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لسطيني لحقوق اإلنسان شـبكة عالقـات واسـعة مـع منظمـات حقـوق اإلنـسان وغيرهـا مـن          وتربط المرآز الف 
لحقـوق اإلنـسان،    وعربيـة    منظمات دولية    أربعوهو عضو في    .  ة أنحاء العالم  منظمات المجتمع المدني في آاف    

  :لها حضورها وفاعليتها على الساحة الدولية، وهي آل من
  

  لجنة الحقوقيين الدولية) 1(
لية غير حكومية مقرها جنيف في سويسرا، تكرس جهودها لتعزيز ومراقبة مبدأ سـيادة القـانون                منظمة دو 
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  . منظمة في جميع أنحاء العالم89في عضويتها 
  
  
  الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان) 3(

شـبكة مـن منظمـات حقـوق اإلنـسان واألفـراد مــن الـشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا واالتحـاد األوروبــي،            
وتهدف الشبكة إلى المساهمة فـي حمايـة مبـادئ حقـوق اإلنـسان بموجـب                .  1997 العام   تأسست في 

  .1995إعالن برشلونة في العام 
  

  
  )أيالك(مجموعة المساعدة القانونية الدولية ) 4(

وتضم في عـضويتها أآثـر    .  واحدة من أهم األجسام القانونية الدولية، وتعنى بالتدريب القضائي والقانوني         
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 .مجلس نقابة المحامين إلنجلترا وويلز
  
  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان) 5(

 آمنظمــة غيــر حكوميــة تهــدف إلــى العمــل علــى احتــرام وتعزيــز حقــوق اإلنــسان   1983تأســست عــام 
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  مقدمة

ا في      يعرض هذا التقرير أثر سياسة الحصار الشامل، والذي ما تزال تفرضه سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، على قطاع غزة، بم
رة من               ى    25/12/2008ذلك حالة معابر قطاع غزة، خالل الفت ي             10/3/2009 وحت دوان الحرب دايتها الع ي شهدت ب رة الت ، وهي الفت

ر          1400 يومًا، وأدى إلى مقتل أآثر من        22زة، الذي استمر لمدة     اإلسرائيلي على قطاع غ    دنيين، وجرح أآث  فلسطيني، معظمهم من الم
ازل، المصانع، المؤسسات                      5300من   ة، المن  آخرين، فضًال عن تدمير المئات من الممتلكات واألعيان المدنية، بما فيها المرافق الحيوي

ة                 .  لطبية واإلنسانية التعليمية، المساجد، المزارع والمؤسسات ا     شامل لكاف م وال سبوقة من اإلغالق المحك ترافق العدوان مع حالة غير م
ة           ة،      .  المعابر الحدودية لمعابر القطاع، بما فيها المعابر المخصصة لحرآة األشخاص والمعابر التجاري ائج الوخيم ابع المرآز النت د ت وق

اعي، والمحظور          والتي ال تزال تخيم على األوضاع اإلنسانية للسكان     اب الجم د من إجراءات العق انون فرض المزي ذين يع المدنيين، ال
ام               ة لع ة جنيف الرابع ساني، وخاصة اتفاقي دولي اإلن ات الحرب،        1949بموجب القانون ال دنيين في أوق سكان الم ة ال ، والخاصة بحماي

وات        ويحرمون من آافة اإلمدادات ورساالت األدوية واألغذية والمواد األولية الال          ة للق ة الحربي ه اآلل ا دمرت زمة إلعادة بناء وإصالح م
  .  1المحتلة

ة لقطاع                           ابر الحدودي ة المع ة آاف سهيالت خاصة بحرآ ويفند التقرير المزاعم التي روجتها، وال تزال، السلطات الحربية المحتلة حول ت
اً  76غزة، وذلك خالل آامل الفترة التي يغطيها، والبالغة          اول ال  .   يوم سانية، خاصة في ظل             ويتن دهور األوضاع اإلن ر استمرار ت تقري

شآت                      ة المن رميم آاف اء وت فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء واإلنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، إلعادة بن
ى القطاع                   ي عل دوان الحرب ي خالل الع ا   .  واألعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئ دنيون        وم زال سكان القطاع الم ي

ا أو   ادة بنائه ي إع دء ف ازلهم، وينتظرون الب دمير من د ت أوى بع دون م اتوا ب ذين ب سكان ال ن ال شديد، خاصة اآلالف م اء ال دون العن يكاب
ات، وخاصة               .  ترميمها ود والمحروق دادات القطاع من الوق ي إلم  غاز  ويتزامن صدور التقرير مع أزمة خانقة جراء التوقف شبه الكل

  .الطهي، الذي تعتمد عليه آافة األسر في إعداد الطعام، ومعظم المخابز التي توفر الخبز للسكان

ة                  ه آاف ذ في حين وتستمر معاناة السكان المدنيون، بعد أن قاسوا ظروفًا إنسانية خطيرة خالل فترة العدوان الحربي على القطاع، حيث نف
ى معظم مدن ومخيمات القطاع، حيث عاش        .  شكل تاممخزون الدقيق والقمح من مطاحن قطاع غزة ب    وآان الظالم الدامس قد خيم عل

ر من          اء ألآث اقي سكانه من انقطاع الكهرب  ساعة  16أآثر من نصف سكانه بدون تيار آهربائي لمدة أسبوعين متواصلين، فيما عانى ب
زم لتشغيلها، واستهداف العمليات الحربية لمحوالت وشبكات   يوميًا، وذلك جراء وقف إمداد محطة توليد الكهرباء بالوقود الصناعي الال          

ك  .  الكهرباء، وسط عدم مقدرة الطواقم الفنية على الوصول إلصالح األعطال أو بسبب عدم توفر قطع الغيار الالزمة لإلصالح   أدى ذل
  .  ولعدة أياملحرمان مئات اآلالف من السكان من الحصول على المياه، بما فيها المياه المخصصة للشرب، 

ة، وخاصة من لحوم                    اتهم الغذائي ر في احتياج نقص الخطي دنيين جراء ال ويتناول التقرير، أخيرًا، تدهور األوضاع المعيشية للسكان الم
وفرة                           ات المحدودة المت ى شراء الكمي ة سكانه عل درة غالبي ى مق ر عل زداد  .  األبقار والدجاج، حيث سجلت أسعارها ارتفاعًا مهوًال أث وت

سبة                            ح ى ن سكان إل ين ال ة ب ر والبطال اع حدة الفق ًا في قطاع غزة مع ارتف و % 80قوق السكان المدنيون االقتصادية واالجتماعية  تفاقم
ة،                     % 60 صادية اإلنتاجي على التوالي، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق االقت

ق  ا المراف ا فيه ك   بم دمير المنهجي لتل سبب الت ة، وب صادرات الغزي واردات وال اجم عن حظر ال ة، والن ة والخدمي صناعية والزراعي ال
     :وفيما يلي ملخص التقرير خالل تلك الفترة.  المرافق خالل العدوان على القطاع

                                                            

ا القطاع جراء إغال               - 1 ي تعرض له ى قطاع غزة، أنظر          لمزيد من التفاصيل حول األزمة  اإلنسانية الت شامل عل دوان ال رة الع ابر خالل فت ر حول  : ق المع : تقری
ي     ،  2009ر   يناي 03 صدر بتاريخ ،  المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان   ،  األزمة اإلنسانية تتفاقم مع استمرار العدوان على قطاع غزة         ع االلكترون ى الموق موجود عل

 .www.pchrgaza.org: للمرآز
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ق الشامل على آافة معابر القطاع      استمرت السلطات الحربية المحتلة، وعلى عكس مزاعمها باتخاذها تسهيالت، في فرض اإلغال            •
ا                           سكان وفي أضيق نطاق، بم ضروریة لل ة االحتياجات ال ة وآاف ة واألدوی الحدودیة، وعرقلت وصول معظم اإلمدادات من األغذی
ى                     ائهم عل فيها تلك التي وصلت من العدید من الدول والمنظمات اإلنسانية آإعانات عاجلة للمنكوبين من سكان القطاع من أجل بق

 .قيد الحياة
د المسلح والحصمة،                          • واد األسمنت، قضبان الحدی اء، وخاصة م وال تزال تحظر تورید احتياجات القطاع الضروریة من مواد البن

ة                   .  وألآثر من عامين   ة المختلف شآتهم المدني ازلهم ومن وتتفاقم معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة إلعادة بناء وترميم من
ى          .  ات المحتلة خالل عدوانها على القطاع     التي دمرتها القو   آما استمرت في فرض حظر تام على خروج آافة الصادرات الغزیة إل

 .الخارج، باستثناء تصدیر شاحنة زهور واحدة فقط على مدار آامل الفترة
ه ا     1,5وبات الهم األساسي لنحو    • ى من احتياجات ى الحد األدن ذاء     مليون فلسطيني من سكان القطاع الحصول عل ألساسية من الغ

ة       دانها لكاف ا وفق دمير منازله راء ت أوى ج ال م ي أصبحت ب ر الت ائالت واألس ية آلالف الع ات األساس وفير االحتياج دواء، وت وال
 .ممتلكاتها

ر، حيث أغلقت سلطات االحتالل الحربي                     • ا التقری رة التي یغطيه ًا معظم الفت ة تمام وظلت آافة المعابر التجاریة لقطاع غزة مغلق
رم     . یومًا23 یوما إغالقا آليا، فيما سمحت بفتحه جزئيًا، ولساعات محدودة لمدة    53لمدة  ) آارني(معبر المنطار  ر آ  وأغلق معب

دة         19لمدة  ) آيرم شالوم (أبو سالم  دًا من المساعدات           57 یومًا بشكل تام، وفتح جزئيًا لم ات محدودة ج د آمي ًا إلدخال وتوری  یوم
رة            وظل معبر صو    .اإلنسانية ام الفت ة أی ًا طيل ًا تمام اء للقطاع مغلق واد البن د م ر ناحال    .  فا، الذي آان مخصصًا لتوری وأغلق معب

اً             سوالر آلي زین وال ادتي البن د م ام توری ر أم ا التقری ا  .  عوز، المخصص لتورید الوقود والمحروقات،  طيلة الفترة التي یغطيه آم
دة          ر لم ة المعب ًا    38أغلقت السلطات المحتل اء                  یوم شغيل محطة آهرب صناعي المخصص لت ود ال ام، وحظرت دخول الوق شكل ت ب

 .   یومًا خالل نفس الفترة49وحظرت إدخال غاز الطهي بشكل آلي، ولمدة .  غزة
وآانت السلطات الحربية المحتلة قد أوقفت إمداد القطاع باحتياجاته من الوقود والمحروقات، عبر معبر ناحل عوز، بشكل تام منذ  •

ات                   .  10/12/2008 ة الكمي سوالر، خاصة في ظل محدودی زین وال ادتي البن ه من م وبات القطاع یعاني نقصًا آبيرًا في احتياجات
 .  الواردة عبر األنفاق من مصر، والتي ما تزال تتعرض إلى عمليات قصف متواصل، وبشكل شبه یومي

.   یومًا من أیام الفترة فقط27از الطهي، وبشكل جزئي خالل     ولم تسمح السلطات الحربية المحتلة إال بتورید آميات محدودة من غ           •
 .  من احتياجاته اليومية% 11,6 طن من الغاز فقط، أي ما یمثل 3100وقلصت الكميات الواردة بنحو 

د                         • ات توری سكان، في أوق ات ال ك المحطات تجمع طوابير من مئ ا شهدت تل وظلت محطات توزیع الغاز مغلقة األبواب غالبًا، فيم
ذ عدة أشهر              دیهم من زال نحو   .  الكميات المحدودة، على أبوابها للحصول على الغاز الذي ال یتوفر ل  أسطوانة غاز   90000وال ت

وتأثرت العدید من المرافق، التي تعتمد على استخدام غاز الطهي،  .  فارغة مكدسة في مخازن محطات التوزیع في انتظار تعبئتها 
 . الصيد مزارع تربية الدواجن ما أثر على أنشطتها المختلفةآالمصانع وورش الحدادة ومراآب

صناعي        • ود ال اذ مخزون الوق  وخالل   .وخالل فترة العدوان توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة آليًا عن العمل بسبب نف
سبة بلغت                577,400 یومًا لم یصلها سوى      22 ط، وبن ومين فق ل من ی ا شغلها ألق ط، أي م رًا فق ات    % 7,5  لت الي الكمي من إجم

 .الالزمة لتشغيل محطة التوليد طيلة الفترة المشار إليها
دة     73وأغلق معبر رفح الحدودي لمدة      • ًا لم تح جزئي ا ف ط،   3 یومًا في وجه المسافرین والقادمين من وإلى قطاع غزة، فيم ام فق  أی

ارهم في قطاع     مواطن فلسطيني من ا600مواطنًا، فيما تمكن نحو  1550غادر خاللها نحو     لعالقين في العریش من العودة إلى دی
 . غزة، ومعظم هؤالء من المرضى الذین أنهوا عالجهم في المستشفيات المصریة

 جریح، ممن     1200وسمح خالل فترة العدوان واألیام القليلة التي تلتها باجتياز معبر رفح والمرور الى األراضي المصریة لنحو                   •
ى ة إل اأصيبوا بإصابات بالغ ارج لتلقي العالج فيه شفيات المصریة والخ ا سمح لنحو .  المست وفر 200آم م یت ریض، ممن ل  م

ر للعالج            ر المعب ود         .  إمكانيات عالجهم في مشافي القطاع، بالسفر عب ل سمح لعشرات الوف اء،    750نحو   ( وفي المقاب  من األطب
ذین   36 مواطنًا، من بينهم  1200نحو  وعاد  .  بدخول القطاع ) الصحفيين والعاملين في المنظمات اإلنسانية      جثمانًا من الجرحى ال

ى                    القين في األراضي المصریة، إل توفوا خالل عالجهم في المستشفيات، العدید من الجرحى، المرضى والمواطنين الذین آانوا ع
 .بيوتهم في قطاع غزة
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راغبين بالت     ) إیریز(واستمر إغالق معبر بيت حانون     • ة     في وجه سكان القطاع ال ضفة الغربي ى ال وجه إل

 .أو إسرائيل للتجارة، للزیارات الدینية أو العائلية بشكل تام طيلة أیام الفترة التي یغطيها التقریر/ و
وفرضت السلطات الحربية المحتلة حظرًا على دخول آافة البعثات الدبلوماسية، وفود المنظمات اإلنسانية الدولية ورجال اإلعالم                  •

    .واضطرت العشرات من الوفود إلى السفر إلى مصر لدخول القطاع عبر معبر رفح الحدودي.   العدوانوالصحافة طيلة فترة
دة      / ومنعت السلطات المحتلة دخول مرضى القطاع إلى المستشفيات في الضفة الغربية و            • ًا   30أو المستشفيات اإلسرائيلية لم  یوم

ر، حيث           وشهدت الفترة التي یغطيها التقریر انخفاضاً     .  متواصلة ر المعب سفر عب م بال  حادًا في عدد مرضى القطاع الذین سمح له
عن معدل من سمح لهم  % 65 حاالت یوميًا فقط، وهي أقل بنسبة        5 مریضًا فقط، أي بمعدل      370سمحت السلطات المحتلة بسفر     

ام    % 75، وأقل بنسبة 2008بالسفر للعالج خالل العام   دل للع سبة   2007عن نفس المع ل بن ام     % 90، وأق دل للع عن نفس المع
2006   . 

وفي   • ر ت ا التقری ي یغطيه رة الت تمرار الحصار وإغالق   5وخالل الفت سبب اس اع ب ن مرضى القط الن، م نهم طف ن بي  مرضى، م
سبب                .المعابر  ویرتفع بذلك عدد وفيات مرضى القطاع الذین قضوا، بسبب منعهم من السفر للعالج، أو بسبب عرقلة سفرهم أو ب

 . طفًال12 امرأة و 17 مریضًا، من بينهم 55ویة في مشافي القطاع، إلى نقص األد
 . على التوالي22واستمر حرمان معتقلي القطاع من حقهم في تلقي الزیارات من ذویهم، وللشهر الـ  •
اتهم اليوم                 • ة الحتياج درتها،       ویعاني السكان المدنيون في القطاع من االرتفاع المهول في أسعار السلع والمواد الالزم رًا لن ة، نظ ي

 .وحاجة السكان لها، فقد ارتفع سعر الكيلو جرام الواحد من الدجاج واللحم البقري إلى ثالثة أضعاف السعر الحقيقي
دوان                     • رة الع زداد    .واستمر نفاذ آافة مواد البناء من األسواق، برغم الحاجة الماسة آلالف العائالت التي دمرت بيوتها خالل فت  وت

ر نحو             المعاناة بسب  سبة    %80ب عدم قدرتهم على تغطية تكاليفها المالية، وسط مجتمع بلغت فيه مستویات الفق ه ن ، وارتفعت في
ة،                           %60البطالة إلى نحو      ة والخدمي صناعية والزراعي ا المرافق ال ا فيه ة، بم صادیة اإلنتاجي ة المرافق االقت ، في ظل تعطل آاف

 .درات الغزیة، والناجم عن إغالق معابر القطاع الحدودیة آافةبسبب التوقف التام لحرآة آافة الواردات والصا
اء،                    • سبب استمرار حظر    وما تزال شرآة توزیع الكهرباء في قطاع غزة تعاني من عدم قدرتها على تأهيل وصيانة شبكة الكهرب ب

اقم مشكل   .  سلطات االحتالل تورید المعدات وقطاع الغيار الالزمة لذلك منذ نحو عامين          زداد تف سبب     وی شبكة ب ل وصيانة ال ة تأهي
زال نحو   .الدمار الكبير الذي تعرضت له محوالت وأعمدة الكهرباء خالل العدوان          من سكان القطاع محرومين من      % 10  وما ی

 .توصيل الكهرباء إلى مناطقهم جراء ذلك، حيث یحرمون من الخدمات األخرى المرتبطة بها آالمياه
ار      ویعاني قطاع المياه والصرف الصحي     • ل آب ة إلصالح وتأهي ار الالزم عجزًا آبيرًا بسبب استمرار منع تورید المعدات وقطع الغي

ویتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات آبيرة تتعلق بإصالح األضرار          .  المياه، الشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي       
اه، حيث                  دوان اإلسرائيلي في قطاع المي ي، و           3دمرت   الجسيمة التي نجمت عن الع شكل آل اه ب ار للمي شكل       10 آب ار دمرت ب  آب

ة                  .  جزئي في شمال القطاع    وات المحتل اح الق اطق التي تعرضت الجتي آما تضررت البنية األساسية لشبكات المياه في معظم المن
ة                وب غربي مدین ين جن شيخ عجل ة ال د  .  غزة البریة، ولحقت أضرار بالغة بأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، في منطق وق

 . مالیين دوالر6بلغت إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان بلغت 
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د من                    ر، والتي تمت ا التقری رة التي یغطيه  25/12/2008وفيما یلي أبرز التطورات التي شهدتها المعابر الحدودیة للقطاع، خالل الفت
   :10/3/2009وحتى 

  معبر رفح البري •

ام  3 يومًا بشكل آلي، فيما فتح جزئيًا لمدة         73المعبر، خالل الفترة التي يغطيها التقرير، لمدة        أغلق   ر          .   أي ام إغالق المعب ع عدد أي وارتف
ى        12/6/2007بشكل تام، ومنذ     اً  607 وحتى نهاية هذه الفترة، إل ي                  . يوم دوان الحرب رة الع سلطات المصرية، خالل فت د سمحت ال  وق

ى                          اإلسرائيلي الشامل  رافقيهم، إل دوان، وعدد من المرضى وم ذين أصيبوا خالل الع سطينيين، ال  على قطاع غزة، بمرور الجرحى الفل
يهم العالج                 د تلق دخول              .مستشفيات مصر والخارج لتلقى العالج فيها، أو العودة إلى القطاع بع سياسيين ب ادة ال دد من الق ا سمحت لع  آم

سطينيةاألراضي المصرية لحضور اجتماعات المصال ات .  حة الفل ة وأعضاء منظم ود طبي ا وف ة، معظمه ود أجنبي دة وف وسمحت لع
  :وفيما يلي عرضًا لذلك.  إنسانية ومندوبي وسائل اإلعالم بدخول القطاع

 :حرآة المعبر خالل فترة العدوان

 :الجرحى و المرضى .1

ا، بن ي تلته ة الت ام القليل دوان واألي رة الع سلطات المصرية، خالل فت ل نحو سمحت ال ى 1200ق ة إل ًا ممن أصيبوا بجراح بالغ  جريح
ة سمح بمرور نحو     .  المستشفيات المصرية لتلقي العالج فيها    ة      200وفي أيام الحق انون أمراضا مستعصية ومزمن ضًا، ممن يع  ، مري

شفيات المصرية                 م في المست  الجرحى والمرضى     وسمح لهؤالء   .  بالدخول إلى األراضي المصرية، لتلقي العالج، أو لمواصلة عالجه
باصطحاب مرافق واحد من أفراد العائلة، لتقديم العون والمساعدة، خاصة أن معظم هؤالء الجرحى و المرضى يعانون من إصابات و       

دوان اإلسرائيلي          5000تزامن ذلك مع إصابة أآثر من       .  أمراض حرجة، وال يقوون على الحرآة       فلسطيني من سكان القطاع جراء الع
ستلزمات                   الشامل، واآ  ة والم را في األدوي صًا خطي اني نق ى، وفي وقت آانت تع ات الجرحى والقتل شفيات القطاع بمئ تظاظ جميع مست

ة        وادر الطبي انون             .  الطبية، فضًال عن نقص الك ر بيت ح ابر القطاع، وخصوصا معب ة مع ك مع  إغالق آاف زامن ذل ا ت رز " آم ، "اي
  . إسرائيل لتلقى العالج، أو لمواصلة العالج من األمراض التي آانوا يعانون منهاوحرمان الجرحى و المرضى الفلسطينيين من دخول

 الوفود العربية واألجنبية .2

ديم العون والمساعدة                   ى القطاع لتق دخول إل م من العرب بال ة، معظمه ود أجنبي دة وف دوان لع رة الع سمحت السلطات المصرية خالل فت
ى القطاع          750لـنحو  وقد سمح خالل تلك الفترة      .  ألهالي القطاع  دخول إل .   من األطباء والصحفيين والعاملين في المنظمات اإلنسانية بال

دد         ذا الع وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الجرحى بصورة لم يسبق لها مثيل، وبحجم فاق قدرة الطواقم الطبية الفلسطينية على التعامل مع ه
ى القطاع                  الكبير، بما في ذلك اإلصابات الحرجة والناجمة عن است         دة خالل عدوانها عل ة أسلحة جدي ة المحتل وات الحربي ا  .  خدام الق آم

تهم سلطات االحتالل من دخول                    200سمح لنحو    د أن منع ى القطاع، بع شامل عل  صحفي بالدخول إلى القطاع لتغطية أخبار العدوان ال
  ).إيريز(القطاع عبر معبر بيت حانون
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 طاع  نقل جثامين الضحایا من الجرحى إلى الق .3

رة                        م ممن أصيبوا بجراح خطي شفياتها، ه وتزامنت  .  آان معظم الجرحى الذين نقلوا إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العالج في مست
ات                  ك الحاالت بواسطة عرب ل تل ة في مث ة الالزم زات الطبي عملية نقلهم إلى هذه مستشفيات الخارج ظروفًا قاسية، بسبب نقص التجهي

شفيات        وقد  .  إسعاف مجهزة  ة الخطورة          المصرية وهي   وصلت معظم هذه الحاالت إلى المست وفي     .   في أوضاع صحية بالغ د ت  36وق
شفيات     ادتهم        .  جريحًا من بينهم، رغم الرعاية الصحية التي قدمت لهم في هذه المست م وإع ات نقله سلطات المصرية ترتيب د أجرت ال وق

  .إلى بيوتهم في قطاع غزة، عبر معبر رفح البري

 رحى الذین تلقوا عالجهم في الخارج، و العالقين في الجانب المصري الج .4

ل الجرحى                           ط لنق اه واحد فق ى القطاع، في اتج ي عل دوان الحرب ر، خالل األسبوع األول من الع سمحت السلطات المصرية بفتح المعب
سطينيين في الجانب ا        .  الفلسطينيين الذين أصيبوا بجراح بالغة     القين الفل سمح للع م ي انوا       ول ذين آ م من المرضى، ال لمصري، ومعظمه

ودة        .  يعيشون ظروفا صعبة للغاية لقلقهم على عوائلهم بالعودة إلى القطاع          ر وسمحت بع سلطات المصرية المعب وبعد عدة أيام فتحت ال
وتهم في القطاع                      ى بي شفيات المصرية، إل م في المست ا سمحت بع     .  مرضى القطاع، والذين آانوا قد أنهوا عالجه ودة العشرات من     آم

ى القطاع                العودة إل ات          .  المواطنين الفلسطينيين الذين آانوا في األراضي المصرية قبل بداية العدوان ب الي لهؤالء الفئ دد اإلجم غ الع وبل
  . مواطن من سكان القطاع1200نحو 

 مغادرة األجانب والوفود األجنبية، حاملي الجنسيات األجنبية .5

ء الوفود الدولية وحاملي الجنسيات األجنبية، والذين آانوا قد دخلوا إلى القطاع خالل فترة العدوان،               وسمحت السلطات المصرية ألعضا   
ات نحو            .  بالخروج من القطاع عبر معبر رفح البري، بعد أن أنهوا مهامهم في القطاع              1700وبلغ عدد من غادروا القطاع من هذه الفئ

ل                .  نسانية والصحافيين شخص، معظمهم من األطباء، ممثلي المنظمات اإل       د غادر قطاع غزة قب ود ق  5وآان عدد من أعضاء هذه الوف
  .، وقبل أن ينهوا مهامهم، وذلك خشية عدم تمكنهم من مغادرة القطاع بسبب تشديد إغالق معبر رفح البري2009فبراير 

 إعالن فتح المعبر لثالثة أیام جزئياًً .6

دة        أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح الب        ي، ولم شكل جزئ سفر                   3ري ب واطنين من ال ات الم سماح لمئ ك من أجل ال ام، وذل  أي
  : وآانت حرآة المعبر آما يلي.  خارج القطاع أو العودة إليه

ة  748، فتحت السلطات المصرية المعبر، وتمكن   22/2/2009بتاريخ   •  مواطنًا معظمهم من طلبة القطاع الدارسين في الخارج، حمل
نهم   531وقد سمح بمرور .  ارج والمرضى ومرافقيهم من الوصول إلى الجانب المصري من المعبر      اإلقامات في الخ    شخصًا من بي

د    ا أعي صرية، فيم ى األراضي الم نهم 217إل رًا م ًا آخ اع    .   مواطن ى القط اد إل وم ع س الي الل نف القين،  266وخ ن الع ًا م  مواطن
التحقيق في        :  ول أعضاء لجنتين من الجامعة العربية     آما سمحت السلطات المصرية بدخ    .  والمرضى، ومرافقيهم  ة ب ى والمكلف األول

ألَّف من               ة، و               4جرائم الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة، وتت ة العربي ة للجامع ة العام انونيين     6 أعضاء من مكتب األمان راء ق  خب
وَّن           والثانية، والمكلفة بت  .  دوليين، ويرافقها مدير المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان       دوان، وتتك اجم عن الع قييم األضرار والدمار الن

 .من أعضاء من منظَّمات العمل العربي المشترك والخبراء الدوليين
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ر، وتمكن           23/2/2009وبتاريخ   • سلطات المصرية المعب ات من           1002، فتحت ال ًا من نفس الفئ  مواطن
ر  ن المعب ب المصري م ى الجان سفر .  الوصول إل مح ب د س صًا590وق ى األراضي   شخ نهم إل ن بي  م

القين، والمرضى،   160وخالل نفس اليوم عاد إلى القطاع    .   مواطنًا آخرًا منهم إلى القطاع     412المصرية، فيما أعيد      مواطنًا من الع
 .ومرافقيهم، آما سمحت السلطات المصرية بدخول أعضاء وفد برلماني أوروبي إلى القطاع

ى الجانب المصري      751صرية المعبر، وتمكن  ، فتحت السلطات الم   24/2/2009وبتاريخ   •  مواطنًا من نفس الفئات من الوصول إل
وخالل  .   مواطنًا آخرًا منهم إلى القطاع     319 شخصًا من بينهم إلى األراضي المصرية، فيما أعيد          432وقد سمح بسفر    .  من المعبر 

رافقي     165نفس اليوم عاد إلى القطاع       د         مواطنًا من العالقين، والمرضى، وم دخول أعضاء وف سلطات المصرية ب ا سمحت ال هم، آم
 . أشخاص3من حرآة حماس مكونًا من 

ديهم إقامات وتأشيرات                3000وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة أنها سجلن أآثر من             شخص من سكان القطاع، وخاصة ممن ل
 . مريضًا يحتاجون للعالج في الخارج600سفر للخارج، ومن بينهم 

 )ایریز(انون معبر بيت ح •

ات    ا فئ ا فيه ر، بم از المعب ا باجتي سمح له ان ي ي آ ات الت ة الفئ ل، شملت حرآ ا مثي سبق له م ي ديدة، ل ودًا ش ر قي ا التقري ي يغطيه رة الت شهدت الفت
ي        سر اللنب ر ج سافرين عب سانية، والم ة اإلن ات الدولي ي المنظم املين ف صحافيين، والع ى، وال تالل   .  المرض لطات االح ت س د أغلق ي وق الحرب

دة                 ًا لم ا تام ات إغالق ذه الفئ دة      29اإلسرائيلي المعبر خالل العدوان الشامل على قطاع غزة في وجه ه ه لم ا إغالق ًا، من بينه شكل   26 يوم ًا ب  يوم
 .تدنيةوأعادت فتحه لهذه الفئات، وبشكل محدود للغاية، فيما قلصت عدد المرضى الذين سمحت لهم باجتياز المعبر إلى معدالت م.  متواصل

  :وآانت أبرز التطورات الخاصة بالمعبر خالل الفترة التي یغطيها التقریر آما یلي

ه في      .  يوماً 76أغلقت سلطات االحتالل المعبر أمام حرآة وتنقل سكان القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة                 • فيما أغلقت
عثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات اإلنسانية الدولية وبعض المرضى    أعضاء الب ( وجه الفئات المحدودة التي تسمح بمرورها       

ا     29، لمدة   )من ذوي الحاالت الخطيرة    ا استمرت سلطات االحتالل     .  أيام خالل الفترة المشار إليه ر في وجه       آم  في إغالق المعب
وم               تجار القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، وآانت سلطات االحتالل تسمح ل            دلهم الي دًا من التجار ال يتجاوز مع عدد محدود ج

 .  شهور4 تجار يوميًا باجتياز المعبر قبل نحو 10
دة               • ا، لم ا تام ر، إغالق ي اإلسرائيلي المعب ى قطاع غزة، أغلقت سلطات االحتالل الحرب شامل عل دوان ال رة الع ًا 26وخالل فت  يوم

املين ف          .  متواصلة ل األجانب والع ة وتنق ة في المجاالت            وتوقفت حرآ ة، العامل ة، المنظمات       ي المنظمات الدولي سانية، اإلغاث اإلن
ام         التنموية بشكل  شلل ت شاطاتها ب املين في            .   تام، وأصيبت ن ل الصحفيين الع رة، تنق ا منعت سلطات االحتالل، خالل نفس الفت آم

 .  وسائل اإلعالم الدولية، وحرمتهم من دخول القطاع لتغطية العدوان الشامل
شفيات اإلسرائيلية و                             و • ى المست ر، للوصول إل از المعب رة، من اجتي انون من أمراضًا خطي ذين يع سطينيين ال أو / حرم المرضى الفل

 مريضًا فقط بالسفر عبر المعبر      22  ولم تسمح سوى لـ       .القدسالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة          
 .  يومًا متواصلة19قت المعبر إغالقا آليًا، ومنعت أي حالة مرضية من اجتياز المعبر لمدة في بداية العدوان، ثم أغل

املين                       • ية، الع ات الدبلوماس وفي فترة ما بعد العدوان على قطاع غزة، فرضت السلطات المحتلة قيودًا على حرآة وتنقل أعضاء البعث
صحافيين  في المنظمات اإلنسانية الدولية والمرضى من ذوي الحاالت ا        رة، وال ساعات         .لخطي ل هؤالء ل ك مع تعطي د ترافق ذل  وق

 .  طويلة على المعبر، في ظل إجراءات مرور معقدة وغير واضحة، ووسط إجراءات أمنية وأعمال تفتيش دقيقة
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  2أوضاع المرضى

شف              ى المست ام مرور مرضى القطاع المحولين إل يات أغلقت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي المعبر أم
ًا متواصلة  19 يومًا، من بينها مدة 30أو الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة   / اإلسرائيلية و  ر       .   يوم ا المعب ي فتحت فيه ام الت وخالل األي

ى                    370جزئيا، سمحت لـ     ه سلطات االحتالل إل سمح ب ي آانت ت ومي الت دل الي  مريضًا فقط باجتياز المعبر، وهو ما يعني انخفاض المع
ام   % 65الت يوميًا، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى       حا 5نحو   دل   % 75، و 2008عن المعدل الذي آانت سمحت به خالل الع عن المع

  .  2006عن نفس المعدل خالل العام % 90، و2007الذي سمحت به في العام 

  وفيات ناتجة عن الحصار وإغالق المعابر

نحهم         ارتفعت عدد حاالت الوفاة بين مرضى القطاع ممن آانوا ب        سبب رفض م ك ب شفيات القطاع، وذل حاجة إلى العالج في خارج مست
يدة و  17 حالة مرضية، من بينهم 55تصاريح مرور، أو عرقلة إجراءات عبورهم، أو نقص األدوية، إلى    اة     12 س د وف ك بع ل، وذل  طف

 :ووثق المرآز الحاالت المذآورة، وآانت آما يلي.   رجال وطفالن3 مرضى، هم 5

 عامًا، من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، جراء      53، توفي المريض منصور سعيد إبراهيم القريناوي،        18/2/2008بتاريخ   .1
وفى، لباحث   43وقد أفادت فاطمة حسن القريناوي، .  نقص الدواء وعدم تمكنه من السفر إلى الخارج لتلقي العالج   عاما، زوجة المت

  :المرآز بما يلي

ـ   2006مرض التهاب الكبد الوبائي في شهر مایو بدأت معاناة زوجي من   "  ة مصر      3، وبعد اآتشاف مرضه ب ى جمهوری  شهور سافر إل
العربية على نفقته الخاصة، وفيها تلقى العالج عند أطباء أخصائيين، وقد تحسن وضعه الصحي، وعاد إلى بيته في قطاع غزة، وبعد نحو                      

اهرة       2008رى في سبتمبر   عامين، عاوده نفس المرض، فسافر إلى مصر مرة أخ         ى الق ود إل ى أن یع ى القطاع عل ، وتلقى العالج، وعاد إل
سبب           .  مرة أخرى خالل شهرین لمتابعة عالجه      ك ب تمكن من ذل م ی ه ل ر ان اهرة لمواصلة العالج غي وبعد نحو شهرین حاول السفر إلى الق

اًً     إغالق معبر رفح، وباءت معظم محاوالته المتكررة بالفشل، بسبب إغالق م           ا آلي ذ إغالق سفر     .  عبر رفح وقتئ ررة لل ه المتك اء محاوالت وأثن
ذین                دوان ال اهرة مع جرحى الع ى الق سفر إل إلى القاهرة قامت إسرائيل بشن عدوانها الشامل على قطاع غزة، وحاول زوجي المریض ال

شنجات واآلم       وخالل محاوالت زوجي ا  .  سمح لهم بمغادرة القطاع عبر معبر رفح لكنه لم یتمكن من ذلك      ة من ت رات طویل سفر عانى لفت ل
في الرأس بسبب نقص الدواء الالزم لعالج مرضه وتسكين آالمه، ومع اشتداد المرض عليه، وعدم قدرته على الوصول إلى األطباء الذین                    

ردي وضعه الصحي،     إلى مستشفى شهداء األقصى، في دیر البلح، وبسب        14/2/2009یتابعون حالته الصحية في القاهرة، نقل بتاریخ         ب ت
  .18/2/2009قرر األطباء بقاءه في المستشفى، إلى أن وافته المنية بتاریخ 

دهور                  32، توفي المريض شادي عبد الكريم حلس،        20/12/2008بتاريخ   .2 سبب ت ة غزة، ب شجاعية في مدين  عامًا، من سكان حي ال
للوصول إلى إسرائيل لمواصلة عالجه،  " ايريز" حانون حالته الصحية، وتأخير صدور تصريح يسمح له بالمرور عبر حاجز بيت            
  .وعدم تمكنه من المغادرة إلى مستشفيات الخارج بسبب إغالق معبر رفح

  

  

  

  

                                                            

ي اإلسرائيلي، أنظر                  2 دوان الحرب رة الع وات االحتالل        : لمزيد من المعلومات حول أوضاع المرضى في قطاع غزة خالل فت ران ق ين ني سطينية ب ة الفل الطواقم الطبي
  www.pchrgaza.org: ، موجود على الموقع االلكتروني للمرآز13/1/2009حقوق اإلنسان، ، المرآز الفلسطيني لومهمة نقل وإسعاف الجرحى والمرضى
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  : عامًا، وهو والد الضحية، بما يلي50وأفاد عبد الكريم سليمان حلس، 

رة خالل      اآتشف األطباء أن ابني شادي مصاب بمرض السرطان، ومنذ ذلك       4/3/2008بتاریخ  "  اني صعوبات آبي الحين آان یع
الرفض            .  رحلة عالجه رغم خطورة مرضه     ل ب ه قوب ر أن طلب ومنذ تشخيص مرضه قدمنا طلب تحویله للعالج داخل إسرائيل، غي

ى    .  من السلطات اإلسرائيلية ولعدة مرات   وبعد أن تدخلت مؤسسة حقوقية إسرائيلية ومكتب الصليب األحمر في غزة، حصلنا عل
وف    رد من  اریخ  .   جانب االرتباط الفلسطيني یفيدنا بالموافقة على منحه تصریح مرور للعالج في مستشفى إیخل  11/7/2008وبت

دة   الج لم ا للع ث خضع فيه الج، حي شفى للع ى المست ه إل ًا4توج اریخ .   شهور تقریب ه 11/11/2008وبت زة، وابلغ ى غ اد إل  ع
ة خالل أسبوعين       األطباء اإلسرائيليون المشرفون على عالجه بضر      م    .  ورة عودته للمستشفى إلآمال العالج والمراجع ه ل ر أن غي

صحية  ه ال دهورت حالت ة، وت رور للمراجع صریح م ى ت ن الحصول عل تمكن م رائيل  .  ی ول إس ن دخ ن م ية تمك اة قاس د معان وبع
اریخ  رة أخرى بت شفى م و3/12/2008والتوجه للمست ى أن یع ى غزة عل اد إل الج، وع ى الع ث تلق ة ، حي رة ثالث شفى م د للمست

ة    شفى                    .  لمواصلة العالج والمراجع ى مست ك إل ر ذل ه، حيث أدخل إث د أسبوع من عودت صحية بع ه ال دهورت حالت رة أخرى ت وم
شفى  رور للمست صریح م ه ت ى منح رائيلية عل سلطات اإلس ة ال ا ننتظر موافق زة، وآن ي غ شفاء ف صحية .  ال ه ال ادت حالت د ع وق

وفى ب د، وت ن جدی دهور م اریخ لتت ه  20/12/2008ت رائيل لمواصلة عالج ه إلس ى دخول رائيلية عل ة اإلس صلنا الموافق ل أن ت  قب
  ."وإنقاذ حياته

ه من               17، توفي الطفل حسن عبد الكريم حسين أبو طبق،          9/1/2009بتاريخ   .3 ا، شمال قطاع غزة، جراء منع  عامًا، من مخيم جبالي
وات                 ، والوصول لمستشف  "ايريز" اجتياز حاجز بيت حانون      نته ق ذي ش شامل ال دوان ال ى المقاصد في القدس لتلقي العالج، خالل الع

  .االحتالل الحربي اإلسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من حصوله على تحويلة للعالج فيها

  :وأفاد عبد الكریم حسين أبو طبق، وهو والد الفتى، بما یلي

سمبر    أدخل ابني إلى مستشفى الشفاء في مدینة غزة في شه           "  اجم عن             2008ر دی اء لمرض ن ر تشخيص األطب ى إث ك عل ، وذل
ه      .  مشاآل في أحد األوردة في الرأس، آان یسبب له حاالت تشنج           وقد نقل فيما بعد إلى مستشفى القدس في غزة، ومع تفاقم حالت

اء      .   شهور 3المرضية دخل في غيبوبة استمرت لنحو        ا اضطر األطب ه للعالج     ولم یطرأ على حالته أي تحسن، م ى طلب تحویل إل
سمبر                  .  في مستشفى بالخارج   وف في إسرائيل في أواخر شهر دی شفى ایخل ة للعالج في مست ى تحویل ، 2008وبعد حصوله عل

ز              ى تصریح،            .  تقدمنا بطلب لسلطات االحتالل، عبر االرتباط الفلسطيني، لتسمح له بالسفر عبر معبر إیری م نحصل عل ا ل ر أنن غي
ى قطاع غزة        وأبلغنا أن سلطات    ًا شامًال عل د فرضت إغالق وفي         .  االحتالل ق ى أن ت ي إل دهور الوضع الصحي البن د استمر ت وق

  .".9/1/2009بتاریخ 

ا، شمال           11/1/2009بتاريخ   .4 دة بيت الهي ان ونصف، من سكان بل ، توفي الطفل محمد شادي شعبان البحري، البالغ من العمر عام
سفر للعالج من مرض عدة             قطاع غزة، في مستشفى الشهيد عبد الع       ه من ال زيز الرنتيسي التخصصي لألطفال بغزة، جراء حرمان

  .أمراض خطيرة آان يعاني منها

 شهور، وادخل    5 عاما، فان ابنه محمد أصيب بالحمى الشوآية، وهو في عمر            26ووفقا إلفادة والد الطفل، شادي شعبان على البحري،         
  .م تقديم العالج له، غير أن تحسنًا لم يطرأ على وضعة الصحي، واستمرت تزداد سوءًافي حينها إلى مستشفى النصر لألطفال، وت

اريخ                  ر بيت         6/1/2009ومع تفاقم حالتة الصحية، تم تحويله للعالج في مستشفى داخل إسرائيل  بت سبب الحرب وإغالق معب ، ولكن ب
اريخ   لم يتمكن من السفر إلى المستشفى، وبقي يعاني من تده        " ايريز" حانون   وفي بت د في     11/1/2009ور مستمر إلى أن ت ، وهو يرق ـ

  .مستشفى األطفال التخصصي بغزة
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الم،       15/2/2009بتاريخ   .5 و س يظ أب د الحف دهور وضعه         39، توفي المواطن جمال عثمان عب ا، جراء ت يم جبالي ا، من سكان مخ  عام
  . الصحي، وحرمانه من السفر إلى الخارج لتلقي العالج

ام                     ووفقا لتحقيقا  ال في الع وفى، أصيب جم اتزم  "  بمرض في العظام        1987ت المرآز، ولما أفاد به زاهر أبو سالم، ابن خال المت روم
ه عدة مرات للعالج في الخارج، وتلقى               ومنذ ذلك الحين   .  ، نجم عنه تضخم في عضلة القلب، وعدم قدرته على المشي          "حاد م تحويل  ت

ة       وف داخل                .  العالج في مستشفيات إسرائيلية ومصرية وأردني شفى ايخل ى مست ه إل م تحويل ه الصحية، وت ًا ساءت حالت ام تقريب ذ ع ومن
ة والفح          4إسرائيل، ومكث فيها نحو     وف للمراجع شفى ايخل رة أخرى لمست ود م ى أن يع ى غزة، عل د إل وصات ومواصلة    شهور، وأعي

سلطات اإلسرائيلية                             .  العالج ه ال ذي قامت خالل ى قطاع غزة، وال شامل عل دوان ال وف مع الع وتزامن موعد الذهاب إلى مستشفى ايخل
سفر لمواصلة                         بإغالق آافة معابر قطاع غزة، ومنعت جميع الفئات، بمن فيهم المرضى من دخول إسرائيل، وجراء ذلك لم يتمكن من ال

د        8/2/2009وتوجه بتاريخ   .  طره إلى تقديم طلب تحويله للعالج في مستشفى مصري        عالجه، ما اض   ، إلى معبر رفح برفقة زوجته، بع
ى غزة،                           .  حصوله على تحويل عالجه     د إل ه، وأعي ه من دخول األراضي المصرية ومرافقت سلطات المصرية منعت زوجت ر أن ال غي

سفر دون م     ى ال ه عل دم مقدرت صحي وع عه ال وء وض سبب س قب اريخ    .  راف وفي بت دهور ت صحي بالت عه ال تمرار وض راء اس وج
15/2/2009. 

  الصحافيون والعاملون في المنظمات اإلنسانية الدولية

دة                  ى قطاع غزة لم ر        35حظرت السلطات الحربية المحتلة دخول الصحافيين ورجال اإلعالم إل ا التقري ي يغطيه رة الت ًا خالل الفت .   يوم
ى القطاع، لنحو       .  يوماً 32مات اإلنسانية الدولية إلى القطاع لمدة       ومنعت دخول مندوبي المنظ    وسمحت، وبعد انتهاء العدوان الحربي عل

دة، شملت              1000 صحفيًا و    500 ة معق ك إجراءات أمني ل ذل دخول القطاع، وتخل ة ب سانية الدولي  شخصًا من العاملين في المنظمات اإلن
 .ا من الدخول إلى القطاعإعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنو

  زیارة المعتقلين

ائهم       ارة أبن ن زي اع م اء القط ن أبن رائيلية م سجون اإلس ي ال ين ف ان ذوي المعتقل رائيلية حرم ي اإلس تالل الحرب لطات االح واصلت س
الي نحو        . على التوالي22المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وللشهر الـ     د منعت أه ل، موزعين   900 وآانت سلطات االحتالل ق  معتق

وم            ذ ي ائهم، من ارة أبن ذي          6/6/2007على جميع السجون اإلسرائيلية من زي رر، وال ر المب ذا اإلجراء غي ة أسباب له داء أي ، من دون إب
ات الحرب     1949يتعارض مع قواعد القانون الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام               .، والخاصة بحماية المدنيين في أوق

ر،             150دير بالذآر أن نحو     ج  معتقال آانوا محرومين من الزيارة قبل توقف برنامج الزيارات، الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب األحم
 .وقد حرم هؤالء المعتقلون من الزيارة ألسباب تدعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي بأنها أمنية

  )آارني(معبر المنطار التجاري  •

  :ة بالمعبر، خالل الفترة التي یغطيها التقریر، آانت آما یليأبرز التطورات الخاص 

ًا في وجه        53أغلق المعبر في وجه الواردات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة     • ق آلي ا أغل ًا، فيم ًا آلي  يومًا إغالق
ر                   ة الفت ة شاحنة واحدة من الزهور، طيل سماح بتصدير حمول ة     الصادرات الغزية، باستثناء ال ر، والبالغ ا التقري ي يغطيه  73ة الت

 1296 يومًا فقط، حيث سمحت السلطات الحربية المحتلة بإدخال   20 وفتح جزئيًا لدخول آميات محدودة من الواردات لمدة           .يومًا
   .شاحنة محملة باألعالف والحبوب إلى قطاع غزة

  . يومًا بشكل آلي467ية الفترة التي يغطيها التقرير، إلى  وحتى نها13/6/2007ويرتفع بذلك عدد أيام إغالق المعبر، منذ يوم  •
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ا                           وقد • سانية، م ة إن ى أزم ه إل ى تعريض القطاع بأآمل ذا النحو، إل ى ه أدى استمرار إغالق المعبر عل
  . مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين1,5يزال يخشى من نتائجها، على حياة نحو 

 معبر ناحل عوز •

ات محدودة                    خالل الفترة التي يغ    دخول آمي طيها التقرير أغلق المعبر إغالقًا تاما أمام واردات القطاع من البنزين والسوالر، فيما سمح ب
  .من الغاز ووقود الطاقة، وجراء ذلك استمرت أزمة الوقود في قطاع غزة

ود              واردات قطاع غزة من الوق ر، والمخصص ل ذا المعب سوال  ( أبرز التطورات الخاصة به زين، ال از   البن صناعي والغ سوالر ال ، )ر، ال
  :خالل الفترة التي يغطيها التقرير، آانت آما يلي

زين            76طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة   • ة من البن ي اإلسرائيلي بإدخال أي آمي سمح سلطات االحتالل الحرب م ت ًا، ل  يوم
 . والسوالر

اذ      يومًا، توقفت خاللها آا    38أغلق المعبر بشكل آلي لمدة       • فة إمدادات القطاع من جميع أنواع المحروقات، وعانى القطاع جراء نف
 .آافة أنواع الوقود والمحروقات

وم           • ر ي ق المعب د                       27/12/2009ووفقًا لمتابعة المرآز، أغل ذلك محطة تولي ا، وآ ود خالي ه مخزون محطات الوق ان في ، في وقت آ
دة        .  الكهرباء ه لم ام متواصلة، وأ  9وقد استمر إغالق ود             أي از ووق ات محدودة من الغ دخول آمي ة ل ر بصورة جزئي تح المعب د ف عي

از و    91.140وسمح في حينه بتوريد    .  7/1/2009-5الطاقة يومي    ًا من الغ ط     577,400 طن ة فق ود الطاق رًا من وق ل  .   لت وال تمث
م تكن                   % 26تلك الكميات من غاز الطهي سوى        ا ل ط، فيم وم واحد فق ي وردت         من حاجة القطاع للغاز في ي ة الت ود الطاق ة وق آمي

 .  لمحطة توليد الكهرباء آافية لتشغيلها ليومين اثنين
اريخ          12 أعيد إغالق المعبر إغالقا آليا، واستمر اإلغالق لمدة          8/1/2009وبتاريخ   • د فتحه بت ، 20/1/2009 يوما متواصال، وأعي

شكل     لدخول آميات محدودة من الغاز ووقود الطاقة، ورغم ذلك عمل المعبر ب           ه ب ان يجري إغالق طاقة منخفضة منذ ذلك اليوم، وآ
 .متكرر، ولمدد تراوحت بين يومين وثالثة أيام

شغيل محطة                       • الزم لت صناعي ال وخالل الفترة التي يغطيها التقرير أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد قطاع غزة بوقود الطاقة ال
دة  اء لم د الكهرب ل فت 38تولي ن ضمنها آام ًا، م دة    يوم ة لم ود الطاق داد وق ا إم ف خالله ي توق شامل، والت دوان ال ًا 23رة الع  يوم

ا             صناعي فيه   .متواصلة، وجراء ذلك توقفت المحطة عن العمل خالل العدوان الشامل، وذلك بعد أن استنفذت آافة آميات الوقود ال
ا               ا نحو        وغرقت أحياء عديدة في الظالم الدامس، خاصة أحياء مدينة غزة، آبرى مدن القط د       570ع والتي يقطنه ًا، وق  ألف مواطن

 . أدى ذلك إلى تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع غزة وتدهور حياة السكان المدنيين فيها في آافة مناحيها
ى العمل                               وجراء ذلك عانت   • شرآة إل ة،  واضطرت ال ة الكهربائي  شرآة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من نقص شديد في الطاق

   .التيار الكهربائي في مدن القطاع، وذلك من أجل مواجهة العجز الناجم عن توقف محطة التوليدبجدولة قطع 
د أدى                             • وفر غاز الطهي، وق اء، وعدم ت وتزامن ذلك مع دخول أجواء البرد القارص الذي يشهد عادة ارتفاع معدل استهالك الكهرب

اء، وأسفر عن     ذلك إلى اعتماد السكان على الكميات المحدودة المتوفرة من ا         لكهرباء، ما أدى إلى زيادة األحمال على شبكة الكهرب
بالغة تمثلت باحتراق عدد آبير من محوالت الكهرباء وخطوط الشبكة، عدا عن االستهداف المباشر لقوات االحتالل لشبكة  أضرار

 .توزيع الكهرباء والمحوالت
اء غزة نحو             جدير بالذآر أن قطاع غزة يعتمد على ثالثة مصادر للتزود ب           • د آهرب ا   70 – 67الكهرباء، حيث توفر محطة تولي  ميج

  .  ميجاوات17،5، ويستورد القطاع من مصر نحو %)58,5(  ميجا وات 120 وتمد إسرائيل القطاع بـنحو ،%)34(وات 
ة، وآانت آ                          • د أي آمي تم توري م ي البنزين، ول داد القطاع ب ة دخلت القطاع        خالل الفترة التي يغطيها التقرير استمر توقف إم خر آمي

اريخ  ة 10/12/2008بت ك الكمي د بلغت تل كلت 50,000، وق ط، وش ر فق سمبر % 4,1 لت الي احتياجات القطاع خالل دي ن إجم م
 جدير بالذآر أن الكميات التي آانت السلطات  .الماضي، وهو ما يعني شدة احتياج القطاع للبنزين خالل الفترة التي يغطيها التقرير    

ى                     الحربية الم  وبر الماضي، آانت تصل إل ر   120,000حتلة تسمح بدخولها للقطاع، قبل قرارها بتقليص إمدادات الوقود في أآت  لت
 .يوميًا
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ام،   • شكل ت ر ب ا التقري ي يغطيه رة الت سوالر خالل الفت ادة ال دادات القطاع من م تمر توقف إم ذلك اس آ
اريخ              ى القطاع بت دخولها إل رًا، أي نحو       400,000، وبلغت      9،10/12/2008وآانت آخر آمية سمح ب ه    % 3,94 لت من احتياجات

 جدير بالذآر أن القطاع آان  .خالل شهر ديسمبر الماضي، وهو ما تسبب في نفاذ مادة السوالر من محطات الوقود منذ عدة شهور           
 . لترًا من السوالر يوميًا قبل قرار التقليص الوقود الوارد إلى القطاع350,000يستورد نحو 

دة                 من نا  • رة، لم ام      49حية أخرى أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد القطاع بالغاز المنزلي، خالل نفس الفت شكل ت ًا ب  وفي    . يوم
ى القطاع نحو        27المقابل سمحت تلك السلطات بدخول آميات محدودة من الغاز لمدة            ا إل ط، دخل خالله ًا فق ًا، أي  3,100 يوم  طن

  . طنًا من الغاز350 جدير بالذآر أن القطاع يحتاج يوميًا إلى نحو  . نفس الفترةمن احتياجاته خالل% 11,6بنسبة 
ادة                        • ز، االدعاءات بزي ه لباحث المرآ رول، في إفادت ة أصحاب شرآات البت يس جمعي وقد نفى الدآتور محمود الخزندار، نائب رئ

اني  آمية الغاز المسموح بتوريدها إلى قطاع غزة، موضحا أن الزيادة ضئيلة، ولم      تحدث أي تغييرًا في واقع النقص الشديد الذي يع
صلها، وأوضح                  منه قطاع غزة منذ عدة شهور، وذآر أن جميع المحطات الخاصة بتعبئة الغاز مغلقة لنفاذ الكميات المحدودة التي ت

 .   اسطوانة غاز فارغة بانتظار التعبئة90,000انه يوجد في المحطات نحو 

 قطاع الشهریة من الغاز قياسا باحتياجاته في نفس الشهرجدول یوضح نسبة واردات ال

  2009فبراير   2009يناير   2008ديسمبر   2008نوفمبر   

  1570  1217  740  711  الواردات الفعلية

  9800  10850  10850  10500  االحتياجات الحقيقية

نسبة الواردات إلى 
  االحتياجات

6,77%  6,82%  11,21%  16,02%  

از • د انعكس نقص الغ ي  وق ين جزئ ا ب از م أثير نقص الغ راوح ت از، وت ا للغ ي عمله اج ف ي تحت ة، الت شطة اإلنتاجي د األن ى العدي  عل
  .    آالمصانع والورش وأعمال الصيد البحري، وآلي آالمطاعم ومزارع تربية الدواجن

ز    • ة لم ية الالزم ات األساس ي االحتياج شديد ف نقص ال راء ال ة ج دواجن النتكاس ة ال اع تربي دجاجوتعرض قط ة ال ا .  ارع تربي ووفق
ة،                     ة للتغذي لمتابعات باحثي المرآز فان نفاذ الغاز الالزم للتدفئة، خصوصًا تدفئة الدواجن حديثة الفقس، والنقص في األعالف الالزم

  .يعتبران العائقان األساسيان أمام مربي الدواجن

ة             وق           وقد ترتب على هذه العوائق، إغالق عشرات المزارع، والتوقف عن تربي رة، جراء نف د أن منيت بخسائر آبي ك بع دواجن، وذل  ال
ات                          ع آمي ى بي زارع إل د من الم دا عن اضطرار أصحاب العدي الدواجن في عشرات المزارع بسبب البرد، وعدم وجود غاز للتدفئة، ع

 كبدوا خسائر آبيرة جراءالدجاج، قبل نحو شهرين، بغض النظر عن وزنها، وبأسعار منخفضة للتخلص منها، مؤآدين أنهم ت آبيرة من
   .إلى إعدامها بسبب نفاذ الغاز الالزم لتدفئتها" الصيصان"الفقس   وقد أدى النقص الشديد في الغاز بموردي الدواجن حديثة .ذلك

ى أن تضاعفت                                 سارعًا في األسعار، إل ًا مت دجاج، وارتفاع دريجيًا في المعروض من ال صًا ت وجراء ما سبق، شهدت أسواق القطاع نق
ى     9األسعار عدة مرات، وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بشكل مهول، وألول مرة، من                ى أن     .   شيكالً  30 شواآل إل شار إل ي

  .قطاع غزة يستهلك نحو مليون وربع مليون دجاجة شهريًا
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يتكبدون   أصحاب فقاسات التفريخ ومرب إبراهيم القدرة، الوآيل الـمساعد بوزارة الزراعة، أن. وأفاد د ي الدجاج الالحم في قطاع غزة س
ى القطاع     خسائر فادحة إضافية ما لـم از واألعالف إل ه العيش في        .يتم إدخال الغ دجاج الالحم ال يمكن ظروف    وأضاف أن آتكوت ال

  .والتغذية  طنًا شهريًا من الغاز، إضافة للرعاية150البرد، ويحتاج إلى تدفئة دائمة تصل إلى نحو 

 "آيرم شالوم"و سالم التجاريمعبر آرم أب •

ام   19 يومًا، وأغلق في المقابل لمدة  57عمل المعبر جزئيًا خالل الفترة التي يغطيها التقرير لمدة           شكل ت ًا ب ام      . يوم ذلك عدد أي ع ب  ويرتف
اريخ                           سي لقطاع غزة بت ر تجاري رئي ل سلطات االحتالل آمعب ، 8/2008/ 18 إغالقه منذ اإلعالن عن إعادة تشغيله، واعتماده من قب

دخول نحو          . يوماً 150إلى    ام فتحه ب واد       5200 وقد سمحت سلطات االحتالل خالل أي سانية، وم   شاحنة آانت تحمل المساعدات اإلن
ر،                          صليب األحم المي، ال ذاء الع امج الغ ل برن ة مث سانية دولي ة آمساعدات من منظمات إن ة المقدم ة، واألدوي اإلغاثة آاألغذية واألغطي

  . آما سمحت خالل األيام التي فتحت فيها المعبر بدخول مواد غذائية لتجار محليين .اليونيسيف واالتحاد األوروبياالنروا، 

دخول                     سمح ب م ت ا ل وخالل فترة إغالقه لم تسمح سلطات االحتالل بدخول أي واردات، بما فيها المساعدات اإلنسانية لسكان القطاع، آم
غ              .بدخولها قبل إغالق المعبر، إغالقا آليا     السلع األساسية، التي آانت تسمح       د بل ة منخفضة، وق شغيله بطاق ام ت ر في أي د عمل المعب  وق

  . شاحنة يوميًا68متوسط الشاحنات الواردة يوميًا إلى القطاع عبر هذا المعبر نحو 

  معبر صوفا •

ة                 ر، والبالغ ا التقري ي يغطيه رة الت ة الفت ر طيل ا    ) 73(أغلق المعب ًا آلي ا إغالق ك، دخول          .يوم د منعت سلطات االحتالل، بموجب ذل وق
روا        صالح األن سانية ل الكميات المحدودة من السلع األساسية التي آانت تسمح بدخولها قبل ذلك، والتي آانت في أغلبها تمثل مساعدات إن

ان يجري توري       آما منعت .ومنظمة الغذاء العالمي   ة، والتي آ ر،       آافة السلع والبضائع األخرى المختلف ذا المعب ر ه ى القطاع عب دها إل
ات                   خالل فترة التهدئة، وقبل اندالع العدوان اإلسرائيلي الشامل على قطاع غزة في أواخر ديسمبر الماضي، حيث حظرت دخول الكمي

  .مشةالمحدودة من األبقار، العصائر، مادة االسمنت، مواسير الحديد، اسطوانات الغاز، الخشب، قضبان اللحام الحديدية واألق

  أثر الحصار على عملية إعادة إعمار قطاع غزة

  حظر تورید مواد البناء واإلنشاءات •

ادة االسمنت من أسواق القطاع، والتي          ا م استمرت أزمة قطاع البناء واإلنشاءات، بسبب منع دخول آافة مواد البناء األساسية، بما فيه
 منزل دمرت وهدمت وأصيبت بأضرار      35000يات البناء والترميم لنحو      وقد أعاق ذلك عمل     .آانت تورد إلى القطاع عبر هذا المعبر      

وفير    25000 منزل دمرت بالكامل، وأصبح نحو 4000آبيرة وجزئية خالل العدوان على القطاع، منها نحو  واء وت عائلة بحاجة إلى إي
ة، واستمر توقف العمل في                        .أماآن سكنية   شاريع التطويري ذ عشرات الم ك تنفي ا أعاق ذل شاريع           آم شائية وم شاريع اإلن د من الم العدي

  .اإلسكان بشكل تام منذ نحو عامين، وخلف ذلك توقفا تاما عن العمل في تلك القطاعات، وتعطل آالف العاملين فيها عن العمل

ا   وقد منعت سلطات االحتالل، خالل الفترة التي يغطيها التقرير، دخول مادة الحصمة، التي آانت قد سمحت بدخول آميات     محدودة منه
 طن من   90,000جدير بالذآر أن احتياجات قطاع غزة الشهرية في تقدر بـ             . شهراً 15خالل فترة سريان التهدئة بعد منع استمر قرابة         

  تستخدم في قطاعات اإلنشاءات والعمران في  طن من الحصمة 75,000 طن حديد، و60,000االسمنت، و

ادة االح      ة                            األوضاع االعتيادية، ويتوقع زي سبب حال امين، وب اء لنحو ع واد البن ان القطاع من م سبب حرم ك، ب ى أضعاف ذل تياجات إل
  .الدمار التي خلفها العدوان اإلسرائيلي على القطاع
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  إعادة تأهيل وإصالح قطاع الكهرباء •

رة    تعرضت شبكة الكهرباء التي تغذي قطاع غزة إلى تدمير وأضرار جسيمة خالل العدوان اإلسرائيلي الشامل عل      ى قطاع غزة في الفت
ي أو      .  ، وذلك أسوة بكل مرافق قطاع غزة   2009 يناير   17 وحتى   2008 ديسمبر   27الممتدة من    دمار الكل احثو المرآز أن ال اد ب وقد أف

ا                     .  الجزئي طال شبكات التوزيع في آافة المناطق، ما حرم مئات اآلالف من سكان القطاع من الكهرباء، والخدمات األخرى المرتبطة به
الزم                             ود ال ع إدخال الوق سبب من دة  في قطاع غزة، ب اء الوحي د الكهرب ا سوءًا، التوقف الكامل لمحطة تولي اقم األوضاع، وزاده وما ف

وقد قامت طواقم من الشرآة خالل فترة العدوان بإصالح وإعادة ربط ما تستطيع من خطوط ضغط عالي            .  لتشغيلها أثناء فترة العدوان   
ادا                       وشبكات فرعية ومحو   صا ح شرآة نق اني ال ي تع اد الت الت، وذلك في ظل أوضاع خطيرة، وبإمكانات متواضعة جدا من المواد والعت

  . فيها منذ نحو عام و نصف، بسبب الحصار وإغالق المعابر

دمار ال                     ين حجم ال ا، تب ذي لحق      وبعد توقف العدوان، وانسحاب قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي من المناطق التي آانت تحتله ل ال هائ
غ                     ة تبل ل، وبتكلف  10,412,500بشبكات توزيع الكهرباء ومكوناتها ومخازنها، وهو ما جعلها بحاجة ماسة وسريعة إلعادة البناء والتأهي

دها             ي تكب دير األضرار والخسائر الت  مليون دوالر، بحسب تقدير اللجان الفنية المختصة في شرآة توزيع الكهرباء التي قامت بتقييم وتق
  :3وقد آانت خسائر الشرآة تتمثل في.  قطاع التوزيع نتيجة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

  .أضرار جزئية في أجزاء آبيرة من الشبكات الكهربائية -
 .دمار آامل في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وفي بعض األحياء سويت شبكة الكهرباء باألرض -
  .درات مختلفة محول آهرباء خارجي وداخلي بق155 -
 .  ألمنيوم بمقاييس متعددة ABC متر آوابل 196,000 -
 . متر سلك ألمنيوم بمقاييس مختلفة110,000 -
 . متر سلك نحاس صلب ومجدول بمقاييس مختلفة40,000 -
 . عمود خشبي باطوال مختلفة2500 -
 . عمود حديدي بقدرة ضغط مختلفة600 -
 . عازل ضغط متوسط1500 -
 .لفة سكينة بقدرات ضغط مخت670 -
 . فيوز بقدرات ضغط مختلفة5500 -
 .ومجموعة مرابط وتجهيزات و اذرع وقواعد و ملحقات حديدية وباطون -

اء في                       % 40ونتيجة لذلك انقطع التيار الكهربائي عن        شبكة الكهرب ي ل ي أو آل اء نتيجة تعطل جزئ صلهم الكهرب من سكان القطاع، ال ت
وقد تمكنت األطقم الفنية التابعة للشرآة من إجراء         .   تقطع لعدم توفر الطاقة الالزمة    يصلهم التيار الكهربائي بشكل م    % 60مناطقهم، و   

% 10اإلصالحات المؤقتة لألضرار الجزئية، بما يتوافر لديها من تجهيزات ومعدات، وخفضت العجز بنسبة آبيرة، الى أن وصل نحو       
  ر البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وعدم قدرة من المناطق المختلفة في القطاع ال تصلها الكهرباء وذلك بسبب دما

شرآة من                                اني ال ذلك، وتع ة ل دات الالزم ع سلطات االحتالل اإلسرائيلي دخول االحتياجات والمع سبب من ا ب الشرآة على إعادة تأهيله
دوان      ان اإل    . نقص هذه االحتياجات منذ نحو عامين، إضافة الى ما تم تدميره خالل الع شرآة ف راء ال ي    وبحسب خب ة الت صالحات المؤقت

ة      زات الكهربائي واد و التجهي تخدام الم ًا، دون اس دمرة جزئي اطق الم ائي للمن ار الكهرب ت للتي صال المؤق دف اإلي شرآة به ا ال قامت به
ين  ة ب د الفني ن الفواق يزيد م شبكات س شبكات و  % 30-25لل د ال ن فاق يزيد م شبكات ، و س ة لل ات الكهربائي ر المكون ن عم يقلل م ، و س

  .سيعرض جزءا منها لالنهيار في أي وقت

                                                            

 . يوجد لدى المرآز قائمة تفصيلية باحتياجات الشرآة، والكميات المطلوبة، و تكلفتها- 3
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  :ومن أمثلة اإلصالحات المؤقتة لإلضرار الجزئية، وتأثيراتها السلبية

ا                    - : ترآيب أعمدة خشب بدال من أعمدة الحديد غير المتوفرة في مخازن الشرآة، باإلضافة الى عدم توفر الباطون الضروري لترآيبه
ة                    إن استخدام األعمدة الخشبية وخاصة لشبكات      ة الالزم سمح بترآيب األذرع الجانبي ة، ال ت دة الحديدي  الضغط العالي بدال من األعم

دة      سار األعم ال انك ى احتم اتهم، باإلضافة ال ى حي شكل خطر عل ن أن ي ي يمك واطنين، والت وت الم اد األسالك عن بي ضمان إبع ل
  .الخشبية،ما يشكل خطر على المواطنين

 .ستعمال مقاطع اقل، وذلك يسبب زيادة الفاقد، وضعف الفولتيةنظرا لعدم توفر مقاطع األسالك تم ا -
د                      - ادة الفاق سبب زي ك ي رابط وذل نخفض بعشرات الوصالت والم الي، والضغط الم اضطرت الشرآة الى توصيل أسالك الضغط الع

 .وزيادة األعطال
وم و ا    - د       نظرا لعدم توفر بعض الوصالت لألسالك ومرابط التغذية تم توصيل أسالك األلمني رابط ستاي من الحدي لنحاس بواسطة م

 .غير مطابقة للمواصفات الفنية مما سيزيد من الفاقد و احتمال حدوث األعطال
ى                       - ك المحوالت ال ال تل ل بعض أحم ى ترحي شرآة ال ا، اضطرت ال د منه دمير العدي افي من المحوالت وت نظرا لعدم توفر العدد الك

راق وسيزيد من          % 150الى  % 100حمال عليها من    المحوالت المجاورة، وأدى ذلك الى زيادة األ       ، وذلك سيعرضها للتلف واالحت
 .الفواقد الفنية، وإنقاص عمر تلك المحوالت

ا، و                                   - ذه المحوالت قلت جودته شبكة، لكن ه ى ال ا عل م ترآيبه ة أو شظايا وت ات ناري ي أصيبت بطلق تم إصالح بعض المحوالت الت
 .تتعرض للتلف في أي وقتآفاءتها بنسبة آبيرة، ومن المحتمل أن 

ا،                                اح في مخازنه ا هو مت ة، باستخدام م ايير الفني ت، ودون مستوى المع شكل مؤق بالرغم هذه المخاطر، قامت  الشرآة باإلصالحات ب
  .للتخفيف من معاناة سكان القطاع، و خصوصا الذين تضرروا بشكل مباشر

اء بمحافظات غزة،       جمال الدردساوي مدیر العالقات العامة واإلعالم في شرآة ت          ع الكهرب دأت             وزی شرآة ب أن ال اد لباحث المرآز ب  أف
ا                         ائي فيه ار الكهرب ادة التي ة إلع ة، في محاول .  عمليات صيانة وإصالح شبكة الكهرباء في المناطق التي تعرضت فيها إلى أضرار جزئي

ا،             وفر منه شبكات والخطوط        غير أن النقص الشديد في قطع الغيار والمواد الالزمة، ونفاذ معظم المت ط ال ادة رب ى إع شرآة إل  اضطر ال
ة لإلصالح   ة االحتياجات الالزم وفر آاف ى حين ت شكل مؤقت إل اذ  . ب سبب نف ل ب صيانة والتأهي ال ال وحذر الدردساوي من توقف أعم

اء وتوقف                         ات اآلالف من سكان القطاع من الكهرب ان مئ ر من     محوالت وآوابل الضغط المنخفض، والتي أدى تدميرها إلى حرم  الكثي
ة                      اه والصرف الصحي ومراآز الرعاي واطنين، وخاصة مرافق المي المرافق الخدماتية العامة والخاصة عن مواصلة تقديم خدماتها للم

ى اآلن                        .  الصحية والمستشفيات  ى غزة حت ا إل ع إدخاله شرآة، وأن سلطات االحتالل تمن ال أن   .  وأآد أن هذه المواد قد تم توفيرها لل وق
ع، وأن                                وضع الكهر  شرآة التوزي ة ل دات الالزم واد والمع د الم ة توري ة المحتل سلطات الحربي ع ال سبب من ستمرة ب ردي م ة ت اء في حال ب

دات                        ك المع سهيالت وإجراءات إليصال تل شهد أي ت م ن ًا، حيث ل التسهيالت التي أعلنتها سلطات االحتالل هي عارية عن الصحة تمام
د ا   شرآة بع ل ال ضرورية لعم دوان واألدوات ال اء الع ة     .  نته ة طارئ ل حاج راهن تمث ت ال ي الوق ة ف ات المطلوب وأوضح أن االحتياج

وللتشغيل المؤقت، وأن شبكة آهرباء محافظات غزة بحاجة إلى تغيير آلي وإعادة بنائها من جديد، جراء ما لحق بها من أضرار ناتجة                       
اء              عن الحصار وإغالق المعابر، وعن االستهداف المباشر، عالوة عن ظر          ادة األعب ال، وزي ع األحم ة، آتوزي ر المالئم وف التشغيل غي

  . الشبكات وال يؤمن استمرارية التيار وال يمكن من إيصال الخدمة الكهربائية لكافة المناطق.  على المحوالت

ا            ي تعرضت فيه اطق الت دمير الكامل  وأضاف الدردساوي، أن الشرآة تعاني من عدم قدرتها على إصالح شبكات الكهرباء في المن .  للت
وأضاف أن المناطق التي لم تتمكن الشرآة من         .  وما تزال هذه المناطق السكنية محرومة من الكهرباء والخدمات األخرى المرتبطة بها           

ة  عزبة عبد ربه، منطقة القرم، منطقة العطاطرة، منطقة السودانية،: إعادة الكهرباء فيها، بسبب تدمير شبكاتها آليًا، هي أحياء في        منطق
اء،                            شفى الوف ة شرق مست د، منطق ة المسلخ الجدي ا منطق اطق محافظة غزة، ومنه الجامعة األمريكية في شمال قطاع غزة، وبعض من

ل                ة      : منطقة ملكه، منطقة الحدبة، منطقة قريش، منطقة الجرو وبعض المناطق الحدودية في محافظة الوسطى مث ة، منطق ة المغراق منطق
  .  حدودية في خزاعة بمحافظة خان يونسجحر الديك، والمنطقة ال
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 المياه ومياه الصرف الصحي •

دوان اإلسرائيلي                               ا الع ي خلفه دة في إصالح األضرار الجسيمة الت يواجه قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة صعوبات معق
اه ومحطات معالجة المياه العادمة، وذلك بقطاع المياه، والتي ترآزت في مناطق شمال قطاع غزة، وشملت تدمير آبار مياه، شبكات المي           

  .بسبب إغالق المعابر، ومنع إدخال المعدات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ اإلصالحات، ومشاريع مختلفة في قطاع المياه

ين  6بلغت وأفاد المهندس ربحي الشيخ، نائب رئيس سلطة المياه أن إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان                     مالي
ي لحقت                    10 آبار للمياه تدميرًا آليًا، و       3دوالر، نتجت عن تدمير      ى األضرار الت  آبار دمرت بشكل جزئي في شمال القطاع، إضافة إل

ة في                  ة لقطاع غزة، وأحواض المعالجة الواقع بمكونات شبكة المياه في المناطق الواقعة شرق مخيم جباليا، وآذلك في المناطق الجنوبي
  .قة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزةمنط

ًا        20وأوضح أن األضرار التي لحقت بأحواض الترشيح جراء التصدع ، تسببت بتسرب نحو      ة يومي اه العادم ر مكعب من المي  ألف مت
ا   . إلى الخزان الجوفي خالل أيام العدوان، وهو ما يعني تسرب نحو نصف مليون متر مكعب                دمير   آم سبب ت ات االحتال    ت ل لخزان    دباب

  . آالف لتر سوالر، وترتب على ذلك تلوث في الخزان الجوفي3للوقود إلى تسرب نحو 

ان من الممكن                   ي آ صيانة وإصالح بعض األضرار الت وأضاف الشيخ أن سلطة المياه تمكنت من الحصول على أموال للقيام بأعمال ال
دور            إصالحها من خالل الموارد والمواد المتاحة في قطاع غزة، وقد آان           ة ال  للمساعدات المقدمة من العديد من الدول والمنظمات الدولي

  .األبرز في تمكين سلطة المياه من القيام بجزء آبير من مشاريع معالجة وإصالح األضرار الناجمة عن العدوان

ى وقف اختالط                          ستهدف بالدرجة األول اه       وأوضح الشيخ أن ما تم إصالحه، بما هو متوفر في قطاع غزة محدود، وي ة بمي اه العادم  المي
ة   . الشرب وإصالح خطوط شبكات المياه بما يخدم هذا الغرض         أما الجزء األآبر من األضرار، فما زال ينتظر معدات وتجهيزات مختلف

ة                                 ا بالبني ي ألحقه ى األضرار الت رغم من اطالع الجانب اإلسرائيلي عل ى ال ما زال االحتالل يواصل عرقلة دخولها إلى قطاع غزة عل
  .  لتحتية لقطاع المياها

وشدد الشيخ على ضرورة فتح المعابر أمام دخول مختلف أصناف المواد الخام الالزمة إلعادة إعمار ما دمره االحتالل في قطاع غزة،                      
ة             هر قائم دة أش ذ ع رائيلي من ب اإلس ى الجان لت إل اه أرس لطة المي يما وأن س اه، ال س اع المي ت بقط ي لحق رار الت ك األض ي ذل ا ف بم

  .باالحتياجات المطلوب إدخالها لتنفيذ مشاريع مختلفة في قطاع المياه

رات                               نح محدودة بفت ات م اه باتفاق اط سلطة المي ًا ارتب ابر، مبين تح المع ادة ف وحّذر الشيخ من خطورة مماطلة الجانب اإلسرائيلي في إع
ة أبرمت              زمنية، وفي حال انتهاء الفترة الزمنية تقوم الجهة المانحة بإلغاء هذه اال            ة االيطالي ى أن الحكوم سياق إل ذا ال تفاقية، منوهًا في ه

ة                ة في مدين ين للتحلي ح، وصيانة محطت ة رف اه في مدين اتفاقية منحة مع سلطة المياه تتعلق بتمويل مشاريع منها إنشاء محطة لتحلية المي
  .قد سلطة المياه اتفاقات أخرى مماثلةخان يونس إال أن هذه االتفاقية انتهت في شهر آانون األول الماضي ويخشى أن تف
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  التوصيات
  

ام    ة للع ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق دولي، وخاصة األطراف ال ع ال ز المجتم دعو المرآ ة 1949ی ، والخاصة بحمای
  :المدنيين في أوقات الحرب، إلى

ة، إلجبار       .1 رائيلية المحتل ة اإلس سلطات الحربي ى ال ل عل ضغط المتواص ة        ال ة التجاري اع الحدودي ابر القط ة مع تح آاف ى ف ا عل ه
ادة                             ل وإع دنيين في قطاع غزة من تأهي سكان الم ين ال والمخصصة لحرآة وتنقل األفراد بشكل عاجل وفوري، وذلك من أجل تمك

سياسي      . بناء وإصالح آافة أشكال التدمير الذي لحق بممتلكاتهم وأعيانهم المدنية          ة وال وقهم المدني وقهم      وتمتعهم بحق ة، فضًال عن حق
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نهم                         .2 ى الخارج، بي سفر إل م بحاجة ماسة لل اة من ه اء مأس ح الحدودي، وإنه التدخل الفوري والعاجل للضغط من اجل فتح معبر رف
  .لقطاعمئات المرضى، الطالب، أصحاب اإلقامات، والحاالت اإلنسانية، وتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى ا

سان، وضمان        .3 وق اإلن دولي لحق انون ال ساني، والق دولي اإلن انون ال د الق رام قواع ل ضمان احت ن أج ل م وري والعاج دخل الف الت
  .احترامها، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في األوضاع اإلنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة

ا في     إجبار السلطات الحربية اإلسرائيلية على اإلقالع عن     .4 استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بم
صادية          وقهم االقت دنيين بحق سكان الم ع ال ر في تمت ذلك تشديد وإحكام إغالق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطي

  .واالجتماعية

ادة              تذآير دولة إسرائيل بااللتزامات الواجبة عليها، باعتبارها ال        .5 ا للم ه، وفق سكان في ة     55قوة المحتلة لقطاع غزة، حيال ال  من اتفاقي
سكان         " تنص على أن     ، والتي   1949جنيف للعام    د ال ى تزوي ائلها، عل ه وس سمح ب من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما ت

ى األخص      ا عل زم من ا     بالمؤن الغذائية واإلمدادات الطبية، ومن واجبه ا يل ستورد م ا      أن ت ا إذا م ة وغيره ة والمهمات الطبي ألغذي
ا هو          .آانت موارد األراضي المحتلة غير آافية      ة مم دادات أو مهمات طبي ة أو إم ى أغذي ستولي عل  وال يجوز لدولة االحتالل أن ت

دنيين       سكان الم ا أن تراعي احتياجات ال ة، وعليه دة التفا   ". موجود في األراضي المحتل سامية المتعاق ى األطراف ال ة جنيف  عل قي
ة                               ل دول ة من قب ذه االتفاقي ق ه ة والقاضي بضمان تطبي ى من االتفاقي ادة األول ا الم ا نصت عليه ا آم ام واجباته الرابعة أن تقف أم

  .االحتالل الحربي اإلسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين

  

  



_______________                   _________________________________________________________  

     املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان                             
________________________________________                  _________________________________  

المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان هو هيئة قانونية مستقلة مكرسة لحماية حقوق اإلنسان، احتـرام سـيادة         
  .القانون ورعاية مبادئ الديمقراطية في األراضي الفلسطينية المحتلة

  
  

  إلدارةمجلس ا
  راجي الصوراني
  جبــر وشـــــاح
  ايـــــاد العلمي
  حمــدي شقورة

  
  المديـــر

  راجي الصوراني
  
  

  عنـــوان المراسلــــة 
  

  المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
  .1328ب . ص– غزة  - بجوار فندق األمل - شارع عمر المختار 29: المقر الرئيسي

  08 2823725 / 2825893 / 2824776: تليفاآس
  . متفرع من شارع جمال عبد الناصر بجوار آلية التربية–شارع األمل : فرعنا في خانيونس

  08 2061035 / 2061025: تليفاآس
  . معسكر جباليا مقابل محطة تمراز للبترول: فرعنا في جباليا

  08 2454160 / 2454150: تليفاآس
  . خلف مؤسسة النقد الفلسطينية–س  شارع نابل–البيرة :  رام اهللا–فرعنا في الضفة الغربية 

   02 2406698 / 2406697: تليفاآس
  pchr@pchrgaza.org: بريـــد إلكتروني
 www.pchrgaza.org: صفحة الويب بيج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


