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سياسات الفصل والسيطرة -حصار غزة 

ومنظومة االبارتهايد
عاطف أبو سيف*

تتميز سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية بالشمولية والعمومية من جهة، وباحلذر 
وااللتفاف عىل القانون والتمويه من جهة أخرى. فإرسائيل حتاول جاهدة إبعاد أي شبهة 
»فصل عنرصي« عن سياساهتا، وتسعى لتقديم ما تقوم به بوصفه نتيجة طبيعية لالشتباك 
مع الفلسطينيني، ال كنتيجة لسياسات ممنهجة ومتناغمة وموضوعة بعناية تقيص الفلسطينيني 
تعتمد  وبذلك،  عرقي.  أساس  عىل  وحتارصهم  وتعزهلم  حقوقهم  من  وحترمهم  سياسيًا 
املقاربات اإلرسائيلية ملجمل السياسات العنرصية عىل تفسريات سياسية حتاول أن ترتكز 
عىل مفردات الرصاع، كي تبدو منطقية ومعقولة ونتيجة حتمية له. يف ظل هذه املقاربات، 
فإن يتم تقديم عزل قطاع غزة عن العامل عرب سلسلة من السياسات القاسية وغري اإلنسانية كـ 
»انسحاب« إرسائييل من القطاع وإخالء ملسؤولية إرسائيل ورفع ليدها عن القطاع وشؤونه. 
كام يمكن أن يتم تقديم العدوان اإلرسائييل األخري عىل القطاع يف صيف العام 2014 أو 
ذلك الذي سبقه عام 2012 أو سبقهام العام 2008 بوصفها حروبًا للدفاع عن النفس فيام 
شهدت- وبكل األدلة-   جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. إن صناعة اخلطاب السيايس 

*   كاتب وأكاديمي متخصص  يف العالقات الدولية.
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اإلرسائييل ترتكز عىل هذا التضليل الذي يرسق من املنطق أهم ما فيه من تربيرات، ويغلفها 
بمقوالت قانونية والهوتية، ال يمكن فهمها إال بالرجوع إىل العقل املؤسس هلا واملرتكز عىل 
مبادئ الفصل العنرصي والتمييز بحق السكان األصليني من الفلسطينيني عىل قاعدة عرقية.

املناطق  كل  تضم  بحيث  وعموميتها،  شموليتها  هو  السياسات  هذه  يميز  ما  أهم  إن 
الفلسطينية، وإن كانت أدوات تنفيذها ختتلف من منطقة ألخرى، وإن كانت يف بعض املناطق 
أكثر وضوحًا، ويف بعضها تربض عميقًا يف جوهر التدخالت واألفعال السياسية. وعليه 
فإن أي مقاربة حقيقية لواقع الفصل العنرصي اإلرسائييل جيب أن تعتمد عىل حتليل جوهر 
السياسات واملقاربات التي تقوم هبا إرسائيل أو تنفذها يف فلسطني أو بحق الفلسطينيني، 
بغض النظر عن منطوقها، إذ إن األصل هو البحث يف اجلوهري والعميق حيث تنكشف 
حقيقة هذه السياسيات. يف مثل هذا التحليل فإن التمعن يف خصوصية كل مكان تبدو مهمة 

يف تفكيك سياسات الفصل العنرصي املتبعة هناك.
تأسيسًا، تسعى هذه الدراسة إىل الوقوف عىل حقيقة احلصار اإلرسائييل املفروض بشكل 
كامل عىل قطاع غزة منذ حزيران من العام 2007 وحتى اآلن، وكيف تستخدم إرسائيل خروج 
قواهتا من داخل القطاع يف العام 2005 بعد خطة فك االشتباك ومن ثم حمارصة القطاع كأدوات 
لتعزيز الفصل العنرصي ضد السكان الفلسطينيني هناك. ثمة دالئل وشواهد تقرتح بقوة بأن 
السياسات  تلك  ذاته  اآلن  تشبه وتكمل يف  قطاع غزة  املتبعة يف  العنرصي  الفصل  سياسات 
املتبعة بحق الفلسطينيني يف الضفة الغربية حتديدًا. ومن أجل ذلك تنظر الدراسة أواًل يف أمهية 
إدماج قطاع غزة يف النقاش حول سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية حيث عادة ما يتم 
استبعاد القطاع خطًأ من النقاش، بعد ذلك تكشف الدراسة عن ميكانزمات احلصار املفروض 
عىل القطاع وتأثريه عىل مناحي احلياة كافة والقطاعات االقتصادية واالجتامعية واخلدماتية. 
إن القراءة احلقيقية هلذه التداعيات تعزز مقولة هذه الدراسة بأن ثمة سياسات متييز عنرصي 
ممنهجة تتبع ضد الفلسطينيني يف القطاع، وهذا حتديدًا ما تناقشه الدراسة بعد ذلك، عرب قراءة 
هذه التداعيات وتفسريها ضمن الفهم العام للفصل العنرصي، وعرب تقديم تصور حول عزل 
القطاع وحصاره من قبل إرسائيل كتطبيق لنظام العزل والبانتوستان. ومن ثم ختلص الدراسة 
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إىل مجلة من املالحظات العامة والتوصيات. إن تأمل سياق العزل املفروض عىل القطاع يكشف 
الكثري من خبايا العقل اإلرسائييل يف التعامل مع الفلسطينيني، ويفيد بشكل كبري يف تفكيك 

منظومة الفصل العنرصي اإلرسائيلية بغية الوقوف عىل سبل مواجهتها. 

غزة ودراسات الفصل العنصري
تغيب دراسة حالة قطاع غزة والسياسات اإلرسائيلية املتبعة بحق القطاع عن جممل 
الدراسات التي حتاول إماطة اللثام عن سياسات الفصل العنرصي التي متارسها إرسائيل 
بحق الشعب الفلسطيني. وفيام جتد الدراسات يف السياسات املتبعة بحق الفلسطينيني 
الفصل  جدار  بسبب  وواضحة  كثرية  شواهد  املحتلتني  القدس  ويف  الغربية  الضفة  يف 
العنرصي مثاًل وبسبب السياسات املتعلقة باحلقوق املدنية واإلنسانية يف املدينة املقدسة، 
فإن قطاع غزة يوضع جانبًا تلقائيًا ودون تربير حتى يف الكثري من األحيان. ومرد ذلك 
ربام االعتقاد بأن حقيقة خروج اجليش اإلرسائييل من داخل القطاع عام 2005 بعد تنفيذ 
ما عرف بخطة فك االرتباط جعل البحث يف سياسات تقوم عىل أساس فصل عنرصي 
غري قائمة أو غري منطقة، وهو اعتقاد ينساق بشكل كبري مع حجة إرسائيل بأهنا فكت 
اشتباكها مع قطاع غزة وصارت قواهتا خارجه، وبالتايل االدعاء بعدم ممارستها ألي نوع 
من السياسات هناك هو سوء تقدير وربام حتيز مسبق، وأيضا مغالطة ستكشف الدراسة 

بالكثري من الشواهد بطالهنا. 
إن حقيقة فرض حصار عىل قطاع غزة كام تفعل إرسائيل جيب أن تكون مقدمة وحجة 
السكان  بحق  أساس عنرصي وقومي  لسياسات فصل عىل  للتحقق من ممارسة إرسائيل 
الفلسطينيني يف القطاع. إن جممل تفاصيل الواقع يف القطاع بعد خروج القوات اإلرسائيلية 
من داخل القطاع وحصارها له بشكل قاس وحمكم من الرب والبحر واجلو تدلل بشكل قاطع 
عىل أن ثمة ما يمكن احلديث عنه حني يتعلق االمر بسياسات الفصل العنرصي اإلرسائييل، 
وهي سياسات، ليس للصدفة، تتقاطع وتتشابك وتتكامل مع تلك السياسات املتبعة بحق 

الفلسطينيني يف الضفة الغربية والقدس وداخل إرسائيل. 
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مرة أخرى، فإن الزعم بأن القطاع يامرس نوعًا من السيادة اخلاصة به، وحقيقة وجود 
سلطة فلسطينية متارس حكاًم منفصاًل حتى عن السلطة الوطنية الفلسطينية يف الضفة الغربية 
جعل من القطاع معزوال عن جممل القراءة للوضع الفلسطيني الراهن. وربام اختالف أدوات 
النضال ضد حقيقة االحتالل اإلرسائييل ووجوده، مع حاالت االشتباك العنيفة التي تتم 
عندما تعتدي إرسائيل عىل القطاع، وهي اعتداءات شبه مستمرة، سامهت يف تعزيز الفصل 
عىل مستوى التأصيل والدراسة. وبالتايل تقع تلك الدراسات يف فخ الفصل والعزل الذي 

متارسه إرسائيل بحق القطاع. 
ربام سيكون من املتعذر فهم جممل السياسات العنرصية اإلرسائيلية وتفكيكها دون اإلحالة 
بشكل تفصييل إىل كنه وجوهر هذه السياسات يف قطاع غزة. إن إدماج وضعية القطاع يف الفهم 
العام لسياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية يساهم من جهة يف تعزيز النضال التحرري ضد 
يف  يساهم  كام  واجلو،  والبحر  الرب  من  وحمارصته  إرسائيل  قبل  من  وتسييجه  غزة  قطاع  عزل 
توسيع النقاش حول السياسات العنرصية اإلرسائيلية ويعمق هذا الفهم حول تلك السياسات 
يف السياقات الفلسطينية املختلفة. حيث أن مثل هذه القراءة تكشف حقيقة السياسات املقدمة 
اإلرسائيلية   عىل أهنا رصاع حدودي أو رصاع عىل األمن بني كيانني متجاورين، كام أهنا تساهم 
كذلك يف توسيع النقاش حول سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية بشكل عام، ويمكن من 
خالهلا استنباط املزيد من التبرص حول تلك السياسات يف سياقها األوسع إلثراء النقاش احلقوقي 

والقانوين حوهلا وحول سبل مناهضتها تعزيزًا لتطلعات القانون الدويل والرشعة الدولية. 

إسرائيل وقطاع غزة: احتالل متعدد األشكال
بعد قيام دولة إرسائيل يف أيار من العام 1948 وهتجري الفلسطينيني من قراهم وبلداهتم، مل 
يتبق من الساحل الفلسطيني سوى رشيط فيه بطول 42 كيلومرتًا يقع يف آخر الساحل جهة اجلنوب 
وبعرض يرتاوح بني 6 كيلومرت و 12 كيلومرتًا، ومركز مدينة غزة التي ستعطيه اسمها ليصبح قطاع 
ثامنية  ليسكنوا يف  القطاع  إىل  الساحل  الالجئني حتديدًا من مدن وقرى  مئات آالف  غزة. هاجر 
خميامت هي األكثر اكتظاظًا يف فلسطني. إال أن إرسائيل وخالل العدوان الثالثي عىل مرص يف العام 
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1956 احتلت قطاع غزة، ثم عاودت االنسحاب منه لتعود الحتالله بشكل كامل يف العام 1967 
حني احتلت الضفة الغربية وهضبة اجلوالن إىل جانبه. ومارست إرسائيل خالل عقود سياسات 
قمعية قاسية بحق السكان يف القطاع شملت مصادرة األرايض لبناء املستوطنات والتهجري والنقل 
النمو والرخاء االقتصادي وغري ذلك. سامهت  السفر واحلد من  القرسي واالعتقال واملنع من 
هذه السياسات يف تدين املؤرشات االقتصادية والبنية التحتية وتردي مستوى حياة الناس وزيادة 
معاناهتم. كام أهنا كانت أدوات قهرية حلرمان الفلسطينيني من حقوقهم السياسية وقمع تطلعاهتم 
الوطنية، حيث كانت إرسائيل تواجه بالقتل واالعتقال كل حماولة للتعبري عن أي مظهر من مظاهر 
الشعور الوطني، وكان التفتيش واملدامهات واملطاردات مشاهد روتينية يف حياة الناس خالل سنوات 
التواجد اإلرسائييل الفعيل داخل املخيامت واملدن والقرى. كام فرضت إرسائيل سلسلة من القوانني 
والترشيعات من قبل احلاكم العسكري هيمنت من خالهلا عىل كل مناحي احلياة ونجحت يف تقييد 
حرية الناس ومقدرهتم عىل ممارسة حقوقهم املصادرة أصاًل. واشتدت السياسات اإلرسائيلية قسوة 

خالل فرتة االنتفاضة األوىل التي بدأت يف كانون األول من العام 1987.
اجليش  أن  إال   ،1993 العام  يف  الفلسطينيني  مع  السالم  التفاق  إرسائيل  توقيع  ورغم 
التجمعات  داخل  من  انتشاره  أعاد  حيث  غزة  قطاع  داخل  يف  حضوره  واصل  اإلرسائييل 
السكنية إىل ختومها، ما حافظ عىل وجوده حول املستوطنات والطرق املؤدية هلا. مل تكن إعادة 
االنتشار تلك إال تطويرا آلليات التحكم يف القطاع والسيطرة عىل احلياة هناك، حيث كان 
اجليش اإلرسائييل يواصل سيطرته عىل معابر القطاع الرئيسية ومنافذه واحلركة منه وإليه. ويف 
حاالت كثرية كان اجليش يقوم بتقطيع أوصال القطاع من خالل إقامة احلواجز عىل املفارق 
األساسية يف شارع صالح الدين وشارع البحر مما كان يعزل القطاع إىل ثالثة كانتونات منفصلة 
بعضها عن بعض. ومل يكن اجليش يتورع عن اجتياح املناطق السكنية يف القطاع، خاصة تلك 
الواقعة عىل احلدود وقصف قلب املدن واملخيامت خاصة مع اندالع انتفاضة األقىص يف العام 

2000 عىل إثر انتهاء املرحلة االنتقالية وعدم وفاء إرسائيل بالتزاماهتا يف اتفاقية أوسلو.
يف العام 2005 نفذت إرسائيل ما عرف بخطة االنسحاب من قطاع غزة، حيث قامت 
من  حدوده  عىل  لريابط  القطاع  مناطق  داخل  من  جيشها  وسحب  املستوطنات،  بتفكيك 
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اخلارج، ويسمح لنفسه بحرية العمل داخل القطاع يف منطقة الرشيط احلدودي، كل ذلك 
دون تنسيق مسبق مع السلطة الفلسطينية. لقد خرج جيش االحتالل اإلرسائييل من داخل 
غزة وظلت إرسائيل حتتل القطاع عرب السيطرة عىل منافذه اخلارجية وتقييد حرية استخدام 
الفلسطينيني للبحر ليس لغايات السفر، وهو اليشء املمنوع باملطلق، ولكن حتى للصيد 
والعيش من خرياته. كام قامت بتدمري مطار غزة الدويل وميناء غزة والبنية التحتية مثل حمطة 
توليد الكهرباء وغريها. ومع ذلك فقد واصلت إرسائيل استخدام القوة ضد القطاع وفق 

مقتضيات ما تدعيه من الرضورات األمنية اخلاصة هبا.
تثبيت  إلعادة  وخمتلفة  متكررة  بمحاوالت  القطاع  يف  إرسائيل  سياسات  اتسمت  لقد 
اهليمنة والتحكم بغية احلفاظ عىل مقدرة إرسائيل يف صياغة عالقة غري متكافئة مع القطاع، 
تعتمد أواًل عىل تعطيل ممارسة الفلسطينيني حلقوقهم السياسية، وثانيًا عىل عزل القطاع عن 
بقية املناطق الفلسطينية، وثالثًا احلد قدر اإلمكان من فرص نمو القطاع ورخائه اقتصاديًا 
وصناعيًا ومعيشيًا. لذلك فإن إرسائيل ورغم زعمها بانسحاهبا من القطاع ظلت حارضة 
بقوة يف كل تفاصيل احلياة هناك، وواصلت التدخل يف شؤونه بقوة. فمن جهة فهي تقوم 
عسكريًا من خالل استخدام الطائرات الزنانة وبالونات املراقبة احلدودية واجتياحاهتا املتكررة 

بتعزيز قبضتها عىل القطاع، ومن جهة ثانية تواصل االدعاء بخلو طرفها. 

االنسحاب من غزة أم عزلها؟
إحدى أهم األكاذيب التي روجت هلا إرسائيل، وسعت بعناية لتمريرها عىل املجتمع 
حني   2005 صيف  يف  غزة  قطاع  من  انسحاهبا  فكرة  هي  الفلسطينيني،  عىل  كام  الدويل 
قامت بتفكيك مستوطناهتا وسحب جيشها من داخل القطاع دون تنسيق حتى مع السلطة 
الفلسطينية. لقد حرصت إرسائيل عىل أن تقوم بذلك من جانب واحد فيام عرف يف األدبيات 
اإلرسائيلية ليس باالنسحاب بل بفض االشتباك. ارتكزت الرواية اإلرسائيلية لتفسري هذه 
اخلطوة عىل وصفها انسحابًا كاماًل إلرسائيل من القطاع الذي احتلته منذ العام 1967 وبالتايل 
إهناًء لكل التزاماهتا كقوة احتالل يف القانون الدويل.  وقدمت إرسائيل القطاع للعامل بوصفه 
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كيانًا مستقاًل بذاته وعملت عىل تعزيز هذه الصورة من خالل خطاهبا اإلعالمي، ومل تتوان يف 
العام 2007 بعد سيطرة حركة محاس عىل القطاع بالقوة بعد الرصاع الفلسطيني الداخيل عن 
إعالن القطاع كيانًا معاديًا يف حتريف وتشويه مقصود للمصطلحات واملرجعيات القانونية. 
فيام مل تكن عملية فك االرتباط مع القطاع - يف حقيقة األمر - إال استكاماًل حللقات متواصلة 
من الفصل العنرصي مارسته إرسائيل بمنهجية ضد القطاع. فمن جهة فإن اجليش اإلرسائييل مل 
ينسحب من قطاع غزة، بل أعاد نرش قواته حوله بام يضمن له سيطرة أكثر احكامًا دون أن حيتك 
بشكل يومي مع املواطنني عىل احلواجز ويف الطرقات الكربى. ما حدث كان خروج اجليش بشكل 
كبري من املناطق السكنية وعسكرته عىل احلدود  بشكل مكثف. ومن جهة ثانية، فإن املستوطنات 
القليلة التي كانت مزروعة يف أرايض املواطنني، أضحت عبئًا ليس عىل األمن واجليش اإلرسائيليني 
بل أيضًا عىل االقتصاد واخلزينة اإلرسائيلية، بجانب عدم وجود أي أمهية جيوعسكرية هلا. بل إن 
اخلالصة كانت أن مثل هذه املستوطنات يمكن هلا أن ترض بمصالح إرسائيل. من هنا، تم تفكيك 
املستوطنات وتسليمها ركامًا ودمارًا للفلسطينيني حتى ال يستفيدوا منها. بدت الصورة النهائية 
للمشهد أمام العدسات والكامريات وكأن إرسائيل تسلخ قطاع غزة عن جسدها، وهي صورة 
خمادعة، إذ إن وجود اجليش اإلرسائييل داخل القطاع مل يكن ليختلف بالنسبة للسكان عن وجوده 
خارجه وممارسته حلصار جيوعهم ويمنعهم من التنقل- ربام يتعلق الفارق الوحيد باحلواجز الثالثة 
الكربى عىل شارع صالح الدين واحلاجز عىل شارع البحر- يف املقابل فإن احلركة من وإىل القطاع 

صارت شبه مستحيلة مع الوقت وهي تشمل حركة البضائع واألفراد.
لألسف، فإن كلامت مثل االنسحاب وإهناء االحتالل استخدمت يف اخلطاب السيايس 
واإلعالمي بطريقة مشوهة، وهو نفس التعميم املضلل الذي حيتوي عبارات تقرتح مثاًل 
أن العدوان اإلرسائييل عىل غزة هو حرب بني قوتني تتبادالن إطالق الصواريخ واهلجامت 
القناع  فيه املصطلح تكشف  التي يستخدم  الكيفية  التدقيق والتمحيص يف  إن  العسكرية. 

املفاهيمي الذي ختتفي وراءه مكتبة من املشاريع السياسية واملواقف املبطنة. 
كانت الصورة احلقيقة يف القطاع بعد عملية فك االرتباط كالتايل:  اجليش اإلرسائييل حيارص 
القطاع من الرشق ومن الشامل وحيتفظ بحق التدخل من اجلنوب عرب حمور فالدلفيا وقتام اقتضت 
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الطريق  مهامجة  خالل  من  رفح  معرب  بإغالق  بالتهديد  يقوم  وقد  ذلك،  األمنية«  »الرضورة 
احلدودية، بجانب احلصار البحري الكامل الذي يفرض عىل القطاع من البوارج احلربية. وإىل 
جانب كل ذلك فإن سالح اجلو اإلرسائييل كامل احلضور يف القطاع من خالل الطائرات الزنانة 
التي متسح كل سنتمرت يف القطاع. إن ما أطلق عليه االحتالل الدجيتال هو عبارة عن متتني لقبضة 
اجليش اإلرسائييل عىل حياة الناس، وتطويعها وفق الرغبات اإلرسائيلية. فإرسائيل انسحبت 

من بني الشوارع حتى تدخل يف كل تفصيل من حياة املواطنني.
كان القصد من وراء فك االشتباك هو عزل قطاع غزة يف بانتوستان منفصل بشكل كامل 
حماط من كل اجلهات بالدبابات والبوارج وكامريات املراقبة مثل سجن كبري. إن أقرب توصيف 
حلالة القطاع بعد خروج اجليش اإلرسائييل من داخله وفرض احلصار عليه من كل اجلهات 
هو البانتوستان الذي كانت جنوب أفريقيا العنرصية تقيمه للقبائل من أجل اإلهيام بمنحهم 
حكام ذاتيا وسيادة خاصة هبم. إن أهم املفارقات فيام حدث يف قطاع غزة عام 2005 هو جتسيد 
إرسائيل الكامل ملفهوم العزل العنرصي ولنظام البانتوستان يف القطاع دون انتقاد أو التفات 
حتى من جانب املجتمع الدويل وال من النشطاء املناهضني لسياسات إرسائيل العنرصية. لقد 
نجحت إرسائيل يف إقامة بانتوستان غزة بمهارة وجعلت القطاع منطقة جغرافية معزولة عن 
العامل تتحكم هبا هي من اخلارج، سواء عرب القوة اخلشنة للدبابات والطائرات أو من خالل 
الرقابة االلكرتونية يف كل يشء حتى يف مستوى املياه وجودهتا، كام يف مواد البناء والتعمري، كام 
يف األسمدة،  كام يف لعب األطفال. بعبارة أخرى، أعادت إرسائيل ترتيب احتالهلا للقطاع، 
ولكن هذه املرة باستخدام سياسة فصل عنرصي حمرتفة سوقتها كخلو طرف. ومل تكن احلروب 
املختلفة التي شنتها إرسائيل عىل القطاع- وهي تعترب ملفارقة حسابية ضيقة ثالثًا، فيام هي يف 
حقيقة األمر تفوق اخلمس، منذ انسحاب إرسائيل من القطاع- مل تكن إال إلعادة التأكد من 

وضع بانتوستان غزة وترتيب الوضع األمني فيه بام يتالءم والتصور اإلرسائييل ملكانته.
إال  دولة غزة  لفكرة  مقاربات إرسائيل وطرح بعض سياسييها  إىل كل  النظر  يمكن  وال 
ضمن النقاش اإلرسائييل ملستقبل غزة املنفصل عن مستقبل الرصاع العريب اإلرسائييل. إن تأكيد 
إرسائيل عىل الفصل السيايس واملفاهيمي للقطاع عن الضفة الغربية يعكس بشكل جيل العقل 
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البانتوستاين الذي تعالج فيه إرسائيل مكانة القطاع، وهي نقطة بحاجة للكثري من التأمل ألهنا 
تكشف بوضوح األفكار املؤسسة للترصفات اإلرسائيلية. مع الزمن، أصبحت حالة القطاع 
املنعزل املحارص املخنوق من كل اجلهات مكانة منكشفة عىل ذاهتا وربام منكفئة ذاتيًا، ومل يعد 
النقاش يدور إال حول حتسني الظروف اإلنسانية للقطاع خاصة بعد العدوان املدمر  يف صيف 

العام 2014. فيام مل يكن حصار غزة يف احلقيقة إال جتسيدًا حلالة العزل العنرصي.
ويغيب عن النقاش دائاًم التذكري بحقيقة وجود سور شائك يشبه بشكل كبري جدار الفصل 
العنرصي الذي فرضته إرسائيل حول الضفة الغربية. لقد قامت إرسائيل وقبل إمتام انسحاهبا 
من قطاع غزة برتكيب سور شائك حوله تقتحمه عرب بوابات ومواقع عسكرية منترشة عىل 
طوله. أهم ما ميز هذا السور هو قيام إرسائيل بتخصيص منطقة عازلة عىل طوله من أخصب 
األرايض الزراعية يف القطاع وحرمان املزارعني الفلسطينيني من دخول مزارعهم داخل هذه 
املنطقة. شكلت املنطقة العازلة سورًا بريًا أمام السور الشائك املكهرب يف معظم أجزائه. 
املراقبة  كامريات  كام  السور،  الرقابة عىل طول  املستخدمة يف  الطائرة  البالونات  تنترش  كام 
طول  عىل  الوفاة  حاالت  عرشات  وسجلت  الكهرومغناطيسية.  واملجسات  االلكرتونية 
السور، حيث يتم إطالق النار عىل كل من يقرتب منه، بام يف ذلك املزارعون وهم يفلحون 
أراضيهم، وربام كانت آخر هذه احلوادث مقتل الشاب فضل حالوة وهو يصطاد العصافري.
يمثل السلك احلدودي نفس فكرة سور الفصل العنرصي، وتأثريه عىل حياة السكان 
شديد ويمس إىل جانب حريتهم يف التنقل والسفر، مقدرهتم عىل الوصول إىل مزارعهم، 
ومقدرهتم عىل التنزه يف املناطق احلدودية اخلرضاء، بجانب أن أجهزة املراقبة املوضوعة عليه 

تنتهك خصوصيتهم وهتدد حياهتم. 

حصار قطاع غزة شكل آخر من التمييز العنصري
يمكن التلخيص  بالقول إن إرسائيل حتارص قطاع غزة منذ احتالهلا له يف العام 1967 
حيث مل تتوقف يومًا عن التحكم بحركة الناس والبضائع، وبمنع استخدام املجاالت اجلوية 
والبحرية للقطاع يف االتصال مع العامل اخلارجي، يف تطبيق واضح لكل مفاهيم وسياسات 
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احلصار املعروفة يف اخلربات البرشية السابقة. لكن احلصار الذي نشري إليه هنا، وهو احلصار 
الذي يشار إليه أيضًا حني يتعلق األمر بعالقة إرسائيل بقطاع، هو ذلك احلصار الذي بدأت 
إرسائيل بفرضه عىل قطاع غزة منذ العام 2006 وبلغ ذروته يف صيف العام 2007، حيث 
شمل إغالقا كامال ملنافذ القطاع، حتى املنفذ الربي مع مرص كانت إرسائيل هتدد برضبه، 

وقد فعلت أكثر من مرة، يف حال تم فتحه دون موافقتها. 
إن املفروض عىل قطاع غزة ليس حصارًا باملعنى العسكري حيث يقوم جيش دولة ما بفرض 
حصار عىل إقليم دولة ما ضمن التطورات امليدانية للقتال العسكري وملجريات املعركة بني 
جييش الدولتني، وهي ظاهرة متوفرة يف الرصاعات الدولية. ورغم أن القانون الدويل ال جيعل 
من حاالت احلصار العسكري أمرًا مشاعًا مرتوكًا ألهواء اجليوش املتحاربة، بل يقوم بشملها 
ضمن القوانني واملواثيق املنظمة للرصاعات بني الدول يف أوقات احلرب، والتي تشمل ضمن 
باملأكل  التمتع  عىل  بقدرهتم  املساس  وعدم  كريمة  حياة  يف  املدنيني  حرية  ضامن  كثرية  أشياء 
القانون  وفق  املحمية  باملؤسسات  املساس  أو  املبارش  املساس  وجتنيبهم  واملسكن،  واملرشب 
الدويل. إن التنظيم الدويل تطور وتنظم وفق اخلربات اإلنسانية القاسية التي جعلت اإلنسان مادة 
وعرضة للقتل والترشيد جراء احلروب بني الدول، وإن قصد هذا التنظيم كان محاية اإلنسان 
من أن يكون ضحية الرصاعات. وعليه فإنه وحتى يف ظل احلروب الكربى التي قد ينتج عنها 
للرضوخ  اخلصم  اجليش  إجبار  أجل  من  برمتها  وأقاليم  مدن  بمحارصة  اجليوش  أحد  قيام 
واالستسالم، وعىل ما يف ذلك من عقوبات مجاعية قاسية، فإن القانون الدويل مل جيز مثل هذه 

الترصفات ووضع ضامنات من أجل احلد من مساسها باملدنيني من السكان. 
لكن احلالة يف قطاع غزة أكثر وطأة وال تقع ضمن هذا املفهوم املبارش للحصار. فالذي 
اإلرسائييل  االحتالل  جيش  يقوم  ال  حيث  املفهوم،  هبذا  حصارًا  ليس  غزة  قطاع  يف  يقع 
بحصار قطاع غزة من أجل أن جيرب اجليش الفلسطيني–  غري املوجود- عىل االستسالم يف 
معركة جتري بني الطرفني. فاجليش اإلرسائييل ال حيارص غزة وفق هذا الفهم، وليس حلالة 
االشتباك بينه وبني الفلسطينيني التي يفرضها من طرفه أي داللة وارتباط باخلربات السابقة 

للحصارات التي عرفتها الرصاعات بني الشعوب.
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إن ما دعته جمموعة من املتضامنني بحصار االبرهتايد ليس إال عملية ممنهجة ومتكاملة 
من عزل السكان الفلسطينيني يف قطاع غزة عن العامل اخلارجي بغية السيطرة عليهم،1 إنه 
يشبه ويتطابق بشكل كامل مع ما تقوم به إرسائيل من بناء لسور الفصل العنرصي يف الضفة 
الغربية، وهو يشكل سجنا لقرابة مليوين فلسطيني يف قطاع غزة داخل سجن بمساحة 340 
كيلومرت حمكم اإلغالق من جهة الشامل والرشق، وحمارص عرب البوارج احلربية من البحر 
أما اجلهة اجلنوبية املتامخة ملرص فإن الطائرات ووسائل املراقبة اإلرسائيلية جتعل إلرسائيل 
يتم استخدام وسائل خمتلفة لفرض احلصار  تقرير مصريها. وخالل ذلك  الطويل يف  اليد 
التكنولوجي عىل القطاع من الطائرات الزنانة التي يتم استخدامها لغايات املراقبة كام لغايات 
الرابضة قبالة الشاطئ،  تنفيذ عمليات عسكرية، والبالونات الطائرة واملناطيد، والبوارج 
حيث يتحول القطاع يف هناية األمر إىل ما يشبه لعبة الفيديو التي تقوم طواقم من املجندين 
بلعبها،  غزة  قطاع  ختوم  عىل  اإلرسائيلية  العسكرية  القواعد  يف  اإلرسائيليني  واملجندات 
ويكون سكان القطاع يف هذه اللعبة الكبرية أدوات يتم التحكم يف كل يشء يف حياهتم، بام 
يشمل كميات طعامهم، وكميات األسمنت وخمتلف مواد البناء املتاحة هلم، وكذا حركتهم 
واتصاهلم بالعامل اخلارجي عرب قطع االنرتنت والكهرباء. يشكل هذا السجن الكبري الضيق 
بربطه  العسكرية اإلرسائيلية خارجه  القواعد  تتحكم  اخلارجي  العامل  كانتونًا معزوال عن 
وفصله عن العامل خارجه، وتتحكم بدرجة تفاعله مع هذا العامل. وبالتايل فإن هذا احلصار 
التقليدي املتعارف عليه بل هو عملية عزل وفصل عنرصي ممنهجة  ليس حصارًا باملعنى 
ترتكز عىل أدوات الفصل العنرصي املتعارف عليها القائمة عىل التمييز ضد سكان قطاع 
غزة الفلسطينيني، بسبب عرقهم العريب الفلسطيني وبسبب تطلعاهتم السياسية التي يراد 

هلذا العزل أن حيرمهم منها. 
ويعرف الربوفسور ريتشارد فالك نظام الفصل العنرصي بأنه أحد أشكال اجلرائم ضد 
اإلنسانية. وهو، أي نظام الفصل العنرصي، ليس بالرضورة أن يتطابق مع اإلجراءات التي 
كانت متبعة يف جنوب أفريقيا من فصل عنرصي ومتييز خالل الفرتة 1948 وحتى 1999، 
املهم يف األمر بالنسبة للجريمة املرتكبة أن تبنى عىل متييز ممنهج ضد جمموعة حمددة  وفقًا 
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لعرقها أو أدينها، ويكون هذا الفصل مبطنًا يف هياكل حكم الدولة التي متارس ذلك.2 ويعتقد 
الربوفسور فولك أن استمرار املنع غري القانوين لدخول البضائع من وإىل قطاع غزة هو شكل 
منظم من أشكال العقوبات اجلامعية ضد املواطنني املدنيني الواقعني حتت االحتالل يف قطاع 
غزة، وخرق فاضح اللتزامات مواثيق جنيف األساسية وللقانون الدويل.  ما يقرتحه حتليل 
فالك هنا أن سياسات إرسائيل املمنهجة كام يصفها من منع حركة البضائع من وإىل قطاع 
غزة تقع ضمن التمييز املمنهج ضد جمموع املواطنني الفلسطينيني يف غزة، وهو متييز واقع 
بسبب العرق، وبالتايل تنطبق عليه اإلشارة الدقيقة حلقيقة الفصل العنرصي الذي يعرفه 

فالك يف مقابلته املشار إليها. 
يشكل  بحق سكاهنا  اجلامعية  والعقوبات  غزة  حمارصة  إرسائيل من  به  تقوم  ما  أن  كام 
انتهاكات فاضحة ملعاهدة العام 1966 حول إهناء كافة أشكال التمييز العرقي، وملعاهدة 

العام 1973 حول وقف ومعاقبة جرائم االبرهتايد.
إن من شأن تقديم اآلثار املرتتبة عىل احلصار ووقعه عىل حياة الناس وما يؤدي إليه من 
موت بطيء وتعطيل حلياة الناس أن يكون قرينة دامغة عىل سياسة التمييز العنرصي التي 

متارسها إرسائيل بحق القطاع وساكنيه حتت حجج وذرائع واهية. 

تداعيات احلصار
أثر احلصار الذي فرضته إرسائيل عىل كل مناحي احلياة يف قطاع غزة، سواء عىل صعيد 
والبيئي وفرص  الصحي  الصعيد  أو عىل  الصناعة،  التجارة  تطور  أو عىل صعيد  األغذية 
ملئات  املحقق  املوت  هي  اإلجراءات  تلك  كل  نتيجة  كانت  كثرية،  حاالت  ويف  التعليم. 

الفلسطينيني، إما بشكل مبارش أو بشكل غري مبارش.  
متيزت سياسة احلصار اإلرسائييل بشموليتها واستمراريتها حتى يف األوقات القليلة التي 
حاولت فيها إرسائيل تسويق تقديم »بادرات« من أجل ختفيف قسوة احلصار عىل الناس. لكن 
العالمة البارزة يف تلك السياسة ركزت عىل منع دخول البضائع واألفراد من وإىل القطاع.  
وفقط يف حاالت قليلة كانت إرسائيل تقوم بإدخال البضائع ضمن كميات حمدودة وأنواع 
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حمددة ال تشمل كل ما يستخدم يف الصناعة والبناء والبنية التحتية. إن قراءة كيف انعكس 
احلصار عىل حياة الناس ومّس أمنهم وحياهتم وهددها، بل إنه تسبب يف مقتل العرشات 
منهم بسبب عدم متكنهم من تلقي العالج أو السفر للخارج للعالج هناك، يكشف بشكل 
الفصل  سياسة  أدوات  من  مهمة  أداة  بوصفه  غزة  لقطاع  اإلرسائييل  احلصار  حقيقة  جيل 
العنرصي اإلرسائيلية. وبحسب رئيس مجعية رجال األعامل عيل احلايك فقد توقف 3900 
مصنع عن العمل بسبب احلصار، ففي قطاع اخلياطة توقف قرابة 100 مصنع، ما ترك أكثر 

من 10 آالف عامل بال عمل. 3
وكام تذكر إحصائيات األمم املتحدة فإنه يف هناية العام 2012 وجراء احلصار فإن %38 
من سكان القطاع يعيشون حتت خط الفقر، وأن 54% من املواطنني غري آمنني غذائيًا و%80 
منهم يعتمدون عىل املعونات. وتقدر األمم املتحدة أن قرابة 35% من األرايض الزراعية 
العسكري  التواجد  أو جزئيًا بسبب  إليها كليًا  الوصول  الصيد ال يمكن  و 85% من مياه 

اإلرسائييل فيها.
ووفق تقرير لألمم املتحدة فإن إغالق القطاع من الرب واجلو والبحر يعترب مصادرة حلقوق 
اإلنسان األساسية تتعارض مع القانون الدويل وترتقي إىل جرائم حرب. حيث أهنا تقيد 
بشكل كبري الصادرات والواردات وحركة املواطنني من وإىل القطاع ووصوهلم إىل األرايض 

الزراعية ومياه الصيد.4
كام أن وصول التالميذ إىل مدارسهم قد يكون حمفوفا باملخاطر، وغالبا ما يتعذر وصوهلم. 
الكثري من  تتعرض  وبالتايل  بانتظام،  املناطق  التوغل اإلرسائيلية يف هذه  ُتنفذ عمليات  إذ 
املدارس لألرضار مرارا. وأثرت املخاوف املرتبطة بالذهاب إىل املدرسة سلبا عىل الطالب، 
حيث يفيد املعلمون بظهور عالمات اضطراب نفيس واجتامعي عىل التالميذ. حيث ترضرت 
أو تعطلت احلصص الدراسية يف 13 مدرسة تضم 4800 طالب وموظف، وتقع عىل بعد 

1500 مرت من السياج نظرا لفرض القيود عىل الوصول إليها.5
وخيلص تقرير ملركز امليزان يرصد تأثري احلصار عىل قطاع التعليم العايل إىل أن تداعيات 
احلصار  هتدد بشكل خطري حمتوى التعليم العايل واألهداف املتوخاة، نتيجة لذلك، والتي 
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يقع يف جوهرها تنمية املجتمع وتطوره. وبالتايل يعمل عىل ختلف املجتمع وجعله عصيًا عىل 
التنمية والتطور. وحيلل التقرير بتفصيل تأثري احلصار عىل جماالت قطاع التعليم املختلفة من 
املباين واملختربات واملكتبات والبعثات التعليمية للخارج والتبادل املعريف والبحث العلمي 
والتمويل.  إن ما تقوم به إرسائيل يف جمال التعليم العايل يعترب أيضًا عقابا مجاعيا يف خمالفة 

رصحية ألحكام القانون الدويل اإلنساين، كام خيلص التقرير.6
من الناحية البيئية، يرتك احلصار آثارًا جسيمة متس حياة املواطنني، فهو من جهة يمنع عنهم 
إمدادات املياه بالشكل السليم نتيجة توقف العمل يف ضخ آبار املياه التي توفر املياه الصحية 
للسكان، حيث أن الكثري من آبار املياه يف غزة غري موصلة أصاًل بشبكة الكهرباء بسبب سوء 
البنية التحية يف القطاع، ومع منع إرسائيل لدخول الوقود فإن هذه اآلبار تصبح غري قادرة عىل 
ضخ املياه، إىل جانب عدم توفر قطع الغيار هلذه اآلبار. لكن اجلانب األكثر خطورة هو توقف 
فمثاًل  نفسها.  األسباب  نتيجة  العمل  مدينة غزة عن  الرئيسية يف  الصحي  الرصف  مضخات 
تقوم حمطتان مركزيتان بخدمة املدينة يف جمال الرصف الصحي ختدم األوىل أكثر من 400 الف 
مواطن فيام ختدم الثانية 70 ألفًا، ويف حاالت كثرية تتوقف هاتان املحطتان عن العمل وتنخفض 
كفاءهتام إىل قرابة 90 باملائة. ويمكن االستدالل عىل سوء الوضع البيئي نتيجة احلصار من عدم 
متكن حمطات الرصف الصحي من العمل بفعالية خالل أزمة شتاء 2013-2014 وغرق مئات 
اآلالف من املواطنني بسبب الفيضانات التي اجتاحت بيوهتم من عّبارات الرصف الصحي. 
ووفق الكثري من التقارير فإن قرابة 50 إىل 80 مليون لرت من املياه العادمة يتم ضخها يف البحر 
يوميًا بسبب عدم توفر حمطات معاجلة أو تعطلها. و90% من مياه القطاع غري صاحلة للرشب.

وتؤثر إرسائيل عىل تزود القطاع بالكهرباء من خالل مجلة من التدخالت التي هي يف قلب 
أدوات احلصار التي متارسها عليه. ولكن جيب قبل ذلك االنتباه إىل أن غزة تتزود بالكهرباء 
من ثالثة مصادر: مرص وإرسائيل وحمطة التوليد. وعليه فإن إرسائيل عادة ما تقوم بالتايل:

وقف ضخ الوقود الالزم لعمل حمطة الكهرباء.  .1
رضب حمطة التوليد كام حيدث خالل كل عدوان تشنه عىل القطاع.  .2

قطع خطوط اإلمداد من مرص.  .3
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وقف تزويد القطاع بخطوط اإلمداد اإلرسائيلية.   .4
وحتى شهر نيسان 2008، أي بعد عامني من احلصار، تويف قرابة 121 مواطنًا نتيجة 
عدم متكنهم من تلقي العالج املناسب منهم 35 طفاًل. وفيام ال تتوفر بيانات تفصيلية الحقة 
بسبب حاالت احلروب الثالث التي شنت عىل القطاع مع وجود احلصار وإدماج البيانات 
حول ذلك مع كوارث احلرب الوخيمة، فإنه من املتوقع أن تكون نسبة الوفيات يف زيادة 
املتكرر  العدوان  نتيجة  الوضع  أكثر مع تدهور  الوترية وربام  الوقت، وبنفس  مستمرة مع 
العام 2011،  الزمن وتنوع وسائله. وتويف حتى مطلع  ونتيجة اشتداد قبضة احلصار مع 

380 مواطنًا بسبب احلصار.7
وتتزايد نتيجة االنقطاع املستمر للتيار الكهريب الكوارث البيئية والصحية اجلسيمة. فعىل 
الصعيد الصحي، يؤثر عدم انتظام التيار الكهريب -سواء من خالل انقطاع تزويد املستشفيات 
بالتيار، أو بسبب عدم توفر الوقود الالزم لتشغيل املولدات اخلاصة باملستشفيات- يؤثر عىل 
الكثري من أقسام العمل الصحي داخل املستشفيات منها: غرف العمليات – احلضانة – أقسام 
الذين  التنفسية  األجهزة  – مرىض  األغذية   – األطفال  تطعيامت   – املركزة  العناية   – احلروق 
حيتاجون باستمرار ألجهزة التبخرية– الرعاية الصحية – النظافة والصحة العامة – األطفال 
الذين يعانون من حالة الشلل الدماغي وحيتاجون باستمرار ألجهزة شفط اإلفرازات عىل مدار 
اليوم –  املختربات وبنوك الدم- توقف عمل حمطات األكسجني  –أقسام األشعة- مرىض الفشل 
الكلوي الذين حيتاجون لعمليات غسيل منتظمة. وهناك أكثر من 1220 مريضا بالرسطان 
والقلب يتلقون العالج يف مستشفيات قطاع غزة ومع توقف اخلدمات اخلاصة هلم يف املستشفيات 

فإهنم ينتظرون دائاًم أن يضافوا إىل قائمة ضحايا احلصار التي تطول يومًا بعد آخر.8
يرتبط هذا بتداعيات احلصار عىل الوضع الصحي. فوفق إحصائيات مركز امليزان حلقوق 
اإلنسان امليدانية، قد يتوقف قرابة 88 جهازا لغسيل الكىل عن العمل مع استمرار احلصار، ما 
حيرم 476 مريضا بالفشل الكلوي من إجراء عملية الغسل الكلوي التي حيتاجوهنا )4-3( 
مرات أسبوعيا، بجانب توقف 45 غرفة عمليات، و11غرفة لعمليات الوالدة القيرصية، 

وتوقف 113 حضانة لألطفال اخلدج.
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كام يؤدي إىل توقف مخس بنوك دم مركزية وخمتربات الصحة العامة وثالجات تطعيامت 
األطفال وثالجات األدوية احلساسة والعنايات املكثفة وأقسام الطوارئ واألشعة التشخيصية 
املختلفة ومراكز اجلراحات التخصصية وجراحة األوعية الدموية واملخ واألعصاب والعيون 
والعظام وجراحة املناظري. ويمكن ملثل هذه القائمة أن تطول لتشمل عرشات املرافق األخرى 
يف املستشفيات واألجهزة املوجودة يف داخلها، والتي تشري يف املحصلة إىل تدهور الوضع 

الصحي بصورة بشعة. 
إن  يقول   الرنتييس  مستشفى  يف  واألورام  الدم  قسم  رئيس  شعبان  أبو  حممد  الدكتور 
مرىض الرسطان حيتاجون للعديد من األدوية األساسية ورضورية لعالجهم مضيفًا” إن 
نقص بعض  األدوية نتيجة احلصار املفروض عىل القطاع  يسبب عائقا أمام استمرار الرحلة 
العالجية ملرىض الرسطان مثل  TG  –CCNU – TEMODAl وأدوية حلاالت اللوكيميا 

)رسطان الدم( مثلVCRوغريهم”.9
أما اآلثار املرتتبة عىل حصار غزة يف  قطاع الزراعة فجسيمة، فمن جهة، حرم »احتفاظ« 
إرسائيل بام يعرف باملنطقة العازلة، السكان من زراعة قرابة 26 ألف دونم هي من أكثر مناطق 
القطاع خصوبة، بجانب ما يصيب الطيور واحليوانات من نفوق نتيجة الغارات واالجتياحات 
ومنع املزارعني من تصدير منتجاهتم، وبالتايل فسادها. وحيظر اجليش اإلرسائييل الوصول 
إىل األرايض الزراعية الواقعة يف نطاق 300 مرت من السياج احلدودي/ يف حني أن الوصول 
إىل مئات األمتار من تلك األرايض أمر حمفوف باملخاطر، عىل حّد توصيف تقرير دويل. 10

ومل يسلم اإلعالم والصحافيون من تداعيات احلصار املدمرة، حيث يرصد تقرير فلسطيني 
هذه االنتهاكات التي ترتاوح بني تقييد حرية التغطية، واحلّد من النرش إىل قصف وسائل 

اإلعالم وقتل الصحافيني واستهدافهم بشكل متعمد.11
وتؤكد دراسات حقوقية أن احلصار القايس عىل القطاع يمس فئات املجتمع املختلفة، 
خاصة املرأة حيث كشف تقرير للمرصد األور متوسطي حلقوق اإلنسان أن نصف النساء 
سوء  بسبب  »األنيميا«،  الدم  فقر  مرض  من  يعانني  غزة  قطاع  يف  احلوامل  الفلسطينيات 
األحوال املعيشية النامجة عن احلصار املفروض عىل القطاع وأن املرأة تدفع الفاتورة األعىل 
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تكلفة بسبب احلصار الذي فاقم بشكل غري مسبوق األوضاع اإلنسانية، حارمًا إياها، أي 
املرأة، من التمتع بكامل حقوقها اإلنسانية.12

وحيظر القانون الدويل بشكل قاطع العقوبات اجلامعية، وتكثر يف مواد القانون الدويل 
جنيف  اتفاقية  من   )33( املادة  خصوصًا  املواد  تلك  متكرر  نحو  عىل  واتفاقياته  ومواثيقه 
الرابعة للعام 1949 واملادة )50( من الئحة الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية 
للعام 1907 والربوتوكول اإلضايف األول املكمل التفاقيات جنيف لعام 1949 واملتعلق 
بحامية ضحايا النزاعات املسلحة، حيث تنص املادة 75 )2()د( من الربوتوكول حتظر بشكل 

واضح ال لبس فيه العقوبات اجلامعية حتت مجيع الظروف. 
وتشمل الفقرة 2)ت(  من عهد التمييز العنرصي اإلجراءات التي متنع جمموعة عرقية 
ما من املشاركة يف احلياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية للبالد. وهذا اإلقصاء 
ينجم وفق استطراد الفقرة ذاهتا، من خالل منع توفر الظروف والسياقات التي تتيح تطور 
هذه املجموعة. ويقوم تقرير دويل بمراجعة الوضع االقتصادي واالجتامعي الذي نجم عن 
حصار إرسائيل لقطاع غزة ليخلص إىل انطباق الفقرة 2)ت( عىل حالة القطاع من حيث 

ممارسة إرسائيل لسياسات الفصل العنرصي ضد الفلسطينيني هناك. 13
الضطهاد  أو  اإلنسان،  حقوق  النتهاك  وسياساهتا  قوانينها  ُتسّخر  دولة  أي  أن  تعترب 
فئةمعينة من املجتمع  )عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية( بغية إبقاء أو إدامة سيطرة النظام 
احلاكم أهنا ترتكب جريمة األبارهتايد.  إن مجلة االجراءات التي يتحدث عنها باتريك بوند 

تشبه إىل حد بعيد تلك املامرسات التي كانت متبعة يف جنوب أفريقيا. 14
وتتصاعد االنتهاكات اإلرسائيلية ضد القطاع يف تراكم واضح حول اجلرائم ضد اإلنسانية 
وجرائم احلرب والتي بدورها تعزز منظومة إجراءات العزل العنرصي الذي متارسه إرسائيل 
وخالل  اإلرسائييل  اجليش  أن  أورويب  حقوقي  ملركز  تقرير  يؤكد  وساكنيه.  القطاع  بحق 
عدوانه عىل غزة يف صيف عام 2014 استخدم مئات املواطنني املدنيني دروعًا برشية حيث 
تم احتجازهم لساعات وبعضهم أليام تعرضوا خالهلا للمعاملة الالإنسانية واملهينة وألنواع 
من املعاملة القاسية، كالرضب واإلهانة والشتم والتجريد من معظم املالبس وتكبيل األيدي 
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طويلة.   ملدة  احلارقة  الشمس  أشعة  حتت  ووضعهم  العيون،  وتعصيب  األرجل  وأحيانا 
بل إن التقرير ذاته يشري إىل أن »استخدام املدنيني الفلسطينيني كدروع برشية يمثل – فيام 
يبدو- سياسة إرسائيلية، أكثر من كونه حالة فردية، إذ إن هناك حاالت مماثلة لتلك التي تم 
توثيقها يف غزة، حدثت أيضًا يف الضفة الغربية، حيث وثق التقرير حالتني حصلتا مؤخرا 

يف سلواد وسط الضفة«.15
ووفق فالك فإن إرسائيل ال متتلك احلق يف الدفاع عن نفسها يف قطاع غزة، وبالتايل فإن 
جرائمها ضد سكان قطاع غزة خالل احلروب الثالث التي شنتها عىل القطاع ال تستند 
إىل مبدأ احلق يف الدفاع عن النفس، بل تقع يف باب جرائم احلرب، وأبعد من ذلك فإن 
احلصار الالإنساين والدموي املفروض عىل القطاع والذي يقود إىل موت العرشات شهريًا 
بسبب عدم التمكن من السفر لتلقي العالج ونقص املواد األساسية يف املستشفيات ليس 
إال وجها آخر من جرائم احلرب التي ال تستند إىل أي مربر، وال يمكن أن يتم تغليفها 

بمرجعيات قانونية. 
من  سلسلة  خامتة  يكون  الذي  البطيء  باملوت  حيدث  ما  حقوقية  تقارير  شبهت  كام 
االهنيارات احلادة التي تتهدد مفاصل احلياة يف قطاع غزة، إثر وصول احلصار املفروض عليه 
إىل مستويات غري مسبوقة. إن الظالل القامتة لعقاب مجاعّي إرسائييل عمره 7 سنوات أطبق 
قبضته عىل القطاع، تطلق جرس اإلنذار حول جريمة عقاب مجاعي متواصلة ضد قطاع غزة 

بصورة ترقى إىل توصيف جرائم ضد اإلنسانية وفق القانون الدويل.16
ويتحدث تقرير للمرصد األور متوسطي من خالل شهادات بعض الضحايا وأهاليهم 
وتقارير صدرت عن أطباء عايشوا عدوان 2014 عىل غزة أن إرسائيل استخدمت أسلحة 
»غري تقليدية« )قنابل مسامرية وأسلحة الدايم( والتي تسببت يف »آالم ال مربر هلا« حسب 
التقرير، مثل إحداث هتتكات كبرية يف أطراف املصابني واجلثث، أو حروق عميقة تصل 
إىل العظام، أو وجود شظايا تدخل اجلسم دون وجود آثار خارجية هلا، أو التسمم، وهو 
ما جيعل من استخدامها يف األماكن املكتظة بالسكان حمظورًا، سواء من الناحية القانونية أو 

األخالقية.17
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