
 

 درجةخمسون 
 من السيطرة

،ّوهيّاخلةط ّاليتّألغتّفيهاّإسرائيل2005ّيفّالعامّعنّقةطاعّغزةّّ"أحادي ّاجلانبّفكّاالرتباط"ةط ّإسرائيلّخلتنفيذّىّأدّ 

أنّإسرائيلّقدّأهنتّبذلكّعالقاهتاّمعّّامفادهّينلدىّالكثّيّأوهامخلقّّواملواطننيّاليهودّيفّالقةطاع،ّإىلّللجيشّوالفعليّالتواجدّالدائم

منّالسيةطرةّعلىّسكانّّكثيةإالّأنّإسرائيلّقدّاحتفظتّلنفسهاّجبوانبّّ. اّمسؤوليتهاّجتاهّسكانّالقةطاعأهنتّأيضّ وبالتايل،ّقةطاعّغزة،ّ

حياةّعائلي ،ّاألعمالّوإنشاءّكإقام ّأخرىّّجماالتّاّأيضّ حدّاحلياةّواملوت،ّّومصيي ،ّتصلّّواسقاطاتّتأثياتكانتّلقراراهتاّّوالقةطاع،ّ

ّالثقافي ،ّالرتفيهّوالسعادةّالشخصي ،ّوهوّتأثيّيّ  ّكلّتفاصيلّةطالّتالتجاري ،ّالقراراتّاملتعلق ّباملسارّاملهين،ّاحلال ّالصحي ،ّاحلياة قريبا

 .كحياةّالسكانّهنا

،ّوبعدّسيةطرة2007ّيفّالعامّ .منذّحنوّثالث ّعقودّوالتقييداتلّمنّأوامرّاملنعّواحلظرّاّيتشكّ نظامّ ّعلىّسكانّقةطاعّغزةّإسرائيلّتفرض

هوّأنّإسرائيلّحتظر،ّمنّّمعىنّذلك. محاسّعلىّقةطاعّغزة،ّمتّتشديدّالتقييداتّاإلسرائيلي ّاملفروض ّعلىّالقةطاعّوف رضّاإلغالقّعليه

تّ،ّإالّيفّحاال،ّمباّيفّذلكّتنق لهمّإىلّالضف ّالغربي ّواألردنعربّأراضيهاهمّلتنقّ سكانّقةطاعّغزةّإىلّأراضيهاّّوّدخولناحي ّمبدئي ،ّ

ددّأي  ّبضائعّتدخلّقةطاعّغزةّومنّأيّمعرب.ّوإىلّجانبّذلك،. القةطاعّسكاناستثنائي ّالّتنةطبقّعلىّمعظمّ ّتشرتطفهيّّإسرائيلّحتح

ّ
ح
ّامل ّأنّمتنعّدخولّ،ّإىلّالقةطاعسبق ّعلىّأيّبضاع ّتدخلّمصادقتها قائم ّتشملّآالفّاملنتجاتّّمنّضمنبضائعّمعين ّوليسّنادر ا

مارس الضروري ّ
ح
 .والئق ّطبيعي حياةّّمل

ّكلّمنّإسرائيلّومحاس أمني ّّاحتياجاتفإسرائيلّلديهاّ. )ومحنظ ماتّمحسل ح ّأخرى(ّمنّالواضحّللجميعّبأنّعالقاتّالعداءّتسودّبني

تدعيّأنّأغلبّاألحيانّختتارّأنّّيفّأهنامنّرغمّلكنّبال. منّسكانّغزةّيرغبّبدخوهلاّهلاّاحلقّبفحصّعيينّلكلّشخصّو،ّمفهوم 

ّنابع ّمنّاعتباراتّأمني ّتقييداتال ّّالتقييدات،ّفإنّمعظمّاليتّتفرضها ّباالحتياجاتّاملفروض ّعلىاإلسرائيلي  ّسكانّغزةّالّعالق ّهلا

ّنابع ّمنّاحتياجاتّعسكري ّحبت .ّوبالتايلّفمنّالصعبّتفسيهّعلىّأنهّتقييدات،ّواسعّجد امدىّسيةطرهتاّّواألمني ،ّ

ّكثيّمنّجوانبإنّالسيةطرةّاإلسرائيلي ّ  ّمسؤوليّتفرضّعليها،ّبذرائعّخمتلف ّهارّيترّبّوبالرغمّمنحياةّسكانّغزة،ّّالواضح ّواملستمرةّعلى

منّللفصلّبنيّالتحدياتّاألمني ّلّأيّجهودّبذّ وكثي اّماّيظهرّأنهّملّتّح غزةّاملتأثرينّمنّتلكّالسيةطرة.قانوني ّباحرتامّوتعزيزّحقوقّسكانّ

 ةّمنّجه ّأخرى.احلياةّاليومي ّالسليم ّلسكانّغّزوبنيّاالعرتافّباملسؤولي ّجتاهّجه ّ



 

ّل ّالعاشر ّالذيّعلىّقةطاعّغزةّاملتواصلّاإلسرائيليّغالقإلمعّدخولّالعام ّيفّالعام ّأيضّ ، ّذكرىّمخسنيّعامّ حتلّفيه ّعلىّا ّحتاللاالا

،ّأوّتلكّاليت،ّإسرائيلّسكانّالقةطاع،ّاليتّتسيةطرّعليهاّجلوانبّاليومي ّيفّحياةّقائم ّجزئي ّمنّاأمامكمّلقةطاعّ،ّنعرضّلّاإلسرائيلي

ّن.واضحّللعياعلىّأقلّتقدير،ّتؤثرّعليهاّإسرائيلّبشكلّ

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :بالتالي إسرائيلحيث تقوم (، Gاالحتالل في المنطقة ) يبدو(. هكذا C(، و)A( ،)Bُمختلفة في المناطق )لالحتالل أوجه عّدة 

 ّلّفقطّعربّاملعابرّالربيّ التنقّ ّالقةطاعفرضّعلىّسكانّ،ّوبذاّفإنّإسرائيلّتّ بحري في غزة( بناء مطار أو ميناء إعادة) منعت .1

 .أوّمعّمصرّإسرائيلمعّغزةّّاليتّتربط

ّإعمارّعربّوذلكّّ،يتم تنفيذها مشاريع لتطوير غزة ةأيرر ق  ت ُ  .2 ّإعادة ّإنشاءالّميكنّ. (GRM)غزةّوتأهيلّقةطاعّمنظوم 

ّدّوّمشاريع ّمن ّغزة ّتّحيف ّأن ّبتنفيذهاصادّ ن ّالشروع ّعلى ّإسرائيل ّموقعّق ّتنفيذهاّوعلى ّالبناءّوكذلكّعلىّّ، كمياتّمواد

 .قهااملستخدم ّووتيةّتدفّ 

ّكثية،ّعلىّسبيلّاملثالّيفّ. ةجماعي اتبرض عقو بف  تسمح لنفسها  .3 ّإسرائيل،ّقامتّأحيان يفّأعقابّإطالقّصواريخّجتاه

 .لإمكاني ّالتنقّ منّّسكانّغزةمجيعّّتحرمّ ّ،ّوبذلك بإغالقّاملعابرّالربيّ ّائيلإسّر

ّالعازلّالسياجعنّّعلىّاألقلّمرت 300ّأعلنتّإسرائيلّعنّحزامّبعرض. داخل القطاع" المنطقة العازلة"تمنع الدخول إلى  .4

ّكبي. بنيّإسرائيلّوقةطاعّغزة،ّداخلّأراضيّالقةطاع نةطق ّالشرقي ،ّأيّيفّاملّةموجودمنّاألراضيّالزراعي ّاخلصب ّيفّالقةطاعّّجزء

إىلّهذهّّا،ّواجليشّاإلسرائيليّيقومّبفرضّاحلظرّعلىّالدخولاملنةطق ّالعازل ّأحيانّ ّعرضّويتغي ّهذا،ّ. منةطق ّالسياجّمبحاذاة

ر.ّأماّاجليشّاإلسرائيليّبذاته،ّخالف اّللفلسةطينيني،ّفهوّيدخلّللمنةطق ّالعازل ّمبعد لّمرةّواحدةّعلىّاملنةطق ّعربّإطالقّالنا

 .2010األقلّأسبوعي ا،ّمنذّعامّ

ّسّ 2015حىتّالعامّّ.في األماكن المقدسة الصالة من يحق له ررق  ت ُ  .5 حتّإسرائيلّللمسيحينيّفقطّمنّسكانّالقةطاعّ،

نةطاقّليشملّاملسلمنيّالمتّتوسيعّ 2015ويفّالعامّ. الغربي ّوالضف ّالقدسباخلروجّألداءّالصلواتّيفّاألماكنّاملقدس ّيفّ

ّأيضّ  ّأنا، ّتقرر ّقدّرّلكن ّحص  ّاألقصىّأيامّّشخصّفقطّيفّاألسبوع 200ها ّيفّاملسجد ّاخلروجّللصالة ّمن سيتمكنون

منّسكانّّباملئ 5ّأقلّمنّ ا.ّعلىّكلّحال،عامّ 60ّفحصّأمين،ّوأنّالّتقلّأعمارهمّعنّلّخيضعواوذلكّشريةط ّأنّ. اجلمع 

ّأعمارهمّعنّستنيّعامّ  ّعامّالقةطاعّتزيد ّاألقصىّمنذّهناي  ّيفّاملسجد ّالقةطاعّللصالة ّمتّإيقافّحاالتّاخلروجّلسكان ا.

2016. 

ّاملبعوث ّمنّإسرائيل،ّحتلّ طائراتّمنّدونّطيّ  ة.غز قطاع ي ليطر على المجال الجوّ س  تُ  .6 ّويّحار، ّالقةطاع، عّأزيزّسمّ قّيفّساء

ّأنّإسرائيلّتغلقّاجملالّاجلوّ وم.ّّاليحمركاهتاّيفّالقةطاعّطيل ّساعاتّ ّخيضعوهوّ( اوالضف ّالغربي ّأيضّ )يّفوقّقةطاعّغزةّكما

 .سيةطرهتاّالكامل ل

http://features.gisha.org/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%9F/
http://gisha.org/updates/1881
http://gisha.org/ar/press/2461/
http://gisha.org/ar/legal/3226/
http://www.indexmundi.com/gaza_strip/demographics_profile.html


 

ّأصحابّاإلعاقاتّالسمعي ،جيري،ّيفّأرجاءّالعاملّتركيبّأجهزةّإلكرتوني ّلألطفالّ .ي/رر إذا ما كان بإمكانك أن تسمعق  ت ُ  .7

مباشرةّبعدّإجراءّعملي ّزرعّ. قةطعّالغيارّوالبةطارياتّهلذهّاألجهزةّعلىّدخولّتقييداتإسرائيلّتفرضّ. معسّ متكنهمّمنّال

تدريبّوتعويدّعلىّمهاراتّاحلديثّواللغ ،ّإالّأنّغزةّالّيوجدّفيهاّماّيكفيّعملي ّلاألطفالّالرض عّّاجلهاز،ّجيبّأنّخيضع

ّالعملي  ّالقادرينّعلىّإرشادّاألطفالّيفّهذه ّالذينّيساعدونّاجملتمعّاملمؤسساتّملوظفيّّإسرائيلالّتتيحّّ.منّاخلرباء د،ي،

أوّيفّدولّالضف ّالغربي ّّعالجّالنةطقّوالسمعّسواءّيفاملهينّالضروري ّيفّجمالّّالتدريبّاخلروجّمنّأجلّإجراءّدوراتّاألطفال،

ّأنّاخلارج. ّالفرصّومبا ّالرضّ ّأمامّنافذة ّاألطفال ّعملي ع، ّحيثّإجراء ّّمن ّحمدودة، ّوالتدريب، ّأدّ فالزراع  تّممارساتّقد

 .طفالّمنّسكانّغزةّبشكلّكاملّلقدرهتمّعلىّالسمعإسرائيلّيفّأكثرّمنّمرةّإىلّفقدانّاأل

أقاربّيفّإسرائيلّّلديهمّغزةقةطاعّسكانّّثلث. في الضفة الغربية لبيت الجدد زيارة ر  ج  ال تسمح بتناول وجبة عائلية أو مُ  .8

ارسهااليتّّفصلسياس ّالوكجزءّمنّ. والضف ّالغربي  اليتّهتدفّإىلّالفصلّبنيّقةطاعّغزةّوالضف ّالغربي ،ّمنذّفرضّإسرائيلّّوّمتح

ةّعلىّسكانّالقةطاعّاملسموحّهلمّبةطلبّتصريحّأكثرّشدّ ّتقييدات،ّتقومّإسرائيلّبفرض2007ّاإلغالقّعلىّغزةّيفّالعامّ

ّإالّيفّحاالتّالّتشملّّاإلسرائيلي ّلتنقلمعاييّاإنّ. القةطاعللخروجّمنّ ّأوّيفّإسرائيل، ّالغربي  ّيفّالضف  الزياراتّالعائلي 

ّأوّلرعاي ّاملرضىّاملصابنيّبأمراضّعضالّالزفافاجلنازات،ّ أقاربّعلىّاألمرّيقتصرّوحىتّيفّهذهّاحلاالتّمنها،ّّميؤوس،

 .منّدرج ّالقراب ّاألوىلّفحسبّالعائل 

ديّاقتصادي اّأنّاجملربح،ّّواملّ،لفضّ منّاملماذاّاختاذّقراراتّحولّحقّّلنفسهاتأخذّإسرائيلّّ.قطاع غزة اقتصادة دار تسعى إل .9

ّّويتمّإنتاجهّ قّأعمالّاحلكوم ّيفّاملناطق،ّعلىّطلبّصادرّعنّمنسالردّالّمبوجب. يتمّتسويقهّخارجهاّكذلكّأنيفّغزة

ّمبوجبّقانونّ ّ"ّمجعي ّاملعلوماتّقدمتهحري  ّ"مسلك -چيشاه ّعملّتوجّ إنّاالعتباراتّاليتّف، ّيفّه منسقّأعمالّاحلكوم 

 ".اعتباراتّتتعلقّبإمكانياتّاإلنتاج،ّوالعرضّوالةطلبّيفّاألسواقّذاتّالعالق "هيّهبذاّالشأنّاملناطقّ

منّخالهلاّوخترجّ،ّاليتّتدخلّلقةطاعّغزةّاملعابرّالربي ّإنّالسيةطرةّاإلسرائيلي ّعلى. ، وتقوم باستغاللهأسير اا خلق في غزة سوق  ت   .10

ّتتيحّإلسرائيلّفرضّتقييداتالبضائعّ ّوتسويقّالبضائعّيفّغزةّبتسويقهاحّسمّ اليتّيّحعلىّالبضائعّّإىلّغزة،  ّيفّغزةّجّ املنتّ ،

 .يفّالقةطاعّالوضعّاالقتصاديّوفرصّالعمل،ّوهلذاّاألمرّأثرّعلىّخارجها

ّواملنشأّهيّاملصدرّالوحيدّتقريب االيومّمباّأنّإسرائيلّع، صاحبة التأثير الحاسم فيما يتعلق بمستوى غالء المعيشة في القطا  .11

 .الداخل ّإىلّغزةّجلميعّالبضائع

ّكلّاإلسنتّالذيّيتمّّفكما. ا على سوق اإلسمنت في غزةتفرض احتكار   .12 هوّاحلالّيفّكلّمنّإسرائيلّوالضف ّالغربي ،ّفإن

ر"اّهوّمنّإنتاجّشرك ّاالسنتّاالحتكاري ّاإلسرائيلي ّشراؤهّيفّقةطاعّغزةّتقريبّ  سوقّالبناءّرهين ّإسرائيلّجتعلّّ،وهكذا". نيش 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Dark_Gray_Lists/Dark_Gray_Lists-ar.pdf
http://gisha.org/ar/updates/4168/
http://gisha.org/ar/press/1441/
http://gisha.org/ar/publication/3202/
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50_ar_gisha.pdf
http://gisha.org/ar/legal/2907/
http://gisha.org/en-blog/2015/05/21/the-ministry-of-economic-defense/


 

سكانّغزةّّقعلّ ت ّّ.تتعلقّبسوقّالبناءّيفّإسرائيلجوانبّتنظيمي ّوإداري ّمفوضّسلةط ّمكافح ّاالحتكارّاإلسرائيلي ّّوّبقرارات

 .سيةطرهتاّعلىّاملعابرّخيل دّالوضعّالقائمّيفّغزةّوّ،ّباألخصّبعدّالعملياتّالعسكري ّالثالثّاألخية،يسرائيلاإلتزويدّالب

ّفقطّعلىّأولئكّالذينّتنةطبقّتقييداتفإسرائيلّتفرضّ. ألحالمعلى ا حدود ا تفرض .13 ّعلىّمسأل ّاخلروجّمنّغزةّوتقتصرها

صناع ّاحللوياتّيفّالضف ّّمتعلّ بّنيهلّترغب. واليتّالّتنةطبقّعلىّمعظمّسكانّقةطاعّغزة،ّأصال ّاملقلص ّّمعاييّالتنق لعليهمّ

يفّبيتّحلم،ّأوّيفّّماراثونالنساءّيفّاليابان،ّيفّّقدراتّتعزيزلالغربي ،ّأوّتعل مّالةطبّالبيةطريّيفّإيةطاليا،ّيفّاملشارك ّيفّمؤمترّ

ّذّح ّكلّما ّيفّبريةطانيا؟ ّموسيقي  ّدّمةطاحمّ عّ كرّالّي ّحمسابق  ّمنّوجه الا ّباحلصولّعلىّّئق  ّلنّحيظوا ّوأصحاهبا ّإسرائيل، نظر

 .تصريحّخروجّمنّالقةطاع

ّوباألساس،ّتقومّبتقييد. غزةالصيدّيفّّقةطاعبأضرار اّبالغ ّّقلحّ التقييداتّاليتّتّحإسرائيلّمجل ّمنّّتفرض. د مساحة الصيدقيّ تُ  .14

اّمقابلبالصيدّّفيهاّحسمّ املساح ّاليتّيّح حبسبّاملصاحلّاإلسرائيلي ،ّّساح ويتغيّعرضّهذاّامل)سواحلّغزةّّملنةطق ّحمدودةّجد 

اّمنّعلىّعشرينّميالّحبريّ متّاالتفاقّيفّإطارّاتفاقياتّأوسلوّ ئ.ّبينمامنّالشاطّست ّأميالّحبري اليومّحىتّّاويبلغّعرضه

ّالقةطاع ّبفّرّوتقوم(. سواحل ّّضإسرائيل ّهبذه ّّوّالنارإطالقّّبواسةط ّتقييداتالااللتزام ّالصيادين ّقوارهبمباجتاه وعربّّمصادرة

 .وسائلّأخرى

ّمنّاملوادّضعتوّ . منع إصالح قوارب الصيدت   .15 ّاالستخدام"ّإسرائيلّقائم  ّلكننتجاتّمدني وهيّمّحّ،"ثنائي  ّوعلىّحدّ، ،

ّويكونّدخوهلا،ّمنّدخوهلاّدّ حتّ هذهّاملنتجات،ّأوّأهناّّدخولمتنعّإسرائيلّ. قدّيكونّهلاّاستخدامّعسكريتعريفّإسرائيل،ّ

ّكإجراءّطويلّوغيّشفامبوجبّ ّ،آالفّاملنتجاتّعلىّتويعمارّغزةّحتعادةّإرّيفّموقعّمنظوم ّإنشّ ماّأنّالقوائمّاليتّتّحف.

( الس چالفيربّ)وتشملّهذهّالقائم ّموادّاألليافّالزجاجي ّ. املتبع ّهبذاّالشأنّعنّاملعاييّالدولي ّالّخروجّ كّ شّ يحّّاألمرّالذي

العديدّّوبسببّعدمّقدرهتمّعلىّإصالحّقوارهبم،ّفإن.ّالضروري ّإلصالحّقواربّالصيدّالسائل ،ّاملوادّالعازل ،ّواأللواحّاخلشبي 

 .قدّفقدواّمصدرّرزقهمّيفّغزةّمنّالصيادين

اضةطررناّأنّنناضلّمنّأجلّاتاح ّاجملال2013ّّو2012ّيفّاألعوامّّيفي.ص  موسيقي في مخيم إذا بإمكانك العزف تقرر  .16

علىّمدارّمخس ّأيامّيفّّقدّ يفيّعّحصّ ّموسيقيّألطفالّيدرسونّيفّاملدرس ّالوحيدةّللموسيقىّيفّقةطاعّغزة،ّللمشارك ّيفّخميم

ّكماّاضةطررنا15ّّلغّمنّالعمرّاّبّ ،ّأكربهمّسنّ طالب اّفقطّباخلروج19ّسحتّإسرائيلّل ،2012ّعامّيفّالضف ّالغربي .ّ عام ا.

ّ ّبعدّمرور ّالةطالب. ّللسماحّلبعضّاملعلمنيّمبرافق  ّالسلةطاتّاإلسرائيلي  ّأخرىّمع ّمقارع  ّقّ عامجلول  ّدّ ، اّطفال ّطلبّ 47ّم

ّيفّاملخيمّالصّ  ّللمشارك  ّّاألمرّبداي يفّيفي. ّفقطّباخلروج30ّل ّعنّساحهاأعلنتّالسلةطاتّاالسرائيلي  ّوقدّرّ طالب ا فضّ.

ّكماّأعلنتّإسرائيلّعنّضّ املعلمونّاالختيارّأيّمنّالةطالب،ّالذينّيتحّ  رونّطوالّالسن ّللقاءّالصيفي،ّلنّحيظىّباملشارك ،
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نّقبلّعضوةّالكنيستّزهافاّجهّموّ وت ّ ّ،حىتّلثالثنيّطالب اّباخلروج.ّفقطّيفّأعقابّضغطّإعالميّساحهاّعنّعدمتراجعها،ّّو

ومخس ّمرافقنيّباخلروجّللضف ّالغربي 47ّجنحّغالؤون،ّ  وسيقي.املخيمّاملللعزفّيفّّطفالّ 

لغرضّحضورّاجلنازةّأوّسكانّغزةّروجّاليتّحددهتاّإسرائيلّتسمحّخبّمعاييّالتنق ل. بوفاة زوجته يهمواساة أخ األخمن تمنع  .17

ّأقاربّاملشارك ّيفّعزاءّ ّاألوىلمنّالعائل  ّأخيكّ ّيعينّأنهّويفّحالّمما. قطفّالدرج  بإمكانكّأنّتةطليبّّ،الّسحّاهللّ،وفاة

 .بالتقدمّبةطلبّاخلروجّمنّغزةّمنّأجلّتعزيتهتسمحّلكّإسرائيلّتّزوجته،ّأوّابنه،ّفالّيأماّلوّتوفّ . املشارك ّيفّجنازته

يفّالعامّّالعملي ّالعسكري ّبعدّ.بناء منازلهملحصول على مواد كشرط للشخصية  على تزويدها بمعلومات سكان غزة  ُتجبر .18

ّكلّمنّإسرائيلّوالسلةط ّالفلسةطيني 2014 الواقع ّحتتّرقاب ّاألممّاملتحدة،ّواليتّّمنظوم ّإلعادةّإعمارّقةطاعّغزةّ،ّأقامت

ّمراقب منّاملفرتضّأنّتتيحّإلسرائيلّ ّّإمكاني  ّالبناء ّدّ إلختصيصّمواد ّاملنازلّاليتّتضررتّأو ّوبناء ّإعمار ّرّمّ عادة اجليشّها

ّولكيّحيص. اإلسرائيلي ّالبناء، ّعلىّمواد ّغزة ّلّسكان ّبتزويد ّيقوموا ّأن ّبتفاصيلعليهم ّّهمإسرائيل ّومبوقع ،ّالبناءشخصي ،

ّكمياتّ ّدقيق ّمنّحساب ّإىلّجانبّقائم  ّاملعةطياتّ. املةطلوب ّالبناءموادّوخمةطةطاتّالبناء، وتقومّإسرائيلّعلىّأساسّهذه

ّكانتّستّ   .يتمّتزويدهمّهباسالكمي ّاليتّمبوادّالبناء،ّوكذلكّّاألشخاصحّبتزويدّسمبدراس ّإذاّما

ّغزةّقدّشربّيفصاحل ّللياهّالالنقصّاخلةطيّبامل. تشغيلهان يكون باإلمكان فل، المياه لتنقيةمحت بإقامة مرافق حتى لو س   .19

ّكهذه،ّ. لمياهلماّيكفيّمنّمرافقّتنقي ّّإنشاءّيفّحالّهسدّ يتمّ ّلنّيكونّباإلمكانّتشغيلهاولكن،ّوحىتّلوّمتتّإقام ّمرافق

ّكهرباء قامتّبتصنيفّّك وهناكهرباءّيفّغزة،ّّللّالبىنّالتحتي ّعلىّترميمّوإصالحّوحتسنيتقييداتّإسرائيلّّتفرض. منّدون

ّدخوهلاّشددةّعلىمّحتفرضّتقييداتّّو".ّاالستخدامموادّثنائي ّ"باعتبارهاّّاإلصالحّهذهّلعملياتالضروري ّّقةطعّالغياراملعداتّّو

ّتتالءمّمعّتزايدّتعدادّتساهمّإسرائيلّبإقام ّبىنّحتتي ملّّاّمنّالسيةطرةّاإلسرائيلي ّعلىّغزة،وعلىّمرّمخسنيّعامّ . إىلّالقةطاع

يفّوإىلّجانبّذلكّفإنّاحلال ّاملرتدي ّلالقتصادّ. الكمي ّمنّالكهرباءّنفس،ّوهيّمنذّسنواتّطويل ّتبيعّغزةّالقةطاعّسكان

ّالكهرباءّمنّالزبائنّقةطاعّغزة ّيفّتفاقمّهذهأيضّ يساهمّهوّالداخليّالفلسةطيينّّاالنقسام. ختلقّمصاعبّيفّجباي ّرسوم ّا

مثاني ّساعاتّّيهالت،ّملدةّمثاني ّساعاتّأفضلّاحلاالتبّتصلّإىلّالبيوتّيفّغزة،وكنتيج ّلألمر،ّفإنّالكهرباءّيفّغزةّ. املشكل 

وبالتأكيدّليسّاليومي ّحبسبّالساعاتّاملعدودةّاليتّتتوفرّفيهاّالكهرباء،ّّمنشاطاهتيقومّسكانّغزةّبربجم ّمجيعّّ.منّاالنقةطاع

 .مصنعّعلىّمدارّالساع هنالكّماّيكفيّمنّالكهرباءّلتشغيلّ

ّكرمّأبو2017ّباطّيفّش. األسنان من غير الُممكن حشو ثقوبتؤّدي إلى و ضع فيه  .20 ،ّم نعتّالسلةطاتّاإلسرائيلي ّيفّمعرب

ّكانتّحتملّّشاحن ّبضائعدخولّساملّ ّطبي  موادّ إىلّغزة ّالثقوبّيفّاألسنانّا ّأطباءّاألسنانّمنّأجلّسد   اليتّيستخدمها

زئبق،ّاليتّت حع د ،ّحسبّاالعتباراتّاإلسرائيلي ،ّمادةّثنائي ّاالستخدام.ّحبج ّاحتواءهاّعلىّمادةّالوذلكّ،ّحشواتّملغمي ()
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السلةطاتّقامتّادةّمنّإسرائيلّإىلّغزةّمنّدونّأي ّعقبات.ّإضاف ّإىلّم نعّدخولّاملادة،ّدخلتّهذهّاملعلىّمدارّسنوات،ّ

ّكانتّتابع ّلتاجرّآخرّمنّّ،دخولّمجيعّمحول ّالشاحن مبنعّاإلسرائيلي ّيفّاملعربّ واليتّاحتوتّأيض اّعلىّبراداتّوغساالت

 قةطاعّغزة.

ّكرمّأبوّساملّه. حالة الطقستحّديات إضافية عدا عن في غزة زارعي التوت األرضي مُ  فرض علىت   .21 وّاملعربّالوحيدّمعرب

إجراءاتّفحصّ. ودولّاخلارجّإىلّإسرائيلّوالضف ّالغربي ّعربهّارهاّتسويقّأوّتصديرّبضائعهمالذيّيستةطيعّمزارعوّغزةّوجتّ 

مثلّالتوت،ّقدّتتعرضّاملنتجاتّالزراعي ّاحلساس ،ّ. البضائعّعلىّهذاّاملعربّتستغرقّساعات،ّوخالهلاّتبقىّالبضائعّيفّاخلارج

ا،ّأيضّ " مسلك -چيشاهّ"مجعي ّهنالكّطلباتّمتكررةّمنّقبلّاملزارعنيّيفّغزة،ّومنّقبلّ. تصلّإىلّحدّفسادهاّ،ّقدضرارأل

. اّملّيأبهّهبذهّاملةطالبّمنذّسنوات،ّبيدّأنّأحدّ يفّاملعربّفحصّالبضاع ّوّ ّيفّالقسمّالذيّيتمّفيهّتفريغظللّ نشاءّمنةطق ّمّحإل

 .ّالذيّجتريهّإسرائيلالفحصّاألمينّخاللّعملي فسدتّّشحناتّكثيةّمنّالتوتّويشيّاملزارعونّيفّغزة،ّإىلّأن

 اتمبيد،ّبرشّمنّاإلسرائيلي تمّاستئجارهاّمنّقبلّوزارةّاأل،ّواليتّيخاص طائراتّتابع ّلشرك ّّتقومّ.المحاصيل للخطرعّرض تُ  .22

ّالّللنباتات ّقةطاعّبنيّإسرائيلّّوّالعازلّسياجعلىّامتداد ّاحلفاظّعلىغزة، ّالعامل ّّبذريع  ّمريحّللقواتّاإلسرائيلي  خطّرؤي 

مزروعّعلىّبعدّأكثرّمنّمخسمئ ّمرتّداخلّأراضيّقةطاعّبعضهاّّاحملاصيل،ّالكثيّمنوكنتيج ّلألمر،ّتتضررّ. السياجّمبحاذاة

قلقّ ّيفّظلّاملنةطقسكانّهذهّمنّنّّواملزارعّيعيش. لخةطرلنةطق ّاملسكانّاّصح ّالعاملنيّّوأيضّ ّضّهذاّالرشيعرّ ولرمباّّ،غزة

 .ويعانونّمنّأضرارّاقتصادي ّهائل ّ،دائمّمنّعملياتّالرشّ 

متنعّإسرائيلّمنذّحنوّعقدّمنّالزمنّخروجّّ.عاممرور ، شريطة أال تعود قبل دول العالم الخارجيمح لك بالسفر إلى ست   .23

ّ،ّوتسمحّباألمرّيفّحاالت(عربّمةطارّبنّغوريونّنادرةنيب،ّأوّيفّأحيانّلمعربّألعربّ)سكانّغزةّعربّأراضيهاّإىلّدولّاخلارجّ

ّف ّ. قطاستثنائي  ّإىلّ 2016يفّالعام ّبالسفر ّستسمحّلسكانّقةطاعّغزة ّفإهنا ّوحبسبها أصدرتّإسرائيلّتوجيهاتّجديدة،

شريةط ّأنّّاخلارجّعربّأراضيهاّحىتّلوّملّيكنّاألمرّهبدفّالدراس ،ّأوّحضورّمؤمتراتّخاص ّأوّاخلضوعّلعالجّطيبّخاص،

ّكاملالتزامهمّ  .بعدمّالعودةّملدةّعام

قةطاعّالضف ّالغربي ّّوّأنعلىّالرغمّمنّاالعرتافّالدويلّواإلسرائيليّب. الضفة الغربية االنتقال للسكن فيمنع سكان غزة من ت   .24

ّكيانّسياسيّواحد،ّفمنذّالعامّمهاّشةطرانغزةّ عناوينهمّتسجيلّ،ّترفضّإسرائيلّالسماحّلسكانّقةطاعّغزةّبتغيي2000ّ من

عائالت،ّإىلّّإنشاء،ّألغراضّملّمشلّالعائالتّأوّيفّالضف ّواإلقام ّمتنعهمّمنّاالنتقالّللسكن،ّوبذاّفإهناّ إىلّالضف ّالغربي

ّكانّللشخصّمنّسكانّغزةرّاالنتقالّظّ ذلك،ّحيّحّإضاف ّإىل. أي ّأسبابّأخرىّجانبّفرصّالعمل،ّأو زوجّأوّزوج ّّحىتّلو

 .بشكلّدائمّيفّالضف ّالغربي ّمقيمنيأوّأوالدّ
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هنالكّنسب ّ. اخطيرين أمني  على أنهم ين، والنساء واألطفال، من سكان غزة، بمن فيهم المرضى، والمسنّ  العديدتعّرف  .25

ق ّاليتّحددهتاّإسرائيلّوبإمكاهنمّتقدميّطلبّللخروجّمنّالقةطاع.ّالضيّ عليهمّاملعاييّّالذينّتنةطبقمنّسكانّغزةّقطّصغيةّف

متّإسرائيلّبشكلّغيّاستخدّ،2016العامّّخالل. علىّيدّإسرائيلّبّباجتيازّفحصّأمينّشخصييحةطالّ املعاييّّيستويفمنّ

قدّينقذّحياهتمّوغيّطيبّعالجّمنّأجلّحظرّخروجّاآلالف،ّومنّضمنهمّمرضىّحيتاجونّإىلّ" نعّاألمينامل"ادعاءّمسبوقّ

ّكمولكيّنوضّ . توفرّيفّالقةطاع،ّوكذلكّاملصلنيّاملسنني،ّوالتجارّاملعروفنيّوالقدامىّوموظفيّاهليئاتّالدولي م هيّعشوائي ّّح

حقوقّاإلنسان،ّّّمؤسساتبلّمنّقّ للمحاكمّمّبالتماساتّوالتهديدّبالتقدّ ّ،يفّاإلعالمّهذهّالقضاياّكشفهذهّالقرارات،ّفإنّّ

ّال "مسلك -چيشاهّ"مجعي ّكماّهوّحالّ منوعنيّمأعقابّذلكّللسحتّإسرائيلّيفّّ،ّوقد"خةطرّاألمين"،ّقدّأبعدتّهذا

 .باملرور

ّ. ر على قرارات مصيرية لنساء غزةتؤثّ  .26 ّالعام ّ 2000يف ّبتجميد ّإسرائيل ّقامت ّاملد،ي ّتسمحّّالفلسةطيينالسجل ومل

ّالعائل ّّفلسةطينينيّمبواصل ّتسجيلّأقاربلل ،ّونتيج ّلذلك. يفّالضف ّالغربي ّوغزةّلإلقام منّالدرج ّاألوىلّمنّالذينّانتقلوا

كانّذلكّمحّهلنّباخلروجّمنّالقةطاع،ّسواءّّفتقدنّللوثائقّالثبوتي ّاليتّتستفإنّآالفّالفلسةطينياتّممنّتزوجنّمنّسكانّغزةّ

 (.47ّصفح ّرقمالتقرير،ّأنظرّ)مصرّعربّإسرائيلّأوّعربّمعربّرفحّإىلّ

منّمياهّاحلنفياتّيفّباملئ ّ 96ّ.للشربالمياه الجارية في الحنفيات خطيرة عن أن مسؤولية التتحّمل، مع جهات أخرى،  .27

ّلدىاّشربّهذهّاملياهّقدّيتسببّيفّجمموع ّمنّاألمراض،ّخصوصّ ّ.بسببّالتلوثّوامللوح ّالزائدةّغيّصاحل ّللشربّغزة

ثنائي ّ"إسرائيلّّتعتربهاّ،الصحيالضروري ّإلعادةّتأهيلّوصيان ّشبكاتّاملياهّوالصرفّّباملئ ّمنّاملوادّواملعد ات70ّل.ّاألطفا

 .املشاريعّإلعادةّتأهيلّشبكاتّاملياهّاألمرّالذيّحيولّدونّتنفيذّالكثيّمن" االستخدام

ّالتنق لّالضيق ّاليتّتقررّمبوجبهاّإسرائيلّالسماحّأوّمنعّاملعايي .لخروج من غزةلموافقة حصول على ا للالعطلة سبب   عتبرال ت .28

غالبي ّسكانّ(. سرائيليفّإلضف ّأوّليسّيفّااّوبالتأكيدّأيضّ )الّتشملّاخلروجّلقضاءّعةطل ّيفّدولّاخلارجّغزةّقةطاعّمنّوإىلّ

 .غزةّملّخيرجواّيفّحياهتمّمنّالقةطاع

ّالربيّ ّتستغلهم. من غزة باإلبالغ عن جيران األشخاص خروجتشترط  .29 ّعلىّاملعابر ّإسرائيلّسيةطرهتا  ّ منّأجلّلقةطاعّغزة

ويفهمّالسكانّبأهنمّإنّملّيقومواّبتزويدهاّباملعلومات،ّفإنّحمققيّ. لتزويدهاّمبعلوماتّعنّأبناءّجمتمعهمسكانّالالضغطّعلىّ

ّكانواّحمتاجنيّللخضوعّلعالجّطيبّقدّينقذّحياهتم وقدّحصلّيفّالسابقّ. جهازّالشاباكّقدّالّيسمحونّهلمّباخلروج،ّحىتّلو

 .اليتّتنقلّاملرضىّسياراتّاإلسعافحتقيقاتهّداخلّبإجراءّجهازّالشاباكّّقامّبأن
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ّخولدّتقومّإسرائيلّبوقفّعي ،اكخةطوةّعقابي ّمجبنيّالفين ّواألخرى،ّّو. أمر غير ُمستقر العمل في مجال البناءتجعل من  .30

ّتام ّأو ّجزئي ّبشكل ّغزة، ّإىل ّالبناء ّإىلّو. مواد ّّباإلضاف  ّإعمارعماأتعةطيل ّّل ّالعملياتّالعسكري ما ّدمرته ،ّ هذهّتؤدي

سبونّألفّمنّالعمالّالذينّيك 14فهناكّحنوّ. البةطال ّزجّاالفّالعاملنيّيفّجمالّالبناءّإىلّدوائربشكلّمباشرّإىلّالتقييداتّ

ّيفّغّز ّحلوايلّرزقهمّمنّقةطاعّالبناء ّوغيّمباشر، ّبشكلّمباشر ّللرزق، ّمصدر ا ّيفّغزة ّقةطاعّالبناء ّيحعترب  عاملّّألف70ّة.

 وعامل .

سكانّالضف ّالغربي ،ّوقةطاعّغزة،ّوالفلسةطينينيّالذينّيعيشونّيفّيتقاسمّّ.مع الضفة الغربيةلغّزة تضر بالعالقات الثقافية  .31

ّمشرتك  ّوثقاف  ّالعاملّويفّإسرائيلّتارخيا ّأشدّ. أرجاء ّإىلّأمر ّالعالقاتّالثقافي  ومعّفرضّاإلغالق،ّحتولّاحلفاظّعلىّهذه

ّكانتّّلكنّفقطّيفمؤمتراتّأوّأحداثّخاص ،ّحلضورّ "بنيّاحلنيّواآلخر"ّغزةّباخلروجفإسرائيلّتسمحّلسكانّ. صعوب  حال 

إنّأيّحدثّثقايفّيقامّيفّالضف ّالغربي ّأوّإسرائيلّوليسّ. هذهّاألحداثّواملؤمتراتّمعقودةّحتتّمسؤولي ّالسلةط ّالفلسةطيني 

 .الّيتمّإصدارّتصاريحّمرورّمنّأجلّحضورهولذاّ" ضمنّاملعايي"دّعّ رعاي ّالسلةط ّالفلسةطيني ،ّالّي ّححتتّ

لضف ّالغربي ّاالعتمادّعلىّيواصلّاالقتصادّيفّكلّمنّغزةّوا. في غزة هي عملة إسرائيلية النقديّة العملة تُنتج ظرف ا فيه أيض ا .32

يّاإلسرائيلي،ّوإىلّاليتّتؤثرّعلىّقوةّالعمل ّاإلسرائيلي ّيتمّترسيمهاّيفّالبنكّاملركّزّقتصادي السياساتّاال. لّاإلسرائيليكالشي

ّ ّّوّنسب جانبها ّاملضاف ، ّالقيم  ّأخرىّمهم جوانبّضريب  ّفإنّإسرائيلّتأخرىّاقتصادي  ّوهكذا، ّبشكلّواسعّعلىّ، سيةطر

 .يفّغزةّقتصاديالنشاطّاال

تساعدّالسكانّيفّغزةّيفّّأهلي ّمزدهرةّمؤسساتشبك ّتعملّيفّغزةّ. المجتمع المدني في غزة مؤسسات بعمل اأيض   تضر .33

ّ ّكاجلمعياتّاليتّتساعد ّمنّجماالتّاحلياة، ّعنّحقوقّاملرأةذويّاإلعاقاتالعديد ّواجلمعياتّاليتّتدافع ّالثقافي  ّاملراكز ، .

ّ ّاليت ّتنقّ تقيّ املعايي ّاألّلد ّودخول ّغزة ّالوطني ّشخاصسكان ّللمنتخبات ّالتابعني ّللرياضيني ّتسمح ّالقةطاع ّداخل ّإىل

ّحتظرّخروجّناشةطيّاجملتمعّاملد،يّمنّأجلّاجتيازّدوراتّتأهيلي ّ،الفلسةطيني  ّلكنها ّباخلروجّمنّغزة، ّواستكماليهّوللتجار

ّكماّأهناّحتظرّعلىّاملضرّو  .املؤسساتحتسنيّعملّهذهّدعمّّوواخلرباءّالدخولّإىلّغزةّمنّأجلّّمولنيري ،

ّيفّ ة.ة داخل قطاع غز الفحوصات والعالجات الطبيّ جملة من تمنع إجراء  .34 ّواملعد اتّالةطبي   ّمنّاملواد تدرجّإسرائيلّمجل 

،ّ(UBSللةطاق ّ)التزويدّغيّاملنقةطعّجهزةّالبةطارياتّألّوالرنيمّاملغناطيسيّةّمباّيفّذلكّأجهّزّ،قائم ّاملوادّثنائي ّاالستخدام

ّالةطبي ّيفّأقسامّ ّللتشغيلّاملستمرّلألجهزة ّاملركّ الالزم  ّقدّاضةطرّ. زةالعناي  ّفإنّمستشفىّيفّغزة وهكذا،ّعلىّسبيلّاملثال،

وإىلّ. االطالعّاملباشرّعلىّصورّاألشع ّالسيني ّتيحيّالذيطيل ّنصفّعامّللسماحّبإدخالّجهازّالفلوروسكوب،ّلالنتظارّ

التقني ّاخلاص ّبالفحوصاتّالةطبي ّحتتاجّإىلّإعادةّضبطّبنيّالفين ّواألخرىّمنّقبلّالشرك ّاملصن ع ّّجهزةجانبّذلك،ّفإنّاأل
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إالّأنّالكثيّمنّاألجهزةّالةطبي ّتظلّمعةطل ّعنّالعملّيفّغزةّوذلكّألنّإسرائيلّإماّتؤجلّأوّ. أوّالشركاتّاملختص ّباألمر

ّكماّأهناّمتنعّدخولّ  .اخلرباءّاملختصنيّإىلّغزةمتنعّخروجهاّمنّالقةطاع،

ّ. حياةنقاذ إل تشترط موافقتها .35 ّعلى ّقادر ّغي ّغزة ّقةطاع ّيف ّالفقي ّالصحي ّاإلصاباتّّتوفياجلهاز ّجلميع ّالةطيب العالج

فقطّيفّالضف ّالغربي ،ّأوّاألردنّأوّإسرائيل،ّفإنّعلىّاملرضىّّاملتوفرخلروجّواخلضوعّلعالجّطيبّمناسب،ّلغرضّاّو. األمراضّو

إسرائيلّبرفضّّشرعت .ّومؤخر ا،ّتصاريحّهيّعملي ّغيّواضح ّوبةطيئعملي ّاستصدارّال. احلصولّعلىّتصريحّمنّإسرائيل

 ".نعّاألمينحججّ"املتّحتّطلباتّاملرضىّبشكلّمتزايدّللةطلبات

ّنتجاتبتسويقّاملإسرائيلّّسحت،2015ّيفّشهرّآذارّ. من غزة إلى إسرائيل الباذنجان والبندورة فقط بتسويقتسمح  .36

تسمحّّإسرائيلومعّذلك،ّفإنّ. 2007،ّوذلكّللمرةّاألوىلّمنذّفرضّاإلغالقّيفّالعامّي سرائيلاإلّالسوقّيفّمنّغزةالزراعي ّ

اّنسبي اأسعارّاخلضرواتّيفّغزةّرخيص ّّيفّأسواقها.ّ،طنّشهري اّمنّالباذجنانّوالبندورة400ّالّتتجاوزّّحص بتسويقّ ،ّجد 

اّللمنتجنيّالزراعينيّيفّاّطبيعيّ إنّقربّوحجمّالسوقّاإلسرائيليّجتعالنهّهدفّ ّ.التخفيفّعلىّاملستهلكّاإلسرائيليّوبإمكاهنا

 .غزة

لنتّ،ّأع2015يفّشهرّآذارّ. لصناعته الخشبية لواحاأل دخولتحظر لكنها في إسرائيل، األثاث من غزة تسمح بتسويق  .37

ا،ّقامتّبتوسيعّوالحقّ ) "ثنائي ّاالستخدام"اخلشبي ّاليتّيزيدّسكهاّعنّمخس ّسنتمرتاتّباعتبارهاّبضائعّّاأللواحإسرائيلّعنّ

ّ ّليشملّأي  ّعنّسنتمرتّواحدّألواحنةطاقّاحلظرّهذا ّيزيدّسكها ّتقريبّ ( خشبي  ّفقدّمنعتّبشكلّتام ّدخولّاألوبذا ّلواحا

إسرائيلّبأهناّستسمحّللمنتجنيّيفّغزةّوللمرةّاألوىلّمنذّفرضّّأعلنت،2015ّوباملقابل،ّويفّشهرّأيلولّ. اخلشبي ّإىلّالقةطاع

يفّغزةّظلواّيتساءلونّحولّأي ّّمصانعّاألثاثإنّأصحابّ. اإلغالق،ّبتسويقّاألثاثّالذيّيصنعونهّيفّاألسواقّاإلسرائيلي 

 .موادّميكنهم،ّباستخدامها،ّصناع ّاألثاث

ّكيماوي ّوبيولوجي ّاتكلي. تمس بالتعليم الجامعي .38 كماّأنّهنالكّجتهيزاتّ. العلومّالةطبيعي ّيفّجامعاتّغزةّحتتاجّإىلّمواد

وحتظرّ" موادّثنائي ّاالستخدام"لّهذهّاملعداتّإسرائيّتعترب. غيّمتوفرةإضافي ّمةطلوب ّملخترباتّالبحثّوتعليمّالةطبّواهلندس ّ

وعلىّفكرة،ّ. والكثيّمنّالتجاربّتتعةطلّتؤذيّخمترباتّالبحثّوإىلّجانبّذلك،ّفإنّانقةطاعاتّالكهرباء. إىلّغزةّدخوهلا

 .هيّأيضاّمدرج ّيفّقائم ّاملوادّثنائي ّاالستخدام( UBS)لتيارّالكهربائيّلّالتزويدّغيّاملنقةطعفإنّاألجهزةّاليتّتضمنّ

ّ. زمالئهم إلى غزة دعوةتمنع األكاديميين من حضور المؤتمرات في الخارج أو من  .39 التةطورّيفّالعاملّاألكادمييّمواكب 

ايتةطلبّ املعاييّاليتّفرضتهاّإسرائيلّللخروجّ.ّبينهمّيبنونّعالقاتفيهاّالباحثونّبتبادلّاألفكارّّوّيفّاملؤمتراتّاليتّيقومّتواجد 
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كماّأنّإسرائيلّمتنعّأيضاّدخولّالباحثنيّمنّأرجاءّ. لتأهيلّاألكادميي منّقةطاعّغزةّالّتشملّاملشارك ّيفّاملؤمتراتّأوّدوراتّا

 .العاملّإىلّغزة

ّوالضف ّ. ا على التأثير على قراراتهاولكن سكان غزة ال يملكون القدرة أبد   ،تحكم سكان غزة .40 ّكالّمنّسكانّغزة إن

املستوياتّالسياسي ّيفّإسرائيل،ّإالّأنّهؤالءّماّمنّقدرةّالغربي ّيتأثرونّبشكلّمباشرّأوّغيّمباشرّمنّالقراراتّاليتّتتخذهاّ

 .لديهمّعلىّالتصويتّيفّاالنتخاباتّللمؤسساتّاإلسرائيلي ّاليتّحتددّهذهّالسياسات

مغناطيسيّّسيةطرهتاّعلىّاجملالّاإللكرتوّفرضّإسرائيلّتواصلّ.تحظر مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب على الهواتف النقالة .41

األمرّّهذاّ(.LTE)موجاتّاجليلّالرابعّّو( 3G)اجليلّالثالثّّتردداتومتنعّختصيصّ( اويفّالضف ّالغربي ّأيضّ )يفّقةطاعّغزةّ

 .النامي صناع ّاهلايّتيكّيفّوجهّّربرليسّهلاّمّحاإلنرتنتّيفّغزة،ّبلّإنهّيضعّعوائقّستخدميّمبفقطّالّيضرّ

سحتّ" اجلرفّالصامد"ّالعملي ّالعسكري ّاإلسرائيلي بعدّ. الضفة الغربية، وأيها ال فيزراعية يتم تسويقها  منتجاتتقرر أية  .42

ّكلّمنّالضف ّالغربي ّوإسرائيلّاملنتجاتبتسويقّّمنّغزةّتجارل 2007إسرائيلّللمرةّاألوىلّمنذّالعامّ وقدّأشرناّ. الزراعي ّيف

ّقائم ّقصيةّقدّنشرّمنسقّأعمالّاحلكوم ّيفّاملناطقّو. منّاملسموحّفقطّتسويقّالباذجنانّوالبندورةّيفّإسرائيلّاّإىلّأنهسابقّ 

هذهّالقائم ّالّتشملّتشكيل ّاملزروعاتّذاتّاجلودةّ. فة الغربيةالضّتشملّأنواعّاخلضرواتّاليتّتسمحّإسرائيلّبتسويقهاّيف

 .العالي ّاليتّتتمّزراعتهاّيفّغزةّواليتّسيسرّاملزارعونّبتسويقها،ّوهيّتشملّالبةطاطا،ّالسبانخ،ّالبازيالء،ّوالفاصولياء

،ّحتظرّإسرائيلّبشكلّشاملّعلىّسكانّغزة2000ّمنّالعامّّابتداءّ . في الضفة الغربية الدراسةتحظر على سكان غزة  .43

ّيفّجامعاتّوكل ياتّالقةطاعّالدراس  ّغيّمتوفرة ّتعرضّبرامجّتعليمي  ّرغمّأنّجامعاتّالضف  ّالغربي ، . يفّجامعاتّالضف 

باسمّأربعّنساءّمنّغزةّ 2012يفّالعامّ" مسلك -چيشاهّ"قدمتهّمجعي ّّالتماسّرفضتّاإلسرائيلي ّقداحملكم ّالعلياّوكانتّ

يفّجامع ّيفّالضف ّالغربي ،ّوهيّختصصاتّ( اجلندر،ّالقانونّوالتنمي ،ّوالدميقراطي ،ّوحقوقّاإلنسان)ختصصاتّّدراس أردنّ

 .القةطاعتعليمي ّغيّموجودةّيفّجامعاتّ

ّّيفّمةطلع. تجار غزةضر بالوضع االقتصادي لت .44 ّآذار 2017ّشهر ّاملفعول، ّساري  ّتصاريحّالتجار فقطّّيفّغزةّبلغّعدد

ّكبي190ّّ)إضاف ّإىلّتصرحي ا1,173ّّ ّكانونّثا،يّتصرحيّ 3,500ّمعّّمقارن ّ (،BMGّتصريحّتاجر وإضاف ّ.2016ّاّيف

ّّإىلّمنع ّالغربي ، ّوالضف  ّإىلّإسرائيل ّالدخول ّمّحفأولئكّمن ّقد ّمن ّبعضهم ّنع ّأو ّإىلّغزة ّبضائع ّبضائعهمإدخال ّتسويق

بأيّإجراءّيثبتّالتهم ،ّبلّإنّمنتجاتّهؤالءّقدّالقيامّدونّأنّحىتّ،ّهبمّهمشتبكّفقطّليسّيعاملونّمباّيعينّأهنم. خارجها

 .فحوصاتّدقيق ّعلىّمعربّكرمّأبوّسامللّختضعوللتذكيّفإنّمجيعّالبضائعّ. باتتّمشبوه 
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منّاألسبابّدرج ّاألوىلّالّمنزواجّأحدّاألقاربّّيعترب. من غزة بهدف الزواجبالخروج  رغبونكثيرة أمام من يتضع عوائق   .45

حلضورّّشخصإسرائيل،ّالضف ّالغربي ّأوّدولّاخلارج،ّإالّأنّخروجّاليتّيستةطيعّمبوجبهاّالشخصّطلبّتصريحّخروجّإىلّ

ّي ّحّزفافهحفلّ ّأمرّ عّ هو، ّد ّا ّّو. املعاييخارج ّاضةطرتّمجعي  ّ"قد ّّالتماساتّتقدميإىلّ" مسلك -چيشاه ّيف عدةّللمحكم 

 .طلبواّاخلروجّمنّالقةطاعّلكيّيتزوجواّمنّأحبائهمانّوشاباتّفلسةطينينيّوفلسةطينياتّباسمّشبّ ّمناسبات

مثاني ّّليهامثاني ّساعات،ّتّيصلّالتيارّالكهربائيّإىلّالبيوتّملدةيفّغزة،ّ" األيامّاجليدة"يفّ. مواعيد غسل المالبسب تتحّكم .46

ّكبيّ جزءّ ّويؤجلّالسكان. ساعاتّمنّاالنقةطاع الكهرباء،ّومنّضمنّتي ارّعودّفيهاّيحظ ّاليتّللإىلّااّمنّالنشاطاتّاليومي ّا

ّ ّضخ ّاملالبس، ّغسيل ّالنشاطات، ّاهلواتفّّاملياههذه ّشحن ّوالتنظيف، ّاالستحمام ّاألطباق، ّغسيل ّأجل إىلّاخلزاناتّمن

ّأوّتصفحّاالنرتنت ّالتلفاز ّمشاهدة ّالقراءة، ّتسخنيّاملاء، كاملّمنّسنواتّالسيةطرة،ّيوبيلّّّدارعلىّم. واحلواسيبّالنقال ،

اليتّمنّشأهناّّتحتي الىنّللبّغزةتفتقرّ. فيهّعددّالسكانّزايدثابت ّمنّالكهرباء،ّيفّوقتّتّكمي ّّقةطاعّغزةاكتفتّإسرائيلّببيعّ

ّكهرباءّإضايفّحنوّغزةّمنّإسرائيلّالّيزالّالّيعملّبسببّالكثيّمنّللكهرباءّياّمنكافاّّذاتيّ ّانتاجّ أنّتتيحّإ ّكماّأنّخط ،

 .األسباب

ّ. نّمرةالمالبس المُ  ارتداءتحظر  .47 ّاملواد ّ"قائم  ّال " االستخدامثنائي  ّتشمل ّإسرائيل ّألسبابّواضح "بزات"اليتّأصدرهتا ، .

،ّحظرتّإسرائيلّإدخالّشاحن ّحتمل،ّمنّضمنّماّحتمله،ّمالبسّنسائي ّبأقمش ّمنم رةّبادعاء2016ّولكن،ّوخاللّالعامّ

 .اّثنائي ّاالستخدامبذاّتشكلّأغراضّ ،ّوهيّتنةطبقّعليهاّمعاييّالبز اتّالعسكري املالبسّأنّهذهّ

حالّتيت مّطفلّقاصرّمنّففيّ. في الضفة الغربية ُمقيم/ةة /وحيد األطفال من سكان غزة مع أب أو أم تحظر لم شمل .48

فإسرائيلّحتتفظّ. يكونّبإمكاهنماّالعيشّسوي اأنّفليسّمنّاملؤكدّيفّالضف ،ّّمحقيمّعلىّقيدّاحلياةّاملتبقيأحدّوالديهّغزة،ّّو

ومنّسيضةطرّلالكتفاءّبالعيشّلدىّأبناءّّ،علىّقيدّاحلياةّمعّالوالدّاملتبقيّمشلهّسمحّلهّبلمتّ لنفسهاّبصالحياتّاختيارّمنّ

 .العائل ّمنّدرجاتّقراب ّأبعد

ّإىلّ. استخدامها سكان غزةبإمكان  وخارج قرر أية خدمات بريد داخلتُ  .49 ّالذاهب  ّخدماتّالربيد ّعلى ّتسيةطر فإسرائيل

ّاملاضيّسحتّإسرائيلّفيهاّلنفسهاوقدّحصلتّحاالتّيفّ. كانتّهذهّاخلدماتّعام ّأمّعربّشركاتّخاص القةطاع،ّسواءّّ

 .هذهّاخلدماتّبوقف

فسكانّالقةطاعّغيّمسموحّهلمّالسعيّللحصولّعلىّ. غزة تلقيه خارج القطاعفي تقرر أي عالج طبي يحق للسكان  .50

 .بتقدميّطلباتّللخضوعّلعالجاتّغيّمتوفرةّيفّغزةقطّحّهلمّفالذيّمتك نهمّظروفهمّمنّتلقيه،ّفهمّيحسمّ ّالعالجّاألفضل
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