ما وراء األحداث :تحليل للوضع في قطاع غزة
ترددت يف العامل بأسره أصداء إطالق النار احلي من طرف اجليش اإلسرائيلي واليت تسببت يف حاالت قتل متظاهرين فلسطينيني خالل األسبوعني
املاضيني .وتقوم جهات سياسيّة إسرائيليّة بتوظيف ما حيدث باعتباره هتديدا عينيا بادرت إليه حكومة محاس على احلدود السياديّة لدولة إسرائيل .هبذا
السياق األوسع طويل األمد ،الذي تعمل إسرائيل وفقه بكل ما يتعلق بسكان قطاع غزة :وهو منظومة
ّ
االدعاء ،فإن اجلهات اإلسرائيلية تقوم بنفي ّ
سيطرة عمرها مخسني عاما ،واليت بلغت أش ّدها عند فرض اإلغالق اإلسرائيلي املشدد واملستمر منذ أكثر من عقد من الزمن .إن االحتجاجات
السياق ،كما أهنا غري منفصلة عن القضية جبميع مرّكباهتا ،وهبذا فإن حل هذا النزاع لن يتم حتقيقه بوسائل
الفلسطينية احلاليّة غري منفصلة عن هذا ّ
عسكريّة.
من دون أيّة عالقة لألمر هبويّة احملتجني ،أو اجلهات اليت تقوم بتنظيمهم ،أو املواضيع اليت يسعى احملتجون إىل طرحها ،فإن القانون الدويل حيظر
استخدام القوة الفتاكة ضد املدنيني إال يف حال احتاج األمر ملنع املس حبياة أشخاص – وحىت يف هذه احلالة ،فإن القوة املميتة ينبغي استخدامها
باعتبارها الوسيلة األخرية ،كما ينبغي استخدامها وفقا للمقدار املطلوب إلزالة اخلطر العيين فحسب .إن املشاركة يف مظاهرة احتجاجيّة ،حىت لو مل

تكن هذه املظاهرة "احتجاجا صامتا" ،وحىت لو مشلت أعمال شغب أو أعمال إخالل بالنظام العام ،ال تش ّكل لوحدها باملطلق عمال عدائيا أو هتديدا
عينيا حلياة اخآخرين حبي يستوجب الرد عليها بإطالق النار .ما من شك بأن إزهاق األرواح قريبا من السياج العازل كان ميكن ،بل وكان بجب ،أن يتم
ينص القانون الدويل.
تالفيه فيما لو عمل اجليش اإلسرائيلي حبسب ما ّ
التعسف على حركة التن ّقل ،من ضمنها اإلغالق اإلسرائيلي
يعيش سكان قطاع ّ
غزة منذ أكثر من عقد من الزمن يف ظل تقييدات إسرائيلية شديدة ّ
البي على قطاع غزة .إن واقع احلياة غري احملتمل لسكان القطاع قد تدهور أكثر فأكثر يف أعقاب ثالثة جوالت تصعيديّة من
اجلوي و ّ
البحريّ ،
العمليات العسكرية اإلسرائيلية ،واليت تسببت يف اهنيار البىن التحتيّة ويف نقص خطري يف املوارد األساسيّة للسكان ،كالتزويد املنتظم باملياه ،الكهرباء،
وتنظيم مسألة الصرف الصحي.
غزة ،تفرض منظومة تصاريح ترتكز باألساس على احملظورات .فإسرائيل هي اجلهة اليت تقرر من وما ميكن أن
إن إسرائيل ،عند تعاملها مع سكان قطاع ّ
غزة ،ومن وما ميكن أن خيرج منها ،ومىت حيدث ذلك .وإسرائيل هي اليت تقوم بالفصل بشكل معتمد بني طريف األراضي الفلسطينيّة ،وذلك
يدخل ّ
غزة كيانا منفصال .نتائج هذه املنظومة عديدة ،ومن ضمنها اهنيار اقتصاد غزة ،وتشتت العائالت ،وقصور
لعدة أسباب من ضمنها جعل قطاع ّ
التطور .من الواضح بأن االنقسام الفلسطيين الداخلي واخلطوات املتبادلة اليت يفرضها كل طرف على اخآخر أدى
اخلدمات الصحيّة ،وغياب إمكانيّات ّ
غزة ،كما أن اإلغالق املتواصل ملعب رفح باجتاه مصر يفاقم اإلغالق اإلسرائيلي املفروض على القطاع .إن سكان غزة يعيشون
اىل تفاقم حالة سكان ّ
على بقعة من األرض تتهاوى منذ زمن على حافة األزمة اإلنسانيّة ،وهم عالقون يف واقع بال أفق .إن واحدا من أهداف هذه االحتجاجات هو أن
يراهم العامل ،وأن يطالبوا حبل ألزمتهم.
ال ميكن للحل الشامل أن يأيت إال عب إهناء االحتالل اإلسرائيلي .ورغم ذلك ،فما من أي مبر اليوم أيضا لوجود منظومة تصاريح إسرائيلية خانقة ،أو
غزة ،وهم يف معظمهم من الفئات العمريّة الشابة ،مثقفون ،طموحون ،ولديهم إمكانيات التق ّدم .إن حماولة
وتعسفيّة .إن سكان ّ
حىت تقييدات شاملة ّ
غزة باعتبارهم إرهابيني هو عمل حتريضي فظيع ،يسعى إىل التغطية على املمارسات اإلسرائيلية الفاشلة ،اليت ال يكمن
إسرائيل بتوصيف مجيع سكان ّ
خلفها تفكري بعيد املدى.

غزة هو تدهور حثي  ،وهو نتاج لسياسة معتمدة .والفجوة بني حاجات السكان املدنيني الفلسطينيني وبني املوارد املتوفرة
إن تدهور األوضاع يف قطاع ّ
بالتوسع ،ورغم أنه هنالك ما ميكن فعله من أجل إصالح األوضاع ،فلم يتم حتريك ساكنا.
أمامهم آخذه ّ


يف أعقاب التدمري اهلائل الذي تسببت به العمليات العسكرية يف صيف  2014والتجنّد الدويل إلعادة إعمار قطاع غزة ،فقد أعلنت إسرائيل
عن تسهيالت بسيطة وعينيّة يف منظومة التصاريح ،وقد طرأ بالفعل ارتفاعا يف عدد حاالت خروج الفلسطينيني من قطاع غزة عب معب إيرز
على مدار العامني الذين تليا العملية العسكرية ،وذلك من دون تغيري جذري يف معايري التصاريح اإلسرائيلية املقتصرة على احلاالت اإلنسانيّة
املستعجلة ،رجال األعمال والتجار املسموح هلم باخلروج ،الزيارات العائليّة ألبناء العائلة من الدرجة األوىل (على غرار املشاركة يف جنازة أو يف
النصف خالل العام  .2017كما
حفل زفاف أو يف زيارة مريض يف حالة طارئة) .ومع هذا ،فإن عدد حاالت اخلروج عب إيرز قد تقلص إىل ّ
أن معدالت االستجابة اإلسرائيليّة لطلبات املرضى الذين تق ّدموا بطلبات من أجل اخلضوع لعالج  -منقذ للحياة وغري متوفر يف قطاع غزة -
قد اخنفضت بشكل حاد من  93يف املئة يف العام  2012إىل  54يف املئة فقط يف العام  .2017وعدد محلة تصاريح التجار سارية املفعول
قد اخنفض هو اخآخر بنسبة  85باملئة بني هناية العام  2015وكانون أول .2017



حالة البىن التحتيّة يف قطاع غزة بائسة .اإلمهال على مدار عشرات السنوات هلذه البىن التحتيّة قد أدى إىل ختلّفها بشكل كبري عن تلبية
التلوث،
االحتياجات .فكميّة الكهرباء اليت يتم شراؤها من إسرائيل مل ّ
تتغري ،وحمطة توليد الطاقة هناك تعمل على وقود غايل الثمن ويتسبب يف ّ
تزود القطاع بكميّة قليلة ،إىل جانب أن
ويعتب تسديد مثنه عقدة خالفيّة بني الفصائل الفلسطينيّة ،أما خطوط الكهرباء اخآتية من مصر فهي ّ
غزة يف هذه
التيار الكهربائي اخآيت من مصر غري ثابت ،ويف اجململ ،حىت حني تكون مجيع مصادر الكهرباء تعمل على أفضل وجه ،فإن سكان ّ
احلالة سيحصلون على كميّة تبلغ نصف احتياجهم من الكهرباء .أما مياه الشرب يف الصنابري فهي غري صاحلة للشرب .كما أن هنالك حوايل
تصب يف البحر يوميا دون معاجلة وتنقية .يف ظل هذه الظروف ال تزال إسرائيل ختلق صعوبات مجّة أمام اجلهات
مليون لرت من مياه الصرف ّ
املسؤولة عن عمليّة إدخال املواد اخلام والتجهيزات ،والرافعات واملولدات الكهربائيّة الضروريّة اليت انتظرت املوافقة اإلسرائيليّة على إدخاهلا على



الصامد" قامت إسرائيل بإلغاء احلظر الشامل الذي فرضته على تسويق البضائع املنتجة يف قطاع
يف أعقاب العملية العسكرية اإلسرائيلية "اجلرف ّ
تصر أيضا على اختيار أيّة بضائع يتم تسويقها خارج
ّ
غزة يف باقي األراضي الفلسطينيّة ،أي الض ّفة الغربيّة ،ويف إسرائيل أيضا .إال أن إسرائيل ّ
غزة ال زالت تفوق نسبة  40يف املئة،
يف
البطالة
معدالت
إن
تصديرها.
ووجهات
اعيد
و
وم
كمياهتا،
بتحديد
ا
أيض
تقوم
حالة
من
أكثر
ويف
،
غزة
ّ
غزة
ويف أوساط الفئة الشابّة قد بلغت حنو  60يف املئة .من دون السماح للفئات الشابّة بالعمل خارج القطاع ،ومن دون السماح لالقتصاد يف ّ
بالنمو وحتقيق اإلمكانيّات اليت أثبت االقتصاد يف غزة قدرته على الوصول إليها ،تُبقي إسرائيل سكان قطاع غزة يف حالة من صراع على البقاء،
وهي حالة جتعل من السكان هناك ُمعتمدين باألساس على املساعدات اإلنسانيّة لكي يتمكنوا من البقاء ضمن احلد األدىن.

مدار سنوات.

