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مقدمـة

االقتصادية  األوضاع  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  تتابع 
العامة واملجلس  بناء على طلب اجلمعية  احملتلة، وتعّد،  الفلسطينية  واالجتماعية في األرض 
االقتصادية  االنعكاسات  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  واالجتماعي،  االقتصادي 
األرض  في  الفلسطيني  للشعب  املعيشية  األحوال  على  اإلسرائيلي  لالحتالل  واالجتماعية 

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وللسكان العرب في اجلوالن السوري احملتل.

من  أكثر  مدى  على  إسرائيل  تفرضها  التي  والعقوبات  اإلغالق  إجراءات  أدت  لقد 
شتاء  في  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  الهجوم  إلى  باإلضافة  االحتالل،  من  عقود  أربعة 
2008-2009، إلى تفاقم األزمة االقتصادية واالجتماعية في األرض الفلسطينية احملتلة.  كما 
السلع األساسية،  إلى نقص حاد في  إسرائيل على قطاع غزة  الذي فرضته  أّدى احلصار املشدد 
ومنها الطعام والطاقة والوقود واألدوية.  واألسوأ من ذلك القيود املتزايدة التي تفرض على أنشطة 

الهيئات اإلنسانية الدولية، فتعوق وصول املساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية.
املعيشية  الظروف  سوء  على  بوضوح  يدّل  ما  واالجتماعية  االقتصادية  املؤشرات  وفي 
فسياسة  السكان.   بني  واإلحباط  اليأس  مشاعر  وتأّجج  والدميغرافي،  االجتماعي  والتفكك 
وازدياد  الفقر  نسب  ارتفاع  في  الرئيسي  السبب  هي  االحتالل  نظام  ميارسها  التي  اإلغالق 
الفلسطينيني وحتّد من  تقيد حركة  إذ  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلنسانية  االحتياجات 
والعالقات  التشغيل  شبكات  وتفّكك  والتعليم،  الصحة  خدمات  على  حصولهم  إمكانية 
االجتماعية، وتشكل خرقًا واضحًا ملواثيق جنيف وغيرها من مواثيق وأعراف القانون الدولي.  
واالستمرار في بناء املستوطنات اإلسرائيلية ومصادرة األراضي وبناء اجلدار الفاصل في الضفة 
الغربية، كّلها أعمال تؤدي إلى عزل القدس الشرقية احملتلة، وتقسيم الضفة الغربية إلى عشرات 

اجليوب املنفصلة، وتقويض مقّومات احلياة االقتصادية واالجتماعية الطبيعية.

ويتناول هذا الكتيب بالوقائع واألرقام، الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
في األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية.
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االعتقال اإلداري
يسمح القانون اإلسرائيلي باالعتقال اإلداري، حيث يجيز األمر العسكري رقم 1229 الصادر 
في عام 1988 للقادة العسكريني اإلسرائيليني حجز األفراد ملدة ستة أشهر قابلة للتمديد ملرات 

عديدة، وذلك من غير محاكمة وال حتى توجيه أي تهمة.

1 - استخدام القوة: 
قتلى وجرحى واعتقال تعسفي

 

الضحايا  مئات  سقوط  إلى  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  للقوة  إسرائيل  استخدام  يؤدي 
الفلسطينيني من قتلى وجرحى سنويًا.

71 فلسطينيًا قتلوا على يد القوات اإلسرائيلية في األشهر العشرة األولى من عام 2010، 

بينهم ثالثة أطفال)1(.
1254 فلسطينيًا جرحوا على يد القوات اإلسرائيلية في األشهر العشرة األولى من عام 2010)2(.

األول/أكتوبر  تشرين  بحلول31  اإلسرائيلية  القوات  لدى  معتقلني  كانوا  فلسطينيًا   5847

2010، منهم 213 معتقاًل من غير محاكمة وال حتى توجيه تهمة )معتقلني إداريني( )3(.
269 طفاًل فلسطينيًا كانوا في سجون االحتالل اإلسرائيلي بحلول تشرين األول/أكتوبر 2010)4(.

12 طفاًل فلسطينيًا أصيبوا بإطالق نار بينما كانوا يجمعون احلصى قرب السياج بني قطاع 

غزة وإسرائيل في الفترة املمتدة بني 22 أيار/مايو و14 تشرين األول/أكتوبر 2010)5(.

»إن اجلمعية العامة تطالب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بالكف عن جميع املمارسات 
واإلجراءات التي تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، مبا في ذلك قتل وإصابة املدنيني، 

وباحترام قانون حقوق اإلنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد«.

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 64/94 املؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2010
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2 - التهجير املتجدد:
ترحيل وهدم ومصادرة

يستمر تهجير الفلسطينيني داخل األرض الفلسطينية احملتلة نتيجة ملمارسات نظام االحتالل، 
في هدم املمتلكات، ومصادرة األراضي، ومنع تراخيص السكن، والترحيل القسري.

في  للفلسطينيني  العائدة  البناء  مشاريع  على  مشّددة  قيوداً  اإلسرائيلية  السلطات  وتفرض 
دون  من  البناء  على  فيجبرون  البناء،  رخص  عنهم  متنع  إذ  الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة 
رخص لتأمني مأوى ألسرهم، لتعود القوات اإلسرائيلية وتهدم املنازل املبنية بحجة بنائها بدون 

ترخيص.
48 في املائة من السكان الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هم من الالجئني على 

أثر حرَبي 1948 و1967.

هدم املنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية )6(

املجموع
2010 )حتى 

30 آب/ أغسطس(
2009 2008 2007 2006 السبب املعطى للهدم

478 80 75 122 106 95 عدم وجود ترخيص
398 غير متوفر غير متوفر 37 43 318 سبب عسكري
876 80 75 159 149 413 املجموع

»ال يجوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً«.
املادة 17 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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العقوبات  سياسة  إطار  في  الغربية  الضفة  في  االحتالل  نظام  يد  على  ُهدمت  منشأة   198

اجلماعية ومصادرة األراضي خالل األشهر العشرة األولى من عام 2010)7(.
20194 فلسطينيًا على األقل أصبحوا من دون مأوى نتيجة لعمليات هدم املنازل منذ عام   

.)8(2004
اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  أصدرتها  ج«  »مناطق  في  فلسطينية  منشآت  بهدم  أمر   5600

بحجة عدم وجود رخص بناء وذلك بني عامي 2000 و 2009)9(.
70 في املائة من أراضي »مناطق ج« في الضفة الغربية مُينع على الفلسطينيني البناء فيها)10(.

الهجوم  خالل  منازلها  تدمير  جراء  مشردة  تزال  ال  غزة  قطاع  في  األقل  على  أسرة   3500

مساكن  أو  خيم  في  منها   200 وتعيش  شتاء 2009-2008،  في  القطاع  على  اإلسرائيلي 
مؤقتة من دون سقف أو نوافذ أو أبواب.

الوضع في القدس الشرقية احملتلة

ال يكفي عدد رخص البناء املمنوحة للفلسطينيني سنوياً لتلبية الطلب على اإلسكان، بحيث يصل 
الفارق بني عدد الوحدات السكنية املطلوبة في ظل النمو السكاني، وعدد الرخص املمنوحة إلى 1100 
وحدة سنوياً.  ولذلك أنشئت نسبة 28 في املائة من مجموع املنازل الفلسطينية في القدس الشرقية 
حوالي  املنازل  هذه  تأوي  السكانية،  اإلحصاءات  وحسب  اإلسرائيلية.   للشروط  مخالف  نحو  على 

60000 فلسطيني في القدس الشرقية يواجهون خطر هدم منازلهم على يد نظام االحتالل)11(.

 1323 تشريد  إلى  أدى  ما   ،2004 عام  منذ  هدمت  الشرقية  القدس  في  فلسطينياً  منزالً   363
شخصاً، بينهم 724 قاصراً)12(.

1030 أمر هدم إسرائيلي لوحدات سكنية فلسطينية في القدس الشرقية صدرت خالل األشهر 
العشرة األولى من عام 2010، وذلك سيؤدي إلى تشريد أكثر من 2600 شخص، بينهم حوالي 1200 

طفل)13(.

13115 فلسطينياً سحب منهم حق اإلقامة في القدس بني عامي 1967 و2009)14(.

31 منشأة لفلسطينيني في القدس الشرقية ُهدمت خالل األشهر التسعة األولى من عام 2010 
على يد السلطات اإلسرائيلية)15(.

23378 دومناً )*(  من األراضي في القدس الشرقية صودرت من الفلسطينيني منذ عام 1968)16(.

13 في املائة من أراضي القدس الشرقية فقط متاحة ملشاريع البناء الفلسطينية.

االستيطان  ملشاريع  احلصري  لالستخدام  ص���ودرت  الشرقية  القدس  أراض���ي  من  املائة  في   35
اإلسرائيلية.

)*( الدومن يساوي 1000 متر مربع.
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3-  تقييد احلركة: 
حصار وجدار وإغالق وحواجز

إلى تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية في  تفرض إسرائيل نظام إغالق شامل يؤدي 
األرض الفلسطينية احملتلة.  وهذا اإلغالق يهدف إلى السيطرة على حركة الدخول واخلروج 
عبر املنافذ واملعابر املؤّدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فتتمكن إسرائيل من عزل كل هذه 

املناطق عن إسرائيل وسائر العالم.
واحلواجز كالسواتر  العوائق  إقامة  على  الغربية  الضفة  في  الداخلي  اإلغالق  وترتكز سياسة 
الرملية والكتل اإلسمنتية واألسالك الشائكة والبوابات، فضاًل عن حواجز اجليش.  باإلضافة 
إلى ذلك، يؤثر جدار الفصل الذي يجري تشييده في الضفة الغربية على مئات التجمعات 

السكنية ويعزل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.
املفروض على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007، فهو اإلجراء  الكامل  أما احلصار شبه 

األكثر تعّسفًا في سياسات اإلغالق التي يفرضها نظام االحتالل اإلسرائيلي. 

أ - قطاع غزة: حصار ومناطق مغلقة

في حزيران/يونيو 2007، شّددت السلطات اإلسرائيلية إغالق املعابر احلدودية من قطاع غزة 
وإليه أمام حركة األشخاص والبضائع، بحيث بلغ الوضع حد احلصار شبه الشامل على القطاع.  

عمليات  فرض  عن  الكف  باالحتالل،  القائمة  السلطة  إسرائيل،  إلى  العامة  اجلمعية  »تطلب 
اإلغالق املطولة والقيود االقتصادية والقيود على التنقل، مبا في ذلك القيود التي تصل إلى حد 
والعبور؛  التنقل  التفاق  التام  بالتنفيذ  الصدد،  هذا  في  والقيام،  غزة،  قطاع  على  حصار  فرض 

واملبادئ املتفق عليها بشأن معبر رفح املؤرخني 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005«.
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 64/94 املؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2010
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وأدى هذا اإلجراء إلى نقص في املواد الغذائية والطبية واإلنسانية، وفي قطع الغيار واملعدات 
الالزمة للمنشآت الطبية ومحطات تكرير املياه، فضاًل عن املواد اخلام التي حتتاج إليها قطاعات 

الصناعة والتجارة.
شتاء في  غزة  قطاع  على  العسكرية  العملية  بعد  حاله  على  احلصار  هذا  استمر  وقد   
حزيران/يونيو  وفي  القطاع.   في  اإلعمار  وإعادة  اإلغاثة  عمليات  فأعاق   ،2009-2008
2010، وبعد الهجوم على أسطول احلرية أعلنت إسرائيل عن إجراءات لتخفيف احلصار، إال 

أن طبيعة احلصار بقيت مشّددة ونتائجه مأساوية.

 This policy remained in place after “Operation Cast“ Lead, in winter 2008 -
 2009, severely hampering relief and reconstruction efforts in the Gaza Strip.
 However, in June 2010, after the ‘flotilla raid’, Israel eased the blockade, yet the

restrictions and their impact remain severe.

مقابل   2010 أيلول/سبتمبر  في  غزة  قطاع  إلى  أدخلت  بالبضائع  محملة  شاحنة   3569
5177 في آب/أغسطس )انخفاض بنسبة 30 في املائة(، وذلك بسبب فرض قيود إضافية 

على املعابر في األعياد اليهودية واإلسالمية)17(.

الهجوم على أسطول احلرية

املساعدات  أسطول  ومهاجمة  باعتراض  اإلسرائيلية  القوات  قامت   ،2010 أيار/مايو   31 في 
اإلنسانية )أسطول احلرية( املتجه إلى غزة.  وقتل تسعة أشخاص خالل هذه العملية وجرح آخرون.  
وقد استنتجت جلنة تقصي احلقائق التي أرسلها مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة أن سلوك 
اجليش اإلسرائيلي جتاه ركاب األسطول كان على قدر من العنف املتمادي وغير املبرر، وفيه الكثير 
من الوحشية.  وال ميكن القبول مبثل هذا السلوك أو تبريره حتت ذريعة األمن أو أي ذريعة أخرى.  

لقد شكل هذا السلوك خرقاً جسيماً لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي )*(.  

)*( A/HRC/15/21، تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق في انتهاكات 

قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي جّراء االعتداءات اإلسرائيلية على أسطول السفن 
لة باملساعدات اإلنسانية. احملمَّ
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في  القطاع  إلى  دخلت  غزة  كهرباء  محطة  لتشغيل  الصناعي  الــوقــود  مــن  لتر  مليون   8.2
أيلول/سبتمبر 2010، بينما حتتاج احملطة إلى 13 مليون لتر شهريًا لتعمل بكامل سعتها)18(. 
املنازل  من  العديد  إلى  إضافة  جسيمة،  بأضرار  مصاب  مــنــزل  و2900  مــدمــر  مــنــزل   3500
إعادة  دون  تزال  ال   ،2009-2008 شتاء  في  اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم  جراء  املتضررة 

إعمار أو ترميم بسبب حظر استيراد مواد البناء)19(.
معلقة  تزال  ال  غزة  قطاع  في  السريع  السكاني  النمو  لتلبية حاجات  سكنية  وحــدة   7500

أيضًا بسبب احلصار)20(.
غزة  قطاع  على  العسكري  الهجوم  خلفها  التي  األضــرار  كلفة  أمريكي  دوالر  مليون   268
في شتاء 2008-2009، ولم ُيعّوض عنها بعد بسبب حظر دخول مواد أساسية عن طريق 

املعابر)21(.
مــن مجموع مساحة قطاع غــزة تعتبر  املــائــة  فــي  الــزراعــيــة و17  مــن األراضـــي  املــائــة  فــي   46
بتحديد شريط  اإلسرائيلية  السلطات  قيام  بسبب  الفلسطينيني دخولها،  مناطق محرمًا على 

عازل بعرض 1500 متر مبحاذاة السياج احلدودي مع إسرائيل)22(.
متوز/يوليو-تشرين  أشهر  خالل  الشاحنات  حموالت  لدخول  الشهري  املعدل  ي��زال  ال 
األول/أكتوبر 2010 )أي بعد إعالن إسرائيل تخفيف احلصار( أدنى من معّدل ما قبل احلصار 

املائة)23(. في   65 بنسبة 

األدنى  الشرق  في  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  مشاريع  من  املــائــة  فــي   3

)األنروا( لإلعمار في غزة حظيت مبوافقة السلطات اإلسرائيلية)24(.
مطلوبة ملشاريع األنروا التي حظيت باملوافقة، دخلت  بناء  مواد  شحنة   359 أصل  من   85

قطاع غزة حتى آخر تشرين األول/أكتوبر 2010)25(.
3 أميال بحرية هي املسافة التي يسمح فيها للصيادين الفلسطينيني باصطياد السمك منذ 

عام 2009.

 3,569 truckloads imported in September 2010, as opposed to 5,177 in
 August (30 per cent decrease), partially due to the more limited opening of the

crossings due to Jewish and Muslim holidays.17

تغذية  في  فتسهم  غزة،  قطاع  إلى  مصر  من  البضائع  عبرها  تهرب  تقريباً  نفق   1000 يوجد 
اقتصاد القطاع وفي تشغيل اآلالف من الفلسطينيني.  وتتيح هذه األنفاق تأمني أنواع مختلفة من 
والوقود،  وامللبوسات  الكهربائية واألثاث  واملواشي واألدوات  الغذائية  املواد  املفقودة، منها  البضائع 

وذلك بأسعار أرخص ونوعية أفضل من تلك التي كانت تستورد من إسرائيل في السابق.
وبحلول أيلول/سبتمبر 2010، كان 300 نفق تقريباً ال يزال سالكاً، مع العلم أن هذه األنفاق قلما 

تكون سالكة جميعها في آن معاً  )26(.
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ب - اجلدار الفاصل في الضفة الغربية

بدأت السلطات اإلسرائيلية في عام 2002 ببناء جدار يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل.  
وسرعان ما تبنّي، أن املسار الذي ُحّدد لهذا اجلدار يعزل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، 
كما يعزل مناطق الضفة الغربية عن بعضها البعض.  وبذلك يؤّدي هذا اجلدار إلى تشتيت 
العائالت، وتفكيك البنى االقتصادية واالجتماعية، واحلد من حرية احلركة.  وبحلول شباط/
بينما ال  أعمال تشييد اجلدار قد أجنزت فعاًل،  املائة من  58 في  فبراير 2010، كانت نسبة 

تزال نسبة 10 في املائة قيد اإلجناز.
723 كم هو طول اجلدار الفاصل عند االنتهاء من بنائه، أي ما يوازي أكثر من ضعف طول 

اخلط األخضر )احلدود املعترف بها دوليًا بني الضفة الغربية وإسرائيل( الذي يبلغ حوالي 320 
كم.

87 في املائة من اجلدار ستقع ضمن األرض الفلسطينية احملتلة.

اجلدار  بني  مغلقة  مناطق  في  عزلها  سيتم  الغربية  الضفة  أراضي  من  تقريبًا  املائة  في   10
واخلط األخضر.

بحلول  األخضر  واخلط  اجلدار  بني  مغلقة  مناطق  في  يعيشون  أصبحوا  فلسطيني   7800

حزيران/يونيو 2010)27(.

)*( أكدت محكمة العدل الدولية في الرأي االستشاري املؤرخ 9 متوز/يوليو 2004، أن تشييد اجلدار الذي 

تقوم إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ببنائه في األرض الفلسطينية احملتلة، مبا في ذلك القدس الشرقية وما 
حولها، والنظام املرتبط به، يتعارضان مع القانون الدولي.

»تقر اجلمعية العامة بفتوى محكمة العدل الدولية )*( املؤرخة 9 متوز/يوليو 2004، بشأن اآلثار 
القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية وما 

حولها«.
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ES-10/14 املؤرخ 2 آب/أغسطس 2004
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الغربية سُيعزلون بني اجلدار واخلط األخضر عند االنتهاء من بناء  الضفة  سكان  من   33000

اجلدار الفاصل، إضافة إلى معظم سكان القدس الشرقية)28(.

4929 هكتارًا من األراضي الفلسطينية صودرت لبناء اجلدار.

املنطقة  أراض��ي  في  يعملون  كانوا  الذين  الــســكــان(  )غــيــر  الفلسطينيني  مــن  املــائــة  فــي   80

اجلانب  أراضيهم على  إلى  للدخول  تراخيص  األخضر( ال ميلكون  واخلط  اجلدار  )بني  املغلقة 
اآلخر من اجلدار.

الفلسطينيني للدخول إلى املنطقة املغلقة بني  التراخيص املمنوحة للمزارعني  انخفض عدد 
عامي 2006 و2009 بشكل حاد)29(.

66 بوابة في اجلدار كانت مفتوحة أمام الفلسطينيني الذين يحملون تصريحًا  33 من أصل 

البوابات ال ُتفتح إال  العلم أن هذه  خاصًا من اجليش اإلسرائيلي في آذار/مارس 2009، مع 
لفترة محدودة من النهار.

85 في املائة من املستوطنني اإلسرائيليني في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقطنون على 

»اجلانب اإلسرائيلي« من املسار املخطط للجدار)30(.

ج - جدار حول القدس الشرقية

أمتت السلطات اإلسرائيلية بناء 168 كم من اجلدار الفاصل في القدس الشرقية بشكل يعزل 
السكان الفلسطينيني ملنطقة القدس عن املدينة نفسها.

50000 من الفلسطينيني الذين يحملون هوية القدس يعيشون ضمن حدود بلدية القدس، 

ولكن على جانب الضفة الغربية من اجلدار الفاصل)31(.
املدينة  مع  تاريخية  وتربطهم صالت  القدس،  محافظة  يعيشون ضمن  140000 فلسطيني 

باتوا معزولني عنها بسبب اجلدار)32(.

»يقرر مجلس األمن أن جميع اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل، 
القوة احملتلة، والتي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها، خصوصاً 

)القانون األساسي( األخير بشأن القدس، هي إجراءات باطلة أصاًل ويجب إلغاؤها«.
قرار مجلس األمن رقم 478 املؤرخ 20 آب/أغسطس 1980
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قرى  في  يعيشون  فلسطيني   84000
وثيقة  صالت  وتربطهم  الغربية،  بالضفة 
عن  معزولني  باتوا  أيضًا  الشرقية،  بالقدس 

املدينة بسبب اجلدار. 

حاالت  في  االنخفاض  من  املائة  في   50
االستشفاء في مستشفيات القدس الشرقية 
املرضى  وصول  منع  بفعل  سجلت  احملتلة 

بسبب اجلدار.

د - سياسات اإلغالق في الضفة الغربية

سلطات  مت��ارس  حيث  ج«  »منطقة  مصنفة حتت  الغربية  الضفة  أراضـــي  مــن  املــائــة  فــي   60
االحتالل اإلسرائيلي السيطرة املطلقة واملباشرة على قضايا األمن وفرض القانون، باإلضافة إلى 

قضايا التخطيط والبناء)33(.
150000 فلسطيني يعيشون في »مناطق ج«)34(.

تفتيش  نقاط  منها  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيني  حركة  تقّيد  وعــائــقــًا  حــاجــزًا   585
عسكرية ثابتة ومؤقتة، وسواتر ترابية وحواجز إسمنتية وبوابات للطرقات وخنادق وغيرها)35(.

»لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة«
املادة 13 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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50 يومًا من اإلغالق الكامل فرضتها السلطات اإلسرائيلية على الضفة الغربية بني نيسان/

أبريل 2009 وآذار/مارس 2010 وذلك بسبب األعياد اإلسرائيلية )43 يومًا( و»اإلنذارات 
األمنية« )7 أيام( )36(.

18 في املـائـة من أراضـي الضفـة الغربيـة  أعلنت مناطق عسكرية مغلقة منذ عام 1967.

بسبب  إليها،  الفلسطينيني  دخول  مسموح  غير  الغربية  الضفة  أراضـــي  مــن  املــائــة  فــي   3

وقوعها ضمن احلدود اخلارجية حلوالى 149 مستوطنة ومنطقة صناعية إسرائيلية.

13 في املائة من أراضي الضفة الغربية مت حتديدها من قبل السلطات اإلسرائيلية كمحميات 

بيئية، وبالتالي مينع أي استخدام لألراضي فيها)37(.

مناطق  إلى  املؤدية  التفتيش  نقاط  اجتياز  من  مينعون  الفلسطينيني  من  العظمى  األغلبية 

الغربية بسياراتهم اخلاصة، إال في حال حصولهم على  الواقع ضمن الضفة  وادي نهر األردن 
إذن خاص)38(.

آالف حاالت تأخير أو منع وصول موظفي األمم املتحدة مت تسجيلها، ما تسبب بإعاقة إيصال 

املساعدات الغذائية والطبية وأنشطة فرق العناية الطبية وتوزيع الغذاء.
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4 - املستوطنات وعنف املستوطنني

بشبكة  ببعض  بعضها  ويرتبط  الغربية  الضفة  أراضي  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  تنتشر 
طرق معقدة، مخصصة للمستوطنني اإلسرائيليني حصراً، ومينع على الفلسطينيني استخدامها 
إلى سلسلة جيوب منعزلة ال ميكن  الغربية  الضفة  إلى تقسيم  الطرق  عمومًا.  وأدت شبكة 
حول  تلتف  وأنفاق  وجسور  تفتيش  ونقاط  بديلة  طرق  عبر  إال  إليها  الوصول  للفلسطينيني 

الطرق املخصصة للمستوطنني.
وعلى الرغم من إعالن احلكومة اإلسرائيلية جتميد التوسع والنشاط االستيطاني ملدة عشرة 
أشهر بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر 2009، استثنيت القدس الشرقية احملتلة من هذا اإلعالن.  
باإلضافة إلى ذلك، قام املستوطنون »بالتعويض« عن فترة التجميد في الشهرين األولني بعد 
انتهائها.  فبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أي بعد أقل من شهرين على انتهاء العمل 
بإعالن التجميد، كانت أكثر من 1629 وحدة استيطانية  قيد اإلنشاء في 63 مستوطنة )46 
الغربي(، وذلك مقابل  اجلانب  الفاصل و17 منها على  الشرقي من اجلدار  اجلانب  منها على 

1880 وحدة سكنية كانت قد أنشئت في عام 2009)39(.

496000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في 133 مستوطنة و99 بؤرة استيطانية على األرض 

الفلسطينية احملتلة )301200 في الضفة الغربية و195000 في القدس الشرقية(.
22 حادثة اعتداء شهريًا من املستوطنني اإلسرائيليني ُسجلت بني شهري كانون الثاني/يناير 

وأيلول/سبتمبر 2010 وأوقعت إصابات في صفوف الفلسطينيني)40(.

»يقرر مجلس األمن أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة املستوطنات على األراضي الفلسطينية 
والعربية احملتلة منذ سنة 1967، ليس لها أي مستند قانوني، وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل 

إلى سالم شامل وعادل دائم في الشرق األوسط«.

قرار مجلس األمن 446 املؤرخ 22 آذار/مارس 1979
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3700 شجرة زيتون اقتلعت أو أحرقت باملواد 

من  أخرى  لضروب  تعرضت  أو  الكيميائية 
التخريب على يد املستوطنني اإلسرائيليني في 
في موسم  أي  األول/أكتوبر 2010،  تشرين 

قطاف الزيتون)41(.
أحرقها  املزروعة  األراضي  من  دومنًا   3000

املستوطنون اإلسرائيليون في حادثة واحدة في 
الرزق  مورد  وكانت   ،2010 آب/أغسطس 
100 عائلة فلسطينية في  األساسي ألكثر من 

قرية بيت فريك )قضاء نابلس( )42(.
أمام  مغلقة«  عسكرية  »مناطق  للمستوطنات  البلدية«  »احلدود  ضمن  املساحات  تعتبر 

الفلسطينيني، مع العلم أن هذا اإلجراء ال ينطبق على اإلسرائيليني وسائر األجانب)43(.

قضية قرية بورين

على املدخل املؤدي إلى قرية بورين )قضاء نابلس(، حولت النيران بستان زيتون بكامله إلى 
أرض محروقة رمادية اللون.  كان ذلك في 26 متوز/يوليو 2010، بعد أن أمضى مستوطنون 
نابلس.  وحسب  أعاثوا فيه اخلراب وأحرقوا عدداً من احلقول قرب مدينة  إسرائيليون يوماً 
جمعية ييش دين اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان، كان هذا العمل مبثابة رد فعل من املستوطنني على 
اليوم.  وقال  بؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية في ذلك  بإزالة  قيام اجليش اإلسرائيلي 
فراس العلمي، الباحث امليداني في ييش دين أن املستوطنني ينفذون سياسة أطلقوا عليها تسمية 
»السعر« أو »التكلفة«، وهدفهم هو وضع »تكلفة« لكل عملية هدم في البؤر االستيطانية لدفع 
السلطات اإلسرائيلية إلى التفكير ملياً قبل أن تتخذ مثل هذه اإلجراءات.  فالبؤر االستيطانية 
اإلسرائيلية هي غير شرعية حسب القانون الدولي والقانون اإلسرائيلي أيضاً، لكن املزارعني 
الفلسطينيني هم من يدفع ثمن إخالء هذه البؤر.  فعلى الرغم من وجود احلقل على مرأى من 
اجلنود اإلسرائيليني على حاجز حوارة الذي يبعد نحو 20 متراً فقط، أكد أهل القرية وناشطو 

ييش دين أن اجليش لم يحّرك ساكناً لوقف املستوطنني.

تقع بورين ضمن »مناطق ج« )حتت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة( في واٍد بني جبلني، على 
رأسيهما مستوطنتا يزحار وبراشا.  ويقول السيد علي عيد رئيس مجلس القرية إن املستوطنني 
قد تسببوا بخسارة أكثر من 16000 شجرة في بورين في األعوام املاضية، وإن أحداث العنف 

تندلع سنوياً في موسم قطاف الزيتون)44(.
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5 - تداعيات االحتالل: 
مؤشرات اقتصادية واجتماعية

أ - املؤشرات االقتصادية

أسعار  مؤشر  ارتفاع  نسبة  هي  املائة  في   4.07

في  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  املستهلك 

تشرين األول/أكتوبر 2010، عن املعّدل الذي 
كان عليه في تشرين األول/أكتوبر 2009)45(.

أسعار  مؤشر  ارتفاع  نسبة  هي  املائة  في   12

فرض  منذ  غزة  قطاع  في  للخضار  املستهلك 

ارتفاع  نسبة  من  قريبة  نسبة  وهي  احلصار، 
الغذائية  املواد  من  العديد  أسعار  مؤشرات 

األخرى)46(.
الفرد  دخل  متوسط  هو  أمريكي  دوالر   339

السنوي في األرض الفلسطينية احملتلة في عام 
.)47(2009

قطاع  في  التصدير  أنشطة  معّدل  هو  صفر 

في  بسيط  استثناء  مع  احلصار،  بسبب  غزة 
شتاء عام 2010، حيث بلغت نسبة تصدير 

الفراولة 2 في املائة والزهور 25 في املائة من مجموع القدرة التصديرية ما قبل احلصار)48(.
أيلول/سبتمبر   - آب/أغسطس  في  غزة  قطاع  في  تعمل  كانت  صناعية  مؤسسة   1365

2010، أي ما يعادل 35 في املائة من عدد املؤسسات التي كانت تعمل قبل فرض احلصار)49(.
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ب - الفقر والبطالة

25 في املائة هي نسبة البطالة في األرض الفلسطينية احملتلة )باستثناء القدس الشرقية( في 

عام 2009 )18 في املائة في الضفة الغربية و39 في املائة في قطاع غزة( )50(.
67 في املائة من العاطلني عن العمل في األرض الفلسطينية احملتلة هم من الشباب.

80 في املائة من سكان قطاع غزة يعتمدون على دعم املنظمات اإلنسانية الدولية لتأمني قوتهم.

دوالر   190-100( فقراء  إما  اآلن  هم  غزة  قطاع  في  األسماك  صيادي  من  املائة  في   90

أمريكي شهريًا( أو معدمون )أقل من 100 دوالر أمريكي شهريًا( )51(.
 2010 عامي  بني  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  سنويًا  تأمينها  يجب  عمل  فرصة   133000

و2015 خلفض نسبة البطالة إلى مستوى املعدل العام ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)52(.
قطاع اإلنشاء في قطاع غزة يؤمن اليوم 1500 فرصة عمل، مقابل 50000 فرصة عمل كان 

يؤمنها قبل احلصار)53(.

ج - الصحة واألمن الغذائي

األرض  في  الفلسطينيني  من  املائة  في   38

األمن انعدام  من  يعانون  احملتلة  الفلسطينية 
 الغذائي: 25 في املائة )625000 شخص( في 
الضفة الغربية و60.5 في املائة  )973600( 

شخص( في قطاع غزة.
488250 فلسطيني معرضون النعدام األمن 

الغذائي )269300 شخص في الضفة الغربية و218950 شخص في قطاع غزة(.
على  تعتمد  غزة  قطاع  في  الغذائي  األمن  انعدام  من  تعاني  التي  العائالت  املائة من  61 في 

املساعدات الغذائية التي تقدمها املؤسسات اإلنسانية)54(.
2500 طن فقط من الغاز املستخدم للطهي من أصل 6000 طن، وهي الكمية املطلوبة في 

غزة، ُيسمح بدخولها إلى قطاع غزة)55(.
لم تكن  الكيميائي  العالج  110 من أصل 470 دواء من األدوية املصنفة أساسية مثل عقاقير 

متوفرة في غزة في أواخر أيار/مايو 2010)56(.
110 من أصل 700 نوع من األدوات الطبية التي تستخدم ملرة واحدة لم تكن متوفرة أيضًا)57(.
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440 حالة منع أو تأخير ُسّجلت لوصول سيارات اإلسعاف التابعة للهالل األحمر الفلسطيني 

على يد القوات اإلسرائيلية في عام 2009)58(.
40 في املائة من سكان قطاع غزة غير متصلني بشبكة الصرف الصحي، وتفرغ مياه الصرف 

الصحي في نهر وادي غزة الذي يجري بني املناطق اآلهلة معرضًا صحة السكان القاطنني على 
ضفتيه للمخاطر)59(.

 يعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة، حيث تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي لعدة ساعات يوميًا، 
ما يتسبب بتداعيات مدمرة على اخلدمات العامة، وخاصة في مجال الرعاية الصحية.  فانقطاع 
مولدات  على  املستشفيات  تعتمد  إذ  حياتهم،  ويهّدد  املرضى،  معاجلة  يعوق  عامل  الكهرباء 
كهربائية لتعويض النقص في التغذية.  إال أن املعّدات اإللكترونية تتوقف عن العمل خالل الوقت 
ونتيجة  الكهرباء.   انقطاع  عند  دقائق  دقيقتني وثالث  بني  ما  أي  املولد،  تشغيل  يتطلبه  الذي 
لذلك، يضطر العاملون في املستشفى، مثاًل، لتشغيل أجهزة التنفس االصطناعي يدويًا، وتتعطل 
عمليات غسيل الكلى وتتوقف العمليات اجلراحية بعد أن تغرق غرف العمليات في الظالم)60(.

د - املوارد الطبيعية واملياه والبيئة

للشرب  الصاحلة  املياه  من  لترًا  و52   62
الغربية  الضفة  في  فرد  لكل  يوميًا  تستهلك 
كانون  منذ  وذلك  الترتيب،  على  غزة  وقطاع 

الثاني/يناير 2008)61(.
في  ُتضخ  التي  املياه  من  فقط  املائة  في   57

شبكات توزيع املياه في قطاع غزة ُتستعمل، 

تنتظر  األول/أكتوبر، وهي  السنتني من غزة، في 16 تشرين  توفيت نسمة، وهي طفلة في عمر 
من  تعاني  كانت  فقد  إسرائيلي.   إلى مستشفى  الطارئة  اإلحالة  على طلب  موافقة  على  احلصول 
سرطان الدم وتلقت العالج في عدد من املستشفيات في القدس الشرقية وإسرائيل.  إال أن الطلب 
األخير لنقلها للمعاجلة الطارئة بقي ينتظر رداً ملدة ثمانية أيام.  وعندما وافقت السلطات اإلسرائيلية 
على الطلب، كانت الطفلة قد أصبحت ضعيفة، ال تقوى على السفر.  وتوفيت نسمة بعد يومني من 

وصول املوافقة.
تبرز قضية نسمة اإلمكانيات احملدودة ملعاجلة مرضى السرطان في قطاع غزة.  ففي كل شهر، 
تشكل نسبة مرضى السرطان حوالي 10 في املائة من مجموع احلاالت التي حتّول إلى خارج القطاع 

للمعاجلة، بسبب االنعدام شبه الكامل إلمكانيات معاجلة السرطان في مستشفيات قطاع غزة.
مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية، The Humanitarian Monitor ، تشرين األول/أكتوبر 2010، ص 10.
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املوارد  استغالل  توقف  بأن  باالحتالل،  القائمة  السلطة  إسرائيل،  العامة  اجلمعية  »تطالب 
الطبيعية في األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وفي اجلوالن السوري احملتل 

أو إتالفها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر«.
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 64/185 املؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2010

وذلك بسبب التسرب الذي يتطلب عملية إعادة تأهيل للشبكة.
من دون مواد البناء التي متنع إسرائيل دخولها إلى القطاع، يؤدي استمرار االنهيار في منشآت 

الصرف الصحي إلى وصول مياه الصرف الصحي غير املكررة إلى األراضي الزراعية)62(.
من  يوميًا  تفرغ  املكررة جزئيًا  أو  املكررة  غير  الصحي  الصرف  مياه  من  80 مليون لتر  إلى   50

قطاع غزة في البحر منذ كانون الثاني/يناير 2008، ما يؤذي احلياة البحرية ويلوث األسماك التي 
يستهلكها اإلنسان على طول الساحل)63(.

70 قرية فلسطينية تعاني من التلوث الذي يصيب محاصيلها الزراعية ومواردها املائية نتيجة 

ملياه الصرف الصحي من املستوطنات القريبة.
بعد،  لم ُتصرف  أكثر من سنة  املانحة منذ  الدول  بتقدميها  4.5 مليار دوالر أمريكي تعهدت 

مثل  غزة  قطاع  في  السكان  احتياجات  لتلبية  الضرورية  الكبيرة  باملشاريع  املباشرة  من  للتمكن 
إنشاء محطة لتحلية املياه)64(.

اإلسرائيلية  السلطات  تسمح  التي  الكمية  ه��ي  الــســاعــة  فـــي  املـــيـــاه  مـــن  مــكــعــب  مــتــر   100

للفلسطينيني باستخراجها من آبار الضفة الغربية، باإلضافة إلى منع الفلسطينيني من حفر آبار)65(.
قلوية  مكونات  لوجود  نظراً  للشرب  صاحلة  غير  غزة  قطاع  في  اآلبار  مياه  من  املائة  في   85

والرتفاع نسبة األمالح )1000 ملغ/لتر( والنترات فيها)66(.
مياه  بشبكة  متصل  غير  شخص(   215000( الغربية  الضفة  في  فلسطيني  سكاني  جتمع   200

جارية ويجبر سكانها على شراء املياه من شركات توزيع خاصة، وذلك يستنفد 20 في املائة من 
مداخيلهم.

للفرد  يوميًا  لتراً   123 املياه:  من  الفلسطيني  الفرد  نصيب  هو  الفرد اإلسرائيلي  ربع حصة 

الفلسطيني في الضفة الغربية مقابل 544 لتراً للفرد اإلسرائيلي.  ويضطر جزء من الفلسطينيني 
للعيش على ما ال يزيد عن 10 إلى 15 لترًا في اليوم.
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ه - الشباب والتعليم

األرض  سكان  مجموع  من  املائة  في   41.3

الفلسطينية احملتلة هم دون 15 سنة )67(.
مسجلني  كانوا  فلسطيني  تلميذ   1113802

األرض  في   2010-2009 ال��دراس��ي  للعام 
من  ه���ؤالء  ون��ص��ف  احمل��ت��ل��ة،  الفلسطينية 

اإلناث)68(.
100 مدرسة إضافية حتتاج إليها األنروا لتلبية 

السكاني  النمو  من  الناجتة  التعليم  احتياجات 
في قطاع غزة)69(.

بحلول العام الدراسي اجلديد، سيفوق عدد الطالب سعة الصفوف الدراسية بحوالى 15000 
طالب، مقارنة بعام 2007)70(.

10 مدارس في الضفة الغربية مهددة بالهدم بسبب عدم توفر تراخيص البناء)71(.

صحية  غير  أو  آمنة  غير  كمنشآت  مصنفة  الغربية  الضفة  في  ج«  »مناطق  في  مدرسة   22

للطالب، وتخضع خمس مدارس أخرى للترهيب من املستوطنني اإلسرائيليني)72(.
عام  في  احلاسوب  استخدموا  سنة(   17-10( الفلسطينيني  األطفال  من  املائة  في   95

.)73(2009
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