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مقدمة
قامــت إســرائيل منــذ العــام  2008بشــن ثــاث هجمــات عســكرية علــى قطــاع
غــزة مســبب ًة بذلــك تدميــر البنيــة التحتيــة وتدهــور األوضــاع اإلنســانية التــي
شــهدت تدنيــا ً ملحوظــا ً منــذ بــدء احلصــار اإلســرائيلي عــام .2006
ويؤثــر احلصــار املفــروض علــى القطــاع علــى نحــو  1.8مليــون فلســطيني فــي
القطــاع مــن ضمنهــم  1.2مليــون الجــئ ،ويتســبب بأزمــات إنســانية متكــررة
نتيجــ ًة لنقــص األدويــة واملعــدات الطبيــة وقلــة الوقــود إضافــة إلــى القيــود
املفروضــة علــى دخــول مــواد البنــاء األساســية ،والتــي حتــول دون إعــادة بنــاء أو
إصــاح اآلالف مــن املنــازل واملــدارس واملستشــفيات ومحطــات توليــد الطاقــة التــي
تضــررت خــال الهجمــات اإلســرائيلية علــى القطــاع.
وتســبب احلصــار املفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ تســع ســنوات بإغــاق تــام جلميع
منافــذه ،حيــث تفــرض الســلطات اإلســرائيلية قيــودا ً مشــددة علــى حركــة األفــراد
والبضائــع مــن وإلــى القطــاع ،وتســمح بدخــول كميــات محــدودة مــن املنتجــات
الغذائيــة والوقــود والســلع اليوميــة.
مــن جانــب آخــر ،تقــوم مصــر بإغــاق معبــر رفــح بشــكل كامــل لفتــرات متواصلــة
خــال العــام ،وتفــرض علــى املســافرين تضييقــات وقيــود بحيــث ال تســمح مبــرور
األفــراد إال فــي حــاالت خاصــة فــي حــال فتحــه .ويُضطــر العديــد مــن أصحــاب
األعمــال والدراســة باإلضافــة إلــى املرضــى واحلــاالت اإلنســانية إلــى االنتظــار
لفتــرات طويلــة حتــى يتــم الســماح لهــم بالعبــور.
وميتــد تأثيــر احلصــار ليتســبب فــي شــل االقتصــاد الغــزي بالكامــل ،خاص ـ ًة فــي
الفتــرات التــي تقــوم فيهــا إســرائيل بشــن الهجمــات العســكرية علــى القطــاع،
حيــث تتوقــف املشــاريع االقتصاديــة وتنخفــض إنتاجيــة العمــل بشــكل واضــح.
وينــال القطــاع اخلــاص النصيــب األكبــر مــن اخلســائر عــادةً نتيجــة للقيــود التــي
تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى حركــة رجــال األعمــال والتجــار ،باإلضافــة
إلــى اســتهداف العديــد مــن الشــركات واملنشــآت اخلاصــة ،والتــي تعيــل شــريحة
كبيــرة مــن ســكان القطــاع.
وبوصــول نســبة البطالــة إلــى أكثــر مــن  40فــي املئــة ،فــإن أعــدادا ً متزايــدة
مــن العائــات الفلســطينية تقــع حتــت خــط الفقــر فــي ظــل اعتمادهــا علــى
املســاعدات اإلنســانية بشــكل أساســي.
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وفــي إشــارة إلــى ســوء األوضــاع اإلنســانية فــي القطــاع قــال "روبــرت ســيري"،
املنســق اخلــاص الســابق لعمليــة الســام فــي الشــرق األوســط ،فــي مــارس 2015
ت مضــى بوجــود العديــد
أنــه "مــن املقلــق كــون غــزة اآلن أكثــر عزل ـ ًة مــن أي وق ـ ٍ
مــن القيــود اإلســرائيلية علــى املواطنــن والبضائــع معـا ً وببقــاء معبــر رفــح مغلــق
فعلي ـاً"

4

قطاع معزول

إلســرائيل تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض إلغالقــات عديــدة
خــال العقديــن املاضيــن ،لكــن احلصــار املشــدد الــذي بــدأت بفرضــه عقــب فــوز
حركــة حمــاس فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  2006كان شــكال ً غيــر مســبوق
مــن أشــكال العقــاب اجلماعــي حــن أعلنــت غــزة "منطقــة مغلقــة" وقــررت
فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النظــام الــذي كانــت تتولــى حركــة حمــاس إدارتــه،
ففرضــت القيــود علــى دخــول الوقــود وحركــة املواطنــن مــن وإلــى القطــاع.
وتبقــى إســرائيل قــوة محتلــة حســب القانــون الدولــي بالرغــم مــن "انســحابها"
مــن غــزة عــام  ،2005حيــث أنهــا ال تــزال تســيطر علــى اجلــزء األكبــر واألهــم مــن
شــؤون القطــاع مبــا فيــه حركــة األفــراد ،وتســجيل الســكان ،وشــبكات التواصــل،
واحلــدود البريــة والبحريــة واجلويــة ،باإلضافــة إلــى عــدة جوانــب أخــرى تشــمل احلياة
اليوميــة والبنيــة التحتيــة ،وهــو مــا يســتلزم حتملهــا مســؤولية حمايــة شــؤون
الســكان املدنيــن فــي القطــاع .لكــن بفرضهــا احلصــار اخلانــق عليــه ،فإن إســرائيل
تنتهــك القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي يجــرّم فــرض العقوبــات اجلماعيــة علــى
كافــة الســكان بســبب ممارســات أقليــة منهــم.
عملية الجرف الصامد ( 7يوليو/تموز –  26أغسطس/آب )2014

 5حقائق حول عملية اجلرف الصامد
• تســبب الهجــوم بمقتــل  2,147فلســطيني مــن ضمنهــم  530طفــل،
مقابــل  70إســرائيلي مــن ضمنهــم  64جنــدي.
جرح  10,870فلسطيني من ضمنهم  3,303أطفال نتيجة للهجوم.
• ُ
• نحو ثلث األطفال الجرحى سوف يعانون إعاقات طويلة األمد.
• فشــلت القــوات اإلســرائيلية فــي اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة
الســكان المدنييــن وتحييدهــم عــن النــزاع.
• تســبب الهجــوم بتدميــر غيــر مســبوق للبنيــة التحتيــة وتدهــور
الوضــعاالقتصــاديفــيالقطــاع(.تدميــروأضــرارلحقــتبـــ58,000منــزل)
تعــرض قطــاع غــزة ،والــذي يُعــرف بأنــه أكثــر املناطــق كثافـ ًة للســكان فــي العالم،
لهجــوم عســكري إســرائيلي فــي الفتــرة مــا بــن  7يوليو/متــوز –  26أغســطس/آب
 2014أدى إلــى مقتــل  2,147فــرد ( 530طفــل و 489أنثــى) ،مــن ضمنهــم  144عائلــة
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فقــدت ثالثــة أفــراد أو أكثــر فــي حادثــة واحــدة ،وجــرح  10,870آخريــن ( 3,303طفــل
و 3,537أنثــى) حيــث ســيعاني ثلــث األطفــال الذيــن تعرضــوا إلصابــات متنوعــة مــن
إعاقــات طويلــة األمــد .وقُتــل خــال الفتــرة ذاتهــا  70إســرائيليا ً مــن ضمنهــم 64
جنــدي وســتة مدنيــن.
ولــم تكتفــي إســرائيل بعــدم أخــذ التدابيــر الالزمــة لتجنيــب الســكان املدنيــن
آثــار النــزاع ،بــل قامــت فــي عــدد مــن احلــاالت باســتهداف مواقــع ذات كثافــة
ســكانية عاليــة متســبب ًة فــي وقــوع أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا املدنيــن.
وتسـبب الهجوم اإلسـرائيلي على غـزة -والذي يعتبـر الثالث من نوعه خلال أقل من
سـتة أعـوام -بدمار غير مسـبوق للبنيـة التحتية أدى إلـى تردي األوضـاع االقتصادية
فـي ظـل بقاء حوالـي نصف سـكان القطاع عاطلني عـن العمل.
إلــى جانــب ذلــك ،تعــرض حوالــي  17,000هيكتــار مــن األراضــي الزراعيــة ،مبــا
فيهــا الدفيئــات الزراعيــة وأنظمــة الــري ومخــازن األعــاف ومــزارع املواشــي ألضــرار
مباشــرة وغيــر مباشــرة .وأشــار تقريــر تقييــم األضــرار األوليــة الــذي أصدرتــه
مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل فــي غــزة إلــى أن حوالــي  12%مــن اآلبــار و33,000
متــر مــن شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي تعرضــت للهــدم الكلــي أو اجلزئــي
بفعــل الهجــوم.
وتســبب الهجــوم بالتدميــر الكلــي لـــ 22مدرســة باإلضافــة إلــى تضــرر 118
مدرســة أخــرى .وفاقــم الهجــوم األزمــة التــي يواجههــا قطــاع التعليــم فــي
غــزة بشــكل كبيــر ،حيــث تأثــر حوالــي  474,000تلميــذ فــي املــدارس احلكوميــة
واخلاصــة واملــدارس التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن (األونــروا) ،و55,000
طفــل ملتحقــن فــي ريــاض األطفــال ،باإلضافــة إلــى حوالــي  30,002طالــب
جامعــي بفعــل الهجمــات املتكــررة علــى املؤسســات التعليميــة اخملتلفــة وتأجيــل
بــدء العــام الدراســي نتيجــة الســتمرار الهجــوم العســكري.
وقامــت القــوات اإلســرائيلية املســلحة باســتهداف آالف األعيــان املدنيــة والتجمعــات
الســكنية واملنشــآت الصناعيــة خــال فتــرة امتــدت لـــ  50يومـاً ،قبــل أن يتــم توقيــع
اتفــاق وقــف إطــاق النــار بــن إســرائيل والفصائل الفلســطينية املســلحة بوســاطة
مصريــة فــي  26أغســطس/آب  2014ليســود هــدوء حــذر فــي املنطقــة ،لكــن
الســلطات اإلســرائيلية أعلنــت الحقـا ً رفضهــا التعــاون مــع أي جلنــة حتقيــق ومنعــت
خبــراء دوليــن ومختصــن أممــن مــن الدخــول إلــى منطقــة النــزاع ،كان مــن بينهــم
املقــررة اخلاصــة لــأمم املتحــدة املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة ،الســيدة "رشــيدة ماجنو".
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أزمة النازحين
 5حقائق حول أزمة النازحني
• نزح أكثر من  485,000فلسـطيني خالل الهجوم العسـكري اإلسـرائيلي
على القطـاع صيف .2014
• كان هنـاك  12,000نـازح ونقـص في حوالي  71,000وحدة سـكنية نتيجة
الهجمـات السـابقة على القطـاع قبل بدء الهجـوم األخير.
• ال زال هنـاك حوالـي  10,000نـازح يعيشـون حاليـا ً فـي مـدارس تابعـة
لألونـروا.
• يعاني النازحون من أمراض جلدية ومعوية ومشاكل تسمم األطعمة.
• تقريبا ً كل نازح يعاني من القلق أو الخوف أو سوء التغذية أو الصدمة.

شنت
القـوات
اإلسـرائيلية نحـو  60,664غـارة جوا ً وبـرا ً وبحرا ً متسـببة في تدمير أكثـر من 18,000
منـزل وإحلـاق أضـرار بنحـو  40,000منـزل بحاجة إلـى إصالح ومـواد بناء غيـر متوفرة
فـي األسـواق احملليـة للقطـاع( .تقديـرات األونـروا  89,000وحـدة سـكنية)
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ونتيجـة لشـن معظـم الهجمـات علـى مناطـق ذات كثافـة سـكانية عاليـة ،فقد
نـزح أكثـر من  485,000سـاكن فـي أوج الهجوم ،وتراجـع هذا العدد بشـكل تدريجي
خلال وبعـد توقـف الهجمـات التي خلّفـت حوالـي  108,000شـخص بال مـأوى ،من
ضمنهـم نحـو  10,000يعيشـون حاليـا ً فـي مـدارس تابعـة لألونـروا بسـبب فـرض
السـلطات اإلسـرائيلية قيـود علـى دخـول مـواد البنـاء لترميـم املنـازل املتضـررة،
وعـدم قـدرة اجلـزء األكبر مـن النازحني على حتمـل تكاليـف البقاء في شـقق أو غرف
مستأجرة.
وبحسـب تقديـرات األمم املتحـدة ،فقـد كان هنـاك حوالـي  12,000نـازح وعجـز فـي
حوالـي  71,000وحـدة سـكنية نتيجـة لعمليـة "الرصـاص املصبـوب" التي شـنتها
القـوات اإلسـرائيلية علـى قطـاع غـزة عـام .2009-2008
وتفتقـر مراكـز اإليـواء عـادةً إلـى احلاجـات اإلنسـانية األساسـية مثـل اخلصوصيـة
واألمـان واالسـتقرار ،باإلضافـة إلـى حاجـات ماديـة أخـرى كالغـذاء والـدواء وميـاه
الشـرب ودورات امليـاه .لذلـك فـإن كل نـازح تقريبـا ً يعاني من سـوء التغذيـة أو القلق
أو اخلـوف أو الصدمـة نتيجـة التجـارب الصادمـة التـي تعـرض لهـا.
ويعانـي النازحـون فـي مراكـز اإليـواء مـن أمـراض جلدية ومعوية ومشـاكل تسـمم
الطعـام وتلـوث املياه ونقـص الثالجات حلفـظ الطعـام .وفاقمت األعـداد الهائلة من
النازحين األزمـة حيـث كانوا يتكدسـون في غـرف صغيرة بالـكاد تتسـع لبعضهم.
وانتشـرت األمـراض املعديـة بشـكل ملحـوظ بين النازحين فـي مراكـز اإليـواء أثناء
فتـرة الهجـوم اإلسـرائيلي ،لكـن الطواقـم الطبيـة كانت تعجـز في أغلـب األحيان
عـن تقـدمي الرعايـة الالزمـة لهـم بسـبب إعطـاء األولويـة للضحايـا واجلرحـى إلـى
جانـب نقـص الطواقـم واملعـدات الطبية.
وقامـت وزارة الصحة الفلسـطينية بإرسـال طواقم طبية لعدة مناطـق في القطاع
بهـدف تقـدمي الرعايـة الالزمـة للنازحني ،لكـن األمراض التـي أصيب بهـا معظمهم
كانـت حتتـاج ملتابعة مسـتمرة ،وهو ما كان شـبه مسـتحيل خالل فتـرة الهجوم.
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خطة إعمار غزة

فــي  12أكتوبر/تشــرين األول  2014قــام اجملتمــع الدولــي بعقــد مؤمتــر إلعــادة إعمــار
غــزة ،حيــث تعهــدت الــدول املشــاركة بتقــدمي  5.4مليــار دوالر ُخصــص حوالــي
نصفهــم إلعــادة بنــاء املبانــي املدمــرة جــراء الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى
غــزة صيــف  .2014ومت تقــدمي حوالــي  954مليــون دوالر فقــط مــن املبلــغ اإلجمالــي
حتــى تاريــخ هــذا التقريــر ،وهــو مــا يعــادل نحــو  17%فقــط مــن املبلــغ الــذي تعهد
بتقدميــه فــي مؤمتــر إعــادة اإلعمــار.
ومت عقــد املؤمتــر بعــد إنشــاء خطــة إعــادة إعمــار غــزة فــي ســبتمبر/أيلول ،2014
حيــث أعلنــت األمم املتحــدة احلاجــة إلــى بنــاء  89,000وحــدة ســكنية و 26مدرســة
باإلضافــة إلــى إصالحــات شــاملة فــي البنيــة التحتيــة .وطــرح روبــرت ســيري،
مبعــوث األمم املتحــدة فــي الشــرق األوســط ،خطــة إعــادة اإلعمــار للســماح بدخــول
مــواد البنــاء إلــى القطــاع ومراقبــة اســتخدام املــواد التــي يتــم توزيعهــا لضمــان
تنفيــذ عمليــة إعــادة اإلعمــار دون وصولهــا للفصائــل الفلســطينية املســلحة أو
اســتخدامها ألغــراض عســكرية.
وبعــد حوالــي ثالثــة شــهور مــن عقــد مؤمتــر إعــادة اإلعمــار أعلنــت األونــروا وقــف
برنامــج املســاعدات النقديــة إلصــاح البيــوت املدمــرة وإعانــات اإليجــار لالجئــن

تصوير| مجدي فتحي
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املتضرريــن فــي غــزة بســبب نقــص التمويــل .وأعــرب ســيري عــن قلقــه إزاء تعثــر
ســير عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ظــل الظــروف اإلنســانية املترديــة التــي يواجههــا
القطــاع ،وقــال "ازدادت الظــروف فــي غــزة ســوءا ً فــي ظــل ضعــف التمويــل والدعم
املــادي مــن الــدول املانحــة"
ووصفــت منظمــة أوكســفام ( )Oxfamفــي تقريرهــا اخلــاص بوضــع غــزة لشــهر
ديســمبر/كانون األول  2014الكميــة التــي دخلــت القطــاع مــن مــواد البنــاء
األساســية بـــ "قطــرة فــي احمليــط" ،فــي إشــارة إلــى أن كميــة املــواد الالزمــة إلعادة
بنــاء املبانــي املدمــرة ال تكفــي لســد حاجــة القطــاع ،حيث مت إدخــال حوالــي 52,351
طــن مــن مــواد البنــاء األساســية خــال األشــهر الثــاث األولــى التــي تلــت وقــف
إطــاق النــار ،وهــو مــا يعــادل حوالــي  4%مــن الكميــات التــي كان يتــم إدخالهــا
قبــل فــرض احلصــار علــى القطــاع.
ودخــل حوالــي  178,281طــن مــن مــواد البنــاء األساســية خــال األشــهر الثــاث
التــي ســبقت الهجــوم اإلســرائيلي علــى القطــاع فــي يوليو/متــوز  .2014وتقــ ّدر
املنظمــة الفتــرة التــي ســوف يحتاجهــا القطــاع إلعــادة اإلعمــار بثالثــة وعشــرين
عام ـا ً إذا مــا اســتمر احلــال كمــا هــو عليــه اآلن.

رسم توضيحي ( – )1كمية مواد البناء األساسية التي دخلت غزة (ما قبل احلصار – نوفمبر )2014

تولّـت حكومـة الوفـاق الوطنـي الفلسـطيني -والتي تشـكلت في شـهر سـبتمبر/
أيلـول  2014-مهمـة إدارة عمليـة إعادة اإلعمار بعـد انتهاء الهجوم اإلسـرائيلي على
القطـاع .لكـن احلكومة ،والتـي يتهمها اجملتمع الدولي "بالفشـل" ال زالـت غير قادرة
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علـى تولـي مهامهـا وحتمـل مسـؤولياتها فـي القطاع ،وهـو ما قـاد اجملتمـع الدولي
إلـى نوع مـن التردد في إرسـال التبرعـات والوفاء بالتزاماتـه جتاه خطة إعـادة اإلعمار.
فــي شــهر مــارس/آذار  ،2015قــال روبــرت ســيري "نحــن بحاجــة إلــى حكومــة قــادرة
علــى حتمــل مســؤولياتها علــى أكمــل وجــه" مؤكــدا ً علــى أن اجملتمــع الدولــي ال
ميكنــه أن يفــي بالتزاماتــه دون أن يــرى إدارة ناجحــة تتولــى مهامهــا بجديــة ،فعــدم
وجــود تنســيق وتعــاون بــن الســلطة الفلســطينية وحركــة حمــاس يُعــد ســببا ً
رئيســيا ً فــي تأخــر عمليــة إعــادة اإلعمــار .إلــى جانــب ذلــك ،فشــلَ كل مــن اجملتمــع
الدولــي وحكومــة الوفــاق الفلســطيني فــي الضغــط علــى إســرائيل للســماح
بدخــول مــواد البنــاء إلــى القطــاع ممــا فاقــم األزمــة فــي ظــل بقــاء اآلالف مــن
النازحــن دون مــأوى.
مصر تغلق المعبر واألنفاق

 5حقائق حول إغالق معبر رفح

• قامــت مصــر بإغــاق معبــر رفــح لفتــرة تقــدر بحوالــي  70%مــن الوقــت منــذ
فــرض الحصــار اإلســرائيلي علــى القطــاع.
• ال تــزال الغالبيــة العظمــى مــن ســكان القطــاع غيــر قــادرة علــى الســفر عبــر
بوابــة معبــر رفــح.
• في عام  ،2014بقي معبر رفح مغلقا ً لحوالي  66%من الوقت.
• ال يــزال معبــر رفــح مغلقـا ً منــذ بدايــة عــام  2015وحتــى تاريــخ هــذا التقريــر
(باســتثناء خمســة أيــام).
• نحــو  5%مــن ســكان القطــاع قامــوا بالتســجيل للســفر عبــر معبــر رفــح
خــال العاميــن الماضييــن دون أن يفلــح معظمهــم بالســفر.

شــهد معبــر رفــح علــى احلــدود مــع مصــر ،والــذي يعــد البوابــة الوحيــدة
لفلســطينيي القطــاع إلــى العالــم اخلارجــي ،فتــرات طويلــة مــن اإلغــاق خــال
األعــوام القليلــة املاضيــة متســببا ً فــي تفاقــم األزمــة اإلنســانية التــي يشــهدها
قطــاع غــزة منــذ بــدء احلصــار اإلســرائيلي ،حيــث ال يقتصــر تأثيــر اإلغــاق علــى
حركــة األفــراد مــن وإلــى القطــاع فحســب ،بــل ميتــد إلــى جوانــب احليــاة اليوميــة
كالتســبب فــي نقــص البضائــع األساســية واألدويــة واملســتلزمات الطبيــة والوقود
الــازم لتشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء والتــي توقفــت عــن العمــل بشــكل
كامــل عــدة مــرات خــال الفتــرة املاضيــة.
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ومنــذ أن فرضــت إســرائيل احلصــار علــى قطــاع غــزة ،قامــت مصــر بإغــاق معبــر
رفــح لفتــرة تق ـ ّدر بحوالــي  70%مــن الوقــت ،حيــث كانــت تســمح -فــي حــال مت
وحملــة التأشــيرات بالعبــور،
فتــح املعبــر -للحــاالت اخلاصــة كاملرضــى واألجانــب َ
فيمــا يتــم منــع غالبيــة املســافرين ألغــراض ثانويــة مــن العبــور.
وبلــغ متوســط عــدد األفــراد املســافرين مــن وإلــى القطــاع فــي الفتــرة مــا بــن
يونيو/حزيــران  – 2010يناير/كانــون الثانــي  2011حوالــي  19,000فــرد ،وهــو مــا ميثــل
نحــو  47%مــن إجمالــي عــدد األفــراد الذيــن مت الســماح لهــم بالســفر خــال
النصــف األول مــن عــام .2006
وبعــد أحــداث ســيناء فــي  5أغســطس/آب  ،2012أغلقــت الســلطات املصريــة
معبــر رفــح ألســباب أمنيــة ،وفرضــت قيــود مشــددة علــى حركــة األفــراد مــن وإلــى
القطــاع ،ممــا أدى إلــى هبــوط حــاد فــي عــدد املســافرين فــي ذلــك الشــهر مقارنــة
باألشــهر األخــرى.
وإلــى جانــب نشــر أعــداد كبيــرة مــن قــوات األمــن فــي ســيناء ،قامــت مصــر
بتدميــر وإغــراق مئــات األنفــاق املمتــدة علــى احلــدود املصريــة مــع القطــاع لوقــف
حركــة البضائــع واألفــراد عبرهــا.
ـن تقريــر أصــدره مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) فــي
وبـ ّ
 2013أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان قطــاع غــزة ال زالــوا غيــر قادريــن علــى
ممارســة حقهــم فــي التنقــل بحريــة مــن وإلــى القطــاع ،حيــث تُبقــي الســلطات
املصريــة معبــر رفــح مغلقـا َ لفتــرات طويلــة ،وتســمح ألعــداد قليلــة مــن احلــاالت
اإلنســانية بالعبــور فــي حــال مت فتحــه.
وأشــار التقريــر إلــى أن الوضــع اإلنســاني فــي القطــاع يتفاقــم فــي ظــل أزمــة
الوقــود التــي تتســبب فــي انقطــاع شــبه مســتمر للتيــار الكهربائــي ،ممــا يؤثــر
علــى احليــاة اليوميــة ويحــول دون تقــدمي اخلدمــات األساســية لألفــراد كالعنايــة
الطبيــة ،خاص ـ ًة وأن القيــود املشــددة التــي تفرضهــا الســلطات املصريــة جتعــل
ســفر األفــراد لتلقــي العــاج فــي مستشــفيات متخصصــة فــي اخلــارج غيــر ممكــن
فــي معظــم األحيــان.
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وفــي الفتــرة مــا بــن يوليو/متــوز – ســبتمبر/أيلول ُ ،2013ســمح ألقــل مــن 400
شــخص بالعبــور فــي كال االجتاهــن يوميـاُ ،وهــو مــا ميثــل حوالــي  29%فقــط مــن
عــدد األفــراد الذيــن مت الســماح لهــم بالعبــور يوميـا ً فــي النصــف األول مــن .2013
وقامــت مصــر خــال فتــرة الهجــوم اإلســرائيلي صيــف  2014بإغــاق معبــر رفــح
"ألســباب أمنيــة" ،حيــث مت فتحــه بشــكل جزئــي عنــد توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق
النــار فــي  26أغســطس/آب  ،2014ليتــم الســماح للجرحــى واحلــاالت اإلنســانية
مبغــادرة القطــاع .لكــن املعبــر مــا لبــث أن أغلــق بعــد حوالــي شــهرين ،مــن 25
أكتوبر/تشــرين األول –  20ديســمبر/كانون األول  ،2014ملــدة  57يــوم حيــث مت الســماح
للعالقــن فــي مصــر أو دول أخــرى بالعــودة إلــى القطــاع.
وفــي عــام  ،2014بقــي معبــر رفــح بقــي مغلق ـا ً حوالــي  66%مــن الوقــت حيــث
هبــط معــدل عبــور األفــراد مــن وإلــى األفــراد بشــكل ملحــوظ خــال العــام.
إلــى جانــب ذلــك ،ال يــزال معبــر رفــح مغلقـا ً منــذ بدايــة العــام  2015وحتــى تاريــخ
هــذا التقريــر ،حيــث أغلقتــه الســلطات املصريــة بشــكل مســتمر باســتثناء
خمســة أيــام مت فيهــا الســماح ألعــداد قليلــة مــن احلــاالت اإلنســانية وحملــة
اجلنســيات األخــرى باخلــروج .وتعتبــر هــذه الفتــرة مــن أطــول الفتــرات التــي بقــي
فيهــا املعبــر مغلق ـا ً بشــكل متواصــل منــذ عــام .2009
وبحســب التقديــرات فــإن حوالــي  90,000فــرد قامــوا بالتســجيل للخــروج مــن
القطــاع منــذ شــهر يوليو/متــوز  2013بهــدف العــاج أو حلاجــات أخــرى.
مــن جانــب آخــر ،تقــوم الســلطات املصريــة –فــي حــال مت الســماح لألفــراد بالعبــور-
باتبــاع سياســات وتضييقــات مشــددة علــى املســافرين الفلســطينيني الذيــن
يدخلــون إلــى األراضــي املصريــة بهــدف التوجــه إلــى دول أخــرى ،خاصــة الذكــور
منهــم فــي الفتــرة العمريــة مــا بــن  50-17عام ـاً ،حيــث يتــم مصــادرة جــوازات
ســفرهم مبجــرد دخولهــم إلــى األراضــي املصريــة ،ثــم يُنقلــون فــي حافــات خاصــة
مــن معبــر رفــح البــري إلــى مطــار القاهــرة مباشــرة .وهنــاك يتــم احتجازهــم
تعســفيا ً فــي "غــرف الترحيل"-وهــي غــرف صغيــرة جــدا ً بالــكاد تتســع ألعــداد
قليلــة منهــم -حلــن مجــيء موعــد رحالتهــم .ويتعرضــون خــال هــذه الفتــرة
ملعاملــة ُمهينــة وال إنســانية ،ويتــم منعهــم مــن اخلــروج مــن الغــرف حلــن موعــد
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رحالتهــم .وبعــد عــدة ســاعات ،يســترد املســافرون جــوزات ســفرهم قبــل الســماح
لهــم بالركــوب فــي الطائــرات لضمــان مغادرتهــم األراضــي املصريــة.
الشهر
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
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دفعــت سياســة إســرائيل فــي فــرض القيــود علــى التجــارة وحركــة األفــراد
مــن وإلــى قطــاع غــزة ،إلــى جانــب الهجمــات املســتمرة علــى القطــاع وتدميــر
البنــى التحتيــة ومنــع وصــول املســاعدات الدوليــة فــي معظــم األحيــان ،دفعــت
الفلســطينيني إلــى بنــاء األنفــاق علــى احلــدود مــع مصــر كبديــل عــن املعابــر التــي
تبقــى مغلقــة غالبيــة الوقــت .وتســتخدم األنفــاق عــادةً فــي إدخــال مــواد البنــاء
والوقــود واملــواد الغذائيــة والبضائــع التــي ال تتوفــر أو تتوفــر بأســعار مرتفعــة فــي
األســواق اإلســرائيلية .مــع ذلــك ،فــإن األنفــاق ال تــزال غيــر كافيــة لتوفيــر جميــع
احتياجــات الســكان فــي القطــاع.
وكان لتجــارة األنفــاق آثــار كارثيــة علــى العاملــن بهــا ،حيــث كان علــى معظمهــم
العمــل فــي أماكــن مغلقــة متامــا ً لفتــرات تصــل إلــى أكثــر مــن  12ســاعة
متواصلــة لســتة أيــام فــي األســبوع ،وبالتالــي كانــت فرصــة التعــرض لتســربات
الغــاز وانهيــار األنفــاق والقصــف اإلســرائيلي كبيــرة ،حيــث ارتفــع عــدد الضحايــا
مــن العاملــن فــي األنفــاق إلــى حوالــي  300شــخص منــذ العــام .2007
بقيــت العالقــات بــن مصــر وغــزة متأرجحــة خــال األعــوام القليلــة املاضيــة
خاصــة بعــد فــرض احلصــار وإغــاق األنفــاق واملعابــر .وبنهايــة شــهر يوليو/متــوز
 2013كانــت مصــر قــد دمــرت غالبيــة األنفــاق علــى احلــدود مــع رفــح ممــا أدى إلــى
تفاقــم أزمــة الوقــود الــذي بــات مــن الصعــب توفيــره بكميــات كافيــة.
وفــي الثلــث األخيــر مــن عــام  ،2014قــررت مصــر إنشــاء منطقــة عازلــة علــى
اجلانــب املصــري مــن رفــح ممتــدا ً علــى احلــدود مــع غــزة بعــد تزايــد أعــداد الهجمــات
ضــد اجليــش وأفــراد الشــرطة املصريــة فــي ســيناء ،حيــث أعلنــت حالــة الطــوارئ
وبــدأت بتنفيــذ مشــروع إنشــاء املنطقــة العازلــة والتــي متتــد علــى عمــق 1000
متــر وطــول  13.5كيلــو متــر ( 8.5ميــل) .إلــى جانــب ذلــك ،مت فــرض قيــود مشــددة
علــى املعابــر وتفاقمــت األزمــة اإلنســانية فــي ظــل انقطــاع الغــذاء والوقــود.
ودخــل اقتصــاد غــزة فــي حالــة ركــود بعــد إغــاق األنفــاق التــي كانــت تعتبــر
املصــدر الرئيســي للتجــارة فــي القطــاع بعــد فــرض احلصــار .وقــلّ العــرض فــي
أســواق املنتجــات الغذائيــة والســلع الرئيســية ،ممــا تســبب فــي ارتفــاع األســعار
بشــكل كبيــر وعــدم قــدرة غالبيــة ســكان القطــاع علــى توفيــر االحتياجــات
األساســية.
وتســبب إغــاق األنفــاق بتوقــف دخــول املعــدات الطبيــة واألدويــة واملســتلزمات
الصحيــة باإلضافــة إلــى مــواد البنــاء األساســية التــي يحتاجهــا القطــاع إلصــاح
أو إعــادة بنــاء املبانــي التــي مت تدميرهــا خــال الهجمــات اإلســرائيلية الثــاث.
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مــن جانــب آخــر ،تضطــر محطــات معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي إليقــاف
خدماتهــا أحيان ـا ُ بســبب نقــص الوقــود الــازم لتشــغيل مضخاتهــا ،ممــا يعنــي
تراكــم ميــاه الصــرف الصحــي وحــدوث كارثــة بيئيــة وتلــوث خطيــر علــى طــول
الشــريط الســاحلي للقطــاع.
انهيار االقتصاد

 10حقائق حول وضع االقتصاد في غزة

• دخــل اقتصــاد غــزة فــي حالــة ركــود قبــل بــدء الهجــوم اإلســرائيلي علــى
القطــاع صيــف .2014
• واجــه االقتصــاد تدهــورا ً أدى إلــى انخفــاض فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
بنحــو  28.4%مــن الربــع الثانــي إلــى الربــع الثالــث مــن عــام .2014
• تبقــى إنتاجيــة العمــل فــي قطــاع غــزة أقــل منهــا بشــكل ملحــوظ فــي
الضفــة الغربيــة.
• حوالي  80%من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية.
• معــدل األشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــي قطــاع غــزة أكثــر
بمرتيــن ونصــف فــي الضفــة الغربيــة.
• فقــد أكثــر مــن  80,000شــخص يعيلــون حوالــي نصــف مليــون فــرد أعمالهــم
منــذ عــام .2007
• وصل معدل البطالة إلى حوالي  43%في الربع األول من عام .2015
• تســببت القيــود اإلســرائيلية بتوقــف حوالــي  90%مــن مشــاريع البنــى
التحتيــة فــي القطــاع.
• تؤثــر أزمــة الوقــود علــى االقتصــاد بشــكل كبيــر مؤديــة إلــى نمــو اقتصــادي
غيــر ثابــت.
• تســبب الهجــوم اإلســرائيلي األخيــر علــى غــزة بالتدميــر الكلــي أو الجزئــي لـــ
 936شــركة.

بينمــا كانــت القيــود اإلســرائيلية علــى القطــاع تعيــق التجــارة والنمــو االقتصادي،
فــإن الثــاث هجمــات التــي شــنتها إســرائيل مــا بــن  2014-2008تســببت فــي
شــلّ االقتصــاد متام ـا ً وتدميــر البنيــة التحتيــة للقطــاع الســاحلي.
وشــهد االقتصــاد فــي غــزة هبوط ـا ً ملحوظ ـا ً خــال العقــد األخيــر متســببا ً فــي
اعتمــاد حوالــي  80%مــن ســكان القطــاع علــى املســاعدات الدوليــة .إلــى جانــب
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ذلــك ،فقــد تراجــع النمــو االقتصــادي عقــب الهجــوم األخيــر علــى القطــاع حلوالــي
ســبع ســنوات إلــى الــوراء حســب البنــك الدولــي.
وتأثــرت املؤسســات والشــركات الصغيــرة والكبيــرة بشــكل كبيــر خــال هجــوم
صيــف  ،2014والــذي تســبب بالتدميــر الكلــي أو اجلزئــي لـــ  936منشــأة.
إلـى جانـب ذلـك ،فقـد تسـببت أزمـة الكهربـاء الناجتـة عـن نقـص الوقـود بوقـف
أو إعاقـة تقـدمي اخلدمـات األساسـية لسـكان القطـاع كامليـاه والصـرف الصحـي
والتعليـم والصحـة .ويعجـز معظم مالكـي الشـركات الصغيرة عن توفيـر مولدات
كاف لتشـغيل اآلالت خلال فتـرات انقطـاع التيـار الكهربائـي ،ممـا
كهربائيـة ووقـود ٍ
يدفـع البعـض منهـم إلـى إغلاق الشـركات أو إيقـاف املشـاريع بسـبب اخلسـارات
التـي يتكبدهـا معظمهـم ،مـا تسـبب فـي دخول قطـاع غزة فـي حالة من الشـلل
االقتصـادي الـذي نـال القطاع اخلـاص النصيب األكبر منـه ،خاصة بعد اخلسـائر التي
تكبدهـا خلال وبعـد الهجوم األخيـر ،والقيـود التي يواجههـا على حركـة الصادرات
والـواردات وحركـة رجـال األعمـال علـى املعابر.
وانخفضــت نســبة مســاهمة القطــاع اخلــاص خــال األعــوام القليلــة املاضيــة،
حيــث أنهــا ال تتجــاوز حاليـا ً الـــ 5%مقارنـ ًة بـــ 25%كانــت تســاهم بهــا قبــل فرض
احلصــار وانــدالع الهجمــات الثــاث خــال الســتة أعــوام املاضيــة حســب جمعيــة
رجــال األعمــال فــي غــزة .ويعانــي العاملــون فــي القطــاع الصناعــي مــن حالــة
شــلل تــام فــي أداء املهــام ،خاصــ ًة وأنهــم لــم يتلقــوا تعويضــات عــن اخلســائر
التــي تكبدوهــا خــال الهجــوم اإلســرائيلي والتــي تقــدر بحوالــي  200مليــون دوالر.
وفقــد حوالــي  7,000مــن أصــل  45,000عامــل وظائفهــم فــي القطــاع الصناعــي
جــراء تدميــر املنشــآت التــي كانــوا يعملــون بهــا.
ونتيجـة للقيـود واملعيقات التـي يواجهها القطاع االقتصادي ،فإن معظم الشـركات
تبقـى عاجـزة عـن االسـتثمار فـي السـلع الرأسـمالية فـي ظـل خسـارة األسـواق
الرئيسـية كإسـرائيل والضفـة الغربيـة ،ممـا أدى إلـى بقـاء إنتاجيـة العمـل في غزة
أدنـى منهـا فـي الضفـة الغربية بشـكل ملحـوظ .وفي عامـي  2013و ،2014شـهد
سـوق العمـل فـي غـزة اضطرابـات فاقـت تلك التـي حدثـت طـوال األعـوام املاضية
منـذ  2001عندمـا ُمنـع سـكان القطـاع من العمـل في إسـرائيل.
وأظهـر تقريـر للبنـك الدولي رصـد حالـة االقتصاد الفلسـطيني في سـبتمبر/أيلول
 2014أن تدهـور احلالـة االقتصادية اسـتمر في عـام  2014حيث وصل متوسـط النمو
السـنوي ( )-1خلال الربـع األول مـن العام .وأشـار التقرير إلى أن االقتصـاد الغزي دخل
17

فـي حالـة ركـود قبـل الهجـوم اإلسـرائيلي األخير علـى القطـاع بعد فترة شـهدت
تشـديدا ً للقيـود وتدميرا ً لألنفـاق وإغالقا ً ملعابـر القطاع.
ودخــل االقتصــاد الغــزي فــي حالــة تدهــور أدت إلــى تقلــص فــي حجــم النــاجت احمللــي
اإلجمالــي بحوالــي ( 28.4%مــن  480.9مليــون إلــى  344.2مليــون) مــن الربــع الثانــي
وحتــى الربــع الثالــث مــن عــام  ،2014وهــي الفتــرة التــي نفــذت فيهــا إســرائيل
العمليــة العســكرية علــى القطــاع .وأثــر ذلــك بشــكل أساســي علــى قطاعــي
الزراعــة ( )-74.8%واإلعمــار ( ،)-75.2%حســب تقريــر وضــع غــزة ( )82الــذي أصدرتــه
األونــروا فــي شــهر مــارس/آذار .2015
إلــى جانــب ذلــك ،متنــع إســرائيل دخــول معظــم املــواد اخلــام إلــى قطــاع غــزة أو
تفــرض قيــودا ً مشــددة عنــد الســماح بدخــول كميــات قليلــة منهــا ،وأدى ذلــك
إلــى إيقــاف حوالــي  90%مــن مشــاريع البنــى التحتيــة فــي القطــاع وفقْ ــد نحــو
 80,000موظــف يعيلــون حوالــي نصــف مليــون فــرد وظائفهــم منــذ عــام .2007
وباســتمرار القيــود اإلســرائيلية واملصريــة علــى حركــة البضائــع واألفــراد مــن
وإلــى القطــاع وفــرض احلصــار علــى شــتى جوانــب احليــاة اليوميــة ،فــإن القطــاع
سيســتمر فــي مواجهــة حالــة شــلل اقتصــادي ،خاصـ ًة وأن إســرائيل تقــوم أيضـا ً
بفــرض قيــود مشــددة علــى قطاعــي الزراعــة والصيــد ،ومتنــع املزارعــن والصياديــن
مــن ممارســة أعمالهــم بشــكل طبيعــي ،ممــا يــؤدي إلــى تراجــع النمــو االقتصــادي
واألمــن الغذائــي وارتفــاع مســتوى البطالــة واالعتمــاد علــى املســاعدات الدوليــة.
قامــت إســرائيل فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي  2015بفــرض عقوبــات اقتصاديــة
علــى الســلطة الفلســطينية عــن طريــق جتميــد حتويــل أمــوال العائــد الشــهري
مــن الضرائــب والتــي تقــدر بنحــو  127مليــون دوالر ردا ً علــى طلبهــا االنضمــام إلــى
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،وهــو مــا فاقــم األزمــة املاليــة بعــد جتريــد الســلطة
الفلســطينية مــن حوالــي ثلثــي ميزانيتهــا –باســتثناء املســاعدات الدوليــة -حيــث
توقفــت عــن دفــع رواتــب نحــو  180,000موظــف ،مــن ضمنهــم  70,000يعيشــون
فــي قطــاع غــزة( .الحقـا ً فــي أبريــل أفرجــت إســرائيل عــن مبالــغ املقاصــة احملتجزة)
وتشــهد نســبة البطالــة أيضــا ً ارتفاعــا ً غيــر مســبوق حيــث بلغــت نحــو 43%
فــي الربــع األول مــن عــام  ،2015وهــي نســبة مرتفعــة باملقارنــة مــع نحــو  17%فــي
الضفــة الغربيــة ،إلــى جانــب ذلــك ،فقــد ارتفــع معــدل األشــخاص الذين يعيشــون
حتــت خــط الفقــر فــي قطــاع غــزة إلــى نحــو  ،39%وهــو مــا يعــد مرتفع ـا ً جــدا ً
باملقارنــة مــع الضفــة الغربيــة ،حيــث يبقــى معــدل األشــخاص الذيــن يعيشــون
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حتــت خــط الفقــر فــي قطــاع غــزة أعلــى منــه مبرتــن ونصــف فــي الضفــة الغربية.
وارتفــع معــدل الفقــر بشــكل غيــر مســبوق بعــد فــرض احلصــار علــى غــزة خــال
عامــي  2006و ،2007حيــث صعــدت نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون حتــت خــط
الفقــر نحــو  20درجــة نتيجــة القيــود التــي فرضتهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى
القطــاع.
تسع سنوات من الحصار الخانق

قبــل فــرض إســرائيل حلصــار كامــل علــى قطــاع غــزة عــام  ،2006كان تنقــل األفــراد
والبضائــع مــن وإلــى القطــاع يتــم عبــر ســتة معابــر؛ وهــي إيــرز ،وكارنــي ،وناحــل
عــوز ،وكــرم أبــو ســالم ،وصوفــا علــى احلــدود مــع إســرائيل ،باإلضافــة إلــى معبــر
رفــح علــى احلــدود مــع مصــر.
كان متوســط عــدد شــاحنات التصديــر التــي تغــادر القطــاع يوميـا ً قبــل عــام 2007
نحــو  70شــاحنة ،باإلضافــة إلــى دخــول نحــو  583شــاحنة محملــة باملســتلزمات
واحلاجــات اإلنســانية يوميـاً .وكان يتــم إدخــال معظــم البضائــع عبر معبــر "كارني"
فــي شــمال شــرق قطــاع غــزة ،فيمــا كان معبــر "ناحــل عــوز شــرق مدينــة غــزة
اخلــط الرئيســي لدخــول الوقــود الــازم لتشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء.
ومت إغــاق معبــر "كارنــي" عــام  2007ومعبــر صوفا فــي شــهر ســبتمبر/أيلول ،2008
حيــث تدخــل معظــم البضائــع إلــى القطــاع حاليـا ً عبــر معبــر "كــرم أبــو ســالم"
والــذي يعمــل بشــكل جزئــي فقــط.
خــال العامــن الذيــن تليــا فــرض احلصــار عــام  ،2007كان متوســط عدد الشــاحنات
التــي دخلــت إلــى القطــاع نحــو  112شــاحنة يومي ـاً ،وهــو مــا ميثــل نحــو ُخمــس
عــدد الشــاحنات التــي كان يُســمح بدخولهــا قبــل فــرض احلصــار.
ومت بعــد ذلــك منــع تصديــر البضائــع خــارج القطــاع باســتثناء عــدد قليــل منهــا.
أمــا معبــر "إيــرز" ،والــذي مت جتهيــزه الســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن املســافرين يوميـاً،
فيتعامــل فقــط مــع أعــداد قليلــة مــن األجانــب العاملــن فــي مؤسســات إغاثيــة
دوليــة أو الصحفيــن ،باإلضافــة إلــى عــدد قليــل مــن الفلســطينيني الذين يُســمح
لهــم مبغــادرة القطــاع ألســباب إنســانية كالعــاج أو للدراســة فــي اخلــارج.
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تقضــي اتفاقيــة أوســلو التــي وقــع عليهــا كل مــن منظمــة التحرير الفلســطينية
وإســرائيل عــام  1994بالســماح للفلســطينيني باإلبحــار حتــى مســافة  20ميــل
بحــري (نحــو  37كيلــو متــر) مقابــل شــواطئ قطــاع غــزة .مــع ذلــك ،فإنــه دائم ـا ً
مــا يتــم منــع الفلســطينيني مــن الوصــول لتلــك املســافة وإرجاعهــم ملســافات
تقــل عــن  12ميــل بحــري.
وفــي عــام ُ ،2002ســمح للفلســطينيني فــي القطــاع اإلبحــار حتــى مســافة 12
ميــل بحــري قبــل أن يتــم تقليــص هــذه املســافة إلــى  10أميــال بحريــة عــام ،2006
قبــل فتــرة بســيطة مــن تولــي حركــة حمــاس احلكــم فــي غــزة .وفــي أكتوبــر/
تشــرين األول  ،2006مت تقليــص املســافة مــرة ثانيــة إلــى ســتة أميــال بحريــة ومــرة
ثالثــة إلــى أميــال بحريــة عــام  2009بعــد عمليــة "الرصــاص املصبــوب" .وعــام
ُ 2012ســمح للفلســطينيني باإلبحــار حتــى مســافة  4-3أميــال بعــد عمليــة
"عامــود الســحاب" ،وهــي مســافة كان مــن املفتــرض زيادتهــا بشــكل تدريجــي
حتــى  6أميــال بحريــة ثــم  12ميــل بحــري بعــد توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار
عقــب عمليــة "اجلــرف الصامــد" صيــف .2014
وقامــت إســرائيل بخــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي حوالــي  752حادثــة إطــاق
نــار باجتــاه الصياديــن ومراكــب الصيــد وشــواطئ قطــاع غــزة خــال الفتــرة مــا بــن
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ونتيجــة للقيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى قطــاع الصيــد ،فقــد انخفــض
متوســط الثــروة الســمكية مــن  3,650طــن متــري عــام  1999إلــى  1,938طــن
متــري عــام  ،2012وهــو مــا يعنــي أن القيــود اإلســرائيلية تتســبب فــي خســارة
نحــو  47%مــن الثــروة الســمكية ســنوياً.
وانخفــض عــدد الصياديــن املســجلني فــي قطــاع غــزة مــن  10,000إلــى  3,500صياد
فــي الفتــرة مــا بــن  ،2013-2000حيــث يعتمــد نحــو  95%منهــم علــى املســاعدات
الدولية ،حســب "أوتشــا".
منطقة إسرائيل العازلة تعيق عمل المزارعين

فرضـت إسـرائيل منطقـة عازلـة متتـد بعمق ثالثـة كيلو متـرات داخل أراضـي قطاع
غـزة مقتطعـ ًة نحـو  %53من األراضـي الزراعيـة لدوافع أمنيـة ،وهو ما دفـع املزارعني
إلـى جتنـب تلك املناطـق حيث يبقى االسـتثمار فيها شـبه مسـتحيل فـي ظل منع
إسـرائيل وصولهـم لهـا بعدة طـرق كاسـتخدام الرصـاص احلـي واالعتقـال وجتريف
األراضي وتدمير املمتلكات.
وتكبـــد ا ملز ا ر عـــو ن
خـــال العقـــد املاضي
خســـائر فادحـــة أثرت
بشـــكل أساســـي
علـــى مصـــادر رزقهم
وتوفيـــر احتياجاتهـــم
ا أل سا ســـية  .و متثلت
خســـائرهم في تدمير
البيوت البالســـتيكية
و جتر يـــف ا أل ر ا ضـــي
و قلع ا أل شـــجا ر
و نفـــو ق ا ملو ا شـــي .
نتيجـة لذلـك فـإن نحـو  %98مـن العائلات فـي غـزة تواجـه صعوبـات فـي توفيـر
احتياجاتها األساسـية ،حسـب تقرير مشـترك أصـدره كل من البنـك الدولي واالحتاد
األوروبـي واألمم املتحـدة واحلكومـة الفلسـطينية فـي الربـع األول مـن عـام .5102
وكبـدت القيـود اإلسـرائيلية التـي تفرضهـا علـى القطـاع الزراعـي وعلـى حركـة
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املزارعين االقتصـاد احمللـي خسـائر تقـدر بــ  06مليـون دوالر خلال عـام .4102
إلـى جانـب ذلـك ،فقـد كان علـى املزارعين أن يهجـروا أراضيهـم لفترة امتـدت نحو
شـهرين خلال الهجـوم اإلسـرائيلي األخيـر علـى القطـاع ،ممـا تسـبب فـي خسـائر
ماديـة فادحـة لنحـو  000,71هكتـار مـن األراضـي الزراعيـة.
ونتيجـة النخفـاض كميـات الـواردات وقلـة العـرض ارتفعت األسـعار بشـكل كبير
وواجهـت أعـداد كبيـرة مـن عائلات القطـاع صعوبـات فـي توفيـر األمـن الغذائـي
ألفرادهـا فـي ظـل عـدم قدرتهـا علـى مجـاراة ارتفـاع أسـعار السـلع.
الرعاية الصحية

 6حقائق حول الوضع الصحي في قطاع غزة

• فــي نهايــة شــهر يوليو/تمــوز  ،2013كان نحــو  128( 27%نــوع) مــن األدويــة قــد
انعدمــت تمام ـا ً فــي قطــاع غــزة.
• خــال هجــوم صيــف  ،2014عملــت مستشــفيات القطــاع بحوالــي 40%
فقــط مــن إمكانياتهــا.
• غالبيــة المرضــى ال يتلقــون العــاج المناســب بســبب الحصــار وقلــة
اإلمكانيــات.
• ارتفعــت الحــاالت المســجلة لمرضــى الســرطان بعــد الهجــوم األخيــر علــى
القطــاع ،حيــث وصلــت إلــى  73.1لــكل  100,000حالــة.
• غالبــا ً مــا يتــم ابتــزاز المرضــى الذيــن يتــم تحويلهــم للخــارج عبــر معبــر
إيــرز ،حيــث تســتغل إســرائيل وجودهــم للحصــول علــى معلومــات أمنيــة.
• نســبة وفيــات األطفــال فــي قطــاع غــزة أعلــى منهــا بشــكل ملحــوظ فــي
الضفــة الغربيــة.

يبقـى القطـاع الصحـي علـى حافـة االنهيـار نتيجـ ًة للقيـود اإلسـرائيلية التـي
فرضـت علـى كل مـن دخـول األدويـة واملسـتلزمات الطبيـة ،وخـروج املرضـى للعالج
فـي مستشـفيات خـارج قطـاع غـزة.
وتسـبب كل مـن القيـود اإلسـرائيلية واالنقسـام السياسـي بين الضفـة الغربيـة
وقطـاع غـزة بتفاقم األزمـة التي كان ميـر بها القطـاع الصحي خالل العقـد املاضي؛
حيـث تعانـي مستشـفيات القطاع من نقـص حاد فـي األدوية واملسـتلزمات الطبية
وانقطـاع التيـار الكهربائـي إلـى جانـب نقـص الوقـود اللازم لتشـغيل املولـدات
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الكهربائيـة كبديـل عـن محطـة توليد الكهربـاء التي تتوقـف عن العمـل كليا ً عدة
مـرات خلال العام.
ويعانـي القطـاع الصحـي مـن أزمـات أخـرى تتمثـل فـي نقـص الكـوادر الطبيـة
املتخصصـة ومنـع معظمهـا مـن السـفر مـن وإلـى القطـاع.
ويتـم حتويل أكثـر من  1,000مريض شـهريا ً للعالج في مستشـفيات خـارج القطاع،
لكـن غالبـا ً مـا يتـم رفـض أو تسـويف سـفر معظمهـم إلـى القـدس الشـرقية أو
الضفـة الغربية أو إسـرائيل أو األردن.
وفـي نهايـة شـهر يوليو/متـوز  ،2013كان نحـو  128( 27%صنـف) مـن األدويـة قـد
انعدمـت بالكامـل فـي مسـتودع أدوية غـزة املركزي ،كمـا كان نحـو  68( 16%صنف)
مـن األدويـة األساسـية قد شـارفت على النفـاذ حيث كانـت تكفي لفترة شـهر إلى
ثالثـة أشـهر فقط.
وكان لعمليـة " اجلـرف الصامـد" التي شـنتها إسـرائيل علـى القطـاع صيف 2014
آثـار كارثيـة علـى القطـاع الصحي ،حيـث عملت املستشـفيات خالل فتـرة الهجوم
بنحـو  40%مـن إمكانياتهـا فقـط وعجـزت عـن اسـتيعاب األعـداد الهائلـة مـن
الضحايـا واجلرحـى نتيجـة لنقص املعـدات الطبيـة واألسـرّة واألدوية وعـدم جاهزية
أقسـام الطـوارئ وغـرف العمليـات .إلى جانـب ذلك ،فقـد عانت املستشـفيات خالل
فتـرة اخلمسين يومـا ً مـن نقـص الكـوادر الطبيـة نتيجـة عجـز أعـداد كبيـرة مـن
األطبـاء واملمرضين عن التنقل والوصول إلى املستشـفيات بسـبب اشـتداد القصف
وتكثيـف الهجمـات .كمـا واجهت طواقـم الطوارئ واإلسـعاف مخاطـر كبيرة خالل
فتـرة الهجـوم؛ حيـث مت اسـتهداف  36سـيارة إسـعاف ومقتـل  23فرد مـن طواقمه
باإلضافـة إلـى جـرح  85آخريـن أثنـاء أدائهـم ملهامهم خلال الهجوم.
ووصلـت العديـد مـن اجلثـث إلـى مستشـفيات القطـاع مقطعـة إلى أشلاء حيث
كانـت الهجمات تتسـبب فـي انفصال أجـزاء كاملة من أجسـاد الضحايـا باإلضافة
إلـى وهي مـا تعتبـر ظروفا ً غيـر عادية.
وأفـادت مجموعـة مـن األطبـاء الذيـن قابلهـم املرصـد األورومتوسـطي فـي
مستشـفيات غـزة -ال سـيما مستشـفى الشـفاء -أنهم الحظـوا جروحـا ً "خطيرة
بشـكل غيـر طبيعـي" ،وأفادوا بأنهـم تعاملوا مـع العديد مـن اجلرحى الذيـن وصلوا
بسـيقان مقطوعـة وقـد بـدت عليهـا عالمـات احلـرارة الشـديدة عنـد نقطـة البتر
ولكـن دون وجـود آثار شـظايا .وأفـاد األطبـاء أنهم الحظوا آثـار حـروق عمیقة وصلت
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فـي بعـض احلـاالت إلـى العظـم ،فضلا عن تلـك األنسـجة ،مما يتسـبب فـي حدوث
نـزف دمـوي كبیـر في العضـو املصـاب .وفي ضوء اسـتقراء هـذه املظاهـر والعالمات،
وبالعـودة إلـى اخملتصني ومراجعة السـجالت الطبيـة للحربني السـابقتني ،يُعتقد بأن
هنـاك احتماليـة كبيرة بـأن القوات املسـلحة اإلسـرائيلية قد اسـتخدمت ما يعرف
بــ "القذائـف املسـمارية" وقذائـف "الـدامي" ،ذلـك أن اآلثـار الناجمـة تتطابـق مع ما
حتدثـه هـذه األسـلحة من آثـار فـي أجسـاد املصابني.
إلـى جانـب ذلك ،فقـد تضاعف معدل وفيـات األطفـال حديثي الوالدة خلال الهجوم
األخيـر ،حيـث بلغ ما نسـبته  14.1%مقارنة باألشـهر السـابقة التي لم تتعد نسـبة
وفيـات حديثـي الوالدة فيهـا 7.1%؛ نتيجة إصابـة األمهات واألجنـة بإصابات مختلفة
تنوعـت مـا بني إصابات مباشـرة في أماكن متفرقة من اجلسـم ،واستنشـاق الغازات،
باإلضافـة إلـى نقـص األدويـة واملعـدات الطبيـة الالزمـة التي تعـذر دخولها بسـبب
الهجـوم واحلصار املفروض علـى القطاع.
وارتفعـت نسـبة احلـاالت املسـجلة ملرضـى السـرطان فـي القطـاع بعـد الهجـوم
األخيـر ،حيـث بلغـت نحـو  73.1حالـة لـكل  100,000فـرد ،وهـو مـا يُعتقد بأنـه ناجت
عن اسـتخدام إسـرائيل ألسـلحة كيماويـة ضد مناطـق ذات كثافة سـكانية عالية.
ويعانـي معظـم مرضـي القطـاع من عـدم تلقـي العناية الطبية املناسـبة بسـبب
قلـة اإلمكانيـات وانحدار املسـتوى الطبـي ،لذلك تقـوم وزارة الصحة الفلسـطينية
بتحويـل العديـد مـن املرضـى إلـى العالج فـي مستشـفيات خـارج القطـاع إما عبر
معبر إيـرز أو معبـر رفح.
وغالبـا ً مـا يتـم ابتـزاز املرضى وخاصـ ًة الذكور منهم ما بين  45-18عامـاً؛ حيث تقوم
السـلطات اإلسـرائيلية باسـتجوابهم وإرغامهم على تقدمي معلومـات أمنية تتعلق
بالفصائـل الفلسـطينية املسـلحة حتى يتم السـماح لهم باملرور عبـر معبر إيرز.
القيود المصرية تفاقم أزمة القطاع الصحي

نتيجــة للقيــود التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى القطــاع ،فــإن النظام
الصحــي يبقــى محــدودا ً جــدا ً وبالــكاد يســتطيع تقدمي اخلدمــات األساســية لألعداد
املتزايــدة مــن املرضــى فــي القطــاع ،لذلــك فإنــه غالبـا ً مــا يتــم حتويــل العديــد مــن
املرضــى للعــاج فــي مصــر .ولكــن مــع بقــاء معبــر رفــح مغلق ـا ً معظــم الوقــت
يُضطــر املرضــى إلــى تأجيــل أو حتــى إلغــاء حتويالتهــم للخــارج .وعلــى الرغــم مــن
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إعطــاء مرضــى الســرطان واحلــاالت الطارئــة األولويــة فــي العبــور ،فــإن مرورهــم
يُح ـدَّد دوم ـا ً بالســاعات القليلــة التــي يتــم فيهــا فتــح املعبــر ممــا يــؤدي النتظــار
بعضهــم لســاعات طويلــة علــى بوابــة املعبــر .نتيجــة لذلــك ،فــإن وزارة الصحــة
الفلســطينية تطلــب مــن املرضــى جتديــد طلبــات العــاج باخلــارج بشــكل دوري
حتــى يتــم إعطــاء األولويــة للحــاالت احلرجــة ،وغالب ـا ً مــا يتوقــف مئــات املرضــى
امللحــة للســفر والعــاج.
عــن إعــادة التســجيل بالرغــم مــن حاجتهــم
ّ
وتوفــي العشــرات مــن املرضــى نتيجــة انتهــاك حقوقهــم فــي احلصــول علــى
الرعايــة الطبيــة منــذ عــام  2007وفــق معلومــات وزارة الصحــة الفلســطينية
ومراكــز حقوقيــة أخــرى.
وتعتمــد وزارة الصحــة الفلســطينية علــى معبــر رفــح فــي وصــول حوالــي ربــع
كميــات الــدواء التــي يتــم اســتيرادها أو اســتقبالها كدعــم مــن دول أخــرى ،لكــن
ببقــاء املعبــر مغلــق تضطــر مستشــفيات القطــاع إلــى تقليــص اســتهالك
العديــد مــن األدويــة واملســتلزمات الطبيــة وإجــراء فحوصــات األشــعة الســينية
( )X-rayحيــث يقتصــر اســتخدامهم علــى حــاالت الطــوارئ فــي معظــم األحيــان.
إلــى جانــب ذلــك ،يتــم أحيان ـا ً تأجيــل إجــراء بعــض العمليــات اجلراحيــة العاجلــة
نتيج ـ ًة لعــدم توفــر املعــدات الالزمــة.
أزمة الالجئين :األونروا تعجز عن توفير الحاجات األساسية

تقــدم وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن (األونــروا) برامــج مســاعدة تتمثــل فــي
توفيــر تقــدم وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن (األونــروا) برامــج مســاعدة تتمثــل
فــي توفيــر الغــذاء والدعــم املــادي ألكثــر مــن مليــون الجــئ فــي قطــاع غــزة ،لكنها
مــع ذلــك ال زالــت عاجــزة عــن توفيــر األمــن الغذائــي لغالبيتهــم.
وقامـت األونـروا عـام  2012بإجراء مسـح تبين من خاللـه أن  57%من أهالـي غزة وهو
مـا يقـارب  1.04مليـون فـرد يعانـون مـن انعـدام األمـن الغذائـي .ويعانـي كل الجـئ
تقريبـا ً مـن نقـص الغـذاء أو امليـاه أو الكهربـاء أو الرعايـة الصحيـة أو التعليـم أو
املـأوى ،إلـى جانب شـعور الالجئين بانعـدام األمـان واخلوف والقلـق املسـتمرين جراء
الهجمـات املتكـررة واحلصـار اخلانـق الـذي يشـهده القطاع منذ تسـع سـنوات.
إلــى جانــب ذلــك ،فــإن أعــداد الالجئــن تــزداد بشــكل ملحــوظ كل عــام لتفاقــم
األزمــة التــي باتــت تواجههــا األونــروا خــال العقــد املاضــي .وكان عــدد الالجئــن
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عــام  2000نحــو  800,000الجــئ موزعــن فــي جميــع أنحــاء القطــاع ،واســتمر هــذا
العــدد فــي االزديــاد حتــى بلــغ  1.2مليــون الجــئ عــام  ،2013ومــن املتوقــع أن يصــل
إلــى  1.6مليــون بحلــول عــام .2020
وفــي ظــل االزديــاد املســتمر ألعــداد ومتطلبــات الالجئــن فــي القطــاع ،تبقــى
مســاعدات األونــروا محــدودة الوصــول لغالبيتهــم ،حيــث ارتفــع عــدد الالجئــن
احملتاجــن إلــى  800,000الجــئ خــال الســنوات القليلــة املاضيــة نتيجــة للحصــار
ولصعوبــة توفيــر األمــن الغذائــي واحلاجــات األساســية لهــم.
ويعانـي حاليـا ً نحـو  70%مـن سـكان قطـاع غزة مـن انعدام أو سـوء األمـن الغذائي،
حيـث كان حوالـي  70%منهـم يعتمـدون علـى املسـاعدات الغذائيـة قبـل الهجـوم
األخيـر صيـف  ،2014لكن هذه املسـاعدات ما لبثـت إال أن انخفضـت أو انعدمت بعد
الهجـوم ليصبـح معظمهم عاجزيـن عن توفيـر االحتياجات األساسـية.
وكان للحصــار أثــر كبيــر علــى تدهــور احلالــة اإلنســانية لالجئــن فــي القطــاع،
حيــث تســبب فــي شــل االقتصــاد وانهيــار القطــاع اخلــاص وازديــاد معــدالت
البطالــة بــن الالجئــن ،وهــو مــا يدفعهــم لطلــب مســاعدات غذائيــة وماديــة
وفــرص عمــل تفــوق مــا تســتطيع األونــروا تقدميــه.
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وبعــد الهجــوم اإلســرائيلي األخيــر علــى القطــاع ،أعلنــت األونــروا تقليــص عــدد
املســتفيدين مــن برامــج املســاعدات الغذائيــة واملســاعدات األخــرى التــي تقدمهــا
بســبب عجــز فــي ميزانيتهــا بلــغ  ،65%حيــث اســتثنت الوكالــة نحــو 43,000
عائلــة مــن قوائــم املتلقــن للمســاعدات الغذائيــة .إلــى جانــب ذلــك ،أعلنــت
الوكالــة تقليص ـا ً فــي برنامــج املســاعدات املاديــة والــذي كان يقــدم نحــو  40دوالر
أمريكــي لـــ  21,000عائلــة مــن الالجئــن.
وقالــت وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن فــي يناير/كانــون الثانــي مــن عــام 2015
أنهــا قدمــت أكثــر مــن  7مليــون دوالر لـــ  66,000عائلة مــن الالجئني الفلســطينيني
مــن أجــل إصــاح بيوتهــم أو إيجــاد أماكــن بديلــة ومؤقتــة للســكن .وفــي نفــس
الشــهر ،توفــي أربعــة فلســطينيني ،مــن بينهــم ثالثــة أطفــال ،بســبب عــدم حتمــل
أجســادهم للبــرد القــارس خــال عاصفــة ضربــت القطــاع وتســببت فــي انخفــاض
حــاد فــي درجــات احلــرارة وفيضانــات شــديدة مليــاه األمطــار دمــرت الكرافانــات
التــي قدمتهــا األونــروا لعائــات الالجئــن الذيــن تدمــرت بيوتهــم جــراء الهجــوم
اإلســرائيلي صيــف .2014
وقــال املبعــوث العــام لألونــروا "بيــري كراهنبــول" خــال مؤمتــر عقــده مــع جلنــة االحتاد
االوروبــي للشــؤون اخلارجيــة أن الــدول األعضــاء فــي االحتــاد االوربــي قــد قلصــوا مــن
مســاعداتهم اإلنســانية املقدمــة للفلســطينيني مــن خــال األونــروا ،ممــا دفعهــا إلى
التوقــف عــن اســتكمال برنامــج املســاعدات املاديــة واملســاعدات املقدمــة لتوفيــر
مســاكن بديلــة لالجئــن فــي قطــاع غــزة.
إلــى جانــب ذلــك ،قامــت األونــروا بإخبــار العديــد مــن الالجئــن املتضرريــن خــال
الهجــوم اإلســرائيلي األخيــر بعــدم قــدرة الوكالــة علــى تقــدمي املســاعدة لهــم مــن
خــال إصــاح أو إعــادة بنــاء األجــزاء املدمــرة مــن منازلهــم بســبب اســتهداف قــوات
اجليــش اإلســرائيلي لهــا بشــكل مباشــر.
وأدى الهجــوم األخيــر إلــى تفاقــم أزمــة نقــص وتلــوث امليــاه فــي القطــاع ،حيــث ال
يــزال حوالــي  1.2مليــون فلســطيني يواجهــون صعوبــات فــي احلصــول علــى خدمات
امليــاه والصــرف الصحــي ،بينمــا يبقــى مــا يقــارب  80%مــن آبــار امليــاه فــي القطــاع
غيــر صالــح لالســتخدام.
وبحســب ســلطة امليــاه الفلســطينية ،فــإن حوالــي  95%مــن امليــاه فــي غــزة ال
تطابــق معاييــر منظمــة الصحــة الدوليــة للميــاه الصاحلــة لالســتخدام ،حيــث
يواجــه القطــاع أزمــة تتفاقــم باســتمرار احلصــار وعجــز املنظمــات الدوليــة عــن احلــد
مــن تدهــور األوضــاع اإلنســانية.
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ويواجــه ســكان القطــاع خطــر نقــص امليــاه فــي ظــل توقعــات بتفاقــم مشــكلة
امليــاه اجلوفيــة حتــى تصبــح غيــر صاحلــة لالســتخدام بحلــول عــام 2016؛ حيــث
أنــه مــن املمكــن أن تصبــح األضــرار غيــر قابلــة لإلصــاح بحلــول عــام .2020
ويبقــى نحــو  30%مــن ســكان قطــاع غــزة محرومــن مــن حقهــم فــي احلصــول
علــى امليــاه بســبب اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي ،حيــث يضطــر نحــو مــن
 80%مــن الســكان شــراء ميــاه الشــرب ،فيمــا تعجــز العائــات الفقيــرة جــدا ً عــن
توفيــر ميــاه صاحلــة للشــرب لتغطيــة كافــة احتياجاتهــا اليوميــة.
مــن جانــب آخــر ،ال تــزال األونــروا عاجــزة عــن تقــدمي خدمــات تعليميــة ذات كفــاءة
للطــاب امللتحقــن فــي املــدارس التابعــة لهــا .حيــث يــدرس نحــو  240,000طالــب
الجــئ فــي مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،والتــي تشــكل نحــو  55%مــن
إجمالــي عــدد املــدارس فــي قطــاع غــزة.
ونتيجــة للتحديــات املســتمرة التــي يواجههــا كل مــن األونــروا وســكان القطــاع،
فــإن املــدارس تبقــى عاجــزة عــن رفــع املســتوى التعليمــي ،والــذي شــهد تدنيــا ً
ملحوظــا ً منــذ عــام 2007؛ حيــث يتســبب احلصــار والهجمــات اإلســرائيلية
املتكــررة علــى القطــاع فــي تعليــق الدراســة نتيجــة الشــتداد الهجمــات وعــدم
قــدرة الطــاب واملعلمــن علــى الوصــول إلــى أماكــن الدراســة.
ويــؤدي اإلغــاق املتســمر للمعابــر إلــى قلــة أو انعــدام دخــول مــواد البناء األساســية
لترميــم أو بنــاء مــدارس جديــدة فــي ظــل تزايــد أعــداد الطــاب امللتحقــن بهــا.
نتيجــة لذلــك ،فــإن املــدارس تضطــر الســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن الطــاب فــي
الغــرف الصفيــة تصــل إلــى  45طالــب أو أكثــر فــي الفصــل الواحــد حلــل مشــكلة
العجــز فــي عــدد املــدارس ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم توفــر بيئــة صفيــة مناســبة ويحــول
دون تقــدمي خدمــات تعليميــة ذات كفــاءة.
وتعمـل حوالـي  90%مـن املـدارس التابعـة لألونـروا ،والتـي يبلـغ عددهـا  ،252بنظام
الفترتين أو الثلاث فتـرات أحياناً ،حيـث تقوم تلك املدارس بتقسـيم اليوم الدراسـي
إلـى فتـرات صباحيـة ومسـائية لسـد العجـز في عـدد املدارس فـي القطـع ،حيث ال
تتجـاوز الفتـرة الواحدة األربع سـاعات ،مما يتسـبب فـي انخفاض التحصيـل العلمي
للطلاب ،إلـى جانـب عـدم حصولهـم علـى االهتمـام والدعـم الكافـي وتقليـص
األنشـطة الالمنهجيـة وتراكـم الـدروس أو محاولـة إجنازهـا فـي فتـرات قصيـرة ال
تتناسـب وحجـم املـادة التعليميـة املقدمـة للطالب.
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يبقــى فلســطينيو القطــاع محرومــن مــن حريــة التنقــل والســفر بهــدف العمــل
أو الدراســة أو الزيــارة ســواء كانــت وُجهتهــم مــن غــزة إلــى خــارج أو إلــى داخــل
فلســطني ،والتــي يعتــرف بهــا اجملتمــع الدولــي كوحــدة جغرافيــة واحــدة ،كمــا
اعترفــت بهــا إســرائيل بتوقيعهــا علــى اتفاقيــة أوســلو عــام .1994
ومتنــع الســلطات اإلســرائيلية ســكان القطــاع مــن زيــارة عائالتهــم خــارج القطاع،
حيــث ميتلــك حوالــي  %35مــن ســكان قطــاع غــزة أقــارب فــي إســرائيل والقــدس
الشــرقية والضفــة الغربيــة.
واعتبــر مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) التضييقــات
التــي متارســها إســرائيل علــى حريــة تنقــل األفــراد وحركــة البضائــع بــن قطــاع
غــزة والضفــة الغربيــة "جــزء مــن سياســة التفريــق" ،حيــث متنــع تلــك القيــود
الفلســطينيني مــن احلصــول علــى العــاج أو التعليــم أو العمــل فــي كل مــن
الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية.
وبالرغـم مـن وعـود إسـرائيل عـام  2010بالتخفيـف مـن القيـود والسـماح لألفـراد
بالتنقـل بحريـة أكبـر من خالل تسـهيل إجـراءات احلصول علـى تصريحـات الدخول
واخلـروج مـن القطاع ألغـراض طبية وإنسـانية ،باإلضافـة إلى السـماح للعاملني في
مجـال اإلغاثـة مبمارسـة أعمالهـم بحريـة مـن خلال الوصـول إلـى سـكان القطاع
وتقـدمي املسـاعدات املمكنـة ،إال أنهـا لـم تفـي بهـذه الوعـود ،بـل قامـت بعـد تلك
الفتـرة بتضييـق القيـود وتقليص عـدد التصاريح التـي تصدرها للحاالت اإلنسـانية
وللعاملين فـي مجـال اإلغاثـة والتابعني للمؤسسـات الدوليـة ،مبن فيهـم موظفي
األمم املتحـدة احملليين والدوليين ،بينما ال تـزال معظـم تصاريح اخلـروج للمرضى ُتنع
بشـكل تعسـفي أو تؤجـل لفتـرات طويلة.
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دخول الوقود
• فــي نهايــة شــهر يوليو/تمــوز مــن عــام  2013قــام الجيــش المصــري بتدميــر
غالبيــة األنفــاق مــا بيــن مصــر وغــزة .وفــي شــهر مايو/أيــار  ،2015أعلنــت مصــر
عــن نجاحهــا فــي تدميــر نحــو  80%مــن أنفــاق القطــاع ،ممــا أدى إلــى توقــف
دخــول الوقــود عبــر األنفــاق بشــكل نهائــي.
• ال يــزال الفلســطينيون يعانــون مــن قيــود مشــددة علــى دخــول الوقــود وارتفاع
أســعاره بشــكل كبيــر.
• محطــة الكهربــاء الوحيــدة فــي غــزة تعمــل بنســبة  46%مــن طاقتهــا
التشــغيلية الكاملــة بســبب أزمــة الوقــود.
• اضطــرت محطــة توليــد الطاقــة فــي غــزة إلــى التوقــف عــن العمــل بشــكل
كامــل عــدة مــرات خــال األعــوام القليلــة الماضيــة ،ممــا كان يــؤدي إلــى
انقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات تمتــد إلــى  16ســاعة يوميــاً.
الصادرات
• وافقــت إســرائيل فــي اتفاقيــة التنقــل والوصــول التــي وقعتهــا مــع الســلطة
الفلســطينية فــي شــهر ســبتمبر/أيلول مــن عــام  2005علــى الســماح لـــ 400
شــاحنة بمغــادرة غــزة يوميـاً ،لكــن عــدد الشــاحنات التــي تغــادر يوميـا ً ال يــزال
قليــل جــداً ،إلــى جانــب منــع إســرائيل وصــول المنتجــات الغزيّــة مــن الوصــول
إلــى الضفــة الغربيــة ،حيــث يتــم تصديرهــا إلــى دول أخــرى.
• حظــر الصــادرات الزال مســتمرا ً مــا عــدا تصديــر كميــات قليلــة مــن الفواكــه
والخضــراوات واألثــاث.
• عــام  ،2014كان يُســمح لثــاث شــاحنات أســبوعيا ً بمغــادرة القطــاع ،مقارنـ ًة
مــع مــا يقــارب  240شــاحنة كانــت تغــادر أســبوعيا ً قبــل فــرض الحصــار علــى
غــزة فــي عــام .2006
ــمح لهــا بمغــادرة غــزة فــي عــام  2014كلهــا
• أعــداد الشــاحنات التــي ُس َ
مجتمعــة تســاوي تقريبــا ً نصــف المعــدل األســبوعي لشــاحنات الصــادرات
التــي ســمح لهــا بالمغــادرة قبــل الحصــار.
• صــادرات القطــاع الزراعــي فــي غــزة انخفضــت فــي الســنة الماضيــة إلــى
حــوال  2.7%فقــط ممــا كان عليــه الوضــع قبــل الحصــار.
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الموقف القانوني

متــارس ســلطات االحتــال اإلســرائيلي سياســة اإلغــاق واحلصــار علــى قطــاع غــزة
كمنهــج مســتمر منــذ تســع ســنوات ،وذلــك مــن خــال الســيطرة علــى املعابــر
التجاريــة وغيــر التجاريــة ،ومنــع املواطنــن مــن الســفر للخــارج للعــاج والدراســة
والعمــل ،ومنــع الصياديــن مــن الدخــول إلــى املســاحة املســموح بهــا قانونيــاً،
باإلضافــة إلــى منــع دخــول األغذيــة و الســلع واملــواد الرئيســية واألدويــة واألجهــزة
الطبيــة التــي حتتاجهــا املشــافي لعــاج املرضــى ،ممــا يــؤدي إلــى نقــص شــديد
فــي إمــدادات املؤسســات الصحيــة مــن األدويــة واملســتلزمات الطبيــة الضروريــة
الالزمــة لعــاج ورعايــة الســكان.
ويتنافــى كل ذلــك مــع التزامــات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي مبوجــب القوانــن
حتملــت اتفاقية جنيــف الرابعــة ( ،)1949والتــي وقّعتها
واالتفاقيــات الدوليــة ،حيــث ّ
إســرائيل ،مســؤولية أمــن ورفاهيــة املواطنــن الذيــن يعيشــون فــي األراضــي التــي
تقــع حتــت احتاللهــا.
إلــى جانــب ذلــك ،فــإن اعتبــار أن قطــاع غــزة لــم يعــد أرضــا ً محتلــة منــذ
انســحاب إســرائيل منــه عــام  2005يعـ َد خاطئـاً ،ذلــك أن املعيــار احلاســم لســريان
أحــكام االحتــال علــى منطقــة معينــة هــو وجــود ســيطرة فعليــة مــن جانــب
دولــة االحتــال علــى تلــك املنطقــة ،وذلــك مبوجــب أحــكام اتفاقيــة الهــاي ()1907
واتفاقيــة جنيــف الرابعــة آنفــة الذكــر.
وهــذه "الســيطرة الفعليــة" حاصلــة بالفعــل فــي قطــاع غــزة ،حيــث يســيطر
االحتــال اإلســرائيلي ويتحكــم فــي جميــع مناحــي احليــاة داخــل القطــاع مــن
خــال مــا يفرضــه مــن حصــار خانــق عليــه بــرا ً وبحــرا ً وجــواً ،حيــث يتحكــم
االحتــال اإلســرائيلي بكميــات البضائــع التــي تدخــل القطــاع مــن خــال إدارة
جميــع منافــذه.
وال يســمح للصياديــن بالصيــد بحريــة فــي امليــاه اإلقليميــة اخلاصــة باألراضــي
الفلســطينية فــي البحــر املتوســط ،وهــو مــا يرتــب ســريان أحــكام اتفاقيــات
القانــون الدولــي اإلنســاني ،وال ســيما اتفاقيــات جنيــف ،علــى القطــاع .وهــذا
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هــو موقــف املنظمــات الدوليــة احلقوقيــة ،وموقــف اجملتمــع الدولــي ،ممث ـا ً بــاألمم
املتحــدة وأذرعهــا اخملتلفــة.
تقــوم ســلطات االحتــال اإلســرائيلي مــن خــال حصارهــا لقطــاع غــزة بتقليــص
أو منــع دخــول العديــد مــن االحتياجــات الغذائيــة واملســتلزمات الطبيــة ،وقــد
حظــر القانــون الدولــي اإلنســاني جتويــع املدنــن ،ونصــت املــواد ( )56-55مــن اتفاقية
جنيــف الرابعــة علــى أنــه مــن واجــب دولــة االحتــال أن تعمــل علــى تزويد الســكان
باملــؤن الغذائيــة واإلمــدادات الطبيــة ،وهــو األمــر الــذي تخــل فيــه إســرائيل إخــاال ً
بينـاً.
ومبوجــب املــادة ( )54مــن البروتوكــول اإلضافــي األول امللحــق باتفاقيــات جنيــف
( ،)1977فــإن جتويــع املدنــن محظــور ،وهــو –أيضــاً -جرميــة حــرب مبوجــب املــادة
(/8ب )25/مــن ميثــاق احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة" :تعمــد جتويــع املدنيــن كأســلوب
مــن أســاليب احلــرب بحرمانهــم مــن املــواد التــي ال غنــي عنهــا لبقائهــم ،مبــا
فــي ذلــك تعمــد عرقلــة اإلمــدادات الغوثيــة علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي
اتفاقيــات جنيــف".
وميتــد هــذا اإلخــال فــي تزويــد ســكان قطــاع غــزة باملــؤن الغذائيــة الالزمــة
حلياتهــم إلــى أبعــد مــن ذلــك ،فقــد تعمــدت قــوات االحتــال اإلســرائيلي خــال
هجومهــا األخيــر علــى قطــاع غــزة صيــف  2014تدميــر الكثيــر مــن األعيــان
املدنيــة واملنشــآت الصناعيــة وشــبكات االتصــال والكهربــاء وقطــع الطــرق مــن
خــال تدميــر اجلســور ،وجتريــف اآلالف مــن الدومنــات الزراعيــة ،وهــي فــي الوقــت
عينــه متنــع دخــول مــواد البنــاء واملــواد األخــرى الالزمــة إلعــادة بنــاء مــا مت تدميــره،
وهــذا كلــه ميثــل مخالفــة جســيمة التفاقيــات جنيــف والبروتوكــول األول امللحــق
بهــا ،والــذي حظــرت املــادة ( )54منــه مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان
واملــواد التــي ال غنــي عنهــا لبقــاء الســكان املدنــن.
حصــار قطــاع غــزة بالصــورة املذكــورة آنفـا ً يشــكل أيضـا ً عقابـا ً جماعيا ً للســكان
املوجوديــن فيــه ،ومخالفــة للمــادة ( )33مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والتــي نصــت
علــى أنــه "ال يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة لــم يقترفهــا هــو
شــخصياً .حتظــر العقوبــات اجلماعيــة ،وباملثــل جميــع تدابيــر التهديــد أو اإلرهــاب".
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،تنتهــك ســلطات االحتــال اإلســرائيلي مــن خــال تضييقهــا
مــن حريــة حركــة الســكان وتنقلهــم داخــل وخــارج قطــاع غــزة حقهــم فــي
احلركــة والتنقــل داخــل البلــد والعــودة لــه ،وهــو احلــق الــذي یرتبــط بحقــوق أخــرى
ال تقــل أهمیــة عنــه ،كاحلــق فــي التعلیــم والصحــة ،ألولئــك الذيــن ينــوون الســفر
لتلقــي التعليــم أو العــاج .وتقــوم قــوات االحتــال مبنــع ســكان القطــاع مــن
مغادرتــه ألي ســبب كان ،إال فــي حــاالت قليلــة جــدا ً كاحلــاالت اإلنســانية احلرجــة
وبعــد تنســيق شــاق مــع اجلهــات اخملتصــة ،ويتــم تقييدهــم بوقــت محــدد للمغادرة
والعــودة .ومنــذ زمــن قصيــر ،بــدأت دولــة االحتــال بالســماح لبعــض التجــار مــن
مغــادرة القطــاع ،إال أنهــا قامــت باعتقــال عــدد منهــم فيمــا بعــد أثنــاء تنقلهــم
عبــر املعابــر.
ويعــد احلــق فــي التنقــل حق ـا ً أساســيا ً مــن حقــوق اإلنســان ،ال مبوجــب القانــون
الدولــي اإلنســاني فقــط ،بــل مبوجــب اتفاقيــات حقــوق اإلنســان أيضــاً ،حيــث
نصــت املــادة ( )12مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ()1966
علــى حــق كل فــرد بحريـــة التنقـــل واختيـــار مـــكان إقامتـــه ،وأن "لكل فــرد حرية
مغــادرة أي بلــد ،مبــا فــي ذلــك بلــده" ،و"ال يجــوز حرمــان أحــد ،تعســفا ،مــن حــق
الدخــول إلــى بلــده".
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التوصيات

في ضوء املعطيات السابقة ،يوصي املرصد األورومتوسطي بالتالي:
 -1ندعــو دول االحتــاد األوروبــي للعمــل اجلــاد علــى إنهــاء احلصــار اإلســرائيلي
املســتمر علــى قطــاع غــزة ،وعــدم التســاوق معــه وعــدم التكيــف فــي البرامــج
علــى األرض مــع هــذه احلالــة الشــاذة .وبشــكل عــام ،العمــل علــى إنهــاء االحتــال
اإلســرائيلي طويــل األمــد لكافــة األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،باعتبــاره ســببا ً
رئيســيا ً فيمــا يتــم مــن جرائــم حــرب وعقوبــات جماعيــة فــي قطــاع غــزة وباقــي
األراضــي الفلســطينية احملتلــة.
 -2ندعــو األطــراف الســامية املتعاقــدة فــي اتفاقيــات جنيــف للوفــاء بالتزاماتهــا
الــواردة فــي املــادة األولــى مــن االتفاقيــة والتــي تتعهــد مبوجبهــا بــأن حتتــرم
االتفاقيــة وأن تكفــل احترامهــا فــي جميــع األحــوال ،بحيــث تكفــل التــزام االحتالل
اإلســرائيلي باالتفاقيــة .وكذلــك الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة مبوجــب املــادة ()146
مــن االتفاقيــة الرابعــة والتــي تتيــح لهــا مالحقــة املتهمــن باقتــراف مخالفــات
جســيمة لالتفاقيــة.
 -3ندعــو اجملتمــع الدولــي حلــث قــوات االحتــال اإلســرائيلي علــى الضلــوع
باملســؤوليات امللقــاة علــى عاتقهــا كقــوة احتــال ،ووفقــا ً اللتزاماتهــا مبوجــب
القوانــن الدوليــة ذات العالقــة.
 -4ندعــو إلــى العمــل علــى محاســبة ومحاكمــة املســؤولني عــن اســتمرار حصــار
قطــار غــزة وممارســة العقــاب اجلماعــي وجتویــع الســكان املدنییــن وتدمیــر األعيــان
املدنيــة فيــه ،باعتبــار هــذه األفعــال متثــل جرميــة حــرب.
 -5نوصــي الســلطة الفلســطينية بضــرورة تضمــن ملــف احلصــار ضمــن امللفــات
املقدمــة إلــى املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى اعتبــار أن احلصــار
جرميــة حــرب.
 -6ندعــو اجملتمــع الدولــي للعمــل اجلــاد علــى إنهــاء احلصــار اإلســرائيلي اجلائــر
واملســتمر علــى قطــاع غــزة .وبشــكل عــام ،العمل علــى إنهــاء االحتالل اإلســرائيلي
طويــل األمــد لكافــة األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،باعتبــاره ســببا ً رئيســيا ً
فيمــا يتــم مــن جرائــم حــرب وعقوبــات جماعيــة فــي قطــاع غــزة وباقــي األراضــي
الفلســطينية احملتلــة.
 -7ندعــو األطــراف الســامية املتعاقــدة فــي اتفاقيــات جنيــف للوفــاء بالتزاماتهــا
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الــواردة فــي املــادة األولــى مــن االتفاقيــة والتــي تتعهــد مبوجبهــا بــأن حتتــرم
االتفاقيــة وأن تكفــل احترامهــا فــي جميــع األحــوال ،بحيــث تكفــل التــزام االحتالل
اإلســرائيلي باالتفاقيــة .وكذلــك الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة مبوجــب املــادة ()146
مــن االتفاقيــة الرابعــة والتــي تتيــح لهــا مالحقــة املتهمــن باقتــراف مخالفــات
جســيمة لالتفاقيــة.
 -8ندعــو اجملتمــع الدولــي حلــث قــوات االحتــال اإلســرائيلي علــى الضلــوع
باملســؤوليات امللقــاة علــى عاتقهــا كقــوة احتــال ،ووفقــا ً اللتزاماتهــا مبوجــب
القوانــن الدوليــة ذات العالقــة.
 -9ندعــو إلــى العمــل علــى محاســبة ومحاكمــة املســؤولني عــن اســتمرار حصــار
قطــار غــزة وممارســة العقــاب اجلماعــي وجتویــع الســكان املدنییــن وتدمیــر األعيــان
املدنيــة فيــه ،باعتبــار هــذه األفعــال متثــل جرميــة حــرب.
 -10نوصــي الســلطة الفلســطينية بضــرورة تضمــن ملــف احلصــار ضمــن امللفات
املقدمــة إلــى املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى اعتبــار أن احلصــار
جرميــة حــرب وال بــد مــن معاقبــة املتســببني فيــه.
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