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 1جتماعیةائیل على قطاع غزة من الناحیة االسر تداعیات أثار الحصار اال

عانى قطاع غزة من ممارسة االحتالل االسرائیلي لعملیة حصار نحو ملیون و نصف ملیون فلسطیني، متجاهل 

من أبسط حرمان الفلسطیني باره قوة احتالل، بهدف تعالقوانین الدولیة تجاه السكان بابذلك كل  االلتزامات و 

ل، و حتى من أبسط الخدمات األساسیة كالتعلیم و الصحة و حق العمل و اإلستقالكالحریة  جتماعیةحقوقه اإل

 و حق الحیاة، مع حرمانه من شعوره بإنسانیته، و من حریة الحركة في وطنه.

 : تعریف بقطاع غزةوالً أ

على شكل شریط ضیق  و، وهالبحر المتوسطالمنطقة الجنوبیة من الساحل الفلسطیني على  یقع القطاع في    

یمتد القطاع على مساحة ، % من مساحة فلسطین التاریخیة 1.33یشكل تقریبا  شبه جزیرة سیناءشمال شرق 

 2كم. 12_ 6م، أما عرضها فیتراوح بین ك 41طولها  بلغكم مربع، حیث ی 360

من الغرب البحر المتوسط و من الشمال قضاء الرملة، و من الشرق قضاء الخلیل و بئر السبع، و من  یحده

 .3الجنوب شبه جزیرة سیناء

 لمحة تاریخیة:

ألف نسمة، وتجدر  400یفوق عدد سكان القطاع الملیون ونصف الملیون نسمة, وتضم مدینة غزة وحدها 
،ویضم القطاع عدة مخیمات لالجئین أبرزها رفح 1948اإلشارة إلى أن معظم سكان القطاع هم من الجئي 

 26400 الكثافة السكانیةوخان یونس ودیر البلح والنصیرات والشاطي والمغازي والبریج وجبالیا، تبلغ معدل 
مواطن/كم مربع ، ویوجد في قطاع غّزة حوالى  55500مواطن/كم مربع، وكثافة سكانیة في مخیمات الالجئین 

 .4لسطینيتجمع سكاني ف 44

                                                            
لباحثة: أ. نایفة حماد دیبة،  مختصة في الشأن الصهیوني، و محاضر تاریخ حدیث و معاصر في كلیة فلسطین التقنیة_ ا 1

 دیر البلح.
2http://www.marefa.org/  
 .11، ص  1الدباغ، مصطفي: موسوعة بالدنا فلسطین ، ج  3
4/news/arabichttp://www.aljazeera.net  

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/


2 
 

االنتداب البریطاني جزء ال یتجزأ من منطقة  تكان، حیث غزةنسبة ألكبر مدنه وهي بهذا االسم قطاع یسمى ال
كان القطاع من ضمن األراضي الموعودة  تقسیم فلسطینوفي خطة ، 1948ه في مایو حتى إلغاء طینعلى فلس

خالل  1948حرب الخطة لم تطبق أبدا، وفقدت سریانها إثر تداعیات تلك للدولة العربیة الفلسطینیة، غیر أن 
اإلسرائیلي لمدة  االحتالل جیشاع لحكم عسكري مصري، ثم احتلها خضع القط)  1956_ 1948(بین فترة ما

 1957في مارس ، و بأزمة السویسزء من العملیات العسكریة المتعلقة أشهر في هجوم على مصر كان ج 5
احتل الجیش  1967حرب في  ،انسحب الجیش اإلسرائیلي فجددت مصر الحكم العسكري على القطاع

أكملت إسرائیل انسحابها من سیناء بموجب  1982في ، و شبه جزیرة سیناءثانیة مع مرة اإلسرائیلي القطاع 
معاهدة السالم المصریة اإلسرائیلیة، ولكن القطاع بقي تحت حكم عسكري إسرائیلي إذ فضلت مصر عدم تجدید 

 .5 سلطتها علیه

، وفي 1993في العام  وبعد توقیع إتفاقیة أوسل السلطة الوطنیة الفلسطینیةمناطقه اصبح قطاع غزة ضمن 
صّوتت الحكومة اإلسرائیلیة على تطبیق خطة رئیس الوزراء اإلسرائیلي أریئیل شارون لإلنسحاب  2005فبرایر 

األحادي الجانب من قطاع غزة وٕازالة جمیع المستوطنات اإلسرائیلیة والمستوطنین والقواعد العسكریة من القطاع، 
یشكل القطاع مع ، بإعالنها إنهاء الحكم العسكري في القطاع 2005بر سبتم 12وتم اإلنتهاء من العملیة في 

 15منذ مایزید عن  السلطة الفلسطینیةقامتها وعودة التي تفاوض على إنواة الدولة الفلسطینیة الم الضفة الغربیة
 .6)1967حزیران  5في  إسرائیلراضي التي احتلتها عام. (وهي األ

 : تعریف الحصاراً ثانی

 .7هُحُصٌر ، و َأْحِصرَ   :الموضع الذي ُیحصر فیه اِإلنسان، الجمعلغًة هو: 

، لمنع البلد من تلقي السلع التي والطائرات، بالسفن الحربیةعمل دوریة على سواحل بلد العدو  اصطالحًا هو:

 .یحتاج إلیها لشن الحرب. وُیمكن أن یكون الحصار بإحاطة مدینة أو حصن بهدف االستیالء علیه أو استسالمه

وفًقا و حیة لفرضه صالووفًقا للقانون الدولي، فإنه لیس ألي بلد الحق في إعالن الحصار إال إذا كان له ال

وتم وضع ،  1856قد ُوضعت هذه القاعدة في إعالن باریس بعد نهایة حرب القرم في سنة  للقانون الدولي
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وقد نص هذا اإلعالن على أن ُیعلن البلد حالة الحصار ،  1909قواعد الحصار األخرى في إعالن لندن سنة 

وینص اإلعالن أیًضا على أنه یجب أال یمتد الحصار إلى أبعد من  ،األقطار المحایدة ستبعدرسمًیا وأن ی

 .8ي یكون قد احتلهاالسواحل والمواني التي تتبع العدو أو تلك الت

 على قطاع غزةمالمح الحصار : اً ثالث

 شباط في التشریعیة نتخاباتاإل في حماس حركة فوز منذ القطاع تجاه اإلسرائیلیة التدابیر بدأت       
 مركزة كانت المرةتلك  في أنها إال سرائیل،االحتالل اإلب العهد حدیثة لیست التدابیر تلك مثل أن ومع ،2006
 وعملت معادیة، منطقة غزة قطاع إسرائیل أعلنت وقد الخارجي، العالم عن وعزله القطاع خنق إلى وهادفة
 .9م2007 عام من حزیران في فعلیاً  للسلطة حماس حركة استالم بعد الحصار تدابیر تشدید على
 :تلك المالمح وأبرز

إذ  ،بحري و جوي شمولیة الحصار: حیث فرضت اسرائیل حصارًا شامًال على القطاع كان بري ز .1
على  مصر ُتسیطر حین في لسكانه، الوحید والمخرج للقطاع الوحید المتنفس الستة المعابر ُتشكل
 لغرض معین منها كل ُخصص التي األخرى بالمعابر إسرائیل تتحكم ورفح، معبر هو منها واحد معبر

 أو،10التجاریة الحركة أو والغاز بالوقود التزود أو األفراد حركة أو العمال كعبور القطاع، لخدمة
 األفراد حركة، و والخدمات السلع أمام المعابر هذه إغالق سیاسة إسرائیل اتبعت و البناء، مواد استیراد
 .11القطاع إلى الیومیة الحیاة متطلبات وصول بذلك لتمنع متواصٍل، بشكلٍ  غالباً 

بهدف إضعاف قدرات المقاومة وٕاجهاض ، منیةانتهاج االحتالل اإلسرائیلي الدواعي العسكریة و األ  .2
سرائیل بإحكام الحصار على القطاع جاء بعد عملیة االحتالل اإل جهودها التسلحیة، وال سیما أن قرار 

، في عملیة عسكریة نوعیة 2006یونیو/حزیران  25یوم  جلعاد شالیطأسر مقاومین من غزة لجندیها 
                                                            

8http://democraticac.de/?p=38254  المركز الدیمقراطي العربي . 
قسم  إعداد بیروت، واالستشارات، للدراسات الزیتونة مركز ،(1 )معلومات تقریر اإلسرائیلي، الحصار تحت غزة قطاع معاناة 9

 .2 ص ، 2009 والمعلومات، األرشیف
قطاع غزة محاط بسّتة معابر من الشمال والجنوب والشرق، وهي بالترتیب (معبر بیت حانون "إیریز"، وناحل  :المعابــر 10

كیرم شالوم"، ومعبر رفح، وهو المعبر الفلسطیني الوحید الخاّص بحركة "عوز، والمنطار "كارني"، وصوفا، وكرم أبو سالم 
-20 ص سابق، مرجع اإلسرائیلي، الحصار تحت غزة قطاع معاناة انظر: (وتنّقل األفراد
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منذ  أطلقت علیها المقاومة اسم "الوهم المتبدد"، وُعّدت من أكثر العملیات الفدائیة الفلسطینیة تعقیداً 
وقد ذكرت إسرائیل صراحة هذه األسباب العسكریة ضمن مبرراتها الثانیة،  نتفاضة األقصىااندالع 

قائمة تضم ما یزید على ثالثة  -تخفیف الحصار"ضمن ما وصفته بـ"سیاسة -للحصار حین نشرت 
آالف مادة حظرت دخولها إلى قطاع غزة، وقالت إنها تخشى أن تستخدمها حركة حماس في تصنیع 

 .12أسلحة وٕاعادة بناء منشآت عسكریة تمكن جیشها من تدمیرها
عام ،  بشكل وليالد القانون حرمها التي الجماعي العقاب لسیاسة نموذجاً  اإلسرائیلي الحصار یجسد .3

 .13الجماعیة العقوبات تحظر الرابعة جنیف اتفاقیة من  33فالمادة العقوبة، قانون مبدأ تخالف كونها

 االجتماعیةمن الناحیة تداعیات الحصار  :رابعاً 

أدى فرض الحصار الشامل على غزة إلى تدهور كبیر في مستویات المعیشة وخدمات الصحة والتعلیم    

األوضاع % من بیوت ومنشآت غزة. وفاقم سوَء 70والوقود والكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر عن 

 2012_ 2008_ 2006 (تعرض له القطاع من عدوان عسكري مدمر لإلنسان والعمران في أعوامما

_2014 ( 

 حرمانهم من حریة التنقل .أ

حقهم،  ومن التنقل حریة من تحرمهم أن شأنها من ظروفٍ  في القطاع أهالي اإلسرائیلي الحصار یضع    
، فعلى مستوى الوضع اإلنساني؛ أكد 14طبیعيٍ  بشكلٍ  الیومیة حیاتهم وممارسة رزقهم موارد إلى الوصول في

 14یوم  -وهو مركز إسرائیلي للدفاع عن حریة الحركة-تقریر حقوقي إسرائیلي أصدره مركز "مسلك" 
% من احتیاجات 38أن مجمل ما یسمح االحتالل بدخوله إلى غزة ال یتجاوز  2010أكتوبر/كانون األول 

 .200715سكانه المطلوبة، والتي كانت تلبیها حوالي عشرة آالف سلعة كانت تدخل إلى القطاع قبل صیف عام 

                                                            
 . /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2حصار غزة من البدایة الى انتظار  النهایة :  12
 والقانونیة االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة ، مجلة294یوسف،خولة: الحصار االقتصادي المفروض على قطاع غزة، ص  13
 اللجنة الشعبیة لمواجهة الحصار. http://www.freegaza.ps؛  2011الرابع   العدد  27- المجلد– 

 والقانونیة االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة ، مجلة294یوسف،خولة: الحصار االقتصادي المفروض على قطاع غزة، ص 14
 2011 -الرابع العدد - 27 المجلد –
موقع جمعیة مسلك ، مركز للدفاع عن حریة الحكة؛  15
-http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9 . 

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/
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9-
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)؛ أفاد "مسلك" بأن االحتالل سمح بدخول أوكسفاملوكالة الدولیة للمساعدات اإلنسانیة (إلى بیانات ا واستناداَ 
% فقط من معدل عدد الشاحنات 22، وهذا یشكل 2010عام  شاحنة في الشهور التسعة األولى من 634

التي -فقد كانت نسبة ما یدخل من احتیاجات المواطنین  2008، أما في 2007التي دخلت القطاع قبل عام 
 .16%15_% 10تتراوح بین  -شاحنة یومیة 600تقدر بـ

ومنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ن حق التنقل من الحقوق األساسیة التي نادت بها مواثیق األمم المتحدة إ
  .17) على حق اإلنسان في التنقل و له حق المغادر لبلده و أن یعود إلیها بحریة 13حیث نص في المادة ( 

وقد قدم المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، إلى جانب منظمات حقوق إنسان فلسطینیة أخرى، أربعة مذكرات 
للمضي قدمًا في محاكمة مجرمي الحرب ، قانونیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بالنیابة عن ضحایا غزة 

توضح   2014اإلسرائیلي لعام  وانالعدضد  أول مذكرتین  كانتو  جمیع الجرائم المرتكبة،اإلسرائیلیین على 
ني المستمر المفروض الحصار غیر القانو تناولت   2016في نوفمبر  و الثانیة ،مجزرة الجمعة السوداء في رفح

 18على قطاع غزة 

تح المعابر البریة والجویة والبحریة حق یجب أن تناله غزة على الفور دون أي تفاوض، ومن خالل یعتبر ف
ضغط األمم المتحدة والتي یجب أن تجبر الكیان الصهیوني على تحقیق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، 

مم المتحدة في تحقیق وأن تفرض العقوبات الشدیدة علیه في حالة لم ینصاع الكیان الصهیوني لمطالب األ
كما أن إنضمام فلسطین إلى عضویة األمم المتحدة ، 19الحیاة الكریمة للمواطن الفلسطیني في قطاع غزة 

وٕاعالنها دولة غیر عضو لها سیادة خاصة بها كباقي الدول أال یعطیها ذلك الحق في أن تتخذ لنفسها معابر 
ن اإلعتراف للدولة فقط ال عالقة م جوها كما تشاء أم ألحدودها وأن تفتح ما تشاء على ساحلها وأن تستخد

 لواقع اإلنساني .با

                                                            
 . /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2حصار غزة من البدایة الى انتظار  النهایة :  16
؛ موقع جمعیة مسلك ، مركز rights/index.html-human-declaration-un.org/ar/universalاالمم المتحدة: . 17

 . http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9للدفاع عن حریة الحكة؛ 
 . http://pchrgaza.org/ar/?p=13316 /2017, 10الحیاة تحت الحصار: أكبر سجن مفتوح: بریل  18

وقع جمعیة مسلك ، مركز للدفاع عن حریة الحكة؛ م19
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9 . 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/680b673c-4ef5-4c4a-a094-fa307eca4a03
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/680b673c-4ef5-4c4a-a094-fa307eca4a03
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/
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 القطاع الصحي .ب

حصار الالسلبیة الناتجة عن  هثار ألقد بات واقع تردي الخدمات الصحیة في قطاع غزة شاهدا للعیان،        
الدواء والمستلزمات الطبیة تهدد منظومة العمل الصحي وتطوره، حیث یعاني القطاع الصحي مشاكل نقص 

مما رج نتیجة إغالق المعابر وعدم توفر قطع الغیار لألجهزة الطبیة، ومنع سفر المرضى لتلقي العالج بالخا
والذي زاد  ،ضاعف أزمة جمیع هذه المشاكل مجتمعة مشكلة انقطاع التیار الكهربائي في معظم ساعات الیوم

أضاف أعباء جدیدة  المستشفیات والمراكز الصحیة، دات الكهربائیة فيمن فاتورة شراء المحروقات لتشغیل المول
وضعف المساعدات  وذلك في الوقت الذي نشهد فیه شح الموارد المحلیة  ،على مقدمي الخدمات الصحیة

على تقدیم الخدمات الصحیة بمجملها، ولكن أخطر ما  انعكس سلباً ارجیة الداعمة للقطاع الصحي، والمنح الخ
حیث نرى تلوث شواطئ بحر غزة بمیاه الصرف  ،ضوع الیوم آثار المشكلة على الصحة العامة للسكانفي المو 

الصحي وفقدان حفظ األغذیة بالطریقة الصحیة السلیمة وانقطاع المیاه وزیادة تلوث الهواء الناتج عن استخدام 
 .20مولدات الكهرباء كمصدر بدیل للطاقة

المشهد الصادم لإلنسانیة على انتشار األوبئة واألمراض المعدیة و ینذر بكارثة صحیة على جمیع  یساعد تلك 

دي أفراد المجتمع وخاصة األطفال والنساء وكبار السن وأصحاب االحتیاجات الخاصة والفئات الهشة وقد یؤ 

 .21غزةنهیار التام لمنظومة الخدمات الصحیة في قطاع في أي لحظة من اللحظات إلى اإل

 

السرطان في قطاع غزة، عن وجود انتهاكات جسیمة  لدراسات العلمیة المتعلقة بمریضىوقد أظهرت إحدى ا

بسبب عدم توفر القدر الكافي من المرافق الصحیة المؤهلة لتقدیم خدمات صحیة مناسبة، وٕالى وجود  ؛بحقهن

انات التشخیص والعالج، یضاف سیما المتخصصین، وضعف إمك ي عدد األسرة واألطباء والممرضیننقص ف

                                                            
.موقع : 26نة ، ص قسم االشراف و المعلومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائیلي، تقریر معلومات مركز الزیتو  20

pro/components/com-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wp . 
  ..المزید على دنیا الوطن21
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/06/19/1061088.html#ixzz4mY0HLFoo 

http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/06/19/1061088.html#ixzz4mY0HLFoo


7 
 

إلى ذلك المعوقات التي تحول دون تلقي مریض السرطان للعالج في مستشفیات خارج قطاع غزة وغیاب الدعم 

 .22تسبب في حاالت طالق عدیدة من أزواجهن حیثالنفسي واالجتماعي، 

سرائیلي، مؤكدًا واالحتالل اإلن مسؤولیة الواقع الصحي یتحملها ثالثة أطراف وهما السلطة، والمجتمع الدولي إ

سرائیلي ساهم بشكل كبیر في تدهور الواقع الصحي نتیجة اعتداءاته على الطواقم الطبیة أن االحتالل اإل

مؤكدًا أن االحتالل ، والمرافق الصحیة، ومنعه لوصول األدویة واألجهزة الطبیة والتشخیصیة إلى قطاع غزة

 .لصحة في فلسطینلقطاع اج سیاسة ممنهجة ومدروسة لإلساءة ینته

 اإلنسان لحقوق عام نتهاكإ .ت
 وعلى الدولي، القانون أقرها التي بحقوقهم القطاع أهالي تمتع تعوق أن شأنها من ظروفاً  الحصار یفرض      
 بالعمل والحق، والتعلیم واللباس والصحة بالغذاء كالحق والثقافیة، جتماعیةواإل قتصادیةاإل الحقوق رأسها

 الطعام لتهریب اسُتخدمت، التي األنفاق ظاهرة انتشار عن أسفر ما وهو كاٍف، معیشي مستوى على والحصول
 أهالي إلیها وصل التي والحاجة ،الیأس درجة یعكس الذي األمر القطاع، داخل إلى الضروریة المواد وبعض
 من الفرد فیها یتحرر مستقرة بیئة توفر تتطلب ممارستها التي والسیاسیة، المدنیة الحقوق شأن وكذلك القطاع،
 أهالي بكرامة المساس شأنها من والتي الحصار فرضها الظروف، التي مع یتناقض ما وهو والفاقة، الخوف
 .23القطاع

 تفشت ،فقد القطاع في الفلسطینیین حیاة مجاالت شتى في التنمیة مسیرة تعطیل إلى اإلسرائیلي الحصار أدى
 إمكانیة أي بشكل، جعل ّكلها للمواطنین الیومیة للحیاة الضروریة الخدمات وانهارت والفقر البطالة مظاهر
 عندما غولدستون القاضي ریتشارد تقریر الحقیقة تلك أدرك وقد ، 24المدى بعیدة مقبول معیشي مستوى لتحقیق

                                                            
  ..المزید على دنیا الوطن 22
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/12/10/998274.html#ixzz4mY2JxPwv موقع ؛

جمعیة مسلك ، مركز للدفاع عن حریة الحكة؛ 
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9  

 
 والقانونیة االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة ، مجلة296یوسف،خولة: الحصار االقتصادي المفروض على قطاع غزة، ص  23

؛ موقع جمعیة مسلك ، مركز للدفاع عن حریة الحكة؛ 2011 -الرابع العدد - 27 المجلد –
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9 . 

 :الحرب على سنة مرور بعد مسدودة تزال ال الكریم العیش آفاق غزة  24
update-gaza-http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/palestine . 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/12/10/998274.html#ixzz4mY2JxPwv
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://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/palestine-gaza-update
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 أصًال، الكارثیة الحصار آثار من فاقم2008 عام أواخر غزة قطاع على وقع الذي اإلسرائیلي العدوان أن رأى
 . "25معا وتعافیهم تنمیتهم للسكان وآلفاق مثیل لها یسبق لم األمد طویلة أضرار "وقوع إلى وأدى
جتماعي والثقافي أن الوضع اإلقتصادي واإل، 2015المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان الصادر عام  :قال

للسكان في قطاع غزة متدهور بفعل التأثیرات الخطیرة، وطویلة األجل، لسیاسة الحصار اإلسرائیلي المفروض 
وثق المركز في تقریر جدید نشره بعنوان "قطاع غزة: خنق حقیقي  ،.2007على القطاع من منتصف یونیو 

، والذي یغطى بشكل 2007منذ منتصف یونیو وتسهیالت مخادعة"، تداعیات الحصار المفروض على القطاع 
فند التقریر المزاعم التي روجتها )،  .14/6/2015 -15/6/2014خاص العام الثامن للحصار (الفترة من 

تخفیف" "السلطات المحتلة حول إدخال تسهیالت على حركة المعابر الحدودیة، والقیام بإجراءات من شأنها 
  .ل على قطاع غزةالحصار الذي تفرضه سلطات االحتال

جتماعیة والثقافیة للسكان الغزیین ة في قطاع غزة، وتدهور الحقوق اإلقتصادیة واإلواستعرض األوضاع اإلنسانی
في نتهاك حق سكان قطاع غزة جل، لسیاسة الحصار، والذي یؤدي إلبفعل التأثیرات الخطیرة، وطویلة األ

كما رصد التقریر انتهاك ، نعدام األمن الغذائيني من إمستوى معیشي مالئم، وٕارتفاع نسبة األسر التي تعا
بسبب فرض قیود على دخول مواد البناء إلى قطاع  ؛حقهم في المأوى المالئم، وحرمانهم من بناء مساكن جدیدة

 .26غزة، وفشل آلیة األمم المتحدة إلعمار غزة

 زمة قطاع التعلیمأ .ث
دت سیاسة الحصار الشامل، الذي شددت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائیلي إجراءاته على قطاع غزة أ      

، إلى نتائج وخیمة ألقت بظاللها على مؤسسات التربیة والتعلیم 2007منذ منتصف حزیران/ یونیو من العام 
درسون في كافة مراحل التعلیم، وتفاقمت معاناة نحو أكثر من نصف ملیون طالب وطالبة یقطاع غزة، في 

. وأدت القیود التي فرضتها السلطات المحتلة 27ومراحل التعلیم العالي في القطاع )بتدائي، اإلعدادي، الثانوياإل(
على حریة حركة وتنقل األفراد، بمن فیهم طلبة الجامعات وأعضاء الهیئات التدریسیة واألكادیمیة، إلى تعطیل 

                                                            
 رقم الوثیقة غولدستون، تقریر وتوصیات ، نتائج   A/HRC/12/48 (ADVANCE 24تاریخ  /25.2009/9
 

26 http://samanews.ps/ar/postسما االخباریة ،لثالثاء 22 دیسمبر 2015 05:35 م / بتوقیت القدس 
موقع جمعیة مسلك ، مركز للدفاع عن حریة الحكة؛  27

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

http://samanews.ps/ar/post%D8%B3%D9%85%D8%A7
http://samanews.ps/ar/post%D8%B3%D9%85%D8%A7
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
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لیمیة في القطاع، وخاصة بعد عزلها التام عن نظیراتها من المؤسسات التعلیمیة في الضفة المسیرة التربویة والتع
 . 28الغربیة

كما حالت سیاسة اإلغالق المتواصل للمعابر التجاریة لقطاع غزة، بما في ذلك فرض الحظر التام على تورید  
وكانت  ،ؤسسات التربویة والتعلیمیةمواد البناء واألجهزة والمعدات العلمیة الخاصة، دون إعادة إعمار الم

الرصاص (المنشآت والمرافق التعلیمیة قد تعرضت لعملیات تدمیر شامل أو أضرار جسیمة خالل عملیة 
والتي نفذتها قوات االحتالل الحربي ، 29وأطلقت علیها كتائب القسام اسم("حرب الفرقان العسكریة، )المصبوب

، 2009وحتى الثامن عشر من ینایر  2008عشرین من دیسمبر اإلسرائیلي في قطاع غزة في السابع وال
ري رئیس اللجنة الشعبیة في غزة بأن الحصار وضح النائب جمال الخضأكما 30،یوماً  23واستمرت لمدة 

یقاف مشاریع تطویریة في جامعات القطاع بقیمة تزید عن المفروض على القطاع قد تسبب في إ سرائیلياإل
م تمكن ضافة الى عدإلى جانب مبان جامعیة، لمدن طبیة و تكنولوجیة، إملیون دوالر، و تضمن منشأت  50

 .31سرائیلیةالطالب الفلسطینیین من اإللتحاف ببعثاتهم في الجامعات األوروبیة نتیجة لإلجراءات اإل
الدراسة في جامعاتها أو جامعات الضفة الغربیة، سرائیلي على كل سكان غزة ل اإلحظر االحتال و من جهته

بغرض التعلیم، و في هذا  جانب بزیارة غزةو أنها نادرا ما كانت تسمح لألساتذة الجامعیین و المحاضرین األ
ب قطاع سهمت في خفض نسبة طالرئیس جامعة بیرزیت، نبیل قسیس، إلى أن تلك السیاسة أ شارالسیاق أ

 .32لى الصفر في الوقت الراهن% قبل فرض الحصار و اإلغالق إ22امعة من غزة الذین یدرسون في الج

                                                            
عن حریة الحكة؛ موقع جمعیة مسلك ، مركز للدفاع  28

http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9  
، (انظر: أسماء ."ألنها ترى أن هذه الحرب تأتي في ظل الصراع بین الحق والباطل، تأسیا باستعمال هذه الكلمة في القرآن 29

-األناضول-وكالة/www.facebook.com/notes/ ،2014یولیو  13معارك "حماس" وٕاسرائیل.. حضور دیني متفاوت، 

 .anadolu-agency-لألنباء

تقریر حول أثر الحصار اإلسرائیلي على إعادة إعمار قطاع التعلیم في قطاع غزة (أیلول/  المركز الفلسطیني لحقوق االنسان:30
 . http://pchrgaza.org/ar/?p=6848، )2010, 27سبتمبر (2010سبتمبر 

.موقع : 34قسم االشراف و المعلومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائیلي، تقریر معلومات مركز الزیتونة ، ص  31
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http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
http://pchrgaza.org/ar/?p=6848
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com%D8%9B
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9


10 
 

نفسهم نتیجة الظروف غیر الطبیعیة التي یعیشونها، كما أن تداعیات الحصار قد أدت إلى مشاكل عند الطالب أ
وساط غزة، أن نسبة الفشل الدراسي في أونروا في قطاع ثال؛ ذكرت دراسة اجرتها وكالة األو على سبیل الم

على في الصف الرابع الذي فشل %، و كانت النسبة األ80لغت حوالي الطلبة بین الصفین الرابع و التاسع ب
 .33طالب في مادة الریاضیات % من90

التعلیمیة أثار أغالق المعابر على إعادة بناء المؤسسات التربویة والتعلیمیة، أن ما زالت األسرة دواعي و من 
في مدارس وجامعات قطاع غزة، تعاني من عدم القدرة على تجاوز آثار العدوان، حیث ما زالت المباني 

بسبب إغالق معابر القطاع، ومنع دخول المواد األساسیة الالزمة  ؛والمنشآت التي تعرضت لألضرار على حالها
شدیدًا في األدوات التعلیمیة وأجهزة المختبرات، التي وما زالت المؤسسات التعلیمیة تعاني نقصًا  ،للبناء والترمیم

وقد اضطرت األطراف المشرفة على قطاع التربیة والتعلیم، بما فیها القطاع ، فقدت معظمها خالل العدوان
، 2008/2009الحكومي واألونروا، إلى اعتماد نتائج االمتحانات النهائیة للفصل األول من العام الدراسي 

اسة لمدة طویلة، وانقضاء المواعید المحددة إلجراء االمتحانات النهائیة، وذلك جراء عدم توفر بسبب توقف الدر 
 .34  المنشآت والمباني البدیلة عن تلك التي تعرضت ألعمال الهدم والتدمیر

غرفة جاهزة(كونتینر) في  186جئین في غزة وتستخدم اني مدارس و كالة غوث و تشغیل اإلكما و تع    
من مدارسها في القطاع لمواجهة النقص الشدید في عدد الفصول الدراسیة، ولتغطیة حاجتها الماسة العدید 

 ”د“و ” ج“لغرف للمعلمین في تلك المدارس، و قد اضطرت كل من مدرستي ذكور النصیرات االبتدائیة 
تخدام نظام الغرف باس 2011-2010وسط القطاع، إلى بدء العام الدراسي الجدید  لإلجئین في مخیم النصیرات

 22طالبًا، ویعلم فیها  527یدرس في المدرسة األولى نتینرات) بشكل كامل في المدرسة، حیث الجاهزة (الكو 
معلمًا بنظام فترة  21طالب، ویعلم فیها  545معلمًا بنظام فترة دوام صباحیة، فیما یدرس في المدرسة الثانیة 

 .35دوام مسائیة

                                                            
.موقع : 35قسم االشراف و المعلومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائیلي، تقریر معلومات مركز الزیتونة ، ص 33
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لملتحقین بالكلیات العلمیة في الجامعة اإلسالمیة، من إجراء التطبیقات العملیة، كما حرم الطلبة والطالبات ا
جراء تدمیر المختبرات وعدم القدرة على إعادة إعمارها، ومازال طلبة كلیة الزراعة بجامعة األزهر، یعانون جراء 

للطالب داخل مقر  ما تعرضت له الكلیة ومختبراتها من تدمیر شامل، تعذر معه القیام بأي نشاط تدریسي
 .36الكلیة

 الشهداء و الجرحى .ج
ن هجماتها العسكریا المتواصلة على قطاع غزة كانت على الرغم من تذرع االحتالل اإلسرائیلي بأ       

لحقوق سرائیلي ریرا صادرا عن مركز المعلومات اإلن تقالتي تطلق الصواریخ من القطاع، إال أ تستهدف الخالیا
ل في قطاع غزة لى ید قوات االحتالعفلسطینیًا قتلوا  293صل أكد أنه من أراضي المحتلة، اإلنسان في األ

دافهم، سته في عملیات ضد تلك القوات عند إفلسطینیا كانوا مشاركین فعلیاً  164ن ، فإ2007خالل عام 
هم مدنیون،  من بین الشهداء 96ن عدد الشهداء في القطاع، في حین أ جمالي% من إ56یشكلون ما نسبتهم 

تأكد من خرین لم یتم الأ 33، إضافة الى االحتالل عند استهدافهم قوات عمال ضدلم یكونوا یشاركون بأیة أ
فلسطینیًا، معظمهم سقطوا في  910ستشهد فقد أ 2008كونهم مشاركین في تلك األعمال أم ال، أما في عام 

كثر من سقط أ 2008الخمسة األخیرة من حرب طفًال، و سقط في األیام  144من بینهم كان  قطاع غزة،
جمالي عدد الشهداء و الجرحى جراء العدوان على قطاع غزة إ لیصل فلسطیني شهیدًا في قطاع غزة، 400
 .37جریحاً  2,780كثر من و أشهیدًا،  575، 6/1/2009و حتى فجر  27/12/2008منذ 

،  فأطلقت علیها إسرائیل اسم 2012عن حرب   نوفمبر تاریخ إعالن الهدنة 21نوفمبر إلى غایة  14ما بین 
 155، سجلت الصحافة ومؤسسات حقوق اإلنسان 38(الجرف الصامد)، وأطلقت القسام (العصف المأكول)

شهید ومئات الجرحى الضحایا قتلوا بطریقة مباشرة جراء الغارات اإلسرائیلیة على كامل قطاع غزة منهم أكثر 
 .39امرأة 14سنة و 60شیوخ تجاوزو ال  8سنة  71قاصر ورضع مابین الشهر و 27من 

                                                            
تقریر حول أثر الحصار اإلسرائیلي على إعادة إعمار قطاع التعلیم في قطاع غزة (أیلول/  المركز الفلسطیني لحقوق االنسان: 36

 .http://pchrgaza.org/ar/?p=6848: 2010, 27)، سبتمبر 2010سبتمبر 
.موقع : 37ت الحصار االسرائیلي، تقریر معلومات مركز الزیتونة ، ص قسم االشراف و المعلومات : معاناة قطاع غزة تح 37
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 . http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9دفاع عن حریة الحكة؛ ، مركز لل

واالجتیاح البري، فأطلقت العصف المأكول لتقول لهم  حیث قرأت كتائب القسام التسمیة الصهیونیة هذه المرة بارتباطها بالبر 38

؛( انظر: أسماء معارك "حماس" وٕاسرائیل.. حضور ."إن جیشكم وجبهتكم الداخلیة ستكون كالعصف المأكول حال اجتیاحكم البري

 .anadolu-agency-لألنباء-األناضول-وكالة/www.facebook.com/notes/ ،2014یولیو  13دیني متفاوت، 
39 .aljazeera.net/news/arabic/2012/11/17/39شهیدا-بغزة-وٕاسرائیل-تصّعد-عدوانها- 

http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com%D8%9B
http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9


12 
 

لحقوق اإلنسان تقریرا شامال عن الخسائر البشریة  األوروبي، أصدر المرصد 2014وبعد الحرب على غزة  عام 
% منهم من 81فلسطینیا  1742أظهر التقریر مقتل قد  و، والمادیة بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطینیة

لم یتم التعرف على جثثهم لما أصابها من حرق وتشویه، ومقتل  64امرأة و 302طفال و 530المدنیین، بینهم 
من العاملین في وكالة غوث وتشغیل  11من مواطني القطاع، كما قتل  8710مقاوما فلسطینیا، وجرح  340

من الطواقم الطبیة العاملة في اإلسعاف، ودمر القصف اإلسرائیلي للقطاع  23نروا) والالجئین الفلسطینیین (أو 
مسیحیة واحدة،  مقابر إسالمیة ومقبرة 10مساجد جزئیا، وكنیسة واحدة جزئیا، و 109مسجدا بالكامل و 62

 .40منزال، وأصبحوا بال مأوى 13217ها كما فقد نحو مائة ألف فلسطیني منازلهم وعدد

 لبطالةالفقر و ا .ح
رتفعت البطالة في قطاع غزة اكومة الفلسطینیة محمد رمضان األغا أن نسبة حذكر وزیر الزراعة في ال     

نسبة العاملین في  و بلغت ستمرار الحصار المفروض على القطاع،%، نتیجة إ85معدالتها إلى أكثر من 
في غزة أرتفعت إلى ن معدالت البطالة %، في حین ذكر ماهر الطباع أ75لى مجال الزراعة منهم تصل ا

ع غزة عن ستمرار عزل قطا%، و حذر تقریر صادر عن أوتشا من أن إ75بنحو  تستویاتها حیث قدر على مأ
المشاریع التجاریة ؛ بسبب منع اإلستیراد و فالس مئات العالم الخارجي یهدد اإلقتصاد المحلي، مشیرًا الى إ

 375ریع بناء بقیمة مشا وتقدرنهیار قطاع البناء، ب إقدوا عملهم ؛ بسبف العمال فالتصدیر، و إلى أن أأل
حول تأثیر الحصار على قطاع غزة  وتشاجل غیر مسمى، وأشار تقریر أملیون دوالر أمریكي تم تعلیقها إلى أ

% في الفترة 49.1م الى رقم قیاسي ( 2007في الربع الثاني من عام  %32.3رتفعت من إلى أن البطالة إ
خص من القادرین على العمل لف شأ 100بطالة القصریة لما یزید  عن ن ال، و أم2008نفسها من العام 

ار ة لمواجهة الحصنسانیة القائمة، بینما یشیر تقریر اللجنة الشعبیتبر إحدى العوامل الرئیسة ألزمة الكرامة اإلتع
حصار غالق المعابر و الص عاطل عن العمل في القطاع جراء إلف شخأ 140إلى وجود  25/11/2008في 

 .41كثر عشرة سنواتالمستمر من أ
یر لیبلغ مستویات غیر مسبوقة، حیث یشیر تقر  و بعد اغالق المعابر ارتفعت معدالت الفقر في قطاع غزة، 

الشهر مریكیًا لالسرة في دوالرًا أ 594حت خط الفقر البالغ عائالت تعیش ت) 10_  8وتشا، أن ( صادر عن أ
ء توجد %، و من بین هؤال63.1عندما كانت النسبة  2005بمستویات العام  الواحد، و هو إرتفاع كبیر مقارنة

                                                            
40 .aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/42014-العدوان-اإلسرائیلي-على-غزة/ 

.موقع : 18قسم االشراف و المعلومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائیلي، تقریر معلومات مركز الزیتونة ، ص   41
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ر، و یلفت یًا في الشهدوالرًا امریك 474قل من % من األسر تعیش في فقر مدقع، أي أ66.7نسبة تصل الى 
 .42% على المستویات في الضفة الغربیة30ن مستویات الفقر في قطاع غزة تزید بنسبة إلنتباه إلى أالتقریر ا

لفقر من رتفعت نسبة الذین یعیشون تحت خط افیما أشارت تقدیرات البنك الدولي إلى أنه نتیجة للحصار، أ
، في حین ذكر تقریر 2007% مع نهایة تشرین األول/ أكتوبر 67، إلى أكثر من 2006% مع نهایة عام 35

، و باتوا 43%من سكان غزة یعیشون تحت خط الفقر80ن حصار في غزة أعدته اللجنة الشعبیة لمواجهة الأ
 یعتمدون على المساعدات الخارجیة لتأمین الحد األدنى من متطلبات المعیشة الیومیة.

قطاع غزة للعام العاشر على ذكر المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان إن الحصار الذي تفرضه إسرائیل على 
%، وأكد التقریر أن الحصار اإلسرائیلي المتواصل منذ عشر 65التوالي رفع نسبة الفقر بین سكانه إلى 

 44سنوات یمثل "انتهاكا صارخا لحقوق سكان غزة االقتصادیة واالجتماعیة"
وأّثرت على العامل الفلسطیني، جتماعیة أصابت قطاع العّمل والعمال للحصار اإلسرائیلي نتائج نفسیة وإ كان 

نظرًا لإلغالقات واالجتیاحات التي تقوم بها سلطات االحتالل، وفرض الحصار الداخلي على المدن والقرى 
والتي هي بمثابة الرئة التي یتنّفس من خاللها ضافة إلى إغالق المطار والمعابر، والمخّیمات الفلسطینیة، باإل

إضافة إلى أن الكثیر من المواد ، الذي كان یعمل داخل فلسطین المحتّلةالشعب الفلسطیني وخاصة العامل 
لعدم قدرتهم  ،الخام تأتي من داخل "الخط األخضر"؛ كما تعّرض الكثیر من المزارعین إلى أفدح الخسائر

ي فف ،رتفاع نسبة البطالة والتي كان لها مردود نفسي على السّكانّبب إما سم ؛على تصدیر إنتاجهم الزراعي
الوقت الذي یفقد رّب األسرة دخله، هو مطالب بتلبیة وٕاشباع حاجات األسرة الماّدیة، والتي یكون في كثیر من 

ویسّبب الحصار واإلغالق قدرًا كبیرًا من اإلجهاد  ،كتئاب النفسياجزًا عنها، ما یشعره بالقلق واإلاألحیان ع
ث ترّتب علیه فقد العامل لمصدر رزقه؛ وبالتالي، بالنسبة للعامل الفلسطیني، وذلك على أكثر من صعید، حی

كما ضاعف الحصار من  ،أصبح في الكثیر من األحوال غیر قادر على توفیر الحاجات األساسیة للعائلة
نسبة عدم قدرة العامل على إیجاد بدیل محّلي ما جعله یعیش وضعًا صعبًا أّثر على حالته النفسیة وجعله 

                                                            
.موقع : 19زیتونة ، ص قسم االشراف و المعلومات : معاناة قطاع غزة تحت الحصار االسرائیلي، تقریر معلومات مركز ال 42
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الظروف  تلكیبقى أن للشعب الفلسطیني قدرة كبیرة على التكّیف والتعامل مع  ن، لكعرضة للقلق واالكتئاب
 45الصعبة والخطیرة

 الخاتمة
م 2006بأت التدابیر اإلسرائیلیة تجاه قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في االنتخابات التشریعیة في شباط عام 

لت على تشدید الحصار، و قد أدي فرض فقد اعلنت حكومة االحتالل اإلسرائیلي القطاع منطقة معادیة و عم
الحصار الشامل على غزة إلى تدهور كبیر في مستوى المعیشة و خدمات الصحة و التعلیم و الوقود و 
الكهرباء، كما أدى إلى حرمانهم من حریة التنقل و الوصول إلى موارد رزقهم و ممارسة حیاتهم الیومیة، و 

ة عن ذلك الحصار الذي هدد منظومة العمل الصحي و تطوره، كما عانى القطاع الصحي من أثار سابیة ناتج
و فرض الحصار ظروفا من شأنها أن تعوق تمتع أهالي القطاع بحقوقهم التي أقرها القانون الدولي، إضافة 
الى زیادة نسبة البطالة و تدهور حالة الزراعة و الصناعة من نقص في المواد األولیة الالزمة في التصنیع و 

 تاج.اإلن

 النتائج
في ى إرادة دول قویة وعظمى تتحكم ال یوجد له أي مسوغ قانوني أو سیاسي سو  قطاع غزة ن حصارإ .1

 یوجد أي مسوغ قانوني ، فال منطقة الشرق األوسط وخاصة فلسطین بوابة السالم والحرب في المنطقة
والسفر والبناء والتنمیة لحصار شعب أعزل مدني من أبسط حقوقه في العیش والدواء والغذاء والتعلیم 

 .وكل مقومات الحیاة الیومیة والمعیشیة وهذا كفلته كل الدساتیر والمواثیق واالتفاقات الدولیة
فرض هذا الحصار یمن  هوسرائیل االحتالل اإل فة فریدة تطغى علیها حالة التفرد ، إذن غزة أمام حال .2

عن  االسیطرة على قطاع غزة وعزلهوبمسوغات سیاسیة من أجل استكمال مخططاتها في  بإرادته
المشهد االحتاللي التي تقوم به في الضفة الغربیة والقدس من تهوید واستیطان وقتل على الهویة 

وتغییب للصورة والوعي الجمعي لقطاع غزة عن ما یدور ویخطط من الجانب الصهیوني ، الوطنیة 
 . فویة للقضیة الفلسطینیةحوله استكمال مشاریعه التص

                                                            
العیلة، ریاض؛ حمد، جهاد: تأثیر الحصار اإلسرائیلي على الواقع االجتماعي واالقتصادي والنفسي للفلسطینّیین في قطاع  45

؛ موقع جمعیة مسلك ، bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24   ،2009-04-08غزة،       
 . http://features.gisha.org/%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9مركز للدفاع عن حریة الحكة؛ 
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هل غزة بأن یعود الضمیر العالمي وینصف الفلسطینیین برفع الحصار عن مدینة غزة ، وٕایجاد مل أویأ .3
تلك المدینة الباسلة، مسوغات قانونیة تضمن رفع الحصار عن قطاع غزة وٕاعادة الحیاة الطبیعیة ل

 . ن عدد سكانها یعیشون تحت خط الفقر% م80
فعلى المجتمع الدولي أن یتحمل مسؤولیاته األخالقیة واألنسانیة وأن یقوموا بإیجاد المسوغات القانونیة  .4

 . المدینة، وأن الیتم معاقبة شعب بأكملة تلكالتي تضمن رفع الحصار عن 
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