
  

 

 غز ة القتصاد  : تصفية  الحصار التجاري  

 2007وز  تم  

 ة الحركة مركز للدفاع عن حري   -مسلك  جمعي ة

 

ان منوتمنع  غز ةفي  القتصادي  القطاع ا رتدم    بعها إسرائيلسياسة إغالق المعابر التي تت   ها  سك 

   هم في العيش بكرامة.حق  

   .مشلول   % من المصانع 75ل وما يزيد عن معط    اإلنتاج المحلي  

 .  المساعدات االنسانيةسات ة يعتمدون على مؤس  غز   سك ان% من 85

 لين.إلى متسو   إنسانمليون  1.4ل اإلغالق يحو  
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 سياسة تعطيل التجارة . 1

بع  إسرائيل  المؤ   غّزةد سيطرة حماس على قطاع  يأغلقت  القطاع ومنهدّ المعابر  إلى  لت وتحوّ   1،ية 
االقتصاديّ  غزّ المقاطعة  على  المفروضة  شاملة.  ة  مقاطعة  إلى  الجمارك وّجهت  فقد  ة  سلطة 

ة قليلة من المواد، ذات  ،  عدا كميّ ةغزّ بعدم نقل البضائع إلى    الّشاحنات ا ألصحاب  أمر  ة  اإلسرائيليّ 
 2.رف الّص  نسانيّ اإلاالستخدام 

النّ أمّ  والموادّ ا  واألدويةاألوليّ   فط  وتجنّ ة  فورية،إنسانيّ كارثة  ل  اب  ،  المساعدات فيسمح    ة  لمنظمات 
   محدودةذي يعاني من قدرة استيعاب الّ و ما عبر معبر كيِرم شالوم بإدخالها، ال سيّ   االنسانية

ة  مة لحقوق اإلنسان تدافع عن حريّ ، وهي منظّ "مسلك"  جمعي ةن المعطيات التي حصلت عليها  وتبيّ 
، من  مصنع    2,900ف عمل  في انهيار، فقد توقّ   ةغزّ ناعة في  الّص   أنّ ين،  فلسطينيّ ال  سّكانللالحركة  

ي  3,900  نحو  ضمن في  مصنع ا  الموادّ وي  ةغزّ عمل  وموادّ الغذائيّ   نتج  واألدوية  والخشب   ة  البناء 
 اط.ة والمعادن والبالستيك والمطّ ية والهندسوالورق والفنون اليدويّ 

 

 75%  المصانع تعمل بشكل    باقي  3.من جراء إغالق الحدود  مشلولة    من مصانع القطاع  
 . المخازن من المواد الخامأن تخلو إلى  –وقت محدود ل فقط و   جزئي   

 الغذائية   القتناء المواد    اإلنساني ة  ة يعتمدون على المساعداتغز    سك انمن    %85-نحو  
    4. مستمر   قم في تصاعد  وهذا الر   –

 ف". ّ  سوف تتوق   اإلنتاج اتعملي    ة يقول: "بعد نحو أسبوع  غز  في  أحد كبار رجال الصناعة 

   نقص  ثم المواد    خطير    ة  ذلك    في  في  بما  منزليا  ر،والسك    الدقيقالخام،  يستخدم  والذي 
 وصناعيا. 

   34% إلى 15بنسبة  ارتفعت   والمنزلي   الصناعي  ذات االستخدام  خامال أسعار المواد .% 

 
  إسرائيل . أّما معبر كارني، شريان الحياة بالنسبة لقطاع غّزة، الذي يربط 2007حزيران  10ومصر، في  ة غزّ أغلق معبر رفح، القائم بين   1
، وهو الذي يتم عبره انتقال  2007/ 06/ 14معبر إيريز في  . فيما أغلق  2007حزيران    12وتنقل البضائع من خالله، فقد أغلق في    ة غزّ ب

 ، ومنذ ذلك التاريخ سمح بفتحه في حاالت إنسانّية استثنائية، فقط.ة غزّ و  إسرائيل المسافرين من وإلى 

)متوفر لدى    0720حزيران    20ين، الموّجهة في  اإلسرائيليّ أنظر رسالة ِرئوفين ِملتِسر، نائب مدير سلطة الجمارك، ألصحاب الّشاحنات     2
   جمعية مسلك(. 

ا على معلومات  من  ةغزّ وفق المعطيات اّلتي جمعها اّتحاد الصناعّيين الفلسطينّيين، الذي يضّم الّصناعات المختلفة في     3 تموز    3  )اعتماد 
إغالق    ( 2007 تّم  شتاء  75فقد  في  تعاظمت  والتي  والتصدير  االستيراد  ّصعوبات  أمام  صمدت  التي  المصانع  من  ذلك    %2006  ومع 

   .  2007حزيران  12استمّرت بالعمل حّتى عّشية إغالق معبر كارني في 
 .)WFP( وفق برنامج الغذاء العالميّ   4



 3 

   المصانع  عامل   30,000نحو خ  في  عملهماكمأ  فقدانطر  يواجهون    عاملو ل  يشكّ )  ن 
ط، أسرة  منهم بالمتوسّ   يعيل كلّ   ،غّزةفي    األيدي العاملة% من مجموع  10المصانع نحو  

 %(. 35ـ ال يراوح ةغزّ ل البطالة في أفراد. وتجدر اإلشارة إلى أن معدّ  سبعةنة من مكوّ 

   الر    أزالت لقد الجمركي  إسرائيل  غز    مز  الحو ة  لقطاع  كل  وأصدرت  اسيب  من  تمنع    أوامر 
  ع بالموادّ التبرّ ، مثل نساني  اإل ، ما عدا البضائع ذات الطابع غز ةأشكال االستيراد إلى قطاع  

الطبيّ الغذائيّ  واألجهزة  واألدوية  السيّ   ة.ة  رسالة  سلطة ووفق  مدير  نائب  ِملتِسر،  ِرئوفين  د 
ة  ى إشعار آخر. كاف  ة للقطاع حت  لن يسمح بإفراغ الحموالت المعد  ، "ةاإلسرائيليّ الجمارك  

 موصدة    ةغزّ   مما يعني أن   5. "من الحاسوب  تحذف مة إلفراغ بضائع سوف  الطلبات المقد  
 6استيراد البضائع.  في وجه

 

إنّ   فرضية    إسرائيلتعتمد   الحصار  تقول  الحدود    ةغزّ على    االقتصاديّ   تشديد  وجهوإغالق   في 
ترى اسرائيل    ةوفق هذه الفرضيّ و .  اسرائيليا  غوب فيهاة مر ، سوف يسفران عن وقائع سياسيّ سكانها

من    مليون نسمة    1.4غط على  عن طريق ممارسة الّض   لصالحها  ةيّ إحراز أهداف سياس  أن بامكانها
تالنّ  سوف  فالمعاناة  واألطفال،  والرجال  المرجوّ   قحقّ ساء  في  أي    –  التغيير  حماس  سلطة  إسقاط 
  ة  نتهك م  ،مليون إنسان  1.4  بحق    ا سياسة العقاب الجماعي  هن  اسرائيل  تمارس،  ا إذ اعمليّ   .ةغزّ 

   .ةاإلسرائيليّ بالمصلحة  بشكل جليّ  ملحقة الّضرروفي نفس الوقت  ،الدوليّ  نسانيّ اإلالقانون 

طبقة جديدة  ة  ، وتنشئ في غز  إلى تدمير القطاع االقتصادي    من شأنها أن تؤدي    ياسةهذه الس   
أة  غز    سك انمن    ةمتزايد  اد  اعدأل  وتحو    ،المتسولين  من ال    ناس  إلى  المعونات  تي  يعتمدون على 
ة  غز    سك ان% من  87  إذ أن    من جانب آخر.  دينية    سات  حدة من جانب ومؤس  مها األمم المت  تقد  

جه  تت    سوي     بكرامة وبناء مجتمع  قوتهم  والفرص المتاحة لكسب    7،الفقر  يعيشون اليوم تحت خط  
فرض    ن  إا: "ر  ح مؤخّ قد صرّ   ،ينين اإلسرائيليّ حاد الصناعيّ بروش، رئيس اتّ   وكان شراغا   إلى التالشي.

 
المرسلة في    5 الجمارك،  نائب مدير سلطة  ِملتِسر،  ِرئوفين  الّسيد  الرابطة    2007حزيران    17  رسالة  بينطور، مدير عام  بار  الّسيد  إلى 

   مرك والّشحن الدولّي )الرسالة متوفرة لدى جمعية مسلك(. الفوقّية لوكالء الج

نظريًّا، فإّن االمتناع عن تحرير البضائع من الجمارك ال يعرقل عملّية حصول سّكان غّزة على بضائع معّفاة من الرسوم الجمركّية    6
الفلسطينّية( أو  -اسم "رزمة الجمارك" اإلسرائيلّية )كتبّرعات وبضائع تصل من الضّفة الغربّية أو إسرائيل، والتي تقع ضمن ما يطلق عليه  

. ولكن، فعليًّا، يمتنع الجيش اإلسرائيلّي نقل بضائع ال تحمل طابع  2007حزيران  17على بضائع تّم تحريرها من الجمارك قبل اليوم 
الوافدة إلى غّزة في موقع شبكة المعلومات   الحاجة اإلنسانّية، كالغذاء واألدوية ومعّدات ضرورّية. يمكن قراءة قوائم جزئّية من البضائع 

 المعنون بـ: 2007تموز   2راجع، على سبيل المثال، البيان من اليوم . www.idf.il)اإلنترنت( للمتحّدث باسم الجيش اإلسرائيلّي  
 “Summary of Humanitarian Activity in the Gaza Strip Coordinated by the IDF Throughout the 
Day ". 

-الموقع اإللكترونيّ  )متوافر 2007حزيران  20وفق تقرير مكتب تنسيق الّشؤون اإلنسانّية الّتابع لألمم المتحدة في   7
www.ochaopt.org. .)  مدقع"   % من سّكان غّزة في "فقر68$ لليوم الواحد. يعيش نحو 2.4يعّرف خط الفقر على أنه دخل  يعادل الـ

 بأقّل من دوالرين اثنين لليوم الواحد.   –

http://www.idf.il/
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غز    اقتصادي    حصار   قطاع  كارثة  على  عن  يسفر  أن  شأنه  من  وتفاقم  إنساني  ة...  لوضع ل  ة،  
 ."القتصاد اإلسرائيلي  على اي إلى نتائج وخيمة سيؤد  مما ة، في قطاع غز   السائد األمني  

 

 

 صرخة يأس  –على عبور البضائع  حظر  . 2

غز  إن   " إلى  الخام  المواد  استيراد  الص  يؤد  سة  منع  شلل  إلى  إن  الفلسطيني  ناعة  ي  ال   ة.  إسرائيل 
عب أن ال تعاقب إسرائيل الش    نأملمن.  ندفع الث    خاص    عب. نحن كقطاع  تعاقب الحكومة بل الش  

ة ل  ناأن تدرك أن    ى اسرائيل بأكمله، عل روا بسبب  تضر    هم الذين  ة. كثيرون مواد أساسي  بحاجة ماس 
   در رزقهم".افقدوا أعمالهم ومصو هذا اإلغالق 

 

 ين. الفلسطينيّ ين حاد الصناعيّ عام اتّ  ، مديريد علي الحايكالس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسلك جمعّيةتصوير:    .المواد الخام ال تصل، اإلنتاج متوقف   –ة للحلويات في غز   سرايومصنع 
يرة على التصدير  رة كب ع بسيط تمتّ تهي  و ،  ةلع إلى غزّ استيراد السّ   على  ة تسيطر إسرائيل سيطرة تامّ 

ة  إلى غزّ من و   ال تسمح بنقل البضائع   إسرائيل   أنّ   إالّ   8. ةفة الغربيّ لّض اإلى  و   أخرى إلى دول    ةغزّ من  

 
لالّطالع بشكل أوسع على طبيعة الوسائل التي تمارس إسرائيل من خاللها الّسيطرة على حدود غّزة، أنظر بيان جمعّية مسلك "محتلون       8
المكانة  م غّزةالقانونيّ نفصلون:  لقطاع  الثاني  ة  كانون  في  الّصادر  الصفحات  2007"،  االلكترونّي  )متوافر    29-45،  الموقع  -على 

www.gisha.org ) . 

javascript:void();
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ة سوى اللجوء غزّ   سّكانأمام    بقّ توهكذا لم ي  9.عبر مصر  أو البريّ   أو الجويّ   قل البحريّ سواء بالنّ 
   .بضائعهممن أجل نقل   ،ة معبر كارنيوخاّص  ،إسرائيلإلى المعابر المقامة على الحدود مع 

قطاع  جارة في  ل شريان الحياة للتّ الذي يمثّ   معبر كارني   2007حزيران    12في يوم   لإسرائيأغلقت  
كيريم شالوم، صوفا عبر معبر    نسانيّ اإللع ذات الطابع  تسمح باستيراد السّ   إسرائيل  ومع أنّ   .ةغزّ 

مؤسسات المساعدات ر  ّّ ذّ ولذلك تح.  محدودة جداقدرة هذه المعابر على االستيعاب    أنّ   وإيريز، إالّ 
بحاجات   يفيال    ةغزّ   لع الواردة إلىحجم السّ   ة، إذ أنّ قص في المواد األساسيّ من خطر النّ   االنسانية 

 10. ةة للمواد األساسيّ اليوميّ  السكان

 

المواد  ا في أسعار  ا حادًّ شهدت األسواق ارتفاع    ،الغموض الذي يكتنف قضية تزويد الغذاء  وفي ظلّ 
  % واألرزّ 30ل  بمعدّ % ومسحوق الحليب  34ل  بمعدّ   دقيقال  . على سبيل المثال ارتفع سعر ئّيةالغذا
   11. %20 بنحو

 

جحيم  " بكل  األسعار  إن    ،  معنى،  من  الكلمة  في  الص  المثل    ها ما  في  نجيء  خنجر  أين  من  در، 
للطعام، العادي ة    بالمال  األي ام  في  أمورنا بصعوبة  حننحت ى  ترتفع األسعار، كيف  نتدب ر  ، واآلن 

كيلومترات( في هذا    8ـ  ال  )مسافة حوالي    لى األقدامعا  سير    غراقةالم  من    أتيت  عام؟نحصل على الط  
ال  ال    الحر   ض بشاقل حجم نقود ألدفع ثمن السفر، كل شاقل أدفعه للسفر يخف  شديد، إذ ال أملك 

 ".والديالطعام الذي سأشتريه أل 
 

 . ةغزّ مدينة   في كائنال اوية لع في سوق الزّ ا، تشتري السّ عام   47، البالغة  فاطمة

 ، ، كما سلفغّزةقطاع  إغالق الحدود وأصدرت األوامر بعدم تفريغ البضائع التي تقصد    بعد أن تمّ 
ليست  نقل بضائع  الممكن  يعد من  والدواء واألجهزة   مثل،    إنسانيّ ذات طابع    بالتحديد   لم  الغذاء 

االغالق  و .  ةّّ الطبي من  األوليين  األسبوعين  حتّ   خالل  تراكمت    ،2007  حزيران  26يوم  ى  أي 
المستوردين  الديون   بلغت ين  الفلسطينيّ على  جرّ   والتي  دوالر  المليون  ونصف  الغرامات  المليون  اء 
النّ  وهذه المبالغ في اتجة عن عدم إعادة الحاويات المستأجرة، والعالقة على جانبي المعابر،  فقط، 

 
تعرقل فتح المعبر بشكل  منتظم ،    ، 2006، ومنذ حزيران  إسرائيل  ااّلتفاق الذي أبرم حول معبر رفح يسمح بتصدير البضائع عبره. بيد أنّ    9

يجعل   مباشرة ما  قناة  تشغيل  الممكن  غير  بين    من  الم  ة غزّ للتصدير  االّتفاق  بموجب  رفح،  ومصر.  عبر  الّسلع  باستيراد  يسمح  ال  ذكور 
 .إسرائيل و  ومصر ة غزّ ، بمحاذاة الحدود الثالثّية بين إسرائيلبدخول البضائع عبر معبر كيريم شالوم، الواقع في   إسرائيل وبالمقابل تسمح  

بين  ،التقرير  مثال    ،أنظر   10 الواقعة  الفترة  بغّزة في  عن مكتب   الصادر  7200من حزيران    27و    20عن الوضع اإلنسانّي 
 .  ( www.ochaopt.org في الموقع اإللكترونيّ )متوفر  2007حزيران  28تنسيق الّشؤون اإلنسانّية الّتابع لألمم المتحدة في 

 .أعاله 9 رقم الهامشي ارد ذكره فأنظر تقرير األمم المّتحدة الو   11 
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مطّ  خرق ّية  إضافجسيمة    اضرر  أشاريع  بالم  ت لحقلقد    12.رد ارتفاع  التمويناتّ   بسبب  هذا فاقات   ,
الى   ألمّ الشّ باالضافة  الذي  النّ ناعة،  بالّص   لل  الخسائر  جانب  الّض إلى  عن  يلحق  رر  اتجة  الذي 

 .لفترات زمنية طويلة  في المخازن  بالبضائع لكونها مكّدسة

 

 
 مسلك  جمعّيةتصوير: .  2007، حزيران غز ةفي  لة. مصنع  خطوط اإلنتاج معط  

 

االقتصادي    غز ةقطاع    همش لقد  " الناحية  إسرائيل من  خارطة  من  فإذا    ة  الحد وأجندتها،  وصل 
 ؟"غز ةى لبق  ت، ماذا غز ةل الرمز الجمركي   باسرائيل أن تزيل

 

 . الفلسطينيّ  الّشاحنات حاد أصحاب مدير عام اتّ مجدي خليل، 
 

تيراد المواد  يعاني أرباب الصناعة منذ فترة طويلة من صعوبات في اس.  في انهيار  غّزةالمصانع في  
مار الذي ألحقته  اء الدّ ة، جرّ م للطاقة الكهربائيّ غير منتظّ   زويد عن ت  الخام وتصدير البضائع، فضال  

 . 2006في حزيران    غّزةب الكهربائيّ  التوليد ة بمحطّ  االسرائيلية ات الطيرانقوّ 

أ   المصانع لقد  معظم  وذلك  ر المصد   غلقت  الحالي  المحكم  االغالق  قبل  حتى  للبضائع   بسبب   ة 
  صدير ومّس ات التّ عمليّ العراقيل الكبيرة أمام   مما وضع ابقرة لمعبر كارني في السّ المتكرّ  ات اإلغالق

التّ  اللنفيذ السليم  بقدرة  اليوم فالّص أمّ .  تجاريةلعقود  ى المصانع  د باإلغالق حتّ عوبات أصبحت تهدّ ا 
 .المحليّ  تهالكة لالس المعدّ  التي تنتج الموادّ 

 
 .ت الفلسطينيّ حسب أقوال الّسيد مجدي خليل، مدير عام اّتحاد أصحاب الّشاحنا  12
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نقص  اليوم    اضطررت" بسبب  المصنع  إغالق  الكاكاو    إلى  األساسي  ماد    –في  الخام  لكل  ة  ما   ة 
ما نفد. نحن بحاجة    همالكاكاو كان أ  ّ  ا خام أخرى بكثرة، غير أنال أملك مواد  .  ينتجه المصنع

المواد الخام لكي نمارس عملنا.  نوع    133إلى   في المصنع،     عامال    350  نحو  يعمل لديا من 
لست أدري كيف يمكنني أن أدفع  .  يومي     أما االخرون فيعملون بشكل  ة  هري  منهم بأجرة ش  85
في    العاملين البقاء  اليوم وطلبت من  مصنعي  فقد أقفلت  ذلكبناءا على    ،رواتبهم وأجورهم  لهم

 معهم".  تعاملين أبائن الذ  البيت. لقد جعلني اإلغالق أخسر الز  

 

   .غّزةلبسكوت في ، صاحب مصنع العودة، المنتج لتلبانيمحمد ال 
 

 

ذين يعيلون ، ال   فيهعامال   350ـ بسبب النقص بالكاكاو، وال مغلق   "العودة"مصنع البسكوت 
 مسلك  جمعّيةتصوير: ا ال يعملون. فرد    2,450

 

  أضرار اغالق المعابر لم تقتصر على القطاع الصناعي بل طالت أيضا االنتاج الزراعي والذي  
. فالمزارعون غير  2007حزيران   12  منذ   أيضا  مشلول   فهو ،إغالق الحدود قبل    غّزة ا في  بقي صامد  

التّ  هور لتبقى الخضراوات والزّ   ،ة أو الخارجفة الغربيّ صدير سواء إلى إسرائيل أو الّض قادرين على 
الزّ  السّ و راعية األخرى،  والمحاصيل  تعيلهم وتعيل عائالتهمالتي كانت في  ال تبرح مكانها في    ابق 

 .  المخازن 

 



 8 

هم بحاجة  ة الحركة.حري  ل رجال األعمال بحاجةفال يمكننا القيام بأعمالنا.  الحدود مغلقة  أن   طالما "
أصبحنا .  غز ةمن وإلى    من أجل االستيراد والتصديرالعالم،    في أنحاءللقاء رجال أعمال    للسفر  
ة... عة المحلي  نا ا للعاملين في الص  نا سوف نشهد تسريح  مصانع مغلقة، وفي تقديري أن    نشاهد

يمنعنا    إن   رجنحنالحصار  األعمالا،  في    ل  واإلنتاج  االستثمار  على  ال  غز ةالقادرين  مل.  عمن 
ن أن  مفيدة  أمور  حق ق  باستطاعتنا  أن  غز ةفي    ا  الحصار   . غير  برامجنا.  القيود تقضي على  هذه 

نحن الت    ون القادر   -يمنعنا  المساعدة    -أثيرعلى  تقديم  يسبب    من  العمل    مغادرةمما  أرباب 
فرصة  ينالمستثمر   انسحابو  بعضهم  ونمنح  للناس  العمل  نؤم ن  أن  يمكننا  بكرامة.   .  للعيش 

نجلب أن  في  ازدهار    نستطيع  كل  غز ةا  وظروف    .  منتظم  بشكل  مفتوحة  حدود  هو  نحتاجه  ا  ما 
 منتظم".  لممارسة نشاط تجاري  

 

 .ينيونّ جمعية رجال األعمال الفلسطمدير عام شوا، الفيصل 

 
 

   جماعي   ة: عقاب  القانوني   الوضعي ة. 3

 
للقانون  وفق   كونها  -إسرائيل   تتحّمل   الدوليّ ا  الغربيّ والّض   غّزةل   محتلة    سلطة    بحكم   ولّية ئمس  -ة فة 

لكي يستطيعوا ل عليهم قدر استطاعتها  سهيتّ الن حقوقهم و ا ضمو   ينالفلسطينيّ   سّكانتأمين حاجات ال
  13.غّزةممارسة حياة طبيعية في 

 

  إلى ، إضافة    غّزةفي قطاع    والبحريّ   المجالين الجويّ تسيطر على  لكونها    إسرائيل  مسئولّيةوتتعاظم  
البرّ  التي تصل قطاع  المعابر  القويّ   الخارجّي، فضال    بالعالم  غّزةية  نفوذها  بين    عن  الحدود  على 

.  إسرائيل خذها  خاضعين للقرارات التي تتّ   غّزةقطاع    سّكانه يجعل من  ومصر. ذلك كلّ   غّزةقطاع  
سيطرة واجب    غّزةحدود  على    إسرائيل  إّن  عليها  نقل  الممنو و ,   هاسّكانل  الّسماحيفرض  من  عين 

عبر   تلك    معابربضائعهم  أن الواقغير  اإلسرائيلّية،  الحدود  على  بضائع  ويصدّ   توردوايس   عة  روا 
 ا.ا سليم  ويديروا اقتصاد  

 
الت   13 القانو وليّ ي تمارسها إسرائيل في غّزة والمسئلالّطالع بشكل  أوسع على طبيعة وسائل الّسيطرة  التقرير ات  المترّتبة عنها، أنظر    نّية 

 الواردة أعاله. 7"، الّصادر عن جمعّية مسلك، وكذلك مالحظة رقم نفصلون "محتّلون م
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استثناء  غّزةقطاع    سّكان  حق  إسرائيل  إنكار  إنّ   الكريم  في  بدون  اعترافها    ،والعمل  العيش  وعدم 
لمسئ  ،ممارسة حياة طبيعيةفي  هم  بحقّ  القانون    ولياتهايعتبر خرقا  عليها في    نسانيّ اإلالمنصوص 

القانون اإلسرائيليّ   بحقوق اإلنسان، فضال    الخاّص   الدوليّ والقانون     بالسماح   ملزمة  إسرائيل    .عن 
الطبيّ  واألجهزة  واألدوية  والمالبس  الغذاء  غزة  ةبنقل  قطاع  في    معاناة   وبتخفيف،  للفلسطينيين 

 14.سائل المتاحة لديهابكافة الو   من سكان القطاع ينالمدنيّ 
 

   ال يعني   ش الطبيعيّ عيال  15. ين الفرصة للعيش الطبيعيّ منح المدنيّ   مسئولّيةكذلك    إسرائيل  تتحّملو 
الكريم والقدرة على كسب القوت، وإفساح المجال    العيش  أيضا يعني   والماء فحسب، بل  غذاءال  وفيرت

عائالتهم.  وقوت أفراد  كسب قوتهم،  لا  لمصانع القطاع لممارسة عملها وتأمين حاجات العاملين فيه
مستوى معيشة الئق    توفيرالفرصة للعمل و   غّزة  سّكانمنح    مسئولّية  إسرائيل  تتحّملعالوة على ذلك  

 16. عي المتواصل لتحسين ظروف معيشتهموالسّ 

 

  وتمارس سياسة العقاب الجماعيّ   ،عرض الحائط  مسئولّيات هذه ال  إسرائيل  دولة   تضرب ذلك  ل  خالف ا
  راء جإنسان    أيّ   معاقبةة  بعدم شرعيّ   بصريح العبارةالذي يقضي    ،نسانيّ اإل  الدوليّ كة القانون  منته

 17عمل لم يقم به. 

 

 

 
 )فيما يلي: "ميثاق جنيف الّرابع"(. 1949ين أيام الحرب من العام ّّ بشأن الدفاع عن المدني من ميثاق جنيف 59و  23، 55المواد   14

العدل العليا إلى هذا المو 1907من أنظمة هاغ في شأن قانون الحرب البرّية من العام    43أنظر الفقرة     15 ضوع  . لقد تطرقت محكمة 
والصّحة. أنظر، على    لعيش في ظروف  طبيعية  في مجاالت االقتصاد والّتعليم ولّية تشمل إفساح المجال لبشكل  تفصيلّي وقضت بأن المسئ 

 .  228، 197(، 2) 37 الحكم  اتبشأن أبو عيطة ضّد قائد منطقة يهودا والّسامرة قرار  81/ 69االلتماس حامل الّرقم  سبيل المثال،

 . 1966ة من العام للميثاق الدولّي بشأن الحقوق االقتصادّية واالجتماعيّ  11و 6أنظر المواد  16

 لميثاق جنيف الرابع.  33أعاله( وكذلك الماّدة  14)أنظر المالحظة  1907ألنظمة هاغ الّصادرة العام  50أنظر الفقرة  17
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 عملية توصيات. 4
 

  جاء فيه: غّزةا على طلبها فتح المعابر إلى ردًّ  ألمنمسلك من وزارة ا جمعّيةت تلقّ 

 

نود  بالن   كارني،  لمعبر  جدي  سبة  نذكر من  أن  أن  مغلق    د  المعبر 
أعقاب    2007حزيران    16يوم  منذ   عن  عالناإلفي  ادر   الص 

ال   حيثخلية في القطاع،  االمواجهات الد    بعيد  الفلسطيني  الجانب  
على    القدرةعن عدم    ، فضال  هذه الظروف  في ظل    تشغيلهيمكن  

لع الواردة إلى  ة في المعبر أو سلب الس  ات اإلرهابي  إحباط العملي  
جر   الجهة  القطاع  غياب  تشغيل    عنة  مسئول الالفلسطيني ة  اء 

  18. المعبر

 

أنّ   جمعّية  تتفهم طرأت  غييرات  التّ   مسلك  الدّ صعيد    علىا  مؤّخر  اّلتي  القطاع  اخليّ القوى  في  من  ة 
 لحظة لاهذه  ى  حتّ   تدار  ت التي كانو ة تنسيق فتح المعابر،في آليّ   ات غيير بعض التّ   ستلزم  ت  شأنها أن

 . الجانب الفلسطيني من قبل قوات أمن الرئاسة التابعة للرئيس محمود عباس من
وبالرغم من سيطرة حماس على   هد أنّ ؤكّ ي، ةإنسانيّ  مساعدات نقل  من أجل ،فتح المعابر الجزئيّ  نإ 

تأمين  بنقل البضائع في سبيل    غز ة  سك انماح لمن الممكن فتح الحدود والس    المواقع الرئيسية فانه
الكريم   تنسيق جديد   إنّ   .العيش  آلية  إيجاد  لإن    -ة مهمة  األمر  ملقاة على عاتق    -كذلاستدعى 

مسؤولية  ا  . أمّ بر الجو والو   وإليها عبر البحر  غّزةائع من  نقل البض    حكمة التي تكونها القوّ إسرائيل ل
  قطاع   ين فيالفلسطينيّ القادة    عاتق  على  فهي ملقاة    تسهيالت في سبيل توفير ألية التنسيق تقديم ال

 .وذلك بمساعدة ممثلين دوليين ان اقتضى األمر فة الغربية، والّض  غّزة
 

 
حزيران   27من يوم إلى المحامي نوعم بيليغ  المحتّلة   رسالة الّرائد قوبي غيرتسهولف، مساعد منّسق عملّيات الحكومة في المناطق  18

  (. توفر لدى جمعية مسلك م)  2007
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 توصيات للتنفيذ الفوري  
 :لوزير األمن •

o   فوري  العمل كارني،    بشكل  التجاريّ لفتح معبر  بإسرائيل    غّزة الذي يصل    المعبر 
المعبر من    حعلى التنسيق بشأن فت   ة قادرة  دوليّ أو  /ة ووالتعاون مع جهات فلسطينيّ 

 .المواقف السياسّية لهذه الجهات عن  ، بغض النظرةغزّ جهة 

o إلى غز ةيهها وتوج الجماركفي نقاط محتجزة ال تجارية  ال لبضائعا اإلفراج عن . 

o ماح  ة. عبر المعابر التجاري   غز ةصدير من للت   الس 

o  لعبور المسافرين. غز ةفتح حدود 

 

تنسيق    التحرك العاجل من أجل  :  فة الغربيةوالض    غز ةة في  الفلسطيني  إلى قادة السلطة   •
التجاريّ  المعابر  في  فتح  و غّزةة  خالل  ،  من  بذلك   بغض   غّزة  سّكانحاجات    لبيةتااللتزام 

 مواقفهم السياسية. النظر عن 

والمجموعة   • مصر  و  :ةالدولي  إلى  العاجلة  المساعدات  فوريّ تقديم  بجهود    العادة   ةالقيام 
 صدير واالستيراد.التّ   عمليتي  أمام غّزةفتح حدود 
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