
املقدمة

لطاملا متيّزت غزة بني مناطق فلسطني املختلفة، وتربز خصوصيتها حاليًا يف وقوعها 

بني ثالثة متغريات رئيسية تفاقم االنهياَر الذي تشهده غزة وهي االحتالل اإلرسائييل، 

واالنقسام الفلسطيني، وجائحة كوفيد-19. وتطرح هذه الحالة تساؤالت ذات بعد 

اجتامعي-سيايس حول أثر املسببات يف االنهيار االجتامعي، والتغريات التي طرأت عىل 

عوامل املثابرة والصمود لدى فلسطيني غزة.

بالرغم من محاوالت سكان غزة يف استحداث فرص النجاة، وصناعة التوازن يف البنية 

االجتامعية، إال أّن أثر املسبّبات خلق تشّوًها يف قيم الصمود لدى الغزيني، الذين 

يعانون الهشاشَة املجتمعية إىل درجٍة أوصلتهم إىل مرحلة الاليقني، ووضًعا مضطربًا 

جعلهم يعيشون يف جامعات متخيلة متشبثة بطوق الخيال للنجاة.

يساهم هذا التعقيب يف قراءة وضع غزة بني املتغريات الرئيسية الثالثة، ويستكشف 

التحوالِت االجتامعيَة الجارية يف مجتمع غزة املدين للتصدي لالنهيار، والتي تشمل 

مبادرات اجتامعية مثل مسريات العودة الكربى، وحراك “بدنا نعيش”، وغريها من 

املبادرات عرب قنوات التواصل االجتامعي. ويختم التعقيب بوصف مستقبيل لغزة 

يعكس واقعها من خالل مقابالت مع نشطاء وشباب يعيشون هذا الواقع منذ 

صغرهم.  

غزة بني االحتالل واالنقسام 

ر  تبلغ مساحة غزة 360 كم مربع، وتعادل 1.3% من مساحة فلسطني الكلية. وقُدِّ

عدد سكانها يف 2020 بحوايل 2.05 مليون نسمة، منهم 1.04 مليون ذكر و1.01 مليون 

أنثى، وتعد البُقعة األكرث اكتظاظًا بالسكان يف العامل حيث يبلغ املعدل 5,600 نسمة 

لكل كم مربع.

يعيش سكان غزة األوضاع الكارثية باملعنى والسياق الكامل بسبب الحصار اإلرسائييل 

املفروض منذ 14 سنة، ناهيك عن ثالثة حروب دامية يف األعوام 2014, 2012, 2008 

سقط فيها ما يقارب من 3800 شهيد، فضاًل عىل التصعيد العسكري اإلرسائييل املتكرر 

واملدمر بني الحني واآلخر، كام أن االوضاع املعيشية واالقتصادية يف غزة يف أدىن 

مستوياتها، إذ وصلت نسبة البطالة إبان جائحة كوفيد-19 إىل أكرث من %70.

ونظرًاً لفرض العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية عىل غزة، وزيادة الرضائب 

من قبل حكومة األمر الواقع يف غزة، ووجود أزمتي الكهرباء واملياه، وانعدام األمن 

الغدايئ، تراجعت مستويات االستثامر وضعفت القوة الرشائية يف غزة، باإلضافة إىل 

وصول نسبة الفقر فيها إىل أكرث من 53%، وهذه املؤرشات تدل عىل اآلثار التي سببها 

االحتالل اإلرسائييل واالنقسام الفلسطيني بني حامس والسلطة الذي أعاق التنمية 

االجتامعية والسياسية يف غزة، األمر الذي يعطينا احتامالً منطقيًا وقامتًا ملستقبل غزة 

املثقل باملخاطر والتفكك املستمر.

ويف اإلشارة مجدًدا إىل مستقبل غزة، أصدرت اليونيسف ووكالة األمم املتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( تقريرًا يف 2012 يحمل عنوان “غزة 2020 

ال تصلح للعيش” ، توقَع أن يرتفَع عدُد سكان القطاع من 1.6 مليون نسمة إىل 2.1 

مليون نسمة بحلول 2020، األمر الذي سيؤدي لكثافة سكانية تزيد عىل 5800 نسمة 

لكل كم مربع مع العلم بأن هذا العدد ازداد أكرث مام كان يتوقعه التقرير.

يبني التقرير أيًضا بأن البنية التحتية الخاصة بالكهرباء واملياه والرصف الصحي 

والخدمات البلدية واالجتامعية ال تواكب احتياجات السكان املتزايدين، ولكنه مل 

يُدخل يف حساباته الكوارث الطبيعية أو األوبئة كام نشهد يف املرحلة الحالية من تفيش 

جائحة كوفيد-19، ومل تكن الحرب الدامية التي تعرضت لها غزة يف 2014 قد وقعت 

عندما صدر التقرير قبل تسعة سنوات، وهذا يدفعنا لنتصّور بأن غزة كانت منذ 

سنوات وال تزال يف وضع انهياري غري قابل للعيش بتاتًا، وبنظرة أوسع ميكن القول بأن 

غزة يف مرحلة “ما بعد االنهيار”.

قد نجح النظام اإلرسائييل ليس فقط يف محارصة فلسطيني غزة، بل أيًضا يف إبراز 

صورتهم دوليًا كشعب معاد، وبالفعل، قتلت إرسائيُل مئات املتظاهرين الفلسطينيني 

السلميني يف مسريات العودة الكربى. وحتى يومنا هذا، تتحكم إرسائيل يف استرياد 

املعدات الطبية الحيوية وغريها من املواد ذات األهمية ملجموعة متنوعة من 

القطاعات يف غزة وتقيِّدها، كام تفرض قيوًدا صارمة عىل حركة البضائع عموًما. ومع 

استمرار القصف العسكري، متكنت من تدمري البنية التحتية يف غزة. ويقيد النظام 

اإلرسائييل إىل جانب القيود املادية حرية حركة الغزيني، ويحبسهم فعليًا يف منطقة 

يستمر يف تدمريها.

ترتتب عىل االنقسام املستمر يف القيادة الفلسطينية بني حامس وبني السلطة تداعياٌت 

خطريٌة عىل سكان غزة، حيث تم الفصل كاماًل بني املؤسسات الحاكمة يف غزة والضفة 

الغربية مع إنشاء سلطتني وحكومتني منفصلتني، وأدى االنقسام اىل إضفاء الطابع 

املؤسيس عىل السياسات الحزبية، االمر الذي دّمر بشكل فعال املرشوع الوطني 

الفلسطيني، مام قلّل من مصداقية قيادة التحرير لدى الفلسطينيني، وقلص ثقتهم يف 

فاعلية النضال وجدواه، وخاصة بني فلسطيني غزة. وتسبب أيًضا تقسيم القيادة إىل 
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غزة بني االحتالل، واالنقسام، وكوفيد-19: التصدي لالنهيار املفرط
عيل عبد الوهاب
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“غزة كانت منذ سنوات وال تزال يف وضع 
انهياري غري قابل للعيش بتاتًا، ... وميكن القول 

بأن غزة يف مرحلة ‘ما بعد االنهيار’.”

https://bit.ly/3qOB7Jq
https://bit.ly/3qOB7Jq
http://pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
http://pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
https://bit.ly/3qOB7Jq
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-major-escalation-hostilities
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-major-escalation-hostilities
https://bit.ly/3m9Pl3O
https://bit.ly/3m9Pl3O
https://www.middleeastmonitor.com/20180525-pa-threatens-to-cut-security-ties-with-israel-if-gaza-blockade-lifted/
https://bit.ly/3mdNV8q
https://bit.ly/3mdNV8q
https://bit.ly/3qRtuSy
https://bit.ly/3qRtuSy
https://bit.ly/3qRtuSy
https://al-shabaka.org/en/author/ali-nasser-shafiq-abdel-wahab/


معسكرين سلطويني يف تدهور الحريات العامة والحقوق السياسية واملدنية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية لسكان غزة.

غزة خالل جائحة كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع غزة عن تسجيل أول إصابتني بفريوس 

كوفيد-19 بتاريخ 22 آذار/مارس 2020 لدى مسافرين عائدين من باكستان إىل غزة، 

وعىل إثر ذلك أعلنت الحكومة عن إغالق األسواق الشعبية والصاالت واملساجد 

واملطاعم واملقاهي وغالبية املحال التجارية. وبعد قرابة الشهرين سمحت بإعادة فتح 

مجمل املنشآت التجارية مع مراعاة االلتزام بالتدابري الوقائية والتباعد االجتامعي. ويف 

نهاية شهر آب/أغسطس ، اكتشفت وزارة الصحة أربع إصابات بالفريوس داخل املجتمع 

دون معرفة مصدرها وأعلنت الحًقا عن إصابة املزيد.

عىل إثر االصابات داخل املجتمع، أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ وحظر تجول 

ملدة يومني يف غزة وشملت العزل الصحي لجميع محافظات غزة وإغالق شامل، ثم 

خففت قيود اإلغالق بعدها نظرًا لحالة التصعيد العسكري اإلرسائييل وقتها والرتاجع 

الحاد يف إمدادات الكهرباء، كام مل تنظر حكومة األمر الواقع إىل انعكاسات اإلغالق 

السابق وأثره عىل املجتمع خاصة عامل املياومة، ودون اقرتاح ملساعدتهم ودعمهم 

ماديًا، ناهيك عن تقييد دخول املسحات الطبية لألرايض الفلسطينية من جانب االحتالل.

ولقد تجاوز عدد املصابني بالفريوس يف غزة 45,000 إصابة منذ ظهور فريوس كوفيد-19 

مطلع عام 2020. ووفقاً ملحمود عبد الهادي، املختص يف دراسة مؤسسات املجتمع 

املدين، عىل الرغم من تواجد عدة مبادرات إنسانية إغاثية، متثلت يف حمالت مجتمعية 

المركزية، وأيًضا مؤسسات مجتمع مدين ومؤسسات دولية، ووزارات تابعة لحكومة 

حامس وصندوق وقفة عز، إال أن غالبية املساعدات تركزت يف بداية الجائحة وداخل 

مراكز العزل. وأفاد عبد الهادي أن املساعدات قلّت جًدا مقارنة باملساعدات يف شهر 

آذار/مارس ، مام يعزز تفاقم األزمة بتزايد عدد اإلصابات التي تؤثر يف قدرات الفرق 

الطبية وجهود إدارة األزمة، األمر الذي يزيد من سياسات اإلغالق ويصنع تأثريًاً عىل 

سكان غزة.

انعكاس االنهيار عىل فلسطيني غزة

من الحالة اليومية التي انتقلت من مقاومة إىل عصيان مدين ميكن أن نفهم أدوار 

الغزيني يف محاوالتهم للنجاة، حيث متثلت ثالثة خيارات سلوكية بفعلهم االجتامعي 

وهي االنسحاب أو االستسالم أو املواجهة، فموضوع االنسحاب هو الشخص الذي حاول 

تغيري واقعه واستعادة حقوقه ولكن مل يستطع ومل ميلك خياًرا سواء الهروب بعد اغتيال 

كل آليات الفعل لديه، ويف غزة يعّد ذلك هو السفر، ويالحظ حقيقًة بأن هذا البعد 

تحديًدا هو األعىل نسبيًا بني شباب غزة.

أّما سلوك “االستسالم” فهو التعايش مع واقعه دون تقبله الجزيئ للوضع، وسلوك 

“االستسالم” يولد شعوًرا بالهزمية واإلخفاق واإلدانة الذاتية من خالل رؤية بانورامية 

للتحّوالت بعد املحاوالت التي يبتكرها الغزي خاصة الشباب، نرى أّن الكثري منهم 

أصبحوا كائنات عامئة دون وجود أدىن رغبة بالحياة.

ويف خيار املواجهة يستمر الفلسطيني الغزي يف التعامل مع األمر الواقع بكل الوسائل 

السلمية واملسلحة أو من خالل أنشطة توعوية وخدمة املجتمع واإلغاثة، ويدور بني 

العجز الوقتي والفعل املستمر.

زادت جائحة كوفيد-19 األموَر تعقيًدا، ليس فقط عىل صعيد األوضاع االقتصادية 

واملعيشية والسياسية، وإمنا عىل صعيد األوضاع االجتامعية أيًضا، واملقصود هنا هو 

كشف هشاشة املجتمع، حيث زاد ظهور منط الفردية عىل الفلسطينيني الغزيني، كام زاد 

القلق والتخبط والاليقني، وفقر املشاركة السياسية واالجتامعية واندثار القيم االجتامعية، 

وأحدثت الجائحة فراًغا سياسيًا عاًما، وضبابية حول القرارات الفلسطينية.

ويف هذه األيام، تعيش غزة ككائن مقهور ضمن مالمح “شبه حياتية” وال تتضمن أي 

عوامل صمود وطنية أو الوطنية، وصوالً إىل االنكفاء عىل الذات والطباع العالئقية بني 

املجتمع.

ببساطة أصبح الفلسطينيون يف غزة يطاردهم البؤس االجتامعي والعنف والحروب يف 

كل شرب يف حياتهم، فقد ازدادت التفاوتات االجتامعية واُخترصت املراتب االجتامعية، ومل 

يعد للمهمشني أو املحرومني يف الطبقات الدنيا أي حقوق، بل أصبحوا معلّقني.

التصدي لالنهيار

مسريات العودة الكربى

يفتخر سكان غزة مبسريات العودة الكربى التي ابتدأت يف عام 2018، إذ يعتربها البعض 

أداًة نضالية جديدة ضد االحتالل، وبالرغم من أن الهيئة املسؤولة عن املسريات قررت 

توقيف املسريات بتاريخ 26/12/2019 واقتصارها عىل املناسبات الوطنية، إال أنها كانت 

فاعلية شعبية واسعة ضّمت أفراًدا وعوائل بالجملة وتأثريها املجتمعي ال يزال ملموًسا.

اعتربت غالبية الفلسطينيني الغزيني بأن يوم الجمعة هو الروتني االعتيادي للذهاب إىل 

الحدود الرشقية املتاخمة لألرض املحتلة، وافتتاح حكايات حق العودة وفنتازيا الرجوع 

إىل البالد، حيث إن ما يقرب من 70% من سكان غزة هم من الالجئني النازحني داخليًا 

من األرايض التي احتلتها إرسائيل عام 1948. ويف الواقع ، سار سكان غزة أيام الجمعة 

للعودة إىل ديارهم.

امتازت املسريات بسلميتها وشموليتها وكونها الحزبية والمركزية، بل كانت قامئة عىل 

رغبة الفلسطينيني يف الحصول عىل حقوقهم دون املواجهة أو االحتكاك املبارش مع جيش 

االحتالل، إال أن االحتالل مل يفهم ذلك، فعىل مدار عامي 2018 و 2019، قتل االحتالل 

214 فلسطينيًا بينهم 46 طفالً وأصاب أكرث من 36 ألًفا بينهم 8800 طفل. وال يزال 

العديد من املصابني يف حاجة ماسة إىل رعاية إعادة التأهيل.

ولكن من جانب آخر، استحالت املسريات من أداٍة نضالية إىل أداِة مساومة سياسية 

حيث أُضيف شعار “كرس الحصار” إىل شعار املسريات األسايس الذي متحور حول العودة 

مام مّهد للحكومة اإلرسائيلية أن تعتدي عىل املشاركني يف املسريات، كام انسحبت 

بعض القوى السياسية من املسريات مثل حركتي فتح والجبهة الدميقراطية بسبب تغيري 

أهدافها.

ومن الناحية السياسية، استفادت حركة حامس من نواتج املسريات اإليجابية حيث 

كُشف أنها دخلت يف محادثات غري معلنة مع إرسائيل حول التهدئة بني إرسائيل 

والفصائل الفلسطينية، وقام السفري القطري محمد العامدي للمرة األوىل بزيارة إىل  2
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“نرى أّن الكثري من ]شباب غزة[ أصبحوا كائنات 
عامئة دون وجود أدىن رغبة بالحياة.”

https://bit.ly/346DzB0
https://bit.ly/3oMikfE
https://bit.ly/340t2aA
https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-16
https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-17
https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-17
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/23/gaza-declares-covid-19-disaster-with-health-system-near-collapse
http://www.palestine-australia.com/assets/Uploads/Stand-with-Dignity-Fund.PDF
https://www.amad.ps/ar/post/319461
https://arabi21.com/story/1153388/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.dw.com/ar/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-55524249
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8/
https://alray.ps/ar/post/205282/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020
https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip
https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip
https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling/
https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling/
https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling/
https://nn.ps/news/Palestine/2019/12/26/278764/
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/05/fatah-end-participation-great-return-march-gaza.html
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/6/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1


مخيامت مسريات العودة يف رشق غزة بتاريخ 9/11/2018، وكان السفري قد جاء بأموال 

املنحة القطرية البالغة 15 مليون دوالر بعد موافقة إرسائيل عىل إدخالها، بهدف 

رصف رواتب موظفي حامس، والذي تالها بدء تدفق الوقود ملحطة توليد الكهرباء يف 

 .10/11/2018

اعتمد الفلسطينيون يف غزة عىل قيادتهم يف السعي لتحقيق املصالحة السياسية وعدم 

مساومة االحتالل وتبّني مسريات العودة إلحقاق حق العودة، ولكن رسعان ما خيّبت 

طموحاتهم. ويدلل سلوك حركة حامس السيايس نحو جامهري غزة يف املسريات عىل حالة 

ضياع الهوية الوطنية والتوجهات القيمية لحق العودة.

حراك “بدنا نعيش”

سئم سكان غزة من سوء األوضاع املعيشية واألمر الواقع، فانتقلت الحياة اليومية من 

مقاومة إىل العصيان املدين والتمرّد، ويف هذا السياق خرجت رشارة حراك “بدنا نعيش” 

الذي بدأ يف 14 آذار/مارس لعام 2019 بحث سكان غزة عىل النزول إىل امليادين العامة. 

كانت رمزية الحراك هي الخروج بأدوات املطبخ كداللة عىل طابع الحراك، وفوجئ 

املشاركون بالحراك باملامرسات العنيفة من قوات األمن التابعة لحامس التي شنَّت حملة 

اعتقاالت لعوائل وصحفيني وحقوقيني، بل واستغلت الحراك إلطالق مظاهرات بجانب 

الحراك مدعية أنها تعاين من أزمة الرواتب وعقوبات السلطة عىل غزة.

وبناًء عىل معلوماٍت تقّدَم بها النشطاء يف حراك “بدنا نعيش،” ُصدم العديد من 

املعتقلني أثناء تحقيق قوات األمن معهم من سؤال متعلق بفكرة “الخيانة والعاملة” 

وتداول عبارة “انت ضد املقاومة!” بالرغم من تحدثهم حول البطالة والغالء والرضائب، 

ومل يخرج النشطاء بالحراك ضد حركة حامس أو مع السلطة الفلسطينية، إمنا ألنفسهم 

فقط.

يعطي رد الفعل هذا عىل الحراك دالالت واضحة عن كمية القمع املاُمرَس عىل الحريات 

العامة لسكان غزة واختزال النشطاء املشاركني بأنهم “ضد املقاومة”. وحقيقًة، هذه 

مسألة عميقة عىل صعيد املجتمع الفلسطيني، فعند توجيه تهمة “العاملة” لناشط، 

ينتقل األمر إىل املحاكم العسكرية يف غزة واملصري عدمي ومجهول.

تدّل نتائج الحراك وتداعياته عىل أزمة النسق األمني يف غزة، وسيادة الحكم الشمويل 

الذي تتبناه حركة حامس وأجهزتها، فتعطي نفسها األحقية فوق املواطنني من باب 

أنها تدافع عنهم يف مواجهة االحتالل، وحقيقًة أن هذا الدافع أو القاعدة التي تحملها، 

َصنعت هشاشة يف عامل الصمود، أي مبعنى أنها مأسسة تسيّس املقاومة وأنها فئوية 

وحرصية لجامعة ما. 

اللجوء إىل قنوات التواصل االجتامعي

كأي شعب يف العامل، أصبح سكان غزة يتداولون األخبار من خالل أدوات التواصل 

االجتامعي مثل الفيسبوك والتويرت، والتي تشمل منشورات وتغريدات تهزل باألخبار 

السياسية يف مزحات ونكت، وأصبح بعض سكان غزة يقودون حركات اجتامعية عفوية 

بدون شعارات يف هذا الفضاء الشبيك.

ومع كرثة القمع لحرية التعبري أثناء مامرسة الحراكات يف غزة، لجأت الجامهري يف غزة 

إىل أدوات التواصل االجتامعي للتشهري بالسلطات من مختلف األطياف السياسية علًنا، 

فأصبح “التشهري العلني” لدى سكان غزة مبثابة سالح رقمي توعوي وتعبري عن غضب 

مشرتك، وحقيقة أن هذا ما نشاهده عند تعرض فتيات للعنف من قبل عوائلهم أو 

حاالت البتزاز مواطنني سياسيًا أو اجتامعيًا.

أطلقت مجموعٌة من نشطاء غزيني مؤخرًا حملًة إلكرتونية ضد الرشكة الفلسطينية 

الخلوية جوال باسم “تسقط جوال” احتجاًجا عىل غالء أسعار خدماتها وعدم مراعاتها 

لظروف غزة املحارصة، ويدلل هذا عىل التمكن من الحصول عىل حصانة اجتامعية غري 

مقرونة بالسلطات، كام ومتنح هذه الوسائل تغطية املعطيات الكاملة عن حوار الشارع 

يف غزة، وتعبري حقيقي عن حقوقهم املهمشة، وهذا من شأنه أن يعزز مؤرش البنيوية يف 

التوازن املجتمعي والعودة إىل الحالة السابقة كجامعة مرئية، واضمحالل منط الفردانية.

انعدم الحراُك االجتامعي يف الشارع بفضل االحتجاج اإللكرتوين، حيث مل تعد هناك 

طريقة التفافية لإلفالت من القمع، ولكن من الصعب اعتبار قنوات التواصل االجتامعية 

قوية، خاصة مع االحتالل، ويجب عدم االستغناء عن املوارد املادية والتحرك يف امليادين.

كام أن االحتجاج اإللكرتوين صنَع صبغة وصيغة خطاب جديد لغزة بعد الفراغ السيايس 

وعدم الرهان عىل التغري السيايس، ولكن رسعان ما سمح باإلغراق الثقايف االستهاليك 

وجعل هذا املالذ االحتجاجي إىل مول رقمي للغزيني، وهو األكرث اهتامًما لدى بعضهم. 

وساهم هذا الواقع يف خلق بيئة تعاين من الخمول الثقايف واالفتقار اإلبداعي، وأخذت 

قيم االستهالك تسود املجتمع بدالً من قيم العمل االجتامعي مثل العمل التطوعي وغريه 

من األعامل املنتجة، األمر الذي يضاعف من البيئة الطاردة للمواهب واإلنتاج التي 

خلقها االنقسام السيايس باألساس.

صورة ملستقبل غزة

قال أحد املشاركني يف لقاء تفاكري عقد يف27 ترشين الثاين/نوفمرب 2020مع مجموعة 

من الشباب والصبايا الجامعيني الذين ولدوا يف عام 2000 وفوق، حول “تحوالت القيم 

االجتامعية والسياسية الفلسطينية،” أن “الوطن ضيّق، وراحت علينا.” فهذا هو الجيل 

الذي عاش طفولته بالحروب الدامية، ووعى جميعهم عىل االنقسام وتدنت حرياتهم 

شيئًا فشيئًا، فالحارض لديه مضطرب واملستقبل مشّوش، أو أنهم يشاهدون عاملًا مشبًعا 

باإلحباط والخطر والفقدان.

ميّر سكان غزة بني عنرصية االحتالل وعنرصية السلطة الفلسطينية وعنرصية حركة 

حامس، حيث عززت الجائحة مبدأ الحركة الصهيونية “فرق تسد” يف جميع سياساتها 

وأدواتها اإلحتاللية، وساهم االنقسام الفلسطيني يف رسوخ التفكك وحالة األنومي أو 

“الالمعيارية” وهشاشة املجتمع. ومع تداعيات جائحة كوفيد-19 زادت هذه املعادلة، 

وكشفت دور هذه املتغريات الثالثة )االحتالل، االنقسام، كوفيد-19( يف خلق حالة من 

االزدواجية لدى اإلنسان الفلسطيني يف غزة بني ما يعيشه يف مجتمع يحمل الذاكرة 

التاريخية والهوية الوطنية وبني ما استحدثه يف ظاهرة “الاليقني” ليك يعيش بسالم 

لحظي.

كمحاكاة اجتامعية يف غزة مبسطة، ال ميكن أن نفكر سواء باعتبار غزة متر مبرحلة 

انتقالية تعج باالضطراب والالوضوح، ولكن هذه املرحلة طالت زمنيًا وكرست العقد، وال 

نرى سواء صورة استباقية مستقبلية من تحول غزة من قضية سياسية إىل قضية إنسانية 

وتحور اهتامم الناس إىل املصلحة الفردية وإغفال املصلحة العامة، وكأنه رصاٌع عىل حق 

البقاء بني الضحايا أنفسهم، وهذا من شأنه أن ميزق إنسانيتهم   املشرتكة.
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“عززت الجائحة مبدأ الحركة الصهيونية ‘فرق 
تسد’ ... وساهم االنقسام الفلسطيني يف 

رسوخ التفكك وحالة األنومي أو ‘الالمعيارية’ 
وهشاشة املجتمع.”

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/11/gaza-return-marches-qatar-funds-fuel-ceasefire.html
https://www.independentarabia.com/node/13221/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%9F
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1368019-%D9%85%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
https://al-ain.com/article/down-jawwal-uprising-telecommunications-gaza
https://al-ain.com/article/down-jawwal-uprising-telecommunications-gaza


ما برح الفلسطينيون يف غزة يتخيلون العودة إىل بالدهم وديارهم، خاصًة بعد مسريات 

العودة الكربى، حتى إْن مل متتلك األجيال الحالية الذكريات الواقعية للوطن مثل الكثري 

من آبائهم وأجدادهم، فكام قال غسان كنفاين “أفتش عن فلسطني الحقيقية، فلسطني 

التي هي أكرث من ذاكرة”. ولكن يف ظل منظومة االنهيار يف غزة وتقييد مصري اإلنسان 

باإلقصاء والصدمة، أصبح ذلك الفرد قلًقا من يومه وخائًفا من غده، فال يستطيع أن 

يؤسس دميومة حياته وعيشه وعمله، وأصبح حق العودة بالنسبة له مجرد فنتازيا.
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

يعمل عضو الشبكة عيل عبد الوهاب كمحلل بيانات ومساعد تقييم 

ومتابعة يف مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي يف غزة، وهو حاصل عىل درجة 

بكالوريس يف علوم الحاسوب، ومهتم يف عامل البيانات والبيانات الضخمة 

والعلوم االجتامعية الحاسوبية

https://al-shabaka.org/ar/author/ali-nasser-shafiq-abdel-wahab/

