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áeó≤e
يف �أع≤اب aو Rحرcة �مل≤اومة �’إ�صÓمية )حما�ص( يف �’نتîابات �لت�رشيعية

�صددت
�لفل�صطينية �لãانية يف  ،2006/1/25وت�صكيلها للëكومة �لفل�صطينية �لعا�رشّ I

”�إ�رش�Fيل“ ح�صاQها على قطا´ غزc ،Iما “كن âمن ح�صد �لتاأييد �لدو‹ حول
�رشوطها �لر�مية �إ� ¤إخ†صا´ حرcة حما�ص و�مل≤اومة �لفل�صطينية �ملتمãلة با’Bتي:
�أو ’� :’kعرت� ±ب�” ≥ëإ�رش�Fيل“ يف �لوجود.
Kاني kا� :لتîلي عن �ص� ìÓمل≤اومة ونÑذ ”�لعن∞“.

Kالk ãا’� :عرت� ±با’تفاقيات �ملوقعة مع ”�إ�رش�Fيل“.
’ق âهذ√ �ل�رشو• †aQص kا قاطع kا لي�ص  §≤aمن قÑل حما�ص ،بل †aQصتها �أي†ص kا �لعديد

من �aصاFل �مل≤اومة �لفل�صطينية �’إ�صÓمية و�لوطنية .وعلى �لرغ ºمن ت�صكيل حكومة
�لوحد� Iلوطنية �لفل�صطينية ،و�إعÓن حما�ص �حرت�مها لÓتفاقيات �لتي وقعتها من¶مة

�لتëرير �لفل�صطينية مع ”�إ�رش�Fيل“�� ،صتمر �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي و�لدو‹ لل≤طا´ ،وعلى
�لرغ ºمن �صدو Qقر� Qعن و�QRء �ÿاQجية �لعرب برaع �◊�صا� Qإ’ �أن �صيk Äا من ذلك
 ⁄ينفذ.

وبعد �صيطر Iحرcة حما�ص على قطا´ غز Iيف � ،2007/6/15صددت ”�إ�رش�Fيل“
ح�صاQها �لëÑري و�لÈي و�÷وي على �ل≤طا´ ،و�أعلن âغزc” Iيان kا معادي kا“،

و�أغل≤� âملعابر �◊دودية لل≤طا´ ،ومنع� âأها‹ غز Iمن �لدخول �أو �ÿرو êمن
�ل≤طا´ ،ومنع âدخول �ل†ÑصاFع �إ� ¤ل≤طا´ �إ’ ما ي�صد Qم≥ �صكان غز ،Iوهددت

ب≤طع �لوقود عن قطا´ غز.I

بعد �إط ¥Óعملية �ل�ص ΩÓمر� Iأخرى يف مو“Dر �أنابولي�ص � Annapolisلذي ع≤د يف

 ،2007/11/27ومع بد�ية �لعا ،2008 Ωقا� ΩلرFي�ص �’أمريكي جو êQبو�ص George

 Bushبجولة �إ� ¤ملنط≤ة  Q�RخÓلها  ˆ� Ω�Qو”�إ�رش�Fيل“ ،وبعد �نتهاء بو�ص من RياQت¬،
5
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�صن�” âإ�رش�Fيل“ هجمات ع�صكرية على قطا´ غز� Iص≤§ خÓلها من جر�ء �ل≤�ص∞ ما
ي≤اQب � 60صهيد� kحتى منت�ص∞ cانون �لãا /Êيناير  .2008و�أ�صا� Qملرcز �لفل�صطيني
◊≤و’� ¥إن�صان يف � 2008/5/15إ� ¤أن � 326ص�îص kا قمُتلو� يف قطا´ غز Iمنذ بد�ية �لعاΩ
 ،2008منه 56 ºطف k
 .1Óويف  2008/6/19و��a â≤aصاFل �مل≤اومة �لفل�صطينية بو�صاطة

م�رشية على �’لتز� ΩبتهدFة مدتها �صتة �أ�صهر قابلة للتمديد مع �÷ان’� Öإ�رش�Fيلي .غ� Òأن
”�إ�رش�Fيل“  ⁄تلتز Ωب�رشو• �تفا� ¥لتهدFة �ملعلنة; �إذ خرق’� âتفا 195 ¥مر ،Iح�صÖ
�إعÓن �رش�يا �ل≤د�ص �÷نا� ìلع�صكري ◊رcة �÷هاد �’إ�صÓمي ،2وبل≠ عدد �ل�صهد�ء
�لذين �ص≤طو� يف قطا´ غز IخÓل aرت� IلتهدFة � 22 ،2008/12/19-6/19صهيد�.3k

�أما aيما ي�îص معابر �ل≤طا´ aاأمر وRير �لدaا´ �’إ�رش�Fيلي �إيهود باEhud ∑�Q

 Barakيف  2008/1/18ب` ”�إقفال cل �ملعابر“ مع قطا´ غزc ،4Iما قطع�” âإ�رش�Fيل“
�لوقود ب�صكل cامل عن �ل≤طا´ يف .2008/1/20

وهكذ� �أ�ص íÑقطا´ غزﬁ Iا�رش�c kلي kا; aجميع �ملعابر م¨ل≤ة يف وجه¬ ،وقد تر∑
�ل≤ر�’� Qإ�رش�Fيلي بوق∞ تزويد �ل≤طا´ بالوقود �أKر� kبال¨ kا على ﬂتل∞ �أوج¬ �◊ياI
�’قت�صادية ،و�’جتماعية ،و�’إن�صانية ،و�ل�صëية ،و�لتعليمية ،و�نهاQت جميع
�ل≤طاعات �’قت�صادية ب�صكل تا ،ΩوتكÑد �’قت�صاد �لفل�صطيني خ�صاFر aادحة .وح�صÖ

ت≤د�ÿ� QصاFر �ل�صهرية �ملÑا�رش� Iلتي يتكÑدها
ت≤دير�ت �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صاّ ،Q
5k
قطا´ غز Iمنذ منت�ص∞ حزير�ن /يونيو �ملاVصي ب`  45مليون دو’� Qصهريا .
ت≤د Qبنëو
وي�صا Qهنا �إ� ¤أن �حتياجات قطا´ غز Iح�ص Öت≤دير�ت �’أ· �ملتëدّ I
� 900صاحنة �أ�صÑوعي kا لتلÑية �’حتياجات �’أ�صا�صية ،منها � 625صاحنة م�صاعد�ت غذ�Fية

�أ�صا�صية ومو�د طÑية ،و� 275صاحنة للمو�د �ل†رشوQية �’أخرى .6وقد cان �لناط≥ با�صº

وcالة �’أونرو�  UNRWAيف قطا´ غز Iعدنان �أبو ح�صنة قد �cص∞ يف 2007/11/19

�أن �◊�صا Qيزيد من �’أعÑاء �لتي تو�جهها �’أونرو� ،حي� åإن �أ Ìcمن  %70من �صكان
�ل≤طا´ ،ه’ ºجÄون aل�صطينيون وبالتا‹ ت�ص� íÑلوcالة عنو�ن kا FQي�صي kا له.7º
ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

6

معانا Iقطا´ غز�◊� â– Iصا’� Qإ�رش�Fيلي

وعلى �لرغ ºمن �أن �تفا� ¥لتهدFة يف � ،2008/6/19مل�صا� Qإلي¬ �أع √Óقد ت†صمن aتí

�ملعابر� ،إ’ �أن ”�إ�رش�Fيل“  ⁄تلتز Ωبذلك ،و��صتمرت يف �تÑا´ �صيا�صة �ÿن≥ �’قت�صادي

لل≤طا´.

وهنا Œد’� Qإ�صا� IQإ� ¤أن هذ� �لت≤رير هو عÑا IQعن ت≤رير معلوماتي حول ما

تعرVص âل¬ جميع �ل≤طاعات �’قت�صادية و�ل�صëية و�’جتماعية و�لتعليمية من خ�صاFر،

جر�ء �◊�صا� QملفروVص على قطا´ غز.I

7
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k G
…OÉ°üàb’G ™°VƒdG :’hC
ق†ص� âإجر�ء�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي مع نهاية cانون �’أول /دي�صم ،2008 Èيف
Xل �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي� -لدو‹ �ملëك ،ºعلى ما ت≤Ñى من �أ�ص�ص �’قت�صاد �لفل�صطيني
يف قطا´ غز .Iوcان� âصëيفة �÷اQديان �لÈيطانية  The Guardianقد ذcرت يف
نهاية �لعا� 2007 Ωأن عدد �لذين يعتمدون يف معي�صته ºعلى �مل�صاعد�ت �لدولية يف
قطا´ غز Iبل≠ قر�بة  1.2مليون aل�صطيني ،يãلون نëو  %85من �صكان �ل≤طا´c ،ما
�أن هنا∑ نëو � 80أل∞ aر�صة عمل قد ≤aدت خÓل �’أ�صهر �ÿم�صة �’أو ¤لل�ëصا.8Q
وقد قام âوcالة �’أونرو� يف  2008/4/24بوق∞ تزويد �مل�صاعد�ت �ل¨ذ�Fية �إ650 ¤

�أل∞ ’ج Åيف قطا´ غز Iملد� IأQبعة �أيا Ωب�ص ÖÑنفاد �لوقود �ل ΩRÓلت�ص¨يل �صاحناتها

ومر�cزها �ملنت�رش Iيف cاaة مناط≥ قطا´ غز .9Iوح�ص Öت≤رير �إح�صاFي للجنة �ل�صعÑية

ملو�جهة �◊�صا Qيف غز� Iصاد Qيف ≤a ;2008/11/25د بل≠ عدد من يتل≤ون �مل�صاعد�ت

�ل¨ذ�Fية من �’أونرو� يف �ل≤طا´ � 750ألف kا ،توقف� âلوcالة �لدولية عن ت≤د� Ëمل�صاعد�ت
له ºمنذ  2008/11/4ب�ص� ÖÑإغ� ¥Óملعابر.10
ومنذ aرVص �◊�صا Qعمدت ”�إ�رش�Fيل“ �إ ¤ت≤لي�ص cميات �لوقود �لو�Qد Iل≤طا´

غز IتدQيجي kا ،وت�ص ÖÑهذ� �لت≤لي�ص باإغﬁ ¥Óطات �لوقود يف �ل≤طا´ و�لÑال≠ عددها
ﬁ 450طةc .ما توقف %90 âمن �ل�صيا�Qت �ÿا�صة يف �ل≤طا´ عن �لعمل ،وب≤يâ
حو�‹  §≤a %15من خدمات �لن≤ل �لعا Ωتعمل.11
وقد �أXهرت جمعية ”م�صلك مرcز للدaا´ عن حرية �◊رcة“ خر� ¥لدولة
�’إ�رش�Fيلية ل≤ر��Qت �ملëكمة �لعليا �’إ�رش�Fيلية� ،إذ �أن cمية �ملëروقات �لتي ” �إدخالها
لل≤طا´� ،أقل ‡ا �أقرت¬ �ملëكمة �لعليا.
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معدل �لطلÖ
ÿم�صة �أ�صابيع
)باللرت�ت(*

�لكمية �لتي �أمرت �لكمية �لفعلية
ﬁكمة �لعدل
�لتي ” ن≤لها
�لعليا �’إ�رش�Fيلية
يف �’أ�صابيع
بن≤لها بîم�صة
�ÿم�صة �’أخIÒ
�أ�صابيع )باللرت�ت(
)باللرت�ت(

ن�صÑة �لكمية
�لو�Qد Iبالن�صÑة
للكمية �ملطلوبة

بنزين

2,000,000

377,000

151,000

%8

�صو’Q

7,000,000

4,000,000

1,000,000

%15

�صو’Q
�صناعي

17,500,000

11,000,000

7,636,000

%43

* يعتمد ح�صاب �لطل Öلل�صو’ Qو�لÑنزين على �لكميات �لتي مُطل âÑيف �صهر ت�رشين �’أول� /أcتوبر
 ،2007قÑل بدء �ل≤يود على ن≤ل �ملëروقات� .لطل Öلل�صو’� Qل�صناعي هو �لكمية �ملطلوبة لت�ص¨يل
ﬁطة �لتوليد ب�صكل cامل.

وي�ص Òت≤رير �صاد Qعن �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�صان-غز ،Iير�صد �إغ¥Ó
معابر قطا´ غز Iيف �لفرت Iمن  2008/6/26وحتى � ، 2008/10/31إ� ¤أن مع Èناحل

عو� Rأغل≥ ملد 41 Iيوم kا ب�صكل cامل �أما Ωو�Qد�ت �ل≤طا´ من �لوقود ،وبن�صÑة %32
من �إجما‹ �أيا� Ωلفرتa ،Iيما aت íجزFي kا  87يوم kا ولفرت�ت ﬁدود ،Iوبن�صÑة  %68من

�إجما‹ �أيا� Ωلفرت� Iلتي ي¨طيها �لت≤رير .و�صم� âëصلطات �’حتÓل بتوQيد cميات
ﬁدود Iمن �إمد�د�ت �ملëروقات من cل من �ل�صو’� Qل�صناعي ملëطة توليد �لكهرباء
يف غز ،Iو�ل�صو’ ،Qو�لÑنزين ،وغا� Rلطهي.13
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øe IÎØdG ∫ÓN IõZ ´É£b ¤EG IOQGƒdG OƒbƒdG äÉ«ªc :(2) ºbQ ∫hóL
2008/10/31-6/26
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�ل�صهر

�لÑنزين
)لرت(

�لن�صÑة من
�’حتياجات
�لفعلية

�ل�صو’Q
)لرت(

�لن�صÑة من
�’حتياجات
�لفعلية

�ل¨اR
)طن(

�لن�صÑة من
�’حتياجات
�لفعلية

وقود �لطاقة
)لرت(

“و/R
يوليو

511,480

%13.7

4,486,990

%41.3

4,109.04

%37.8

10,754,100

�Bب/
�أغ�صط�ص

584,640

%15.7

6,159,950

%56.7

4,325.59

%39.8

11,999,230

�أيلول/
�صÑتمÈ

652,400

%18.1

7,513,720

%71.5

4,728.33

%45

14,383,090

ت�رشين
�’أول/
�أcتوبر

546,700

%14.6

4,876,520

%44.9

4,178.27

%38.5

14,706,720

�’إجما‹

2,295,220

%14.6

23,037,180

%51

17,341.23

%39.6

51,843,140

وcان� âللجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف غز Iقد ذcرت باأن مع Èناحل عو،R
�لذي يت ºع √ÈتوQيد �لوقود ملëطة توQيد �لكهرباء و�’�صتîد�مات �ملنزلية ،و�ل�صناعية
و�لعامة ،قد �أغل≥ منذ  ،2008/11/4وبالتا‹ نفد �ملîزون يف ﬁطة توليد �لكهرباء،
وتوقف� âملëطة cلي kا عن �لعمل ‡ا نت èعن¬ �أRمة خط IÒيف غا� Rلطهي ،وباقي �أ�صنا±
�لوقود’� ،أمر �لذي �أKر �صلk Ñا على �ص◊� Òيا Iلدى �ملو�طن �لفل�صطيني.15
و�أوVص íت≤رير �صاد Qعن مكت’� Öأ· �ملتëد Iلتن�صي≥ �ل�صوDون �’إن�صانية يف �’أVQص

�لفل�صطينية �ملëتلة )�أوت�صا( Ofﬁce for the Coordination of Humanitarian
) ،Affairs-Occupied Palestinian Territory (OCHA-OPTيف 2008/12/17

حول تاأ�◊� ÒKصا Qعلى قطا´ غز Iباأن �ملعابر �لعاملة ب≤ي âم¨ل≤ة خÓل مع¶’� ºأياΩ
من ت�رشين �لãا /Êنوaم ،Èبا�صتãناء �إدخال cميات ﬁدود Iمن �ل¨ذ�ء و�لوقود �ل�صناعي،
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وعل∞ �◊يو�نات وبع†ص �ل�صلع �’أ�صا�صية �’أخرى ب�صكل مت≤طع.16
وب�ص�◊� ÖÑصا ،Qتطو� Qقت�صاد �’أنفا� ¥لÑديل على �◊دود ب Úم�رش وغز،I

وقام âحرcة حما�ص بتن¶ي ºووVصع تعليمات م≤يد .Iوقد وaرت �’أنفا� ¥ل�صلع �لتي
 ⁄تكن متو�جد Iيف �’أ�صو�‡ ;¥ا �صم íبÑع†ص �لن�صاطات �’قت�صادية� ،إ’ �أنها �Bلية غÒ

م�صتد�مة �أو م†صمونة و’ ت�صتطيع باأي حال من �’أحو�ل �أن –ل ﬁل �لعمل �ملنت¶º
للمعابر.17

وهنا �صو ±نتطر� ¥إa ¤رو´ �’قت�صاد �لفل�صطيني يف قطا´ غز� Iلتي تاأKرت

با◊�صا� QملفروVص على قطا´ غز Iعلى �ل�صكل �لتا‹:

:¢UÉÿG ´É£≤dG .1
ذcر ت≤رير �صاد Qعن �أوت�صا �أن �ل≤طا´ �ÿا�ص يف قطا´ غز� ،Iلذي يولد %53

من cاaة aر�ص �لعملc ،ان �ملت†رش’� Qأ Ècمن �’إغ ¥Óون≤�ص �ملو�د �ÿا Ωوaر�ص
�’أعمال �لتجاQية≤a .د ” ب�صكل موDق âت�رشي� íأ Ìcمن � 75أل∞ عامل من جممو´

 ±’B� 110عامل يف �ل≤طا´ �ÿا�ص ،ب�ص� ÖÑإغ� ¥Óملعابر ،و�أغل≤� âأغلÑية �’أعمال

�لتجاQية �ÿا�صة.18

و�أ�صا Qت≤رير �صاد Qعن �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف غز Iيف ،2008/3/9

�إ� ¤أن �ل≤د’� IQإنتاجية لل≤طا´ �ÿا�ص يف قطا´ غز� Iنîف†ص âمنذ aرVص �’إغ¥Ó
�ل�صامل على قطا´ غز Iيف منت�ص∞ حزير�ن /يونيو  ،2007لت�صل �إ ¤معدل  %11من

قدQتها �لكاملة .وت�ص’� Òإح�صاء�ت �’أولية �إ� ¤أن �أ Ìcمن  %43من مو�Dص�صات �ل≤طا´

�ÿا�ص قام âبوق∞ �أن�صطتها �لتجاQية بالكامل يف ح� Úأن �أ Ìcمن  %55من تلك
�ملو�Dص�صات خف†ص� âأن�صطتها �لتجاQية بن�صÑة تتجاو .19%75 Rوذcر جمال �†ÿرشي

FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف قطا´ غز� ،Iأن Qجال �’أعمال �لفل�صطينيÚ
تكÑدو� خÓل �’أ�صهر �ل�ص’� âأو ¤لل�ëصا Qخ�صاFر ب≤يمة  100مليون دو’ ،Qب�صÖÑ
11
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منع ”�إ�رش�Fيل“ �إدخال �ل†ÑصاFع �لتي ي�صتوQدونها ،م�ص� k�Òإ� ¤أن ”�إ�رش�Fيل“ �أل¨â
م�صاcQة غز Iيف �لكود �÷مرcي’� ،أمر �لذي يعني �أن �أحد� kيف �ل≤طا´ لن ي�صتطيع �أن
ي�صتوQد �أو ي�صد� Qأية مو�د.20

و�أcد Qجل �’أعمال �ملهند�ص علي �أبو �صه� Óأن �ل≤طا´ �ÿا�ص تل≤ى Vرشبة �أ�صابت¬

بال�صلل �لتا ;Ωحي åتوق∞ عن �لعمل cنتيجة مÑا�رش Iلعد� Ωإدخال �ملو�د �ÿا ،Ωو�صطÖ
cود غز÷� Iمرcي و�◊�صا� Qلذي يعا Êمن¬ cاaة �صكان �ل≤طا´ ،و�لذي cان من
نتيجت¬ �إغ ¥Óما ي≤اQب �أQبعة � ±’Bم�صنع ومو�Dص�صة ،وتوق∞ حو�‹ � 150أل∞ عامل

عن �لعمل.21

:»YÉæ°üdG ´É£≤dG .2
قد–’� Qاد �لعا Ωلل�صناعات �لفل�صطينية ��ÿصاFر �ل�صهرية لل≤طاعات �ل�صناعية يف
ّ

قطا´ غز Iمنذ منت�ص∞ حزير�ن /يونيو  2007بنëو  15مليون دو’� ،22Qأي ما جمموع¬
 277.5مليون دو’ Qت≤ريk Ñا حتى نهاية �لعاa ،2008 Ωيما �أ�صاQت بيانات �صاد IQمن

�ل≤طاعات �’قت�صادية �إ ¤بلو�ÿ� ÆصاFر يف � 2008/3/9أ Ìcمن  200مليون دو’.23Q
≤aطا´ �ل�صناعة يف غز Iيعتمد ب�صكل �صc ¬Ñامل على �ملو�د �ÿا� Ωمل�صتوQد .Iوبامل≤ابل

aاإن مع¶� ºل�صلع �مل�صنعة  ⁄يت ºت�صديرها �إÿ� ¤ا ،êQوبالتا‹ aاإن �إغ� ¥Óملعابر �أ�صهº
ب�صكل aعلي باإقفال �لعدد �’أ Ècمن �ملن�صاBت �ل�صناعية يف قطا´ غزa ،Iو ≥aما �رشì

ب¬ عÓء �’أعر ،êم�صت�صاFQ Qي�ص و�QRء �◊كومة �مل≤الة يف غز Iلل�صوDون �’قت�صادية� ،أن

�◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي وعد Ωدخول �ملو�د �ÿا� Ωأدى �إ� ¤إغ ¥Óما ن�صÑت¬  %96من �ملن�صاBت
�ل�صناعية �لÑال¨ة  3,900مو�Dص�صة �أو م�صنع �أو و�Qصة ،24وهو ذ�ت �لرق ºت≤ريk Ñا ح�صÖ
�Bخر �لت≤اQير �’إح�صاFية �ل�صاد IQعن �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف غز�،Iلتي

�أ�صاQت �إ� ¤إغ ¥Óما ن�صÑتة  %97من �أ�صل  3,900م�صنع وو�Qصة عمل ،وتوق∞ �لÑاقي

ب�ص� ÖÑن≤طا´ �لكهرباء ون≤�ص �ل¨ا Rو�لوقود‡ ،ا �أVصا� 35 ±أل∞ عامل �إ ¤قاFمة

�لÑطالة.25
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و�أقدم� âللجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف  2008/3/18على تد�ص” Úم≤IÈ
Qمزية“ ملÄات �مل�صانع �لتي ” �إغÓقها يف قطا´ غز Iبفعل �◊�صا� QملفروVص على
�ل≤طا´.26
و�أ�صا Qت≤رير �Bخر �صاد Qعن مرcز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني �إ� ¤أن من �أبرR
�مل¶اهر �لناŒة عن ح�صا Qقطا´ غز� ،Iإغ ¥Óنëو  3,500من�صاأ� Iصناعية وحرaية،

وتوق∞  600م�صنع kا للîياطة عن �لعمل ،وcذلك توق∞  %95من �لو�Qص �لهند�صية،

�إVصاaة �إ ¤توق∞  %80من م�صانع �’أKاa ،çيما توقف âجميع �مل�صاQيع �’إن�صاFية،
وم�صاQيع وcالة �’أونرو� .27وذcر جمال �†ÿرشي FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة
�◊�صا Qيف قطا´ غز Iيف ت≤رير للجنة� ،أن �إغ� ¥Óملن�صاBت �ل�صناعية و�لتجاQية �أدت �إ¤
�إVصاaة � 65أل∞ �ص�îص �إ ¤جي�ص �لعاطل Úعن �لعمل .28وح�ص’� Öإح�صاء�ت �ÿا�صة
با’–اد �لعا Ωلل�صناعات �لفل�صطينية≤a ،د �أدى �◊�صا� Qإ� ¤ن†صما� Ωأ Ìcمن � 140أل∞
عامل يف هذ� �ل≤طا´ �إ� ¤أعد�د �لعاطل Úعن �لعمل ،يف ح� Úأن عدد �لعامل Úيف

�ل≤طا´ �ل�صناعي حالي kا ’ يتجاو� Rأ Ìcمن  1,500عامل.29

و�أ�صاFQ Qي�ص جمعية Qجال �’أعمال �لفل�صطيني Úعلي �◊ايك� ،إ� ¤أن Q 80جل
�أعمال من �أ�صëاب �مل�صانع هاجرو� �إ ¤بلد�ن عربية ،و��صتاأنفو� aر�دى �أو ع� Èرش�cات
ن�صاطه� ºل�صناعي.30

:»YGQõdG ´É£≤dG .3
يعد �ل≤طا´ �لز�Qعي �إ ¤جان� Öل�صناعة من �’أن�صطة �ملهمة �لتي يعتمد عليها
ّ

�صكان قطا´ غز� ،Iإذ مُي�صه ºبن�صÑة  IÒÑcيف �’قت�صاد �ملëلي من حي� åل≤يمة �مل†صاaة
حد من
و�لت�ص¨يل .و�أ ّKر �إغ� ¥Óملعابر ب�صكل مÑا�رش على �ل≤طا´ �لز�Qعي ،حيّ å

��صت�Òد �مل�صتلزمات �’إنتاجية مãل �’أدوية �لز�Qعية و�’أ�صمد Iو�◊Ñوب و�لنايلون

�مل�صتîد Ωيف �لدaيÄات �لز�Qعية ،و�أعا ¥ت�صدير �ملنتجات �لز�Qعية.
13

ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

ت≤رير معلومات

وذcر ت≤رير �أوت�صا �مل�صا� Qإلي¬ �أع� ،√Óأن قطا´ غز Iي†ص ºما جمموع¬ � 70أل∞ دوÂ

من �’أV�Qصي �لز�Qعية يكنها �إنتا� 280 êأل∞ �إ� 300 ¤أل∞ طن من �ملنتجات �لز�Qعية
يف �لعا ،ΩوKل åهذ√ �ملنتجات تكون عادﬁ Iا�صيل للت�صدير .ويوaر �ل≤طا´ �لز�Qعي
وXا ∞Fد�Fمة وموDقتة ’أ Ìcمن � 40أل∞ مو�طن يف غز) Iمبا يãل  %12.7من �ل≤وى
�لعاملة( ويوaر �ل¨ذ�ء و�◊يا� Iملعي�صية لربع �ل�صكان يف قطا´ غز.31I

وذcر ماهر �لطÑا´ ،مدير �لعÓقات �لعامة يف �ل¨رaة �لتجاQية �لفل�صطينية ،يف ت≤رير
�أعد√ حول خ�صاFر �’قت�صاد �لفل�صطيني يف ﬁا¶aات غز Iنتيجة �إغ� ¥Óملعابر� ،أن

��صتمر�� Qإغ� ¥Óملعابر يهدد مو��ص� ºلز�Qعات �لت�صديرية‡ ،ا يعرVص �أ Ìcمن  %80من
�ملëا�صيل �لز�Qعية للتل∞ ،ب�ص ÖÑعد� Ωل�صما ìبدخول �’أدوية �لز�Qعية و�’أ�صمدI
وغÒها من �مل�صتلزمات �لز�Qعية.32
وح�ص Öت≤رير �أوت�صا �ل�صاد Qيف  2008/12/17حول تاأ�◊� ÒKصا Qعلى غزa ;Iاإن

ما ي≤اQب � 40أل∞ aر�صة عمل موDقتة ود�Fمة ≤aدت يف قطاعات �ل�صيد و�لز�Qعة.
وذه� Öلت≤رير �إ� ¤أن ن≤�ص قطع �ل¨يا Qو�ل≤يود �ملفروVصة من قÑل �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي
على حرية �ل�صيد ،وتدهو◊� Qيا� IلëÑرية نتيجة �إل≤اء ميا√ �ل�رش� ±ل�صëي �إ� ¤لëÑر
يعت�Èن من �لعو�مل �لرFي�صية �لتي توKDر يف قطا´ �ل�صيد .و�أوVص� íلت≤رير باأن �◊¶ر
�ملفروVص على �ل�صاد�Qت ون≤�ص �ملدخÓت �’أ�صا�صية �أدى �إ� ¤صلل �أجز�ء  IÒÑcيف

قطا´ �لز�Qعة .وت�ص Òت≤اQير من¶مة �’أغذية و�لز�Qعة �أن  %70من �’أV�Qصي �لز�Qعية
يف غز ’ Iيتّ Q ºيها حالي kا ،وقد �أدى ذلك �إ ¤عملية تدQيجية من �لت�صëر� .إVصاaة �إ¤
ذلكa ،اإن تكر�’� Qجتياحات �’إ�رش�Fيلية �إ ¤غز� Iأدى �إ ¤تدم’� ÒأV�Qصي و�ملëا�صيل
و�ملعد�ت ومنع �لفل�صطيني Úمن �لو�صول �إ� ¤ملناط≥ �لز�Qعية �لو��صعة �ل≤ريÑة من
�ملنط≤ة �لعاRلة .وقد دaع ذلك ن≤�ص �لعل∞ للما�صية وغا� Rلطهي باملز�Qع Úو�أ�صëاب
مز�� ´Qلدو�جن �إ� ¤إنفا� ¥لك Òãمن �لطيو.33Q
وحتى  2008/3/2قد Qحج ºخ�صاFر مز�Qعي �لتوت �’أVQصي بëو�‹  11مليون
و� 250أل∞ دو’ QموRعة على  450مز�Qع kا ،وخ�صاFر مز�Qعي �لزهو Qبëو�‹ خم�صة

مÓي Úدو’ QموRعة على  60مز�Qع kا.34
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وcان ت≤رير �صاد Qعن �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا� Qأ�صا� Qإ� ¤أن ��صتمر�� Qإغ¥Ó
�ملعابر يكل∞ �ل≤طا´ �لز�Qعي خ�صاFر  IÒÑcتتجاو Rح�ص� Öلت≤دير�ت �’أولية منذ
من�ص∞ �صهر حزير�ن /يونيو  2007وحتى نهاية �صÑا•�Èa /ير  2008مÑل≠  85مليون
دو’.Q

�إ’ �أن¬ وح�ص Öبيانات و� IQ�Rلز�Qعة aاإن معدل ��ÿصاFر �ليومي نتيجة عد ΩقدIQ
�ملز�Qع Úعلى ت�صدير منتجاته ºيÑل≠ � 150أل∞ دو’ Qيومي kا ،35وهو ما يعني �أن جممل

��ÿصاFر �لناŒة عن عد� Ωل≤د IQعلى �لت�صدير خÓل �ل�صنة �’أو ¤من �◊�صا Qبل¨â
حو�‹  54مليون دو’ Qت≤ريk Ñا.

:…QÉéàdG ´É£≤dG .4
تعطل âحرcة �لتجا� IQلد�خلية و�ÿاQجية يف قطا´ غز Iب�ص�◊� ÖÑصا� QملفروVص
علي¬ ،حي� åأ�صي Öقطا´ �’�صتãما Qيف ﬁا¶aات غز Iبانتكا�صة  .IÒÑcو مُيذcر �أن
�أغل� Öل�رشcات �لتجاQية يف قطا´ غز� Iلتي تعتمد يف عملها على ع≤ود مع �رشcات
خاQجية �أ�ص âëÑوحيد Iدون �رشcاء ،نتيجة لتوق∞ �لعمل مع �ل�رشcات �لتي هاجر
�لك Òãمنها �إÿ� ¤ا ،êQيف ح Úمُ�صQ âÑëوDو�ص �’أمو�ل من �ل�رشcات �لفل�صطينية
خ�صية تاأKرها با÷مود �’قت�صادي ب�ص�◊� ÖÑصا.36Q
و�أ�صا� Qلت≤رير �لذي �أعد√ ماهر �لطÑا´ �إ� ¤أن ��ÿصاFر �ملÑا�رش Iل≤طا´ �مل�صتوQدين
و�لتجا Qنتيجة �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي �ملفروVص على غز Iمنذ منت�ص∞ حزير�ن /يونيو
 2007وحتى  2007/11/10بل¨ 25 âمليون دو’ .QموVصk ëا �أن نëو �ألفي م�صتوQد

aل�صطيني تكÑدو� خ�صاFر aادحة ت≤د Qبëو�‹ خم�صة مÓي Úدو’� Qصهري kا ب�صÖÑ
تر�◊� ºcاويات يف �ملو�ن’� Åإ�رش�Fيلية .37و�أ�صاQت �’إح�صاء�ت �’أولية يف 2008/3/9

�إ� ¤أن �أ Ìcمن  %43من مو�Dص�صات �ل≤طا´ �ÿا�ص قام âبوق∞ �أن�صطتها �لتجاQية
بالكامل يف ح� Úأن �أ Ìcمن  %55من تلك �ملو�Dص�صات خف†ص� âأن�صطتها �لتجاQية

بن�صÑة تتجاو.38%75 R
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و�أدى �إغ� ¥Óملعابر �لتجاQية يف قطا´ غز� Iإ ¤تعطل  %90من قطا´ �لن≤ل
�لتجاQي; حي åيعتمد قطا´ �لن≤ل على حرcة �ل†ÑصاFع �لو�Qد Iو�ل�صاد ،39IQو�قت�رش
�لعمل �إKر ذلك على ن≤ل حمولة �مل�صاعد�ت �’إن�صانية و�ل†ÑصاFع �لو�Qد� Iإ ¤مع� Èصوaا،
ومعc Èر� Ωأبو �صا� ΩÒc) ⁄صالو (Ωب�صكل خا�ص; علم kا باأن عدد �ل�صاحنات �لو�Qد’ I
يزيد عن � 100صاحنة يومي kا ،يف ح� Úأن مع� Èملنطاc) Qاc (ÊQان يتعامل يف �’ŒاهÚ
مع نëو � 500صاحنة يومي kا لن≤ل �ل†ÑصاFع �لو�Qد Iو�ل�صاد .IQوبعد �إغ ¥Óمع� Èصوaا يف
 ” ،2007/10/28ت≤لي�ص عدد �ل�صاحنات �مل�صمو ìبدخولها �إ� 30 ¤صاحنة يومي kا.
وح�ص� Öللجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف غزa Iاإن �ملعابر �لتجاQية ،ومنذ �◊�صاQ
�مل�صدد �لذي aرVص منذ  ،2007/6/14م¨ل≤ة ب�صكل عا Ωوما يدخل منها من �حتياجات
�ملو�طن Úترت�و ìن�صÑت¬ من � %10إ %15 ¤من �حتياجات قطا´ غز ،Iو�لتي ت≤دQ
ب` � 600صاحنة يومية ،ومنذ � 2008/11/4أغل≤�” âإ�رش�Fيل“ �ملعابر ب�صكل تا Ωدون
�ل�صما’ ìأي cميات تذcر من �لدخول ،حتى cمية �ل` � %15مل�صمو ìبها.40
cما تر�جع �أد�ء �ل≤طا´ �مل�رشيف يف ﬁا¶aات غز Iبن�ص ،%60 ¬Ñونفذت �ل�صيولة

�لن≤دية من �لÑنو∑ ،41حي åتعطل âعمليات ن≤ل �ل�صيكات و�’أمو�ل �ل�صاFلة �إ ¤غز،I
وتوقف’� âعتماد�ت �مل�صتندية نتيجة توق∞ �’�صت�Òد و�لكفا’ت �ÿا�صة بامل�صاQيع،
و�قت�رش عمل �لÑنو∑ على �أن�صطة �ل�ص Öëو�’إيد�´ و�لتëويÓت ،و�أ�ص� âëÑلÑنو∑
تعمل باأقل من  %40من طاقتها ،وتفاقم� âمل�صكلة نتيجة قطع �لÑنو∑ �’إ�رش�Fيلية
تعامÓتها مع �لÑنو∑ �لفل�صطينية ،و�أ�ص âëÑمع¶� ºلÑنو∑ يف ﬁا¶aات غز’ I
“تلك �ل�صيولة �لن≤دية من �لعمÓت �ملîتلفة ،ومهدد Iباإغ� ¥Óأبو�بها �أما� Ωملر�جعÚ
و�ملودع ،42Úوبذلك نرى �لتاأ� ÒKملÑا�رش و�ملرت�ب§ ب Úقطا´ �لن≤ل و�لتجا IQو�ل≤طا´
�مل�رشيف.
ونتيجة �ل≤يود �ملفروVصة من قÑل �صلطات �’حتÓل على �لتëويÓت �ملالية بال�صيكل
�إ ¤قطا´ غز≤a Iد �Vصطرت وcالة �’أونرو� يف � 2008/11/19إ� ¤أن تعل≥ برنامè

م�صاعد�تها �ملالية ل`”حا’ت �لف≤ر �ل�صديد“ من ’جÄي �ل≤طا´ .ويذcر ت≤رير �أوت�صا
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باأن �’أونرو� –تا� êإ ¤مÑل≠ � 270أل∞ �صيكل )�أي ما يعادل  75,271دو’� Qأمريكي
ت≤ريk Ñا( يومي kا لدع ºما معدل¬ �ألفي �ص�îص.43

:»MÉ«°ùdG ´É£≤dG .5
تر�جع قطا´ �ل�صياحة يف قطا´ غز Iب�صكل  ÒÑcجد� ،kو�أ�ص íÑم�صلو � ’kصل k
Ó
cام k
 ،Óو�أو�صك� âرشcات ومكات� Öل�صياحة و�ل�صفر على �’إ�Óaص ،نتيجة �إغ¥Ó
�ملعابر و�نعد� Ωحرية �ل�صفر ،وVصيا´ مو�صمي �لعمر Iو�◊ .èوقال لوDي �صÑانة� ،إن
�لن�صا• �لفندقي يف قطا´ غز� Iصهد تر�جع kا خÓل �لعاa 2007 Ωيما ي�îص عدد �لنز’ء

وليا‹ �ملÑي âم≤اQنة مع �لعا ،2006 Ωحي� åنîف†ص عدد �لنز’ء يف �لفناد ¥بن�صÑة
م≤د�Qها � ،%38.3أما ليا‹ �ملÑي≤a âد �نîف†ص âبن�صÑة م≤د�Qها .44%17.6

وذcر ماهر �لطÑا´ �أن �ل†رش� Qأ�صاب �أ�صëاب �لفناد� ¥ل�صياحية و�لÑال≠ عددها 12

aندق kا �صياحي kا ،وتدن âن�صÑة �’إ�ص¨ال �إ� ¤ل�صفر نتيجة ’إغ� ¥Óملعابر ،وتاأKرت �ملطاعº
�ل�صياحية و�لÑال≠ عددها  25مطعم kا �صياحي kا ،و�أ�ص âëÑجميعها مهدد Iبا’إغ ¥Óنتيجة

عد Ωت¨طية �مل�صاQي∞ �÷اQية �ليومية .وتوق∞ �لعمل يف م�رشو´ �إن�صاء aند� ¥ملوaنÑك

� ،Mövenpick Hotelلذي تنفذ√ يف غز� Iرشcة �مل�صتل للم�رشوعات �ل�صياحية ،و�لذي
يعد من �أه� ºمل�صاQيع �’�صتãماQية �ل�صياحية يف ﬁا¶aات غز ،IوتÑل≠ تكلفة �إن�صا¬F
ّ
حو�‹  35مليون دو’ ،Qو�أ�ص� íÑلفند ¥جاهز� kبن�صÑة  ،%97وcان من �ملفرتVص �أن

يت�� ºصتيعاب �أ Ìcمن  300مو ∞Xوعامل يف �لفند ¥يف �ملرحلة �’أو ¤لaÓتتا.ì
cذلك توق∞ �لعمل يف م�رشو´ �ل�صاليهات �ملنفذ من قÑل �رشcة �مل�صتل و�لذي يتكون
من � 160صالي¬ على �صاط Åبëر غز ،Iيف �ملنط≤ة �مل≤ابلة للفند ،¥وبتكلفة ت≤د Qبëو�‹
ت�صعة مÓي Úدو’.!!45Q

:ä’hÉ≤ŸGh äGAÉ°ûfE’G ´É£b .6
 ⁄يكن حال قطا´ �’إن�صاء�ت و�مل≤او’ت �أح�صن حا  ’kمن �ل≤طاعات �ل�صاب≤ة،
≤aد عانى هذ� �ل≤طا´ نتيجة �إغ� ¥Óملعابر ومنع �إدخال �ملو�د �ÿا ،Ωومن بينها مو�د
17
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�لÑناء مãل �’إ�صمن� âل�صل Öو�◊ديد≤a .د ذcر ت≤رير �صاد Qعن �أوت�صا �أن cاaة م�صاQيع
�لÑنية �لتëتية �لعامة وم�صاQيع �ل�صيانة قد توقف ،âمبا يف ذلك �مل�صاQيع �ملمولة من
�مل�صاعد�ت �ÿاQجية ،وم�صاQيع �لÑناء �ÿا�صة وم�صاQيع �لو�Q�Rت و�لÑلديات ،ب�صÖÑ
�إغ� ¥Óمل�صانع ون≤�ص مو�د �لÑناءc .46ما �أمُغل≤c âاaة م�صانع �لÑناء ) 13م�صنع ب،•Ó
و 30م�صنع �إ�صمن ،âو 145م�صنع Qخا ،Ωو 250م�صنع طوب(; ‡ا �ص≤a ÖÑد�ن
 3,500وXيفة.47

و�أ�صا Qمرcز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني �إ� ¤أن �إغ� ¥Óملعابر يف قطا´ غز� Iأدى
�إ ¤توق∞ قطاعات �ل�صناعات �’إن�صاFية نهاFي kا عن �لعمل‡ ،ا �أدى �إ ¤تعطل � 18أل∞

عامل و�لتاأ ÒKعلى قطا´ �’إن�صاء�ت .48وت≤د Qقيمة توق∞ �مل�صاQيع �’إن�صاFية باأ Ìcمن

 350مليون دو’� Qأمريكيc .ما قا Ωبرنام’� èأ· �ملتëد’� Iإ‰اFي بوق∞ cاaة ع≤ود
�’إن�صاء للÑنى �لتëتية مãل تاأهيل �ل�صو� ´Qو�مليا√ و�ل�رش� ±ل�صëي ،وب≤يمة ت≤ديرية
 60مليون دو’� Qأمريكيa .يما �أوقف âوcالة �ل¨و� çلدولية بر�م� èإيجاد aر�ص عمل

بل¨ âقيمتها  93مليون دو’ ،Qوي�صتفيد منها ب�صكل مÑا�رش �أ Ìcمن � 16أل∞ �ص�îص.49
وذcر ماهر �لطÑا´ ،يف ت≤رير√ �’قت�صادي �ل�صامل حول خ�صاFر �’قت�صاد �لفل�صطيني،
�أن جميع م�صاQيع �لÑناء و�لتطوير �لتي تنفذها �’أونرو� قد توقف ،âوهي ت�صكل م�صدQ
دخل ملا يزيد عن � 121أل∞ �ص�îص.50

وح�صB� Öخر �لت≤اQير يف هذ� �ل�صاأن ≤aد �أغل≥ ما ن�صÑت¬  %97من �رشcات �مل≤او’ت
يف قطا´ غز Iنتيجة �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي.51

:ádÉ£ÑdG .7
ذcر وRير �لز�Qعة يف �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤الة ﬁمد Qم†صان �’Bغا �أن ن�صÑة
�لÑطالة يف قطا´ غزQ� Iتفع âمعد’تها �إ� ¤أ Ìcمن  ،%85نتيجة ��صتمر��◊� QصاQ
�ملفروVص على �ل≤طا´ ،ن�صÑة �لعامل Úيف جمال �لز�Qعة منه ºت�صل �إ .52%75 ¤يف
ح Úذcر ماهر �لطÑا´ �أن معد’ت �لÑطالة يف غزQ� Iتفع� âإ� ¤أعلى م�صتوياتها حيå
قمُدQت بنëو .53%75
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وحذ Qت≤رير �صاد Qعن �أوت�صا من �أن ��صتمر� Qعزل قطا´ غز Iعن �لعاÿ� ⁄اQجي
يهدد �’قت�صاد �ملëلي ،م�ص� k�Òإ� ¤إ�Óaص مÄات �مل�صاQيع �لتجاQية ب�ص ÖÑمنع �’�صت�Òد
و�لت�صدير ،و�إ� ¤أن �� ±’Bلعمال ≤aدو� عمله ºب�ص� ÖÑنهيا Qقطا´ �لÑناء ،و�أن م�صاQيع

بناء ب≤يمة  370مليون دو’� Qأمريكي ” تعلي≤ها �إ� ¤أجل غ Òم�صمى .54و�أ�صا Qت≤رير

�أوت�صا حول تاأ�◊� ÒKصا Qعلى قطا´ غز� Iإ� ¤أن �لÑطالة �Qتفع âمن  %32.3يف �لربع

�لãا Êمن عا� 2007 ΩإQ ¤ق ºقيا�صي ) (%49.1يف �لفرت Iنف�صها من �لعا .2008 Ωو�إن
�لÑطالة �ل≤�رشية ملا يزيد عن � 100أل∞ �ص�îص من �ل≤ادQين على �لعمل تعت� Èإحدى

�لعو�مل �لرFي�صية ’أRمة �لكر�مة �’إن�صانية �◊الية .55بينما ي�ص Òت≤رير �للجنة �ل�صعÑية

ملو�جهة �◊�صا Qيف � 2008/11/25إ ¤وجود � 140أل∞ �ص�îص عاطل عن �لعمل يف
�ل≤طا´ جر�ء �إغ� ¥Óملعابر و�◊�صا� Qمل�صتمر منذ عام.56Ú

:ô≤ØdG .8
�Qتفع âمعد’ت �لف≤ر يف قطا´ غز Iب�صكل  ÒÑcجد� kبعد �إغ� ¥Óملعابر ،ليÑل≠

م�صتويات غ Òم�صÑوقة ،حي åي�ص Òت≤رير �صاد Qعن �أوت�صا� ،إ� ¤أن Kما ÊعاÓFت من
cل ع�رش عاÓFت تعي�ص – âخ§ �لف≤ر �لÑال≠  594دو’� k�Qأمريكي kا لÓأ�رش Iيف �ل�صهر

�لو�حد ،وهو �Qتفا´  ÒÑcم≤اQنة مب�صتويات �لعا 2005 Ωعندما cان� âلن�صÑة .%63.1

ومن ب Úهو’Dء ،توجد ن�صÑة ت�صل �إ %66.7 ¤من �’أ�رش تعي�ص يف ≤aر مدقع� ،أي �أقل
من  474دو’� k�Qأمريكي kا يف �ل�صهر .ويلف� âلت≤رير �’نتÑا√ �إ� ¤أن م�صتويات �لف≤ر يف
قطا´ غز Iتزيد بن�صÑة  %30على �مل�صتويات يف �ل†صفة �ل¨ربية.57

aيما �أ�صاQت ت≤دير�ت �لÑنك �لدو‹ �إ� ¤أن¬ نتيجة لل�ëصاQ� ،Qتفع âن�صÑة �لذين

يعي�صون – âخ§ �لف≤ر من  %35مع نهاية عا� ،2006 Ωإ� ¤أ Ìcمن  %67مع نهاية
ت�رشين �’أول� /أcتوبر  .582007يف ح Úذcر ت≤رير �أعدت¬ �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة

�◊�صا Qيف غز� Iأن  %80من �صكان غز Iيعي�صون – âخ§ �لف≤ر.59
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ôHÉ©ŸG :Ék «fÉK
ت�صكل �ملعابر �لÈية يف قطا´ غز� Iملتنف�ص �لوحيد لل≤طا´ ،و�ملîر� êلوحيد
ل�صكان¬a .هو يرت §Ñبالعاÿ� ⁄اQجي عن طري≥ �صتة معابر ،ت�صيطر م�رش على معÈ
وحيد منها ،وهو مع� íaQ Èلذي يرب§ ب� Úل≤طا´ وجمهوQية م�رش �لعربية� ،أما �ملعابر
�ÿم�صة �لÑاقية aرتب§ �ل≤طا´ مع �’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة عا ،1948 Ωوت�صيطر
”�إ�رش�Fيل“ على هذ√ �ملعابر �ÿم�صة �صيطرc Iاملة .و�ملعابر �ل�صتة هي:

:“õjôjEG” ¿ƒfÉM â«H È©e .1
ويعد بو�بة للعمالa ،ع √Èينت≤ل �لعمال من �ل≤طا´
ي≤ع هذ� �ملع� Èصمال قطا´ غزّ ،I
�إ� ¤ل†صفة �ل¨ربية و”�إ�رش�Fيل“c ،ما cان �ﬂص�ص kا ملرو� Qلتجا Qوما ي�صمى بال�ص�îصيات
�ملهمة� .أغل≤�” âإ�رش�Fيل“ �ملع Èب�صكل cامل بعد �أحد� çغز Iيف حزير�ن /يونيو
 ،2007و ⁄ت�صم� íإ’ مبرو QموXفي �ملو�Dص�صات �’أجنÑية ،وبع†ص �◊ا’ت �ل�صëية
�◊رجة.60

:RƒY πMÉf È©e .2
ي≤ع مع Èناحل عو� Rرش ¥مدينة غز ،Iوهو عÑا IQعن موقع ع�صكري خ�ص�صت¬
”�إ�رش�Fيل“ cمëطة ل†صخ �لوقود و�ل¨ا� Rإ ¤قطا´ غز ،Iوت�صتمل ن≤طة �لعÑو Qعلى
خز�نات للوقود و�ل¨ا Rمت�صلة ب�صكل مÑا�رش باأنابي Öترت §Ñب`”�إ�رش�Fيل“ .وŒدQ
�’إ�صا� IQإ� ¤أن قطا´ غز Iيëتا êيومي kا يف �لوVصع �لطÑيعي � 350أل∞ لرت من �ل�صو’،Q
و� 120أل∞ لرت من �لÑنزين ،و 350طن kا من �ل¨ا ،Rو� 350أل∞ لرت من �ل�صو’� Qل�صناعي
لت�ص¨يل ﬁطة �لكهرباء.61

:“ÊQÉc” QÉ£æŸG È©e .3
ويعد �ملع� ÈلتجاQي �’أ�صا�صي لل≤طا´ ،حيå
ي≤ع مع� Èملنطا� Qرش ¥مدينة غزI
ّ
يربط¬ مع �ل†صفة �ل¨ربية و”�إ�رش�Fيل“ و�لعاÿ� ⁄اQجي ،ويãل �ملع� Èرشيان �◊ياI
ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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للمو�طن� Úلفل�صطيني ،Úوهو معد لي�صتوع Öما حجم¬ � 400صاحنة يومي kا� ،إ’ �أن¬
�صهد بعد �أحد� çغز� IإغÓق kا cام k
 Óبوج¬ عمليات �لت�صدير� .أما aيما يتعل≥ بعمليات
�’�صت�Òد ≤aد �صهد عمليات ت�ص¨يل ﬁدود� ،Iصم íخÓلها باإدخال �لدقي≥ و�أع±Ó
للëيو�نات.62

:Éaƒ°U È©e .4
ي≤ع مع� Èصوaا جنوب قطا´ غز ،Iوهو �ﬂص�ص �أ�ص k
�’ Óصت�Òد مو�د �لÑناء� ،إ’

�أن ”�إ�رش�Fيل“ خ�ص�صت¬ بعد ت�صديد �’إغ ¥Óعلى �ل≤طا´ Ñcديل Kانوي ملع� Èملنطا،Q
’�صت�Òد �’حتياجات �’إن�صانية .وعلى �لرغ ºمن ذلك aاإن �ملع Èعمل ب�صكل جزFي

وغ Òمنت¶.63º

:“ΩƒdÉ°T ΩÒc” ⁄É°S ƒHCG Ωôc È©e .5
ي≤ع معc Èر� Ωأبو �صا ⁄جنوب قطا´ غز ،Iوهو �ﬂص�ص ’�صت�Òد �ل†ÑصاFع من م�رش

ع�” Èإ�رش�Fيل“ ،و�عتمد√ �’حتÓل ’�صت�Òد ﬁدود لل†ÑصاFع ذ�ت �لطابع �’إن�صا.Ê
وذcر ت≤رير �صاد Qعن �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا� Qأن¬ خÓل �صÑعة �صهو Qتلâ

ت�صديد �◊�صا Qيف منت�ص∞ حزير�ن /يونيو � ،2007صم�” âëإ�رش�Fيل“ باإدخال ما
معدل¬ � 17صاحنة يومي kا من هذ� �ملع.64È

:“íaQ” IOƒ©dG È©e .6
ي≤ع مع íaQ Èجنوب قطا´ غز Iويربط¬ مع جمهوQية م�رش �لعربية ،وهو �ملعÈ
�لوحيد �مل�îص�ص ◊رcة �’أaر�د خا� êQل≤طا´c ،ما �أن¬ جمهز لن≤ل �ل†ÑصاFع� ،إ’ �أن¬ ⁄
مُي�صتîد Ωلهذ√ �ل¨اية ب�ص� ÖÑلر†aص �’إ�رش�Fيلي لذلك .وقد �صهد �ملع Èبعد aو Rحرcة

حما�ص با’نتîابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية عمليات �إغ ¥Óمتكر ،IQويف �أع≤اب
�أحد� çغز Iيف � 2007/6/15أمُغل≥ ب�صكل تا‡ ;Ωا �أدى �إ ¤تعطيل حرcة �’أaر�د ع،√È
و�أعا ¥خرو� êملرVصى ’إ“ا� Ωلع êÓيف �ÿا ،êQو�أعا ¥خرو� êلطÓب ’إcمال
21
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د��Qصته ºخا� êQل≤طا´ ،ومنع دخول �أ Ìcمن �صتة � ±’Bمو�طن cانو� خا� êQل≤طا´
يف �أKناء �أحد� çغز .IوŒددت �أRمة �ملع Èمع مو�ص è◊� ºحي åمُمنع  2,200حاê

من م¨اد� IQل≤طا´ ومن �لعود� Iإلي¬� ،إ’ بعد جهود من �◊كومة �لفل�صطينية �مل≤الة
و�ململكة �لعربية �ل�صعودية وم�رش.65

IõZ ´É£b ‘ ôHÉ©ŸG á£jôN

:á«FGò¨dG OGƒŸG ∫ƒNO ≈∏Y ôHÉ©ŸG ¥ÓZEG ôKCG .7
خ ّل∞ �إغ� ¥Óملعابر مع قطا´ غز� IأKر� kبال≠ �ÿطو IQعلى �’أوVصا´ �’إن�صانية

و�’قت�صادية لل≤طا´ ،ن¶ر� kلتاأKر دخول �ملو�د �ل¨ذ�Fية بذلك �’إجر�ءa ،على �صÑيل
�ملãال ،ذcرت �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا� Qأن ت≤دير�ت برنام’� èأغذية �لعاملي
�أ�صاQت �إ� ¤أن¬ يف �لفرت Iما ب â“ ،2007/11/4 - 2007/10/1 ÚتلÑية حو�‹ %41

 §≤aمن �حتياجات �لو�Qد�ت من �’أغذية و�ملو�د �لتجاQية ،م�ص� IÒإ ¤وجود ن≤�ص
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 ÒÑcيف �ملو�د �’أ�صا�صية; مãل �ل≤م íو�لزي� âلنÑاتي ومنتجات �’ألÑان وحليÖ

�’أطفال .وطk ≤Ñا لÈنام’� èأغذية �لعامليa ،اإن¬ من ب %62 Úمن �’أ�رش �لتي �رشح âعن
–د %39.5 âKمنها عن تîفي†ص �إجما‹ على �رش�ء �ل¨ذ�ء‡ ،ا
�نîفاVص يف �’إنفاّ ،¥

�أدى �إ ¤تîفي†ص بن�صÑة  %98يف �رش�ء �للëو Ωو�نîفاVص بن�صÑة  %86يف �رش�ء منتجات

�’ألÑان .ولفت� âللجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا� Qإ� ¤أن �لت≤دير�ت ت�ص� Òإ� ¤أن قطا´

غز Iي�صتهلك يومي kا �أ Ìcمن  867طن kا من �لدقي≥ ،و 153طن kا من �ل�صكر ،و� 110أطنان

من �’أ ،RQو 75طن kا من �لزيوت ،و 49طن kا من �ل≤Ñوليات.66

وي�ص Òت≤رير �صاد Qعن �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�صان� ،إ� ¤أن¬ وخÓل �لفرتI
�ملمتد Iما ب ⁄ ،2007/11/10 – 2007/10/1 Úي�صم’� íحتÓل �’إ�رش�Fيلي �إ’ مبروQ
�ملو�د �ل¨ذ�Fية �’أ�صا�صية وب�صكل مت≤طع; aعلى �صÑيل �ملãال� ،صم� âëصلطات �’حتÓل

خÓل تلك �لفرت Iبفت íمع� Èملنطا�� QصتãناFي kا ملد� 10 Iأيا’ ،§≤a Ωإدخال حÑوب �ل≤مí
و�لدقي≥ و�’أع.67±Ó
ونتيجة ’إغ ¥Óمع� Èملنطا≤a Qد تعرVص قطا´ غز’ IأRمة �إن�صانية≤a ،د �صهدت

�أ�صو�� ¥ل≤طا´ ن≤�ص kا حاد� kيف �ملو�د �ل¨ذ�Fية �’أ�صا�صية ،و�ختف� âأعد�د  IÒÑcمن

�’أ�صنا� ±ل¨ذ�Fية ،و�صهد قطا´ غزQ� Iتفاع kا يف �أ�صعا� Qلعديد من �ل�صلع و�ملو�د
�ل¨ذ�Fية و�ل†رشوQية� .إذ ي�ص Òت≤رير �صاد Qعن مو�Dص�صة �ل†صم≤◊ Òو’� ¥إن�صان �إ� ¤أن
ن�صÑة �Qتفا´ �’أ�صعا QخÓل �صتة �أ�صهر ،نتيجة �◊�صا� Qمل�صدد منذ منت�ص∞ حزير�ن/
يونيو  ،2007تر�وح âما ب ،%1,000 - %30 Úح�ص Öتوaر �ملîزون من �ل†ÑصاFع
�ملعروVصة .وaيما يلي بع†ص �’أمãلة على �’Qتفا´ �◊اد لÓأ�صعا:68Q
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IõZ ´É£b ‘ QÉ©°SCÓd OÉ◊G ´ÉØJQ’G ≈∏Y á∏ãeC’G ¢†©H :(3) ºbQ ∫hóL
قÑل �’إغ ¥Óيف
2007/6/15

بعد مرو� 6 Qأ�صهر من
�’إغ¥Ó

�ل�صلعة

�لوRن� /لعدد

�للºë

cيلو و�حد

9.92

�لدجاê

cيلو و�حد

-

-

�لدقي≥

�صو�ل )(∑ 50

23.50

90

35.25

�ل�صكر

Rيâ
�لزيتون

�صو�ل )(∑ 50

28.72

110

30.03

115

جالون ) 1لرت(

4.96

19

5.48

21

�ل�صاي
�لعادي

cيلو و�حد

4.70

18

6.79

26

�لفول

�صو�ل )(∑ 25

22.85

87.5

32.64

125

�◊م�ص

cيلو و�حد

1.31

5

1.57

6

�’إ�صمنâ

�صو�ل )(∑ 50

4.18

16

52.22

200

�’إ�صمنâ
�’أبي†ص

�صو�ل )(∑ 50

10.44

40

70.50

270

�أ�صطو�نة )14

∑(
لرت و�حد

10.44

40

15.40

59

1.34

5.13

1.57

6

�ل�صو’Q

لرت و�حد

0.78

3

1.31

5

�لكا’�Rأبي†ص

لرت و�حد

0.78

3

1.31

5

علÑة و�حدI

2.61 - 1.31

10 - 5

7.83 - 3.92

30 - 15

علÑة حجº
�ص¨Ò

0.52

2

6.01

23

�ل¨ا� Rملنز‹
�لÑنزين

علÑة
�ل�صجاFر

علÑة �ملع�صل

ô©°ùdG
*Q’hódÉH

ô©°ùdG
πµ«°ûdÉH

ô©°ùdG
Q’hódÉH

ô©°ùdG
πµ«°ûdÉH

38

15.67

60

2.35

9.5
135

* �صعر �رش� ±لدو’’� Qأمريكي � 3.83صيكل.
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وي�ص Òت≤رير �صاد Qعن �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�صان حول �إغ� ¥Óملعابر
خÓل �لفرت� 2008/10/31–6/26 Iإ� ¤أن مع� Èملنطا ،Qوهو �ملع� ÈلتجاQي �لرFي�صي،

قد �أغل≥ ملد� 106 Iأيا� ΩإغÓق kا cلي kا ،وبن�صÑة  %83من �إجما‹ �أيا� Ωلفرت� Iلتي ي¨طيها

�لت≤ريرa ،يما aت íجزFي kا ملد 22 Iيوم kا  ،§≤aوبن�صÑة  %17لل�صما ìبتوQيد cميات
ﬁدود Iمن �’أع ±Óو�◊Ñوب .و�أغل≥ مع� Èصوaا خÓل �لفرت� Iلتي ي¨طيها �لت≤رير،
ملد 45 Iيوم kا �إغÓق kا cلي kا ،وبن�صÑة  %35من �إجما‹ �لفرت ،Iبينما aت íجزFي kا ،ول�صاعات

ﬁدود ،Iوملد 83 Iيوم kا ،وبن�صÑة  %65من �إجما‹ �أيا� Ωلفرت’ ،Iإدخال �ل�صلع �’أ�صا�صية
وبع†ص �مل�صاعد�ت �’إن�صانية �إ� ¤ل≤طا´ .و�أغل≥ معc Èر� Ωأبو �صا� ،⁄مل�îص�ص
لتوQيد �مل�صاعد�ت �’إن�صانية �إ� ¤ل≤طا´ ،خÓل �لفرت� Iلتي ي¨طيها �لت≤رير ،ملد88 I

يوم kا ب�صكل تا ،Ωوبن�صÑة  %69من �إجما‹ �لفرتa ،Iيما aت íجزFي kا ملد 40 Iيوم kا ،§≤a
وبن�صÑة  %31من �إجما‹ �أيا� Ωلفرت� ،Iصم âëخÓل¬ �صلطات �’حتÓل باإدخال �ل�صلع
�’أ�صا�صية و�مل�صاعد�ت �’إن�صانية �إ ¤قطا´ غز ،Iوذلك بعد ��صتمر�� QإغÓق¬ ’أ Ìcمن
�أQبعة �صهو Qب�صكل متو��صل.69
و�أcد FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا� Qلنا ÖFجمال �†ÿرشي �أن �صلطات
�’حتÓل  ⁄ت�صم íخÓل �صهر ت�رشين �لãا /Êنوaم 2008 Èبفت íمعابر غز� Iأما� Ωل†ÑصاFع
و�مل�صاعد�ت �’إن�صانية �صوى مر Iو�حد� Iأدخل âمن خÓلها  %10من �حتياجات
�ل≤طا´ من �ملو�د �ل¨ذ�Fية �’أ�صا�صية .و�أVصا� ±أن¬ خÓل �صتة �أ�صهر من �تفا� ¥لتهدFة

 ⁄تعمل �ملعابر �إ’ باأقل من  %35من طاقتها �لدنيا ،موVصk ëا �أن مÓم’� íأRمة تتجلى
ب�صكل و�Vص íيف �إغ� ¥Óأ Ìcمن  %70من ﬂابز �ل≤طا´ �أبو�بها ب�ص ÖÑنفاد �لدقي≥
وغا� Rلطهي �ل ΩRÓلت�ص¨يل مع¶مها.70
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á«ë°üdG ´É°VhC’G :Ék ãdÉK
يعا� Êصكان قطا´ غز Iمن �أوVصا´ �صëية �صعÑة نتيجة �◊�صا� Qلذي aرVص

على �ل≤طا´ منذ منت�ص∞ �صهر حزير�ن /يونيو  ،2007ع≤� Öصيطر Iحرcة حما�ص

علي¬; وت�ص ÖÑت≤لي�ص cميات �لوقود �لو�Qد� Iإ� ¤ل≤طا´ �إ ¤توق∞ �أ Ìcمن %60

من �صيا�Qت �’إ�صعا� ±لتابعة لو� IQ�Rل�صëة عن �لعمل 71و�لÑال≠ عددها � 225صياIQ
�إ�صعا‡ ،72±ا �أKر �صلk Ñا و�إ ¤حد  ÒÑcعلى ت≤دÿ� Ëدمات �ل�صëية يف قطا´ غز.I
وعمد �أها‹ �ل≤طا´ �إ�� ¤صتîد�R Ωي� âلطهي Ñcديل عن �لوقود بالرغ ºمن –ذير�ت
�ملîت�ص Úيف جمال �ل�صëة وح≤و’� ¥إن�صان من خطو�� IQصتîد�R Ωي� âلطهي cوقود
لت�ص¨يل �ل�صيا�Qت و�لذي ينذ QبكاKQة بيÄية و�صëية.73
ونت èعن هذ� �◊�صا Qتد�عيات خط IÒعلى �لوVصع �ل�صëي ل�صكان قطا´ غز،I
نوجزها يف ما يلي:

:ΩódG ô≤a .1
�أ�صا Qت≤رير �صاد Qعن من¶مات �’أ· �ملتëد� Iلعاملة يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية ،وRع¬

�أوت�صا يف � ،2008/1/22إ ¤تدهو Qجود� Iلرعاية �ل�صëية يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية

�ملëتلة خÓل �صنة  2007نتيجة �ل≤يود �لتي تفرVصها ”�إ�رش�Fيل“ على حرية حرcة

�لفل�صطيني ،ÚموVصëة �أن  %34من �لفل�صطيني Úيعانون من غياب �’أمن �ل¨ذ�Fي ،مع

وجود ن�صÑة � %12إVصاaية يتهددها �ÿطر ذ�ت¬ .وعز� �لت≤رير م�صاcل �لت¨ذية �لرFي�صية يف
�’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة �إ� ¤لن≤�ص يف �لفيتامينات و�ملعادن �ل†رشوQية للج�ص.74º
وت¶هر د��Qصة م�صëية قام âبها �’أ· �ملتëد Iيف �لربع �’أول من عا� 2008 Ωأن

 %56من �ل�صكان يف غز ’ Iيتمتعون با’أمن �ل¨ذ�Fي ،وذلك م≤اQنة ب`  %53يف عاΩ

 .2006وهذ� يعني �أن ما ي≤اQب � 45أل∞ مو�طن يف غز ’ Iيتمتعون با’أمن �ل¨ذ�Fي
منذ عا 2006 Ωو�أنه ºبëاجة �إ ¤م�صاعد�ت غذ�Fية.75
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و�أ�صاQت �لهيÄة �مل�صت≤لة ◊≤و’� ¥إن�صان يف ت≤رير لها �إ� ¤أن ما يزيد على  %46من
�أطفال �ل≤طا´ يعانون من �أعر�Vص ≤aر �لد ،Ωو�صوء �لت¨ذية جر�ء عجز ذويه� ºلعاطلÚ
عن �لعمل عن تاأم Úما يلز� Ωأبناءه ºمن غذ�ء منا�ص Öيف Xل �◊�صا .Qو�أوVصâë
�لهيÄة �أن ”�لع≤اب �÷ماعي �لذي تفرVص¬ �إ�رش�Fيل على �أهل غز Iع Èمنع دخول
�إمد�د�ت �لوقود و�ل¨ا Rو�ملو�د �لطÑية� ،أ�صه ºيف تردي �’أوVصا´ �ل�صëية لدى �’أطفال
و�أو�صلها �إ ¤معد’ت cاKQية غ Òم�صÑوقة“.76
بينما �أ�صاQت �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف غز� Iإ ¤وجود ن≤�ص حاد يف
�ملطاعي� ºلRÓمة لÓأطفال‡ ،ا يت�ص ÖÑيف ن≤�ص �ملناعة و�نت�صا’� Qأمر�Vص .وذcرت �أن

 %60من �أطفال غز Iم�صاب Úباأمر�Vص �صوء �لت¨ذية و≤aر �لد ،Ωو�أ Ìcمن KلV åصëايا
�◊�صا Qه ºمن �’أطفال.77
وcان âجمعية �أVQص �’إن�صان� ،لتي تمُعنى مبتابعة حا’ت ≤aر �لد Ωون≤�ص �لعنا�رش

�ل¨ذ�Fية يف غز ،Iقد �cصف âيف د��Qصة لها� ،أن  %62من �أطفال غز‡ Iن ترت�وì
�أعماQه ºب� Úصتة �أ�صهر و� çÓKصنو�ت م�صابون بف≤ر �لد.78Ω
ووk ≤aا للد��Qصة يعا %10.4 Êمن �’أطفال �لذين ترت�و� ìأعماQه ºب� 6 Úأ�صهر و59

�صهر� kمن ق�رش �ل≤امة ب�ص� ÖÑصوء �لت¨ذية .وقال �مل�رش� ±لفني على �لد��Qصة �لدcتوQ
عدنان �لوحيدي ”�إن ≤aر �لد� Ωلناج ºعن �صوء �لت¨ذية يوDدي �إ ¤ن≤�ص ‰و �÷�ص ºعند
�’أطفال ،وي†صع∞ –�صيله� ºلعلمي ،وي≤لل �ملناعة لديه.79“º

ويف �ملوVصو´ نف�ص¬ �أcد �لدcتو� Qص� ìÓلرنتي�صي ،مدير د�Fر� Iصëة �ملر�أ IبوIQ�R
�ل�صëة يف غز� ،Iأن عد“ Ωكن غالÑية �’أمهات �◊و�مل من تناول �ملو�د �ل¨ذ�Fية �ل†رشوQية
مãل �◊لي Öو�للëو Ωو�’أ�صما∑ بات ي�صكل خطر� kعليهن وعلى �أجنتهن.80
و�أVصا� ±أن �لعديد من حا’ت �لت�صو√ �ÿل≤ي ب� Úملو�ليد Xهرت موDخر� kب�صÖÑ
�نت�صا≤a Qر �لد Ωو�صوء �لت¨ذية ب� Úلن�صاء �◊و�ملa’ ،ت kا �إ� ¤أن �’أطفال حديãي
�لو’د Iيعانون من خلل يف بنية �لع¶ا Ωوت�صكيلة �◊وVص ،و�إعاقات ون≤�ص حا ّد يف
�أو�Rنه.81º
27
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وح�ص Öت≤رير �أوت�صا” :يعا� Êملو�طنون من م�صاع Öيف �لو�صول �إ� ¤لرعاية

�ل�صëية ،خا�صة �لرعاية �ل�صëية للن�صاء �◊و�مل ،ب�ص ÖÑعو�مل  ،IÒãcمن Vصمنها

�إVرش�ب موXفي �لرعاية �ل�صëية ،م�صاcل يف �لو�صول �إÿ� ¤دمات ب�ص’� ÖÑإغ¥Ó
وتدهو� Qل¶رو’� ±قت�صادية“.82

:ôØ°ùdG øe ™æŸG ä’ÉMh õLGƒ◊G ≈∏Y äÉ«aƒdGh ≈°VôŸG .2
�ل�صëي يف
ذcر بيان �صاد Qعن من¶مة �ل�صëة �لعاملية يف � 2007/12/6أن �لوVصع
ّ

قطا´ غز Iيعاﬂ Êاطر  IÒÑcب�ص�◊� ÖÑصا� QملفروVص علي¬ منذ حزير�ن /يونيو .2007
و�أوVص� íلÑيان �أن ”�إ�رش�Fيل“ †aQص âمن 713 íمري†ص kا من غز Iت�صاQي íللîرو êمن
ت≤دمو� بطلÑات لل�ëصول
�ل≤طا´ للع êÓمنذ ذلك �لوق ،âمن �أ�صل  4,074مري†ص kا ّ

على ت�صاQي� íصفر ’أ�صÑاب طÑية .و�أVصا� ±لÑيان �أن ن�صÑة �ملمنوع Úمن �ل�صفر �Rد�دت
من � %10.7إ %22.9 ¤يف �لفرت Iب Úحزير�ن /يونيو وت�رشين �’أول� /أcتوبر .832007

و�أ�صا� Qلناط≥ با�ص� ºللجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا�Q ،Qمي عÑد√ يف � 2008/5/19أن
”�إ�رش�Fيل“ †aQص âمن íت�صاQي íل`  1,285مري†ص kا للع êÓخا êQقطا´ غز IخÓل
�لعا .842008 Ωولف âعÑد√ �إ� ¤أن ما ن�صÑت¬  %31من �ملرVصى �ملمنوع Úمن �لع êÓيف
�ÿا êQه ºمن �’أطفال دون �صن �ل`  15عام kا.85

وذcر ت≤رير �أوت�صا باأن ن�صÑة �ملرVصى �لذين  ⁄يتمكنو� من �لعÑو Qب�ص†aQ ÖÑص

طلÑاته� ºأو �إعاقته ºمن قÑل �صلطات �’حتÓل �Qتفع ب�صكل  ÒÑcمن  %9.8يف عاΩ
� 2006إ %22.5 ¤يف �’أ�صهر �لت�صعة �’أو ¤من عا� ،2008 Ωأي  2,691مري†ص kا يعانون

من �أمر�Vص �ل�رشطان و�ل≤ل Öوحا’ت مرVصية �صعÑة �أخرى  ⁄يتمكنو� من �◊�صول
على �لع� êÓل.86ΩRÓ

وقد �أ�صاQت و� IQ�Rل�صëة �لتابعة للëكومة �لفل�صطينية �مل≤الة يف غز� Iإ ¤وجود
 450مري†ص kا بال�رشطان يف �ل≤طا´ %35 ،منه� ºأطفال ،و %25منه ºن�صاء ،يعانون �إما

من عد� Ωل�صما ìله ºبال�صفر لتل≤ي �لع� êÓأو ��صتكمال¬� ،أو من غياب �’أدوية جر�ء منع
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”�إ�رش�Fيل“ دخول �لدو�ء �إ� ¤ل≤طا´ .87ولف âخمي�ص �لنجاFQ ،Qي�ص �ل≤طا´ �ل�صëي

بلجنة aك �◊�صا� QلÈملانية باملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني� ،إ ¤وجود نëو  70حالة
�رشطان جديدc Iل �أQبعة �أ�صهر –تا êللع êÓباÿا ،êQو�أ�صا� Qإ� ¤أن نëو  320مري†ص kا
يعانون من �لف�صل �لكلوي ،ويëتاجون �إ ¤غ�صل د çÓK Ωمر�ت يف �’أ�صÑو´ ،و’
ي�صتطيعون ذلك ب�ص ÖÑتعطل  79جها Rغ�صل من �أ�صل  99جهاa’ ،k�Rت kا �إ ¤وجود

نëو  400حالة مري†ص بال≤ل� Öصهري kا ،تويف منه 75 ºلعد“ Ωكنه ºمن �ل�صفر للعêÓ

يف �مل�صت�صفيات �’إ�رش�Fيلية �أو �مل�رشية.88

cما يتهدد خطر �ملوت قاFمة  IÒÑcمن �ملرVصى من �أ�صëاب �’أمر�Vص �ÿطIÒ

و�ملزمنة يف قطا´ غز ،Iجر�ء عد Ωتل≤يه� ºلع êÓب�ص ÖÑعد Ωتوaر �’أدوية ،ومنعهº
من م¨اد� IQل≤طا´ لتل≤ي �لع ،êÓنتيجة �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي �مل�صدد ،و�إغc ¥Óاaة
معابر �ل≤طا´ منذ عد� Iأ�صهر ،و�أعلن âم�صاد QطÑية aل�صطينية يف غز Iيف 2008/6/3

�أن عدد Vصëايا �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي بل≠  .89178بينما �أعلن âو� IQ�Rل�صëة �مل≤الة يف

� 2008/12/22أن عدد Vصëايا �◊�صا Qمن �ملرVصى بل≠ .90273

:ájhOC’G .3
�Vصطرت و� IQ�Rل�صëة يف �◊كومة �مل≤الة نتيجة ح�صا Qغز IلÓإعÓن يف
 2007/10/21عن �إغ ¥Óغر� ±لعمليات يف م�صت�صفيات �ل≤طا´; ن¶ر� kلنفاد غاR
�لنيرتو� Rل ΩRÓلتîدير �ملرVصى .و�أcد �لناط≥ با�ص� ºلو ،IQ�Rخالد V�Qصي� ،أن ”�إ�رش�Fيل“

�أبل¨� âل�رشcة �لو�صيطة �لتي ت≤و Ωبا�صت�Òد �ل¨ا Rون≤ل¬ �إ ¤غز Iب≤ر� Qمنع �إدخال �ل¨اR
’أ�صÑاب �أمنية.91

و�أعلن âن≤ابة �ل�صيادلة و�’أطÑاء يف قطا´ غز Iيف  ،2008/1/3نفاد � 450صن∞

دو�ء نتيجة �◊�صا .92Qيف ح� Úأ�صا Qت≤رير �أوت�صا �إ� ¤أن¬ خÓل �صهر cانون �’أول/

دي�صم ⁄ ،2007 Èيتو�aر لدى و� IQ�Rل�صëة �لفل�صطينية يف قطا´ غز� Iصوى %25.2

من �’أدوية �ل†رشوQية ،ونëو  %34من �مل�صتلزمات �لطÑية �ل†رشوQية.93
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و�أ�صا Qت≤رير �صاد Qعن �◊ملة �’أوQوبية لرaع �◊�صا Qعن غز Iحول �’أوVصا´

�ل�صëية ل�صكان غز Iيف Xل �◊�صا� QملفروVص عليها� ،إ� ¤أن �’أدوية و�مل�صتلزمات
cم kا ونوع kا ،نتيجة �◊�صا Qو�’إغ� ¥Óلذي
�لطÑية يف قطا´ غز IتعرVص âللن≤�ص �◊اد ّ

تفرVص¬ ”�إ�رش�Fيل“ على �ل≤طا´; حي åمنع âقو�ت �’حتÓل �إدخال �أ Ìcمن 100

�صن∞ دو�ء‡ ،ا �أدى �إ ¤موت عدد  ÒÑcمن �ملرVصىc ،ما �أن هنا∑ � 160صنف kا من

�’أدوية على و�صك �لنفاد ،بجان Öتعطل �أ Ìcمن  100جها RطÑي ب�ص ÖÑعد Ωتوaر

قطع �ل¨يا� QلRÓمة ’إ�صÓحها.94

و�أ�صاQت �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا Qيف � 2008/11/25إ� ¤أن �’أدوية �’أ�صا�صية

تعا Êمن ن≤�ص �أ Ìcمن  %40من �’أ�صنا ،±وخا�صة ملرVصى �Qتفا´ Vص¨§ �لدΩ

و�ل≤ل Öو�لربو و�ل�صكري و�’أمر�Vص �ملزمنة �’أخرى� ،إ ¤جان Öن≤�ص �’أدوية �ملكملة

وخا�صة ملرVص �ل�رشطان و�لف�صل �لكلوي و�لكÑديc .ما يوجد ن≤�ص يف �مل�صتهلكات
�لطÑية وت�صمل لو�� ΩRل¨يا Qو�لعمليات و�لتع≤ي ºمبا aيها �’أدو�ت �÷ر�حية �لRÓمة

للعمليات �لطاFQة و�لعادية ،وهنالك ن≤�ص �أ Ìcمن a %30يها .ويوجد ن≤�ص يف

�ملëاليل و�’أ�صÑا Æولو�� ΩRملîت�Èت �لRÓمة لت�صîي�ص  Òãcمن �’أمر�Vص ،ويرتتÖ

على تاأخر �لت�صîي�ص م†صاعفات للمرVصى ،وقد بل¨ âن�صÑة �لن≤�ص �أ Ìcمن %40

’أجهز� Iملîت�Èت �لعاملة بن¶ا� Ωلديجتال )�لرقمي( .و�أVصا� ±لت≤رير �أن هنا∑ ن≤�ص
يف قطع �ل¨يا Qو�للوحات �’إلكرتونية و�لتي تعطل �’أجهز Iب�صكل cامل ،ومنها �أجهزI

قيا�ص ن�صÑة �ل¨ا�Rت يف �لد� ΩلRÓمة للعناية �ملرcز†◊ Iصانات �’أطفال و�لكÑا.95Q

و�أوVص íد .معاوية ح�صن ،Úمدير �’إ�صعا ±و�لطو� ÇQبو� IQ�Rل�صëة �لفل�صطينية

�مل≤الة� ،أن ما يزيد عن  %40من �صيدليات قطا´ غز Iباتa âاQغة من �’أدوية
و�مل�صتلزمات �لطÑية �ل†رشوQية للمرVصى وخا�صة مرVصى �ل�رشطان �لذين يëتاجون

لÓأدوية ب�صوV IQرشوQية ،و�أVصا ±باأن � 200صن∞ دو�ء غ Òموجود يف م�صت�صفيات
�ل≤طا´ ،وcذلك � 95صن∞ غ Òموجود بتات kا يف قطا´ غز .Iو�أcد على �أن ”تكد�ص

�أعد�د �ملرVصى �ملزمن� Úلذين يëتاجون للدو�ء ب�صو IQد�Fمة �أمãال مرVصى �ل�رشطان
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و�لكلى و�لف�صل �لكلوي و�لد Ωو�لكÑد �لوباFي و’ تتوaر له’� ºأدوية“ من �صاأن¬ �أن
يهدد حياته ºيف Xل �Qتفا´ �أعد�د Vصëايا �◊�صا Qمن �ملرVصى.96

وذcر وRير �ل�صëة يف �◊كومة �مل≤الة با�ص ºنعي ،ºيف مو“Dر �صëفي ع≤د√ يف مدينة

غز Iيف � ،2008/12/26أن من Vصمن �’أدوية �لني نفدت من م�صت�صفيات �ل≤طا´ �أدوية
مرVصى �ل�رشطان و�لكÑد و�ل≤ل Öوغ�صيل �لكلى وﬁاليل �’أطفال ،و� 255صنف kا من

�ملهمات �لطÑية �لتي ت�صتعمل يف غر� ±لعمليات و�لعناية �ملرcز Iو�أق�صا� Ωلطو�.ÇQ
و�أوVص� íأن¬ ّ” تîفي†ص �إجر�ء �لعمليات �÷ر�حية د�خل م�صت�صفيات �ل≤طا´ �إ¤

�لن�ص∞ ،وت≤لي�ص عدد حا’ت �ملÑي âبهد ±تر�صيد �’�صته ∑Óو�’إب≤اء على مو�Qد

�لو� IQ�Rملت≤Ñية ’أa Ècرت‡ Iكنة ،بعد نفاد مع¶’� ºأدوية و�مل�صتلزمات و�’أجهزI
�لطÑية .و�أcد نعي� ºأن هنا∑ cاKQة �صëية يعي�صها قطا´ غز Iجر�ء ��صتمر��◊� QصاQ
و�لعدو�ن �’إ�رش�Fيليa’ ،ت kا �إ ¤تعطل جها Rق�صطر� Iل≤ل� Öلوحيد يف قطا´ غز Iنتيجة

عد� Ωإدخال قطع �ل¨يا� QلRÓمة ل�صيانت¬.97

:»ë°üdG ±ô°üdG äÉeóNh √É«ŸG .4
�أما يف ما ي�îص cميات �مليا√ �ل�صا◊ة ل�Óصتعمال≤a ،د �أ�صاQت من¶مات �’أ·

�ملتëد� Iلعاملة يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية يف ت≤رير لها �إ� ¤أن �’أQقا� Ωصجل âيف عاΩ
 2007هÑوط kا يف م�صتويات توaر �مليا√ م≤اQنة بعا .2006 Ωوت≤دc Qمية �مليا√ �◊الية يف

�’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة مبا جمموع¬  75لرت� kللفرد يف �ليو� Ωلو�حد ) 65.3لرت� kيف
�ل†صفة �ل¨ربية و 80.5لرت� kيف قطا´ غز ،(Iوهي ت�صكل ن�ص∞ �لكمية �لتي يëتاجها
و�مل≤د IQب`  150لرت�.98k
�لفرد يف �ليو� Ωلو�حد ح�ص� Öمل≤ايي�ص �لعاملية،
ّ

غ� Òأن �لوVصع �صهد تدهو k�ÒÑc k�Qيف قطا´ غز Iمنذ مطلع �صنة � ،2008إذ ذcر

�ملهند�ص عماد �صيا� ،Ωمل�صوDول يف بلدية غز ،Iيف � ،2008/1/21أن مع¶B� ºبا� Qمليا√

�لرFي�صية �لتي ت�صتîد Ωلل�رشب و�’أغر�Vص �ملنزلية يف قطا´ غز Iتوقف âعن �لعمل;

ب�ص� ÖÑن≤طا´ �لتيا� QلكهرباFي ،وعد Ωتوaر �لوقود �ل ΩRÓملولد�ت �لكهرباء �لتي
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ّ
وحذ� Qصيا Ωمن وقو´ cاKQة بيÄية يف غز ،Iجر�ء عد“ Ωكن
ت�صتîد Ωيف Vصخ �مليا√.

�لÑلدية من Vصخ ميا√ �ل�رش� ±ل�صëي �إ’� ¤أحو�Vص �مل�îص�صة لها .99وذcر �ملهند�ص
منذ� QصFQ ،¥ÓÑي�ص م�صلëة ميا√ �ل�صاحل� ،أن  20بÄر ميا√ ،من �أ�صل  140بÄر� kيف
قطا´ غز ،Iغ Òمت�صلة بالكهرباء و’ تعمل نهاFي kا لعد Ωوجود �لوقود ،بينما �ل` 120

بÄر �مليا√ �ملت�صلة بالكهرباء تعمل ب�صكل جزFي ،و�أن  %95من هذ√ �’Bبا– ’ Qتوي

على �لوقود .100و�أ�صا� Qأوت�صا يف ت≤رير ل¬� ،إ� ¤أن ﬁطة توليد �لطاقة يف غز Iبات âتنتè
 55مي¨او�• من �أ�صل  80مي¨او�•‡ ،ا ي�ص� ÖÑن≤طا´ �لتيا� QلكهرباFي لفرت�ت طويلة.

cما �أن م�صلëة �مليا√ ت�صلم âما ي≤رب من Kل� åلوقود �لتي –تاج¬ لعملياتها �’عتيادية

خÓل �’أ�صهر �لKÓãة �’أو ¤من �ل�صنة ،و ⁄تت�صل� ºأي cمية خÓل �صهر ني�صانc .101ما
�أcدت �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صا� Qأن نëو  %70من �لعاÓFت يف قطا´ غز Iباتâ

’ ت�صلها ميا√ �ل�رشب �صوى مر Iو�حدc Iل خم�صة �أيا� Ωأو �أ.102Ìc

و�أ�صا Qت≤رير �أوت�صا بتاQيخ  2008/12/17باأن �ن≤طا´ �لكهرباء و�لن≤�ص �◊اد

للوقود وقطع �ل¨يا Qللمولد�ت �’حتياطية �أدى �إ� ¤أVرش� Qيف جزء من ن¶ا� Ωمليا√
و�ل�رش� ±ل�صëي .ما ي≤رب من  %80من �Bبا Qميا√ غز Iتعمل حالي kا ب�صكل جزFي

و�÷زء �’Bخر ’ يعمل .ونتيجة لذلك ،تتوaر �مليا√ �إ ¤ما يزيد عن ن�ص∞ �صكان غزI
ل†Ñصعة �صاعات  §≤aيف �’أ�صÑو´.103

وcان âعم IÒها�ص ،مر��صلة �ل�صوDون �لفل�صطينية يف �صëيفة هاQBت�ص ،قد �أ�صاQت

يف ت≤رير لل�صëيفة بتاQيخ � ،2007/11/7إ� ¤أن �ل≤طا´ �ملاFي يف قطا´ غز IتاأKر
ب�ص’� ÖÑعتد�ء�ت �’إ�رش�Fيلية ،نتيجة �نîفاVص cمية �لكهرباء �لتي يزود بها �ل≤طا´

يعد قطا´ �مليا√ �مل�صتهلك
�إKر ق�ص∞ ”�إ�رش�Fيل“ ملëطة �لطاقة �لكهرباFية aي¬ ،حيّ å

وت≤د Qحاجت¬ بëو�‹  25مي¨او�• من �أ�صل  240مي¨او�•
�’أ Ècللطاقة يف �ل≤طا´ّ ،
يëتاجها �ل≤طا´ .وي�ص� Òلت≤رير �إ ¤تاأKر نëو  135بÄر� kمنت�رش Iيف �أQجاء �ل≤طا´ “د
�لنا�ص باملاء ،بت≤لي�ص �إمد�د�ت �لكهرباء و�ل�صو’ ،QموVصk ëا �أن �صÑكة �مليا√ –تا� êإ¤

� 150أل∞ لرت �صو’ Qيف �ل�صهر ،يف ح– Úتا� êصÑكة �ملجاQي �إ� 100 ¤أل∞ لرت .وذلك
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يف �لوق� âلذي ح�صلa âي¬ �رشcة �مليا√ �لتابعة لÑلديات �ل�صاحل� ،لتي توaر خدمات
�ملجاQي و�مليا√ يف �ل≤طا´ ،يف ت�رشين �’أول� /أcتوبر  2007على � 60أل∞ لرت �صو’Q

 ،§≤aب�ص ÖÑت≤لي�ص cميات �لوقود �لتي تÑيعها ”�إ�رش�Fيل“ لل≤طا´ .وهو ما �أدى �إ¤

�إلز�� Ωرشcة �مليا√ باإعطاء �’أولوية ل�صÑكة �ملجاQي على ح�صاب �صÑكة �مليا√ .وي†صي∞

�لت≤رير �أن¬ نتيجة ح¶ر ”�إ�رش�Fيل“ دخول �ملو�د �ÿا Ωوقطع �ل¨يا� Qل†رشوQية ’أعمال

�ل�صيانةa ،اإن ميا√ �ملجاQي يف غز IتتعرVص لتكرير با◊د �’أدنى  §≤aقÑل –ويلها �إ¤

�مليا√ �مل�صتهلكة ،ب�ص ÖÑوجود عد� Iأعطال غ Òب�صيطةc ،ان ’ âتز�ل بدون �إ�صìÓ

يف ﬁطة تكرير �مليا√ يف �ل≤طا´.104
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º«∏©àdG :Ék ©HGQ
�صهد قطا´ �لتعلي ºيف قطا´ غز IخÓل �لعا� Ωلد��Qصي � 2008 /2007لعديد
من �ل†رشبات �لتي تر� âcأKر�� kصلÑي kا على �مل�ص� IÒلتعليمية يف غز ،Iوعلى �ل�صعÖ
�لفل�صطيني يف جممل¬; ≤aو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �لتي ��صتهد� âaل≤طا´ خÓل هذ�

�لعا ⁄ Ωتتو ´Qعن �لتعرVص لطÓب �ملد��Qص بال≤تل ،وتدم Òمد��Qصه ،ºعÓو Iعلى

منع ”�إ�رش�Fيل“ �ملÄات من طÓب �÷امعات �لد��Qص Úيف �ÿا êQمن �ل�صفر ملتابعة
د��Qصته ،ºوغÒها من �’إجر�ء�ت �لتي “�ص قطا´ �لتعلي.º

�أوVص� íلنا ÖFجمال �†ÿرشي FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية يف غز Iباأن �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي

�ملفروVص على �ل≤طا´ قد ت�ص ÖÑيف �إي≤ا ±م�صاQيع تطويرية يف جامعات �ل≤طا´ ب≤يمة
تزيد عن  50مليون دو’ ،Qوتت†صمن من�صاBت ملدن طÑية وتكنولوجية� ،إ ¤جانm Ö
مÑان
جامعية .105ويف �ل�صيا ¥ذ�ت¬ �أعلن وRير �لتعلي� ºلفرن�صي cز�aيي د�cQو�ص Xavier

مرVص ،و�صامل
� Darcosأن �’–اد �’أوQوبي ي åëÑمع �صلطات �’حتÓل عن حل m

مل�صكلة عد“ Ωكن طÓب aل�صطيني Úمن �’لتëا ¥بÑعãاته ºيف �÷امعات �’أوQوبية
نتيجة لÓإجر�ء�ت �’إ�رش�Fيلية.106

ونعرVص يف هذ� �لت≤رير �ملوجز بع†ص �’أQقا� Ωلتي ت�îص قطا´ �لتعلي ºخÓل �لعاΩ

جر�ء �◊�صا’� Qإ�رش�Fيلي على قطا´ غز.I
�لد��Qصي  ،2008 /2007وما تعرVص ل¬ ّ

مع بد�ية �لعا� Ωلد��Qصي a ،2008 /2007ت 370 âëمد�Qصة يف قطا´ غز� Iأبو�بها،
م�صت≤Ñلة نëو  246,475طالk Ñا وطالÑة ،و ≥aما �أaاد ب¬ وcيل و� IQ�Rلرتبية و�لتعليº

�لعا‹ يف قطا´ غزﬁ ،Iمد �أبو �ص≤� .107Òإ’ �أن �مل�ص� IÒلرتبوية للعا� Ωملذcو QتعرVصâ
للتع Ìمنذ بد�يتها; ب�ص ÖÑن≤�ص �لكت Öنتيجة ت�صديد �◊�صا ،Qومنع �ل≤رطا�صية من

�لدخول �إ ¤غز .Iويف هذ� �ل�صاأن� ،أوVص� íأوت�صا �أن طÑاعة ما يزيد عن � 350أل∞

cتاب ،وهي �لكمية �لتي –تاجها �’أونرو� ،تتطل Öمن �ملطابع �لعمل بتو��صل لفرتI
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ترت�و ìمن � 20إ 25 ¤يوم kا” ،مع �aرت�Vص �أن �لكهرباء �صت¶ل تعمل ب�صكل جيد وبدون
قد Qت≤رير �صاد Qعن �ملرcز �لفل�صطيني ◊≤و’� ¥إن�صان �أن نëو
�ن≤طا´“ .108يف حّ Ú
 2,722طالk Ñا وطالÑة من ﬂتل∞ مر�حل �لتعلي ºقد عل≤و� يف �ل≤طا´ وباتو� عاجزين عن

�ل�صفر لÓلتëا ¥بو�Dص�صاته� ºلتعليمية .وب Úهو’Dء نëو  722طالk Ñا وطالÑة يف مر�حل

�لتعلي� ºلعا‹ �ملîتلفة.109

�إVصاaة �إ ¤ذلك≤a ،د �أدى �◊�صا� Qلذي تفرVص¬ قو�ت �’حتÓل �إ ¤منع مÄات

�لطلÑة �لذين قÑلو� يف جامعات خا� êQل≤طا´ من �ل�صفر لÓلتëا ¥بجامعاته ،ºو�إ¤
تهديد عدد �Bخر من �لطÓب �لد��Qص Úيف �ÿا‡ êQن cانو� يف Rيا�Qت لذويه ºيف
وقد Qت≤رير �صاد Qعن من¶مة هيومان �Qيت�ص
�ل≤طا´ ب�îصا IQم≤اعده� ºلد��Qصيةّ .

ووت�ص  Human Rights Watchعدد �لطÓب �لذين تو�جدو� يف غز Iومنعو� ب�صكل
تع�صفي من متابعة تعليمه÷� ºامعي يف �ÿا êQبëو�‹  670طالk Ñا ،منه ºنëو 400

cانو� يëاولون �لد��Qصة يف م�رش.110

و�أVصا� ±لت≤رير �أن ”�إ�رش�Fيل“ ح¶رت على cل �صكان غز� Iلد��Qصة يف جامعاتها
�أو جامعات �ل†صفة �ل¨ربية ،و�أنها ناد k�Qما cان âت�صم íلÓأ�صاتذ÷� Iامعي Úو�ملëاVرشين

�’أجان Öبزيا IQغز Iب¨رVص �لتعلي .111ºويف هذ� �ل�صيا� ،¥أ�صاFQ Qي�ص جامعة بRÒي،â

نÑيل ق�صي�ص� ،إ� ¤أن تلك �ل�صيا�صة �أ�صهم âيف خف†ص ن�صÑة طÓب قطا´ غز� Iلذين

يد�Qصون يف �÷امعة ”من  %22قÑل aرVص �◊�صا Qو�’إغ� ¥Óإ� ¤ل�صفر يف �لوقâ
�لر�هن“.112

cما �أن تد�عيات �◊�صا Qقد �أدت �إ ¤م�صاcل عند �لطÓب �أنف�صه ºنتيجة �ل¶رو±

غ� ÒلطÑيعية �لتي يعي�صونها .وعلى �صÑيل �ملãال; ذcرت د��Qصة �أجرتها وcالة �’أونرو�
يف قطا´ غز� ،Iأن ن�صÑة �لف�صل �لد��Qصي يف �أو�صا• �لطلÑة ب� Úل�صف� Úلر�بع و�لتا�صع

بل¨ âحو�‹  ،%80وcان� âلن�صÑة �’أعلى يف �ل�ص∞ �لر�بع �لذي �aصل  %90من
طÓب¬ يف ماد� IلرياVصيات.113
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á«∏«FGô°SE’G äGAGóàY’G :Ék °ùeÉN
:≈Mô÷Gh AGó¡°ûdG .1
على �لرغ ºمن تذ�” ´Qإ�رش�Fيل“ باأن هجماتها �لع�صكرية �ملتو��صلة على قطا´ غزI
cان âت�صتهدÓÿ� ±يا �لتي تطل≥ �ل�صو�Qيخ من �ل≤طا´� ،إ’ �أن ت≤رير�� kصاد k�Qعن
مرcز �ملعلومات �’إ�رش�Fيلي ◊≤و’� ¥إن�صان يف �’أV�Qصي �ملëتلة )بت�صيل(B’Tselem º
�أcد �أن¬ من �أ�صل a 293ل�صطيني kا قتلو� على يد قو�ت �’حتÓل يف قطا´ غز IخÓل
عاa ،2007 Ωاإن a 164ل�صطيني kا cانو� م�صاa ÚcQعلي kا يف عمليات Vصد تلك �ل≤و�ت
عند ��صتهد�aه ،ºي�صكلون ما ن�صÑت¬  %56من �إجما‹ عدد �ل�صهد�ء يف �ل≤طا´ ،يف
ح� Úأن  96من ب� Úل�صهد�ء ه ºمدنيون ⁄ ،يكونو� ي�صاcQون باأية �أعمال Vصد قو�ت
�’حتÓل عند ��صتهد�aه� ,ºإVصاaة �إB� 33 ¤خرين  ⁄يت� ºلتاأcد من cونه ºم�صا ÚcQيف
تلك �’أعمال �أ.114’ Ω
�أما يف �لعا≤a 2008 Ωد ��صت�صهد a 910ل�صطيني kا ،مع¶مه� ºص≤طو� يف قطا´ غز.I
وح�ص’� Öإح�صاFية �ل�صنوية لوcالة قد�ص بر�ص aاإن � 844صهيد�� kص≤طو� يف �ل≤طا´;
وcان من ب� Úل�صهد�ء �لفل�صطيني 144 Úطف k
 .Óوcان يو� 2008/12/27 Ωأ’� ÌcأياΩ
دموية يف �’أV�Qصي �ملëتلة منذ حرب عا ،1967 Ωو�لذي cان بد�ية �لعملية �لع�صكرية
�’إ�رش�Fيلية ”�لر�صا�ص �مل�صÑوب“  ،Cast Leadحي� åص≤§ aي¬ � 230صهيد� ،kوبذلك
�ص≤§ يف �’أياÿ� Ωم�صة �’أخ IÒمن �لعا� 2008 Ωأ Ìcمن a 400ل�صطيني �صهيد� kيف
قطا´ غز.115I
وcان عدد �ل�صهد�ء �لذي �ص≤طو� يف قطا´ غز IخÓل �لتهدFة� ،لتي ع≤دتها
�لف�صاFل �لفل�صطينية و” �إ�رش�Fيل“ برعاية م�رشية ،و��صتمرت ملد� Iصتة �أ�صهر
)  ،(2008/12/19-6/19قد بل≠ � 22صهيد�.116 k
و�أ�صا� Qأوت�صا يف ت≤رير �أ�صد √Qيف ت�رشين �لãا /Êنوaم� ،2008 Èإ� ¤أن ح�صيلة
�ل�صهد�ء �لفل�صطيني� Úلذين �ص≤طو� خÓل �’أ�صهر �لت�صعة �’أو ¤من عا ،2008 Ωبل≠
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� 436صهيد� ،kمنه� 15 ºمر�أ Iو 79طف k
 ،Óو�ص≤§ يف قطا´ غز 389 IخÓل �لفرتI
نف�صها� ،أي بن�صÑة بل¨� âأ Ìcمن .117 %90
و�أ�صاQت من¶مة بت�صيل� ºإ� ¤أن¬ وخk aÓا ’دعاء�ت FQي�ص هيÄة �أcQان �÷ي�ص
�’إ�رش�Fيلي ،جابي �أ�صكناRي  ،Gabi Ashkenaziمن �أن  %90من �ل�صهد�ء �لذين
�ص≤طو� خÓل �◊ملة �لتي �صنتها قو�ت �’حتÓل يف �� â– 2008/2/27ص�” ºل�صتاء
�ل�صاخن“ ،و�لتي ��صتمرت حتى  ،2008/3/3يف قطا´ غزc Iانو� م�صلa ،Úëاإن �◊ملة
خ ّلف� 106 âصهد�ء بينه 54 ºمدني kا ،منه 25 ºطف k
.118Ó
�أما بالن�صÑة للجرحى≤a ،د �ص≤§ حو�‹  1,500جري íب�ص’� ÖÑنتهاcات

�’إ�رش�Fيلية يف قطا´ غز IخÓل عا ،2007 Ωو ≥aما �أعلن¬ مرcز �ملعلومات �لوطني
�لفل�صطيني.119

و�أ�صا� Qأوت�صا ،يف ت≤رير �أ�صد √Qيف ت�رشين �لãا /Êنوaم� ،2008 Èإ� ¤أن ح�صيلة

�÷رحى �لفل�صطيني ÚخÓل �’أ�صهر �لت�صعة �’أو ¤من عا 2008 Ωبل¨1,911 â

aل�صطيني ،بينه 462 ºطف k
.120Ó

وقÑيل �’نتهاء من �إعد�د هذ� �لت≤رير ≤aد بل≠ عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطيني Úيف �ل≤طا´
جر�ء �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي منذ  2008/12/27وحتى aجر � 575 ،2009/1/6صهيد�،k

و�أ Ìcمن  2,780جريk ëا.121

:iô°SC’G .2
�أما بالن�صÑة ملل∞ �’أ�رشى و�ملعت≤ل ،Úوعلى �لرغ ºمن �◊دي åعن ت≤د Ωعملية

�ملفاوVصات ،بالتو�Rي مع ”�لنو�يا �◊�صنة“ �لتي cان âتعلن من قÑل ”�إ�رش�Fيل“،
و�ملتÑوعة باإط ¥Óب†صع مÄات من �ملعت≤ل≤a ،Úد cان ّ
جل من �أمُaر êعنه ºمن ذوي
�’أحكاÿ� Ωفيفة� ،أو �لذين �أنهو� Kلãي aرتﬁ Iكوميته ،ºوترcز �نتماوDه ºيف لون
�aصاFلي و�حدc .ما �أن �’إح�صاء�ت �أXهرت �أن �أعد�د �ملعت≤ل Úتز�يدت بوت IÒعالية،
37
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وقد �أعلن مرcز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني يف � ،2008/1/2أن عدد �ملعت≤ل Úعلى يد
قو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلية خÓل عا 2007 Ωو�صل �إ 4,600 ¤معت≤لc ،122ما �أعلنâ
و� IQ�RصوDون �’أ�رشى و�ملëرQين �لفل�صطينية �أن ”�إ�رش�Fيل“ �عت≤ل âخÓل عا2008 Ω

ما يزيد عن خم�صة � ±’Bمو�طن ،منه� ºأ Ìcمن  700معت≤ل من قطا´ غز.123I
�أما �لعدد �لكلي لÓأ�رشى �لفل�صطيني Úيف �صجون �’حتÓل≤a ،د بل≠ حو�‹
� 11أل∞ معت≤ل  ،124منه 930 ºمعت≤ل من قطا´ غز.125 I

:»°VGQC’G ≈∏Y AGóàY’G .3
على �لرغ ºمن �cتمال �ن�صëاب �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي من قطا´ غز Iيف
� ،2005/9/12إ’ �أن �’حتÓل و��صل �عتد�ء�ت¬ على �أV�Qصي �ل≤طا´a ،في 2007/6/28

�أعلن âقو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �إعاد Iتر�صي� ºملنط≤ة �لعاRلة على طول �متد�د �◊دود

�ل�صمالية و�ل�رشقية ل≤طا´ غز Iبطول c 58يلومرت� ،kحي ” åتو�صيع عرVص �ملنط≤ة �’أمنية
للمر� Iلãانية ،وب�صكل �أحادي �÷ان Öمن قÑل ”�إ�رش�Fيل“ ،مل�صاaة cيلومرت ون�ص∞ يف
�÷ان� Öلفل�صطيني ،على طول �ل�رشي§ �◊دودي لل≤طا´ .وتÑل≠ م�صاحة �ملنط≤ة �’أمنية
�لعاRلة �لتي ت�صيطر عليها ”�إ�رش�Fيل“ �ليو Ωعلى طول �ل�رشي§ �◊دودي يف �ل≤طا´ 87

cيلومرت� kمربع kا� ،أي ما م≤د� %24 √Qمن م�صاحة �ل≤طا´ �لÑال¨ة c 362يلومرت� kمربع kا،

ليت≤Ñى c 275يلومرت� kمربع kا للفل�صطيني� ÚلÑال≠ عدده ºحو�‹  1.5مليون ن�صمة ،ما

يرaع �لكãاaة �ل�صكانية ل≤طا´ غز� Iإ 5,447 ¤ن�صمة لكل cيلومرت مربع ،وهي �لن�صÑة
�’أعلى يف �لعا.126⁄
cما �أ�صا� Qأوت�صا �إ� ¤أن  275دوk ‰ا من �’أV�Qصي �لز�Qعية تعرVص âللتدم ÒخÓل
�صهر cانون �’أول /دي�صم 2007 Èيف �رش ¥قطا´ غز ،Iب�ص� ÖÑلعمليات �لع�صكرية
÷ي�ص �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي.127
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¿Ghó©dG áé«àf á«æ«£°ù∏ØdG ájOÉ°üàb’G ôFÉ°ùÿG .4
:IõZ ´É£b ≈∏Y »∏«FGô°SE’G
�صن �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي عدو�ن kا و��صع kا على قطا´ غز Iيف  ،2008/12/27وتو��صل
ّ

هذ� �لعدو�ن خÓل وVصع �للم�صات �’أخ IÒعلى هذ� �لت≤رير ،ونعرVص aيما يلي موجز�k
لل�îصاFر �’قت�صادية �لفل�صطينية يف �’أ�صÑو´ �’أول من هذ� �لعدو�ن.
ب�صن
�عرت÷� ±ي�ص �’إ�رش�Fيلي بعد �أ�صÑو´ من �لعدو�ن �ملتو��صل على قطا´ غزّ I
 900غا IQجوية مبعدل  100غا IQيومي kا ،ومبعدل غا IQجوية cل  20دقي≤ة cمعدل
و�صطي.128
وقد–� Qاد �مل≤اول� Úلفل�صطيني�ÿ� ÚصاFر� ،لتي تكÑدتها �ملÑا ،Êو�لÑنى �لتëتية يف
�’أ�صÑو´ �’أول من �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قطا´ غز ،Iبنëو مليا Qدو’� Qأمريكي.
وبناء على �ملعطيات �ملتوaر Iحتى �’Bن عن حج� ºلدما� Qلذي ◊≥ بامل≤د�Qت
�’قت�صادية يف �ل≤طا´a ،اإن قو�ت �’حتÓل قام âبتدم:Ò
•  3,624منز .’k
•  14م�صجد�.k

•  16مد�Qصة ،و�÷امعة �’إ�صÓمية ،وبع†ص �ملو�Dص�صات �لتعليمية �’أخرى.
• ع�رش�ت �مل≤ر�ت �’أمنية.
ي†ص ºوQ�Rتي �ملالية ،و�’أ�ص¨ال �لعامة ،و�لذي ّ” “ويل¬ من
• جممع �لو�Q�Rت �لذي ّ

قÑل �ل�صلطة �لوطنية ب≤رVص قيمت¬  25مليون دو’ Qمن �لÑنك �لع≤اQي �مل�رشي

�لعربي.
•  15و.IQ�R
• �÷�رشين �لر�بط Úب� Úصمال وجنوب قطا´ غز.I
• �لعديد من �ل�صو� ،´Qو�صÑكات �مليا√ ،و�لكهرباء ،و�’ت�صا’ت.
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يت� ºإعاد Iبناء
وبات �ملو�طنون يف قطا´ غز Iيعانون من �أRمة �صكنية خان≤ة� ،إ� ¤أن ّ

وترمي ºما ّ” تدم √Òمن بيوت حتى �’Bن ،و�لتي –تا� êإ 400 ¤مليون دو’ .QوقدQت

بع†ص �÷هات �أن ما يزيد عن � 13أل∞ �ص�îص )�ألفي �أ�رش� (Iرشدو� من مناRله ºخÓل

�ل≤�ص∞ �’إ�رش�Fيلي .بينما يëتا êترمي ºو�إعاد Iبناء �ملد��Qص و�ملو�Dص�صات �لتعليمية �إ¤

 150مليون دو’ ،Qو�لو�Q�Rت و�ملجمعات �◊كومية و�مل≤ر�ت �’أمنية �إ 200 ¤مليون
دو’ ،Qومãلها للÑنى �لتëتية†a .ص k
 Óعن �أن �إ�Rلة �لرد� Ωلناج ºعن �لتدم Òيف �’أ�صÑو´
�’أول من �ل≤�ص∞ �’إ�رش�Fيلي ل≤طا´ غز Iبëاجة �إ 200 ¤مليون دو’.129Q
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معانا Iقطا´ غز�◊� â– Iصا’� Qإ�رش�Fيلي

á“ÉN
ي¶هر هذ� �لت≤رير حج� ºملعانا’� Iإن�صانية �لهاFلة يف قطا´ غز ،Iو‡ا�Qصة �لكيان

�ل�صهيو Êلعملية خن≥ وقتل بطيء لنëو مليون ون�ص∞ مليون aل�صطيني� .إن �لكيان
�’إ�رش�Fيلي ي†رشب بعرVص �◊اc §Fاaة �لتز�مات¬ �ل≤انونية �لدولية Œا√ �ل�صكان باعتÑا√Q

قو� IحتÓل ،ويا�Qص عمليات �’إQهاب و�لتجويع بهد� ±إذ’ل وترcيع قطا´ غز،I
وﬁاولة aرVص �رشوط¬ �ل�صيا�صية على �ل≤و� Iلوطنية.

ل≤د Xهر من هذ√ �لد��Qصة �أن �تفاقية �ملعابر �لتي وقعتها �ل�صلطة �لفل�صطينية مع �لكيان

�ل�صهيو Êيف ت�رشين �لãا /Êنوaم ،2005 Èقد ��صتîدم âب�صكل متع�ص∞ و�إجر�مي

من قÑل �’إ�رش�Fيلي ;Úو�أن¬ يج� Öإعاد� Iلن¶ر يف هذ√ �’تفاقية ،ويج� Öأن ي�ëصل

�إجما´ aل�صطيني وعربي و�إن�صا� Êصامل على Vرشو� IQإنهاء �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي ،وaتí
�◊دود خ�صو�ص kا مع �÷ان� Öمل�رشي ،و�أن تمُد�◊� Qدود و�ملعابر ب Úقطا´ غز Iوم�رش
ب≤ر�a Qل�صطيني  -م�رشي.

�إن جوهر معانا Iقطا´ غز Iنابعة من �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي وجر�Fم¬ ،و�أهل قطا´

غز ’ Iتن≤�صه�Èÿ� ºت و�لكفاء�ت ’إد�� IQقت�صاد ناج� íإذ� ما �Rل هذ� �’حتÓل
�ل¨Ñي†ص.
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