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 مقدمة:
واإلجراءات التي تقوم  اإلنسانية،غير اإلسرائيلية اإلجراءات  بفعل اً في قطاع غزة تدهورًا غير مسبوق اإلنسانيةاألوضاع تشهد 

 من أي وقت   الحصار اإلسرائيلي يّجر على السكان عواقب أشد خطورة أبدحيث  ،المدفوعة باالنقسام بها السلطات الفلسطينية
عميقة في تغييرات هيكلية و إلى  المتواصلة أزمة التيار الكهربائيو  العقوبات الجماعية،فرض و  القصدية ألزماتا وأفضتمضى. 
تدهورًا  أوضاع المرضىتشهد و  .السكان المدنيينوضاعفت من معاناة  ،واقعًا كارثياً  خلقتالضرورية التي الخدمات مستوى 

قطاع الصحة في إمكانيات  غزة، وضعفعلى حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع  المفروضةجراء القيود  خطيراً 
 وغيره.التعامل مع كثير من الحاالت والسيما تلك المصابة بأمراض خطيرة كالسرطان  قدرته علىعدم و غزة 

أن الحصار اإلسرائيلي وما يتعرض له المدنيون من انتهاكات جسمية طالت مختلف حقوقهم االقتصادية إلى  وتشير الوقائع
إلى تراجع حالة  أفضىو ، من الخنق االقتصادي واالجتماعي سنواتعشر بعد واألقسى واالجتماعية والثقافية، يعتبر األسوأ 

اإلسرائيلية التي تشكل مخالفة واضحة وصريحة اللتزاماتها القانونية بموجب القانون  اإلجراءاتهذه انعكست و حقوق اإلنسان، 
ال تزال الحالة المزرية مستمرة في ن، على مؤشرات األوضاع اإلنسانية حيث اإلنساالدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق 

 .قطاع غزة

التي تفاقمت من جديد تحدّيًا إضافيًا خاصة في ظل غياب أزمة التيار الكهربائي شّكلت ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل 
من و  .ضرورية للسكانمعظم الخدمات األساسية وال واستمرار التهديد بوقف ،اً خطط حكومية من شأنها أن تعالج األزمة جذري

وظفين المدنيين والعسكريين والخصومات اإلجراءات اإلدارية التي نفذتها حكومة الوفاق الوطني بحق المجهة أخرى جاءت 
 ،سياق األزماتحلقة إضافية في لتشكل  (م2017) من راتب شهر مارس بدءاً %( من الراتب 50-30بين )ما بنسبة تتراوح 

مستوى البطالة  إلى ارتفاعمما أدى  ،البيئة العامةمكونات  ارتدادات هذه األزمات وأصابت .سكان القطاع التي يتعرض لها
احتمال انتشار األمراض التي تعود أسبابها إلى سوء  ومما يثير المخاوف بشكل خاص .المعيشةمستويات  وتراجعوالفقر، 

واإلحساس باألمن الشخصي خاصة على تأثرت العالقات االجتماعية نفسه  الوقتوفي  .السيما في صفوف األطفال التغذية
 ، والقتل. السرقةجرائم خلفية تكرار 

وأزمة التيار  ،الحصاركفي قطاع غزة خاصة في ظل استمرار األزمات المتعمدة  اإلنسانيةتسلط الورقة الضوء على األوضاع 
 المؤشرات االقتصادية راجعت، التي أدت إلى التي طالت موظفي القطاع العام في قطاع غزة الراتبخصومات وأزمة  الكهربائي،

 .واألوضاع المعيشية للسكان

تجدر اإلشارة إلى أن مركز الميزان لحقوق اإلنسان يعكف على رصد انتهاكات حقوق االنسان، ويولي اهتمامًا خاصًا بالحقوق 
، واجبًا أصياًل على السلطات والحكومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يعتبر احترامها وضمان تمتع المواطنين بها

سعيًا إلى تذكير ودفع األطراف المعنية لالضطالع الخطوة األولى على هذا الصعيد شكل تشخيص وتحليل الحالة السائدة يو 
 بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها القانونية.
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في قطاع غزة في ظل استمرار  اإلنسانية األوضاعأثر االحتالل واالنقسام على الورقة هذه ولتحقيق هذا الغرض، تظهر 
التي طالت موظفي القطاع العام في  الراتبخصومات وأزمة  وأزمة التيار الكهربائي، ،األزمات المتعمدة والتي منها الحصار

 .واألوضاع المعيشية للسكان المؤشرات االقتصادية تراجعتحيث  قطاع غزة

 

:القطاعات القتصاديةوواقع أزمة الحصار  -أولا   
عرقلة مرور سلبًا على األنشطة االقتصادية في قطاع غزة جراء  السيطرة على المنافذ والمعابرو انعكست سياسة الحصار  -

  .من الوقود وغاز الطهي الواردةالكميات  وتحديدالمواد الضرورية من المواد الخام، ومواد إعادة اإلعمار، 
بشكل ملحوظ، ووفقًا لبيانات حديثة أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية فقد ظلت مؤشرات جميع  القطاع الصناعي تراجع -

األنشطة الصناعية )باستثناء 
صناعة الغذاء( في المنطقة 
السالبة للشهر الثاني على 
التوالي، لدورة االعمال لشهر 

إضافة م(، 2017نيسان )
أن المؤشر الكلي ظل  إلى

ة السالبة منذ المنطقفي يراوح 
أكثر من ثالث سنوات، وهو 

  .(1)القطاع ما يعكس استمرارًا لألوضاع السياسية واالقتصادية المترّدية في 
المنطقة  في واستمر المؤشر الكلي للقطاعات االقتصادية ليراوح ،بلغت مرحلًة هي األشد سوءاً و معدالت البطالة ارتفعت  -

نفاق حيث أشار أصحاب المنشآت إلى تدهور حجم المبيعات وتراكم المخزون، مما أدى كما وانخفض مستوى اإل .السالبة
وحرمان العمال المتزايدة، امتصاص األيدي العاملة  على وعدم قدرة القطاعات االقتصاديةالنمو، إلى انخفاض معدالت 

 .(2)%(41.7في قطاع غزة ) معدالت البطالة لغتحيث بعملهم داخل إسرائيل،  إلى أماكنمنذ عدة سنوات من الوصول 
هناك ارتفاعًا إن ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيث  ةُتعّد مشكلة ومعاناة الخريجين هي السمة الرئيس -

في  (3) م(2015/2016(خالل عام وبلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد أعداد العاطلين عن العمل، كبيرًا في 
وتفاقمت هذه المشكلة في ظل غياب االستراتيجيات إناث،  (9907)و( ذكور، 11601منهم )خريج ( 21508قطاع غزة )

 أزمة الخريجين. من الحكومية للتخفيف

                                                           
  https://goo.gl/92U8H3م(، املوقع: 2017، إبريل، 25م، اتريخ االطالع )2017نيسان  –سلطة النقد الفلسطينية، مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال 1
 فلسطني.  -. رام هللا2016. فلسطني يف أرقام 2017اجلهاز املركزي لإلحصار الفلسطيين   2
 .غزة ،م(2016. )ديسمرب،م2016/2017للتعليم يف حمافظات غزة للعام الدراسي  السنوي اإلحصائي الكتابوزارة الرتبية والتعليم العايل،   3

https://goo.gl/92U8H3
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إمكانيات  وتراجعت .(5) في قطاع غزة %(38.8)ب بين األفراد وفقًا ألنماط االستهالك الشهري  (4)رت نسبة الفقردّ ق -
األوضاع المعيشية بشكل لم  تتدهور . و األسر وقدرتها على توفير المأكل، والملبس والمسكن والعناية الطبيةوخيارات 

 .يسبق له مثيل
الكميات الواردة والالزمة لإلعمار )اإلسمنت، والخرسانة، والحديد(  وتحديد ،على دخول مواد البناءالمفروضة القيود  تسببت -

تراجع  فيباإلضافة إلى منع دخول مستلزمات األعمال من معدات وآالت ثقيلة، وفشل آلية األمم المتحدة إلعمار غزة، 

حال  ء وعدم تنفيذ المشاريعوتجدر اإلشارة أيضًا أن البط، المأوى المناسبالحق في  وحرمان السكان منالمعيشة  مستوى 
ووفقًا لوزارة . على إحداث نقلة نوعية في النشاط االقتصادي وتشغيل األيدي العاملةدون قدرة قطاع المقاوالت واإلنشاءات 

يحتاج حيث  ،( وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي90.000) القطاع ب فقد قدرت احتياج األشغال العامة واإلسكان
 عمليةبدء من  ن شهريعدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها بعد ثالثفيما بلغ وحدة سنويًا،  (14.000) إلىسنويًا القطاع 

 .%(42) بواقع( وحدة سكنية مطلوب إعادة إعمارها، 13.000من أصل ) سكنية ( وحدة5500حوالي ) اإلعمار إعادة
  . (6) إضافية وحدة سكنية (3000تمويل إلنشاء ) أنه يوجدإلى وأشارت الوزارة 

يسمح للسكان بحرية الحركة والتنقل  ملو محيطه الخارجي، عن باقي األراضي الفلسطينية، وعن  تزايدت عزلة قطاع غزة -
وهو أمر غاية في الصعوبة والقاعدة العامة رفض  .تصدرها قوات االحتالل اإلسرائيليوفق تصاريح إال  المعابر اجتيازو 

أعداد  السنوات الماضية انخفاض ملحوظ في وشهدت. بينما االستثناء حصول الفلسطيني عليه استصدار التصاريح
وفي السياق نفسه أشارت منظمة الصحة العالمية إلى  .المسموح لهم باجتياز المعبر خاصة فئة التجار والمرضى والطلبة

 ها، وأعلنت أنالموظفين في المؤسسات المحليةبشكل عام وليس فقط  القيود المفروضة على العاملين في القطاع الصحي
للعاملين في المجال الصحي، وقد تمت الموافقة للحصول على تصاريح ( طلبًا 11قدمت ) م(2016في شهر ديسمبر )

( 2)-( خاصة بالعاملين في منظمة الصحة العالمية للخروج من غزة، 8( طلبات فقط. والطلبات هي عبارة عن )3على )
                                                           

فلسطني، )حزيران/يونيو، 2011.  مستوايت املعيشة يف األراضي الفلسطينية اإلنفاق، االستهالك، الفقر، 2011اجلهاز املركزي لإلحصار الفلسطيين مسح إنفاق واستهالك األسرة   4
 فلسطني.  -(، رام هللا2012

طرأ تغريات وتطورات على الصعد األمنية واالقتصادية واالجتماعية األمر الذي يشري إىل أن مستوايت الفقر أعلى  لقد . 2011 األسرة هالكواست إنفاق مسحنسبة الفقر بناء على   5
 .مساعداهتا على غذائهم يف يعتمدون السكان من٪ 80وكالة غوث وتشغيل الالجئني اليت تشري إىل أن حنو  معلومات عززهتبكثري من هذه النسبة، األمر الذي 

م(2017ابريل  27: ابسم أبو جرّي، بتاريخ )عرب اهلاتف انجي، سرحان، وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان، قابله  .6  
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( طلبات كانت خاصة بموظفي شركات طبية )يحملون هوية 3( طلبات الزالت عالقة. بينما )6تصاريح، و)حصلوا على 
 . (7) القدس( لدخول غزة، وقد تمت الموافقة على طلب واحد وتم رفض طلبين

راسة في ظل صعوبة األوضاع الحالية باتت أخبار معبر رفح تسترعي اهتمام سكان القطاع الراغبين بالسفر بغرض الد -
 .والعالج والعمل، كونه يشكل ممرًا آمناً 

بلغ حيث  جديدة،مباني مدرسية جديدة أو فصول دراسية بناء تعذر و  والصحية، التعليميةتراجع مستوى جودة الخدمات  -
ارتفعت و ( مدرسة، 714، بواقع )مبنى (497)ع غزة طافي ق الحكومية والتابعة )لألونروا(، والخاصة عدد األبنية المدرسية

ذلك مع  ويترافق، الخدمات الصحية تدهورًا كبيراً كما تشهد ، (8)(37.84وبلغت ) معدالت الكثافة الصفية في المدراس
في الوصول إلى المستشفيات خارج  على حرية المرضىالقيود المشددة  وفرضإجراءات تتخذها قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 .قطاع غزة لتلقي الرعاية الصحية المناسبة

:أزمة التيار الكهربائي -ثانياا   
النقص  ساهم بلالقطاعات االقتصادية، تدهور في  منوما خلفته أزمة الحصار تداعيات  علىلم تتوقف معاناة سكان القطاع 

بظاللها على مجمل األوضاع  يمن جديد لتلق أزمة الكهرباء وبرزت .مستويات المعيشة في تراجع لكهرباءاامدادات الشديد في 
عن توقف توليد  2017 /إبريل16اإلنسانية في قطاع غزة، بعدما أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بغزة بتاريخ 

شهدت خدمة توصيل التيار الكهربائي تدهورًا شديدًا  إثر ذلكوعلى  .جراء نفاذ الوقود توليد كهرباء غزة محطةالكهرباء في 
وهذا يعتمد على  فقط،( ساعات 6( ساعات، وفي أحسن األحوال تصبح )4حيث ال تتعدى ساعات الوصل في اليوم الواحد )

وطالت األزمة قطاع  .الخطوط المصرية التي تتعرض لألعطال وأعمال الصيانة المتكررة مدينة رفح من استمرارية تغذية
مما أدى إنتاجية المنشآت الصناعية،  وانخفاض ،نتاج في المصانعخطوط اإلالخدمات، إضافة إلى القطاع الصناعي وتوقف 

 :اآلتيةللخدمات  اً حقيقي اً تهديد. واستمرار األزمة خلق وضعف قدرته التنافسيةارتفاع تكاليف المنتج إلى 

 ب والصرف الصحي: خدمة مياه الشر 

( بئر، تديرها البلديات 200أزمة الحصول على مياه الشرب حيث يصل عدد آبار المياه في قطاع غزة إلى حوالي ) تزايدت -
%( من هذه اآلبار على التيار الكهربائي لضخ المياه للسكان، وجراء هذه األزمة 90) تهنسبما والمجالس البلدية، وتعتمد 

( لترًا، بينما توصي منظمة الصحة العالمية أال تقل عن 40( لترًا إلى )80انخفضت حصة الفرد اليومية من المياه من )
 .(9) اً ( لتر 150)

اع التيار الكهربائي سيؤدي إلى تخفيض عمل العديد من آبار أكدت سلطة مياه بلديات الساحل بأن تجدد استمرار انقط -
%( من طاقتها، وشلل في القدرة على تجميع وضخ 80ومحطات التحلية إلى ) ،%(60المياه ومحطات ضخ المياه إلى )
                                                           

7 World Health Organization, occupied Palestinian territory, Summary: December 2016, Health Access for Referral Patients from 
the Gaza strip. https://goo.gl/Qgnlfx 

وزارة الرتبية والتعليم العايل، مرجع سابق.   8  
 مركز امليزان حلقوق اإلنسان. -تقرير حول واقع أزمة الكهرابء وانعكاساهتا على حالة حقوق االنسان يف قطاع غزةانظر:   9

https://goo.gl/Qgnlfx
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مياه عدم القدرة على معالجة و  ،( لتر من الوقود شهرياً 400,000ومعالجة مياه الصرف الصحي، في ظل الحاجة إلى )
( متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى 110,0000الصرف الصحي سيؤدي إلى ضخ حوالي )

ومنع االصطياف على  ،البحر بشكل مباشر، مما ينذر بمشاكل صحية وبيئية، وحرمان المواطنين من المتنفس الوحيد
 .(10)شاطئ البحر

 الخدمات الصحية.

( مركزًا للرعاية األولية، إضافة 54)وحكومي، ( مستشفى 13) فيالصحية الخدمات  التيار الكهربائيانقطاع أزمة  تتهدد -
ا عالقة مباشرة ( إدارة ووحدة، له19الى المجمع اإلداري الرئيس لوزارة الصحة، والمرافق اإلدارية االخرى التي تضم )

 .(11)( مليون زائر سنويًا 1.2) بخدمة
كلى، ينتفع منه حوالي غسيل  اً ( جهاز 115)حوالي المهددة بالتوقف حال استمرت األزمة باألجهزة الطبية  عدد يقدر -

( غرفة 11) من بينها( غرفة عمليات جراحية، 45حوالي )إضافة إلى ، في قطاع غزة ( مريضًا بالفشل الكلوي 620)
، وأقسام عناية القلب المفتوح، وقسطرة (مكتملي النمو غير)( حضانة لألطفال الخّدج 113وعدد ) .عمليات والدة قيصرية

 .(12) باألشعةالتصوير أجهزة منها  القلب، وأقسام عالج األورام
( مريض في أقسام العناية 100) حيث يرقد حوالي، يومياً تنفذ ( عملية جراحية 250) نحوالعمليات الطبية المهددة تقدر ب -

  .(13)ثالجاتالفي  المحفوظة تطعيمات األطفال يطال أيضاً  والخطر .للدم( بنوك 5) إضافًة إلى ،المركزة ما بين مسنين
معرضون ( طفاًل 29)أن  - وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية لألطفال ، الرنتيسي بغزة مستشفى  أعلنت -

بواقع  ،( مرضى10القسم يوميًا )يستقبل حيث  ،إلجراء عمليات غسيل الكلى ،يقبعون خلف ماكينات )الديلزة(وهم  ،للخطر
 ،حياتهم تهددالتيار الكهربائي  واستمرار أزمة ،إلى عمليات غسيل الحاالت الطارئة باإلضافة . هذا(15)أسبوعياً ( غسلة 60)

كما اضطرت المستشفى إلى تقليص بعض  .للمستشفيات من السوالر (16)خاصة في ظل شح المخزون االستراتيجي
الصحية بالمستشفى كالعيادات الخارجية والمختبر واألشعة وأقسام أخرى، ويقتصر العمل على األقسام الحساسة الخدمات 

 .والمهمة مثل غسيل الكلى
تحتاج إلى حوالي وهي تقوم وزارة الصحة بتشغيل وإدارة األنشطة والعمليات في المراكز الصحّية من خالل المولدات  -

( ساعات يومّيًا، أما في حال ارتفعت مدة 8( لتر من السوالر شهرّيًا، في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة )420.000)

                                                           
، 25إبريل(، مصلحة مياه بلدايت الساحل حتذر من خطوة أزمة الكهرابء على خدمات املياه والصرف الصحي يف قطاع غزة، ) 23م، 2017مصلحة مياه بلدايت الساحل، )  10

 https://goo.gl/EZbvyoم(، املوقع: 2017ل، إبري
(.2017 إبريل،، 27: )بتاريخ جرّي، أبو ابسم: اهلاتف عرب قابله الصحة، وزارة يف املستشفيات عام مدير اللطيف، عبد احلاج،  11  
.السابق املرجع  12  

 .اإلنسان حلقوق امليزان مركز -غزة قطاع يف نسانانظر: تقرير حول واقع أزمة الكهرابء وانعكاساهتا على حالة حقوق اإل  13
م(، 2017، إبريل،26طفل مريض فشل كلوي يف م. الرنتيسى ينتظرون مصري الطفلة مرح دايب، مت االطالع ) 29زارة الصحة الفلسطينية، يف ظل استمرار أزمة نقص السوالر ..   15

  https://goo.gl/Z1Vz2l املوقع:
م(، 2017، إبريل،26يوية، مت االطالع )وزارة الصحة الفلسطينية، م. الرنتيسي لألطفال يطلق مناشدة عاجلة لتوفري الوقود الالزم الستمرار تقدمي اخلدمة الصحية يف أقسامه احل  16

 https://goo.gl/WAoY5qاملوقع: 

https://goo.gl/Z1Vz2l
https://goo.gl/WAoY5q
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وأكد الدكتور عبد اللطيف الحاج مدير عام  تحتاج لكميات إضافية من السوالر.( ساعة ف12انقطاع التيار إلى )
في المرحلة األولى وستضطر الوزارة  ،الوقودكميات يتهدد المرضى بسبب بدء نفاذ  اً يحقيق اً أن هناك خطر  المستشفيات

ستضطر  الثانيةالمرحلة ، وفي إلغالق بعض المستشفيات وتوجيه المرضى إلى المستشفيات وسط المناطق السكنية
 إلغالق بعض األقسام داخل هذه المستشفيات وفق نظام األولويات.

وصالحيته:اإلنتاج الغذائي   

والمنتجات واللحوم الطازجة، تلف الخضروات ؤدي إلى يّ و  التيار الكهربائي على ضمان سالمة األغذية وجودتهاتؤثر أزمة  -
كما تكبد أصحاب  .خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ،التبريدأجهزة والحليب؛ نتيجة توقف  واأللبانالغذائية المصّنعة، 

تشغيل أجهزة التبريد مما الكهربائية بهدف الالزم لتشغيل المولدات  شراء الوقودنتيجة المحالت الغذائية تكاليف إضافية 
محال بيع المواد الغذائية جراء استمرار وفي  ، كما أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية في المنازل من التكاليفضاعف 

 كهربائي. انقطاع التيار ال

 :الخدمات التعليمية

خدماتها ويتعذر على المؤسسات التعليمية تقديم تحدّيًا حقيقّيًا أمام سير الخدمات التعليمية،  أزمة التيار الكهرباء تشّكل -
وأن األزمة الجديدة تترافق مع  وتجدر اإلشارة .على مراجعة دروسهم في منازلهممن قدرة الطلبة  بالشكل المناسب، وَيُحد  

 ( طالب234892السيما امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغ عدد الطلبة في محافظات غزة )و اقتراب موعد االمتحانات 
وطالبة في  ( طالب18139وطالبة في مدارس وكالة الغوث، و) ( طالب249672)وطالبة في المدارس الحكومية، و

 .(17) الخاصةالمدراس 
توجد مدارس ال تدخلها الشمس بسبب المباني السكنية العالية المحيطة بها، فتحتاج لتشغيل اإلنارة، وفي ظل االنقطاع   -

الرؤية  وانعدامالظالم في هذه المدارس  فصول الدراسيةاليخيم على ار، وعدم وجود مولدات كهربائية؛ المتكرر للتي
( مولد، وهي تحتاج باستمرار 100)حوالي الكهربائية في األبنية المدرسية الحكومية بيقدر عدد المولدات و  .الواضحة

 .(18) مدرسة( 25للوقود ويتعطل عدد منها باستمرار، فيما ال يتجاوز عدد المدارس التي تعمل على الطاقة الشمسية )
 بالمدارسالعلوية جراء تعذر وصول المياه إلى الخزانات  وخطيرة، يواجه الطلبة في المدارس ظروفًا بيئية وصحية صعبة -

 ويخشى من تراكم، في دورات المياه لنظافةلالمستخدمة المياه  توفير وصعوبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر
انتشار و ، جراء أزمة التيار الكهربائي والفصول والممرات والمختبرات العلمية النفايات والقمامة في دورات المياه والمراحيض

 صفوف الطلبة.مراض بين األ
 

                                                           
املرجع السابق.  17  
.اإلنسان حلقوق امليزانمركز -غزة قطاع يف االنسان حقوق حالة على وانعكاساهتا الكهرابء أزمة واقع حول قريرت: انظر  18  
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 :خصومات الرواتب التي طالت موظفي القطاع العام في قطاع غزة أزمة -ثالثاا 

-30بين )ما تتراوح خصومات مالية  في قطاع غزة حكومة الوفاق الوطني بحق الموظفين المدنيين والعسكريين نفذت -
ف قرار الخصومات تداعيات خطيرة على لّ (، وخم2017) من راتب شهر مارس بدءً موظفيها اتب و ر %( من 50

، مما يحّد مصرفية )بنكية(خاصة وأن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية وقروض  المستويات االقتصادية واالجتماعية،
على حياة الموظفين وأسرهم بشكل خاص  سينعكس بشكل خطيرمن قدرة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، كما 

 .عامل في قطاع غزة بشكل ودورة رأس المااألنشطة االقتصادية وعلى 
وبالتالي تأزم المؤسسات في قطاع غزة له تداعيات خطيرة أهمها انخفاض القوة الشرائية القرار  أنإلى ن و المختصأشار  -

ارتفاع تؤدي إلى  أيضًا فإن األزمة ،األزمةب يشعرمن المنشآت الصغيرة أول  إن حيثاالقتصادية بمختلف أحجامها، 
 ."معدالت البطالة والفقر وانخفاض االستثمار، وبالتالي زيادة معاناة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة

بلغت و الشيكات الراجعة حيث ارتفعت أعداد  ،بشكل كبير االجهزة االلكترونية العاملة بنظام التقسيطبيع شركات  تأثرت -
%(، وأمام هذه التطورات 50)انخفضت المبيعات بنسبة ال تقل عن كما  .من مجمل الشيكات %(50) نسبتها حوالي

  .(19) العملبعضهم من تسريح و تقليص المرتبات الشهرية للعاملين،  منهاقرارات صعبة و  أصبحت الشركات أمام خيارات
في أنشطتها تعتمد بشكل كبير  كونهاكبيرة، مالية  اهتزازاتالمحالت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر )البقالة(  واجهت -

لم يستطيعوا سداد الديون من الزبائن %( 80، حيث بلغ ما نسبته )على التحصيالت النقدية المستحقة على الزبائن اليومية
 المستحقة.

األزمة على هذا  وحال استمرتلتسديد االلتزامات المستحقة عليهم، من الوقت مساحة  الزبائن منحت المؤسسات التجارية -
اللجوء إلى الشرطة  خيار ستضطر إلىوفي ظل عدم قدرتها على تحصيل مستحقاتها من الزبائن  لعدة أشهر النحو

 . (20) اجتماعيةالمستحقات المالية، مما ينذر بآثار لتحصيل 

  

                                                           
 .غزة قطاع يف واملنشآت احملال أصحابمن  عددمقابالت ميدانية أجراها ابحثو مركز امليزان حلقوق اإلنسان مع   19
املرجع السابق.  20  
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 :الخالصة

، فإنه يعبر عن قلقه الوضوحفي قطاع غزة وعدم  اإلنسانية لحقوق اإلنسان، وأمام استمرار تدهور األوضاع مركز الميزان
، لسكان القطاع مع تهديدات قوات االحتالل اإلسرائيليتترافق  األزمات تدهور األوضاع اإلنسانية خاصة وأن الشديد من 

بالقطاع الحكومي بالموظفين والخدمات إجراءات إدارية تتعلق  باتخاذ وتهديدات إضافية من جانب حكومة الوفاق الوطني ونيتها
حالة من القلق في أوساط السكان، أثرت على جوهر حياة المواطنين، ورفع وتيرة  يثيراألمر الذي  ،العام في قطاع غزة

 .االحتقان بصورة لم يشهدها سكان القطاع من قبل
إذ يجدد تأكيده على مسئولية سلطات االحتالل األساسية عن حياة السكان في قطاع ورفع الحصار فورًا وتمكين  الميزان مركزو  

، فإنه يشدد على أن فشل السلطات المحلية في إدارة الخدمات األساسية التي ال غنى عنها لحياة عجلة التنمية من الدوران
وهي من يتحمل  حتاللفة القطاعات بما تحتاجه، ألنها هي السلطة القائمة باالالسكان يلزم سلطات االحتالل بالتدخل لتزويد كا
  المسئولية عن تقديم الخدمات األساسية للسكان.

تالحقة ألطراف االنقسام مالصدد فإن المركز يكرر دعواته ال، وفي هذا على مسئولية السلطات المحليةمركز الميزان يشدد  كما 
بضرورة وقف الفلسطيني بوضع حد له واستعادة الوحدة والعمل على تحسين حياة السكان، وفي كل األحوال فإن المركز يطالب 

إيجاد حلول العمل على و التي تمس بمستوى حياة السكان ومصادر رزقهم وحرياتهم وحقوقهم األساسية، المناكفات السياسية 
يطالب بالعمل من كما  .الخالفات السياسيةوالسكان ومصادر عيشهم عملية ألزمة الكهرباء وضرورة تجنيب القطاعات الحيوية 

الخدمات  مستوى تدهور وتفاقم توقف المحطة عن توليد الكهرباء  استمرار إنسانية في قطاع غزة جراء كارثةأجل تفادي وقوع 
 .في مجالي معالجة المياه والصرف الصحي

 على المفروض الجائر الحصار رفع على والعمل واالخالقية، القانونية التزاماته تحمل الدولي المجتمع المركز، يطالب كما
 عمل فرص خلق يضمن بما الوطني لالقتصاد التحتية البنية ترميم تعيد أن شأنها من فاعلة مساعدات وتقديم غزة قطاع

 .غزة قطاع في اإلنسانية ألوضاع تدهور من للحد كسبيل العمل عن العاطلين آالف عشرات تستوعب
 األراضي في المدنيين السكان تجاه القانونية التزاماته من الدولي المجتمع تحلل استمرار إن على الميزان مركز ويشدد

 المجتمع يطالب الميزان مركز فإن وعليه للسكان، واالجتماعية االقتصادية األوضاع تدهور في يسهم المحتلة، الفلسطينية
 الوفاء نحو أولى كخطوة حرب، جرائم ارتكابهم في يشتبه من كل ومالحقة الحصار رفع تجاه القانوني بواجبه بالقيام الدولي

 تراعي سياسات تبني على الحكومة تشجيع ذلك في بما فلسطين لدولة والفنية المادية المساعدة أشكال كل وتقديم بالتزاماته
 .غزة قطاع في من تدهور األوضاع اإلنسانية وارتفاع أعداد الفقراء للحد كسبيل والمهمشين، الفقراء مصالح

  


