خمسون درجة
من السيطرة

أدّىّتنفيذّإسرائيلّخلةط ّ"فكّاالرتباط ّأحادي ّاجلانب" ّعنّقةطاعّغزةّيفّالعامّّ،2005وهيّاخلةط ّاليتّألغتّفيهاّإسرائيلّ
التواجدّالدائمّوالفعليّللجيش ّواملواطننيّاليهودّيفّالقةطاعّ،إىلّخلقّأوهامّلدىّالكث ّيينّمفادهاّأنّإسرائيلّقدّأهنتّبذلكّعالقاهتاّمعّ
انبّكثيةّمنّالسيةطرةّعلىّسكانّ
قةطاعّغزةّ،وبالتايلّ،أهنتّأيضّاّمسؤوليتهاّجتاهّسكانّالقةطاع .إالّأنّإسرائيلّقدّاحتفظتّلنفسهاّجبو ّ
أخرىّكإقام ّوإنشاءّحياةّعائلي ّ،األعمالّ
املوتّ،وأيضّاّجماالتّ ّ
ّ
القةطاعّّ،وكانتّلقراراهتاّتأثيات ّواسقاطات ّمصيي ّ،تصلّحدّاحلياةّو
التجاري ّ،القراراتّاملتعلق ّباملسارّاملهينّ،احلال ّالصحي ّ،احلياةّالثقافي ّ،الرتفيهّوالسعادةّالشخصي ّ،وهوّتأثيّيّةطالّتقريباّكلّتفاصيلّ
حياةّالسكانّهناك.
تفرضّإسرائيلّعلىّسكانّقةطاعّغزةّنظامّاّيتشكّلّمنّأوامرّاملنعّواحلظرّوالتقييداتّمنذّحنوّثالث ّعقود .يفّالعامّّ،2007وبعدّسيةطرةّ
محاسّعلىّقةطاعّغزةّ،متّتشديدّالتقييداتّاإلسرائيلي ّاملفروض ّعلىّالقةطاعّوفرضّاإلغالقّعليه .معىنّذلك ّهوّأنّإسرائيلّحتظرّ،منّ
ناحي ّمبدئي ّ،دخول ّسكانّقةطاعّغزةّإىلّأراضيهاّ ّوتنقّلهمّعربّأراضيهاّ،مباّيفّذلكّتنقلهمّإىلّالضف ّالغربي ّواألردنّ،إالّيفّحاالتّ
ائيلّحتددّأي ّبضائعّتدخلّقةطاعّغزةّومنّأيّمعربّ .فهيّتشرتطّ
استثنائي ّالّتنةطبقّعلىّمعظمّسكان ّالقةطاع .وإىلّجانبّذلكّ ،إسر ح
مصادقتهاّاملسبق ّعلىّأيّبضاع ّتدخلّإىلّالقةطاعّ،وليسّنادراّأنّمتنعّدخولّبضائعّمعين ّمنّضمن ّقائم ّتشملّآالفّاملنتجاتّ
ّ
ح
الضروري ّملمارس ّحياةّطبيعي ّوالئق .
ح
ماتّمسلح ّأخرى) .فإسرائيلّلديهاّاحتياجات ّأمني ّ
(ومنظ
ح
منّالواضحّللجميعّبأنّعالقاتّالعداءّتسودّبنيّكلّمنّإسرائيلّومحاس ّ ح
مفهوم ّ ّ،وهلاّاحلقّبفحصّعيينّلكلّشخص ّمنّسكانّغزةّيرغبّبدخوهلا .لكنّبالرغمّمنّأهنا ّيف ّأغلبّاألحيانّختتارّأنّتدعيّأنّ
التقييدات ّاليتّتفرضهاّنابع ّمنّاعتباراتّأمني ّ،فإنّمعظمّالتقييدات ّاإلسرائيلي ّاملفروض ّعلى ّسكانّغزةّالّعالق ّهلاّباالحتياجاتّ
األمني ّ ّ،ومدىّسيةطرهتاّواسعّجداّ،وبالتايلّفمنّالصعبّتفسيهّعلىّأنهّتقييداتّنابع ّمنّاحتياجاتّعسكري ّحبت ّ .
إنّالسيةطرةّاإلسرائيلي ّالواضح ّواملستمرةّعلىّكثيّمنّجوانبّحياةّسكانّغزةّ،وبالرغمّمنّت ّربيّرهاّبذرائعّخمتلف ّ،تفرضّعليهاّمسؤولي ّ
قانوني ّباحرتامّوتعزيزّحقوقّسكانّغزةّاملتأثرينّمنّتلكّالسيةطرة .وكثياّماّيظهرّأنهّملّّتحبذّلّأيّجهودّللفصلّبنيّالتحدياتّاألمني ّمنّ
ّلسكانّغزةّمنّجه ّأخرى.
ّ
جه ّوبنيّاالعرتافّباملسؤولي ّجتاهّاحلياةّاليومي ّالسليم

معّدخولّالعامّالعاشرّلإلغالق ّاإلسرائيلي ّاملتواصل ّعلىّقةطاعّغزةّ،يفّالعامّالذيّحتلّفيهّأيضّاّذكرىّمخسنيّعامّاّعلىّاالحتاللّ
اإلسرائيلي ّللقةطاعّّ،نعرضّأمامكمّقائم ّجزئي ّمنّاجلوانبّاليومي ّيفّحياةّسكانّالقةطاعّ،اليتّتسيةطرّعليهاّ ّإسرائيلّ،أوّتلكّاليتّ،
علىّأقلّتقديرّ،تؤثرّعليهاّإسرائيلّبشكلّواضحّللعيانّ .
ّ

لالحتالل أوجه ع ّدة ُمختلفة في المناطق ( ،)B( ،)Aو( .)Cهكذا يبدو االحتالل في المنطقة ( ،)Gحيث تقوم إسرائيل بالتالي:
 .1تمنع (إعادة) بناء مطار أو ميناء بحري في غزةّ،وبذاّفإنّإسرائيلّتّفرضّعلىّسكانّالقةطاع ّالتنقّلّفقطّعربّاملعابرّالربيّ ّ
اليتّتربطّغزةّمعّإسرائيلّأوّمعّمصر.
 .2تُقرر أية مشاريع لتطوير غزة يتم تنفيذهاّ ،وذلكّعربّمنظوم ّإعادةّإعمارّوتأهيلّقةطاعّغزةّ( .)GRMالّميكنّإنشاءّ
مشاريع ّيف ّغزة ّمن ّد ّون ّأن ّّتحصادّق ّإسرائيل ّعلى ّالشروع ّبتنفيذها ّوعلى ّموقع ّتنفيذهاّ ،وكذلك ّعلىّّكميات ّمواد ّالبناءّ
املستخدم ّووتيةّتدفّقها.
 .3تسمح لنفسها بفرض عقوبات جماعية .يفّأحيانّكثيةّ،علىّسبيلّاملثالّيفّأعقابّإطالقّصواريخّجتاهّإسرائيلّ،قامتّ
إسرائيلّبإغالقّاملعابرّالربيّ ّ،وبذلكّحرمّتّمجيعّسكانّغزةّمنّإمكاني ّالتنقّل.
ّ
 .4تمنع الدخول إلى "المنطقة العازلة" داخل القطاع .أعلنتّإسرائيلّعنّحزامّبعرضّ 300مرتّعلىّاألقلّعنّالسياجّالعازلّ
بنيّإسرائيلّوقةطاعّغزةّ،داخلّأراضيّالقةطاع .جزءّكبيّمنّاألراضيّالزراعي ّاخلصب ّيفّالقةطاعّموجودةّيفّاملنةطق ّالشرقي ّ،أيّ
مبحاذاة ّمنةطق ّالسياج .هذاّ،ويتغيّ ّعرض ّاملنةطق ّالعازل ّأحيانّاّ،واجليشّاإلسرائيليّيقومّبفرضّاحلظرّعلىّالدخول ّإىلّهذهّ
املنةطق ّعربّإطالقّالنارّ.أماّاجليشّاإلسرائيليّبذاتهّ،خالفاّللفلسةطينينيّ،فهوّيدخلّللمنةطق ّالعازل ّمبعدلّمرةّواحدةّعلىّ
األقلّأسبوعياّ،منذّعامّ.2010
 .5تُقرر من يحق له الصالة في األماكن المقدسةّ .حىتّالعامّّ،2015سّحتّإسرائيلّللمسيحينيّفقطّمنّسكانّالقةطاعّ
باخلروجّألداءّالصلواتّيفّاألماكنّاملقدس ّيفّالقدس ّوالضف ّالغربي  .ويفّالعامّ 2015متّتوسيعّالنةطاقّليشملّاملسلمنيّ
ّقدرها ّ 200شخص ّفقط ّيف ّاألسبوع ّسيتمكنون ّمن ّاخلروج ّللصالة ّيف ّاملسجد ّاألقصى ّأيامّ
أيضّاّ ،لكن ّتقرر ّأن ّحص ّ
اجلمع  .وذلكّشريةط ّأنّخيضعواّلفحصّأمينّ،وأنّالّتقلّأعمارهمّعنّّ60عامّاّ.علىّكلّحال ،أقلّمنّّ5باملئ ّمنّسكانّ
القةطاعّتزيدّأعمارهمّعنّستنيّعامّاّ.متّإيقافّحاالتّاخلروجّلسكانّالقةطاعّللصالةّيفّاملسجدّاألقصى ّمنذّهناي ّعامّ
.2016
قّيفّساءّالقةطاعّ،ويحسمّعّأزيزّ
ّ
الجوي لقطاع غزة .طائراتّمنّدونّطيّارّ،املبعوث ّمنّإسرائيلّ،حتلّ
 .6تُسيطر على المجال ّ
ائيلّتغلقّاجملالّاجلويّفوقّقةطاعّغزةّ(والضف ّالغربي ّأيضّا) وهوّخيضعّ
ّ
ومّ.كماّأنّإسر
حمركاهتاّيفّالقةطاعّطيل ّساعاتّالي ّ
لسيةطرهتاّالكامل .

 .7تُقرر إذا ما كان بإمكانك أن تسمع/ي .جيريّ،يفّأرجاءّالعاملّتركيبّأجهزةّإلكرتوني ّلألطفالّأصحابّاإلعاقاتّالسمعي ّ،
متكنهمّمنّالسّمع .تفرضّإسرائيلّتقييدات ّعلىّدخول ّقةطعّالغيارّوالبةطارياتّهلذهّاألجهزة .مباشرةّبعدّإجراءّعملي ّزرعّ
اجلهازّ،جيبّأنّخيضعّاألطفالّالرضعّلعملي ّ تدريبّوتعويدّعلىّمهاراتّاحلديثّواللغ ّ،إالّأنّغزةّالّيوجدّفيهاّماّيكفيّ
منّاخلرباءّالقادرينّعلىّإرشادّاألطفالّيفّهذهّالعملي ّ .الّتتيحّإسرائيل ّملوظفيّمؤسساتّاجملتمعّاملد،يّ،الذينّيساعدونّ
األطفالّ،اخلروجّمنّأجلّإجراءّدوراتّالتدريبّاملهينّالضروري ّيفّجمالّعالجّالنةطقّوالسمعّسواءّيفّالضف ّالغربي ّأوّيفّدولّ
اخلارجّ .ومبا ّأن ّنافذة ّالفرص ّأمام ّاألطفال ّالرضّعّ ،من ّحيث ّإجراء ّعملي ّالزراع ّوالتدريبّ ،حمدودةّ ،فقد ّأدّت ّممارساتّ
إسرائيلّيفّأكثرّمنّمرةّإىلّفقدانّاألطفالّمنّسكانّغزةّبشكلّكاملّلقدرهتمّعلىّالسمع.
 .8ال تسمح بتناول وجبة عائلية أو ُمجرد زيارة لبيت الجد في الضفة الغربية .ثلثّسكانّقةطاعّغزةّلديهم ّأقاربّيفّإسرائيلّ
ائيلّواليتّهتدفّإىلّالفصلّبنيّقةطاعّغزةّوالضف ّالغربي ّ،منذّفرضّ
والضف ّالغربي  .وكجزءّمنّسياس ّالفصلّاليتّحمتارسهاّإسر ّ
اإلغالقّعلىّغزةّيفّالعامّّ،2007تقومّإسرائيلّبفرضّتقييدات ّأكثرّشدّةّعلىّسكانّالقةطاعّاملسموحّهلمّبةطلبّتصريحّ
للخروجّمنّالقةطاع .إنّمعاييّالتنقل ّاإلسرائيلي ّالّتشملّالزياراتّالعائلي ّيفّالضف ّالغربي ّأوّيفّإسرائيلّ،إالّيفّحاالتّ
اجلنازاتّ،الزفافّ،أوّلرعاي ّاملرضىّاملصابنيّبأمراضّعضالّميؤوس ّمنهاّ،وحىتّيفّهذهّاحلاالتّيقتصرّاألمرّعلىّأقاربّ
العائل ّمنّدرج ّالقراب ّاألوىلّفحسب.
بحّ،واجملديّاقتصادياّأنّ
 .9تسعى إلدارة اقتصاد قطاع غزةّ .تأخذّإسرائيلّلنفسها ّحقّاختاذّقراراتّحولّماذاّمنّاملفضّلّ ،املر ّ
يفّغزةّوكذلكّأن ّيتمّتسويقهّخارجها .مبوجب ّالردّالصادرّعنّمنسقّأعمالّاحلكوم ّيفّاملناطقّ،علىّطلبّ
ّ
يتمّإنتاجهّ
مبوجبّقانونّحري ّاملعلوماتّقدمته ّمجعي ّ"چيشاه ّ -مسلك"ّ،فإنّاالعتباراتّاليتّتوجّهّعملّمنسقّأعمالّاحلكوم ّيفّ
املناطقّهبذاّالشأنّهيّ"اعتباراتّتتعلقّبإمكانياتّاإلنتاجّ،والعرضّوالةطلبّيفّاألسواقّذاتّالعالق ".
 .10تخلق في غزة سوقا أسيرا ،وتقوم باستغالله .إنّالسيةطرةّاإلسرائيلي ّعلىّاملعابرّالربي ّلقةطاعّغزةّ،اليتّتدخلّوخترجّمنّخالهلاّ
اليتّيحسمّحّبتسويقها ّيفّغزةّ،وتسويقّالبضائعّاملنتّجّ ّيفّغزةّ
البضائعّإىلّغزةّ،تتيحّإلسرائيلّفرضّتقييدات ّعلىّالبضائعّ ّ
خارجهاّ،وهلذاّاألمرّأثرّعلىّالوضعّاالقتصاديّوفرصّالعملّيفّالقةطاع.
 .11صاحبة التأثير الحاسم فيما يتعلق بمستوى غالء المعيشة في القطاع ،مباّأنّإسرائيلّاليومّهيّاملصدرّالوحيدّتقريباّواملنشأّ
جلميعّالبضائعّالداخل ّإىلّغزة.
 .12تفرض احتكارا على سوق اإلسمنت في غزة .فكماّ هوّاحلالّيفّكلّمنّإسرائيلّوالضف ّالغربي ّ،فإنّكلّاإلسنتّالذيّيتمّ
شراؤهّيفّقةطاعّغزةّتقريبّاّهوّمنّإنتاجّشرك ّاالسنتّاالحتكاري ّاإلسرائيلي ّ"نيشر" .وهكذاّ ،جتعلّإسرائيلّسوقّالبناءّرهين ّ

بقرارات ّمفوضّسلةط ّمكافح ّاالحتكارّاإلسرائيلي ّّوجوانبّتنظيمي ّوإداري ّتتعلقّبسوقّالبناءّيفّإسرائيلّ .تّعلّق ّسكانّغزةّ
بالتزويدّاإلسرائيليّ،باألخصّبعدّالعملياتّالعسكري ّالثالثّاألخيةّ ّ،وسيةطرهتاّعلىّاملعابرّخيلدّالوضعّالقائمّيفّغزة.
 .13تفرض حدودا على األحالم .فإسرائيلّتفرضّتقييدات ّعلىّمسأل ّاخلروجّمنّغزةّوتقتصرهاّفقطّعلىّأولئكّالذينّتنةطبقّ
عليهمّمعاييّالتنقل ّاملقلص ّأصالّّ،واليتّالّتنةطبقّعلىّمعظمّسكانّقةطاعّغزة .هلّترغبني ّبتعلّم ّصناع ّاحللوياتّيفّالضف ّ
الغربي ّ،أوّتعلمّالةطبّالبيةطريّيفّإيةطالياّ،يفّاملشارك ّيفّمؤمترّلتعزيزّقدراتّالنساءّيفّاليابانّ،يفّماراثونّيفّبيتّحلمّ،أوّيفّ
مسابق ّموسيقي ّيفّبريةطانيا؟ّكلّماّّذحكرّالّيّحعّدّمةطاحمّاّالئق ّمنّوجه ّنظرّإسرائيلّ،وأصحاهباّلنّحيظواّباحلصولّعلىّ
تصريحّخروجّمنّالقةطاع.
 .14تُقيّد مساحة الصيد .تفرض ّإسرائيلّمجل ّمنّالتقييداتّاليتّّتحلحّق ّأضراراّبالغ ّبقةطاع ّالصيدّيفّغزة .وباألساسّ،تقومّبتقييدّ
ّاليتّيحسمّحّفيها ّبالصيدّملنةطق ّحمدودةّجداّمقابلّسواحلّغزةّ(ويتغيّعرضّهذاّاملساح ّحبسبّاملصاحلّاإلسرائيلي ّ،
ّ
املساح
ويبلغّعرضها ّاليومّحىتّست ّأميالّحبري ّمنّالشاطئّ.بينما يفّإطارّاتفاقياتّأوسلوّمتّاالتفاقّعلىّعشرينّميالّحبريّاّمنّ
سواحل ّالقةطاع) .وتقوم ّإسرائيل ّبفّرض ّااللتزام ّهبذه ّالتقييدات ّبواسةط ّإطالق ّالنار ّباجتاه ّالصيادين ّ ّومصادرة ّقوارهبم ّوعربّ
وسائلّأخرى.
وهيّمنتجاتّمدني ّ،لكنّ،وعلىّحدّ
حّ
 .15تمنع إصالح قوارب الصيدّ .وضعت ّإسرائيلّقائم ّمنّاملواد ّ"ثنائي ّاالستخدام"ّ ،
تعريفّإسرائيلّ،قدّيكونّهلاّاستخدامّعسكري .متنعّإسرائيلّدخول ّهذهّاملنتجاتّ،أوّأهناّحتّدّ ّمنّدخوهلاّ،ويكونّدخوهلاّ
مبوجبّإجراءّطويلّوغيّشفافّ.كماّأنّالقوائمّاليتّّتحنشّرّيفّموقعّمنظوم ّإعادةّإعمارّغزةّحتتوي ّعلى ّآالفّاملنتجاتّ،
األمرّالذي ّّيحشّكّلّخروجّا ّعنّاملعاييّالدولي ّاملتبع ّهبذاّالشأن .وتشملّهذهّالقائم ّموادّاألليافّالزجاجي ّ(الفيربّچ الس)
السائل ّ،املوادّالعازل ّ،واأللواحّاخلشبي ّالضروري ّإلصالحّقواربّالصيد ّ.وبسببّعدمّقدرهتمّعلىّإصالحّقوارهبمّ،فإنّالعديدّ
منّالصيادينّيفّغزةّقدّفقدواّمصدرّرزقهم.
 .16تقرر إذا بإمكانك العزف في مخيم موسيقي صيفيّ .يفّاألعوامّّ 2012وّ 2013اضةطررناّأنّنناضلّمنّأجلّاتاح ّاجملالّ
يفيّعقدّ ّعلىّمدارّمخس ّأيامّيفّ
ألطفالّيدرسونّيفّاملدرس ّالوحيدةّللموسيقىّيفّقةطاعّغزةّ،للمشارك ّيفّخميم ّموسيقي ّصّ حّ
الضف ّالغربي ّ.يفّعامّّ،2012سحتّإسرائيلّل ّ 19طالباّفقطّباخلروجّ،أكربهمّسنّاّبّلغّمنّالعمرّّ 15عاماّ.كماّاضةطررناّ
جلول ّمقارع ّأخرىّمعّالسلةطاتّاإلسرائيلي ّللسماحّلبعضّاملعلمنيّمبرافق ّالةطالبّ.بعدّمرورّعامّ،قّدّمّّ 47طفال ّطلبّاّ
ّ.وقدّرفضّ
ّ
للمشارك ّيفّاملخيمّالصّيفيّ.يفّبداي ّاألمر ّأعلنتّالسلةطاتّاالسرائيلي ّعنّساحها ّل ّ 30طالباّفقطّباخلروج
املعلمونّاالختيارّأيّمنّالةطالبّ،الذينّيتحّضّرونّطوالّالسن ّللقاءّالصيفيّ،لنّحيظىّباملشارك ّ،كماّأعلنتّإسرائيلّعنّ

تراجعهاّ ّ،وعنّعدمّساحهاّحىتّلثالثنيّطالباّباخلروجّ.فقطّيفّأعقابّضغطّإعالميّ،وتّّوجهّمنّقبلّعضوةّالكنيستّزهافاّ
غالؤونّ،جنحّّ47طفالّومخس ّمرافقنيّباخلروجّللضف ّالغربي ّللعزفّيفّاملخيمّاملوسيقي.
 .17تمنع من األخ مواساة أخيه بوفاة زوجته .معاييّالتنقلّاليتّحددهتاّإسرائيلّتسمحّخبروجّسكانّغزةّلغرضّحضورّاجلنازةّأوّ
املشارك ّيفّعزاءّأقاربّالعائل ّمنّالدرج ّاألوىل ّفقط .مما ّيعينّأنهّويفّحال ّوفاةّأخيكّّ ،الّسحّاهللّ ،بإمكانكّأنّتةطليبّ
املشارك ّيفّجنازته .أماّلوّتوفّيتّزوجتهّ،أوّابنهّ،فالّتسمحّلكّإسرائيلّبالتقدمّبةطلبّاخلروجّمنّغزةّمنّأجلّتعزيته.
 .18تُجبر سكان غزة على تزويدها بمعلومات شخصية كشرط للحصول على مواد لبناء منازلهمّ.بعدّالعملي ّالعسكري ّيفّالعامّ
ّ،2014أقامتّكلّمنّإسرائيلّوالسلةط ّالفلسةطيني ّمنظوم ّإلعادةّإعمارّقةطاعّغزة ّالواقع ّحتتّرقاب ّاألممّاملتحدةّ،واليتّ
منّاملفرتضّأنّتتيحّإلسرائيلّإمكاني ّمراقب ّختصيصّموادّالبناءّإلعادةّإعمار ّوبناءّاملنازلّاليتّتضررتّأوّدّمّّرهاّاجليشّ
اإلسرائيلي .ولكي ّحيصل ّسكان ّغزة ّعلى ّمواد ّالبناءّ ،عليهم ّأن ّيقوموا ّبتزويد ّإسرائيل ّبتفاصيلهم ّشخصي ّ ،ومبوقع ّالبناءّ،
وخمةطةطاتّالبناءّ،إىلّجانبّقائم ّدقيق ّمنّحسابّكمياتّموادّالبناء ّاملةطلوب  .وتقومّإسرائيلّعلىّأساسّهذهّاملعةطياتّ
بدراس ّإذاّماّكانتّستّسمحّبتزويدّاألشخاصّمبوادّالبناءّ،وكذلكّالكمي ّاليتّسيتمّتزويدهمّهبا.
 .19حتى لو سمحت بإقامة مرافق لتنقية المياه ،فلن يكون باإلمكان تشغيلها .النقصّاخلةطيّباملياهّالصاحل ّللشربّيفّغزةّقدّ
يتمّسدّهّيفّحالّإنشاءّماّيكفيّمنّمرافقّتنقي ّللمياه .ولكنّ،وحىتّلوّمتتّإقام ّمرافقّكهذهّ،لنّيكونّباإلمكانّتشغيلهاّ
باءّيفّغزةّ،كوهنا ّقامتّبتصنيفّ
ّ
منّدونّكهرباء .تفرض ّإسرائيلّتقييداتّعلىّترميمّوإصالحّوحتسني ّالبىنّالتحتي ّللكهر
املعداتّ ّوقةطعّالغيارّالضروري ّلعملياتّاإلصالحّهذهّباعتبارهاّ"موادّثنائي ّاالستخدام"ّ ّ.وتفرضّتقييداتّ حّمشددةّعلىّدخوهلاّ
إىلّالقةطاع .وعلىّمرّمخسنيّعامّاّمنّالسيةطرةّاإلسرائيلي ّعلىّغزةّ ،ملّتساهمّإسرائيلّبإقام ّبىنّحتتي ّتتالءمّمعّتزايدّتعدادّ
سكان ّالقةطاعّ،وهيّمنذّسنواتّطويل ّتبيعّغزةّنفس ّالكمي ّمنّالكهرباء .وإىلّجانبّذلكّفإنّاحلال ّاملرتدي ّلالقتصادّيفّ
قةطاعّغزة ّختلقّمصاعبّيفّجباي ّرسومّالكهرباءّمنّالزبائن .االنقسام ّالفلسةطيينّالداخليّيساهمّهوّأيضّاّيفّتفاقمّهذهّ
املشكل  .وكنتيج ّلألمرّ،فإنّالكهرباءّيفّغزةّتصلّإىلّالبيوتّيفّغزةّ،بأفضلّاحلاالتّ،ملدةّمثاني ّساعاتّتليهاّمثاني ّساعاتّ
منّاالنقةطاعّ.يقومّسكانّغزةّبربجم ّمجيعّنشاطاهتمّاليومي ّحبسبّالساعاتّاملعدودةّاليتّتتوفرّفيهاّالكهرباءّ،وبالتأكيدّليسّ
هنالكّماّيكفيّمنّالكهرباءّلتشغيلّمصنعّعلىّمدارّالساع .
الممكن حشو ثقوب األسنان .يفّشباطّّ،2017منعتّالسلةطاتّاإلسرائيلي ّيفّمعربّكرمّأبوّ
 .20تؤ ّدي إلى وضع فيه من غير ُ
ساملّدخولّشاحن ّبضائع ّإىلّغزةّكانتّحتملّموادّاّطبي ّاليتّيستخدمهاّأطباءّاألسنانّمنّأجلّسد ّالثقوبّيفّاألسنان
(حشواتّملغمي )ّ،وذلكّحبج ّاحتواءهاّعلىّمادةّالزئبقّ،اليتّتحعدّ،حسبّاالعتباراتّاإلسرائيلي ّ،مادةّثنائي ّاالستخدامّ.

علىّمدارّسنواتّ،دخلتّهذهّاملادةّمنّإسرائيلّإىلّغزةّمنّدونّأي ّعقباتّ.إضاف ّإىلّمنعّدخولّاملادةّ،قامتّالسلةطاتّ
اإلسرائيلي ّيفّاملعربّمبنعّدخولّمجيعّمحول ّالشاحن ّ ،واليتّاحتوتّأيضاّعلىّبراداتّوغساالتّكانتّتابع ّلتاجرّآخرّمنّ
قةطاعّغزة.
 .21تفرض على ُمزارعي التوت األرضي في غزة تح ّديات إضافية عدا عن حالة الطقس .معربّكرمّأبوّساملّهوّاملعربّالوحيدّ
الذيّيستةطيعّمزارعوّغزةّوجتّارهاّتسويقّأوّتصديرّبضائعهم ّعربه ّإىلّإسرائيلّوالضف ّالغربي ّودولّاخلارج .إجراءاتّفحصّ
البضائعّعلىّهذاّاملعربّتستغرقّساعاتّ،وخالهلاّتبقىّالبضائعّيفّاخلارج .املنتجاتّالزراعي ّاحلساس ّ،مثلّالتوتّ،قدّتتعرضّ
ألضرارّ،قدّتصلّإىلّحدّفسادها .هنالكّطلباتّمتكررةّمنّقبلّاملزارعنيّيفّغزةّ،ومنّقبلّمجعي ّ"چيشاهّ -مسلك" أيضّاّ،
ظلل ّيفّالقسمّالذيّيتمّفيهّتفريغ ّ ّوفحصّالبضاع ّيفّاملعربّ،بيدّأنّأحدّاّملّيأبهّهبذهّاملةطالبّمنذّسنوات.
ّم ّ
إلنشاءّمنةطق حّ
ويشيّاملزارعونّيفّغزةّ،إىلّأنّشحناتّكثيةّمنّالتوتّفسدتّخاللّعملي ّالفحصّاألمينّالذيّجتريهّإسرائيل.
عرض المحاصيل للخطرّ.تقومّطائراتّتابع ّلشرك ّخاص ّ،واليتّيتمّاستئجارهاّمنّقبلّوزارةّاألمنّاإلسرائيلي ّ،برشّمبيدات
 .22تُ ّ
للنباتات ّعلىّامتدادّالسياج ّالعازل ّبنيّإسرائيلّ ّوقةطاعّغزةّ،بذريع ّاحلفاظّعلى ّخطّرؤي ّمريحّللقواتّاإلسرائيلي ّالعامل ّ
مبحاذاةّالسياج .وكنتيج ّلألمرّ،تتضررّالكثيّمنّاحملاصيلّ،بعضهاّمزروعّعلىّبعدّأكثرّمنّمخسمئ ّمرتّداخلّأراضيّقةطاعّ
يعرضّهذاّالرش ّأيضّاّصح ّالعاملنيّ ّوسكانّاملنةطق ّللخةطر .يعيش ّاملزارع ّونّمنّسكانّهذهّاملنةطق ّيفّظلّقلقّ
غزةّ ،ولرمباّ ّ
دائمّمنّعملياتّالرشّّ،ويعانونّمنّأضرارّاقتصادي ّهائل .
 .23تسمح لك بالسفر إلى دول العالم الخارجي ،شريطة أال تعود قبل مرور عامّ .متنعّإسرائيلّمنذّحنوّعقدّمنّالزمنّخروجّ
سكانّغزةّعربّأراضيهاّإىلّدولّاخلارجّ(عربّمعربّأللنيبّ،أوّيفّأحيانّنادرةّعربّمةطارّبنّغوريون)ّ،وتسمحّباألمرّيفّحاالتّ
استثنائي ّفقط .يفّالعام ّ 2016أصدرتّإسرائيلّتوجيهاتّجديدةّ ،وحبسبهاّفإهناّستسمحّلسكانّقةطاع ّغزةّبالسفرّإىلّ
اخلارجّعربّأراضيهاّحىتّلوّملّيكنّاألمرّهبدفّالدراس ّ،أوّحضورّمؤمتراتّخاص ّأوّاخلضوعّلعالجّطيبّخاصّ،شريةط ّأنّ
التزامهمّبعدمّالعودةّملدةّعامّكامل.
 .24تمنع سكان غزة من االنتقال للسكن في الضفة الغربية .علىّالرغمّمنّاالعرتافّالدويلّواإلسرائيليّبأنّالضف ّالغربي ّ ّوقةطاعّ
غزةّمهاّشةطرانّمنّكيانّسياسيّواحدّ،فمنذّالعام ّ،2000ترفضّإسرائيلّالسماحّلسكانّقةطاعّغزةّبتغييّتسجيلّعناوينهمّ
إىلّالضف ّالغربي ّ،وبذاّفإهناّمتنعهمّمنّاالنتقالّللسكن ّواإلقام ّيفّالضف ّ،ألغراضّملّمشلّالعائالتّأوّإنشاء ّعائالتّ،إىلّ
ذلكّ،حيظّرّاالنتقالّحىتّلوّكانّللشخصّمنّسكانّغزةّزوجّأوّزوج ّ
حّ
جانبّفرصّالعملّ،أوّأي ّأسبابّأخرى .إضاف ّإىلّ
أوّأوالدّمقيمنيّبشكلّدائمّيفّالضف ّالغربي .

تعرف العديد من سكان غزة ،بمن فيهم المرضى ،والمسنّين ،والنساء واألطفال ،على أنهم خطيرين أمنيا .هنالكّنسب ّ
ّ .25
صغيةّفقطّمنّسكانّغزةّالذينّتنةطبقّعليهمّاملعاييّالضيّق ّاليتّحددهتاّإسرائيلّوبإمكاهنمّتقدميّطلبّللخروجّمنّالقةطاعّ.
منّيستويفّاملعاييّيحةطالّبّباجتيازّفحصّأمينّشخصيّعلىّيدّإسرائيل .خاللّالعامّّ،2016استخدمتّإسرائيلّبشكلّغيّ
مسبوقّادعاءّ"املنعّاألمين" منّأجلّحظرّخروجّاآلالفّ،ومنّضمنهمّمرضىّحيتاجونّإىلّعالجّطيبّقدّينقذّحياهتمّوغيّ
متوفرّيفّالقةطاعّ،وكذلكّاملصلنيّاملسننيّ،والتجارّاملعروفنيّوالقدامىّوموظفيّاهليئاتّالدولي  .ولكيّنوضّحّكم ّهيّعشوائي ّ
حقوقّاإلنسانّ،
ّ
اتّ،فإنّكشفّهذهّالقضاياّيفّاإلعالمّ،والتهديدّبالتقدّمّبالتماساتّللمحاكمّمنّقّبلّمؤسساتّ
ّ
هذهّالقرار
كماّهوّحالّمجعي ّ"چيشاهّ -مسلك"ّ،قدّأبعدتّهذاّال "خةطرّاألمين"ّ،وقد ّسحتّإسرائيلّيفّأعقابّذلكّللممنوعنيّ
باملرور.
 .26تؤثّر على قرارات مصيرية لنساء غزة .يف ّالعام ّ 2000قامت ّإسرائيل ّبتجميد ّالسجل ّاملد،ي ّالفلسةطيين ّومل ّتسمحّ
للفلسةطينينيّمبواصل ّتسجيلّأقارب ّالعائل ّمنّالدرج ّاألوىلّمنّالذينّانتقلواّلإلقام ّيفّالضف ّالغربي ّوغزة .ونتيج ّلذلكّ،
اءّكانّذلكّ
فإنّآالفّالفلسةطينياتّممنّتزوجنّمنّسكانّغزةّتفتقدنّللوثائقّالثبوتي ّاليتّتسمحّهلنّباخلروجّمنّالقةطاعّ،سو ّ
عربّإسرائيلّأوّعربّمعربّرفحّإىلّمصرّ(أنظرّالتقريرّ،صفح ّرقمّ.)47
تتحمل ،مع جهات أخرى ،المسؤولية عن أن المياه الجارية في الحنفيات خطيرة للشرب 96ّ.باملئ ّمنّمياهّاحلنفياتّيفّ
ّ .27
غزة ّغيّصاحل ّللشرب ّبسببّالتلوثّوامللوح ّالزائدةّ .شربّهذهّاملياهّقدّيتسببّيفّجمموع ّمنّاألمراضّ،خصوصّاّلدىّ
األطفالّ 70ّ.باملئ ّمنّاملوادّواملعدات ّالضروري ّإلعادةّتأهيلّوصيان ّشبكاتّاملياهّوالصرفّالصحيّ ،تعتربها ّإسرائيلّ"ثنائي ّ
االستخدام" األمرّالذيّحيولّدونّتنفيذّالكثيّمنّاملشاريعّإلعادةّتأهيلّشبكاتّاملياه.
 .28ال تعتبر العطلة سببا للحصول على موافقة للخروج من غزة .املعاييّالضيق ّاليتّتقررّمبوجبهاّإسرائيلّالسماحّأوّمنعّالتنقلّ
منّوإىلّقةطاعّغزةّالّتشملّاخلروجّلقضاءّعةطل ّيفّدولّاخلارجّ(وبالتأكيدّأيضّاّليسّيفّالضف ّأوّيفّإسرائيل) .غالبي ّسكانّ
غزةّملّخيرجواّيفّحياهتمّمنّالقةطاع.
 .29تشترط خروج األشخاص من غزة باإلبالغ عن جيرانهم .تستغل ّإسرائيلّسيةطرهتاّعلىّاملعابرّالربيّ ّلقةطاع ّغزةّمنّأجلّ
الضغطّعلىّالسكانّلتزويدهاّمبعلوماتّعنّأبناءّجمتمعهم .ويفهمّالسكانّبأهنمّإنّملّيقومواّبتزويدهاّباملعلوماتّ،فإنّحمققيّ
جهازّالشاباكّقدّالّيسمحونّهلمّباخلروجّ،حىتّلوّكانواّحمتاجنيّللخضوعّلعالجّطيبّقدّينقذّحياهتم .وقدّحصلّيفّالسابقّ
بأنّقامّجهازّالشاباكّبإجراءّحتقيقاتهّداخلّسياراتّاإلسعافّاليتّتنقلّاملرضى.

األخرىّ،وكخةطوةّعقابي ّمجاعي ّ ،تقومّإسرائيلّبوقف ّدخولّ
ّ
 .30تجعل من العمل في مجال البناء أمر غير ُمستقر .بنيّالفين ّو
مواد ّالبناء ّإىل ّغزةّ ،بشكل ّجزئي ّأو ّتامّ .وباإلضاف ّإىل ّتعةطيل ّأعمال ّإعمار ّما ّدمرته ّالعمليات ّالعسكري ّ ،تؤدي ّهذهّ
التقييداتّبشكلّمباشرّإىلّزجّاالفّالعاملنيّيفّجمالّالبناءّإىلّدوائرّالبةطال  .فهناكّحنوّ 14ألفّمنّالعمالّالذينّيكسبونّ
رزقهمّمنّقةطاعّالبناءّيفّغزةّ.يحعترب ّقةطاعّالبناءّيفّغزةّمصدراّللرزقّ ،بشكلّمباشرّوغيّمباشرّ،حلوايل ّّ 70ألف ّعاملّ
ّ
وعامل .
لغزة مع الضفة الغربيةّ .يتقاسمّسكانّالضف ّالغربي ّ،وقةطاعّغزةّ،والفلسةطينينيّالذينّيعيشونّيفّ
 .31تضر بالعالقات الثقافية ّ
أرجاءّالعاملّويفّإسرائيلّتارخياّوثقاف ّمشرتك  .ومعّفرضّاإلغالقّ،حتولّاحلفاظّعلىّهذهّالعالقاتّالثقافي ّإىلّأمرّأشدّ
صعوب  .فإسرائيلّتسمحّلسكانّغزةّباخلروجّ"بنيّاحلنيّواآلخر" حلضورّمؤمتراتّأوّأحداثّخاص ّ،لكنّفقطّيفّحال ّكانتّ
هذهّاألحداثّواملؤمتراتّمعقودةّحتتّمسؤولي ّالسلةط ّالفلسةطيني  .إنّأيّحدثّثقايفّيقامّيفّالضف ّالغربي ّأوّإسرائيلّوليسّ
حتتّرعاي ّالسلةط ّالفلسةطيني ّ،الّيّحعّدّ"ضمنّاملعايي" ولذاّالّيتمّإصدارّتصاريحّمرورّمنّأجلّحضوره.
 .32تُنتج ظرفا فيه أيضا العملة النقديّة في غزة هي عملة إسرائيلية .يواصلّاالقتصادّيفّكلّمنّغزةّوالضف ّالغربي ّاالعتمادّعلىّ
كزيّاإلسرائيليّ،وإىلّ
الشيكلّاإلسرائيلي .السياساتّاالقتصادي ّاليتّتؤثرّعلىّقوةّالعمل ّاإلسرائيلي ّيتمّترسيمهاّيفّالبنكّاملر ّ
جانبهاّنسب ّضريب ّالقيم ّاملضاف ّّ ،وجوانبّاقتصادي ّأخرىّمهم ّأخرىّ،وهكذاّ،فإنّإسرائيلّتسيةطر ّبشكلّواسعّعلىّ
النشاطّاالقتصاديّيفّغزة.
 .33تضر أيضا بعمل مؤسسات المجتمع المدني في غزة .تعملّيفّغزةّشبك ّمؤسساتّأهلي ّمزدهرةّتساعدّالسكانّيفّغزةّيفّ
العديد ّمن ّجماالت ّاحلياةّ ،كاجلمعيات ّاليت ّتساعد ّذوي ّاإلعاقاتّ ،املراكز ّالثقافي ّواجلمعيات ّاليت ّتدافع ّعن ّحقوق ّاملرأة.
املعايي ّاليت ّتقيّد ّتنقّل ّسكان ّغزة ّودخول ّاألشخاص ّإىل ّداخل ّالقةطاع ّتسمح ّللرياضيني ّالتابعني ّللمنتخبات ّالوطني ّ
الفلسةطيني  ّ ،وللتجارّباخلروجّمنّغزةّ،لكنهاّحتظرّخروجّناشةطيّاجملتمعّاملد،يّمنّأجلّاجتيازّدوراتّتأهيلي ّواستكماليهّ
ضرّوري ّ،كماّأهناّحتظرّعلىّاملمولنيّواخلرباءّالدخولّإىلّغزةّمنّأجلّدعمّّوحتسنيّعملّهذهّاملؤسسات.
 .34تمنع إجراء جملة من الفحوصات والعالجات الطبيّة داخل قطاع غزة .تدرجّإسرائيلّمجل ّمنّاملوادّواملعداتّالةطبي ّيفّ
مباّيفّذلكّأجهزةّالرنيمّاملغناطيسيّّوالبةطارياتّألجهزةّالتزويدّغيّاملنقةطعّللةطاق ّ(ّ،)UBS
ّ
قائم ّاملوادّثنائي ّاالستخدامّ ،
الالزم ّللتشغيلّاملستمرّلألجهزةّالةطبي ّيفّأقسامّالعناي ّاملركّزة .وهكذاّ،علىّسبيلّاملثالّ،فإنّمستشفىّيفّغزةّقدّاضةطرّ
لالنتظارّطيل ّنصفّعامّللسماحّبإدخالّجهازّالفلوروسكوبّ،الذي ّيتيح ّاالطالعّاملباشرّعلىّصورّاألشع ّالسيني  .وإىلّ
جانبّذلكّ،فإنّاألجهزةّالتقني ّاخلاص ّبالفحوصاتّالةطبي ّحتتاجّإىلّإعادةّضبطّبنيّالفين ّواألخرىّمنّقبلّالشرك ّاملصنع ّ

أوّالشركاتّاملختص ّباألمر .إالّأنّالكثيّمنّاألجهزةّالةطبي ّتظلّمعةطل ّعنّالعملّيفّغزةّوذلكّألنّإسرائيلّإماّتؤجلّأوّ
متنعّخروجهاّمنّالقةطاعّ،كماّأهناّمتنعّدخولّاخلرباءّاملختصنيّإىلّغزة.
 .35تشترط موافقتها إلنقاذ حياة .اجلهاز ّالصحي ّالفقي ّيف ّقةطاع ّغزة ّغي ّقادر ّعلى ّتوفي ّالعالج ّالةطيب ّجلميع ّاإلصاباتّ
ّواألمراضّ .ولغرضّاخلروجّواخلضوعّلعالجّطيبّمناسبّ،املتوفرّفقطّيفّالضف ّالغربي ّ،أوّاألردنّأوّإسرائيلّ،فإنّعلىّاملرضىّ
احلصولّعلىّتصريحّمنّإسرائيل .عملي ّاستصدارّالتصاريحّهيّعملي ّغيّواضح ّوبةطيئ ّ.ومؤخراّ،شرعت ّإسرائيلّبرفضّ
طلباتّاملرضىّبشكلّمتزايدّللةطلباتّحتتّحججّ"املنعّاألمين".
 .36تسمح بتسويق الباذنجان والبندورة فقط من غزة إلى إسرائيل .يفّشهرّآذارّّ،2015سحت ّإسرائيلّبتسويقّاملنتجاتّ
الزراعي ّمنّغزةّيفّالسوقّاإلسرائيلي ّ،وذلكّللمرةّاألوىلّمنذّفرضّاإلغالقّيفّالعامّ .2007ومعّذلكّ،فإنّإسرائيلّتسمحّ
بتسويقّحص ّالّتتجاوزّّ 400طنّشهرياّمنّالباذجنانّوالبندورةّ ،يفّأسواقهاّ .أسعارّاخلضرواتّيفّغزةّرخيص ّجداّنسبياّ،
وبإمكاهنا ّالتخفيفّعلىّاملستهلكّاإلسرائيليّ .إنّقربّوحجمّالسوقّاإلسرائيليّجتعالنهّهدفّاّطبيعيّاّللمنتجنيّالزراعينيّيفّ
غزة.
 .37تسمح بتسويق األثاث من غزة في إسرائيل ،لكنها تحظر دخول األلواح الخشبية لصناعته .يفّشهرّآذارّّ،2015أعلنتّ
إسرائيلّعنّاأللواح ّاخلشبي ّاليتّيزيدّسكهاّعنّمخس ّسنتمرتاتّباعتبارهاّبضائعّ"ثنائي ّاالستخدام" (والحقّاّ،قامتّبتوسيعّ
نةطاقّاحلظرّهذاّليشملّأي ّألواح ّخشبي ّيزيدّسكهاّعنّسنتمرتّواحد) وبذاّفقدّمنعتّبشكلّتامّتقريبّاّدخولّاأللواحّ
اخلشبي ّإىلّالقةطاع .وباملقابلّ،ويفّشهرّأيلولّّ،2015أعلنتّإسرائيلّبأهناّستسمحّللمنتجنيّيفّغزةّوللمرةّاألوىلّمنذّفرضّ
اإلغالقّ،بتسويقّاألثاثّالذيّيصنعونهّيفّاألسواقّاإلسرائيلي  .إنّأصحابّمصانعّاألثاث ّيفّغزةّظلواّيتساءلونّحولّأي ّ
موادّميكنهمّ،باستخدامهاّ،صناع ّاألثاث.
 .38تمس بالتعليم الجامعي .كليات ّالعلومّالةطبيعي ّيفّجامعاتّغزةّحتتاجّإىلّموادّكيماوي ّوبيولوجي  .كماّأنّهنالكّجتهيزاتّ
إضافي ّمةطلوب ّملخترباتّالبحثّوتعليمّالةطبّواهلندس ّغيّمتوفرة .تعترب ّإسرائيلّهذهّاملعداتّ"موادّثنائي ّاالستخدام" وحتظرّ
دخوهلا ّإىلّغزة .وإىلّجانبّذلكّ،فإنّانقةطاعاتّالكهرباء ّتؤذيّخمترباتّالبحث ّوالكثيّمنّالتجاربّتتعةطل .وعلىّفكرةّ،
فإنّاألجهزةّاليتّتضمنّالتزويدّغيّاملنقةطعّللتيارّالكهربائيّ( )UBSهيّأيضاّمدرج ّيفّقائم ّاملوادّثنائي ّاالستخدام.
 .39تمنع األكاديميين من حضور المؤتمرات في الخارج أو من دعوة زمالئهم إلى غزة .مواكب ّالتةطورّيفّالعاملّاألكادمييّ
يتةطلبّتواجدا ّيفّاملؤمتراتّاليتّيقوم ّفيهاّالباحثونّبتبادلّاألفكارّ ّويبنونّعالقات ّبينهمّ.املعاييّاليتّفرضتهاّإسرائيلّللخروجّ

منّقةطاعّغزةّالّتشملّاملشارك ّيفّاملؤمتراتّأوّدوراتّالتأهيلّاألكادميي  .كماّأنّإسرائيلّمتنعّأيضاّدخولّالباحثنيّمنّأرجاءّ
العاملّإىلّغزة.
 .40تحكم سكان غزة ،ولكن سكان غزة ال يملكون القدرة أبدا على التأثير على قراراتها .إنّكالّمنّسكانّغزةّوالضف ّ
الغربي ّيتأثرونّبشكلّمباشرّأوّغيّمباشرّمنّالقراراتّاليتّتتخذهاّاملستوياتّالسياسي ّيفّإسرائيلّ،إالّأنّهؤالءّماّمنّقدرةّ
لديهمّعلىّالتصويتّيفّاالنتخاباتّللمؤسساتّاإلسرائيلي ّاليتّحتددّهذهّالسياسات.
 .41تحظر مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب على الهواتف النقالةّ .تواصل ّإسرائيل ّفرض ّسيةطرهتاّعلىّاجملالّاإللكرتو ّمغناطيسيّ
يفّقةطاعّغزةّ(ويفّالضف ّالغربي ّأيضّا) ومتنعّختصيصّتردداتّاجليلّالثالثّ(ّ )3Gوموجاتّاجليلّالرابعّ(ّ.)LTEهذاّاألمرّ
ليسّهلاّمربرّيفّوجهّصناع ّاهلايّتيكّالنامي .
حّ
الّيضرّفقطّمبستخدميّاإلنرتنتّيفّغزةّ،بلّإنهّيضعّعوائقّ
 .42تقرر أية منتجات زراعية يتم تسويقها في الضفة الغربية ،وأيها ال .بعدّالعملي ّالعسكري ّاإلسرائيلي ّ"اجلرفّالصامد" سحتّ
إسرائيلّللمرةّاألوىلّمنذّالعامّ 2007لتجار ّمنّغزة ّبتسويقّاملنتجات ّالزراعي ّيفّكلّمنّالضف ّالغربي ّوإسرائيل .وقدّأشرناّ
سابقّاّإىلّأنهّمنّاملسموحّفقطّتسويقّالباذجنانّوالبندورةّيفّإسرائيلّ .وقدّنشرّمنسقّأعمالّاحلكوم ّيفّاملناطقّقائم ّقصيةّ
تشملّأنواعّاخلضرواتّاليتّتسمحّإسرائيلّبتسويقهاّيف ّالضفة الغربية .هذهّالقائم ّالّتشملّتشكيل ّاملزروعاتّذاتّاجلودةّ
العالي ّاليتّتتمّزراعتهاّيفّغزةّواليتّسيسرّاملزارعونّبتسويقهاّ،وهيّتشملّالبةطاطاّ،السبانخّ،البازيالءّ،والفاصولياء.
 .43تحظر على سكان غزة الدراسة في الضفة الغربية .ابتداءّ ّمنّالعامّّ،2000حتظرّإسرائيلّبشكلّشاملّعلىّسكانّغزةّ
الدراس ّيفّجامعاتّالضف ّالغربي ّ،رغمّأنّجامعاتّالضف ّتعرضّبرامجّتعليمي ّغيّمتوفرةّيفّجامعاتّوكلياتّالقةطاع.
وكانتّاحملكم ّالعلياّاإلسرائيلي ّقدّرفضتّالتماسّقدمتهّمجعي ّ"چيشاهّ -مسلك" يفّالعامّ 2012باسمّأربعّنساءّمنّغزةّ
أردنّدراس ّختصصاتّ(اجلندرّ،القانونّوالتنمي ّ،والدميقراطي ّ،وحقوقّاإلنسان) يفّجامع ّيفّالضف ّالغربي ّ،وهيّختصصاتّ
تعليمي ّغيّموجودةّيفّجامعاتّالقةطاع.
 .44تضر بالوضع االقتصادي لتجار غزة .يفّمةطلع ّشهر ّآذارّّ،2017بلغّعددّتصاريحّالتجارّساري ّاملفعول ّيف ّغزة ّفقطّ
ّ1,173تصرحياّ(إضاف ّإىلّّ190تصريحّتاجرّكبيّّ،)BMGمقارن ّ ّمعّّ3,500تصرحيّاّيفّكانونّثا،يّّ.2016وإضاف ّ
ّمنع ّبعضهم ّمن ّإدخال ّبضائع ّإىل ّغزة ّأو ّتسويق ّبضائعهمّ
إىل ّمنع ّأولئك ّمن ّالدخول ّإىل ّإسرائيل ّوالضف ّالغربي ّ ،فقد حّ
خارجها .مباّيعينّأهنمّيعاملونّليسّفقطّكمشتبهّهبمّ،حىتّدونّأنّالقيامّبأيّإجراءّيثبتّالتهم ّ،بلّإنّمنتجاتّهؤالءّقدّ
باتتّمشبوه  .وللتذكيّفإنّمجيعّالبضائعّختضعّلفحوصاتّدقيق ّعلىّمعربّكرمّأبوّسامل.

 .45تضع عوائق كثيرة أمام من يرغبون بالخروج من غزة بهدف الزواج .يعتربّزواجّأحدّاألقاربّمنّالدرج ّاألوىلّمنّاألسبابّ
اليتّيستةطيعّمبوجبهاّالشخصّطلبّتصريحّخروجّإىلّإسرائيلّ،الضف ّالغربي ّأوّدولّاخلارجّ،إالّأنّخروجّشخص ّحلضورّ
ّأمرا ّخارج ّاملعاييّ .وقد ّاضةطرت ّمجعي ّ"چيشاه ّ -مسلك" إىل ّتقدمي ّالتماسات ّللمحكم ّيف ّعدةّ
حفل ّزفافه ّهوّ ،يّحعّد ّ
مناسباتّباسمّشبّانّوشاباتّفلسةطينينيّوفلسةطينياتّطلبواّاخلروجّمنّالقةطاعّلكيّيتزوجواّمنّأحبائهم.
 .46تتح ّكم بمواعيد غسل المالبس .يفّ"األيامّاجليدة" يفّغزةّ،يصلّالتيارّالكهربائيّإىلّالبيوتّملدةّمثاني ّساعاتّ،تليهاّمثاني ّ
اّكبياّمنّالنشاطاتّاليومي ّإىلّاللحظ ّاليتّيعودّفيهاّتيارّالكهرباءّ،ومنّضمنّ
ساعاتّمنّاالنقةطاع .ويؤجلّالسكان ّجزءّ ّ
هذه ّالنشاطاتّ ،غسيل ّاملالبسّ ،ضخ ّاملياه ّإىل ّاخلزانات ّمن ّأجل ّغسيل ّاألطباقّ ،االستحمام ّوالتنظيفّ ،شحن ّاهلواتفّ
يوبيلّكاملّمنّسنواتّالسيةطرةّ،
واحلواسيبّالنقال ّ،تسخنيّاملاءّ،القراءةّ،مشاهدةّالتلفازّأوّتصفحّاالنرتنت .علىّمدار ّ ّ
اكتفتّإسرائيلّببيعّقةطاعّغزةّّكمي ّثابت ّمنّالكهرباءّ،يفّوقتّتزايدّفيهّعددّالسكان .تفتقرّغزةّللبىنّالتحتي ّاليتّمنّشأهناّ
أنّتتيحّإنتاجّا ّذاتيّ ّاّكافياّمن ّللكهرباء ّ،كماّأنّخطّكهرباءّإضايفّحنوّغزةّمنّإسرائيلّالّيزالّالّيعملّبسببّالكثيّمنّ
األسباب.
نمرة .قائم ّاملواد ّ"ثنائي ّاالستخدام" اليت ّأصدرهتا ّإسرائيل ّتشمل ّال "بزات"ّ ،ألسباب ّواضح .
الم ّ
 .47تحظر ارتداء المالبس ُ
ولكنّ،وخاللّالعامّّ،2016حظرتّإسرائيلّإدخالّشاحن ّحتملّ،منّضمنّماّحتملهّ،مالبسّنسائي ّبأقمش ّمنمرةّبادعاءّ
أنّهذهّاملالبسّتنةطبقّعليهاّمعاييّالبزاتّالعسكري ّ،وهيّبذاّتشكلّأغراضّاّثنائي ّاالستخدام.
 .48تحظر لم شمل األطفال من سكان غزة مع أب أو أم وحيد/ة ُمقيم/ة في الضفة الغربية .ففيّحالّتيتمّطفلّقاصرّمنّ
غزةّ،وأحدّوالديهّاملتبقي ّعلىّقيدّاحلياة ّ حمقيم ّيفّالضف ّ،فليسّمنّاملؤكدّأنّيكونّبإمكاهنماّالعيشّسويا .فإسرائيلّحتتفظّ
ّ
لنفسهاّبصالحياتّاختيارّمنّتّسمحّلهّبلم ّمشله ّمعّالوالدّاملتبقي ّعلىّقيدّاحلياةّ ،ومنّسيضةطرّلالكتفاءّبالعيشّلدىّأبناءّ
العائل ّمنّدرجاتّقراب ّأبعد.
 .49تُقرر أية خدمات بريد داخل وخارج بإمكان سكان غزة استخدامها .فإسرائيل ّتسيةطر ّعلى ّخدمات ّالربيد ّالذاهب ّإىلّ
اءّكانتّهذهّاخلدماتّعام ّأمّعربّشركاتّخاص  .وقدّحصلتّحاالتّيفّاملاضيّسحتّإسرائيلّفيهاّلنفسهاّ
القةطاعّ،سو ّ
بوقفّهذهّاخلدمات.
 .50تقرر أي عالج طبي يحق للسكان في غزة تلقيه خارج القطاع .فسكانّالقةطاعّغيّمسموحّهلمّالسعيّللحصولّعلىّ
العالجّاألفضلّالذيّمتكنهمّظروفهمّمنّتلقيهّ،فهمّيحسمّحّهلمّفقطّبتقدميّطلباتّللخضوعّلعالجاتّغيّمتوفرةّيفّغزة.

