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ٌشكل قطاع غزة فً السنوات األخٌرة محور نقاش قانونً له إسقاطاته المتزاٌدة على الواقع السٌاسً فً المنطقة،
وعلى حٌاة الفلسطٌنٌٌن واإلسرائٌلٌٌن أٌضا ،وفً صلب النقاش ،مسألة المكانة القانونٌة لغزة بعد أن سحبت
إسرائٌل منها كل قواعدها العسكرٌة الدائمة والمستوطنات فً أٌلول  .5002موقف إسرائٌل الرسمً ٌقضً بأن
احتالل القطاع الذي بدأ فً العام  7691قد انتهى ،وانتهى معه سرٌان قوانٌن االحتالل بخصوص قطاع غزة.
وفق هذا الموقف فإن مسؤولٌات إسرائٌل تجاه سكان القطاع تنبع فقط من قوانٌن الحرب التً تظ ّل قائمة طالما
هناك حالة من المواجهة العنفٌة بٌن جٌشها وبٌن منظمات مسلحة من الجهة األخرى للسٌاج.
نشرت جمعٌة "جٌشاة ـ مسلك" فً العام  5001مذكرة موقف "محتلون منفصمون" ،ادعت فٌها أن قوانٌن
االحتالل ال تزال سارٌة على كل ممارسات إسرائٌل فً قطاع غزة ،وذلك بسبب الحجم الكبٌر للسٌطرة التً كانت
اسرائٌل ُتعملها على القطاع.
"مؤشر السٌطرة" – مذكرة موقف جدٌدة معدّة لتحدٌث التحلٌل القانونً هذا ومالءمته للمتغٌرات التً طرأت على
الواقع وعلى أنماط السٌطرة للجهات المختلفة على قطاع غزة منذ  ،5001ألسباب عدة منها نتائج سٌطرة حركة
حماس على السلطة الداخلٌة فً غزة.
ُتجسّد هذه الوثٌقة كٌف تواصل إسرائٌل ،وبعد تطورات السنوات األخٌرة ،السٌطرة على المجال الجوي والمٌاه
اإلقلٌمٌة لقطاع غزة ،وعلى إدارة سجل السكان الفلسطٌنً وعلى حركة األشخاص والبضائع إلى غزة ومنها .كما
تواصل إسرائٌل الحفاظ على تواجد فعلً ما فً أراضً القطاع ،وجباٌة الجمارك وضرٌبة القٌمة المضافة على
البضائع التً تدخل الى قطاع غزة ،والسٌطرة اٌ ً
ضا على البنى التحتٌة للقطاع من خالل تبعٌة هذه البنى إلسرائٌل
والتزود منها.
هل معنى األمر أن غزة ال تزال محتلة من قبل إسرائٌل؟ سنتطرق فً مذكرة الموقف إلى مسألة "انتهاء االحتالل"
فً غزة وفً الضفة الغربٌة كسٌرورة متواصلة على محور زمنً طوٌل; نحن موجودون ،الٌوم ،على موقع ما
على المحور الممتد بٌن االحتالل وانتهائه ،أي فً وضع تنازلت فٌه إسرائٌل عن صالحٌات سلطوٌة معٌنة فً
قطاع غزة والضفة الغربٌة ،وتسمح فٌه للسلطات الفلسطٌنٌة بإعمالها ،لكنها تواصل تفعٌل صالحٌات سلطوٌة
أخرى وال تسمح آلخرٌن بتفعٌلها .لهذا السبب ال ٌُمكننا أن نجزم أن االحتالل لقطاع غزة قد انتهى ،وعلٌه ،فإن
قوانٌن االحتالل المستندة إلى القانون الدولً ال تزال سارٌة على إسرائٌل فً المجاالت التً تواصل فٌها إعمال
السٌطرة على حٌاة السكان الفلسطٌنٌٌن .فً المجاالت التً نقلت فٌها إسرائٌل الصالحٌات أو تنازلت عنها وتتٌح
لجهات أخرى إعمالها ـ فإن مسؤولٌتها تجاه السكان المدنٌٌن فً تلك المجاالت انحسرت أو اختفت تماما.
إضافة إلى ذلك ،على مدار المرحلة االنتقالٌة ،تواصل إسرائٌل تحمل مسؤولٌات فً مجاالت تنازلت فٌها عن
سٌطرتها ،إلى أن ٌستطٌع ممثلو الشعب الفلسطٌنً إعمال سٌادتهم بصورة مستقلة .هذا ،بموجب مذهب "ما بعد
االحتالل" ،الذي ٌقضً بوجوب الدفاع عن السكان المدنٌٌن خالل فترة االنتقال من االحتالل وحتى تحقٌق السٌادة
الشرعٌة .كذلك ،تواصل إسرائٌل تحمل واجباتها بحكم قوانٌن حقوق اإلنسان ،فً كل مجال ٌتواصل من خالله
تأثٌر ممارسات ممثلٌها أو سلطاتها الرسمٌٌن بشكل ملموس ومباشر على سكان غزة.

وعلى الرغم من أن السلطات الفلسطٌنٌة ،لٌست جهات دوالنٌة (واالعتراف بالدولة الفلسطٌنٌة بح ّد ذاته ،لن
ٌحوّ لها إلى جهات كهذه) تتحمل مسؤولٌات فً المجاالت التً تسٌطر علٌها ،بحكم قوانٌن حقوق اإلنسان وقوانٌن
الحرب.
تفسّر إسرائٌل الٌوم مسؤولٌاتها تجاه سكان قطاع غزة (وبمدى أق ّل تجاه سكان الضفة الغربٌة) على أنها محدودة
اللتزامات "الحد االدنى" ،والمشتقة من اإلطار القانونً لقوانٌن الحرب .وهً تتٌح فً هذا السٌاق تنقل االشخاص
فقط "فً حاالت إنسانٌة استثنائٌة" ،وقد حصرت فً فترات مختلفة مرور البضائع الى تلك "الحٌوٌة لبقاء السكان
المدنٌٌن" .بالمقابل ،فإن موقف جمعٌة "جٌشاة ـ مسلك" ،هو أن إسرائٌل مسؤولة بحكم قوانٌن االحتالل وما بعد
االحتالل ،عن إتاحة تنقل األشخاص والبضائع وف ًقا لالحتٌاجات الضرورٌة لحٌاة سوٌة ،وتقٌٌدها فقط فً حال
وجود ضرورة أمنٌة عٌنٌة ،ومن خالل إقامة توازن بٌن الضرورة االمنٌة وبٌن احتٌاجات سكان غزة وحقوقهم.
على إسرائٌل أن تقوم بواجباتها بحكم القانون الدولً ،كأن تتٌح تنقال حرا للناس والبضائع من قطاع غزة وإلٌه،
من خالل إخضاع ذلك لتفتٌشات أمنٌة عٌنٌة وأنظمة تن ّقل تستجٌب الحتٌاجات إسرائٌل األمنٌة وتطبّق واجباتها-
وهً االهتمام والمساعدة على ضمان الحٌاة السوٌة المنتظمة داخل قطاع غزة .ألن التطوٌر االقتصادي
واالجتماعً ،ول ّم الشمل ،ومنالٌة التعلٌم وإمكانٌة تلقً العالج الطبً المناسب ،كلها مشروطة إلى حدّ كبٌر
بإمكانٌة التن ّقل ونقل البضائع ،وعلى إسرائٌل أن تضمن مستوى ما من حرٌة التنقل المطلوبة لٌس فقط لبقاء
السكان وإنما لالزدهار والتطور وإحقاق حقوق اإلنسان.
على الرغم من كون التحلٌل الذي نعرضه فً هذه المذكرة متمحورا فً قطاع غزة ،فإنه ٌساعد على فهم واجبات
إسرائٌل نحو سكان المناطق الفلسطٌنٌة برمتها ،خاصة فً ضوء التغٌرات المحتملة فً مركبات السٌطرة التً من
الممكن ان تطرأ مستقبال ،ومن ضمن ذلك ،النتائج المترتبة عن االعتراف الدولً المحتمل بدولة فلسطٌنٌة .كان
األمر بشأن دولة أو أي كٌان آخر ـ فإن السٌطرة تولّد المسؤولٌة ،أما حجم المسؤولٌة ونوعٌتها فٌكونان بحجم
السٌطرة ونوعٌتها.
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