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 قدمةم
 

عادت انتشار قواتهـا إلـى      أنة في القطاع و    مستوط 22في ظل دعم دولي كبير قامت الحكومة االسرائيلية بإخالء          
إن خطـة   .  ما يحقق لها السيطرة على القطاع برا وبحـرا وجـوا           12/9/2005بتاريخ  خارج حدود قطاع غزة     

 والمتمثلة في   اإلسرائيليةتيجية  اريقا تهدف إلى خدمة األهداف االست     االنفصال هي خطة اسرائيلية أمنية اعدادا وتطب      
قطاع من جهة ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري واالحتفاظ بمناطق واسعة في الضـفة              أنهاء المسئولية عن ال   

 . الغربية ومواصلة االستيطان وتهويد القدس
أي مبادرة سياسـية السـيما      ن خطة االنفصال ليست مبادرة سياسية للتفاوض، بل هي أعدت لسد الطريق على              إ

 تحفظا كما أنها في جـوهر تصـميمها احاديـة           14لية حوالي   خارطة الطريق التي أبدت عليها الحكومة االسرائي      
 .الجانب التبحث عن أي شريك لتطبيقها
مركز الميـزان   يؤكد  لخطة يعني انتهاء مسئوليتها عن قطاع غزة،        اأن تنفيذ   بوفيما حاولت دولة االحتالل الترويج      

لحقـائق  ، بالنظر إلى جملة مـن ا لةكأرض محتقطاع غزة تغييرا بالمركز القانوني ل  أن خطة الفصل ال تعني      على  
استمرار السيطرة اإلسرائيلية على المعابر والحدود واألجـواء والميـاه اإلقليميـة            ها  تضمنتها الخطة نفسها، وأهم   

 .قطاع غزةل
 المستوطنات في القطاع وتدميرها واعادة انتشار قوات االحتالل علـى طـول         إخالء على    يوماً ثالثينوبعد مرور   

ثـار المـدمرة للسـيطرة    لثمار خطة االنفصال المتمثـل فـي اآل   يقدم مركز الميزان هذا الملخص       حدود القطاع، 
مزاعم قوات االحتالل بانتهـاء مسـئوليتها عـن         االسرائيلية على معابر قطاع غزة وتحويله إلى سجن كبير ليفند           

 .القطاع
ثـم  . غربية وإسرائيل والعالم الخـارجي     بتعريف موجز بالمعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة ال         هذا التقرير يبدأ  

يستعرض سياسة الحصار واإلغالق المشدد التي اتبعتها قوات االحتالل طوال الفترة الممتدة منذ الثامن والعشرين               
 وحتى تنفيذ قوات االحتالل لخطة الفصل أحادي الجانب، واستكمالها إعادة نشر قواتها             2000سبتمبر  / مكن أيلول 

 .من قطاع غزة
 اإلجراءات اإلسرائيلية التي رافقت عملية إعادة االنتشار، واآلثار االجتماعيـة واالقتصـادية             تعرض التقرير ويس 

لسياسات دولة االحتالل على حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستعرض التقريـر                
الرعاية الصحية، وحقهم في التعليم والعمل، وحقهم       اآلثار السلبية لسياسات دولة االحتالل على حق الفلسطينيين في          

 .وأثر السياسات اإلسرائيلية على الوضع االقتصادي وفرص انتعاشه في قطاع غزة. في مستوى معيشي مناسب
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 المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم
الم الخارجي، ومن بـين  يتوفر لقطاع غزة خمسة منافذ تشكل صلة الوصل بينه وبين الضفة الغربية وإسرائيل والع 

هذه المنافذ هناك ثالثة فقط تستخدم للمسافرين، والمنافذ األخرى ذات طابع تجاري، ولغـرض إعطـاء صـورة                  
 :أوضح عن هذه المنافذ نوردها بشكل موجز على النحو التالي

 

خاص بعبور األول : يربط بين األراضي الفلسطينية ومصر، وينقسم إلى قسمين): رفح البري(معبر العودة * 
 منذ بداية أما فيما يتعلق بالقسم التجاري من المعبر، فقد تم إغالقه نهائياً.المسافرين، والثاني خاص بالبضائع التجارية

 .9/10/2000االنتفاضة، فيما تكرر اإلغالق الشامل للمعبر، واستمر في عمله بشكل جزئي منذ 
 

 أول 2000/ 9/10دخال مواد البناء والعمال فقط، ومنذ يقع شمال شرق مدينة رفح، وهو مخصص إل: معبر صوفا* 
 .إغالق شامل للمعبر لم يعد المعبر للعمل بطاقته اإلنتاجية الكاملة، كما أصبح مرور العمل عنه ممنوعاً

 

وهو المعبر التجاري الرئيس لقطاع غزة، ويمثل شريان الحياة بالنسبة لسكان القطاع، ويقع ): كارني(معبر المنطار * 
 أول إغالق شامل للمعبر في بداية االنتفاضة، لم يعد المعبر للعمل بطاقته 9/10/2000في شرق مدينة غزة، ومنذ 

الكاملة، بل بقي عمله جزئياً، باإلضافة لإلغالقات المتكررة التي تعرض لها المعبر أليام عدة، أو اإلعاقات المتكررة 
 . خالل أيام العمل

 

وهو معبر شامل، يحتوي على معبر للمسافرين، والعمال، والممر اآلمن، والبضائع، : )إيرز(معبر بيت حانون * 
 أمام 9/10/2000والشاحنات، ويقع شمال غرب مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، أغلقته قوات االحتالل بتاريخ 
 والحاالت اإلنسانية، حركة المسافرين، واستمر إغالقه حتى لحظة إعداد التقرير حيث يقتصر استخدامه على العمال،

 .وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود األجنبية
 

وهو المنفذ الجوي الوحيد لألراضي الفلسطينية، ويقع جنوب شرق مدينة رفح في جنوب قطاع : مطار غزة الدولي* 
لسطيني أمام وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المجال الجوي الف. 9/10/2000غزة، تعرض لإلغالق المتكرر منذ 

يذكر أن منشآت المطار، السيما المدرج وبرج المراقبة، تعرضت  . ، ولم يفتح بعدها6/2/2001حركة الطيران بتاريخ 
 .للتدمير والتجريف أكثر من مرة على أيدي قوات االحتالل

 

بالكامل أمام حركة الل ، ثالثة منافذ كانت تستخدم للمسافرين، أغلقتها قوات االحت هذه المنافذمن بينوكما هو موضح 
، الذي بقي العمل فيه بشكل جزئي طوال االنتفاضة، ليعلن عن إغالقه حتى إشعار المسافرين، باستثناء معبر رفح البري

 . وهو اليوم الذي أنهت قيه قوات االحتالل إعادة نشر قواتها من داخل قطاع غزة إلى حدوده12/9/2005آخر بتاريخ 
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 غالق سياسة الحصار واإل
سياسة العقاب قوات االحتالل تبنت ، 2000سبتمبر / منذ اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من أيلول

، وتجريف األراضي م المنازل السكنية السيما هدفي األراضي الفلسطينية المحتلةالمدنيين السكان حق الجماعي ب
الخ وكانت سياسة الحصار واإلغالق المشدد .. العشوائيين، وإطالق النار والقصف الزراعية، وردم آبار المياه

 . واحدة من أبرز أشكال العقاب الجماعي التي مارستها قوات االحتالل بحق الفلسطينيين
أوصال المدن والبلدات الفلسطينية، حيث أقامت الحواجز ونقاط التفتيش وعمدت قوات االحتالل إلى تقطيع 
 كما عمدت إلى عزل المناطق عن بعضها البعض أليام .اسة إذالل للفلسطينيينالعسكرية، ومارست من خاللها سي

، حيث حرمت الفلسطينيين من الوصول إلى  على مجمل حقوق اإلنسانمتواصلة، األمر الذي كان له بالغ األثر
ار وأوجه أماكن عملهم، وإلى جامعاتهم ومن الوصول إلى المستشفيات، وألحقت أضراراً فادحة بالمزارعين والتج

 .النشاط االقتصادي المختلفة
وفي الوقت نفسه فرضت قوات االحتالل حصاراً مشدداً على المناطق السكنية الفلسطينية القريبة من المستوطنات 
أو الطرق االستيطانية، كمنطقتي مواصي رفح وخانيونس، ومنطقة السيفا في بيت الهيا والمعني وأبو ناهية في 

. يسمح لسكانها بالحركة والتنقل من وإلى مناطقهم السكنية ت هذه المناطق إلى سجون الدير البلح، بحيث حّول
وأفضت هذه الممارسات إلى تهديد حياة سكان المناطق المعزولة، وشكلت مساساً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة 

 .لهم
رجي، السيما في قطاع غزة، هذا وفرضت تلك القوات إغالقاً مشدداً عزل األراضي الفلسطينية عن العالم الخا

 إغالقاً مشدداً طال كافة المعابر، سواء تلك التي تربط األراضي الفلسطينية 9/10/2000فكان أن أعلنت منذ 
بالعالم الخارجي كمعبر رفح البري ومطار غزة الدولي، أو تلك التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية، أو بين 

 .قطاع غزة وإسرائيل
خارجي المفروض على قطاع غزة، السكان من حرية السفر والتنقل، ما شكل مساساً خطيراً وحرم الحصار ال

، أدى إلى وفاة الكثيرين من المرضى  والتنقل السفر حقهم في حرية الفلسطينيين منفحرمانبحقوقهم األساسية، 
ت دراسية على الطلبة كما أضاع الحصار فصول وسنوا. الذين يحتاجون إلى االنتقال إلى مستشفيات في الخارج

هذا باإلضافة .  جامعاتهافيامكانية الدراسة إلى األراضي الفلسطينية وأفقد الطلبة الوافدين . الدارسين في الخارج
 الفلسطينيين من زيارة أسرهم وأقاربهم في ،إلى األبعاد االجتماعية واالقتصادية، حيث حرمت دولة االحتالل

وأدى .  أوقفت معامالت جمع شمل العائالتفت إصدار تصاريح الزيارة، كمااألراضي الفلسطينية، بعد أن أوق
اإلغالق المتكرر للمعابر والجرائم اليومية التي ترتكبها قوات االحتالل بحق السكان المدنيين إلى عزوف طبيعي 

 .الهم ثانيةمن عدم التمكن من العودة إلى أعممن قبل المقيمين في الخارج من العودة إلى قطاع غزة، خوفاً 
، حيث أدى حرمان وخيمة المفروض على قطاع غزة إلى نتائج اقتصادية واجتماعية المشددأدى الحصار كما 

عشرات آالف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق عملهم، سواء داخل الخط األخضر، أو داخل قطاع 
 . الفلسطينية المحتلة في األراضي، إلى رفع معدالت البطالة بشكل غير مسبوقغزة نفسه
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وكنتاج طبيعي لظاهرة البطالة، ولحملة تدمير وتجريف المنشآت الصناعية والتجارية والمركبات، واألراضي 
الزراعية وآبار المياه، برزت ظاهرة الفقر بشكل غير مسبوق، بحيث فاق عدد الفقراء في قطاع غزة نصف 

   .السكان
 

 20051 وحتى نهاية أغسطس االنتفاضة محافظات قطاع غزة منذ بداية عدد حاالت اإلغالق والفتح للمعابر في
 

 فتح جزئي امتبشكل مغلق  رــالمعب
فتح جزئي تخلله 
 عرقلة لساعات

 750 617 431  كارني-معبر المنطار 
 25 1008 765  ايرز-معبر بيت حانون

 5 629 1164 ر صوفاـمعب
 0 79 1719 مطار غزة الدولي
 650 868 279 معبر رفح البري

 

 : بدء عملية إعادة االنتشار
بدء عملية إخالء المستوطنين طوعياً من مستوطنات  عن ،14/8/2005 الموافقاألحديوم  ،أعلنت قوات االحتالل

فرضت حصاراً وعزالً تاماً على سكان المناطق المحاصرة كالمواصي في رفح و، قطاع غزة الواحدة والعشرين
 . ناهية في دير البلح والسيفا في بيت الهياوخانيونس والمعني وأبو 

 طريق صالح الدين طوال فترة النهار قت قوات االحتاللغلأ، 17/8/2005صباح يوم األربعاء الموافق  من وبدءاً
 هذا . طوال فترة االنسحاب وهو ما استمر يومي السبت والجمعة من كل أسبوعساعات معدودة أثناء الليلباستثناء 

صالح الدين، وإغالق الجزء   استمرار إغالق الجزء الرابط بين محافظتي رفح وخانيونس من طريقباإلضافة إلى
شرقي ق الطريق الوخانيونس من نقطة مفترق الشهداء، واستمرار إغال) الوسطى(الرابط بين محافظتي دير البلح 

 .من نقطة أبو العجين
في  والسيما  بالغة بسكان قطاع غزةاًأضرارع غزة الذي يربط بين محافظات قطالحق إغالق الطريق الرئيس وأ

 إلى جانب تسببه في نقص حاد في اإلمدادات الغذائية والطبية. العمل والصحة والتعليم وغيرهاقطاعات 
 لألسواق تعذر عليهم نقل منتجاتهمن الفلسطينيين خسائر كبيرة حيث كبد المزارعيو. المحروقات لسكان الجنوبو

 . االمحلية أو تصديره
يذكر أن مزارعي منطقة المواصي وجهوا استغاثات متكررة للمؤسسات اإلنسانية الدولية ومؤسسات حقوق 

، في محاولة يائسة منهم 19/8/2005اإلنسان، للتدخل والسماح لهم بجني محاصيلهم الزراعية، وذلك بتاريخ 
 .2إلنقاذ الموسم السنوي لمحصول الجوافة
                                                 

 . تستند المعلومات الواردة في هذا الجدول إلى توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان 1
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 أنهت قوات االحتالل عملية إخالء المستوطنات وهدم المنشآت 2005سبتمبر / لولشهر أيوبحلول الثاني عشر من 
  .12/9/2005 بتاريخ قواتها على حدود قطاع غزةبداخلها وإعادة نشر 

 

 :حركة العمل على المعابر
جه أومختلف طالت بالغة ، األمر الذي كانت له آثار على حدود القطاعشددت قوات االحتالل من إغالق المعابر 

ركة تسبب االغالق المشدد في تقييد حكما  . الرعاية الصحية والعمل والتعليم السيما المتعلقة بحياة الفلسطينيين
أفضى إلى مزيد من التدهور في مستويات المعيشة، وزيادة أعداد  بشكل كبير مما البضائع من وإلى قطاع غزة

عابر الفلسطينية خالل الفترة، التي تلت إعادة االنتشار من والجدول التالي يبرز عدد أيام العمل على الم .الفقراء
 :غزة، ما يشير إلى شدة الحصار المفروض على القطاع

 

 20053 قطاع غزة منذ األول من أيلول وحتى العاشر من تشرين ثاني العمل على معابر لةحا
 

فتح جزئي تخلله عرقلة   جزئيحفت  بشكل تاممغلق المعبر
 لساعات

 0 22 18  كارني-ار معبر المنط
 17 5 18  ايرز-معبر بيت حانون
 0 40 0 معبر صوفا

 0 0 40 مطار غزة الدولي
 8 2 30 4معبر رفح الحدودي

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 تقدر مساحة األرض المزروعـة      إذ في مواصي خانيونس ورفح، وهي ضمن المناطق الصفراء المعزولة،           هة الجوافة إنتاج فاك يتركز  2  

وبسبب اإلغالق المستمر لمنطقة مواصي خان يونس ورفح وعزلها عن باقي القطـاع لـم               . دونم 7000-6000بأشجار الجوافة فيها بين     
% 90وتحتل زراعة الجوافة حوالي .  فاكهة الجوافة التي يعتمدون عليها في الدخليستطع المزارعين االستفادة من محصولهم السنوي من

والجوافة فاكهة موسمية تظهر في األسواق مرة واحدة في العام  وال يزيد موسـمها عـن    . من األراضي المزروعة في منطقة المواصي     
 .يوم) 45(

 .لميزان لحقوق اإلنسان تستند المعلومات الواردة في هذا الجدول إلى توثيق مركز ا 3
 وهو موعد انتهاء عملية 12/9/2005 يذكر أن حاالت فتح المعبر الجزئي التي تخللها عرقلة لساعات هي في الفرة التي سبقت تاريخ  4

 .إعادة انتشار قوات االحتالل من قطاع غزة
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 :اآلثار االجتماعية واالقتصادية لإلغالق
لى قوات االحتالل اإلسرائيلي من قطاع غزة، إانتشار أدت سياسة الحصار واإلغالق المشدد الذي تال انهاء 

وطالت هذه االنتهاكات بآثارها جوانب . انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، بالنسبة للفلسطينيين سكان قطاع غزة
إذ أنه باستثناء تخلص الفلسطينيين من الحواجز العسكرية، التي كانت تقطع أوصال . حياة الفلسطينيين المختلفة

أصبح الفلسطينيون داخل أسوار  فقد المعني وأبو ناهيةالقطاع، وانتهاء عزل ومحاصرة مناطق المواصي والسيفا و
يستعرض التقرير اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية للحصار المفروض على قطاع غزة على . سجن كبير
 :النحو اآلتي

 

  في الرعاية الصحيةهمحقحرمان الفلسطينيين من  -1
على التعامل مع المستشفيات الفلسطينية قدرة عدم صحية في قطاع غزة تعاني من من المعروف أن الرعاية ال

رها من األمراض الخطيرة أو الجراحات الدقيقة، مثل أمراض األورام، وجراحات القلب واألعصاب وغي
حويل الحاالت المرضية الصعبة والتي ال يمكن التعامل معها في المستشفيات عادة ما يتم تو. الجراحات الدقيقة

وتتركز المستشفيات التي تستقبل المرضى الفلسطينيين في .  غزة، إلى العالج بالخارجالفلسطينية داخل قطاع
 .المستشفيات المصرية، المستشفيات األردنية والمستشفيات اإلسرائيلية

وهنا يبرز اإلغالق والحصار الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي كمهدد رئيس، ليس لحق الفلسطينيين في 
حيث يحرم إغالق قوات االحتالل للمعابر، خاصة معبر . صحة، بل ولحقهم في الحياة أيضاًأعلى مستوى من ال

 .رفح البري، ومطار غزة الدولي، الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العالج
حتالل للسفر من أعداد المسجلين لدى وزارة الشئون المدنية الفلسطينية بغية الحصول على موافقة قوات االتشير و

أغسطس، / أجل العالج، كما نستعرض عدد الحاالت التي سمحت قوات االحتالل بمرورها خالل شهري آب
للعالج داخل المستشفيات اإلسرائيلية ومستشفى المقاصد في ) إيرز(سبتمبر، عبر معبر بيت حانون / وأيلول
  .القدس

ق معبر رفـح فـي حـالتين فقـط، وهمـا يـومي              يذكر أن قوات االحتالل سمحت بمرور المسافرين عن طري        
، وكان فتح المعبر تحت ضغط الجانب المصري، بـالنظر لتكـدس العـالقين مـن                3/10/2005 و 23/9/2005

 .الفلسطينيين، بما فيهم الحاالت داخل الجانب المصري من المعبر
ن في السفر مـن الحـاالت       يكفي لسفر من يرغبو    بشكل مؤقت، ليس فقط ال    وأو يومين   واحد  ن فتح المعبر ليوم     أ

حيث يضطرون إلى المرضية واإلنسانية والطلبة، بل أيضاً يشكل تهديداً بعدم تمكنهم من العودة إثر إنهاء عالجهم،       
المكوث في الجانب المصري من المعبر، في ظروف صعبة بالنظر إلى حاجتهم الماسة إلى رعاية صحية خاصة                 

  .كي يتماثلون للشفاء
سيدة في منتصف الثالثينات من عمرها، متزوجـة        وهي   .5)ن، م ( ة بالقسم صرحت بها للمركز     إفادة مشفوع  فيو

ولديها خمسة أطفال وتسكن في مدينة غزة، تعاني من نتوءات في القولون تسببت في تضخم وانسـداد أدى إلـى                    
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ـ      ) ن(حصلت السيدة   حيث  صعوبة شديدة في عمليات اإلخراج،       طرت إلـى   على تحويلة للعالج بالخـارج، واض
المكوث لمدة أسبوع في الجانب المصري من معبر رفح، في ظروف بالغة الصعوبة حيث تحتـاج حالتهـا إلـى                    

بتـاريخ  "بإفادة للمركز جاء فيهـا      ) ن(وقد أدلت السيدة    . رعاية صحية خاصة، قبل أن تتمكن من العودة إلى غزة         
... الج في مستشفى فلسطين في القـاهرة         توجهت إلى جمهورية مصر بتحويلة من وزارة الصحة للع         7/9/2005

...  كنت أعاني من نتوءات في القولون تسببت في تضخم وانسداد أدى إلى صعوبة شديدة في عمليـات اإلخـراج                  
أجريت لي عملية استئصال لجـزء مـن         ... 9/9/2005وصلت إلى المستشفى وتقرر إجراء العملية لي بتاريخ         

 أن حـالتي جيـدة      15/9/2005أخبرني األطباء صباح يوم الخميس الموافق       . ..كانت العملية ناجحة    ... القولون  
، إال أن األصدقاء نصـحوني بالتوجـه إلـى          المعبر مغلقاً كنت اعلم مسبقاً أن     ...  وتسمح لي بمغادرة المستشفى     

ليـوم  وصلت المعبر فـي ا    ... توجهت مسرعة في اليوم نفسه إلى معبر رفح       .... المعبر  كي احجز لنفسي دوراً       
وجدت .... بدأت حالتي الصحية تسوء بشكل كبير       ... بدأت معاناتي الفعلية حيث تواصل إغالق المعبر        ... نفسه  

كنـت  ... دورات المياه قذرة وكان األطباء شددوا على ضرورة أن أحافظ على نظافة المرحاض الذي أستخدمه                
ت أجد صعوبة شديدة في تطهير مكـان العمليـة          كن... بحاجة إلى رعاية صحية، وتطهير مكان العملية باستمرار       

كنت أتألم وال أستطيع النوم، ألن حالتي تقتضي اتخاذ وضعاًَ محدداً في حالـة             ... نظراً الكتظاظ الناس في المعبر      
وتملكني خوف شـديد مـن أن       .... وبدأت أشاهد الدم ينزف من مكان العملية خالل دخولي للمرحاض           ... النوم  

... أصبحت أبكي على حالى معظـم الوقـت         ...  أعانية إلى تدهور حالتي الصحية بشكل تام         يؤدي الوضع الذي  
وفي اليوم التالي فـتح     ...  أخبرني ضابط مصري أن المعبر سوف يفتح غداً          22/9/2005ويوم الخميس الموافق    

    ..."المعبر بالفعل وتمكنت من الوصول إلى بيتي وكنت في حالة نفسية صعبة للغاية 
 

 6 م2005 حصائية الحاالت المحولة حسب المستشفى والعدد على مدى ستة شهور من العامإ

معبر  ايرز القدس سوروكا هداسا ولفسون صرفند اسوتا إيخلوف مقاصد تلهاشومير الشهر
 رفح

رام 
 هللا

سان 
 جون

المجموع  المجدل
 الكلي

 383 11 15 28 15 9 6 5 8 3 4 86 32 19 142 "5"و ـماي
 339 6 12 24 38 13 2 8 6 5 4 42 33 11 135 "6"و ـيوني
 197 8 5 14 12 12 3 3 6 2 2 7 28 5 78 "7"و ـيولي

 149 7 6 5 17 17 6 3 2 7 1 2 6 8 60 "8"أغسطس
 76 - - - 7 32 - - - 2 4 7 - 3 21 "9 "سبتمبر

حتى 
12/10/2005 

23 - 4 1 - 1 - - - 16 4 - - 2 51 

 
ة في الجدول السابق إلى تشديد قوات االحتالل للقيود على سفر المرضى المحولين للعالج تشير األعداد الوارد

تناقص المطرد في عدد لا ؤكدوي. بالخارج سواء داخل المستشفيات اإلسرائيلية أو المستشفيات المصرية واألردنية
تتكرر ى الذين م من المرضالحاالت المرضية المسموح لها بالسفر على ذلك، السيما وأن معظم تلك الحاالت ه

                                                 
 .دول تستند إلى مصادر اإلدارة العامة لإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية المعلومات الواردة في هذا الج 6
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وحسب مصادر وزارة الشئون المدنية الفلسطينية  .زياراتهم للمستشفيات اإلسرائيلية للعالج من أمراض األورام
فلسطيني من المرضى المحولين للعالج بالخارج، قد تقدموا بطلبات للحصول على موافقة ) 300( فإن ثالثمائة

عالج، خالل شهر سبتمبر، ولم يسمح لهم  السفر بعد، بسبب استمرار إغالق قوات االحتالل، للسماح لهم بالسفر لل
 . معبر رفح البري

 

 : في التعليمهمحقحرمان الفلسطينيين من  -2
مـن  اآلالف من الطلبـة الفلسـطينيين       كما وتسبب االغالق الذي تفرضه قوات االحتالل على القطاع إلى حرمان            

قد تعمدت قوات االحتالل خالل االنتفاضة حرمان الطلبة الجامعيين مـن           و. قطاع غزة خارج  االلتحاق بجامعاتهم   
كما حرمت الطلبة المتواجدين للدراسة خارج األراضي الفلسطينية من حقهم في زيارة ذويهم             . االلتحاق بجامعاتهم 

 من السفر    عاماً 35 – 16 تتراوح أعمارهم بين      ممن نقوات االحتالل الفلسطينيي  منعت  أثناء إجازة الصيف، حيث     
 .  يقعون ضمن تلك الفئة العمريةالطلبة الجامعيينوجدير ذكره ان بشكل مطلق، 

من قطاع غزة، فرضت قوات االحتالل إغالقاً شبه تاماً على معبر رفح البري، وهو المعبـر   انسحابها  إكمالوإثر  
 .غزة الدوليالوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير وحظر العمل في مطار 

وهـو الشـهر    سبتمبر  / ر رفح بدءا من شهر أيلول     لحصار واإلغالق وخصوصاً على معب    اتشديد  من المالحظ أن    
 القطـاع   جامعـات خـارج   الما يعني أن كافة طلبة قطاع غزة المقبولين فـي           الذي يفتتح فيه العام الدراسي وهو       

 .تحاق بجامعاتهملاال ومن حقهم في التعليممحرومون 
الطلبة الجدد، الذين تقـدموا      من وزارة الشئون المدنية الفلسطينية أن عدد         ا الصدد تشير المعلومات الواردة    هذوفي  

. طالباً، وهم جميعاً من الطلبة الجـدد      ) 1500(تحاق بجامعاتهم قد بلغ     لإلللسفر  تصاريح با بطلبات للحصول على    
ات الخارجية، أو من المقيمين بالخارج ممـن قـدموا          طلباً الملتحقين في الجامع   ) 1200(حوالي  هذا باإلضافة إلى    

 .7لزيارة ذويهم خالل إجازة الصيف
 

  في العملحرمان الفلسطينيين من حقهم -3
تعرض حق الفلسطينيين في العمل إلى االنتهاك المنظم على أيدي قوات االحتالل منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية،                

ت االحتالل إلعادة انتشارها من قطاع غزة في الثاني عشـر مـن أيلـول               وتضاعف هذا االنتهاك، إثر إنهاء قوا     
، بمواصلة حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط األخضر، وباستمرار منع              2005سبتمبر  

 . وتشديد القيود على حركة البضائع من قطا ع غزة وإليه
سبتمبر /  الخط األخضر قبل اندالع انتفاضي األقصى في أيلول        ويستعرض التقرير عدد الفلسطينيين العاملين داخل     

 قوات االحـتالل إلعـادة     وصول إلى أماكن عملهم، بعد أن أكملت      سمح لهم بال  ن  ملين الذي ا، مقارنة بعدد الع   2000
 .انتشارها من قطاع غزة

 

                                                 
 أعداد الطلبات المقدمة للحصول على موافقة للسفر الواردة أعاله تستند إلى الطلبات المقدمة إلى وزارة الشئون المدنية خالل شهر  7

 . فقط2005سبتمبر / أيلول
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 82000تمبر سب/ جدول يوضح عدد التصاريح الصادرة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة قبل شهر أيلول
 

 نوع التصريح عدد التصاريح الرقم
 تصريح عمل 24.650  .1
 تصريح خاص بموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية 800  .2
 تصريح ألداء الشعائر الدينية، كالصالة في القدس 500  .3
 تصريح لزيارة أقارب في الضفة الغربية 1.000  .4
 )تجارة، صناعة، زراعة(تصريح ألغراض  10.000  .5
 )تحت بند حاجات شخصية(تصريح متفرقات  1.000  .6
 تصريح للمركبات بمختلف أنواعها 900  .7

 
يبرز الجدول السابق عدد العمال والتجار الذين كان يسمح لهم بالوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط األخضـر                  

العمـال   تصريحاً على األقل، وهذا بحسـاب عـدد تصـاريح            34.650بشكل يومي، حيث يصل هذا العدد إلى        
  .والتصاريح ألغراض التجارة والزراعة والصناعة

أما فيما يتعلق بعدد العمال والتجار الذين سمحت لهم قوات االحتالل بالوصول إلى أمـاكن عملهـم بعـد إعـادة                     
 باستثناء الفترة الممتدة مـن      محيث أنهم حرموا من الوصول إلى أماكن عمله       واضح  انتشارها، فقد انخفض بشكل     

 . 23/9/2005 وحتى 12/9/2005
 

 23/9/20059وحتى  12جدول يوضح عدد التصاريح الصادرة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة منذ 
 

عدد التصاريح 
 الصادرة

 نوع التصريح
عدد من سمح لهم 

 بالوصول
عدد حاالت المرور متوسط 

 اليومي
 152 1674 لـعم 2581
 171 1890 تجارة 4751

 
بعد االنتهاء مـن     مع نظيرتها     والعمل، قبل اندالع االنتفاضة    التجارة الممنوحة ألغراض    مقارنة أعداد التصاريح  وب

حرمـان   التي تتبناها قوات االحتالل والتي تسـببت فـي           العقاب الجماعي يظهر بوضوح سياسة    إعادة االنتشار،   
 . السكان من حقهم في العمل والحصول على قوت يومهم وإعالة أسرهم

العامـل أو   على تنطبيق خطة االنفصال يتضـمن خـروج         عدد التصاريح في الفترة السابقة      تجدر مالحظة أن    ما  
حيـث يمثـل    . ذلكبعد   التاجر يومياً أو مبيته لمدة أسبوع داخل الخط األخضر، في حين أن األمر مختلف برمته              

د العمـال الـذين     العدد الوارد في الجدول مجموع من تمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم، ولو نظرنا إلى عـد                
                                                 

 2001يناير / مدير السيد مدير عام وزارة الشئون المدنية في شهر كانون ثاني المعلومات مستقاة من مراسلة  8
 . المعلومات مستقاة من توثيق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان 9
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 عامالً، فيما )205( حيث بلغ عددهم 19/9/2005كان يوم ذلك  أن أكبر عدد تمكن من ديومياً نجغادرون القطاع ي
في حين كـان    . عامالً فقط ) 34(أقل عدد تمكن من الوصول حيث لم يتجاوز عدد العمال            16/9/2005 يوم   شهد
 حيـث   17/9/2005، وأقل عدد كان يوم      22/9/2005يوم   تاجرا)  314(  غادر القطاع هو   عدد من التجار  كبر  أ

 .تاجراً فقط) 15(بلغ العدد 
 

  من مزاولة عملهمالصيادينحرمان  -4
قوات االحتالل العقاب الجماعي بحق الصيادين الفلسطينيين طوال سنوات االنتفاضة، بمنعهم من النـزول              مارست  

 داخـل   ميل) 12(يدت حركتهم ومنعتهم من تجاوز مسافة       كما ق . لفترات طويلة تهم  إلى عرض البحر لمزاولة مهن    
ميـل فـي أغلـب      ) 3(ميـل و  ) 6( إلـى    هاصيقلجرى ت يذكر أن هذه المسافة     . في أحسن األحوال   عرض البحر 

 ومصادرة  التضييق عليهم عتقال و الإطالق النار وا  بشكل يومي إلى     الصيادينتعرض  هذا باإلضافة إلى    . 10األحيان
 .قوارب البعض منهم

ثر انتهاء قوات االحتالل من إعادة انتشارها أمل الصيادين في أن يتغير الحال، وأن يتمكنوا من مزاولة مهنـتهم            وإ
ن مستوي االنتهاكـات لـم      بحرية ودونما قيود، إال أن هذا األمل سرعان ما تبخر، ووجد الصيادون الفلسطينيون أ             

خليل عبد الهـادي    الصيادين  لي  وات االحتالل اإلسرائي   ق اعتقلتم  22/9/2005 فبتاريخ   .إعادة االنتشار يتغير بعد   
يذكر أن قوات االحتالل أطلقت سراح الصيادين       . )50(فضل مسلم شلوف بينما كانا علي متن الحسكة رقم          و،  القن

 .لك قبالة شواطئ محافظة رفحذ الحسكة ومحركبعد مصادرة المعتقلين في اليوم التالي، 
إلـى   من النـزول  منع الصيادينقررت قوات االحتالل اإلسرائيلي   م  24/9/2005السبت الموافق   يوم  صباح  وفي  
 الراسـية فـي      مـراكبهم  نزلت إلى البحر مساء يوم السبت نفسه إلخراج        مجموعة من الصيادين     ر أن يذك و البحر

دين وقد استمر قرار حظر قوات االحتالل الصيد على الصيا         .تجاههم النيران   ففتحت قوات االحتالل   ،عرض البحر 
 .11البحرهم بالنزول إلى م حيث سمح ل7/10/2005الجمعة الموافق يوم  صباح  حتىساري المفعول الفلسطينيين

 

 ضرب فرص االنتعاش االقتصادي -5
 والسـيما    خالل انتفاضـة األقصـى     الفلسطينية بشكل واسع  لمنشآت المدنية   االسرائيلي ا قوات االحتالل   استهدفت  

تسبب ذلك في   و. التجريفتدمير و القصف و ة والتجارية والزراعية، التي تعرضت لل     ، الصناعي المنشآت االقتصادية 
ر مباشر على ارتفاع معدالت البطالة والفقر في األراضي الفلسطينية، حيث أدى تدمير المنشـآت الصـناعية                 يأثت

 .اآلالف من العمال الفلسطينيين لفرص عملهمفقدان والتجارية وتجريف األراضي الزراعية إلى 
 

                                                 
قليمية المقابلـة لشـاطئ   منحت االتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، حق الصيد للفلسطينيين في المياه اإل  10

 .بحراسة ومراقبة تلك المنطقة) الدبور(أو ) الطراد(وتقوم الزوارق الحربية اإلسرائيلية المسماة .  ميالً بحريا20ًقطاع غزة لمسافة 
 ين الفلسطينيين الصياد نقيب مع السيد نزار محمد عياش،محافظة دير البلح  المعلومات مستقاة من مقابلة أجراها الباحث الميداني في  11

 . في قطاع غزة
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 12جدول يوضح عدد المنشآت الصناعية والتجارية ومساحة األراضي الزراعية التي تعرضت للتدمير والتجريف
 

المنشآت الصناعيةعدد المحال التجارية  حجم الضرر
مساحة األراضي الزراعية 

 المجرفة

 119 173 جزئي

 156 357 كلي
28973 

 28973 275 530 المجموع
 

تقـويض   و االقتصاديةحالة  على تدهور ال  كبيرا ومباشرا    اأثرالمفروض على القطاع    لحصار واإلغالق   كما وكان ل  
على المستويات المعيشية للسكان، ويشـكل      مباشر  األمر الذي يعكس نفسه بشكل      . النتعاش االقتصادي ل ةفرصأي  

 .قرفي استمرار ارتفاع معدالت البطالة والفرئيسيا عامالً 
 سوف يتسـبب    على المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي       من السيطرة   الفلسطينية  م تمكن السلطة    دع إن

ويلخص التقرير أبرز العوامل المؤثرة فـي       حتما في وضع أشد صعوبة وتدهورا للوضع االقتصادي في القطاع،           
 :فيم يليضرب فرص االنتعاش االقتصادي في قطاع غزة 

 اإلسرائيلي المفروض على المعابر والمنافذ الفلسطينية، إلى توقف تدفق المواد الخام التي  الحصاريحول .1
من المواد الخام يتم استيرادها من % 90يذكر أن أكثر من .  للصناعات كافةيةتشكل المقومات األساس

 .  الموانئ والمنافذ اإلسرائيليةعبرالخارج 

 .ة ومنع خروج المواد المصنعة والجاهزة للتصدير إلى عرقل واإلغالق المشددين الحصاريؤدي .2

تسهم عمليات اإلغالق المتكرر لمعبر المنطار في رفع حجم الخسائر التي يتكبدها التجار الفلسطينيين،  .3
وأصحاب المصانع، بالنظر إلى تحملها مبالغ مالية كبيرة كبدل أرضيات في الموانئ والمعابر 

سائر الناجمة عن عدم قدرة المصانع على توفير الطلبيات في  هذا باإلضافة إلى الخ.اإلسرائيلية
 .مواعيدها، ما يراكم خسائر إضافية

يسهم قصر حركة النقل على الشاحنات اإلسرائيلية في رفع كلفة بدل المواصالت وبالتالي، رفع أسعار  .4
  .المنتجات، بما يفقدها عنصر المنافسة مع نظيرتها اإلسرائيلية في األسواق المحلية

 السوق تقليص حجم المبيعات فييسهم حصار القطاع وحرمانه من التواصل مع الضفة الغربية في  .5
بسبب عدم قدرة المنتجات الفلسطينية على الوصول إلى السوق ويقوض أسس التجارة البينية، المحلي، 

 .المحلي في الضفة الغربية والعكس

 .ل إلى األسواق الخارجية السيما العربية منهاالطريق أمام المنتجات الفلسطينية للوصوالحصار سد ي .6

حيث يؤثر سلبياً على المناخ االستثماري، األمر الذي يحرم قطاع فرص االستثمار، الحصار ضرب ي .7
 .غزة من االستثمارات الخارجية سواء من قبل الرساميل الفلسطينية في المهجر أو العربية والدولية

 . والنشاطات االقتصادية، بسبب عدم توفر المواد الخاميؤدي الحصار إلى العديد من الصناعات .8

                                                 
 . المعلومات تستند إلى توثيق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان 12
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يحرم الحصار الفلسطينيين من فرصة إعادة بناء مادمره االحتالل من منشآت صناعية وبنية تحتية،  .9
األمر الذي يسهم في عدم إيجاد فرص عمل جديدة تحافظ على معدالت البطالة على حالها، األمر الذي 

 .والفقرينذر بتفاقم ظاهرتي البطالة 
 

 حرمان المعتقلين الفلسطينيين من الزيارات -6
على الرغم من ادعائها بأن تنفيذها لخطة الفصل أحادي الجانب سيعني زوال صفة االحتالل عن قطاع غـزة، إال                   

، وتصر علـى     في سجون داخل أراضيها    المعتقلين الفلسطينيين من سكان غزة    احتجاز  أن قوات االحتالل واصلت     
 .امهم التي صدرت بحقهم من محاكمها العسكريةقضاءهم ألحك

 معـتقالً  13)760(يذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في السجون اإلسرائيلية يبلغ حـوالي                
ويعاني هؤالء المعتقلين من حرمانهم المتكرر من زيارة أسـرهم          . صدرت بحق معظمهم أحكام عالية جداً     سياسياً،  
 .نوات االنتفاضةطوال سوأقاربهم 

وإثر تنفيذ قوات االحتالل إلعادة انتشار قواتها من قطاع غزة، ازداد حال هؤالء المعتقلـين سـوءاً، حيـث أدى                    
الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة إلى منع ذوي المعتقلين من الحصول على تصاريح تمكنهم من زيـارة               

 .أبنائهم المعتقلين
 أنها ستسـمح بزيـارات      2005سبتمبر  / تالل كانت أعلنت في منتصف شهر أيلول      والجدير بالذكر أن قوات االح    

المعتقلين من قطاع غزة، إال أنها وبعد تصعيد عدوانها خالل األسبوع األخير من شهر أيلول نفسه تراجعت عـن                   
 .أي خطوة عملية في هذا الصدد

 
 

                                                 
 . يستند إلى مصادر وزارة شئون األسرى والمحررين الفلسطينية، عدد األسرى الفلسطينيين من قطاع غزة الوارد 13
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  ةــــخاتم
  

تنفيذ قوات االحتالل لخطة الفصل أحادي الجانب، لم تكن انسـحاباً            تبرز الحقائق الميدانية التي أظهرها التقرير أن      
إسرائيلياً شامالً من قطاع غزة، وأنها لم تعدو كونها إعادة نشر لقوات االحتالل وآلياتها العسكرية خـارج قطـاع                   

 القانونيـة   هـا ت محاولة لاللتفاف على التزاما    كما تؤكد هذه الحقائق أن ما قامت به قوات االحتالل ما هو إال            . غزة
 .كدولة احتالل

معطيات الميدانية أن تنفيذ خطة الفصل لم يسهم في تحسن أحوال الفلسطينيين وتمتعهم بالحرية في قطـاع                 الوتؤكد  
لعقاب الجماعي بحـق السـكان المـدنيين        سياسة ا غزة، بل على العكس من ذلك، فإن تنفيذ الخطة شكل تصعيداً            

،  غـزة  قطـاع  على   غالقاإلحصار و قوات االحتالل فرض ال   مواصلة  ا يؤكده   هذا م و. الفلسطينيين في قطاع غزة   
األمر الذي يفضي إلى تعزيز     لمدنيين الفلسطينيين،   ى ا لعاالقتصادي واالجتماعي   استمرارها في سياسة التضييق     و

ء مـا   ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة، ويضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي، السيما وأن إعادة بنا               
دمرته قوات االحتالل اإلسرائيلي من بنية تحتية ومنشآت اقتصادية بحاجة ليس فقط إلى إمكانيات مالية ضخمة، بل               

 .بما يضمن حرية الحركة الكاملة لألفراد والبضائعبر االقتصادية اإلى السيطرة على المع
 يهدف إلـى    ل لخطة الفصل أحادي الجانب    عليه يعيد المركز التأكيد على موقفه السابق من أن تنفيذ قوات االحتال            

وهو ماتكذبه الحقائق على األرض من أن قوات االحـتالل قـد غـادرت              انهاء المسئولية االسرائيلية عن القطاع      
القطاع وأعادت االنتشار على طول حدوده في الوقت الذي تواصل فيه سيطرة مطلقة على المعابر وبالتالي علـى                  

 ما يعني استمرار المركز القانوني للقطـاع كـأرض محتلـة وباسـتمرار القـوات                حركة األفراد والبضائع وهو   
  .االسرائيلية كقوة احتالل

  
 : المجتمع الدولي بما يليعليه فإن مركز الميزان لحقوق اإلنسان يطالب 

بنود اتفاقية جنيـف الرابعـة      استمرار التعامل مع قطاع غزة كأرض محتلة، والعمل على ضمان تطبيق             .1
على األرض والسكان المدنيين في قطاع غزة،      المتعلقة بحماية اسكان المدنيين وقت الحرب،        1949 للعام

 .إلى أن ينتهي االحتالل فعلياً عن األراضي الفلسطينية
العمل الفوري والجاد لوقف العقوبات الجماعية التي تنفذها قوات االحتالل بحق السـكان الفلسـطينيين،                .2

زاماتها بموجب االتفاقية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي من           وإجبارها على احترام الت   
 .شأنه في حال استمراره أن يفضي إلى رفع معدالت البطالة والفقر، والمس بأوجه حياة السكان كافة

العمل على إنهاء احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية، ويرى المركز أن التزام المجتمع الدولي بـرأي                .3
 العدل الدولية االستشاري، يشكل المقدمة الضرورية إلزالة االحتالل، والـذي يعكـس احتـرام               محكمة

 .   أمميةالمجتمع الدولي للقانون الدولي وللمحكمة كأعلى هيئة قضائية
 

 انتهـــى


