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ملخص
ــار 2021 بــدأ الجيــش اإلســرائيلي هجوًمــا عســكرًيا واســًعا علــى قطــاع غــزة اســتمر 11  فــي 10 مايو/أّي

ــر مــن 2  ــظ بأكث ــذي يكت ــر ال ــى القطــاع الصغي ــة عل ــة والمدفعي ــه آالف الهجمــات الجوي ــذ في ــا، نّف يوًم

مليــون شــخص، مــا أّدى إلــى مقتــل 254 فلســطينًيا بينهــم 66 طفــاًل، و39 امــرأة، إلــى جانــب تدميــر 

ــة. ــة التحتي ــرة فــي البني ــة، وإلحــاق أضــرار كبي آالف الوحــدات الســكنية والمنشــآت االقتصادي

خالل الهجوم العســكري الذي أطلقت عليه إســرائيل اســم »حارس األســوار«، ارتكب الجيش اإلســرائيلي 

انتهــاكات متعــددة ومركبــة، قــد ترقــى لجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، عبــر القــوة الناريــة الهائلــة 

ــة المكتظــة بالســكان، ليعتــدي بذلــك علــى عــدد مــن الحقــوق  التــي اســتخدمها ضــد المناطــق المدني

األساســية أبرزهــا الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي الســكن، والحــق فــي العمــل وكســب العيــش والحــق 

فــي الملكيــة.

 اســتكمااًل لسلســة التقاريــر التــي أصدرهــا المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان لتوثيــق انتهــاكات 

ــار 2021،  ــى قطــاع غــزة فــي مايو/أّي ــي رافقــت الهجــوم العســكري اإلســرائيلي عل حقــوق اإلنســان الت

والتــي شــملت تقريــري »جحيــم ال يســتثني أحــًدا« و»كبــرت حرًبــا أخــرى«، يرصــد هــذا التقريــر آثــار الهجــوم 

اإلســرائيلي علــى القطاعــات االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة.

أظهــرت المعطيــات التــي وثقهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي أّن العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا 

القــوات اإلســرائيلية مســت علــى نحــو غيــر مســبوق بالقطاعــات اإلنتاجيــة والبنيــة االقتصاديــة -الهشــة 

أصــاًل فــي قطــاع غــزة بفعــل ســنوات الحصــار وتأثيــر جائحــة كورونــا أخيــًرا- عبــر عمليــات حربيــة مباشــرة، 

فضــاًل عــن التأثيــرات غيــر المباشــرة خــالل الهجــوم وبعــده.

رصــد فريــق المرصــد األورومتوســطي تنفيــذ الجيــش اإلســرائيلي هجمــات دقيقــة ومركــزة علــى منشــآت 

ــران  اقتصاديــة تحــوي مصانــع ووحــدات إنتاجيــة وخدميــة، اســُتهدفت بشــكل مباشــر إمــا بغــارات الطي

الحربــي اإلســرائيلي، أو قذائــف المدفعيــة الموجهــة، وطــال االســتهداف بشــكل محــدد مصانــع تعمــل 

https://euromedmonitor.org/uploads/reports/gazachildrear.pdf
https://euromedmonitor.org/uploads/reports/GazareportAR.pdf
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فــي إنتــاج المنتجــات البالســتيكية، والنايلــون، والمنتجــات الغذائيــة، إضافــة إلــى مشــاريع الطاقــة 

المتجــددة. 

الجيــش  غــزة، عمــد  فــي مناطــق متفرقــة مــن قطــاع  اإلنتاجيــة  المنشــآت  اســتهداف  جانــب  إلــى 

اإلســرائيلي خــالل هجومــه علــى القطــاع إلــى اســتهداف مدينــة غــزة الصناعيــة بشــكل مباشــر، وهــي مــن 

أكبــر التجمعــات اإلنتاجيــة فــي قطــاع غــزة، إذ تضــم عشــرات المصانــع والشــركات التــي تشــّغل مئــات 

ــة  ــع القطــاع. اســتهدفت مدفعي ــة لمصان ــات اإلنتاجي ــر مــن العملي ــزء كبي ــا ج ــري داخله ــن، ويج العاملي

الجيــش اإلســرائيلي المدينــة الصناعيــة علــى مــدار أّيــام بعشــرات القذائــف التــي تســببت بحرائــق هائلــة 

فــي المنشــآت اإلنتاجيــة، واســتمرت الحرائــق أليــام نتيجــة إعاقــة الجيــش اإلســرائيلي وصــول فــرق 

ــك  ــب ذل ــة فــي قــرب الحــدود اإلســرائيلية، ويتطل ــة الصناعي ــث تقــع المدين ــى المــكان، حي ــاء إل اإلطف

تنســيًقا خاًصــا لوصــول فــرق اإلطفــاء.

مــن خــالل مراجعــة أســلوب االســتهداف اإلســرائيلي وطبيعــة الذخائــر الدقيقــة التــي اســتخدمها الجيــش 

فــي قصــف المنشــآت االقتصاديــة، والمعاينــة الميدانيــة للمنشــآت التــي تعّرضــت لهجمــات إســرائيلية، 

يعتقــد المرصــد األورومتوســطي أّن إســرائيل ربمــا عمــدت إلــى اســتهداف القطــاع اإلنتاجــي فــي قطــاع 

غــزة علــى نحــو خــاص، مــن أجــل إحــداث أضــرار فادحــة وطويلــة األمــد فــي القــدرات اإلنتاجيــة، ووأد أي 

جهــود لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة فــي القطــاع المحاصــر منــذ أكثــر مــن 15 عاًمــا.

ألحقــت الهجمــات اإلســرائيلية المباشــرة دمــاًرا واســًعا فــي المنشــآت االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة، بمــا 

ــراج ســكنية تضــم محــال  ــات وأب ــر بناي ــع، وتدمي ــر مــن 100 مصن ــر وإلحــاق أضــرار بأكث ــك تدمي فــي ذل

تجاريــة متعــددة الخدمــات، واســتهداف ورش صناعيــة، ومؤسســات تعليميــة ومراكــز تدريــب، وقصــف 

أراض زراعيــة بمســاحات واســعة، تضــم بعضهــا مــزارع لتربيــة المواشــي والدواجــن، فضــاًل عــن الضــرر 

الكبيــر الــذي لحــق بقطــاع الصيــد جــراء إغــالق البحــر ومنــع الصيــد طــوال فتــرة الهجــوم ومــا بعــده، وتكــرار 

تقليــص مســاحة الصيــد بيــن الحيــن واآلخــر كنــوع مــن أنــواع العقــاب الجماعــي الــذي تمارســه إســرائيل 

بحــق الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة.  
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بحســب تقريــر صــدر عــن اللجنــة الحكوميــة العليــا إلعمــار غــزة وهــي لجنــة تتبــع للســلطات فــي قطــاع 

غــزة، بلــغ إجمالــي الخســائر واألضــرار فــي القطــاع االقتصــادي نتيجــة الهجــوم العســكري اإلســرائيلي على 

قطــاع غــزة 479 مليــون دوالر تنوعــت بيــن قطاعــات اإلســكان والبنيــة التحتيــة، والتنميــة االقتصاديــة، 

والتنميــة االجتماعيــة.

تســّبب الهجــوم اإلســرائيلي أيًضــا بأضــرار غيــر مباشــرة ال تقــل خطــورة عــن تلــك التــي تســبب بهــا بشــكل 

مباشــر، مــن خــالل تعطيــل المصالــح االقتصاديــة مــن مصانــع ومعامــل، ومــزارع وصيــد واألعمــال 

االقتصاديــة األخــرى، ومــا نجــم عــن إغــالق المعابــر مــن منــع التصديــر ومنــع اســتيراد المــواد الخــام، مــا 

أّدى إلــى خســائر كبيــرة فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.

كشــف تقييــم ســريع لألضــرار واالحتياجــات فــي قطــاع غــزة، عــن الفتــرة مــا بيــن 25 مايو/أيــار و25 يونيــو/

حزيــران 2021، أجــراه البنــك الدولــي واألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي عــن أضــرار ماديــة بقيمــة 380 

مليــون دوالر، وخســائر اقتصاديــة بقيمــة 190 مليــون دوالر.

أمــا علــى صعيــد توقــف التدفقــات االقتصاديــة واإلنتــاج والخدمــات، فقــد تســبب الهجــوم اإلســرائيلي 

بخســائر تتــراوح قيمتهــا بيــن )105 إلــى 190( مليــون دوالر. )1)

تشــكل جملــة االعتــداءات اإلســرائيلية التــي طالــت المنشــآت االقتصاديــة باعتبارهــا جــزًءا مــن األعيــان 

المدنيــة؛ نموذجــًا للعمليــات الحربيــة، التــي تنتهــك قواعــد القانــون اإلنســاني الدولــي. 

https://cutt.us/PiUpC :البنك الدولي، التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في قطاع غزة – يونيو، 2021، الرابط 1
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تنتهــج إســرائيل منــذ احتاللهــا لألراضــي الفلســطينية عــام 1967 سياســة منظمــة للســيطرة علــى 

الفلســطينيين اقتصادًيــا مــن خــالل عــدة طــرق، أبرزهــا اســتخدام القــوة الخشــنة والناعمــة لتدميــر 

المقومــات االقتصاديــة للفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وإحبــاط 

جهودهــم فــي بنــاء مشــاريع اقتصاديــة مســتدامة ُيمكــن أن تشــّكل أساًســا متيًنــا لبنــاء اقتصــاد مســتقر 

وواعــد. 

فــي ديســمبر/ كانــون األول 2019، كشــف تقريــر أعــّده مؤتمــر األمم المتحــدة للتجارة والتنميــة )أونكتاد( 

أّن التكلفــة االقتصاديــة لالحتــالل اإلســرائيلي علــى الفلســطينيين فــي الفتــرة الواقعــة بيــن عــام 2000 

و2017 بلغــت نحــو 47.7 مليــار دوالر، وأّن الخســائر مــا تــزال فــي تصاعــد بســبب اســتمرار إســرائيل فــي 

الســيطرة علــى المــوارد الفلســطينية، وفــرض إجــراءات وقيــود كبيــرة علــى الفلســطينيين. )2)

2 https://news.un.org/ar/story/20191044661/12/

استهداف منظم لالقتصاد

رجال إطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع في مصنع لإلسفنج بعد قصف بالمدفعية اإلسرائيلية في غزة - مايو 2021 )رويترز(
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ــذ  وبالنظــر إلــى السياســة اإلســرائيلية تجــاه قطــاع غــزة علــى نحــو خــاص، نجــد أّن إســرائيل تفــرض من

مــارس/ 2006 قيــوًدا مشــّددة علــى الحركــة االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة، ضمــن سياســة عقــاب جماعــي 

لســكان القطــاع مســتمرة حتــى اليــوم.

تحظــر إســرائيل بفعــل ســيطرتها علــى معبــر »كــرم أبــو ســالم«، وهــو المعبــر التجــاري الوحيــد مــع قطــاع 

غــزة، دخــول عشــرات المــواد إلــى القطــاع بحجــة االســتخدام المــزدوج، وتضــم هــذه األصنــاف معظــم 

المــواد الخــام التــي ُتســتخدم فــي الصناعــات المختلفــة، وتســهم فــي تشــغيل األيــدي العاملــة، وتتيــح 

إمكانيــة تحقيــق التنميــة اقتصاديــة.

فــي المــدة بيــن 2008، و2021، شــّنت إســرائيل هجمــات عســكرية علــى قطــاع غــزة منهــا 4 مدمــرة فــي 

ــة، وإلحــاق  ــر مئــات المصانــع والمصالــح التجاري ســنوات )2008-2012-2014-2021(، أّدت إلــى تدمي

أضــرار بالغــة بشــبكات البنيــة التحتيــة واالتصــاالت واإلنترنــت، وتجــاوزت الخســائر اإلجماليــة للهجمــات 

األربــع الكبــرى مــا قيمتــه 6.5 مليــار دوالر. 

تســبب الحصــار اإلســرائيلي المســتمر علــى قطــاع غــزة بإغــالق أكثــر مــن 3500 مصنــع وورشــة ومحــل 

تجــاري، وخســائر شــهرية مباشــرة وغيــر مباشــرة تقــدر بـــ 70 مليــون دوالر )3)، ورفــع نســب البطالــة والفقــر 

إلــى مســتويات قياســية.

ــرات وزارة  ــار 2021، ُتشــير تقدي ــر علــى قطــاع غــزة فــي مايو/أّي ــى الهجــوم اإلســرائيلي األخي وبالنظــر إل

االقتصــاد فــي قطــاع غــزة إلــى أّن الهجــوم تســبب بتدمير/إلحــاق أضــرار بنحــو 1,500 منشــأة اقتصاديــة، 

األمــر الــذي أّدى إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي القطــاع االقتصادي الهش أصاًل بســبب الحصار اإلســرائيلي 

المســتمر، وإجــراءات الطــوارئ التــي رافقــت تفشــي جائحــة كورونــا، وتســببت بإغــالق أو تقليــص العمــل 

فــي مئــات المنشــآت االقتصاديــة، وتضــرر اآلالف مــن العامليــن فيهــا.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الجيــش اإلســرائيلي وبمــا يملكــه مــن وســائل اســتخبار وجمــع معلومــات متقدمــة 

يعلــم علــى نحــو دقيــق أّنــه حيــن يتــم اســتهداف مجمــع أو بــرج ســكني، فــإن عــدًدا كبيــًرا مــن المنشــآت 

3 https://www.facebook.com/jkhoudary/posts/2478811218806476
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والمصالــح االقتصاديــة ســيتم تدميرهــا بشــكل كلــي أو جزئــي، بمــا يبــدو أنــه تعمــد واضــح إللحــاق أضــرار 

غيــر متناســبة بالمدنييــن وممتلكاتهــم.

أدى الهجــوم اإلســرائيلي إلــى إحــداث دمــار كلــي أو جزئــي فــي مئــات المنشــآت اإلنتاجيــة، وشــمل ذلــك 

ــرة، ومشــاريع اســتزراع ســمكي، إلــى جانــب إلحــاق  ــع وورشــات مختلفــة، ومــزارع بمســاحات كبي مصان

أضــرار بالغــة بقطــاع الصيــد البحــري.

اســتبقت الســلطات اإلســرائيلية هجومهــا العســكري علــى قطــاع غــزة الــذي بدأ فــي 10 مايو/أّيــار 2021، 

ــر  ــر الوحيــد المخصــص لمــرور األفــراد إلــى إســرائيل، ومعب ــرز، وهــو المعب ــر بيــت حانون/إي بإغــالق معب

كــرم أبــو ســالم، وهــو المعبــر التجــاري الوحيــد الــذي يربــط بيــن قطــاع غــزة وإســرائيل، وبذلــك منعــت 

التوريــد والتصديــر مــن وإلــى قطــاع غــزة، وأّدى ذلــك إلــى توقــف عمــل معظــم القطاعــات اإلنتاجيــة فــي 

القطــاع. وبعــد توقــف الهجــوم اإلســرائيلي، اســتمرت الســلطات اإلســرائيلية فــي إغــالق المعابــر. 

فــي 25 مايو/أّيــار 2021، أعلنــت الســلطات اإلســرائيلية إعــادة فتــح معبــر كــرم أبــو ســالم، ولكنهــا منعــت 

ــذي فاقــم مــن أزمــة  ــر ال ــة، األم ــات اإلنتاجي ــف القطاع ــع والمــواد الخــام لمختل دخــول معظــم البضائ

العمــل فــي المصانــع، وأصــاب الحركــة التجاريــة والصناعيــة بمــا يشــبه الشــلل. واقتصــر مــا ســمحت بــه 

الســلطات اإلســرائيلية علــى كميــات محــدودة مــن البضائع والمســتلزمات اإلنســانية الــواردة للمنظمات 

ــال  ــدأت إســرائيل بالســماح بإدخ ــن ب ــران 2021، حي ــر شــهر يونيو/حزي ــى أواخ ــع إل ــة. اســتمر المن الدولي

بعــض المــواد إلــى القطــاع، ولكــّن حتــى كتابــة هــذا التقريــر، لــم تعــد حركــة البضائــع والمــواد الخــام إلــى 

مــا كانــت عليــه قبــل الهجــوم اإلســرائيلي فــي 10 مايو/أّيــار 2021.

كمــا حظــرت الســلطات اإلســرائيلية إلــى قرابــة منتصــف يوليو/تمــوز حركــة التصديــر مــن قطــاع غــزة، مــا 

كّبــد القطاعــات اإلنتاجيــة وخاصــة المزارعيــن وأصحــاب المصانــع ومشــاريع االســتزراع الســمكي خســائر 

فادحة.

أدى الهجــوم اإلســرائيلي غــزة فــي مايو/أّيــار 2021 إلــى إحــداث دمــار كلــي أو جزئــي فــي مئــات المنشــآت 

التجاريــة والحرفيــة المختلفــة، وشــمل ذلــك محــال بقالــة بأحجــام مختلفــة، ومحــال لبيــع المالبــس 
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واإلكسســوارات، وشــركات تجاريــة مختلفــة. وتنــوع هــذا االســتهداف بيــن اســتهداف مباشــر، وبيــن 

ــراج تضــم هــذه المنشــآت. ــات ســكنية أو أب اســتهدف بناي

تســبب القصــف أيًضــا بتدميــر أو إلحــاق أضــرار بالغــة بالعديد مــن الخدماتية، مثل المؤسســات التعليمية 

والجامعيــة الخاصــة، ومراكــز التدريــب، ومكاتــب المحامــاة، وغيرهــا مــن المصالــح الخاصــة، وقــد تســبب 

ذلــك بإغــالق تلــك المصالــح المهنيــة والحرفيــة وتســريح آالف العمــال والموظفين.

أخــذ الهجــوم العســكري اإلســرائيلي أيضــًا طابًعــا خاًصــا فــي اســتهداف مرافــق البنــى التحتيــة علــى نحــو 

ــران الحربــي اإلســرائيلي عــدة كيلومتــرات مــن الشــوارع وشــبكات  ــر الطي متعمــد وغيــر مســبوق، إذ دّم

الميــاه والصــرف الصحــي وتمديــدات الكهربــاء والهاتــف. وقــد انعكــس هــذا الدمــار علــى تقديــم الخدمــات 

األساســية وخدمــات اإلســعاف والطــوارئ خــالل الهجــوم، كمــا انعكــس بشــكل جلــي علــى أداء الحركــة 

االقتصاديــة إجمــااًل. ففــي مدينــة غــزة فقــط تعــرض للتدمير والضــرر نحو 158,625 )م2( من األســفلت، 

ــر وتضــرر نحــو  ــم تدمي ــارة، وت ــي( مــن شــبكات اإلن ــر طول و54,470 )م2( مــن األرصفــة، و14,205 )مت

ــة،  ــاه رئيســية فــي المدين ــار مي ــى تضــرر عــدد آب ــاه، إضافــة إل ــي( مــن شــبكات المي ــر طول 26,600 )مت

فيمــا دمــر وتضــرر نحــو 23,070 )متــر طولــي( مــن شــبكات الصــرف الصحــي، و2,850 )متــر طولــي( مــن 

شــبكات تصريــف ميــاه األمطــار، كمــا تعّرضــت إحــدى محطــات الصــرف الصحــي الرئيســية لالســتهداف 

المباشــر وُدمــرت بشــكل شــبه كامــل، مــا أّدى إلــى تســرب ميــاه الصــرف الصحــي إلــى ميــاه البحــر 

وتلويثهــا )4).

أمــا شــبكة توزيــع الكهربــاء بمــا تحتويــه مــن مكونــات فتعرضــت لدمــار واســع النطــاق وغيــر مســبوق تقــدر 

خســائره بنحــو 10 مالييــن دوالر )5). شــمل ذلــك مكونــات رئيســية متعــددة بمــا فيهــا مكونــات أساســية 

ــاء  ــة الكهرب ــار مــن داخــل إســرائيل باتجــاه قطــاع غــزة تقــدر كمي ــة للتي ــاء ناقل ــة ســتة خطــوط كهرب لقراب

المنقولــة عبرهــا ب )75( ميجــاوات، ممــا تســبب بنقــص حــاد فــي إمــدادات الكهربــاء خــالل فتــرة الهجــوم 

ومــا بعدهــا، لتؤثــر علــى حيــاة الســكان، وعلــى عمــل المصانــع والمنشــآت التجاريــة فــي القطــاع. منعــت 

4 https://drive.google.com/file/d/13RyiGcgy1fant3SvIhDB4T09mjb9QlXj/view
5 https://cnn.it/3zvaTQ6



»أضحى رمادًا«.. آثار اقتصادية كارثية للهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة في مايو 112021

إســرائيل أيضــًا إدخــال الوقــود المخصــص لتشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة فــي قطــاع غــزة 

عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم لنحــو 50 يوًمــا بعــد الهجــوم، مــا فاقــم مــن انعكاســات األزمــة علــى جميــع 

القطاعــات المختلفــة.

ألحــق القصــف اإلســرائيلي العنيــف علــى قطــاع غــزة أضــراًرا بالغــة بشــبكات االتصــال واإلنترنــت، ودّمــر 

معــدات وأجهــزة العديــد مــن الشــركات المــزودة لإلنترنــت، مــا أّدى إلــى قطــع الخدمــات عــن عــدد كبيــر 

مــن الســكان، وتســبب بتوقــف عمــل العديــد مــن الشــركات والمكاتــب الخدميــة التــي تعتمــد فــي عملهــا 

علــى االتصــاالت وشــبكة اإلنترنــت.

خــالل نفــس الهجــوم دمــرت القــوات اإلســرائيلية مــا ال يقــل عــن 33 مقــرًا إعالمًيــا )6)، ضمــن عــدد 

ــب مؤسســات  ــى جان ــة، إل ــن فــي وســائل إعــالم المختلف ــن والعاملي ــت الصحفيي ــي طال الهجمــات الت

صحفيــة وإعالميــة، أبرزهــا قنــاة الجزيــرة ووكالــة األنبــاء األميركيــة أسوشــييتد بــرس )AP(، علــى الرغــم 

ــي. ــون الدول ــن وفقــًا لقواعــد القان ــي يتمتعــون بهــا كمدنيي ــة الت مــن الحماي

ــد رأس المــال وتوقــف النشــاط االقتصــادي  ــى رصي ــر الهجــوم العســكري اإلســرائيلي عل وبســبب تأثي

أثنــاءه، مــن المتوقــع أن ينكمــش إجمالــي الناتــج المحلــي فــي غــزة بنســبة %0.3 عــام 2021، مقارنــة 

بمعــدل نمــو متوقــع ُقــّدر بنحــو %2.5 قبــل الهجــوم اإلســرائيلي )7). ومــن المتوقــع أن تســتمر آثــار 

االنخفــاض فــي رصيــد رأس المــال علــى األقــل العاميــن القادميــن، مــا يعــوق النمــو فــي المســتقبل 

علــى جميــع المســتويات، مــا لــم يتــم تســريع جهــود إعــادة اإلعمــار وتعويــض المتضررين ورصــد ميزانيات 

خاصــة بالقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة بشــكل حقيقــي. وأدى الفاقــد فــي إجمالــي الناتــج المحلــي 

إلــى تدهــور األوضــاع االجتماعيــة وخلــق ظواهــر جديــدة كارتفــاع نســب قضايــا جرائــم األمــوال ضــد 

التجــار المتضرريــن، وارتفــاع معــدل البطالــة الــذي تشــير التقديــرات إلــى أّنــه ســيرتفع عنــد حــدود 50% 

مــع نهايــة العــام الجــاري، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى األضــرار التــي لحقــت بمنشــآت العمــال، واإلصابــات 

البدنيــة، وبســبب التراجــع العــام للنشــاط االقتصــادي )8).

6 https://rsf.org/ar/news/-339
7 https://bit.ly/3ztW53U
8 https://cutt.us/PiUpC
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مــن خــالل عمليــات التوثيــق والمعاينــة الميدانيــة، بــدا مــن الواضــح أّن الجيــش اإلســرائيلي اســتهدف 

خــالل هجومــه علــى قطــاع غــزة فــي مايو/أّيــار 2021، علــى نحــو يبــدو متعمــًدا ركائــز أساســية فــي اقتصاد 

قطــاع غــزة، وعمــل بشــكل منّظــم علــى إلحــاق أضــرار فادحــة وطويلــة األمــد بالمقــّدرات اإلنتاجيــة فــي 

القطــاع الصناعــي والقطــاع الزراعــي وقطــاع الصيــد البحــري بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. وعقــب انتهــاء 

الهجــوم العســكري، فرضــت الســلطات اإلســرائيلية قيــوًدا مشــددة علــى المعابــر وحركــة االســتيراد 

والتصديــر، مــا فاقــم مــن خســائر القطاعــات اإلنتاجيــة، وأعــاق محــاوالت إعــادة الحيــاة إلــى المنشــآت 

التــي تضــررت بفعــل الهجــوم مــن خــالل منــع إدخــال معــدات بديلــة، ومنــع اســتيراد المــواد الخــام الالزمــة 

للعمليــة اإلنتاجيــة.

القطاعات اإلنتاجية

باحثتان من المرصد األورومتوسطي تقفان على ركام أحد المصانع المدمرة جراء القصف اإلسرائيلي
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يســتعرض هــذا الجــزء مــن التقريــر االســتهداف اإلســرائيلي للقطاعــات اإلنتاجيــة فــي قطــاع غــزة خــالل 

الهجــوم األخيــر، ويشــمل ذلــك القطــاع الصناعــي، والقطــاع الزراعــي، وقطــاع الصيــد.

القطاع الصناعي	 
إلــى جانــب اســتهداف المنــازل الســكنية ومرافــق البنــى التحتيــة، دّمــر القصــف اإلســرائيلي علــى نحــو 

يبــدو متعمــًدا نحــو 300 مرفــق اقتصــادي فــي القطــاع الصناعــي كانــت تشــّغل نحــو 4000 عامــل، 

فضــاًل عــن توقــف جميــع المصانــع عــن العمــل خــالل الهجــوم. واســتمر هــذا التعّطــل لــدى جــزء كبيــر مــن 

المصانــع بعــد الهجــوم، فيمــا قّلــص جــزء آخــر قدرتــه اإلنتاجيــة وأوقــف بعــض خطــوط اإلنتــاج نتيجــة 

إغــالق المعابــر ومنــع إدخــال المــواد الخــام.

شــمل اســتهداف المصانــع مجــاالت عمــل مختلفــة بمــا بــدا وأنــه نهــج متعمد لتدميــر الركائــز االقتصادية 

فــي قطــاع غــزة، والتــي اســتمرت بالعمــل رغــم الخســائر التــي لحقــت بهــا جــراء ثــالث هجمــات عســكرية 

ســابقة، وحصــار مشــدد منــذ عــام 2006، وعقوبــات جماعيــة علــى خلفيــة االنقســام الفلســطيني.

أّدى الدمــار والتعطيــل الــذي لحــق بالمصانــع إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة إلــى معــدالت قياســية لتقفــز 

فــي صفــوف العمــال إلــى أكثــر مــن %60، وارتفــع عــدد المتعطليــن عــن العمــل إلــى نحــو 270 ألــف 

ــر مــن %80، بحســب االتحــاد العــام  عامــل، كمــا ارتفعــت نســبة الفقــر فــي صفــوف العمــال إلــى أكث

لنقابــات عمــال فلســطين فــي قطــاع غــزة.

ــع بشــكل كامــل نتيجــة القصــف  ــر عــدة مصان ــي للمرصــد األورومتوســطي تدمي ــق الميدان ــق الفري وّث

ــي  ــون جنوب ــار 2021 بحــي الزيت ــاء 11 مايو/أّي ــل للمثلجــات، فجــر الثالث ــع الجلي اإلســرائيلي، منهــا مصن

ــر، وشــركة حمــادة للســيراميك شــمالي قطــاع غــزة. ــو الخي ــة غــزة، تــاله قصــف مصنــع أب مدين

ــة غــزة قــرب  ــوب شــرقي مدين ــي تقــع جن ــة والت ــة غــزة الصناعي ــا مدين طــال القصــف اإلســرائيلي أيًض

ــا وشــركة داخلهــا، رغــم  الحــدود مــع إســرائيل، مــا أدى إلــى تدمير/إلحــاق أضــرار كبيــرة بنحــو 15 مصنًع
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أّن المنطقــة تخلــو مــن أي وجــود عســكري، وال تمثــل تهديــًدا للجيــش اإلســرائيلي، كمــا تشــهد بانتظــام 

ــارات لمســؤولين أوروبييــن ودولييــن بهــدف تطويرهــا ودعمهــا. زي

 )USAID( والمدينــة الصناعيــة مقامــة علــى مســاحة 500 دونــم بدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة

والبنــك الدولــي، وبنــك االســتثمار األوروبــي، واالتحــاد األوروبــي، وتعــد المنطقــة الرئيســية المتخصصــة 

باألعمــال التجاريــة والصناعيــة فــي قطــاع غــزة.

وّثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي اســتهداف مدفعيــة الجيــش اإلســرائيلي بعشــرات 

القذائــف 15 مصنًعــا وشــركة فــي المدينــة الصناعيــة، مــا أّدى إلــى تدميرهــا بشــكل كلــي أو جزئــي، ومــن 

ــن 17  ــم اســتهدافه مســاء اإلثني ــث ت ــة البالســتيكية، حي ــو اســكندر للصناع ــع أب ــع: مصن هــذه المصان

مايو/أّيــار 2021 بعــدة قذائــف مدفعيــة تســببت باشــتعال النيــران داخلــه لتأتــي علــى أطنــان مــن المــواد 

الخــام المصنوعــة مــن البالســتيك. 

ــو  ــع »أب ــن لمصن ــد المالكي ــادة »أحمــد عمــر حــرب«، وهــو أح ــق المرصــد األورومتوســطي إف ــق فري وّث

ــال: ــث ق إســكندر«، حي

»أطلقــت مدفعيــة الجيــش اإلســرائيلي مســاء اإلثنيــن 17 مايو/أّيــار 2021 عــدة قذائــف 

حارقــة تجــاه المصنــع، مــا أّدى إلــى نشــوب حريــق ضخــم فــي المــكان كــون أّن المــواد الخــام 

فــي المصنــع ســريعة االشــتعال. اســتمر الحريــق 5 ســاعات كانــت كفيلــة بتدميــر كل شــيء. 

يعمــل فــي المصنــع 17 شــخًصا أصبحــوا جميًعــا اآلن عاطليــن عــن العمــل«.

وأضــاف »كنــا نعتقــد أّننــا نتمتــع بحمايــة خاصــة بتواجدنــا فــي هــذه المنطقــة المحميــة 

بموجــب اتفاقيــات التأســيس، لكــّن الواقــع كان صادًمــا«.

وتابــع »خســرت كل مــا أملــك مــن رأس المــال، ونحتــاج حاليــا لحوالــي 700 ألــف دوالر ومــدة 

6 أشــهر إلعــادة العمــل مــن جديــد«.
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وفــي إفــادة لـ«محمــد رفعــت الخضــري«، أحــد مســؤولي شــركة »دبليــو بــي إس« للطاقــة المتجــددة فــي 

مدينــة غــزة الصناعيــة، قــال لفريــق المرصــد األورومتوســطي:

»بعــد اســتهداف مصنــع أبــو إســكندر المجــاور واشــتعال النيــران فيــه، انتقلــت ألســنة اللهــب 

إلــى مصنــع الشــركة وبــدأت المــواد الخــام باالشــتعال. كان الحريــق ضخًمــا بحيــث ُصهــرت 

جميــع المعــدات المكونــة مــن ألــواح طاقــة شمســية وكوابــل كهربيــة وقطــع غيــار، وآالت، 

وتحّولــت إلــى رمــاد، وُدّمــر المصنــع بالكامــل«.

وأضــاف »كان المصنــع يشــغل 20 عامــاًل قبــل القصــف، ولكــّن اضطررنــا اآلن إلــى االكتفــاء 

بـــ9 عمــال فقط«.

وتابــع »كنــا ندفــع نحــو 15 ألــف دوالر ســنوًيا لقــاء اســتئجار المــكان الــذي ُيفتــرض أّنــه آمــن، 

ولكــن كل االتفاقيــات لــم تمنــع اســتهداف المــكان وتدميــر المصانــع«. تكّبدنــا خســائر بنحــو 

330 ألــف دوالر جــراء تدميــر المصنــع ونحتــاج وقًتــا ليــس بالقليــل إلعــادة العمــل والبنــاء. 

وفي إفادة لـ«خضر حافظ رقيق«، مسؤول مصنع »رقيق للخياطة«، قال:

»اســتهدف الجيــش اإلســرائيلي فجــر الســبت 15 مايو/أّيــار 2021 المنطقــة التــي يتواجــد 

بهــا المصنــع بالقذائــف الحارقــة، واســتمر االســتهداف لـــ3 أيــام متواصلــة لــم نســتطع فيهــا 

االقتــراب مــن المنطقــة لخطــورة الوضــع خصوًصــا أّنهــا قريبــة مــن الحــدود«.

وتابــع »كان المصنــع يحتــوي علــى نحــو 30 طًنــا مــن األقمشــة المجهــزة للتصنيــع، مــا ســاعد 

ــا هــو أّن  ــة. مــا صدمن ــام متواصل ــق ألي ــداد الحري ــرة، وامت ــران بســرعة كبي فــي تفشــي الني
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ــاج مصنوعــة مــن أقــوى وأمتــن  ــة اإلنت ــع فــي عملي اآلالت التــي كان يعتمــد عليهــا المصن

أنــواع الحديــد بســمك 30 ســم، ولكّنهــا غــدت بفعــل الحريــق رمــاًدا أبيــض. وعلــى الرغــم مــن 

أّن ارتفــاع جــدران المصنــع يبلــغ 13 متــًرا، إاّل أّن ارتفــاع ألســنة اللهــب كان أعلــى مــن ذلــك 

مــا يدّلــل علــى هــول مــا أصــاب المــكان«.

وأضــاف »هــذا المصنــع هــو كل مــا أملــك، وحصيلــة ثمــرة جهــد عمــري كلــه، واليــوم أصبــح 

مجــرد رمــاد. خســائري بلغــت نحــو 1.5 مليــون دوالر. لســت الخاســر الوحيــد مــن ذلــك، 

فالمصنــع كان يشــغل 101 عامــاًل، تقلصــوا اآلن إلــى 8 فقــط، وفقــد اآلخــرون مصــدر 

ــد«. رزقهــم الوحي

باحثتان من المرصد األورومتوسطي توثقان إفادة ألحد ُماّلك المصانع التي طالها الدمار جراء القصف اإلسرائيلي
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القطاع الزراعي	 
أدى الهجــوم اإلســرائيلي إلــى إلحــاق أضــرار بالغــة بالقطــاع الزراعــي، مــن خــالل اســتهداف األراضــي 

ــزارع  ــب اســتهداف م ــى جان ــاه، إل ــار مي ــة وآب ــات زراعي ــات ودفيئ ــا مــن أشــجار ومزروع ــة بمــا فيه الزراعي

الدواجــن والمواشــي بأنواعهــا المختلفــة. كمــا نفــذت القــوات اإلســرائيلية سياســة الســيطرة الناريــة علــى 

األراضــي الزراعيــة الحدوديــة، مــا أّدى إلــى منــع المزارعيــن مــن الوصــول الــى أراضيهم وممارســة أعمالهم 

الزراعيــة، األمــر الــذي ترتــب عليــه تلــف مئــات الدونمــات الزراعيــة مــن خضــار )مكشــوفة ودفيئــات( 

وأشــجار، إمــا نتيجــة االســتهداف المباشــر أو نتيجــة انقطــاع ميــاه الــري علــى المحاصيــل الزراعيــة خــالل 

أيــام الهجــوم. كمــا عانــى مربــو الثــروة الحيوانيــة )دواجــن ومجتــرات واســتزراع ســمكي ونحــل( مــن خســائر 

ــات نتيجــة انقطــاع اإلمــدادات مــن األعــالف  ــور والحيوان ــرة مــن الطي فادحــة تمثلــت بنفــوق أعــداد كبي

الحيوانيــة بســبب إغــالق المعابــر الحدوديــة. ومــن جهــة أخــرى لحقــت أضــرار بليغــة بــكل مــن المنشــآت 

ــة ومحطــات  ــرك الزراعي ــة والب ــة الرئيســة والفرعي ــار والخطــوط الناقل ــع األعــالف واآلب ــة ومصان الزراعي

االســتزراع الســمكي ومخــازن األعــالف ومخــازن المعــدات الزراعيــة والمبيــدات ومــزارع النحــل.

أدى ذلــك كلــه إلــى ضعــف وانعــدام القــدرة التســويقية فــي بعــض األحيــان للعديــد مــن المنتجــات 

الزراعيــة النباتيــة والحيوانيــة نتيجــة تقييــد الحركــة وصعوبــة الوصــول لألراضــي الزراعيــة، والمنشــآت 

الحيوانيــة، والســمكية وكذلــك تعطــل األســواق، باإلضافــة إلــى غيــاب الفرصــة التصديريــة للعديــد مــن 

المنتجــات الزراعيــة واألســماك، كل هــذه العوامــل وغيرهــا تســببت فــي انخفــاض األســعار بصــورة حــادة 

فــي العديــد مــن الســلع مســببة خســائر فادحــة لــدى المنتجيــن.

إضافــة إلــى مــا ذكــر، تســبب الهجــوم اإلســرائيلي بتوقــف عــدد كبيــر مــن العمــال عــن العمــل. وإجمــااًل، 

ُقــّدرت قيمــة الخســائر فــي القطــاع الزراعــي حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر بمــا يتجــاوز 200 مليــون دوالر 

أمريكــي )9). 

زار الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي مواقــع 6 مــزارع فــي مختلــف مناطــق قطــاع غــزة، وأجــرى 

.جميع هذه المعطيات وجداول الخسائر جمعت من وزارة الزراعة في غزة 9
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3 مقابــالت مــع أصحــاب مــزارع متضــررة، أفــادوا مــن خاللهــا بحجــم الخســائر التــي تكّبدوهــا بفعــل 

الهجــوم اإلســرائيلي.

قابــل فريــق المرصــد األورومتوســطي المــزارع ياســر »محمــد حنيــدق«، ويملــك مزرعــة خــوخ شــرق 

خانيونــس جنوبــي قطــاع غــزة، حيــث قــال:

»لــّدي مزرعــة خــوخ بمســاحة 100 دونــم، وتبعــد أقــل مــن كيلــو متــر واحــد عــن الحــدود 

ــار 2021،  الشــرقية. تزامــن نضــج ثمــار الخــوخ مــع بــدء الهجــوم اإلســرائيلي فــي 10مايو/أّي

وكان مــن المفتــرض أن نقطــف الثمــار ونبيعهــا فــي تلــك األيــام. لــم نتمكــن مــن الوصــول 

إلــى المنطقــة كونهــا حدوديــة وتتعــّرض علــى مــدار الســاعة لقصــف جــوي ومدفعــي كثيــف. 

فــي 13 مايو/أّيــار، خاطرنــا أنــا و30 عامــاًل كــي نقطــف الثمــار ونتجنــب بعــض الخســارة، 

واســتطعنا أن نقطــف 700 كيلــو مــن الخــوخ، ولكــّن أثنــاء عملنــا اســتهدف طائــرة إســرائيلية 

ــا للهــرب  ــا، فاضطررن مســّيرة األرض بصــاروخ واحــد علــى األقــل انفجــر فــي محيــط تواجدن

فــوًرا. ونتيجــة لعــدم قدرتنــا علــى الوصــول إلــى المزرعــة بعــد ذلــك، ســقطت جميــع الثمــار 

علــى األرض وأصبحــت غيــر صالحــة للبيــع، مــا تســبب بخســائر تقــدر بنحــو 60 ألــف دوالر، 

فــي حيــن فقــد 50 عامــاًل موســمًيا، و10 عمــال دائميــن عملهــم«.
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 وفي إفادة للمزارع »عارف سعيد شمالي«، قال:

»أملــك أرًضــا زراعيــة بمســاحة 33 دونًمــا قــرب الحــدود الشــرقية لمدينــة غــزة، مزروعــة 

بالكوســا والفقــوس، ويوجــد بهــا بيــوت بالســتيكية للبنــدورة. فــي 15 مايو/أّيــار 2021، 

ــك  ــة، وتســبب ذل ــف المدفعي ــش اإلســرائيلي األرض بشــكل مباشــر بقذائ اســتهدف الجي

بتدميــر جميــع شــبكات الــري، وإتــالف معظــم المحصــول الزراعــي«.

وتابــع: »تبلــغ قيمــة خســائري نتيجــة االســتهداف اإلســرائيلي أكثــر مــن 20 ألــف دوالر، كمــا 

فقــد 7 عمــال موســميين، و4 عمــال دائميــن مصــدر دخلهــم نتيجــة تعّطــل األرض«. 

في إفادة أخرى لـ«حسين جبر حبيب« مالك مزرعة طيور، قال:

ــا شــرقي حــي الشــجاعية  ــا وأخوتــي مزرعــة دواجــن تمتــد علــى مســاحة 15 دونًم »أمتلــك أن

شــرق مدينــة غــزة، ويوجــد بهــا نحــو 16 ألــف طائــر »حبــش« )الدجــاج الرومــي(. منــذ بــدء 

الهجــوم اإلســرائيلي، تــم اســتهداف المزرعــة بشــكل مباشــر بعــدة غــارات جويــة، ولــم ينقطــع 

ــم نكــن نســتطع الوصــول  ــام الهجــوم. ل ــة أي ــة طيل ــط المزرع القصــف المدفعــي عــن محي

ــاه  ــور بســبب القصــف المباشــر وانقطــاع المي ــا، فنفقــت الطي ــى المــكان لنقــوم بعملن إل

واألعــالف.

وتابــع: »تقــدر خســائرنا بنحــو 60 ألــف دوالر، كمــا تعّطــل عــن العمــل 6 عّمــال كانــت تمثــل 

المزرعــة مصــدر دخلهــم الوحيــد«.
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عدد الوحدات المتضررةالوحدة نوع الضررالقطاع

قطاع

اإلنتاج

النباتي

14,730شجرةأشجار فاكهة

25,000دونمالخضار

8,310دونممحاصيل حقلية 

20دونمالدفيئات كلي في المنشأة

2,100دونمالدفيئات جزئي في المنشأة

2,000دونمالمزروعات في الدفيئات 

5 مشتل تدمير مشاتل بشكل كلي

1000000 شتلةتدمير األشتال في المشاتل 

220حفرةحفر زراعية 

150طن أسمدة

1,000لتر مبيدات

جدول يوضح األضرار التي طالت اإلنتاج النباتي:
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عدد الوحدات المتضررةالوحدة نوع الضررالقطاع

قطاع

اإلنتاج

الحيواني

100مزرعةحظائر األبقار واألغنام 

150بقرةنفوق أبقار 

600اغنامنفوق أغنام

90مزرعةكلي دواجن

1,000,000دجاجةنفوق دجاج الحم من المزارع

40,000دجاجةنفوق دجاج بياض 

50,000طيرنفوق أرانب وطيور منزلية

7,000خلية نحلخاليا النحل

330,000لترالحليب

عدد الوحدات المتضررةالوحدة نوع الضررالقطاع

قطاع

المياه

70بئرآبار زراعية 

80بركةبرك زراعية 

100وحدةطاقة شمسية 

70كمخطوط ناقلة 

150دونمشبكات ري 

7خزانخزانات مياه علوية اسمنتية

جدول يوضح األضرار التي طالت اإلنتاج الحيواني:

جدول يوضح األضرار التي طالت قطاع المياه:
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قطاع الصيد	 
ــون فــي المهــن  ــن يعمل ــاد، ونحــو 500 آخري ــي 4,000 صي ــن فــي قطــاع غــزة بحوال يقــدر عــدد الصيادي

المرتبطــة بالصيــد، مثــل: تجــار الســمك، والميكانيكييــن، والكهربائييــن، وبنائــي المراكــب، وتجــار أدوات 

الصيــد. كمــا يوجــد فــي القطــاع 3 مــزارع لالســتزراع الســمكي.

ــة فــي  ــم مــن عــدم قدرتهــم علــى ممارســة عملهــم بحري ــادون فــي قطــاع غــزة بشــكل دائ ــي الصي يعان

المنطقــة المســموح لهــم باإلبحــار والعمــل فيهــا نتيجــة االعتــداءات اإلســرائيلية المتكــررة، وتحديــد 

مســاحة الصيــد التــي تتــراوح بيــن 6 إلــى 15 ميــاًل بحرًيــا فــي أحســن األحــوال، إضافــة لحظــر توريــد 

المعــدات والتجهيــزات الالزمــة للصياديــن.

منــذ عــام 2006، قتلــت إســرائيل 13 صيــاًدا وأصابــت أكثــر مــن 200 آخريــن خــالل عملهــم فــي البحــر، 

إضافــة إلــى اعتقــال 700 صيــاد وتدميــر 185 قــارب داخــل البحــر ومصــادرة 170 آخريــن. 

ــا  ــار 2021، أغلــق الجيــش اإلســرائيلي بحــر قطــاع غــزة إغالقــًا كلًي فــي صبــاح اليــوم اإلثنيــن 10 مايو/أّي

قبــل ســاعات مــن بــدء الهجــوم علــى غــزة مــا أوقــف عمليــة الصيــد بشــكل كامــل.

ــق المرصــد األورومتوســطي أّن  ــة مــع فري ــاش« خــالل مقابل ــزار عي ــن فــي غــزة »ن ــب الصيادي أفــاد نقي

إغــالق البحــر أثنــاء الهجــوم اإلســرائيلي تســبب بتعطيــل أكثــر مــن 4,000 صيــاد يعيلــون نحــو 50 ألــف 

نســمة عــن العمــل، وتســبب بأضــرار غيــر مباشــرة ُتقــّدر بـــ2 مليــون دوالر، إضافــة إلــى خســائر تقــدر بـ170 

ألــف دوالر جــراء القصــف المباشــر الــذي اســتهدف عــدة موانــئ فــي محافظــات قطــاع غــزة.

وفــي أعقــاب وقــف إطــالق النــار، أعــادت إســرائيل فتــح البحــر أمــام الصياديــن ولكــن لمســاحة 6 أميــال 

بحريــة فقــط، بعــد أن كانــت 15 ميــاًل فــي الجــزء الممتــد مــن وســط إلــى جنوبــي قطــاع غــزة. وفــي 12 

يوليو/تمــوز 2021 أعلنــت إســرائيل »توســيع مســاحة الصيــد فــي مناطــق محــددة مــن بحــر قطــاع غــزة 

ــم عــادت فــي 25 يوليو/تمــوز لتقلــص مســاحة  ــي، ث ــا« بزعــم تحســن الوضــع األمن ــاًل بحرًي ــى 12 مي إل

الصيــد إلــى 6 أميــال بحريــة بحجــة عــدم اســتقرار الوضــع األمنــي، مــا يشــير إلــى أّن الســلطات اإلســرائيلية 

تســتخدم حقوًقــا أساســية للفلســطينيين فــي إطــار االبتــزاز السياســي.
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قابــل فريــق المرصــد األورومتوســطي »ســهيل محمــود الحــاج«، أحــد المســتثمرين فــي مزرعــة اســتزراع 

ســمكي تقــع جنــوب غــرب مدينــة غــزة، حيــث قــال:

تعّرضــت المنطقــة المحيطــة بالمزرعــة لقصــف إســرائيلي متكــرر وعنيــف، مــا أدى إلــى أضرار 

بالغــة فــي المزرعــة تمثلــت فــي تعّطــل ألــواح الطاقــة الشمســية التــي تغــذي المعــدات 

ــوع »دينيــس«. بعــد انتهــاء  ــة أســماك مــن ن ــرك تربي ــاء، إضافــة إلــى تضــرر بعــض ب بالكهرب

الهجــوم، اســتمر الجانــب اإلســرائيلي فــي إغــالق المعبــر ومنــع حركــة التصديــر، مــا زاد مــن 

خســائرنا بشــكل كبيــر، حيــث تقــدر قيمــة الخســائر المباشــرة نتيجــة القصــف، والخســائر غيــر 

المباشــرة نتيجــة وقــف التصديــر بنحــو 110 آالف دوالر، كمــا فقــد 15 عامــاًل مــن أصــل 35 

عملهــم نتيجــة تقليــص اإلنتــاج بســبب األضــرار.
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خلفية قانونية
يقــع قطــاع غــزة ضمــن األراضــي التــي ســيطرت عليهــا القــوات اإلســرائيلية فــي حزيران/يونيــو 1967، 

بحيــث تنــدرج ضمــن إطــار ومفهــوم اتفاقيــة الهــاي 1907، وخصوًصــا المــادة 42 منهــا والتــي نصــت 

علــى مــا يلــي: »تعتبــر أرض الدولــة محتلــة حيــن تكــون تحــت الســلطة الفعليــة لجيــش العــدو وال يشــمل 

االحتــالل ســوى األراضــي التــي يمكــن أن تمــارس فيهــا هــذه الســلطة بعــد قيامهــا«.

رغــم االنســحاب أحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة عــام 2005، اســتمرت إســرائيل فــي الحفــاظ علــى حالــة 

»الســلطة الفعليــة« بشــكل جلــي فــي قطــاع غــزة، فالقوات اإلســرائيلية تتحكم وتســيطر فعلًيــا على حياة 

الســكان فــي القطــاع؛ مــن خــالل التحكــم بمعابــر األفــراد والبضائــع، والســيطرة علــى الســجل المدنــي، 

ــاه والســلع والخدمــات  ــاء والمي ــات الكهرب ــى البحــر والجــو، والتحكــم فــي كمي والســيطرة المطلقــة عل

األساســية الــواردة إلــى قطــاع غــزة.

يحظــر القانــون الدولــي اإلنســاني وبخاصــة اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة، علــى دولــة 

االحتــالل اســتهداف األعيــان المدنيــة والمنشــآت والممتلــكات الخاصــة فــي األراضــي التــي تســيطر 

ــا. عليه

ووفــق بقــاء حالــة االحتــالل قائمــة فــإن إســرائيل كدولــة احتــالل مســؤولة عــن ضمــان تدفــق اإلمــدادات 

الغذائيــة والطبيــة والخدماتيــة لســكان القطــاع وفــق نصــوص المادتيــن )55، 56( مــن اتفاقيــة جينيــف 

الرابعــة، إال أّنهــا مــا تــزال تفــرض حصــاًرا خانًقــا علــى القطــاع، يــزداد وقعــه مــع كل هجــوم عســكري 

يتضمــن تدميــًرا ممنهًجــا للقطاعــات اإلنتاجيــة، إمــا باالســتهداف المباشــر، أو بشــكل غيــر مباشــر مــن 

خــالل منــع توريــد المــواد الخــام أو تصديــر المنتجــات إلــى خــارج القطــاع.

إّن االســتهداف اإلســرائيلي للقطــاع اإلنتاجــي فــي قطــاع غــزة محظــور بموجــب نــص المــادة 14 مــن 

البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة 

ــم يحظــر، توصــاًل  ــال، ومــن ث ــن كأســلوب مــن أســاليب القت ــع المدنيي ــا: »يحظــر تجوي ــاء فيه ــي ج والت
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لذلــك، مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 

علــى قيــد الحيــاة، ومثالهــا المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة التــي تنتجهــا المحاصيــل ومرافــق الشــرب 

وشــبكاتها وأشــغال الــري«.

تنســحب هــذه المــادة علــى كافــة أشــكال االســتهداف اإلســرائيلي للمنشــآت والمصانــع المدنيــة ذات 

الوصــف التجــاري والصناعــي التــي ال يمكــن العيــش والبقــاء بدونهــا، بــل إّن إســرائيل مطالبــة بموجــب 

القانــون الدولــي اإلنســاني بأكثــر مــن ذلــك بوصفهــا دولــة احتــالل، فيقــع علــى عاتقهــا تقديــم خدمــات 

الرعايــة لــكل مــن يســكن اإلقليــم المحتــل، ويشــمل ذلــك كافــة المجــاالت اإلنســانية كالخدمــات الصحيــة 

والغذائيــة والتنمويــة كالخدمــات الصناعيــة والتجاريــة.

المنشآت التجارية 	 
ــة فيحظــر اســتهدافها  ــان المدني ــة الممنوحــة لألعي ــات الحماي ــة بكافــة ضمان تحظــى المنشــآت التجاري

حيــث نصــت المــادة )52( مــن الملحــق )البروتوكــول( األول اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف، 1977علــى 

مــا يلــي:

» -1ال تكــون األعيــان المدنيــة محــاًل للهجــوم أو لهجمــات الــردع. واألعيــان المدنيــة هــي كافــة األعيــان 

التــي ليســت أهدافــًا عســكرية وفقــًا لمــا حددتــه الفقــرة الثانيــة.

ــق  ــى األهــداف العســكرية فحســب. وتنحصــر األهــداف العســكرية فيمــا يتعل  -2تقصــر الهجمــات عل

ــك بطبيعتهــا  ــة فــي العمــل العســكري ســواء كان ذل ــي تســهم مســاهمة فعال ــك الت ــى تل ــان عل باألعي

أم بموقعهــا أم بغايتهــا أم باســتخدامها، والتــي يحقــق تدميرهــا التــام أو الجزئــي أو االســتيالء عليهــا أو 

تعطيلهــا فــي الظــروف الســائدة حينــذاك ميــزة عســكرية أكيــدة.

 المنشآت السكانية ومرافق البنية التحتية

حظــرت المــادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــكل واضــح تدميــر قــوات االحتــالل للممتلــكات 

ــا:  ــاء فيه ــث ج ــة حي ــة والجماعي الفردي
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»يحظــر علــى دولــة االحتــالل أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو جماعــات، 

أو بالدولــة أو الســلطات العامــة، أو المنظمــات االجتماعيــة أو التعاونيــة، إال إذا كانــت العمليــات الحربيــة 

تقتضــي حتمــًا هــذا التدميــر«.

الصحفيون والمؤسسات اإلعالمية	 
ــن مــا دام  ــة المدنيي ــة معامل ــن يمارســون مهامهــم المهني ــن الذي ــي الصحفيي ــون الدول 1. يعامــل القان

أنهــم ملتزمــون بمعاييــر عملهــم، حيــث نصــت المــادة )79( مــن الملحــق )البروتوكــول( األول اإلضافــي 

إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977 علــى:

»-1يعــد الصحفيــون الذيــن يباشــرون مهمــات مهنيــة خطــرة فــي مناطــق المنازعــات المســلحة أشــخاصًا 

مدنييــن ضمــن منطــوق الفقــرة األولــى مــن المــادة 50.

 -2يجــب حمايتهــم بهــذه الصفــة بمقتضــى أحــكام االتفاقيــات وهــذا اللحــق »البروتوكــول« شــريطة أال 

يقومــوا بــأي عمــل يســيء إلــى وضعهــم كأشــخاص مدنييــن )..(.

المنشآت الزراعية 	 
1.ضمنــت المــادة )14( مــن الملحــق )البروتوكــول( الثانــي اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977، حمايــة 

خاصــة للمنشــآت الالزمــة لبقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة مثــل المناطــق الزراعيــة وشــبكات الــري حيــث 

نصــت علــى مــا يلــي:

»يحظــر تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب القتــال. ومــن ثــم يحظــر، توصــاًل لذلــك، مهاجمــة أو 

تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة 

ومثالهــا المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة التــي تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الشــرب 

وشــبكاتها وأشــغال الــري.«

2.وهــو ذات األمــر الــذي أكــدت عليــه المــادة )54( مــن الملحــق )البروتوكــول( األول اإلضافــي إلــى 
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اتفاقيــات جنيــف، حيــث جــاء فيهــا:

» -1يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

 -2يحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

ــل والماشــية ومرافــق  ــي تنتجهــا والمحاصي ــة الت ــة والمناطــق الزراعي ــن ومثالهــا المــواد الغذائي المدنيي

ميــاه الشــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري، إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك فــي منعهــا عــن الســكان المدنييــن 

ــع المدنييــن أم لحملهــم علــى  ــة مهمــا كان الباعــث ســواء كان بقصــد تجوي أو الخصــم لقيمتهــا الحيوي

ــزوح أم ألي باعــث آخــر.« الن
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النتائــــج
إلحــاق خســائر مباشــرة وغيــر مباشــرة تتجــاوز نصــف مليــار دوالر فــي مختلــف القطاعــات، 	 

مــا عّمــق مــن أزمــة االقتصــاد الهــش أصــاًل بفعــل تداعيــات 15 عامــا مــن الحصــار واالنقســام.

تدميــر وإعاقــة عمــل المصانــع والمنشــآت اإلنتاجيــة تســبب بتعطيــل آالف العمــال عــن 	 

العمــل، وزيــادة معــدل البطالــة المتفشــية بنســبة عاليــة أساًســا فــي قطــاع غــزة، حيــث تبلــغ 

ــر مــن 67 %. ــى أكث ــن إل ــام، وترتفــع فــي أوســاط الشــباب والخريجي نحــو 49 % بشــكل ع

إعاقــة النمــو االقتصــادي وإضعــاف الطاقــة اإلنتاجيــة لمختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة فــي 	 

قطــاع غــزة.
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التوصيات
تشــكل جملــة االنتهــاكات اإلســرائيلية -خــالل الهجــوم العســكري علــى قطــاع غــزة فــي مايو/أّيــار -2021 

ــة  ــات الحربي ــا للعملي ــة؛ نموذًج ــان المدني ــة باعتبارهــا جــزًءا مــن األعي التــي طالــت المنشــآت االقتصادي

ــي اإلنســاني توجــب هــذه األفعــال  ــون الدول ــي. وبموجــب القان ــم يقــع تحــت االحتــالل الحرب ــى إقلي عل

المحاســبة وفًقــا لنظــام رومــا األساســي، إذ إّن اســتهداف األعيــان المدنيــة وتدميرهــا أثنــاء العمليــات 

ــاًء علــى مــا ســبق فــإن المرصــد األورومتوســطي  ــم الحــرب. وبن العســكرية يدخــل ضمــن مســمى جرائ

لحقــوق اإلنســان:.

يحــث الســلطات اإلســرائيلية علــى فتــح تحقيــق جــدي فــي الحــوادث المذكــورة . 1

والمنشــآت  وممتلكاتهــم  المدنييــن  تحييــد  علــى  والعمــل  الفاعليــن،  ومحاســبة 

العســكرية. الهجمــات  خــالل  االقتصاديــة 

ــا . 2 ــي ارتكبته ــاكات الجســيمة الت ــق فــي االنته ــح تحقي ــى فت ــس األمــن إل ــو مجل يدع

القــوات اإلســرائيلية خــالل هجومهــا علــى قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك قتــل المدنييــن 

واســتهداف ممتلكاتهــم، وتعمــد تدميــر وإلحــاق أضــرار بالغــة فــي المقــار اإلعالميــة 

واألراضــي الزراعيــة والمنشــآت االقتصاديــة التــي تعيــل وتقــدم خدماتهــا لمئــات 

اآلالف مــن الســكان المدنييــن.

يدعــو محكمــة الجنايــات الدوليــة إلــى التحقيــق فــي الهجمــات اإلســرائيلية علــى . 3

القطاعــات اإلنتاجيــة فــي قطــاع غــزة، واتخــاذ المقتضيــات القانونيــة التــي من شــأنها 

أن تمنــع إفــالت الجنــاة مــن العقــاب.

يدعــو الــدول األطــراف فــي اتفاقيــات جنيــف إلــى عقــد اجتمــاع لبحــث القيــام بدورهــا . 4
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بموجــب المــادة 149 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وإلــى تفعيــل المســاءلة أمــام 

محاكمهــا الوطنيــة عــن االنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف.

يحــث المجتمــع الدولــي علــى الضغــط علــى الســلطات اإلســرائيلية لرفــع القيــود . 5

المشــددة والســماح بإدخــال المــواد الخــام الالزمــة لعمليــة إعــادة اإلعمــار وتعويــض 

الســكان المدنييــن عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم.
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