مقدمة:
يُ قدمُهذاُالتقريرُمعلوماتُحولُتداعياتُوأثارُالحصارُاإلسرائيليُعلىُنواحيُالحياةُفيُُقطاعُغزةُلعامُ
ُ ،2017وسيتضمن ُأحدث ُالحقائقُ ،والمعلوماتُ ،والبياناتُ ،واإلحصاءات ُالمتوفرة ُحول ُالحصار ُالذيُ
فرض ُ على ُقطاع ُغزة ُمنذ ُأكثر ُمن ُعشر ُسنوات ُوحتى ُاليومُ ،استنادا ُإلى ُما ُهو ُمتاح ُمن ُمعلوماتُ
ومعطياتُبهذاُالخصوصُكماُحصلناُعليهاُمنُمصادرهاُالرسميةُ .
ويرصدُالتقريرُالذيُيغطيُالفترةُمنُُ 2017/1/1وحتىُُ،ُ 2018/1/1حالةُمعابرُقطاعُغزةُالمخصصةُ
لتنقلُاألفرادُوالبضائعُ،ويقدمُإحصائياتُإجماليةُحولُعملهاُ،وعلىُالرغمُمن ُحالةُالتفائل ُالتيُسادتُبينُ
أوساطُالمواطنيين ُفيُتحسنُعملُمعابرُقطاعُغزةُخاصةُبعدُتوليُحكومةُالتوافقُإلدارتهاُ،إالُأنُالفترةُ
التيُيغطيهاُالتقريرُشهدتُتدنيُفيُفتحُمعبرُرفحُبالنسبةُلألعوامُالسابقةُ،وتقليصُملحوظُفيُعددُالتجارُ
المسموحُلهمُبالتنقلُعبرُحاجزُبيتُحانونُُ ُُ.
ويتناولُالتقريرُاستمرارُتدهورُاألوضاعُاإلنسانيةُداخلُالقطاعُخاصةُفيُظلُتفاقمُأزمةُالكهرباءُلساعاتُ
طويلةُجدا ًُمما ُضاعف ُمنُمعاناةُالسكانُالمدنيينُ،وقدُتسببُتقليصُالسلطةُالفلسطينيةُللمبلغُالذيُتحولهُ
لالحتاللُاإلسرائيليُمنُازديادُاألزمةُوانقطاعُالكهرباءُلساعاتُأطولُ،كماُواجهُقطاعُالمياهُالمزيدُمنُ
التدهورُخاللُهذهُالفترةُ،وازدادتُنسبةُتلوثُمياهُالبحرُإلىُأكثرُمنُُ،%70ويستعرضُالتقريرُأحوالُ
النازحينُووضعهمُاإلنسانيُالسيءُفيُظلُالتخخيرُالمتواصلُفيُعمليةُإعادةُإعمارُقطاعُغزةُ ُ.
ويستعرضُالتقريرُاألوضاعُالصحيةُفيُالقطاعُ،حيثُتزايدتُخاللُالفترةُالتيُيغطيهاُالتقريرُأزمةُنقصُ
األدوية ُونفاذها ُمن ُالمستودعاتُ ،كما ُتضاعفت ُمعاناة ُالمرضى ُالذين ُال ُيوجد ُلهم ُعالج ُداخل ُالقطاعُ،
وارتفعت ُنسبة ُالحاالت ُالمحولة ُعبر ُوزارة ُالصحة ُلمستشفيات ُالخارج ُعن ُاألعوام ُالماضيةُ ،وواصلتُ
قواتُاإلحتاللُرفضُمنحُتصاريحُللكثيرُمنُالحاالتُالمحولةُ،وازدادُعددُالتصاريحُالمرفوعةُهذاُالعامُ
بالنسبةُلألعوامُالماضيةُُ ُُ.
كما ُيسلط ُالتقرير ُالضوء ُعلى ُأوضاع ُالتعليم ُفي ُقطاع ُغزة ُُ ،وتخثير ُالحصار ُعلى ُعملية ُبناء ُالمدارسُ
الجديدةُ،وتخثيرُذلكُعلىُبيئةُالتعليمُفيُظلُارتفاعُمعدلُالطلبةُفيُالصفوفُالمدرسيةُُ ُ.
ويتناولُالتقريرُاألوضاعُاالقتصادية ُفيُقطاعُغزةُ،حيثُشهدُهذاُالعامُارتفاعُفيُمعدالتُالبطالةُونسبُ
الفقرُُ،وأثرتُاإلجراءاتُالتيُفرضتهاُالسلطةُعلىُالقطاعُخاللُالعامُعلىُاقتصادُغزةُ،خاصةُماُيتعلقُ
بفرضُخصوماتُماليةُعلىُرواتبُالموظفينُُ ُ.
ويرصدُالتقريرُمعاناةُالصيادينُالفلسطينينُجراءُاستمرارُاعتداءاتُاإلحتاللُاإلسرائيليُضدهمُ،ومواصلةُ
اإلحتاللُتقليصُمسافةُالصيدُالمسموحُالصيدُفيهاُُ ُ.
ويخلصُالتقريرُإلىُأنُكافةُالوقائعُواإلحصائياتُتشيرُإلىُتفاقمُالحصارُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُخاللُ
عامُُ،2017وهذاُماُيؤكدُأنُكافةُالتسهيالتُاإلسرائيليةُالمعلنُعنهاُهيُتسهيالتُمخادعةُوغيرُحقيقيةُ .
ُ

أوالً :أثر الحصار على حالة المعابر وحركة التنقل :
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ماُ زالُسكانُقطاعُغزةُمحرومينُمنُحقهمُفيُحريةُالتنقلُوالحركةُ،بسببُالقيودُالمفروضةُعلىُتنقالتهمُ
وحركاتهمُعبرُجميعُالمعابرُالتي ُتصلُسكان ُغزةُبالعالمُالخارجيُ،فقدُفتحتُالسلطاتُالمصريةُمعبرُ
رفحُالبريُعامُُ)21(ُ 2017يومُفقطُوأبقتهُمغلقُا ًُطيلةُأيامُالعامُاألخرىُ،فيماُبلغُعددُالمسافرينُخاللُ
العامُ ُُ(ُ )2624مسافرُ،وقامتُالسلطاتُالمصريةُبإرجاعُماُيقاربُ(ُ)ُ 203مسافرُومنعتهمُمنُالسفرُُ،
وحسبُمتابعةُالمركزُفقدُشهدُعامُ(ُ)ُ 2017أقلُأيامُفتحُُلمعبرُرفحُمنُقبلُالسلطاتُالمصريةُمقارنةُ
باألعوامُالسابقةُُ ُ.
عددُأيامُفتحُالمعبر
السنة
ُ21يوم
2017
ُ41يوم
2016
ُ32يوم
2015
ُ125يوم
2014
ُ263يوم
2013
ُ310يوم
2012
ُ269يوم
2011
ُ243يوم
ُ 2010
ُ35يوم
ُ 2009
جدول(ُُ)1يبينُعددُأيامُمعبرُرفحُلعامُُ2017مقارنةُباألعوامُالماضية ُ
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ُُ

وفيُنفسُالسياقُفقدُأغلقُاإلحتاللُاإلسرائيليُحاجزُبيتُحانونُخاللُالفترةُالتيُيغطيهاُالتقريرُماُيزيدُ
عن ُ( ُُ)ُ 61يومُُ،ووصلُعددُالمسافرينُإلىُأكثرُمن ُ( ُُ)ُ 10286مسافرُُ،وعددُالمرجعينُإلى ُ( ُُ)ُ 206
مسافرُُ ُُ.
وعلىُصعيدُاخرُماُزالتُقواتُاإلحتاللُاإلسرائيليُتفرضُحظرُا ًُعلىُتصديرُمنتجاتُقطاعُغزةُللعالمُ
الخارجيُ،باستثناءُبعضُالسلعُالتيُتسمحُبتصديرهاُإلىُالضفةُالغربيةُ،كماُواصلتُفرضُقيودُمشددةُ
على ُتوريد ُالسلعُ ،وتمنع ُعدة ُسلع ُمن ُالدخول ُإلى ُالقطاع ُمثل ُمعدات ُاالتصالُ ،وأنابيب ُالحديدُ ،وبعضُ
أنواعُالبطارياتُوغيرُذلكُمنُالسلعُاألخرىُُ ُ.
وقدُشهدُعام(ُُ)2017تقليصُا ًُملحوظُا ًُفيُعددُالتجارُالمسموحُلهمُبالتنقلُللخارجُعبرُحاجزُبيتُحانونُُ،
وتشيرُالمعطياتُإلىُأنُماُيزيدُعنُثالثةُاالفُتاجرُورجلُأعمالُمنُقطاعُغزةُماُزالواُممنوعينُمنُ
السفر ُبعد ُأن ُقام ُالجانب ُاإلسرائيلي ُبسحب ُتصاريحهمُ ،ويقدر ُعدد ُالمسموح ُلهم ُبالسفر ُمن ُالتجارُ
نحو(ُ)500تاجرُفقطُُ ُُ.
وتجدرُاإلشارةُإلىُأنهُرغمُتوليُالسلطةُالفلسطينيةُإلدارةُمعابرُقطاعُغزةُبعدُإتفاقُالمصالحةُالفلسطينيةُُ
عامُُ،ُ2017إالُأنُوضعُالمعابرُلمُيتغيرُالبتةُ،وبقيُالمواطنُالفلسطينيُمحرومُمنُحريةُالتنقلُوالحركةُ ُ.
ُ
ُ
ُ
ُ

ثانياً :أثر الحصار على توليد الكهرباء :

ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
تفاقمت ُأزمة ُكهرباء ُغزة ُبشكل ُكبير ُخالل ُعام ُ(ُ ،)ُ 2017وأعلنت ُسلطة ُالطاقة ُوالموارد ُالطبيعيةُ
الفلسطينيةُبغزةُبتاريخُُ/16إبريلُُ 2017عنُتوقفُتوليدُالكهرباءُفيُمحطةُتوليدُكهرباءُغزةُبسببُنفاذُ
الوقودُ ،وكان ُجدول ُالكهرباء ُالمعمول ُبه ُبخغلب ُاأليام ُهو ُُ 4ساعات ُوصل ُمقابل ُُ 12ساعة ُفصل ُُ ،معُ
االضطرارُأحياناُلزيادةُساعاتُالفصلُنتيجةُتعطلُأيُمصدرُمنُمصادرُالطاقةُالمتوفرةُ .
وتعودُاألسبابُالحقيقيةُوراءُأزمةُانقطاعُالكهرباءُلساعاتُطويلةُداخلُالقطاع؛ ُإلىُتقليصُكميةُالوقودُ
المورد ُإلى ُمحطة ُالتوليد ُما ُأدى ُإلطفاء ُالمحطة ُبالكامل ُفي ُبعض ُاألوقات ُُ ،وعدم ُاستقرار ُالخطوطُ
المصريةُالمغذيةُللقطاعُوتعرضهاُللتعطلُباستمرارُحيثُبلغتُنسبةُتشغيلهاُعلىُمدارُالعامُُ .ُ%ُ40
وماُزادُأزمةُالكهرباءُسوءُخاللُهذاُالعامُتقليصُالسلطةُالفلسطينيةُُ%ُ 40منُالمبلغُالذيُتحولهُلدولةُ
اإلحتاللُ ُ ،وعليه ُفقد ُقررت ُ"إسرائيل" ُ ُأن ُتقلص ُتوريد ُالكهرباء ُإلى ُغزة ُمنُُ 120ميغاواتُُإلىُُ75
ميغاواتُُ ُ.
وتجدرُاإلشارةُإلىُأنُقطاعُغزةُيتزودُبالتيارُالكهربائيُمنُخاللُثالثُمصادرُهيُ:محطةُتوليدُالكهرباءُ
المحليةُ،وخطوطُالتغذيةُالواصلُمنُاإلحتاللُاإلسرائيليُ،والخطوطُالواصلةُمنُجمهوريةُمصرُالعربيةُ،
ولقد ُتعرضت ُهذه ُالمصادرُلالستهدافُالمباشرُمنُقبلُاإلحتاللُاإلسرائيليُخاللُالسنواتُالماضيةُمماُ
أدىُإلىُعدمُانتظامُهذهُالمصادرُفيُتوصيلُالكهرباءُللمواطنينُبشكلُثابتُُ .
ُ
ُ

ُ

المصدر
م
الخطوطُاإلسرائيلية
.1
الخطوطُالمصرية
.2
محطةُتوليدُالكهرباء
.3
إجماليُالقدرةُالمتوفرةُللقطاعُحاليا ُ

القدرة
ُ75ميجاوات
ُ23ميجاوات
ُ50ميجاوات
ُ143ميجاوات ُ

جدول(ُ)2يوضحُمصادرُالكهرباءُالمتوفرةُحالياُوقدرتهاُعلىُالتغذيةُ ُ

وبلغتُحاجةُقطاعُغزةُمنُالكهرباءُلعامُُ2017ماُيقاربُُ400ميجاواتُُ،وماُتوفرُمنهاُطيلةُالعامُُ148
ميجاواتُفقطُُ،وعلىُذلكُتكونُنسبةُالعجزُفيُالكهرباءُ(ُُ)%63تقريباُ،ومنُالمتوقعُأنُتزدادُهذهُالنسبةُ
خاللُاألشهرُالقادمةُبسببُفصلُالشتاءُوماُيسببهُمنُأعطالُوزيادةُاحتياجُُ ُُ.
ثالثاً :أثر الحصار على قطاع الصحة :
شهدتُاألوضاعُالصحيةُفيُقطاعُغزةُلعام ُ( ُُ )2017تدهورُا ً ُخطيرُا ً ُجراءُاستمرارُالحصارُالمفروضُ
على ُالقطاع ُمنذ ُسنوات ُُ ،وتزايدت ُخالل ُالفترة ُالتي ُيغطيها ُالتقرير ُأزمة ُنقص ُاألدوية ُونفاذها ُمنُ
مستودعاتُوزارةُالصحةُُ،ووفقُا ًُلمعلوماتُمنُمصادرُمختلفةُفإنُعددُاألصنافُالتيُنفذتُبشكلُكاملُ
منُاألدويةُأكثرُمنُ(ُُ)184صنفُدوائيُ،لترتفعُنسبةُالعجزُفيُاألدويةُإلىُأكثرُمنُ(ُُ)%36بعدُأنُ
بلغت ُفي ُعام ُُ ،ُ )%30ُ (ُ 2015وقد ُطال ُالنفاذ ُأصنافا ُضرورية ُمن ُضمنها ُأصناف ُخاصة ُبمرضىُ
السرطانُوأمراضُالدمُ،والعيونُُ،والمناعةُواألوبئةُ،والكلىُوالغسيلُالدمويُ،والقسطرةُالقلبيةُُ،وغيرُ
ذلكُمنُاألصنافُالمهمةُُ .
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وخاللُالعامُفقدُ تضاعفتُمعاناةُمرضىُالقطاعُالذينُالُتتوفرُإمكانيةُعالجهمُفيُمشافيُالقطاعُويحتاجونُ
للعالجُبالخارجُ،وذلكُبسببُالقيودُالمشددةُالتيُيفرضهاُاإلحتاللُاإلسرائيليُعلىُتنقلهمُللخارجُ،وتشيرُ
إحصاءاتُنشرتهاُوزارةُالصحةُالفلسطينيةُبخنُالحاالتُالمحولةُعبرُوزارةُالصحةُازدادتُعنُاألعوامُ
الماضيةُ،فقدُكانُعددُالتحويالتُعامُُ)13.764ُ(ُ 2012تحويلةُُ،بينماُفيُعامُُ 2016ارتفع ُالعددُإلىُ
(ُ)21.152تحويلةُ،وبذلكُتكونُعددُالتحويالتُالطبيةُارتفعتُبنسبةُ(ُُ)%53.6عنُاألعوامُالماضيةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وقدُواصلتُقواتُاالحتالل ُاإلسرائيليُرفضُمنحُتصاريحُلعددُكبيرُمنُالمرضىُمتذرعةُبحججُأمنيةُُ،
وحسبُمتابعةُمركزُحمايةُلنتائجُطلباتُتصاريحُالعالجُللمرضىُمنُقطاعُغزةُفإنهُيالحظُارتفاع ُدائمُ
فيُعددُالتصاريحُالمرفوضةُمنُقبلُقواتُاإلحتاللُاإلسرائيليُُ،ففيُعامُُ2014تمُرفضُ(ُُ)ُ535طلبُُ،
وفيُعامُُ2015رفضُماُيقاربُ(ُُ)ُ1240طلبُُ،بينماُفيُعامُُ2016رفضُماُيزيدُعن(ُُ)1700طلبُُ،
وفيُعامُُ2017فقدُانخفضتُنسبةُالموافقةُعلىُالطلباتُإلىُُ%ُ60تقريباُُ،وكشفتُمنظمةُالصحةُالعالميةُ
أنُدائرةُالتنسيقُواالرتباطُاإلسرائيليةُأخرتُحواليُنصفُطلباتُالحصولُعلىُتصاريحُلمغادرةُقطاعُ
غزةُإلىُالمستشفياتُاإلسرائيليةُ،والتيُتمُتقديمهاُفيُشهرُُمايو(ُُ،ُ)2017حيثُأنهُخاللُشهرُواحدُتقدمُ
(ُُ)ُ2,282مريضُفلسطينييُللسفرُعبرُمعبرُإيرزُإالُأنُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليُوافقتُعلىُ(ُ)%47
منُالطلباتُ،وأخرتُماُيزيدُعن(ُُ)ُ%50بدونُأيُمبررُمعقولُ .
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وتجدرُاإلشارةُأنُعدداُمنُالمرضىُالمحولينُخارجُالقطاعُخاللُالفترةُالتيُيغطيهاُالتقريرُتعرضواُُإلىُ
الوفاةُبسببُرفضُسلطاتُاإلحتاللُمنحهمُتصاريحُللمرورُعبرُحاجزُبيتُحانونُأوُبسببُنقصُاألدويةُ ُ.
وعانت ُمستشفيات ُقطاع ُغزة ُمن ُنقص ُشديد ُفي ُاألجهزة ُوالمعدات ُالطبيةُ ،بسبب ُعدم ُسماح ُالسلطاتُ
اإلسرائيليةُبتوريدهاُللقطاعُُ،ونقصُالقطعُالبديلةُاالزمةُإلصالحُاألجهزةُالمعطلةُ،ووفقاُلبياناتُوزارةُ
الصحةُفقدُبلغُعددُاألجهزةُالمعطلةُفيُوزارةُالصحةُ(ُُ)250جهازُمنُأصل(ُ)ُ6,100جهازُُ .
وقدُأثرُانقطاعُالتيارُالكهربائيُلساعاتُطويلةُبشكل ُمباشرُعلىُالقطاعُالصحيُ،وبسببُاالنقطاعُفإنهُ
يلزم ُتشغيل( ُُ )55مولد ُكهربائي ُموزعة ُعلى ُمرافق ُوزارة ُالصحةُ ،وهذا ُما ُيؤدي ُإلى ُاستهالك ُكمياتُ
كبيرة ُمن ُالسوالر ُويؤدي ُلعجز ُفي ُالمخزون ُاالحتياطي ُللوزارةُ ،حيث ُتحتاج ُالوزارة ُشهريا ُإلى(ُ
)ُ 350.000لترُسوالرُلتشغيلُالمولداتُ،وتجدرُاإلشارةُأنهُُفيُحالُانقطاعُالكهرباءُلساعاتُطويلةُفإن(ُ
ُ )115جهازُغسيلُكلى)ُ 45ُ (،غرفةُعملياتُجراحيةُ )113ُ (،حضانةُلألطفالُُيكونواُمهددينُُبالتوقفُ
عنُالعملُ .
رابعاًُ:أثر الحصار على العملية التعليمية :
شهدُقطاعُالتعليمُفيُقطاعُغزةُخاللُعام( ُُ)ُ 2017العديدُمنُاإلشكالياتُوالصعوباتُ،التيُتركتُنتائجُ
سلبية ُعلى ُالمسيرة ُالتعليمية ُفي ُالقطاعُ ،فاستمرار ُأزمة ُالكهرباء ُشكلتُتحدي ُحقيقي ُأمام ُسير ُالخدماتُ
التعليميةُ،فالطلبةُيواجهونُمعاناةُحقيقيةُفيُعمليةُمراجعةُدروسهمُداخلُمنازلهمُبسببُانقطاعُالكهرباءُ
لفتراتُطويلةُ،ويواجهونُكذلكُظروفُبيئيةُصعبةُداخلُمدارسهمُجراءُتعذرُوصولُالمياهُإلىُالخزاناتُ
العلويةُبالمدارسُ،وصعوبةُتوفيرُالمياهُالمستخدمةُللنظافةُفيُدوراتُالمياهُ ُ.

ُكماُأ هدرُالحصارُالمنحُالدراسيةُلآلالفُمنُطلبةُالقطاعُ،والذينُيزيدُعددهمُعن(ُُ)ُ7أالفُطالبُوطالبةُ
ُ،ماُزا لواُعالقينُفيُغزةُينتظرواُفتحُمعبرُرفحُليتمكنواُمنُالسفرُلمواصلةُمسيرتهمُالتعليميةُُ،وقدُحرمُ
الحصارُأبناءُقطاعُغزةُمنُالمشاركةُفيُالمؤتمراتُالعلميةُالتيُعقدتُاقليمياًُودوليُا ًُ ُ.
وقدُعرقلُالحصارُاإلسرائيليُلقطاعُغزةُالعديدُمنُالمشاريعُالتطويريةُفيُالقطاعُالتعليميُ،وأخُرُوأعاقُ
اعادةُبناءُالمدارسُالتيُتمُاستهدافهاُخاللُعدوانُ(ُُ،)2014حيثُدمرُاإلحتاللُاإلسرائيليُُ(ُ)855مرفقُ
تعليميُبتكلفةُتقديريةُ(ُ)40,511,261$أيُحواليُ(ُ)41مليونُدوالرُ،كانُمنُضمنهاُتدميرُُُُُُ(ُُ)327
مدرسةُُ ُ.
وأدىُالحصارُالمفروضُعلىُغزةُإلىُحرما نُالمئاتُمنُالتعليمُبسببُعدمُقدرةُذويُالطلبةُعلىُتوفيرُ
احتياجاتهمُالدراسيةُُ،وهذاُماُيمثلُانتهاكُخطيرُلمبادئُحقوقُاإلنسانُ،حيثُنصتُالمادةُُ26منُاإلعالنُ
العالميُلحقوقُاإلنسانُعلىُأنُ"ُلكلُشخصُحقُفيُالتعليمُ،ويجبُأنُيوفرُالتعليمُمجاناًُ"ُ ُ
وتجدرُاإلشارةُإلىُأ نُحاجةُوزارةُالتربيةُوالتعليمُللمدارسُفيُقطاعُغزةُوفقُالخطةُاالستراتيجيةُالتيُ
وضعتهاُوزارةُالتربيةُوالتعليمُلعامُ(ُُ)ُ 121ُ(ُُ)ُ 2021-2017مدرسةُجديدةُُ،لنُتتمكنُالوزارةُإنشائهاُ
فيُحالُاستمرُالحصارُعلىُالقطاعُ،وهذاُماُسيؤديُإلىُحصولُكارثةُفيُالمسيرةُالتعليميةُخاللُاألعوامُ
القادمةُ،ومنُالمتوقعُفيُحالُعدمُبناءُمدارسُجديدةُأنُتزدادُنسبةُالكثافةُالصفيةُ،وبالتاليُيصبحُنظامُ
التعليم ُفي ُالمدارس ُيعمل ُعلى ُنظام ُالثالث ُفترات ُبدالً ُمن ُالفترتينُ ،وهذا ُما ُسيسبب ُكارثة ُحقيقية ُفيُ
المسيرةُالتعليميةُداخلُقطاعُغزةُُ ُ.
ُ

خامساً :أثر الحصار على مياه الشرب ومياه الصرف الصحي :
تواجهُالمياهُفيُقطاعُغزةُتدهورُا ًُكبيرُا ًُجراءُالحصارُاإلسرائيليُالمفروضُعلىُالقطاعُ،ويعانيُُالقطاعُ
منُعجزُوتلوثُكبيرُفيُالمياهُنتيجةُالستنزافُالخزانُالجوفيُالذيُلمُيعدُصال ًحاُللشربُ،فعلىُصعيدُ
العجزُفإنُُقطاعُغزةُيعتمدُعلىُالخزانُالجوفيُالساحليُالذيُالُتزيدُقدرتهُالسنويةُعن(ُُ)ُ60مليونُمترُ
مكعبُ،فيُحينُأنهُيتمُاستخراجُسنوياُماُيقاربُمن( ُُ)ُ 200مليونُمترُمكعبُمنُالخزانُلالستخداماتُ
المختلفةُ،وبذلكُتكونُنسبةُالعجزُالمائيُالخاصةُبالخزانُالجوفيُلعامُُ2017ماُيقارب(ُُ)ُ150مليونُمترُ
مكعبُُُ،وتبلغُنسبةُتلوثُالمياهُالجوفيةُفيُالقطاعُماُيقاربُُ(ُ )ُ%ُ 97وهذاُماُأكدتُعليهُتقاريرُدوليةُ
بوقتُسابقُ،وحسبُسلطةُالمياهُالفلسطينيةُفإن( ُُ)ُ%90منُمياهُأبارُالشربُالموجودةُفيُغزةُالُتتوافقُ
نوعيةُمياههاُمعُالمياهُالدوليةُُ،وتحتويُالمياهُالجوفيةُفيُقطاعُغزةُعلىُمعدالتُمرتفعةُمنُالكلوريداتُ(ُُ
الملوحةُ)ُحيثُوصلتُنسبةُالملوحةُفيُالمياهُالجوفيةُإلىُأكثرُمن( ُُ )1500ميلغرامُفيُاللترُالواحدُوفيُ
بعضُالمناطقُداخلُمدينةُغزةُمثلُحيُ(ُالجالءُ)ُفقدُوصلتُالنسبةُإلىُماُيزيدُعن( ُ)ُ 2500ميلغرامُُ،
وهيُنسبةُمرتفعةُجدُا ًُ بالنسبةُلمعيارُمنظمةُالصحةُالعالميةُوالتيُأوصتُبخنُالُيزيدُعنصرُالكلورايدُفيُ
المياهُعن(ُ)ُ250ميلغرامُفيُاللترُالواحدُ .
وتتزايدُبفعلُالحصارُأزمةُحصولُالمواطنُعلىُالمياهُُُ،حيثُيصلُعددُأبارُالمياهُفيُقطاعُغزةُإلىُ
حوالي ُ(ُ)282بئرُمياهُتستخدمُلتزويدُالمواطنُبالمياهُُ،ويتمُاستخراجُماُيقارب( ُ)ُ 250.000مترُمكعبُ
يوميا ُُ ،وتعتمد ُأغلبية ُهذه ُاآلبار ُعلى ُالتيار ُالكهربائي ُلضخ ُالمياه ُللمواطنين ُُ ،وبسبب ُانقطاع ُالكهرباءُ
لساعاتُطويلةُفإنُكفاءةُشبكةُاستخراجُالمياهُتصلُإلى(ُُ)ُ%60فقطُُ،وبسببُأزمةُالكهرباءُفإنُالمواطنُ
يحصلُعلىُأقلُمن( ُ ُ)ُ 80لترُيومياُمنُالمياهُُ،وهيُأقلُمنُالحدُاألدنىُالتيُأوصتُبهُمنظمةُالصحةُ
العالميةُوهو(ُُ)ُ150لترُللفردُيومياُُ ُُ.
وكذلك ُفإن ُقطاع ُغزة ُيعاني ُبسبب ُالحصارُوانقطاع ُالكهرباء ُمن ُمعالجة ُالمياه ُالعادمة ُأو ُمياه ُالصرفُ
الصحيُُ،حيثُينتجُالقطاعُسنوياُماُيقارب( ُ)ُ 50مليونُمترُمكعبُمنُمياهُالصرفُالصحيُُ،وتعملُُ5
محطاتُداخلُالقطاعُلمعالجةُالمياهُالعادمةُجميعهاُتعملُبواسطةُالكهرباءُوتقلُكفاءتهاُبشكلُكبيرُجداُفيُ
حالُانقطاعُالتيارُالكهربائيُ،وتستقبلُهذهُالمحطاتُيوميا(ُ)ُ150ألفُمترُمكعبُمنُالمياهُالعادمةُُ،وتقومُ
 ُ 4محطاتُبضخُالمياهُالعادمةُإلىُشاطئُبحرُغزةُ،بينماُتقومُمضخةُبيتُالهياُبضخُماُيقاربُُ )35ألفُ
مترُمكعبُوبتمُتصريفهاُإلىُأحواضُعشوائيةُ،وذلكُبسببُمنعُاإلحتاللُاإلسرائيليُإنشاءُخطُتصريفُ
لهذهُالمحطةُإلىُالبحرُوذلكُبهدفُحمايةُشواطئهُمنُالتلوثُالذيُقدُيصلهُلقربُهذهُالمحطةُمنُحدودُ
قطاع ُغزة ُالشمالية ُُ ،ويتسبب ُذلك ُبانتشار ُرائحة ُكريهة ُجدا ُ ُداخل ُالمنطقة ُُ ،ومن ُالممكن ُأن ُتقل ُتلكُ
الرائحةُبنسبة(ُ)ُ%60عندُعملُمحطةُالكهرباءُلوقتُكاملُُ ُُ.
وبسبب ُأزمة ُالكهرباء ُالتي ُيعاني ُمنها ُقطاع ُغزة ُفيتم ُتصريف ُأكثر ُمن( ُُ )ُ 110متر ُمكعب ُمن ُمياهُ
الصرفُالصحيُإلىُشاطئُبحرُغزةُدونُمعالجةُُ،مماُدفعُسلطةُجودةُالبيئةُبالقطاعُلإلعالنُبشهرُيوليوُ
ُ 2017/أن( ُ)ُ%73منُشاطئُالبحرُملوثُوغيرُصالحُللسباحةُفيهُُ،والجديرُباإلشارةُإلىُأنُنسبةُتلوثُ
مياهُالبحرُترتفعُفيُكلُعامُُ،ففيُعامُُ 2013كانتُنسبةُالتلوثُ(ُُ)%20وازدادتُالنسبةُحتىُوصلتُ

إلى(ُُُ)،%73ومنُالمتوقعُفيُحالُاستمرارُاألزمةُازديادُنسبةُالتلوثُلتصلُإلى(ُ)ُ%90وبالتاليُيتحولُ
بحرُغزةُإلىُمستنقعُللمياهُالعادمةُ،ويفقدُالمواطنينُمتنفسهمُالوحيدُُ ُ.
ُ
ُ

سادساً:أثر الحصار على عملية إعادة إعمار قطاع غزة :
أثرُالحصارُاإلسرائيليُالمفروضُعلىُقطاعُغزةُعلىُقضيةُإعادةُإعمارُالقطاعُبعدُعدوانُعامُُ،2014
والذيُبلغتُخسائرهُحسبُالتقارير ُ(ُُ)2326مليونُدوالرُُ،وبلغتُالمنشختُالمدمرةُكليُا ًُوجزئيُا ًُحواليُُُُُ
(ُُ )1800وحدةُ،بينماُبلغتُأعدادُالوحداتُالسكنيةُالمدمرةُبشكلُكلي(ُ ُُ)ُ 11000وحدةُسكنيةُ،وبشكلُ
جزئي ُ( ُُ )162503وحدةُسكنيةُُ،ونتيجةُلعدوانُُ 2014فقدُنزحُأكثرُمن ُ( ُُ ُ)485,000ساكن ُفيُوقتُ
النزاعُ،وتراجعُهذاُالعددُتدريجياُإلىُأنُوصلُماُيقاربُ(ُُ)ُ65,000الُزالُالكثيرُمنهمُنازحُحتىُاليومُ ُ.
وبسببُالقيودُاإلسرائيليةُعلىُإدخالُموادُالبناءُفقدُتخخرتُعمليةُإعادةُإعمارُغزةُُ،وانعكسُذلكُعلىُ
صعيدُإعادةُإعمارُالوحداتُالسكينةُالتيُتمُاستهدافهاُخاللُعدوانُُ،ُ 2014وُحسبُالبياناتُالتيُتلقيناهاُ
من ُوزارة ُاألشغال ُالعامةُواإلسكان ُ ُفقد ُتم ُإعادة ُبناء( ُُ )5528وحدة ُسكنية ُمن ُأصل( ُُ )11000دمرتُ
بشكلُكليُُ،وماُزالتُ(ُُ)ُ1126وحدةُسكنيةُفيُمرحلةُالبناءُُ،فيماُبلغُعددُالوحداتُالسكنيةُالتيُلمُيتوفرُ
التمويلُالالزمُلبنائهاُ ُماُيقارب( ُُ)ُ 3672وحدةُسكنيةُ ،وعلىُذلكُتكونُنسبةُالمنحُالمتوفرةُإلعادةُإعمارُ
ماُتمُهدمهُكلياُ(ُُ)%66.62وتكونُنسبةُالعجزُ(ُُ ُ.)ُ%ُ33.38
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أعدادُالوحداتُ عددُالوحداتُ
السكنيةُالمهدمةُ التيُتمُإعمارها
كليا

المحافظة

محافظةُالشمال
محافظةُغزة
محافظةُ
الوسطى
محافظةُ
خانيونس
محافظةُرفح
اإلجمالي

عددُالوحداتُ
التيُالُيتوفرُ
لهاُتمويل

عددُالوحداتُ
الجاريُ
إعمارها
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1743
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855

241
326
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عددُالوحداتُ
التيُيتوفرُلهاُ
تمويلُولمُتبدأُ
عمليةُ
اعمارها ُ
ُ 289
105
100

1008
1196
510

1910

1025
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120
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354
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أما ُما ُيتعلق ُباألضرار ُالجزئية ُللوحدات ُالسكنية ُفقد ُتم ُإعادة ُبناء ُ( ُُ )ُ 100124وحدة ُسكنيةُ ،ومتبقيُ
(ُ )62379وحدةُسكانيةُمنُإجمالي ُ( ُُ )162503وحدةُسكانيةُتمُتضررهاُخالل ُعدوانُُ ،2014وكانتُ
نسبةُاإلنجازُفيُإعادةُإعمارُماُتمُهدمهُبشكلُجزئيُمنُالوحداتُالسكانيةُماُيقاربُ(ُُ .)ُ%ُ61.61
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ُ

وحسبُمتابعةُالمركزُفإنُعمليةُإعادةُاإلعمارُرغمُسيرهاُبشكلُبطئُ،إالُانهاُكانتُبعامُُ2017أفضلُمنُ
األعوام ُالسابقةُ ،وتعود ُأسباب ُبطئ ُعملية ُإعادة ُاإلعمار ُإلى ُعوامل ُكثيرة ُُ ،أهمها ُالتمويل ُ ُوعدم ُتنفيذُ
الممولين ُلتعهداتهم ُ،حيث ُتعهدت ُالدول ُوالمنظمات ُالمشاركة ُفي ُمؤتمر ُالقاهرة ُ(ُ 51دولة ُوهيئة ُدولية)ُُ
بتوفيرُمبلغُ ُ 5.4مليارُدوالرُلتمويلُبرنامجُإعادةُإعمارُغزةُ،خصصُنصفهاُفقطُإلعادةُاإلعمارُبنحوُ
ُ 2.7مليارُدوالرُ،وعليهُفإنُالتعهداتُالدوليةُلمُتغطُتكاليفُبرنامجُإعادةُاإلعمارُوالتيُقدرتُُ 8.5مليارُ
دوالرُ،أيُنحوُُ 3مليارُدوالرُأقلُمنُتكاليفُبرنامجُإعادةُاإلعمارُودعمُالموازنةُخاللُالفترةُ(-2017
ُ ،) 2014وهو ُما ُيتناقض ُمع ُالخطة ُومع ُواقع ُالخسائر ُوالتدميرُ ،إذ ُأن ُالمبلغ ُالذي ُتعهدت ُبه ُالدول ُفيُ
المؤتمرُالُيكفيُإلعادةُإعمارُالمنازلُالمدمرةُوالبنىُالتحتيةُبكلُأنواعهاُ،وُلمُيتمُأصالُالوفاءُبجزءُكبيرُ

منُالمبالغُالتيُخصصتُإلعادةُاإلعمارُ،وُلمُيتمُتسديدُسوىُُ%51من ُهذاُالمبلغُ،وكذلكُفإنُإغالقُ
المعابرُوالحصارُالمفروضُعلىُالقطاعُلهُدورُكبيرُفيُبطئُعمليةُإعادةُاإلعمارُمماُيزيدُمنُمعاناةُ
المواطنيينُالنازحينُُ ُ.
سابعاً :أثر الحصار على الصيد :

ُ
واصلُُاالحتالل ُاإلسرائيليُخاللُعام( ُُ )2017فرضُحصارهُالبحريُعلىُقطاعُغزةُ،واستمرتُمعاناةُ
الصيادين ُالفلسطينين ُجراء ُاستمرار ُاعتداءات ُاإلحتالل ُاإلسرائيلي ُضدهمُ ،والتي ُتمثلت ُفي ُإطالق ُالنارُ
عليهمُبشكلُشبهُيوميُ،ومصادرةُقواربُالصيدُواحتجازهاُ،ومالحقتهمُداخلُالبحرُواعتقاالهمُ .
وقد ُواصلت ُقوات ُاإلحتالل ُاإلسرائيلي ُخالل ُعام ُُ 2017تقليص ُمسافة ُالصيد ُالمسموح ُلصيادي ُالقطاعُ
الصيدُفيهاُلمسافة(ُُ)6أميالُبحريةُفقطُ،وفيُبعضُاألحيانُإلىُمسافةُ(ُ)3أميالُ،وسمحتُللصيادينُخاللُ
شهرُأكتوبرُالوصولُإلىُمسافة(ُُ)9أميالُفيُالمنطقةُالواقعةُمن ُواديُغزةُوحتىُالمسموحُبهُجنوباُ،
ولمدةُستةُأسابيعُفقطُ،بينماُاستمرتُالمسافةُمنُواديُغزةُحتىُالحدودُالشماليةُُ 6أميالُفقطُُ،ويشارُإلىُ
أنُالمساحةُالمسموحُبهاُالصيدُحسبُاتفاقيةُأوسلوُهيُُ 20ميالُ،وبهذاُتتنافىُتقليصُالمسافةُمعُاتفاقيةُ
أوسلوُ،والمادةُ(ُ)1منُالعهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالثقافيةُوالتيُتنصُعلىُأنُ
"ُلجميعُالشعوبُسعياُوراءُأهدافهاُالخاصةُالتصرفُالحرُبثرواتهاُومواردهاُالطبيعيةُدونماُإخاللُبخيةُ
التزامات ُمنبثقة ُعن ُمقتضيات ُالتعاون ُاالقتصادي ُالدولي ُالقائم ُعلى ُمبدأ ُالمنفعة ُالمتبادلة ُوعن ُالقانونُ
الدوليُُ،والُيجوزُفيُأيةُحالُحرمانُأيُشعبُمنُأسبابُعيشهُالخاصةُ"ُ ُ

ويعملُفيُمهنةُالصيدُالبحريُفيُقطاعُغزةُحسبُنقابةُالصيادينُ(ُُ)ُ3700صيادُُ،يعيلونُقرابةُُ50ألفُ
فردُفيُقطاعُغزةُويعملونُعلىُطولُُ40كمُمنُسواحلهُُ،ويعانواُبشكلُيوميُنتيجةُللحصارُاإلسرائيليُُ،
وأصبحت ُ ُلقمة ُعيشهم ُمغموسة ُبالقلق ُوالذعر ُنتيجة ُمالحقتهم ُيوميا ُمن ُقبل ُسالح ُالبحرية ُاإلسرائيليةُ،
ونتيجة ُنقص ُكمية ُالصيد ُمن ُُ 4000طن ُباألعوام ُالسابقةُ ،إلى ُما ُيقارب ُُ 1800طن ُخالل ُعام ُُ،2017
ونتيجة ُلهذه ُالظروف ُالصعبةُبفعل ُالحصار ُواالعتداءات ُاإلسرائيلية ُفقد ُاتجه ُالكثير ُمن ُالصيادين ُللعملُ
بالمهنُاألخرىُُ ُُ.
وتجدر ُاإلشارة ُإلى ُأن ُدولة ُاإلحتالل ُ ُتحظر ُإدخال ُمادة ُالفيبر ُجالس ُومستلزماتها ُوالتي ُيستخدمهاُ
الصيادون ُفي ُإصالح ُمركباتهمُ ،مما ُأدى ُإلى ُعدم ُتمكن ُالصيادون ُمن ُاإلبحار ُوالعمل ُفي ُحال ُتعطلتُ
مركباتهمُُ،وتحظرُكذلكُإدخالُالمواتيرُالخاصةُبالمركباتُ،وكوابلُالسلكُالخاصةُبالمراكبُالكبيرةُُ،كماُ
تقيدُمنُنسبةُتصديرُاألسماكُللخارجُ،فخاللُعامُُ2017لمُتزدُنسبةُتصديرُاألسماكُفيُالشهرُالواحدُعنُ
(ُ)1طنُفقطُُ ُُ.
ثامناًُ:أثر الحصار على االقتصاد ونسبة الفقر والبطالة:
أثرُالحصارُالمفروضُعلىُقطاعُغزةُبشكلُكارثيُعلىُاقتصادُقطاعُغزةُ،وطالتُأثارُالحصارُمعظمُ
القطاعات ُاالقتصاديةُ ،ونتج ُعنه ُازدياد ُفي ُنسبة ُالفقر ُوالبطالةُ ،وقد ُشهد ُعام ُُ 2017مزيدا ُمن ُالقيودُ
اإلسرائيليةُالهادفةُإلىُتدميرُاقتصادُالقطاعُوالتيُكانُمنُأبرزهاُفرضُقيودُمشددةُعلىُالمعابرُالتجاريةُ
وحركةُالتجارُوإدخالُالبضائعُُ ُ.
وقدُأدىُترديُاألوضاعُاالقتصاديةُفيُالقطاعُإلىُارتفاعُنسبةُالعائالتُالفلسطينيةُالتيُتعيشُتحتُخطُ
الفقرُ،وحسبُالتقريرُالذيُأصدرهُالبنكُالدوليُفيُسبتمبر(ُُ)2016فإنُنسبةُالفقرُفيُقطاعُغزةُُبلغتُُ(ُ
،)ُ %60وقدُارتفعتُالنسبةُُخاللُعام( ُُ )2017لتصلُإلىُماُيقارب( ُُ،ُ)ُ%ُ 65وتشيرُاإلحصاءاتُالتيُ
حصلُعليهاُالمركزُأن(ُ)ُ70838أسرةُفيُقطاعُغزةُتعيشُتحتُخطُالفقرُالمدقعُ،وُتتلقىُُُُُ(ُ)ُ72099
اسرةُمعوناتُماليةُبشكلُشهريُمنُوزارةُالتنميةُاالجتماعيةُ،وأكثرُمنُمليونُشخصُيتلقواُمساعداتُمنُ
األونرواُوالمؤسساتُاإلغاثيةُُ ُ.
وشهد ُعام ُ( ُُ )ُ 2017ارتفاعُا ً ُفي ُمعدالت ُالبطالةُ ،وحسب ُالمركز ُالفلسطيني ُلإلحصاء ُفقد ُوصل ُعددُ
العاطلينُعنُالعملُهذاُالعامُإلى ُ( ُُ )ُ 243.8ألفُعاطلُعنُالعملُُ،مثلوا ُ( ُُ)ُ 46.6منُإجماليُالعاطلينُ
الفلسطينينُ،حيثُبلغت ُالنسبةُعام ُُ،)ُ%31ُ(ُ 2013وبلغتُعامُُ)%ُ 34.2ُ(2016وحسبُمتابعةُالمركزُ
فإنُنسبةُالبطالةُفيُعامُُ 2017هيُالنسبةُاألعلىُمنذُتسعةُعشرُعاماُفيُالقطاعُُوتزدادُالنسبةُتصاعدياُ
فيُكلُعامُُ .
وتجدرُاإلشارةُإلىُأنُالسلطةُالفلسطينيةُقدُساهمتُخاللُعام ُ( ُُ)ُ 2017فيُترديُاألوضاعُاالقتصاديةُ
داخل ُالقطاع ُوذلك ُمن ُخالل ُإجراءاتها ُالتعسفية ُوغير ُالقانونية ُ ُبحق ُالموظفين ُوالتي ُتمثلت ُفي ُفرضُ
خصوماتُماليةُعلىُرواتبهمُتتراوحُماُبينُ(ُُ)ُ%ُ 50-ُ 30األمرُالذيُنتجُعنهُتداعياتُخطيرة ُعلىُ
اقتصادُغزةُُ،ودورةُرأسُالمالُبالقطاعُُ ُ.
ُ

حصار غزة وفق أحكام القانون الدولي :
من ُوجهة ُنظر ُالقانون ُالدولي ُُ ،فالحصار ُال ُيكون ُمشروعا ُإال ُفي ُالحدود ُالتي ُيفرضها ُالقانون ُالدولي ُُ،
وهي ُحالتي ُالحصار ُاالقتصادي ُالمنصوص ُعليه ُفي ُالمادة ُُ 41من ُميثاق ُاألمم ُالمتحدةُ ،وحالة ُالحصارُ
العسكري ُالمنصوص ُعليه ُفي ُالمادة ُُ 42من ُنفس ُالميثاق ُُ ،في ُإطار ُالعقوبات ُالمطبقة ُمن ُطرف ُمجلسُ
األمنُُ،شريطةُاإلخاللُباألمنُوالسلمُالدوليينُُ .
ويشكل ُحصار ُقطاع ُغزة ُمن ُقبل ُاإلحتالل ُاإلسرائيلي ُنموذجا ُالنتهاك ُإسرائيل ُلواجبتها ُكدولة ُاحتاللُ
بموجب ُاتفاقية ُجنيف ُالرابعة ُلعام ُُ ،1949والبرتوكول ُاإلضافي ُاألول ُلعام ُُ 1977المتعلق ُبالنزاعاتُ
المسلحةُالدوليةُُ،فمنُواجبُدولةُاإلحتاللُحسبُاالتفاقياتُأنُتعملُعلىُتزويد ُالسكانُبالمؤونةُالغذائيةُ
الضروريةُواإلمداداتُالطبيةُ،وفيُحالُنقصهاُفيجبُالعملُعلىُضمانُوصولُعملياتُاإلغاثةُلمصلحةُ
السكانُالمدنيينُالمحتاجينُإليهاُُ،كماُأنهُيجبُعلىُدولةُاإلحتاللُأنُتضمنُشروطُالصحةُالعامةُوضمانُ
سيرُالمنشختُالطبيةُُ ُ.
كما ُجسد ُالحصار ُاإلسرائيلي ُلقطاع ُغزة ُشكال ُمن ُأشكال ُالعقاب ُالجماعي ُالمحظور ُفي ُالقانون ُالدوليُ،
حيث ُنصت ُالمادة ُُ 33منُإتفاقية ُجنيف ُالرابعةُعلى ُأنه" ُتحظر ُالعقوبات ُالجماعيةُوبالمثل ُجميع ُتدابيرُ
التهديد ُأو ُاإلرهاب" ُكما ُنص ُالبروتوكول ُاإلضافي ُاألول ُلعام ُُ 1977في ُالمادة ُُ 54على ُحظر ُتجويعُ
السكانُالمدنيينُبوصفهُأحدُأساليبُالحربُُ ُُ.
وتمارسُدولةُاإلحتاللُاإلسرائيليُمنُخاللُحصارهاُلقطاعُغزةُجريمةُإبادةُجماعيةُُ،بسببُالظروفُ
المعيشيةُالصعبةُالتيُيعيشهاُالقطاعُبفعلُالحصارُُ،ومنُشخنُهذهُالظروفُأنُتؤديُإلىُاإلهالكُالفعليُ
لمواطنيُالقطاعُ،كماُأنهاُموجهةُإلىُجماعةُمحددةُتشكلُجزءاُمنُالشعبُالفلسطينيُ ُ.
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

الخالصةُُ ُ:
منُالواضحُوحسبُاإلحصائياتُوالوقائعُالتيُتمُذكرهاُفيُهذاُالتقريرُأنُأوضاعُقطاعُغزةُتتجهُإلىُ
األسوأُ،وأنُاستمرارُالحصارُبهذاُالشكلُوتفاقمُأثارهُجعلُمنُقطاعُغزةُمنطقةُمعزولةُعنُالعالمُ،وادىُ
لتدهور ُاألو ضاع ُالمعيشية ُللمواطنين ُبشكل ُغير ُمسبوعُ ،وشل ُالعديد ُمن ُالقطاعات ُوالمجاالت ُداخلُ
القطاعُ،وأثرُبشكلُكبيرُعلىُحقوقُاإلنسانُُ ُ.
وإزاءُذلكُفإنُمركزُحمايةُلحقوقُاإلنسانُيجددُمطالبتهُبوقفُسياسةُالحصارُبحقُقطاعُغزةُ،ويدعوُلماُ
يليُُ ُ:
-1
-2
-3
-4

-5
-6

يدعوُالمجتمعُالدوليُإلىُالضغطُعلىُاإلحتاللُاإلسرائيليُإلجبارهُعلىُإنهاءُحصارُقطاعُغزةُ
بشكلُعاجلُ،ومعالجةُأثارُذلكُالحصارُ،وإلزامُاإلحتاللُباحترامُاالتفاقياتُوالقوانينُالدوليةُ.
يدعوُالسلطاتُالمصريةُوكلُمنُلهُعالقةُبخزمةُمعبرُرفحُالحدوديُإلىُفتحهُبشكلُعاجلُ،وإنهاءُ
مخساةُاألالفُمنُأصحابُالحاالتُاإلنسانيةُالذينُهمُبحاجةُماسةُللسفرُُ.
يدعو ُالسلطة ُالفلسطينية ُإلى ُوقف ُاإلجراءات ُالعقابية ُالمتخذة ُبحق ُقطاع ُغزةُ ،وعدم ُربط ُهذهُ
القضيةُبخيُمسخلةُسياسيةُُُُ.
يطالب ُحكومة ُالتوافق ُالوطني ُبالقيام ُبمسؤوليتها ُداخل ُالقطاع ُُ ،والعمل ُعلى ُتطوير ُقطاعاتهُ،
والبدء ُفعليا ُفي ُتوحيد ُالنظام ُاإلداري ُبين ُشقي ُالوطنُ ،ومعالجة ُجميع ُاألزمات ُالتي ُيعاني ُمنهاُ
القطاعُوبشكلُفوريُ.
يدعو ُأطراف ُاإلقسام ُالفلسطيني ُإلى ُإنهائهُ ،ووضعُحد ُلهُ ،واستعادة ُالوحدة ُوالعمل ُعلى ُتحسينُ
حياةُالمواطنيينُ،وتجنيبهمُالتجاذباتُالسياسيةُُ.
يطالبُالمركزُجميعُاألطرافُبالعملُمنُأجلُتفاديُوقوعُكارثةُإنسانيةُفيُقطاعُغزةُُ،والعملُ
بشكلُعاجلُعلىُحلُأزمةُالكهرباءُُ.

