أوضاع قطاع غزة منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام 1967

اح""تلت اس""رائ""يل ق""طاع غ""زة وال""ضفة ال""غرب""ية ب""ما ف""يها م""دي""نة ال""قدس ،ف""ي ال""خام""س م""ن ح""زي""ران /ي""ون""يو م""ن
ال"عام  ،1967إث"ر ح"رب ش"نتها ع"لى ال"دول ال"عرب"ية امل"حيطة .وق"د ق"ام"ت ق"وات االح"تالل االس"رائ"يلي ب"فرض
ح"كمها ال"عسكري ع"لى ال"قطاع ،وأح"كمت س"يطرت"ها ع"لى ج"ميع أوج"ه ح"ياة امل"جتمع ال"غزي ،وك"ذل"ك ت"حكمت
ف"ي ت"طوره ال"الح"ق .وت"ميز االح"تالل االس"رائ"يلي ل"لقطاع م"ن ح"يث اخ"تالف"ه ش"كال وم"ضمون"ا ع"ن أي اح"تالل
آخ""ر ،ح""يث ك""ان م""دف""وع""ا ب""توج""هات أي""دي""ول""وج""ية ص""هيون""ية ،ت""عتبر أن االراض""ي الفلس""طينية امل""حتلة ه""ي ج""زء
م"ن ال"حق ال"تاري"خي ل"لشعب ال"يهودي .وع"ليه ،ل"م ي"كن االح"تالل االس"رائ"يلي اح"تالل"يا ك"ول"ون"يال"يا ً ي"سعى ف"قط
ل""كبح ت""طور االق""تصاد ال""وط""ني الفلس""طيني ب""سياس""ات ع""ملت ع""لى ت""كييف ب""نيته االق""تصادي""ة واالج""تماع""ية
ل"صال"ح االق"تصاد اإلس"رائ"يلي امل"حتل ،وه"و م"ا م"ارس"ته ف"عليا ً  ،ب"ل ك"ان اح"تالال إح"الل"يا ً ب"معنى ال"كلمة ه"دف
أس""اس""ا اق""تالع الفلس""طينيني م""ن دي""اره""م ف""ي ال""ضفة ال""غرب""ية وال""قطاع ،ع""بر س""لسلة م""نظمة م""ن االج""راءات
ال ""هادف ""ة ال ""ى ت ""دم ""ير ب ""نى امل ""جتمع وت ""ضييق ال ""خناق ع ""لى الفلس ""طينيني بش ""تى ال ""طرق ،ب ""اس ""تخدام ال ""قان ""ون
أح"يان"اً ،وب"ال"قبضة الح"دي"دي"ة أح"يان"ا أخ"رى ،واح"الل"هم ب"املس"توط"نني ال"يهود ب"شكل ت"دري"جي لخ"لق واق"ع ج"دي"د،
يه"دف م"ن ض"من م"ا يه"دف ال"يه اس"تحال"ة اس"تقالل ت"لك امل"ناط"ق اذا م"ا ح"اول أح"د ذل"ك ،ع"لى ط"ري"ق ض"مها
القانوني (de jureبعد أن تكون قد ضمته من الناحية الفعلية ).(de facto
وت ""صر إس ""رائ ""يل ،م ""نذ اح ""تالل ""ها ل ""ألراض ""ي الفلس ""طينية امل ""حتلة ف ""ي ال ""عام  ،1967ع ""لى أن أح ""كام ات ""فاق ""ية
ج"نيف ال"راب"عة ال"خاص"ة بح"ماي"ة ال"سكان امل"دن"يني وق"ت الح"رب ال ت"نطبق ع"لى األراض"ي الفلس"طينية امل"حتلة،
وت""تذرع ف""ي ذل""ك ب""حجج ق""ان""ون""ية واه""ية وال ق""يمة ل""ها ،ف""ي ال""وق""ت ال""ذي اع""تبر ف""يه امل""جتمع ال""دول""ي وم""ن خ""الل
األم""م املتح""دة أن ال""ضفة ال""غرب""ية وق""طاع غ""زة ه""ي أراض م""حتلة وأن اس""رائ""يل ب""صفتها ق""وة اح""تالل ح""رب""ي
م""لزم""ة ق""ان""ون""ا ب""تطبيق اح""كام ات""فاق""ية ج""نيف ال""راب""عة ع""لى ال""سكان الفلس""طينيني امل""دن""يني .وق""د اس""تمر ه""ذا
ال"وض"ع ح"تى ت"وق"يع ات"فاق"يات ال"تسوي"ة امل"رح"لية وان"شاء الس"لطة ال"وط"نية الفلس"طينية ال"تي خ"ول"ت وك"ما ذك"رن"ا
ص""الح""يات ع""دة ،ف""ي ال""وق""ت ال""ذي أب""قت ف""يه ال""حكوم""ة االس""رائ""يلية ب""يد ق""وات""ها ص""الح""يات األم""ن وال""عالق""ات
ال"خارج"ية وغ"يره"ا م"ن ال"صالح"يات وأع"ادت ان"تشار ق"وات"ها ف"ي األراض"ي الفلس"طينية وان"سحبت م"ن ب"عض
امل""ناط""ق ال""تي م""ارس""ت ع""ليها س""لطان""ها ال""قان""ون""ي امل""طلق مل""دة  27ع""ام""ا .وق""د أث""ار ال""وض""ع الج""دي""د ال""ناش†
ت"ساؤالت ح"ول امل"سئول"ية االس"رائ"يلية ت"جاه ال"سكان امل"دن"يني ف"ي ال"ضفة ال"غرب"ية وق"طاع غ"زة وت"جاه األراض"ي
الفلس"طينية امل"حتلة س"واء م"ا ب"قي م"نها ت"حت س"يطرت"ها األم"نية أو م"ا ن"قل ل"لسيطرة الفلس"طينية .ان تح"دي"د
امل"سئول"ية االس"رائ"يلية ف"ي ه"ذا ال"صدد م"رت"بط أس"اس"ا ب"طبيعة امل"هام وال"وظ"ائ"ف ال"تي ت"مارس"ها ف"ي األراض"ي
الفلس""طينية ح""يث ت""نص امل""ادة ال""سادس""ة م""ن ات""فاق""ية ج""نيف ال""راب""عة ع""لى أن دول""ة االح""تالل م""لزم""ة ب""أح""كام
االت"فاق"ية " وذل"ك ط"وال م"دة االح"تالل م"ادام"ت ه"ذه ال"دول"ة ت"مارس وظ"ائ"ف ال"حكوم"ة ف"ي األراض"ي امل"حتلة".
وب ""ال ""نظر ال ""ى ط ""بيعة ال ""صالح ""يات ال ""تي أب ""قتها ف ""ي ي ""ده ""ا دول ""ة االح ""تالل الح ""رب ""ي االس ""رائ ""يلي ب ""عد ت ""وق ""يع
ات"فاق"يات ال"تسوي"ة امل"رح"لية والس"يما األم"ن وال"عالق"ات ال"خارج"ية واس"تمرار وج"ود اح"تالل"ها ب"شكليه ال"قان"ون"ي
وامل"ادي ،س"واء ب"اس"تمرار س"ري"ان األوام"ر ال"عسكري"ة أو ب"ال"تجسيد امل"ادي ل"وج"ود ق"وات االح"تالل وس"يطرت"ها

ال ""فعلية وال ""قان ""ون ""ية ع ""لى أج ""زاء واس ""عة م ""ن أراض ""ي ال ""ضفة ال ""غرب ""ية وق ""طاع غ ""زة والس ""يما م ""دي ""نة ال ""قدس،
واس"تمرار وج"ود املس"توط"نات ف"ي ق"لب األراض"ي الفلس"طينية ي"وص"لنا ل"لنتيجة ال"قاط"عة ب"أن اس"رائ"يل الزال"ت
ت ""مثل دول ""ة االح ""تالل الح ""رب ""ي وأن ""ها الزال ""ت م ""لزم ""ة ب ""تطبيق أح ""كام ات ""فاق ""ية ج ""نيف ع ""لى األق ""ل ف ""ي ن ""طاق
ال"صالح"يات وامل"سئول"يات وال"وظ"ائ"ف ال"تي ت"مارس ع"ليها والي"تها ،وف"ي ن"طاق ت"لك األراض"ي ال"تي ل"م ت"نسحب
منها.

ان دراس""ة م""ا أف""ضت ال""يه ال""سياس""ة االح""تالل""ية م""ن ن""تائ""ج ي""شكل أس""اس""ا ال غ""نى ع""نه ل""لوق""وف ع""لى ت""أث""يرات
وأب"عاد إغ"الق ق"طاع غ"زة .ف"ال ش"ك أن ال"سياس"ة االح"تالل"ية االس"رائ"يلية ق"د ت"رج"مت م"ن ال"ناح"ية ال"عملية ذل"ك
ال"توج"ه االي"دي"ول"وج"ي ال"صهيون"ي م"ما نج"م ع"نه امل"س بج"ميع أوج"ه ح"ياة امل"جتمع وال"تحكم ب"ها ع"بر س"لسلة م"ن
األوام""ر ال""عسكري""ة واإلداري""ة ،ف""قد ام""تدت ت""لك ال""سياس""ة ل""تشمل االق""تصاد وت""تحكم ف""يه وف""ي ك""ل ق""طاع""ات""ه
ك"ال"زراع"ة وال"صناع"ة والخ"دم"ات وامل"واص"الت وامل"ياه وامل"صارف ...ال"خ .ول"يجعل االح"تالل م"ن ال"ضفة ال"غرب"ية
وقطاع غزة سوقا أساسيا ملنتجاته.

ل""م ي""كن اق""تصاد ق""طاع غ""زة م""تطورا ق""بل ال""عام  ،1967وي""دل""ل ع""لى ذل""ك االرق""ام امل""توف""رة ب""خصوص ال""عام
 1966أي ال ""عام ال ""ذي س ""بق االح ""تالل م ""باش ""رة ،ف ""قد ب ""لغت نس ""بة م ""ساه ""مة ق ""طاع الخ ""دم ""ات  %2،55م ""ن
ال ""نات ""ج املح ""لي االج ""مال ""ي ،وال ""زراع ""ة  %34,4وق ""طاع ال ""بناء واالن ""شاءات  %6,2أم ""ا ال ""صناع ""ة ف ""قد ب ""لغت
نس ""بة م ""ساه ""متها ح ""وال ""ي  ،%4,2أم ""ا ح ""رك ""ة ال ""تبادل وال ""تجارة ف ""قد ب ""لغت م ""ساه ""متها  ،%27.1ه ""ذا ف ""ي
ال ""وق ""ت ال ""ذي ب ""لغ ف ""يه ال ""نات ""ج ال ""وط ""ني االج ""مال ""ي  35.4م ""ليون دوالر .وك ""ما ي ""بدو واض ""حا ،ف ""قد ل ""عب ق ""طاع
ال""زراع""ة دورا رئ""يسيا ف""ي االق""تصاد الفلس""طيني ف""ي ال""فترة ال""ساب""قة ع""لى االح""تالل ،وي""دل""ل ع""لى ذل""ك حج""م
ال ""قوة ال ""عام ""لة ف ""ي ال ""زراع ""ة وال ""تي ب ""لغت ب ""ني ال ""سنوات  1967-1948ح ""وال ""ي  40%-35م ""ن حج ""م ال ""قوة
ال ""عام ""لة ف ""ي ال ""قطاع أض ""اف ""ة ال ""ى أن م ""ساه ""مة امل ""نتوج ""ات ال ""زراع ""ة ف ""ي ن ""فس ت ""لك ال ""فترة ش ""كلت  %90م ""ن
اج ""مال ""ي ص ""ادرات ال ""قطاع .ول ""م ي ""كن ب ""مقدور اق ""تصاد غ ""زة ال ""ضعيف وال ""هش ال ""وق ""وف ف ""ي وج ""ه االق ""تصاد
االس""رائ""يلي امل""تطور ،إض""اف""ة مل""مارس""ات س""لطات االح""تالل م""ن ق""يود ت""دم""يري""ة وك""اب""حة الق""تصاد ال""قطاع ،م""ا
ع""بر ع""ن ع""مق األزم""ة ب""وض""وح ك""بير .ف""قد اع""تمدت إس""رائ""يل ،م""نذ ب""داي""ة االح""تالل ،خ""طة م""وش""يه دي""ان ،وزي""ر
دف""اع""ها ف""ي ت""لك ال""فترة ،وال""تي ه""دف""ت ال""ى ت""حقيق غ""اي""تني ،األول""ى ت""مثلت ف""ي ال""دم""ج االق""تصادي ل""ألراض""ي
الفلس"طينية امل"حتلة ب"االق"تصاد االس"رائ"يلي وال"ثان"ية ف"ي ال"توج"ه ن"حو اق"ام"ة املس"توط"نات ف"ي ت"لك األراض"ي.
وم"ما س"اع"د ع"لى ت"نفيذ ذل"ك م"ا ق"ام"ت ب"ه الس"لطات ال"عسكري"ة امل"حتلة م"ن اص"دار لعش"رات امل"ئات م"ن األوام"ر
ال"عسكري"ة ال"تي ل"ها ق"وة ال"قان"ون ،وات"باع"ها ل"لعدي"د م"ن االج"راءات االداري"ة ذات ال"بعد االس"ترات"يجي ال"هادف
ال"ى ال"دم"ج االق"تصادي ال"كام"ل .وم"ن ض"من ت"لك االج"راءات ازال"ة ال"رس"وم الج"مرك"ية ع"ن ال"بضائ"ع وامل"نتوج"ات
ال""تي ي""تاج""ر ب""ها ب""ني ال""قطاع وال""ضفة ،وف""رض ال""رق""اب""ة االس""رائ""يلية ال""صارم""ة ع""لى م""ا ي""صدره أو يس""تورده
ال""قطاع ال""ى ال""خارج ،اض""اف""ة ال""ى ق""يام""ها ب""إغ""الق امل""ؤس""سات امل""صرف""ية وامل""ال""ية امل""وج""ودة ف""ي ال""قطاع ق""بل
االح"تالل وم"صادرت"ها ل"قطاع"ات واس"عة م"ن االراض"ي وف"رض ق"يودا مش"ددة ع"لى اس"تخدام امل"ياه .وف"ي ن"فس
ال"وق"ت ق"ام"ت س"لطات االح"تالل ب"فتح ح"دوده"ا أم"ام ال"عمال الفلس"طينيني م"ن ال"قطاع ل"لعمل ف"ي س"وق ال"عمل
االسرائيلي السيما في قطاعات البناء والزراعة والتنظيف.

وق""د ه""دف""ت ال""سياس""ة االس""رائ""يلية ال""قاض""ية ي""فتح أس""واق ال""عمل ف""ي اس""رائ""يل أم""ام ال""عمال الفلس""طينيون،
أوال ،ال"ى ت"حييد ه"ؤالء ال"عمال وط"نيا ع"ن ط"ري"ق ت"وف"ير ف"رص ع"مل ل"هم وث"ان"يا ،ح"اج"ة االق"تصاد االس"رائ"يلي
ل ""ألي ""دي ال ""عام ""لة ال ""رخ ""يصة وغ ""ير امل ""اه ""رة خ ""صوص ""ا ال ""قطاع ""ات ال ""تي ت ""حتاج ال ""ى أع ""داد ك ""بيرة م ""ن ال ""عمال
ك"ال"زراع"ة وال"بناء م"ما ع"اد ب"ال"فائ"دة ال"كبيرة ع"لى االق"تصاد االس"رائ"يلي وق"د دف"ع ه"ذا ب"االق"تصاد االس"رائ"يلي
ل ""لتكيف م ""ع ت ""لك ال ""حال ""ة ك ""حال ""ة ط ""وي ""لة األم ""د ،وث ""ال ""ثا ،ق ""يام ال ""عمال الفلس ""طينيون ب ""مثل ت ""لك األع ""مال أو م ""ا
ي""سمى ب""ال""عمل األس""ود ك""ال""بناء وال""تنظيف وال""زراع""ة ي""عني ان ال""يهود الش""رق""يون وه""م م""ن ي""حتلون ق""اع اله""رم
االجتماعي لن يقوموا بمثل تلك األعمال وبالتالي يمكن دمجهم أكثر في املجتمع االسرائيلي.

ع"لى ال"رغ"م م"ن ف"تح ق"وات االح"تالل االس"رائ"يلي س"وق ع"ملها أم"ام ال"عمال الفلس"طينيون ،اال أن"هم ق"د ح"رم"وا
م""ن ح""قوق""هم ك""عمال ف""قد ت""قاض""وا أج""ورا أق""ل ب""كثير م""ن ال""عمال ال""يهود ال""ذي""ن ي""قوم""ون ب""نفس األع""مال ،ح""يث
ق""لت ت""لك االج""ور بنس""بة  %50ع""ن ت""لك ال""تي ي""تقاض""اه""ا ال""عمال ال""يهود ع""لى ال""رغ""م م""ن ان""ها أع""لى م""ن ت""لك
األج"ور امل"دف"وع"ة مح"ليا .وق"د ح"ظر ع"لى ال"عمال الفلس"طينيون امل"بيت ف"ي اس"رائ"يل ح"يث ي"ضطرون ف"ي ن"هاي"ة
ال"يوم ل"لعودة ال"ى م"نازل"هم ف"ي ال"قطاع ف"ي رح"لة م"ره"قة وال"عودة ف"ي ال"ليل ق"بل الفج"ر ال"ى م"زاول"ة أع"مال"هم م"رة
أخ"رى .وق"د ك"ان ل"تلك ال"سياس"ة ت"أث"يرات ب"عيدة امل"دى ع"لى االق"تصاد ال"غزي والس"يما ق"طاع ال"زراع"ة ،ف"نظرا
إلغ ""الق ب ""اب ال ""تصدي ""ر وف ""تح س ""وق ال ""عمل االس ""رائ ""يلي أم ""ام ال ""عمال الفلس ""طينيني واالس ""تيالء امل ""نظم ع ""لى
األراض ""ي ف ""ي ال ""قطاع وم ""ا راف ""ق ك ""ل ذل ""ك م ""ن ت ""قييدات ع ""لى اس ""تخدام امل ""ياه وح ""فر اآلب ""ار ال ""الزم ""ة ل ""لزراع ""ة
اض ""طرت أع ""داد ك ""بيرة م ""ن امل ""الك ""ني ال ""صغار وال ""عام ""لني ف ""ي ال ""زراع ""ة لهج ""ر ال ""زراع ""ة ال ""تي ل ""م ت ""عد تج ""دي،
وال""توج""ه ل""لعمل ف""ي اس""رائ""يل م""ما ت""رت""ب ع""ليه ت""ده""ور ق""طاع ال""زراع""ة ب""شكل درام""ات""يكي وه""و م""ا ك""ان ي""شكل
ال ""حصة األك ""بر ف ""ي ال ""نات ""ج املح ""لي االج ""مال ""ي ف ""ي ال ""قطاع .أم ""ا ال ""صناع ""ة ال ""هشة أس ""اس ""ا ف ""قد ك ""ان م ""ن
املس""تحيل أن ت""واج""ه ال""بضائ""ع االس""رائ""يلية ف""ي ال""سوق املح""لي ،ه""ذا ب""اف""تراض ت""وف""ره""ا أس""اس""ا وت""غطيتها
ل""حاج""ة ال""سوق املح""لي ،ف""ي ظ""ل ال""قيود امل""فروض""ة ع""لى اس""تيراد امل""واد ال""خام وال""قيود امل""فروض""ة ع""لى ان""شاء
ص""ناع""ات أخ""رى ،اض""اف""ة ال""ى ت""قييد ح""رك""ة ال""تجارة وق""صره""ا ب""شكل ش""به ك""ام""ل م""ن اس""رائ""يل ال""ى ال""قطاع
م"تراف"قا م"ع اع"فاء ج"مرك"يا ،وف"ي ن"فس ال"وق"ت س"محت اس"رائ"يل ب"دخ"ول ب"عض امل"نتوج"ات ال"تي ي"حتاج ال"يها
ال""سوق االس""رائ""يلي .اض""اف""ة ال""ى ت""عطيل ال""نظام امل""صرف""ي واغ""الق ال""بنوك وم""ؤس""سات ال""تموي""ل واالق""راض
ووق ""ف ال ""تحوي ""الت ال ""نقدي ""ة م ""ن ال ""خارج ،وق ""د س ""اه ""مت ه ""ذه ال ""سياس ""ة ف ""ي وق ""ف ت ""طور ال ""قطاع ال ""صناع ""ي
وال"حاق"ه ب"االق"تصاد االس"رائ"يلي ،وي"دل"ل ع"لى ذل"ك ب"قاء حج"م ال"عمال ف"ي ال"قطاع ال"صناع"ي ث"اب"تا خ"صوص"ا
في العشر سنوات األولى لالحتالل.

لقد هدفت املمارسات االحتاللية االسرائيلية الى احتجاز تطور املجتمع الفلسطيني ،اقتصادا وخدمات
وتعليم وصحة وغيرها من أوجه حياة املجتمع ،وعملت على خلق بنى وهياكل اقتصادية واجتماعية مرتبطة
باالقتصاد االسرائيلي بشكل كامل ،مما نتج عنه دمج االقتصاد املحلي في القطاع باالقتصاد
االسرائيلي ملصلحة األخير شبه الكاملة .لذا فإن االغالق الذي تقوم الحكومة االسرائيلية بفرضه على
القطاع من فترة الى أخرى ،ناهيك عن ال شرعيته من الناحية القانونية ،فإنه يعني شلال ملناحي حياة
املجتمع ،فاالقتصاد الذي يعتمد في نشاطه على االقتصاد االسرائيلي بشكل يومي ال يمكنه الصمود
أكثر من بضعة أيام.

وقد اندلعت االنتفاضة الفلسطينية األولى في أواخر كانون األول /ديسمبر من العام  1987تعبيرا ً عن
رفض سكان األراضي الفلسطينية املحتلة لعقود من سياسات االحتالل ،بما فيها أعمال القتل والتنكيل
واالعتقال والتعذيب ،فضالً عن سياسة هدم وتدمير املنازل السكنية وسياسات اإلخالء القسري للسكان
املدنيني الفلسطينيني من منازلهم وممتلكاتهم .وقد استمرت االنتفاضة حتى العام  ،1993فيما كانت
منظمة التحرير الفلسطينية قد انخرطت في مفاوضات عبر مؤتمر مدريد الدولي ،والذي أفضى إلى
توقيع حكومة االحتالل ومنظمة التحرير الفلسطينية ما عرف بعملية السالم ،والتي بدأت بتطبيق اتفاقية
املرحلة االنتقالية لقطاع غزة وأريحا .وفي العام  1995تسلمت السلطة الفلسطينية صالحياتها املحدودة
بموجب اتفاقيات أوسلو ،وبدأت بممارستها في قطاع غزة وعلى املناطق التي صنفت بمناطق " "Aفي
الضفة الغربية ،ووسعت بعض الصالحيات للسلطة في املناطق املصنفة ب " ،"Bعلى أن يتم اللجوء إلى
مفاوضات الحل النهائي في العام  ،1999والتي حددت مرجعيتها بقرارات األمم املتحدة رقم  338و
 ،242والتي كان يفترض أن تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة في األراضي املحتلة عام
 .1967وفي العام  1996جرت أول انتخابات رئاسية وبرملانية في مناطق السلطة الفلسطينية ،وجرى
انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا ً للسلطة الفلسطينية ،وانتخاب أعضاء املجلس التشريعي
والذي تكون من  83نائبا ً في حينه ،وبدأ في مزاولة مهامه في إصدار القوانني والتشريعات ،وأصدر
الرئيس ياسر عرفات مرسوما ً بتشكيل املجلس األعلى للقضاء ،والذي تولى الوالية القضائية الفلسطينية
في مناطق السلطة الفلسطينية .غير أن إسرائيل ماطلت في تنفيذ التزاماتها ،واستمرت في عمليات
التوسع االستيطاني في الضفة الغربية ،بما في مدينة القدس املحتلة من ناحية ،فيما مارست عملية
الخنق االقتصادي والسياسي لقطاع غزة ،عبر استمرار تحكمها في اقتصادها وفرض القيود والحصار
على حركة املواطنني والتجارة .وفي أواخر أيلول /سبتمبر من العام  2000اندلعت انتفاضة األقصى
كشكل من أشكال التعبير عن رفض الفلسطينيني الستمرار االحتالل ،وهو ما أفضى إلى تحول جديد
في شكل املواجهة مع السلطات املحتلة ،حيث غلب على تلك املواجهات الطابع العسكري .وأفضت
انتفاضة األقصى إلى تصعيد السلطات املحتلة سياساتها العسكرية ،وبدأت باستخدام وسائل حربية
فتاكة ،بما فيها الطائرات الحربية والدبابات والصواريخ املوجهة ،والطائرات بدون طيار التي أجادت
استخدامها في عمليات استهداف وقتل القيادات الفلسطينية السياسية والعسكرية على حد سواء .وفي
العام  2002اجتاحت القوات املحتلة الضفة الغربية فيما عرف بعملية السور الواقي ،ودمرت كافة
مقدرات السلطة الفلسطينية ،بما فيها املرافق الحكومية ومرافق األجهزة األمنية .وفي املقابل شهد العام
 2005إعادة تموضع قوات االحتالل اإلسرائيلي خارج حدود القطاع وإخالء مستوطنات قطاع غزة
التي كان يقطنها نحو  7000مستوطن إسرائيلي ،وسيطرت السلطة الفلسطينية عليها بعد ذلك.

وقد شهد العام  2006انتخابات رئاسية وبرملانية جديدة توجت بفور الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وسيطرة كتلة حماس البرملانية على أغلبية مقاعد املجلس التشريعي الفلسطيني ،والتي شكلت الحكومة
الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية .غير أن تلك الحكومة تعرضت فور تشكيلها إلى مقاطعة
إسرائيلية ،ومقاطعة دولية ،رغم أنها جاءت نتيجة انتخابات حرة أقر املجتمع الدولي بنزاهتها ،بل
واعتبرها أنها أول تجربة ديمقراطية في الشرق األوسط .وفي مقابل ذلك ارتفعت وتيرة االنقسام
الداخلي الفلسطيني وسادت حالة من الفوضى والفلتان األمني ،والذي توج في حزيران /يونيو من العام
 2007بسيطرة حركة حماس عسكريا ً على قطاع غزة .وقد أدى ذلك االنقسام السياسي البغيض والذي
يستمر منذ عشر سنوات إلى آثار كارثية على سكان القطاع والقضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام.

وقد فرضت إسرائيل حصارا ً محكما على سكان القطاع بدأ في يونيو من العام  ،2006وذلك في أعقاب
خطف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت جنوب شرق القطاع ،وخلف هذا الحصار غير القانوني أثار
مدمرة على كافة مناحي حياة السكان املدنيني في القطاع ،حيث منع األفراد من حرية التنقل والحركة،
فضالً عن فرض القيود الشديدة على التجارة .وعاش القطاع ،ومنذ نهاية العام  2008وحتى العام
 2014ثالثة عمليات حربية واسعة النطاق ،أدت في مجملها إلى سقوط اآلالف من القتلى والجرحى،
فضالً عن التمير واسع النطاق الذي طال البنية األساسية للمدن والقرى ،بما في ذلك خدمات الكهرباء،
املياه والصرف الصحي وخدمات البيئة واملنازل السكنية واملرافق الحكومية وغير الحكومية.
ففي عدوان العام  ،2009-2008ووفقا ً لتوثيق املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان قتل  1413شخصاً،
بينهم  (83.3%) 1177من غير املقاتلني ،بمن فيهم  922مدنيا ً و  255شرطيا ً من غير الضالعني في
العمليات الحربية ويحظون بذات الحماية التي يتمتع بها املدنيون وفقا ً لقواعد القانون اإلنساني الدولي.
وكان بني الضحايا املدنيني  313طفالً ،أي ما نسبته  %22من العدد اإلجمالي و %34من الضحايا
املدنيني ،و 116امرأة ،أي  %8.2من العدد اإلجمالي و%12.6من الضحايا املدنيني( .وبالتالي فإن
الضحايا من النساء واألطفال البالغ عددهم ) (429طفالً وامرأة يشكلون ) (30.4%من إجمالي
الضحايا و) (46.6%من إجمالي الضحايا املدنيني .ووفقا ً ملا أعلنته وزارة الصحة في غزة ،فإن عدد
الجرحى الفلسطينيني بلغ نحو  5300شخص ،من بينهم نحو  1600طفل ) (30%من إجمالي عدد
املصابني ،و 830امرأة ،أي نحو ) (15.6%من إجمالي عدد املصابني .وبكلمات أخرى فإن عدد
الجرحى من النساء واألطفال بلغ نحو  2430امرأة وطفالً ،أي ما نسبته) (45.6%من إجمالي املصابني
خالل الحرب.

ك""ما ت""عرض ق""طاع ال""ترب""ية وال""تعليم وم""نشآت""ه ،خ""الل ال""عدوان الح""رب""ي ال""ذي ش""نته ق""وات االح""تالل الح""رب""ي
اإلس ""رائ ""يلي ع ""لى ق ""طاع غ ""زة ،إل ""ى أض ""رار ب ""ال ""غة مس ""ت مج ""مل ال ""عملية ال ""تعليمية ب ""شكل ك ""ام ""ل وأدت إل ""ى
ت"وق"فها ك"ليا ً .وح"رم ن"حو ن"صف م"ليون ط"ال"بة وط"ال"ب م"ن ال"وص"ول إل"ى م"ؤس"سات"هم ال"تعليمية مل"دة  23ي"وم"اً
م ""تواص ""لة بس ""بب ت ""عرض ك ""اف ""ة م ""دن ،ق ""رى وم ""خيمات ال ""قطاع إل ""ى األع ""مال ال ""عسكري ""ة ال ""جوي ""ة ،ال ""بري ""ة
والبح"ري"ة .وق"د أدى ال"عدوان إل"ى م"قتل العش"رات م"ن ال"طالب ،امل"علمني ،وال"عام"لني ف"ي امل"ؤس"سات ال"تعليمية
وإص"اب"ة امل"ئات اآلخ"ري"ن م"نهم .وأدت ال"عمليات الح"رب"ية ،ال"تي ن"فذت"ها ال"قوات الح"رب"ية امل"حتلة ،إل"ى ت"دم"ير
ال ""عدي ""د م ""ن امل ""نشآت ال ""تعليمية ،ف ""قد ت ""عرض ""ت  150م ""درس ""ة ح ""كوم ""ية ت ""تبع ل ""وزارة ال ""ترب ""ية وال ""تعليم ل ""لقصف
واالع""تداء وال""تدم""ير والتخ""ري""ب ،م""ن أص""ل  384م""درس""ة ح""كوم""ية ف""ي ق""طاع غ""زة ي""لتحق ب""ها ن""حو  250أل""ف
ط""ال""ب وط""ال""بة ،وت""عرض""ت أي""ضا ً  46م""درس""ة خ""اص""ة وري""اض أط""فال ت""تبع ال""قطاع ال""خاص ل""تدم""ير وأض""رار
ب""درج""ات م""تفاوت""ة .ك""ما ت""ضرر ج""راء ال""عدوان م""عظم ال""جام""عات وم""ؤس""سات ال""تعليم ال""عال""ي ف""ي ق""طاع غ""زة،
ون ""تج ذل ""ك إم ""ا ع ""ن اس ""تهداف م ""باش ""ر ،ك ""ال ""قصف ال ""جوي ال ""ذي اس ""تهدف ال ""جام ""عة اإلس ""الم ""ية ،وتج ""ري ""ف
وت ""فجير ع ""دة م ""راف ""ق ف ""ي ك ""لية ال ""زراع ""ة "ب ""يت ح ""ان ""ون" ال ""تاب ""عة ل ""جام ""عة األزه ""ر ،وق ""صف ب ""قذائ ""ف امل ""دف ""عية
وال ""دب ""اب ""ات ل ""لكلية ال ""جام ""عية ل ""لعلوم ال ""تطبيقية ،وج ""ام ""عتي األق ""صى وفلس ""طني ،أو ج ""راء اس ""تهداف ق ""وات
االح""تالل الح""رب""ي اإلس""رائ""يلي مل""ؤس""سات وم""راف""ق م""جاورة مل""ؤس""سات ال""تعليم ال""عال""ي ،وق""د أل""حق ذل""ك أي""ضاً
أضرارا ً جسيمة بعدة مؤسسات تعليمية كجامعة القدس املفتوحة وكلية العلوم والتكنولوجيا.

وك"ان م"ئات اآلالف م"ن ال"سكان امل"دن"يني ق"د اض"طروا إل"ى إخ"الء م"نازل"هم ب"شكل قس"ري خ"الل ف"ترة ال"عدوان،
وذل""ك ه""رب "ا ً إل""ى أم""اك""ن آم""نة ب""عد أن ت""عرض""ت م""نازل""هم وم""متلكات""هم إل""ى اس""تهداف م""باش""ر أو غ""ير م""باش""ر
ع ""لى أي ""دي ال ""قوات الح ""رب ""ية امل ""حتلة .وزادت وت ""يرة اإلخ ""الء القس ""ري ح ""دة م ""ع ب ""دء ال ""قوات الح ""رب ""ية امل ""حتلة
اج ""تياح ""ها ال ""بري ل ""لعدي ""د م ""ن األح ""ياء ف ""ي م ""دن وق ""رى وأح ""ياء ال ""قطاع .وق ""در امل ""رك ""ز الفلس ""طيني ل ""حقوق
اإلن ""سان ع ""دد ال ""سكان امل ""دن ""يني ال ""ذي ""ن أخ ""لوا م ""نازل ""هم قس ""راً ،ه ""رب "ا ً م ""ن وي ""الت الح ""رب ،ب ""نحو 500,000
) نصف مليون( مواطنا ً من السكان املدنيني.

كما استهدفت قوات االحتالل خالل عدوانها الخدمات األساسية التي تخدم السكان املدنيني في قطاع
غزة بشكل منهجي .وتعرضت كافة الخدمات كمرافق الكهرباء ،الهاتف ،آبار املياه ،بما فيها املياه
املخصصة لالستخدام املنزلي وشبكاتها الرئيسية والفرعية ،خدمات الصرف الصحي ،بما فيها محطات
املعالجة والتمديدات الخاصة بها ،إلى عمليات تدمير شامل ،وخاصة في العديد من أحياء ومناطق
القطاع التي تعرضت لالجتياح البري .وقامت القوات الحربية املحتلة بقلب باطن األرض بواسطة
الجرافات العسكرية العمالقة ،ودمرت كافة املرافق الصحية فيها وسوتها مع األرض.

وكان العدوان الحربي اإلسرائيلي في العام  2014األكثر شراسة ،والثالث في غضون ست سنوات،
واألوسع نطاقا ً واألكثر تدميرا ً ودموي ًة وفتكا ً بني كافة االعتداءات والهجمات التي نفذتها قوات االحتالل
اإلسرائيلي ضد املدنيني وممتلكاتهم .استمر العدوان الذي أطلقت عليه قوات االحتالل اسم "الجرف
الصامد" ملدة  51يوما ً متواصلة وظفت فيها قوات االحتالل أسلحتها الجوية والبرية والبحرية لتدك
القطاع بآالف األطنان من القذائف والصواريخ بأشكال وأحجام متنوعة ،جرى توظيف بعضها للمرة
األولى وفق تحقيقات املركز .وقد أسفر العدوان في حصيلته النهائية عن مقتل ) (2217فلسطينيا ً بينهم
) (1642مدنياً ،أي ما نسبته ) (74.4%من مجموع القتلى ،فيما اصيب نحو ) (10850شخصاً،
غالبيتهم من املدنيني .وشكل عد القتلى من النساء ) ،(290واألطفال ) ،(554ما نسبته ) (51.4%من
الضحايا املدنيني ،وهو ما يظهر بشكل جلي حجم املأساة وحجم التوظيف املفرط وغير املتناسب لقوة،
وتعمد إلحاق األذى باملدنيني العزل .كما اسفر العدوان عن تدمير نحو ) (32000منزل سكني ،أكثر من
) (8317بناية سكنية منها دمرت بشكل كلي ،فيما لحقت اضرار جزئية ومتفاوتة في نحو )(24000
منزل.
أخ"ذ ال"عدوان م"راح"ل ع"دة وم"تداخ"لة ،ح"يث ب"دأ ب"ضرب"ات ج"وي"ة وص"اروخ"ية ع"نيفة اس"تهدف"ت م"نشآت م"دن"ية،
ب"ما ف"يها م"نازل ه"دم"ت ع"لى رؤوس س"اك"نيها ،ح"يث س"وت"ها ب"األرض وق"تلت ال"عدي"د م"ن امل"دن"يني اآلم"نني ف"ي
ب"يوت"هم ،ب"من ف"يهم ن"ساء وأط"فال وش"يوخ .وأخ"ذت دائ"رة اس"تهداف امل"دن"يني وم"متلكات"هم ت"تسع ي"وم"ا ً ب"عد ي"وم
ل ""تشمل ك ""اف ""ة امل ""ناط ""ق الفلس ""طينية ،ول ""م ت ""عد م ""نطقة آم ""نة ف ""ي ق ""طاع غ ""زة م ""ن ال ""قصف واالس ""تهداف ،ح ""يث
ط ""ال ""ت امل ""نازل وامل ""بان ""ي واألب ""راج ال ""سكنية ،امل ""بان ""ي ال ""حكوم ""ية ،الج ""معيات امل ""ؤس ""سات امل ""دن ""ية وامل ""تنزه ""ات
ال ""عام ""ة ،وامل ""ساج ""د وامل ""دارس وال ""جام ""عات .ف ""ض ً
ال ع ""ن ال ""دم ""ار ال ""هائ ""ل ف ""ي ال ""بنى ال ""تحتية واملس ""تشفيات
وامل"دارس وامل"ؤس"سات االع"الم"ية وامل"نشآت ال"صناع"ية وال"زراع"ية وال"تجاري"ة .وراف"ق أع"مال ال"قصف وال"تدم"ير،
اج"تياح ب"ري م"ن ع"دة م"حاور ع"لى ق"طاع غ"زة ،حش"دت خ"الل"ه عش"رات آالف ال"جنود ،وم"ئات ال"دب"اب"ات ،وس"ط
ت"غطية ج"وي"ة وق"صف م"دف"عي وج"وي وبح"ري ك"ثيف .وخ"الل ت"وغ"لها ف"ي ع"دة م"ناط"ق اق"ترف"ت ق"وات االح"تالل
مجازر بحق املدنيني الفلسطينيني.

وأدت ج"رائ"م ال"قتل وال"تدم"ير ال"هائ"ل ف"ي األرواح وامل"متلكات ط"يلة أي"ام ال"عدوان إل"ى ن"زوح ج"ماع"ي ألك"ثر م"ن
 540000فلس ""طيني ،وأص ""بحت آالف ال ""عائ ""الت ب ""ال م ""أوى .وق ""د اض ""طر م ""ئات اآلالف إل ""ى ت ""رك وهج ""ر
م ""نازل ""هم ح ""فاظ" "ا ً ع ""لى ح ""يات ""هم وأم ""نهم وس ""الم ""تهم ،وه ""رب" "ا ً م ""ن ع ""مليات ال ""قتل وإط ""الق ال ""نيران وال ""قذائ ""ف
ال""صاروخ""ية وامل""دف""عية ت""جاه""هم خ""الل ت""واج""ده""م ف""ي م""نازل""هم ،وال""تي أدت إل""ى م""قتل وج""رح عش""رات امل""دن""يني
س""واء ف""ي م""نازل""هم أو أث""ناء ف""راره""م م""ن الهج""مات الح""رب""ية .وم""ا زاد األم""ر س""وءا ً امل""ناش""ير وال""بيان""ات ال""تي
ك""ان""ت ت""لقيها ق""وات االح""تالل ع""بر ال""جو ،أو م""ن خ""الل ال""رس""ائ""ل ال""هات""فية ع""لى م""نازل امل""واط""نني ته""دده""م ب""دك
م"نازل"هم أو اق"تحام م"ناط"قهم ،وت"أم"ره"م ب"مغادرة م"نازل"هم .وك"ان"ت األوض"اع م"أس"اوي"ة ف"ي ق"طاع غ"زة ق"بل ب"دء
ال""عدوان ،ف""ي ظ""ل ح""صار م""دي""د اس""تمر ألك""ثر م""ن  8س""نوات ،وت""رك آث""ارا ً م""دم""رة ع""لى ك""اف""ة م""ناح""ي ال""حياة
االق ""تصادي ""ة واالج ""تماع ""ية وم ""س ك ""ل ج ""وان ""ب م ""عيشة ال ""سكان امل ""دن ""يني .ي ""ضاف إل ""ى ذل ""ك ،ح ""ال ""ة االح ""تقان
ال"داخ"لي ال"ناج"مة ع"ن ت"عثر وت"رن"ح ع"ملية امل"صال"حة الفلس"طينية وم"ا ي"راف"قها م"ن أزم"ات ت"تصل ب"أداء ح"كوم"ة
ال"تواف"ق ال"تي ان"بثقت ع"ن ات"فاق ال"شاط† ف"ي  2ي"ون"يو  ،2014وم"لفات أس"اس"ية ف"ي م"قدم"تها ت"سوي"ة ق"ضية
ال""روات""ب ل""لموظ""فني امل""دن""يني والش""رط""يني ال""ذي""ن ت""م ت""عيينهم خ""الل ف""ترة االن""قسام وس""يطرة ح""رك""ة ح""ماس ع""لى
قطاع غزة منذ يونيو .2007

وم ""ع دخ ""ول ات ""فاق وق ""ف إط ""الق ال ""نار ال ""ذي ت ""م ب ""رع ""اي ""ة م ""صري ""ة ح ""يز ال ""تنفيذ ب ""تاري ""خ  26أغس ""طس ،ب ""دأت
ت"تضح أك"ثر ف"أك"ثر األوض"اع ال"كارث"ية وحج"م ال"دم"ار ال"حقيقي ال"ذي خ"لفه ال"عدوان ع"لى امل"دن"يني وم"متلكات"هم.
وأض"يف ذل"ك إل"ى ال"وض"ع امل"أس"اوي وغ"ير اإلن"سان"ي ال"قائ"م ق"بل ال"عدوان .وك"ان م"ن امل"ؤم"ل أن ي"لي ال"عدوان
ق""در م""ن االن""فراج ف""ي األوض""اع اإلن""سان""ية وف""ي ح""ال""ة ح""قوق اإلن""سان وال""قان""ون اإلن""سان""ي ،ول""كن ال""حصار
امل"فروض م"نذ أك"ثر  8س"نوات ال ي"زال ق"ائ"ما ً وال ي"وج"د أف"ق ف"ي امل"نظور ال"قري"ب إلن"هائ"ه .ك"ما أن خ"طة روب"رت
س ""يري ،امل ""نسق ال ""خاص ل ""ألم ""ني ال ""عام ل ""ألم ""م املتح ""دة ل ""عملية الس ""الم ،إلع ""ادة اإلع ""مار ل ""م ت ""كن س ""وى آل ""ية
مل ""أس ""سة ال ""حصار وش ""رع ""نته دول ""يا ً .أم ""ا ع ""ملية إع ""ادة اإلع ""مار ف ""ما ت ""زل م ""عطلة ت ""مام" "ا ً ف ""ي ظ ""ل تش ""دي ""د
ال""حصار ،ب""ينما م""عبر رف""ح م""غلق ب""ال""كام""ل م""ن ق""بل ال""جان""ب امل""صري .أم""ا ف""يما ي""تعلق ب""امل""صال""حة ،ف""ال ت""زال
متعثرة.

ل""م ي""كن إلس""رائ""يل أن تتج""رأ ع""لى ش""ن ع""دوان ج""دي""د ع""لى ال""قطاع ب""ما خ""لفه م""ن آالف ال""ضحاي""ا ب""ني ق""تلى
وم ""صاب ""ني ،وت ""دم ""ير واس ""ع ال ""نطاق ف ""ي امل ""نشآت وامل ""متلكات ،ل ""وال ص ""مت امل ""جتمع ال ""دول ""ي ،وت ""فشي ث ""قاف ""ة
ال"حصان"ة واالف"الت م"ن ال"عقاب ال"تي م"ثلت ن"مطا ً س"ائ"دا ً ت"جاه إس"رائ"يل ع"لى م"دى س"نوات االح"تالل ،وه"و م"ا
مهد وما يزال الطريق أمام اقتراف انتهاكات جسيمة ومستمرة ضد املدنيني وممتلكاتهم.

وق ""د رح ""ب الفلس ""طينيون وم ""نظمات ح ""قوق اإلن ""سان ،ف ""ي ح ""ينه ،ب ""قرار مج ""لس ح ""قوق اإلن ""سان ف ""ي األم ""م
املتح""دة ب""تشكيل ل""جنة ت""حقيق ف""ي الج""رائ""م ال""تي اق""ترف""تها ق""وات االح""تالل ض""د امل""دن""يني ب""قطاع غ""زة خ""الل
ال ""عدوان األخ ""ير ،وه ""و م ""ا ك ""ان م ""طلبا ً أس ""اس ""يا ً م ""ن م ""طال ""بها ،م ""بدي ""ة اس ""تعداده ""ا وج ""اه ""زي ""تها مل ""د ي ""د ال ""عون
ل ""لجنة ،ع ""لى أم ""ل أن ت ""كون ت ""وص ""يات ""ها ف ""ي م ""تناول م ""حكمة ال ""جناي ""ات ال ""دول ""ية ل ""لبدء ف ""ي ات ""خاذ امل ""قتضى
ال"قان"ون"ي مل"الح"قة مج"رم"ي الح"رب اإلس"رائ"يليني .ل"كن م"رة أخ"رى ،وف"ي تح ٍ"د س"اف"ر مل"نظوم"ة ح"قوق اإلن"سان،
وت"كري"سا ً ل"وض"عها ف"وق ال"قان"ون ب"ال م"ساءل"ة ،رف"ضت دول"ة االح"تالل ال"سماح ل"لجنة ل"لوص"ول ال"ى ق"طاع غ"زة
مس"رح الج"ري"مة .وان"تهى ال"عام  2014دون أن ت"تمكن ال"لجنة م"ن زي"ارة ق"طاع غ"زة ،ل"لوق"وف ع"ن ك"ثب ع"لى
حجم الدمار واالستماع للضحايا وشهود العيان بصورة مباشرة.

وخ"الل ه"ذا ال"عام ،وب"عد أق"ل م"ن شه"ر ،ن"كون ع"لى أع"تاب ال"ذك"رى الخ"مسني ل"الح"تالل االس"رائ"يلي املس"تمر
م ""نذ ال ""عام -1967خ ""مسون ع ""ام" "ا ً م ""ن ال ""تنكر املس ""تمر ل ""لحقوق املش ""روع ""ة وغ ""ير ال ""قاب ""لة ل ""لتصرف ل ""لشعب
الفلس""طيني ،اس""تغلتها ق""وات االح""تالل إلح""كام س""يطرت""ها ع""لى م""ا ت""بقى م""ن فلس""طني ال""تاري""خية ،وق""وض""ت
ح""ل ال""دول""تني ال""ذي يح""ظى ب""إج""ماع دول""ي وع""رب""ي وفلس""طيني ،ب""إق""ام""ة دول""ة فلس""طينية مس""تقلة ف""ي ال""ضفة
ال"غرب"ية وق"طاع غ"زة ،ت"كون ع"اص"متها ال"قدس ،إل"ى ج"ان"ب دول"ة اس"رائ"يل ،وه"ي م"ا ي"عادل  %22م"ن م"ساح"ة
فلس" ""طني ف" ""ي عه" ""د االن" ""تداب ال" ""بري" ""طان" ""ي .وإلح" ""كام س" ""يطرت" ""ها وه" ""يمنتها وت" ""نفيذ مخ" ""ططها االس" ""تعماري-
اإلح""الل""ي ،ارت""كبت إس""رائ""يل وق""وات""ها امل""حتلة ان""تهاك""ات واس""عة ال""نطاق ل""حقوق االن""سان وال""قان""ون االن""سان""ي
الدولي ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكاتهم ،يرتقي بعضها الى جرائم ضد االنسانية وجرائم حرب.
ك ""ان اله ""دف األس ""اس ل ""دول ""ة االح ""تالل ع ""لى م ""دى ع ""قود ،ه ""و االس ""تيالء ع ""لى امل ""زي ""د م ""ن األرض الفلس ""طينية
وت""هوي""ده""ا وت""طهيره""ا م""ن س""كان""ها االص""ليني .ب""دأ ذل""ك املخ""طط ف""ي م""دي""نة ال""قدس ،ح""يث اتخ""ذت ال""حكوم""ة
اإلس ""رائ ""يلية ق ""رارا ً ب ""تاري ""خ  25ي ""ون ""يو  ،1967ق ""ضى بس ""ري ""ان ال ""قان ""ون اإلس ""رائ ""يلي ع ""لى ال ""قدس ال ""عرب ""ية
امل""حتلة ،واص""بحت ال""قدس الش""رق""ية ت""اب""عة ل""بلدي""ة ال""قدس .وف""ي ال""عام  ،1980اق""رت ال""حكوم""ة االس""رائ""يلية
ق ""ان ""ون ض ""م ال ""قدس ،واع ""تبرت ان ال ""قدس ال ""كام ""لة وامل ""وح ""دة )ال ""غرب ""ية والش ""رق ""ية( ع ""اص ""مة ل ""دول ""ة اس ""رائ ""يل.
وس"رع"ان م"ا ت"عاظ"مت ف"ي ب"قية ان"حاء ال"ضفة ال"غرب"ية ،س"ياس"ة خ"لق ال"وق"ائ"ع ع"لى األرض وم"صادرة أراض"ي
امل ""واط ""نني وإق ""ام ""ة مس ""توط ""نات إس ""رائ ""يلية ع ""ليها .ول ""م ت ""منع ات ""فاق ""يات ال ""تسوي ""ة امل ""رح ""لية الفلس ""طينية -
اإلس ""رائ ""يلية ،ال ""تي أق ""يمت ب ""موج ""بها س ""لطة وط ""نية فلس ""طينية ف ""ي ق ""طاع غ ""زة وأج ""زاء مح ""دودة ف ""ي ال ""ضفة
ال""غرب""ية دول""ة االح""تالل م""ن امل""ضي ق""دم"ا ً ف""ي مخ""ططها االس""تعماري اإلح""الل""ي .وع""لى م""دى ـ 23ع""ام"ا ً م""ن
ع""ملية الس""الم ،ض""اع""فت دول""ة االح""تالل م""ن االس""تيطان ال""يهودي ف""ي ال""ضفة ال""غرب""ية ،وص""ادرت امل""زي""د م""ن
أراض ""ي وم ""متلكات الفلس ""طينيني .وواص ""لت دول ""ة االح ""تالل ب ""ناء ج ""دار ال ""ضم داخ ""ل الخ ""ط األخ ""ضر ،ف ""ي
ع ""مق األرض الفلس ""طينية ،وق ""ضمت وص ""ادرت امل ""زي ""د م ""ن األراض ""ي ،خ ""اص ""ة امل ""ناط ""ق امل ""صنفة ) (cوف ""ق
ات ""فاق ""يات أوس ""لو .ك ""ما م ""ضت دول ""ة االح ""تالل ف ""ي ت ""هوي ""د م ""دي ""نة ال ""قدس امل ""حتلة ،وإض ""فاء ال ""طاب ""ع ال ""يهودي
ع ""ليها ،ب ""تعزي ""ز االس ""تيطان ف ""ي داخ ""لها وف ""ي م ""حيطها لخ ""لق أغ ""لبية ي ""هودي ""ة ،وف ""ي امل ""قاب ""ل ،ال ""تضييق ع ""لى
س""كان""ها األص""ليني ،ب""وس""ائ""ل تش""ري""عية وإداري""ة ل""ضمان ت""هوي""ده""ا وط""رده""م م""نها وت""نفيذ مخ""طط ك""ام""ل م""ن
التطهير العرقي.

وم ""ع أن ات ""فاق ""ية ال ""تسوي ""ة )اوس ""لو( ،وال ""تي أوج ""دت ح ""كما ً ذات ""يا ً ع ""لى ب ""عض اج ""زاء م ""ن األرض الفلس ""طينية
امل""حتلة ،ن""صت ع""لى ال""وح""دة االق""ليمية ل""ألراض""ي الفلس""طينية ،وت""أم""ني م""مر آم""ن ب""ني ال""ضفة ال""غرب""ية وق""طاع
غ ""زة ،إال أن إس ""رائ ""يل ق ""د ع ""ملت ب ""كل م ""ثاب ""رة ع ""لى ف ""صل ال ""ضفة ال ""غرب ""ية ع ""ن ق ""طاع غ ""زة ب ""شكل ت ""دري ""جي،
انته""ت ب""عزل ك""ام""ل ل""قطاع غ""زة ،وف""رض ع""قاب ج""ماع""ي ع""لى ) (2م""ليون فلس""طيني ،وع""زل""ه ع""ن ب""قية األرض
امل""حتلة .ك""ما ع""زل""ت اس""رائ""يل ال""قدس ك""ليا ً ع""ن م""حيطها ،وأق""ام""ت ال""حواج""ز ال""عسكري""ة ع""لى م""داخ""ل ال""قرى
واملدن الفلسطينية ،لتفتيت أوصالها وعزلها في كانتونات منفصلة.
وق"د خ"دم"ت خ"طة اع"ادة االن"تشار ف"ي غ"زة ع"ام  ،2005اس"ترات"يجية إس"رائ"يل ف"ي ع"زل ق"طاع غ"زة ع"ن ب"اق"ي
األرض الفلس"طينية امل"حتلة ،م"ع اب"قاء س"يطرت"ها ب"را ً وبح"را ً وج"وا ً م"ن خ"الل ال"تحكم بح"رك"ة امل"رور ع"بر ج"ميع
امل""ناف""ذ البح""ري""ة وال""بري""ة ،وم""ن خ""الل ال""تحكم ب""كل ت""فاص""يل ال""حياة ل""لغزي""ني .وف""ي ال""ضفة ال""غرب""ية ،أح""كمت
إس""رائ""يل س""يطرت""ها ،واس""تول""ت ع""لى ن""حو  %60م""نها ل""صال""ح املس""توط""نات وج""دار ال""ضم ال""ذي ش""يدت""ه ف""ي

ع""مق األرض الفلس""طينية ،ف""يما ح""ول""ت امل""دن وال""قرى وال""بلدات الفلس""طينية إل""ى م""عازل م""نفصلة ب""فعل م""ئات
ال"حواج"ز ال"عسكري"ة ال"تي ت"قطع أوص"ال ال"ضفة ال"غرب"ية .وك"ثفت دول"ة االح"تالل م"ن ن"شاط"ات"ها االس"تيطان"ية،
ب"ما ف"ي ذل"ك ال"تهوي"د امل"تواص"ل وال"تطهير ال"عرق"ي ف"ي م"دي"نة ال"قدس امل"حتلة .وخ"لقت امل"مارس"ات اإلس"رائ"يلية
امل"نهجية ن"ظام ف"صل ع"نصري م"ن ط"راز ج"دي"د ،يح"ظى ف"يه املس"توط"نون ب"ام"تيازات ودع"م ال"دول"ة ،ف"يما يح"رم
الفلسطينيون من أبسط حقوقهم اإلنسانية.
وع ""لى م ""دى الـ  23ع ""ام" "ا ً امل ""اض ""ية ،أي م ""نذ ت ""وق ""يع ات ""فاق أوس ""لو ،ع ""ملت إس ""رائ ""يل ب ""شكل م ""نهجي ع ""لى
إض ""عاف الس ""لطة الفلس ""طينية وت ""قوي ""ض م ""ؤس ""سات ""ها وم ""حاص ""رت ""ها ،ألن ""ها أرادت ل ""ها أن ت ""كون ك ""يان "ا ً ه ""شاً
ي ""ساع ""ده ""ا ع ""لى إح ""كام س ""يطرت ""ها األم ""نية ،وب ""ال ""تال ""ي االس ""تمرار ف ""ي ت ""نفيذ مخ ""ططات ""ها االس ""ترات ""يجية ف ""ي
ت"هجير ال"سكان الفلس"طينيني ،أو حش"ره"م ف"ي ب"قع ج"غراف"ية م"نفصلة ع"ن ب"عضها ال"بعض ،وت"دم"ير م"قوم"ات
ال"دول"ة الفلس"طينية .وك"ان له"ذه امل"مارس"ات غ"اي"ة واح"دة ،وه"دف اس"ترات"يجي ل"دى دول"ة االح"تالل ،وه"و ال"دف"ع
ب"ات"جاه م"أس"سة ك"يان فلس"طيني ف"ي ق"طاع غ"زة ،واالس"تيالء ع"لى ال"ضفة ال"غرب"ية ،وان"هاء ح"ل ال"دول"تني امل"تفق
عليه دولياً ،وحصر الحديث عن الدولة الفلسطينية في قطاع غزة فقط.

ف"خالل ال"عام امل"اض"ي ،واص"لت ق"وات االح"تالل س"ياس"ات"ها ال"رام"ية ل"لسيطرة ع"لى األرض الفلس"طينية وت"فتيت
أوص""ال""ها ،واس""تكمال مخ""ططات""ها ف""ي ال""تهوي""د .ف""قد شه""د ق""طاع غ""زة ت""فاق""ما ً ف""ي األوض""اع االن""سان""ية ج""راء
اس""تمرار ال""حصار وف""رض ال""عقاب الج""ماع""ي ع""لى ن""حو ) (2م""ليون ن""سمة ،ل""لعام ال""عاش""ر ع""لى ال""توال""ي .وال
ت""زال ت""لك ال""قوات ت""فرض ق""يودا ً ع""لى ح""ري""ة الح""رك""ة ل""ألف""راد وال""بضائ""ع ،م""ما ف""اق""م م""ن م""عان""اة ال""سكان وأدى
إل ""ى امل ""زي ""د م ""ن ال ""تده ""ور ف ""ي ظ ""روف ""هم امل ""عيشية ،وأع ""اق آف ""اق ال ""تنمية وت ""طور ال ""حياة االق ""تصادي ""ة .ووف ""قا
ل ""تقدي ""رات م ""ؤس ""سات دول ""ية ،ارت ""فع م ""عدل ال ""بطال ""ة ف ""ي ق ""طاع غ ""زة إل ""ى  ،%43وه ""ي النس ""بة األع ""لى ع ""لى
املس ""توى ال ""عامل ""ي ،ف ""يما وص ""ل م ""عدل ال ""بطال ""ة ف ""ي ص ""فوف الش ""باب إل ""ى ن ""حو  ،%60وب ""ني ال ""نساء ،%65
وب ""ات ن ""حو  %75م ""ن س ""كان ال ""قطاع ي ""عتمدون ع ""لى امل ""ساع ""دات ال ""خارج ""ية .وم ""ن ن ""اح ""ية أخ ""رى ،م ""ا ي ""زال
عش"رات اآلالف م"ن امل"دن"يني ب"ال م"أوى ،ب"عد ت"عرض م"نازل"هم ل"لتدم"ير ج"راء ث"الث"ة ح"روب ش"نتها ق"وات االح"تالل
ع ""لى ال ""قطاع ف ""ي أق ""ل م ""ن س ""ت س ""نوات ،ح ""يث أث ""بتت آل ""ية األم ""م املتح ""دة "روب ""رت س ""يري" إلع ""ادة اإلع ""مار
فش"لها وع"دم ج"دواه"ا ف"ي ظ"ل ت"وق"ع أش"د امل"تفائ"لني ب"إن"جاز م"لف إع"مار ال"قطاع خ"الل خ"مسة عش"ر ع"ام"ا ً ف"ي
أحسن التقديرات.

وف ""ي ق ""طاع غ ""زة ،واص ""لت ق ""وات االح ""تالل ،وع ""لى م ""دار ال ""عام ،اع ""تداءات ""ها ع ""لى امل ""دن ""يني ،خ ""صوص" "ا ً ف ""ي
امل"ناط"ق امل"قيد ال"وص"ول إل"يها ال"بري"ة والبح"ري"ة ،ب"ما ف"ي ذل"ك اع"تداءات ي"وم"ية ع"لى ال"صيادي"ن ق"بال"ة س"واح"ل
ال"قطاع وح"رم"ان"هم م"ن م"صادر ع"يشهم .ك"ما شه"د ه"ذا ال"عام أي"ضا ً امل"زي"د م"ن ع"مليات ال"قتل ج"راء ال"توظ"يف
امل" ""فرط ل" ""لقوة ،ك" ""ان" ""ت ف" ""ي م" ""عظمها ف" ""ي م" ""واج" ""هة أع" ""مال اح" ""تجاج ن" ""ظمها فلس" ""طينيون ب" ""محاذاة الش" ""ري" ""ط
الح ""دودي م ""ع إس ""رائ ""يل ،ف ""ضالً ع ""ن ج ""رائ ""م ق ""صف امل ""نازل وامل ""متلكات ،وال ""تي أس ""فرت ع ""ن م ""قتل م ""زي ""د م ""ن
املدنيني.

فلس&طينيا ً ،ك"ان ال"عام امل"اض"ي م"ن أس"وأ ال"سنوات ع"لى مس"توى األوض"اع ال"داخ"لية .ف"من ن"اح"ية ال ت"زال
ح"ال"ة ح"قوق االن"سان تشه"د م"زي"دا ً م"ن ال"تده"ور ،ف"ي ظ"ل اس"تمرار ح"ال"ة االن"قسام وم"أسس"ته ،وان"عدام أف"ق
امل""صال""حة ال""وط""نية ش""يئا ً ف""شيئا ً .وق""د أدى االن""قسام ال""ى اس""تمرار ح""ال""ة االن""هيار ف""ي ال""نظام ال""سياس""ي

الفلس""طيني ،ب""ما ف""ي ذل""ك امل""زي""د م""ن ال""تده""ور ف""ي أوض""اع الس""لطة ال""قضائ""ية ،ووج""ود ج""هازي""ن ق""ضائ""يني
م"نفصلني ع"ن ب"عضهما ال"بعض ف"ي ال"ضفة ال"غرب"ية وق"طاع غ"زة ،واس"تمرار ش"لل املج"لس التش"ري"عي وعج"زه
ع""ن ال""قيام ب""مهام""ه ال""رق""اب""ية والتش""ري""عية ،وت""فرد الس""لطات ال""تنفيذي""ة ب""ال""عمل دون م""ساءل""ة ب"رمل""ان""ية م""ن ن""اح""ية
أخرى ،أو مساءلة شعبية من استمرار تجاهل االنتخابات ،وضرورة العودة لصناديق االنتخابات.
وق""د ت""واص""ل االن""هيار ف""ي ه""ياك""ل الس""لطة الفلس""طينية ،ح""يث شه""د ال""عام ات""خاذ الس""لطة ال""تنفيذي""ة اج""راءات
ق ""وض ""ت الس ""لطة ال ""قضائ ""ية ،ومس ""ت ب ""اس ""تقالل ""يتها وه ""يبتها ،ك ""ان أب ""رزه ""ا اإلط ""اح ""ة ب ""رئ ""يس مج ""لس ال ""قضاء
األع""لى ،س""ام""ي ص""رص""ور ،ب""طري""قة م""هينة .واع""تبرت ت""لك ال""حادث""ة م""قدم""ة مل""زي""د م""ن ال""سيطرة ع""لى الس""لطة
ال ""قضائ ""ية ،واع ""طاء م ""زي ""دا ً م ""ن ال ""صالح ""يات ل ""رئ ""يس الس ""لطة ال ""تنفيذي ""ة .ي ""ضاف إل ""ى ذل ""ك ،ق ""رار ال ""رئ ""يس
الفلس ""طيني ال ""صادر ب ""تاري ""خ  3اب ""ري ""ل  2016ال ""خاص ب ""تشكيل امل ""حكمة ال ""دس ""توري ""ة ،وال ""ذي ان ""عكس ف ""ي
ال""حكم ال""صادر ع""ن امل""حكمة ال""دس""توري""ة ب""تاري""خ  6ن""وف""مبر  ،2016واع""طى ال""رئ""يس ح""ق رف""ع ال""حصان""ة ع""ن
اع ""ضاء املج ""لس التش ""ري ""عي ،واس ""تالب ص ""الح ""ية املج ""لس التش ""ري ""عي ذات ""ه ،ال ""ذي ي ""خول ""ه ف ""قط ف ""ي رف ""ع
الحصانة عن أعضائه.
وف"ي خ"طوة ،ت"عكس ت"غول الس"لطة ال"تنفيذي"ة ع"لى ب"اق"ي الس"لطات ،وك"تطبيق ع"ملي ل"قرار امل"حكمة ال"دس"توري"ة
ال""ساب""ق ذك""ره ،أص""در ال""رئ""يس الفلس""طيني ق""رارا ً ب""رف""ع ال""حصان""ة ع""ن  5ن""واب م""ن ك""تلة ف""تح ال""برمل""ان""ية ،ب""من
ف ""يهم أب ""رز خ ""صوم ""ه ال ""سياس ""يني ،مح ""مد دح ""الن .وكخ ""طوة اح ""تجاج ""ية ،اع ""تصم  4ن ""واب ف ""ي م ""قر ال ""لجنة
ال"دول"ية ل"لصليب األح"مر ،ب"رام اهلل ،اح"تجاج"ا ً ع"لى ق"رار رف"ع ال"حصان"ة ع"نهم .وب"تاري"خ  19دي"سمبر ،أق"دم"ت
قوة شرطية على فض اعتصامهم بالقوة.

وان""عكس ه""ذا االن""هيار ف""ي ه""ياك""ل الس""لطة الفلس""طينية ،وال""تغول م""ن ق""بل الس""لطة ال""تنفيذي""ة ع""لى الس""لطتني
التش ""ري ""عية وال ""قضائ ""ية ،ع ""لى ح ""ال ""ة ح ""قوق االن ""سان ف ""ي م ""ناط ""ق والي ""ة الس ""لطة الفلس ""طينية ب ""رم ""تها .ف ""من
ن ""اح ""ية ،ال ت ""زال غ ""ال ""بية االن ""تهاك ""ات ال ""داخ ""لية ت ""تصل ب ""حال ""ة االن ""قسام ،ب ""ما ف ""ي ذل ""ك ت ""راج ""ع ح ""ال ""ة الح ""ري ""ات
ال""عام""ة ،ب""ما ت""شمله م""ن ح""ري""ة ال""تعبير وال""حق ف""ي التج""مع الس""لمي ،واس""تمرار ع""مليات االع""تقال ال""سياس""ي
ال ""تعسفي ،وج ""رائ ""م ال ""تعذي ""ب .وم ""ن ن ""اح ""ية أخ ""رى ،ف ""اق ""م االن ""قسام م ""ن األزم ""ات امل ""عيشية ال ""تي ي ""واج ""هها
الفلس ""طينيون ،خ ""اص ""ة ف ""ي ق ""طاع غ ""زة ،ب ""شكل الف ""ت .ف ""قد ت ""فاق ""مت خ ""الل ال ""عام أزم ""ة م ""عبر رف ""ح الح ""دودي
ب""شكل غ""ير مس""بوق ،ح""يث ل""م ي""فتح س""وى اي""ام م""عدودة ،األم""ر ال""ذي ف""اق""م م""ن أوض""اع عش""رات اآلالف م""ن
امل""رض""ى وال""طالب وأص""حاب االق""ام""ات وال""تأش""يرات .ك""ما ت""فاق""مت أزم""ة الكه""رب""اء املس""تمرة م""نذ ن""حو عش""ر
سنوات ،وزادت فترات انقطاع التيار الكهربائي بشكل الفت.
أم ""ا ع ""لى ص ""عيد امل ""جتمع ال ""دول ""ي ،ف ""قد س ""اه ""م غ ""ياب امل ""ساءل ""ة ،وغ ""ياب اج ""راءات ف ""عال ""ة ،واس ""تمرار ت ""فشي
أج" ""واء ال" ""حصان" ""ة واالف" ""الت م" ""ن ال" ""عقاب ،ب" ""غطاء س" ""ياس" ""ي ام" ""ري" ""كي ،ف" ""ي ت" ""ده" ""ور األوض" ""اع ف" ""ي األرض
الفلس " ""طينية امل " ""حتلة ،وش " ""جع دول " ""ة االح " ""تالل ع " ""لى ال " ""تمادي ف " ""ي ج " ""رائ " ""مها ب " ""حق امل " ""دن " ""يني الفلس " ""طينيني
وممتلكاتهم ،وتحديها السافر لقواعد القانون الدولي.
وخ""الل ال""عام ،ب""رزت ب""عض ال""تطورات االي""جاب""ية ع""لى ص""عيد امل""ساءل""ة ال""دول""ية ل""دول""ة االح""تالل ،ف""قد اس""تمرت
امل""حكمة ال""جنائ""ية ال""دول""ية ف""ي ال""دراس""ة االول""ية ل""لوض""ع ف""ي فلس""طني ،م""ن أج""ل تح""دي""د إذا م""ا س""يتم امل""ضي
ق""دم""ا ف""ي ال""تحقيقات ف""ي ج""رائ""م مش""تبه ب""ارت""كاب""ها م""ن ق""بل ق""وات االح""تالل االس""رائ""يلي ف""ي دول""ة فلس""طني.
وم"ن امل"ؤم"ل أن تتخ"ذ امل"دع"ي ال"عام ل"لمحكمة ،ال"سيدة ف"ات"و ب"نسودا ،ق"رارا ً إي"جاب"يا ً ب"التح"رك ن"حو ف"تح ت"حقيق
ج""نائ""ي ف""ي ال""وض""ع ف""ي فلس""طني خ""الل ال""شهور ال""قادم""ة .وق""د س""اه""م امل""رك""ز الفلس""طيني وش""رك""اؤه ف""ي ه""ذه

ال""جهود م""ن خ""الل ل""قاءات م""ع امل""دع""ي ال""عام وط""اق""م امل""حكمة ،وك""ذل""ك ت""قدي""م ث""الث م""ذك""رات ق""ان""ون""ية ل""ها ح""ول
الجرائم االسرائيلية ضد الفلسطينيني.
وان""تهى ال""عام ب""قرار مج""لس االم""ن ال""دول""ي ب""شأن االس""تيطان االس""رائ""يلي ف""ي األرض الفلس""طينية امل""حتلة،
ح ""يث ت ""بنى املج ""لس ي ""وم  23دي ""سمبر ،ق ""رارا ً ط ""ال ""ب ب ""وق ""ف ال ""نشاط االس ""تيطان ""ي اإلس ""رائ ""يلي ف ""ي األرض
الفلس"طينية امل"حتلة .وش"دد ال"قرار ،ال"ذي ق"دم"ته ك"ل م"ن م"ال"يزي"ا ون"يوزي"الن"دا وال"سنغال وم"ال"يزي"ا ،أن مج"لس
األم"ن ل"ن ي"عترف ب"أي ت"غييرات ع"لى خ"طوط ال"راب"ع م"ن ي"ون"يو/ح"زي"ران  ،1967ب"ما ف"ي ذل"ك م"ا ي"تعلق ب"ال"قدس
امل""حتلة ،وط""ال""ب ب""وق""ف ف""وري ل""الس""تيطان .وق""د رح""ب امل""رك""ز ب""قرار مج""لس األم""ن ال""دول""ي ،ورأى ف""يه ع""الم""ة
ف""ارق""ة ط""ال ان""تظاره""ا م""ن ال""هيئة األم""مية األه""م ،وط""ال""ب بتح""رك دول""ي ف""وري وف""اع""ل إلع""ادة االع""تبار ل""سيادة
ال""قان""ون ،ووض""ع ح""د للتح""دي وال""تنكر امل""زم""نني م""ن ق""بل دول""ة االح""تالل مل""بادئ ال""قان""ون ال""دول""ي ،ول""لحصان""ة
املتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.

