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ح�صار غزة :الواقع والأبعاد والتداعيات
جيهان أبو شمالة*
أوضاعا اقتصادية واجتامعية
ملخص :يعاين قطاع غزة منذ بدايات عام 2006م
ً
وإنسانية صعبة؛ بسبب احلصار اإلرسائييل الذي يشرتط لرفعه االعرتاف برشوط
الرباعية الدولية ،ونبذ املقاومة؛ لذا صار من املؤكد أن هذا احلصار املتأزّ م له أبعاده
السياسية عىل جممل القضية الفلسطينية بشكلٍ عام ،وعىل قطاع غزة بشكلٍ خاص.

ناقشت هذه الدراسة واقع ومسببات احلصار اإلرسائييل منذ بداياته ،وأثره عىل الصعيد
السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،وقد خ ُلصت الدراسة إىل أن احلصار اإلرسائييل
إنسانيا
قائم حتى اللحظة بآثاره الكارثية عىل مواطني قطاع غزة ،وهم مترضرون
ًّ
وبيئيا بشكل غري مقبول .وتويص الدراسة برضورة
وصحيا
واجتامعيا
واقتصاد ًّيا
ًّ
ًّ
ًّ
التحرك عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية كافة ،مع مراعاة أن الترشيعات
والقوانني الدولية بصيغها املعروفة ُت َعدّ إحدى الدعائم الفاعلة يف رفع احلصار إذا
اس ُت ِ
ثمرت بالشكل الصحيح.

* أكاديمية اإلدارة
والسياسة ،فلسطني

Gaza Under Siege: Reality. Dimensions.
and Implications
*Jihan A. Abu Shammaleh
ABSTRACT For nearly a decade. the Gaza Strip endures difficult economic. social.
and humanitarian conditions due to the Israeli siege. This severe siege has its political
dimensions and motives with respect to the Palestinian issue. in general. and the Gaza
Strip. in particular. This work discusses the reality and motives of the Israeli siege
since its beginning. as well as its political. economic. and social levels. The siege
continues to inflict catastrophic outcomes on the civilian population of Gaza Strip.
This work recommends taking action at all local. regional. and international levels.
bearing in mind that internationally recognized conventions and laws are important
pillars of delegitimizing the embargo. if properly invested.
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مقدمة
يشكل احلصار املفروض عىل غزة منذ منتصف عام  2006وحتى إخراج هذه الدراسة،
أزمة خانقة بمس�تويات متش�عبة عىل أكثر من مليوين فلسطيني ،يقبعون عىل منطقة جغرافية ال
تزي�د عىل  365كم مرب�ع ،هذا احلصار الذي أضح�ى يتف ّنن فيه القريب والبعيد ،س�واء أكان
ذلك بش�كل مبارش أم غري مبارش ،حيث طالت املعاناة الناش�ئة بفع�ل هذا اجلور خمتلف أوجه
والس�يام -كام ُذ ِك�ر آن ًفا -أن
احلي�اة يف غ�زة ،وأحالت واقع الس�كان في�ه إىل جحيم ال يطاق.
ّ
غزة تش�كل جز ًءا ضي ًقا عىل خارطة اجلغرافيا الفلس�طينية :إمكانات حمدودة ،موارد شحيحة،
سيطرة حمكمة من العدو الصهيوين استمدها ممّا يسمى اتفاقية (أوسلو) التي أتاحت له -رغم
انسحابه من غزة صيف  2005فيام يسمى ّ
بفك االرتباط عن غزة -أن ُي ْطبق فكيه عىل مداخل
غزة وخمارجه�ا ،وأن يتحكم بأرضها وبحرها وجوها ،ويامرس عليها صنوف املنع واإلغالق
بدون مساءلة من أحد.

مؤخرا وبعد
ونبهت مذكرة حتديث موقف قدّ مها املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان
ً
ّ
م�رور أح�د عرش عا ًما عىل احلصار بش�أن األوضاع يف غزة -إىل أن" :مجي�ع القطاعات احليوية
وتدهورا ينذر بأرضار طويلة األمد" ،1وقد تناولت املذكرة
اهنيارا غري مس�بوق،
يف غزة تش�هد
ً
ً
خمتلف مناحي احلياة يف غزة ،التي تأ ّثرت باحلصار ،كالواقع الصحي املرتدي ،حيث العجز يف
املستهلكات واملس�تلزمات الطبية ،وكذلك الركود االقتصادي املتفاقم ،الذي بطبيعة احلال له
أث�ره يف األوضاع االجتامعية لس�كان غ�زة ،كذلك تطرقت املذكرة للحدي�ث عن أزمة الوقود
والرواتب التي زادت من حدة احلصار.
وم�ن املؤك�د كذل�ك أن هذا احلص�ار املتأزم يو ًم�ا بعد يوم كان�ت له أبعاده السياس�ية عىل
واقع احلالة الفلس�طينية س�واء عىل جممل القضية الفلس�طينية برمتها أم عىل قطاع غزة بش�كل
خاص ،وهذا ما سيتم التطرق إليه يف هذه الدراسة ،إضافة إىل آثاره يف املجتمع الغزي اقتصاد ًّيا
وبيئي�ا ،م�ع العلم أن هذا احلص�ار اجلائر َندَ ر أن يامرس�ه أحد يف ه�ذا العرص الذي
واجتامعي�ا ًّ
ًّ
يتباهى فيه العامل بالتحرر والتمدن واملثالية.

واقع الح�صار على قطاع غزة ومبرراته ومالمحه العامة
ما املقصود بحصار غزة؟

املقصود بحصار غزة عىل وجه اخلصوص" :أنه حبس أهل غزة فيها ،ومنعهم من اخلروج
منها أو الدخول إليها ،ومنع احلركة التجارية ،بل ودخول املس�اعدات اإلنس�انية وغريها ،وما
يرتت�ب على ذلك من إحل�اق الرضر الف�ادح بالناس :أصحاء ومرىض؛ بس�بب نق�ص الطعام
والرشاب والدواء والوقود الالزم وزيادة البطالة".2
بدايات احلصار عىل قطاع غزة ومربراته
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سياس�يا بدأ بس�عي (إرسائيل) -منذ
يمكنن�ا الق�ول إن احلص�ار اإلرسائييل عىل قطاع غزة
ًّ
إعلان حركة محاس يف م�ارس /آذار  2005عزمها عىل املش�اركة يف االنتخابات الترشيعية-
إىل جتنيد املجتمع الدويل ضد مش�اركة مح�اس يف االنتخابات ،وبعد فوز محاس يف االنتخابات
اس�تكملت (إرسائيل) رشوطه�ا للتعامل مع احلكومة اجلديدة ،وتزاي�د احلصار منذ اختطاف
اجلندي اإلرسائييل جلعاد شاليط يف شهر حزيران -يونيو  ،2006إال أن وطأة احلصار اشتدت
وبلغت ذروة عالية مع س�يطرة احلكومة التي تديرها حركة محاس عىل غزة عس�كر ًّيا منتصف
3
سنة .2007
مع التنبيه إىل أن سلطات االحتالل اإلرسائييل وبعد أن أعادت انتشار قواهتا من غزة وبعض
مناطق الضفة بعد احتالل دام  37عا ًما كان هلا هدف التملص من املس�ؤولية عن االنتهاكات
العزل ،ولكنها يف الوقت نفس�ه تأبى إلغاء التحكم هبم،
املتواصل�ة الت�ي تنتهكها بحق املدنيني ّ
منعا للمس�اءلة الدولية ،وأبقت
والس�يطرة عليهم ...إذن هي رفعت اليد القانونية واألخالقية ً
السيطرة غري املبارشة ،وأمعنت يف ممارسة التحكم اخلانق عىل الفلسطينيني يف غزة.
وبع�د ت�ويل حركة مح�اس زم�ام احلكم يف غ�زة إث�ر انتخاب�ات  2006الترشيعي�ة ،زادت
نوعا م�ن اإلجراء العق�ايب ضد اخليار
وتيرة اإلمع�ان يف احلص�ار الصهيوين عىل غ�زة بوصفه ً
الديمقراطي الذي مارس�ه الفلس�طينيني يف قطاع غزة والضفة ،والذي فاجأت نتائجه القريب
والبعي�د ،وبخاص�ة بعدما رفض�ت حركة فتح املش�اركة يف حكومة جديدة بأغلبية محس�اوية،
نتيج�ة ضغوطات إرسائيلية وهتديدات بمقاطعة الس�لطة ،ووقف مجيع أش�كال احلوار معها،
وأن عليه�ا الضغ�ط على محاس حتى تذعن لشروط الرباعي�ة الدولية التي تش�مل فكرة ّ
حل
الدولتني باعتبارها هناية للرصاع اإلرسائييل -الفلسطيني.
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�إن الح�ص�������ار الإ�س�������رائيلي عل�������ى قطاع غزة �سيا�س������� ًّيا
بد�أ ب�س�������عي (�إ�س�������رائيل) -منذ �إعالن حركة حما�س
ف�������ي مار�س� /آذار  2005عزمها على الم�ش�������اركة في
االنتخاب�������ات الت�ش�������ريعية� -إل�������ى تجني�������د المجتمع
الدولي �ضد م�شاركة حما�س في االنتخابات

بع�د أن رفض�ت حرك�ة مح�اس التس�ليم بشروط
الرباعية ،أخذت اخلالفات حتتدم بني الس�لطة يف رام اهلل
واحلكوم�ة اجلديدة يف غزة ،وقامت س�لطات االحتالل
اإلرسائيلي وبمش�اركة أط�راف دولي�ة بسلس�لة م�ن
اإلج�راءات العقابي�ة عىل الفلس�طينيني يف غ�زة خاصة،
وكانت كاآليت:

 وق�ف إعطاء الرضائب للس�لطة الفلس�طينية التيجتنيه�ا دول�ة االحتلال من الضف�ة الغربي�ة (ح�وايل  55مليون دوالر ش�هر ًّيا كان�ت تعطيها
للسلطة).
 -وقف املساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.

 -فرض قيود عل حركة الناس والبضائع داخل األرايض الفلسطينية.

 -فرض أمريكا قيو ًدا بنكية خاصة.4

خاصا للرشق األوس�ط:
ويف ه�ذا الس�ياق يق�ول ديني�س روس الذي كان آن�ذاك مبعو ًثا ًّ
"من حق الناخبني أن خيتاروا من يشاؤون ،ومن حقنا أن نتعامل مع من نشاء ،فاالنتخابات ال
تصنع ديمقراطية ،وليس علينا أن ندعم من يرفضون معتقداتنا" .5ويف هذه العبارة دليل واضح
على أن املجتم�ع الدويل برمته مل يكن ليتقبل فكرة نجاح العمل الديمقراطي يف الرشق العريب،
وبن�اء علي�ه فقد ّبيت هذا املجتمع مع إرسائيل نية حماربة من يامرس�ون الديمقراطية ،ورضورة
حصاره�م هبدف تركيعهم ،ودفعهم للعدول عن خيارهم .ومن البدهيي أن فلس�طينيي قطاع
غ�زة رفض�وا ،إىل أن وق�ع اخللاف املرير بين الس�لطة يف رام اهلل واحلكومة املنتخب�ة يف غزة،
وب�دأت مرحلة من االنقس�ام البغي�ض ،تو ّقفت بعده�ا العقوبات عىل الضف�ة الغربية ،مقابل
اإلمعان يف احلصار عىل قطاع غزة ،حتى اليوم.
ه�ذا ويرى االحتلال اإلرسائييل يف حصاره عىل قط�اع غزة ذريعة قانوني�ة وأمنية ،هبدف
السيطرة عىل منطقة جغرافية حتكمها حكومة محاس املنتخبة بشكل ديمقراطي رشعي نزيه.
املالمح العامة للحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة

تدابري احلصار اإلرسائييل بدأت كام أس�لفنا مسب ًقا بمجرد فوز حركة محاس يف االنتخابات
الترشيعية يف شباط  ،2006ولكن التشديد املحكم بدأ بمجرد توليها احلكم الفعيل عىل أرض
واضحا للعيان مدى تركيز االحتالل اإلرسائييل عىل الضغط
غزة يف حزيران  ،2007وقد بدا
ً
على قط�اع غزة ،وعزهلا عن العامل اخلارجي بش�كل ال يقبله منطق وال ع�دل وال قانون ،فكان
أبرز مالمح هذا احلصار كاآليت:
 1يتس�م احلص�ار اإلرسائييل عىل غزة بأنه حصار ش�امل :بري وبح�ري وجوي .أما بر ًّيافهناك ستة معابر تشكل املتنفس واملخرج الوحيد لفلسطيني قطاع غزة ،ويف حني تسيطر مرص
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على معرب رفح الربي ،تتحك�م إرسائيل باملعابر األخرى التي خص�ص كل منها لغرض معني
خلدم�ة غزة ،كعب�ور العامل أو حركة األف�راد أو البضائع أو التزود بالوقود والغاز أو اس�ترياد
م�واد البن�اء ،أما جو ًّيا فغزة ال متلك إ ّ
ً
واح�دا هو مطار غزة الدويل الذي ُق ِصف خالل
مطارا
ال ً
الع�دوان اإلرسائيلي على غ�زة  ،2008والذي يش�كل الصل�ة اجلوي�ة الوحيدة لغ�زة بالعامل
اخلارج�ي ،وبذلك ت�م التحكم اإلرسائييل باملجال اجلوي إضافة إىل الربي ،أما من جهة البحر
واملناطق الساحلية فقد ضيقت إرسائيل مناطق الصيد يف بحر غزة إىل ستة أميال بحرية يف بداية
6
احلصار لتصل إىل ثالثة أميال بحرية فقط يف بدايات عام . 2009

إذن االحتالل اإلرسائييل يعي متا ًما مدى حاجة قطاع غزة إىل املعابر احلدودية ،ويعي أن ال
غنى عن هذه املعابر ألهل غزة ،فهي التي متدهم برشيان احلياة من املحيط اخلارجي ،وبخاصة
أن غ�زة بلا إمكانيات أو م�وارد داخلية ،فكانت حمارصهتم من خالل إغلاق املعابر وقصف
املطار ورقة ضغط ليست باهلينة عليهم ،لعلهم يعودون إىل ما كانوا عليه قبل شباط .2006
 - 2احلص�ار اإلرسائيلي عىل قطاع غزة مفروض يف ظل ظروف اس�تثنائية من قبل س�لطة
احتالل عىل منطقة تقع حتت احتالهلا:

م�ع أن الضف�ة الغربية وقطاع غ�زة مناطق حمتلة بموج�ب أحكام القانون ال�دويل وبإقرار
املجتمع الدويل -وهذا يميل عىل (إرسائيل) واجباهتا كوهنا قوة احتالل -ومع أن هناك اتفاقية
جنيف الرابعة لعام  1949بش�أن محاية األش�خاص املدنيني يف وقت احلرب -إال أن إرسائيل
ترف�ض األم�ر برمت�ه ،وحتاول اً
وتس�وغ
دائًم� الرتكيز عىل أن نزاعه�ا مع حركة محاس بالذات،
ّ
أفعاهل�ا وس�لوكها يف قطاع غزة عىل أنه دفاع عن النفس يف ظ�ل وجود (منظمة إرهابية) متتلك
من القدرة العس�كرية ما هو ٍ
كاف لتهديد أمنها ،إ ّ
ال أن هذا اإلدعاء يف الواقع ال حيجب حقيقة
أن إرسائيل دولة حمتلة ،ولعل من أحدث الوثائق الدولية التي عملت عىل حتليل مسألة احتالل
إرسائيل للضفة وقطاع غزة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصيّ احلقائق بشأن النزاع يف غزة( :تقرير
القايض ريتشارد غولدستون).7
إذن -بن�اء عىل ما س�بق -يبق�ى االحتالل اإلرسائييل ذا صفة مؤقتة ال س�يادية ،ومن َث ّم ما
(مرشعن) يف القوانني
يفرض�ه على غزة هو يف إطار حصار قوة احتالل ملنطقة حمتلة ،وهذا غري
َ
واألع�راف الدولي�ةً ،
أيضا صفته املؤقتة غير الرشعية ال ولن تربر له التعام�ل مع غزة بمنطق
الندّ ية وبمنطق دولة مقابل دولة.

التداعيات والأبعاد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية للح�صار الإ�سرائيلي
يس�تمر احلصار الربي واجلوي والبحري اخلانق عىل قطاع غزة يف عامه احلادي عرش ،وهو
يس�تهدف مليونيَ ْ فلس�طيني يعيش�ون يف  5حمافظات ُتعدّ نس�بة كثافتها السكانية هي األعىل يف
العامل  5.521نسمة يف الكيلو مرت املربع الواحد ،يشكل الالجئون منها  ،%71موزعون عىل 8
خميامت ،وقد تفاقمت هذه األزمة اإلنس�انية بتنفيذ االحتلال اإلرسائييل عدة اعتداءات ،منها
ري
 3اعت�داءات مدمرة خ ّلفت بمجملها ما يزيد عىل  4.333ش�هيدً ا و 19.168جر ًحيا ،وتدم َ
خريف 113 2017

المقاالت  -الدرا�سات جيهان �أبو �شمالة

ُّ
وترض َر ما يقرب من  292.502منزل ،بنس�بة  77.36%من إمجايل الوحدات السكنية ،حيث
إن مستوى التقدّ م يف عملية اإلعامر مل يتجاوز  ،43%ومن َث ّم ال يزال حوايل  65ألف فلسطيني
مهجرين حتى هناية عام 2016م .8
والنتيجة أن أحد عرش عا ًما من احلصار املمنهج املرير ،الذي خت ّللته ثالث حروب عدوانية
مدم�رة -الب�دّ أن ينعكس بش�كل بائس عىل ُج ّل نواح�ي احلياة ،ويصيبها بالضرر البالغ ،بل
ّ
ويش�ل العديد م�ن أركاهنا ،وفيام يأيت يتن�اول البحث ثالثة أبعاد عىل وج�ه اخلصوص تأثرت
س�يئ ج�راء هذا احلص�ار الظامل ،وه�ي كاآليت :البعد الس�يايس ،والبع�د االقتصادي،
بش�كل ّ
والبعد االجتامعي والبيئي.

تداعيات الح�صار الإ�سرائيلي على البعد ال�سيا�سي
ُي َع�دّ احلص�ار اإلرسائييل على قطاع غزة احلص�ار األطول يف العرص احلدي�ث ،بل واألكثر
اً
ظلًم� وإجحا ًف�ا ،إضافة إىل أن�ه متعدد األهداف ،فأه�م ما يميز احلص�ار اإلرسائييل عىل قطاع
غزة أن جز ًءا من أهدافه معلن هلذا العامل وجز ًءا غري معلن ،فهي تدعي أن حلصارها له دواعي
أمني�ة بحت�ة هتدف إىل احلفاظ على أمنها وعىل سلامة مواطنيها ،ولكنه�ا يف الواقع تريد كرس
سياس�يا من خالل الضغ�ط القايس عىل مواطني غزة ،وتقليص
أن�ف احلكومة يف غزة وإذالهلا
ًّ
موارده�م ومدخوالهت�م ،وتضيي�ق احلي�اة عليه�م ليقوموا ه�م بدورهم بالضغ�ط عىل حركة
محاس.

يب�دو أن (إرسائي�ل) ومن يدور يف فلكه�ا غري راضيني البتة عن جتربة احلكم التي تعيش�ها
حركة محاس إثر انتخابات 2006م ،ففي تاريخ  6يوليو 2006م -أي بعد تويل محاس احلكم
بأش�ه ٍر مع�دودة -نُشرِ مقال يف صحيفة فايننش�ال تايم�ز كتبه غاريت إيفان�س رئيس جمموعة
األزم�ات الدولي�ة حينها ،وروبرت مايل مدير برنامج الرشق األوس�ط فيها آن�ذاكُ -ذكر فيه:
أن الس�بب األسايس يف احلصار هو سعي إرسائيل إىل "حرمان حركة محاس من ممارسة احلكم
رغ�م فوزه�ا يف االنتخابات"  ،وأضاف الكاتبان أن إستراتيجية منظم�ة فتح وإرسائيل ودول
يف الع�امل العريب والغرب متثلت منذ فوز مح�اس يف الضغط عىل هذه احلركة ،وعزل حكومتها،
وحرماهنا من التمويالت ،عىل أمل إثارة استياء الشارع الفلسطيني من أدائها ،والتعجيل بإهناء
جتربتها يف احلكم".9
إذن إن إرسائيل واملحيطني هبا -كام ذكرت س�اب ًقا -يرفضون وبشكل قطعي صعود بعض
املنظمات أو األح�زاب السياس�ية إىل س�دة احلك�م ،وبخاص�ة إذا كانت هذه األح�زاب ذات
أيديولوجي�ا مغاي�رة أو هلا صبغة إسلامية هت�دّ د الوج�ود اإلرسائييل يف منطقة الشرق العريب
الذي زرعت إرسائيل نفسها بداخله عنو ًة ،وهم خيشون ً
أيضا أن تتكرر جتربة نجاح األحزاب
اإلسلامية يف الدول العربية املحيطة ،ومن َث ّم هناك خطر عقدي حمض ختش�ى إرسائيل تناميه،
فهي متأكدة متا ًما أن سيطرة اإلسالميني عىل أنظمة احلكم يف العامل العريب سيكون هدفه األول
إزالة إرسائيل من املنطقة وإهناء احتالهلا لفلسطني.
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وألجل كل ما س�بق بدأ االحتلال اإلرسائييل بفرض احلصار الس�يايس عىل حركة محاس
سياس�يا من خلال :الرتويج اإلعالمي ال�دويل؛ إلظهار حركة
م�ن خلال حمارصة قطاع غزة
ًّ
مح�اس بمظه�ر أخطب�وط ينبغي على اجلميع حماربت�ه؛ ملنع وصوله إىل مس�افات أبع�د ،كام أنه
مقنعا إياه�ا أن التصاعد
ب�دأ بإعادة حش�د األنظم�ة العربية املحيط�ة به لتكون ضم�ن جبهته؛ ً
ّ
اإلسلامي احلاص�ل يف قط�اع غ�زة
يش�كل هتدي�دً ا عىل ُي َع ّ
�������د الح�ص�������ار الإ�س�������رائيلي على قط�������اع غزة
وجوده�م يف قمة أنظمتهم ،كذل�ك حاول قدر اإلمكان
احلدّ من الدعم املايل اخلارجي لقطاع غزة ،س�واء أكانت الح�ص�������ار الأط�������ول ف�������ي الع�ص�������ر الحديث بل
ظلما و� ً
التمويلات احلكومية أم متويلات املنظامت املختلفة ،أم والأكثر ً
إجحافا� ،إ�ضافة �إلى �أنه متعدد
حت�ى جتميد أم�وال احلرك�ة يف البنوك العاملي�ة املختلفة؛ الأهداف ف�أهم ما يميز الح�ص�������ار الإ�سرائيلي
بحيث يؤثر سل ًبا يف أدائها يف قطاع غزة.

على قطاع غزة �أن جز ًءا من �أهدافه معلن لهذا
أما على الصعيد املحيل ف�كان إغلاق املعابر ،ومنع
العمال الفلس�طينيني م�ن التوج�ه إىل أعامهل�م داخ�ل العالم وجز ًءا غير معلن
فلس�طني املحتلة ،وقطع الكهرباء والدواء ،ورسقة املياه
اجلوفية -كل ذلك كان ضمن أداء سيايس حم ّنك هدفه أن يعدل سكان قطاع غزة عن خيارهم
الديمقراطي ،أو أن ينفجروا يف وجه حركة محاس ليكونوا عرب ًة ملن حياول التأسيّ هبم.

وديموغرافيا هلا ،بل تعدّ غزة
أمني�ا
ًّ
كان�ت إرسائيل بيمينها ويس�ارها تعدّ قطاع غزة هتديدً ا ًّ
حتت س�يطرة حركة محاس القاعدة األساس�ية لبناء الدولة الفلس�طينية ،لذا هي حتاول جاهدة
القمة السياسية.
بكل ما أوتيت من قوة أن حتدّ من الصعود احلمساوي
اإلسالمي نحو ّ
ّ
أي حال؛ الش�عب الفلس�طيني يف قطاع غزة يعلم ما يدور يف حميطه ،ويعي متا ًما حجم
عىل ّ
تحُ
املؤامرة اإلرسائيلية التي اك له ،هو مقتنع متا ًما بخياره ،ويدافع عنه ،ولن يسمح للتاريخ يو ًما
ما أن ّ
يسطر عنه إال كل ع ٍز وانتصار.

تداعيات الح�صار الإ�سرائيلي على البعد االقت�صادي
يوميا ،وقد قال بو ش�اك مدير عملي�ات (األونروا)
تتزاي�د األوض�اع يف قط�اع غزة س�و ًءا ًّ
يف قط�اع غ�زة يف  8ديس�مرب " :2016إن الوضع اإلنس�اين يف غزة بات أكثر صعوبة وس�و ًءا:
وضعها صعب جدًّ ا ،نس�بة البطالة عالية ،موضوع املياه يش�كل معضل�ة ،ال ُبنَى التحتية منهارة
جدًّ ا ،مشكلة الكهرباء مستمرة ،وحركة املواطنني من وإىل غزة صعبة جدًّ ا".10
وهذه بعض احلقائق حول وضع االقتصاد يف غزة:

 دخ�ل االقتصاد يف حالة من الركود الع�ام منذ بداية فرض احلصار اإلرسائييل عىل قطاعغزة.
 -جتاوز معدل البطالة يف قطاع غزة  43%مع هناية العام 2006م.
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 ارتفع�ت مع�دالت الفقر والفقر املدقع لتتجاوز  ،%65وجتاوزت نس�بة نقص أو انعداماألمن الغذائي  %72لدى بعض األرس.

 معدل األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر يف قطاع غزة أكثر بمرتني ونصف منهيف الضفة الغربية.11

الغزيني ،بس�بب منع
وه�ذا يعن�ي أن احلص�ار يف جانبه االقتص�ادي له بالغ األث�ر يف حياة ّ
إرسائيل دخول العديد من الس�لع والبضائع واملواد اخل�ام الالزمة للتصنيع ،ومواد البناء التي
تدخ�ل بكمي�ات مقننة وف ًقا آلليات إعادة إعمار قطاع غزة ،وهو م�ا أدى إىل حالة من الركود
يف اإلنتاج ،وهذا بدوره أدى إىل ارتفاع مس�توى البطالة بش�كل غري مس�بوق ،وكذلك ارتفاع
مس�تويات الفق�ر والفقر املدق�ع ،حيث بلغت نس�بة ُ
األرس التي تعيش حتت خ�ط الفقر املدقع
حوايل .%21
وتأث�رت املؤسس�ات والشركات الصغيرة والكبرية بش�كل كبري خالل ح�رب ،2014
حيث بلغ عدد املنش�آت االقتصادية التي اس�تُ ِ
هدفت يف القطاعات كافة( :التجارية والصناعية
واخلدماتي�ة)  5.153منش�أة اقتصادية ،و ُق�درت تكاليف إعادة اعامرها بح�وايل  566مليون
دوالر.12

وال ننس�ى أزمة الكهرباء التي أسهمت يف تعطيل تشغيل املصانع ،وإعاقة تقديم اخلدمات
املش�ددة
األساس�ية للمواطنني ،كاملياه ،والرصف الصحي ،والتعليم ،والصحة .كذلك القيود ّ
قطاعي الزراعة والصيد ،التي متنع املزارعني والصيادين من ممارسة
من اجلانب اإلرسائييل عىل َ
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أعامهل�م بش�كل طبيعي ،وهذا ي�ؤدي إىل تراجع النمو االقتصادي ،واألم�ن الغذائي ،وارتفاع
مس�توى البطال�ة .إذن م�ن املؤك�د أن احلص�ار يف بع�ده االقتصادي تس�بب بحالة من الش�لل
والركود يف قطاع غزة ،إذ انخفضت املرشوعات االقتصادية ،تبعها انخفاض يف اإلنتاج ،ومن
َث ّم ارتفاع يف نسبة البطالة ،الذي أ ّدى إىل زيادة معدل األرس الفلسطينية الواقعة حتت خط الفقر
يف ظل اعتامدها عىل املساعدات اإلنسانية بشكل أسايس.

تداعيات الح�صار على البعد االجتماعي
م�ن املتع�ارف علي�ه أن األوض�اع االجتامعي�ة وكذل�ك النفس�ية ألي جمموعة م�ن البرش
تتأث�ر بالواقع االقتصادي ،ومدى قدرة هذا االقتصاد عىل توفري مس�تلزمات احلياة األساس�ية
للمواطنين م�ن عمل ورعاية وضمان اجتامعي يوفر هلم العيش الكريم ،وإن حتس�ن أو س�وء
األوضاع االجتامعية والنفس�ية للشعب الفلسطيني مرتبط بش�كل مبارش باالستقرار السيايس
واالقتصادي.

ونفس�يا ،ولكن
أصحاء جس�د ًّيا
إن أح�د أه�م أركان املجتم�ع اجليد ه�و أن حييا فيه أناس ّ
ًّ
س�يئ جدًّ ا؛ نتيجة ما يراه املواطن من صورة قامتة ،حيث
يف احلالة الفلس�طينية الوضع النفيس ِّ
الوض�ع ي�زداد س�و ًءا يو ًما بع�د يوم ،وال حل�ول يف األفق ،س�نوات من احلص�ار بعضها فوق
بع�ض ،ثلاث حروب عدوانية أتت عىل األخرض واليابس ،فتيان وش�باب ال يرون مس�تقبلاً
هلم إال البطالة والفقر ،وواقع عريب إقليمي ُيرثى له ،فاقد لعنرص املساندة والدعم هلذا الشعب
املنكوب؛ لذا جتد أن احلصار الظامل أ ّثر بش�كل سيئ جدًّ ا يف احلالة النفسية للفلسطيني يف قطاع
غزة.
أم�ا بالنس�بة مليدان الصحة يف قطاع غزة؛ فقد س�جل النصف األول من ع�ام  2017تر ّد ًيا
ح�ادا يف األدوي�ة واملس�تلزمات الطبية
نقصا ًّ
واضح�ا ،حي�ث واجه�ت مستش�فيات القط�اع ً
ً
األساس�ية ،ووصل ع�دد األدوية التي انعدمت بالكامل يف (مس�تودع أدوية غزة املركزي) إىل
 170صن ًفا ،بنسبة  %33من إمجايل عدد أصناف األدوية األساسية ،فيام ال يزال نحو  37صن ًفا
م�ن أصل  67صن ًفا من أدوي�ة مرىض الرسطان معدومة بالكامل ،إضافة إىل نقص يف الكوادر
الطبية ،حيث حتتاج وزارة الصحة يف غزة إىل توظيف ما يقرب من  800موظف جديد ضمن
الكوادر العاملة يف القطاع الصحي.13

أضف إىل ما سبق وجود عدد يزيد عىل  1000مريض شهر ًّيا هم بحاجة إىل العالج خارج
قط�اع غزة ،ترفض س�لطات االحتلال اإلرسائييل خروج حوايل  %50عبر معرب إيريز لدواع
َتعدّ ها هي أمنية ،وهذا بشكل مؤكد يزيد من تر ّدي الوضع الصحي يف قطاع غزة.
أم�ا ح�ول واقع التعلي�م بوصفه ركنًا آخ�ر من أركان املجتمع الفلس�طيني فق�د تأ ّثر بفعل
احلص�ار الذي أ ّدى إىل إعاقة وتعطيل البنية األساس�ية ملؤسس�ات الرتبي�ة والتعليم يف غزة ،يف
ظ�ل عدم الق�درة عىل إعامر املدارس املد ّمرة ،أو بناء مدارس جدي�دة ،ومن َث ّم تعمل املدارس
بنظام الفرتتني ،إىل جانب ارتفاع نسبة الكثافة الصفية إىل  49طال ًبا يف الفصل؛ وهذا يعني تأثر
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قدرة الطلبة عىل الفهم ،وأ ّدى احلصار كذلك إىل ّ
ش�ل خمتربات احلاسوب واملختربات العلمية
يف امل�دارس؛ بس�بب انقطاع التيار الكهريب الذي ُيعدّ ش�كلاً من أش�كال احلص�ار ،وهذا دفع
املدرسني إىل االعتامد عىل طرائق بديلة يف التدريس.14
ّ

أما عىل صعيد القطاع اخلدمايت :النظافة ،والرصف الصحي ،واملياه -فقد أ ّثرت أزمة الوقود
خطيرا يف الصحة العامة ،واملرافق البيئي�ة ،فإمدادات املياه ومعاجلة
ريا
ً
التي س�ببها احلصار تأث ً
مي�اه الصرف الصحي والتخلص م�ن النفاي�ات الصلبة حتت�اج إىل وقود لتش�غيل املضخات
ومول�دات الكهرباء االحتياطية واملركبات .ولندرة الوقود فإن هذه املركبات أخذت بالتوقف
عن العمل ،وهو ما يؤدي إىل تراكم النفايات منذرة بكوارث صحية وبيئية خطرية.15
أدى احلصار يف بعض األحيان إىل منع وصول املواد الكياموية األساسية والكلورين ،وهي
يعرض السكان إىل اخلطر ،إضافة
مواد الزمة لعمل حمطات التحلية وتنقية مياه الرشب ،وهذا ّ
إىل االنقطاع املتكرر يف إمدادات املياه ،حيث بلغ متوس�ط اس�تهالك الفرد للمياه يف قطاع غزة
لترا يف الي�وم مقابل  280ل ً
ً 91
رتا للفرد اإلرسائييل يس�تخدمها ألغراض منزلية ،فيام تس�بب
16
ضخ املياه العادمة يف البحر إىل تلوث كبري .
بناء عىل التوصيف السابق فإن وضع املياه والرصف الصحي والنظافة يزداد سو ًءا كل يوم،
ألي جانب من
وبش�كل متزايد؛ بس�بب احلصار الذي طال كل مناحي احلياة ،من دون مراعاة ّ
اجلوانب اإلنسانية.

نتائج الدرا�سة
خلصت الباحثة إىل عدد من النتائج ،من أبرزها:

 .1إن احلصار املفروض عىل قطاع غزة حصار سيايس بامتياز ،دوافعه سياسية ،وأهدافه
سياس�ية ،يدف�ع فاتورت�ه أكثر م�ن مليوين فلس�طيني ،بال أي ذن�ب اقرتفوه .والي�زال احلصار
اإلرسائيلي قائماً من�ذ أحد عرش عا ًما حتى اللحظ�ة ،بآثاره الكارثية الت�ي تطال خمتلف مناحي
احلياة يف قطاع غزة.

 .2يوج�د تواط�ؤ إقليم�ي ودويل م�ع االحتلال الصهي�وين يف حص�اره عىل غ�زة ،إما
بالسكوت عنه ،أو مشاركته بشكل مبارش.
 .3إن آثار احلصار السياسية عادت بالقضية الفلسطينية إىل الوراء عرشات السنني.

 .4تر ّدي احلالة االقتصادية واالجتامعية والبيئية بشكل مل يسبق له مثيل يف تاريخ الشعب
الفلسطيني ،وهذا من أخطر تداعيات احلصار ،الذي مل يشهد املايض وال احلارض مثيلاً له.

التو�صيات
فلس�طينيا أمهي�ة توحيد الصف الفلس�طيني ،وتكثي�ف اجلهود الذاتي�ة ملواجهة هذا
.1
ًّ
احلصار ،والبحث عن حلول لألزمات املتواترة جراءه.
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ح�صار غزة :الواقع والأبعاد والتداعيات

 .2ندعو السلطة الوطنية بقطع مجيع عالقاهتا باملحتل اإلرسائييل الذي ال يزال جاثماً عىل
الرتاب الفلسطيني ،وعليها القيام بمسؤوليتها الكاملة جتاه الشعب املحارص يف غزة؛ للحد من
آثار هذا احلصار.

إقليميا ُيط َلب من الدول العربية واإلسلامية املحيطة وضع القضية الفلس�طينية عىل
.3
ًّ
س ّلم أولوياهتا ،وبذل كل جهودها املادية واملعنوية والدبلوماسية ّ
حلل أزمة احلصار.

دوليا نناشد املجتمع الدويل شعو ًبا وحكومات ومنظامت العمل عىل تطبيق القوانني
.4
ًّ
الدولية والقرارات التي ترفض كل أشكال الظلم والعدوان .وعليها ممارسة ضغوطها الفعلية
عىل اجلانب اإلرسائييل لوقف انتهاكاته للقوانني الدولية.
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