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 مقـدمــــة
 

،  إلى اتباع    1967عمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ السنوات األولى إلعادة احتاللها لألراضي الفلسطينية في حزيران من العام                
 من التدابير واإلجراءات، التي من شأنها محاصرة االقتصاد الفلسطيني والحيلولة دون تطوره، بالنظر لألهمية               سياسات واتخاذ العديد  

وانطلقت قوات االحتالل في ممارساتها تلك من حقيقتين     . التي يشكلها قطاع الصناعة، كونه أحد الركائز األساسية لوجود اقتصاد قوي          
ط بالجدوى االقتصادية من وراء االحتالل نفسه، األمر الذي ال يمكن تحقيقه في حـال نهـوض                 ترتب, ال جدال فيهما، الحقيقة األولى    

حيث يشكل وجود مثل هذا االقتصاد منافساً حقيقياً لإلقتصاد اإلسرائيلي، ويحرمه           . اقتصاد وطني فلسطيني قوي في األراضي المحتلة      
الحقيقة الثانية هي إطالة عمر االحتالل نفسـه، إذ أن أي           .  المحتلة من سوق استهالكية وعمالة رخيصة توفرها األراضي الفلسطينية       

من هنا  . محاولة لالستقالل السياسي التام، ال يمكن أن يكتب لها النجاح، دون وجود بنية اقتصادية توفر لهذه الدولة فرص االستمرار                  
 . وكان قطاع الصناعة أحد القطاعات المستهدفةانطلقت الممارسات اإلسرائيلية، خانقة أي محاولة لوجود اقتصاد فلسطيني قوي،

 
نجحت قوات االحتالل الحربي إلى حد بعيد في ضرب محاوالت نهوض االقتصاد الفلسطيني، وألحقته قسراً باالقتصاد اإلسـرائيلي،                  

ة إلى سوق العمل اإلسرائيلي،     ولعل دفع العمالة الفلسطيني   .  ليصبح خادماً له، وتصبح السوق الفلسطينية مستهلكاً للمنتجات اإلسرائيلية        
بأجر متدٍن قياساً باألجور داخل إسرائيل، وإغراق السوق المحلية في األراضي الفلسطينية بالمنتجـات اإلسـرائيلية، ذات المسـتوى         
 العالي من الجودة، وفرض السيطرة المطلقة على المعابر والحدود، بشكل مكن قوات االحتالل من التحكم فـي سياسـات التصـدير                    

 .واالستيراد، تشكل أبرز سياسات قوات االحتالل في إبقاء االقتصاد الفلسطيني تابعاً لالقتصاد اإلسرائيلي
 

وبقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالرغم من القيود التي فرضتها إسرائيل عبر االتفاقات الثنائية، السيما اتفاق باريس االقتصادي،                 
عاً للتنمية االقتصادية، وبدأ االقتصاد الفلسطيني يشق طريقه بخطوات متسارعة، وكان قطاع الصناعة من           بدأ يتوفر مناخاً إيجابياً مشج    

أهم القطاعات التي شهدت تطوراً، حيث ارتفعت مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج القومي، وأسهم في استيعاب أعداد كبيرة مـن            
 .العمالة الفلسطينية

 
رات ولم يرق لها أن يتمكن الفلسطينيون من التجاوز التدريجي، للعقبات التي وضعتها إسرائيل، ولسياسة راقبت إسرائيل هذه التطو

، وجدت إسرائيل الفرصة سانحة لتدمر كل هذه 28/9/2000اإللحاق، بهذه الخطوات المتسارعة، وباندالع انتفاضة األقصى في 
التاريخ تعرض قطاع الصناعة الفلسطيني إلى االستهداف المباشر من قبل منذ ذلك . االنجازات والنجاحات االقتصادية الفلسطينية

 . قوات االحتالل، بهدف تدميره
 

وتتمثل الخسائر المباشرة بعمليات التدمير المنظم الذي قامت به . وتنوعت خسائر هذا القطاع بين الخسائر المباشرة وغير المباشرة
 أرض، ونسفت بعضها بواسطة -صواريخ الطائرات وصواريخ من نوع أرضتلك القوات ضد المنشآت الصناعية، وقصفتها ب
ألحق هذا النوع من التدمير أضراراً بالغة في المباني والبنية التحتية واآلالت . عبوات متفجرة، وهدمت البعض اآلخر بالجرافات

أما األضرار غير المباشرة فتمثلت في . والمعدات والمواد الخام والمصنعة الموجودة في المنشآت الصناعية التي تم استهدافها
الحصار الداخلي والخارجي الذي تفرضه قوات االحتالل على األراضي الفلسطينية كافةً، وتحكمها المطلق بالمعابر الدولية، األمر 

 عن العمل الذي منع وصول المواد الخام، ومنع الحركة التجارية لتصريف المنتجات المصنعة، ما تسبب في توقف تلك المنشآت
، جراء األحوال االقتصادية ن جانب تدهور القدرة الشرائية لدى الفلسطينييستيراداال. في بعض الصناعات % 90بنسبة وصلت إلى 

 . الصعبة التي تعيشها األراضي الفلسطينية عامةً في ظل الحصار، نتيجة عدم تمكن العمال من الوصول منذ بداية االنتفاضة
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ق من حدة الفوارق االجتماعية وعّمق من ظاهرة الفقر، وخالل استبيان أجري حول كيفية مواجهة األسرة وزاد الحصار واإلغال

من األسر لجأت إلى % 81، وجد أن األسر الفلسطينية 5/4/2001 إلى 10/3/2001الفلسطينية النخفاض دخلها خالل الفترة من 
باعت مصاغ % 18استدانت، % 36استخدمت مدخراتها، و% 41أجلت دفع الفواتير المستحقة، و% 55تخفيض مصروفاتها، و

 . 1اضطرت إلى زراعة األرض أو تربية الحيوانات% 12الزوجة، 
 1135.68تقدر وزارة الصناعة الفلسطينية قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي الفلسطيني منذ بداية االنتفاضة حتى اآلن نحو                  

 .      2مليون دوالر أمريكي
 هتنوي

هذا التقرير يأخذ طابعاً توثيقياً، يستند إلى توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يهدف إلى إبراز حجم األضرار التي لحقت بالمنشآت                    
ويبتعد التقرير عن التحليل، وما يرد فيه من تحليل حول حجم الخسارة، وتفصيل قيمة الخسـائر                . الصناعية، والموجودات االقتصادية  

 .يرات وزارة الصناعة الفلسطينيةيعود إلى تقد

                                                 
 .2002 مجلة وزارة الصناعة، العدد األول، مايو  1
 ..2002يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  2
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 دور قطاع الصناعة في االقتصاد الفلسطيني
 

مر قطاع الصناعة في األراضي الفلسطينية بمراحل صعبة، سيما في أوائل السبعينات وحتى بداية التسعينات من القـرن الماضـي،                    
انت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية فـي النـاتج         وك. إبان سيطرة االحتالل اإلسرائيلي المباشرة على الضفة الغربية وقطاع غزة         

من إجمالي الناتج   % 10المحلي، دون مستوى مساهمتها في البلدان األخرى ذات مستويات الدخل المشابهة، حيث لم تتجاوز ما قيمته                 
تلك النسبة هـي البيئـة      ولعل من أهم أسباب تدني      . المحلي، كونها في مراحل تطورها األولى، إلى جانب تدني مخزونها الرأسمالي          

 .     3التنظيمية القاسية والهيكلية الضريبية الغير محفزة، ومنافسة المنتجين اإلسرائيليين، وغياب دعم القطاع العام
حيث شهد هذا القطاع إسهاما نوعياً في النـاتج         . تمكن هذا القطاع من شق طريقه بشكل ملحوظ بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية            

 الذي سبق قدوم السلطة نسبة      1993في الوقت الذي لم يتجاوز إسهامه في العام         . 19994في العام   % 19 اإلجمالي وصل إلى     المحلي
8%5. 

. 2000 وحتى شهر سبتمبر من العام       1999، خالل العام    %8وقدرت وزارة الصناعة الفلسطينية نسبة النمو في هذا القطاع بحوالي           
لقطاع الصناعة، زيادة كبيرة في حجم االستثمار األجنبي المباشر، حيث بدأت شـركات دوليـة               وأظهرت معطيات المسح الصناعي     

كبرى تشارك في االستثمار في هذا القطاع، خصوصاً االستثمار في برنامج المدن الصناعية الفلسطينية الذي حقق قفزة نوعية كبيرة                   
 كانت تبشر بالوصول إلـى نسـبة        2000ساهمة هذا القطاع في العام      وذكر تقرير الوزارة أن م    . خالل الفترة التي سبقت االنتفاضة    

 .6من إجمالي الناتج المحلي، إال أن تلك المساهمة أخذت بالتناقص مع بداية االنتفاضة% 21
 مـن   ، في استيعاب العمالة الفلسطينية حيث بلغ عدد األيدي العاملة فيه،          1998 و 1997سجل هذا القطاع إسهاما متنامياً خالل عامي        

األفراد ممن  (علماً بأن نسبة القوى البشرية الفلسطينية       . 71998 عامالً خالل العام     65099مجموع األيدي العاملة الفلسطينية، حوالي      
، في حين تبلغ نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضـي الفلسـطينية             %53.2بالنسبة إلى مجموع السكان تبلغ      ) هم في سن العمل   

. 8من إجمالي عدد السكان الفلسـطينيين     % 22 عامالً، الذين يمثلون قرابة      671,280 القوى البشرية، أي حوالي      من مجموع % 40.8
عامالً، توزعوا على القطاعات الصناعية الثالثة، علـى النحـو          ) 72,660( بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي        1999وفي العام   

% 2.38يعملون في قطاع الصناعات التحويليـة، و      % 95.47واستغالل المحاجر، و  يعملون في قطاع التعدين     % 2.15نسبة  : التالي
بينما تشير احصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء أن عدد العاملين فـي قطـاع             . 9يعملون في قطاع امدادات الكهرباء والمياه والغاز      

 .10ين في مؤسسات القطاع الخاصمن العامل% 36 عامالً، يمثلون نسبة 70930 إلى 2000الصناعة تدنى خالل العام 
 األضرار التي لحقت بقطاع الصناعة

هما األضرار المباشـرة واألضـرار غيـر    . يمكن تصنيف األضرار التي لحقت بقطاع الصناعة إلى نوعين من األضرار والخسائر   
سـف أو التجريـف، أو اتـالف        شكلت اعتداءات قوات االحتالل المختلفة على المنشآت الصناعية، سواًء بالقصـف أو الن            . المباشرة

أما األضرار غيـر المباشـرة فتمثلـت فـي          . الموجودات، أو االستيالء عليها، أبرز األضرار المباشرة التي لحقت بقطاع الصناعة          
 كافةً، وتحكمهـا المطلـق بالمعـابر        ةانعكاسات الحصار الداخلي والخارجي، الذي تفرضه قوات االحتالل على األراضي الفلسطيني          

ة، وآثاره السلبية على القطاع الصناعي، األمر الذي منع وصول المواد الخام، ومنع الحركة التجاريـة لتصـريف المنتجـات                    الدولي
وألحق ضرب المناخ االستثماري في األراضـي       . وهي أضرار لحقت بمعظم المنشآت الصناعية تبعاً لنوع وحجم نشاطها         . المصنعة

                                                 
 .لية دراسة حول المؤشرات االقتصادية الكلية، خالد أبو القمصان، وزارة الما 3
 .2000 الخسائر المباشرة لإلقتصاد الفلسطيني جراء الحصار االسرائيلي، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ديسمبر  4
 ).1( راجع الملحق رقم  5
 .2002 يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  6
 ).2( راجع الملحق رقم  7
 .2001 آذار 17 تقرير مرآز الميزان لحقوق اإلنسان،  8
 .، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني1999 المسح الصناعي للعام  9

 .2000 الخسائر المباشرة لإلقتصاد الفلسطيني جراء الحصار االسرائيلي، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ديسمبر  10
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ناعة، خاصة وأنه يحتاج إلى عدة سنوات، قبل أن يتمكن من استعادة ثقة المستثمرين إلعادة               الفلسطينية، ضرراً كبيراً على قطاع الص     
 . استثماراتهم إلى المنطقة

           األضرار المباشرة: أوالً
شـتى  واتبعت في ذلك وسائل       . استهدفت قوات االحتالل المنشآت الصناعية الخاصة بالفلسطينيين منذ بداية االنتفاضة، بشكل مباشر           

 أرض، والقصف بالرشاشات الثقيلة، وقذائف الدبابات، ونسـف         -القصف بصواريخ الطائرات، والصواريخ من نوع أرض        : أبرزها
تلك المنشآت بالعبوات الناسفة، وتجريفها وتسويتها باألرض، واتالف الموجودات التابعة للمنشآت أثناء قيامها بعمليات التفتيش األمني                

ولم تّدخر قـوات    . امت باالستيالء على معدات وآالت ومواد خام تعود ألصحاب تلك المنشآت دون سابق إنذار             لتلك المنشآت، كما ق   
 . االحتالل جهداً في اختالق الذرائع المختلفة لتبرير ما تقوم به، سيما اتهام أصحابها باستخدام هذه المنشآت في تصنيع مواد متفجرة

لحاق أضرار كبيرة في العديد من المصانع وورشات العمل الخاصة بالفلسطينيين، منها مـن      وأدت تلك االعتداءات والممارسات إلى إ     
تعرض للتدمير واإلزالة بشكل كلي، ومنها من تعرض ألضرار وخسائر كبيرة أدت إلى توقف العمل فيهـا، ومنهـا مـن تعـرض                       

 .ألضرار أثرت على سير العمل وتدني القدرة اإلنتاجية عن السابق
ات االحتالل بتجريف المصانع فحسب، بل عمدت إلى إخفاء معالم هذا التجريف بالكامل، من خـالل إخفـاء مخلفـات                    لم تكتف قو  "

جـدير  . التجريف والتدمير في باطن األرض، في إشارة واضحة إلى افتقار قوات االحتالل ألي مبرر موضوعي للقيام بتلك األعمال                 
، لم تشكل أي إزعاج أمني لقوات االحتالل، كما لم يشهد محيطهـا أي اعتـداءات                بالذكر أن غالبية المصانع التي تعرضت للتجريف      

عليها، األمر الذي يفضح مخططات تلك القوات المسبقة والمدروسة، التي تهدف إلى خنق االقتصاد الفلسـطيني، واإلجهـاز عليـه                    
 ".11بالكامل

وات االحتالل بعينها، بل شكلت عمليات قصف أو نسـف تلـك            ولم تتوقف الخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية التي استهدفتها ق         
المنشآت سبباً مباشراً في إلحاق أضرار جسيمة في المناطق المجاورة، بما تشمله من منشآت صناعية أو تجارية أو منـازل سـكنية                      

 .12وغيرها
اناة القطاع الصناعي، سيما تلك التـي       وشكلت ظاهرة استهداف المنشآت الصناعية المختصة بالصناعات المعدنية، مصدراً آخراً لمع          

حيث أجبر عدد من مالكي تلك العقارات مستأجريها على إخالئها؛ خوفاً مـن تعرضـها لالسـتهداف              . يتم استئجار موقعها أو مبناها    
 والخوف علـى    المباشر على أيدي قوات االحتالل، األمر الذي سبب مصدراً كبيراً، لدى المدنيين المقيمين بالقرب من موقعها، للقلق                

نظراً ألن معظم المنشآت التي استهدفتها قوات االحتالل بالقصف أو التدمير المباشر تقع ضمن حدود تجمعات                . حياتهم وحياة أطفالهم  
وبالتالي أصبح صاحب المشروع الصناعي في بعض األحيان ال يجد من يؤجره عقاره ليستمر في العمل، خصوصـاً                  . سكنية مكتظة 

 .الصناعية التي تعرضت منشآتهم إلى اعتداءات سابقةأصحاب المشاريع 
 منشـأة   167 قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقرير من االنتفاضة،           تبلغ عدد المنشآت الصناعية، التي تعرضت العتداءا      

مة األضرار التي لحقت بها     وبلغ إجمالي قي  .  دوالر 2000في محافظات الضفة الغربية وغزة، تزيد قيمة األضرار التي أصابتها عن            
 إلى عدد كبير من المنشآت التي تعرضت ألضرار ال تتجـاوز            باإلضافة.  منشأة في محافظات غزة    59 دوالر، منها    16,544,071

 دوالر، وأخرى لم تتمكن وزارة الصناعة من حصر األضرار التي لحقت بهـا، بسـبب الحصـار                  2000قيمة الضرر في كل منها      
، وتقدر قيمـة خسـائرها      10/6/2002 حتى   29/3/2002ب تدمير عدد من المصانع بشكل كلي خالل الفترة من           إلى جان . واإلغالق

 حتـى   28/9/2000 مليون دوالر أمريكي، خـالل الفتـرة مـن           67ليبلغ بذلك إجمالي قيمة األضرار      .  دوالر 50,455,929بنحو  
10/6/2002 13 . 

                                                 
 فبراير 17في لقاء ضمن برنامج واجه الجمهور الذي عقده مرآز الميزان، بتاريخ  ورد هذا في حديث الدآتور سعدي الكرنز، وزير الصناعة الفلسطيني السابق،  11

 .معاناة مستمرة في ظل الحصار: ، تحت عنوان قطاع الصناعة2001
 ).7( راجع الملحق رقم  12
 .2002يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  13
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 األضرار غير المباشرة: ثانياً
الق الداخلي والخارجي، الذي تفرضه قوات االحتالل على األراضي الفلسطينية كافة، وسيطرة تلك القوات على               شكل الحصار واإلغ  

 . المعابر الدولية، والمعابر مع دولة االحتالل، أبرز أشكال الضرر غير المباشر الذي أصاب القطاع الصناعي خالل االنتفاضة
بر والحدود التي تربط بين الضفة وغزة، أو بـين األراضـي الفلسـطينية والعـالم                فبحكم سيطرة قوات االحتالل المطلقة على المعا      

الخارجي، فرضت تلك القوات ممارسات وإجراءات جعلتها تتحكم في عمليات التصدير واالستيراد، حرمت من خاللها هذا القطـاع                  
ات المصنعة، سواًء بين الضفة الغربيـة وقطـاع         من الحصول على المواد الخام الالزمة لعملية اإلنتاج، ومنعت نقل وتصدير المنتج           

 .غزة، أو إلى الخارج
 لحصر أضرار المنشآت    14ولبيان اآلثار السلبية لإلغالق يورد التقرير فيما يلي نتائج دراسة مسحيَّة، قامت بها لجنة القطاع الصناعي               

نشـرت فـي    . ا جراء ممارسات قوات االحتالل    الصناعية في محافظة خانيونس، بهدف تقدير األضرار غير المباشرة التي لحقت به           
فـي حـين   .  دوالر 622.610وخلصت إلى أن قيمة خسائر قطاع الصناعة في خانيونس تقدر بنحـو             . 2001شهر فبراير من العام     

ـ    1428كما انخفض استيعاب هذا القطاع من األيدي العاملة من          %. 25 بنسبة   لسطينيةانخفضت الطاقة اإلنتاجية الف    دالع  عامل قبل ان
 . عامل بعد فرض الحصار واإلغالق وأشكال الجرائم اإلسرائيلية المختلفة476االنتفاضة، إلى 

تالها قطاع الصـناعات    .  دوالر 342.770، بواقع    %55 شكل قطاع الخياطة النسبة األعلى في الخسائر، إذ انخفضت مساهمته إلى          
، وبلغت خسائره   %12بنسبة  ) المناجر( ثم قطاع الصناعات الخشبية      . دوالر 83.440، بلغت قيمتها  %13اإلنشائية بنسبة وصلت إلى     

، %8بنسـبة   ) الحدادة(دوالر، ثم قطاع الصناعات المعدنية       64.200، قيمتها   %10ثم قطاع اإلنتاج الغذائي بنسبة      .  دوالر 72.780
 . 15 دوالر11.520ه ، بلغت قيمة خسائر%2وأخيراً قطاع الصناعات البالستيكية بنسبة .  دوالر47.900قيمتها 

 :وفيما يلي عرض ألبرز األضرار غير المباشرة التي أصابت قطاع الصناعة الفلسطيني بشكل عام
 منع دخول المواد الخام 

األمر الـذي يفسـر     . 16 على المادة الخام المستوردة، إما من دولة االحتالل أو من الخارج           ةمن المصانع الفلسطيني  % 90تعتمد نسبة   
ريجي الذي تعرضت له القدرة اإلنتاجية للكثير من الصناعات الفلسطينية، جراء ممارسات قوات االحتالل، التي أعاقت                االنخفاض التد 

صناعة األغذية والصناعات الجلدية والكيماوية والبالسـتيكية والخشـبية         : والصناعات المتضررة هي    . ومنعت استيراد المواد الخام   
 والرخام، كما شهد قطاع اإلنشاءات حاالت من التوقف التام بسبب عدم توفر مادة األسـمنت                واألثاث والكهربائيات وصناعة الحجر   

 .  الالزمة، جراء اغالق المعابر
 -خـالل االنتفاضـة     –أفاد بوجود قرار إسرائيلي      "18، ضمن برنامج واجهه الجمهور    17وفي مداخلة لوزير الصناعة، سعدي الكرنز     

مـا يعنـي أن االسـتيراد       ". مال والمستثمرين، من االستيراد المباشر عبر الموانئ اإلسرائيلية       يمنع التجار والصناعيين ورجال األع    
 . المباشر قد توقف تماماً، األمر الذي أفقد االقتصاد الفلسطيني قدرته النسبية على المنافسة، التي وفرها االستيراد المباشر لصالحه

الصناعة الفلسطيني، الذي كان بإمكانه أن ينافس مثيله اإلسـرائيلي، ألن التـاجر             وكان هذا القرار بمثابة ضربة قاسمة تلقاها قطاع         
 استيراداً مباشراً، ولـيس عـن طريـق الوكيـل           - بما فيها المواد الخام األساسية       –الفلسطيني عندما يتمكن من استيراد احتياجاته       

 .19اإلسرائيلي، فإنه يتمكن من منافسة الوكيل، أو المّصنع اإلسرائيلي

                                                 
 .  خانيونس، شكلت بقرار من المحافظ، لحصر أضرار الصناعة بالمحافظة لجنة القطاع الصناعي، هي لجنة على مستوى محافظة 14
 .2001 تقرير لجنة القطاع الصناعي، محافظة خانيونس، فبراير  15
 .2002يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  16
 .2002حتى شهر حزيران 1997واخر العام  شغل الدآتور سعدي الكرنز منصب وزير للصناعة في السلطة الوطنية الفلسطينية، منذ أ 17
 برنامج واجه الجمهور، هو واحد من آليات عمل مرآز الميزان لحقوق اإلنسان، على صعيد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتقوم فكرته على جمع  18

ا، وبالتالي تتم المواجهة، التي عادة ما تخرج بالتزام المسئول اتخاذ أطراف المشكلة من مسؤولين وجمهور حول قضية ما، عادة ما تكون نقص في توفير خدمة م
 .تدابير من شأنها أن تخفف من حدة المشكلة، ويتولى المرآز متابعة الجهات المختصة حول مدى التزامها بوعودها

 .2001 فبراير 17الحصار، معاناة مستمرة في ظل :  لقاء ضمن برنامج واجه الجمهور، مرآز الميزان، بعنوان قطاع الصناعة 19
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 عدم السماح بخروج المواد المصنعة للتصدير
منعت قوات االحتالل الفلسطينيين من تصدير أنواع البضائع كافة، سواء من والى الضفة الغربية وقطاع غزة، أم عمليات التصـدير                    

لقطـاع  وهي بذلك تقوم بإغالق الباب في وجه تصدير المنتج الوطني الصناعي، في محاولـة منهـا لضـرب هـذا ا                    . إلى الخارج 
 .ةفي حين تساهلت في عمليات استيراد منتجاتها وتسويقها في األسواق الفلسطيني. االقتصادي الهام

أنه جرى تطبيق قرار إسرائيلي، دون أن يتم اإلعالن عنه بشكل رسمي،            ) "سابقة الذكر ( وجاء في مداخلة وزير الصناعة الفلسطيني       
وقامت وزارة الصناعة الفلسطينية بمراجعـة وزارتـي        .  إلى األسواق اإلسرائيلية   يقضي بمنع دخول البضائع والمنتجات الفلسطينية     

الصناعة والتجارة اإلسرائيليتين، ومكتب المنسق، وكان رد تلك الجهات، أن الوجود لمثل هـذا القـرار لـدى الهيئـات السياسـية                      
تي تتم على األرض بهذا الخصوص، كان الرد بـأن هـذا             اإلجراءات ال  راإلسرائيلية، وأمام مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بتفسي      

 ".20القرار صادر عن قوات جيش االحتالل وهو مؤقت
 ساري المفعول، ويشمل المنتجات الفلسطينية كافةً، إال إذا طلبت جهة رسمية إسرائيلي من جيش االحـتالل                 ليذكر أن القرار ال يزا    
 .  إدخال سلعة محددة

 ماكن عملهممنع العمال من الوصول إلى أ
 شكلت الحواجز اإلسرائيلية المقامة على الطرق الفلسطينية، عامالً سلبياً حرم العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، نظراً إلغـالق                   

حيث قسمت قوات االحتالل  قطاع غزة إلى ثالث مناطق وعزلتها عن بعضها             . تلك الحواجز في وجه السكان عامةً بما فيهم العمال        
حـرم  . ونظراً لتمركز معظم الصناعات الفلسطينية في محافظة غزة       . 21 واصلت إعاقة مرور العمال عبر الطرق الرئيسة       بعضاً، كما 

عدد كبير من العمال القاطنين في المحافظات األخرى من الوصول إلى أماكن عملهم، والمشاركة في عملية اإلنتـاج، األمـر الـذي              
 خاصة وأن بعض الصناعات تعتمد على العمال المتخصصـين المهـرة، الـذين ال يمكـن                 انعكس سلباً على قدرة المنشأة اإلنتاجية،     

 .تعويض غيابهم بعمال آخرين
 وقف وتعطل حركة التجارة الداخلية

حال الحصار واإلغالق المتكرر دون تمكن أصحاب المشاريع الصناعية من تسويق منتجاتهم وتوزيعها علـى سـائر المحافظـات                   
كما شكلت حالة العزلـة شـبه التامـة بـين           . ص سوق تلك المنتجات بشكل بات يهدد إستمرار عملها بشكل كبير          الفلسطينية، مما قلّ  

محافظات الضفة الغربية وغزة، وعزل المحافظات والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض، سبباً مباشراً في القضاء علـى التجـارة                   
 السوق التجاري وانحساره على المستوى المحلي الضـيق، الـذي ال يغطـي              ،  األمر الذي أدى الى تقلص حجم       22الفلسطينية البينية 
 .تكاليف اإلنتاج

 زيادة سعر التكلفة
تسبب الحصار أيضاً فيما يتعلق بالمواد الخام أو المواد المستوردة، في ظل عدم السماح للمستوردين الفلسطينيين، الذين يضـطرون                   

 إليها وإنهاء معامالتهم الخاصة إلدخال بضائعهم ومـوادهم الخـام المسـتوردة إلـى               إلى استخدام الموانئ اإلسرائيلية من الوصول     
خاصة وأن سلطات االحتالل تفرض مبـالغ كبيـرة،         . األراضي الفلسطينية، أو حجز تلك المواد داخل الموانئ، إلى ارتفاع أسعارها          
 30سمى برسوم األرضية، ويبلغ متوسط هذه الرسـوم      كرسوم تجبى من المستوردين نظير حجز بضائعهم مكاناً في الميناء وهو ما ي            

وكثيراً ما تطول فترة الحجز إلى أيام أو أسابيع عدة، يضطر المستورد إلى دفع غرامات تأخير تتـراكم                  . دوالر عن كل حاوية يومياً    
 . حاوية شهريا540ًقدَّر متوسط عدد الحاويات الخاصة بقطاع الصناعة ب . عليها

                                                 
 .2001 فبراير 17معاناة مستمرة في ظل الحصار، :  لقاء ضمن برنامج واجه الجمهور، مرآز الميزان، بعنوان قطاع الصناعة 20
أحيانًا إلى  آيلو متر هي طول محافظات قطاع غزة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يحتاج ، من ساعتين إلى عشر ساعات، و45 أصبح قطع مسافة  21

 .يومين، في حين أن قطع هذه المسافة اليستغرق أآثر من ثالثة أرباع الساعة في األوضاع العادية
 .2001 فبراير 17معاناة مستمرة في ظل الحصار، :  لقاء ضمن برنامج واجه الجمهور، مرآز الميزان، بعنوان قطاع الصناعة 22
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 في الشـهر  32.400تصبح .  دوالر، خالل الشهر األول16.200رامات التأخير والرسوم في اليوم الواحد تبلغ        وهذا يعني أن قيمة غ    
بذلك يصل  إجمالي قيمـة      .  دوالر، نظراً لتكرر العملية كل شهرين مرة       24.300في حين يبلغ المتوسط اليومي لهذه العملية        . الثاني

 .     مليون دوالر أمريكي15 إلى 10/6/2002 حتى 28/9/2000الخسائر المذكورة منذ 
 وشكل عدم السماح لسيارات النقل الفلسطينية بالوصول إلى تلك الموانئ وجلب المواد المستوردة، ما دفع المستورد الفلسطيني إلـى                   

 200 تكلفة النقل بحوالي     وتقدر قيمة الزيادة في   . استخدام سيارات نقل إسرائيلية وهى ذات تكلفة عالية، سبباً آخراً لزيادة سعر التكلفة            
 حاوية، التي تحتاج كل منها إلى عملية نقل خاصة، يبلغ قيمـة الخسـارة               540وبحساب عدد الحاويات الذي يبلغ      . دوالر لكل شاحنة  

 حتـى   28/9/2000ويصل إجمالي قيمة تلـك الخسـائر خـالل الفتـرة مـن              .  دوالر يومياً  3.600الناجمة عن زيادة تكلفة النقل      
 . مليون دوالر أمريكي2.23إلى  10/6/2002

كما أدت اإلجراءات التي تتبعها قوات االحتالل إلدخال تلك المواد إلى محافظات غزة من خالل معبر المنطار، وهو المنفذ الوحيـد                     
 . المخصص لذلك، إلى زيادة في تأخير وصول تلك المواد

ليمة، حيث تتسبب في حدوث تلف وأضرار فيها األمر الذي          ويشكل مجمل تلك اإلجراءات خطراً من نوع آخر على وصول المواد س           
وينعكس كل ذلك بشكل مباشر على سعر بيـع المنتجـات بعـد             . ينعكس في النهاية على سعر تكلفة وصول تلك المواد إلى المصانع          

ل على البضائع المماثلـة،     التصنيع، ويتكلف تداول البضائع في المناطق الفلسطينية نتيجة الحصار ثالثة أضعاف متوسط نفقات التداو             
، األمـر   23في المتوسط إلى تكلفة  اإلنتاج، كي يتم تسويق المنتج إلى المستهلك           % 35في بقية الدول المجاورة كما يضاف ما نسبته         

قتناء الذي يلقي بأعباء اقتصادية جديدة على المستهلكين، سيما في ظل األزمة االقتصادية الراهنة، حيث يستنكف عدد كبير منهم عن ا                   
 .تلك المنتجات بسبب انخفاض مستوى المعيشة

دارة شـركتي   إمدير عام ورئيس مجلس     فيما يلي يورد التقرير مقتطف من إفادة صرح بها للمركز، السيد سميح عمر زكي الحداد،                
على طريـق الكرامـة     يذكر أن قوات االحتالل دمرت مصنع شركة الكابالت الفلسطينية الواقع           . الكابالت الفلسطينية وشركة الحداد   

 . الواصل بين المنطار ومفترق الشهداء بالكامل
ارتفع سعر تكلفة االنتاج، جراء ممارسات قوات االحتالل المختلفة خاصةً فيما يتعلق بنقل المواد الخام من الموانئ االسرائيلية الـى      " 

االنتفاضة كانت الشركة تمتلك سيارة نقل خاصة       قبل  . محافظات غزة من خالل معبر المنطار، الوحيد المخصص لألغراض التجارية         
بها، تنقل تلك المواد من الموانئ االسرائيلية الى محافظات غزة، كما تنقل المواد المصنعة الى محافظات الضفة الغربية، ومنذ منـع                     

وبالتـالي  .  االسـرائيلية  قوات االحتالل لسيارات النقل الفلسطينية من دخول اسرائيل اضطرت الشركة الى استعمال سيارات النقـل              
ازدادت تكلفة النقل بمعدل ثالثة أضعاف السابق، فقد كانت عملية نقل واحدة تستخدم فيها الشركة سيارة نقل فلسـطينية مـن معبـر                       

 شيكل فيما   1000 شيكل، في حين كانت تلك العملية تكلف الشركة نحو           600-500المنطار الى مدينة الخليل مثالً، تكلف الشركة من         
أما اآلن في ظل انعدام وسائل النقل الفلسطينية نظراً لعد السماح لها بالوصول إلى داخـل                . و استخدمت الشركة سيارة نقل اسرائيلية     ل

 شيكل، علماً بأن سيارات النقل االسرائيلية ذاتها تضطر إلى االنتظـار فـي              3000اسرائيل للعمل، فإن تكلفة تلك العملية تصل الى         
 ". المعبر، لفترة طويلة حتى يتم السماح لها بتوصيل حمولتها إلى معبر المنطار، قد تطول إلى ثالثة أو أربعة أيامطوابير طويلة أمام

 قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي ومتكرر
ن عمليـة   في ظل عدم توفر مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية خاص بالفلسطينيين داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، اعتمد الفلسطينيو               

 . التزود بالطاقة على شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية
 كيلو فولت، ثالثة منها في الشمال       22 خطوط توزيع بجهد     9وتقوم ثالث محطات رئيسة بتزويد محافظات غزة بالكهرباء من خالل           

في حين تقوم شركة توزيع     .  ميجافولت 60 - 50وثالثة في غزة وثالثة في الوسط والجنوب، وذلك بسعة متفق عليها مقدرة ما بين               

                                                 
 2002 مجلة وزارة الصناعة، العدد األول، مايو  23
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 8 مجتمعاً حضرياً وشـبه حضـري وريفـي و         13المساهمة المحدودة بتوزيع الكهرباء، التي تصل إلى        ) محافظات غزة (الكهرباء  
 . 24سنة/  كيلوواط437ويقدر المعدل الحديث الستهالك الطاقة الكهربائية لكل فرد ب . مخيمات لالجئين

لموجودة في محافظات غزة سيئة التخطيط نظراً ألنه تم التخطيط لها عشوائياً تبعاً للتوسع الحضري، كما أنهـا   تعتبر شبكة الكهرباء ا   
 شيكل، والذي يصل إلى     0.5( في حين يعتبر  سعر وحدة الكيلوواط        . تفتقد القدرة على حمل المتطلبات الحالية والمستقبلية لالستهالك       

 . رتفعاً جداً، سعراً م) شيكل في بعض األحيان0.95
ومنعتها مـن   .) ف.  ك 3000أكبر من   (منعت قوات االحتالل في السابق البلديات من استيراد المولدات الكهربائية ذات الحجم الكبير              

واستعملت عملية قطع التيار الكهربائي ضمن سياسة العقاب        . استيراد قطع الغيار الالزمة لصيانة القطع التالفة من المولدات الموجودة         
خصوصاً وأن المتحكم في الكهرباء، قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسـطينية، كـان             . لجماعي الذي تفرضه على السكان الفلسطينيين     ا

كما كانت تقوم بقطع التيار الكهربائي عن القطاع لتقليل التكاليف االقتصادية الرتفاع تكلفة اإلنتاج خاصةً في وقت                 . الحاكم العسكري 
 . 25الذروة

. لفترة التي يغطيها التقرير زيادة كبيرة في عدد مرات وأوقات قطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من محافظات غزة                   وشهدت ا 
ورغم قيام شركة توزيع الكهرباء بمحاوالت كثيرة لضمان استمرارها في تقديم هذه الخدمة، إال أن قوات االحتالل دأبت على قطـع                     

األمر الذي تسبب في توقف عدد من المصانع عـن    .  التوزيع مراراً بقطع الخدمة عنها بشكل كلي       التيار الكهربائي، كما هددت شركة    
 .العمل، كما تسبب في إتالف عدد من اآلالت الكهربائية وخطوط اإلنتاج

صنع الكـابالت   ونورد مقتطفاً آخراً من إفادة السيد سميح عمر زكي الحداد، حول أثر انقطاع التيار الكهربائي على سير العمل في م                   
 . الفلسطينية في فترة عمل المصنع

بشكل كلي، نظـراً    ) محافظات غزة (يعتمد مصنع الكابالت الفلسطينية على التيار الكهربائي الذي تزوده به شركة توزيع الكهرباء               " 
ات طويلة في بعـض الحيـان،      وأدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والذي يستمر لفتر       . لعدم وجود مولدات كهربائية لدى الشركة     

كما تسـبب االنقطـاع المفـاجئ للتيـار         . حيث يكون انقطاع التيار على حساب وقت العمل       . إلى التسبب في انخفاض حجم االنتاج     
ود فإن توقف عملية التصنيع المفاجئ أثناء وج      . الكهربائي باتالف العديد من المنتجات أثناء عملية التصنيع، مثل الخراطيم البالستيكية          

تلك المنتجات على خط االنتاج، يؤدي إلى تلفها على الفور، نظراً ألن تلك المنتجات تكون مضبوطة بمعايير ومقاييس خاصة، مثـل                     
كما يتسبب االنقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، لعـدة        . الطول والسمك وخالفه، حيث نضطر إلى إعادة تصنيع التالف منها من جديد           

دة، في اتالف اللوحات االلكترونية الخاصة بآالت وماكنات االنتاج، ما يضطرنا إلى توقيف العمل في خطوط                مرات في الساعة الواح   
باالضافة إلى أن عملية استعادة اآلالت الرئيسة في المصنع إلى          . االنتاج المتضررة، حتى نتمكن من اصالح أو استبدال تلك اللوحات         

للتيار الكهربائي تستغرق زهاء ساعة من الزمن، هذا يعني ضياع ساعة عمل اضافية عنـد               بعد كل انقطاع    ) اإلحماء(طاقتها السابقة   
 ".    عودة التيار الكهربائي بعد كل انقطاع

 عرقلة العمل داخل المناطق الصناعية
 المنـاطق  شددت قوات االحتالل من اإلجراءات التي تتخذها بحق العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل فيما يتعلـق بوصـولهم إلـى           

وشمل ذلك النواحي المختلفة، حيث تحكمت في تحديد عدد العمـال           . الصناعية، خاصة تلك المناطق الخاضعة لوالية قوات االحتالل       
رغم وجود اتفاقيـات مشـتركة مـع        . وإصدار التصاريح الخاصة بذلك، كما أعاقت دخول المواد الخام إليها وخروج المنتجات منها            

 .ظم طبيعة تلك العالقةالسلطة الفلسطينية، تن

                                                 
 .1998 المخطط اإلقليمي لمحافظات غزة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فبراير  24 

 .2001 دراسة تحليلية في الوضع الراهن القتصاديات الطاقة الفلسطينية في قطاع الكهرباء في غزة، فادي الطويل، بحث تخرج ، الجامعة اإلسالمية، 25
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 ضرب فرص االستثمار
شهدت الفترة التي تلت قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تطوراً ملحوظاً في مجال االستثمار في القطاعات كافـة داخـل األراضـي                     

ماري في األراضي وانعكست ممارسات قوات االحتالل سلبياً على المناخ االستث       . 26الفلسطينية، خاصة االستثمار في المجال الصناعي     
 Nestle, etc.. ( Japanese (الفلسطينية، ما أدى إلى هروب أصحاب رأس المال، وتراجع كثير من المبادرين لالسـتثمار مثـل   

Tobacco, .           وبطء أو توقف العمل في العديد من       . إلى جانب فقدان مبالغ كبيرة صرفت من قبل السلطة الفلسطينية لتشجيع االستثمار
 . ة التحتية، التي من شأنها تشجيع االستثمارمشاريع البني

 كما تسبب الحصار واالغالق االسرائيلي، في منع استيراد المواد الخام وأعاق عملية االنتاج، األمر الذي أدى إلى عدم قدرة الكثيـر                     
األمـر  . لك الخاصة بعملية التصدير   من المصانع على الوفاء بالتزاماتها، تجاه التعاقدات التي أبرمتها مع القطاعات التجارية، سيما ت             

 .  الذي سيؤدي إلى قلة حجم التعاقدات وربما توقفها خالل الفترة المقبلة، حتى فيما لو رفع الحصار عن األراضي الفلسطينية
ـ                         اع إن الخسائر سالفة الذكر التي تعرض لها قطاع الصناعة، كان لها انعكاس مباشر أدى إلى  تراجع معـدل النمـو المتوقـع لقط

 لثالث سنوات قادمـة علـى       لسطينيةومن المتوقع أن تمتد آثارها السلبية الف      . ، منذ بداية االنتفاضة   %100الصناعة بنسبة تصل إلى     
 . ، حتى يستعيد قطاع االستثمار نشاطه السابق)من لحظة رفع الحصار نهائياً(األقل 

في االعتبار أن نسبة نمو مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج           ويمكن حساب قيمة الخسارة المتوقعة على النحو التالي، إذا أخذ           
 مليـون دوالر  37.23 مليون دوالر أمريكي سـنوياً، لتصـبح   827.3سنوياً، وأن إجمالي القيمة المضافة وهي  % 4.5المحلي هي  
 .27أمريكي سنوياً

 28حساب خسائر قطاع الصناعة
ها المباشر وغير المباشر، جراء الممارسات اإلسرائيلية، إلى تكبد هذا القطاع خسائر            أدت األضرار التي لحقت بقطاع الصناعة، بشقي      

تصـنف  . 30مما كان عليه قبل الحصار واالغالق     % 65، بنسبة تقدر بحوالي     29بالغة، كما أدت إلى انخفاض حجم اإلنتاج الصناعي       
 :بنود الخسائر التي لحقت قطاع الصناعة إلى أربعة بنود رئيسة، هي

  قطاع الصناعة اليوميةخسائر
فـي حـين بلـغ      . مليون دوالر أمريكي، وفقاً لمعلومات وزارة الصناعة      ) 1,613.7( نحو   1999بلغ إجمالي اإلنتاج الصناعي لعام      

مليون دوالر أمريكي، على أساس مساهمة قطاع الصناعة في النـاتج           ) 827.3(إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لنفس العام        
 .31 %16.8، بنسبة قدرها 1998خالل العام المحلي 

وتأتي أهمية هذا  . تمثل القيمة المضافة الزيادة الصافية في االنتاج، أو الزيادة في الناتج القومي الذي تضيفه الوحدة االنتاجية الواحدة                " 
هدر في استخدام المواد الخام فـي       المؤشر بأنه يمثل المردود االقتصادي للنشاط االقتصادي، كما أنه يستبعد أي إسراف محتمل، أو               

 .   32"عملية االنتاج
، فإنهـا   2000و  1999، إذا تم غض النظر عن الزيادة التي طرأت في العـامين             33وعند حساب قيمة متوسط القيمة المضافة اليومية      

 .مليون دوالر أمريكي يومياً) 2.27(تبلغ 

                                                 
 ) .5,4,3( راجع المالحق  26
 .2002يونيو 10 الصناعة، وزارة الصناعة،  تقرير خسائر 27
 .2002يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  28
 

 ) .6( راجع الملحق رقم  29
 .2001 مارس 15 االقتصاد الفلسطيني ما بين إنجازات التنمية وخسائر الحصار األراضي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  30
مليون دوالر، وفقًا لما ورد في تقرير المسح الصناعي للعام ) 787.2( لفلسطيني يقدر اجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة بحوالي يذآر أن مرآز االحصاء ا 31

1999 . 
 .2001 مدحت آاظم القريشي، االقتصاد الصناعي، جامعة البلقاء التطبيقية،  32
 .ط  االستهالك الوسي-قيمة إجمالي اإلنتاج =  القيمة المضافة 33
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لمدة % 63.06 يوماً، وبنسبة    214لمدة  % 50.46 يوماً، وبنسبة    75لمدة  % 77.43وبحساب معدل انخفاض اإلنتاج الصناعي بنسبة       
 28/9/2000عن الفترة من    % 62 يوماً، يصبح متوسط هذه النسبة هو        619 يوماً، وبإجمالي    33لمدة  % 93.31 يوماً، وبنسبة    256
 . 10/6/200234إلى 

 : ، على النحو التالية، يمكن حساب القيمة المضافة المتوقعقمن خالل ما سب
 مليون  1.41%) = 62= نسبة متوسط انخفاض الناتج الصناعي      (× )  مليون دوالر أمريكي   2.27= متوسط القيمة المضافة اليومية     (

 .دوالر أمريكي يومياً
، يبقى أن نضرب الناتج السابق في عدد أيام الفترة، وذلـك علـى              10/6/2002 ستيراد اال 28/9/2000ولحساب إجمالي الفترة من     

 : ليالنحو التا
 .  مليون دوالر أمريكي873) = 619= عدد األيام ( ×  مليون دوالر أمريكي 1.41

 35خسائر جراء الحصار واإلغالق

فبلغت خسائر القطاع الصناعي .  كما ورد سابقاً أبرز األسباب التي ألحقت الضرر بقطاع الصناعةواإلغالقشكل الحصار 
 15 حاوية مستوردة للقطاع خالل الشهر الواحد، حوالي 540توسطه جراء حجز وفرض غرامات تأخير وأرضيات على ما م

 .10/6/2002 حتى 28/9/2000مليون دوالر أمريكي خالل الفترة من 
 2.23 دوالر لكل شاحنة، حوالي 200في حين بلغت قيمة الزيادة الناجمة عن استخدام شاحنات إسرائيلية عالية التكلفة بمقدار 

 .10/6/2002 حتى 28/9/2000الفترة من مليون دوالر أمريكي خالل 
مليون دوالر أمريكي حتى    ) 17.23(لذا فإن إجمالي خسائر القطاع الصناعي، التي مصدرها زيادة تكلفة، جراء سياسة اإلغالق تبلغ               

 .10/6/2002تاريخ 

 36خسائر قطاع الصناعة من الفرص الضائعة
 كان باإلمكان الحصول عليها، إذا ما استمر التطور االيجابي لقطاع الصناعة يمكن تعريف الفرص الضائعة بأنها القيمة المادية التي

إال أن الظروف الجديدة التي طرأت على األراضي الفلسطينية المحتلة عامةً، شكلت انتكاسة حقيقية لهذا . في ظل أوضاع طبيعية
تثماراتهم إلى األراضي الفلسطينية، وبالتراجع القطاع الحيوي والهام، تمثلت بهروب مستثمرين كان من المفترض أن يجلبوا اس

فبدل من أن يستمر معدل النمو السنوي الطبيعي باالرتفاع، في ظل %. 100الملحوظ في معدل النمو المتوقع بنسبة تصل إلى 
ين وتهيأة البنية الرعاية الخاصة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبنيها سياسات تهدف إلى تشجيع االستثمار وجلب المستثمر

التحتية الضرورية لتشجيع االستثمار، برزت الحاجة إلى رصد مبالغ وميزانيات جديدة، سواء على المدى القريب أو البعيد للنهوض 
 . بهذا القطاع من جديد، بعد تلك االنتكاسة

ة ثالث سنوات بعد أن تتوقف األسباب التي علماً بأنه من المتوقع أن تستمر اآلثار السلبية للتدهور، الذي أصاب قطاع الصناعة لمد
 .أدت إلى ذلك التدهور، إلى أن يتمكن من استعادة وضعه السابق

، يمكن حساب قيمة الخسارة المتوقعة من اجمالي القيمة المضافة %4.5وعلى اعتبار أن نسبة النمو السنوي لقطاع الصناعة هي 
ولحساب الخسارة المتوقعة لفترة ثالث سنوات قادمة، فإن إجمالي . ي سنوياً مليون دوالر أمريك37.23 ، لتصبح  827.3البالغة 

 حتى 28/9/2000وبحساب مقدار الخسارة منذ .  مليون دوالر أمريكي111.7=  سنوات 3 × 37.23= الخسارة المتوقعة 
 مليون 66.65) + (ر أمريكي  مليون دوال111.7= ( مليون دوالر أمريكي  فإن، إجمالي الخسارة 66.65، التي تبلغ 10/6/2002

 . مليون دوالر أمريكي178.45) = دوالر أمريكي 

                                                 
 ) .6( راجع الملحق رقم  34
 . راجع البند الخاص بزيادة سعر التكلفة، من األضرار غير المباشرة التي لحقت بقطاع الصناعة 35
 .  راجع البند الخاص بضرب فرص االستثمار، من األضرار غير المباشرة التي لحقت بقطاع الصناعة 36
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 خسائر قطاع الصناعة جراء تدمير المنشآت الصناعية
 منشـأة فـي   163 قوات االحتالل خـالل االنتفاضـة، يبلـغ    تسبق وأن ذكرنا أن عدد المنشآت الصناعية، التي تعرضت العتداءا    

 إلى عدد كبيـر     باإلضافة.  دوالر أمريكي  16,544,071لغ إجمالي قيمة األضرار التي لحقت بها        محافظات الضفة الغربية وغزة، يب    
 دوالر أمريكي، وأخرى لم تتمكن وزارة الصـناعة         2000من المنشآت التي تعرضت ألضرار ال تتجاوز قيمة الضرر في كل منها             

مير عدد من المصانع بشكل كلي خـالل الفتـرة مـن            إلى جانب تد  . من حصر األضرار التي لحقت بها، بسبب الحصار واإلغالق        
 67ليبلغ بذلك إجمالي قيمة األضـرار       .  دوالر أمريكي  50,455,929، وتقدر قيمة خسائرها بنحو      10/6/2002 حتى   29/3/2002

 في  يذكر أن قوات االحتالل دمرت أربع منشآت صناعية       . 10/6/372002 حتى   28/9/2000مليون دوالر أمريكي، خالل الفترة من       
 .، ولم يتم حصر وتقدير قيمة األضرار التي لحقت بها بعد19/6/2002محافظات غزة بتاريخ 
 إجمالي الخسائر

لحساب إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع الصناعة الفلسطيني، يجب جمع قيم الخسائر الواردة في البنود األربعة السابقة، وذلك على                   
 :النحو التالي

 مليـون   17.23= خسائر جراء الحصار ال يـزال       ) + (  مليون دوالر أمريكي     873= ئر القطاع اليومية    خسا= ( إجمالي الخسائر   
قيمة الخسائر المباشرة جراء تدمير المنشآت الصناعية في محافظات         ) + (178.45= خسائر الفرص الضائعة    ) + ( دوالر أمريكي   
  ). مليون دوالر أمريكي1135.68 =قيمة الخسائر ) = (  مليون دوالر أمريكي67= الضفة وغزة 

 و يمكن إضافة الخسائر التي تعرضت لها مكاتب ومؤسسات وزارة الصناعة، الناجمة عن تعرضها العتداءات مباشرة مـن قبـل                    
ي  مليون دوالر أمريكي، ليصبح إجمال     83.765قوات االحتالل، خالل االجتياحات المتكررة لمحافظات الضفة الغربية، البالغ مقدارها           

 .   38 مليون دوالر أمريكي1219.445الخسائر 
 أثر االنتهاكات اإلسرائيلية بحق قطاع الصناعة على العمال الفلسطينيين
 مليون دوالر أمريكي أمريكي، أي      3تقدر خسارة العمالة المحلية الموزعة على األنشطة االقتصادية المختلفة في اليوم الواحد بحوالي              

ويبلغ عدد العمال المحليـين المتضـررين       .  يوم عمل  25ي شهرياً، على اعتبار أن شهر العمل يساوي          مليون دوالر أمريك   75نحو  
األمر الذي يدل على أن الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية، واالعتداءات           . 39 ألف عامل  190-185نتيجة اإلغالق حوالي    

األمر الذي كانـت لـه      .  لها بالغ األثر على العمالة الفلسطينية المحلية       المباشرة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية الفلسطينية، كان       
 :40تداعيات سلبية أهمها

 .عدم مقدرة الكثير من العمال على الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الحصار المفروض بين المحافظات والمدن الفلسطينية -1
 .اض حجم اإلنتاجقيام بعض المنشآت الصناعية بفصل بعض العاملين لديها، بسبب انخف -2

 .إجبار بعض العاملين على الخروج إلى إجازات مفتوحة غير مدفوعة األجر، لتقليص النفقات -3

 .خفض عدد ساعات أو أيام العمل في الكثير من المنشآت الصناعية، بسبب انخفاض حجم اإلنتاج، وشح المواد الخام، والطلب -4

 .العملتخفيض مستوى األجور، نظراً للعدد الكبير من طالبي  -5

 .فقدان كثير من العمال مكان عملهم بسبب تدمير المنشآت التي كانوا يعملون فيها بشكل كلي، أو نتيجة توقف تلك المنشآت عن العمل -6

 . 41%10، حيث بلغت نسبة البطالة الناجمة عن توقف الصناعات لوحدها  %50ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى نحو  -7

                                                 
 .2002يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  37
 ..2002يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  38
 .2001 أثر الحصار األراضي للمناطق الفلسطينية على العمال الفلسطينيين، وزارة العمل، شباط  39
 .، مصدر سابق2001 آذار 17  تقرير مرآز الميزان لحقوق اإلنسان،  40
 .، مصدر سابق2000ول  آانون أ8 تقرير مرآز الميزان لحقوق اإلنسان،  41
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اريخ              يذآر أن وزارة العمل أجرت     ة بت ًا في القطاعات المختلف ّين المسح أن نسبة    . 2/11/2000 مسحًا لحصر البطالة بين العاملين محلي ب
 .   42، في معظم عينات البحث، التي شملت جميع محافظات غزة%80العمال المسرحين بلغت أآثر من 

  43أبرز االعتداءات اإلسرائيلية بحق المنشآت الصناعية

مصنع شركة محمد   ، قصفت قوات االحتالل بالطائرات العمودية،       8/10/2000 من فجر يوم األحد الموافق       2:00عند حوالي الساعة    
وهو . ، وجميعهم من سكان مدينة غزة     رمضان العشي وأوالده لصهر الحديد، وتعود ملكيته إلى محمد رمضان هاشم العشى وأوالده            

ويقع .  متر مربع  1500من الصفيح مساحتها    ) معَّرش(ام عليها مظلة     متر مربع، مق   2400عبارة عن مسكبة لصهر الحديد، مساحته       
 متر من الموقع العسكري اإلسرائيلي المقام على المفتـرق،          50على طريق صالح الدين الرئيس، شمال مفترق الشهداء، على مسافة           

م عدد من الجرافات بتجريف المصنع     صباحاً، تال ذلك قيا    6:00واستمرت عملية القصف بالصواريخ حتى الساعة       . جنوب مدينة غزة  
يذكر أن المصنع تعرض    . أسفرت عملية التجريف عن تدمير المصنع بشكل كلي، بما يحتويه من آالت ومعدات ومواد خام              . بالكامل

 . منذ اليوم األول إلندالع اإلنتفاضة، في مفترق الشهداء إلى اعتداءات متكررة تمثلت في إطالق النار تجاهه
، توغلت قوات االحتالل قادمة من منطقة الشريط الحدودي شرق مدينـة            23/10/2000 من ليلة الموافق     11:00لساعة  عند حوالي ا  

غزة إلى شارع الكرامة الواصل بين المنطار ومفترق الشهداء، وشرعت بأعمال تجريف طالت مساحات واسـعة مـن األراضـي                    
 :عيتين، هماومنها منشأتان صنا. الزراعية الواقعة على جانبي الطريق

 أدى التجريف إلـى     .مصنع شركة فارس األشرم واخوانه للبالط، تعود ملكيته إلى فارس اسماعيل ابراهيم األشرم واخوانه              -1
يذكر أن المصنع تعرض مرات عدة إلى إطـالق         . تدمير الواجهة األمامية للمصنع وهي عبارة عن سور من الشبك وبوابة حديدية           

 .الل المتمركزة في المنطقة، طوال فترة االنتفاضةنار متكرر من قبل قوات االحت
، وهو معمل يدوي إلنتاج الطـوب الخـاص   معمل زهير ملكة للطوب، تعود ملكيته إلى زهير يوسف قدوره ملكة وشـركائه        -2

مير أدى التجريف إلى إلحاق أضرار كبيرة في المعمل، وتـد         .    عمال 5 متر مربع، ويعمل به      1000بالديكور، تبلغ مساحته نحو     
، تعرض لعملية تجريف أخرى أتت على باقي المعمل بالكامل، بما يحتويـه             18/11/2000وبتاريخ  . عدد كبير من الطوب الجاهز    

 .من آالت
، نفذت قوات االحتالل عملية تجريف فـي شـارع الكرامـة    14/11/2000 من مساء يوم الثالثاء الموافق    9:00عند حوالي الساعة    

مصنعاً تابعاً لشركة الصناعات الكهربائية، وتعود ملكيته إلى شـعبان فـرج شـعبان              ق الشهداء، طالت    الواصل بين المنطار ومفتر   
لحقت أضرار كبيرة في الجـزء      . عامل30 متر مربع، ويعمل فيه      6000مقام على مساحة    .  عاماً، من سكان مدينة غزة     45،  السودة

 .الجنوبي والشرقي من المصنع
، العتداءات متكررة تمثلت في إطـالق النـار         31/11/2000 إلى   31/10/2000ترة الممتدة من    يذكر أن المصنع تعرض خالل الف     

 . إلى عملية تجريف أخرى29/3/2001كما تعرض بتاريخ . والقذائف على المصنع، وتجريف أجزاء منه
ف فـي شـارع الكرامـة       ، نفذت قوات االحتالل عملية تجري     18/11/2000 من مساء يوم السبت الموافق       9:00عند حوالي الساعة    

الواصل بين المنطار ومفترق الشهداء، حيث قامت بتجريف أراضي زراعية ومنشآت مدنية أخرى تبعد عن جانبي الطريق المذكور                  
 :وطالت الجرافات مصنعين إلنتاج الطوب، هما.  متر50مسافة وصلت إلى  

 متر مربع، وينـتج الطـوب الخـاص         3000احته  تبلغ مس . معمل كشكو للطوب، تعود ملكيته إلى مصباح حماد حامد كشكو          -1
أدى التجريف إلى تدمير آلة صناعة الطوب، والمعرَّش الصفيحي، واألرضية، وثالث خالطـات، وخـزان مـادة                 . بأعمال البناء 

 .السيلو، والى تدمير مواد خام، وعدد كبير من الطوب الجاهز

                                                 
 .2/11/2000 نموذج حصر بطالة محلية لمحافظات غزة، وزارة العمل،  42
 يستند التقرير في استعراضه العتداءات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، ضد المنشآت الصناعية والموجودات االقتصادية، إلى توثيق مرآز الميزان لحقوق  43

 .ت في قطاع غزة فقط، حيث يقتصر نشاط البحث الميداني للمرآز على محافظات غزةاإلنسان، وهو ينحصر على المنشآ
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 متر مربع، وهو مصـنع      2000مساحته  . ه ملكة وشركائه  معمل محمود ملكة للطوب، تعود ملكيته إلى محمود يوسف قدور          -2
أدى التجريف إلى تدمير آلة صناعة الطوب، والمعرش الصـفيحي، واألرضـية، وخالطـين،              . آلي إلنتاج الطوب الخاص بالبناء    

 عمال، وتبلـغ    8يعمل في المصنع نحو     . وشبكة الكهرباء والمولد الكهربائي، والى تدمير مواد خام، وعدد كبير من الطوب الجاهز            
، إلى عملية تجريف جديدة     27/11/2000يذكر أن المعمل تعرض بتاريخ      .  حجر بلوك  2000طاقته االنتاجية في اليوم الواحد نحو       

 متر مربع وغرفة للمولد الكهربائي من الباطون مساحتها نحو          100أتت على المعمل بالكامل، حيث تم تجريف مخزن تبلغ مساحته           
 . متر مربع30
انبي                 20/11/2000 من فجر يوم االثنين      1:00والي الساعة   عند ح  ى ج ات تجريف واسعة النطاق عل  شرعت قوات االحتالل بتنفيذ عملي

بلح، حيث قامت بتجريف مساحات واسعة من األراضي                         ر ال وب دي لقا جن ة المحطة في وادي الس شارع صالح الدين الرئيس في منطق
مصنعًا تابعًا لشرآة ميتالكو للتجارة والصناعة، يعود إلى عامر فؤاد محمد ة، ودمرت بالكامل الزراعية، وهدمت عدد من المنازل السكني     

ى مساحة   . الجعفراوي، ومحمد لبيب عطا أنيس الريس  ع، مغطى    1000وهو مصنع متخصص في تصنيع األلومنيوم، مقام عل ر مرب  مت
د آهر     . بمعرش من السكوريت   ام ومصنعة     يحتوي على مبنى إداري من طابقين، ومول واد خ دات، وم ائي، وآالت ومع تعرض المصنع   . ب

 . قبل تجريفه وتدمير محتوياته بشكل آامل إلى عملية استيالء على العديد من محتوياته، وفقًا لما أفاد به أحد المالكين
ت منشأتين ، نفذت قوات االحتالل عملية تجريف طال18/1/2001 من مساء يوم الخميس الموافق 6:00عند حوالي الساعة 

 :صناعيتين هما
المسكبة متخصصة في صناعة شبكات الصرف الصحي . مسكبة فروانة لألدوات الصحية، تعود إلى سمير سعيد خليل فروانة -1

 متر مربع، أتت عملية التجريف على المسكبة بشكل كلي، بما تحتويه من أدوات ومعدات وآالت ومواد 350من النحاس، مساحتها 
 .ةخام ومواد مصنع

 . متر مربع320، مساحته مصنع حمدي الغفير، ويعود إلى حمدي أحمد سالم الغفير -2
، شرعت قوات االحتالل بتنفيذ عملية تجريف واسعة النطاق 30/1/2001 من مساء يوم الثالثاء الموافق 11:00عند حوالي الساعة 

استمرت لمدة خمسة أيام تمت خاللها عمليات تجريف . بالقرب من شارع الكرامة الواصل بين المنطار ومفترق الشهداء شرق غزة
 :على عدة مراحل، طالت مساحات واسعة من األراضي الزراعية، وخطوط الهاتف، وعدد من المنشآت التجارية، ومصنعين هما

وهـو مصـنع    . نةمصنعاً تابعاً إلى شركة البيان للتجارة والصناعة والمقاوالت، وتعود ملكيتها إلى فؤاد إبراهيم نمـر السـم                 -1
ألحقت عمليـة   .  دونمات 3 دونمات، تبلغ مساحة الجزء المغطى منه باالسكوريت         7متخصص في تصنيع الحديد، مقام على مساحة        

 .التجريف أضرار كبيرة في المصنع
ه اإلجماليـة   تبلغ مساحت . مصنعاً تابعاً لشركة الصفدي للباطون الجاهز، وتعود ملكيته إلى ياسر جمعة يوسف الصفدي وشركاه              -2

تعرض المصنع العتـداءات متواصـل      .  عامل 52 متر مربع، ينتج الباطون الجاهز ألغراض اإلنشاءات، يعمل في المصنع            7000
 :على مدار خمسة أيام، على النحو التالي

ضيات متر مربع وهي أرض زراعية تعود لمالكي المصنع، وهي مزروعة بأشجار الحم           10500، تم تجريف    30/1/2001 بتاريخ   -
 .والزيتون

، شرعت الجرافات بتدمير المصنع بدًء من الجهة الشرقية، ودمرت مولدات الطاقة الكهربائية، وخزان ملـئ                31/1/2001 بتاريخ   -
 . لتر، والمعرش، وخزان األسمنت، وغرفة التحكم، وأحد خطوط اإلنتاج، باإلضافة إلى معدات وأدوات أخرى9500بالسوالر سعته 

، تم تجريف المكاتب اإلدارية، وهي مكونة من ثالث طبقات، وهي مجهزة بالكامل بشبكة اتصـاالت وشـبكة                  2/2/2001 بتاريخ   -
 .حاسوب، كما تم تجريف بئر المياه، ومضخات الهواء، وسيارة لخلط الباطون

 .، تم تجريف خزانات اإلسمنت، وخزانات المصنع والموازين وباقي خطوط اإلنتاج4/2/2001 بتاريخ -
، قصفت قوات االحتالل المصنع، بعد أن أكملت عملية تجريفه، بواسطة صواريخ أطلقت من أحد المباني التي                 5/2/2001ريخ   بتا -

 .ما أدى إلى تدمير المصنع بشكل كلي. استولت عليها في المنطقة
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 متر شمال مفترق 800، توغلت قوات االحتالل لمسافة 3/2/2001 من مساء يوم السبت الموافق 11:00عند حوالي الساعة 
الشهداء، عبر طريق صالح الدين الرئيس، رافقها إطالق نار كثيف وعشوائي في المنطقة الواقعة جنوب مدينة غزة، وشرعت 

 دونم من األراضي الزراعية ومنزلين سكنيين، تقع في الجهة الشرقية من الطريق المذكور، باإلضافة 100الجرافات بتجريف نحو 
 :ماإلى تجريف مصنعين ه

ينتج المصنع القطع البالستيكية الخاصة . مصنع شركة وسيم الخزندار، تعود ملكيته إلى وسيم عثمان الخزندار -1
تدمير السور الخارجي، وتدمير غرفة الحراسة، : بالتمديدات الكهربائية، ألحق التجريف أضراراً جزئية بالمصنع تمثلت في

 داخل المصنع صهريجاً كبيراً للغاز يعود إلى محطة صبرة للمحروقات وتبعد كما جلبت الجرافة إلى. وإتالف عدد من النوافذ
 . متر شرقاً، حيث تعرضت األخرى لعملية تجريف300عن المصنع نحو 

، ينتج المصنع بالط الطرق مصنع شركة الخضري للهندسة والمقاوالت، يعود إلى أسامة حسن شحاتة الخضري -2
 متر مربع، ومكاتب ادارية مقامة 2000ربع، تبلغ مساحة الجزء المغطى باألسبست  متر م6000والمناهل، مقام على مساحة

تدمير : ألحقت عملية التجريف أضراراً جزئية في المصنع تمثلت في.  عامل15 متر مربع، يعمل به نحو 100على مساحة 
م والمواد المصنعة، وإلحاق أضرار السور الخارجي، وإتالف المعرش، وشبكة ومولد الكهرباء، وكمية كبيرة من المواد الخا

 . عدد كبير من المعدات واآلالت

 . من فجر اليوم التالي3:00يذكر أن عملية التجريف المذكورة، استمرت حتى الساعة 

، شرعت قوات االحتالل بهدم وتجريف ثالثة مصانع إلنتاج 11/3/2001 من صباح يوم األحد الموافق 10:00عند حوالي الساعة 
بعد أن اقتحمت جرافتان يساندهما عدد . الجاهز، تقع قرب شارع الكرامة الواصل بين المنطار ومفترق الشهداء، شرق غزةالباطون 

استمرت عملية التجريف بشكل متقطع على مدار  ثالثة أيام .  من اآلليات العسكرية المنطقة، حيث أجبرت العاملين على ترك المكان
عين بشكل كلي، بما يحتويانه آالت وخالطات ومعدات، وسيارات نقل للباطون، ومعدات أخرى، وأسفرت عن تدمير المصن. متتالية

 :وهي. والحاق أضرار بالغة في المصنع الثالث
مصنع شركة أبو عودة والعماوي للباطون الجاهز، تعود ملكيته إلى كل من أيهم عبد العزيز كامل العماوي، و عمـاد محمـد                       -1

 . متر مربع2000ينتج المصنع الباطون الجاهز، وهو مقام على مساحة . صابر عبد العزيز أبو عودة

متـر مربـع،    24000تبلغ مساحته   . مصنع باطون أبناء الحاج فضل، تعود ملكيته إلى عبد الناصر فضل أحمد حسين وإخوانه              -2
 . يصنّع الباطون الجاهز

ينـتج المصـنع    . أبو عودة، ومحمد فضل حسين    مصنع شركة أبو عودة واخوان، تعود ملكيته إلى صبحي عبد اللطيف محمد              -3
 .     متر مربع4000الباطون الجاهز، وتبلغ مساحته 

مصنعاً ، قصفت قوات االحتالل بواسطة الصواريخ والرشاشات،        21/5/2001 من فجر يوم االثنين الموافق       2:00عند حوالي الساعة    
وهو متخصص فـي  .  يى عياش المتفرع من شارع  يافا في جباليايقع في شارع يح. تابعاً لشركة حنفي ورفاعي للتجارة والصناعة    
يعمل فيـه سـعيد إبـراهيم العشـي         .  متر مربع، مغطى بمعرش من األسبست     1000صناعة آالت نشر الرخام والخشب، مساحته       

ـ           . كشريك، وهو مؤجر من يوسف صبري محمد المطوق         5ه  استهدف بالقصف المباشر من الطائرات العمودية، حيـث أطلـق علي
صواريخ، ما أدى إلى تدمير المصنع بشكل كلي، بما يحتويه من آالت وأفران لصهر الحديد، ومولدات كهربائية، ومعدات ومواد خام                    

 .ومواد مصنعة
. مصنع شركة الدريملي للتجارة والمقاوالت، وتعود ملكيته إلى خميس أحمد محمـود الـدريملي             كما سقطت ثالثة صواريخ  على       

أدى القصف إلى إلحـاق     . وهو مالصق للمصنع المذكور من الجهة الغربية      . مربع، ومتخصص في تصنيع الرخام    متر  600مساحته  
تصدع في الجدران، وتدمير آالت ومعدات، وتدمير شبكة الكهرباء، وتـدمير مبنـى إداري              : أضرار جسيمة في المصنع وتمثلت في     

 . ومستودع، وتدمير بركتين للمياه
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 .  منازل سكنية، وعدد من المحال التجارية القريبة8أضرار في وأدى القصف إلى إلحاق 
، نفذت قوات االحتالل المتمركزة في شارع الكرامة الواصل         29/7/2001 من منتصف ليلة أحد الموافق       12:00عند حوالي الساعة    

لكيته إلى سميح عمر زكـي الحـداد   مصنعاً للكابالت الكهربائية، تعود م   بين معبر المنطار ومفترق الشهداء عملية تجريف استهدفت         
 متر من الجهة الغربية للطريق المذكور، وهو متخصص فـي صـناعة األسـالك               150يبعد نحو   . واخوانه، وناصر عثمان ياسين   

ولحقـت  . رافق عملية التجريف إطالق نار كثيف وعشوائي في محيط المنطقة         .  الكهربائية والكوابل المعدنية التي تستخدم لألغراض    
هدم السور الخارجي وعدد من الغرف والمخازن، تدمير شبكات الكهربـاء والميـاه،             : أضرار شبه كلية بالمصنع المذكور تمثلت في      

 الذي يجعلها عرضة لالنهيار، إلى جانب تدمير الكثيـر مـن            إحداث أضرار بالغة في األعمدة والجدران اإلسمنتية االستنادية، األمر        
 . المواد الخام والمواد المصنعة، وأضرار في آالت ومعدات المصنع

، مصنع الكابالت الفلسطينية سابق الـذكر     ، قصفت قوات االحتالل     7/9/2001 صباح يوم الجمعة الموافق      9:00عند حوالي الساعة    
 من بعد ظهر اليوم نفسه، تقـدمت قـوة          2:00وعند الساعة   . ، بواسطة ثالث قذائف مدفعية    جاورومصنع شركة الحداد التجارية الم    

عسكرية مكونة من جرافتين وعدد من الدبابات تجاه المصنع، تحت غطاء من إطالق النار، وطوقت محيط المصـنع، ثـم شـرعت                  
، عادت قوات االحتالل إلـى      8/9/2001ي الموافق    من فجر اليوم التال    3:00وعند الساعة   .  ساعات 3بعملية تجريف استمرت نحو     

بما يحتويه من مباني وآالت ومعـدات  . المصنع، وقامت بزرع عدد من العبوات الناسفة في أماكن مختلفة منه، وقامت بنسفه بالكامل             
ع، والثاني معرش    متر مرب  750ويتكون المصنع من عدة أجزاء، األول مكون من ثالثة طبقات ومساحته            . ومواد خام ومواد مصنعة   
 متر مربع، وهـو  500 متر مربع، ويختص بتصنيع المواد الخام، والثالث معرش من الصفيح مساحته    500من الصفيح على مساحة     

يذكر أن كال المصنعين تعرضـا      .   متر ويحتوي على غرف للحراس ومخازن صغيرة       150مخزن المصنع، والجزء الرابع مساحته      
مصنع شركة الحداد لألدوات الكهربائية إلى سميح عمر زكي الحـداد           وتعود ملكية   . 2000هر ديسمبر   إلى اعتدءات متواصلة منذ ش    

 متر مربع وهو مكون من طابق واحـد مـن           1600، وهو مبنى جديد، كان مجهزاً النتاج األدوات الكهربائية، تبلغ مساحته            واخوانه
 متـر  6500المصنعين نحو   وتبلغ مساحة األرض المقام عليها كال       . نطقةالباطون، ولم يبدأ العمل فيه نظراً لخطورة الوصول الى الم         

 . مربع
 متر  1000 دبابة ومجنزرة لمسافة تزيد عن حوالي        11، توغلت   28/8/2001 من فجر يوم األحد الموافق       12:30في حوالي الساعة    

 ذلك قصف شديد بالرشاشـات والقـذائف    تخلل. في منطقة رفح الغربية، بالقرب من منطقة مشروع عامر، على طريق صالح الدين            
البالغـة  المجمع الصناعي الحديث، وتعود ملكيته إلى محمد يحيى مصطفى النجار،           المدفعية، مما تسبب في إحداث أضرار بالغة في         

 متر مربع، ومتخصص بصناعة كافة أنواع األثاث المدرسي خشبي والحديدي، كما أدى القصف إلـى تـدمير ثكنـة                 4000مساحته  
 .شهيد سعد صايل التابعة لقوات األمن الوطني في المنطقةال

، قصفت قوات االحتالل بواسطة الطائرات العمودية وصواريخ من         4/11/2001 من فجر يوم الحد الموافق       4:00عند حوالي الساعة    
كـان مـن    .  جباليا  أرض، أطلقت من أحد مواقع قوات االحتالل شرق بيت حانون، عدة منشآت صناعية تقع في منطقة                -نوع أرض 

 :بينها
 متـر مربـع،     120، تبلـغ مسـاحتها      الورشة الفنية للخراطة العامة، وتعود إلى سمير إبراهيم الصباغ ومازن حسن الحلـو             -1

 أرض، إلـى    -أدى القصف الذي تعرضت له الورشة بواسطة ثالثة صواريخ من نوع أرض           . متخصصة في أعمال خراطة المعادن    
 .شة، وإلحاق أضرار بالغة في المبنى الذي تعود ملكيته إلى عرفة عبد القادر صالح حمودةتدمير كلي لمحتويات الور

متر مربع، وهي متخصصة في صـناعة  120مساحتها  . منجرة القصور الذهبية، وتعود ملكيتها إلى رياض محمد حسن مسعود          -2
.  احتراق المنجرة وإلحاق أضرار بالغة في محتوياتهـا        أدى القصف الذي تعرضت له الورشة السابقة إلى       . الموبيليا واألثاث المنزلي  

 .كما ألحق القصف أضرار بالغة في مبنى المنجرة الذي تعود ملكيته إلى عرفة عبد القادر صالح حمودة
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، وتقع في منطقة أبو الخير في جباليا بالقرب من شارع           ورشة بصل لطالء المعادن، وتعود ملكيتها إلى حسن نعمان حسن بصل           -3
 متر مربع، مغطاة بمعرش من الصفيح واألسبسـت، وهـي           450وهي ورشة متخصصة في طالء المعادن، مساحتها        . ح الدين صال

 صواريخ إلى إلحـاق     6أدى القصف الذي قامت به الطائرات العمودية التي أطلقت عليه           . مستأجرة من عبد المعطي محمد أبو الخير      
عرش المصنوع من األسبست، وتدمير شبكة الكهرباء، وإلحاق أضـرار بالغـة فـي              أضرار بالغة في الورشة، تمثلت في إتالف الم       

 .اآلالت والمعدات والمواد الخام والمصنعة
قصـفت  . ، وهي متخصصة في سكب المعادن تصنع المناهل  مسكبة أبو فول للمعادن، وتعود ملكيتها إلى نعيم ذيب طه أبو فول            -4

 . إلى إلحاق أضرار بالغة في المسكبة من اآلالت ومواد خام ومواد مصنعة أرض، ما أدى-بواسطة صاروخين من نوع أرض
، وهي متخصصـة فـي صـناعة لـوازم          مصنع شركة دادر التجارية، وتعود ملكيتها إلى األخوين سامي وسليم سلمان دادر            -5

ف إلى تدمير جـزء مـن       أدى القص .  عامل 25 متر مربع، مغطى بمعرش من الصفيح، يعمل به          450الخياطة، والمطاط، مساحته    
 .الجدار الخارجي، وإتالف بعض األقمشة

وهي متخصصة في صناعة األثاث المنزلي      . منجرة الشوا لألثاث المنزلي المجاورة، وتعود ملكيتها إلى أشرف مصطفى الشوا           -6
تدمير جزء من السـور     أدى القصف إلى    .   عامل  25 متر مربع، مغطاة بمعرش من الصفيح، يعمل فيها          1200والمكتبي، مساحتها   

 .الخارجي، وإللحاق أضرار جزئية في غرفة المكتب

، قصفت طائرات مروحية إسرائيلية، كانت تحلق في سماء مدينة          4/2/2002 من فجر يوم االثنين الموافق       2:00عند حوالي الساعة    
 :وشملت تلك المنشآت كل من. 4/11/2001بيت حانون في الشمال، عدداً من المنشآت الصناعية التي تم االعتداء عليها بتاريخ 

، وتقع في منطقة أبو الخير في جباليا بـالقرب مـن            ورشة بصل لطالء المعادن، وتعود ملكيتها إلى حسن نعمان حسسن بصل           -1
 متر مربع، مغطاة بمعرش من الصفيح واألسبسـت،         450وهي ورشة متخصصة في طالء المعادن، مساحتها        . شارع صالح الدين  

أدى القصف إلى تدمير الورشة بالكامل بما تحتويه من آالت ومعـدات وأحـواض              . رة من عبد المعطي محمد أبو الخير      وهي مستأج 
 . للطالء ومواد خام، وتدمير البنية التحتية للورشة بالكامل

هـا إلـى    شركة دادر التجاريـة، وتعـود ملكيت       سقط اثنان من الصواريخ على مصنع ومخزن مجاور لورشة بصل،  يعود إلى               -2
 متر مربع، مغطى بمعرش     450، وهي متخصصة في صناعة لوازم الخياطة، والمطاط، مساحته          األخوين سامي وسليم سلمان دادر    

 تدمير جزء من المعرش والجدران، واشتعال النار في المخزن الذي يحتوي            ستيرادأدى القصف اال  .  عامل 25من الصفيح، يعمل به     
طاط ومواد أخرى تساعد على االشتعال تستخدم في عملية التصنيع، وقد أتت النيران التي استمرت               على كمية كبيرة من القماش والم     

عدة ساعات قبل أن يتمكن رجال اإلطفاء من السيطرة عليها على جميع محتويات المصنع والمخزن بالكامل، بمـا فيهـا الماكنـات                      
 .والمواد الخام

وهي متخصصة في صناعة األثاث المنزلي      . عود ملكيتها إلى أشرف مصطفى الشوا     منجرة الشوا لألثاث المنزلي المجاورة، وت      -3
تدمير : لحقت بها أضرار بالغة تمثلت في     .   عامل  25 متر مربع، مغطاة بمعرش من الصفيح، يعمل فيها          1200والمكتبي، مساحتها   

ألثاث المصنع، وتـدمير شـبكة الكهربـاء،        الجزء الشرقي، وانهيار وإتالف المعرش، وتصدع في الجدران، إتالف جزء كبير من ا            
 .وتدمير فرن آلي يستخدم للطالء، وأضرار في اآلالت والمعدات األخرى
 شقة سكنية، وتبعد بضع أمتـار       17 طبقات، تحتوي على     6كما لحقت أضرار جزئية في عمارة أبو الخير السكنية، وهي مكونة من             

 .عن موقع المصنعين المذكورين
ورشة المدهون لصـناعة    ، قصفت طائرات مروحية إسرائيلية،      10/2/2002 من مساء يوم األحد الموافق       9:10عند حوالي الساعة    

 في حين لم ينفجـر االثنـين        5 صواريخ، انفجر منها     7، بواسطة   المعدات الزراعية، وتعود ملكيتها الى ياسين نمر ياسين المدهون        
عدنية المستخدمة في الدفيئات الزراعية، تقع في شارع الشـهيد صـالح            وهي ورشة متخصصة في صناعة المستلزمات الم      . الباقيين

أسفر القصف عن إلحاق أضراراً بالغـة       .  متر مربع، مستأجرة من ربيع محمد ضميدة       950مقامة على مساحة    . دردونة وسط جباليا  
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د من الماكنات واآلالت، واتـالف      إتالف المعرش المصنوع من الصفيح، واتالف شبكة الكهرباء، واتالف عد         : في الورشة تمثلت في   
 .بعض المعدات والمواد الخام

 إلحاق أضرار في روضة ومدرسة رائد ضميدة المجاورة، ومبنى بنك فلسطين، وعمارتين سكنيتين فـي                ستيرادكما أدى القصف اال   
 .المنطقة

روحيـة إسـرائيلية، بواسـطة      ، قصـفت طـائرات م     10/2/2002 من مساء اليوم نفسه األحد الموافق        10:45عند حوالي الساعة    
، وتشغل محلين تجـاريين أسـفل       ورشة الصخر للصناعة والخراطة ، وتعود ملكيتها الى جهاد محارب صالح أبو حبل            صاروخين،  

 شخصاً، وتقع في حي تل الزعتر في جباليا، وهي متخصصة فـي صـناعة               39عمارة سكنية تعود الى المذكور واخوانه، يسسكنها        
تدمير األبواب الحديدية الخارجية، تصدع وانهيـار       : سفر القصف عن إلحاق أضرار بالغة في الورشة تمثلت في         أ. خالطات الباطون 

كما أدى القصف إلى    . بعض الجدران، إتالف عدد من اآلالت والمعدات، وإتالف شبكة الكهرباء، وإتالف عدد من الخالطات المنتجة              
متر مربع، وهي عبـارة     110مساحتها  .  عاماً 38،  ماد محارب صالح أبو حبل    منجرة المجاورة للورشة وتعود ع    إلحاق أضرار في    

 . تمثلت األضرار في تصدع جدران الورشة وإتالف األبواب الخارجية. عن منجرة لتصنيع األخشاب
تلقي العـالج   كما أدى القصف إلى إصابة عدد من المدنيين الذين تواجدوا في المنطقة حين القصف بجراح مختلفة نقلوا على اثرها ل                   

 إلحاق أضرار مادية فـي      ستيرادبإجراء اال . في المستشفى من بينهم عدد من الطفال، علماً بأن الورشة تقع في منقة مكتظة بالسكان              
 .عدد من المنازل والمحال التجارية القريبة، والمركبات التي تواجدت في المنطقة

، توغلت جرافات قوات االحتالل تساندها اآلليات العسكرية في         15/2/2002 من فجر يوم الجمعة الموافق       2:00عند حوالي الساعة    
منطقة جحر الديك التابعة لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وشرعت بأعمال تجريف واسعة النطاق في المنطقة،  طالت نحـو                     

رة والصناعة والمقاوالت، وتعود ملكيتها     ومصنعاً تابعاً إلى شركة البيان للتجا      منازل سكنية،    4 دونماً من األراضي الزراعية، و     90
 7وهو مصنع متخصص في تصنيع الحديد، مقام علـى مسـاحة            .  عاماً، من سكان حي الزيتون     54،  إلى فؤاد إبراهيم نمر السمنة    

 تـم تجريـف   . طـن 200 دونمات، وتبلغ طاقته اإلنتاجية في اليوم الواحد         3دونمات، تبلغ مساحة الجزء المغطى منه باالسكوربت        
يذكر أنه تم االعتداء على المصنع عدة مرات في وقت سابق خالل الفترة             . المصنع بالكامل، بما يحتويه من آالت ومعدات ومواد خام        

، حيث لحقت بالمصنع أضراراً جزئية، في حينه، أدت إلى توقف العمل به منـذ تلـك                 31/1/2001 حتى   28/10/2000الممتدة من   
 .  زيتون المزروعة حول المصنعكما تم تجريف أشجار ال. الفترة

شـركة  ، قصفت قوات االحتالل بواسطة األسلحة الرشاشـة،         19/2/2002 من صباح يوم الثالثاء الموافق       6:00عند حوالي الساعة    
، المختصة بصناعة الدقيق، الواقعة شمال القرارة، ثم توغلت جرافة عسكرية تساندها اآلليات العسـكرية، مـن                 المطاحن الفلسطينية 

 عـامالً   11حيث احتجزت   .  داخل مطحنة الشركة   الموقع العسكري المقام على طريق صالح الدين، وشرعت بأعمال تفتيش وتجريف          ا
وأدت عملية التجريـف    .  ساعات 6من عمال الشركة، واقتادتهم إلى موقعها العسكري، وقامت بالتحقيق معهم، ثم أفرجت عنهم بعد               

تجريف السور الخارجي، تدمير مبنى الحراسة المكون من غرفتين، وتجريف بئر           : مثلت في إلى إلحاق أضرار جزئية في الشركة، ت      
 .المياه، وتدمير غرفة وشبكة الكهرباء، إلى جانب الحق أضرار كبيرة في موجودات ومعدات الشركة

الورشة الفنية  ثالثة صواريخ   ، قصفت الطائرات العمودية اإلسرائيلية، ب     11/3/2002 من مساء يوم االثنين      9:00عند حوالي الساعة    
وتعود إلـى   . ، الكائنة في منطقة المالكية، بحي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير محتويات الورشة بالكامل                للتبريد والتكييف 

وهي متخصصة في صيانة المكيفات وأجهزة التبريد، مؤجرة مـن          .  عاماً، من سكان حي الزيتون     46،  محسن سالم محمود عاشور   
 . عمال4 متر مربع، يعمل فيها 144قبل دير الالتين، مساحتها 

محـالً  ) 12(وأحدث القصف، أضـراراً فـي             .   أصاب أحد الصواريخ التي أطلقت على الورشة، روضة ومدرسة دير الالتين          
 . أشخاص بجراح) 10(منازل سكنية، وأدى إلى إصابة ) 6(تجارياً، و
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 دبابـة وآليـة     50، اقتحمت قوات  االحتالل، معززة بنحـو         11/3/2002وم االثنين الموافق     من مساء ي   10:10عند حوالي الساعة    
وذلك من محورين األول مـن منطقـة   . عسكرية وجرافات، تساندها الطائرات العمودية، مخيم ومدينة جياليا الواقع شمال قطاع غزة   

والثاني من منطقـة الشـريط      . ات مشارف مخيم جباليا   ايرز ومنطقة خط الشريط الحدودي شمال بيت حانون، حيث وصلت تلك القو           
وترافقت تلك العملية مع قصـف عشـوائي بالرشاشـات       .  كيلومترات في مدينة جباليا    3الحدودي شرق جباليا، حيث توغلت لمسافة       

خصاً، وجـرح    ش 16، وأسفرت عن استشهاد     12/3/2002 من فجر اليوم التالي      4:00استمرت عملية االقتحام حتى الساعة      . الثقيلة
 .  آخرين، فيما لحقت أضرار جزئية وكلية في عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية والمنشآت الصناعية50نحو 

 :المنشآت الصناعية التي تعرضت لالعتداء
اعة وهي ورشة متخصصة في صـن     . نورشة المدهون لصناعة المعدات الزراعية، وتعود ملكيتها الى ياسين نمر ياسين المدهو            -1

 950مقامة على مسـاحة     .  المستلزمات المعدنية المستخدمة في الدفيئات الزراعية، تقع في شارع الشهيد صالح دردونة وسط جباليا             
 نسف الورشة بالكامل بعد أن زرعت عدداً كبيرة مـن           ستيرادعمدت قوات االحتالل اال   . متر مربع، مستأجرة من ربيع محمد ضميدة      

ما أدى  إلى  تدمير الورشة بالكامل، بما تحتويه من اآلالت معـدات              , ورشة وتحت اآلالت، وقامت بتفجيرها    العبوات الناسفة داخل ال   
، حيـث   10/2/2002يذكر أن هذا هو االعتداء الثاني على الورشة حيث  تم االعتداء عليها سابقاً بتاريخ                . ومواد خام ومواد مصنعة   

 .مروحية صواريخ أطلقت من طائرة 7تعرضت للقصف بواسطة 
تقع الورشة أسفل عمـارة سـكنية مكونـة مـن     .  نبيل محمود محمد تنيرةستيرادورشة تنيرة لخراطة المعادن، تعود ملكيتها اال  -2

قامت قوات االحتالل نسف الورشة بالكامل بعد أن زرعت عدداً كبيرة مـن             .  عمال 4 متر مربع، يعمل فيها      160طابقين، مساحتها   
ما أدى الى تدمير الورشة بالكامل، بما تحتويه مـن اآلالت معـدات             , شة وتحت اآلالت، وقامت بتفجيرها    العبوات الناسفة داخل الور   
 تصدع شديد في أعمدة وأساسات العمارة الخرسانية، مـا جعلهـا آيلـة              ستيرادكما أدت عملية التفجير اال    . ومواد خام ومواد مصنعة   

 . السقوطستيراداال
، يقع أسفل عمارة سكنية مكونة من ثالث طبقـات، تعـود       )فرج اهللا (أحمد يوسف أحمد حسين     مصنع ألومنيوم، تعود ملكيته إلى       -3

قامت قوات االحتالل نسف المصنع والعمارة بالكامل بعد أن زرعـت       .  متر مربع  160ملكيتها إلى مصلح مصباح السلطان، مساحته       
ما أدى إلى تدمير الورشة بالكامل، بما تحتويـه مـن   , جيرهاعدداً كبيرة من العبوات الناسفة داخل الورشة وتحت اآلالت، وقامت بتف    

 7كما انهارت العمارة السكنية بالكامل، يذكر أن العمارة مأهولة بالسكان الذين يبلغ عددهم              . اآلالت معدات ومواد خام ومواد مصنعة     
 .أشخاص

متر مربع، وهي متخصصـة فـي صـناعة         120مساحتها  .  منجرة القصور الذهبية، وتعود ملكيتها إلى رياض محمد حسن مسعود          -4
. أدى القصف الذي تعرضت له الورشة السابقة إلى احتراق المنجرة وإلحاق أضرار بالغة في محتوياتهـا               . الموبيليا واألثاث المنزلي  

 .كما ألحق القصف أضرار بالغة في مبنى المنجرة الذي تعود ملكيته إلى عرفة عبد القادر صالح حمودة
 

، تم تدميرها بالكامل بما تحتويه من اآلالت ومعدات، وهـي           ة إطارات السيارات، تعود ملكيتها إلى خليل حسين حالوين         ورشة لصيان  -5
 .مستأجرة من عرفة عبد الدايم، وكانت قد تعرضت نفس المحالت التجارية المؤجرة للقصف بواسطة صواريخ الطائرات العمودية

قصـفت  . وهي متخصصة في سكب المعادن تصـنع المناهـل        .  إلى نعيم ذيب طه أبو فول      مسكبة أبو فول للمعادن، وتعود ملكيتها      -6
 .بواسطة عدة صواريخ أطلقتها طائرة عمودية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في المسكبة من اآلالت ومواد خام ومواد مصنعة

 وتشغل محلين تجاريين أسفل عمارة سكنية       ،ورشة الصخر للصناعة والخراطة، وتعود  ملكيتها إلى جهاد محارب صالح أبو حبل             -4
 شخصاً، وتقع في حي تل الزعتر في جباليا، وهي متخصصـة فـي صـناعة خالطـات                  39تعود إلى المذكور وإخوانه، يسسكنها      

رة، قامت إحدى الدبابات بتعمد االصطدام بواجهة الورشة مراراً، ما أدى إلى تصدع في األعمدة الخرسانية للورشة والعمـا                 . الباطون
 . وإلحاق أضرار جزئية فيها
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. متر مربع، وهي عبارة عن منجرة لتصنيع األخشـاب        110مساحتها  .  عاماً 38،  منجرة أخشاب، تعود عماد محارب صالح أبو حبل        -8
تمثلت األضرار في تصدع جدران الورشة وإتالف األبواب الخارجية، جراء صدمها بالدبابة، ما أدى إلـى تصـدع فـي األعمـدة                      

 .  نية للورشة والعمارة، وإلحاق أضرار جزئية فيهاالخرسا
أتيهما الصناعية                             م استهداف منش د سبق وأن ت ل، فق و حب قيقين أب يذآر أن هذا هو االعتداء الثاني الذي تتعرض له ورشة ومنجرة آال الش

 .10/2/2002بالقصف بواسطة صاروخين أطلقا من طائرة عمودية بتاريخ 
، قصفت طائرات مروحية إسرائيلية كانت تحلق فوق مدينة         12/3/2002 صباح يوم الثالثاء الموافق       من 11:15عند حوالي الساعة    

، وشريكه الشهيد نعيم جمعـة      منير اجميعان خليل البشيتي   ، وتعود ملكيته إلى     )سكب الحديد ( والنحاس مصنع البشيتي لأللمنيوم  رفح،  
.  متر من شارع صالح الدين الرئيس      250عن، شرق مدينة خانيونس، على بعد       خليل البشيتي، ويقع في منطقة المنارة  التابعة لبلدة م         

كما أدى الى استشـهاد أربعـة مـن         .  صواريخ، ما أدى الى تدمير المصنع بشكل كلي، واشتعال النار في محتوياته            4وأطلقت عليه   
 عامـاً،  25ماً، نعيم جمعة خليل البشـيتي،   عا35 عاماً، أحمد جمعة خليل البشيتي،     24زهير حسين محمد كوارع،     : العاملين فيه هم  

 . عاماً، وإصابة أربعة أشخاص آخرين بحروق وشظايا في أنحاء مختلفة من أجسامهم25رأفت محمود حسين البشيتي، 
، أقدمت قوات االحتالل على قصف المنقطة الواقعـة شـرق           19/5/2002 من صباح يوم األحد الموافق       10:00عند حوالي الساعة    

. رامة الواصل بين المنطار ومفترق الشهداء، الواقع تحت سيطرة تلك القوات، بواسطة الرشاشات الثقيلة وقذائف الـدبابات                طريق الك 
 :ثم شرعت الجرافات العسكرية اإلسرائيلية بأعمال هدم وتجريف استهدفت

وهو المصنع الوحيد في    .  وإخوانه مصنع شركة الغصين إلنتاج الغازات الصناعية، وتعود ملكيته إلى يحيى محمد محمود الغصين             -1
 متر  6500تبلغ مساحة المصنع    . محافظات غزة الذي ينتج غاز األكسجين، ويعتبر المصدر الوحيد الذي يزود المستشفيات الفلسطينية            

المصـنع  أتت عملية التجريف عن تدمير      .   أسطوانة 200يبلغ متوسط إنتاجه في اليوم الواحد       . مربع، مقام عليها معرش من الصفيح     
بشكل كلي، حيث تم هدم وتجريف الجزء الشرقي من المصنع، في حين أتت النار التي اشتعلت فيه جراء إصابته بقذيفة دبابة حارقة                      

 .على الجزء الغربي منه

 متر غرب مصـنع     20ويقع على بعد    .  سمير عمر فهمي كردية وإخوانه     ستيرادمصنع شركة كردية لألخشاب، وتعود ملكيته اال       -2
يختص المصنع بالصـناعات الخشـبية والمـواد التكميليـة          .  متر مربع، مغطى بمعرش من الصفيح      2500تبلغ مساحته   . نالغصي

أسفرت عملية التجريف عن هدم السور الخارجي وتدمير بوابتين وإلحاق أضرار في بعض المواد واألدوات الموجودة في                 .  للنجارين
 .2001 سابقة سيما خالل شهر إبريل يذكر أن المصنع تعرض لعدة اعتداءات. المصنع

 دبابـات اسـرائيلية، ترافقهـا جرافتـان         8، توغلـت نحـو      24/5/2002 من فجر يوم الجمعة الموافق       1:00عند حوالي الساعة    
وسـلكت تلـك    .  عسسكريتان، لمسافة قرابة كيلومتر واحد عن السياج الحدودي شرق مدينة غزة، داخل حي الزيتون جنوب المدينة               

 متر تجاه الغرب، علـى بعـد        370الواصل بين معبر المنطار ومفترق الشهداء، نحو        ) الكرامة(ثناء توغلها قادمة من طريق      القوة أ 
 . متر من شارع صالح الدين العام200قرابة 

ا طـابع   رافق عملية التوغل إطالق نار عشوائي كثيف بمختلف أنواع األسلحة، وفور وصول تلك القوة إلى المنطقة التي يغلب عليه                  
وطالـت  . المنطقة الصناعية، شرعت الجرافتين بأعمال تجريف استهدفت بشكل خاص تدمير ورشة أحمد عاشـور لتصـنيع اآلالت      

وعند الساعة  . عمليات التجريف مصنع شركة متين لتصنيع اسطوانات وفروش الغاز، المالصقة للورشة المذكورة من الجهة الجنوبية              
د عاشور المذكورة، بعد أن قامت بزراعة عدد من العبوات الناسفة في أرجـاء الورشـة وتحـت                   نسفت تلك القوة ورشة أحم     3:15

في تلك اللحظة دوى انفجار هائل سمع في أرجاء مختلفة من محافظات غزة، وقد أدى ذلك إلى إلحـاق أضـرار                     . الماكنات الرئيسة 
 7  منازل سكنية قريبـة، والـى اصـابة    4 أضرار في  منشآت صناعية وتجارية أخرى تقع في محيط الورشة، والحاق    9كبيرة في   

 فجراً من المنطقة، قامـت بتجريـف        3:30وقبيل انسحاب تلك القوة عند الساعة       . أشخاص بجراح ورضوض وحالة صدمة عصبية     
ـ       . قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون والخضروات، تعود ملكيتها إلى عالء نظمي دلول            د وتمكنت سيارات الـدفاع المـدني، بع

 . انسحاب تلك القوة، من الوصول إلى المكان وإخماد الحرائق التي نشبت جراء ذلك
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 متـر مربـع،     44وهي ورشة مقامة على مسـاحة       . ورشة أحمد عاشور لتصنيع اآلالت، لصاحبها، أحمد إبراهيم محمد عاشور          -1
لخاصة بقـص الرخـام، حيـث تـزود      ماكنة مختلفة، والورشة متخصصة في صناعة المعدات ا 12مسقوفة بالصفيح، تحتوي على     

وقد أدى االعتداء إلـى     . ويعمل في الورشة أربعة عمال    . محافظات الضفة الغربية بهذه المنتجات فيما تصدر بعض منها إلى الخارج          
 . تدمير الورشة بالكامل

، هيم اشـتيوي  مصنع شركة متين لتصنيع اسطوانات وفروش الغاز، وتعود ملكيته إلى األخوين ياسين ويـونس موسـى إبـرا                  -2
 متر مربع، وهي مقسمة إلى ثالثة أقسام، متخصصة في صناعة أنابيب الغاز واألدوات المتعلقة بالغاز المنزلي،                 1500مساحته قرابة   

لحق في المصنع أضرار كبيرة جراء عملية التجريف ونسف الورشة المالصقة له، حيث طالـت األضـرار،                 .  عامالً 20يعمل فيه   
، وتدمير معرش المصنع الصفيحي، وتدمير فرن معالجة حرارية، وتدمير غرفة خاصة بجلي المعادن، وإتالف            تدمير جزء من السور   

 .شبكة الكهرباء، والهواء، إلى جانب إلحاق أضرار في عدد من المنتجات واآلالت األخرى

سكب المعادن تقـوم بتصـنيع      وهي مسكبة متخصصة ل   . مسكبة الزرد للمعادن، تعود ملكيتها إلى إسماعيل مصطفي محمد الزرد          -3
لحقـت بهـا    .  متر مربع، مسقوفة بالصفيح، يعمل بها اثنان من العمال         300المناهل وطلمبات المياه وقطع غيار السيارات، مساحتها        

تصدع السور الخارجي، وإتالف معرش الورشة، وأضرار في شبكة الكهرباء، وأضرار في فرن السكب،              : أضرار جزئية تمثلت في   
 . إلى أضرار جزئية أخرى في بعض المنتجاتباإلضافة

 متر مربع، مسقوفة بالصـفيح،      300، مساحتها   ورشة أبو شهال لطالء المعادن، تعود ملكيتها إلى خضر محمود توفيق أبو شهال             -4
تصدع في الجدران، وإتالف المعرش، وشـبكة الكهربـاء، وتعطـل فـي     : لحقت بها أضرار جزئية تمثلت في   .  عمال 3ويعمل بها   

 .حواض وماكنات الطالء، وإتالف كميات كبيرة من المواد الخامأ

 متر مربـع، مقـام عليهـا        500مساحتها  . ورشة األسود لسمكرة ودهان السيارات، تعود ملكيتها إلى أسعد محمد أسعد األسود            -5
 جزئية تمثلـت     متر مربع، وهي ورشة متخصصة في سمكرة ودهان السيارات، لحقت بها أضرار            200معرش من الصفيح مساحته     

تدمير الجزء الشرقي من الورشة وانهيار المعرش وتصدع في الجدران األخرى، وإتالف شبكة الكهرباء، وبعـض المعـدات،                  : في
، تعود ملكيتها إلى رياض السـرحي،       1986 راكب، األولي موديل     7وإلحاق أضرار في سيارتين تحت التصليح من نوع مرسيدس          

 كيتها إلى عاطف أسعد األسود  تعود مل1983والثانية موديل 

وهي عبارة عن عمارة من الباطون مكونـة        . منجرة السرحي لألثاث المنزلي، تعود ملكيتها إلى األخوين محسن وأيمن السرحي           -6
المنجرة متخصصة في صناعة األثاث المنزلي      .  متر مربع  600  طبقات، تشكل كل منها مرحلة من مراحل اإلنتاج، مساحتها            3من  

تصـدع  :  أمتار شماالً، تعرضت إلى أضرار جزئية كبيرة تمثلت في         10 الخشبي، وتقع مقابل ورشة أحمد عاشور على بعد          والمكتبي
في جدران العمارة، إتالف األبواب الحديدية، تحطم النوافذ، إتالف عدد من الماكنات واألدوات، وأضرار في شبكة الكهرباء، وإلحاق                  

 .أضرار في المنتجات

مقام علـى مسـاحة     . ، تعود ملكيته إلى خميس جاسر عبد اهللا حسب اهللا         )الفيبر جالس (صناعة األليف الزجاجية    مصنع السالم ل   -7
 متر مربع، مغطى بمعرش من الصفيح، متخصص بصناعة األلعاب الخاصة باألطفال في المنتزهـات والمالهـي وريـاض                   450

إتالف المعرش، وتصـدع فـي الجـدران،        : ار جزئية تمثلت في   لحقت فيه أضر  .  عمال 8األطفال من مادة الفيبر جالس، يعمل فيه        
، إلى حريق كبير جراء سقوط قنبلـة مضـيئة          14/11/2000يذكر أن المصنع المكور تعرض بتاريخ       . أتالف شبكة الكهرباء والماء   

 المواد المستخدمة فيـه     ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المصنع، خصوصاً وأن         . عليه، أطلقتها قوات االحتالل في سماء المنطقة      
 .شديدة االشتعال

 متر مربع، مغطاة بمعرش من الصفيح، متخصصـة         300 مساحتها   .ورشة حسب اهللا للدهان، وتعود ملكيتها إلى نعنع حسب اهللا          -8
 .تصدع الجدران، وأضرار في المعرش، وإتالف شبكة الكهرباء: لحقت بها أضرار جزئية تمثلت في, بأعمال الدهان
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 متـر   1000المجمع مقام على مساحة     .  محمد محمد إبراهيم الشريف    ستيرادناعات الفلسطينية لصناعة البويات، يعود اال      مجمع الص  -9
: لحقت به أضرار جزئية تمثلت فـي      . مربع، مغطى بمعرش من الصفيح، وهو عبارة عن مخزن للبويات، يعمل به اثنان من العمال              

 .  وتحطم عدد من النوافذأضرار في المعرش، وأضرار في شبكة الكهرباء،

وهي عبارة عن   .  محالت السرحي لألخشاب، تعود ملكيتها الى األخوين خالد وحسن يوسف عبد القادر السرحي             ولحقت أضرار في  
تصـدع  : لحقت بها أضرار جزئية تمثلت في     .  متر مربع، تستخدم كمخزن لتجارة األخشاب      650عمارة مكونة من طبقتين، مساحتها      

كما لحقت أضـرار جزئيـة      . لجدران، تحطم األبواب الحديدية، وإتالف عدد من النوافذ، وأضرار في شبكة الكهرباء           وانهيار بعض ا  
 . بأربعة منازل سكنية جراء نسف الورشة المذكورة

 

ـ   ، جرفت قوات االحتالل مصنعاً تابعاً       17/6/2002 من صباح يوم االثنين الموافق       9:00عند حوالي الساعة     ناعة لشركة كردية للص
أدت . والتجارة، متخصص في صناعة األخشاب والمواد التكميلية للنجارين، تعود ملكيته إلى سمير عمر فهمي كرديـة واخوانـه                 

 متر مربع ومغطى بمعرش من الصفيح،       2500 هدم وتدمير الجزء الشرقي من المصنع المقام على مساحة           ستيرادعملية التجريف اال  
عرضه للضر في المرة األولى، علماً بأنه تعرض العتداءات متكررة من قبل قوات االحتالل خـالل                 عامالً قبل ت   70وكان يعمل فيه    

مصنع شركة الغصين إلنتـاج الغـازات،       كما قامت تلك القوات بأعمال تجريف وتسوية في         . 19/5/2002االنتفاضة آخرها بتاريخ    
 .الذي جرفته في نفس التاريخ المذكور

 

، قصفت قوات االحتالل بواسطة أربعة صـواريخ، أطلقتهـا          19/6/2002 مساء يوم األربعاء الموافق       من 9:30عند حوالي الساعة    
علـي  : تعود ملكية كل منهما إلى    . ، تقع كلتاهما في شارع جالل، وسط مدينة خانيونس        ورشتين لخراطة المعادن  طائرات مروحية،   

 األرضي من عمارة سكنية مكونة من طابقين، تعود ملكيتهـا  ، وتشغالن الطابقرمضان الحاج عبد، وعبد الرحمن يحيى أبو شـمال  
 .ألحق القصف أضراراً بالغة في الورشتين، وعدد من المنازل السكنية. إلى خالد األغا

محالً لبيع قطـع     من مساء اليوم نفسه، بواسطة صاروخين أطلقا من طائرتين مروحيتين،            9:40وقصفت قوات االحتالل عند الساعة      
، يشغل الطابق األرضي لعمارة المذكور المكونة من ثالث طبقات، وتقـع            سعيد محمد أسعد ياسين   ، تعود ملكيته إلى     يكغيار هيدرول 

أدى القصف إلى تدمير كامل لمحتويات المحل، وسيارتين مدنيتين، وتحطم زجاج الواجهة الشمالية             . في شارع صفد في حي الزيتون     
 وإلحاق أضرار في خمس عمارات سكنية تقع في المنطقة، إلى جانب إصابة أربعة مـدنيين                لمدرسة صفد االبتدائية، المقابلة للمحل،    

 .بجراح وصدمات عصبية
ورشـة حـدادة،    من مساء اليوم ذاته، بواسطة ثالثة صواريخ أطلقتها الطائرات المروحية 9:45كما قصفت تلك القوات عند الساعة     

 تدمير الورشة بالكامـل، وتـدمير       ستيرادأدى القصف اال  . لهوجة، وسط مخيم جباليا   ، وتقع في شارع ا    تعود ملكيتها إلى وائل النجار    
، وتشغل كل مـن الورشـتين    تصليح األدوات الكهربائية   مشعل أبو داير، وهي متخصصة في        ستيرادالورشة المالصقة لها وتعود اال    

 منـازل سـكنية     10لى إحداث أضرار في حـوالي       وأدى القصف إ  . المذكورتين محلين تجاريين تعود ملكيتهما الى أحمد سالم زقول        
 أصيبوا بجـراح    6 إصابات في صفوف المدنيين الذين تواجدا في محيط المنطقة، منهم            9وأوقع  . مجاورة، ومحلين تجاريين آخرين   
 .  وثالثة أصيبوا بصدمات عصبية
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 مالحق التقرير
 

)1(ملحق رقم   
 44تج المحلي وإجمالي الناتج القوميجدول يوضح مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي النا

 1998 إلى العام 1992خالل الفترة الممتدة من العام 

 السنــة
 

إجمالي الناتج المحلي 
 الحقيقي

 )مليون دوالر أمريكي(

إجمالي الناتج القومي 
 الحقيقي

 )مليون دوالر أمريكي(

مساهمة قطاع 
الصناعة في إجمالي 

 الناتج المحلي
 )مليون دوالر أمريكي(

نسبة مساهمة قطاع 
الصناعة في الناتج 

 المحلي

1992 3728.55 5003.68 276.95 7.4%  
1993 3196.55 3892.25 271.38 8.4%  
1994 3551.9 3996.65 264.24 8.2%  
1995 3574.85 4235 393.23 11%  
1996 3893.17 4509 373.74 9.6%  
1997 3950 4600 383.15 9.7%  
1998 4050 4830 607.5 15%  

 
 

)2(ملحق رقم   
 45جدول يوضح مساهمة قطاع الصناعة في استيعاب األيدي الفلسطينية العاملة

 1999 إلى عام 1994خالل الفترة من عام 
 نوع الصناعة

 
 السنـــة

التعدين واستغالل 
 المحاجر

 الصناعة التحويلية
إمدادات الكهرباء 
 والغاز والمياه

مجموع األيدي 
 العاملة

1994 1112 46548 2872 50532 
1995 1545 45125 2589 49259 
1996 1729 47897 2628 52254 
1997 1629 63030 1454 66113 
1998 1445 61564 2090 65099 
1999 1563 69367 1730 72660 

 
)3(ملحق رقم   

 جدول يوضح تطور االستثمار في بعض الصناعات التحويلية 
 46 بالمليون دوالر أمريكي أمريكي1998حتى عام 1994خالل الفترة بين عام 

                                                 
 . المعلومات الواردة في الجدول مستقاة من وزارة الصناعة الفلسطينية 44
 )1998، 97، 96، 95، 94(دائرة اإلحصاء المرآزية، المسح الصناعي، سنوات   45

 .ة الصناعة المعلومات الواردة في الجدول مستقاة من وزار 46
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 السنـــــة

 نوع الصنـاعة
1994 1995 1996 1997 1998 

 1.6 3.3 4.6 4.4 2.4 صناعة التعدين والمحاجر

صناعة المنتجات الغذائية 
 والمشروبات

6.3 3.2 2 4.8 2.8 

 0 0.09 0 0.08 0.03 صناعة منتجات التبغ

 0.9 0.2 0.8 0.8 2.8 صناعة المنسوجات

 1.8 6.6 3.4 3.7 3.5 صناعة المالبس

 1.6 1.8 0.7 2 0.9 صناعة الجلود والحقائب

 1.9 0.5 0.3 0.3 0.8 صناعة الخشب ومنتجاته

 1.9 3.6 1.7 2.6 4.2 صناعة الورق ومنتجاته

 1.3 0.6 1.9 0.1 0.3 الطبع والنشر

صناعة المواد والمنتجات 
 الكيميائية

1.3 2.3 1.2 2.3 0.7 

 2.2 1.2 0.5 0.7 2.7 صناعة منتجات المطاط

 5.6 9.8 9.9 7.6 2.4 صناعة المنتجات الالفلزية

 0.06 0.1 0.05 0.08 0.2 صناعة اآلالت الكهربائية

 0.03 0.14 0.04 0.05 0.2 صناعة األجهزة الطبية

صناعة المركبات والمركبات 
 المقطورة

0.5 0.005 0.01 0.3 0.018 

 0.8 2.7 1.3 1.3 2  األثاث ومنتجات أخرىصناعة

 0 0 0.6 0.4 0.6 إعادة تصنيع المخلفات

 0.2 2.9 4.9 1.6 3.3 صناعة منتجات المعادن
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 )4(ملحق رقم 

 47 1996 حتى 1994جدول يوضح االستثمارات الخارجية في الصناعات المختلفة خالل الفترة من 
 عدد العمال لمال المستثمر بالدوالررأس ا عدد المشروعات نوع الصناعة

 210 1,260,000 9 صناعات بالستيكية

 205 1,458,300 6 صناعات غذائية

 85 6,700,000 4 خدمات طبية

 190 7,450,000 3 )بالط، مزايكو، سيراميك(صناعات بناء 

 40 220,000 2 صناعات ورقية

 60 260,000 3 صناعات خشبية

 116 1,295,000 6 صناعات زراعية

 )مباني سكنية(صناعات البناء 
 محافظات غزة

115 65,900.000 3664 

 40 175,000 1 خدمات مراكز تعليمية

 160 1,140,000 8 صناعات كيماوية

 825 3.650,000 24 صناعات معدنية

 210 3,000,000 6  سياحيةتصناعا

 - 350,000 2 خدمات مالية

 20 125,000 1 صناعات جلدية

 144 1,070.000 7 ت كهربائيةصناعا

 6009 94,293,300 199 المجمــوع
 
 

)5(ملحق رقم   
للمشاريع المصادق عليها والمؤهلة للحصول على إعفاءات ) المحلي  واألجنبي(جدول يوضح نوع وحجم رأس المال المستثمر

 48 بالدوالر1998 و1997حسب قانون تشجيع االستثمار خالل العامين 
 السنــــة

 نوع المستثمر
1997 1998 

 123,990,280 129,123,048 مستـثمر محلي

 37,077,750 61,185,784 مستـثمر أجنبي

 161,068,030 190,308,832 المجمـوع

                                                 
 .1997 مناخ االستثمار في فلسطين، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار بكدار، آانون ثاني  47
 .1999 نيسان 30 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية،  48



)6(ملحق رقم   
 ، 49جدول يوضح النسب المئوية النخفاض اإلنتاج، وانخفاض مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي

 10/6/2002 إلى 28/9/2000خالل الفترة من 

)7(ملحق رقم   

                                                 
 .، مصدر سابق2002 يونيو 10 تقرير خسائر الصناعة، وزارة الصناعة،  49

 القطاعات الصناعية
نسبة المساهمة في 
 الناتج الصناعي

 ضنسبة انخفا
 -28/9اإلنتاج 

12/12/2000 

نسبة انخفاض 
المساهمة في 

الناتج الصناعي 
28/9-

12/12/2000 

 ضنسبة انخفا
 اإلنتاج

13/12/2000-
15/7/2001 

نسبة انخفاض 
المساهمة في 
 الناتج الصناعي

13/12/2000-
31/3/2002 

 ضنسبة انخفا
 اإلنتاج

16/7/2001-
31/3/2002 

نسبة انخفاض 
المساهمة في 
 الناتج الصناعي

16/7/2001-
31/3/2002 

نسبة انخفاض 
 اإلنتناج

29/3/2- 
10/6/2002 

نسبة 
في
الص
29

10/6

 الحجر والرخام
 والصناعات اإلنتاجية

31.6 90 28.44 70 22.12 87.5 27.65 98 97

08 94 5.07 25 4.06 20 12.18 60 20.3 الصناعات الغذائية

86 92 8.11 68.75 6.49 55 10.03 85 11.8 صناعة المالبس والنسيج

1 97 4.75 50 3.8 40 7.6 80 9.5 صناعة األثاث واألخشاب

الصناعات الميكانيكية 
 والهندسية

9.0 60 5.4 60 5.4 75 6.75 75 5

5 90 4.87 75 3.9 60 5.85 90 6.5 صناعة األحذية والجلود

7 95 2.81 62.5 2.25 50 3.15 70 405 الصناعات البالستيكية

8 94 2.25 62.5 1.8 50 2.7 75 3.6 الصناعات الورقية

4 92 0.80 25 0.64 20 2.08 65 3.2الصناعات الكيماوية واألدوية

31. -  %63.06 -  %50.46 -  %77.46 -  %100 المجموع
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 30/6/2002 حتى 28/9/2000المنشآت الصناعية التي تعرضت العتداءات قوات االحتالل في محافظات غزة خالل الفترة من 

 تاريخ الضـرر يـن/المــالك اسـم المنشـأة الرقم
حجـم 
 الضــرر

 مالحظــات المحافظـة
تقدير قيمة الضـرر 

 لـدوالربا
 )وزارة الصناعـة(

شركة محمد رمضان العشي وأوالده .1
 لصهر جميع أنواع المعادن

محمد رمضان هاشم العشي 
 وأوالده

29/9-
8/10/2000 

 852,000 قصف وتجريف على مراحل غزة كلي

عامر ياسر مصباح مشتهى  مصنع شركة مشتهى للبالستيك.2
 واخوانه

10/10/2000- 
25/1/2001 

 42,350 بالرشاشات والقذائفقصف  غزة جزئي

 معمل زهير ملكة للطوب.3
زهير يوسف قدوره ملكة 

 وشركائه

23/10-
18/11/2000 

 13,935 تجريف على مراحل غزة كلي

 مصنع شركة فارس األشرم للبالط.4
فارس اسماعيل ابراهيم األشرم 

 واخوانه

23/10-
30/11/2000 

 غزة جزئي
أعيرة نارية وقذائف  
 وتجريف على مراحل

 غير مسجل

 شعبان فرج شعبان السودة مصنع شركة الصناعات الكهربائية.5
31/10/2000-

29/3/2001 
 غزة جزئي

أعيرة نارية وقذائف  
 وتجريف على مراحل

157,370 

-15/11 مازن محمود طالب حرز معمل حرز للطوب.6
30/11/2000 

 50,220 تجريف على مراحل غزة كلي

 اد حامد كشكومصباح حم معمل مصباح كشكو للطوب.7
18/11-

27/11/2000 
 43,197 تجريف على مراحل غزة كلي

 معمل محمود ملكة للطوب.8
محمود يوسف قدوره ملكة 

 وشركائه

18/11-
27/11/2000 

 50,590 تجريف على مراحل غزة كلي

 مصنع شركة ميتالكو للتجارة والصناعة.9
 )تصنيع ألمنيوم(

عامر فؤاد محمد الجعفراوي 
ا أنيس الريسعط) محمد لبيب(و

 395,683 استيالء وتجريف بالكامل دير البلح كلي 20/11/2000
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10
 مسكبة فروانة لألدوات الصحية

 )مسكبة نحاس لألدوات الصحية(
 56,107 تجريف غزة جزئي 18/1/2001 سمير سعيد خليل فروانة

 47,081 تجريف غزة جزئي 18/1/2001 حمدي أحمد سالم الغفير مصنع حمدي الغفير11

12

مصنع شركة البيان للتجارة والصناعة 
 والمقاوالت

 )صناعات معدنية(

 فؤاد إبراهيم نمر السمنة
28/10/2000-

15/2/2002 
 884,400 تجريف على مراحل غزة كلي

 2,000 قصف بالقذائف دير البلح جزئي 5/1/2001 سالمة سليمان حسن أبو سمرة معمل أبو سمرة للطوب13

14
 مصنع جبس

 )تحت اإلنشاء(
 204,024 تجريف غزة كلي 27/1/2001  أحمد سالم أبو دالل لمسا

 مصنع شركة الصفدي للباطون الجاهز15
ياسر جمعة يوسف الصفدي 

 ووالده جمعة الصفدي

30/1-
5/2/2001 

 غزة كلي
تجريف على مراحل وقصف 

 بالقذائف
996,590 

16
 مصنع شركة الخزندار

 )بالستيك للتمديدات الكهربائية(
 110,000 تجريف غزة جزئي 3/2/2001 زنداروسيم عثمان الخ

17

مصنع شركة الخضري للهندسة 
 والمقاوالت

 )مصنع مناهل وبالط(

 44,750 تجريف غزة جزئي 3/2/2001 أسامة حسن شحاتة الخضري

 مصنع شركة أبو عودة والعماوي18
 

 أيهم عبد العزيز العماوي
 وعماد محمد أبو عودة

 58,220 تجريف غزة كلي 11-13/3/2001

 440,750 تجريف على مراحل غزة كلي 14/3/2001-11 عبد الناصر فضل أحمد حسين مصنع باطون أبناء الحاج فضل19

 غير مسجل تجريف على مراحل غزة جزئي -11/3صبحي عبد اللطيف محمد أبو  مصنع شركة أبو عودة إخوان20
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 2/4/2001 عودة و محمد فضل حسين )باطون جاهز(

 10,540 انفجار عبوة ناسفة غزة كلي 30/4/2001 عفاف أبو خالد ورشة ألعمال الرخام21

22

مصنع شركة حنفي ورفاعي للتجارة 
 والصناعة

 )مخرطة معادن(

 أدهم عبد العزيز 
و سعدي ابراهيم عبد الرحمن 

 العشي

 21,204 قصف بالطائرات شمال غزة كلي 21/5/2001

 26,650 قصف بالطائرات شمال غزة جزئي 21/5/2001 خميس أحمد محمود الدريملي مصنع الدريملي للرخام23

 مصنع الكابالت الفلسطينية24

 سميح عمر زكي الحداد 
 وناصر عثمان ياسين 

 وشركاهما

29/7-
7/9/2001 

 غزة كلي

قصف بالقذائف والرشاشات 
وتجريف على مراحل ونسف 

 بالكامل

1,485,402 

 3,390 قصف بالرشاشات رفح جزئي 26/8/2001  مصطفى النجار محمد يحيى المجمع الصناعي الحديث25
 غير مسجل قصف بالقذائف دير البلح جزئي 23/9/2001 عوني فهمي حسن بارود مصنع األقصى للعصير والسكاكر26

 الورشة الفنية للخراطة العامة27
 سمير ابراهيم الصباغ 
 ومازن حسن الحلو

4/11/2001، 
4/2/2002 

 شمال غزة كلي
قصف بالطائرات وصواريخ 

 )مرتين(رض أرض أ
5,400 

 رياض محمد حسن مسعود منجرة القصور الذهبية28
4/11/2001، 

12/3/2002 
 شمال غزة كلي

 قصف بالطائرات
 ونسف بالمتفجرات

21,950 

 حسن نعمان حسن بصل ورشة بصل لطالء المعادن29
4/11/2001، 

4/2/2002 
 شمال غزة كلي

قصف بالطائرات وصواريخ 
 )مرتان( أرض -أرض

83,168 

 نعيم ذيب طه أبو فول مسكبة نعيم أبو فول30

4/11/2001، 
4/2/2002، 

12/3/2002 

 شمال غزة كلي
قصف بالطائرات وصواريخ 

 )ثالث مرات(أرض أرض 
103,450 

 2,589,901 )مرتين (قصف بالطائرات شمال غزة كلي ،4/11/2001سامي سلمان عبد القادر دادر مصنع شركة دادر للقماش ولوازم 31
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 4/2/2002 واخوانه الخياطة

 أشرف مصطفى محمد الشوا منجرة الشوا32
4/11/2001، 

4/2/2002 
 196,328 )مرتين(قصف بالطائرات  شمال غزة جزئي

حسن منسي حسن الترتوري  معمل الترتوري للطوب33
 وشركاه

 2,000 قصف بالرشاشات والقذائف خانيونس جزئي 20/11/2001

 ،24/11/2001 بد اهللا الطواشيأحمد سعيد ع معمل الطواشي للطوب 34
18/6/2002 

 21,558 تجريف على مراحل دير البلح كلي

 ياسين نمر ياسين المدهون ورشة المدهون للصناعات المعدنية35
10/2/2002، 
11/3/2002 

 شمال غزة كلي
 قصف بالطائرات،
 نسف بالمتفجرات

124,200 

 لجهاد محارب صالح أبو حب ورشة الصخر للصناعة والخراطة36
10/2/2002، 
11/3/2002 

 شمال غزة كلي
 قصف بالطائرات،
 وصدم بالدبابة

2,000 

 عماد محارب صالح أبو حبل منجرة أبو حبل37
10/2/2002، 
11/3/2002 

 شمال غزة جزئي
 قصف بالطائرات،
 وصدم بالدبابة

2،000 

 خانيونس جزئي 19/2/2002 - شركة المطاحن الفلسطينية38

 قصف بالرشاشات،
 يجة التفتيشوإتالف نت

 عدة اعتداءات

85.800 

39

مصنع فيصل بارود وأوالده للتجارة 
 والصناعة

 )مصنع شبسي ومواد غذائية(
قصف بالرشاشات والقذائف  خانيونس كلي 22/2/2002 فيصل فهمي حسن بارود وأوالده

 المدفعية
4,100 

40
 مصنع شركة المنهل للتجارة والمقاوالت

 )مصنع أكسجين(
 193,000 تجريف وتخريب واستيالء خانيونس جزئي 0/2/2002 حدادسالم محمد عبد ال
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 48,000 قصف بالطائرات غزة جزئي 11/3/2002 محسن سالم محمود عاشور الورشة الفنية للتبريد وتكييف الهواء41

 غزة جزئي 11/3/2002 زياد حربي جميل الضاني منجرة الضاني42

إتالف آالت جراء تماس 
 كهربائي أثناء قصف ورشو

 عاشور

 غير مسجل

 159,170 نسف بالمتفجرات شمال غزة كلي 11/3/2002 نبيل محمود محمد تنيرة ورشة تنيرة للخراطة43

 أحمد يوسف أحمد حسين مصنع فرج اهللا لأللمنيوم44
 )فرج اهللا(

 43,900 نسف كلي بالمتفجرات شمال غزة كلي 11/3/2002

45
 مصنع البشيتي لأللمنيوم والنحاس

 )مسكبة(
 399,000 قصف بالطائرات خانيونس كلي 12/3/2002  اجميعان خليل البشيتيمنير

46
مصنع شركة الغصين إلنتاج الغازات 

 الصناعية
يحيى محمد محمود الغصين 

 واخوانه
9/11/2001- 

17/6/2002 
 قصف بالرشاشات والقذائف غزة كلي

 وتجريف على مراحل
3,325,988 

47
 مصنع شركة كردية للصناعة والتجارة

 )صنع أخشابم(
 -13/4/2001 سمير عمر فهمي كردية واخوانه

17/6/2002 
 تجريف على مراحل غزة جزئي

503,300 
 )قبل التجريف األخير(

قصف بالرشاشات وقذائف  خانيونس جزئي 28/4/2002 يوسف حسن حسين المقادمة مصنع أسكمو العريس48
 المدفعية

12,000 

 6,050 تجريف رفح جزئي 7/5/2002 معةصالح الدين محمود ج مصنع جمعة للمزايكو49

عبد الفتاح اسماعيل أحمد  مصنع أسكمو الربيع50
 الكفراوي

قصف بالرشاشات والقذائف  رفح جزئي 9/5/2002
 المدفعية

3,485 

 28,738 قصف بالرشاشات وتجريف دير البلح كلي 10/5/2002 أحمد عودة عريف أبو منيفي معمل أبو عريف للطوب51
 غير مسجل تجريف على مراحل غزة جزئي 21/5/2002 أنور محمود عبدو أبو كميل م للطوبمعمل أبو هشا52
 141,138 تجريف غزة كلي 24/5/2002 أحمد إبراهيم محمود عاشور ورشة أحمد عاشور لتصنيع اآلالت53
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 ونسف كلي بالمتفجرات )تصنيع منشار رخام(

54
 مصنع شركة متين

 لتصنيع اسطوانات الغاز
ن ويونس موسى األخوين ياسي

 ابراهيم اشتيوي
 تجريف غزة جزئي 24/5/2002

 ونسف الورشة المجاورة
23,700 

 2.130 نسف الورشة المجاورة غزة جزئي 24/5/2002 إسماعيل مصطفى محمد الزرد مسكبة الزرد للمعادن55
 غير مسجل  المجاورةنسف الورشة غزة جزئي 24/5/2002 خضر محمد توفيق أبو شهلة ورشة أبو شهلة لطالء المعادن56
 غير مسجل نسف الورشة المجاورة غزة جزئي 24/5/2002 أسعد محمد أسعد األسود ورشة األسود لسمكرة ودهان السيارات57
 غير مسجل نسف الورشة المجاورة غزة جزئي 24/5/2002 األخوين محسن وأيمن السرحي منجرة السرحي لألثاث المنزلي58

 ،14/11/2000 ميس جاسر عبد اهللا حسب اهللاخ مصنع السالم للفيبر جالس59
24/5/2002 

 نسف الورشة المجاورة غزة جزئي
 وسقوط قنبلة مضيئة

13.130 

60
 )ديلوكس(مجمع الصناعات الفلسطينية 

 )مصنع بويات(
 غير مسجل نسف الورشة المجاورة غزة جزئي 24/5/2002 محمد محمد ابراهيم الشريف

 غير مسجلة بعد قصف بالطائرات خانيونس كلي 19/6/2002 بدعلي رمضان الحاج ع مخرطة معادن61
 غير مسجلة بعد قصف بالطائرات خانيونس كلي 19/6/2002 عبد الرحمن يحيى أبو شمالة مخرطة معادن62
 غير مسجلة بعد قصف بالطائرات غزة كلي 19/6/2002 سعيد محمد أسعد ياسين محل قطع غيار هيدروليك63
 غير مسجلة بعد قصف بالطائرات شمال غزة كلي 19/6/2002 اروائل النج ورشة حدادة64
 5,250 قصف بالرشاشات غزة جزئي اعتداءات متكررة جالل الدين محمد الضفدع مصنع فخار65
 3,776 قصف بالرشاشات خانيونس جزئي اعتداءات متكررة سفيان عايش زايد القدرة مصنع بغداد لفرز وتعبئة التمور66
 2,000 قصف بالرشاشات رفح جزئي اعتداءات متكررة علي حجازي موسى حجازي معمل حجازي للطوب67
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 خاتمة التقرير
أبرز التقرير من خالل ما استعرضه من حقائق، االستهداف واسع النطاق الذي تعرض له قطاع الصناعة الفلسطيني، على أيدي 

، وأخذ استهداف هذا القطاع أشكاالً 28/9/2000ت في قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، خالل انتفاضة األقصى التي اندلع
 .مختلفة كان أبرزها التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والموجودات االقتصادية

ويرى المركز في هذا االستهداف استمراراً لسياسة قديمة مارستها تلك القوات على مدى سنوات احتاللها لألراضي الفلسـطينية،               
، هدفت من خاللها إلى ضرب أي محاولة حقيقية لقيام صناعة فلسطينية تستند إلى أسس قوية فـي                  1967في حزيران من العام     

 .األراضي الفلسطينية المحتلة
لم يكن قطاع الصناعة هو القطاع الوحيد المستهدف تاريخياً، بل كان قطاع الزراعة أيضاً، حيث يشكل هذان القطاعان األسـاس                    

 .لسطيني مستقلالضروري لقيام اقتصاد وطني ف
وبالنظر إلى تمسك تلك القوات باحتاللها لألراضي الفلسطينية ورفضها االنصياع إلى إرادة المجتمع الدولي، التي عبرت عنهـا                  

 .مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن الدولي
 الفلسطينيين لتطوير اقتصادهم، خطوة على طريق انتزاع حقـوقهم          وتعتبر عملية ضرب البنية التحتية وإفشال محاوالت السكان       

الوطنية المشروعة، السيما حقهم في االستقالل وإقامة دولتهم المستقلة، األمر الذي يبقى خارج دائرة اإلمكانية الواقعية، في ظل                  
 .غياب اقتصاد قوي ومستقل، يضمن الحياة لهذه الدولة

دمير وإلحاق، أبقت على االقتصاد الفلسطيني في األراضي المحتلة، ضعيفاً وتابعاً يقوم بـدور              عليه مارست تلك القوات سياسة ت     
 .الخادم لالقتصاد اإلسرائيلي

وبالنظر إلى تسارع التطورات االقتصادية، التي شهدتها األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصـة بعـد قـدوم السـلطة الوطنيـة                    
قها قطاع الصناعة الفلسطيني، وبمجرد اندالع انتفاضة األقصى الحاليـة، وجـدت سـلطات              الفلسطينية، والنجاحات التي بدأ يحق    

االحتالل فرصتها، في االنقضاض على هذا االقتصاد، وعلى قطاعاته الرئيسة، فكانت حملة التدمير بال هوادة إلعادة هذا القطاع                  
 .إلى نقطة الصفر

رائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي وترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، فإن            إزاء استمرار قوات االحتالل في ارتكابها لتلك الج       
المجتمع الدولي يجب أن يوفي بالتزاماته تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدوليـة الالزمـة ومالحقـة                   

رة حقيقية تجاه الشعب الفلسطيني ومكافأة للمجـرم        مجرمي الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم للعدالة ألن عدم القيام بذلك يعني مؤام          
 .لالستمرار في ارتكاب جرائمه

كما أن المجتمع الدولي يجب أن يولي اهتماماً خاصاً، تجاه إجبار قوات االحتالل اإلسرائيلي، على تحمل مسئولياتها القانونيـة،                   
 .تجاه الجرائم التي تقوم بارتكابها، وتعويض المتضررين عن أضرارهم
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ويعمل .  وتتخذ من مخيم جباليا في قطاع غزة مقراً لها1999مؤسسة فلسطينية غير حكومية تأسست في العام 
المركز على ضمان تمتع الشعب الفلسطيني  بحقوقه المشروعة والسيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته 

ويسعى إلحترام المعايير المقبولة دولياً . اع حقوق اإلنسان في فلسطينالمستقلة، كما ويعني المركز بمراقبة أوض
 .لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتوطيد مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء

ويعمل المركز بتركيز خاص في عمله على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إدراكاً منه بأن حقوق 
دة وال تقبل التجزئة، ومن حقيقة أن مجموعة الحقوق تلك تعرضت وال زالت لإلنتهاكات مما اإلنسان وحدة واح

 .يستوجب العمل عليها، وتأصيله بما يضمن تمتع األفراد بها
 
 

 المركز الرئيسي
 : مقابل مركز الشرطة– معسكر جباليا – غزة –فلسطين 
 2453555: تليفون  2453554فاكس 

 مكتب غزة
 )عايدية( شارع عمر بن عبد العزيز – غزة –فلسطين 

 متفرع من شارع الشفاء
 2820442 – 2820447: تليفاكس

 بريد الكتروني
mezan@hally.net 

mezan@palnet.com 
info@mezan.org 
 صفحة إلكترونية

Web Site 
www.mezan.org 

 
 


