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 2021انعكاسات العدوان اإلسرائيلي يف أاير/ مايو 
 على قطاع غزة وملف إعادة اإلعمار 

 1د. رائد حممد حلس

 
 :مقدمة

 

عدواانً جديداً هو الرابع على قطاع غزة، حيث خاضتتتتتتتتتتتتت  10/5/2021شنت "إسرائيل" يف 
يوماً. وأييت هذا العدوان وقطاع غزة  11قوى املقاومة ضتتتتتتتد  معر ة "ستتتتتتتيد القدس" على مدى 

عاماً، ويعد صتتتتتتتتتتتتدمة جديدة لالقتصتتتتتتتتتتتتاد  15يرزح حتت وطأة احلصتتتتتتتتتتتتار واالنقستتتتتتتتتتتتام ملا يقار  
هلا القطاع  ما سبقها من صدمات تعرضالفلسطيين وحتديداً لالقتصاد يف قطاع غزة، تضاف إىل 

مبوجبه منع  والذي تم  ،2007منذ سنة قطاع غزة  املشدد على يف احلصتار اإلسرائيليواليت متثلت 
حرية احلر ة لألفراد والبضتتتائع والستتتلع األولية، و ذلس االنقستتتام الفلستتتطيين الداخلي الذي تزامن 
مع احلصتتتتتتتتار وما تل يف طياته من تداعيات  ارثية وخطرية ضصتتتتتتتتابت الضتتتتتتتترر بكافة القطاعات 

لى القطاع يف عالثالث اليت شتتنتها "إستترائيل" اإلستترائيلية  االعتداءاتاالقتصتتادية، ضإلضتتافة إىل 
من دمار  بري وعميق يف البنية  االعتداءات، وما خلفته تلس 2012و، 2012و، 2008السنوات 

تدهور  وقد تستتتببت هذ  الصتتتدمات يف .التحتية واملؤستتتستتتات اإلنتاجية واملرافق العامة واملستتتا ن
وتتتتذبتتتذ  واضتتتتتتتتتتتتتت  يف النشتتتتتتتتتتتتتتتتا  والنمو 
االقتصتتتتتتتتتتتادي، و ذلس يف ارتفاع معدالت 

 اع دائرة الفقر، ضإلضتتتتتافة إىلالبطالة واتستتتت
تذبذ  يف حر ة التجارة واالستتتتتتتتتتتتتتثمار يف 

 .قطاع غزة

                                                           

د تورا  يف فلسفة االقتصاد، وخمتص يف الشأن االقتصادي الفلسطيين، وله العديد من الكتب والدراسات واألحباث  1
 .العلمية والتقديرات املنشورة
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يف ضتتتتتتوء صلس ترصتتتتتتد الورقة حجم اخلستتتتتتائر االقتصتتتتتتادية اليت تكبدها القطاع خال  العدوان 
، وحتليل انعكاس ستتياستتة احلصتتار والعدوان على 2021اإلستترائيلي على قطاع غزة يف ضاير/ مايو 

ة، وتناقش األبعاد املختلفة لقضتتتتتتتتتتتتية إعادة اإلعمار الرابعة لقطاع غزة من القطاعات االقتصتتتتتتتتتتتتادي
ضجل بلورة رؤية تنموية ترتكز بشتتتتكل ضستتتتاستتتتي على برانما إلعادة اإلعمار، إلجياد فرص عمل، 

 وتعزيز قدرة االقتصاد، وتستجيب حلجم الضرر واخلسائر الذي ضحدثه العدوان.
 

 
 2:نتيجة العدوانأولا: حجم اخلسائر القتصادية 

 

جزءاً من ستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلة من  2021يعد العدوان اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي على قطاع غزة يف ضاير/ مايو 
االعتداءات املتكررة يف الستتتتتتتتنوات األخرية، وحتديداً خال  ستتتتتتتتتنوات احلصتتتتتتتتار املشتتتتتتتتتدد على 

ثل ضداة ضستتتتتتاستتتتتتية يف منها احلصتتتتتتار والتدمري الذي تستتتتتتتخدمه 2007القطاع منذ ستتتتتتنة  ، وُيم
ما ضجنز  الفلستتتتتتتتتتتطينيون اقتصتتتتتتتتتتتادايً واجتماعياً، ومن   تقوي  قدرة  لإلجهاز على"إستتتتتتتتتتترائيل" 

االقتصتتتتتتتتاد على النمو، األمر الذي يمضتتتتتتتتعد املشتتتتتتتتروع الوطين برمته، ويمدمر إمكانية إقامة الدولة 
الفلستطينية يف ستياق حلم الدولتا املعتمد دولياً. وتستتخدم "إسرائيل" هذ  الطريقة من القصد 

، الواسع وغري املربر وفقاً ملوازين القوة العسكرية؛ إلرهاق املواطن الفلسطيين مادايً ونفسياً والتدمري 
وإحلاق األصى والضتترر بستتبل عيشتته، بل ووحالمه وغاايته املستتتقبلية، ومن   لكيم الوعي مبدى 

  3جدوى النضا  حنو التحرر وإقامة الدولة.

                                                           
 ائانت تعلن احلكومية اللجنة.. القطاعات  افة خسائر إمجايل دوالر مليون 271 لتفاصيل حجم اخلسائر انظر: 2

، انظر: 13/7/2021املكتب اإلعالمي احلكومي،  –موقع وزارة اإلعالم غزة،  على العدوان ضضرار حصر
https://bit.ly/3iee6NBمليون دوالر.. إمجايل خسائر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة، و الة  271و ؛

ضألرقام.. حصيلة ضولية بضحااي وخسائر و  ؛https://bit.ly/3fbAlBO، انظر: 12/7/2021األانضو  لألنباء، 
 https://bit.ly/3idDjaY، انظر: 21/5/2021، موقع اجلزيرة.نت، العدوان اإلسرائيلي على غزة

 (،2020)رام هللا: مر ز األحباث الفلسطيين، ( 7002-7002الضائعة يف قطاع غزة )سنوات التنمية مازن العجلة،  3
 .123ص 

https://bit.ly/3iee6NB؛
https://bit.ly/3fbAlBO
https://bit.ly/3idDjaY
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، بدا واضتتحاً 2021يف ضاير/ مايو  على قطاع غزةالشتتتعا  فتيل العدوان  اللحظة األوىل ومنذ
ت شتتتتتل  افة إمكانيال ضن "إستتتتترائيل" استتتتتتخدمت الطريقة نفستتتتتها من القصتتتتتد والتدمري الواستتتتتع

ضو منشتتتتتتأة ضو  منطقة بق  مل تو احليوية، رافق البنية التحتية وامل فدممرت خمتلد القطاعات،التنمية يف 
ة والتعليمية واالجتماعي كنية والصتتتتتتتتتتحية وال بويةطريق ضو مرفأ وحىت التجمعات واجملمعات الستتتتتتتتتت

خلد بدور  مأستتتتتتاة  برية جعلت قطاع غزة  والرايضتتتتتتية إال وتعرضتتتتتتت للقصتتتتتتد والتدمري، الذي
 ضوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة.عيش تمنطقة 

إىل تدمري  ىشتتتتتتتترس وضتتتتتتتتروس ضدستتتتتتتترائيلي إىل عدوان إ اً يوم 11مدار  تعرض قطاع غزة على
 تدمري العديد من شتتتتتتتتتتبكات الصتتتتتتتتتترف حيث تم  ،لقطاع اخلدمات العامة عناصتتتتتتتتتتر البنية التحتية

واألبراج  ،واملناز  واحلكومية،مباين املؤستتتستتتات العامة ، و وآضر امليا  ،الطرق وشتتتبكات ،الصتتتحي
 ،ر اتوشتتتتتت ،حما  جتارية)واملنشتتتتتتتت االقتصتتتتتتادية  ،اخلاصتتتتتتة واملمتلكات ،واجلمعيات ،الستتتتتتكنية
 إلعالميةواالتعليمية  واملؤستتستتتات ،املؤستتستتتات الصتتحية(، واألراضتتتي الزراعية، و وخمازن ،ومصتتانع
غزة وشوارعه إىل ض وام من الدمار والر ام، ونتا عن  وحتو  قطاع واملقابر، واملساجد، والرايضية،

 .خستتتتتتائر مادية فادحةضضتتتتتتراراً و صلس 
إمجايل  بلغتفقد  التقديرات وحبسب
ضضرار القطاعات  افة بنحو خسائر و 

مليون  212مليون دوالر؛ بواقع  271
دوالر ضضتراراً مباشرة لقطاع اإلسكان 
والبنية التحتية )اإلستتتتتكان، واملنشتتتتتتت 

العتامتة واملبتاين احلكوميتة، والنقتل واملواصتتتتتتتتتتتتتتالت، والكهرضء والطتاقة، واالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت وتكنولوجيا 
 ون دوالر ضضتتتتراراً مباشتتتترة لقطاع التنمية االقتصتتتتادية ملي 151املعلومات، وقطاع البنية التحتية(، و

مليون دوالر ضضتتتتتتتراراً مباشتتتتتتترة لقطاع  30)مرافق اقتصتتتتتتتادية، ومرافق ستتتتتتتياحية، ومرافق زراعية(، و
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التنمية االجتماعية )مؤستتتستتتات الصتتتحة، ومؤستتتستتتات احلماية االجتماعية، ومؤستتتستتتات التعليم، 
 تمع املدين(.واملؤسسات الثقافية والرايضية والدينية واجمل

 

 :قطاع اإلسكان والبنية التحتية .1
 

يعد قطاع اإلستتتتتتكان والبنية التحتية من ض ثر القطاعات اليت تضتتتتتتررت خال  العدوان، حيث 
مليون دوالر، مشلت األضرار اليت حلقت  الً  212بلغت إمجايل األضرار املباشرة هلذا القطاع حنو 

من قطتتاع اإلستتتتتتتتتتتتتتكتتان واملنشتتتتتتتتتتتتتتتتت العتتامتتة واملبتتاين احلكوميتتة، وقطتتاع الطتتاقتتة والكهرضء، وقطتتاع 
االتصتتتتتتتاالت، وتكنولوجيا املعلومات، والطرق، وقطاع امليا  والصتتتتتتترف الصتتتتتتتحي، واملرافق البلدية 

  واحلكم احمللي.
وحدة ستتتتكنية يف غزة للهدم الكلي بفعل القصتتتتد  1,447 ففي قطاع اإلستتتتكان، تعرض حنو

ىل ، ضإلضتتتتافة إضخرى تضتتتتررت بشتتتتكل جزئي بدرجات متفاوتة ضلفاً  13اإلستتتترائيلي، إىل جانب 
. وقد قدَّرت اللجنة احلكومية العليا مناز  وشتتتتتتتتتقق وضبراج ستتتتتتتتتكنية بشتتتتتتتتتكل  لي 205 حنو هدم

 ليون دوالر. م 144.7إلعمار غزة األضرار املباشرة لقطاع اإلسكان بنحو 
ويف املنشتتتتتتت العامة واملباين احلكومية، ر َّز جيش االحتال  خال  العدوان على استتتتتتهدافها، 

مقرًا حكوميتتتتاً  75 حيتتتتث تضتتتتتتتتتتتتتترر حنو
، تنوعتتت متتا با مرافق ومنشتتتتتتتتتتتتتتتأة عتتامتتة

خدماتية ومقار ضمنية. وقد قدرت اللجنة 
احلكوميتتة العليتتا إلعمتتار غزة األضتتتتتتتتتتتتتترار 

ة نشتتتتتتتتت العاماملباشتتتتتتترة اليت ضصتتتتتتتابت امل
 مليون دوالر.  30واملباين احلكومية بنحو 

ستتتيارة ووستتتيلة نقل بشتتتكل  امل، ضو وضتتترار  252 حنو تضتتتررويف قطاع النقل واملواصتتتالت، 
. وقد قدرت اللجنة احلكومية العليا إلعمار غزة األضتتترار املباشتتترة لقطاع النقل واملواصتتتالت بليغة
 مليون دوالر.  2بنحو 
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حمو   هرضء يف غزة بفعل اهلجمات اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلية،  31تضتتتتتتتتتتتتتترر ويف قطاع الطاقة والكهرضء، 
ررت بفعل اليت تضتتتت القطاعات احليوية ، وضلتايل  ان من ضهمخطو  رئيستتتية للقطع 1وتعرضتتتت 

ر الكهرضئي عن التيا إىل انقطاع يف احملصتتلة واليت ضدت اإلستترائيلية،ستتنوات احلصتتار وآلة العدوان 
ر منع االقطاع، إضافة الستمر يف ق مناط

الصتتناعي إىل  االحتال  دخو  الستتوالر
حمطة توليد الكهرضء الوحيدة يف القطاع 

وقتد قتدرت  ،إال بشتتتتتتتتتتتتتتكتل جزئي فق 
اللجنتتتتتة احلكوميتتتتتة العليتتتتتا إلعمتتتتتار غزة 
األضتتتتتتترار املباشتتتتتتترة اليت ضصتتتتتتتابت قطاع 

 مليون دوالر. 15الطاقة والكهرضء بنحو 
شتتر ة اتصتتاالت وإن نت  11تضتتررت شتتبكات وتكنولوجيا املعلومات، ويف قطاع االتصتاالت 
. ووفقاً لتقديرات اللجنة احلكومية العليا إلعمار غزة، بلغت األضتتتتترار بفعل القصتتتتتد اإلستتتتترائيلي

 مليون دوالر. 7.6املباشرة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حنو 
تيل لفرض احلصتتتتتتتتتتتتار والشتتتتتتتتتتتتتعا  ف اللحظة األوىلمنذ ويف قطاع البنية التحتية، بدا واضتتتتتتتتتتتتحاً 

تستتتتتتتتهدف تدمري  ل قطاعات وعناصتتتتتتتر وفرص  انت  "إستتتتتتترائيل" قطاع غزة، ضن على العدوان
عة هلا يف خمتلد مناطق احليوية التابرافق ولعل ضبرزها قطاع البنية التحتية وامل، التنميتة يف قطتاع غزة

  العدوان على استتتتتتتهداف الشتتتتتتوارع والب  ز جيش االحتال  اإلستتتتتترائيلي خالر َّ ، حيث القطاع
تضتتتررت شتتتبكات الصتتترف الصتتتحي وإمدادات امليا  حتت األرض بشتتتكل  بري، نتيجة و التحتية، 

. ووفقاً لتقديرات اللجنة احلكومية العليا إلعمار غزة، بلغت األضرار املباشرة االستتهداف املباشتر
حمللي( حنو صتتتتتتتحي، واملرافق البلدية، واحلكم ايف قطاع البنية التحتية )الطرق، وامليا ، والصتتتتتتترف ال

مليون دوالر للميتتتتتتا  والصتتتتتتتتتتتتتترف  17.6مليون دوالر للطرق، و 62.4مليون دوالر بواقع ) 13
 مليون دوالر للمرافق البلدية واحلكم احمللي(. 13الصحي، و
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 :قطاع التنمية القتصادية .2
 

يها من قطاع التنمية االقتصتتتتتتتادية مبا فاستتتتتتتتهدفت منهجية التدمري اإلستتتتتتترائيلية خال  العدوان 
ومرافق زراعية، ومرافق ستتياحية، وما يتعلق  ا من وستتتائل نقل وملكيات  ،مرافق صتتناعية وجتارية

 منشتأة اقتصتادية صناعية وجتارية 300قصتد جيش االحتال  اإلسترائيلي ض ثر من عامة، حيث 
اً. وقد قدرت ستتتتياحي اً مرفق 10مصتتتتانع بشتتتتكل  لي، وضحلق ضضتتتتراراً و ثر من  7، وهدم وزراعية

اللجنة احلكومية العليا إلعمار غزة إمجايل األضتترار املباشتترة اليت ضصتتابت قطاع التنمية االقتصتتادية 
للمرافق  78.2مليون دوالر للمرافق االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتتة، و 74.2مليون دوالر، بواقع ) 151بنحو 

 للمرافق السياحية(. 3.6الزراعية، و
 

 

 :قطاع التنمية الجتماعية .3
 

استتتتتتهدفت منهجية التدمري اإلستتتتترائيلية خال  العدوان املؤستتتتتستتتتتات العامة اليت تندرج ضتتتتتمن 
إطار قطاع التنمية االجتماعية مبا فيها مؤستتتتتستتتتتات الصتتتتتحة، ومؤستتتتتستتتتتات احلماية االجتماعية، 

ضتتررت ت والرايضتتية والدينية واجملتمع املدين، حيثومؤستتستتات التعليم، واملؤستتستتات الثقافية، 
، وعيادة رعاية ضولية، بشتتكل بليو وجزئي بفعل القصتتد الشتتديد ياً صتتح اً مدرستتة، ومرفق 18
 مستتتتتجداً  20مستتتتتاجد للهدم الكلي بفعل االستتتتتتهداف املباشتتتتتر، و 3تعرضتتتتتت ،  ما حميطها يف

ة. وقد قدَّرت اللجنة مؤستتتستتتة إعالمي 33 ، ضإلضتتتافة إىل تضتتترر حنوو نيستتتة واحدة بشتتتكل بليو
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احلكومية العليا إلعمار غزة إمجايل األضتتترار املباشتتترة اليت ضصتتتابت قطاع التنمية االجتماعية بنحو 
مليون دوالر ملؤسسات احلماية  5مليون دوالر ملؤسسات الصحة، و 4.6مليون دوالر )بواقع  30

مليون دوالر للمؤستتتتتستتتتتات الثقافية  13.4مليون دوالر ملؤستتتتتستتتتتات التعليم، و 7.2االجتماعية، و
 والرايضية والدينية واجملتمع احمللي(.

 
 :اثنياا: انعكاس سياسة العدوان واحلصار على القطاعات القتصادية

 

عامًا، يرزح قطاع غزة حتت وطأة احلصتتتتتتتتتتتتار املتواصتتتتتتتتتتتتل واملشتتتتتتتتتتتتدد من قبل  15على مدار 
االحتال  اإلسترائيلي، والذي يتم مبوجبه منع وعرقلة دخو  وخروج الستلع والبضائع من وإىل 
قطاع غزة، ما ضستتتهم يف تدهور األوضتتتتاع االقتصتتتتادية واالجتماعية، ومستتتتت تداعياته خمتلد 

لزراعة، والتجارة، وامليا  والطاقة، والنقل واملواصتتتتالت(، القطاعات االقتصتتتتادية )الصتتتتناعة، وا
وأتثرت قطاعات بشتتتتتتتتتكل ض رب يف مراحل خمتلفة خال  ستتتتتتتتتنوات احلصتتتتتتتتتار تبعاً لستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة 
االحتال  يف ال  يز على استتتتتتهداف بع  القطاعات دون غريها، ويف الوقت صاته حرصتتتتتت 
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مثتتل قطتتاع الطتتاقتتة ستتتتتتتتتتتتتتتلطتات االحتال  على إبقتتاء تتتدهور بع  القطتتاعتتات بشتتتتتتتتتتتتتتتكتل  بري 
 4وتداعياته على خمتلد األنشطة يف قطاع غزة.

 "إستتتتتتتترائيل" ومن اجلدير ضلذ ر ضن
ضبقت على  رم ضبو سامل  معرب جتاري 
وحيتتتتد مع غزة بعتتتتدمتتتتا ضغلقتتتتت مجيع 
املعابر التجارية األخرى يف ستتتتتتتتتتتتتتنوات 
سابقة تلت انسحا ا من مستوطنات 

، ويرد من خالله 2005 ستتتتتتتتتتنةالقطاع 
ياجات القطاع من غذاء ودواء ووقود ومواد ضساسية لعمل املصانع والورش ومستلزمات ضغلب احت

الزراعة والصتتتتيد والبنية التحتية واملشتتتتاريع اإلنشتتتتائية، وتصتتتتدر بواستتتتطته منتجات قطاع غزة للعامل 
 اخلارجي، وأييت على رضسها املنتجات الزراعية.

يل"، فقد قامت ستتتتتلطات االحتال  وضتتتتمن ستتتتياستتتتتة احلصتتتتار والعدوان اليت تنتهجها "إستتتترائ
بعد جزئياً، ضعادت فتحه و ، 10/5/2021يف  العدوانمع اندالع  اً معرب  رم ضبو ستتتامل  ليإبغالق 

شتتتتتتتتتتتتتتتتددة على حر تتتة املقيود ال ولكن مع فرض مزيتتتد من، العتتتدوانضربعتتتة ضايم من إعالن وقد 
ابعة رئيس جلنة تنستتتتتتيق إدخا  البضتتتتتتتائع لقطاع غزة التووفقاً لتصتتتتتتتر ات  .االستتتتتتترياد والتصتتتتتتدير

من املواد إىل  ضصتتناف فق  ضربعةبدخو   تمسح "إستترائيل"إن فللستتلطة الفلستتطينية يف رام هللا، 
، وهي املواد الغذائية األستتتتتتاستتتتتتية، ومواد طبية، وحمروقات للستتتتتتيارات، وضعالف، بعد العدوان غزة

  5.التصدير اً  لي  منعتبينما 

                                                           

 -مايو  10ورقة حقائق حو : آاثر احلصار اإلسرائيلي املشدد على األوضاع االقتصادية واإلنسانية يف قطاع غزة،  4
 ، انظر:3ص ، 2021غزة،  ،، مر ز امليزان حلقوق اإلنسان2021يونيو  12

  http://www.mezan.org/uploads/files/1623741528120.pdf 
، انظر: 7/6/2021نت، .اجلزيرة، عن املعرب التجاري مع إسرائيل؟ هل يشكل معرب رف  با غزة ومصر بديالً  5

https://bit.ly/3ffs7bM 

https://bit.ly/3ffs7bM
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القيود املشتددة على حر ة االسترياد والتصدير وإغالق املعرب لف ات طويلة، يف فرض وتستبب 
مزيد من تدهور األوضتتتتتتتاع اإلنستتتتتتتانية واالقتصتتتتتتتادية على حدم الستتتتتتتواء، فعلى صتتتتتتتعيد األوضتتتتتتتتاع 
اإلنستتانية فقد يصتتيب منع دخو  البضتتائع وخصتتوصتتاً مواد البناء، يف زايدة املعاانة لدى ا الف 

دمت منازهلم وما يزالون يقطنون يف مسا ن بديلة مؤقتة سواء  انت ضإلجيار ضم  من األسر ممن هت
ضما على الصتتتتتتتتتتتعيد االقتصتتتتتتتتتتتادي، فإن القيود املشتتتتتتتتتتتددة على االستتتتتتتتتتتترياد  6 انت لدى األقار .

احمللي إىل  عودة عجلة االقتصتتتاد تعيقتوريد املواد اخلام، والتصتتدير وإغالق املعرب وخصتتتوصتتاً منع 
د بعد ما حلم ضملنشتتتتتتتتتتتتتت االقتصتتتتتتتتتتتتادية والصتتتتتتتتتتتتناعية والتجارية من دمار خال  الدوران من جدي

حجم األضتتتتتتتترار واخلستتتتتتتتائر اليت حلقت بكافة القطاعات االقتصتتتتتتتتادية  ، وهو ما يفاقم منالعدوان
 ديداً املنتجاوحت د بشكل  بري من قدرة املنتجاوخصتوصاً القطاعات اإلنتاجية، األمر الذي  

عدا ، نتاجيةالعملية اإلالستتتتتتمرار التدمري على توفري املواد اخلام الالزمة  منشتتتتتتهتم من الذين جنت
يف العديد  واليت تدخل "االستخدام املزدوج قائمة" على اليت تضعها سلطات االحتال عن املواد 

 .بشكل  املواليت متنع "إسرائيل" دخوهلا إىل القطاع  ،من الصناعات

                                                           

قسراًيً  اإلنسانية )ضوتشا( يف األراضي الفلسطينية احملتلة عدد املهجرينيقدمِّر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون  6
 -مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية : وملزيد من التفاصيل حو  هذا املوضوع انظر .شخص 8,500بنحو 

 احلالة تقرير حملتلة،ا الفلسطينية األرض يف التصعيد حلالة االستجابة األرض الفلسطينية احملتلة )ضوتشا(،
 https://bit.ly/3j07pxS، انظر: 2/7/2021 ،(2021 يوليو /متوز 1 -يونيو  /حزيران 25) السادس

https://bit.ly/3j07pxS
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خستتتتتتتتتتائر فادحة نتيجة عدم قدرة املنتجا يف هذين   ما وتكبد القطاع الزراعي والصتتتتتتتتتتناعي  
نع تصدير ، بسبب قيام سلطات االحتال  مبتسويق منتجاهتم يف األسواق اخلارجية القطاعا من
ء تكبد هؤال إىل بدور  ضدى ماشتتتتتتتتتتتتتتاحنتة حمملة ضملنتجات الزراعية والصتتتتتتتتتتتتتتناعية،  250ض ثر من 

 7زة.غعلى الواقع االقتصادي يف قطاع  انعكست آاثرها السلبية، املنتجا خسائر فادحة
 ما وانعكستتتتتتت القيود املشتتتتتتددة على االستتتتتتترياد والتصتتتتتتدير وإغالق املعرب على األستتتتتتعار يف 

، عد العدوانب  ثري من السلع والبضائع يف غزةاألسواق، واليت شهدت ارتفاعاً ملحوظاً يف ضسعار  
ا عرب معرب بدائل هل يدخلمل اليت خصتتوصتاً الستتلع والبضتتائع ضصتناف ضخرى من الستتوق، واختفاء 

األمر التذي ضدى إىل زايدة األعباء املالية على املواطنا يف غزة، الذين يعانون  8ر،رف  مع مصتتتتتتتتتتتتتت
ضصتتتتتتتتتتتتتتاًل قبتتتل العتتتدوان من ارتفتتتاع غري 
مستتتتتتتتتتبوق يف معدالت البطالة بنستتتتتتتتتتبة 

، واليت ترافقت مع %28وصتتتتتلت حنو 
 ارتفاع مضطرد يف الفقر بنسبة وصلت

ارتفتتاع نستتتتتتتتتتتتتتبتتة املواطنا ، و %53حنو 
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

من إمجتتايل الستتتتتتتتتتتتتتكتتان يف القطتتاع، واعتمتتاد اجلزء األ رب من الستتتتتتتتتتتتتتكتتان على  %68,2إىل حنو 
من  %70املستتتتتتتاعدات اإلغاثية، حيث بلغت نستتتتتتتبة األستتتتتتتر اليت تتلقى مستتتتتتتاعدات إغاثية حنو 

 9جممل األسر يف قطاع غزة.
 

                                                           

، القدس العريبصحيفة  ،غزة: القطاعات االقتصادية تواجه صعوبة يف التعايف بسبب استمرار التضييق اإلسرائيلي 7
 /6yjPvg3https://bit.ly، انظر: 11/6/2021لندن، 

 . 7/6/2021نت، .اجلزيرة، عن املعرب التجاري مع إسرائيل؟ هل يشكل معرب رف  با غزة ومصر بديالً  8

 -مايو  10ورقة حقائق حو : آاثر احلصار اإلسرائيلي املشدد على األوضاع االقتصادية واإلنسانية يف قطاع غزة،  9
 .6ص ، 2021غزة،  ،، مر ز امليزان حلقوق اإلنسان2021يونيو  12

https://bit.ly/3yjPvg6
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 :املختلفة لقضية إعادة اإلعمار اثلثاا: األبعاد
 

تتجلى قضتتية إعادة اإلعمار و ثر 
 ،حقوقي بمعتتتتتتدفهي صات  بمعتتتتتتد،من 

ثل يتم وإنستتتاين، وتنموي. ،وستتتياستتتي
ر  متتتا دمالبمعتتتد احلقوقي يف ضن إعمتتتار 

التتعتتتتتتتدوان األختتري عتتلتتى قتتطتتتتتتتاع غتتزة، 
، قانوانً  جبرب واجب ومستتتتتتتؤولية وليس منحة من ضحد،  ما ضن املتستتتتتتتبب يف الضتتتتتتترر هو املتكفل 

تمثل البمعد فيما ي .مع االحتال  يف إعادة اإلعمار مش  ةمسؤولية  و  ضيضاً ؤ واجملتمع الدويل مس
الستياستي يف قضتية اإلعمار يف ضن ما دمر  االحتال  خال  العدوان  ان هدفه إضتعاف املشروع 

ي إىل إقامة الدولة ضتتتتتاإلستتتتترائيلي يف -الوطين برمته، وتدمري إمكانية تستتتتتوية الصتتتتتراع الفلستتتتتطيين 
يف  عدها اإلنستتتاينقضتتتية اإلعمار يف بم تتجلى الفلستتتطينية يف ستتتياق حلم الدولتا املعتمد دولياً. و 

عادة اإلعمار ملا له من وقع مؤمل على حياة الناس وتبديد ستتتتتتتبل عيشتتتتتتتهم، إو  ،احلصتتتتتتتار املشتتتتتتتدد
تال  خال  ارتكبها االحواستتتقرار حياهتم االجتماعية، وتواصتتلهم، انهيس عن حجم اجلرائم اليت 

على القطاع، ونوعيتها املؤملة اليت عربت عن حر  إضدة  2021اإلسرائيلي يف ضاير/ مايو  العدوان
كل ، تتطلب بشتتتتما جيعل من قضتتتتية إعادة اإلعمار قضتتتتية إنستتتتانية ملحة ،جرائم حر  ؛مجاعية

عد . ويتمثل البم حجم الضتتتتتترر الذي وقع على اإلنستتتتتتان واملكان يف قطاع غزة ضستتتتتتاستتتتتتي ضن توازي
 التنموي لقضية إعادة اإلعمار يف إعداد برانما إلعادة اإلعمار يهدف بشكل ضساسي إىل إجياد
فرص عمتل وإعتادة تفعيتل قتدرة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد، بعتد التدمار الذي حلق بكافة القطاعات بستتتتتتتتتتتتتتبب 

 .يوماً  11العدوان اإلسرائيلي الذي استمر 
 قضتتتتتتتتتتتتتتيتة إعتادة اإلعمتار، إال ضن الظروف احمليطة يف وعلى الرغم من ضمهيتة األبعتاد املختلفتة يف

القطاعات  افةيف   استتتثنائية من حيث حالة الشتتلل الكبري اً ضوضتتاع اً يعيش حاليقطاع غزة الذي 
 عميقو ، وما خلفته من واستتتتتع لت مفروضتتتتتةااليت ما ز  والعدوان ستتتتتياستتتتتة احلصتتتتتار جراءالتنموية، 
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وإعادة  هلفاتخمإزالة واملوارد االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية املادية والبشتتتتتتتتتتتتتترية احمللية عن  تعجز الطاقات اإلنتاجية
 إعمار ، يبقى البمعد التنموي هو البمعد األهم.

الالفتتتت لالنتبتتتا ، جتتتتدد احلتتتديتتتث حو  إعتتتادة 
اإلعمتتتتتار غتتتتتداة  تتتتتل عتتتتتدوان، وعقتتتتتد مؤمتر دويل 

الستتتتابقة  إلعادة اإلعمار  ما حدث يف العدواانت
، إال ضن التتتتتتتتتعتتتتتتتتتدوان 2012، و2012، و2008

مل يتم احلتتديتتث  2021اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي يف ضاير/ متتايو 
حىت  تتتابتتة هتتذ  الورقتتة عن عقتتد مؤمتر دويل إلعتتادة 
اإلعمار، ضستتتتتتتتثناء املبادرة املصتتتتتتترية اليت ضعلن عنها 

مليون  500تقدمي مستتتاعدة قدرها ، وهي 18/5/2021يف الستتتيستتتي  الرئيس املصتتتري عبد الفتاح
 يف ضعقا  لقاءات املصتتتتتتتتتتتتتتريتةوأتيت املبتادرة . يف إعتادة إعمتار القطتاع لإلستتتتتتتتتتتتتتهتامدوالر إىل غزة 

بلوماستتيا مصتتتريا ونظرائهم من تر يا وقطر إلعادة العالقات با مصتتتر و ل يواجتماعات با د
وتصتتتتتتتتنيد ، 2013الراحل حممد مرستتتتتتتتي يف  من البلدين، واليت توترت منذ ضطاح اجليش ضلرئيس

ر يا و انت احلكومة املصتتتتتتترية تتهم ت ."إرهابياً  حلكومة املصتتتتتتترية مجاعة اإلخوان املستتتتتتتلما " ياانً ا
بعد وستتتاطة ضخرى قامت  ا القاهرة حلل األوضتتتاع ، ضإلضتتتافة إىل ضأتا أتيت وقطر بدعم اإلخوان

دعمها حلد اليت ، 2011واالنقستتتامات يف ليبيا اجملاورة الغارقة يف الفوضتتتى يف ضعقا  انتفاضتتتة 
وضطاحت ضلرئيس  ،North Atlantic Treaty Organization (NATO) مشا  األطلستتتتتتتتتتتتي

بة للحل مع اختيار عبد احلميد الدبي اً ستتتتياستتتتي اً الستتتتابق معمر القذايف، وبدضت منذ ضشتتتتهر مستتتتار 
 هاتعادة دور ىل استتإ من قضتتية إعمار غزة تستتعى مصتتر. وضلتايل قتةؤ للوزراء إلدارة مرحلة م رئيستتاً 

 2011.10بعد األزمات املتالحقة اليت شهدهتا منذ  اً تراجع  ثري الذي تارخيي والقليمي إلا

                                                           

: ظر، ان11/6/2021، 22، موقع فرانس ىل تعزيز نفوص مصر السياسي يف املنطقةإخطة إعادة إعمار غزة هتدف  10
https://bit.ly/3xhBtu2  

 عبد الفتاح السيسي

https://bit.ly/3xhBtu2
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 بتقدمي وبال شتتتتتتتتتس ضن التعهد املصتتتتتتتتتري
 جل إعادة االعمارضدوالر من  مليون 500

لكنها حباجة إىل ترمجتها ، هي خطوة مهمة
على ضرض الواقع، خصتتتتتتتوصتتتتتتتاً وضن مصتتتتتتتر 

 حتصتتتتتتتتتتل علىنفستتتتتتتتتتها تعد من الدو  اليت 
ومشتتتتتتتتتتتتتبعة  ،الكثري من املن  واملستتتتتتتتتتتتتاعدات

على تو  الحقاً و مك  تاج إىل التزام وضلتايل فإن هذا التعهدضلديون وعجز العمالت األجنبية، 
ستتتتتتتعار ومرتبطة بتزويد الستتتتتتتلع واخلدمات  وضمقيدة  وغريمن  وحتويالت أتائية حقيقية، شتتتتتتتكل 

 11.مغاىل يف تقديرها
ن التدخل املصري يف عملية اإلعمار وفق آلية جديدة تكون ويف هذا الستياق، يرى الباحث ض

 Gaza Reconstruction آليتتة إعتتادة إعمتتار غزة، ضي "بعيتتدة  تتل البعتتد عن ا ليتتة الستتتتتتتتتتتتتتابقتتة

Mechanism (GRM) يندرج يف 2012" اليت تم االتفاق عليها إلعادة إعمار غزة بعد عدوان ،
يين اخنرا  االقتصتتتتاد الفلستتتتطستتتتياق االنفكاق االقتصتتتتادي مع اقتصتتتتاد االحتال ، وستتتتتؤدي إىل 

عت له وخصتتتوصتتتاً مع مصتتتر؛ وهو ما ستتت مبزيد من العالقات االقتصتتتادية والتجارية ضحملي  العري
كن ل الستتلطة الفلستتطينية وما زالت للتخفيد من حدة التبعية االقتصتتادية مع اقتصتتاد االحتال ،

هنتتاق ختوفتتات ون يؤدي التتتدختتل املصتتتتتتتتتتتتتتري إىل تعزيز حتتالتتة 
االنقستتام إصا تم دون التوصتتل إىل حتقيق املصتتاحلة وإأتاء حالة 
االنقستتتتام، وضلتايل ستتتتيكون التدخل يف ظلم االنقستتتتام ضتتتترراً 
ستياستياً يؤدي يف أتاية املطاف إىل ضتر  املشروع الوطين يف 

صتتتتاد الفلستتتتطينية وبناء اقت مقتل، وتدمري إمكانية إقامة الدولة
 واحد لشعب واحد. 

                                                           

 /Bo5zZx3https://bit.ly: ، انظر17/6/2021، موقع زوااي، إعادة اإلعمار وسياسة االحتواءحممود صربة،  11

https://bit.ly/3zZx5Bo
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 :رابعاا: رؤية تنموية لقضية إعادة اإلعمار
 

التطورات اليت صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحبتتتتتتت  ظتتتتتتلم  يف
 طرضت والتغريات اليت ،االقتصاد الفلسطيين

وما  خال  ستتتتتتتتتتتتتنوات احلصتتتتتتتتتتتتتار والعدوان،
لوضع لترتب على صلس من تراجع وتدهور 

 دىضوالذي يف قطاع غزة االقتصادي العام 
بطالة بشتتكل ارتفاع معدالت الو ، تردي األوضتتاع االقتصتتادية واالجتماعيةإىل يف احملصتتلة النهائية 

يف صفوف الشبا  واخلرجيا اجلامعيا، واتساع دائرة الفقر، انهيس عن  وخصتوصاً غري مستبوق 
 ستتتتتيطرةالإبقاء اضتتتتتطرا  املنات االستتتتتتثماري والذي ضدى إىل ضتتتتتعد االستتتتتتثمار، ضإلضتتتتتافة إىل 

ة الستتتتتتتتتتتلع والتحكم يف نوعية و مي معرب  رم ضبو ستتتتتتتتتتتامل املعرب التجاري الوحيد،اإلستتتتتتتتتتترائيلية على 
قطاع غزة، ضإلضتتتتتتتتتتتتتافة إىل التداعيات الثقيلة اليت تر تها االعتداءات إىل من و الصتتتتتتتتتتتتتادرة والواردة 

دمتتار  ناإلستتتتتتتتتتتتتترائيليتة املتكررة على القطتاع، وجتتتدد احلتديتث عن إعتتادة اإلعمتار الرابعتة ملتتا حتلم م
خال  العدوان األخري، ويف ظلم التخوفات وخصتتتتتتوصتتتتتتاً التجاصضت الستتتتتتياستتتتتتية يف قضتتتتتتية إعادة 
اإلعمار، و ذلس التجار  الستتتتابقة يف عملية اإلعمار اليت متت خال  االعتداءات الستتتتابقة، ال 

ناحي مبدم ضوالً من املضتتتتتتتي قدماً حنو إأتاء االنقستتتتتتتام ملا  مل يف طياته من آاثر ثقيلة على  افة 
ييد حتاحليتاة من جهتة، ومن جهتة اثنيتة يف  ونه يشتتتتتتتتتتتتتتكل هتديداً لتأخري عملية اإلعمار، ومن   

والبدء يف بلورة رؤية تنموية ترتكز بشتتتكل ضستتتاستتتي  ،عن اخلالف الستتتياستتتي ملد إعادة اإلعمار
حبيث يكون  12،فيه مجيع قوى اجملتمع وإبشتتتتتتتتتتتتتتراف رمسييشتتتتتتتتتتتتتتارق  على برانما إلعادة اإلعمار

برانما قتتادر على إجيتتاد فرص عمتتل، وعلى تعزيز قتتدرة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد ملواجهتتة التحتتدايت اليت من 
 املمكن ضن تعيق عملية اإلعمار.

                                                           

، موقع مؤسسة ض  ثينس للدراسات االس اتيجية، غزة، جيب عدم تسييس ملد إعادة االعمارعمر شعبان،  12
 https://bit.ly/37a0WLcانظر: ، 2021حزيران/ يونيو 

https://bit.ly/37a0WLc


 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  61        

 وفيما يلي أبرز مالمح الرؤية التنموية إلعادة اإلعمار:
 

 :حتديد وترتيب األولوايت. 1
 

 عادة اعماره، وهو يغطي االحتياجاتإقطاع اإلسكان من أكثر األولوايت امللحة لتنميته و  ديع
ألف وحدة سكنية،  07وأن قطاع غزة لديه عجز كبري يف هذا امليدان، يقدر بنحو  خصوصا  اإلسكانية 

ة متطلبات الراغبني يف الزواج، وذلك لتغطي 13،وحدة سكنية سنواي   لفأ 61-67مع احلاجة إىل ما بني 
وكذلك متطلبات النمو الطبيعي السنوي الناشئ عن النمو السكاين املرتفع، جبانب احلاجة لإلحالل 

آلالف من عمار اإعادة إويرتبط مبا سبق احلاجة لرتميم و  ،البديل عن الوحدات السكنية املتقادمة
 .2021العدوان اإلسرائيلي يف أاير/ مايو  استهدافها خالل الوحدات السكنية اليت تم 

وحيتل األولوية نفسها ويف خٍط مواٍز قطاع البنية التحتية، وقطاَعي الصحة والتعليم، وقطاع 
 املياه، وقطاع الطاقة والكهرابء.

 

 :التدخل اإلغاثي السريع. 2
 

سرع وقت العادية أبضميد جروح الضحااي ومتكني املتضررين من العودة إىل احلياة من أجل ت
 وخصوصا  املتضررين الذين هم حباجة إىل تدخل إغاثي وال يستطيعون االنتظار من خالل ،ممكن

                                                           

 (،واخلاصة والطرق الرئيسية املباين العامة)عمار قطاع غزة إاإلطار العام إللية ، األشغال العامة واإلسكان وزارة 13
 .60 ص ،5761 غزة،
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، على سبيل انضصابتهم بفعل العدو اثر اليت غاثي السريع( ملعاجلة ا )التدخل اإل رصد موازنة طارئة
 .إخل…ومصروفات نثرية، رعاية صحية ونفسيةو مواد غذائية، و مالبس، و املثا : بد  إجيار، 

 

 :بيئة مواتية لالستثمارإجياد . 3
 

إلجياد  عمار فرصتتتتتتتتتتتتتتةإعادة اإل تعتد عمليتة
صتتتتتتتتتاد تنشتتتتتتتتتي  االقتبيئة مواتية لالستتتتتتتتتتثمار و 

ن جيب استتتتتتتغالهلا لتشتتتتتتجيع املستتتتتتتثمرياحمللي 
احملليا، وجتتتتتتذ  مستتتتتتتتتتتتتتتثمرين من اخلتتتتتتارج 
لإلستتتتهام يف عملية إعادة اإلعمار، خصتتتتوصتتتتاً 

خال  االعتمتاد على املوارد احمللية من مصتتتتتتتتتتتتتتانع وشتتتتتتتتتتتتتتر ات وطواقم  وضن عمليتة اإلعمتار تتم من
من فريها عمار ُيكن تو الكثري من املدخالت الالزمة يف عملية إعادة اإل، ضإلضتتتافة إىل ضن بشتترية

 السوق احمللي.
 

 :حتديد آلية جديدة لعملية اإلعمار. 4
 

ضبرز التحدايت واملعيقات  2012لقد شتتتتكلت ا لية الستتتتابقة يف عملية اإلعمار غداة عدوان 
لعملية اإلعمار،  وأتا نشتتتتأت لتقنا دخو  مواد البناء املصتتتتنفة إستتتترائيلياً وأتا صات االستتتتتخدام 
املزدوج، األمر التذي ضدى إىل ب ء يف تنفيتذ متطلبتات إعتتادة اإلعمتار، وضلتتايل ال بتدم من العمتتل 

الالزمة لعملية اإلعمار دون قيود ضو  وفق آلية جديدة إلعادة اإلعمار تتضتتتتمن دخو  مواد البناء
 شرو .

 

 :حشد التمويل الالزم لعملية اإلعمار. 5
 

، 2012، و2008تد  التجار  الستتتتتتتتتتابقة يف عمليات اإلعمار الستتتتتتتتتتابقة خال  االعتداءات 
، ضن التتتدو  اليت تعهتتتدت ضألموا  الالزمتتتة لعمليتتتة اإلعمتتتار مل تلتزم بكتتتافتتتة التعهتتتدات، 2012و

هنتاق نقص يف التمويتل املخصتتتتتتتتتتتتتتص لعمليتات اإلعمار، لذلس ال بدم من حشتتتتتتتتتتتتتتد وضلتتايل  تان 
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التمويتل الالزم لعمليتة اإلعمتار وضختذ الضتتتتتتتتتتتتتتمتاانت الكتافيتة من اجلهتات املتاحنة لتنفيذ التعهدات 
 بتقدمي األموا  الالزمة وفق تواريخ حمددة. موااللتزا

 

 :توفري إطار قانوين لعملية اإلعمار. 6
 

جيتتب توفري إطتتار قتتانوين ينظم عمتتل األطراف القتتائمتتة على عمليتتة إعتتادة اإلعمتتار، حبيتتث يتم 
حتديد املهام واملستتتتتتتؤوليات واألدوار بكل طرف من األطراف القائمة على عملية إعادة اإلعمار، 
وحبيتث تقوم هتذ  األطراف ضيضتتتتتتتتتتتتتتاً بتطوير ضدلة إجراءات مرجعية ومكتوبة حو  إجراءات تقدمي 

 للمتضررين.  اخلدمات
 

 :ص صندوق خاص بعملية اإلعماريختص. 7
 

ن ختصتتتيص صتتتندوق خاص إ
عمتتتتتتتار  قق ومتوا  إعتتتتتتتادة اإل

نود ن من متتتتابعتتتة بكمِّ وُيم  ،املراقبتتتة
  ذلسو  ،نفاقالصتتتتترف وآلية اإل

يشتتتتتتتتتتتجع و  ،يعزز الرقابة اجملتمعية
ساد، ويضمن حتقيق النزاهة والشفافية و د من الف ،عماريف عملية اإل اإلسهامالدو  املاحنة على 
 يضتتتمن عملو  ،ممية والدولية واحمللية وموا  املاحناتالعب بع  املؤستتتستتتات األو ذلس  د من 

الصتتتتتتتتتندوق هو القناة الوحيدة الستتتتتتتتتتالم ضموا  هذا يصتتتتتتتتتب  وضلتايل  مظلة واحدة،حتت اجلميع 
ية عمار من خال  تقدمي مق حات براجمدة اإلويتم الصتتتترف للمؤستتتتستتتتات العاملة يف إعا ،املاحنا

 14.هلذا الصندوق
 

                                                           

، موقع مؤسسة ض  ثينس للدراسات االس اتيجية، غزة، جيب عدم تسييس ملد إعادة االعمارعمر شعبان،  14
 .2021حزيران/ يونيو 
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  :خامتة
 

زللت   ا  ما اً  91لليت لنتهجتها "إسييييرل  ل" مدا  دل  سيييي اسييييو لعدييييا   لل د ل   لقد أثرت
  ا  ك  ر يلهنكافو للديييييي د لل يييييي اسيييييي و  لة،تدييييييايعو  لةلتإام و   أيت      و لعا  إ    مدا

 للتنإوعو للربل ج   جمإل لخل طمدا تنف ذ   شييييييييييي ل ك  ررت  أث  لإلنتال و ي ، اع غزة للقد لت
لءلت لليت حا  تنف ذها ي ، اع غزة    ب لعدا   لةنق ام  لةمتد للفد   ن و ي ، اع غزة 

لحملد و لملشيييييييا عي للد ل و    ت ييييييي  ت هذس لل ييييييي اسيييييييو ي  ،  مشيييييييرلتكإا لملت ر ة مدا للق اع   
 غوث  تشيييييييييييييف ل لليل ن للفد ييييييييييييي  ن ن  للتا  و لوكالو

 United Nations Relief and Works)لأل نيييييييير ل 

Agency for Palestine Refugees in the Near 

East (UNRWA)"   ًا عت دق مبشييييييييييا عي  خدييييييييييو ييييييييييا 
لل ن و للتحت و  ن كهرابء   يييييييير   لإلسيييييييي ا    شييييييييا عي

 .للتام  حي    اس  خد ات أخرى مما أ اهبا ابلشدل
ي ا لً  لسييي لملدى أ يياف كافو للق امات  2021كإا ترك لل د ل  لإلسييرل  دي ي أ/ م  اعو 

 ي مج  شييييييي ل فو    ن لة،تديييييييايعو  ت ييييييي ب   يييييييا ر ل،تديييييييايعو فايحو  لأل ر للذ  عت دب 
 للد      لملنظإات  لهل  ات للد ل و لأل نر ل   كيالو   لع و  يو للري يو  للق ياع لخليا  لجلهيات

لفو   ل لل دعد  ن ي   لل امل للدييييييييييييييدعقو  لل دء   للد   لل ر  و للشييييييييييييييق قو  لل دعد  ن  لملياةيو
 ييييييا ي رس لةحتي  خي   مإييييييا إميييييياية إل

   تنإ ييو  يه ييل ، يياع غزة  لل ييد ل  لألخ ر
 حشيييييييييييييييييد للتإوعييييل لليزم ل إد ييييو لإلمإييييا   
 للرتك ز مدا   ييييدهييييا للتنإو  إل يييياي فر  

  .مإل   ت زعز ،د ة لة،تداي




