ما هي "سياسة الفصل"؟
حزيران
مقدمة

في شهر تموز

ٌ
سياسة سادت منذ سيطرت حركة
 ،أقرت حكومة إسرائيل تغييرات في سياسة اإللغاق المفروض على قطاع لغ ّزة،

حماس على القطاع في العام

 .منذ هذا االعان ،أزيلت التقييدات تدريجيًا على إدخال البضائع والمواد الخام إلى القطاع ،وتزايدت

ً
بشكل محدود ،تزايد أي ً
ضا التصدير الزراعي إلى أوروبا
خاصة حركة رجال األعمال .كذلك ،ولو
حركة المواطنين عبر معبر "إيرز"،
ٍ
عبر إسرائيل .بموازاة هذا ،أعيد فتح معبر رفح من قبل المصريين ألجل عبور سكان قطاع لغزة  -ما م ّكنهم من السفر إلى خارج
الباد.
إذن ،لغزة اليوم مفتوحة للعالم الخارجي أكثر مما كانت عليه قبل سنتين ،لكن طريقها نحو التطوّ ر واالستقرار االقتصادي ال زالت
مسدودة تواجه العقبات .تكمن العقبة األساسية في عاقة لغزة بالضفة الغربية وإسرائيل  -المناطق األهم بالنسبة للمجتمع واالقتصاد،
والتي تم تعزيز فصل لغزة عنها منذ فرض اإللغاق في العام

– فا تزال هذه العاقات تخضع لتقييدات واسعة جراء تقييد حرية

التنقل .يأتي الحظر األساسي على عاملين أساسيين؛ منع تسويق البضائع المنتجة في لغزة في أسواق الضفة الغربية وإسرائيل،
والمعايير الضيقة التي يسمح ضمنها بعبور السكان بين لغزة والضفة باالتجاهين .فيما يتعلق بهذه التقييدات ،لم يكن هناك تقريبًا أي
تغيير بعد إطاق سراح چلعاد شاليط من األسر في تشرين أول

.

عندما يُسألون عن أسباب اإلبقاء على تقييدات التنقل من والى لغزة ،تفسّر الجهات األمنية أن هذه التقييدات تأتي ضمن "سياسة الفصل"
بين لغزة والضفة ،وهي سياسة أقرها المستوى السياسي .هذا المصطلح يتكرر ويبرز في التصريحات الرسمية ،يقال فقط في هذا
الشأن ،إن هدف الفصل هو "الضغط على حكومة حماس ومساعدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية" لكن تفسيرً ا لم يقدّم له حتى
اآلن :هل هناك سياسات واضحة ومحددة تعرّف هذا المصطلح؟ ما هو الهدف من هذه السياسة؟ بأي مستوى سياسي تم اتخاذها؟ هل
نوقشت في أي إطار سياسي كالحكومة ،المجلس الوزاري المصغر ،لجنة الخارجية واألمن؟
الهدف من هذه الورقة هو تزويد القارئ بالحقائق التي بوسعها أن تخلق نقاش موضوعي حول "سياسة الفصل" وإسقاطاتها السياسية،
االقتصادية ،واألمنية .بما أننا ،مثل معظم الجمهور اإلسرائيلي ،ال نعرف ما هي مركبات سياسة الفصل وأهدافها ،يمكننا عرضها عن
طريق تفصيل السياسات كما ُتطبق فعاً على أرض الواقع ،بإضافة تفسيرات أعطيت لها من قبل جهات رسمية .باإلضافة ،سنطرح
أسئلة نعتقد بأنها جدير ًة بالفحص.
ً
وخاصة الحظر الحازم على تسويق
ُتقسم هذه الورقة لثاثة أجزاء :الجزء األوّ ل يتناول التقييدات المفروضة على تصدير البضائع،
البضائع المنتجة في قطاع لغزة في اسواق إسرائيل والضفة الغربية .أما الجزء الثاني فيتناول التقييدات على تنقل االفراد بين لغ ّزة
والضفة ،ويشير إلى مبدأين موجّهين لهذه التقييدات :تقليص عدد االشخاص الذين يحق لهم العبور ،ومنع االستقرار الدائم لسكان

القطاع في الضفة الغربية  .الجزء الثالث يتعلق باإلسقاطات االقتصادية ،السياسية واألمنية لـ"سياسة الفصل" ،نوضحها عبر مجموعة
من االقتباسات أطلقها خبراء من مجاالت مختلفة.
معان بعيدة المدى ،تطرح تساؤالت كثيرة ،دون أن تلقى اهتمامًا كافيًا من قبل
يمكن االستنتاج من األجزاء الثاثة أن لسياسة الفصل
ٍ
الصحافة والمختصين في المجاالت السياسية ،األمنية ،االقتصادية والحقوقية .نأمل أن تساهم هذه الورقة بوضع "سياسة الفصل" امام
فحص موضوعي ونقد مهني ،جماهيريًا وبرلمانيّ  .كل هذا يقابله تقديم بدائل تنظم الحركة المدنية بين الضفة الغربية ولغزة بشكل يم ّكن
من ادارة حياة سليمة وتطوير اقتصاد سكان لغزة بموازاة الحفاظ على المصالح األمنية إلسرائيل.
الموقف القانوني لجمعية "چيشاه -مسلك" هو أن إسرائيل مسؤولة عن إتاحة الحركة المدنية بين الضفة ولغزة ،اللتان تعترف بهما
بشكل رسمي كوحدة إقليمية واحدة .وعليها االمتناع عن تقييدات حرية التنقل لغير الضرورية للحفاظ على األمن ،التي تمس بشكل بالغ
بمجموعة مدنية ،أو تمنع من سكان لغزة إمكانيات ادارة حياة سليمة وتطوير الوضع االقتصادي.

الجزء األول :سياسة الفصل وحرية تنقل البضائع
الحقائق:


منذ أحكم اإللغاق في حزيران
فرض حظر واسع ومطلق
على تسويق كل أنواع البضائع
المنتجة في قطاع لغزة في الضفة
الغربية وفي إسرائيل .هذا بالرلغم
من أنه حتى ذلك الحين ،نحو
 %من البضائع التي خرجت
من القطاع سوّ قت في هاتين
المنطقتين.



تسمح إسرائيل بتصدير كميات
صغيرة من المنتوجات الزراعية
من لغزة إلى أوروبا في إطار مشروع موسمي ممول من قبل الحكومة الهولندية.



في األشهر الستة األولى من العام
الاحقة -منذ منتصف حزيران
الزراعي .في شتاء

-

صدّرت لغزة نحو  7575شاحنة محملة بالبضائع .على مدى السنوات الثاث
 ُصدّرت إلى أوروبا

وحتى حزيران

 ،صدرت

شاحنة فقط.
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شاحنة بالمجمل ،كلهن من اإلنتاج



كمية التصدير الزراعي المخططة للموسم األخير تعادل
شاحنة فقط.



تدعي إسرائيل أنها صادقت على تصدير أثاث وأقمشة من
لغزة إلى أوروبا ،رلغم أنه لم يكن ساب ًقا أي بنية تجارية
لتسويق مثل هذه المنتجات من لغزة الى اسواق خارجية –
باستثناء اسواق اسرائيل والضفة .في

،

كانون الثاني

خرجت ألول مرة شاحنة واحدة من األثاث من لغزة الى
االردن (عبر اسرائيل والضفة) للمشاركة في معرض
تجاري .في شباط وآذار

عبرت

شاحنات محملة

بالبندورة من لغزة إلى السعودية.


كل شحنات البضائع المذكورة حتى اآلن -إلى أوروبا،
األردن والسعودية -وصلت أهدافها عن طريق الموانئ
البحرية والجوية اإلسرائيلية بعد أن خضعت لفحص صحي في غزة وفحص أمني شامل ومشدد في معبر كرم أبو سالم.



خال شهر آذار

خرجت

شاحنة بسكويت من التمر ،من لغزة إلى الضفة الغربية كجزء من مبادرة "برنامج األلغذية

العالمي" ألجل طاب مدارس في الضفة .كانت هذه المرة االولى منذ خمس سنوات التي تعبر بها بضائع انتجت في لغزة الى
الضفة الغربية ،إال أنه لم يرافقها أي إعان عن تغييرات سياسيّة متعلقة بهذا الشأن.


معبر رفح ال يزال مغل ًقا لحركة التجارة من الجهتين.



حظر التصدير ش ّل القطاع الصناعي في لغزة .نحو
أقل.



 %من المصانع الغلقت تمامًا ،أو تعمل بنصف طاقتها االنتاجية أو

1

نهاية العام

 %مقابل

وصلت نسبة البطالة في القطاع إلى

 %في الربع الثالث من العام

ً
خاصة بين الشباب طالبي العمل من جيل
االنتفاضة الثانية .مستوى البطالة مرتفع
.%

1
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حتى

 ،عشية انطاق

 ،شريحة تصل فيها النسبة إلى



عدد من االقتصاديين اإلسرائيليين والدوليين أقروا أن منع تسويق البضائع المنتجة في لغزة ،في اسواق إسرائيل والضفة
الغربية يشكل عقبة اساسية أمام تطوير االقتصاد القائم في قطاع لغزة .بين هؤالء يتسحاك لغال ،2بروفيسور إفراييم كايمن،3
وتقرير البنك العالمي المنشور في آذار

.4

تطرق الجهات الرسم ّية لسياسة الفصل:

 ،التي وصلت إلى "ﭼيشاه -مسلك" في نيسان

 .وثيقة "إجراء استقرار سكان لغزة في الضفة" الصادرة في كانون األول

أُقر فرض سياسة فصل بين مناطق يهودا والسامرة وبين قطاع لغزة ،على ضوء

 ،تبدأ بهذه الفقرة" :في العام
صعود حماس للحكم في لغزة".
.

ب ألقاه بتاريخ  21آذار  1121إن "إطاق النار المستمر يقبر كل إمكانية ألن
يقول وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في خطا ٍ
يكون هناك ،في وقت ما ،تواصل جغرافي بين لغزة وبين يهودا والسامرة .طالما بقيت حماس مسيطر ًة على قطاع لغزة ،ليس
ممر كان .الفلسطينيون
هناك أي احتمال أن نوافق على ممر آمن أو لغير آمن ،ممر فوق األرض ،أو ممر تحتها ،أو أي
ٍ
حكموا على أنفسهم قطيعة يبدو أنها ستستمر ألجيال".

 .في حديث مع "چيشاه -مسلك" صرح روئي كليچر ،مدير وحدة مراقبة المعابر في وزارة الزراعة ،ان في الشهرين تشرين
األول وتشرين الثاني عام

سُمح بتسويق توت أرضي من لغزة في الضفة الغربية من قبل وزارة الزارعة ومنسق

عمليات الحكومة في المناطق.
 .مصادر رفيعة في مكتب منسق عمليات الحكومة في المناطق أفادت "چيشاه -مسلك" بأن منع تسويق البضائع المنتجة في لغزة
في اسواق الضفة وإسرائيل هو قرار سياسي يدرج في إطار "سياسة الفصل" .وفي مقابلة صحافية نشرت يوم

شباط

،

إعترف الناطق بلسان منسق عمليات الحكومة في المناطق بأن القرارات المتعلقة بتسويق بضائع لغزة في الضفة هي قرارات
سياسية ،لذلك فإنه ليس من الممكن اتخاذها إال من قبل مكتب رئيس الحكومة.
 .في تقرير ُنشر يوم

تشرين الثاني

حول تجديد التصدير الزراعي من لغزة إلى أوروبا تم اقتباس "جهات عسكرية"

وضحت بأنه ليس هنالك أي نية إلجازة بيع منتجات من لغزة في إسرائيل ،في إطار "التمييز بين تجار قطاع لغزة والتجار في
الضفة الغربية ،الذين بوسعهم تسويق بضائعهم في إسرائيل".
 .في شهاد ٍة أدلى بها اللواء دانجوط أمام لجنة تيركل في تاريخ

آب

 ،قال" :فصل لغزة عن مناطق يهودا والسامرة هو

صل حوله أكثر فيما بعد" .لكنه لم يدل بأي
مفهوم أمني في منتهى األهمية .له أسباب وظروف واضحة ومثبتة ،ويسرني أن أف ّ
تفاصيل خال شهادته .في عرض قدمه منسق عمليات الحكومة في المناطق (عرض شرائح باوربوينت – باللغة العبرية،
شريحة رقم أمام اللجنة ،وصفت سياسة الفصل كحاجة "أمنية-سياسية").
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 .شرح آخر قدم لهذه السياسة في إطار محادثات جرت بين مصادر من مكتب منسق عمليات الحكومة في المناطق وبين ممثلي
مؤسسات دولية ،وهو أن األنفاق بين لغزة ومصر تشكل خر ًقا للغاف الجمركي المشترك إلسرائيل وقطاع لغزة والضفة .إلى
جانب القضايا الضريبية المطروحة ،هناك صعوبات في اإلشراف على المواصفات والمعايير المتعلقة بالسامة والتأثيرات
الصحية للمنتج والمعايير البيطرية ولغيرها .تجدر اإلشارة إلى أنه في مقابلة مع "ﭼيشاه -مسلك" ،أفاد بروفيسور كايمن،
المشا رك في صيالغة اتفاقية باريس ،بأنه في الواقع الحالي يمكن أن تتبلور حلول تتفوق على إشكاليات الضريبة والمواصفات
والمعايير ،وتم ّكن من تسويق البضائع في إسرائيل والضفة.5
أسئلة:

 .أقيمت في معبر كرم ابو سالم بنية حديثة ،باستثمار يصل إلى عشرات ماليين الشواقل ،6لهدف تصدير البضائع من غزة
ألوروبا عن طريق إسرائيل ،وضمن هذه التجديدات تتم الفحوصات األمنية .على ضوء القدرة الكامنة في التسويق في
ربحا للبضائع في
إسرائيل والضفة وأهمية االنتعاش االقتصادي في غزة ،أال يمكن استغالل هذه البنية لتسويق أوسع وأكثر ً
إسرائيل والضفة؟
توجه
 .اذ ت وجد موافقة وتحديد لشروط نقل البضائع من غزة للضفة لمرة واحدة في إطار مشروع األمم المتحدة ،لماذا ال ّ
الحكومة الجيش باعطاء امكانية لنقليات مشابهة ألغراض تجارية؟
 .كتب في قرار المجلس الوزاري المصغر في تاريخ

حزيران

بأنه كلما ازدادت الحاجة "ستفتح إسرائيل معابر بر ّية

إضافية ،فقط بشرط أن تتم معالجة كل المتطلبات األمنية" .منذ ذلك الحين ،أغلق معبر كارني (المنطار) -المعبر األقرب
لمدينة غزة والقناة األساسية لمرور البضائع في الماضي -وكل البضائع الصادرة والواردة تمر عن طريق معبر كرم ابو
سالم البعيد .ما يمكن أن تكون هذه المتطلبات التي تنفيذها يتيح فتح معابر أخرى؟

5

http://www.haaretz.com/blogs/2.244/hamas-israel-s-enemy-oreconomic-partner-1.388692
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الجزء الثاني :سياسة الفصل وتنقل االفراد من والى ّ
غزة
الحقائق:


المعايير لحركة األفراد بين لغزة وإس رائيل والضفة الغربية مفصّلة في وثيقة نشرت هذا العام ،ومن الممكن اإلطاع عليها في
موقع منسق عمليات الحكومة في المناطق (

):

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/2/3172.pdf


في الربع األول من العام

 ،سجل كل شهر أكثر من

مرات دخول لفلسطينيين من لغزة عن طريق معبر إيرز الى

إسرائيل أو إلى الضفة الغربية .أكثر من نصفهم من رجال األعمال والتجار ،والباقي من المرضى ومرافقيهم من اجل تلقي
العاج الطبي في إسرائيل أو الضفة الغربية.


قبل اندالع االنتفاضة الثانية ،بين تموز وأيلول
من لغزة إلى إسرائيل .في العام

 ،وصل المعدل الشهري إلى أكثر من نصف مليون حالة دخول لفلسطينيين

 ،عندما كانت أحداث العنف في أوجها ،وكانت القذائف تنطلق من قطاع لغزة نحو

إسرائيل ،لم يتوقف دخول الفلسطينيين من لغزة إلى إسرائيل؛ بمعدل


منذ العام

حالة دخول شهريًا ،معظمهم لعمّال.

تم فرض حظر مطلق على عبور األفراد بين لغزة والضفة لغرض تلقي التعليم األكاديمي .في سنة

ناقشت

محكمة العدل العليا انتقال طاب من لغزة للضفة الغربية وأوصت الدولة بفحص إمكانية إقامة "لجنة حاالت استثنائية أو أي
آلية آخرى مشابهة ،للتع امل مع الحاالت العينية الفردية التي يمكن لحلها أن يؤدي لتأثيرات إنسانية إيجابية" .بحسب معلوماتنا،
حتى اآلن لم تقام مثل هذه اآللية.


اذا دمجنا المعايير التي اعلنت عنها الدولة مع التجربة المكتسبة من نشاطات "ﭼيشاه -مسلك" المتواصلة في هذا المجال ،يمكن
أن نكوّ ن صور ًة نفهم منها بأن التقييدات على تنقل سكان قطاع لغزة الى الضفة الغربية تعتمد على مبدأين أساسيين:


تقليص عدد مستحقي التن ّقل:
أمثلة:


ُيسمح بالخروج لتعزية قريب من الدرجة األولى في حال وفاة قريب له من الدرجة األولى فقط.



ُيسمح بالخروج لزيارة قريب من الدرجة األولى يعاني من مرض عضال (أبناء نعم ،أحفاد ال).



ُيسمح بسبعين حالة خروج يوم ًيا لتجار رفيعي المستوىُ -تمنع ويُمنع أصحاب وصاحبات المصالح المتوسطة.



ُيسمح لعدد محدد من المسيحيين الدخول الى اسرائيل أو إلى الضفة عبر إسرائيل القامة الشعائر الدينية في فترة
األعياد -يُمنع المسلمون.




يُسمح لاعبي منتخب كرة القدم بالخروج لتدريبات ومباريات – بينما يُمنع الطلبة.

منع استقرار سكان غزة في الضفة الغربية:
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أمثلة:


يسمح بالخروج للمشاركة في زفاف قريب من الدرجة األولى بينما يُمنع لغرض الخطوبة من مواطن/ة في
الضفة.



يسمح الخروج من لغزة والعبور من اسرائيل والضفة الغربية ألجل السفر لتلقي الدراسة األكاديمية في الخارج
عن طريق معبر أللنبي ،بينما يمنع العبور لغرض الدراسة في جامعات الضفة الغربية.



يسمح للشباب من سكان لغزة لغير المتزوجين المشاركة في زفاف في الضفة بينما يُمنعون من المشاركة في
مسابقة دولية برعاية شركة مايكروسوفت في الضفة.





االنتقال للضفة من أجل تغيير مكان السكن ممنوع منعً ا با ًتا.

تجدر اإلشارة إلى أن كل التقييدات سارية أي ً
ضا على
دخول سكان قطاع لغزة إلى الضفة الغربية عبر
األردن ،عن طريق جسر أللنبي ،أي دون عبورهم
داخل المناطق اإلسرائيلية.



هذه السياسة تهدف ليس فقط لمنع الفلسطينيين
االنتقال من قطاع لغزة للضفة ،ولكن أي ً
ضا لتشجيع
وإجبار الفلسطينيين في الضفة على االنتقال إلى
قطاع لغزة ،بما في ذلك عن طريق إبعادهم إلى لغزة
بالقوة ،منع لم شمل العائات في الضفة والسماح
بانتقال أحادي الجانب ألبناء العائلة المشتتين من
الضفة إلى قطاع لغزة فقط ،وإعطاء إمكانية لتغيير
العنوان في بطاقة الهوية من الضفة الى قطاع لغزة
ولكن ليس العكس .تفاصيل أخرى في ورقة
المعلومات التي أصدرتها جمعية "چيشاه -مسلك" في
سنة



.

وفق إعان منسق عمليات الحكومة في المناطق ،في
 ،صادق اللواء دانجوط على "رفع عدد التصاريح المخصصة

اللقاء الذي عقد مع تجار فلسطينيين من لغزة بتاريخ

للتجار وحتى ...فحص إمكانية الموافقة على خروج مرافقين لرجال األعمال ،واألولوية لألقارب من الدرجة األولى الذين
سيشكلون جيل المستقبل لرجال األعمال والعامود الفقري القتصاد لغزة".
تطرق الجهات الرسمية لهذه السياسة:
ّ
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في ردها على التماس " چيشاه -مسلك" بشأن انتقال الطاب من لغزة إلى الضفة ،كررت الدولة إدعاءها بأن هؤالء يشكلون
شريحة ذات "خصائص شخصية عالية الخطورة" ،وأن الجامعات في الضفة تشكل "دفيئات لتربية منفذي أعمال عدائية"
ويمكن أن تحرض على مخالفات أمنية حتى ضمن الطاب الذي يدخلون أبوابها بنوايا بريئة.



في ما اقتبسته صحيفة "هآرتس" ،دمج الناطق بلسان جهاز األمن بين الخشية األمنية من الطاب ،وخشيته من استقرارهم في
الضفة .فسّر الناطق بأن "الطاب في كل العالم هم من النوع المتمرد" ،وأضاف أن "الجامعات بكل العالم هي دفيئة للتعارف،
الحب والزواج أيضًا".



في ردها في يوم

كانون األول

اللتماس "چيشاه -مسلك" ،كتبت الدولة" :السياسة القائمة اليوم بكل ما يتعلق بدخول

سكان لغزة ليهودا والسامرة هي سياسة فصل بين المناطق ،التي تبنى على اعتبارات أمنية وتقلص عدد الموافقات على
الدخول ليهودا والسامرة لحاالت إنسانية استثنائية فقط (البنط العريض في النص األصلي) ...المبدأ القائم خلف هذه السياسة
يعتمد على اعتبارات أمنية عامة تتعلق بالعاقات العائلية ،إمكانية تمرير معلومات وأدوات ألطراف معادية ،واستغال العاقة
بين سكان المنطقتين".


في السجال األمني اآلني يسود اإلدعاء بأنه منذ سيطرت حماس على قطاع لغزة في العام

 ،تقلصت جودة التغطية

االستخباراتية إلسرائيل في لغزة بشكل كبير ،وعلى لغرار ذلك تقلصت نجاعة الفحوصات األمنية الفردية .كما يساهم سقوط
النظام المصري وضبابية مستقبل العاقات السياسية واألمنية بين مصر وإسرائيل وانخفاض قدرات سيطرة السلطات األمنية
المصرية في شبه جزيرة سيناء ،في زيادة احتماالت التهديد الصادر من قطاع لغزة.
أسئلة:
ما هو الوزن المعطى للتنسيق األمني الوطيد مع أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ودورها في فحص مدى
خطورة استقرار سكان غزة في الضفة؟
بإقامة آلية لفحص الحاالت العينية للطالب بحسب

هل هناك تبرير أمني لتجاهل توصيات محكمة العدل العليا منذ

"التأثيرات اإلنسانية اإليجابية" المترتبة عن الجيل ،الجنس وموضوع الدراسة؟
هل يوجد أي تبرير أمني يمنع إعادة تفعيل "المعبر اآلمن" بشكل يتيح انتقال المواطنين بين غزة والضفة بما يالئم تقليص
الخطر األمني في إسرائيل7؟
هل الفحوصات األمنية الكافية با لنسبة لجهاز األمن ألجل انتقال المواطنين لزيارات محددة الزمن ،ال يمكنها أن تكون كافية
لتقليص خطر مرور الناس لفترات أطول؟ (للتذكير ،اليوم تسجل نحو
خالل

7

دخول شهري من غزة إلى إسرائيل ،في حين أنه

السنوات األخيرة مروا فقط طالب من غزة للضفة).
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التجار تعد "أولو ّية" (بحسب منسق عمليات الحكومة في األراضي الفلسطينية) ألبناء
لماذا زيادة الحد األقصى لتصاريح ّ
عائالت التجار المتاح خروجهم إلى إسرائيل ،وال تمنح بحسب معايير تأخذ باالعتبار مدى استفادة االقتصاد والمجتمع منها
في غزة؟ أال يمكن استغالل توسيع عدد المتنقلين من أجل تمكين النساء -األمر الذي أثبت في أماكن كثيرة كخطوة ذات تأثير
إيجابي على تطوير االقتصاد والديمقراطية؟

الجزء الثالث :إسقاطات سياسة الفصل
المس بالحياة العائلية ،التعليم والصحة
رلغم الفصل ،الذي لم يزدد إال عم ًقا خال العقود األخيرة ،بين الفلسطينيين سكان الضفة واولئك سكان القطاع ،ال تزال هناك عاقات
عائلية متشابكة ،صداقات ،شراكات تجارية ،مبادرات تربوية ،تنظيمات مشتركة في المجتمع المدني وفعاليات دينية وثقافية كثيرة بين
المنطقتين .كل هذا يٌمس مسً ا سافرً ا نتيجة تقييدات الحركة التي تفرضها إسرائيل ،كما يتأثر باالنقسام السياسي الداخلي منذ حزيران
ً
خاصة جهاز الصحة والتعليم -لحقته أضرار لذات األسباب.
 .أيضً ا أداء جهاز السلطة المقام في الضفة الغربية وقطاع لغزة-
اإلسقاطات االقتصادية
وف ًقا لما أق ّره الخبراء في هذا الشأن ،إن االقتصاد الصغير في قطاع لغزة -الذي ال يملك موارد طبيعية وقوة الشراء فيه طفيفة -ال
مجال للتوصل إلى تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة األمد من دون تصدير جدي للبضائع .األسواق الوحيدة المفتوحة أمام منتجات لغزة
خال السنوات القريبة هي إسرائيل والضفة الغربية .لذا ،الحظر المفروض على التسويق في هذه المناطق (بموازاة السماح بنقل
البضائع عبرهن) يغلق الطريق امام إمكانات تطوير القطاعات المنتجة في لغزة ،ويقوم بتعزيز طبقة جديدة من رجال األعمال الذين
يعتمدون على اقتصاد األنفاق وأموال التبرعات .التقرير السنوي لمركز سابان الذي نشر في تموز

يقر باآلتي:

.
“

http://www.brookings.edu/research/papers/2011/07/gaza -borders-byman 8
 9من تقرير قدم لرئيس الوزاء في تموز " :1122اللجنة للتنظيم ,والمراقبة وفرض القانون بشأن عمل عمال فلسطينين في اسرائيل"
برئاسة نائب عميد بنك إسرائيل د .تسڤي أكشتاين.
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اإلسقاطات األمن ّية
اعتما ًدا على تصريحات رجال جهاز األمن في الحاضر والماضي يمكن التوصل إلى أن منع التطوير االقتصادي ،تعزيز احتكار
السلطة القائمة في لغزة للنشاط االقتصادي ومصادر المعيشة ،وسد سبل المبادرات التجارية والتعليم األكاديمي لشباب لغزة ،لهم أبعاد
أمنية وخيمة بالنسبة إلسرائيل ،في المدى القريب والبعيد.
في التقرير الرسمي الذي نشر هذا العام اق ُتبس ممثلي جهاز األمن بقولهم إنه "كلما اتسعت شرائح المجتمع الفلسطيني التي تقبع دون
عمل ،يزداد أيضً ا تأثير الحركات اإلسامية المتطرفة ...على المجتمع الفلسطيني .التوجه لإلسام المتطرف النابع من نسب بطالة
عالية وفقر ،يزيد من قدرات التنظيمات اإلرهابية المختلفة على العمل من خال السكان المدنيين ويزيد من عدد األفراد المستعدين
والجاهزين للمشاركة في عمليات عدائية".9
في اآلونة األخيرة ،كتب العقيد يوفال بزاك ،الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط العسكري في هيئة القيادة العامة للجيش ،حول
األهمية اإلستراتيجية لامتناع عن عمليات كاسحة ضد االقتصاد المدني خال الصراع" :على جيش الدفاع اإلسرائيلي أن يمتنع عن
المس بالبني التحتية المدنية الحيوية التي ال عاقة مباشرة لها باإلمكانيات الحربية للعدو .محاوالت الضغط على المواطنين لكي
يمارسوا الضغط على حكوماتهم ،ليست فقط لغير ناجعة ألهداف الحرب ،وانما ايضً ا تخلق ذرائع التهام إسرائيل بأنها تتسبب بكارثة
إنسانية .باإلضافة إلى ذلك ،جيش الدفاع عليه أن يهتم بإستقرار سريع قدر اإلمكان للجهاز المدني والعمل بالتعاون الكامل مع
المنظمات اإلنسانية المحلية".10
اإلسقاطات السياسية
بحسب الموقف القانوني لـ"چيشاه -مسلك" ،سياسة الفصل ال تتاءم وقواعد القانون الدولي .11بكل ما يتعلق بالتنقل بين الضفة ولغزة،
تتواصل سياسة اإللغاق المدني التي أقرت في فترة حكومة أولمرط ،والتي يجمع الخبراء العسكريون ،المحللون والسياسيون في
إسرائيل

12

على أنها لغير ناجعة بل وتلحق ضررً ا بإسرائيل .تأتي هذه الورقة في فترة يبدو فيها مصير المصالحة الفلسطينية بين فتح

وحماس لغير واضح .مع هذا ،من الممكن االفتراض أنه كلما تقدمت المفاوضات بين الحركتين ،ستبدو سياسة الفصل االسرائيلية
كسياسة مقصودة ومنهجية من أجل الفصل بين سكان لغزة وسكان الضفة والحفاظ على االنقسام الداخلي الفلسطيني ،ومن المتوقع أن
ً
انتقادا دوليًا متصاعداً وتمس مسا بال ًغا في مصداقية إسرائيل ،وهي ليست بأفضل أحوالها حين يتعلق االمر بتصريحاتها حول
تجر
التزام الحكومة ورئيسها باألفق السياسي لحل "الدولتين".

http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1322901869.pdf 10
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http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1443
 12إنظروا لمجموع من اإلقتباسات في غاليري لمشروع نعمل  UNDOلإلغالق في صفحة الفيس بوك وفي الموقع االلكتروني لجمعية ﭼيشاه -مسلك.
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