حادثة أسطول السفن التركي ،حظرت إسرائيل دخول قائم ٍة طويل ٍة من البضائع المدنيّة إلى
القطاع ،من ضمنها الكزبرة ،ورق التّواليت ،ال ّدمى والشوكوالتة .عمليًّا ،كانت هذه القائمة التي لم يتم نشرها
رسميًا أبدًا ،مخصصة لتعداد األغراض المسموح بدخولها إلى القطاع ،أما باقي البضائع فقد كانت ممنوعةً.
واليوم ،تسمح إسرائيل لمعظم البضائع بالدخول ،لكنها تقوم بفرض تقييدات شديد ٍة تصل إلى ح ّد المنع من
دخول بضائع تع ّرفها إسرائيل على أنّها "ثنائيّة االستخدام" ،وهو ما يعني بأنّه من الممكن ،بحسب رأي
ألهداف عسكريّة .هذه القائمة هي قائمة طويلة وضبابيّة ،وهي تشمل أغراضًا
ضا
إسرائيل ،أن تُستخدم أي ً
ٍ
كالمع ّدات الطّبيّة ،مع ّدات االتّصال ،واأللواح الخشبيّة ّ .
إن مواصلة العمل بموجب قائمة المواد "ثنائية
االستخدام" يبقي التقييدات اإلسرائيلية ال ُمش ّددة قائمةً في طريق تطوير القطاع اقتصاديًا.
تضم قائمة المواد "ثنائيّة االستخدام "أيضً ا مواد البناء األساسيّة كاإلسمنت والحديد ،والتي ت ّدعي إسرائيل
ت وحدي ٍد إلى غ ّزة بشك ٍل حصريٍّ تقريباً
بأنها موا ٌّد قد تُستخدم من أجل بناء األنفاق .ويت ّم اليوم دخول إسمن ٍ
ب من إسرائيل مقابل
عبر منظومة تنسيق دخول بضائع إلعادة إعمار قطاع غزة ،ت ّمت إقامتها بحسب طل ٍ
وبإشراف من األمم المتحدة ،وذلك في أعقاب العملية العسكرية "الجرف الصامد".
السلطة الفلسطينيّة
ٍ
إن إسرائيل هي الجهة المخ ّولة بالمصادقة على جميع مشاريع البناء في القطاع ،كما أنها هي المخوّ لة
بالمصادقة على قوائم الت ّجار ،والمو ّزعين ،والمقاولين .وحين ال تتّفق هذه القوائم وأهواءها ،فإنها تقوم بوقف
دخول موا ّد البناء وتلغي تصاريح الت ّجار وأصحاب مصانع الطّوب ،على سبيل المثال.

االقتصادي
العنصر الحاسم في التّطور
ّ
على أعتاب نهاية العام  ،2014أعلنت إسرائيل بأنها ستقوم برفع واحد ٍة من التقييدات االقتصادية الثّقيلة التي
فُرضت على القطاع ،وهي الحظر على تسويق البضائع ال ُمنتجة في ّ
غزة إلى كلٍّ من الضفّة الغربيّة
وإسرائيل .ففي تشرين الثاني من العام  2014خرجت للمرّة األولى منذ سبعة أعوا ٍم شاحنةٌ تحمل بضائع من
ّ
غزة باتجاه أسواق الخليل .وقد جرى فيما بعد تسويق األخشاب ،األقمشة ،ومنتجات زراعية اخرى من غزة
في أسواق الضفّة الغربيّة ،وفي شهر آذار  2015سمحت إسرائيل ببيع الطّماطم والباذنجان من منتوجات
القطاع في أراضيها ،خالل السنة السبتيّة [الشميطاه – وهي السنة التي ،بحسب قوانين الشريعة اليهودية،
تُحظر فيها فالحة ،حراثة ،أو زراعة النبات ،م ّرة كل سبع سنوات في األراضي المقدسة .حيث يمكن،
بحسب الشريعة ،أكل الخضار والفواكه المزروعة في الحقول التابعة لغير اليهود خارج ال ّديار المقدسة] .وقد
أنواع جديد ٍة إلى تشكيلة
استم ّر هذا التصريح عا ًما إضافيًّا بعد انتهاء السنة السبتيّة ،إال أنه لم يتم إضافة
ٍ
الخضروات المسموح بتسويقها من القطاع.

حتى العام  ،2007كانت أسواق إسرائيل والضفّة الغربيّة هي األسواق الرّئيسية للبضائع الخارجة من قطاع
غ ّزة ،وقد بيع فيها نحو  85في المئة من البضائع التي غادرت القطاع .وبعد العام  ،2007سمحت إسرائيل
بتسويق منتجات من غزة في دول العالم الخارجي فحسب ،وقد انطلق عدد قلي ٌل من الشاحنات من القطاع
بشك ٍل شهر ّ
ي ،وكانت بشكل عام ضمن مشاريع ُمم ّولة .إن إغالق األسواق الطبيعية في وجه القطاع ش ّكلت
واحدًا من العوامل األساسية المتسببة في الشلل االقتصادي في القطاع ،وإلى انهيار الكثير من المصالح
التجارية وفي ارتفاع معدالت للبطالة ،وهي التي أ ّدت بدورها إلى التعلّق الكبير بالمساعدات اإلنسانية.
إن تسويق البضائع في المرحلة الحالية من قطاع غ ّزة ال يزال بعيدًا من تحقيق االكتفاء .فال يزال التّسويق
ً
ضئيال ومرتب ًكا ،وتنتصب في وجهه عوائق تجعل من ربحيّته صعبة ،كما وتص ّعب مشاركة آخرين في
التجارة مع القطاع ،ولكنها ال تزال تؤشر على أمل للكثير من سكان القطاع وللمجتمع الدولي الداعم ،وهو
أمل بات بعيدًا عن التحقق بعد مرور عامين .فمنذ فرض اإلغالق اإلسرائيلي في شهر حزيران 2007
وحتى نهاية العام  2014خرج ما مع ّدله  14.7شاحنة في الشهر من القطاع .ومقارنة بالشهور الثمانية
األولى من العام  2016فقد خرج بشكل شهري أكثر من  160شاحنة بضائع من ّ
غزة .هذا ُمقابل أكثر من
ألف شاحنة كانت قد خرجت في المعدل الشهري من قطاع غزة عشيّة اإلغالق.

الج ّو ،البحر ،والبر
ّ
ضا على
إن سيطرة إسرائيل على قطاع غ ّزة ال تتوقف على معابر الحدود والبضائع .فإسرائيل تسيطر أي ً
ّ
ي والجو ّ
المجالين البحر ّ
ي للقطاع ،بل وإنها تسيطر على" منطق ٍة عازل ٍة "أعلنت عن إقامتها داخل أراضي
القطاعّ .
إن عرض هذه المنطقة العازلة يبلغ  300مت ًرا من الحدود ،لكن جهات اسرائيلية رسمية ا ّدعت أن
بإمكان المزارعين من غزة الوصول الى مسافة  100متر من الحدود "بعد التنسيق ".ولم تنجح جمعية
"چيشاه  -مسلك" في العثور على أيّ دليل يثبت وجود تنسيق كهذا ّ .
إن السّيطرة اإلسرائيليّة على المنطقة
القريبة من الجدار الحدود ّ
ي ال تتل ّخص فحسب بإطالق النّار نحو المزارعين والمواطنين الذين يتواجدون
فيها .ففي نهاية العام  2015اعترف الجيش اإلسرائيل ّي للمرّة األولى بأنه يقوم برشّ المناطق القريبة من
الجدار الحدودي في القطاع بموا ٍّد قاتل ٍة لألعشاب ،وذلك لكي يبقي المنطقة مكشوفة .إن عملية الرّشّ هذه
ت تتجاوز الثالثمائة متر بكثير ،وهي بذا تض ّر بأرزاق المزارعين،
تض ّر بالكثير من المحاصيل على مسافا ٍ
رشّ
هذه المواد على المدى البعيد.
ومن غير الممكن معرفة ما هي آثار والضرر الذي سوف ينجم من

لقد قاموا بإغالق البحر
أميال بحري ٍة من شواطئ القطاع :إن الصيادين،
تقوم إسرائيل بتحديد المنطقة المسموحة للصّيد حتى ستّة
ٍ
الذين بحسب رأي البحرية اإلسرائيليّة يتجاوزون الح ّد ،يُصابون بالرّ صاص نتيجة إطالق النار عليهم ،وتتم
مصادرة قواربهم ،ويجري اعتقالهم في أحيان كثيرة .إن الصّيد قريبًا من شواطئ ّ
غزة قد أصبح مع الوقت
مهنة خطيرة .أما تكثيف الصّيد في هذه المنطقة الضيّقة التي سمحت إسرائيل بالصّيد فيها على مر السنوات،
أ ّدى إلى تقلّص مواقع تكاثر األسماك.
قادر على ضمان حركة ونقل البضائع وتنقل األشخاص ،إلى
ي
ضا ،بناء مينا ٍء بحر ٍّ
كما وتحظر إسرائيل أي ً
ٍ
جانب كونها ال تسمح بإعادة إعمار مطار غ ّزة ،وهو المطار الذي تم تدميره إبّان قصف إسرائيل ّي في العام
.2001

تحدّي إعادة اإلعمار
إن العملية العسكرية في صيف  ،2014أ ّدت إلى نزوح نصف مليون إنسان من منازلهم .وهنالك نحو مئة
ألف من هؤالء لم تتب ّ
ق لديهم منازل للعودة إليها .وحتى اليوم (أي حتى وقت متأخر من العام  ،)2016نحو
ٍ
 12ألف عائلة قد بقيت دون مأوى .وهنالك ما يربو على  150ألف وحدة سكنية قد تضررت أثناء العملية
العسكرية ،إلى جانب ما يربو على عشرة آالف المنازل التي ُد ّمرت ،هذا عدا عن مئات المباني العا ّمة،
والمصانع والمصالح التجارية.
أن موضوع إعادة إعمار الدمار في ّ
رغم التجنّد العالمي وإعالنات االلتزام من جانب إسرائيل ،إال ّ
غزة ال
ً
وضع ردي ٍء قبل العملية العسكرية
أصال في
يزال يتقدّم بشكل شديد البطء ،أما البنى التحتية ،التي كانت
ٍ
وضع يالئم الحياة في القرن الواحد والعشرين.
تجر إعادة إصالحها وهي بكلّ تأكي ٍد ليست في
األخيرة ،فلم
ِ
ٍ
ت
إن س ّكان قطاع غ ّزة في أفضل الحاالت يعانون من انقطاعات ٍللتيار الكهربائي تصل حتى ثمانية ساعا ٍ
متواصل ٍة بعد كل ثمانية ساعات يحصلون فيها على الكهرباء؛ إنهم يواجهون صعوبة في الحصول على ميا ٍه
صفوف طويل ٍة من أجل أن
نظيف ٍة صالح ٍة لل ّشرب ،وفي أوقات النّقص فإنهم يضّطرّون لالنتظار في
ٍ
يقوموا بشراء غاز ّ
الطبخ.
رغم االلتزام اإلسرائيل ّي والدول ّي في "إعادة إعمار غ ّزة" بعد العملية العسكرية األخيرة ،وهي الجولة األكثر
فت ًكا وتدمي ًرا من كل سابقاتها ،إال أن استمرار اإلغالق الذي تفرضه إسرائيل ،الذي يشمل تقييدات ع ّدة
مفروضة على تنقل األشخاص والبضائع والنقص في مواد البناء ،كلّها عوام ٌل ال تتيح إعادة إعمار حقيقية،
وال وتيرة كافية لتنفيذ هذا اإلعمار ،ال مادية ،وال اقتصادية ،وال حتى إنسانية .إن معدالت البطالة في قطاع
غ ّزة تفوق منذ زمن طويل الـ  40في المئة ،ولربما كانت هذه المعدالت والنّسب هي األعلى في العالم .وال
يزال س ّكان غ ّزة ممنوعون بشكل كبير من تلقّي التعليم الضرور ّ
ي أو التّأهيل المهن ّي خارج القطاع ،كما أنهم
ممنوعون من التجارة (حيث ال تزال هنالك تقييدات كبيرةٌ مفروضةٌ على التّسويق إلى إسرائيل ،ورقابة على
التجارة مع الضفّة الغربيّة) ،ناهيك عن االستجمام ،التنزه ،أو زيارة أبناء العائلةّ .
إن هذا األمر يبقي االقتصاد
ضا في حالة صراع للتشبّث بالحياة ،مع القليل من اإلمكانيّات التي تنطوي على المبادرة واالزدهار .إن هذا
أي ً
كله يترك س ّكان قطاع غ ّزة محشورين داخل حدود ضيقة ،ال تتيح لهم تحقيق أحالم كبيرة ،وال صغيرة حتّى.

موقف "چيشاه  -مسلك"
انطالقًا من سيطرتها الواضحة على العديد من جوانب الحياة في قطاع غ ّزة ،فإن القانون الدول ّي يفرض على
إسرائيل واجب السعي من أجل إتاحة حيا ٍة طبيعي ٍة لس ّكان القطاع ،بما يشمل االمتناع عن فرض تقييدات على
حركة وتنقل الس ّكان المدنيين وعلى البضائع غير العسكرية .وإلى جانب هذا الواجب ،فإن إسرائيل تحتفظ
بحق القرار كيف وأين يتم نقل وتنقل البضائع واألشخاص ،كما وأنها تحتفظ لنفسها بحق تحديد اإلجراءات
األمنيّة المعقولة والمناسبة لكي تمنع تهريب الوسائل القتالية وتنفيذ النشاطات العسكرية األخرى .وبنا ًء عليه،
فإن موقف جمعية "چيشاه  -مسلك" يتمثل في القول بأن على إسرائيل السماح بتنقل األشخاص والبضائع،
بحيث ممكن أن يساهم ذلك في ازدهار اقتصادي ،إلى جانب خلق فرص تسمح بتق ّدم األفراد وتتيح الحياة
العائلية الطّبيعية ،وكل هذا بشريطة الفحوص األمنيّة الشخصية.
إن المسؤولية ُملقاة على عاتق إسرائيل في السماح بالتنقل المنتظم لألشخاص والبضائع بين ّ
غزة والضفّة
الغربية ،وهما اللتان ال تزاالن تتشاركان اقتصادًا واحدًا ،ومنظوم ٍة تعليمي ٍة واحد ٍة ،ومنظومةً صحيةً واحدةً،
وما ال نهاية له من العالقات العائليّة ،والثقافيّة ،والتجاريّة ،واالجتماعيّة.

