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áeó≤e

�لت�رشيعية  �’نتîابات  يف  (حما�ص)  �’إ�صÓمية  �مل≥اومة  حرcة   Rوa �أع≥اب  يف 

�صّددت   Iلعا�رش� �لفل�صطينية  للëكومة  2006/1/25، وت�صكيلها  �لãانية يف  �لفل�صطينية 

حول  �لدو›  �لتاأييد  ح�صد  من   âكن“ cما   ،Iغز قطا´  على  ح�صاQها  ”�إ�رش�Fيل“ 
�رشوطها �لر�مية �إ¤ �إخ†صا´ حرcة حما�ص و�مل≥اومة �لفل�صطينية �ملتمãلة با’Bتي:

�أو’k: �’عرت�± بë≤ ”�إ�رش�Fيل“ يف �لوجود.

Kانياk: �لتîلي عن �صìÓ �مل≥اومة ونÑذ ”�لعن∞“.

Kالãاk: �’عرت�± با’تفاقيات �ملوقعة مع ”�إ�رش�Fيل“.

’قâ هذ√ �ل�رشو• aQ†صاk قاطعاk لي�ص a≥§ من قÑل حما�ص، بل aQ†صتها �أي†صاk �لعديد 

من a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية �’إ�صÓمية و�لوطنية. وعلى �لرغº من ت�صكيل حكومة 

�لوحدI �لوطنية �لفل�صطينية، و�إعÓن حما�ص �حرت�مها لÓتفاقيات �لتي وقعتها من¶مة 

�لتëرير �لفل�صطينية مع ”�إ�رش�Fيل“، ��صتمر �◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي و�لدو› لل≥طا´، وعلى 

�لرغº من �صدوQ قر�Q عن وQR�ء �ÿاQجية �لعرب برaع �◊�صاQ �إ’ �أن �صيÄاk من ذلك 

⁄ ينفذ.

وبعد �صيطرI حرcة حما�ص على قطا´ غزI يف 2007/6/15، �صددت ”�إ�رش�Fيل“ 

 ،“ kمعاديا  kياناc”  Iغز  âو�أعلن �ل≥طا´،  على  و�÷وي  و�لÈي  �لëÑري  ح�صاQها 

من   êروÿ� �أو  �لدخول  من   Iغز �أها›   âومنع لل≥طا´،  �◊دودية  �ملعابر   â≤و�أغل

ي�صد Qم≤ �صكان غزI، وهددت  �إ’ ما  �ل≥طا´  �إ¤  �لÑ†صاFع  �ل≥طا´، ومنعâ دخول 

.Iب≥طع �لوقود عن قطا´ غز

بعد �إطÓ¥ عملية �ل�صΩÓ مرI �أخرى يف موD“ر �أنابولي�ص Annapolis �لذي ع≥د يف 

 George بو�ص êQي�ص �’أمريكي جوFلر� Ω2008، قا Ω2007/11/27، ومع بد�ية �لعا

Bush بجولة �إ¤ �ملنط≥ة Q�R خÓلها Ω�Q �ˆ و”�إ�رش�Fيل“، وبعد �نتهاء بو�ص من RياQت¬، 
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�صنâ ”�إ�رش�Fيل“ هجمات ع�صكرية على قطا´ غزI �ص≥§ خÓلها من جر�ء �ل≥�ص∞ ما 

ي≥اQب 60 �صهيد�k حتى منت�ص∞ cانون �لãاÊ/ يناير 2008. و�أ�صاQ �ملرcز �لفل�صطيني 

 Ωمنذ بد�ية �لعا Iتلو� يف قطا´ غز ◊≥و¥ �’إن�صان يف 2008/5/15 �إ¤ �أن 326 �صî�صاk قمُ

. ويف 2008/6/19 و�a â≤a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية بو�صاطة 
1 kÓ56 طف º2008، منه

م�رشية على �’لتز�Ω بتهدFة مدتها �صتة �أ�صهر قابلة للتمديد مع �÷انÖ �’إ�رش�Fيلي. غÒ �أن 

 Öح�ص ،Iتفا¥ 195 مر’� âة �ملعلنة; �إذ خرقFب�رشو• �تفا¥ �لتهد Ωيل“ ⁄ تلتزF�إ�رش�”
�ل�صهد�ء  ، وبل≠ عدد 

2
�لع�صكري ◊رcة �÷هاد �’إ�صÓمي  ìل≥د�ص �÷نا� �إعÓن �رش�يا 

 .
3k�ة 6/19-2008/12/19، 22 �صهيدFلتهد� Iرتa لÓخ Iلذين �ص≥طو� يف قطا´ غز�

 Ehud  ∑�Qبا �إيهود  �’إ�رش�Fيلي  �لدaا´  وRير  aاأمر  �ل≥طا´  معابر  يî�ص  aيما  �أما 

، cما قطعâ ”�إ�رش�Fيل“ 
4
Iل �ملعابر“ مع قطا´ غزc يف 2008/1/18 ب` ”�إقفال Barak

�لوقود ب�صكل cامل عن �ل≥طا´ يف 2008/1/20.

وهكذ� �أ�صíÑ قطا´ غزfi Iا�رش�c kلياa ;kجميع �ملعابر م¨ل≥ة يف وجه¬، وقد تر∑ 

 Iيا◊� �أوج¬  flتل∞  على   kبال¨ا  k�رKأ� بالوقود  �ل≥طا´  تزويد  بوق∞  �’إ�رش�Fيلي   Q�ل≥ر�

جميع  و�نهاQت  و�لتعليمية،  و�ل�صëية،  و�’إن�صانية،  و�’جتماعية،  �’قت�صادية، 

 Öادحة. وح�صa رFد �’قت�صاد �لفل�صطيني خ�صاÑوتك ،Ωل≥طاعات �’قت�صادية ب�صكل تا�

ت≥دير�ت �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صاQ، ت≥ّدÿ� Q�صاFر �ل�صهرية �ملÑا�رشI �لتي يتكÑدها 

 .
5 kصهريا� Q’صي ب` 45 مليون دوVمنذ منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو �ملا Iقطا´ غز

وي�صاQ هنا �إ¤ �أن �حتياجات قطا´ غزI ح�صÖ ت≥دير�ت �’أ· �ملتëدI ت≥ّدQ بنëو 

900 �صاحنة �أ�صÑوعياk لتلÑية �’حتياجات �’أ�صا�صية، منها 625 �صاحنة م�صاعد�ت غذ�Fية 

 ºان �لناط≤ با�صc 6. وقد
�أ�صا�صية ومو�د طÑية، و275 �صاحنة للمو�د �ل†رشوQية �’أخرى

وcالة �’أونرو� UNRWA يف قطا´ غزI عدنان �أبو ح�صنة قد c�ص∞ يف 2007/11/19 

�أن �◊�صاQ يزيد من �’أعÑاء �لتي تو�جهها �’أونرو�، حيå �إن �أÌc من 70% من �صكان 

.
7
ºله kي�صياFQ kالة عنو�ناcلو� íÑل�صطينيون وبالتا› ت�صa ونÄج’ ºل≥طا´، ه�
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 íتa قد ت†صمن √Óإلي¬ �أع� Qة يف 2008/6/19، �مل�صاFمن �أن �تفا¥ �لتهد ºوعلى �لرغ

�ملعابر، �إ’ �أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تلتزΩ بذلك، و��صتمرت يف �تÑا´ �صيا�صة �ÿن≤ �’قت�صادي 

لل≥طا´. 

ما  حول  معلوماتي  ت≥رير  عن   IQاÑع هو  �لت≥رير  هذ�  �أن  �إ¤   IQإ�صا’�  QدŒ وهنا 

تعرVصâ ل¬ جميع �ل≥طاعات �’قت�صادية و�ل�صëية و�’جتماعية و�لتعليمية من خ�صاFر، 

.Iص على قطا´ غزVملفرو� Qجر�ء �◊�صا
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…OÉ°üàb’G ™°VƒdG : k’hCG

ق†صâ �إجر�ء�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي مع نهاية cانون �’أول/ دي�صمÈ 2008، يف 

Xل �◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي- �لدو› �ملëكº، على ما تÑ≥ى من �أ�ص�ص �’قت�صاد �لفل�صطيني 

يف قطا´ غزI. وcانâ �صëيفة �÷اQديان �لÈيطانية The Guardian قد ذcرت يف 

�لدولية يف  �مل�صاعد�ت  يعتمدون يف معي�صتهº على  �لذين  �أن عدد   2007  Ωلعا� نهاية 

قطا´ غزI بل≠ قر�بة 1.2 مليون aل�صطيني، يãلون نëو 85% من �صكان �ل≥طا´، cما 

 .8
Qصا�ëم�صة �’أو¤ للÿ� ل �’أ�صهرÓدت خ≤a ر�صة عمل قدa ∞و 80 �ألëأن هنا∑ ن�

وقد قامâ وcالة �’أونرو� يف 2008/4/24 بوق∞ تزويد �مل�صاعد�ت �ل¨ذ�Fية �إ¤ 650 

�أل∞ ’جÅ يف قطا´ غزI ملدI �أQبعة �أياΩ ب�صÖÑ نفاد �لوقود �لΩRÓ لت�ص¨يل �صاحناتها 

. وح�صÖ ت≥رير �إح�صاFي للجنة �ل�صعÑية 
9
Iة مناط≤ قطا´ غزaاc يف Iزها �ملنت�رشc�ومر

ملو�جهة �◊�صاQ يف غزI �صادQ يف a ;2008/11/25≥د بل≠ عدد من يتل≥ون �مل�صاعد�ت 

�ل¨ذ�Fية من �’أونرو� يف �ل≥طا´ 750 �ألفاk، توقفâ �لوcالة �لدولية عن ت≥دË �مل�صاعد�ت 

  .
10

لهº منذ 2008/11/4 ب�صÖÑ �إغÓ¥ �ملعابر

ومنذ aرVص �◊�صاQ عمدت ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ ت≥لي�ص cميات �لوقود �لو�QدI ل≥طا´ 

غزI تدQيجياk، وت�صÖÑ هذ� �لت≥لي�ص باإغfi ¥Óطات �لوقود يف �ل≥طا´ و�لÑال≠ عددها 

 âا�صة يف �ل≥طا´ عن �لعمل، وب≥يÿ� ت�Q90% من �ل�صيا âما توقفc .طةfi 450

.
11

حو�› a %15≥§ من خدمات �لن≥ل �لعاΩ تعمل

�لدولة  خر¥  �◊رcة“  حرية  عن  للدaا´  مرcز  ”م�صلك  جمعية  �أXهرت  وقد 

�’إ�رش�Fيلية ل≥ر�Q�ت �ملëكمة �لعليا �’إ�رش�Fيلية، �إذ �أن cمية �ملëروقات �لتي ” �إدخالها 

لل≥طا´، �أقل ‡ا �أقرت¬ �ملëكمة �لعليا.
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122008/5/10h 2008/4/6 ÚH Ée IõZ ´É£≤d OƒbƒdG π≤f :(1) ºbQ ∫hóL 

Öمعدل �لطل 

 ÿم�صة �أ�صابيع

(باللرت�ت)*

 �لكمية �لتي �أمرت

 fiكمة �لعدل

 �لعليا �’إ�رش�Fيلية

 بن≥لها بîم�صة

�أ�صابيع (باللرت�ت)

 �لكمية �لفعلية

 �لتي ” ن≥لها

 يف �’أ�صابيع

IÒم�صة �’أخÿ� 

(باللرت�ت)

 ن�صÑة �لكمية

 �لو�QدI بالن�صÑة

للكمية �ملطلوبة

8%2,000,000377,000151,000 بنزين

Q’صو�
 

7,000,0004,000,0001,000,000%15

Q’صو� 

�صناعي
17,500,00011,000,0007,636,000%43

لâÑ يف �صهر ت�رشين �’أول/ �أcتوبر  * يعتمد ح�صاب �لطلÖ لل�صو’Q و�لÑنزين على �لكميات �لتي طمُ

2007، قÑل بدء �ل≥يود على ن≥ل �ملëروقات. �لطلÖ لل�صو’Q �ل�صناعي هو �لكمية �ملطلوبة لت�ص¨يل 

fiطة �لتوليد ب�صكل cامل.

 ¥Óإغ� ير�صد   ،Iإن�صان-غز’� ◊≥و¥  �لفل�صطيني  �ملرcز  عن   Qصاد� ت≥رير   Òوي�ص

معابر قطا´ غزI يف �لفرتI من 2008/6/26 وحتى 2008/10/31 ، �إ¤ �أن معÈ ناحل 

عوR �أغل≤  ملدI 41 يوماk ب�صكل cامل �أماΩ و�Qد�ت �ل≥طا´ من �لوقود، وبن�صÑة %32 

من �إجما› �أياΩ �لفرتa ،Iيما aتí جزFياk 87 يوماk ولفرت�ت fiدودI، وبن�صÑة 68% من 

�أياΩ �لفرتI �لتي ي¨طيها �لت≥رير. و�صمâë �صلطات �’حتÓل بتوQيد cميات  �إجما› 

fiدودI من �إمد�د�ت �ملëروقات من cل من �ل�صو’Q �ل�صناعي ملëطة توليد �لكهرباء 

  .
13

يف غزI، و�ل�صو’Q، و�لÑنزين، وغاR �لطهي
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 øe IÎØdG ∫ÓN IõZ ´É£b ¤EG IOQGƒdG OƒbƒdG äÉ«ªc :(2) ºbQ ∫hóL

142008/10/31-6/26

  ،Rناحل عو Èرت باأن معcقد ذ Iيف غز Qية ملو�جهة �◊�صاÑللجنة �ل�صع� âانcو

�لذي يتº عÈ√ توQيد �لوقود ملëطة توQيد �لكهرباء و�’�صتîد�مات �ملنزلية، و�ل�صناعية 

�لكهرباء،  توليد  نفد �ملîزون يف fiطة  �أغل≤ منذ 2008/11/4، وبالتا›  قد  و�لعامة، 

وتوقفâ �ملëطة cلياk عن �لعمل ‡ا نتè عن¬ �أRمة خطIÒ يف غاR �لطهي، وباقي �أ�صنا± 

.
15

�لوقود، �’أمر �لذي �أKر �صلÑاk على �صÒ �◊ياI لدى �ملو�طن �لفل�صطيني

و�أوVصí ت≥رير �صادQ عن مكتÖ �’أ· �ملتëدI لتن�صي≤ �ل�صوDون �’إن�صانية يف �’أVQص 

 Office for the Coordination of Humanitarian (�أوت�صا)  �ملëتلة  �لفل�صطينية 

Affairs-Occupied Palestinian Territory (OCHA-OPT)، يف 2008/12/17 

 Ωأيا’� º¶ل معÓم¨ل≥ة خ âباأن �ملعابر �لعاملة ب≥ي Iعلى قطا´ غز Qصا�◊� ÒKحول تاأ

من ت�رشين �لãاÊ/ نوaمÈ، با�صتãناء �إدخال cميات fiدودI من �ل¨ذ�ء و�لوقود �ل�صناعي، 

�ل�صهر
�لÑنزين

(لرت)

 �لن�صÑة من

 �’حتياجات

�لفعلية

Q’ل�صو�

(لرت)

 �لن�صÑة من

 �’حتياجات

�لفعلية

Rل¨ا�

(طن)

 �لن�صÑة من

 �’حتياجات

�لفعلية

وقود �لطاقة

(لرت)

/Rو“ 

يوليو
511,480%13.74,486,990%41.34,109.04%37.810,754,100

 �Bب/

�أغ�صط�ص
584,640%15.76,159,950%56.74,325.59%39.811,999,230

 �أيلول/

ÈتمÑص�
652,400%18.17,513,720%71.54,728.33%4514,383,090

 ت�رشين

 �’أول/

�أcتوبر

546,700%14.64,876,520%44.94,178.27%38.514,706,720

39.651,843,140%5117,341.23%14.623,037,180%2,295,220�’إجما›



معاناI قطا´ غزâ– I �◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي

11ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 .
16

وعل∞ �◊يو�نات وبع†ص �ل�صلع �’أ�صا�صية �’أخرى ب�صكل مت≥طع

 ،Iوغز م�رش   Úب �◊دود  على  �لÑديل  �’أنفا¥  �قت�صاد   Qتطو  ،Qصا�◊�  ÖÑوب�ص

وقامâ حرcة حما�ص بتن¶يº ووVصع تعليمات م≥يدI. وقد وaرت �’أنفا¥ �ل�صلع �لتي 

 Òلية غB� ع†ص �لن�صاطات �’قت�صادية، �إ’ �أنهاÑب íيف �’أ�صو�¥; ‡ا �صم Iتكن متو�جد ⁄

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

.
17

للمعابر

تاأKرت  �لتي   Iغز قطا´  يف  �لفل�صطيني  �’قت�صاد  aرو´  �إ¤  نتطر¥  �صو±  وهنا 

با◊�صاQ �ملفروVص على قطا´ غزI على �ل�صكل �لتا›:

 :¢UÉÿG ´É£≤dG .1

ذcر ت≥رير �صادQ عن �أوت�صا �أن �ل≥طا´ �ÿا�ص يف قطا´ غزI، �لذي يولد %53 

وaر�ص   Ωاÿ� �ملو�د  ون≥�ص   ¥Óإغ’� من   Ècأ’�  Qملت†رش� cان  �لعمل،  aر�ص  cاaة  من 

�أل∞ عامل من جممو´   75 �أÌc من   íت�رشي  âقDب�صكل مو �لتجاQية. a≥د ”  �’أعمال 

B� 110’± عامل يف �ل≥طا´ �ÿا�ص، ب�صÖÑ �إغÓ¥ �ملعابر، و�أغل≥â �أغلÑية �’أعمال 

.
18

�لتجاQية �ÿا�صة

 ،2008/3/9 �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صاQ يف غزI يف  �للجنة  ت≥رير �صادQ عن   Qو�أ�صا

 ¥Óص �’إغVرa منذ âف†صîن� Iا�ص يف قطا´ غزÿ� ´إنتاجية لل≥طا’� IQإ¤ �أن �ل≥د�

�ل�صامل على قطا´ غزI يف منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 2007، لت�صل �إ¤ معدل 11% من 

قدQتها �لكاملة. وت�صÒ �’إح�صاء�ت �’أولية �إ¤ �أن �أÌc من 43% من موD�ص�صات �ل≥طا´ 

55% من تلك  �أن �أÌc من   Úية بالكامل يف حQأن�صطتها �لتجا� �ÿا�ص قامâ بوق∞ 

. وذcر جمال �ÿ†رشي 
19%75 Rة تتجاوÑية بن�صQأن�صطتها �لتجا� âص�صات خف†ص�Dملو�

 Úجال �’أعمال �لفل�صطينيQ أن� ،Iيف قطا´ غز Qية ملو�جهة �◊�صاÑي�ص �للجنة �ل�صعFQ

 ÖÑب�ص ،Q’ر ب≥يمة 100 مليون دوFخ�صا Qصا�ëأو¤ لل’� âل �’أ�صهر �ل�صÓدو� خÑتك
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 â¨أل� ”�إ�رش�Fيل“  �أن  �إ¤   k�Òم�ص ي�صتوQدونها،  �لتي  �لÑ†صاFع  �إدخال  ”�إ�رش�Fيل“  منع 

م�صاcQة غزI يف �لكود �÷مرcي، �’أمر �لذي يعني �أن �أحد�k يف �ل≥طا´ لن ي�صتطيع �أن 

.
20

ي�صتوQد �أو ي�صدQ �أية مو�د

و�أcد Qجل �’أعمال �ملهند�ص علي �أبو �صهÓ �أن �ل≥طا´ �ÿا�ص تل≥ى Vرشبة �أ�صابت¬ 

 Öو�صط ،Ωاÿ� إدخال �ملو�د� Ωلعد Iا�رشÑنتيجة مc توق∞ عن �لعمل åحي ;Ωبال�صلل �لتا

من  cان  و�لذي  �ل≥طا´،  �صكان  cاaة  من¬   Êيعا �لذي   Qو�◊�صا �÷مرcي   Iغز cود 

نتيجت¬ �إغÓ¥ ما ي≥اQب �أQبعة �B’± م�صنع وموD�ص�صة، وتوق∞ حو�› 150 �أل∞ عامل 

.
21

عن �لعمل

 :»YÉæ°üdG ´É£≤dG .2

قّدQ �’–اد �لعاΩ لل�صناعات �لفل�صطينية �ÿ�صاFر �ل�صهرية لل≥طاعات �ل�صناعية يف 

، �أي ما جمموع¬ 
22

Q’و 15 مليون دوëمنذ منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 2007 بن Iقطا´ غز

�أ�صاQت بيانات �صادIQ من  a ،2008يما   Ωلعا� 277.5 مليون دو’Q ت≥ريÑاk حتى نهاية 

 .
23

Q’من 200 مليون دو Ìcر يف 2008/3/9 �أFصا�ÿ� Æل≥طاعات �’قت�صادية �إ¤ بلو�

a≥طا´ �ل�صناعة يف غزI يعتمد ب�صكل �صc ¬Ñامل على �ملو�د �ÿاΩ �مل�صتوQدI. وبامل≥ابل 

 ºملعابر �أ�صه� ¥Óاإن �إغa ‹وبالتا ،êQاÿ� ¤ت�صديرها �إ ºل�صلع �مل�صنعة ⁄ يت� º¶اإن معa

 ìما �رش ≥aوa ،Iت �ل�صناعية يف قطا´ غزBمن �ملن�صا Ècعلي باإقفال �لعدد �’أa ب�صكل

ب¬ عÓء �’أعرê، م�صت�صاFQ Qي�ص وQR�ء �◊كومة �مل≥الة يف غزI لل�صوDون �’قت�صادية، �أن 

�◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي وعدΩ دخول �ملو�د �ÿاΩ �أدى �إ¤ �إغÓ¥ ما ن�صÑت¬ 96% من �ملن�صاBت 

 Öح�ص kاÑت≥ري ºوهو ذ�ت �لرق ،
24

�ل�صناعية �لÑال¨ة 3,900 موD�ص�صة �أو م�صنع �أو وQ�صة

غزI،�لتي  يف   Qصا�◊� ملو�جهة  �ل�صعÑية  �للجنة  عن   IQل�صاد� �’إح�صاFية  �لت≥اQير  �Bخر 

�أ�صاQت �إ¤ �إغÓ¥ ما ن�صÑتة 97% من �أ�صل 3,900 م�صنع ووQ�صة عمل، وتوق∞ �لÑاقي 

قاFمة  �إ¤  �أل∞ عامل   35 �أVصا±  �ل¨اR و�لوقود، ‡ا  �لكهرباء ون≥�ص  �ن≥طا´   ÖÑب�ص

.
25

�لÑطالة



معاناI قطا´ غزâ– I �◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي

13ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 IÈ≤م”  Úتد�ص على   2008/3/18 يف   Qصا�◊� ملو�جهة  �ل�صعÑية  �للجنة   âو�أقدم

على  �ملفروVص   Qصا�◊� بفعل   Iغز قطا´  يف  �إغÓقها   ” �لتي  �مل�صانع  ملÄات  Qمزية“ 

.
26

�ل≥طا´

 Rأبر� و�أ�صاQ ت≥رير �Bخر �صادQ عن مرcز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني �إ¤ �أن من 

وحرaية،  �صناعية   Iمن�صاأ  3,500 نëو   ¥Óإغ�  ،Iغز قطا´   Qعن ح�صا �لناŒة  �مل¶اهر 

وتوق∞ 600 م�صنعاk للîياطة عن �لعمل، وcذلك توق∞ 95% من �لوQ�ص �لهند�صية، 

�’إن�صاFية،  �مل�صاQيع  توقفâ جميع  aيما   ،çاKأ’� م�صانع  من   %80 توق∞  �إ¤  �إVصاaة 

ملو�جهة  �ل�صعÑية  �للجنة  FQي�ص  �ÿ†رشي  جمال  وذcر   .
27

�’أونرو� وcالة  وم�صاQيع 

�◊�صاQ يف قطا´ غزI يف ت≥رير للجنة، �أن �إغÓ¥ �ملن�صاBت �ل�صناعية و�لتجاQية �أدت �إ¤ 

. وح�صÖ �’إح�صاء�ت �ÿا�صة 
28

�إVصاaة 65 �أل∞ �صî�ص �إ¤ جي�ص �لعاطلÚ عن �لعمل

با’–اد �لعاΩ لل�صناعات �لفل�صطينية، a≥د �أدى �◊�صاQ �إ¤ �ن†صماΩ �أÌc من 140 �أل∞ 

�لعاملÚ يف  عدد  �أن   Úلعمل، يف ح� عن   Úلعاطل� �أعد�د  �إ¤  �ل≥طا´  هذ�  عامل يف 

.
29

�ل≥طا´ �ل�صناعي حالياk ’ يتجاوR �أÌc من 1,500 عامل

Q 80جل  �أن  �إ¤  �لفل�صطينيÚ علي �◊ايك،  و�أ�صاFQ Qي�ص جمعية Qجال �’أعمال 

�أعمال من �أ�صëاب �مل�صانع هاجرو� �إ¤ بلد�ن عربية، و��صتاأنفو� aر�دى �أو عÈ �رش�cات 

.
30

ن�صاطهº �ل�صناعي

 :»YGQõdG ´É£≤dG .3

عليها  يعتمد  �لتي  �ملهمة  �’أن�صطة  من  �ل�صناعة   Öجان �إ¤  �لزQ�عي  �ل≥طا´  يعّد 

�صكان قطا´ غزI، �إذ يمُ�صهº بن�صÑة IÒÑc يف �’قت�صاد �ملëلي من حيå �ل≥يمة �مل†صاaة 

من  حّد   åحي �لزQ�عي،  �ل≥طا´  على  مÑا�رش  ب�صكل  �ملعابر   ¥Óإغ� و�أKّر  و�لت�ص¨يل. 

و�لنايلون  و�◊Ñوب   Iو�’أ�صمد �لزQ�عية  �’أدوية  مãل  �’إنتاجية  �مل�صتلزمات  ��صتÒ�د 

�مل�صتîدΩ يف �لدaيÄات �لزQ�عية، و�أعا¥ ت�صدير �ملنتجات �لزQ�عية.
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 Âما جمموع¬ 70 �أل∞ دو ºي†ص Iأن قطا´ غز� ،√Óإلي¬ �أع� Qر ت≥رير �أوت�صا �مل�صاcوذ

من �’أV�Qصي �لزQ�عية يكنها �إنتاê 280 �أل∞ �إ¤ 300 �أل∞ طن من �ملنتجات �لزQ�عية 

يف �لعاΩ، وKلå هذ√ �ملنتجات تكون عادfi Iا�صيل للت�صدير. ويوaر �ل≥طا´ �لزQ�عي 

وXاF∞ د�Fمة وموDقتة ’أÌc من 40 �أل∞ مو�طن يف غزI (مبا يãل 12.7% من �ل≥وى 

.
31

Iملعي�صية لربع �ل�صكان يف قطا´ غز� Iر �ل¨ذ�ء و�◊ياaلعاملة) ويو�

وذcر ماهر �لطÑا´، مدير �لعÓقات �لعامة يف �ل¨رaة �لتجاQية �لفل�صطينية، يف ت≥رير 

�أن  �ملعابر،   ¥Óإغ� نتيجة   Iغز fiاa¶ات  يف  �لفل�صطيني  �’قت�صاد  خ�صاFر  حول  �أعد√ 

��صتمر�Q �إغÓ¥ �ملعابر يهدد مو��صº �لزQ�عات �لت�صديرية، ‡ا يعرVص �أÌc من 80% من 

 Iعية و�’أ�صمد�Qبدخول �’أدوية �لز ìل�صما� Ωعد ÖÑعية للتل∞، ب�ص�Qا�صيل �لزëمل�

.
32

وغÒها من �مل�صتلزمات �لزQ�عية

وح�صÖ ت≥رير �أوت�صا �ل�صادQ يف 2008/12/17 حول تاأÒK �◊�صاQ على غزa ;Iاإن 

و�لزQ�عة.  �ل�صيد  قطاعات  a≥دت يف  موDقتة ود�Fمة  aر�صة عمل  �أل∞   40 ي≥اQب  ما 

�أن ن≥�ص قطع �ل¨ياQ و�ل≥يود �ملفروVصة من قÑل �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي  �إ¤  وذهÖ �لت≥رير 

على حرية �ل�صيد، وتدهوQ �◊ياI �لëÑرية نتيجة �إل≥اء ميا√ �ل�رش± �ل�صëي �إ¤ �لëÑر 

باأن �◊¶ر  �لت≥رير   íصVل�صيد. و�أو� توKDر يف قطا´  �لتي  �لرFي�صية  �لعو�مل  يعتÈ�ن من 

�أجز�ء IÒÑc يف  �إ¤ �صلل  �أدى  �ملفروVص على �ل�صادQ�ت ون≥�ص �ملدخÓت �’أ�صا�صية 

قطا´ �لزQ�عة. وت�صÒ ت≥اQير من¶مة �’أغذية و�لزQ�عة �أن 70% من �’أV�Qصي �لزQ�عية 

يف غزI ’ يتQ ºيّها حالياk، وقد �أدى ذلك �إ¤ عملية تدQيجية من �لت�صëر. �إVصاaة �إ¤ 

ذلك، aاإن تكر�Q �’جتياحات �’إ�رش�Fيلية �إ¤ غزI �أدى �إ¤ تدمÒ �’أV�Qصي و�ملëا�صيل 

من  �ل≥ريÑة  �لو��صعة  �لزQ�عية  �ملناط≤  �إ¤  �لو�صول  من   Úلفل�صطيني� ومنع  و�ملعد�ت 

�ملنط≥ة �لعاRلة. وقد دaع ذلك ن≥�ص �لعل∞ للما�صية وغاR �لطهي باملز�QعÚ و�أ�صëاب 

 .
33

Qمن �لطيو Òãلدو�جن �إ¤ �إنفا¥ �لك� ´Q�مز

وحتى 2008/3/2 قدQ حجº خ�صاFر مز�Qعي �لتوت �’أVQصي بëو�› 11 مليون 

و250 �أل∞ دو’Q موRعة على 450 مز�Qعاk، وخ�صاFر مز�Qعي �لزهوQ بëو�› خم�صة 

.
34 kعاQ�عة على 60 مزRمو Q’دو ÚيÓم
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 ¥Óإغ� Q�إ¤ �أن ��صتمر� Qأ�صا� Qية ملو�جهة �◊�صاÑعن �للجنة �ل�صع Qان ت≥رير �صادcو

منذ  �’أولية  �لت≥دير�ت   Öح�ص Rتتجاو  IÒÑc �لزQ�عي خ�صاFر  �ل≥طا´  يكل∞  �ملعابر 

من�ص∞ �صهر حزير�ن/ يونيو 2007 وحتى نهاية �صÑا•/ Èa�ير 2008 مÑل≠ 85 مليون 

 .Q’دو

 IQقد Ωر �ليومي نتيجة عدFصا�ÿ� اإن معدلa عة�Qلز� IQ�Rبيانات و Öإ’ �أن¬ وح�ص�

، وهو ما يعني �أن جممل 
35 kيوميا Q’ل≠ 150 �أل∞ دوÑي ºعلى ت�صدير منتجاته ÚعQ�ملز�

 â¨بل Qل�صنة �’أو¤ من �◊�صا� �لت�صدير خÓل  �ل≥دIQ على   Ωة عن عدŒلنا� �ÿ�صاFر 

.kاÑت≥ري Q’حو�› 54 مليون دو

:…QÉéàdG ´É£≤dG .4

تعطلâ حرcة �لتجاIQ �لد�خلية و�ÿاQجية يف قطا´ غزI ب�صÖÑ �◊�صاQ �ملفروVص 

�أن  ويمُذcر   .IÒÑc بانتكا�صة   Iغز fiاa¶ات  يف   Qماãصت�’� قطا´   Öأ�صي�  åحي علي¬، 

�أغلÖ �ل�رشcات �لتجاQية يف قطا´ غزI �لتي تعتمد يف عملها على ع≥ود مع �رشcات 

خاQجية �أ�صâëÑ وحيدI دون �رشcاء، نتيجة لتوق∞ �لعمل مع �ل�رشcات �لتي هاجر 

�لفل�صطينية  �ل�رشcات  من  �’أمو�ل  QوDو�ص   âÑë �صمُ  Úيف ح ،êQاÿ� �إ¤  منها   Òãلك�

.
36

Qصا�◊� ÖÑرها با÷مود �’قت�صادي ب�صKخ�صية تاأ

و�أ�صاQ �لت≥رير �لذي �أعد√ ماهر �لطÑا´  �إ¤ �أن �ÿ�صاFر �ملÑا�رشI ل≥طا´ �مل�صتوQدين 

يونيو  حزير�ن/  منت�ص∞  منذ   Iغز على  �ملفروVص  �’إ�رش�Fيلي   Qصا�◊� نتيجة   Qو�لتجا

2007 وحتى 2007/11/10 بل¨â 25 مليون دو’Q. موVصëاk �أن نëو �ألفي م�صتوQد 

 ÖÑب�ص  kصهريا�  Q’دو  ÚيÓم خم�صة  بëو�›   Qت≥د aادحة  خ�صاFر  تكÑدو�  aل�صطيني 

. و�أ�صاQت �’إح�صاء�ت �’أولية يف 2008/3/9 
37

تر�ºc �◊اويات يف �ملو�نÅ �’إ�رش�Fيلية

�أن�صطتها �لتجاQية  43% من موD�ص�صات �ل≥طا´ �ÿا�ص قامâ بوق∞  �أÌc من  �أن  �إ¤ 

�لتجاQية  �أن�صطتها   âص�صات خف†ص�Dملو� تلك  55% من  �أÌc من  �أن   Úبالكامل يف ح

.
38%75 Rة تتجاوÑبن�ص
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�لن≥ل  قطا´  من   %90 تعطل  �إ¤   Iغز قطا´  يف  �لتجاQية  �ملعابر   ¥Óإغ� و�أدى 

، و�قت�رش 
39

IQو�ل�صاد IدQ�ع �لوFصا†Ñة �لcيعتمد قطا´ �لن≥ل على حر åي; حيQلتجا�

�لعمل �إKر ذلك على ن≥ل حمولة �مل�صاعد�ت �’إن�صانية و�لÑ†صاFع �لو�QدI �إ¤ معÈ �صوaا، 

 ’ IدQ�باأن عدد �ل�صاحنات �لو kب�صكل خا�ص; علما (Ωصالو� ΩÒc) ⁄أبو �صا� Ωرc Èومع

 ÚاهŒ’� ان يتعامل يفc (ÊQاc) Qملنطا� Èأن مع� Úيف ح ،kيزيد عن 100 �صاحنة يوميا

مع نëو 500 �صاحنة يومياk لن≥ل �لÑ†صاFع �لو�QدI و�ل�صادIQ. وبعد �إغÓ¥ معÈ �صوaا يف 

.kبدخولها �إ¤ 30 �صاحنة يوميا ì2007/10/28، ” ت≥لي�ص عدد �ل�صاحنات �مل�صمو

 Qية، ومنذ �◊�صاQاإن �ملعابر �لتجاa Iيف غز Qية ملو�جهة �◊�صاÑللجنة �ل�صع� Öوح�ص

�مل�صدد �لذي aرVص منذ 2007/6/14، م¨ل≥ة ب�صكل عاΩ وما يدخل منها من �حتياجات 

 Qت≥د و�لتي   ،Iقطا´ غز �حتياجات  من   %15 �إ¤   %10 من  ن�صÑت¬   ìترت�و  Úملو�طن�

دون   Ωتا ب�صكل  �ملعابر  ”�إ�رش�Fيل“   â≤أغل�  2008/11/4 ومنذ  يومية،  �صاحنة   600 ب` 

.
40

�ل�صماì ’أي cميات تذcر من �لدخول، حتى cمية �ل` 15% �مل�صموì بها

cما تر�جع �أد�ء �ل≥طا´ �مل�رشيف يف fiاa¶ات غزI بن�صÑ¬ 60%، ونفذت �ل�صيولة 

 ،Iلة �إ¤ غزFعمليات ن≥ل �ل�صيكات و�’أمو�ل �ل�صا âتعطل åحي ،
41

�لن≥دية من �لÑنو∑

وتوقفâ �’عتماد�ت �مل�صتندية نتيجة توق∞ �’�صتÒ�د و�لكفا’ت �ÿا�صة بامل�صاQيع، 

و�قت�رش عمل �لÑنو∑ على �أن�صطة �ل�صÖë و�’إيد�´ و�لتëويÓت، و�أ�صâëÑ �لÑنو∑ 

�’إ�رش�Fيلية  �لÑنو∑  قطع  نتيجة  �مل�صكلة   âوتفاقم طاقتها،  من   %40 من  باأقل  تعمل 

 ’  Iغز fiاa¶ات  يف  �لÑنو∑   º¶مع  âëÑو�أ�ص �لفل�صطينية،  �لÑنو∑  مع  تعامÓتها 

 Úملر�جع� Ωأبو�بها �أما�  ¥Óباإغ Iتلفة، ومهددîت �ملÓتلك �ل�صيولة �لن≥دية من �لعم“

، وبذلك نرى �لتاأÒK �ملÑا�رش و�ملرت�ب§ بÚ قطا´ �لن≥ل و�لتجاIQ و�ل≥طا´ 
42

Úو�ملودع

�مل�رشيف.

ونتيجة �ل≥يود �ملفروVصة من قÑل �صلطات �’حتÓل على �لتëويÓت �ملالية بال�صيكل 

 èبرنام تعل≤  �أن  �إ¤   2008/11/19 يف  �’أونرو�  وcالة  �Vصطرت  a≥د   Iغز قطا´  �إ¤ 

�أوت�صا  �ل≥طا´. ويذcر ت≥رير  �ل�صديد“ من ’جÄي  �لف≥ر  م�صاعد�تها �ملالية ل`”حا’ت 
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باأن �’أونرو� –تاê �إ¤ مÑل≠ 270 �أل∞ �صيكل (�أي ما يعادل 75,271 دو’Q �أمريكي 

.43
ت≥ريÑاk) يومياk لدعº ما معدل¬ �ألفي �صî�ص

:»MÉ«°ùdG ´É£≤dG .5

 kÓصل�  k’م�صلو  íÑو�أ�ص  ،k�جد  ÒÑc ب�صكل   Iغز قطا´  يف  �ل�صياحة  قطا´  تر�جع 

 ¥Óإغ� نتيجة  �’إÓa�ص،  على  و�ل�صفر  �ل�صياحة   Öومكات �رشcات   âو�أو�صك  ، kÓامc

�إن  �صÑانة،  لوDي  وقال   .è◊�و  Iلعمر� مو�صمي  وVصيا´  �ل�صفر،  حرية   Ω�و�نعد �ملعابر 

�لن�صا• �لفندقي يف قطا´ غزI �صهد تر�جعاk خÓل �لعاa 2007 Ωيما يî�ص عدد �لنز’ء 

بن�صÑة  �لفناد¥  �لنز’ء يف  �نîف†ص عدد   å2006، حي  Ωلعا� مع  م≥اQنة   âيÑمل� وليا› 

.
م≥د�Qها 38.3%، �أما ليا› �ملÑيa â≥د �نîف†صâ بن�صÑة م≥د�Qها 44%17.6

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

 ºرت �ملطاعKملعابر، وتاأ� ¥Óة �’إ�ص¨ال �إ¤ �ل�صفر نتيجة ’إغÑن�ص âوتدن ،kصياحيا� kندقاa

�ل�صياحية و�لÑال≠ عددها 25 مطعماk �صياحياk، و�أ�صâëÑ جميعها مهددI با’إغÓ¥ نتيجة 

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

Mövenpick Hotel، �لذي تنفذ√ يف غزI �رشcة �مل�صتل للم�رشوعات �ل�صياحية، و�لذي 

 ¬Fإن�صا� تكلفة  وتÑل≠   ،Iغز fiاa¶ات  يف  �ل�صياحية  �’�صتãماQية  �مل�صاQيع   ºأه� من  يعّد 

حو�› 35 مليون دو’Q، و�أ�صíÑ �لفند¥ جاهز�k بن�صÑة 97%، وcان من �ملفرتVص �أن 

 .ìتتاaÓل �’أو¤  �ملرحلة  يف  �لفند¥  يف  وعامل   ∞Xمو  300 من   Ìcأ� ��صتيعاب   ºيت

cذلك توق∞ �لعمل يف م�رشو´ �ل�صاليهات �ملنفذ من قÑل �رشcة �مل�صتل و�لذي يتكون 

من 160 �صالي¬ على �صاطÅ بëر غزI، يف �ملنط≥ة �مل≥ابلة للفند¥، وبتكلفة ت≥دQ بëو�› 

.!!
45

Q’دو ÚيÓت�صعة م

 :ä’hÉ≤ŸGh äGAÉ°ûfE’G ´É£b .6

�ل�صاب≥ة،  �ل≥طاعات  �أح�صن حا’k من  ⁄ يكن حال قطا´ �’إن�صاء�ت و�مل≥او’ت 

a≥د عانى هذ� �ل≥طا´ نتيجة �إغÓ¥ �ملعابر ومنع �إدخال �ملو�د �ÿاΩ، ومن بينها مو�د 
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�لÑناء مãل �’إ�صمنâ �ل�صلÖ و�◊ديد. a≥د ذcر ت≥رير �صادQ عن �أوت�صا �أن cاaة م�صاQيع 

من  �ملمولة  �مل�صاQيع  ذلك  يف  مبا   ،âتوقف قد  �ل�صيانة  وم�صاQيع  �لعامة  �لتëتية  �لÑنية 

 ÖÑلديات، ب�صÑت و�ل�Q�Rيع �لوQا�صة وم�صاÿ� ناءÑيع �لQجية، وم�صاQاÿ� مل�صاعد�ت�

 ،•Óناء (13 م�صنع بÑة م�صانع �لaاc â≤ما �أمُغلc .
46

�إغÓ¥ �مل�صانع ون≥�ص مو�د �لÑناء

a≥د�ن   ÖÑص� ‡ا  طوب);  م�صنع  و250   ،ΩخاQ م�صنع  و145   ،âإ�صمن� م�صنع  و30 

  .
47

3,500 وXيفة

و�أ�صاQ مرcز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني �إ¤ �أن �إغÓ¥ �ملعابر يف قطا´ غزI �أدى 

�إ¤ توق∞ قطاعات �ل�صناعات �’إن�صاFية نهاFياk عن �لعمل، ‡ا �أدى �إ¤ تعطل 18 �أل∞ 

. وت≥دQ قيمة توق∞ �مل�صاQيع �’إن�صاFية باأÌc من 
48

عامل و�لتاأÒK على قطا´ �’إن�صاء�ت

�أمريكي. cما قاΩ برنامè �’أ· �ملتëدI �’إ‰اFي بوق∞ cاaة ع≥ود   Q’350 مليون دو

�ل�صو�Q´ و�مليا√ و�ل�رش± �ل�صëي، وب≥يمة ت≥ديرية  تاأهيل  �لتëتية مãل  للÑنى  �’إن�صاء 

60 مليون دو’Q �أمريكي. aيما �أوقفâ وcالة �ل¨وç �لدولية بر�مè �إيجاد aر�ص عمل 

 .
49

بل¨â قيمتها 93 مليون دو’Q، وي�صتفيد منها ب�صكل مÑا�رش �أÌc من 16 �أل∞ �صî�ص

وذcر ماهر �لطÑا´، يف ت≥رير√ �’قت�صادي �ل�صامل حول خ�صاFر �’قت�صاد �لفل�صطيني، 

 Qوهي ت�صكل م�صد ،âناء و�لتطوير �لتي تنفذها �’أونرو� قد توقفÑيع �لQأن جميع م�صا�

.
50

دخل ملا يزيد عن 121 �أل∞ �صî�ص

وح�صB� Öخر �لت≥اQير يف هذ� �ل�صاأن a≥د �أغل≤ ما ن�صÑت¬ 97% من �رشcات �مل≥او’ت 

  .
51

يف قطا´ غزI نتيجة �◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي

:ádÉ£ÑdG .7

ن�صÑة  �أن  �’Bغا  Qم†صان  fiمد  �مل≥الة  �لفل�صطينية  �◊كومة  يف  �لزQ�عة  وRير  ذcر 

 Qصا�◊� Q�صتمر�� نتيجة   ،%85 �أÌc من  �إ¤  �Qتفعâ معد’تها   Iطالة يف قطا´ غزÑل�

. يف 
52%75 �إ¤  ت�صل   ºمنه �لزQ�عة  �لعاملÚ يف جمال  ن�صÑة  �ل≥طا´،  �ملفروVص على 

 åإ¤ �أعلى م�صتوياتها حي� âتفعQ� Iطالة يف غزÑا´ �أن معد’ت �لÑر ماهر �لطcذ Úح

.
قمُدQت بنëو 53%75
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وحذQ ت≥رير �صادQ عن �أوت�صا من �أن ��صتمر�Q عزل قطا´ غزI عن �لعا⁄ �ÿاQجي 

يهدد �’قت�صاد �ملëلي، م�صk�Ò �إ¤ �إÓa�ص مÄات �مل�صاQيع �لتجاQية ب�صÖÑ منع �’�صتÒ�د 

و�لت�صدير، و�إ¤ �أن �B’± �لعمال a≥دو� عملهº ب�صÖÑ �نهياQ قطا´ �لÑناء، و�أن م�صاQيع 

. و�أ�صاQ ت≥رير 
54

بناء ب≥يمة 370 مليون دو’Q �أمريكي ” تعلي≥ها �إ¤ �أجل غÒ م�صمى

�أوت�صا حول تاأÒK �◊�صاQ على قطا´ غزI �إ¤ �أن �لÑطالة �Qتفعâ من 32.3% يف �لربع 

�لãاÊ من عاΩ 2007 �إ¤ Qقº قيا�صي (49.1%) يف �لفرتI نف�صها من �لعاΩ 2008. و�إن 

�إحدى   Èلعمل تعت� �ل≥ادQين على  �أل∞ �صî�ص من   100 �ل≥�رشية ملا يزيد عن  �لÑطالة 

�ل�صعÑية  �للجنة  ت≥رير   Òي�ص بينما   .
55

�’إن�صانية �◊الية �لكر�مة  �لرFي�صية ’أRمة  �لعو�مل 

ملو�جهة �◊�صاQ يف 2008/11/25 �إ¤ وجود 140 �أل∞ �صî�ص عاطل عن �لعمل يف 

.
56

Úمل�صتمر منذ عام� Qملعابر و�◊�صا� ¥Óل≥طا´ جر�ء �إغ�

:ô≤ØdG .8

�Qتفعâ معد’ت �لف≥ر يف قطا´ غزI ب�صكل ÒÑc جد�k بعد �إغÓ¥ �ملعابر، ليÑل≠ 

م�صتويات غÒ م�صÑوقة، حيå ي�صÒ ت≥رير �صادQ عن �أوت�صا، �إ¤ �أن KماÊ عاÓFت من 

cل ع�رش عاÓFت تعي�ص –â خ§ �لف≥ر �لÑال≠ 594 دو’k�Q �أمريكياk لÓأ�رشI يف �ل�صهر 

�لو�حد، وهو �Qتفا´ ÒÑc م≥اQنة مب�صتويات �لعاΩ 2005 عندما cانâ �لن�صÑة %63.1. 

ومن بÚ هوD’ء، توجد ن�صÑة ت�صل �إ¤ 66.7% من �’أ�رش تعي�ص يف a≥ر مدقع، �أي �أقل 

من 474 دو’k�Q �أمريكياk يف �ل�صهر. ويلفâ �لت≥رير �’نتÑا√ �إ¤ �أن م�صتويات �لف≥ر يف 

.
57

قطا´ غزI تزيد بن�صÑة 30% على �مل�صتويات يف �ل†صفة �ل¨ربية

�أن¬ نتيجة للë�صاQ� ،Qتفعâ ن�صÑة �لذين  �أ�صاQت ت≥دير�ت �لÑنك �لدو› �إ¤  aيما 

يعي�صون –â خ§ �لف≥ر من 35% مع نهاية عاΩ 2006، �إ¤ �أÌc من 67% مع نهاية 

ملو�جهة  �ل�صعÑية  �للجنة  �أعدت¬  ت≥رير  ذcر   Úح يف   .
582007 �أcتوبر  �’أول/  ت�رشين 

 .
59

�◊�صاQ يف غزI �أن 80% من �صكان غزI يعي�صون –â خ§ �لف≥ر
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ôHÉ©ŸG :kÉ«fÉK

�لوحيد   êرîو�مل لل≥طا´،  �لوحيد  �ملتنف�ص   Iغز قطا´  يف  �لÈية  �ملعابر  ت�صكل 

 Èمع على  م�رش  ت�صيطر  معابر،  �صتة  طري≤  عن  �ÿاQجي  بالعا⁄   §Ñيرت aهو  ل�صكان¬. 

وحيد منها، وهو معíaQ È �لذي يرب§ بÚ �ل≥طا´ وجمهوQية م�رش �لعربية، �أما �ملعابر 

وت�صيطر   ،1948  Ωعا �ملëتلة  �لفل�صطينية  �’أV�Qصي  مع  �ل≥طا´  aرتب§  �لÑاقية  �ÿم�صة 

”�إ�رش�Fيل“ على هذ√ �ملعابر �ÿم�صة �صيطرc Iاملة. و�ملعابر �ل�صتة هي:

:“õjôjEG” ¿ƒfÉM â«H È©e .1

ي≥ع هذ� �ملعÈ �صمال قطا´ غزI، ويعّد بو�بة للعمال، aعÈ√ ينت≥ل �لعمال من �ل≥طا´ 

�إ¤ �ل†صفة �ل¨ربية و”�إ�رش�Fيل“، cما cان fl�ص�صاk ملروQ �لتجاQ وما ي�صمى بال�صî�صيات 

يونيو  حزير�ن/  يف   Iغز  ç�أحد� بعد  cامل  ب�صكل   Èملع� ”�إ�رش�Fيل“   â≤أغل� �ملهمة. 

�ل�صëية  �’أجنÑية، وبع†ص �◊ا’ت  �ملوD�ص�صات  �إ’ مبروQ موXفي   íت�صم 2007، و⁄ 

.
60

�◊رجة

:RƒY πMÉf È©e .2

ي≥ع معÈ ناحل عوR �رش¥ مدينة غزI، وهو عÑاIQ عن موقع ع�صكري خ�ص�صت¬ 

�لعÑوQ على  �إ¤ قطا´ غزI، وت�صتمل ن≥طة   Rلوقود و�ل¨ا� cمëطة ل†صخ  ”�إ�رش�Fيل“ 
 QدŒو ب`”�إ�رش�Fيل“.   §Ñترت  Öباأنابي مÑا�رش  ب�صكل  مت�صلة   Rو�ل¨ا للوقود  خز�نات 

 ،Q’يعي 350 �أل∞ لرت من �ل�صوÑصع �لطVيف �لو kيوميا êتاëي Iإ¤ �أن قطا´ غز� IQإ�صا’�

و120 �أل∞ لرت من �لÑنزين، و350 طناk من �ل¨اR، و350 �أل∞ لرت من �ل�صو’Q �ل�صناعي 

 .61
�لكهرباء لت�ص¨يل fiطة 

:“ÊQÉc” QÉ£æŸG È©e .3

 åلل≥طا´، حي �’أ�صا�صي  �لتجاQي   Èملع� ويعّد   Iغز مدينة  �رش¥   Qملنطا�  Èمع ي≥ع 

 Iيا◊� �رشيان   Èملع� ويãل  �ÿاQجي،  و�لعا⁄  و”�إ�رش�Fيل“  �ل¨ربية  �ل†صفة  مع  يربط¬ 
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�أن¬  �إ’   ،kيوميا �صاحنة   400 حجم¬  ما   Öلي�صتوع معد  وهو   ،Úلفل�صطيني�  Úللمو�طن

�صهد بعد �أحد�ç غزI �إغÓقاc kامkÓ بوج¬ عمليات �لت�صدير. �أما aيما يتعل≤ بعمليات 

 ±Óلها باإدخال �لدقي≤ و�أعÓخ íصم� ،Iدودfi د �صهد عمليات ت�ص¨يل≤a د�Òصت�’�

.
62

للëيو�نات

:Éaƒ°U È©e .4

�إ’  �لÑناء،  �أ�صkÓ ’�صتÒ�د مو�د  ي≥ع معÈ �صوaا جنوب قطا´ غزI، وهو fl�ص�ص 

 ،Qملنطا� Èانوي ملعK ديلÑc ´على �ل≥طا ¥Óيل“ خ�ص�صت¬ بعد ت�صديد �’إغF�أن ”�إ�رش�

’�صتÒ�د �’حتياجات �’إن�صانية. وعلى �لرغº من ذلك aاإن �ملعÈ عمل ب�صكل جزFي 

 .
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º¶منت Òوغ

:“ΩƒdÉ°T ΩÒc” ⁄É°S ƒHCG Ωôc È©e .5

ي≥ع معc ÈرΩ �أبو �صا⁄ جنوب قطا´ غزI، وهو fl�ص�ص ’�صتÒ�د �لÑ†صاFع من م�رش 

 .Êإن�صا’� �لطابع  ذ�ت  للÑ†صاFع  fiدود  ’�صتÒ�د  �’حتÓل  و�عتمد√  ”�إ�رش�Fيل“،   Èع

 âتل  Qصهو� �صÑعة  �أن¬ خÓل   Qصا�◊� ملو�جهة  �ل�صعÑية  �للجنة  عن   Qصاد� ت≥رير  وذcر 

ما  باإدخال  ”�إ�رش�Fيل“   âëصم�  ،2007 يونيو  حزير�ن/  منت�ص∞  يف   Qصا�◊� ت�صديد 

.
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Èمن هذ� �ملع kمعدل¬ 17 �صاحنة يوميا

:“íaQ” IOƒ©dG È©e .6

 Èملع� �لعربية، وهو  ي≥ع معíaQ È جنوب قطا´ غزI ويربط¬ مع جمهوQية م�رش 

�لوحيد �ملî�ص�ص ◊رcة �’أaر�د خاêQ �ل≥طا´، cما �أن¬ جمهز لن≥ل �لÑ†صاFع، �إ’ �أن¬ ⁄ 

يمُ�صتîدΩ لهذ√ �ل¨اية ب�صÖÑ �لرa†ص �’إ�رش�Fيلي لذلك. وقد �صهد �ملعÈ بعد aوR حرcة 

�أع≥اب  ويف   ،IQمتكر  ¥Óإغ� عمليات  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  با’نتîابات  حما�ص 

 ،√Èر�د عaة �’أcا �أدى �إ¤ تعطيل حر‡ ;Ωيف 2007/6/15 �أمُغل≤ ب�صكل تا Iغز ç�أحد�

’إcمال  �لطÓب   êخرو و�أعا¥   ،êQاÿ� يف   êÓلع�  Ωإ“ا’ �ملرVصى   êخرو و�أعا¥ 
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دQ��صتهº خاêQ �ل≥طا´، ومنع دخول �أÌc من �صتة �B’± مو�طن cانو� خاêQ �ل≥طا´ 

 ê2,200 حا نع  ممُ  åحي è◊�  ºمو�ص مع   Èملع� �أRمة  �أحد�ç غزI. وŒددت  �أKناء  يف 

�مل≥الة  �لفل�صطينية  �◊كومة  من  جهود  بعد  �إ’  �إلي¬،   Iلعود� ومن  �ل≥طا´   IQم¨اد من 

.
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و�ململكة �لعربية �ل�صعودية وم�رش

IõZ ´É£b ‘ ôHÉ©ŸG á£jôN

:á«FGò¨dG OGƒŸG ∫ƒNO ≈∏Y ôHÉ©ŸG ¥ÓZEG ôKCG .7

�’إن�صانية  �’أوVصا´  على   IQطوÿ� بال≠   k�رKأ�  Iغز قطا´  مع  �ملعابر   ¥Óإغ� خّل∞ 

�صÑيل  aعلى  �’إجر�ء،  بذلك  �ل¨ذ�Fية  �ملو�د  دخول  لتاأKر   k�ن¶ر لل≥طا´،  و�’قت�صادية 

�لعاملي  �’أغذية   èبرنام ت≥دير�ت  �أن   Qصا�◊� ملو�جهة  �ل�صعÑية  �للجنة  ذcرت  �ملãال، 

�أ�صاQت �إ¤ �أن¬ يف �لفرتI ما بâ“ ،2007/11/4 - 2007/10/1 Ú تلÑية حو�› %41 

�إ¤ وجود ن≥�ص   IÒية، م�صQلتجا� �لو�Qد�ت من �’أغذية و�ملو�د  a≥§ من �حتياجات 
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 Öوحلي �’ألÑان  ومنتجات  �لنÑاتي   âو�لزي  íل≥م� مãل  �’أ�صا�صية;  �ملو�د  يف   ÒÑc

�’أطفال. وطÑ≥اk لÈنامè �’أغذية �لعاملي، aاإن¬ من بÚ 62% من �’أ�رش �لتي �رشحâ عن 

�نîفاVص يف �’إنفا¥، –ّدâK 39.5% منها عن تîفي†ص �إجما› على �رش�ء �ل¨ذ�ء، ‡ا 

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

�’ألÑان. ولفتâ �للجنة �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صاQ �إ¤ �أن �لت≥دير�ت ت�صÒ �إ¤ �أن قطا´ 

غزI ي�صتهلك يومياk �أÌc من 867 طناk من �لدقي≤، و153 طناk من �ل�صكر، و110 �أطنان 

.
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من �’أRQ، و75 طناk من �لزيوت، و49 طناk من �لÑ≥وليات

 Iل �لفرتÓز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�صان، �إ¤ �أن¬ وخcعن �ملر Qت≥رير �صاد Òوي�ص

 Qيلي �إ’ مبروF�ل �’إ�رشÓحت’� í2007/10/1 – 2007/11/10، ⁄ ي�صم Úما ب Iملمتد�

�ملو�د �ل¨ذ�Fية �’أ�صا�صية وب�صكل مت≥طع; aعلى �صÑيل �ملãال، �صمâë �صلطات �’حتÓل 

 íوب �ل≥مÑإدخال ح’ ،§≤a Ω10 �أيا Iملد kياFناãصت�� Qملنطا� Èمع íبفت Iل تلك �لفرتÓخ

.
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±Óو�لدقي≤ و�’أع

�صهدت  a≥د  �إن�صانية،  تعرVص قطا´ غزI ’أRمة  a≥د   Qملنطا�  Èمع ¥Óونتيجة ’إغ

من   IÒÑc �أعد�د   âو�ختف �’أ�صا�صية،  �ل¨ذ�Fية  �ملو�د  يف   k�حاد  kن≥�صا �ل≥طا´  �أ�صو�¥ 

و�ملو�د  �ل�صلع  من  �لعديد   Qأ�صعا� يف   kتفاعاQ�  Iغز قطا´  و�صهد  �ل¨ذ�Fية،  �’أ�صنا± 

�ل¨ذ�Fية و�ل†رشوQية. �إذ ي�صÒ ت≥رير �صادQ عن موD�ص�صة �ل†صمÒ ◊≥و¥ �’إن�صان �إ¤ �أن 

ن�صÑة �Qتفا´ �’أ�صعاQ خÓل �صتة �أ�صهر، نتيجة �◊�صاQ �مل�صدد منذ منت�ص∞ حزير�ن/ 

يونيو 2007، تر�وحâ ما بÚ 30% - 1,000%، ح�صÖ توaر �ملîزون من �لÑ†صاFع 

 :
68

Qأ�صعاÓتفا´ �◊اد لQ’� لة علىãيما يلي بع†ص �’أمaصة. وVملعرو�
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IõZ ´É£b ‘ QÉ©°SCÓd OÉ◊G ´ÉØJQ’G ≈∏Y á∏ãeC’G ¢†©H :(3) ºbQ ∫hóL

�لوRن/ �لعدد�ل�صلعة

 قÑل �’إغÓ¥ يف

2007/6/15
 بعد مروQ 6 �أ�صهر من

¥Óإغ’�

ô©°ùdG 

*Q’hódÉH

ô©°ùdG 

πµ«°ûdÉH

ô©°ùdG 

Q’hódÉH

ô©°ùdG 

πµ«°ûdÉH

ºëيلو و�حد�للc9.923815.6760

êيلو و�حد�لدجاc--2.359.5

23.509035.25135�صو�ل (50 ∑)�لدقي≤

28.7211030.03115�صو�ل (50 ∑)�ل�صكر

âيR 

�لزيتون
4.96195.4821جالون (1 لرت)

 �ل�صاي

�لعادي
c4.70186.7926يلو و�حد

22.8587.532.64125�صو�ل (25 ∑)�لفول

c1.3151.576يلو و�حد�◊م�ص

â4.181652.22200�صو�ل (50 ∑)�’إ�صمن

âإ�صمن’� 

�’أبي†ص
10.444070.50270�صو�ل (50 ∑)

�ل¨اR �ملنز›
 �أ�صطو�نة (14

(∑
10.444015.4059

1.345.131.576لرت و�حد�لÑنزين

Q’0.7831.315لرت و�حد�ل�صو

0.7831.315لرت و�حد�لكاR  �’أبي†ص

 علÑة

�ل�صجاFر
Iة و�حدÑ15 - 3.9230 - 57.83 - 1.3110 - 2.61عل

علÑة �ملع�صل
ºة حجÑعل 

Ò¨ص�
0.5226.0123

* �صعر �رش± �لدو’Q �’أمريكي 3.83 �صيكل.
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�ملعابر   ¥Óإغ� حول  �’إن�صان  ◊≥و¥  �لفل�صطيني  �ملرcز  عن   Qصاد� ت≥رير   Òوي�ص

خÓل �لفرتI 6/26–2008/10/31 �إ¤ �أن معÈ �ملنطاQ، وهو �ملعÈ �لتجاQي �لرFي�صي، 

�أياΩ �لفرتI �لتي ي¨طيها  �أياΩ �إغÓقاc kلياk، وبن�صÑة 83% من �إجما›   106 Iقد �أغل≤ ملد

cميات  بتوQيد   ìلل�صما  %17 وبن�صÑة   ،§≤a  kيوما  22  Iملد  kياFجز íتa aيما  �لت≥رير، 

fiدودI من �’أعÓ± و�◊Ñوب. و�أغل≤ معÈ �صوaا خÓل �لفرتI �لتي ي¨طيها �لت≥رير، 

ملدI 45 يوماk �إغÓقاc kلياk، وبن�صÑة 35% من �إجما› �لفرتI، بينما aتí جزFياk، ول�صاعات 

fiدودI، وملدI 83 يوماk، وبن�صÑة 65% من �إجما› �أياΩ �لفرتI، ’إدخال �ل�صلع �’أ�صا�صية 

�ملî�ص�ص  �صا⁄،  �أبو   Ωرc  Èمع و�أغل≤  �ل≥طا´.  �إ¤  �’إن�صانية  �مل�صاعد�ت  وبع†ص 

 88  Iلت≥رير، ملد� �لتي ي¨طيها   Iلفرت� �ل≥طا´، خÓل  �إ¤  �’إن�صانية  �مل�صاعد�ت  لتوQيد 

 ،§≤a k40 يوما Iملد kياFجز íتa يماa ،Iة 69% من �إجما› �لفرتÑوبن�ص ،Ωب�صكل تا kيوما

وبن�صÑة 31% من �إجما› �أياΩ �لفرتI، �صمâë خÓل¬ �صلطات �’حتÓل باإدخال �ل�صلع 

�’أ�صا�صية و�مل�صاعد�ت �’إن�صانية �إ¤ قطا´ غزI، وذلك بعد ��صتمر�Q �إغÓق¬ ’أÌc من 

 .
69

�أQبعة �صهوQ ب�صكل متو��صل

�صلطات  �أن  �لناÖF جمال �ÿ†رشي   Qية ملو�جهة �◊�صاÑل�صع� �للجنة  و�أcد FQي�ص 

�’حتÓل ⁄ ت�صمí خÓل �صهر ت�رشين �لãاÊ/ نوaمÈ 2008 بفتí معابر غزI �أماΩ �لÑ†صاFع 

�حتياجات  من   %10 خÓلها  من   âأدخل�  Iو�حد  Iمر �صوى  �’إن�صانية  و�مل�صاعد�ت 

�أ�صهر من �تفا¥ �لتهدFة  �أن¬ خÓل �صتة  �ل≥طا´ من �ملو�د �ل¨ذ�Fية �’أ�صا�صية. و�أVصا± 

⁄ تعمل �ملعابر �إ’ باأقل من 35% من طاقتها �لدنيا، موVصëاk �أن مÓمí �’أRمة تتجلى 

ب�صكل و�Vصí يف �إغÓ¥ �أÌc من 70% من flابز �ل≥طا´ �أبو�بها ب�صÖÑ نفاد �لدقي≤ 

.
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وغاR �لطهي �لΩRÓ لت�ص¨يل مع¶مها
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á«ë°üdG ´É°VhC’G :kÉãdÉK

aرVص  �لذي   Qصا�◊� نتيجة  �صعÑة  �صëية  �أوVصا´  من   Iغز قطا´  �صكان   Êيعا

�صيطرI حرcة حما�ص   Ö≤2007، ع يونيو  �ل≥طا´ منذ منت�ص∞ �صهر حزير�ن/  على 

 %60 من   Ìcأ� توق∞  �إ¤  �ل≥طا´  �إ¤   IدQ�لو� �لوقود  ت≥لي�ص cميات   ÖÑوت�ص علي¬; 

 IQال≠ عددها 225 �صياÑو�ل 
71

من �صياQ�ت �’إ�صعا± �لتابعة لوIQ�R �ل�صëة عن �لعمل

 .Iغز قطا´  �ل�صëية يف  �ÿدمات   Ëت≥د على   ÒÑc و�إ¤ حد   kاÑصل� �أKر  ‡ا   ،
72

�إ�صعا±

وعمد �أها› �ل≥طا´ �إ¤ ��صتîد�R Ωيâ �لطهي Ñcديل عن �لوقود بالرغº من –ذير�ت 

�ملîت�صÚ يف جمال �ل�صëة وح≥و¥ �’إن�صان من خطوIQ ��صتîد�R Ωيâ �لطهي cوقود 

.
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لت�ص¨يل �ل�صياQ�ت و�لذي ينذQ بكاKQة بيÄية و�صëية

 ،Iي ل�صكان قطا´ غزëصع �ل�صVعلى �لو IÒتد�عيات خط Qعن هذ� �◊�صا èونت

نوجزها يف ما يلي:

 :ΩódG ô≤a .1

�أ�صاQ ت≥رير �صادQ عن من¶مات �’أ· �ملتëدI �لعاملة يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية، وRع¬ 

�لفل�صطينية  �’أV�Qصي  يف  �ل�صëية  �لرعاية   Iجود  Qتدهو �إ¤   ،2008/1/22 يف  �أوت�صا 

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

�لفل�صطينيÚ، موVصëة �أن 34% من �لفل�صطينيÚ يعانون من غياب �’أمن �ل¨ذ�Fي، مع 

وجود ن�صÑة 12% �إVصاaية يتهددها �ÿطر ذ�ت¬. وعز� �لت≥رير م�صاcل �لت¨ذية �لرFي�صية يف 

.
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ºية للج�صQتلة �إ¤ �لن≥�ص يف �لفيتامينات و�ملعادن �ل†رشوëصي �لفل�صطينية �ملV�Qأ’�

�أن   2008  Ωيف �لربع �’أول من عا Iدëبها �’أ· �ملت âية قامëصة م�ص��Qوت¶هر د

 Ωنة ب` 53% يف عاQي، وذلك م≥اF�يتمتعون با’أمن �ل¨ذ ’ I56% من �ل�صكان يف غز

2006. وهذ� يعني �أن ما ي≥اQب 45 �أل∞ مو�طن يف غزI ’ يتمتعون با’أمن �ل¨ذ�Fي 

.
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منذ عاΩ 2006 و�أنهº بëاجة �إ¤ م�صاعد�ت غذ�Fية
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و�أ�صاQت �لهيÄة �مل�صت≥لة ◊≥و¥ �’إن�صان يف ت≥رير لها �إ¤ �أن ما يزيد على 46% من 

 Úلعاطل� ºو�صوء �لت¨ذية جر�ء عجز ذويه ،Ωر �لد≤a صV�أطفال �ل≥طا´ يعانون من �أعر�

 âëصVو�أو  .Qصا�◊� منا�صÖ يف Xل  غذ�ء  من   ºأبناءه�  Ωيلز ما   Úتاأم عن  �لعمل  عن 

دخول  منع   Èع  Iغز �أهل  على  �إ�رش�Fيل  تفرVص¬  �لذي  �÷ماعي  ”�لع≥اب  �أن  �لهيÄة 

�إمد�د�ت �لوقود و�ل¨اR و�ملو�د �لطÑية، �أ�صهº يف تردي �’أوVصا´ �ل�صëية لدى �’أطفال 

.
و�أو�صلها �إ¤ معد’ت cاKQية غÒ م�صÑوقة“76

يف  حاد  ن≥�ص  وجود  �إ¤   Iغز يف   Qصا�◊� ملو�جهة  �ل�صعÑية  �للجنة  �أ�صاQت  بينما 

�ملطاعيº �لRÓمة لÓأطفال، ‡ا يت�صÖÑ يف ن≥�ص �ملناعة و�نت�صاQ �’أمر�Vص. وذcرت �أن 

60% من �أطفال غزI م�صابÚ باأمر�Vص �صوء �لت¨ذية وa≥ر �لدΩ، و�أÌc من KلV åصëايا 

.
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�◊�صاQ هº من �’أطفال

وcانâ جمعية �أVQص �’إن�صان، �لتي تمُعنى مبتابعة حا’ت a≥ر �لدΩ ون≥�ص �لعنا�رش 

 ìترت�و ‡ن   Iغز �أطفال  من   %62 �أن  لها،  دQ��صة  يف   âصف�c قد   ،Iغز يف  �ل¨ذ�Fية 

.
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Ωصنو�ت م�صابون بف≥ر �لد� çÓKصتة �أ�صهر و� Úب ºهQأعما�

ووa≥اk للدQ��صة يعاÊ 10.4% من �’أطفال �لذين ترت�وì �أعماQهº بÚ 6 �أ�صهر و59 

 Qتوcصة �لد��Qصوء �لت¨ذية. وقال �مل�رش± �لفني على �لد� ÖÑمن ق�رش �ل≥امة ب�ص k�صهر�

عدنان �لوحيدي ”�إن a≥ر �لدΩ �لناجº عن �صوء �لت¨ذية يوDدي �إ¤ ن≥�ص ‰و �÷�صº عند 

.
79“ºلعلمي، وي≥لل �ملناعة لديه� ºأطفال، وي†صع∞ –�صيله’�

 IQ�Rبو Iة �ملر�أëص� IرF�لرنتي�صي، مدير د� ìÓص� Qتوcد �لدcصو´ نف�ص¬ �أVويف �ملو

�ل�صëة يف غزI، �أن عدΩ “كن غالÑية �’أمهات �◊و�مل من تناول �ملو�د �ل¨ذ�Fية �ل†رشوQية 

.
80

مãل �◊ليÖ و�للëوΩ و�’أ�صما∑ بات ي�صكل خطر�k عليهن وعلى �أجنتهن

 ÖÑب�ص k�خرDهرت موX ملو�ليد� Úل≥ي بÿ� √صا± �أن �لعديد من حا’ت �لت�صوVو�أ

حديãي  �’أطفال  �أن  �إ¤   kتاa’ �◊و�مل،  �لن�صاء   Úب �لت¨ذية  و�صوء   Ωلد� a≥ر   Qنت�صا�

�لو’دI  يعانون من خلل يف بنية �لع¶اΩ وت�صكيلة �◊وVص، و�إعاقات ون≥�ص حاّد يف 

.
81

ºنه�Rأو�
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�لرعاية  �إ¤  �لو�صول  يف   Öم�صاع من  �ملو�طنون   Êيعا” �أوت�صا:  ت≥رير   Öوح�ص

من Vصمنها   ،IÒãc ب�صÖÑ عو�مل  �◊و�مل،  للن�صاء  �ل�صëية  �لرعاية  �ل�صëية، خا�صة 

 ¥Óإغ’� ÖÑدمات ب�صÿ� ¤ل يف �لو�صول �إcية، م�صاëفي �لرعاية �ل�صXرش�ب موVإ�

.
وتدهوQ �ل¶رو± �’قت�صادية“82

 :ôØ°ùdG øe ™æŸG ä’ÉMh õLGƒ◊G ≈∏Y äÉ«aƒdGh ≈°VôŸG .2

ذcر بيان �صادQ عن من¶مة �ل�صëة �لعاملية يف 2007/12/6 �أن �لوVصع �ل�صëّي يف 

قطا´ غزI يعاfl Êاطر IÒÑc ب�صÖÑ �◊�صاQ �ملفروVص علي¬ منذ حزير�ن/ يونيو 2007. 

و�أوVصí �لÑيان �أن ”�إ�رش�Fيل“ aQ†صâ منí 713 مري†صاk من غزI ت�صاQيí للîروê من 

�ل≥طا´ للعêÓ منذ ذلك �لوقâ، من �أ�صل 4,074 مري†صاk ت≥ّدمو� بطلÑات للë�صول 

على ت�صاQيí �صفر ’أ�صÑاب طÑية. و�أVصا± �لÑيان �أن ن�صÑة �ملمنوعÚ من �ل�صفر �Rد�دت 

 .
من 10.7% �إ¤ 22.9% يف �لفرتI بÚ حزير�ن/ يونيو وت�رشين �’أول/ �أcتوبر 832007

�أن   2008/5/19 �ل�صعÑية ملو�جهة �◊�صاQ ،Q�مي عÑد√ يف  �للجنة   ºبا�ص �لناط≤   Qو�أ�صا

خÓل   Iغز قطا´   êQخا  êÓللع  kمري†صا  1,285 ل`   íيQت�صا  íمن  âص†aQ ”�إ�رش�Fيل“ 
. ولفâ عÑد√ �إ¤ �أن ما ن�صÑت¬ 31% من �ملرVصى �ملمنوعÚ من �لعêÓ يف 

842008 Ωلعا�

.
85 kمن �’أطفال دون �صن �ل` 15 عاما ºه êQاÿ�

aQ†ص   ÖÑب�ص  QوÑلع� من  يتمكنو�   ⁄ �لذين  �ملرVصى  ن�صÑة  باأن  �أوت�صا  ت≥رير  وذcر 

 Ωمن 9.8% يف عا ÒÑc تفع ب�صكلQ� لÓل �صلطات �’حتÑمن ق ºأو �إعاقته� ºاتهÑطل

2006 �إ¤ 22.5% يف �’أ�صهر �لت�صعة �’أو¤ من عاΩ 2008، �أي 2,691 مري†صاk يعانون 

من �أمر�Vص �ل�رشطان و�ل≥لÖ وحا’ت مرVصية �صعÑة �أخرى ⁄ يتمكنو� من �◊�صول 

.
86

ΩRÓل� êÓعلى �لع

وقد �أ�صاQت وIQ�R �ل�صëة �لتابعة للëكومة �لفل�صطينية �مل≥الة يف غزI �إ¤ وجود 

450 مري†صاk بال�رشطان يف �ل≥طا´، 35% منهº �أطفال، و25% منهº ن�صاء، يعانون �إما 

من عدΩ �ل�صماì لهº بال�صفر لتل≥ي �لعêÓ �أو ��صتكمال¬، �أو من غياب �’أدوية جر�ء منع 
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. ولفâ خمي�ص �لنجاFQ ،Qي�ص �ل≥طا´ �ل�صëي 
87

”�إ�رش�Fيل“ دخول �لدو�ء �إ¤ �ل≥طا´
بلجنة aك �◊�صاQ �لÈملانية باملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �إ¤ وجود نëو 70 حالة 

 kو 320 مري†صاëإ¤ �أن ن� Qو�أ�صا ،êQاÿبا êÓللع êبعة �أ�صهر –تاQل �أc Iرشطان جديد�

يعانون من �لف�صل �لكلوي، ويëتاجون �إ¤ غ�صل دçÓK Ω مر�ت يف �’أ�صÑو´، و’ 

ي�صتطيعون ذلك ب�صÖÑ تعطل 79 جهاR غ�صل من �أ�صل 99 جهاa’ ،k�Rتاk �إ¤ وجود 

 êÓمن �ل�صفر للع ºكنه“ Ω75 لعد ºتويف منه ،kصهريا� Öو 400 حالة مري†ص بال≥لëن

.
88

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

 IÒطÿ� صV�أمر’� �أ�صëاب  �ملرVصى من  قاFمة IÒÑc من  �ملوت  يتهدد خطر  cما 

 ºر �’أدوية، ومنعهaتو Ωعد ÖÑب�ص êÓلع� ºتل≥يه Ωجر�ء عد ،Iو�ملزمنة يف قطا´ غز

cاaة   ¥Óو�إغ �مل�صدد،  �’إ�رش�Fيلي   Qصا�◊� نتيجة   ،êÓلع� لتل≥ي  �ل≥طا´   IQم¨اد من 

معابر �ل≥طا´ منذ عدI �أ�صهر، و�أعلنâ م�صادQ طÑية aل�صطينية يف غزI يف 2008/6/3 

. بينما �أعلنâ وIQ�R �ل�صëة �مل≥الة يف 
�أن عدد Vصëايا �◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي بل≠ 89178

 .
2008/12/22 �أن عدد Vصëايا �◊�صاQ من �ملرVصى بل≠ 90273

 :ájhOC’G .3

يف  لÓإعÓن   Iغز  Qح�صا نتيجة  �مل≥الة  �◊كومة  يف  �ل�صëة   IQ�Rو �Vصطرت 

 Rغا لنفاد   k�ن¶ر �ل≥طا´;  م�صت�صفيات  يف  �لعمليات  غر±   ¥Óإغ� عن   2007/10/21

�لنيرتوR �لΩRÓ لتîدير �ملرVصى. و�أcد �لناط≤ با�صº �لوIQ�R، خالد V�Qصي، �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

 Rمنع �إدخال �ل¨ا Q�ب≥ر Iون≥ل¬ �إ¤ غز Rد �ل¨ا�Òبا�صت Ωة �لو�صيطة �لتي ت≥وcل�رش� â¨أبل�

.
91

’أ�صÑاب �أمنية

و�أعلنâ ن≥ابة �ل�صيادلة و�’أطÑاء يف قطا´ غزI يف 2008/1/3، نفاد 450 �صن∞ 

�’أول/  cانون  �صهر  �أن¬ خÓل  �إ¤  �أوت�صا  ت≥رير   Qأ�صا�  Úيف ح  .92
Qصا�◊� نتيجة  دو�ء 

دي�صمÈ 2007، ⁄ يتو�aر لدى وIQ�R �ل�صëة �لفل�صطينية يف قطا´ غزI �صوى %25.2 

.
93

من �’أدوية �ل†رشوQية، ونëو 34% من �مل�صتلزمات �لطÑية �ل†رشوQية
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�’أوVصا´  �◊�صاQ عن غزI حول  لرaع  �’أوQوبية  �◊ملة  ت≥رير �صادQ عن   Qو�أ�صا

و�مل�صتلزمات  �’أدوية  �أن  �إ¤  عليها،  �ملفروVص   Qصا�◊� Xل  يف   Iغز ل�صكان  �ل�صëية 

�لطÑية يف قطا´ غزI تعرVصâ للن≥�ص �◊اد cّماk ونوعاk، نتيجة �◊�صاQ و�’إغÓ¥ �لذي 

 100 �أÌc من  �إدخال  ”�إ�رش�Fيل“ على �ل≥طا´; حيå منعâ قو�ت �’حتÓل  تفرVص¬ 

160 �صنفاk من  �أن هنا∑  �ملرVصى، cما  �إ¤ موت عدد ÒÑc من  �أدى  �صن∞ دو�ء، ‡ا 

�’أدوية على و�صك �لنفاد، بجانÖ تعطل �أÌc من 100 جهاR طÑي ب�صÖÑ عدΩ توaر 

.
94

قطع �ل¨ياQ �لRÓمة ’إ�صÓحها

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

 Ωلد� Vص¨§  �Qتفا´  ملرVصى  وخا�صة  �’أ�صنا±،  من   %40 من   Ìcأ� ن≥�ص  من   Êتعا

و�ل≥لÖ و�لربو و�ل�صكري و�’أمر�Vص �ملزمنة �’أخرى، �إ¤ جانÖ ن≥�ص �’أدوية �ملكملة 

وخا�صة ملرVص �ل�رشطان و�لف�صل �لكلوي و�لكÑدي. cما يوجد ن≥�ص يف �مل�صتهلكات 

�لRÓمة  �÷ر�حية  �’أدو�ت  aيها  مبا   ºو�لتع≥ي و�لعمليات   Qل¨يا�  ΩR�لو وت�صمل  �لطÑية 

يف  ن≥�ص  ويوجد  aيها.   %30 من   Ìcأ� ن≥�ص  وهنالك  و�لعادية،  �لطاFQة  للعمليات 

 Öص، ويرتتV�من �’أمر Òãc ي�صîمة لت�صRÓت �ل�Èتîمل� ΩR�ولو ÆاÑاليل و�’أ�صëمل�

 %40 �أÌc من  �لن≥�ص  ن�صÑة   â¨بل للمرVصى، وقد  �لت�صîي�ص م†صاعفات  تاأخر  على 

’أجهزI �ملîتÈ�ت �لعاملة بن¶اΩ �لديجتال (�لرقمي). و�أVصا± �لت≥رير �أن هنا∑ ن≥�ص 

 Iامل، ومنها �أجهزc ب�صكل Iو�للوحات �’إلكرتونية و�لتي تعطل �’أجهز Qيف قطع �ل¨يا

.
95

QاÑصانات �’أطفال و�لك†◊ Iزcمة للعناية �ملرRÓل� Ωت يف �لد�Rة �ل¨اÑقيا�ص ن�ص

و�أوVصí د. معاوية ح�صنÚ، مدير �’إ�صعا± و�لطو�ÇQ بوIQ�R �ل�صëة �لفل�صطينية 

�’أدوية  من  aاQغة   âبات  Iغز قطا´  �صيدليات  من   %40 عن  يزيد  ما  �أن  �مل≥الة، 

يëتاجون  �لذين  �ل�رشطان  مرVصى  وخا�صة  للمرVصى  �ل†رشوQية  �لطÑية  و�مل�صتلزمات 

لÓأدوية ب�صوV IQرشوQية، و�أVصا± باأن 200 �صن∞ دو�ء غÒ موجود يف م�صت�صفيات 

�ل≥طا´، وcذلك 95 �صن∞ غÒ موجود بتاتاk يف قطا´ غزI. و�أcد على �أن ”تكد�ص 

�ل�رشطان  �أمãال مرVصى  د�Fمة   IQب�صو للدو�ء  يëتاجون  �لذين   Úملزمن� �ملرVصى  �أعد�د 
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�أن  �لوباFي و’ تتوaر لهº �’أدوية“ من �صاأن¬  و�لكلى و�لف�صل �لكلوي و�لدΩ و�لكÑد 

 .
96

يهدد حياتهº يف Xل �Qتفا´ �أعد�د Vصëايا �◊�صاQ من �ملرVصى

وذcر وRير �ل�صëة يف �◊كومة �مل≥الة با�صº نعيº، يف موD“ر �صëفي ع≥د√ يف مدينة 

غزI يف 2008/12/26، �أن من Vصمن �’أدوية �لني نفدت من م�صت�صفيات �ل≥طا´ �أدوية 

�’أطفال، و255 �صنفاk من  �لكلى وfiاليل  و�ل≥لÖ وغ�صيل  و�لكÑد  �ل�رشطان  مرVصى 

 .ÇQ�لطو� Ωو�أق�صا Iزcلتي ت�صتعمل يف غر± �لعمليات و�لعناية �ملر� �ملهمات �لطÑية 

�إ¤  �ل≥طا´  م�صت�صفيات  د�خل  �÷ر�حية  �لعمليات  �إجر�ء  تîفي†ص   ”ّ �أن¬   íصVو�أو

�لن�ص∞، وت≥لي�ص عدد حا’ت �ملÑيâ بهد± تر�صيد �’�صتهÓ∑ و�’إب≥اء على مو�Qد 

 Iو�’أجهز و�مل�صتلزمات  �’أدوية   º¶مع نفاد  بعد  ‡كنة،   Iرتa  Ècأ’ �ملتÑ≥ية   IQ�Rلو�

 Qصا�◊�  Q�صتمر�� غزI جر�ء  قطا´  يعي�صها  cاKQة �صëية  هنا∑  �أن   ºنعي و�أcد  �لطÑية. 

و�لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي، ’aتاk �إ¤ تعطل جهاR ق�صطرI �ل≥لÖ �لوحيد يف قطا´ غزI نتيجة 

 .97
عدΩ �إدخال قطع �ل¨ياQ �لRÓمة ل�صيانت¬

:»ë°üdG ±ô°üdG äÉeóNh √É«ŸG .4

�’أ·  من¶مات  �أ�صاQت  a≥د  لÓ�صتعمال،  �ل�صا◊ة  �مليا√  cميات  يî�ص  ما  يف  �أما 

 Ωيف عا âصجل� ΩقاQأن �’أ� �إ¤  �لفل�صطينية يف ت≥رير لها  �لعاملة يف �’أV�Qصي   Iدëملت�

2007 هÑوطاk يف م�صتويات توaر �مليا√ م≥اQنة بعاΩ 2006. وت≥دc Qمية �مليا√ �◊الية يف 

�’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة مبا جمموع¬ 75 لرت�k للفرد يف �ليوΩ �لو�حد (65.3 لرت�k يف 

�ل†صفة �ل¨ربية و80.5 لرت�k يف قطا´ غزI)، وهي ت�صكل ن�ص∞ �لكمية �لتي يëتاجها 

 .
98k�ب` 150 لرت IQمل≥ايي�ص �لعاملية، و�مل≥ّد� Öلو�حد ح�ص� Ωلفرد يف �ليو�

�إذ ذcر   ،2008 �صنة  �صهد تدهوk�ÒÑc k�Q يف قطا´ غزI منذ مطلع  �لوVصع  �أن   Òغ

�مليا√   QباB�  º¶أن مع� بلدية غزI، يف 2008/1/21،  �مل�صوDول يف   ،Ωملهند�ص عماد �صيا�

�لرFي�صية �لتي ت�صتîدΩ لل�رشب و�’أغر�Vص �ملنزلية يف قطا´ غزI توقفâ عن �لعمل; 

�لتي  �لكهرباء  ملولد�ت   ΩRÓل� �لوقود  توaر   Ωوعد �لكهرباFي،   Qلتيا� �ن≥طا´   ÖÑب�ص
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ت�صتîدΩ يف Vصخ �مليا√. وحّذQ �صياΩ من وقو´ cاKQة بيÄية يف غزI، جر�ء عدΩ “كن 

99. وذcر �ملهند�ص 
�لÑلدية من Vصخ ميا√ �ل�رش± �ل�صëي �إ¤ �’أحو�Vص �ملî�ص�صة لها

بÄر�k يف   140 �أ�صل  ميا√، من  بÄر   20 �أن  �ل�صاحل،  ميا√  �صFQ ،¥ÓÑي�ص م�صلëة   Qمنذ

قطا´ غزI، غÒ مت�صلة بالكهرباء و’ تعمل نهاFياk لعدΩ وجود �لوقود، بينما �ل` 120 

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

 èتنت âبات Iطة توليد �لطاقة يف غزfi أوت�صا يف ت≥رير ل¬، �إ¤ �أن� Qو�أ�صا .
100

على �لوقود

55 مي¨او�• من �أ�صل 80 مي¨او�•، ‡ا ي�صÖÑ �ن≥طا´ �لتياQ �لكهرباFي لفرت�ت طويلة. 

cما �أن م�صلëة �مليا√ ت�صلمâ ما ي≥رب من Kلå �لوقود �لتي –تاج¬ لعملياتها �’عتيادية 

. cما 
101

خÓل �’أ�صهر �لKÓãة �’أو¤ من �ل�صنة، و⁄ تت�صلº �أي cمية خÓل �صهر ني�صان

 âبات Iت يف قطا´ غزÓFو 70% من �لعاëأن ن� Qية ملو�جهة �◊�صاÑدت �للجنة �ل�صعcأ�

.
102

Ìcأو �أ� Ωل خم�صة �أياc Iو�حد Iت�صلها ميا√ �ل�رشب �صوى مر ’

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

�مليا√   Ωن¶ا من  جزء  يف   Q�رشVأ� �إ¤  �أدى  �’حتياطية  للمولد�ت   Qل¨يا� وقطع  للوقود 

ب�صكل جزFي   kتعمل حاليا  Iميا√ غز  QباB� 80% من  ي≥رب من  ما  �ل�صëي.  و�ل�رش± 

 Iر �مليا√ �إ¤ ما يزيد عن ن�ص∞ �صكان غزaخر ’ يعمل. ونتيجة لذلك، تتوB’� و�÷زء

  .
103

لÑ†صعة �صاعات a≥§ يف �’أ�صÑو´

وcانâ عمIÒ ها�ص، مر��صلة �ل�صوDون �لفل�صطينية يف �صëيفة هاQBت�ص، قد �أ�صاQت 

تاأKر   Iغز قطا´  يف  �ملاFي  �ل≥طا´  �أن  �إ¤   ،2007/11/7 بتاQيخ  لل�صëيفة  ت≥رير  يف 

ب�صÖÑ �’عتد�ء�ت �’إ�رش�Fيلية، نتيجة �نîفاVص cمية �لكهرباء �لتي يزود بها �ل≥طا´ 

�مل�صتهلك  �مليا√  يعّد قطا´   åي¬، حيa �لكهرباFية  �لطاقة  ”�إ�رش�Fيل“ ملëطة  �إKر ق�ص∞ 

�’أÈc للطاقة يف �ل≥طا´، وت≥ّدQ حاجت¬ بëو�› 25 مي¨او�• من �أ�صل 240 مي¨او�• 

يëتاجها �ل≥طا´. وي�صÒ �لت≥رير �إ¤ تاأKر نëو 135 بÄر�k منت�رشI يف �أQجاء �ل≥طا´ “د 

�لنا�ص باملاء، بت≥لي�ص �إمد�د�ت �لكهرباء و�ل�صو’Q، موVصëاk �أن �صÑكة �مليا√ –تاê �إ¤ 

150 �أل∞ لرت �صو’Q يف �ل�صهر، يف حÚ –تاê �صÑكة �ملجاQي �إ¤ 100 �أل∞ لرت. وذلك 
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يف �لوقâ �لذي ح�صلa âي¬ �رشcة �مليا√ �لتابعة لÑلديات �ل�صاحل، �لتي توaر خدمات 

 Q’توبر 2007 على 60 �أل∞ لرت �صوcي و�مليا√ يف �ل≥طا´، يف ت�رشين �’أول/ �أQملجا�

a≥§، ب�صÖÑ ت≥لي�ص cميات �لوقود �لتي تÑيعها ”�إ�رش�Fيل“ لل≥طا´. وهو ما �أدى �إ¤  

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

�ل¨ياQ �ل†رشوQية ’أعمال  ”�إ�رش�Fيل“ دخول �ملو�د �ÿاΩ وقطع  �أن¬ نتيجة ح¶ر  �لت≥رير 

�ل�صيانة، aاإن ميا√ �ملجاQي يف غزI تتعرVص لتكرير با◊د �’أدنى a≥§ قÑل –ويلها �إ¤ 

 ìÓتز�ل بدون �إ�ص ’ âانc ،ب�صيطة Òأعطال غ� Iوجود عد ÖÑمليا√ �مل�صتهلكة، ب�ص�

.
104

يف fiطة تكرير �مليا√ يف �ل≥طا´
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º«∏©àdG :kÉ©HGQ

�لعديد   2008  /2007 �لدQ��صي   Ωلعا� خÓل   Iغز قطا´  يف   ºلتعلي� قطا´  �صهد   

 Öل�صع� وعلى   ،Iغز يف  �لتعليمية   IÒمل�ص� على   kياÑصل�  k�رKأ�  âcتر �لتي  �ل†رشبات  من 

�لفل�صطيني يف جممل¬; a≥و�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �لتي ��صتهدâa �ل≥طا´ خÓل هذ� 

�لتعرVص لطÓب �ملد�Q�ص بال≥تل، وتدمÒ مد�Q�صهº، عÓوI على  �لعاΩ ⁄ تتوQ´ عن 

ملتابعة  �ل�صفر  من   êQاÿ� يف   Úص�Q�لد� �÷امعات  طÓب  من  �ملÄات  ”�إ�رش�Fيل“  منع 

.ºها من �’إجر�ء�ت �لتي “�ص قطا´ �لتعليÒوغ ،ºصته��Qد

�أوVصí �لناÖF جمال �ÿ†رشي FQي�ص �للجنة �ل�صعÑية يف غزI باأن �◊�صاQ �’إ�رش�Fيلي 

�ملفروVص على �ل≥طا´ قد ت�صÖÑ يف �إي≥ا± م�صاQيع تطويرية يف جامعات �ل≥طا´ ب≥يمة 

تزيد عن 50 مليون دو’Q، وتت†صمن من�صاBت ملدن طÑية وتكنولوجية، �إ¤ جانÖ مÑان 

 Xavier �لفرن�صي cز�aيي د�cQو�ص   ºلتعلي� �أعلن وRير  ذ�ت¬  �ل�صيا¥  . ويف 
105

جامعية

، و�صامل  mصVل عن حل مرÓمع �صلطات �’حت åëÑوبي يQأن �’–اد �’أو�  Darcos

�’أوQوبية  بÑعãاتهº يف �÷امعات  aل�صطينيÚ من �’لتëا¥  مل�صكلة عدΩ “كن طÓب 

.
106

نتيجة لÓإجر�ء�ت �’إ�رش�Fيلية

 Ωل �لعاÓخ ºص قطا´ �لتعلي�îلتي ت� ΩقاQص يف هذ� �لت≥رير �ملوجز بع†ص �’أVونعر

.Iيلي على قطا´ غزF�إ�رش’� Qص ل¬ جّر�ء �◊�صاVصي 2007/ 2008، وما تعر��Qلد�

مع بد�ية �لعاΩ �لدQ��صي a ،2008 /2007تâë 370 مدQ�صة يف قطا´ غزI �أبو�بها، 

 ºو�لتعلي �لرتبية   IQ�Rو وcيل  ب¬  �أaاد  ما   ≥aو وطالÑة،   kاÑطال  246,475 نëو  م�صت≥Ñلة 

 âصVتعر Qوcملذ� Ωلرتبوية للعا� IÒإ’ �أن �مل�ص� .
107

Ò≤مد �أبو �صfi ،Iلعا› يف قطا´ غز�

�ل≥رطا�صية من  ت�صديد �◊�صاQ، ومنع  نتيجة   Öلكت� ن≥�ص   ÖÑب�ص بد�يتها;  للتعÌ منذ 

�أل∞   350 عن  يزيد  ما  طÑاعة  �أن  �أوت�صا   íصVأو� �ل�صاأن،  هذ�  ويف   .Iغز �إ¤  �لدخول 

 Iمن �ملطابع �لعمل بتو��صل لفرت Öتاب، وهي �لكمية �لتي –تاجها �’أونرو�، تتطلc

m 
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ترت�وì من 20 �إ¤ 25 يوماk، ”مع �aرت�Vص �أن �لكهرباء �صت¶ل تعمل ب�صكل جيد وبدون 

. يف حÚ قّدQ ت≥رير �صادQ عن �ملرcز �لفل�صطيني ◊≥و¥ �’إن�صان �أن نëو 
�ن≥طا´“108

2,722 طالÑاk وطالÑة من flتل∞ مر�حل �لتعليº قد عل≥و� يف �ل≥طا´ وباتو� عاجزين عن 

�ل�صفر لÓلتëا¥ بوD�ص�صاتهº �لتعليمية. وبÚ هوD’ء نëو 722 طالÑاk وطالÑة يف مر�حل 

.
109

�لتعليº �لعا› �ملîتلفة

مÄات  منع  �إ¤  قو�ت �’حتÓل  تفرVص¬  �لذي   Qأدى �◊�صا� a≥د  �إ¤ ذلك،  �إVصاaة 

�لطلÑة �لذين قÑلو� يف جامعات خاêQ �ل≥طا´ من �ل�صفر لÓلتëا¥ بجامعاتهº، و�إ¤ 

تهديد عدد �Bخر من �لطÓب �لد�Q�صÚ يف �ÿاêQ ‡ن cانو� يف RياQ�ت لذويهº يف 

Q�يت�ص  من¶مة هيومان  ت≥رير �صادQ عن   Qوقّد �لدQ��صية.   ºم≥اعده  IQصا�îب �ل≥طا´ 

ووت�ص Human Rights Watch عدد �لطÓب �لذين تو�جدو� يف غزI ومنعو� ب�صكل 

 400 670 طالÑاk، منهº نëو  تع�صفي من متابعة تعليمهº �÷امعي يف �ÿاêQ بëو�› 

.
110

cانو� يëاولون �لدQ��صة يف م�رش

و�أVصا± �لت≥رير �أن ”�إ�رش�Fيل“ ح¶رت على cل �صكان غزI �لدQ��صة يف جامعاتها 

�أو جامعات �ل†صفة �ل¨ربية، و�أنها نادk�Q ما cانâ ت�صمí لÓأ�صاتذI �÷امعيÚ و�ملëاVرشين 

 ،âيRÒي�ص جامعة بFQ Qويف هذ� �ل�صيا¥، �أ�صا .
111

ºص �لتعليVب¨ر Iغز IQبزيا Öأجان’�

�أ�صهمâ يف خف†ص ن�صÑة طÓب قطا´ غزI �لذين  نÑيل ق�صي�ص، �إ¤ �أن تلك �ل�صيا�صة 

 âلوق� �ل�صفر يف  �إ¤   ¥Óو�’إغ Qص �◊�صاVرa لÑ22% ق ”من  يدQ�صون يف �÷امعة 

.
�لر�هن“112

cما �أن تد�عيات �◊�صاQ قد �أدت �إ¤ م�صاcل عند �لطÓب �أنف�صهº نتيجة �ل¶رو± 

غÒ �لطÑيعية �لتي يعي�صونها. وعلى �صÑيل �ملãال; ذcرت دQ��صة �أجرتها وcالة �’أونرو� 

يف قطا´ غزI، �أن ن�صÑة �لف�صل �لدQ��صي يف �أو�صا• �لطلÑة بÚ �ل�صفÚ �لر�بع و�لتا�صع 

من   %90 a�صل  �لذي  �لر�بع  �ل�ص∞  �’أعلى يف  �لن�صÑة   âانcو  ،%80 بل¨â حو�› 

.
113

طÓب¬ يف مادI �لرياVصيات
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á«∏«FGô°SE’G äGAGóàY’G :kÉ°ùeÉN

:≈Mô÷Gh AGó¡°ûdG .1

 Iيل“ باأن هجماتها �لع�صكرية �ملتو��صلة على قطا´ غزF�إ�رش�” ´Qمن تذ ºعلى �لرغ

ت≥رير�k �صادk�Q عن  �أن  �إ’  �ل≥طا´،  �ل�صو�Qيخ من  �لتي تطل≤  ت�صتهد± �Óÿيا   âانc

 (B’Tselem ºبت�صيل) تلةëصي �ملV�Qيلي ◊≥و¥ �’إن�صان يف �’أF�ز �ملعلومات �’إ�رشcمر

قتلو� على يد قو�ت �’حتÓل يف قطا´ غزI خÓل   kل�صطينياa 293 �أ�صل  �أن¬ من  �أcد 

�ل≥و�ت  aعلياk يف عمليات Vصد تلك   ÚcQانو� م�صاc kل�صطينياa  164 aاإن   ،2007  Ωعا

�إجما› عدد �ل�صهد�ء يف �ل≥طا´، يف  56% من  عند ��صتهد�aهº، ي�صكلون ما ن�صÑت¬ 

حÚ �أن 96 من بÚ �ل�صهد�ء هº مدنيون، ⁄ يكونو� ي�صاcQون باأية �أعمال Vصد قو�ت 

�’حتÓل عند ��صتهد�aهº, �إVصاaة �إ¤ B� 33خرين ⁄ يتº �لتاأcد من cونهº م�صاÚcQ يف 

.
114

’ Ωتلك �’أعمال �أ

 .Iص≥طو� يف قطا´ غز� ºمع¶مه ،kل�صطينياa 910 د ��صت�صهد≤a 2008 Ωأما يف �لعا�

844 �صهيد�k �ص≥طو� يف �ل≥طا´;  وح�صÖ �’إح�صاFية �ل�صنوية لوcالة قد�ص بر�ص aاإن 

 Ωأيا’�  Ìcأ�  2008/12/27  Ωان يوcو .kÓ144 طف  Úلفل�صطيني� �ل�صهد�ء   Úان من بcو

دموية يف �’أV�Qصي �ملëتلة منذ حرب عاΩ 1967، و�لذي cان بد�ية �لعملية �لع�صكرية 

�’إ�رش�Fيلية ”�لر�صا�ص �مل�صÑوب“ Cast Lead، حيå �ص≥§ aي¬ 230 �صهيد�k، وبذلك 

يف   k�صهيد� aل�صطيني   400 من   Ìcأ�  2008  Ωلعا� من   IÒأخ’� �ÿم�صة   Ωأيا’� يف  �ص≥§ 

.
115

Iقطا´ غز

�لتي ع≥دتها  �لتهدFة،  �لذي �ص≥طو� يف قطا´ غزI خÓل  �ل�صهد�ء  وcان عدد 

�أ�صهر  �صتة   Iملد و��صتمرت  م�رشية،  برعاية  و”�إ�رش�Fيل“  �لفل�صطينية  �لف�صاFل 

 .
116 k�صهيد�  22 بل≠  قد   ،(2008/12/19-6/19)

ح�صيلة  �أن  �إ¤   ،2008  Èمaنو  /Êاãل� ت�رشين  يف   √Qأ�صد� ت≥رير  يف  �أوت�صا   Qو�أ�صا

2008، بل≠   Ωل �’أ�صهر �لت�صعة �’أو¤ من عاÓلذين �ص≥طو� خ� Úل�صهد�ء �لفل�صطيني�
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 Iلفرت� خÓل   389  Iغز قطا´  يف  و�ص≥§   ، kÓطف و79   Iمر�أ�  15  ºمنه  ،k�صهيد�  436

.
نف�صها، �أي بن�صÑة بل¨â �أÌc من %90 117

�÷ي�ص  �أcQان  هيÄة  FQي�ص  ’دعاء�ت   kاaÓوخ �أن¬  �إ¤   ºبت�صيل من¶مة  و�أ�صاQت 

�لذين  �ل�صهد�ء  من   %90 �أن  من   ،Gabi Ashkenazi �أ�صكناRي  جابي  �’إ�رش�Fيلي، 

”�ل�صتاء   ºص�� â– 2008/2/27 �ص≥طو� خÓل �◊ملة �لتي �صنتها قو�ت �’حتÓل يف 

�ل�صاخن“، و�لتي ��صتمرت حتى 2008/3/3، يف قطا´ غزc Iانو� م�صلa ،Úëاإن �◊ملة 

 .
118 kÓ25 طف ºمنه ،k54 مدنيا º106 �صهد�ء بينه âخّلف

�’نتهاcات   ÖÑب�ص  íجري  1,500 حو�›  �ص≥§  a≥د  للجرحى،  بالن�صÑة  �أما 

�لوطني  �ملعلومات  مرcز  �أعلن¬  ما   ≥aو  ،2007  Ωعا غزI خÓل  قطا´  �’إ�رش�Fيلية يف 

.
119

�لفل�صطيني

�أن ح�صيلة  �إ¤   ،2008  Èمaنو  /Êاãل� ت�رشين  �أ�صدQ√ يف  ت≥رير  �أوت�صا، يف   Qو�أ�صا

 1,911  â¨بل  2008  Ωعا من  �’أو¤  �لت�صعة  �’أ�صهر  خÓل   Úلفل�صطيني� �÷رحى 

.
120 kÓ462 طف ºل�صطيني، بينهa

وقÑيل �’نتهاء من �إعد�د هذ� �لت≥رير a≥د بل≠ عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيÚ يف �ل≥طا´ 

 ،k�صهيد�  575  ،2009/1/6 aجر  وحتى   2008/12/27 منذ  �’إ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  جر�ء 

 .
121 kاëمن 2,780 جري Ìcو�أ

:iô°SC’G .2

عملية   Ωت≥د عن   åدي◊� من   ºلرغ� وعلى   ،Úو�ملعت≥ل �’أ�رشى  ملل∞  بالن�صÑة  �أما 

”�إ�رش�Fيل“،  قÑل  من  تعلن   âانc �لتي  �◊�صنة“  ”�لنو�يا  مع  بالتو�Rي  �ملفاوVصات، 

�أمaُرê عنهº من ذوي  من  a≥د cان جّل   ،Úملعت≥ل� من  مÄات  ب†صع   ¥Óباإط و�ملتÑوعة 

لون  يف   ºهDنتماو� وترcز   ،ºكوميتهfi  Iرتa Kلãي  �أنهو�  �لذين  �أو  �ÿفيفة،   Ωأحكا’�

a�صاFلي و�حد. cما �أن �’إح�صاء�ت �أXهرت �أن �أعد�د �ملعت≥لÚ تز�يدت بوتIÒ عالية، 
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وقد �أعلن مرcز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني يف 2008/1/2، �أن عدد �ملعت≥لÚ على يد 

 âما �أعلنc ،122
قو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلية خÓل عاΩ 2007 و�صل �إ¤ 4,600 معت≥ل

 2008 Ωل عاÓخ âيل“ �عت≥لF�ين �لفل�صطينية �أن ”�إ�رشQرëون �’أ�رشى و�ملDصو� IQ�Rو

.
123

Iمن 700 معت≥ل من قطا´ غز Ìcأ� ºمو�طن، منه ±’B� ما يزيد عن خم�صة

حو�›  بل≠  a≥د  �’حتÓل،  �صجون  يف   Úلفل�صطيني� لÓأ�رشى  �لكلي  �لعدد  �أما 

.
125

I930 معت≥ل من قطا´ غز  ºمنه ،
124

�أل∞ معت≥ل  11

:»°VGQC’G ≈∏Y AGóàY’G .3

يف   Iغز قطا´  من  �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  �ن�صëاب  �cتمال  من   ºلرغ� على 

2005/9/12، �إ’ �أن �’حتÓل و��صل �عتد�ء�ت¬ على �أV�Qصي �ل≥طا´، aفي 2007/6/28 

�أعلنâ قو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �إعادI تر�صيº �ملنط≥ة �لعاRلة على طول �متد�د �◊دود 

�ل�صمالية و�ل�رشقية ل≥طا´ غزI بطول c 58يلومرت�k، حيå ” تو�صيع عرVص �ملنط≥ة �’أمنية 

للمرI �لãانية، وب�صكل �أحادي �÷انÖ من قÑل ”�إ�رش�Fيل“، مل�صاaة cيلومرت ون�ص∞ يف 

�÷انÖ �لفل�صطيني، على طول �ل�رشي§ �◊دودي لل≥طا´. وتÑل≠ م�صاحة �ملنط≥ة �’أمنية 

�لعاRلة �لتي ت�صيطر عليها ”�إ�رش�Fيل“ �ليوΩ على طول �ل�رشي§ �◊دودي يف �ل≥طا´ 87 

 ،kمربعا k�يلومرتc 362 ال¨ةÑ24% من م�صاحة �ل≥طا´ �ل √Q�أي ما م≥د� ،kمربعا k�يلومرتc

ما  ن�صمة،  مليون   1.5 �لÑال≠ عددهº حو�›   Úللفل�صطيني  kمربعا  k�يلومرتc  275 ليتÑ≥ى 

يرaع �لكãاaة �ل�صكانية ل≥طا´ غزI �إ¤ 5,447 ن�صمة لكل cيلومرت مربع، وهي �لن�صÑة 

.
126

�’أعلى يف �لعا⁄

cما �أ�صاQ �أوت�صا �إ¤ �أن 275 دو‰اk من �’أV�Qصي �لزQ�عية تعرVصâ للتدمÒ خÓل 

2007 يف �رش¥ قطا´ غزI، ب�صÖÑ �لعمليات �لع�صكرية   Èانون �’أول/ دي�صمc صهر�

.
127

÷ي�ص �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي
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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

�صّن �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي عدو�ناk و��صعاk على قطا´ غزI يف 2008/12/27، وتو��صل 

 k�يما يلي موجزa صVعلى هذ� �لت≥رير، ونعر IÒصع �للم�صات �’أخVل وÓهذ� �لعدو�ن خ

للî�صاFر �’قت�صادية �لفل�صطينية يف �’أ�صÑو´ �’أول من هذ� �لعدو�ن.  

�عرت± �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي بعد �أ�صÑو´ من �لعدو�ن �ملتو��صل على قطا´ غزI ب�صّن 

20 دقي≥ة cمعدل  يومياk، ومبعدل غاIQ جوية cل   IQ100 غا 900 غاIQ جوية مبعدل 

.
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و�صطي

وقدQ �–اد �مل≥اولÚ �لفل�صطينيÿ� Ú�صاFر، �لتي تكÑدتها �ملÑاÊ، و�لÑنى �لتëتية يف 

�’أ�صÑو´ �’أول من �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قطا´ غزI، بنëو ملياQ دو’Q �أمريكي. 

بامل≥دQ�ت   ≥◊ �لذي   Qلدما�  ºحج عن  �’Bن  حتى   Iرaملتو� �ملعطيات  على  وبناء 

 :Òبتدم âل قامÓاإن قو�ت �’حتa ،´قت�صادية يف �ل≥طا’�

.k’3,624 • منز 

 .k�14 • م�صجد 

 16 • مدQ�صة، و�÷امعة �’إ�صÓمية، وبع†ص �ملوD�ص�صات �لتعليمية �’أخرى.

 • ع�رش�ت �مل≥ر�ت �’أمنية. 

 • جممع �لوQ�R�ت �لذي ي†صºّ وQ�Rتي �ملالية، و�’أ�ص¨ال �لعامة، و�لذي ّ” “ويل¬ من 

قÑل �ل�صلطة �لوطنية ب≥رVص قيمت¬ 25 مليون دو’Q من �لÑنك �لع≥اQي �مل�رشي 

�لعربي.

 .IQ�R15 • و 

 .Iصمال وجنوب قطا´ غز� Úب Úرشين �لر�بط�÷� • 

 • �لعديد من �ل�صو�Q´، و�صÑكات �مليا√، و�لكهرباء، و�’ت�صا’ت. 
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وبات �ملو�طنون يف قطا´ غزI يعانون من �أRمة �صكنية خان≥ة، �إ¤ �أن يتºّ �إعادI بناء 

وترميº ما ّ” تدمÒ√ من بيوت حتى �’Bن، و�لتي –تاê �إ¤ 400 مليون دو’Q. وقدQت 

بع†ص �÷هات �أن ما يزيد عن 13 �أل∞ �صî�ص (�ألفي �أ�رشI) �رشدو� من مناRلهº خÓل 

�ل≥�ص∞ �’إ�رش�Fيلي. بينما يëتاê ترميº و�إعادI بناء �ملد�Q�ص و�ملوD�ص�صات �لتعليمية �إ¤ 

150 مليون دو’Q، و�لوQ�R�ت و�ملجمعات �◊كومية و�مل≥ر�ت �’أمنية �إ¤ 200 مليون 

دو’Q، ومãلها للÑنى �لتëتية. a†صkÓ عن �أن �إR�لة �لردΩ �لناجº عن �لتدمÒ يف �’أ�صÑو´ 

.
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Q’اجة �إ¤ 200 مليون دوëب Iيلي ل≥طا´ غزF�أول من �ل≥�ص∞ �’إ�رش’�
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á“ÉN

�لهاFلة يف قطا´ غزI، و‡اQ�صة �لكيان  �لت≥رير حجº �ملعاناI �’إن�صانية  ي¶هر هذ� 

�إن �لكيان  �ل�صهيوÊ لعملية خن≤ وقتل بطيء لنëو مليون ون�ص∞ مليون aل�صطيني. 

 √QاÑا√ �ل�صكان باعتŒ ة �لتز�مات¬ �ل≥انونية �لدوليةaاc §Fص �◊اVيلي ي†رشب بعرF�إ�رش’�

 ،Iيع قطا´ غزcهاب و�لتجويع بهد± �إذ’ل وترQص عمليات �’إ�Qل، وياÓحت� Iقو

وfiاولة aرVص �رشوط¬ �ل�صيا�صية على �ل≥وI �لوطنية.

ل≥د Xهر من هذ√ �لدQ��صة �أن �تفاقية �ملعابر �لتي وقعتها �ل�صلطة �لفل�صطينية مع �لكيان 

�ل�صهيوÊ يف ت�رشين �لãاÊ/ نوaمÈ 2005، قد ��صتîدمâ ب�صكل متع�ص∞ و�إجر�مي 

يë�صل  �أن   Öويج �’تفاقية،  هذ√  يف  �لن¶ر   Iإعاد�  Öيج و�أن¬   ;ÚيليF�إ�رش’� قÑل  من 

 íتaيلي، وF�ل �’إ�رشÓإنهاء �’حت� IQرشوV صامل على� Êل�صطيني وعربي و�إن�صاa ´إجما�

�◊دود خ�صو�صاk مع �÷انÖ �مل�رشي، و�أن تمُد�Q �◊دود و�ملعابر بÚ قطا´ غزI وم�رش 

ب≥ر�a Qل�صطيني - م�رشي.

�إن جوهر معاناI قطا´ غزI نابعة من �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي وجر�Fم¬، و�أهل قطا´ 

R�ل هذ� �’حتÓل  ما  �إذ�   íناج �قت�صاد   IQ�و�لكفاء�ت ’إد تن≥�صهÈÿ� º�ت   ’ Iغز

�لÑ¨ي†ص.
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