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 كلمة رئيس األكاديمية
 

هخهامُت التي ى نؿاع ؾؼة زاضت مؼ ؤلاحغاءاث ؤلا جخكانم جضاغُاث الحطاع الظي ًكغغه الاخخالُ غل

ؾىت يإخض ؤشٍاُ الػهاب  11ًخسظها عئِـ الؿلؿت، ومً طلَ آلازاع الاحخماغُت لهظا الحطاع اإلامخض لــ 

ت الخىهل، والحو في الػالج، واهتهاى خهىم  ،اةفي اهتهاى شامل لٍاقت مٍىهاث الحُ ،الجماعي ؾىاء خٍغ

ض ونخل وحغح آالف   غً الػضوان اإلاخٌغع وما ًىجم غىه مً حشٍغ
ً
الاوؿان، والحو في الخػلُم، قػال

وفي مهضمتها  غغاع بالخضماث الحُاجُت الُىمُترجب غلى الحطاع مً قهغ وبؿالت، وؤالكلؿؿُيُحن، وما ًت

 الٌهغباء.

 حؿخػغغها الباخثت ؤ. هاًكت صًبتًل طلَ وآزا
ً
ت احخماغُا هخهضم لها بالشٌغ  والخهضًغ  ، التيعه الخضمحًر

لخمثل وزُهت هامت في إبغاػ جضاغُاث هظا الحطاع اإلاجغم الظي  ،غبر مغيؼ ؾؼة للضعاؾاث والاؾتراجُجُاث

ًاقت اإلاىازُو الهىاهحن وألاغغاف الضولُت.  ًخػاعع مؼ 

 واهلل ويل التوفيق

 مد ابراهيم املدهون د. مد

أواديمية إلادارة والضياصة للدراصات العليا طرئي
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 1ثداعيات أجار الحصار الاصرائيل على كطاع غسة من الىاخية الاجحماعية

اع ؾؼة مً مماعؾت الاخخالُ الاؾغائُلي لػملُت خطاع هدى ملُىن و هطل ملُىن قلؿؿُني، مخجاهل بظلَ غاوى نؿ

ًل  الالتزاماث و الهىاهحن الضولُت ججاه الؿٍان باغخباعه نىة اخخالُ، بهضف خغمان الكلؿؿُني مً ؤبؿـ خهىنه 

ت و ؤلاؾخهالُ، و ختى مً ؤبؿـ الخضماث ألاؾاؾُت ًالحٍغ ًالخػلُم و الصحت و خو الػمل و خو  ؤلاحخماغُت 

ت الحغيت في وؾىه.  الحُاة، مؼ خغماهه مً شػىعه بئوؿاهِخه، و مً خٍغ

: جعريف بلطاع غسة
ا
 أول

ـ غُو شماُ البدغ اإلاخىؾـًهؼ الهؿاع في اإلاىؿهت الجىىبُت مً الؿاخل الكلؿؿُني غلى      ، وهى غلى شٍل شٍغ

غة ؾِىاءشغم  با  شبه حٍؼ سُت ، ًمخض الهؿاع غلى مؿاخت 1.33ٌشٍل جهٍغ يم  360% مً مؿاخت قلؿؿحن الخاٍع

 2يم. 12_ 6يم، ؤما غغغها قُتراوح بحن  41مغبؼ، خُث ًبلـ ؾىلها 

ًدضه مً الؿغب البدغ اإلاخىؾـ و مً الشماُ نػاء الغملت، و مً الشغم نػاء الخلُل و بئر الؿبؼ، و مً الجىىب 

غة ؾِىاء  .3شبه حٍؼ

 دة ثاريخية:مل

ؤلل وؿمت، وججضع ؤلاشاعة  400ًكىم غضص ؾٍان الهؿاع اإلالُىن وهطل اإلالُىن وؿمت، وجػم مضًىت ؾؼة وخضها 

ػم الهؿاع غضة مسُماث لالحئحن ؤبغػها عقذ وزان ًىوـ وصًغ 1948إلى ؤن مػظم ؾٍان الهؿاع هم مً الحئي  ،ٍو

ج وحبالُا مىاؾً/يم مغبؼ، ويثاقت  26400 الٌثاقت الؿٍاهُت، جبلـ مػضُ البلح والىطحراث والشاؾي واإلاؿاػي والبًر

ىحض في نؿاع ؾّؼة خىالى  55500ؾٍاهُت في مسُماث الالحئحن   .4ججمؼ ؾٍاوي قلؿؿُني 44مىاؾً/يم مغبؼ ، ٍو

ًاهذ حؼء ال ًخجؼؤ مً مىؿهت ؾؼةٌؿمى الهؿاع بهظا الاؾم وؿبت أليبر مضهه وهي  ؿاوي غلى ، خُث  الاهخضاب البًر

ًان الهؿاع مً غمً ألاعاض ي اإلاىغىصة للضولت  جهؿُم قلؿؿحن، وفي زؿت 1948ختى إلؿاءه في ماًى  قلؿؿحن

انها إزغ جضاغُاث  زالُ قترة ما  1948خغب الػغبُت الكلؿؿُيُت، ؾحر ؤن جلَ الخؿت لم جؿبو ؤبضا، وقهضث ؾٍغ

ؤشهغ في  5( زػؼ الهؿاع لحٌم غؿٌغي مطغي، زم اخخلها حِش الاخخالُ ؤلاؾغائُلي إلاضة  1956_ 1948بحن)

ت اإلاخػلهت  ًان حؼء مً الػملُاث الػؿٌٍغ ـهجىم غلى مطغ  اوسحب الجِش  1957، و في ماعؽ بإػمت الؿَى

ؿاع مغة زاهُت اخخل الجِش ؤلاؾغائُلي اله 1967خغب ؤلاؾغائُلي قجضصث مطغ الحٌم الػؿٌغي غلى الهؿاع، في 

                                                 
1
 الباحثة:أ.نايفة حماد ديبة، مختصة بالشأف الصهيوني، و محاضرة في كمية فمسطيف التقنية_دير البمح. 

2 http://www.marefa.org/ 
 .11، ص  1الدباغ، مصطفي: موسوعة بالدنا فمسطيف ، ج  3
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غة ؾِىاءمؼ  ت ؤلاؾغائُلُت، 1982، و في شبه حٍؼ  ؤيملذ إؾغائُل اوسحابها مً ؾِىاء بمىحب مػاهضة الؿالم اإلاطٍغ

  1.ولًٌ الهؿاع بهي جدذ خٌم غؿٌغي إؾغائُلي إط قػلذ مطغ غضم ججضًض ؾلؿتها غلُه

، وفي قبراًغ 1993بػض جىنُؼ إجكانُت ؤوؾلى في الػام  الؿلؿت الىؾىُت الكلؿؿُيُتاضبذ نؿاع ؾؼة غمً مىاؾهه 

ئُل شاعون لإلوسحاب ألاخاصي  2005 ضّىجذ الحٍىمت ؤلاؾغائُلُت غلى جؿبُو زؿت عئِـ الىػعاء ؤلاؾغائُلي ؤٍع

ت مً الهؿاع، وجم  الجاهب مً نؿاع ؾؼة وإػالت حمُؼ اإلاؿخىؾىاث ؤلاؾغائُلُت واإلاؿخىؾىحن والهىاغض الػؿٌٍغ

 الػكت الؿغبُتبئغالنها إنهاء الحٌم الػؿٌغي في الهؿاع، ٌشٍل الهؿاع مؼ  2005ؾبخمبر  12ؤلاهتهاء مً الػملُت في 

ض غً  الؿلؿت الكلؿؿُيُتهىاة الضولت الكلؿؿُيُت اإلاىغىصة التي جكاوع غلى إنامتها  غام. )وهي  15مىظ ماًٍؼ

غان  5في  إؾغائُلألاعاض ي التي اخخلتها   .2(1967خٍؼ

: جعريف الحصار
ا
 جاهيا

دطغ قُه ؤلِا  ًُ  هى: اإلاىغؼ الظي 
ً
ْخِطَغه : وؿان، الجمؼلؿت

َ
 .3ُخُطٌغ ، و ؤ

 هى: غمل صوعٍت غلى ؾىاخل بلض الػضو 
ً
، إلاىؼ البلض مً جلهي الؿلؼ التي ًدخاج والؿائغاث، بالؿكً الحغبُتاضؿالخا

مًٌ ؤن ًٍىن الحطاع بئخاؾت مضًىت ؤو خطً بهضف الاؾدُالء غلُه ؤو اؾدؿالمه.  إلحها لشً الحغب. وٍُ

ًان له الطالخُت لكغغه ووقًها للهاهىن  ووقًها للهاهىن الضولي، قئهه لِـ ألي بلض الحو في إغالن الحطاع إال إطا 

ـ بػض نهاًت خغب الهغم في ؾىت  ، وجم وغؼ نىاغض الحطاع  1856الضولي نض ُوغػذ هظه الهاغضة في إغالن باَع

ا وؤن ٌؿدبػض  1909ضن ؾىت ألازغي في إغالن لى ًُ ػلً البلض خالت الحطاع عؾم ٌُ ، ونض هظ هظا ؤلاغالن غلى ؤن 

ىظ ؤلاغالن ؤًًػا غلى ؤهه ًجب ؤال ًمخض الحطاع إلى ؤبػض مً الؿىاخل واإلاىاوي التي جدبؼ الػضو  ألانؿاع اإلاداًضة، ٍو

 4.جلَ التي ًٍىن نض اخخلهاؤو 

: مالمذ الحصارعلى كطاع غسة
ا
 جالثا

ػُت ؤلاهخساباث في خماؽ خغيت قىػ  مىظ الهؿاع ججاه ؤلاؾغائُلُت الخضابحر بضؤث         شباؽ في الدشَغ

 إلى هاصقتمغيؼة و  ًاهذ جلَ اإلاغة في ؤنها إال باالخخالُ ؤلاؾغائُل، الػهض خضًثت لِؿذ الخضابحر جلَ مثل ؤن ومؼ ،2006

 جضابحر حشضًض غلى مػاصًت، وغملذ مىؿهت ؾؼة نؿاع إؾغائُل ؤغلىذ ونض الخاعجي، الػالم غً وغؼله الهؿاع زىو

  للؿلؿت خماؽ خغيت اؾخالم بػض الحطاع
ً
غان في قػلُا  .5م2007غام  مً خٍؼ

 

                                                 
 .6( دراسة تاريخية سياسية اجتماعية، ص 1993-1948الصوراني، غازي: قطاع غزة ) 1
 .37-35( دراسة تاريخية سياسية اجتماعية، ص 1993-1948الصوراني، غازي: قطاع غزة ) 2
3  
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 :ثلك املالمذ وأبرز 

ًا .1  غلى الهؿاع 
ً
 شامال

ً
شٍل ن بغي ػ بدغي و حىي،شمىلُت الحطاع: خُث قغغذ اؾغائُل خطاعا

ُ
 إط ح

ؿُؿغ خحن في لؿٍاهه، الىخُض واإلاسغج للهؿاع الىخُض اإلاخىكـ الؿخت اإلاػابغ
ُ
 هى مجها واخض غلى مػبر مطغ ح

طظ التي ألازغي  باإلاػابغ إؾغائُل جخدٌم عقذ،و مػبر
ُ
 الػماُ يػبىع  الهؿاع، لخضمت لؿغع مػحن مجها ًل ز

ت الحغيت ؤو والؿاػ صبالىنى  التزوص ؤو ألاقغاص خغيت ؤو  ؾُاؾت إؾغائُل اجبػذ و البىاء، مىاص اؾخحراص ،ؤو1الخجاٍع

  ألاقغاص والخضماث، وخغيت الؿلؼ ؤمام اإلاػابغ هظه إؾالم
ً
ُ  بظلَ لخمىؼ مخىاضٍل، بشٍٍل  ؾالبا  مخؿلباث وضى

 .2الهؿاع إلى الُىمُت الحُاة

ت و ألامىُت  .2 ، بهضف إغػاف نضعاث اإلاهاومت وإحهاع حهىصها اهتهاج الاخخالُ ؤلاؾغائُلي الضواعي الػؿٌٍغ

الدؿلحُت، وال ؾُما ؤن نغاع  الاخخالُ ؤلاؾغائُل بئخٍام الحطاع غلى الهؿاع حاء بػض غملُت ؤؾغ مهاومحن 

غان  25ًىم  حلػاص شالُـمً ؾؼة لجىضيها  ت هىغُت ؤؾلهذ غلحها 2006ًىهُى/خٍؼ ، في غملُت غؿٌٍغ

 مىظ اهضالع ا
ً
هخكاغت اإلاهاومت اؾم "الىهم اإلاخبضص"، وُغّضث مً ؤيثر الػملُاث الكضائُت الكلؿؿُيُت حػهُضا

ت غمً مبرعاتها للحطاع خحن وشغث  ألانص ى -الثاهُت، ونض طيغث إؾغائُل ضغاخت هظه ألاؾباب الػؿٌٍغ

ض غلى زالزت آالف ما -غمً ما وضكخه بـ"ؾُاؾت جسكُل الحطاع" صة خظغث صزىلها إلى نائمت جػم ما ًٍؼ

ت  نؿاع ؾؼة، ونالذ إنها جسش ى ؤن حؿخسضمها خغيت خماؽ في جطيُؼ ؤؾلحت وإغاصة بىاء ميشأث غؿٌٍغ

 .3جمًٌ حِشها مً جضمحرها

  ؤلاؾغائُلي الحطاع ًجؿض .3
ً
 غام ، ًىنها بشٍل الضولي الهاهىن  خغمها التي الجماعي الػهاب لؿُاؾت همىطحا

 .4الجماغُت الػهىباث جدظغ الغابػت حىُل اجكانُت مً 33 اصةقاإلا الػهىبت، ناهىن  مبضؤ جسالل

: ثداعيات الحصار من الىاخية الاجحماعية
ا
 رابعا

اث اإلاػِشت وزضماث الصحت والخػلُم والىنىص     ؤصي قغع الحطاع الشامل غلى ؾؼة إلى جضهىع يبحر في مؿخٍى

. وقانم ؾىَء ألاوغاع ماحػغع له الهؿاع مً % مً بُىث وميشأث ؾؼة70والٌهغباء التي جىهؿؼ بشٍل مخٌغع غً 

 ( 2014_ 2012_ 2008_ 2006غضوان غؿٌغي مضمغ لإلوؿان والػمغان في ؤغىام) 

 خرمانهم من خرية الحىلل . أ

                                                 
 قطاع غزة محاط بسّتة معابر مف الشماؿ والجنوب والشرؽ، وهي بالترتيب )معبر بيت حانوف "إيريز"، وناحؿ عوز، والمنطار "كارني"، وصوفا، :المعابػػر 1

"، ومعبر رفح، وهو"وكـر أبو سالـ   اإلسرائيمي، الحصار تحت غزة قطاع انظر: معاناة (المعبر الفمسطيني الوحيد الخاّص بحركة وتنّقؿ األفراد كيـر شالـو
    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D25DF9C1-2301-4Df7-4Df7-969F-393BED31557E.htm-20 ص سابؽ، مرجع

 -الرابع العدد - 27 المجمد – والقانونية االقتصادية لمعموـ دمشؽ جامعة ، مجمة289يوسؼ،خولة: الحصار االقتصادي المفروض عمى قطاع غزة، ص  2
2011 

 . /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2حصار غزة مف البداية الى انتظار  النهاية : 3 
 الرابع   العدد - 27 المجمد – والقانونية االقتصادية لمعموـ دمشؽ جامعة ، مجمة294سؼ،خولة: الحصار االقتصادي المفروض عمى قطاع غزة، ص يو  4

 المجنة الشعبية لمواجهة الحصار. http://www.freegaza.ps؛ 2011

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6ef5fe3b-3b19-42b3-90a8-49e6745072e4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/f9fafa7a-49f1-4718-806a-b5a73b029915
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/f9fafa7a-49f1-4718-806a-b5a73b029915
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/f9fafa7a-49f1-4718-806a-b5a73b029915
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/
http://www.freegaza.ps/
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ت مً جدغمهم ؤن شإنها مً ظغوٍف  في الهؿاع ؤهالي ؤلاؾغائُلي الحطاع ًػؼ     ُ  خههم، في ومً الخىهل خٍغ  إلى الىضى

غ خهىقي إؾغائُلي 1ؾبُعيٍ  بشٍٍل  الُىمُت خُاتهم ؾتومماع  عػنهم مىاعص ، قػلى مؿخىي الىغؼ ؤلاوؿاوي؛ ؤيض جهٍغ

ت الحغيت-ؤضضعه مغيؼ "مؿلَ"  ًاهىن ألاُو  14ًىم  -وهى مغيؼ إؾغائُلي للضقاع غً خٍغ ؤن مجمل ما  2010ؤيخىبغ/

ًاهذ جلبحها خىالي غشغة آالف % مً اخخُاحاث ؾٍاهه اإلاؿلىبت38ٌؿمذ الاخخالُ بضزىله إلى ؾؼة ال ًخجاوػ  ، والتي 

ًاهذ جضزل إلى الهؿاع نبل ضُل غام   .20072ؾلػت 

ًالت الضولُت للمؿاغضاث ؤلاوؿاهُت )  إلى بُاهاث الى
َ
(؛ ؤقاص "مؿلَ" بإن الاخخالُ ؾمذ بضزُى ؤويؿكامواؾدىاصا

% قهـ مً مػضُ غضص الشاخىاث التي صزلذ 22، وهظا ٌشٍل 2010شاخىت في الشهىع الدؿػت ألاولى مً غام  634

ًاهذ وؿبت ما ًضزل مً اخخُاحاث اإلاىاؾىحن  2008، ؤما في 2007الهؿاع نبل غام  شاخىت  600التي جهضع بـ-قهض 

 .3%15% _10جتراوح بحن  -ًىمُت

إن خو الخىهل مً الحهىم ألاؾاؾُت التي هاصث بها مىازُو ألامم اإلاخدضة ومجها ؤلاغالن الػالمي لحهىم ؤلاوؿان خُث 

ت 13هظ في اإلااصة )   4. ( غلى خو ؤلاوؿان في الخىهل و له خو اإلاؿاصع لبلضه و ؤن ٌػىص إلحها بدٍغ

ُني لحهىم ؤلاوؿان، إلى حاهب مىظماث خهىم إوؿان قلؿؿُيُت ؤزغي، ؤعبػت مظيغاث ونض نضم اإلاغيؼ الكلؿؿ

 في مدايمت مجغمي الحغب ؤلاؾغائُلُحن 
ً
ناهىهُت إلى اإلادٌمت الجىائُت الضولُت بالىُابت غً ضحاًا ؾؼة ، للمط ي نضما

ًاهذ ؤُو مظيغجحن  غض الػضوان جىضح مجؼعة الجمػت   2014ؤلاؾغائُلي لػام  غلى حمُؼ الجغائم اإلاغجٌبت، و

 5جىاولذ الحطاع ؾحر الهاهىوي اإلاؿخمغ اإلاكغوع غلى نؿاع ؾؼة   2016الؿىصاء في عقذ، و الثاهُت في هىقمبر 

ت خو ًجب ؤن جىاله ؾؼة غلى الكىع صون ؤي جكاوع، ومً زالُ غؿـ ألامم  ت والبدٍغ ت والجٍى ٌػخبر قخذ اإلاػابغ البًر

ٌُان الطهُىوي غلى جدهُو الحهىم اإلاشغوغت للشػب الكلؿؿُني، وؤن جكغع اإلاخدضة والتي ًجب ؤن ججبر ال

مت  الػهىباث الشضًضة غلُه في خالت لم ًىطاع الٌُان الطهُىوي إلاؿالب ألامم اإلاخدضة في جدهُو الحُاة الٌٍغ

ت ألامم اإلاخدضة وإغالنها صول6للمىاؾً الكلؿؿُني في نؿاع ؾؼة  ت ؾحر غػى لها ، يما ؤن إهػمام قلؿؿحن إلى غػٍى

ؾُاصة زاضت بها يباقي الضُو ؤال ٌػؿحها طلَ الحو في ؤن جخسظ لىكؿها مػابغ لحضوصها وؤن جكخذ ما حشاء غلى 

 ؾاخلها وؤن حؿخسضم حىها يما حشاء ؤم ؤن ؤلاغتراف للضولت قهـ ال غالنت بالىانؼ ؤلاوؿاوي .

                                                 
 -الرابع العدد - 27 المجمد – والقانونية االقتصادية لمعموـ دمشؽ جامعة ، مجمة294المفروض عمى قطاع غزة، ص  يوسؼ،خولة: الحصار االقتصادي1

2011 
 . B2%D9%91%D8%A9http://features.gisha.org/%D8%BA%D%8-موقع جمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية الحكة؛ 2 
 . /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2حصار غزة مف البداية الى انتظار  النهاية : 3 

؛ موقع جمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية الحكة؛ un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.htmlاالمـ المتحدة: . 4
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9 . 

 . http://pchrgaza.org/ar/?p=13316/ 2017، 10الحياة تحت الحصار: أكبر سجف مفتوح: بريؿ 5 
 . http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9موقع جمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية الحكة؛ 6

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/680b673c-4ef5-4c4a-a094-fa307eca4a03
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9-
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
http://pchrgaza.org/ar/?p=13316
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
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 أزمة اللطاع الصحي . ب

ت في نؿاع ؾؼة شاهضا للػُان، ؤزاعه الؿلبُت الىاججت غً الحطاع تهضص لهض باث وانؼ جغصي الخضماث الصحُ       

مىظىمت الػمل الطحي وجؿىعه، خُث ٌػاوي الهؿاع الطحي مشاًل ههظ الضواء واإلاؿخلؼماث الؿبُت وغضم جىقغ 

مت حمُؼ هظه نؿؼ الؿُاع لألحهؼة الؿبُت، ومىؼ ؾكغ اإلاغض ى لخلهي الػالج بالخاعج هدُجت إؾالم اإلاػابغ مما غاغل ؤػ 

اإلاشاًل مجخمػت مشٍلت اههؿاع الخُاع الٌهغبائي في مػظم ؾاغاث الُىم، والظي ػاص مً قاجىعة شغاء اإلادغوناث 

لدشؿُل اإلاىلضاث الٌهغبائُت في اإلاؿدشكُاث واإلاغايؼ الصحُت، ؤغاف ؤغباء حضًضة غلى مهضمي الخضماث الصحُت، 

وغػل اإلاؿاغضاث واإلاىذ الخاعحُت الضاغمت للهؿاع الطحي،  دلُت وطلَ في الىنذ الظي وشهض قُه شح اإلاىاعص اإلا

 غلى جهضًم الخضماث الصحُت بمجملها، ولًٌ ؤزؿغ ما في اإلاىغىع الُىم آزاع اإلاشٍلت غلى الصحت 
ً
اوػٌـ ؾلبا

هت الصحُت  الػامت للؿٍان، خُث هغي جلىر شىاؾئ بدغ ؾؼة بمُاه الطغف الطحي وقهضان خكظ ألاؾظًت بالؿٍغ

 1.لُمت واههؿاع اإلاُاه وػٍاصة جلىر الهىاء الىاجج غً اؾخسضام مىلضاث الٌهغباء يمطضع بضًل للؿانتالؿ

ٌؿاغض جلَ اإلاشهض الطاصم لإلوؿاهُت غلى اهدشاع ألاوبئت وألامغاع اإلاػضًت و ًىظع بٍاعزت صحُت غلى حمُؼ ؤقغاص  

الخاضت والكئاث الهشت ونض ًؤصي في ؤي لحظت  اإلاجخمؼ وزاضت ألاؾكاُ واليؿاء ويباع الؿً وؤصحاب الاخخُاحاث

 2.مً اللحظاث إلى ؤلانهُاع الخام إلاىظىمت الخضماث الصحُت في نؿاع ؾؼة

 

ًاث حؿُمت بدههً؛  ط ى الؿغؾان في نؿاع ؾؼة، غً وحىص اهتها ونض ؤظهغث إخضي الضعاؾاث الػلمُت اإلاخػلهت بمٍغ

ؤهلت لخهضًم زضماث صحُت مىاؾبت، وإلى وحىص ههظ في غضص بؿبب غضم جىقغ الهضع الٍافي مً اإلاغاقو الصحُت اإلا

ألاؾغة وألاؾباء واإلامغغحن ؾُما اإلاخسططحن، وغػل إمٍاهاث الدصخُظ والػالج، ًػاف إلى طلَ اإلاػىناث التي 

جدُى صون جلهي مٍغؼ الؿغؾان للػالج في مؿدشكُاث زاعج نؿاع ؾؼة وؾُاب الضغم الىكس ي والاحخماعي، خُث 

 .3االث ؾالم غضًضة مً ؤػواحهًحؿبب في خ

 ؤن 
ً
إن مؿؤولُت الىانؼ الطحي ًخدملها زالزت ؤؾغاف وهما الؿلؿت، واإلاجخمؼ الضولي والاخخالُ ؤلاؾغائُلي، مؤيضا

الاخخالُ ؤلاؾغائُلي ؾاهم بشٍل يبحر في جضهىع الىانؼ الطحي هدُجت اغخضاءاجه غلى الؿىانم الؿبُت واإلاغاقو 

 ؤن الاخخالُ ًيخ س ؾُاؾت الصحُت، ومىػه لىضىُ ألا 
ً
ت وألاحهؼة الؿبُت والدصخُطُت إلى نؿاع ؾؼة، مؤيضا صٍو

 .ممى جت ومضعوؾت لإلؾاءة لهؿاع الصحت في قلؿؿحن

 

                                                 
.موقع : 26قطاع غزة تحت الحصار االسرائيمي، تقرير معمومات مركز الزيتونة ، ص قسـ االشراؼ و المعمومات : معاناة  1

pro/components/com-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wp . 
   ..http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/06/19/1061088.html#ixzz4mY0HLFoo يا الوطفالمزيد عمى دن2
موقع ؛   ..http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/12/10/998274.html#ixzz4mY2JxPwv المزيد عمى دنيا الوطف3 

  //:features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9httpجمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية الحكة؛ 
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 إلاوضان لحلوق  عام إهتهان . ت

  الحطاع ًكغع      
ً
 عؤؾها الضولي، وغلى الهاهىن  ؤنغها التي بدهىنهم الهؿاع ؤهالي جمخؼ حػىم  ؤن شإنها مً ظغوقا

ُ  بالػمل والخػلُم ،والحو واللباؽ والصحت بالؿظاء ًالحو والثهاقُت، وؤلاحخماغُت ؤلانخطاصًت الحهىم   غلى والحطى

ت اإلاىاص وبػؼ الؿػام لتهٍغب التي، اؾُخسضمذ ألاهكام ظاهغة اهدشاع غً ؤؾكغ ما وهى ًاٍف، مػِش ي مؿخىي   الػغوٍع

 اإلاضهُت الحهىم  شإن ويظلَ الهؿاع، ؤهالي إلحها وضل التي الحاحتالُإؽ، و  صعحت ٌػٌـ الظي ألامغ الهؿاع، صازل إلى

 مؼ ًدىانؼ ما وهى والكانت، الخىف مً الكغص قحها ًخدغع  مؿخهغة بِئت جىقغ جخؿلب مماعؾتها التي والؿُاؾُت،

 .1الهؿاع ؤهالي بٌغامت اإلاؿاؽ شإنها مً والتي الحطاع قغغها الظغوف، التي

 مظاهغ جكشذ ،قهض الهؿاع في الكلؿؿُيُحن خُاة مجاالث شتى في الخىمُت مؿحرة حػؿُل إلى ؤلاؾغائُلي الحطاع ؤصي

ت الخضماث وانهاعث والكهغ البؿالت لها للمىاؾىحن الُىمُت للحُاة الػغوٍع
ّ
 مؿخىي  لخدهُو إمٍاهُت ؤي بشٍل، حػل ً

ُ  مػِش ي غ الحهُهت ؤصعى جلَ ونض ،2 اإلاضي بػُضة مهبى دشاعص جهٍغ  الػضوان ؤن عؤي غىضما ؾخىن ؾىلض الهاض ي ٍع

، الٍاعزُت الحطاع آزاع مً قانم2008 غام ؤوازغ ؾؼة نؿاع غلى ونؼ الظي ؤلاؾغائُلي
ً
لت ؤغغاع" ونىع إلى وؤصي ؤضال  ؾٍى

 ." 3مػا وحػاقحهم جىمُتهم للؿٍان وآلقام مثُل لها ٌؿبو لم ألامض

ىغؼ ؤلانخطاصي وؤلاحخماعي والثهافي للؿٍان في ، ؤن ال2015ناُ: اإلاغيؼ الكلؿؿُني لحهىم ؤلاوؿان الطاصع غام 

لت ألاحل، لؿُاؾت الحطاع ؤلاؾغائُلي اإلاكغوع غلى الهؿاع مً  نؿاع ؾؼة مخضهىع بكػل الخإزحراث الخؿحرة، وؾٍى

غ حضًض وشغه بػىىان "نؿاع ؾؼة: زىو خهُهي وحؿهُالث مساصغت"، .2007مىخطل ًىهُى  ، وزو اإلاغيؼ في جهٍغ

، والظي ٌؿؿى بشٍل زاص الػام الثامً للحطاع 2007إلاكغوع غلى الهؿاع مىظ مىخطل ًىهُى جضاغُاث الحطاع ا

غ اإلاؼاغم التي عوحتها الؿلؿاث اإلادخلت خُى إصزاُ حؿهُالث  .14/6/2015 -15/6/2014)الكترة مً  (، قىض الخهٍغ

كغغه ؾلؿاث الاخخالُ غلى جسكُل" الحطاع الظي ج"غلى خغيت اإلاػابغ الحضوصًت، والهُام بئحغاءاث مً شإنها 

  .نؿاع ؾؼة

حن  واؾخػغع ألاوغاع ؤلاوؿاهُت في نؿاع ؾؼة، وجضهىع الحهىم ؤلانخطاصًت وؤلاحخماغُت والثهاقُت للؿٍان الؿٍؼ

لت ألاحل، لؿُاؾت الحطاع، والظي ًؤصي إلهتهاى خو ؾٍان نؿاع ؾؼة في مؿخىي  بكػل الخإزحراث الخؿحرة، وؾٍى

غ اهتهاى خههم في اإلاإوي مػِش ي مالئم، وإعجكاع و ؿبت ألاؾغ التي حػاوي مً إوػضام ألامً الؿظائي، يما عضض الخهٍغ

اإلاالئم، وخغمانهم مً بىاء مؿايً حضًضة؛ بؿبب قغع نُىص غلى صزىُ مىاص البىاء إلى نؿاع ؾؼة، وقشل آلُت 

 4.ألامم اإلاخدضة إلغماع ؾؼة

                                                 
 -الرابع العدد - 27 المجمد – والقانونية االقتصادية لمعموـ دمشؽ جامعة ، مجمة296يوسؼ،خولة: الحصار االقتصادي المفروض عمى قطاع غزة، ص  1

 . http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9؛ موقع جمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية الحكة؛ 2011
 :الحرب عمى سنة مرور بعد مسدودة تزاؿ ال الكريـ العيش آفاؽ غزة  2

update-gaza-.org/web/ara/siteara0.nsf/html/palestinehttp://www.icrc . 
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 أزمة كطاع الحعليم . ث

، الظي شضصث ؾلؿاث الاخخالُ الحغبي ؤلاؾغائُلي إحغاءاجه غلى نؿاع ؾؼة مىظ ؤصث ؾُاؾت الحطاع الشامل      

غان/ ًىهُى مً الػام  ، إلى هخائج وزُمت ؤلهذ بظاللها غلى مؤؾؿاث التربُت والخػلُم في نؿاع 2007مىخطل خٍؼ

ًاقت مغاخل الخػلُم، ) ؤلابخضائي، ؾؼة، وجكانمذ مػاهاة هدى ؤيثر مً هطل ملُىن ؾالب وؾالبت ًضعؾىن في 

ت خغيت 1ؤلاغضاصي، الثاهىي( ومغاخل الخػلُم الػالي في الهؿاع . وؤصث الهُىص التي قغغتها الؿلؿاث اإلادخلت غلى خٍغ

ت  ًاصًمُت، إلى حػؿُل اإلاؿحرة التربٍى ؿُت وألا وجىهل ألاقغاص، بمً قحهم ؾلبت الجامػاث وؤغػاء الهُئاث الخضَع

 . 2ها الخام غً هظحراتها مً اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت في الػكت الؿغبُتوالخػلُمُت في الهؿاع، وزاضت بػض غؼل

ت لهؿاع ؾؼة، بما في طلَ قغع الحظغ الخام غلى جىعٍض مىاص   يما خالذ ؾُاؾت ؤلاؾالم اإلاخىاضل للمػابغ الخجاٍع

ًا ت والخػلُمُت، و هذ اإلايشأث واإلاغاقو البىاء وألاحهؼة واإلاػضاث الػلمُت الخاضت، صون إغاصة إغماع اإلاؤؾؿاث التربٍى

ت، وؤؾلهذ  الخػلُمُت نض حػغغذ لػملُاث جضمحر شامل ؤو ؤغغاع حؿُمت زالُ غملُت )الغضاص اإلاطبىب( الػؿٌٍغ

، والتي هكظتها نىاث الاخخالُ الحغبي ؤلاؾغائُلي في نؿاع ؾؼة في الؿابؼ 3غلحها يخائب الهؿام اؾم)"خغب الكغنان

ً مً صٌؿمبر  ، 23، واؾخمغث إلاضة 2009مً غشغ مً ًىاًغ وختى الثا 2008والػشٍغ
ً
يما ؤوضح الىائب حماُ 4ًىما

ؼ  الخػغي عئِـ اللجىت الشػبُت في ؾؼة بإن الحطاع ؤلاؾغائُلي اإلاكغوع غلى الهؿاع نض حؿبب في إًهاف مشاَع

ض غً  ت في حامػاث الهؿاع بهُمت جٍؼ ٍغ إلى حاهب ملُىن صوالع، و جػمً ميشإث إلاضن ؾبُت و جٌىىلىحُت،  50جؿٍى

مبان حامػُت، إغاقت الى غضم جمًٌ الؿالب الكلؿؿُيُحن مً ؤلالخداف ببػثاتهم في الجامػاث ألاوعوبُت هدُجت 

 .5لإلحغاءاث ؤلاؾغائُلُت

و مً حهخه خظغ الاخخالُ ؤلاؾغائُلي غلى ًل ؾٍان ؾؼة الضعاؾت في حامػاتها ؤو حامػاث الػكت الؿغبُت، و ؤنها هاصعا 

ًاهذ حؿمذ لأل  اعة ؾؼة بؿغع الخػلُم، و في هظا الؿُام ؤشاع عئِـ ما  ً ألاحاهب بٍؼ ؾاجظة الجامػُحن و اإلاداغٍغ

حامػت بحرػٍذ، هبُل نؿِـ، إلى ؤن جلَ الؿُاؾت ؤؾهمذ في زكؼ وؿبت ؾالب نؿاع ؾؼة الظًً ًضعؾىن في 

 .6% نبل قغع الحطاع و ؤلاؾالم إلى الطكغ في الىنذ الغاه22ًالجامػت مً 

                                                 

  http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9موقع جمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية الحكة؛ 1 
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، )انظر: أسماء معارك "حماس" وا سرائيل.. ."ألنها ترى أن هذه الحرب تأتي في ظل الصراع بين الحق والباطل، تأسيا باستعمال هذه الكممة في القرآن 3
 .anadolu-agency-لألنباء-األناضول-/وكالةwww.facebook.com/notes/ ،2014يوليو  13حضور ديني متفاوت، 

، 27سبتمبر (2010تقرير حوؿ أثر الحصار اإلسرائيمي عمى إعادة إعمار قطاع التعميـ في قطاع غزة )أيموؿ/ سبتمبر  المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف:4
2010( ،http://pchrgaza.org/ar/?p=6848 . 
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ضاغُاث الحطاع نض ؤصث إلى مشاًل غىض الؿالب ؤهكؿهم هدُجت الظغوف ؾحر الؿبُػُت التي ٌػِشىنها، و يما ؤن ج

ًالت ألاوهغوا في نؿاع ؾؼة، ؤن وؿبت الكشل الضعاس ي في ؤوؾاؽ الؿلبت بحن  غلى ؾبُل اإلاثاُ؛ طيغث صعاؾت احغتها و

ًاهذ اليؿبت ألاغلى80الطكحن الغابؼ و الخاؾؼ بلؿذ خىالي  % مً ؾالب في 90في الطل الغابؼ الظي قشل  %، و 

اغُاث  .1ماصة الٍغ

ت والخػلُمُت، ؤن ما ػالذ ألاؾغة الخػلُمُت في مضاعؽ  و مً صواعي ؤزاع ؤؾالم اإلاػابغ غلى إغاصة بىاء اإلاؤؾؿاث التربٍى

شأث التي حػغغذ وحامػاث نؿاع ؾؼة، حػاوي مً غضم الهضعة غلى ججاوػ آزاع الػضوان، خُث ما ػالذ اإلاباوي واإلاي

لألغغاع غلى خالها؛ بؿبب إؾالم مػابغ الهؿاع، ومىؼ صزُى اإلاىاص ألاؾاؾُت الالػمت للبىاء والترمُم، وما ػالذ 

 في ألاصواث الخػلُمُت وؤحهؼة اإلاسخبراث، التي قهضث مػظمها زالُ 
ً
 شضًضا

ً
اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت حػاوي ههطا

نؿاع التربُت والخػلُم، بما قحها الهؿاع الحٍىمي وألاوهغوا، إلى اغخماص  الػضوان، ونض اغؿغث ألاؾغاف اإلاشغقت غلى

لت، واههػاء 2008/2009هخائج الامخداهاث الجهائُت للكطل ألاُو مً الػام الضعاس ي  ، بؿبب جىنل الضعاؾت إلاضة ؾٍى

لبضًلت غً جلَ التي حػغغذ اإلاىاغُض اإلادضصة إلحغاء الامخداهاث الجهائُت، وطلَ حغاء غضم جىقغ اإلايشأث واإلاباوي ا

   2.ألغماُ الهضم والخضمحر

ًالت ؾىر و حشؿُل ؤلاحئحن في ؾؼة وحؿخسضم      ؾغقت حاهؼة)ًىهدُجر( في الػضًض مً  186يما و حػاوي مضاعؽ و 

مضاعؾها في الهؿاع إلاىاحهت الىهظ الشضًض في غضص الكطُى الضعاؾُت، ولخؿؿُت خاحتها اإلااؾت لؿغف للمػلمحن في 

لإلحئحن في مسُم الىطحراث وؾـ  ”ص“و ” ج“َ اإلاضاعؽ، و نض اغؿغث ًل مً مضعؾتي طًىع الىطحراث الابخضائُت جل

ًامل في  2011-2010الهؿاع، إلى بضء الػام الضعاس ي الجضًض  باؾخسضام هظام الؿغف الجاهؼة )الٍىهدُجراث( بشٍل 

ػلم ق 527اإلاضعؾت، خُث ًضعؽ في اإلاضعؾت ألاولى  ، َو
ً
 بىظام قترة صوام ضباخُت، قُما ًضعؽ في  22حها ؾالبا

ً
مػلما

ػلم قحها  545اإلاضعؾت الثاهُت   بىظام قترة صوام مؿائُت 21ؾالب، َو
ً
 3.مػلما

يما خغم الؿلبت والؿالباث اإلالخدهحن بالٍلُاث الػلمُت في الجامػت ؤلاؾالمُت، مً إحغاء الخؿبُهاث الػملُت، حغاء 

ة غلى إغاصة إغماعها، وماػاُ ؾلبت ًلُت الؼعاغت بجامػت ألاػهغ، ٌػاهىن حغاء ما حػغغذ جضمحر اإلاسخبراث وغضم الهضع 

س ي للؿالب صازل مهغ الٍلُت  4.له الٍلُت ومسخبراتها مً جضمحر شامل، حػظع مػه الهُام بإي وشاؽ جضَع
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 الشهداء و الجرحى . ج

ًاهذ حؿتهضف الخالًا         ا اإلاخىاضلت غلى نؿاع ؾؼة  غلى الغؾم مً جظعع الاخخالُ ؤلاؾغائُلي بإن هجماتها الػؿٌٍغ

غا ضاصعا غً مغيؼ اإلاػلىماث ؤلاؾغائُلي لحهىم ؤلاوؿان في ألاعاض ي  ش مً الهؿاع، إال ؤن جهٍغ التي جؿلو الطىاٍع

 نخلىا 293اإلادخلت، ؤيض ؤهه مً ؤضل 
ً
 164، قئن 2007غلى ًض نىاث الاخخالُ في نؿاع ؾؼة زالُ غام  قلؿؿُيُا

 في غملُاث غض جلَ الهىاث غىض إؾتهضاقهم، ٌشٍلىن ما وؿبتهم 
ً
ًاهىا مشاعيحن قػلُا % مً إحمالي 56قلؿؿُيُا 

ىن بإًت ؤغماُ غض نىاث  96غضص الشهضاء في الهؿاع، في خحن ؤن  مً بحن الشهضاء هم مضهُىن، لم ًٍىهىا ٌشاًع

ً لم ًخم الخإيض مً ًىنهم مشاعيحن في جلَ ألاغماُ ؤم ال، ؤما في غام  33الاخخالُ غىض اؾتهضاقهم، إغاقت الى  ؤزٍغ

ًان مً بُجهم  910قهض ؤؾدشهض  2008 ، مػظمهم ؾهؿىا في نؿاع ؾؼة، 
ً
، و ؾهـ في ألاًام  144قلؿؿُيُا

ً
ؾكال

 في نؿاع ؾؼة، لُطل إحمالي غضص الشهضاء و قلؿؿُني ش 400ؾهـ ؤيثر مً  2008الخمؿت ألازحرة مً خغب 
ً
هُضا

، و ؤيثر مً  575، 6/1/2009و ختى قجغ  27/12/2008الجغحى حغاء الػضوان غلى نؿاع ؾؼة مىظ 
ً
 28780شهُضا

 
ً
دا  .1حٍغ

ش إغالن الهضهت  غً خغب  21هىقمبر إلى ؾاًت  14ما بحن  ،  قإؾلهذ غلحها إؾغائُل اؾم )الجغف 2012هىقمبر جاٍع

(الطا شهُض ومئاث  155، سجلذ الصحاقت ومؤؾؿاث خهىم ؤلاوؿان 2مض(، وؤؾلهذ الهؿام )الػطل اإلاإًُى

ًامل نؿاع ؾؼة مجهم ؤيثر مً  هت مباشغة حغاء الؿاعاث ؤلاؾغائُلُت غلى  ناضغ وعغؼ  27الجغحى الطحاًا نخلىا بؿٍغ

 .3امغؤة 14ؾىت و 60شُىر ججاوػو اُ  8ؾىت  17مابحن الشهغ و

ت 2014غلى ؾؼة  غام  وبػض الحغب غا شامال غً الخؿائغ البشٍغ ، ؤضضع اإلاغضض ألاوعوبي لحهىم ؤلاوؿان جهٍغ

غ مهخل  ًالت الصحاقت الكلؿؿُيُت، و نض ؤظهغ الخهٍغ % مجهم مً اإلاضهُحن، 81قلؿؿُيُا  1742واإلااصًت بالخػاون مؼ و

ه، ومهخل لم ًخم الخػغف غلى حثثهم إلاا ؤضابه 64امغؤة و 302ؾكال و 530بُجهم  مهاوما  340ا مً خغم وحشٍى

ًالت ؾىر وحشؿُل الالحئحن  11مً مىاؾني الهؿاع، يما نخل  8710قلؿؿُيُا، وحغح  مً الػاملحن في و

مسجضا  62مً الؿىانم الؿبُت الػاملت في ؤلاؾػاف، وصمغ الهطل ؤلاؾغائُلي للهؿاع  23الكلؿؿُيُحن )ؤوهغوا( و

مؿُدُت واخضة، يما قهض هدى مائت  مهابغ إؾالمُت ومهبرة 10ت واخضة حؼئُا، ومؿاحض حؼئُا، ويىِؿ 109بالٍامل و

 .4مجزال، وؤضبدىا بال مإوي  13217ؤلل قلؿؿُني مىاػلهم وغضصها 

                                                 
.موقع : 37قسـ االشراؼ و المعمومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائيمي، تقرير معمومات مركز الزيتونة ، ص  1

pro/components/com-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wpموقع جمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية  ؛
 . D8%A9http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%الحكة؛ 

واالجتياح البري، فأطمقت العصف المأكول لتقول لهم إن جيشكم وجبهتكم  حيث قرأت كتائب القسام التسمية الصهيونية هذه المرة بارتباطها بالبر 2
 ،2014يوليو  13؛) انظر: أسماء معارك "حماس" وا سرائيل.. حضور ديني متفاوت، ."الداخمية ستكون كالعصف المأكول حال اجتياحكم البري

/www.facebook.com/notesلألنباء-األناضول-/وكالة-anadolu-agency. 
3 .aljazeera.net/news/arabic/2012/11/17/39-سرائيؿ-بغزة-شهيدا  عدوانها-تصّعد-وا 

4 .aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/42014-غزة-عمى-اإلسرائيمي-/العدواف 

http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com؛
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
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 الفلر و البطالة . ح

طيغ وػٍغ الؼعاغت في الحٍىمت الكلؿؿُيُت مدمض عمػان ألاؾا ؤن وؿبت البؿالت في نؿاع ؾؼة اعجكػذ مػضالتها      

%، هدُجت إؾخمغاع الحطاع اإلاكغوع غلى الهؿاع، و بلؿذ وؿبت الػاملحن في مجاُ الؼعاغت مجهم 85يثر مً إلى ؤ

اتها خُث نضعث بىدى 75جطل الى  %، في خحن طيغ ماهغ الؿباع ؤن مػضالث البؿالت في ؾؼة ؤعجكػذ إلى ؤغلى مؿخٍى

غ ضاصع غً ؤوحشا مً ؤن إؾخمغاع غُؼ نؿاع ؾؼة غ75ً الػالم الخاعجي يهضص ؤلانخطاص اإلادلي،  %، و خظع جهٍغ

ت ؛ بؿبب مىؼ ؤلاؾخحراص و الخطضًغ، و إلى ؤن ؤألف الػماُ قهضوا غملهم ؛  ؼ الخجاٍع  الى إقالؽ مئاث اإلاشاَع
ً
مشحرا

ؼ بىاء بهُمت  ٍي جم حػلُهها إلى ؤحل ؾحر مؿمى، وؤشاع  375بؿبب إنهُاع نؿاع البىاء، وجهضع مشاَع ملُىن صوالع ؤمٍغ

م الى 2007% في الغبؼ الثاوي مً غام 32.3غ ؤوحشا خُى جإزحر الحطاع غلى نؿاع ؾؼة إلى ؤن البؿالت إعجكػذ مً جهٍغ

ض  غً 2008% في الكترة هكؿها مً الػام 49.1عنم نُاس ي )  ت إلاا ًٍؼ ؤلل شخظ مً  100م، و ؤن البؿالت الهطٍغ

ً غلى الػمل حػخبر إخضي الػىامل الغئِؿت ألػمت الٌ غ اللجىت الشػبُت الهاصٍع غامت ؤلاوؿاهُت الهائمت، بِىما ٌشحر جهٍغ

ؤلل شخظ غاؾل غً الػمل في الهؿاع حغاء إؾالم اإلاػابغ و  140إلى وحىص  25/11/2008إلاىاحهت الحطاع في 

 .1الحطاع اإلاؿخمغ مً ؤيثر غشغة ؾىىاث

اث ؾ  غ ضاصع غً و بػض اؾالم اإلاػابغ اعجكػذ مػضالث الكهغ في نؿاع ؾؼة، لُبلـ مؿخٍى حر مؿبىنت، خُث ٌشحر جهٍغ

 لالؾغة في الشهغ الىاخض، و هى إعجكاع  594( غائالث حػِش جدذ زـ الكهغ البالـ 10_  8ؤوحشا، ؤن ) 
ً
ٌُا  ؤمٍغ

ً
صوالعا

اث الػام  ًاهذ اليؿبت  2005يبحر مهاعهت بمؿخٍى % مً 66.7%، و مً بحن هؤالء جىحض وؿبت جطل الى 63.1غىضما 

اث الكهغ  474قهغ مضنؼ، ؤي ؤنل مً ألاؾغ حػِش في  غ ؤلاهدباه إلى ؤن مؿخٍى  في الشهغ، و ًلكذ الخهٍغ
ً
ٌُا  امٍغ

ً
صوالعا

ض بيؿبت  اث في الػكت الؿغبُت30في نؿاع ؾؼة جٍؼ  .2% غلى اإلاؿخٍى

% 35قُما ؤشاعث جهضًغاث البىَ الضولي إلى ؤهه هدُجت للحطاع، ؤعجكػذ وؿبت الظًً ٌػِشىن جدذ زـ الكهغ مً 

/ ؤيخىبغ 67، إلى ؤيثر مً 2006ؼ نهاًت غام م ً ألاُو غ ؤغضجه اللجىت 2007% مؼ نهاًت حشٍغ ، في خحن طيغ جهٍغ

، و باجىا ٌػخمضون غلى 3%مً ؾٍان ؾؼة ٌػِشىن جدذ زـ الكهغ80الشػبُت إلاىاحهت الحطاع في ؾؼة ؤن 

 اإلاؿاغضاث الخاعحُت لخإمحن الحض ألاصوى مً مخؿلباث اإلاػِشت الُىمُت.

يغ اإلاغيؼ الكلؿؿُني لحهىم ؤلاوؿان إن الحطاع الظي جكغغه إؾغائُل غلى نؿاع ؾؼة للػام الػاشغ غلى الخىالي ط

ًا 65عقؼ وؿبت الكهغ بحن ؾٍاهه إلى  غ ؤن الحطاع ؤلاؾغائُلي اإلاخىاضل مىظ غشغ ؾىىاث ًمثل "اهتها %، وؤيض الخهٍغ

 4ضاعزا لحهىم ؾٍان ؾؼة الانخطاصًت والاحخماغُت"

                                                 
.موقع : 18معمومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائيمي، تقرير معمومات مركز الزيتونة ، ص قسـ االشراؼ و ال  1

pro/components/com-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wp . 
.موقع : 19قسـ االشراؼ و المعمومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائيمي، تقرير معمومات مركز الزيتونة ، ص  2

pro/components/com-chcontent/plugins/extrawat-http://www.alzaytouna.net/wpموقع جمعية مسمؾ ، مركز لمدفاع عف حرية  ؛
 . http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9الحكة؛ 

.موقع : 19تقرير معمومات مركز الزيتونة ، ص قسـ االشراؼ و المعمومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائيمي،  3
pro/components/com-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wp  

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/1/8%: 65تقرير حصار غزة رفع نسبة الفقر الى  4

http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com؛
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com
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 ًان 
ً
غث غلى الػامل الكلؿؿُني، هظغا

ّ
للحطاع ؤلاؾغائُلي هخائج هكؿُت وإحخماغُت ؤضابذ نؿاع الػّمل والػماُ وؤز

ماث  ُّ لإلؾالناث والاحخُاخاث التي جهىم بها ؾلؿاث الاخخالُ، وقغع الحطاع الضازلي غلى اإلاضن والهغي واإلاس

ي بمثابت الغئت التي ًدىّكـ مً زاللها الشػب الكلؿؿُني الكلؿؿُيُت، باإلغاقت إلى إؾالم اإلاؿاع واإلاػابغ، والتي ه

ت، إغاقت إلى ؤن الٌثحر مً اإلاىاص الخام جإحي مً صازل "الخـ 
ّ
ًان ٌػمل صازل قلؿؿحن اإلادخل وزاضت الػامل الظي 

ؾّبب  ألازػغ"؛ يما حػّغع الٌثحر مً اإلاؼاعغحن إلى ؤقضح الخؿائغ، لػضم نضعتهم غلى جطضًغ إهخاحهم الؼعاعي؛ مما

ان، قكي الىنذ الظي ًكهض عّب ألاؾغة صزله، هى مؿالب 
ّ
ًان لها مغصوص هكس ي غلى الؿٍ إعجكاع وؿبت البؿالت والتي 

 غجها، ما ٌشػغه بالهلو وؤلايخئاب 
ً
بخلبُت وإشباع خاحاث ألاؾغة اإلااّصًت، والتي ًٍىن في يثحر مً ألاخُان غاحؼا

 يبح
ً
ؿّبب الحطاع وؤلاؾالم نضعا  مً ؤلاحهاص باليؿبت للػامل الكلؿؿُني، وطلَ غلى ؤيثر مً ضػُض، الىكس ي، َو

ً
را

ب غلُه قهض الػامل إلاطضع عػنه؛ وبالخالي، ؤضبذ في الٌثحر مً ألاخىاُ ؾحر ناصع غلى جىقحر الحاحاث 
ّ
خُث جغج

ي ما حػله ٌػِش
ّ
  ألاؾاؾُت للػائلت، يما غاغل الحطاع مً وؿبت غضم نضعة الػامل غلى إًجاص بضًل مدل

ً
وغػا

غ غلى خالخه الىكؿُت وحػله غغغت للهلو والايخئاب، لًٌ ًبهى ؤن للشػب الكلؿؿُني نضعة يبحرة غلى 
ّ
 ؤز

ً
ضػبا

ل والخػامل مؼ جلَ الظغوف الطػبت والخؿحرة ُّ  .1الخٌ

                                                 
العيمة، رياض؛ حمد، جهاد: تأثير الحصار اإلسرائيمي عمى الواقع االجتماعي واالقتصادي والنفسي لمفمسطينّييف في قطاع غزة،        1

bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24   ،2009-04-08دفاع عف حرية الحكة؛ ؛ موقع جمعية مسمؾ ، مركز لم
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9 . 
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 الخاثمة

ػُت في شباؽ غ م قهض 2006ام بإث الخضابحر ؤلاؾغائُلُت ججاه نؿاع ؾؼة مىظ قىػ خغيت خماؽ في الاهخساباث الدشَغ

اغلىذ خٍىمت الاخخالُ ؤلاؾغائُلي الهؿاع مىؿهت مػاصًت و غملذ غلى حشضًض الحطاع، و نض ؤصي قغع الحطاع 

الشامل غلى ؾؼة إلى جضهىع يبحر في مؿخىي اإلاػِشت و زضماث الصحت و الخػلُم و الىنىص و الٌهغباء، يما ؤصي إلى 

ت الخىهل و الىضُى إلى مىاعص  عػنهم و مماعؾت خُاتهم الُىمُت، و غاوى الهؿاع الطحي مً ؤزاع خغمانهم مً خٍغ

ؾابُت هاججت غً طلَ الحطاع الظي هضص مىظىمت الػمل الطحي و جؿىعه، يما و قغع الحطاع ظغوقا مً شإنها ؤن 

اصة وؿبت البؿالت و جضهىع خالت الؼعاغت  حػىم جمخؼ ؤهالي الهؿاع بدهىنهم التي ؤنغها الهاهىن الضولي، إغاقت الى ٍػ

 و الطىاغت مً ههظ في اإلاىاص ألاولُت الالػمت في الخطيُؼ و ؤلاهخاج.
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 الىحائج

ت وغظمى جخدٌم في  .1 إن خطاع نؿاع ؾؼة ال ًىحض له ؤي مؿىؽ ناهىوي ؤو ؾُاس ي ؾىي إعاصة صُو نٍى

وي ، قال ًىحض ؤي مؿىؽ ناهى  مىؿهت الشغم ألاوؾـ وزاضت قلؿؿحن بىابت الؿالم والحغب في اإلاىؿهت

لحطاع شػب ؤغُؼ مضوي مً ؤبؿـ خهىنه في الػِش والضواء والؿظاء والخػلُم والؿكغ والبىاء والخىمُت 

ل مهىماث الحُاة الُىمُت واإلاػِشُت وهظا يكلخه ًل الضؾاجحر واإلاىازُو والاجكاناث الضولُت.  ًو

ضة جؿغى غلحها خالت الخكغص ، ف الاخخالُ ؤلاؾغائُل هى  .2 مً ًكغع هظا الحطاع  إطن ؾؼة ؤمام خالت قٍغ

بئعاصجه وبمؿىؾاث ؾُاؾُت مً ؤحل اؾخٌماُ مسؿؿاتها في الؿُؿغة غلى نؿاع ؾؼة وغؼلها غً اإلاشهض 

ت الىؾىُت ، وحؿُِب  ض واؾدُؿان ونخل غلى الهٍى الاخخاللي التي جهىم به في الػكت الؿغبُت والهضؽ مً تهٍى

سؿـ م ػه للطىعة والىعي الجمعي لهؿاع ؾؼة غً ما ًضوع ٍو ً الجاهب الطهُىوي خىله اؾخٌماُ مشاَع

ت للهػُت الكلؿؿُيُت .  الخطكٍى

ىطل الكلؿؿُيُحن بغقؼ الحطاع غً مضًىت ؾؼة ، وإًجاص  .3 إمل ؤهل ؾؼة بإن ٌػىص الػمحر الػالمي ٍو ٍو

% 80مؿىؾاث ناهىهُت جػمً عقؼ الحطاع غً نؿاع ؾؼة وإغاصة الحُاة الؿبُػُت لخلَ اإلاضًىت الباؾلت، 

 . ؾٍانها ٌػِشىن جدذ زـ الكهغ مً غضص

قػلى اإلاجخمؼ الضولي ؤن ًخدمل مؿؤولُاجه ألازالنُت وألاوؿاهُت وؤن ًهىمىا بئًجاص اإلاؿىؾاث الهاهىهُت  .4

 . التي جػمً عقؼ الحطاع غً جلَ اإلاضًىت، وؤن الًخم مػانبت شػب بإيملت
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19. .aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/42014-ؾؼة-غلى-ؤلاؾغائُلي-/الػضوان 

غ  .20  http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/1/8%: 65خطاع ؾؼة عقؼ وؿبت الكهغ الى جهٍغ
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 ثلدير موكف )مضحلبل الاهحخابات املدلية |||||

 

 (  18صفدة ركم )            (الىاخية الاجحماعية ثداعيات أجار الحصار الاصرائيلي على كطاع غسة من) |||||

 

حن  .21 ُّ اع؛ خمض، حهاص: جإزحر الحطاع ؤلاؾغائُلي غلى الىانؼ الاحخماعي والانخطاصي والىكس ي للكلؿؿُي الػُلت، ٍع

 .bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24  ، 2009-04-08في نؿاع ؾؼة،       

ت الحٌت؛  .22 مىنؼ حمػُت مؿلَ ، مغيؼ للضقاع غً خٍغ

http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9 . 

ست ؾُاؾُت احخماغُت، 1993-1948الطىعاوي، ؾاػي: نؿاع ؾؼة )  .23  .2011 هىقمبر 15(، صعاؾت جاٍع
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