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16 عاًما من المرارة:
جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

ملخص تنفيذي
تفــرض الســلطات اإلســرائيلية منــذ نحــو 16 عاًمــا حصــاًرا خانًقــا علــى قطــاع غــزة، طــال جميــع القطاعــات الحيويــة؛ 

االجتماعيــة، واالقتصاديــة واإلنســانية. ورغــم وصــول الحالــة اإلنســانية فــي القطــاع لمســتويات غيــر مســبوقة مــن 

التدهــور، وتعاقــب 7 حكومــات إســرائيلية منــذ بــدء الحصــار، إال أّن سياســة العقــاب الجماعــي اإلســرائيلية ضــد الســكان 

فــي غــزة مــا تــزال ثابتــة، بشــكٍل ُيظهــر بوضــوح تعّمــد إســرائيل إلحــاق خســائر ماديــة ومعنويــة كبيــرة بأكثــر مــن مليونيــن 

و300 ألــف نســمة يعيشــون فــي قطــاع غــزة.

ــا فــي فــرض قيــود وعقوبــات علــى قطــاع غــزة بعــد فــوز حركــة حمــاس فــي االنتخابــات التشــريعية  بــدأت إســرائيل فعلًي

فــي ينايــر/ كانــون ثــان 2006، ثــم قامــت بتشــديدها علــى نحــو واســع بعــد ســيطرة حركــة حمــاس عســكرًيا علــى القطــاع 

فــي منتصــف عــام 2007. 

لــم تكتــف إســرائيل بفــرض قيــود مشــددة علــى القطــاع، بــل نّفــذت خــال ســنوات الحصــار هجمــات عســكرية متكــررة، 

منهــا 4 كبــرى كان آخرهــا فــي مايو/أّيــار 2021، أّدت إلــى تعطيــل شــبه كامــل للقــدرات االقتصاديــة واإلنتاجيــة، وتدميــر 

أجــزاء واســعة مــن البنيــة التحتيــة والمقــدرات االقتصاديــة واالنتاجيــة، فضــًا عــن قتــل وجــرح اآلالف مــن المدنييــن العزل.

أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني التي طالها القصف اإلسرائيلي على غزة - مايو 2021 )رويترز(
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16 عاًما من المرارة:
جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

 تســّبب الحصــار اإلســرائيلي طويــل األمــد بتضاعــف مؤشــرات األزمــة اإلنســانية فــي قطــاع غــزة. إذ كانــت تبلــغ نســبة 

البطالــة قبــل فــرض الحصــار –فــي عــام 2005– نحــو %23.6، فــي حيــن وصلــت عنــد نهايــة عــام 2021 إلــى 50.2%، 

لتكــون مــن بيــن أعلــى معــدالت البطالــة فــي العالــم.

وبالمثــل، شــهدت معــدالت الفقــر ارتفاًعــا حــاًدا بفعــل إجــراءات اإلغــاق والحظــر اإلســرائيلية، إذ قفــزت مــن %40 فــي 

عــام 2005 إلــى %69 فــي عــام 2021.

وعلــى المســتوى االقتصــادي، تســبب الحصــار اإلســرائيلي بتراجــع حــاد فــي مختلــف المؤشــرات االقتصاديــة فــي قطــاع 

غــزة، وأّدت إجــراءات اإلغــاق الطويلــة وحظــر التصديــر واالســتيراد، والتدميــر المباشــر للمصانــع والمنشــآت االقتصاديــة 

ــة كافــة، إذ  ــة واإلنتاجي ــى إلحــاق خســائر فادحــة فــي القطاعــات االقتصادي ــى القطــاع، إل خــال الهجمــات العســكرية عل

تســبب الهجــوم العســكري األخيــر فــي مايــو/ أّيــار 2021 وحــده بتدميــر مئــات المنشــآت االقتصاديــة، بإجمالــي خســائر نحــو 

400 مليــون دوالر أمريكــي. 

ويعــد القطــاع الصحــي مــن أكثــر القطاعــات تأثــًرا بالحصــار اإلســرائيلي الرتبــاط الخدمــات الصحيــة بشــكل مباشــر بمســتوى 

صحــة الســكان، إذ تعمــد الســلطات اإلســرائيلية إلــى منــع أو تحديــد دخــول األدويــة والمســتلزمات الطبيــة إلــى قطــاع غــزة، 

مــا أّدى إلــى تراجــع خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي قطــاع غــزة بنســبة 66%. 

يســتعرض هــذا التقريــر الــذي يصــدره األورومتوســطي بشــكل ســنوي تأثيــر الحصــار اإلســرائيلي- الــذي دخــل عامــه 

الســادس عشــر- علــى مختلــف المســتويات فــي قطــاع غــزة، كمــا يتنــاول أبــرز األزمــات اإلنســانية التــي يعانيهــا الســكان 

ــة. ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــًدا فــي النواحــي الصحي فــي قطــاع غــزة وتحدي
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قطاع معـــــــزول
إلســــرائيل تاريــــخ طويــــل فــــي عــــزل قطــــاع غــــزة الــــذي تعــــرض إلغاقــــات عديــــدة خـــال الثاثة عقود الماضيـــة، لكـــن 

الحصـــار المشـــدد الـــذي بـــدأت بفرضـــه عقـــب فـــوز حركـــة حمـــاس فـــي االنتخابـــات التشـــريعية عـــام 2006 كان شـكًا غيـر 

مسـبوق مــن أشــكال العقــاب الجماعــي، حــين أعلنــت إسرائيل قطاع غــزة »منطقــة مغلقــة« وقــررت فـرض عقوبـات 

إضافيـة علـى النظـام الـذي كانـت تتولـى حركـة حمـاس إدارتـه، ففرضــت القيــود علــى دخــول الوقــود والبضائع وحركــة 

المواطنــــين مــن وإلــى القطــاع.

عــام 2007، شــددت إســرائيل حصارهــا علــى قطــاع غــزة بعــد أن اســتطاعت حركــة حمــاس الســيطرة علــى القطــاع، حيــث 

ــر مــن الســلع، كاللحــوم  ــال الكثي ــم تســمح بإدخ ــزل، ول ــاز ودي ــن وغ ــا مــن بنزي ــة أنواعه ــال المحروقــات بكاف منعــت إدخ

ــة.  ــر الحدودي ــع المعاب ــد، وأغلقــت جمي والدواجــن والبســكويت، وقلصــت مســاحات الصي

إلــى جانــب ذلــك، عملــت الســلطات اإلســرائيلية علــى ترســيخ سياســة عــزل قطــاع غــزة، مــن خــال فصلــه عــن الضفــة 

الغربيــة فيمــا ســمي بـــ »سياســة الفصــل«. ترتــب عــن تلــك السياســة التضييــق علــى دخــول وخــروج الفلســطينيين داخــل 

إلــى ومــن قطــاع غــزة، ومنــع الطــاب الجامعييــن فــي غــزة مــن تلقــي التعليــم فــي جامعــات الضفــة الغربيــة، كمــا جــرى 

ــة العظمــى مــن  ــى حرمــان الغالبي ــراء مــن التنقــل، باإلضافــة إل ــة والخب ــن والطواقــم الطبي ــد مــن األكاديميي ــع العدي من

العائــات داخــل وخــارج القطــاع مــن االلتقــاء ولــم الشــمل. 

إسرائيل تنهي العمل في جدار يحيط بكامل الحدود مع قطاع غزة - ديسمبر 2021 )رويترز(
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تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

الهجمات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة
خالل فترة الحصار

شــنت القــوات اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة خــال الخمســة عشــر عاًمــا الماضيــة ثاثــة هجمــاٍت عســكريٍة قاســية خــال 

األعــوام 2008-2009، و2012، و2014، شــهد القطــاع كذلــك قبلهــا وبعدهــا عــدة هجمــات جويــة وأرضيــة متفرقــة.

عملية الرصاص المصبوب )2008(  •

بــدأت بتاريــخ 27 ديســمبر/ كانــون األول لعــام 2008 واســتمرت لمــدة 21 يوًمــا، لتنتهــي فــي 18 ينايــر/ كانــون الثانــي مــن 

عــام 2009.

فــي اليــوم األول مــن الهجــوم، شــنت نحــو 80 طائــرة حربيــة إســرائيلية مجموعــة مــن الغــارات علــى العديــد مــن المقــار 

األمنيــة والحكوميــة التابعــة لحركــة حمــاس، واســتمرت الهجمــات الجويــة مــدة 8 أيــام، لتتخــذ الســلطات اإلســرائيلية بعــد 

ذلــك قــراًرا بشــن عمليــة عســكرية بريــة، شــملت مجموعــات كبيــرة مــن الدبابــات والجنــود المشــاة والوحــدات الخاصــة.

قصف إسرائيلي يستهدف برج الجاء الذي يضم مكاتب صحفية عربية ودولية - مايو 2021 )الجزيرة(
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خــال فتــرة الهجــوم، ألقــت القــوات اإلســرائيلية قرابــة المليــون كيلــو جــرام مــن المتفجــرات فــي القطــاع، متســببة بهــدم 

مــا يقــرب مــن 4,100 مســكن بشــكٍل كلــي و17,500 آخريــن بشــكٍل جزئــي، باإلضافــة إلــى قتــل نحــو 1,436 فلســطينًيا 

قتلــوا، وإصابــة نحــو 5,400 آخريــن، كان مــن بينهــم عــدد كبيــر مــن األطفــال والنســاء.

عملية عامود السحاب )2012(  •

بــدأت بتاريــخ 14 نوفمبر/تشــرين الثانــي لعــام 2012، واســتمرت لمــدة 8 أيــام لتنتهــي فــي 21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

مــن عــام 2012.

خــال نحــو أســبوع مــن الهجمــات العســكرية، قتلــت القــوات اإلســرائيلية نحــو 162 فلســطينًيا، وأصابــت نحــو 1,300 

آخريــن، كمــا هــدم القصــف المروحــي 200 منــزل بشــكٍل كامــل و 1,500 آخريــن بشــكٍل جزئــي.

عملية الجرف الصامد )2014(  •

بدأت بتاريخ 8 يوليو/ تموز لعام 2014، واستمرت لمدة 51 يوًما لتنتهي في 26 أغسطس/ آب من عام 2014.

هــذا الهجــوم كان مــن أشــد الهجمــات العســكرية علــى قطــاع غــزة، فخــال تلــك الفتــرة، وثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد 

األورومتوســطي تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية نحــو 60,664 غــارة بــًرا وبحــًرا وجــًوا، أســفرت عــن مقتــل 2,147 فلســطينًيا، 

ــزاًل  ــزاًل، منهــا 2,465 من ــر 17,123 من العديــد منهــم ينتمــون لنفــس العائلــة، وجــرح 10,870 آخريــن، إضافــة إلــى تدمي

دمــر بشــكٍل كلــي.

عملية حارس األسوار )2021(  •

بدأت العملية بتاريخ 10 مايو/أيار لعام 2021 واستمرت لمدة 11 يوًما، حيث انتهت في 21 مايو/أيار.

ــة نحــو 1,948   أســفر الهجــوم عــن مقتــل 254 فلســطينًيا، بينهــم 66 طفــًا و39 امــرأة و17 مســًنا، إضافــة إلــى إصاب

آخريــن بجــروح مختلفــة، حســب وزارة الصحــة الفلســطينية. )وفًقــا لإلحصــاء الميدانــي لفريــق المرصــد األورومتوســطي، 

وصــل عــدد الجرحــى لـــ 2,212( 
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إغالق المعابر الحدودية
بعــد فــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة، أغلقــت إســرائيل جميــع المعابــر الحدوديــة باســتثناء معبــر إيــرز المخصــص لحركــة 

األفــراد ومعبــر كــرم أبــو ســالم المخصــص لحركــة البضائــع شــمالي القطــاع، واللــذان يتــم إغاقهمــا عــادًة خــال فتــرات 

التوتــر األمنــي والسياســي بيــن الجانبيــن الفلســطيني واإلســرائيلي. إلــى جانــب ذلــك، تتحكــم مصــر بمعبــر رفــح جنوبــي 

القطــاع، حيــث يعتمــد عليــه ســكان القطــاع عــادة فــي الســفر مــن وإلــى غــزة كبديــل عــن معبــر إيــرز الــذي تفــرض إســرائيل 

قيــوًدا مشــددة علــى عمليــة الدخــول والخــروج عبــره. 

قبـــل فـــرض إســـرائيل الحصار عام 2006، كان تنقـــل األفراد والبضائـــع مـــن وإلـــى القطـــاع يتـــم عبـــر ســـتة معابـــر؛ وهـــي 

بيت حانون/ إيـــرز، كارنـــي، ناحـــل عـــوز، كـــرم أبـــو ســـالم، ومعبر صوفـــا علـــى الحـــدود مـــع إســـرائيل، باإلضافة إلـــى معبـــر 

رفـــح علـــى الحـــدود مـع مصـر.

كان متوســـط عـــدد شـــاحنات التصديـــر التـــي تغـــادر القطـــاع يومًيــا قبـــل عـــام 2006 نحـــو 70 شـــاحنة، باإلضافـــة إلـــى 

دخـــول نحـــو 583 شـــاحنة محملـــة بالمســـتلزمات والحاجـات اإلنســـانية يومًيا. وكان يتـم إدخـال معظـم البضائـع عبر معبـر 

»كارني« شـمال شـرق قطـاع غـزة، فيمـا كان معبـر »ناحـل عـوز« شـرق مدينـة غـزة الخـط الرئيسـي لدخـول الوقـود الـازم 

لتشـــغيل محطـة توليـــد الكهربـاء.

أغلــق معبـــر »كارنـــي« عـــام 2007 ومعبـــر »صوفــا« فـــي شـــهر أيلول/ســبتمبر 2008، فيمــا تدخـــل معظـــم البضائـــع إلـــى 

القطـــاع حالًيا عبـــر معبـــر »كـــرم أبـــو ســـالم«.

خـــال العامـــين اللذيـــن تليـــا فـــرض الحصـــار عـــام 2006، كان متوسـط عدد الشـاحنات التـي دخلـت إلـى القطـاع نحـو 112 

شـــاحنة يومًيا، وهـــو مـــا يمثـــل نحـــو ُخمـــس عـدد الشـاحنات التـي كان ُيسـمح بدخولهـا قبـل فـرض الحصـار.

وتم بعـــد ذلـــك منـــع تصديـــر البضائـــع خـــارج القطـــاع باســتثناء عـــدد قليـــل منهـــا. أمـــا معبـــر بيت حانون/إيرز، والـــذي تم 

تجهيـزه السـتيعاب أعـداد كبيـرة مـن المسـافرين يومًيا، فيتعامـل مـع أعـداد قليلـة مـن األجانـب العاملـين فـي مؤسسـات 

إغاثيـــة دوليـــة أو الصحافيـــين، باإلضافـــة إلـــى عـــدد قليـــل مـــن الفلســـطينيين الذين ُيســـمح لهـــم بمغـــادرة القطـاع لدواٍع 

إنســـانية كالعـــاج أو للدراسـة فـي الخـارج.

االستخدامتاريخ اإلغالقالحالةاسم المعبر

نقل البضائع في كا االتجاهين2007مغلقمعبر كارني

نقل مواد البناء للقطاع2008مغلقمعبر صوفا

إدخال الوقود للقطاع2010مغلقمعبر ناحل عوز
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أواًل: حرية الحركة• 
لــدى ســكان قطــاع غــزة منفذيــن فقــط للتنقــل؛ وهمــا معبــر رفــح البــري المحــاذي لمصــر، والخاضــع لســيطرة الســلطات 

المصريــة، ومعبــر إيــرز الواقــع شــمالي القطــاع والخاضــع للســيطرة اإلســرائيلية.

حرية الحركة عبر معبر إيرز• 
يواجــه الفلســطينيون قيــوًدا عديــدة ومعقــدة بمجــرد اتخاذهــم قــراًرا بالســفر مــن أو إلــى قطــاع غــزة عبــر معبــر إيــرز الــذي 

تتحكــم بــه إســرائيل. ويخــوض الفــرد عــادًة إجــراءات طويلــة تبــدأ بمتابعــات بيروقراطيــة لتســجيل اســمه للســفر والفحــص 

األمنــي لــدى الســلطات اإلســرائيلية، يليهــا فتــرة انتظــار قــد تمتــد لعــدة أســابيع أو أشــهر للحصــول علــى الموافقــة 

ــح مشــروط باســتيفاء بعــض  ــى هــذا التصري ــر أن الحصــول عل ــروج، غي ــول والخ ــه بالدخ ــح يســمح ل اإلســرائيلية وتصري

المعاييــر التــي وضعتهــا الســلطات اإلســرائيلية، والتــي تتســم بكونهــا ضيقــة ومتغيــرة بيــن فتــرٍة وأخــرى.

وحتــى فــي حــال حصولهــم علــى تصاريــح، قــد يرفــض األمــن اإلســرائيلي عبــور أشــخاص عنــد وصولهــم للمعبــر بهــدف 

المغــادرة دون إبــداء أســباب واضحــة. كمــا تلرســل الســلطات اإلســرائيلية للتجــار باغــات بيــن الفينــة واألخــرى تفيــد 

بســحب التراخيــص التــي بحوزتهــم فيمــا يعــرف بـــ »المنــع األمنــي«، بمــا فــي ذلــك رجــال أعمــال قدامــى ومعروفــون، 

كانــوا قــد دخلــوا وخرجــوا مــن خــال معبــر إيــرز عشــرات المــرات علــى مــدار ســنواٍت عــدة، مــع عــدم إعطــاء أي تفســيرات 

لهــذا المنــع. 

وتفتح السلطات اإلسرائيلية معبر إيرز لبعض الفئات، وهي فئات محددة تتمثل في:

حملة التصاريح التجارية.  .1

المرضى ومرافقيهم.  .2

حاالت إنسانية استثنائية. )مثل الزواج، الوفاة، المرض(.  .3

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الفئــات حــددت للعبــور علــى وجــه الخصــوص، إال أن معالجــة طلباتهــا تســتغرق وقًتــا طويــًا، 

فقــد تســتغرق معالجــة الطلــب الخــاص بزيــارة قريــب مريــض مــا يزيــد عــن 50 يــوم عمــل )دون أن ُيمنــح التصريــح فــي 

أغلــب الحــاالت(، أمــا طلــب المريــض الــذي يحتــاج للعــاج أو إجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة فقــد يســتغرق مــا يزيــد عــن 23 

يــوم عمــل.
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قبــل فــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة بلــغ المعــدل الشــهري لخــروج الفلســطينيين مــن معبــر إيــرز بحســب منظمــة غيشــاه 

)مســلك( حوالــي 30,000 حالــة خــروج، وفــي عــام 2020، بلــغ المعــدل الشــهري لحــاالت الخــروج مــن قطــاع غــزة حوالــي 

4,600 حالــة، أمــا فــي عــام 2021، فقــد بلــغ المعــدل الشــهري لحــاالت الخــروج نحــو 8,954 حالــة، أي بتراجــع بلــغ نحــو 

%70 عــن معــدل مــا قبــل فــرض الحصــار عــام 2006 )1(. 

بعــد أشــهر مــن الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى القطــاع، أعلنــت الســلطات اإلســرائيلية عــن عــدد 

ــة التنقــل والحركــة لســكان القطــاع. ففــي ســبتمبر/أيلول  مــن التســهيات المتعلقــة بالحــق فــي حري

2021، أعلــن منســق أعمــال الحكومــة اإلســرائيلية عــن زيــادة حصــة التجــار والعمــال المســموح لهــم 

بالدخــول إلــى إســرائيل بـــ 5,000 فــرد، ليصبــح العــدد اإلجمالــي 7,000 عامــل وتاجــر.

جدول يوضح إحصائيات الخروج عبر معبر إيرز من يناير 2010 حتى نوفمبر 2020  

1 Gisha, exits by Palestinians via Erez Crossing to Israel, the West Bank, and abroad, https://gisha.org/en/graph/exits-through-erez-crossing/ 
)accessed 10 January 2022(

201020112012201320142015201620172018201920202020الشهر

2119302744644514637210159153888669615012617256171440يناير

1818292438553935603211909141557301636711282210321463فبراير

223932933659359163041328014823607887101018755331716مارس

17913008366136875641133001313746776466118632221818أبريل

40884531670415888146055324852512361213583-1997مايو

405346504503184181249357619506154712181603-2413يونيو

219735014372533711331910011949668311522187323031777يوليو

21832799358151501582178001344761739671156273674598أغسطس

16083493313249795939118041105051265263166093677267سبتمبر

235430763000590886661074571014812101871499361216639أكتوبر

22112876254155028835149909239571685561744295620391نوفمبر

24077-29493538461954101292713880840952411240222330ديسمبر

المصدر: مسلك

https://gisha.org/en/graph/exits-through-erez-crossing/
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الخروج عبر معبر إيرز: يناير-2010 ديسمبر 2021

 المعدل الشهري للخروج عبر معبر ايرز من 2005 - 2021
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حرية الحركة عبر معبر رفح• 
بينمــا ُتمنــع الغالبيــة العظمــى مــن ســكان القطــاع مــن الخــروج عبــر معبــر إيــرز للســفر، يبقــى معبــر رفــح المتنفــس شــبه 

الوحيــد لهــم، حيــث يعتمــد عليــه الســكان بشــكل أساســي فــي الســفر إلــى مصــر ومنهــا إلــى دول أخــرى.

قبــل فــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة، بلــغ المعــدل الشــهري لدخــول وخــروج ســكان القطــاع عبــر معبــر رفــح نحــو 40,000 

حالــة شــهرًيا، غيــر أن ذلــك تغيــر منــذ يوليو/تمــوز 2013 بســبب األوضــاع السياســية فــي مصــر، والتــي أثــرت علــى عمــل 

المعبــر بشــكٍل كبيــر وتســببت فــي إغاقــه لفتــرات طويلــة، مــا أدى إلــى تفاقــم الحــاالت اإلنســانية بشــكٍل غيــر مســبوق.

منــذ مايو/أيــار 2018 بــدأ يعمــل المعبــر بشــكٍل شــبه منتظــم. علــى الرغــم مــن ذلــك، بقيــت ظــروف الخــروج والدخــول عبــر 

معبــر رفــح تشــكل معانــاة كبيــرة للمســافرين. علــى ســبيل المثــال، يحتـــاج الشـــخص الراغـــب بالخــروج مــن قطــاع غــزة عبــر 

معبر رفح للتســـجيل واالنتظـــار فـــي كشــــوفات ضمــــن عشــــرات اآلالف مــــن األشــــخاص حتــــى يحيــــن دوره. تمتد تلك 

الفتــــرات أحياًنا حتــــى ثاثة أشــهر أو أكثر، األمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه تعطـــل مصالـــح المســـافرين، ويؤثـــر علـــى فرصهـــم 

الطبيـــة والتعليميـــة والمهنيـــة، فضــًا عــن تعقيــدات الســفر عــن طريــق ســيناء والــذي يتســم بالخطــر الشــديد فــي كثيــر 

مــن األحيــان.

فــي عــام 2020، بلــغ المعــدل الشــهري لدخــول وخــروج الفلســطينيين عبــر معبــر رفــح نحــو 4,245 حالــة، وهــو العــام الــذي 

تأثــر فيــه عمــل المعبــر بشــكٍل أساســيٍّ بتفشــي جائحــة كورونــا، حيــث أغلــق أليــاٍم ممتــدة، وبقــي مئــات اآلالف، بمــن 

فــي ذلــك مرضــى وطــاب وأصحــاب أعمــال، ينتظــرون الخــروج والدخــول عبــر المعبــر. أمــا خــال عــام 2021، فقــد تحســن 

عمــل المعبــر بشــكل ملحــوظ، وُفتــح فــي أغلــب أيــام العــام أمــام عشــرات اآلالف مــن الســكان. 

خــال عــام 2021، شــهد معبــر رفــح تحســًنا ملحوًظــا فــي حركــة المســافرين مــن وإلــى قطــاع غــزة، حيــث ارتفــع المعــدل 

الشــهري لدخــول وخــروج األفــراد عبــر معبــر رفــح ليبلــغ نحــو 15,000 حالــة)2(  للمــرة األولــى منــذ عــام 2013.

2 Gisha, Movement of people via Rafah Crossing, https://gisha.org/en/graph/movement-of-people-through-rafah-crossing )accessed 10 
January 2022(

https://gisha.org/en/graph/movement-of-people-through-rafah-crossing
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جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

جدول يوضح إحصائيات الدخول والخروج عبر معبر رفح من يناير 2010 حتى ديسمبر 2021

المصدر: مسلك 
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16 عاًما من المرارة:
جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

الخروج والدخول عبر معبر رفح: يناير 2010 - ديسمبر 2021

المعدل الشهري للدخول والخروج عبر معبر رفح 2005 - 2021
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16 عاًما من المرارة:
جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

 ثانًيا: نقل البضائع  • 
ــر كــرم أبــو ســالم -والــذي تتحكــم بــه الســلطات اإلســرائيلية شــمالي قطــاع غــزة- لدخــول وخــروج شــاحنات  يعمــل معب

البضائــع مــن وإلــى القطــاع لمــدة خمســة أيــام فــي األســبوع )مــن األحــد إلــى الخميــس(، ويتأثــر عملــه بشــكل ملحــوظ أو 

يتــم إغاقــه بشــكل كامــل فــي فتــرات التوتــر السياســي واألمنــي وخــال العمليــات العســكرية اإلســرائيلية علــى القطــاع، 

أو فــي مناســبات األعيــاد اإلســرائيلية.

خــال فتــح المعبــر بشــكل كامــل، تمنــع الســلطات اإلســرائيلية دخــول عــدد كبيــر مــن البضائــع المدنيــة إلــى القطــاع. فمنــذ 

ــة( تتضمــن الســلع المســموح فقــط بإدخالهــا  ــر معلن ــى قطــاع غــزة، أعــدت قائمــة )غي أن فرضــت إســرائيل الحصــار عل

للقطــاع، وهــو مــا يعنــي منــع باقــي الســلع غيــر الموجــودة فــي هــذه القائمــة.

وعــادة مــا يعتمــد ســكان القطــاع علــى معبــر كــرم أبــو ســالم بشــكل كبيــر فــي إدخــال المــواد الازمــة، والتــي ال يمكــن 

إنتاجهــا أو تصنيعهــا فــي غــزة، بمــا فــي ذلــك المــواد الخــام الازمــة للبنــاء والصناعــات والوقــود والمعــدات الطبيــة 

واألطعمــة المعلبــة والفواكــه وغيرهــا. 

خــال عــام 2021، أغلقــت الســلطات اإلســرائيلية معبــر كــرم أبــو ســالم لعــدة أيــام ولمــرات متفرقــة، كان أبرزهــا فتــرة 

اإلغــاق الكامــل التــي امتــدت لنحــو أســبوعين متواصليــن خــال الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى غــزة فــي مايو/أيــار. 

وســمحت الســلطات اإلســرائيلية بدخــول عــدد كبيــر مــن المــواد المســموح بهــا إلــى القطــاع خــال عــام 2021، عــدا عــن 

مــواد البنــاء التــي منعــت دخولهــا لنحــو 111 يوًمــا متواصــًا )منــذ بــدء الهجــوم العســكري فــي 10 مايو/أيــار وحتــى 30 

أغســطس/آب(.  

ومارســت الســلطات اإلســرائيلية قيــوًدا مشــددة  فــي إدخــال مــواد البنــاء، مــع اســتمرار منــع كافــة الســلع »ثنائيــة 

االســتخدام«، والتــي تعتقــد الســلطات اإلســرائيلية أنهــا قــد تكــون قابلــة لاســتخدام العســكري. وضعــت إســرائيل أنــواع 

هــذه الســلع فــي قائمــة طويلــة تضمنــت معــدات طبيــة، ومــواد ضرويــة لقطــاع الزراعــة والصيــد، ومعــدات اتصــاالت 

وغيرهــا مــن الســلع األخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن الســلطات اإلســرائيلية تــرى بــأن هــذه الســلع ثنائيــة االســتخدام، إال أن 

ــا للحيــاة اليوميــة ولتطويــر االقتصــاد فــي قطــاع غــزة. الكثيــر منهــا يبقــى ضرورًي
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16 عاًما من المرارة:
جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل• 
قبــل نحــو عــاٍم مــن فــرض الحصــار علــى القطاع–عــام -2005 بلــغ المعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات لقطــاع غــزة عبــر 

معابــر إســرائيل حوالــي 10,400 شــاحنة، وكان يتــم ذلــك عبــر معبــر كارنــي المخصــص لنقــل البضائــع. إال أنــه وبعــد فــرض 

الحصــار، أغلقــت الســلطات اإلســرائيلية معبــر »كارنــي« فــي يونيو/حزيــران 2007، ثــم أغلقــت معبــر »صوفــا« المخصــص 

لنقــل مــواد البنــاء فــي عــام 2008، وأكملــت ذلــك بإغــاق معبــر »ناحــل عــوز« المخصــص لنقــل المحروقــات إلــى القطــاع 

فــي عــام 2010.

منــذ ذلــك الحيــن، وبالتحديــد مــن عــام 2007 إلــى عــام 2010 أصبــح المعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات حوالــي 2,400 

شــاحنة فقــط، أي حوالــي %23 مقارنــة بالمعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات قبــل فــرض الحصــار، وأصبــح معبــر كــرم 

ســالم هــو المعبــر الوحيــد المخصــص لنقــل البضائــع مــن وإلــى قطــاع غــزة. 

فــي النصــف األول مــن عــام 2021، بلــغ المعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات إلــى قطــاع غــزة حوالــي 6,087 شــاحنة)3(، 

وهــو رقــم يمثــل نحــو %50 ممــا يحتاجــه القطــاع مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الزيــادة الســكانية عــن عــام 2005 وعــدد 

الشــاحنات فــي ذلــك العــام.

المصدر: مسلك

3 Gisha, Entrance of goods to Gaza from Israel, https://gisha.org/en/graph/goods-entering-gaza/  )accessed 8 January 2022(
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تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

أمــا فيمــا يتعلــق بخــروج الشــاحنات مــن قطــاع غــزة )التصديــر( إلــى إســرائيل والضفــة الغربيــة والخــارج، فوفقــًا التفــاق 

ــزة أي بمعــدل  ــا مــن قطــاع غ ــى خــروج 400 شــاحنة يومًي ــام 2005، وافقــت إســرائيل عل ــه فــي ع ــر الموقــع علي المعاب

ــر. ــات قطــاع غــزة فــي التصدي 12,000 شــاحنة شــهرًيا، وذلــك وفــق تقديراتهــا إلمكاني

فــي عــام 2005 خــرج مــن قطــاع غــزة مــا يقــارب الـــ 10,000 شــاحنة، بمعــدل مــا يقــارب 833 شــاحنة شــهرًيا. إال أنــه ومنــذ 

فــرض الحصــار، وبالتحديــد مــن يونيو/حزيــران 2007 وحتــى أكتوبــر/ تشــرين األول 2014، بلــغ عــدد الشــاحنات الخارجــة مــن 

قطــاع غــزة شــهرًيا حوالــي 14.7 شــاحنة، أي مــا يعــادل %1.5 مــن المعــدل الشــهري للشــاحنات الخارجــة مــن القطــاع قبــل 

فــرض الحصــار. وفــي النصــف األول مــن عــام 2020 خــرج مــن قطــاع غــزة نحــو 316 شــاحنة فقــط شــهرًيا، أي مــا يعــادل 

نحــو %38 مــن أعــداد الشــاحنات التــي كانــت تخــرج قبــل فــرض الحصــار.

فــي عــام 2021، انخفــض عــدد الشــاحنات الصــادرة مــن قطــاع غــزة عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم بشــكل واصــح خــال وبعــد 

الهجــوم العســكري اإلســرائيلي، حيــث بلــغ المعــدل الشــهري خــروج الشــاحنات فــي الفتــرة مــا بيــن يناير/كانــون الثانــي – 

أبريل/نيســان نحــو 443 شــاحنة، مقابــل نحــو 139 شــاحنة فقــط شــهرًيا فــي الفتــرة مــا بيــن مايو/أيــار – أغســطس/آب. 

ــو ســالم خــال األشــهر  ــر كــرم أب ــر معب ــغ المعــدل الشــهري للشــاحنات الصــادرة مــن القطــاع عب وبشــكل عــام، فقــد بل

العشــرة األولــى مــن عــام 2021 نحــو 290  شــاحنة)4(، أي مــا يعــادل %2.4 فقــط مــن المعــدل الشــهري للشــاحنات 

ــزة. ــى قطــاع غ ــام واحــد مــن فــرض الحصــار عل ــل ع ــام 2005، قب الصــادرة ع

المصدر: مسلك

4 Gisha, Exit of goods from Gaza via Kerem Shalom Crossing, https://gisha.org/en/graph/export-from-gaza/   )accessed 9 January 2022(
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حركة البضائع عبر بوابة صالح الدين مع مصر• 
تبقــى حركــة دخــول البضائــع مــن مصــر عــن طريــق بوابــة صــاح الديــن المحاذيــة لمعبــر رفــح ذات أهميــة كبيــرة، نظــًرا 

لنــوع البضائــع التــي تدخــل مــن خالهــا، والتــي يحتاجهــا القطــاع بشــكٍل مســتمر وُيمنــع دخولهــا عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم 

اإلســرائيلي؛ مثــل الوقــود ومــواد البنــاء والســلع الغذائيــة والمســتلزمات المنزليــة. مــع ذلــك، فــإن البوابــة تعمــل بشــكل 

محــدود ال يلبــي حاجــات أكثــر مــن مليونــي نســمة فــي القطــاع. تديــر هــذه البوابــة شــركات خاصــة تحــت تحكــم ومراقبــة 

الجيــش المصــري وســلطات حكومــة حمــاس فــي غــزة.

وتعمــل هــذه البوابــة ثاثــة أيــام فــي األســبوع )األحــد والثاثــاء والخميــس( بشــكل أحــادي فقــط، حيــث تدخــل مــن خــال 

البضائــع إلــى قطــاع غــزة، فيمــا ال يمكــن تصديــر البضائــع مــن خالهــا إلــى مصــر والخــارج. لكــن فــي أغســطس/آب 2021، 

ســمحت الســلطات المصريــة للمــرة األولــى منــذ تشــديد الحصــار علــى القطــاع عــام 2007 بدخــول خمــس شــاحنات 

محملــة بـــ »خــردة الحديــد« إلــى مصــر.

فــي يونيــو 2021، طلبــت الســلطات اإلســرائيلية مــن مصــر منــع دخــول اإلســمنت ومــواد بنــاء أخــرى عبــر بوابــة صــاح 

الديــن إلــى قطــاع غــزة، ب هــدف منــع وصولهــا إلــى الفصائــل الفلســطينية المســلحة لاســتخدام العســكري.

ــدرت بنحــو  ــات التجــار خســائر ُق ــد مئ ــن إغاقــات عــدة خــال عــام 2021. نتيجــة لذلــك، تكب ــة صــاح الدي وشــهدت بواب

36,000 شــيكل إســرائيلي )11,600 دوالر أمريكــي( علــى األقــل أســبوعًيا بحســب رئيــس جمعيــة النقــل الخــاص فــي 

قطــاع غــزة، حيــث تتكبــد كل شــاحنة فــي حالــة توقــف عمــل المعبــر نحــو 600 شــيكل إســرائيلي )نحــو 200 دوالر أمريكــي( 

ــا. يومًي

ــة النقــل الخــاص فــي  ــن بحســب جمعي ــة صــاح الدي ــر بواب ويدخــل بالمعــدل الشــهري نحــو 2000 – 2,400 شــاحنة عب

القطــاع. وبرغــم أهميــة البوابــة فــي دخــول المــواد والســلع التــي ال يتــم دخولهــا عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم مــع إســرائيل، 

إال أنهــا تلبــي نحــو %20 فقــط مــن المــواد الازمــة لتغطيــة احتياجــات ســكان قطــاع غــزة.
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انهيار االقتصاد
ــة خــال ســنوات الحصــار. فبمجــرد فــرض الحصــار عــام 2006، دخــل  ــارات متتالي شــهد قطــاع االقتصــاد فــي غــزة انهي

اقتصــاد غــزة حالــة مــن الركــود، حيــن شــمل الحصــار إغاًقــا شــبه كلــي للمعابــر التجاريــة، األمــر الــذي تســبب فــي شـــل 

الحركــة االقتصاديــة، خاصـــة فـــي الفتـــرات التـــي تشــن فيهـــا القــوات اإلســرائيلية هجمـــات عســـكرية علـــى القطـــاع.

علــى مــدى العقــود الثاثــة الماضيــة، تقلصــت مســاهمة قطــاع غــزة فــي االقتصــاد الفلســطيني الكلــي بمقــدار النصــف، 

لتصــل خــال عــام 2021 إلــى مــا ال يزيــد عــن %18 فقــط)5(. 

فاقــم هــذا االنهيــار الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى غــزة فــي مايو/أيــار 2021، والذي اســتمر لـ 11 يوًمــا، وثق المرصد 

ــع  ــة تحــوي مصان ــى منشــآت اقتصادي ــذ الجيــش اإلســرائيلي هجمــات دقيقــة ومركــزة عل األورومتوســطي خالهــا تنفي

ــة  ــف المدفعي ــي اإلســرائيلي أو قذائ ــران الحرب ــارات الطي ــا بغ ــة، اســُتهدفت بشــلك مباشــر إم ــة وخدمي ــدات إنتاجي ووح

الموجهــة. وطالــت االســتهدافات بشــكل محــدد مصانــع تعمــل فــي إنتــاج المنتجــات الباســتيكية والنايلــون والمنتجــات 

الغذائيــة، إضافــة إلــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة.

وعمــد الجيــش اإلســرائيلي خــال الهجــوم إلــى اســتهداف مدينــة غــزة الصناعيــة بشــكل مباشــر، وهــي مــن أكبــر التجمعــات 

ل مئــات العامليــن، ويجــري  الصناعيــة واإلنتاجيــة فــي القطــاع، إذ تضــم عشــرات المصانــع والشــركات التــي كانــت تشــغِّ

داخلهــا جــزء كبيــر مــن العمليــات اإلنتاجيــة لمصانــع القطــاع.

وبحســب توثيــق الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي، فقــد ألحقــت الهجمــات اإلســرائيلية المباشــرة دمــاًرا واســًعا 

فــي المنشــآت االقتصاديــة فــي القطــاع، بمــا فــي ذلــك تدميــر وإلحــاق أضــرار بنحــو 1,500 منشــأة اقتصاديــة، بمــا فــي 

ــراج ســكنية تضــم محــال تجاريــة متعــددة الخدمــات، واســتهداف  ــر بنايــات وأب ذلــك مــا يقــرب مــن 100 مصنــع، وتدمي

ــة بمســاحات واســعة، تضــم بعضهــا مــزارع  ــة ومراكــز تدريــب، وقصــف أراٍض زراعي ــة ومؤسســات تعليمي ورش صناعي

تربيــة المواشــي والدواجــن.

إلــى جانــب ذلــك، فقــد لحــق ضــرر كبيــر بقطــاع الصيــد جــراء إغــاق البحــر ومنــع الصيــد طــوال فتــرة الهجــوم ومــا بعــده، 

وتكــرار تقليــص مســاحة الصيــد بيــن الحيــن واآلخــر كنــوع مــن العقــاب الجماعــي.

5 World Bank, Palestinian Economy Experiences Growth but Prospects Remain Uncertain, https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/202109/11//palestinian-economy-experiences-growth-but-prospects-remain-uncertain#:~:text=The%20improved%20economic%20
performance%20was,reach%20620%percent%20this%20year. )Accessed: 20 December 2021(

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/11/09/palestinian-economy-experiences-growth-bu
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/11/09/palestinian-economy-experiences-growth-bu
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/11/09/palestinian-economy-experiences-growth-bu
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وقــد بلــغ إجمالــي الخســائر واألضــرار الماديــة فــي قطــاع غــزة بيــن 290 – 380 مليــون دوالر أمريكــي، وكانــت القطاعــات 

االجتماعيــة األكثــر تضــرًرا )140 – 180 مليــون دوالر(، حيــث شــكلت أكثــر مــن نصــف إجمالــي الضــرر. وشــكلت الخســائر 

فــي قطــاع اإلســكان نحــو %93 مــن إجمالــي األضــرار التــي لحقــت بالقطــاع االجتماعــي، فيمــا جــاءت القطاعــات اإلنتاجيــة 

واالقتصاديــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن إجمالــي حجــم الخســائر، حيــث تكبــدت قطاعــات الزراعــة والخدمــات والتجــارة 

والصناعــة أكبــر الخســائر، بحســب تقييــم ســريع لألضــرار واالحتياجــات فــي غــزة أجــراه البنــك الدولــي عــن الفتــرة مــا بيــن 25 

مايو/أيــار – 25 يونيو/حزيــران. أمــا علــى صعيــد توقــف التدفقــات االقتصاديــة واإلنتــاج والخدمــات، فقــد تســبب الهجــوم 

اإلســرائيلي بخســائر تتــراوح قيمتهــا بيــن 105 – 190 مليــون دوالر. )6(

ونتيجــة لاســتهدافات المباشــرة التــي تكبدتهــا القطاعــات االقتصاديــة، وخاصــة القطــاع الزراعــي الــذي تعتمــد عليــه 

شــريحة واســعة مــن ســكان قطــاع غــزة، ضعفــت القــدرة التســويقية للعديــد مــن المنتجــات الزراعيــة النباتيــة والحيوانيــة 

نتيجــة تقييــد الحركــة وصعوبــة الوصــول لألراضــي الزراعيــة والمنشــآت الحيوانيــة والســمكية وكذلــك تعطــل األســواق، 

باإلضافــة إلــى غيــاب الفرصــة التصديريــة للعديــد مــن المنتجــات الزراعيــة واألســماك، مــا أدى إلــى انخفــاض األســعار 

بصــورة حــادة فــي العديــد مــن الســلع مســببة خســائر فادحــة لــدى المنتجيــن.

وبشــكل عــام، فــإن الهجمــات العســكرية المتكــررة علــى القطــاع، إلــى جانــب الحصــار المطبــق واالحتــال طويــل األمــد 

كبــد الســكان خســائر اقتصاديــة فادحــة. فبحســب تقريــر لألونكتــاد صــدر فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، فــإن التكلفــة 

االقتصاديــة لاحتــال اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة خــال العقــد الماضــي قــدرت بـــ 16.7 مليــار دوالر، وهــو مــا يعنــي أن 

نصيــب الفــرد الواحــد مــن الخســائر االقتصاديــة بفعــل الحصــار بلــغ نحــو 9 آالف دوالر، وذلــك بســبب اإلغــاق طويــل 

األمــد والعمليــات العســكرية التــي تعــرض لهــا القطــاع خــال فتــرة الحصــار.

وبقيــت نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزة مــن بيــن األعلــى فــي العالــم، فبعــد أن كانــت تصــل إلــى نحــو %23.6 عــام 2005، 

وصلــت فــي 2021 إلــى حوالــي 50.2%. )7(

هــذه األزمــات االقتصاديــة صاحبهــا انكمــاش فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة %27، وقفــزت 

معــدالت الفقــر مــن %40 فــي عــام 2005 إلــى  %69 خــال عــام 2021.

6 World Bank, The Rebuilding of Gaza Amid Dire Conditions: Damage, Losses, and Needs, July 6, 2021. https://www.worldbank.org/en/
news/press-release/202106/07//the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditions-damage-losses-and-needs#:~:text=The%20alarming%20
unemployment%20rate%20in,Gaza›s%20population%20were%20food%20insecure. )Accessed: 19 December 2021(

7 UNRWA, Occupied Palestinian Territory Emergency Appeal 2022, https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2022_opt_ea-
english_eng.pdf )Accessed: 21 January 2022(

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/06/the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditio
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/06/the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditio
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/06/the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditio
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2022_opt_ea-english_eng.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2022_opt_ea-english_eng.pdf
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عقــب الهجــوم اإلســرائيلي علــى غــزة فــي مايو/أيــار 2021، كان نحــو %62 مــن الســكان الذيــن تجــاوز عددهــم المليونــي 

نســمة يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي. )8(

»بعــد اســتهداف مصنــع أبــو إســكندر المجــاور واشــتعال النيــران فيــه، انتقلــت ألســنة اللهــب 

إلــى مصنــع الشــركة وبــدأت المــواد الخــام باالشــتعال. كان الحريــق ضخًمــا بحيــث ُصهــرت جميــع 

المعــدات المكونــة مــن ألــواح طاقــة شمســية وكوابــل كهربيــة وقطــع غيــار، وآالت، وتحّولــت إلــى 

رمــاد، وُدّمــر المصنــع بالكامــل«.

وأضــاف »كان المصنــع يشــغل 20 عامــًا قبــل القصــف، ولكــّن اضطررنــا اآلن إلــى االكتفــاء بـــ9 

عمــال فقــط«.

وتابــع »كنــا ندفــع نحــو 15 ألــف دوالر ســنوًيا لقــاء اســتئجار المــكان الــذي ُيفتــرض أّنــه آمــن، ولكــن 

كل االتفاقيــات لــم تمنــع اســتهداف المــكان وتدميــر المصانــع«. تكّبدنــا خســائر بنحــو 330 ألــف 

دوالر جــراء تدميــر المصنــع ونحتــاج وقًتــا ليــس بالقليــل إلعــادة العمــل والبنــاء.«

محمد رفعت الخضري       
أحد مسؤولي شركة »دبليو بي اس« للطاقة المتجددة في مدينة غزة الصناعية       

8 World Bank, The Rebuilding of Gaza Amid Dire Conditions: Damage, Losses, and Needs, July 6, 2021. https://www.worldbank.org/en/
news/press-release/202106/07//the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditions-damage-losses-and-needs#:~:text=The%20alarming%20
unemployment%20rate%20in,Gaza›s%20population%20were%20food%20insecure. )Accessed: 19 December 2021(

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/06/the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditio
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/06/the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditio
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/06/the-rebuilding-of-gaza-amid-dire-conditio
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القطاع الزراعي
يعــد القطــاع الزراعــي أحــد أهــم القطاعــات االقتصاديــة فــي غــزة، حيــث يعمــل فــي هــذا المجــال نحــو 40,000 فــرد يعيلــون 

مــا يقــدر بحوالــي 200,000 شــخص فــي قطــاع غــزة.

التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية،  القطــاع يواجــه تحديــات كبيــرة فــي ظــا لتضييقــات  مــع ذلــك، فــإن هــذا 

العــام. خــال  دوريــة  فتــرات  فــي  الزراعيــة  األراضــي  تطــال  التــي  المباشــرة  واالســتهدافات 

ــة«  ــة فــي قطــاع غــزة، حيــث تفــرض »منطقــة عازل ــى األراضــي الزراعي ــد ســيطرة الســلطات اإلســرائيلية لتصــل إل وتمت

عرضهــا 300 متــر مــن الســياج الفاصــل. وعلــى الرغــم مــن أن الســلطات اإلســرائيلية تعلــن بأنهــا تســمح للمزارعيــن 

بالوصــول حتــى مســافة 100 متــر مــن الســياج بشــرط التنســيق المســبق، إال أن الممارســات العمليــة تثبــت عكــس ذلــك، 

إذ يتعــرض المزارعــون ألخطــاٍر جســيمة عنــد االقتــراب مــن تلــك المنطقــة، وال يســتطيعون ممارســة أعمالهــم بشــكٍل 

طبيعــي هنــاك.

وظــل تطبيــق هــذه المســافات معمــواًل بــه حتــى ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2005، حيــث أعلنــت الســلطات اإلســرائيلية 

أن مســافة 150 متــًرا علــى األقــل عــن الســياج الفاصــل هــي المســافة التــي يســمح لســكان القطــاع االقتــراب منهــا، ثــم 

وســعت المســافة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن عــام 2008 لتصبــح 300 متــًرا.

غيــر أن شــن إســرائيل الهجــوم العســكري علــى القطــاع فــي كانــون أول/ ديســمبر 2008 أدى إلــى فــرض مســافة جديــدة 

ــًرا عــن الســياج الفاصــل، يحظــر فيهــا علــى  – كنــوع مــن العقــاب بســبب الحــرب- تبعــد مــا بيــن 1,000 حتــى 1,500 مت

الســكان والمزارعيــن الفلســطينيين الوصــول لهــا، وهــي المســافة التــي تشــكل حوالــي %17 مــن مجمــوع أراضــي القطــاع 

و%35 مــن األراضــي الزراعيــة.

عــاوة علــى ذلــك، عمــدت القــوات اإلســرائيلية خــال ســنوات الحصــار والهجمــات العســكرية إلــى تدميــر مســاحات 

واســعة مــن األراضــي الزراعيــة، شــملت خســارات باهظــة تكبدهــا المزارعــون وأصحــاب األراضــي.

بعــد الهجــوم العســكري عــام 2012، ســمحت إســرائيل بوصــول الســكان لمســافة تبعــد 100 متــًرا عــن الســياج الفاصــل، 

ثــم فــي عــام 2013 فرضــت حظــًرا جديــًدا تمثــل بمنــع اقتــراب الســكان مــن مســافة 300 متــر.

ــزم  ــا يلت ــي بموجبه ــا والمســافات المحظــورة، والت ــم مــن أن إســرائيل تحــدد المســافات المســموح الوصــول له وبالرغ

ــر مــن  المزارعــون الفلســطينيون خشــية اســتهدافهم فــي حــال تجاوزهــا، إال أن القــوات اإلســرائيلية تســتهدف فــي كثي
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األحيــان حتــى أولئــك الموجوديــن فــي المســاحات المســموح بهــا، دون مبــررات موجبــة لهــذا االســتهداف، وتنفــذ عمليات 

توغــل دوريــة لألراضــي الزراعيــة التــي يعمــل بهــا المزارعــون فــي المناطــق اآلمنــة.

إلــى جانــب ذلــك، تعمــد القــوات اإلســرائيلية إلــى رش المبيــدات الحشــرية علــى طــول الســياج األمنــي الممتــد علــى طــول 

40 كيلــو متــًرا شــرقي قطــاع غــزة، فيمــا يبــدو بهــدف منــع نمــو األشــجار لكشــف المنطقــة العتبــارات أمنيــة. وتكبــدت 

عمليــات الــرش المزارعيــن عــادة خســائر باهظــة تقــدر بمئــات آالف الــدوالرات علــى مــدار العــام.

واســتمرت عمليــات الــرش خــال عــام 2021 لعــدة مــرات، حيــث رشــت طائــرات مســيرة إســرائيلية مســاحات واســعة مــن 

األراضــي المحاذيــة للســياج الفاصــل شــرقي قطــاع غــزة.

ــاه األمطــار شــرقي  ــارات مي ــرة نتيجــة فتــح إســرائيل عب ــد المزارعــون خــال عــام 2021 خســائر كبي إلــى جانــب ذلــك، تكب

وشــمالي القطــاع، حيــث أغرقــت ميــاه األمطــار مســاحات واســعة تقــدر بنحــو 700 دونــم مــن األراضــي الزراعيــة المزروعــة 

بالمحاصيــل، مــا أدى إلــى إتافهــا بالكامــل، فيمــا بلغــت الخســائر نحــو نصــف مليــون دوالر، بحســب االتحــاد العــام 

لنقابــات عمــال فلســطين فــي قطــاع غــزة.

ــار 2021، اســتهدفت القــوات اإلســرائيلية مســاحات واســعة مــن الزراعيــة،  خــال الهجــوم العســكري فــي شــهر مايو/أي

بمــا فيهــا مــن أشــجار ومزروعــات ودفيئــات زراعيــة وآبــار ميــاه، إلــى جانــب اســتهداف مــزارع الدواجــن والمواشــي بأنواعهــا 

ــى  ــة، مــا أّدى إل ــة الحدودي ــى األراضــي الزراعي ــة عل المختلفــة. كمــا نفــذت القــوات اإلســرائيلية سياســة الســيطرة الناري

منــع المزارعيــن مــن الوصــول الــى أراضيهــم وممارســة أعمالهــم الزراعيــة، األمــر الــذي ترتــب عليــه تلــف مئــات الدونمــات 

الزراعيــة مــن خضــار )مكشــوفة ودفيئــات( وأشــجار، إمــا نتيجــة االســتهداف المباشــر أو نتيجــة انقطــاع ميــاه الــري علــى 

المحاصيــل الزراعيــة خــال أيــام الهجــوم. 

إلــى جانــب ذلــك، عانــى مربــو الثــروة الحيوانيــة )دواجــن ومجتــرات واســتزراع ســمكي ونحــل( مــن خســائر فادحــة تمثلــت 

بنفــوق أعــداد كبيــرة مــن الطيــور والحيوانــات نتيجــة انقطــاع االمــدادات مــن األعــاف الحيوانيــة بســبب إغــاق المعابــر 

الحدوديــة. ومــن جهــة أخــرى لحقــت أضــرار بليغــة بــكل مــن المنشــآت الزراعيــة ومصانــع األعــاف واآلبــار والخطــوط 

الناقلــة الرئيســة والفرعيــة والبــرك الزراعيــة ومحطــات االســتزراع الســمكي ومخــازن األعــاف ومخــازن المعــدات الزراعيــة 

والمبيــدات ومــزارع النحــل.

وعقــب الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى القطــاع فــي مايو/أيــار، زار الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي مواقع 

ــا بحجــم  ــادوا مــن خاله ــات مــع أصحــاب مــزارع متضــررة، أف ــزة، وأجــرى مقاب ــف مناطــق قطــاع غ 6 مــزارع فــي مختل

الخســائر التــي تكّبدوهــا بفعــل الهجــوم اإلســرائيلي.
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قابــل فريــق المرصــد األورومتوســطي المــزارع ياســر »محمــد حنيــدق«، ويملــك مزرعــة خــوخ شــرق 

خانيونــس جنوبــي قطــاع غــزة، حيــث قــال: »لــّدي مزرعــة خــوخ بمســاحة 100 دونــم، وتبعــد أقــل 

مــن كيلــو متــر واحــد عــن الحــدود الشــرقية. تزامــن نضــج ثمــار الخــوخ مــع بــدء الهجــوم، وكان مــن 

المفتــرض أن نقطــف الثمــار ونبيعهــا فــي تلــك األيــام. لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى المنطقــة 

كونهــا حدوديــة وتتعــّرض علــى مــدار الســاعة لقصــف جــوي ومدفعــي كثيــف. فــي 13 مايــو/

أّيــار، خاطرنــا أنــا و30 عامــًا كــي نقطــف الثمــار ونتجنــب بعــض الخســارة، واســتطعنا أن نقطــف 

ــرة إســرائيلية مســّيرة األرض بصــاروخ  ــا اســتهدف طائ ــاء عملن ــّن أثن ــو مــن الخــوخ، ولك 700 كيل

واحــد علــى األقــل انفجــر فــي محيــط تواجدنــا، فاضطررنــا للهــرب فــوًرا. ونتيجــة لعــدم قدرتنــا علــى 

الوصــول إلــى المزرعــة بعــد ذلــك، ســقطت جميــع الثمــار علــى األرض وأصبحــت غيــر صالحــة 

للبيــع، مــا تســبب بخســائر تقــدر بنحــو 60 ألــف دوالر، فــي حيــن فقــد 50 عامــًا موســمًيا، و10 

عمــال دائميــن عملهــم«
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األضرار التي طالت اإلنتاج النباتي خال الهجوم العسكري على غزة – مايو/ أيار 2021

عدد الوحدات المتضررةالوحدة نوع الضررالقطاع

قطاع اإلنتاج النباتي

14,730شجرةأشجار فاكهة

25,000دونمالخضار

8,310دونممحاصيل حقلية

20دونمالدفيئات كلي في المنشأة

2,100دونمالدفيئات جزئي في المنشأة

2,000دونمالمزروعات في الدفيئات

5مشتلتدمير مشاتل بشكل كلي

1,000,000شتلةتدمير األشتال في المشاتل

220حفرةحفر زراعية

150طنأسمدة

1,000لترمبيدات
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األضرار التي طالت اإلنتاج الحيواني خال الهجوم العسكري على غزة – مايو/أيار 2021

عدد الوحدات المتضررةالوحدة نوع الضررالقطاع

قطاع اإلنتاج النباتي

100مزرعةحظائر األبقار واألغنام

150بقرةنفوق أبقار

600اغنامنفوق أغنام

90مزرعةكلي دواجن

1,000,000دجاجةنفوق دجاج الحم من المزارع

40,000دجاجةنفوق دجاج بياض

50,000طيرنفوق أرانب وطيور منزلية

7,000خلية نحلخايا النحل

330,000لترالحليب
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قطاع الصيد
تقضــي اتفاقيــة أوســـلو التــــي وقــــعت عليهــــا كل مــــن منظمــــة التحريــر الفلســطينية وإســـرائيل عــام 1994 بالســماح 

للفلســطينيين باإلبحار حتى مســافة 20 ميًا بحريًا )37  كيلو متًرا( مقابل شـــواطئ قطاع غـــزة. مــــع ذلــــك، فإنــــه دائمـــا 

ًمـــا يتـــم منـــع الفلســــطينيين مـــن الوصـــول لتلـــك المسـافة وإرجاعهـــم لمســافات تقــل عــــن 12 ميــًا بحرًيا.

ونظــًرا للتقييــد واالعتــداءات الدوريــة والمنــع فــي إدخــال المســتلزمات الضروريــة الســتمرار الصياديــن فــي ممارســة 

عملهــم، انخفــض عــدد العامليــن فــي مجــال الصيــد مــن حوالــي 10,000 فــي عــام 2000 إلــى نحــو 4,000 صيــاد، ونحــو 

500 آخريــن يعملــون فــي المهــن المرتبطــة بالصيــد، مثــل تجــار الســمك، والميكانيكييــن، والكهربائييــن، وبنائــي المراكــب، 

وتجــار أدوات الصيــد خــال عــام 2021، حيــث يعيــل هــؤالء مــا يقــدر بنحــو 50,000 فــرد، وهــو مــا يعنــي أن التأثيــر علــى 

مــورد رزق هــؤالء الصياديــن مــن شــأنه أن يهــدد حيــاة عشــرات اآلال مــن المواطنيــن فــي غــزة.

ويعانــي الصيــادون فــي قطــاع غــزة بشــكل دائــم مــن عــدم قدرتهــم علــى ممارســة عملهــم بحريــة فــي المنطقــة المســموح 

لهــم باإلبحــار والعمــل فيهــا نتيجــة االعتــداءات اإلســرائيلية المتكــررة، وتحديــد مســاحة الصيــد التــي تتــراوح بيــن 6 إلــى 15 

زورق حربي إسرائيلي يعترض قوارب الصيادين الفلسطيني في بحر غزة
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ميــًا بحرًيــا فــي أحســن األحــوال، إضافــة لحظــر توريــد المعــدات والتجهيــزات الازمــة للصياديــن.

وتقــوم إســرائيل بشــكٍل روتينــي بتقليــص مســاحة الصيــد أمــام الصياديــن فــي غــزة، ففــي عــام 2006 قلصــت إســرائيل 

مســاحة الصيــد إلــى 10 أميــال بحريــة، ثــم قلصتهــا بعــد ذلــك إلــى 6 أميــال بحريــة، ومــرة ثالثــة إلــى 3 أميــال بحريــة وذلــك 

فــي عــام 2009 عقــب عمليــة »الرصــاص المصبــوب«. فــي بدايــة عــام 2019، أعلنــت إســرائيل عــن توســيع مســاحة الصيد 

حتــى 12 ميــًا بحريــًا، ثــم ســمحت بالصيــد حتــى 15 ميــًا بحريــًا، إال أنهــا خــال عــام 2019 قلصــت المســاحة المســموح 

الصيــد فيهــا 9 مــرات كإجــراء عقابــي جماعــي، أربعــة منهــا أغلــق فيــه البحــر كليــًا. 

فــي عــام 2021 اســتمرت إســرائيل بالعمــل بهــذه السياســة، وقلصــت مســاحة الصيــد عــد مــرات خــال العــام، خاصــة 

خــال الهجــوم اإلســرائيلي فــي مايو/أيــار، حيــث تســبب إغــاق البحــر بالكامــل بتعطيــل أكثــر مــن 4,000 صيــاد وتســبب 

بأضــرار غيــر مباشــرة ُتقــّدر بـــ2 مليــون دوالر، إضافــة إلــى خســائر تقــدر بـــ170 ألــف دوالر جــراء القصــف المباشــر الــذي 

اســتهدف عــدة موانــئ فــي محافظــات قطــاع غــزة.

وفــي أعقــاب وقــف إطــاق النــار، أعــادت إســرائيل فتــح البحــر أمــام الصياديــن ولكــن لمســاحة 6 أميــال بحريــة فقــط، بعــد 

أن كانــت 15 ميــًا فــي الجــزء الممتــد مــن وســط إلــى جنوبــي قطــاع غــزة. وفــي 12 يوليو/تمــوز 2021 أعلنــت إســرائيل 

»توســيع مســاحة الصيــد فــي مناطــق محــددة مــن بحــر قطــاع غــزة إلــى 12 ميــًا بحرًيــا«، ثــم عــادت فــي 25 يوليو/تمــوز 

لتقلــص مســاحة الصيــد إلــى 6 أميــال بحريــة بحجــة عــدم اســتقرار الوضــع األمنــي، قبــل أن توســعها فــي ســبتمبر/أيلول 

إلــى 15 ميــًا بحرًيــا ضمــن تســهيات أعلنتهــا الســلطات اإلســرائيلية للقطــاع.

ــر أو مضايقــات خــال  ــار داخــل البح ــام 2021 لحــوادث إطــاق ن ــن خــال ع ــك، تعــرض عشــرات الصيادي ــب ذل ــى جان إل

ــة عــدد منهــم.  ــل وإصاب ــى مقت ــا، مــا أدى إل إبحارهــم فــي المســاحة المســموح به

علــى ســبيل المثــال، فــي مــارس/آذار 2021، ُقتــل ثاثــة صياديــن فلســطينيين خــال عملهــم فــي عــرض البحــر جــراء انفجــار 

عبــوة متفجــرة كانــت مثبتــة علــى حوامــة إســرائيلية، قبــل أن تعلــق بشــباكهم وتنفجــر خــال اســتخراجهم للشــباك.

وبخــاف تقييــد مســاحات الصيــد وإطــاق النيــران واالعتقــاالت بحــق الصياديــن ومعداتهــم، تقيــد الســلطات اإلســرائيلية 

دخــول المــواد الازمــة إلعــادة تأهيــل القــوارب المتضــررة مــن إطــاق النيــران مــن قبــل القــوات البحريــة اإلســرائيلية، األمــر 

الــذي يحــول هــذه المهنــة إلــى مهنــة صعبــة وذات دخــل متــدٍن وغيــر ثابــت.
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وعقــب الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى القطــاع فــي مايو/أيــار 2021، قابــل فريــق المرصــد 

األورومتوســطي »ســهيل محمــود الحــاج«، أحــد المســتثمرين فــي مزرعــة اســتزراع ســمكي تقــع 

جنــوب غــرب مدينــة غــزة، حيــث قــال: تعّرضــت المنطقــة المحيطــة بالمزرعــة لقصــف إســرائيلي 

متكــرر وعنيــف، مــا أدى إلــى أضــرار بالغــة فــي المزرعــة تمثلــت فــي تعّطل ألــواح الطاقة الشمســية 

التــي تغــذي المعــدات بالكهربــاء، إضافــة إلــى تضــرر بعــض بــرك تربيــة أســماك مــن نــوع »دينيــس«. 

ــا  ــر، م ــة التصدي ــع حرك ــر ومن ــب اإلســرائيلي فــي إغــاق المعب ــاء الهجــوم، اســتمر الجان ــد انته بع

ــر، حيــث تقــدر قيمــة الخســائر المباشــرة نتيجــة القصــف، والخســائر  زاد مــن خســائرنا بشــكل كبي

غيــر المباشــرة نتيجــة وقــف التصديــر بنحــو 110 آالف دوالر، كمــا فقــد 15 عامــًا مــن أصــل 35 

عملهــم نتيجــة تقليــص اإلنتــاج بســبب األضــرار.

منطقة الصيد مقابل شواطئ غزة  )ميل بحري(
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تدهور الوضع الصحي
يواجــه القطــاع الصحــي فــي غــزة أزمــة ممتــدة منــذ ســنوات بفعــل الحصــار اإلســرائيلي طويــل األمــد، والــذي تســبب بشــح 

دائــم فــي األدويــة والمســتلزمات والمعــدات الطبيــة األساســية، وبالتالــي ضعــف الخدمــات الصحيــة المقدمــة للســكان. 

ويعــد القطــاع الصحــي مــن أكثــر القطاعــات تضــرًرا مــن سياســات المنــع اإلســرائيلية، حتــى شــارف علــى االنهيــار الكامــل 

خصوًصــا مــع بــدء تفشــي جائحــة كورونــا داخــل القطــاع أواخــر شــهر أغســطس/آب 2020. 

ــى  ــر عل ــغ األث ــا بال ــي كان له ــات الت ــد مــن النكســات والتحدي ــة العدي ــا الماضي شــهد القطــاع الصحــي خــال الـــ 16 عاًم

الخدمــات الصحيــة المقدمــة لمواطنــي قطــاع غــزة، إذ عانــى القطــاع الصحــي مــن الهجمــات العســكرية اإلســرائيلية والتــي 

تخللهــا االســتهداف المباشــر وغيــر المباشــر للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والطواقــم الطبيــة، إضافــة إلــى التقييــد 

المفــروض علــى دخــول األدويــة والمســتلزمات الطبيــة وقطــع الصيانــة الخاصــة باألجهــزة الطبيــة.

يرتكــز القطــاع الصحــي فــي قطــاع غــزة علــى ثاثــة أســس؛ أولهــا التحويــات الخارجّيــة لعــاج األمــراض التــي ال تســتطيع 

مستشــفيات القطــاع التعامــل معهــا، ســواء التحويــل إلــى مستشــفيات الّضفــة الغربيــة أو المستشــفيات اإلســرائيلّية، 

قسم العناية المكثفة في أحد مستشفيات غزة - )قناة الحرة(
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ــا مــا تكــون وفــوًدا  ــة، والتــي غالًب ــة الخارجّي أو مستشــفيات أخــرى فــي الخــارج. واألســاس الثانــي متعلــٌق بالوفــود الطبّي

تخّصصيــًة فــي مجــاالٍت صحّيــة محــددة كالعظــام واألعصــاب، والتــي ُتســِهُم إلــى حــدٍّ مــا فــي عــاج عــدٍد مــن الحــاالت 

المرضيــة، خاّصــًة أولئــك الذيــن ال يســتطيعون الســفر بســبب المنــع اإلســرائيلّي، والذيــن وصلــت نســبُتهم إلــى 50% 

مــن مجمــل أعــداد المرضــى الذيــن حصلــوا علــى أذونــات للعــاج فــي الخــارج. أمــا األســاس الثالــث: فهــو المســاعدات 

الطبّيــة المقدمــة مــن منظمــة الصّحــة العالمّيــة، ووكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين »أونــروا«، والســلطة 

الفلســطينّية.

وتخــدم ســكان قطــاع غــزة الذيــن يتجــاوز عددهــم المليونــي نســمة 36 مستشــفى فقــط، تتضمــن 3,338 ســريًرا، نحــو 

%78 منهــم تديرهــم وزارة الصحــة فــي غــزة.

وتظهــر أرقــام وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة نقًصــا حــاًدا فــي أصنــاف األدويــة األساســية والمســتلزمات الطبيــة إضافــة 

للخدمــات الصحيــة للقطاعــات األساســية كمرضــى الســرطان ورعايــة األمومــة والطفــل، حيــث وصلــت نســبة العجــز فــي 

األرصــدة الدوائيــة إلــى نحــو %45، فيمــا بلغــت نحــو %33 فــي المســتهلكات الطبيــة، ونحــو %60 فــي لــوازم المختبــرات 

وبنــوك الــدم.

ونتيجــة للتضييقــات المســتمرة علــى القطــاع الصحــي خــال الـــ16 عاًمــا الماضيــة، فقــد تراجعــت خدمــات الرعايــة الصحيــة 

فــي قطــاع غــزة بنســبة %66، وخدمــة الطــوارئ والعمليــات بنســبة %23، وخدمــات الكلــى وغســيل الكلــى بنســبة 42 

%، وخدمــات عمليــات القســطرة القلبيــة والقلــب المفتــوح بنســبة %66، وخدمــات جراحــة العظــام بنســبة 13%. 

وفــي الوقــت الــذي يســجل فيــه قطــاع غــزة نحــو 1,800 حالــة ســرطان ســنوًيا، فــإن الخدمــات الصحيــة التخصصيــة 

ــا، بينمــا  ــغ عددهــم نحــو 8,600 مريــض فــي القطــاع، تبقــى فــي أســوأ حاالته ــن يبل المقدمــة لمرضــى الســرطان الذي

يحتــاج أكثــر مــن %50 مــن مرضــى الســرطان للســفر إلــى الخــارج لتلقــي العــاج اإلشــعاعي والكيميائــي والمســح الــذري 

غيــر المتوفــر فــي غــزة. 

ــدم واألورام فــي  ــة الازمــة لمرضــى ال ــم الخدمــات الطبي ــزة عاجــزة عــن تقدي ــام، تبقــى وزارة الصحــة فــي غ وبشــكل ع

القطــاع، فــي الوقــت الــذي تبقــى فيــه مستشــفيات القطــاع مهــددة بوقــف العمليــات الجراحيــة بالكامــل نتيجــة لنقــص 

المــواد الطبيــة الازمــة، والتــي تمنــع الســلطات اإلســرائيلية دخولهــا، مثــل غــاز »النيتــروز« الــذي ُيســتخدم ألغــراض 

ــات. ــة االحتضــار فــي غــرف العملي ــر ولــدى المرضــى فــي حال التخدي

وطوال عام 2021، رفضت السلطات اإلسرائيلية إدخال غاز »النيتروز« بالكامل إلى غزة.
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خــال عــام 2021، كان الزديــاد أعــداد المرضــى والمصابيــن فــي حــاالت الطــوارئ األثــر األكبــر فــي عجــز المستشــفيات 

والمراكــز الطبيــة عــن اســتقبالها بشــكل منتظــم علــى الرغــم مــن فتــح أقســام أو مراكــز صحيــة جديــدة مــن فتــرة ألخــرى. 

لكــن يبقــى مــا تحتاجــه تلــك األقســام مــن أدويــة ومــواد ومســتلزمات طبيــة وكــوادر طبيــة مفقــوًدا بشــكل كبيــر. لذلــك 

تلجــأ مستشــفيات قطــاع غــزة عــادًة لتحويــل الحــاالت الخطيــرة لتلقــي العــاج خــارج القطــاع، إّمــا فــي مستشــفيات الضفــة 

الغربيــة أو إســرائيل أو األردن عبــر معبــر »إيــرز«، وإّمــا فــي مصــر عبــر معبــر رفــح البــري.

فــي هــذه الحالــة تبقــى الغالبيــة العظمــى مــن المرضــى المحوليــن للخــارج رهينــة قــرار الســلطات اإلســرائيلية بالســماح 

لهــم بالســفر لتلقــي العــاج بعــد تحصلهــم علــى التحويلــة الطبيــة التــي يتــم تغطيتهــا مــن قبــل وزارة الصحــة الفلســطينية 

فــي رام اللــه. إلــى جانــب ذلــك، تبقــى حصــة قطــاع غــزة مــن إجمالي مجموع صرف الســلطة الفلســطينية علــى التحويات 

الطبيــة فــي األراضــي الفلســطينية فــي مســتوى متــدٍن مــع األخــذ باالعتبــار انهيــار الخدمــات الطبيــة المقدمــة للســكان 

فــي غــزة، حيــث تبلــغ حصــة القطــاع نحــو %33 فقــط.

ــى نحــو  ــاد الوقــود عل ــاء ونف ــل انقطــاع الكهرب ــر بعوامــل أخــرى مث ــر القطــاع الصحــي بشــكل كبي ــك، يتأث ــب ذل ــى جان إل

مســتمر، والــذي أثــر علــى عمــل تلــك المستشــفيات لعــدة ســاعات أو أيــام فــي بعــض األحيــان، وتســبب بتهديــد حقيقــي 

ــاء  ــن يحتاجــون الكهرب ــى الذي ــال، ومرضــى الكل ــات األطف ــة المكثفــة، وحضان ــات المرضــى فــي أقســام العناي ــاة مئ لحي

بشــكٍل متواصــل.

مــن جانــٍب آخــر شــّكل انخفــاض الدعــم المالــي الموجــه للقطــاع الصحــي علــى قــدرة القطــاع فــي اســتيعاب موظفيــن جــدد، 

مــا قّلــص الــكادر الطبــّي بشــكٍل كبيــر، ودفــع عــدًدا مــن األطبــاء إلــى الهجــرة للخــارج بســبب األزمــات الماليــة المتتاليــة، 

ومحدوديــة فــرص التوظيــف التــي إن توفــرت تكــون برواتــب متدنيــة.



34

16 عاًما من المرارة:
جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة

أزمة الكهرباء
ــران 2006، عندمــا قصــف الجيــش اإلســرائيلي  ــخ 28 يونيو/حزي ــى تاري ــاء فــي قطــاع غــزة إل تعــود جــذور مشــكلة الكهرب

محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة فــي قطــاع غــزة خــال إحــدى عملياتــه العســكرية، مــا نتــج عنــه تدميــر 6 محــوالت رئيســية 

فــي المحطــة وتوقفهــا عــن العمــل بشــكٍل كامــل، ومنــذ ذلــك الحيــن يعانــي القطــاع مــن عجــٍز كبيــر فــي الطاقــة الكهربائيــة 

إلــى هــذا اليــوم، حيــث وصلــت األزمــة إلــى ذروات متفاوتــة انقطعــت فيهــا الكهربــاء عــن القطــاع لفتــرات وصلــت إلــى 20 

ســاعة يومًيــا.

ظلــت المحطــة فــي حالــة توقــف »شــبه كامــل« جــراء القصــف اإلســرائيلي إلــى أن تــم إصاحهــا وإعادتهــا للعمــل جزئًيــا 

عــام 2009. وبعــد إصــاح المحطــة، مــول االتحــاد األوروبــي  تكاليــف الوقــود الــازم لتشــغيل المحطــة. واســتمر األمــر 

كذلــك إلــى أن قــرر االتحــاد األوروبــي تحويــل مــا كان يدفعــه إلــى وزارة الماليــة الفلســطينية فــي رام اللــه علــى أن تقــوم 

الــوزارة بتولــي مهمــة دفــع ثمــن الوقــود، إال أن الكميــة تقلصــت منــذ تلــك اللحظــة إلــى نحــو 4500 متــر مكعــب شــهريًا 

ــادة  ــد واحــد فقــط فــي المحطــة، ممــا تســبب فــي زي ــي تســتطيع تشــغيل مول ــاج 30 ميغــاوات فقــط، والت تكفــي إلنت

ســاعات فصــل الكهربــاء خــال عــام 2010.

وفــي عــام 2011 بــدأت محطــة توليــد الكهربــاء فــي غــزة باســتخدام الوقــود المصــري، وأصبحــت تعمــل بثاثــة مولــدات 

لتنتــج طاقــة فــي حــدود 80 ميغــاوات. غيــر أنــه فــي بدايــة عــام 2012 بــدأت أزمــة شــح الوقــود المصــري بالظهــور بعــد 

تقليــل الكميــات المــوردة إلــى القطــاع، مــا أدى إلــى اعتمــاد المحطــة علــى مخزونهــا إلــى أن نفــدت كميــة الوقــود وتوقفــت 

المحطــة عــن العمــل بتاريــخ 14 فبراير/شــباط 2012.

منــذ ذلــك الوقــت يشــهد القطــاع تفاقمــًا فــي أزمــة الكهربــاء كان أحــد أســبابها الهجمــات التــي شــنها الجيــش اإلســرائيلي 

علــى قطــاع غــزة فــي أعــوام 2008 و2011 و2014، وآخرهــا فــي عــام 2021 والتــي نتــج عنهــا أضــرارًا ماديــة كبيــرة فــي 

مرافقهــا، ممــا أثــر بشــكٍل بالــغ علــى عمليــة توليــد الكهربــاء وتوزيعهــا.

فــي عــام 2017 بلغــت أزمــة الكهربــاء ذروتهــا وذلــك بعــد قــرار الســلطة الفلســطينية بتاريــخ 27 إبريل/نيســان التوقــف عــن 

دفــع ثمــن الكهربــاء الــذي تمــد بــه إســرائيل قطــاع غــزة عبــر عشــرة خطــوط للكهربــاء، تنقــل 125 ميغــاوات أو مــا يعــادل 

نحــو %30 مــن احتياجــات غــزة مــن الكهربــاء. نتيجــًة لذلــك القــرار أصبــح ســكان قطــاع غــزة يحصلــون علــى كهربــاء لمــدة ال 
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تتجــاوز 6 ســاعات علــى أقصــى تقديــر، األمــر الــذي أثــر علــى الحيــاة اليوميــة للســكان بشــكٍل كبيــر.

طــرأ فــي عــام 2018 تحســن ملحــوظ علــى كميــات الكهربــاء الواصلــة لمنــازل الســكان فــي القطــاع نتيجــًة للتبرعــات 

واألمــوال التــي قدمتهــا الحكومــة القطريــة لحــل األزمــة، حيــث أصبحــت محطــة الطاقــة تعمــل بثــاث مولــدات، وأصبــح 

الســكان يحصلــون علــى 8 ســاعات وصــل للكهربــاء يقابلهــا 8 ســاعات قطــع بشــكٍل منتظــم، إال أن ذلــك لــم يكــن كافًيــا 

لســد احتياجــات الســكان اليوميــة مــن الكهربــاء.

عــادت مشــكلة الكهربــاء للواجهــة مــرة أخــرى منــذ يونيو/حزيــران 2019 واســتمرت خــال عــام 2020 جــراء منــع الســلطات 

ــر  ــذي أث ــا، األمــر ال ــن 4-6 ســاعات يومًي ــراوح بي ــة تت ــاء الواصل ــة الكهرب اإلســرائيلية دخــول الوقــود، حيــث أصبحــت كمي

بشــكل كبيــر علــى عــدة قطاعــات رئيســية مهمــة كقطــاع الصحــة الــذي يــؤدي تكــرار قطــع الكهربــاء إلــى تهديــد حيــاة مئــات 

المرضــى الموجوديــن علــى أجهــزة التنفــس الصناعــي، إضافــًة لحضانــات األطفــال وغــرف العمليــات.

ــاء انعكــس علــى عمــل البلديــات التــي تتوقــف محطــات الصــرف الصحــي فيهــا عــن العمــل لســاعات  ــر أزمــة الكهرب تأثي

طويلــة، ممــا أجبرهــا خــال األعــوام الماضيــة علــى تصريــف ميــاه الصــرف إلــى البحــر، وهــو مــا يهــدد حيــاة المواطنيــن 

ويزيــد مــن تلــوث ميــاه البحــر. كمــا كان لتلــك األزمــة التأثيــر األكبــر علــى القطــاع التجــاري والصناعــي حيــث توقفــت أكثــر 

ــة فــي  ــع القطــاع بســبب شــح الطاقــة، وهــو مــا فاقــم األزمــة المعيشــية وزاد مــن نســبة البطال مــن %80 مــن مصان

صفــوف العامليــن.

فــي عــام 2021، تســبب الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي مايو/أيــار بخســائر فادحــة تكبدتهــا شــركة 

كهربــاء غــزة تقــدر بنحــو 10 ماييــن دوالر أمريكــي، بحســب الشــركة، نتيجــة الســتهداف القــوات اإلســرائيلية البنــى التحتيــة 

فــي عشــرات المناطــق الرئيســية فــي غــزة، األمــر الــذي أدى إلــى توقــف 6 خطــوط رئيســية للكهربــاء حــول القطــاع خــال 

الهجــوم، وتفاقــم أزمــة الكهربــاء بعــده.

الجديــر بالذكــر أن القطــاع يحتــاج فعليــًا 640 ميغــاوات، إال أن الكميــة التــي تصــل للقطــاع منــذ بدايــة األزمــة )خال ســنوات 

الحصــار( لــم تلبــي حتــى نصــف احتيــاج القطــاع مــن الكهربــاء، فالخطــوط اإلســرائيلية توفــر طافــة كهربائيــة بواقــع )120-

125( ميغــاوات، ومحطــة التوليــد توفــر منــذ دخــول الوقــود القطــري طاقــة كهربائيــة تتــراوح مــا بيــن )60-70( ميغــاوات 

فقــط، أمــا الخطــوط المصريــة والتــي كانــت توفــر طاقــة كهربائيــة بقــدرة )23( ميجــاوات فهــي معطلــة منــذ مــارس 2018.
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خلفية قانونية
يعانــي ســكان قطــاع غــزة طــوال 16 عاًمــا مــن حصــار خانــق فرضته الســلطات اإلســرائيلية علــى مفاصل الحياة األساســية، 

حيــث أغلقــت معظــم المعابــر التجاريــة وفرضــت ســيطرة مطلقــة علــى المعابــر المتبقيــة، وحرمــت المزارعيــن مــن العمــل 

فــي األراضــي الزراعيــة المحاذيــة للحــدود لــدواٍع أمنيــة، ومنعــت الصياديــن مــن ممارســة أعمالهــم بحريــة، إضافــًة لحرمانهــا 

ــر ألغــراض العــاج أو الدراســة أو العمــل، فضــًا عــن  ــر المعاب ــة العظمــى مــن الســكان مــن التنقــل والحركــة عب الغالبي

نقــص الســلع الغذائيــة والمــواد األساســية للبنــاء واألدويــة الازمــة للمستشــفيات والمرضــى.

ــة ذات العاقــة تحمــل الســلطات اإلســرائيلية مســؤولياتها عــن االنتهــاكات التــي  ــات الدولي ــد مــن االتفاقي ُتظهــر العدي

تمارســها –والمخالفــة للقانــون الدولــي- بحــق ســكان قطــاع غــزة، حيــث يأتــي فــي مقدمــة تلــك المواثيــق اإلعــان العالمي 

لحقــوق اإلنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة، واتفاقيــة الهــاي ومعاهــدات جنيــف التــي أكــدت علــى جملــة مــن الحقــوق األساســية التــي يجــب أن تلتــزم 

بهــا إســرائيل كالحــق فــي الحيــاة والســامة الجســدية والتنقــل والصحــة والحــق فــي مســتوى معيشــي الئــق وغيرهــا مــن 

الحقوق.

إلــى جانــب ذلــك، فــإن تنصــل الســلطات اإلســرائيلية مــن التزاماتهــا كقــوة احتــال تجــاه قطــاع غــزة، ال ســيما بعــد 

انســحابها منــه عــام 2005، يخالــف اتفاقيــة الهــاي لعــام 1907، حيــث نصــت المــادة )42( منــه، والتــي جــاءت فــي القســم 

الثالــث بعنــوان »الســلطة العســكرية فــي أرض دولــة العــدو« علــى أنــه » تعتبــر أرض العــدو محتلــة حيــن تكــون الســلطة 

الفعليــة لجيــش العــدو وال يشــمل االحتــال ســوى األراضــي التــي يمكــن أن تمــارس فيهــا هــذه الســلطة بعــد قيامهــا«. أي 

أّنــه لكــي تعتبــر منطقــة مــا محتلــة، يجــب أن يتحقــق مبــدأ الســيطرة الفعليــة علــى األراضــي، وهــو مــا تمارســه إســرائيل 

بعــد انســحابها مــن القطــاع، حيــث اســتمرت فــي الســيطرة الكاملــة علــى منافــذ القطــاع البريــة والبحريــة والجويــة، فهــي 

تتحكــم فــي حركــة األفــراد والبضائــع مــن خــال المعابــر البريــة، وتمنــع الســكان مــن الصيــد لمســافات معينــة، كمــا أنهــا 

تحــرم الســكان مــن اســتخدام المجــال الجــوي.

ووفًقــا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فــإن الســلطات اإلســرائيلية ملزمــة باحتــرام حقــوق الســكان الفلســطينيين فــي 

قطــاع غــزة دون قيــود أو شــروط تعســفية، باعتبــار هــذه الحقــوق حقوقــًا أساســية كفلتهــا المواثيــق واألعــراف الدوليــة 
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ذات العاقــة. فخــال ســنوات الحصــار، حظــرت إســرائيل إدخــال العديــد مــن البضائــع والســلع الغذائيــة والمســتلزمات 

الطبيــة دون إبــداء أســباب واضحــة، وهــو مــا يعــد مخالًفــا بشــكٍل مطلــق ألحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي حظــر 

تجويــع المدنييــن، حيــث نصــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي المــادة )55( علــى أنــه »مــن واجــب دولــة االحتــال أن تعمــل، 

بأقصــى مــا تســمح بــه وســائلها، علــى تزويــد الســكان بالمــؤن الغذائيــة واإلمــدادات الطبيــة، ومــن واجبهــا علــى األخــص 

أن تســتورد مــا يلــزم مــن األغذيــة والمهمــات الطبيــة وغيرهــا إذا كانــت مــوارد األراضــي المحتلــة غيــر كافيــة«.

كمــا نصــت المــادة )56( مــن نفــس االتفاقيــة علــى أنــه »مــن واجــب دولــة االحتــال أن تعمــل، بأقصــى مــا تســمح بــه 

وســائلها، وبمعاونــة الســلطات الوطنيــة والمحليــة، علــى صيانــة المنشــآت والخدمــات الطبيــة والمستشــفيات وكذلــك 

ــر  ــق التدابي ــاد وتطبي ــق اعتم ــن طري ــه خــاص ع ــك بوج ــة، وذل ــي األراضــي المحتل ــة ف ــة والشــروط الصحي ــة العام الصح

الوقائيــة الازمــة لمكافحــة انتشــار األمــراض المعديــة واألوبئــة. ويســمح لجميــع أفــراد الخدمــات الطبيــة بــكل فئاتهــم 

بــأداء مهامهــم«.

إلــى جانــب ذلــك، تمثــل األوامــر التــي أصدرتهــا الســلطات اإلســرائيلية لجيشــها –خــال هجماتهــا العســكرية علــى قطــاع 

غــزة- باســتهداف األعيــان المدنيــة والمناطــق الزراعيــة والمنشــآت األساســية والتــي تعــد أشــياء ال غنــى عنها لبقاء الســكان 

علــى قيــد الحيــاة، تمثــل مخالفــة صريحــة ألحــكام البروتوكــول اإلضافــي األول )الملحــق( التفاقيــات جنيــف عــام 1977، 

حيــث نصــت المــادة )54( منــه علــى:«-1 يحظــر تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. -2 يحظــر مهاجمــة أو 

تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن ومثالهــا المــواد الغذائيــة والمناطــق 

الزراعيــة التــي تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الشــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري، إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك 

فــي منعهــا عــن الســكان المدنييــن أو الخصــم لقيمتهــا الحيويــة مهمــا كان الباعــث ســواء كان بقصــد تجويــع المدنييــن أم 

لحملهــم علــى النــزوح أم ألي باعــث آخــر«.
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التوصيات
المرصــد  التقريــر، يوصــي  بنــاًء علــى مــا ورد فــي هــذا 

باآلتــي: اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي 

علــى إســرائيل إنهــاء حصــار قطــاع غــزة بشــكل فــوري . 1

وغيــر مشــروط، والســماح للفلســطينيين بممارســة 

التنقــل،  حريــة  مقدمتهــا  وفــي  كافــة  حقوقهــم 

ــن اســتخدام سياســة العقــاب الجماعــي  والتوقــف ع

ضــد المدنييــن.

علــى المجتمــع الدولــي االضطــاع بمســؤولياته فــي . 2

غــزة،  قطــاع  فــي  الفلســطينيين  المدنييــن  حمايــة 

وذلــك مــن خــال العمــل الجــاد علــى إنهــاء االحتــال 

الفلســطينية،  لألراضــي  األمــد  طويــل  اإلســرائيلي 

ــون  ــر 2 ملي ــق ألكث ووقــف كل أشــكال الحصــار الخان

مواطــن فلســطيني يعيشــون فــي وضــع اقتصــادي 

ومعيشــي وإنســاني متــرٍد. 

بــأداء كافــة . 3 إلــزام إســرائيل  الدولــي  المجتمــع  علــى 

حقــوق ســكان قطــاع غــزة بصفتهــا قــوة احتــال وفــق 

مــا أقرتــه األعــراف الدوليــة ذات العاقــة، بمــا فــي 

ذلــك تحييــد االقتصــاد وقطاعــات الصحــة والغــذاء 

والبنــى التحتيــة وغيرهــا.

األطــراف الســامية المتعاقــدة فــي اتفاقيــات جنيــف . 4

مطالبــة بالوفــاء بالتزاماتهــا الــواردة في المــادة األولى 

بــأن تحتــرم  مــن االتفاقيــة والتــي تتعهــد بموجبهــا 

االتفاقيــة وأن تكفــل احترامهــا فــي جميــع األحــوال، 

والوفــاء  باالتفاقيــة.  إســرائيل  التــزام  تكفــل  بحيــث 

مــن   )146( المــادة  بموجــب  القانونيــة  بالتزاماتهــا 

االتفاقيــة الرابعــة والتــي تتيــح لهــا ماحقــة المتهميــن 

باقتــراف مخالفــات جســيمة لاتفاقيــة.

علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فتــح تحقيقــات ضــد . 5

القــادة والجنــود اإلســرائيليين المتورطين في سياســة 

العقــاب الجماعــي والهجمــات العســكرية ضــد قطــاع 

غــزة، وتحقيــق المحاســبة والمســاءلة وفــق معاييــر 

العدالــة الدوليــة.
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16 عاًما من المرارة:
جـــــــــــيل ُولـــــد محاصــــــًرا.. 

تداعيات الحصار اإلسرائيلي على غزة


