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مقدمة
يتن��اول ه��ذا التقري��ر امل�أ�س��اة الإن�س��انية لآالف املواطن�ين الذي��ن م��ا زال��وا يعي�ش��ون يف م�س��اكن م�ؤقت��ة ب�س��بب
ع��دم ال��شروع يف اع��ادة اعم��ار �أو اكتم��ال �إعم��ار م�س��اكنهم الت��ي ُدم��رت خ�لال الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي
ع��ام  .2014وي�س��لط التقري��ر ال�ض��وء عل��ى معان��اة ه���ؤالء الأف��راد الذي��ن يحي��ون ظروف�� ًا معي�ش��ية قا�س��ية
ويفتق��دون للم���أوى املالئ��م للع��ام الراب��ع عل��ى الت��وايل ،وه��و م��ا يح��ول دون قدرته��م عل��ى ا�س��تئناف
حياته��م الطبيعي��ة ،ويحرمه��م م��ن التمت��ع باحلي��اة الكرمي��ة.
وي�س��تعر�ض التقري��ر بداي�� ًة �سيا�س��ة الق��وات الإ��سرائيلية املحتل��ة الت��ي اتبعته��ا خ�لال الع��دوان احلرب��ي ال�ش��امل
عل��ى قط��اع غ��زة ،والت��ي تعم��دت م��ن خالله��ا ا�س��تهداف من��ازل ال�س��كان ،كم��ا عمل��ت عل��ى تدم�ير
�أحي��اء �س��كنية بالكام��ل عل��ى ر�ؤو���س �س��اكنيها ،حي��ث �أدت ه��ذه ال�سيا�س��ة �إىل تدم�ير �آالف امل�س��اكن ،الت��ي
تراوح��ت �أ�رضاره��ا ب�ين التدم�ير الكل��ي والتدم�ير اجلزئ��ي.
ويعر���ض التقري��ر مل��دى التق��دم يف عملي��ة اعم��ار امل�س��اكن املدم��رة ،م�ؤك��داً �أن عملي��ة اعم��ار امل�س��اكن ت�س�ير
بوت�يرة بطيئ��ة ،حي��ث م��ا زال��ت �آالف الوح��دات ال�س��كنية الت��ي تعر�ض��ت للتدم�ير خ�لال الع��دوان احلرب��ي
مدم��رة ،ومل يت��م ال��شروع يف �إع��ادة اعماره��ا ،كذل��ك م��ا ي��زال العم��ل ج��ارٍ يف اعم��ار �آالف الوح��دات
ال�س��كنية ،وذل��ك رغ��م م��رور �أك�ثر م��ن � 4أع��وام عل��ى انته��اء العملي��ات احلربي��ة يف قط��اع غ��زة.
ويع��دد التقري��ر التحدي��ات الت��ي تواج��ه عملي��ة �إعم��ار امل�س��اكن املدم��رة ،و ُيرج��ع �أ�س��باب ت�أخ�ير اعم��ار
تل��ك امل�س��اكن �إىل �س��ببني رئي�س��يني :الأول ،القي��ود املفرو�ض��ة عل��ى توري��د م��واد البن��اء �إىل قط��اع غ��زة
وف�ش��ل �آلي��ة االعم��ار ( )GRMيف تلبي��ة احتياج��ات �إع��ادة �إعم��ار امل�س��اكن؛ والث��اين ،تخل��ف املانح�ين ع��ن
الوف��اء بالتزاماته��م املالي��ة اخلا�ص��ة ب�إع��ادة اعم��ار امل�س��اكن املدم��رة.
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وي�س��تعر�ض التقري��ر معان��اة العائ�لات الت��ي م��ا زال��ت تعي���ش يف م�س��اكن م�ؤقت��ة وتع��اين ظروف�� ًا معي�ش��ية
قا�س��ية ،وتفتق��د للم���أوى املالئ��م ،م�س��لط ًا ال�ض��وء عل��ى ع��دم ق��درة العائ�لات عل��ى ت�س��ديد ايج��ار الوح��دات
ال�س��كنية امل�ؤقت��ة يف ظ��ل عج��ز وكال��ة الغ��وث ع��ن تق��دمي امل�س��اعدة النقدي��ة لتل��ك العائ�لات من��ذ �أك�ثر
م��ن � 5ش��هور ،وع��دم مالئم��ة الوح��دات ال�س��كنية امل�ؤقت��ة لتل��ك لعائ�لات ،وت�ش��تت �أف��راد العائ�لات الت��ي
فق��دت م�س��اكنها يف مناط��ق خمتلف��ة بع��د �أن كان��ت جتمعه��ا وح��دات �س��كنية متج��اورة.
وي�ؤك��د التقري��ر �أن ا�س��تمرار معان��اة ال�س��كان وحرمانه��م م��ن الع��ودة �إىل م�س��اكنهم يعت�بر انته��اك ًا �صارخ�� ًا
حلقه��م يف التمت��ع بامل���أوى املالئ��م .كم��ا يع��د م��ا تق��وم ب��ه �إ��سرائيل م��ن تدم�ير ملن��ازل املواطن�ين يف قط��اع
غ��زة خرق�� ًا خط�يراً للقان��ون ال��دويل الإن�س��اين ،وحتدي��داً اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة الت��ي حتظ��ر عل��ى الق��وة
املُحتل��ة ه��دم �أم�لاك املواطن�ين �س��كان املنطق��ة املحتل��ة .كذل��ك يتناق���ض احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع
غ��زة ،وفر���ض قي��ود عل��ى دخ��ول م��واد البن��اء ،وحرم��ان ال�س��كان م��ن بن��اء منازله��م ،م��ع الإع�لان العامل��ي
حلق��وق الإن�س��ان ،والعه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة.

5

أوالً :سياسة تدمري المساكن خالل العدوان الحربي 2014
عم��دت ق��وات االحت�لال اال��سرائيلي خ�لال الع��دوان احلرب��ي ال�ش��امل عل��ى قط��اع غ��زة �إىل ا�س��تهداف
من��ازل ال�س��كان املدني�ين ،كم��ا قام��ت بتدم�ير �أحي��اء �س��كنية بالكام��ل عل��ى ر�ؤو���س �س��اكنيها ،وق��د
بل��غ ع��دد الوح��دات ال�س��كنية املت��ضررة خ�لال الع��دوان ،وفق�� ًا لتوثي��ق وزارة الأ�ش��غال العام��ة والإ�س��كان
وبرنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائ��ي « »UNDPووكال��ة الغ��وث « 171,000 »UNRWAوح��دة� ،صنف��ت �أ��ضرار
 )%6.4( 11,000وح��دة �س��كنية ب�أنه��ا تدم�ير كام��ل�� )%4.0( 6,800 ،ضرر بلي��غ غ�ير قاب��ل لل�س��كن،
 )%3.3(5,700وح��دة �س��كنية ��ضرر جزئ��ي بال��غ ،و )%86.3( 147,500وح��دة �س��كنية ��ضرر جزئ��ي
طفي��ف.1
جدول ( )1يبني حجم دمار الوحدات ال�سكنية خالل العدوان احلربي 2014

البيان
العدد
الن�سبة املئوية

تدمري كلي

�رضر بليغ

�رضر جزئي

�رضر طفيف

الإجمايل

11.000

6.800

5.700

147.500

171.000

%6.4

%4.0

%3.3

%86.3

%100

1 - Shelter Cluster Fact sheet, October 2018/11/15 ,2018. See:
https://www.sheltercluster.org/palestine/documents/shelter-cluster-fact-sheet-october2018-
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ووفق�� ًا لتوثي��ق املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان وم�ؤ�س�س��ات حق��وق االن�س��ان يف قط��اع غ��زة �أدى
الع��دوان احلرب��ي �إىل تدم�ير  31,939من��ز ًال ،منه��ا  8,362من��ز ًال دم��رت ب�ش��كل كل��ي ،و 23,577من��ز ًال
�أُ�صيب��ت ب�أ��ضرار جزئي��ة .وت���أوي املن��ازل املدم��رة � 43,735أُ��سرة ،تتك��ون م��ن  250,630ف��رداً ،م��ن
بينه��م  67,371م��ن الن�س��اء ،و 124,528م��ن الأطف��ال.2
ويع��ود �س��بب االخت�لاف يف ح��صر ع��دد املن��ازل املدم��رة ب�ين توثي��ق م�ؤ�س�س��ات حق��وق االن�س��ان م��ن ناحي��ة
واجله��ات احلكومي��ة والدولي��ة م��ن ناحي��ة �أُخ��رى �إىل عامل�ين �أ�سا�س�ين� ،أولهم��ا اعتم��اد اجله��ات احلكومي��ة
والدولي��ة يف ح�رصه��ا لع��دد املن��ازل ال�س��كنية عل��ى الوح��دة ال�س��كنية ،مبعن��ى احت��واء املن��زل ال�س��كني يف كث�ير
م��ن الأحي��ان عل��ى �أك�ثر م��ن وح��دة �س��كنية «�ش��قة» ،بينم��ا اعتم��دت م�ؤ�س�س��ات حق��وق االن�س��ان عل��ى
املن��زل ال�س��كني كوح��دة �س��كنية واح��دة رغ��م احتوائ��ه عل��ى �أك�ثر م��ن �ش��قة �س��كنية ،وه��ذا م��ا يف��سر
زي��ادة ع��دد الوح��دات ال�س��كنية يف توثي��ق اجله��ات احلكومي��ة والدولي��ة ع��ن توثي��ق م�ؤ�س�س��ات حق��وق
االن�س��ان .وث��اين ه��ذه العوام��ل اخت�لاف فئ��ات الت�صني��ف ،فف��ي ح�ين ت�صن��ف م�ؤ�س�س��ات حق��وق االن�س��ان
املن��ازل املت��ضررة اىل فئت�ين :تدم�ير كل��ي وت��ضرر جزئ��ي ،ف���إن ت�صني��ف اجله��ات احلكومي��ة والدولي��ة ينق�س��م
اىل  4فئ��ات :تدم�ير كام��ل�� ،ضرر بلي��غ غ�ير قاب��ل لل�س��كن�� ،ضرر جزئ��ي بلي��غ�� ،ضرر جزئ��ي طفي��ف،
وه��ذا م��ا يف��سر االخت�لاف والتف��اوت يف اع��داد املن��ازل املت��ضررة.
�شكل ( )1يو�ضح حجم دمار الوحدات ال�سكنية خالل العدوان احلربي 2014

ضرر جزئي

5,700

ضرر طفيف

147,500

ضرر بليغ

6,800

تدمري كلي

11000

 - 2الع��دوان يف �أرق��ام ،تقري��ر يوث��ق ح�صيل��ة ال�ضحاي��ا واخل�س��ائر املادي��ة الت��ي حلق��ت باملدني�ين وممتلكاته��م خ�لال الف�ترة م��ن  7مت��وز حت��ى � 22آب  2014عل��ى �أي��دي ق��وات
االحت�لال اال��سرائيلي �أو يف مواجهته��ا ،منظم��ات حق��وق االن�س��ان يف قط��اع غ��زة .2015 ،للمزي��د راج��ع املوق��ع االلك�تروين للمرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان:
http://www.pchrgaza.org/files/2015/report_staics_2014.pdf
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ثاني ًا :ت�أخري إعمار الوحدات السكنية المدمرة
م��ا زال��ت �آالف الوح��دات ال�س��كنية الت��ي تعر�ض��ت للتدم�ير خ�لال الع��دوان احلرب��ي ال�ش��امل عل��ى قط��اع
غ��زة مدم��رة ،ومل يت��م ال��شروع يف �إع��ادة اعماره��ا ،كذل��ك م��ا ي��زال العم��ل ج��ارٍ يف اعم��ار �آالف الوح��دات
ال�س��كنية ،وذل��ك رغ��م م��رور �أك�ثر م��ن � 4أع��وام عل��ى انته��اء الع��دوان.
ووفق�� ًا لبيان��ات وزارة الأ�ش��غال العام��ة والإ�س��كان ،وبرنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائ��ي « ،»UNDPووكال��ة غ��وث
وت�ش��غيل الالجئ�ين الفل�س��طينيني « ،»UNRWAف���إن ن�س��بة م��ا مت اع��ادة اعم��اره م��ن الوح��دات ال�س��كنية
املت��ضررة ج��راء الع��دوان احلرب��ي بلغ��ت  ،%59.8بواق��ع  102.272وح��دة �س��كنية م��ن �أ�ص��ل 171,000
وح��دة �س��كنية .ووفق�� ًا لنف���س االح�صائي��ات ف���إن ن�س��بة م��ا مت اع��ادة اعم��اره م��ن الوح��دات ال�س��كنية
املت��ضررة كلي�� ًا بلغ��ت  ،%69.7وبواق��ع  7.666وح��دة �س��كنية م��ن �أ�ص��ل  11,000من��زل ،وج��اري تنفي��ذ
�إع��ادة بن��اء  661وح��دة �س��كنية ( ،)%8.1ويتوف��ر متوي��ل لبن��اء  560وح��دة �س��كنية ( ،)%2.5فيم��ا ظل��ت
 )%22.9( 2.113وح��دة �س��كنية م��ن دون متوي��ل .كم��ا مت �إع��ادة �إعم��ار  94.606وح��دة �س��كنية ()%59.1
م��ن الوح��دات ال�س��كنية املت��ضررة جزئي�� ًا (غ�ير قاب��ل لل�س��كن ،بلي��غ ،طفي��ف) ،وج��اري �إع��ادة اعم��ار
 9.262وح��دة �س��كنية ( ،)%5.7وال يتوف��ر متوي��ل لإع��ادة اعم��ار  56.132وح��دة �س��كنية (.3)%35.2

3 - Shelter Cluster Fact sheet, october 2018/11/15 ,2018. See: https://www.sheltercluster.org/palestine/documents/shelter-clusterfact-sheet-october2018-
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جدول ( )2يبني مدى التقدم يف اعادة اعمار املنازل املدمرة
العدد

اكتمال االعمار

جاري العمل

يوجد متويل

الفجوة

ن�سبة املنجز

البيان
تدمري كلي

11,000

7.666

661

560

2.113

%69.7

�رضر جزئي

160.000

94.606

9.262

--

56.132

%59.1

الإجمايل

171,000

102.272

9.923

560

58.245

%59.8

�شكل ( )2يو�ضح مدى التقدم يف اعادة اعمار املنازل املدمرة
100000

94606

90000
80000
70000

56132

60000
50000
40000
30000
20000
2113

الفجوة

7666
560

0

يوجد تموي�ل
ضرر جزئي

10000

إكتمال اإلعمار
تدمير كلي
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ثالث ًا :التحديات التي تواجه عملية إعمار المساكن المدمرة
تواج��ه عملي��ة �إعم��ار امل�س��اكن املدم��رة حتدي��ات حال��ت دون اجن��از عملي��ة االعم��ار رغ��م م��رور �أك�ثر م��ن � 4أع��وام
عل��ى تدم�ير تل��ك امل�س��اكن .وميك��ن �إرج��اع �أ�س��باب ت�أخ�ير عملي��ة اعم��ار تل��ك امل�س��اكن �إىل �س��ببني رئي�س��يني الأول،
القي��ود املفرو�ض��ة عل��ى توري��د م��واد البن��اء �إىل قط��اع غ��زة وف�ش��ل �آلي��ة االعم��ار ( )GRMيف تلبي��ة احتياج��ات �إع��ادة
الإعم��ار؛ والث��اين ،تخل��ف املانح�ين ع��ن الوف��اء بالتزاماته��م املالي��ة اخلا�ص��ة ب�إع��ادة االعم��ار.

» » ف�شل �آلية االعمار ( )GRMيف تلبية احتياجات �إعمار امل�ساكن املدمرة
بتاري��خ � 2014/9/16أعل��ن مبع��وث الأمم املتح��دة لل��شرق الأو�س��ط روب��رت �س�يري �آلي��ة ا ُ
لأمم املتح��دة
لإع��ادة اعم��ار غ��زة ( ،)GRMو�أو�ض��ح �س�يري �أن ه��ذه الآلي��ة نتج��ت ع��ن اتف��اق ب�ين الأمم املتح��دة
وا��سرائيل وال�س��لطة الفل�س��طينية ،وه��ي تق��دم ال�ضمان��ات الأمني��ة م��ن خ�لال �آلي��ة للرقاب��ة عل��ى امل��واد،
للت�أك��د م��ن ا�س��تخدامها بالكام��ل لأغرا���ض مدني��ة .وبتاري��خ � ،2014/10/14أي بع��د نح��و �ش��هر م��ن
االع�لان ع��ن �آلي��ة الأُمم املتح��دة لإع��ادة اعم��ار غ��زة ،ب��د�أ التنفي��ذ الفعل��ي له��ا.
وق��د انتق��د املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين والقط��اع اخلا���ص ب�ش��دة �آلي��ة
االمم املتح��دة لإع��ادة اعم��ار غ��زة ف��ور االع�لان عنه��ا ،واعت�بر املرك��ز �أن الآلي��ة تعت�بر م�أ�س�س��ة للح�ص��ار
وغط��ا ًء دولي�� ًا ل��ه ،كم��ا اعتربه��ا مبثاب��ة �إعط��اء ��شرعية دولي��ة للعقوب��ات اجلماعي��ة وجلرائ��م احل��رب
املمار�س��ة بح��ق �س��كان مدني�ين .و�أ�ض��اف �أن الآلي��ة �س��وف تفاق��م معان��اة ال�س��كان املدني�ين وخا�ص��ة
�أ�صح��اب البي��وت املدم��رة ،ول��ن ت�س��اهم يف �إع��ادة الإعم��ار ،املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان.4
 .4للمزي��د �أنظ��ر ورق��ة املوق��ف ال�ص��ادرة ع��ن املرك��ز :غ��زة ب�ين دم��ار وح�ص��ار ..ف�ش��ل �آلي��ة الأمم املتح��دة لإعم��ار غ��زة ،واحل��ل الوحي��د رف��ع احل�ص��ار:2015/3/11 ،
7574=http://pchrgaza.org/ar/?p
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ووفق�� ًا ملتابع��ات املرك��ز ،فق��د ا�ش��تكى مئ��ات املواطن�ين م��ن �أ�صح��اب املن��ازل املدم��رة م��ن ع��دم كفاي��ة
كمي��ة الأ�س��منت املخ�ص�ص��ة له��م وف��ق �آلي��ة الأُمم املتح��دة لإعم��ار غ��زة ،و�أك��د ه���ؤالء �أن ه��ذه الكمي��ة ال تف��ي
باحتياجاته��م احلقيقي��ة ،وال تكف��ي لإع��ادة بن��اء �أو ترمي��م منازله��م املدم��رة ،وق��د جن��م ع��ن ذل��ك توق��ف �إعم��ار
�آالف الوح��دات ال�س��كنية قب��ل امتامه��ا وجتهيزه��ا لل�س��كن .كذل��ك م��ا ي��زال الآالف م��ن �أ�صح��اب الوح��دات
ال�س��كنية املدم��رة بانتظ��ار املوافق��ة عل��ى احل�ص��ول عل��ى كمي��ات �أُخ��رى لإمت��ام عملي��ة بن��اء منازله��م.
ويت�س��لم �أ�صح��اب املن��ازل املدم��رة كمي��ة م��واد البن��اء املح��ددة له��م وفق�� ًا لآلي��ة الأُمم املتح��دة م��ن نق��اط
التوزي��ع املح��ددة يف القط��اع ،وذل��ك بع��د �إ�ش��عارهم بذل��ك م��ن قب��ل وزارة الأ�ش��غال العام��ة والإ�س��كان
بغ��زة ،م��ن خ�لال ك�ش��وفات دوري��ة �ص��ادرة عنها ،وتطالبه��م فيه��ا بالتوج��ه �إىل املوردي��ن ال�س��تالم
الكمي��ة املح��ددة له��م وف��ق برنام��ج ح��صر الأ��ضرار ال��ذي نفذت��ه  UNDPو ،UNRWAويق��وم املواط��ن
املت��ضرر بدف��ع القيم��ة املالي��ة له��ذه امل��واد عن��د ا�س��تالمها.
ووفق�� ًا للمعلوم��ات الت��ي ح�ص��ل عليه��ا باح��ث املرك��ز م��ن احت��اد املقاول�ين الفل�س��طينيني واملجل���س
التن�س��يقي مل�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص واحت��اد ال�صناع��ات االن�شائية و��شركات �إن�ش��ائية متخ�ص�ص��ة ،ف���إن
قط��اع غ��زة ،يحت��اج �إىل  6ملي��ون ط��ن �أ�س��منت لتلبي��ة االحتياج��ات الطبيعي��ة خ�لال ال�س��نوات الأربع��ة
الت��ي �أعقب��ت الع��دوان احلرب��ي ،ويحت��اج �إىل كمي��ات �إ�ضافي��ة كب�يرة م��ن الإ�س��منت لتلبي��ة احتياج��ات
�إع��ادة �إعم��ار امل�س��اكن الت��ي ا�س��تهدفت خ�لال ح��رب ع��ام  .2014ويف املقاب��ل ،ت�ش�ير تل��ك املعلوم��ات
�إىل �أن كمي��ات م��واد البن��اء الت��ي مت توريده��ا �إىل قط��اع غ��زة من��ذ توق��ف الع��دوان احلرب��ي كان��ت
حم��دودة ،وال تلب��ي احل��د الأدن��ى م��ن االحتياج��ات احلقيقي��ة ،حي��ث مت توري��د  2ملي��ون ط��ن �أ�س��منت،
وال ت�ش��كل ه��ذه الكمي��ة �س��وى  %30م��ن احتي��اج قط��اع غ��زة م��ن الأ�س��منت خ�لال نف���س الف�ترة.5
 -5بيان املجل�س التن�سيقي مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف قطاع غزة .2018/2/19 ،لالطالع على البيان� ،أُنظر:
tn__=K-R__?1895721744051065/https://www.facebook.com/Pscc.Palestine/posts
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ووفق�� ًا ملتابع��ات املرك��ز ،فق��د بل��غ ع��دد املتقدم�ين ل��شراء م��واد البن��اء م��ن �أ�صح��اب املن��ازل املدم��رة كلي�� ًا
 11.443منتفع�� ًا ،وق��د ا�س��تلم  )%47.2( 5.398منتفع�� ًا منه��م كام��ل احتياجاته��م م��ن م��واد البن��اء ،بينم��ا
ا�س��تلم  )%22.1( 2.533منتفع�� ًا ج��زءاً حم��دوداً م��ن كمي��ات م��واد البن��اء الت��ي مت تخ�صي�صه��ا له��م بن��اء
عل��ى تقيي��م �أ��ضرار م�س��اكنهم ،فيم��ا مل يح�ص��ل  )%30.7( 3.515منتفع�� ًا عل��ى �أي��ة كمي��ات م��ن م��واد
البن��اء (طلباته��م قي��د التنفي��ذ ،م�ؤج��ل ،وقي��د املراجع��ة) .6وق��د بل��غ ع��دد املتقدم�ين ل��شراء م��واد البن��اء م��ن
�أ�صح��اب املن��ازل املدم��رة جزئي�� ًا  130.693منتفع�� ًا ،وق��د ا�س��تلم  )%67.9( 88.749منتفع�� ًا منه��م كام��ل
احتياجاته��م م��ن م��واد البن��اء ،بينم��ا ا�س��تلم  )%18.5( 24.151منتفع�� ًا ج��زءاً حم��دوداً م��ن كمي��ات م��واد
البن��اء الت��ي مت تخ�صي�صه��ا له��م بن��اء عل��ى تقيي��م �أ��ضرار م�س��اكنهم ،فيم��ا مل يح�ص��ل )%13.6( 17.793
منتفع�� ًا عل��ى �أي��ة كمي��ات م��ن م��واد البن��اء (طلباته��م قي��د التنفي��ذ ،م�ؤج��ل ،وقي��د املراجع��ة).7
جدول ( )3يبني طلبات �أ�صحاب املنازل املدمرة للح�صول على مواد البناء
البيان

الإجمايل

ا�ستالم كامل الكمية

ا�ستالم جزء حمدود من الكمية

مل ي�ستلم �أية جزء من الكمية

طلبات املنازل املدمرة كلي ًا

11.443

5.398

2.533
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الن�سبة املئوية

%100
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طلبات املنازل املدمرة جزئي ًا

130.693
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24.151

17.793

الن�سبة املئوية

%100

%67.9
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 - 6للمزيد من التفا�صيل حول احتياجات تيار بناء املنازل� ،أنظر موقع �آلية �إعادة �إعمار غزة على الرابط االلكرتوين:
https://grm.report/#/Reporting/Residential
 - 7للمزيد من التفا�صيل حول احتياجات تيار بناء املنازل� ،أنظر موقع �آلية �إعادة �إعمار غزة على الرابط االلكرتوين:
https://grm.report/#/Reporting/Shelters
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�شكل ( )3يو�ضح طلبات �أ�صحاب املنازل املدمرة للح�صول على مواد البناء
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وق��د �أف��اد املهند���س ناج��ي ��سرحان ،وكي��ل وزارة الأ�ش��غال العام��ة والإ�س��كان يف غ��زة ،8لباح��ث املرك��ز �أن
العم��ل ب�آلي��ة الأُمم املتح��دة لإع��ادة اعم��ار غ��زة ق��د �أع��اق عملي��ة �إعم��ار قط��اع غ��زة ،وت�س��بب يف ت�أخ�ير
اعم��ار �آالف الوح��دات ال�س��كنية ،ع��دا ع��ن ت�أخ��ر تنفي��ذ امل�ش��اريع االقت�صادي��ة والتطويري��ة والتنموي��ة يف
قط��اع غ��زة .و�أك��د ��سرحان �أن �آلي��ة اعم��ار غ��زة (� )GRMأثبت��ت عقمه��ا وع��دم �صالحيته��ا لإع��ادة اعم��ار
الوح��دات ال�س��كنية املدم��رة ،ب�س��بب ع��دم الت��زام ال�س��لطات الإ��سرائيلية املحتل��ة باجل��داول الزمني��ة املح��ددة
لعملي��ة اعم��ار الوح��دات ال�س��كنية ،وت�أخ��ر �س��لطات االحت�لال ع��ن اال�س��تجابة لآالف طلب��ات م��واد البن��اء
لأ�ش��هر عدي��دة ،ويف حال��ة اال�س��تجابة ف���إن خم�ص�ص��ات م��واد البن��اء املعتم��دة لآالف الطلب��ات كان��ت حم��دودة
وال تكف��ي لإمت��ام عملي��ة اعم��ار املن��زل املدم��ر .ووفق�� ًا ل��سرحان فق��د بلغ��ت اال�س��تجابة للطلب��ات امل�س��جلة
للح�ص��ول عل��ى م��واد البن��اء وف��ق ه��ذه الآلي��ة نح��و  %50فق��ط ،علم�� ًا ب���أن ع��دد الطلب��ات املقدم��ة
ل�س��لطات االحت�لال م��ن خ�لال ه��ذه الآلي��ة بلغ��ت �أك�ثر م��ن  169.000طل��ب ،منه��ا  130.693طلب�� ًا
مل�س��تفيدي الأ��ضرار اجلزئي��ة «فئ��ة االي��واء» ،و 11.443طلب�� ًا مل�س��تفيدي فئ��ة التدم�ير الكل��ي خ�لال ع��دوان
 ،2014و 17.963طلب�� ًا مل�س��تفيدي فئ��ة املن��ازل اجلدي��دة ،كم��ا بل��غ ع��دد امل�ش��اريع ال�س��كنية امل�س��جلة يف
النظ��ام  1.308طلب��ات ،وذل��ك بتموي��ل حمل��ي و�أجنب��ي.
ويف ظ��ل املعطي��ات ال�س��ابقة ،ويف �ض��وء م��ا �أف��اد ب��ه �أ�صح��اب املن��ازل املدم��رة لباح��ث املرك��ز ،ف���إن �آلي��ة
�إع��ادة الإعم��ار  GRMاملعتم��دة حالي�� ًا� ،أعاق��ت ال��شروع يف �إع��ادة �إعم��ار �آالف الوح��دات ال�س��كنية املدم��رة،
�أو يف ع��دم اكتم��ال �إعماره��ا .وعلي��ه ،فق��د ب��ات م��ن ال��ضروري �إلغ��اء ه��ذه الآلي��ة املجحف��ة بح��ق �س��كان
قط��اع غ��زة ،ويف املقاب��ل يج��ب ال�س��ماح ب�إدخ��ال م��واد البن��اء لكاف��ة �س��كان قط��اع غ��زة ،مب��ن فيه��م
�أ�صح��اب الوح��دات ال�س��كنية املدم��رة ،وامل�صان��ع الإن�ش��ائية واملقاول�ين واملوردي��ن وعم��وم املواطن�ين كاف��ة
دون قي��ود �أو ��شروط.
 - .8مقابلة �أجراها باحث املركز بتاريخ .31/10/2018
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» »تخلف الدول املانحة عن الوفاء بتعهداتها املالية اخلا�صة ب�إعمار امل�ساكن املدمرة
ت�س��بب تخل��ف ال��دول املانح��ة ع��ن الوف��اء بالتزاماته��ا املالي��ة املخ�ص�ص��ة لإعم��ار قط��اع غ��زة يف ت�أخ�ير
بن��اء �آالف الوح��دات ال�س��كنية الت��ي دم��رت خ�لال الع��دوان احلرب��ي ع��ام  .2014ويف املقاب��ل �س��مح
و�ص��ول ج��زء حم��دود م��ن تعه��دات ال��دول املانح��ة املالي��ة يف �إجن��از �أو الب��دء اجلزئ��ي يف اعم��ار �آالف
الوح��دات ال�س��كنية الأُخ��رى ،غ�ير �أن قط��اع الإ�س��كان م��ا زال بحاج��ة ملزي��د م��ن الأم��وال لإعم��ار م��ا
تبق��ى م��ن الوح��دات ال�س��كنية املدم��رة.9
ووفق�� ًا ملعلوم��ات املكت��ب الوطن��ي لإع��ادة �إعم��ار غ��زة ،فق��د �أع��اق تباط���ؤ ال��دول املانح��ة يف االيف��اء
بالتزاماته��ا املالي��ة املخ�ص�ص��ة لإع��ادة االعم��ار عم��ل وزارة الأ�ش��غال العام��ة والإ�س��كان يف غ��زة واجله��ات
امل�ش�تركة معه��ا يف �إع��ادة �إعم��ار �آالف الوح��دات ال�س��كنية الت��ي دم��رت خ�لال الع��دوان احلرب��ي ع��ام
 ،2014كم��ا �أع��اق تنفي��ذ �آالف امل��شروعات يف القط��اع االقت�ص��ادي مبجاالت��ه املختلف��ة :ال�صناعي��ة،
التجاري��ة ،الزراعي��ة واخلدماتي��ة .ووفق�� ًا لنف���س املعلوم��ات ف���إن تكلف��ة �إع��ادة �إعم��ار  11.000وح��دة
�س��كنية دم��رت خ�لال الع��دوان احلرب��ي تدم�يراً كلي�� ًا تبل��غ  495ملي��ون دوالر ،توف��ر منه��ا 361.1
ملي��ون دوالر ،وم��ا زال هن��اك عج��ز بقيم��ة  133.9ملي��ون دوالر .كم��ا تبل��غ تكلف��ة �إع��ادة �إعم��ار
 160.000وح��دة �س��كنية مت��ضررة جزئي�� ًا (غ�ير قاب��ل لل�س��كن ،بلي��غ ،طفي��ف)  338ملي��ون دوالر،
توف��ر منه��ا  205.57ملي��ون دوالر ،ويوج��د عج��ز بقيم��ة  132.43ملي��ون دوالر.

 - 9بتاري��خ  ،2014/10/12انعق��د يف العا�صم��ة امل�رصي��ة القاه��رة م�ؤمت��ر �إع��ادة �إعم��ار قط��اع غ��زة ،برعاي��ة م�رصي��ة نرويجي��ة ،ورئا�س��ة الأمم املتح��دة واالحت��اد االوروب��ي
وجامع��ة ال��دول العربي��ة .و�ش��ارك يف امل�ؤمت��ر �أك�ثر م��ن  50دول��ة و 20منظم��ة �إقليمي��ة ودولي��ة ،وذل��ك به��دف تعزي��ز ق��درة احلكوم��ة الفل�س��طينية يف حتم��ل م�س���ؤوليتها ب�ش���أن
�إع��ادة �إعم��ار قط��اع غ��زة� ،إ�ضاف��ة �إىل توف�ير الدع��م امل��ايل اخلا���ص ب�إع��ادة �إعم��ار القط��اع .وق��د تعه��دت ال��دول املانح��ة خ�لال امل�ؤمت��ر بتق��دمي  5.4ملي��ار دوالر ،خُ �ص���ص
ن�صفه��ا جله��ود �إع��ادة �إعم��ار القط��اع.
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جدول ( )4يقارن تكلفة اعمار املنازل املدمرة كلياً بالأموال املتوفرة لذلك (مليون دوالر)
البيان
الوحدات ال�سكنية املدمرة كلي ًا
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الوحدات ال�سكنية املدمرة جزئي ًا
الن�سبة املئوية
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�شكل ( )4يقارن تكلفة اعمار املنازل املدمرة كلياً بالأموال املتوفرة لذلك (مليون دوالر)
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ويت�ض��ح مم��ا �س��بق �أن تخل��ف ال��دول املانح��ة ع��ن الوف��اء بالتزاماته��ا املالي��ة ق��د ت�س��بب يف ع��دم ال��شروع يف
اعم��ار �أو ع��دم �إكم��ال �إعم��ار  3.694وح��دة �س��كنية مدم��رة كلي�� ًا ،م��ا زال �س��كانها يعي�ش��ون يف م�س��اكن
م�ؤقت��ة ،رغ��م م��رور �أك�ثر م��ن � 4أع��وام عل��ى الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة .كم��ا ت�س��بب
العج��ز امل��ايل يف ع��دم ال��شروع �أو ع��دم �إكم��ال �إعم��ار  65.493وح��دة �س��كنية مدم��رة جزئي�� ًا ،م��ا زال
�س��كانها يعان��ون ب�س��بب ع��دم مالءمته��ا للعي���ش ب�ش��كل الئ��ق.
حي الندى :م�ساكن مدمرة وعائالت م�رشدة
م��ا زال املئ��ات م��ن �س��كان ح��ي الن��دى ،الواق��ع يف مدين��ة بي��ت حان��ون� ،ش��مال قط��اع غ��زة ،يعي�ش��ون
�أو�ضاع�� ًا م�أ�س��اوية ب�س��بب ع��دم �إعم��ار م�س��اكنهم الت��ي تعر�ض��ت للتدم�ير خ�لال الع��دوان احلرب��ي عل��ى
قط��اع غ��زة ع��ام  .2014وق��د ب��د�أت معان��اة ه���ؤالء ال�س��كان م��ع بداي��ة الع��دوان ،حي��ث ا�س��تهدفت
ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلية م�س��اكنهم ب�ش��كل مبا��شر .وحت��ت كثاف��ة الن�يران هج��ر �س��كان احل��ي م�س��اكنهم،
وتوجه��وا للإقام��ة يف خميم��ات االي��واء يف مدار���س وكال��ة الغ��وث �أو ل��دى �أقاربه��م يف مناط��ق �آمن��ة.
وق��د �أف��اد املواط��ن �أ�س��امة حمم��د عب��د ال��رازق درابي��ه 53 ،عام�ً�ا ،ع�ض��و «جلن��ة ح��ي الن��دى» ،الت��ي تتاب��ع �إعم��ار احل��ي م��ع اجله��ات
ً
ً
�س��كنيا ،ويحت��وي كل ب��رج عل��ى  20 - 18وح��دة
برج��ا
املخت�ص��ة� ،أن ق�ص��ف احل��ي ،املك��ون م��ن 25
�س��كنية ،ب�ش��كل مكث��ف �أدى �إىل تدم�ير � 4أب��راج �س��كنية بالكام��ل ،حي��ث �أ�صبح��ت هي��اكل متهالك��ة� ،آيل��ة
لل�س��قوط يف ّ�أي��ة حلظ��ة ،وحتت��وي ه��ذه الأب��راج عل��ى  78وح��دة �س��كنية تعر�ض��ت للتدم�ير الكل��ي ومل ُتع��د
�صاحل��ة لل�س��كن .كم��ا ت��ضررت � 4أب��راج ب�ش��كل كب�ير ،وحتت��وي ه��ذه الأب��راج عل��ى  80وح��دة �س��كنية.
و�أ�ض��اف �أن��ه حت��ى اللحظ��ة مل ُي��شرع بع��د يف �إع��ادة اعم��ار امل�س��اكن املدم��رة ب�س��بب ت�أخ�ير التموي��ل ال�لازم
لإعم��ار امل�س��اكن املدم��رة يف ح��ي الن��دى ،رغ��م م��رور �أك�ثر م��ن � 4أع��وام عل��ى تدمريه��ا .وترت��ب عل��ى
ذل��ك ا�س��تمرار معان��اة ع��شرات العائ�لات م��ن �س��كان الوح��دات ال�س��كنية املدم��رة ،حي��ث م��ا زال��ت ه��ذه
17

العائ�لات تعي���ش يف م�س��اكن م�ؤقت��ة وم�س��ت�أجرة ،وق��د ازدادت معان��اة تل��ك العائ�لات من��ذ � 5ش��هور ،ب�س��بب
توق��ف وكال��ة الغ��وث ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار لنح��و  80عائل��ة يعي�ش��ون يف م�س��اكن م�س��ت�أجرة ،و�أ�صبح��ت
ه��ذه العائ�لات مه��ددة بالط��رد م��ن منازله��ا امل�س��ت�أجرة ،وق��د مت بالفع��ل ط��رد ع��دد م��ن العائ�لات بع��د
ً
حالي��ا
عجزه��ا ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار مل�لاك الوح��دات ال�س��كنية امل�س��ت�أجرة ،وتعي���ش ه��ذه العائ�لات
حال��ة م��ن ع��دم اال�س��تقرار ب�س��بب ع��دم �إع��ادة بن��اء منازله��م ومتكينه��م م��ن الع��ودة �إليه��ا.
وق��د �أف��اد املواط��ن م�صطف��ى �إ�س��ماعيل م�صطف��ى الأخر���س 53 ،عام��اً ،مت��زوج ،و�أب ل��ـ � 7أبن��اء ،وه��و �أح��د �س��كان
ح��ي الن��دى النازح�ين ع��ن م�س��اكنهم ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
«بتاري��خ  ،2018/7/17تعر�ض��ت �ش��قتي الت��ي تبل��غ م�س��احتها  104م�تر ،2للتدم�ير خ�لال ق�ص��ف ق��وات
االحت�لال الإ��سرائيلي لأب��راج الن��دى �أثن��اء الع��دوان احلرب��ي عل��ى قط��اع غ��زة ع��ام  .2014ورغ��م م��رور
�أك�ثر م��ن � 4س��نوات عل��ى تدم�ير �ش��قتي ال�س��كنية ،مل يع��د حت��ى الآن بنائه��ا ،ب�س��بب ع��دم توف��ر متوي��ل
ً
حالي��ا يف �ش��قة م�س��ت�أجرة م�س��احتها  100م�تر 2يف مدين��ة
لذل��ك بح�س��ب وزارة الإ�س��كان ،وم��ا زل��ت �أعي���ش
غ��زة .وق��د ا�س��ت�أجرت ه��ذه ال�ش��قة بع��د توق��ف الع��دوان احلرب��ي عل��ى قط��اع غ��زة ،وق��د تعه��دت وكال��ة
الغ��وث بت�س��ديد ب��دل االيج��ار ،وذل��ك حت��ى يت��م �إع��ادة �إعم��ار �ش��قتي ومتكين��ي م��ن الع��ودة �إليه��ا .وق��د
قام��ت الوكال��ة بت�س��ديد ب��دل االيج��ار يل ،حي��ث كان��ت ت��صرف مبل��غ  675دوالر كل ثالث��ة �ش��هور (�أي
ً
�ش��هريا) ،وق��د توقف��ت الوكال��ة ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار من��ذ � 5ش��هور بدع��وى مروره��ا
 225دوالر
ً
حالي��ا ب�س��بب ع��دم قدرت��ي عل��ى ت�س��ديد ب��دل االيج��ار ملال��ك ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة،
ب�ضائق��ة مالي��ة .و�أع��اين
ومعانات��ي ت��زداد ب�س��بب ع��دم ال��شروع يف �إع��ادة �إعم��ار �أب��راج الن��دى ،وه��و م��ا يعن��ي �أنن��ي مل �أمتك��ن م��ن
ً
قريب��ا».
الع��ودة مل�س��كني قب��ل �س��نوات م��ن الآن حت��ى ول��و مت ال��شروع يف �إع��ادة �إعم��ار الأب��راج
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رابع ًا :معاناة العائالت التي ما زالت تعيش في مساكن مؤقتة
م��ا زال��ت  2.600عائل��ة ،تتك��ون م��ن  14.660ف��رداً تع��اين ب�س��بب ع��دم اع��ادة اعم��ار �أو اكتم��ال �إعم��ار
منازله��ا املدم��رة خ�لال الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي ع��ام  ،2014وذل��ك وفق�� ًا للمعلوم��ات ال�ص��ادرة ع��ن
وزارة الأ�ش��غال العام��ة والإ�س��كان ،وبرنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائ��ي « ،»UNDPووكال��ة غ��وث وت�ش��غيل
الالجئ�ين الفل�س��طينيني « .10»UNRWAوتعي���ش ه��ذه العائ�لات ظروف�� ًا معي�ش��ية قا�س��ية ،وب��دون م���أوى
مالئ��م للع��ام الراب��ع عل��ى الت��وايل ،حي��ث تع��اين ه��ذه العائ�لات م��ن ع��دم قدرته��ا عل��ى ت�س��ديد ايج��ار
الوح��دات ال�س��كنية امل�ؤقت��ة ،وم��ن ت��ردي �أو�ضاعه��ا املعي�ش��ية يف ظ��ل الظ��روف االقت�صادي��ة املتده��ورة الت��ي
يحياه��ا �س��كان قط��اع غ��زة .كذل��ك ،تع��اين تل��ك العائ�لات م��ن ع��دم قدرته��ا عل��ى الت�أقل��م يف الوح��دات
ال�س��كنية امل�ؤقت��ة ،وع��دم مالئم��ة تل��ك امل�س��اكن لو�ص��ول ال�س��كان �إىل اخلدم��ات الأ�سا�س��ية ،وخا�ص��ة �أماك��ن
التعلي��م �أو الع�لاج ب�ش��كل ي�س�ير .كم��ا تع��اين مئ��ات العائ�لات م��ن الت�ش��تت يف وح��دات �س��كنية م�ؤقت��ة
ومتباع��دة بع��د �أن كان��ت جتمعه��ا بناي��ات �س��كنية متج��اورة.

» »توق��ف وكال��ة الغ��وث ع��ن تق��دمي امل�س��اعدات املالي��ة اخلا�ص��ة بامل���أوى وعج��ز ال�س��كان ع��ن ت�س��ديد ايج��ار
الوح��دات ال�س��كنية امل�س��ت�أجرة
تع��اين مئ��ات العائ�لات م��ن ع��دم قدرته��ا عل��ى ت�س��ديد ب��دل ايج��ار الوح��دات ال�س��كنية امل�س��ت�أجرة،
يف ظ��ل توق��ف دفع��ات اجله��ات املخت�ص��ة اخلا�ص��ة بتغطي��ة ايج��ار امل���أوى لأ�صح��اب املن��ازل املدم��رة
خ�لال الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة ع��ام  ،2014وتزام��ن ذل��ك م��ع تده��ور الأو�ض��اع
االقت�صادي��ة لتل��ك العائ�لات.
:See .2018/11/15 ,2018 Shelter Cluster Fact sheet, october - 10
2018-https://www.sheltercluster.org/palestine/documents/shelter-cluster-fact-sheet-october
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ووفق�� ًا ملتابع��ات املرك��ز فق��د توقف��ت وكال��ة غ��وث وت�ش��غيل الالجئ�ين ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار
(م�س��اعدات نقدي��ة للم���أوى) ل��ـ  1.600عائل��ة من��ذ �ش��هر يولي��و املا�ض��ي .11وت�س��كن ه��ذه العائ�لات
�ش��قق م�س��ت�أجرة ب�س��بب ع��دم اعم��ار منازله��ا الت��ي دم��رت خ�لال الع��دوان احلرب��ي عل��ى قط��اع غ��زة
ع��ام  ،2014رغ��م م��رور �أك�ثر م��ن � 4أع��وام عل��ى توق��ف الع��دوان .وق��د مت االتف��اق يف �أعق��اب
توق��ف الع��دوان م��ع العائ�لات الت��ي فق��دت م�س��اكنها عل��ى �أن تق��وم وكال��ة الغ��وث بت�س��ديد ب��دل
االيج��ار له��م ،وذل��ك حت��ى يت��م �إع��ادة بن��اء وحداته��م ال�س��كنية املدم��رة ،ومتكينه��م م��ن الع��ودة �إليه��ا.
وق��د �أك��د املهند���س مع�ين مق��اط ،نائ��ب برنام��ج البن��ى التحتي��ة وتطوي��ر املخيم��ات يف وكال��ة الغ��وث
«الأون��روا» ،12لباح��ث املرك��ز �أن وكال��ة الغ��وث توقف��ت بالفع��ل من��ذ �ش��هر يولي��و املا�ض��ي ع��ن ت�س��ديد
الدفع��ات النقدي��ة اخلا�ص��ة بب��دل االيج��ار الت��ي ت�س��ددها لأ�صح��اب الوح��دات ال�س��كنية املدم��رة ،والت��ي
مل يت��م �إع��ادة اعماره��ا حت��ى اللحظ��ة ب�س��بب الأزم��ة املالي��ة اخلانق��ة الت��ي تع��اين منه��ا .و�أ�ض��اف مق��اط
�أن وكال��ة الغ��وث تعه��دت بت�س��ديد ب��دل االيج��ار لنح��و  13.300عائل��ة يف �أعق��اب انته��اء الع��دوان
احلرب��ي ع��ام  ،2014وظ��ل ه��ذا الع��دد يتناق���ص حت��ى و�ص��ل �إىل نح��و  1.600عائل��ة بداي��ة الع��ام
اجل��اري ،وق��د قام��ت وكال��ة الغ��وث بت�س��ديد الدفع��ات النقدي��ة اخلا�ص��ة بب��دل االيج��ار عل��ى م��دار
الأع��وام الأربع��ة املا�ضي��ة لتل��ك العائ�لات ،حي��ث يت��م ��صرف  4دفع��ات مالي��ة �س��نوي ًا ،تغط��ي كل دفع��ة
ايج��ار � 3ش��هور .ووفق�� ًا ملق��اط فق��د �س��ددت الوكال��ة ب��دل االيج��ار لتل��ك العائ�لات حت��ى �ش��هر
يوني��و املا�ض��ي (الرب��ع الث��اين م��ن ع��ام  ،)2018فيم��ا تعج��ز حت��ى الآن ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار ع��ن
(الرب��ع الثال��ث) ،ب�س��بب نق���ص التموي��ل املخ�ص���ص لذل��ك .و�أ�ش��ار مق��اط �إىل �أن الوكال��ة تق��در معان��اة
العائ�لات الت��ي م��ا زال��ت تقط��ن يف م�س��اكن م�س��ت�أجرة ،وتعم��ل جاه��دة م��ن �أج��ل احل�ص��ول عل��ى
متوي��ل وت�س��ديد ب��دل االيج��ار ع��ن الربع�ين الثال��ث والراب��ع له��ذا الع��ام.
 - 11نف�س امل�صدر ال�سابق.
 - 12مقابلة �أجراها باحث املركز بتاريخ 2018/11/22
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وق��د �أف��اد املواط��ن رام��ي ع��ادل خ��راوات 31 ،عام��اً ،موظ��ف يف ال�س��لطة الفل�س��طينية ،م��ن �س��كان عزب��ة بي��ت
حان��ون� ،ش��مال قط��اع غ��زة ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
« بتاري��خ  ،2014/7/22و�أثن��اء الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة تعر���ض من��زيل املق��ام
عل��ى م�س��احة  150م�تر 2للق�ص��ف م��ن طائ��رات االحت�لال ،وق��د �أدى الق�ص��ف �إىل تدم�ير املن��زل ً
كلي��ا،
ً
عام��ا ،وابنت��ي من��ى البالغ��ة م��ن العم��ر عام�ين .ويف
كم��ا �أدى �إىل مقت��ل زوجت��ي احلام��ل �س��هى26 ،
�أعق��اب توق��ف الع��دوان �أقم��ت يف خيم��ة ق��رب ركام من��زيل املدم��ر ،وبع��د اعتم��اد جلن��ة تقيي��م الأ��ضرار
املكون��ة م��ن وزارة الإ�س��كان ووكال��ة الغ��وث تدم�ير من��زيل ،انتقل��ت للعي���ش يف �ش��قة م�س��ت�أجرة،
وتكفل��ت وكال��ة الغ��وث بت�س��ديد قيم��ة االيج��ار .وبالفع��ل قام��ت وكال��ة الغ��وث بت�س��ديد ب��دل االيج��ار
حت��ى �ش��هر يوني��و املا�ض��ي ،حي��ث كن��ت �أتلق��ى م��ن الوكال��ة  600دوالر كل ثالث��ة �ش��هور ،ومن��ذ �ش��هر
يولي��و� ،أي من��ذ نح��و � 5ش��هور ،توق��ف الوكال��ة ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار يل بدع��وى �أنه��ا تع��اين
ً
ً
ج��دا،
ظروف��ا �صعب��ة
م��ن �أزم��ة مالي��ة .وم��ع توق��ف الوكال��ة ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار واجه��ت
حي��ث عج��زت عل��ى م��دار ال�ش��هور املا�ضي��ة ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار ملال��ك ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة،
ً
نظ��را لأنن��ي
وق��د ا�ضط��ررت لالقرتا���ض خ�لال ال�ش��هور املا�ضي��ة لت�س��ديد ج��زء م��ن املبل��غ املرتاك��م،
ً
�ش��هريا ،وال يكف��ي ه��ذا املبل��غ لتلبي��ة االحتياج��ات
�أتقا�ض��ى رات��ب منخف���ض ال يتج��اوز � 700ش��يكل
الأ�سا�س��ية لأُ��سرتي .وب�س��بب �صعوب��ة الأو�ض��اع االقت�صادي��ة ،وع��دم قدرت��ي عل��ى االقرتا���ض م��رة
�أُخ��رى ،توقف��ت ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار ملال��ك ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة ،وعل��ى �أث��ر ذل��ك طالبن��ي مال��ك
ً
ً
أو�ضاع��ا قا�س��ية و�أعي���ش حال��ة قل��ق ،و�أخ�ش��ى م��ن ت��شرد �أُ��سرتي
حالي��ا �
ال�ش��قة مبغادرته��ا� .إنن��ي �أُع��اين
بع��د ط��ردي م��ن امل�س��كن امل�س��ت�أجر ،حي��ث ال يوج��د �أمام��ي حل��ول �س��وى الع��ودة للعي���ش يف خيم��ة
م��كان منزل��ه املدم��ر».
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و�أف��اد املواط��ن �إبراهي��م حمف��وظ حمم��د الف��را 52 ،عام��اً ،مت��زوج و�أب ل��ـ � 6أبن��اء ،م��ن �س��كان مدين��ة خانيون���س،
لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
«بتاري��خ  ،2014/8/23وخ�لال ف�ترة الع��دوان الإ��سرائيلي عل��ى القط��اع تعر���ض من��زيل املك��ون م��ن 3
طبق��ات (كل طاب��ق عب��ارة ع��ن �ش��قة �س��كنية) ،واملق��ام عل��ى م�س��احة  200م�تر ،2وي���أوي � 4أُ��سر (�أن��ا
و�ش��قيقي واثن�ين م��ن �أبنائ��ي املتزوج�ين) للتدم�ير الكل��ي .وعل��ى �أث��ر عملي��ة التدم�ير ،توزع��ت الأُ��سر
الت��ي كان��ت تقط��ن املن��زل عن��د الأق��ارب ،وبع��د انته��اء الع��دوان احلرب��ي ،ا�س��ت�أجرت كل �أُ��سرة �ش��قة
�س��كنية منف�صل��ة للعي���ش فيه��ا ،وتكفل��ت ال��ـ  UNDPبدف��ع االيج��ار .وق��د ا�س��ت�أجرت �أن��ا و�أح��د �أبنائ��ي
املتزوج�ين �ش��قة �س��كنية يف �أح��د الأب��راج ،مقاب��ل  200دوالر ك�إيج��ار �ش��هري ،وق��د كان��ت ال��ـ UNDP
ت�س��دد مبل��غ ايج��ار �ش��قتي كل � 6ش��هور ،وا�س��تمر ه��ذا الو�ض��ع حت��ى بداي��ة  ،2017حي��ث توقف��ت
ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار بدع��وى �أنه��ا تع��اين م��ن �أزم��ة مالي��ة ،ومن��ذ ذل��ك الوق��ت و�أن��ا وعائلت��ي
ً
ً
ً
�ش��هريا الحتياج��ات
ج��دا .ويف ظ��ل ع��دم كفاي��ة راتب��ي البال��غ � 1500ش��يكل
أو�ضاع��ا قا�س��ية
نعي���ش �
�أ��سرتي الأ�سا�س��ية ،ب��د�أت باالقرتا���ض لت�س��ديد ب��دل االيج��ار ملال��ك ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة ،غ�ير �أنن��ي مل
�أمتك��ن م��ن ت�س��ديد املبل��غ املرتاك��م لع��دة �ش��هور .وق��د ح��اول مال��ك ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة ال�ضغ��ط علين��ا
م��ن �أج��ل ت��رك ال�ش��قة ،ومت قط��ع ام��دادات امل��اء والكهرب��اء ع��ن ال�ش��قة ،وكن��ا من�ض��ي �أي��ام م��ن دون
م��اء وال كهرب��اء ،وق��د ا�س��تمر ه��ذا الو�ض��ع � 10ش��هور بع��د توق��ف ال��ـ  UNDPع��ن ت�س��ديد ب��دل
االيج��ار .ويف �ش��هر �أكتوب��ر  ،2017ويف ظ��ل عج��زي ع��ن ت�س��ديد االيج��ار غ��ادرت ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة،
وتوجه��ت للعي���ش يف غرف��ة غ�ير مكتمل��ة البن��اء يف من��زل ابن��ي املت��زوج .وتعي���ش الآن �أُ��سرتي املكون��ة
ً
أو�ضاع��ا
م��ن زوجت��ي املري�ض��ة ،و� 5أف��راد م��ن بينه��م �ش��اب عاط��ل ع��ن العم��ل وطالبت��ان يف اجلامع��ة� ،
ً
ج��دا يف غرف��ة �ضيق��ة ،وم��ا زل��ت غ�ير ق��ادر عل��ى ت�س��ديد الدي��ون املرتاكم��ة ملال��ك ال�ش��قة الت��ي
قا�س��ية
كن��ت �أ�س��ت�أجرها ،وغ�ير ق��ادر كذل��ك عل��ى توف�ير متطلب��ات تعلي��م �أبنائ��ي وع�لاج زوجت��ي املري�ض��ة».
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» »تردي الأو�ضاع املعي�شية للعائالت التي فقدت م�ساكنها

تع��اين مئ��ات العائ�لات الت��ي فق��دت م�س��اكنها خ�لال الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة ع��ام
 ،2014م��ن ت��ردي �أو�ضاعه��ا املعي�ش��ية ،وتزام��ن ذل��ك م��ع الظ��روف االقت�صادي��ة املتده��ورة الت��ي يحياه��ا
�س��كان قط��اع غ��زة .وق��د تفاقم��ت �أو�ض��اع ه��ذه العائ�لات خ�لال الع��ام املا�ض��ي �إىل ح��د غ�ير م�س��بوق،
حي��ث عج��زت ع��شرات العائ�لات ع��ن توف�ير لي���س فق��ط ب��دل ايج��ار الوح��دات ال�س��كنية امل�ؤقت��ة ،و�إمن��ا
عج��زت ع��ن توف�ير االحتياج��ات الأ�سا�س��ية كالطع��ام واملالب���س وم�رصوف��ات التعلي��م وال�صح��ة.

و�أف��اد املواط��ن عب��د احلفي��ظ عثم��ان عب��د احلفي��ظ �أب��و �س��امل 46 ،عام��اً ،مت��زوج و�أب � 6أف��راد م��ن �س��كان ح��ي
الن��دى النازح�ين ع��ن منازله��م ،وي�س��كن حالي��اً يف ح��ي ت��ل الزع�تر ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
« خ�لال الع��دوان احلرب��ي عل��ى قط��اع غ��زة ع��ام  ،2014تعر�ض��ت �ش��قتي ال�س��كنية للتدم�ير الكل��ي ،وبع��د
توق��ف الع��دوان انتقلن��ا (�أن��ا وعائلت��ي) لل�س��كن يف �ش��قة م�س��ت�أجرة يف ت��ل الزع�تر ،وكان��ت وكال��ة الغ��وث
ً
�ش��هريا ،وق��د توقف��ت الوكال��ة ع��ن ��صرف ب��دل
ت��صرف لن��ا ب��دل ايج��ار لل�ش��قة امل�س��ت�أجرة  200دوالر
االيج��ار من��ذ �ش��هور يولي��و املا�ض��ي� ،أي من��ذ � 5ش��هور .وعل��ى �أث��ر ذل��ك تفاقم��ت معانات��ي ب�ش��كل كب�ير
ً
ً
نظ��را لأنن��ي موظ��ف يف
ج��دا ،حي��ث �أ�صبح��ت غ�ير ق��ادر عل��ى ت�س��ديد ب��دل ايج��ار ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة،
ً
ً
�ش��هريا ال يزي��د ع��ن � 430ش��يكل فق��ط ،وه��ذا املبل��غ ال ي�س��د �أدن��ى
راتب��ا
ال�س��لطة الفل�س��طينية ،و�أتقا�ض��ى
ً
حالي��ا �أعي���ش �أ�صع��ب الأوق��ات ،ف�أن��ا غ�ير ق��ادر عل��ى االنف��اق عل��ى
احتياج��ات �أُ��سرتي الأ�سا�س��ية� .إنن��ي
تعلي��م �أبنائ��ي امللتحق�ين يف اجلامع��ات واملدار���س ،و�أخ�ش��ى م��ن توقفه��م ع��ن الدرا�س��ة يف ظ��ل الأزم��ة
املالي��ة الراهن��ة الت��ي �أحياه��ا ،كذل��ك تع��اين زوجت��ي م��ن مر���ض مزم��ن وحتت��اج للع�لاج ب�ش��كل دائ��م،
و�أن��ا غ�ير ق��ادر عل��ى توف�ير عالجه��ا ب�ش��كل دائ��م .ومن��ذ �أي��ام �أمهلن��ي مال��ك ال�ش��قة الت��ي �أ�س��ت�أجرها
حت��ى نهاي��ة ال�ش��هر احل��ايل ملغادرته��ا يف ح��ال ع��دم ت�س��ديد ب��دل االيج��ار ،ويعن��ي ذل��ك �أنن��ا مه��ددون
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بالت��شرد ول��ن جن��د م���أوى بع��د �أي��ام ،ف�أن��ا غ�ير ق��ادر عل��ى تدب�ير �أي مبل��غ م��ايل لت�س��ديد ب��دل االيج��ار،
والأم��ر يتج��اوز ذل��ك بكث�ير ف�أن��ا غ�ير ق��ادر عل��ى توف�ير �أدن��ى االحتياج��ات الأ�سا�س��ية لأُ��سرتي كالطع��ام
واملالب���س وتوف�ير م�رصوف��ات التعلي��م لأبنائ��ي والع�لاج لزوجت��ي».
و�أف��ادت املواطن��ة �س��لوى عب��د املنع��م عب��د الرحي��م نوف��ل 21 ،عام��اً ،م��ن �س��كان ح��ي الن��دا النازح�ين ع��ن
منازله��م ،وت�س��كن حالي��اً يف ح��ي ت��ل الزع�تر ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
«خ�لال الع��دوان احلرب��ي عل��ى قط��اع غ��زة ع��ام  ،2014تعر�ض��ت �ش��قتنا ال�س��كنية الت��ي تبل��غ
م�س��احتها  100م�تر 2للتدم�ير الكل��ي ،وعل��ى �أث��ر ذل��ك انتقل��ت �أُ��سرتنا (�أن��ا و�أم��ي و�أخوات��ي) للعي���ش
يف �ش��قة م�س��ت�أجرة يف ت��ل الزع�تر ،وكان��ت وكال��ة الغ��وث ت�س��اعدنا يف ت�س��ديد ب��دل االيج��ار ملال��ك
ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة ،وتوقف��ت الوكال��ة ع��ن م�س��اعدتنا من��ذ � 5ش��هور .وتعتا���ش �أُ��سرتنا م��ن معا���ش
وال��دي املتوف��ى من��ذ ع��ام  ،2002وم��ن ه��ذا املبل��غ املح��دود ننف��ق عل��ى �أنف�س��نا ،فوالدت��ي ال تعم��ل،
و�أن��ا طالب��ة بكلي��ة ط��ب الأ�س��نان ،و�ش��قيقتي �س��لمى طالب��ة جامعي��ة ،و�ش��قيقتي �س��امية طالب��ة بالثانوي��ة
العام��ة .وقب��ل تدم�ير منزلن��ا كن��ا نكتف��ي مبعا���ش وال��دي ،رغ��م ع��دم توف��ر م�ص��در دخ��ل �آخ��ر
للعائل��ة ،لك��ن تدم�ير منزلن��ا وع��دم متكنن��ا م��ن نق��ل الأث��اث م��ن �ش��قتنا املدم��رة �ضاع��ف م�صاري��ف
العائل��ة ،و�أ�صبحن��ا غ�ير قادري��ن عل��ى تغطي��ة احتياجاتن��ا الأ�سا�س��ية ،وق��د �أدى توق��ف وكال��ة الغ��وث ع��ن
م�س��اعدتنا يف ت�س��ديد ب��دل االيج��ار لل�ش��قة امل�س��ت�أجرة �إىل م�ضاعف��ة م�أ�س��اتنا ،و�أ�صبحن��ا �أن��ا و�أخوات��ي
مه��ددات بالتوق��ف ع��ن الدرا�س��ة ،وع��دم �إكم��ال تعليمن��ا �إذا ا�س��تمر الو�ض��ع عل��ى م��ا ه��و علي��ه الآن».
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» » عدم مالئمة الوحدات ال�سكنية امل�ؤقتة وت�شتت العائالت التي فقدت م�ساكنها

تع��اين مئ��ات العائ�لات الت��ي م��ا زال��ت تقط��ن يف وح��دات �س��كنية م�ؤقت��ة ب�س��بب ع��دم �إع��ادة اعم��ار
منازله��ا املدم��رة خ�لال الع��دوان احلرب��ي ع��ام  ،2014م��ن ع��دم قدرته��ا عل��ى الت�أقل��م يف الوح��دات
ال�س��كنية امل�ؤقت��ة ،الت��ي ال تتنا�س��ب م��ع احتياجاته��ا ،وع��دم مالئم��ة الوح��دات ال�س��كنية امل�ؤقت��ة لو�ص��ول
�أف��راد تل��ك العائ�لات �إىل �أماك��ن تعليمه��م �أو عالجه��م ب�ش��كل ي�س�ير.

فق��د �أف��اد املواط��ن ن�ش���أت رائ��د رفي��ق حم��د 36 ،عام��اً ،مت��زوج و�أب ل��ـ � 5أف��راد ،م��ن �س��كان ح��ي الأم��ل يف
بي��ت حان��ون �ش��مال قط��اع غ��زة ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
«تعر�ض��ت خ�لال الع��دوان احلرب��ي عل��ى قط��اع غ��زة ع��ام � 2014ش��قتي ال�س��كنية الواقع��ة يف من��زل
العائل��ة ،وم�س��احتها  75م�تر ،2ومكون��ة م��ن غرفت�ين ومطب��خ وحم��ام و�صال��ون �صغ�ير للق�ص��ف املدفع��ي
ً
ً
كلي��ا .وبع��د توق��ف الع��دوان احلرب��ي طلب��ت من��ي وكال��ة
تدم�يرا
الإ��سرائيلي ،و�أدى ذل��ك �إىل تدمريه��ا
الغ��وث ال�س��كن يف م�س��كن متنق��ل «كرف��ان» حل�ين �إع��ادة بن��اء �ش��قتي املدم��رة ،لكن��ي رف�ض��ت وطلب��ت
ال�س��كن يف �ش��قة م�س��ت�أجرة ،وقبل��ت الوكال��ة بذل��ك ،و�س��كنت يف �ش��قة م�س��ت�أجرة مقاب��ل نح��و  200دوالر
ً
�ش��هريا كان��ت ت�س��ددها وكال��ة الغ��وث عل��ى دفع��ات جممع��ة كل � 3ش��هور .وبع��د توق��ف الوكال��ة ع��ن
ً
ونظ��را لع��دم وج��ود م�ص��در دخ��ل يل تراكم��ت الدي��ون ،وا�ضط��ررت ملغ��ادرة
ت�س��ديد ب��دل االيج��ار،
ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة ،واجته��ت للإقام��ة �أن��ا وعائلت��ي املكون��ة م��ن � 5أف��راد يف �صال��ون ب�ش��قة وال��دي ال�ضيق��ة.
ً
بتات��ا لإقام��ة عائل��ة ،تتك��ون
و�أعي���ش الآن حال��ة م�أ�س��اوية يف م��كان «�صال��ون معي�ش��ة» غ�ير منا�س��ب
م��ن رج��ل وزوجت��ه و�أطفال��ه ،ف�ش��قة وال��دي �صغ�يرة وت���أوي وال��دي ووالدت��ي و�إخ��واين و�أخوات��ي،
وه��ي بال��كاد تت�س��ع له��م ،وق��د ت�س��بب ان�ضمام��ي للعي���ش معه��م يف الت�ضيي��ق عليه��م ،ورغ��م ذل��ك
م��ا زل��ت م�س��تمر يف الإقام��ة معه��م لع��دم قدرت��ي عل��ى ا�س��تئجار �ش��قة واالنتق��ال للعي���ش فيه��ا،
وع��دم �إع��ادة بن��اء �ش��قتي الت��ي دم��رت قب��ل � 4أع��وام».
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كم��ا تع��اين مئ��ات الأً��سر الت��ي كان��ت جتمعه��ا بناي��ات �س��كنية متج��اورة ،و��شردت م��ن ه��ذه البناي��ات بع��د
تعر�ضه��ا للتدم�ير خ�لال الع��دوان احلرب��ي ع��ام  ،2014م��ن ا�س��تمرار ت�ش��تتها يف وح��دات �س��كنية م�ؤقت��ة
ومتباع��دة ب�س��بب ت�أخ�ير �إع��ادة �إعم��ار بنياته��ا ال�س��كنية رغ��م م��رور � 4أع��وام عل��ى تدمريه��ا.
فق��د �أف��اد املواط��ن في�ص��ل حمم��د عي�س��ى ال�ش��اعر 32 ،عام��اً ،مت��زوج ،وتتك��ون �أُ��سرته م��ن � 5أف��راد ،وي�س��كن
يف خمي��م رف��ح ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
« بتاري��خ  2014/8/2تعر���ض منزلن��ا ،املق��ام عل��ى م�س��احة  140م ،2للق�ص��ف م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال الإ��سرائيلي ،وق��د �أدى
الق�صف �إىل تدمري املنزل ب�ش��كل كلي ،كما �أدى �إىل مقتل والدي حممد عي�س��ى �إ�س��ماعيل ال�ش��اعر ،و�إ�صابة  4من �أ�ش��قائي .وكان منزلنا
املدمر ي�أوي � 3أُ��سر ،هي �أ��سرتي املكونة من � 5أفراد ،و�أُ��سرة �ش��قيقي ف�ؤاد املكونة من � 5أفراد ،بالإ�ضافة �إىل � 4أ�ش��قاء غري متزوجني.
ويف �أعقاب انتهاء العدوان انتقلت الأُ�رس التي فقدت م�أواها للعي�ش يف � 3شقق �سكنية م�ست�أجرة ،وذلك مقابل  600دوالر ُت�سددها
وكال��ة الغ��وث كل � 3ش��هور ،وق��د توقف��ت الوكال��ة ع��ن ت�س��ديد ب��دل االيج��ار لنا منذ � 5ش��هور ،حي��ث ا�س��تلمت العائلة �آخ��ر دفعة يف
�ش��هر يونيو املا�ضي ،وما زلنا نعي���ش يف ال�ش��قق امل�س��ت�أجرة ،ون�س��دد بدل االيجار ملالكها عن طريق االقرتا�ض ،نظراً ل�صعوبة الأو�ضاع
املادية� .إن عائلتنا التي تعودت على مدى الأعوام املا�ضية العي���ش يف �ش��قق متجاورة تعاين منذ � 4أعوام من ت�ش��تتها يف �ش��قق م�س��ت�أجرة
موزع��ة عل��ى ثالث��ة �أحي��اء يف مدين��ة رف��ح .كن��ت �أمتنى �أن يت��م بناء منزلنا املدمر ب��سرعة حتى �أمتكن من مل �ش��مل مرة �أُخ��رى ،و�أمتكن من
متابع��ة ورعاي��ة �أ�ش��قائي غ�ير املتزوجني ،فهم بحاجة ما�س��ة للرعاية اخلا�صة ،و�أو�ضاعه��م املادية �صعبة ،فهم جميع ً��ا عاطلون عن العمل،
�هريا ،يكون من ال�صعب م�س��اعدتهم وهم
ويحتاجون لرعايتي وم�س��اعدتي ،ونظراً لأن راتبي ال�ش��هري ال يتجاوز � 1300ش��يكل �ش� ً
يعي�ش��ون بعيداً عني ،وبالكاد يكفي راتبي ل�س��د احتياجات �أُ��سرتي الأ�سا�س��ية� .أحد �أ�ش��قائي توقف عن الدرا�سة يف اجلامعة ب�سبب عدم
عاما ،والتي ت�س��كن معهم يف
علما ب�أن �أ�ش��قائي يتام��ى وترعاهم �أختي ،التي تبلغ من العمر ً 26
قدرتن��ا عل��ى تغطي��ة م�رصوفات اجلامعةً ،
نف���س ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة .وبالطبع �أنا �أتابع �ش��ؤونهم با�ستمرار ،لكن لو مت �إعادة اعمار منزلنا املدمر �سيكون �أ�شقائي بجانبي ،و�أ�ستطيع
متابعتهم ب�ش��كل �أف�ضل».
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خامسـ ًا :معانــاة ســكان الوحــدات الســكنية المدمــرة فــي ضــوء القانــون الدولــي
اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان
�إن ا�س��تمرار معان��اة �س��كان الوح��دات ال�س��كنية املدم��رة خ�لال الع��دوان احلرب��ي ع��ام  ،2014وحرمانه��م م��ن الع��ودة
�إىل م�س��اكنهم للع��ام الراب��ع عل��ى الت��وايل ،يعت�بر انته��اك ًا �صارخ�� ًا حلقه��م يف التمت��ع بامل���أوى املالئ��م ،ويط��ال ذل��ك
لي���س فق��ط م��ن فق��دوا م�س��اكنهم خ�لال الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى قط��اع غ��زة ،ب��ل ميت��د �إىل �آالف العائ�لات
الأخ��رى الت��ي حتت��اج �إىل م�س��اكن جدي��دة يف �إط��ار النم��و ال�س��كاين الطبيع��ي خ�لال ال�س��نوات الأربع��ة املا�ضي��ة.
كم��ا يع��د م��ا تق��وم ب��ه �إ��سرائيل م��ن تدم�ير ملن��ازل املواطن�ين يف قط��اع غ��زة خرق�� ًا خط�يراً للقان��ون ال��دويل
الإن�س��اين ،وحتدي��داً للم��ادة ( )53م��ن اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة الت��ي حتظ��ر عل��ى الق��وة املُحتل��ة ه��دم �أم�لاك
املواطن�ين �س��كان املنطق��ة املحتل��ة.
ويتناق���ض احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة ،وفر���ض قي��ود عل��ى دخ��ول م��واد البن��اء ،وحرم��ان ال�س��كان
م��ن بن��اء منازله��م ،م��ع امل��ادة ( )25م��ن الإع�لان العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان ،والت��ي تن���ص عل��ى ح��ق كل
ف��رد يف م�س��توى معي�ش��ة يكف��ي ل�ضم��ان ال�صح��ة والرفاه��ة ل��ه ولأ��سرته ،وخا�ص��ة عل��ى �صعي��د امل���أكل
وامللب���س وامل�س��كن والعناي��ة الطبي��ة و�صعي��د اخلدم��ات االجتماعي��ة ال�رضوري��ة.
وتتناق���ض ه��ذه املمار�س��ات �أي�ض�� ًا م��ع امل��ادة ( )11م��ن العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،الت��ي تن���ص عل��ى �إق��رار ال��دول الأط��راف يف العه��د بح��ق كل �ش��خ�ص يف م�س��توى
معي�ش��ي كاف ل��ه ولأ��سرته ،يوف��ر م��ا يف��ي بحاجته��م م��ن الغ��ذاء والك�س��اء وامل���أوى ،وبحق��ه يف حت�س�ين
متوا�ص��ل لظروف��ه املعي�ش��ية ،وحت��ث ال��دول عل��ى اتخ��اذ التداب�ير الالزم��ة لإنف��اذ ه��ذا احل��ق.
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»�إلغ��اء �آلي��ة الأُمم املتح��دة لإعم��ار غ��زة املعم��ول به��ا حالي�� ًا ،وذل��ك بع��د �أن �أخفق��ت يف تلبي��ة احل��د
الأدن��ى م��ن متطلب��ات �إعادة اعم��ار قط��اع غ��زة ،ب��ل عل��ى العك���س متام�� ًا� ،س��اهمت ه��ذه الآلي��ة يف
م�أ�س�س��ة احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ �أك�ثر م��ن  12عام�� ًا.
»عل��ى الأط��راف ال�س��امية املتعاق��دة عل��ى اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة لع��ام  ،1949القي��ام بخط��وات عملي��ة،
وفق�� ًا اللتزاماته��ا القانوني��ة ،م��ن �أج��ل �إجب��ار ال�س��لطات الإ��سرائيلية املحتل��ة عل��ى رف��ع كاف��ة �أ�ش��كال
احل�ص��ار اجلائ��ر ،وفت��ح كاف��ة املعاب��ر ،وذل��ك لت��سريع وت�يرة �إع��ادة الإعم��ار ،والتخفي��ف م��ن معان��اة
مت��ضرري الع��دوان احلرب��ي ،وبخا�ص��ة �أ�صح��اب املن��ازل واملن�ش���آت املدني��ة املدم��رة كلي�� ًا.
»عل��ى ال��دول املانح��ة الوف��اء بالتزاماته��ا املالي��ة الت��ي تعه��دت بتقدميه��ا يف م�ؤمت��ر القاه��رة اخلا���ص ب�إع��ادة
�إعم��ار قط��اع غ��زة ب�ش��كل عاج��ل ،حي��ث ي�س��اهم ت�أخ��ر و�ص��ول تل��ك الأم��وال �إىل املت�رضري��ن ،يف
ت�أخ�ير عملي��ة �إع��ادة الإعم��ار ،ويزي��د م��ن معان��اة م��ن فق��دوا م�س��اكنهم خ�لال الع��دوان.
»العم��ل ب�ش��كل ��سريع عل��ى توف�ير برام��ج اغاثي��ة عاجل��ة مل�س��اعدة املواطن�ين املت�رضري��ن الذي��ن م��ا زال��وا
ب�لا م���أوى ويقطن��ون يف �أماك��ن غ�ير مالئم��ة لل�س��كن ،وذل��ك حل�ين الع��ودة �إىل منازله��م عن��د �إع��ادة
اعماره��ا.
»يج��ب �إزال��ة كاف��ة الأ�س��باب الت��ي م��ن �ش���أنها �أن تث�ير خ�ش��ية املانح�ين ،و�أهمه��ا ا�س��تمرار احل�ص��ار
الإ��سرائيلي و�آلي��ة الأمم املتح��دة لإعم��ار غ��زة ،وا�س��تمرار االنق�س��ام الفل�س��طيني ،ف�ض�ل ً
ا ع��ن التهدي��دات
اال��سرائيلية امل�س��تمرة ب�ش��ن ع��دوان جدي��د عل��ى قط��اع غ��زة.
»ال�س��لطة الفل�س��طينية مطالب��ة بالعم��ل الف��وري عل��ى �إع��ادة اللحم��ة الوطني��ة �أج��ل اخل��روج م��ن الأزم��ة
الراهن��ة ،وتوحي��د اجله��ود م��ن �أج��ل رف��ع احل�ص��ار ع��ن قط��اع غ��زة ،وفت��ح كاف��ة املعاب��ر :التجاري��ة
واملخ�ص�ص��ة لعب��ور للأف��راد ،وب��ذل �أق�ص��ى الطاق��ات واجله��ود للتغل��ب عل��ى الأ��ضرار الكارثي��ة الت��ي
نتج��ت ع��ن احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة ،ال �س��يما البطال��ة والفق��ر.
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