
 



 

 في قطاع غزة والخدمات الحيوية على حقوق المواطنينأثر العدوان اإلسرائيلي 

 2021مايو )أيار(  18 -10

 

 مقدمة 

، وبعد تصاعد حدة التوتر بين فصائل 2021أيار )مايو(  10في ساعات مساء يوم اإلثنين الموافق 

االحتالل الحربي اإلسرائيلي المقاومة الفلسطينية وسلطات االحتالل اإلسرائيلي، شرعت قوات 

عقاب محاوالت شرطة أفي ذروته  وكان التوتر قد بلغ .ف على قطاع غزةمكث   بتنفيذ عمليات قصف

مقدسيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس عدد من عائالت الاالحتالل اإلسرائيلي إخالء منازل 

المسلمين واالعتداء على المصلين  ،لصالح جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها لتلك المنازل المحتلة

في اليوم .  وقتحامهالالمستوطنين  لفتح الطريق أمام ومحاولة طردهم منه في المسجد األقصى

ق النطابدء عملية عسكرية واسعة جيش االحتالل عن  أعلنأيار )مايو(،  11التالي، الثالثاء الموافق 

  1.من قبل المقاومة الفلسطينية بذريعة إطالق الصواريخ” حارس األسوار“، تحت اسم في القطاع

ً ، ا التقريرحتى إعداد هذ ومازال العدوان اإلسرائيلي المتصاعد مستمراً على قطاع غزة في  متسببا

القصف في . كما تسبب الكثير من الضحايا المدنيين، منهم عدد كبير من األطفال والنساءسقوط 

ً يانأعطال  خسائر اقتصادية فادحة، حيث ً مدنية شملت أبراج ا سكنية ومنازل ومبان حكومية ومقار  ا

ً طرقمؤسسات وو ،أجهزة شرطية وأمنية ً وبنوك ،زراعية رئيسية وأراض   ا ومعامل باطون وورش  ا

 واطنين فيحقوق الم تأثير العدوان اإلسرائيلي على تقسيمويمكن . ، ومدارس ودور عبادةحدادة

، تدمير البنية التحتية، تقويض ساسيةاأل أربعة جوانب: انتهاكات حقوق اإلنسان إلىقطاع غزة 

 .  الحيويةالخدمات تقديم في أو عجز االقتصادية، وشلل  البنى

. سابقة الذكر ةئق موجزة عن الجوانب األربعينقسم هذا التقرير إلى أربعة محاور، تعرض حقا

: الحق في الحياة وسالمة الجسد، خمس األول أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في نقاط ريتناول المحو

، والحق الحق في الصحة، الحق في السكن، والحق في التعليم، والحق في حرية العمل الصحفي

الثاني فيتناول تأثير العدوان اإلسرائيلي على البنى االقتصادية في قطاع  ر. أما المحوفي العبادة

 . ويعرض المحور الثالث أبرز الحقائق عن تدمير البنية التحتية. وأخيراً لحق في التنمية(غزة )ا

الخدمات الحيوية في ثالث نقاط:  أو عجر التقرير كيف تسبب العدوان اإلسرائيلي في شلل يوضح

 . واإلنترنتالخدمات الحكومية، خدمة الكهرباء، وخدمة االتصاالت 

. 2021 (مايوأيار ) 18الموافق الثالثاء يوم مساء بدء العدوان وحتى ويغطي التقرير الفترة منذ 

ويعتمد التقرير على المنهج الوصفي، مستنداً إلى معلومات كيفية وكمية، تم الحصول عليها من 

وفي  والبيانات والتصريحات الحكومية ،مصادر ثانوية تتمثل في تقارير مراكز حقوق اإلنسان

وبعض  ،والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني قطاع غزة،مقدمتها وزارة الصحة في 

 التصريحات لمسؤولين في وسائل االعالم.  

 األساسيةانتهاكات حقوق اإلنسان أوال: 

                                                           
أطفال وامرأة ونجلها من ذوي اإلعاقة،  9مواطناً، بينهم  26تصعيد خطير في قطاع غزة، مقتل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،   1
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في  ،والذي تواكب مع فرض إغالق شامل على القطاع ،تسبب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

ً  استمرار   حقوق المواطنين جميع لانتهاك من بما نتج عنها للحصار الممتد منذ أربعة عشر عاما

. يركز هذا التقرير على أبرز الحقوق التي انتهكت بشكل مباشر جراء قطاعالفي  نالفلسطينيي

، وهي: الحق في الحياة وسالمة الجسد، الحق في الصحة، الحق في األخير العدوان اإلسرائيلي

فيما يلي تبيان أبرز   .، والحق في العبادةالصحفيالحق في حرية العمل والسكن، الحق في التعليم، 

 الحقائق المتوفرة حول االنتهاكات التي طالت هذه الحقوق في الفترة التي يغطيها التقرير.

 وسالمة الجسد الحق في الحياة .1

)منذ بدء العدوان بتاريخ  على التواليالعاشر اإلسرائيلي لليوم الحربي االحتالل قوات استمرت 

، وقذائف وقذائف المدفعية والدبابات ،استخدام صواريخ الطائرات الحربية في)10/5/2021

ً وهو ما يمثل انتهاك عيان المدنية.المواطنين الفلسطينيين واألفي استهداف  البوارج البحرية  اً خطير ا

، بل أيضاً بشكل مباشرضحايا إيقاع من  يسببه، ليس فقط بما للحق في الحياة والسالمة الجسدية

ً للمدنيين، ويجعل قطاع غزة بالكامل مكان وجماعي من فقدان األمان بشكل كامل قه لحالةبخل غير  ا

 .  في أي لحظة آمن يتعرض فيه الجميع لخطر محدق بفقدان حياتهم

 صباح يوم األربعاء الموافقحتى وصلت حصيلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة لقد  

وصحفي وطبيبان، وواحد  ( امرأة،36( طفالً و)63بينهم )، شهيداً ( 219) :إلى (19/05/2021)

ً وما يزال العدد مرشح( مصاباً، 1530و) ( من كبار السن،16و)من ذوي االحتياجات الخاصة،   ا

واستمرار أعمال البحث تحت ركام المباني التي  ،لالرتفاع في ظل استمرار القصف اإلسرائيلي

، حيث بأكمها تعرضت للقتل أسرالضحايا  نمن ضمكان و 2استهدفها جيش االحتالل اإلسرائيلي.

وحتى وقت إعداد هذا التقرير، .  ودون سابق إنذار ،بشكل مفاجئ ابعد استهداف منازله تم محوها،

 ،شرير ،المصري ،الطناني ؛عائالت أسر من ، وهيعشرات األسر بشكل كامل فرصد استهداتم 

وكان من ضمن الضحايا المواطن   3.، وغيرهاحطب، أبو العطار ،عيسى ،أمن ،عرفة ،التلباني

والذي يعاني من إعاقة ذهنية وحركية،  من مخيم الشاطئ عاماً، 19عبد الرحمن يوسف صبح، 

جثمانه هو وأمه، بعد أن تسبب قصف البناية التي يقطنون بها طواقم الدفاع المدني انتشلت والذي 

   4 ا.مفي سقوط سقف الشقة عليه

 الطناني بشكل كامل سرةأمحو 

الطريق العام لبلدة على تجمعاً سكنياً قرب دوار الشيخ زايد  االحتالل اإلسرائيليطائرات  قصفت

دون سابق إنذار، ، 2021 (مايوأيار ) 14 الجمعة الموافق بيت الهيا شمال قطاع غزة، فجر يوم

عائلة الطناني، والتي  واستشهادمما أدى إلى تسوية منزل المواطن رباح المدهون باألرض، 

تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال في المنزل، بشكل كامل.  وقد لشقة كانت مستأجرة 

هم: رأفت  والشهداء، هم رجل وزوجته وأطفالهما األربعة. أفراد 6من  العائلة والمكونة جثامين
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عاما،  36 ،يعاماً، وزوجته راوية فتحي حسن الطنان 39عطا الطناني، ” محمد إسماعيل“

  5 .سنوات 3 ،سنوات، ومحمد 6 ،سنوات، أمير 4 ،سنوات، أدهم 7 ،إسماعيلوأطفالهما: 

 

 مع ثالث من بناته استشهدعائلة العالول: 

 51المواطن جهاد محمد شعبان العالول، عائلة قصفت طائرات االحتالل بثالثة صواريخ منزل 

دون طوابق، وسط شارع سوق مشروع بيت الهيا في مدينة بيت الهيا.  4عاماً، المكّون من 

 والشهداءمن بناته إحداهن حامل.  3مواطنين، هم مواطن و 4 استشهادأدى ذلك إلى سابق إنذار، 

عاماً، وردة محمد  18 ،إبراهيم أمنهديل محمد  :عاما، وبناته 51 ،هم: محمد إبراهيم محمد أمن

 6 عاماً، وهي حامل بالشهر السادس. 24 ،عاماً، ووالء محمد إبراهيم أمن 22 ،إبراهيم أمن

 

 مجزرة عائلة أبو حطب: عشرة شهداء معظمهم أطفال

منزالً في مخيم الشاطئ يعود لعائلة  15/05/2021طائرات االحتالل فجر يوم السبت  دمرت

بقصفه من طائرات االحتالل بعدة  أبو حطب، فوق رأس ساكنيه وهم نيام ودون سابق إنذار،

ثمانية أطفال ، وهم من عائلة أبو حطب مما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين صواريخ،

 .امرأتانو

 

 معظمهم من النساء واألطفال وبينهم طبيبان شهيداً  42مجزرة حي الوحدة: 

دون سابق إنذار،  16/05/2021 الموافق قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم األحد

خمسة منازل في شارع الوحدة في مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها وهم 

( أطفال، باإلضافة 10( سيدة، و)16شهيداً، بينهم ) 42نيام، وقد بلغ عدد ضحايا هذه الجزرة، 

ً من النساء واألطف 50إلى إصابة  ً بجراح مختلفة معظمهم أيضا ال، وما زالت طواقم شخصا

الدفاع المدني واإلسعاف تقوم بأعمال بحث تحت الركام، والعدد مرشح لالرتفاع.  وقد كان من 

بين الشهداء طبيبان يعمالن في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وهم د. أيمن أبو العوف، د. 

 معين العالول. 

 

 الحق في الصحة .2

ت ة، والقطاع الصحي يعاني من أزمات كبيرة ومتتابعة.  وبدأبدأ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غز

على القطاع الصحي في قطاع غزة مع بداية االنقسام الفلسطيني والحصار اإلسرائيلي أزمات 

 فيسابقة  إسرائيلية بسبب ثالث عمليات عدوانية . وقد تفاقمت األزمة2007في العام القطاع 

من خالل استخدامها للقوة الوحشي فضالً عن قمعها  ،يعلى التوال 2014و 2012، 2008 األعوام

بمناسبة والتي انطلقت  30/3/2018التي بدأت بتاريخ  مسيرات العودة الكبرىالمفرطة ضد 

استشهاد عشرات الذكرى الثانية واألربعين ليوم األرض واستمرت لعدة شهور، وأسفرت عن 

ً سبب كانت، المدنيين الفلسطينيين، وإصابة عدة آالف أخرين هجرة والموارد الطبية، استنفاذ في  ا

تفاقمت األزمة  .  ومن ثمالمدرب كبيرة في أوساط الطاقم الطبي مما أوجد عجزاً في الكادر الطبي
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والذي ، 2020 (أغسطس) شهر آب قطاع غزة فيبانتشار جائحة كورونا عقاب أفي  أكبربشكل 

 لموارد الطبية.  لكبير  واستفاد للمصابين، أغلبية غرف العناية المركزةإشغال أدى إلى 

قلقها  ، عن2021 (مايوأيار ) 14بتاريخ ن لها ، في بياوقد عبرت وزارة الصحة في قطاع غزة

اإلسعاف لنقل المصابين  طواقممن استهداف البنى التحتية والطرق في قطاع غزة، ما يجعل حركة 

انقطاع التيار الكهربائي، بسبب القصف اإلسرائيلي على  تفاقم أزمةغاية في الصعوبة.  كما أن 

المناطق المختلفة وتدمير محوالت الكهرباء، يشكل خطورة كبيرة على قدرة المستشفيات على 

من أزمة كبيرة في الكهرباء  أصالً يعاني قطاع غزة ف، معداتها الطبيةتوفير الطاقة الالزمة لتشغيل 

   7غرف العناية المركزة في خطر محدق.بحياة المرضى جعل يمنذ سنوات طويلة.  وهذا الوضع 

كما يساهم العدوان اإلسرائيلي في زيادة خطر التعرض لوباء كورونا بسبب عدم قدرة المواطنين 

هم في المدارس هرباً عزلهم وتجمانمعلى اتباع تعليمات الوقاية الصحية في ظل تشريد المدنيين من 

أنها سجلت نزوح  (األونرواوذكرت وكالة ) على مناطق سكناهم.من القصف اإلسرائيلي العنيف 

كما   مدرسة تديرها الوكالة. 50غزة من منازلهم إلى حوالي قطاع ألف فلسطيني داخل  40حوالي 

اء كورونا بمرضى وى لإجهود الطواقم الطبية في الوصول اإلسرائيلي المتصاعد يعرقل العدوان 

وباتت حياتهم على المحك بسبب الضغط الشديد على المستشفيات شديدة، أعراض الذين يعانون من 

    8المصابين المتزايد جراء العدوان.أعداد الذي تسببت فيه 

عيادات الرعاية ببعض العيادات الخاصة والمراكز الطبية  مباشراً  القصف ضرراً وألحق كما 

فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الصحة عن خروج العاملة في خدمة المواطنين.  الصحية األولية 

صحة األم مركز مخصص لوهو " عن الخدمة بشكل كامل، مركز رعاية الحاجة هالة الشوا"

كما  .تضرره بشكل بالغ جداً وسرائيل ، بعد تعرضه للقصف اإلتطعيمات األطفاليقدم والطفل و

كما وجرى   9 اإلسرائيلي. تضررت مستشفى بيت حانون والمستشفى األندونيسي جراء القصف

استهداف مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال التابعة لها وتوقف عمل المختبر المركزي جراء ذلك، 

 بما في ذلك مركز فحص كورونا.

 الحق في السكن .3

جاء العدوان اإلسرائيلي الجديد على قطاع غزة، ولم تكن عملية إعادة إعمار ما تم تدميره جراء 

 ااالحتالل في سياسته ت قواتوقد استمرقد اكتملت.   2014العدوان اإلسرائيلي السابق في العام 

داف المتمثلة في هدم المنازل وتشريد السكان كورقة ضغط سياسي ضد الفلسطينيين.  وبدأ استه

منازل المواطنين منذ اليوم األول للعدوان، وبعدها زادت وتيرة االستهداف للمنازل بشكل كبير في 

ً األيام الالحقة، حيث شمل االستهداف أبراج  ،كما عمل االحتاللسكنية كاملة، تم تسويتها باألرض.   ا

لى تشريد عشرات من خالل القصف المدفعي وبث الشائعات باقتراب الدخول البري على القطاع، ع

من منازلهم.  وقد لجأ الكثير من المواطنين في المناطق المناطق الحدودية اآلالف من سكان 

أو بيوت أقارب لهم بعيدة عن  ، وبخاصة مدارس وكلة الغوث )األونروا(الحدودية إلى المدارس

 المنطقة الحدودية.  

مايو )أيار(  18 الثالثاء الموافق ووفق اإلحصاءات الصادرة عن المكتب االعالم الحكومي يوم

وحدة سكنية بشكل كلي أو بليغ، كما ( 1174)، فقد تسبب القصف اإلسرائيلي في تدمير 2021
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 32لضرر ما بين المتوسط والطفيف.  وقد أدى القصف إلى تدمير أخرى وحدة ( 7073)تعرضت 

  10برجاً بشكل كامل. 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في العدوان اإلسرائيلي بحسب وكالة وقد تسبب 

مدرسة  48لجأوا إلى  ،ألف مواطن حتى اآلن( 40)يقارب  افي نزوح م الشرق األدنى "أونروا"

ً أن أكثر من  تديرها الوكالة، شخص أصبحوا بال مأوى بعدما تم تدمير  2500وأفادت أيضا

 11منازلهم.

انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء عن مناطق في اإلسرائيلي كما وتسبب القصف 

وهو ما أدى إلى  ،منطقي الشمال والشمال الشرقي في قطاع غزةفي خاصة بسكنية واسعة، و

منازل ى لإمعاناة كبيرة للسكان هناك، وأضطر بعضهم للخروج من منازلهم واللجوء التسبب في 

األيام قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي في وكما   أو بعض مدارس الوكالة في مناطقهم. ،أقاربهم

العديد من الطرق في قطاع غزة، وكان مما استهدفه شبكة الطرق في محيط مجمع الشفاء الماضية 

غزة، مما أسفر عن دمار هائل في البنية التحتية، األمر الذي من شأنه إعاقة الطواقم مدينة الطبي في 

 .، وكذلك سيارات الدفاع المدنيكة سيارات اإلسعافالطبية في أداء مهامها ال سيما حر

 الحق في التعليم .4

قطاع في  في التعليمأزمة عالمية وغير مسبوقة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ظل  بدأ

غزة بسبب جائحة كورونا، حيث تم تعطيل الدوام المدرسي لفترات متفاوتة.  وبات الجزء األكبر 

د، وهو ما يحتاج بطبيعة ع  التعليم من خالل برامج خاصة توفر فرصة التعلم عن ب  من الطالب يتلقى 

عالية الجودة، وكالهما ال يتوفر في إنترنت بشكل منتظم وخدمة الكهربائي توافر التيار ى لإالحالة 

كما ويعاني قطاع غزة من نقص في عدد قطاع غزة بسبب السياسات اإلسرائيلية تجاه القطاع.  

األخير بسبب قلة اإلمكانيات الناتجة عن الحصار اإلسرائيلي.  وجاء العدوان اإلسرائيلي  المدارس

 12لمرافق التعليم في قطاع غزة. ليفاقم الوضع المتدهور أصالً 

معظمهم من  13،من كال الجنسين المئاتطفالً وإصابة ( 63وقد تسبب العدوان اإلسرائيلي في قتل )

وبالتأكيد ستؤثر اإلصابات بشكل كبير على قدرة الطلبة على التحاقهم بالعملية  . طالب المدارس

ومرافق  مدرسة( 57)وثّق المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة تضرر نحو كما و التعليمية. 

وسيؤثر التدمير  14 بشكل بليغ وجزئي، بسبب القصف اإلسرائيلي المكثف على القطاع. صحية

حتية على قدرة الطالب على االلتحاق بمدارسهم أو االلتزام ببرامج التعليم عن بعد، الكبير للبنية الت

في مناطق واسعة من واإلنترنت وخطوط التليفونات الكهربائي بسبب االنقطاع الطويل للتيار 

القطاع.  ويأتي ذلك في ظل استعداد الكثير من طالب المدارس لخوض االمتحانات النهائية، والتي 

   15في وقت قريب بعد عيد الفطر.ررة مقكانت 
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 الحق في حرية العمل الصحفي .5

من المؤسسات الصحفية والصحفيين خالل عدوانها  اً كبير اً استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدد

وقد دأبت سلطات االحتالل على استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية خالل  . على قطاع غزة

في نقل حقيقة اإلعالم عملياتها العدوانية على قطاع غزة، مما يعكس رغبة واضحة في تغييب دور 

وقد دمرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أبراجاً  الفلسطينيين. المدنيين ما تقوم به من جرائم ضد 

القصف اإلسرائيلي على  أسفرتوت على العديد من الوكاالت والمكاتب اإلعالمية. وقد بكاملها، اح

( شركات إعالمية.  4بينها ) 16( مقراً صحفياً،33مدار األيام الماضية عن تدمير )هذه األبراج على 

، إثر استهداف 19/5/2021واستشهد الصحفي يوسف أبو حسين فجر يوم األربعاء الموافق كما 

ي حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. ويعمل أبو حسين مذيعاً في إذاعة األقصى المحلية. منزله ف

( صحفيين بجراح مختلفة، خالل تغطيتهم أحداث العدوان على غزة، رغم ارتدائهم زي 3وأصيب )

 17الصحافة واإلشارات المميزة.

 18من الوكاالت والمكاتب الصحفية اً كبير اً األبراج التي تشمل عدد حاالت استهداف

 

، والواقع في 15/05/2021 الموافق استهدفت طائرات االحتالل برج الجالء عصر يوم السبت

مدينة غزة، وأدى القصف إلى تدمير البرج بشكل كامل، ويضم في شارع الجالء في حي الوحدة 

األنباء العالمية، أبرزها، شقة، منها مكاتب صحفية ألهم وكالة  60طابقاً  11البرج المؤلف من 

ً وكالة األنباء األمريكية، وشبكة الجزيرة اإلعالمية، كما يضم شقق سكنية، ومكاتب مهنية  ا

لمحاميين وأطباء. وعقب هذا االستهداف طالبت منظمة مراسلون بال حدود بالتحقيق في تدمير 

شبكة الصحافة إسرائيل برج الجالء في غزة باعتباره جريمة حرب محتملة، وقال رئيس 

األخالقية الدولية أن استهداف إسرائيل مكاتب صحفية دولية في غزة يرقى إلى جريمة حرب 

 تستحق المساءلة.

 

طابقا، والواقع على مفترق شارع  11طائرات االحتالل برج الجوهرة المكون من  تاستهدف

بالغة في جميع الشقق إلى إلحاق أضرار الجالء بالوحدة، وسط مدينة غزة.  وأدى القصف 

بداخله، وأصبح البرج آيالً للسقوط.  ويحتوي البرج، باإلضافة إلى الشقق السكنية، على العديد 

من المؤسسات الصحفية واإلعالمية، بينها، الوكالة الوطنية لإلعالم؛ صحيفة فلسطين؛ صحيفة 

باء؛ الفضائية السورية؛ قناة العربي الجديد؛ قناة العربي؛ فضائية االتجاه العراقية؛ فضائية النج

 .  24، منتدى االعالميين؛ والبوابة 24المحلية، وكالة سبق  APAالكوفية؛ قناة المملكة؛ وكالة 

 

طابقاً، والواقع بشارع عمر المختار بحي  14المكون  دمرت طائرات االحتالل برج الشروق

وصحفية، هي: صحيفة إعالمية الرمال. أدى القصف إلى تدمير البرج كليا.  ويضم البرج مكاتب 

، والتي pmpالحياة؛ شبكة األقصى )إذاعة، مرئية، فضائية(؛ مؤسسة طيف اإلعالمية؛ وشركة 

للعديد من المؤسسات اإلعالمية كقناة روسيا اليوم، وفضائية دبي اإلنتاج اإلعالمي تقدم خدمات 

 وغيرها.

 

 لياستهداف وإصابة صحفيين أثناء تغطيتهم القصف اإلسرائي
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تغطيتهم القصف أثناء التركية األناضول وكالة استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ طاقم 

، بين الطفيفة والمتوسطة.  مختلفةبعضهم بجروح إصابة إلى القصف أدى و . على القرية البدوية

التركية؛ محمد العالول؛ مصور األناضول هم: مصطفى حسونة؛ مصور وكالة والصحفيون 

 19.األناضول التركية؛ وداوود أبو الكاسوكالة 

 

 الحق في العبادة: -6

 (٨)بأّن  2021أيار )مايو(  18أفاد المكتب اإلعالمي الحكومي )غزة(، في بيان له صدر بتاريخ 

( مسجداً، وكنيسة واحدة، ومبنى وقفياً ٢٩مساجد تعرضت للهدم بشكل كلي أو بليغ، وتضرر )

( ٥مكوناً من خمسة طوابق ومرافق وقفية جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة )

 مليون دوالر.

 

 )الحق في التنمية( االقتصادية في قطاع غزة ىتقويض البنثانيا: 

غزة من أزمة اقتصادية حادة ومتصاعدة بسبب الحصار اإلسرائيلي واالنقسام يعاني قطاع 

بسبب العمليات العدوانية اإلسرائيلية المتكررة األزمة .  وقد تفاقمت هذه 2007 مالفلسطيني منذ العا

أكثر من مرة، وتم تدمير  بالقصف المكثف على قطاع غزة، حيث استهدفت البنى التحتية للقطاع

االقتصادية خانقة األزمة  أصبحتالكثير من المنازل والمصانع والورش والمحال التجارية.  وقد 

، حيث والتي فرضتها إجراءات التصدي لجائحة كورونا ،على الحركة المشددةالقيود أعقاب في 

ألشهر الماضية.  وقد بلغت السياحية خسائر بالماليين خالل اوالمنشآت تكبدت المحال التجارية 

، بشكل كبيرأصالً، و كانت مرتفعةوغير مسبوقة في قطاع غزة، حيث  البطالة معدالت عالية جداً 

   20%. 43وصلت إلى حيث  على القطاع، أزمة جائحة كوروناتأثير حتى قبل 

وجاء العدوان اإلسرائيلي ليفاقم هذه الحالة، ويزيد من حجم خسائر االقتصاد في قطاع غزة. 

خاصة أن االحتالل اإلسرائيلي أعلن إغالق المعابر التجارية مع قطاع غزة بمجرد بدء بو

الموافق ثالثاء ظهر يوم ال في بيان صادر عنه قد أعلن الحكومي اإلعالميوكان المكتب   21العدوان.

 (243,8) إجمالي الخسائر التي تسببها العدوان اإلسرائيلي المستمر، بلغ، أن 2021 (مايوأيار ) 18

استمرار العدوان واقع وهي أرقام متزايدة، وربما متضاعفة مع  22 مليون دوالر أمريكي.

 اإلسرائيلي بوتيرة متصاعدة.  

 ،الزراعيةلألراضي بسبب القصف اإلسرائيلي المكثف ، لخسائر كبيرة الزراعيالقطاع قد تعرض ف

بسبب اإلغالق.  األعالف المزارع الحيوانية لألضرار بسبب القصف وشح  توكذلك تعرض

وتمثلت   23مليون دوالر. 5حوالي وقدرت وزارة الزراعة خسائر القطاع الزراعي األول ب

األضرار بتلف مباشر لألراضي المزروعة بالخضراوات وتدمير كلي وجزئي للبنية التحتية 
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الزراعية )خطوط ناقلة وشبكات ري باإلضافة لآلبار الزراعية وخزنات المياه(.  كما وتعرضت 

 حقول القمح ومزارع تربية الدواجن والثروة الحيوانية بشكل عام إلى خطر داهم بسبب عدم تمكن

المزارعين من الرعاية والتسويق، حيث يتعمد االحتالل استهداف المزارعين داخل أراضيهم، 

 24.باإلضافة إلى إغالق المعابر

مصانع وورش مكاتب ومقرات بنوك و بشكل مباشر إلى تدمير أدى القصف ،ومن جانب آخر

المنشآت  مليون دوالر في( 27). حيث بلغت الخسائر المباشرة تجاريةالمحال عشرات الو

من جهة، ومن ألصحابها في خسائر فادحة  ذلك تسببوقد   25االقتصادية والتجارية، جراء قصفها.

األعلى في بأنها جهة أخرى في فقدان العاملين فيها لمصدر رزقهم، في ظل معدالت بطالة توصف 

على  يحتوي. ولعل أبرز النماذج على ذلك، تدمير برج الشروق والذي في قطاع غزة العالم

إلى أضرار أيضاً أدى تدميره والذي المحال التجارية، المكاتب والعيادات الخاصة و العشرات من

عشرات المحال التجارية األخرى، حيث يقع في أكثر المناطق التجارية الحيوية في مدينة  بالغة في

غت قيمة مركبة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئية، والتي بل 100كما وتضررت قرابة ـغزة. 

 26 مليون دوالر.( 5,5)خسائرها حوالي 

حتى  لالقتصاد في قطاع غزة، اً مستمرو اً كبير اً ضرريشكل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

سنوات.  ويرجع ذلك للشهور طويلة وربما  هذا التأثير قد يستمروبعد انتهاء العمليات العدوانية، 

 المتوقعة والتي قد اإلسرائيلية العقبات الوقت الذي تحتاجه عمليه إعادة اإلعمار باإلضافة إلى إلى

االحتالل  تعمد سلطات ويرجع ذلك أيضاً، في جزء منه، إلى سنوات. ل تمتداإلعمار تجعل عملية 

 سيزيد من صعوبة تعافي االقتصاد فيتدمير الطرق الرئيسية في قطاع غزة بشكل واسع، مما 

 البضائع.  قطاع غزة نظراً لصعوبة الحركة لألفراد و

 )الحق في التنمية( ثالثاً: تدمير البنية التحتية

يعاني قطاع غزة من ضعف في البنى التحتية نتيجة للحصار اإلسرائيلي على القطاع وعملياته 

 ً ً بعد عدوان العام  العدوانية المتكررة.  وقد شهدت البنى التحتية تقدما ، حيث 2014ملحوظا

خصصت موارد ضخمة لتعبيد الطرق الرئيسية في قطاع غزة، كما عملت البلديات المختلفة على 

بالمياه والصرف الصحي.  وجاء العدوان اإلسرائيلي ليعيد وإمدادها رصف العديد من الشوارع 

خاصة الطرق.  بمد للبنية التحتية، ونقطة الصفر مرة أخرى، من خالل االستهداف المتع إلىالقطاع 

   27 مليون دوالر.( 22)ويقدر المكتب اإلعالمي الحكومي خسائر البنى التحتية بحوالي 

سلسلة من الغارات العنيفة والمتتالية الطرق باستهدفت وكانت طائرات االحتالل اإلسرائيلي قد 

بشكل الطائرات بعشرات الصواريخ  ت.  كما واستهدفالرئيسية والشوارع الحيوية في حي الشجاعية

الشوارع العامة والرئيسية والطرق الحيوية والمهمة، حيث استهدفت طائرات  من اً أجزاءمتفرق 

عمر المختار، ومفترق أبو خضرة، وشارع المحكمة في شارع االحتالل مفترق السرايا الواقع 

 ةوالرئيسي ةعلى الطريق العامصواريخ عدة أطلقت طائرات االحتالل و  الشرعية وسط مدينة غزة.

لمحطة عالء الدين ومدرسة راهبات  ةالطريق المقابلوبين حي تل الهوا وحي الزيتون،  ةالواصل

                                                           
 ، >مليون دوالر(2الزراعة: الخسائر األولية للقطاع الزراعي تزيد عن )وزارة الزراعة )غزة(،  24 
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، واستهدفت بعشرات الصواريخ شبكة الطرق المحيطة بمجمع الشفاء ”8“الوردية في الشارع 

هرباء على مناطق كما وتسبب القصف في تعطيل شبكات المياه والصرف الصحي والك  الطبي.

   28واسعة من قطاع غزة. 

 الحيويةفي الخدمات  أو عجز شللرابعا: 

اإلسرائيلي على قطاع غزة في شلل بعض الخدمات الحيوية وعجز في خدمات تسبب العدوان 

أخرى نتيجة القصف اإلسرائيلي أو بسبب اإلغالق الكامل الذي فرض على قطاع غزة منذ بدء 

خاصة خدمة بو ،وقد تسبب العدوان في شلل شبه كامل في كثير من الخدمات الحكومية العدوان. 

والمحاكم(، وخدمات الترخيص،  العامة األمن والخدمات التي تقدمها المرافق القضائية )النيابة

كما تسبب العدوان اإلسرائيلي في تفاقم أزمة الكهرباء المستمرة .  ومكاتب البريد وبعض البلديات

بشكل واإلنترنت أكثر من عقد ونصف.  وأخيراً أثر العدوان اإلسرائيلي على خدمة االتصال منذ 

خاصة في بعض المناطق التي تسبب فيها القصف في تدمير شبكة االتصاالت، وبسبب بكبير، و

. فيما يلي عرض ألبرز الحقائق حول تأثر اإلنترنتقصف مقر أحد أكبر شركات تزويد خدمة 

 المذكورة. ةطاعات الثالثالخدمات في الق

 :الحكوميةالخدمات  .1

مقراً حكوميا مختلفاً، شملت مراكز شرطة ( 73) بالقصفاإلسرائيلي استهدفت قوات االحتالل 

ما ورد  ووفق ، وذلكمليون دوالر( 23)تصل إلى  وأمن، وقطاعات خدماتية، مما الحق بها خسائر

أيار  18 الثالثاء الموافق صدر ظهر يومفي بيان  مكتب اإلعالم الحكومي في بيان صادر عن

مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة .  ومن أبرز هذه المقرات والقطاعات الخدماتية 2021 (مايو)

مقر قيادة وزارة الداخلية واألمن الوطني في مجمع أنصار ومقر الجوازات، وومقر وزارة المالية 

.   كما أدى لوزارة الداخلية، في منطقة الشيخ زايدمقر األمن الداخلي التابع ، وغرب مدينة غزة

القصف اإلسرائيلي إلى تضرر المحكمة الشرعية في غزة ودمار جزئي بمقر النيابة العامة وشرطة 

كما ودمرت قوات االحتالل مقر مبنى الترخيص التابع لوزارة مكافحة المخدرات في خان يونس.  

ما ألحقت عمليات القصف أضراراً بالغة في مقر بلدية النقل والمواصالت المكون من طابقين.  ك

بيت الهيا وكذلك الكراج والورشة والمركبات التابعة لها، وتضرر مقر بريد بيت الهيا ومقر نواب 

  29.محافظة شمال قطاع غزة

 الكهرباءخدمات  .2

أكثر من والتي بدأت منذ  ،قطاع غزة فيوالمستمرة األساسية األزمات بر أزمة الكهرباء من تتع

15  ً األزمة وعادة ما تزداد هذه  . في أوقات مختلفة وتصاعدت بعد ذلك، ومرت بفترات ذروة، عاما

، بسبب تدمير خطوط الكهرباء وقطع في فترة تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة

                                                           
، بيان في اليوم الخامس للعدوان على غزة.. يتجلى إرهاب الدولة ونزوح يذكر بمشاهد النكبةالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،   28

للمنازل  تصاعد العدوان اإلسرائيلي على غزة. تدمير واسع؛ المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 2021مايو  14صحفي بتاريخ 

طفالً، ارتفاع حصيلة  44امرأة و 21مواطنين، بينهم  107نساء، وإصابة  3أطفال و 3مواطناً، بينهم  33والبنى التحتية، مقتل 
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؛ المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، تصاعد العدوان اإلسرائيلي على غزة . تدمير واسع للمنازل والبنى 2021مايو  14صحفي بتاريخ 

طفالً ، ارتفاع حصيلة العدوان إلى  44امرأة و 21مواطنين، بينهم  107نساء، وإصابة  3أطفال و 3نهم مواطناً، بي 33التحتية، مقتل 

؛ المركز الفلسطيني 2021مايو  13امرأة، بيان صحفي بتاريخ  61طفالً و 95مصاباً، بينهم  318نساء، و 7طفالً و 17قتيالً، بينهم  83

، بيان بيوت على رؤوس قاطنيها وكثافة الغارات في اليوم الثاني للعدوان على غزة استهداف أبراج سكنية وتدميرلحقوق اإلنسان، 

 مايو 12صحفي بتاريخ 



مايو  13بتاريخ  عنهافي بيان صادر .  وقد أفادت شركة الكهرباء في قطاع غزة، إمدادات الوقود

% من الكهرباء الواردة من 45قد تعطلت، بما يشكل خطوط كهرباء رئيسية  (4) أنب، 2021

توقف وشيك لمحطة التوليد بسبب الشركة إلى  حذرت( ميجاوات.  كما 50إسرائيل، بما يساوي )

در وأوضحت الشركة إن المتوفر الحالي من الكهرباء يقأبو سالم. معبر كرم الوقود عبر  منع إدخال

( ميجاوات. وذكر البيان أن 400ميجاوات، في حين وصل الطلب لقرابة ) (125 -110بحوالي )

ً الحالية غير مسبوقة، وتشكل األزمة  يهدد بانهيار وشيك ألغلب القطاعات  وخطيراً  حاداً  منعطفا

   30.ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة ،الحيوية في غزة

 واإلنترنتاالتصال خدمات  .3

بسبب القيود اإلسرائيلية على تكنولوجيا واإلنترنت يعاني قطاع غزة من سوء خدمات االتصال 

.  وقد تسبب العدوان اإلسرائيلي في زيادة سوء خدمة والقيود على إدخال معداتها المعلومات

، من خالل تسبب القصف اإلسرائيلي في تدمير شبكات االتصال وسيرفرات واإلنترنتاالتصاالت 

( 6,1)غت لقد بواإلنترنت الحكومي أن خسائر قطاع االتصاالت اإلعالم ذكر مكتب .  وقد اإلنترنت

أفادت شركة فيوجن لخدمات في نفس السياق، و 31 مليون دوالر نتيجة للعدوان على قطاع غزة.

لتدمير معدات اإلنترنت واالتصاالت أن القصف الذي استهدف برج الجوهرة في مدينة غزة أدى 

فصل خدمات اإلنترنت عن عشرات اآلالف من المشتركين الشركة المزودة لإلنترنت مما تسبب في 

القريب، ألنها لن تستطيع وتتوقع الشركة أنها لن تستطيع إعادة الخدمة في الوقت في قطاع غزة.  

الشامل المفروض على قطاع غزة من قبل االحتالل اإلغالق تعويض األجهزة المدمرة بسبب 

 32اإلسرائيلي.

 خاتمة

تدين الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم( بأشد العبارات استمرار قوات االحتالل 

لمدنيين الفلسطينيين، واستخدام القوة الحربي اإلسرائيلي في تصعيد هجماتها الوحشية ضد ا

التدميرية ضد المنازل السكنية واألعيان المدنية األخرى، بما في ذلك المنشآت الصحية، والمراكز 

اإلعالمية، ودور العبادة، والمدارس، والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية. كما وتستنكر 

قانوني واألخالقي للعمل على وقف جرائم الحرب الهيئة عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره ال

التي تقترفها قوات االحتالل في قطاع غزة، وبخاصة موقف اإلدارة األمريكية التي تعمل على 

توفير الحصانة لقوات االحتالل على جرائمها، واستمرار عرقلتها إلصدار بيان لمجلس األمن، ما 

ع قوات االحتالل على ارتكاب المزيد من  جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين، وال سيما األطفال يشج 

 .، بل وتعتبر شريكا في اقتراف تلك الجرائموالنساء بشكل خاص

وبناًء على ما تقدم، تدعو الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية 

أوقات الحرب، إلى التدخل العاجل من ، والخاصة بحماية المدنيين في 1949جنيف الرابعة للعام 

 قوات االحتالل اإلسرائيلي فيالتي تقترفها  أجل الوقف الفوري لجميع األعمال الحربية العدوانية

 .بشكل عاممدينة القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية ، وفي قطاع غزة بشكل خاص
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