
 

 إلى الخلف ع  وتراج  ضئيلة : تسهيالت غزةقطاع في  2015العام تلخيص 

 تلخيص

اب جهات إسرائيلية رفيعة ، طرأ تغيري على خطغري مسبوقة عدادبأ ادمار  و  ابالقطاع موت  ، واليت أحلقت العسكرية منذ عملية "اجلرف الصامد"
إىل رئيس هيئة األركان، دار احلديث يف املنظومة األمنية اإلسرائيلية  وصول  و  اإلسرائيلياألمن ا من وزير غزة. فبدء  قطاع فيما يتعلق ب املستوى

إسرائيلية تساءلت جهات و  ئم يف غزة وبني استقرار املنطقة.القا القطاع، وحول العالقة بني الوضع حول األمهية الكامنة يف إعادة إعمار
ا فيه أم ل، أما على املستوى السياسي، بالغ  متت ممارسته جتاه القطاع خالل السنوات املاضية م   عاٍل فيما إذا كان الضغط الذي بصوترمسية 

  ح ى إلقامة ميناء رحري يف غزة.فقد علت أصوات الداعمني

ي ت ذوكان بعض هذه التسهيال ،على القطاع املفروض اإلغالقبات مع تسهيالت معينة على التصرحي اليت طرأتوترافقت هذه التغيريات 
عن معدله الشهري  يف املئة 128إيرز بنحو معرب خروج الفلسطينيني الشهري عرب حالت فقد ارتفع معدل أمهية بالنظر للسنوات السابقة، 

خروج و  تغريت السياسة اإلسرائيلية فيما يتعلق بدخولو  . كما2013عن معدله الشهري يف العام  يف املئة 200نحو بو  ،2014يف العام 
غزة قطاع مت إلغاء احلظر الشامل الذي استمر سنوات سبع على تسويق البضائع من  2014البضائع من القطاع. فعلى أعتاب هناية العام 

اا على تسويق ، كما صدر القرار باملوافقة لحق  الغربية يف الضفة الشاحنات اخلارجة من  معّدلارتفع  وكنتيجة لذلك، يف إسرائيل. حمدود جد 
 .2015يف العام  113إىل  2014شاحنة يف العام  19من  اشهري   غزة اعقط

السلطة و  ، مبشاركة كل من األمم املتحدة(GRM)إعادة إعمار قطاع غزة  آليةل التغيري األساسي يف السياسة اإلسرائيلية بإقامة متثّ 
حتت رقابة مشددة على أهداف هذه املواد وعلى هويات  ،مواد البناء األساسية للقطاع دخوليف إطارها بإسرائيل  الفلسطينّية، واليت تسمح

ن طن من مواد البناء األساسية )اإلمسنت، يقرابة الثالثة مالإسرائيل  من غزةىل إ 2015دخل يف العام و  القطاع.موزعيها يف و  مشرتيها
 العام يف ابدخوهل ح  ألف طن مس   800، وقرابة 2014 العام يف تلدخقد  تكان ألف طنّا   300 حنو مقابلهذا احلديد(، و  احلصى،
هو أكرب من املعدل  2015يف العام إسرائيل  . ويف الواقع، فإن معدل كميات مواد البناء اليت دخلت بشكل شهري إىل غزة من2013

 قطاع.، أي قبل فرض اإلغالق على ال2007الشهري يف الشهور األوىل للعام 

اجملتمع و  غزة، واليت متناها الكثريون يف إسرائيل،قطاع جديد يف السياسة اإلسرائيلية جتاه  عصرالتغيريات أن تشري إىل بداية  ميكن هلذه
ورية مما هو مطلوب لالستجابة للحاجات الضر وأقل رغم أن هذه التغيريات األولية ل زالت تعّد صغرية وبطيئة  واجملتمع الدويل، الفلسطيين

أو أهنا  ،بشكل تام وحدة سكنية 1ألف 17 أكثر منحيث مت هدم م ا، ا عظياألخرية يف القطاع دمار   العملية العسكريةد تركت للقطاع. فق
صصت قد خ   GRM ضمن آليةغزة  دخلت قطاعد البناء اليت ا، إل أن غالبية مو غري صاحلة للسكن وأصبحت بأضرار بالغةقد أصيبت 

طفيف، ولبناء مشاريع مدنية غري متعلقة بإعادة اإلعمار، فيما تقّدمت عملية بناء املنازل اجلديدة إلصالح البيوت اليت تضررت بشكل 
 ببطء شديد.

                                                                 
خالل وتعد غري صاحلة للسكن  بالغرت بالكامل أو أصيبت بشكل مّ ألف وحدة سكنية يف قطاع غزة إما د   17، فإن أكثر من Shelter Clusterها رحسب التقديرات األخرية اليت أعلن 1

ر هذا العسكرية عملية "اجلرف الصامد"  ألف وحدة سكنية. 19، ووصل إىل ما يزيد على يف املاضي بأكثر قليال   املعطى. وقد ق دِّ



وإسرائيل، وهو األمر الذي كان بإمكانه أن يشكل نافذة هامة إلعادة  الغربية السماح بتسويق البضائع من غزة إىل كل من الضفة ترافق  
صت ررحية هذا التسويق وزادت من حجم املخاطرة الكامنة فيه.  اليت قلّ اإلسرائيلية مع سلسلة من التقييدات  اإلعمار ولتعزيز اقتصاد القطاع،

ا عن الستجابة حلاجات سكان القطاع، خاصة يف ضوء احلقيقة القائلة إيرز ل زال بعيد  معرب اخلروج عرب  حالتكما أن الرتفاع يف عدد 
خالل  أيام السنة.غالبية  ا، قد بقي مغلق  اشهري  الة دخول وخروج ح 000،40لت فيه يف السابق قرابة جّ بأن معرب رفح إىل مصر، والذي س  

الشهرية يف  حالت اخلروجرفح، وهو أقل بقليل من معدل معرب عرب  في الم جمل خروجحالة  458،14 مت تسجيل 2015العام 
 تصريح تاجر، وهم خيرجون ويدخلون من وإىل حيملونلتجار  كانتإيرز   معرب اخلروج عرب حالتالسابق. وإىل ذلك، فإن أكثر من نصف 

 ريح الفريد، فقد بقوا من دون حل.غزة عدة مرات يف الشهر؛ أما اآلخرين الكثريين يف غزة، والذين ل ميلكون هذا التص قطاع

، التنّقلاملفروضة على اإلسرائيلية  التقيداتعلى ة تسهيالت جوهريالواسع حول ضرورة إجراء  المجاعورغم احلاجة املاّسة، وعلى الرغم من 
 بتقييدإسرائيل  ، تقوممن غزة اريف بعض احلالت بالرتاجع إىل اخللف. ففي الشهور األخرية، رحسب ما يقوله جت  إسرائيل  فقد قامت

تم يو  عبورهم،، ويتم يف بعض األحيان منع أمنية لدى إسرائيل حتقيقاتة التصاريح إىل ل  ستدعى ح  إيرز. حيث ي  معرب عرب  خروجهم
 تعلقة رخروج املرضى ومرافقيهم. كما مت تشديد املعايري امل،  ادد  إىل القطاع م   إرجاعهم

صنَّع، ببيع األثاث فيما تسمح إسرائيل، ظاهريا  
 
عن سنتيمرت  يزيد مسكهااخلشبية اليت  األلواح دخوليف أراضيها، فإهنا حتظر يف قطاع غزة  امل

 ى من صناعة األثاث يف غزة.كامل على ما تبقّ شكل  ا بواحد ويزيد عرضها عن مخسة سنتيمرتات، وهو أمر قضى تقريب  

شري نشأ فرق كبري ومتزايد بني املعطيات الرقمية وبني سياقها املتمثل يف الوضع امليداين يف غزة. ففي حني تلوح جهات إسرائيلية مبعطيات ت
بأهنم لن يتمكنوا  يدركونا، عام   18قل أعمارهم عن تغزة، الذين قطاع إيرز، فإن سكان  معرب اخلروج عرب حالتإىل الرتفاع يف أعداد 

ل ألغراض التعليم، أو ألغراض العمل أو الستكمال املهين، ناهيك عن اللتقاء بأبناء عائالهتم. كما أن الرتفاع يف عدد شاحنات من التنقّ 
 من اإلمكانات القائمة واليت ا ضئيال  أنه ل زال ميثل جزء  بالسنة املاضية، إل  ا مقارنة  هو ارتفاع ملحوظ نسبي   البضائع اخلارجة من القطاع

  م عّدلتعلى  وليس هلا تأثري اتظهرها جتربة املاضي، 
 
يف  50أكثر من و ، 2015خالل الربع األخري من العام  يف املئة 38.4: رعبةالبطالة امل

 اآليلة التحتية والبىن ،غزة يف القتصاد مجاح كبح يف كله هذا وتأثري السياسات، رتاجع يفوال اجلمود هذا إن. يف أوساط الشباببطالة  املئة
 .ارحدوثه معنيون غري بأهنميعلنون  اجلميع رغم أن جديدة، عملية عسكرية تقّرب إمنا األمل، وغياب ،لالهنيار

 

 تنّقل األشخاص
آثار ا عن تعويض عبر معبر إيرز، الواقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، بعيد   األشخاصخروج حاالت ال يزال االرتفاع في عدد 

 في السابق. المعبرفي ساد  ذيال حجم التنّقلمن فقط  ا ضئيال  ل جزء  إغالق معبر رفح، وهي تمثّ الناجمة عن التقييدات الخطيرة 
بل إن هذه المعايير قد  عبر معبر إيرز، األشخاصخصصة لخروج من التسهيالت التي طرأت على المعايير الم   افهنالك القليل جد  

 زادت صرامة في بعض الحاالت.
عرب معرب إيرز. ويدور احلديث عن ارتفاع  فلسطينينيلل ةاخلروج الشهري حالتمن  276،14مت تسجيل ما معدله  2015خالل العام 

يف  يف املئة 200نحو بارتفاع و (، حالة خروج شهرية 270،6)والذي بلغ  2014مقارنة باملعدل الشهري للعام  يف املئة 128يبلغ حنو 
 خروج(. حالة 766،4آنذاك )والذي بلغ  2013 مقابل العام 2015عام 

فهو  2015ا، أما الرتفاع امللحوظ الذي شوهد خالل العام جد   إيرز منخفض معرب اخلروج عرب حالتدل مع ل يزاليف الوقت ذاته، 
 26سنوات اإلغالق. وهبدف املقارنة، فقد مت تسجيل قرابة  خاللخلروج املنخفضة حالت ا تمعدل قليل األمهية عند األخذ باحلسبان
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أي قبل بداية النتفاضة الثانية؛ وهو ما يعين أكثر من  2000 العامإيرز يف عرب معرب  بشكل يوميخروج للعمال الفلسطينيني حالة ألف 
 .2015عام للاملعدل الشهري  أضعاف 35، أي ةخروج شهري حالةألف  500

 

 

 

 

ل يف جّ يف السابق بوابة اخلروج الرئيسية من غزة إىل العامل. وقد س   شّكلل يكفي لتعويض اإلغالق املستمر ملعرب رفح، والذي  هذا الرتفاع
اخلروج الشهري،  حالت معّدلفقد بلغ  2015. أما يف العام شهري ا اوخروج   ألف دخول   40 قرابة 2013العام  منتصف هذا املعرب، ح ى

من القطاع.  األشخاصرخروج  ممنه 25السماح يف مت رحيث ا، يوم   32عمل ملدة فحسب، و حالة خروج  1,205ك، حنو مقابل ذل
إىل دول اخلارج، لغرض الوصول إىل مسابقات، ودورات  اخلروجمن  قطاع غزةوكنتيجة لذلك، مل يتمكن الكثري من الفلسطينيني من 

 لشهري عرب معرب إيرز وصول  اخلروج ا حالتبلغ معدل  عائالهتم. ويف الوقت ذاته،ب اللتقاء، وألغراض التعليم أو هبدف ةاستكمال مهني
 خروج فحسب، ول يزال الكثريون يف القطاع من دون حل. حالة 121ومن هنالك إىل دول أخرى(  باألردن، انيب )مرور  لإىل جسر أل

 الفئات التي ي سمح لها بالخروج عبر معبر إيرز

 التجار
خروج التجار. فقد بلغ املعدل  يف عدد حالتارتفاع عن  معرب إيرز ناجم عربخروج الفلسطينيني  حالتعلى  ئالطار  الزدياد املركزيإن 

. ويدور احلديث 2015العام كل يف   حالة 7،963، مقابل حالة 2،606عرب املعرب  2014خروج التجار خالل العام  حلالتالشهري 
صصة. وإىل ذلك، وبسبب وجود يف املئة 205هنا عن ارتفاع بنحو  غزة، ومعىن هذا قطاع لسكان  اا جتاري  تصرحي   5،000 تبلغ حصة ُم 

، خيرجون من القطاع ويعودون إليه افلسطيني   5،000ـــب، كحد أقصى،  ترتبطاخلروج عرب إيرز  حالتمن ممل  يف املئة 56األمر أن قرابة 
 .عدة مرات شهريا  

من ضمن حالت اخلروج تلك جتار ا، حيث تبلغ حصة  56% حالة، بينما كان 14,276بلغ معدل حالت اخلروج الشهرية عرب معرب إيرز  2015يف العام 
  فحسب. تصرحي ا 5,000 غزة التجار الفلسطينيني يف قطاعتصاريح 
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 مرضى ومرافقيهم

2015عطيات شهرية للعام م  



 المرضى ومرافقيهم
 ة.خروج شهري حالة 2،581 قدره معدل   يوازي، وهو ما يف املئة 18حنو اخلروج عرب إيرز  حالتم من ممل بلغت نسبة املرضى ومرافقيه

 2015مقارنة بالعام املاضي. وجتدر اإلشارة إىل أنه ويف الشهر األخري من العام  يف املئة 18ل ارتفاع يف هذه الفئة بلغ مقداره حنو وقد س جّ 
، وهذا نابع، الذي سبقه خروج املرضى ومرافقيهم عرب إيرز مقارنة بشهر تشرين ثاين حالتمن عدد  يف املئة 28قد طرأ اخنفاض بلغ حنو 

 .اإلسرائيلية على خروج املرضى ومرافقيهم تقييداتتشديد العلى ما يبدو، بسبب 

 
 حاجات أخرى

خروج الفلسطينيني عرب املعرب   حالتمن ممل  يف املئة 26
"، فقد مشلت حاجات أخرىفئة "ألشخاص من  كانت

. وتشمل هذه الفئة اخروج يف املعدل شهري   حالة 3،732
شمل، خروج املصلني إىل صالة تالواسعة من ضمن ما 

ملن هم فوق  ةأسبوعي حصة) يف املسجد األقصى اجلمعة
احلالت اإلنسانية )يف الزيارات العائلية  2،ا(عام   60جيل 

زيارات  حالت خروج باجتاه جسر أللنيب، (،الستثنائية
يف هذه . لألسرى وحالت تنّقل لشخصيات فلسطينية رفيعة

 153الفئة، مت تسجيل ارتفاع يف عدد حالت اخلروج بنسبة 
، حينها بلغ املعدل الشهري 2014باملئة نسبة للعام املنصرم 

 فقط. 1،474حلالت اخلروج يف هذه الفئة 
 64معظم حالت اخلروج يف هذه الفئة، واليت وصلت 

باملئة، كانت لتنّقل "احتياجات أخرى للضفة الغربية 
وإسرائيل"، وهي فئة تضم زيارات عائلية وحالت إنسانية 

يف  25وقد بلغت نسبة املصلني من هذه الفئة قرابة حرجة. 
 قرابة سرىعائالت األل حالت اخلروج ، كما بلغت نسبةاملئة
 .يف املئة 7

 إضافيةتفاصيل 
 الجامعيين الطلبة

عرب األشخاص تنقل املفروضة على  الصعبةعلى ضوء التقييدات 
من لقّلة من الطلبة  2015يف العام إسرائيل  معرب رفح، مسحت
األردن، ومن  باجتاهباخلروج عرب معرب إيرز  سكان قطاع غزة

                                                                 
صلني صدر القرار رخفض احلد األدىن  2016آذار  شهر يف 2

 
 .عام ا 50املسموح به إىل جليل امل

ألف حالة خروج شهرية من  20مت تسجيل حوايل  2013يف النصف األول من العام 
قطاع غزة باجتاه مصر عرب معرب رفح. م عّدل حالت اخلروج الشهري يف معرب إيرز باجتاه 

 .2015حالة خروج فقط يف العام  121جسر أللنيب بلغ يف 
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هل من شأن االرتفاع في حاالت الخروج في معبر إيرز أن 
 يعّوض أثر إغالق معبر رفح؟ 

 نظرة على حاالت الخروج إلى دول العالم الخارجي

م عّدل حالت اخلروج إىل دول العامل 
اخلارجي عرب معرب رفح خالل النصف 

 2013األول من العام 

املعّدل الشهري حلالت اخلروج إىل دول 
العامل اخلارجي عرب معرب إيرز خالل العام 

2015 
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مت أكثر من قد قدّ كانت حت بأهنا  املدنية الفلسطينية قد صرّ  لشؤونل اهليئة العامة يف دول اخلارج. ورغم أنأماكن دراستهم هنالك إىل 
ت . وكاندفعاتمن غزة، على عشرة  جامعي ا اطالب   295فقط  2015قد خرج يف العام فالطلبة، من  عشرة قوائم تشمل أمساء مئات

 مع مواعيد السنة األكادميية. أن يتالءم األمرعادة من دون  الدفعات تتم

أجيالت يف إرسال القوائم من غزة: التقطاع سؤولة عن العدد القليل من الطلبة اجلامعيني ممن جنحوا يف اخلروج من هنالك عدة مسببات م
إىل جانب تعطيالت ومصاعب يف استصدار هذا التأخري يف الرد من الطرف اإلسرائيلي، و املدنية الفلسطينية، لشؤون ل اهليئة العامة قبل

جلمعية ، فقد صرحت مصادر فلسطينية ة إىل ذلكإضافتصاريح املرور عرب األردن )وثائق عدم املمانعة( من قبل السلطات األردنية. 
 مقابالت بإجراءر لة تصاريح املرو الفلسطينيون من ح   اجلامعيون طولب الطلبة  2015ا من شهر تشرين ثاين مسلك" بأنه وبدء  -"چيشاه

 على املعرب، وقد متت إعادة بعضهم إىل غزة بعد سحب تصارحيهم.إسرائيلية أمنية 

خالل العام على هذه السياسة ، ومل يطرأ 2000يف العام  قد م نع يف الضفة الغربيةلأللقاب العليا  للدراسةيذكر بأن خروج الفلسطينيني 
 أي تغيري. 2015

  المرضى ومرافقيهم
 55قني الذين تقل أعمارهم عن فيما يتعلق باملعايري املتعلقة رخروج املرضى ومرافقيهم، فاملراف صرامةأكثر  تقييدات، طرأت يف تشرين ثاين

. لجتياز الفحص األمين( 35)يف السابق طولبوا فقط من هم دون جيل  املعتادةجراءات اإليطالبون باجتياز فحص أمين إىل جانب  اعام  
 55منع خروج املرافقني الذين تقل أعمارهم عن ، يعين اعملي  و  ،طويال   اهذا الفحص يتطلب وقت  ورحسب مصادر فلسطينية رمسية، فإن 

املرضى من سكان القطاع، وميكن الفرتاض بأن أهايل % 6أكثر من  وما فوق اعام   55ل أبناء هذه الفئة، أي من هم أبناء . ويشكّ اعام  
اليت باإلمكان السماح رخروج  األمراض فئات ونوعقد قررت تقليص إسرائيل  ضاف بأنإىل ما سبق، ي   الرّضع هم أصغر من اجليل املذكور.

ض املصابني هبا لتلقي العالج يف إسرائيل. فمرضى الكلى، واملصابني بأمراض العيون، واملشاكل العصبية، واحملتاجني لعالجات متعلقة بأمرا
قد بررت إسرائيل  بأن املصادر الرمسية يف الشؤون املدنية هيئةوج. وتقول ح اخلر وإصابات العظام، سيجدون صعوبة يف احلصول على تصاري

  قد تباطأوا يف العودة إىل غزة.الذين ينتمون إىل هذه الفئات املرضّية رضى املقرارها بادعاء أن 
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 ألف حالة خروج شهري ا إلى بضعة آالف 500من أكثر من 
 2000حاالت خروج األشخاص شهري ا، مقارنة بالعام : معبر إيرز
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خروج العمال الشهري عرب املعرب حالت أقل من ثالثة يف املئة من معدل  2015خروج الفلسطينيني عرب معرب إيرز يف العام  حلالتبلغ املعدل الشهري 
 .2000خالل العام 

 (UNOCHAمصدرها  2009-2004)املعطيات للسنوات 

2015عطيات شهرية للعام م  
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 الفلسطينيون من مواطني إسرائيل

قطاع إىل إسرائيل  فرض "حظر مؤقت" على دخول الفلسطينيني من مواطيناملناطق ، أعلن منسق أعمال احلكومة يف 2015، متوز هنايةيف 
باشرةوقد . احلرجة، باستثناء احلالت اإلنسانية غزة

 
القاطنني يف قطاع إسرائيل  على الفلسطينيني من مواطين ابفرض هذه السياسة أيض   مت امل

فرقةغزة واملتزوجون هنالك، من أبناء "العائالت 
 
، من منعتهم من العودة إىل القطاع، من ضمن اإلسرائيلية السلطات "، وقد منعتامل

 .يف إسرائيلعائالهتم ممن أتوا إىل زيارة  الفلسطينيني من حلة اجلنسية اإلسرائيلية القاطنني يف غزة

ضغوطات  وكان من ضمن أسباب هذا الرتاجع:تراجعت وحدة منسق أعمال احلكومة يف املناطق عن هذا احلظر اجلارف لفرتة حمددة، 
دة منسق أعمال مسلك" بتوجيهها إىل وح-الرسالة اليت قامت مجعية "چيشاهحقوق اإلنسان اإلسرائيلية، وبشكل خاص  مؤسسات

 اإلسرائيلية وتتغري السياسات، ويف أعقاب انتهاء األعياد اليهودية، عاد هذا املنع إىل الظهور. . إل أنهآب شهر احلكومة يف املناطق يف بداية
 بشكل غري شفاف أمام اجلمهور. تنّقل األشخاصصادقة على تعيق املاليت 

، مقارنة بشهر متوز 2015 آب شهر يف يف املئة 72 إىلبنسبة تقرتب إسرائيل  دخول الفلسطينيني من مواطين حالتوقد اخنفض عدد 
عطىوقد بقي هذا 

 
السابقة لإلعالن عن فرض  ةل خالل الشهور اخلمس. حيث س جّ 2015على مر النصف الثاين من العام  امنخفض   امل

شهري. أما يف الشهور الدخول يف املعدل  حالة 337إىل القطاع إسرائيل  من مواطين التقييدات اجلديدة املتعلقة بدخول الفلسطينيني
فحسب، وهو ما يعين حالة  138إىل القطاع إسرائيل  فقد بلغ املعدل الشهري لدخول الفلسطينيني من مواطين اليت تلت القرار،اخلمس 
 .يف املئة 60 حوايلتبلغ نسبته ا اخنفاض  

 لالستزادة

 األمنية على معبر إيرز المقابالت

لة التصاريح الذين يتم استدعاؤهم إلجراء شهادات ورحسبها طرأ ارتفاع يف عدد ح   تتجمع بدأت  2015خالل الشهور األخرية من العام 
 ا على استدعاء، احتجاج  املذكور املدنية اإلضراب لعدة أيام يف أواخر العامالشؤون  هيئة. وقد أعلنت يف اجلانب اإلسرائيلي أمنية مقابالت
من التجار الكبار  املقابالتأمنية. وقد كان عدد من التجار الذين مت استدعاؤهم إىل هذه  مقابالتلعديد من التجار إىل ل إسرائيل

شيكل يف العام  ، مليوينرحسب املعايري اإلسرائيلية ،وز حدها األقصىوالعريقني، وهم من التجار الذين جيرون ومنذ سنوات صفقات يتجا
شكوك ، وجود اظاهري  . وتعين هذه العبارة، عليهمكتب عليها بأن التصريح قد م ِنح رغم وجود "منع أمين"   انح التجار تصارحي  . وقد م  الواحد

 .اأمني   ايف كون مقدم الطلب يشكل خطر  

، ح ى لو تلقى الذين مت ابة أيض  لأمنية يف أوساط املرضى ومرافقيهم، والط مقابالتوقد طرأ ارتفاع على عدد الستدعاءات إلجراء 
 األمنية. للمقابالتمت استدعاؤهم استدعاءهم تصاريح خروج. ويف بعض من احلالت، مت سحب تصاريح اخلروج ممن 

 هآرتس"(صحيفة )" لالستزادة

  

http://gisha.org/ar/press/3177/
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 رفح معبر عبر تنّقل األشخاص

من سكان ا أي حل للفلسطينيين خالل العام، وهو ال يشكل تقريب   قصيرة جد الفترات َعِمل غزة ومصر،  قطاع معبر رفح، الواقع بين
 الخارج بالسفر إلى الراغبين ةغز قطاع 

فقط من ضمن هذه الفرتة السابقة. أما يف  ايوم   25خالل  عربهح باخلروج مس ِ ا فحسب، و يوم   32ملدة  2015عام ل معرب رفح خالل العمِ 
ح خالل يوما   156عمل املعرب ملدة فقد  2014العام   مصر. باجتاهها باخلروج من قطاع غزة من ايوم   144، حيث مس 

 فحسب، وهو ما يشكل اخنفاضا   حالة 396،2ما مقداره  2015رفح يف العام معرب الدخول واخلروج الشهري عرب  حالتبلغ معدل 
 حالتمقابل معدل  يف املئة 90( واخنفاض بنسبة حالة خروج ودخول 119،8) 2014مقارنة باملعدل الشهري للعام  يف املئة 70بنسبة 

 (.147،25) 2013للعام  ةالدخول واخلروج الشهري

هذا املعرب على مر سنوات باعتباره البوابة الرئيسية  شّكلاإلغالق اإلسرائيلي املفروض على القطاع، أمهية كربى. فقد  إن ملعرب رفح، بسبب
 حالة 348،20، ما مقداره 2013، خالل النصف األول من العام ، وقد س جِّل يف هذا املعربيخلارجاالعامل غزة و قطاع الواصلة ما بني 
 حالة 458،14بأكمله، أي  2015لت يف املعرب إبّان العام جِّ اخلروج اليت س   حالتيفوق عدد  م عطى. وهو اشهري   خروج يف املعدل

 فقط.

 2013. فح ى النصف األول من العام نفسهعلى معطيات ا أيض   2013املتعلقة باملعرب خالل العام  التغيري يف السياسة املصريةينعكس 
دخول وخروج يف املعدل الشهري عرب رفح. أما يف النصف الثاين من العام  حالة 816،40عمل معرب رفح بشكل يومي، ومت تسجيل 

دة: املرضى ممن حيملون وثائق و من فئات حمد شخاص، فقد بدأت مصر بتقليص النشاط يف رفح، وقد مت السماح رخروج األ2013
لذلك،  ا. وقد اخنفض، تبع  فقط يف األيام اليت عمل فيها املعربوذلك وذوي جوازات السفر واجلنسيات األجنبية، اجلامعيني التحويل، الطلبة 

مصر،  باجتاهزة غقطاع من  اخروج   847،4فحسب، وقد مشل هذا الرقم  479،9يف املعرب إىل  ةاخلروج والدخول الشهري حالتمعدل 
 القطاع. باجتاهمن مصر  دخول   632،4إىل جانب 

 نقل البضائع
 كرم أبو سالم  معبر البضائع إلى قطاع غزة عبر دخول

إلى رفع كلفة  اآلليةت هذه رقابة دولية، فقد أدّ  آليةالقطاع عبر  إعمارمواد البناء لصالح إعادة  بالسماح بدخولإسرائيل  فيما تقوم
إلى القطاع،  دخولهاعلى  التقييداتتفرض إلى قائمة المواد التي إسرائيل  في تعطيلها؛ وقد أضافت تالقطاع وتسبب إعمارإعادة 

 الخشبّية. لواحا إضافية، من ضمنها األمواد  

 مواد البناء

لصاحل املشاريع اليت متت املصادقة  ، وأتاحتهمواد البناء إىل قطاع غزة دخول"اجلرف الصامد" بتقليص  العملية العسكريةقامت إسرائيل، ح ى 
هداف عسكرية. دعاء أن مواد البناء قد تستخدم ألالدولية فحسب، باستثناء حالت فردية استثنائية، وذلك با للمؤسساتعليها، والتابعة 

بعد العملية  للسكنغ ومل تعد صاحلة الت بالكامل أو أصيبت بشكل بر  مِّ قد د   وحدة سكنية كانتألف  17ورغم أن هنالك ما يفوق 



، وعلى ضوء الدمار الواسع الذي أصاب البىن التحتية املدنية، تضررتلف وحدة سكنية أخرى أ 100، ورغم وجود أكثر من العسكرية
 .خاضع للرقابةاحل إعادة إعمار القطاع بشكل مواد البناء لص بدخولبتغيري السياسة والسماح إسرائيل  صدر القرار يف

 مشرتكة بني آلية، وهي (Gaza Reconstruction Mechanism)لية لتنسيق دخول مواد البناء إىل غزة دو  إنشاء آلية مت
بإثبات قدرهتم العالية على  قطاع غزة منالتجار واملقاولني  اآلليةوالسلطة الفلسطينية، حتت رعاية األمم املتحدة. وتطالب هذه إسرائيل 

حق املوافقة املسبقة على املشاركني يف ش ى مراحل مواد البناء اليت مت اقتناؤها، كما تتيح إلسرائيل  ختزينفيها  يتمراسة املخازن اليت ح
اضي، التخطيط والتنفيذ، إىل جانب إقرارها ألصحاب احلق يف اقتناء مواد البناء. وقد طولبت املشاريع الدولية املخصصة للبناء يف غزة، يف امل

 قي.باستصدار تصريح إسرائيلي استبا

يف عدد الشاحنات الداخلة إىل القطاع عرب كرم أبو سامل. فقد دخلت وبشكل شهري ا حاد   اارتفاع   2015، شهد العام اآلليةكنتيجة هلذه 
يف  100 شاحنة بضائع يف العام السابق، وهو ارتفاع تبلغ نسبته قرابة 933،3شاحنة حمملة بالبضائع، يف املعدل، وذلك مقابل  836،7

مع ذلك، فإن عدد و  3.املئة
غري احململة مبواد البناء الشاحنات 

يف املعدل إىل  االداخلة شهري  
، معرب كرم أبو سامل القطاع عرب

يف العام  611،3قد بلغت 
 483،3، وذلك مقابل 2015

ا . وهو م2014شاحنة يف العام 
يشري إىل ارتفاع ضئيل يف 

 .النسب

تلت اليت  شهرا   16فرتة خالل 
 انتهاء عملية "اجلرف الصامد"

، أي منذ أيلول العسكرية
وح ى هناية العام  2014
، دخل إىل قطاع غزة ما 2015
من  اطن   184،255،3مقداره 

مواد البناء عرب معرب كرم أبو 
مليون طن. هذه معطيات مثرية ل تنعكس  23من احلاجة العامة إىل مواد البناء يف القطاع، واملقدرة بـ  يف املئة 14سامل، وهي تليب قرابة 

العملية عن  النامجةيف القطاع عرب السنوات، مبا يشمل األضرار  تراكموالسبب األساسي هلذا األمر هو النقص اهلائل الذي  على األرض.
بأن هنالك حاجة قد  2014كانون ثاين صادرة يف   تقديرات وتشريبعد.  واليت مل تلبَّ ، 2009-2008ملصبوب" "الرصاص ا العسكرية

إىل  800يف القطاع بأن احلاجة إىل بناء ما بني الفلسطينية رت وزارة اإلسكان ألف وحدة سكنية. وقد قدّ  75تراكمت يف القطاع إىل بناء 

                                                                 
عطىل يشمل هذا  3

 
 شاحنات الوقود. امل

 

النقص و ، العسكرية "اجلرف الصامد" عمليةعن أضرار  الناتج الحتياجإىل جانب مواد البناء،  يف الحتياجممل 
رتاكم

 
السابقة العسكرية يف الوحدات السكنية، واملتأيت من سنوات من النقص يف مواد البناء ومن أضرار العمليات  امل

 اليت مت شنها على القطاع.

3,200,000 

19,800,000 

 كجزء من االحتياج الكّلي   2015العام : مواد البناء

كّميات مواد البناء اليت دخلت قطاع 
 (أطنان) 2015غزة خالل العام 

كّميات مواد البناء اليت ل زال قطاع 
 (أطنان)غزة رحاجة إليها 

http://gisha.org/ar/updates/1479/


وحدة سكنية  000،3التزايد يف عدد السكان، وذلك إىل جانب ، بسبب اتنضم إىل احلاجة املرتاكمة سنوي   وحدة سكنية إضافية 100،1
 ، واليت مل يتم بناؤها بعد.السابقة سكريةالع العملياتحتتاجها العائالت اليت مت هدمها خالل 

ستخدم، يف كينونتها، يف توجيه مواد نفسها، واليت ت   آلية اإلعمار نشاط يف إعادة إعمار القطاع كامن يف للسري البطيءالسبب الرئيسي 
مواد البناء املخصصة فقط لرتميم البيوت اليت أصيبت بأضرار  بدخولمت السماح  هاالبناء الداخلة إىل القطاع. ففي الشهور األوىل من عمل

مواد البناء اليت دخلت إىل غزة لصاحل املشاريع الدولية اليت ل متس طفيفة إىل متوسطة، ويف الشهور اليت تلت ذلك خصصت نسبة كبرية من 
، فقد مت 2015والذي ن شر يف كانون أول  Cluster Shelterتقرير ورحسب  إصالح آثار احلرب بشكل مباشر. فعلى سبيل املثال،

مت هدمها بشكل تام خالل كان قد ألف وحدة سكنية   11من أصل  2015فحسب خالل العام  ثالث وحدات سكنيةاستكمال بناء 
شر هبا يف عملية "اجلرف الصامد". ومن املهم اإلشارة، مع ذلك، بأن العمل على بناء الوحدات السكنية اليت تضررت أثناء احلرب قد بو 

 وحدة سكنية من ممل الوحدات السكنية اليت مت هدمها يف 326بأنه قد مت استكمال  2016، وقد نشر يف كانون ثاين 2015العام 
ومل تعد  العملية العسكريةأثناء  بالغوحدة سكنية تضررت بشكل  800،6من أصل  844،1إعادة بناء  عملية "اجلرف الصامد"، وبأنه مت

 .صاحلة للسكن

اليت  ، وترميم تلكالبيوت بناءاستخدامها على يد القطاع اخلاص، هبدف  مت غزة قطاع مل مواد البناء الداخلة إىلإن قرابة النصف من م  
 دخولمن مواد البناء لصاحل املشاريع اليت متوهلا حكومة قطر، كما مت  يف املئة 36. ومت ختصيص العملية العسكرية األخريةتضررت أثناء 

 الدولية. للمؤسساتلصاحل مشاريع تابعة  اليت دخلت القطاع املواد مملمن % 14

 مواد البناء إلعادة إعمار قطاع غزة لتنسيق دخول GRM آليةلقراءة إضافية حول 
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، أي قبل فرض اإلغالق وقبل نشوء هذا النقص املتزايد 2007كانت أكرب من املعدل الشهري يف العام   2015كمية مواد البناء الداخلة إىل القطاع شهري ا خالل العام 
د البناء يف موايف الوحدات السكنية واملباين العامة رحيث صارت أبعاد هذا النقص ضخمة يف أعقاب ثالث عمليات عسكرية، وبعد سنوات من النقص املزمن يف 

.معينةيع ويتم دخول مواد البناء عرب آلية إعادة إعمار غزة، واليت تتيح إلسرائيل، إىل جانب فرض الرقابة على املواد، إقرار أو رفض إقرار مشار . القطاع  

http://shelterpalestine.org/Upload/Doc/53f7d857-a6bc-4cf1-b5bd-90d72a6ed66b.pdf
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/


 )المواد ثنائية االستخدام( غزة البضائع المدنية إلى قطاع دخولالمفروضة على اإلسرائيلية  التقييدات

إىل القطاع، كما مت فرض قيود على  دخوهلا قّيدقائمة املواد ثنائية الستخدام اليت ت 2015الل الشهور األخرية من عام وّسعت إسرائيل، خ
نقطعة )دخول بضائع من ضمنها زيت اخلروع، 

 
 (.UPSأجهزة إمدادات الطاقة غري امل

اخلشبية إىل قائمة املواد "ثنائية الستخدام"، بادعاء  األلواحأعلن منسق أعمال احلكومة يف املناطق عن إعادة  2015يف شهر نيسان 
 25إىل  20سنتمرت، ويزيد عرضها عن  5اخلشبية اليت يتجاوز مسكها  األلواح دخولنفاق. كما مت تقليص األ تدعيماستخدامها يف  إمكان
ليت يزيد اخلشبية ا دخول األلواحثاين، رحيث صار مينع اليوم التشرين و ري آب فرض تشديد إضايف على القيود يف شهمت بعد ذلك ا. و سنتمرت  

سنتمرت. وقد أضرت هذه التقييدات بشكل خطري بقطاع صناعة األثاث يف القطاع، حيث  5عرضها عن و  ،مسكها عن سنتمرت واحد
 وتزايد كبري يف أسعار اخلشب. للعمال مسلك" بأن هنالك إقالت مجاعية-"چيشاه جلمعيةتصرحيهم يف جتار األثاث أوضح 

ل، يف أعقاب هذا القرار اخنفاض احلصى من قائمة املواد "ثنائية الستخدام". وس جِّ  بإخراجإسرائيل  صدر القرار يف 2015يف تشرين أول 
 احلصى لصاحل القطاع اخلاص. دخولالدولية، رغم حدوث ارتفاع يف  املؤسساتاحلصى لصاحل  دخولحاد يف 

 لالستزادة

 الطهيغاز  دخول

 400طن، أما يف شهور الشتاء فتصل احلاجة إىل  350إىل  300يف قطاع غزة بكمية ترتاوح ما بني  الطهيت قّدر احلاجة اليومية إىل غاز 
فحسب. ويف املعدل، فقد دخل إىل  اطن   280تبلغ سامل، اليوم  خلط الغاز يف معرب كرم أبواليومية . يذكر بأن القدرة الستيعابية اطن يومي  

فقد بلغ املعدل اليومي لدخول الغاز إىل القطاع  2014. أما يف العام يومي ا الطهيمن غاز  اطن   161قرابة  2015غزة يف العام  قطاع
 .اطن   140قرابة 

 2015. ففي العام 2014شهري، مقابل العام ال يف كميات الغاز الداخلة يف املعدل يف املئة 15، ارتفاع يبلغ حنو 2015طرأ، يف العام 
يف العام  الطهيمن غاز طن ا  253،4وصل إىل يف املعدل، مقابل معدل شهري  شهري ا الطهيمن غاز  اطن   883،4دخل إىل القطاع قرابةـ 

2014. 
 الوقود دخول

 507،338يبلغ  يف القطاع، ما يعين معدل   الطاقةتوليد  ةالسولر إىل حمط منا لرت   767،303،85كمية تبلغ   2015دخل، يف العام 
اثنتني من لكي تكون قادرة على تشغيل ا ألف ليرت يومي   360إىل  350ا بني يف اليوم. وحتتاج حمطة الطاقة يف القطاع إىل كمية ترتاوح ما لرت  

 ميغا واط يف اليوم الواحد. 60إىل  50ما بني مع ا  التوربينات اللوايت ينتجن

ميغا واط. أما حمطة الطاقة يف  28ميغا واط، بينما تقوم مصر ببيع القطاع  120اليوم من شركة الكهرباء اإلسرائيلية  غزةقطاع يشرتي 
ميغا واط.  80إىل  30ميغا واط، فهي تنجح بتزويد السكان بكمية ترتاوح ما بني  140بـ طط هلا بأن تقوم بتزويد القطاع القطاع، واليت خ  

، بينما اساعة يومي   12نقطاعات الكهرباء اليت قد تبلغ مدهتا ت ثابتة ويف أغلب أيام السنة من االقطاع يعاين يف أوقاوكنتيجة لذلك، فإن 
يصل النقطاع يف أماكن أخرى تطول هذه املدة. وقد كانت هنالك فرتات خالل العام حظي فيها السكان بالكهرباء لفرتة ما بني ثالثة إىل 

 أربعة ساعات فحسب.

http://gisha.org/ar/updates/3594/
http://gisha.org/ar/updates/3594/


 ق وتصدير البضائعتسوي
قطاع وإسرائيل على عدد شاحنات البضائع الخارجة من  الغربية في كل من الضفة من قطاعانعكس قرار السماح بتسويق البضائع 

 ونمو التجارةتلقي بظاللها على إمكانية تطور  التنّقلحرية غزة، بيد أن هنالك سلسلة من التقييدات المفروضة على 
، وقد بيعت يف هذه 2007وإسرائيل تعّد األسواق الرئيسية للقطاع قبل فرض اإلغالق يف العام  الغربية الضفةكانت أسواق كل من 

بتسويق البضائع  ، بالسماح2014الصادر يف تشرين ثاين  القراريف املئة من البضاعة اخلارجة من غزة. وقد أشاع  85األسواق نسبة تبلغ 
 يف يف إسرائيل، آمال   من قطاع غزةبالسماح بتسويق البضائع الزراعية  2015 الصادر يف آذار القرار، وفيما بعد، الغربية من غزة إىل الضفة

 على التسويق.إسرائيل  اليت تفرضها التقييداتأوساط التجار والعمال يف القطاع، أولئك الذين عانوا على مدار سنوات من 

غزة. ففي قطاع وإسرائيل، وبشكل فوري، يف عدد شاحنات البضائع اخلارجة من الغربية انعكس فتح األسواق املتجدد يف كل من الضفة 
شاحنة  113، فقد خرج ما معدله اشاحنة شهري   19قد بلغ  2014بضائع اخلارجة من القطاع يف العام حني كان معدل شاحنات ال

يف املئة. ويف الوقت ذاته، فقد بقي معدل الشاحنات اخلارجة من  500بنسبة قريبة من  ايف املعدل، وهو ما يوازي ارتفاع   ابضائع شهري  
 ، ألسباب عديدة:2007ط من معدله عشية فرض اإلغالق يف العام يف املئة فق 10.6، ويبلغ اجد   االقطاع منخفض  

 وإسرائيل. وهكذا، الغربية على أنواع البضائع اليت من املمكن تسويقها من غزة يف كل من الضفة  تقييداتتفرض إسرائيل  ل تزال
غزة يف الضفة، بادعاء أن بعضها قد وجد طريقه إىل قطاع بيع التوت األرضي من إسرائيل  منعت، 2015مثال، ففي كانون ثاين 

لكل من البندورة  إلسرائيل تسويق الزراعيحتديد ال(، وقد مت 2016، )مت جتديد تسويق التوت يف كانون ثاينإسرائيل  أسواق
ورغم السماح به ، إلسرائيل تسويق البضائع غري الزراعية ، وألسواق حمددة؛ أما)مشيطاه( ان، على مدار السنة السبتيةوالباذجن

، فإنه ل زال يتعثر بسبب مشاكل يف جباية ضريبة القيمة املضافة، وهو مقيد، ح ى هذه اللحظة، بتجارة خردة احلديد ارمسي  
 فحسب.

  جتارية قطاعاتمسلك" جبمع عدد من التجار من -فرتة قصرية، قامت مجعية "چيشاه"اجلرف الصامد" ب العملية العسكريةبعد 
 ذكر. وقد الغربية غزة إىل الضفةقطاع هبدف حماولة فهم كيفية تأثري رفع احلظر على تسويق البضائع من  قطاع غزةُمتلفة يف 

اخلشبية اليت حتمل عليها البضائع  سطحاتء ا من ارتفاع املالتجار، من ضمن ما ذكروه، عدة عراقيل تواجههم يف ذلك الوقت، بد
نقل البضائع على معرب كرم أبو سامل. ورغم أن العديد من املشاكل املوصوفة قابلة للحل بسهولة نسبية،  كلفةإىل ارتفاع   وصول  

 2015.4يف وجه التجار طيلة العام  افإن أغلبها قد ظل قائم  
 وإسرائيل  الغربية قطاع صناعة األثاث يف غزة، والذي كان بوسعه أن يكون أحد الرارحني األساسيني من فتح أسواق الضفة تضرر

، ويف واقع األمر، فقد اخلشبية إىل القطاع األلواحبشكل كبري على دخول التقييدات  من قرار فرضملنتجاته، بشكل خطري كنتيجة 
 أدى األمر إىل اهنياره.

                                                                 
ا. وح ى ذلك الوقت، مرت   1.5مسطحات خشبية ترتفع إىل يف القطاع بتحميل بضائعهم على املنتجات الزراعية لتجار  مسحت إسرائيلفقط،  2016يف شباط  4

 مرتا فحسب، ترفع من كلفة النقل بشكل كبري. 1.2اشتكى التجار يف القطاع من أن القرار القاضي بتحميل البضائع على مسطحات ل يزيد ارتفاعها عن 
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يف كل من إسرائيل، الضفة الغربية، ودول  وجهات ُمتلفةشاحنة من البضائع إىل  1،352القطاع  وسّوق ، صّدر2015يف العام 
 يف املئة إىل 24شاحنة( قد توجهت إىل الضفة الغربية، وقرابة  735الشاحنات )يف املئة من ممل  54. وكان قرابة ياخلارجالعامل 

 شاحنة(. 297يف املئة إىل األسواق يف دول اخلارج ) 22شاحنة( وحنو  320)إسرائيل 
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 2015و 2014خروج شاحنات بضائع من قطاع غزة خالل األعوام 1,200

 إلى إسرائيل

 إلى الضفة الغربية

 إلى العالم الخارجي

 الم عّدل الشهري قبل اإلغالق

 من ،(شاحنة 180) املئة يف 13 نسبته ما ،2015 العام يف غزة قطاع من اخلارجة الشاحنات حولة ممل ضمن من الزراعية، غري البضائع نسبة وبلغت
 .إسرائيل إىل نقلها مت احلديد خردة من شاحنة 58و الغربية الضفة يف سّوقت شاحنة 122 ضمنها

 عشية معدله من فقط املئة يف 10.6 بلغ حيث جد ا، منخفض ا القطاع من اخلارجة الشاحنات معدل بقي فقد املئة، يف 500 حوايل بلغ الذي الرتفاع رغم
 .2007 العام يف اإلغالق فرض

 


