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ػذصروررسان

 نشكروعرفا

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     چ ى: تعالو  تبارؾامتثاال لقوؿ الحؽ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

منيا نعمة و ، ىال تحصو ، التي ال تعد وعمى نعم حمد اهللأ[ فإنني 19]النمؿ: چ﮹  ﮺   
من ال يشكر : "ى قوؿ الحبيب المصطفانطالقًا مف و ، الوقوؼ بيف أيديكـ اليوـو ، إتماـ رسالتي

، بخالص شكري في ىذه الساعة المباركة أتقدـو ، فإنني في ىذا اليوـ األغر "الناس ال يشكر اهلل
 تفضمو باإلشراؼل حفظو اهلل رائد أحمد صالحة /الدكتور الفاضؿستاذي وعظيـ تقديري أل، وعرفاني

رشاديو ، ووقتو في توجييي، باذاًل جيده، عمى رسالتي  فجزاه اهلل خير الجزاء.، ا 

ذيف تفضال  الّ ، عضوي لجنة المناقشة، الكريميف التقدير ألستاذيّ و  أتقدـ بخالص الشكر كما
 بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة:

 .عضو ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية)مناقشًا داخميًا( اىركامل أبو ض الدكتور/سعادة 

 األزىر. بجامعةعضو ىيئة التدريس  )مناقشًا خارجيًا( صبحي األستاذالدكتور/ سعادة 

كذلؾ و ، انةفي تحميؿ االستبلمساعدتو  محمد طوماف كؿ مف األستاذموصوؿ لشكر لوا
اهلل فجزا ، يةلما بذلو مف جيد في تنسيؽ الرسالة حتى خرجت بصورتيا البي األستاذ ىاني الصوص
 الجميع خير الجزاء.

قدموه لي مف معمومات لما التخطيط و  بوزارتي االقتصاد يفلمموظفوأقدـ خالص االمتناف 
 الحصوؿمف مساعدة في  عمى ما بذلوا وة في بمدية رفحخاألشكر أكما ، وبيانات إلثراء الرسالة

 .الذيف تفضموا بتعبئة االستبانةكذلؾ العامميف باألنفاؽ الحدودية و ، المعموماتعمى 

طيمة فترة وصبره ، ؛ لدعمو المتواصؿالسواركة سالـ العزيز شكر زوجيأكما ال يفوتني أف 
 عميوكذلؾ الشكر موصوؿ ل، وأسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتنا جميعاً ، الدراسة
خوتيو ، اديو  إبراىيـ  دعميـ إلتماـ دراستي.و ، نصحيـعمى ، نعمةو ، آمنوو ، أخواتي مريـو ، ا 

 ر مابتوفي ىذه الرسالةنجاز إلكؿ مف ساعد في بخالص الشكر والتقدير أتقدـ  وأخيراً 
 ولكؿ مف قدـ مساعدة ولو دعوة في ظير الغيب.، وبيانات، تحتاجو مف معمومات
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ػاضطضخص

 الممخص
التوزيع الجغرافي لألنفاؽ وكيفية حفرىا بالمنطقة الحدودية  إلى التعرؼ عمى الدراسة ىدفت

الجانب السياسي  ة لمنطقة األنفاؽ وبياف أثرىا عمىومعرفة الخصائص الطبيعية والبشري
، جنوب غرب فمسطيفواالقتصادي وتناولت الدراسة األنفاؽ الحدودية بمحافظة رفح التي تقع 

 ىإل تشترؾ مع جميورية مصر العربية بحدود تمتد مف البحر المتوسط غرباً ، و جنوب قطاع غزةو 
التطرؽ في  تـ إلى المالحؽ، حيث فصوؿ باإلضافة ، لقد تضمنت الدراسة أربعةخط اليدنة شرقاً 

لمحة تاريخية عف األنفاؽ  مف خالؿ لمحافظة رفحلبشرية وا الفصؿ األوؿ لدراسة المالمح الطبيعية
، التضاريس، و المناخ، و الجغرافي، و الموقع الفمكي وفي قطاع غزة خصوصاً  في العالـ عموماً 

دي والسياسي فتناوؿ الواقع االقتصاالفصؿ الثاني ، أما أنشطتيا، و معالـ المدينة، و السكافو 
في الفصؿ الثالث تناولت الدراسة بحث األنفاؽ الحدودية ، و حفر األنفاؽ الحدوديةواالجتماعي وأثره 

كما بينت جانب األيدي ، تكمفتيا، و لية العمؿ، وآطبيعة الحفر بيا، و مف حيث الموقع الجغرافي
دعـ ىذا الجانب  ، وتـرأس الماؿ الالـز لمتمويؿ، و النوع، و البضائع مف حيث الكمية، و العاممة

مف خالؿ ، األنفاؽ، بينما تناوؿ الفصؿ الرابع المواقؼ السياسية اتجاه ات االقتصاديةئيباإلحصا
، واستخدمت معرفة آراء السياسييف حوؿ ىذا الموضوع، و الدولي، و العربي، و يالموقؼ الفمسطين

االستبياف معمومات لدعـ الجانب العممي بالدراسة مثؿ  لدراسة عدة أساليب أدت لمحصوؿ عمىا
، األشكاؿ البيانية، و ةالفوتوغرافي، و الصور الجوية، و التزود بالخرائط جانب والمقابالت الشخصية إلى

 .تقريب فكرة الدراسة لطمبة العمـ، و ذلؾ إلعطاء الدراسة قيمة عممية؛ و الجداوؿ اإلحصائيةو 

ىو الواقع السياسي  األنفاؽ أف السبب في حفر التي أوضحتالنتائج إلى  وخمصت الدراسة
األخطار المحدقة إلى  ةكما تطرقت نتائج الدارسكاف قطاع غزة، سواالقتصادي الذي يمر بو 

ف يتـ نفاؽ وسمبياتيا، وأوصت الدراسة بأإيجابيات األأي أنيا تناولت ، بالعامميف داخؿ األنفاؽ
الصعيد المحمي واإلقميمي  ىعم وذلؾ ألىميتيا الكبيرة سياسياً  دراسة المنطقة الحدودية بشكؿ مفصؿ

نشاء منطقة تجارة حرة أو معبر بري أو ميناء بحري لنقؿ إ، باإلضافة لممقترحات مثؿ والدولي
 .البضائع بيف مصر وقطاع غزة
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Abstractػ

 

Abstract 

This study aims at identifying the geographical distribution of the tunnels in 

southern Gaza and ways of digging such tunnels in the bordering area. Also, the 

study identifies the characteristics of nature and people of the region of tunnels 

and the effects of such tunnels from political and economic perspective. The 

study tackles the tunnels on the bordering area in Rafah which lies on the south-

west of Palestine, and south of the Gaza Strip. Rafah city also has borders with 

Egypt stretching from the Mediterranean on the west and the armistice line on the 

east. The study includes five chapters in addition to appendices. The first chapter 

studies the features of nature and people of Rafah governorate through an insight 

into the history of tunnels in the world generally and the tunnels of the Gaza Strip 

including the location, climate, weather, population, features of the city, and the 

activities. The second chapter discusses the economic, political and social 

circumstances and their effects on digging tunnels. The third chapter of this study 

deals with the geographical location of the tunnels and the way of digging them, 

as well as their cost. Also, the chapter covers the issue of laborers working in 

these tunnels and the goods smuggled through the tunnels and the capital needed 

for such a process. This issue was supported by economic statistics. The fourth 

chapter tackles the Palestinian, Arab and international political positions towards 

tunnels.  

The study has used several methods to get data to support the former 

scientifically. Such methods include questionnaires, interviews, maps, photos, 

charts, and statistics so as to give the study a scientific value.  

The study has found out the main cause of digging these tunnels is the 

political and economic situations experienced by the Palestinian of the Gaza 

Strip. The study also touches upon dangers that the workers in these tunnels face. 

This means that this study deals with the pros and cons of the tunnels.  

This study recommends to examine the border area due to its political 

sigificane locally and regionally, beasides establishing  a free trade zone or use 

sea transport or have a trade crossing in the border area.   
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ػاضـطـقــدطـة

 الـمـقــدمـة
نيا ذات نشاط غير إحيث ، األنفاؽ ذات سمة مجيولة في كثير مف دوؿ العالـ تعد

الناظر عبر التاريخ يالحظ أف استخداـ األنفاؽ محصور و ، غير مشروعأو ، معروؼ سواء مشروع
المتحدة اليات قياـ الفيتنامييف في حربيـ مع الو  مثؿ ،في االستخداـ العسكري منذ األمـ السابقة

عاش  خالؿ الحربف، ألمريكية في الغاباتاالقواعد العسكرية إلى  نفاؽ لموصوؿاألمريكية بحفر األ
معقدة مف األنفاؽ السرية تحت األرض  اآلالؼ مف الناس في منطقة كوتشي الفيتنامية في شبكة

يا في النقؿ عف استخدام أثناء القتاؿ فضالً  والتي استخدميا مقاتمو الفيتكونغ إلخفاء آثارىـ
المعيشة لمقاتمي حرب العصابات وقد احتمت أنظمة  واإلمدادات وبعضيا مخابئ األسمحة وأماكف

 ولعبت دوراً ، لمقاتمي الفيتكونغ في مقاومتيـ لمقوات األميركية األنفاؽ األرضية أىمية كبيرة بالنسبة
مع الواليات المكسيؾ حفر األنفاؽ عمى حدود تـ قد و  ىذا. فيتناـ في الحرب في انتصار رئيسياً 

حيث استخدـ معظميا  الشرعيةكذلؾ لميجرة غير و ، البضائعأو ، المتحدة لتيريب المخدرات
كما أننا ال نغفؿ دور األنفاؽ في نيجيريا حيث أف جماعة )باكو ، كممرات لتيريب النفط الخاـ

ضد  ـلتيريب السالح لمقاتمييا في حربي حراـ( قامت بحفر العديد مف األنفاؽ في الوقت الحالي
 الحكومة النيجيرية.

كاف ىناؾ "نفؽ ىيالنة" الذي  أنو ىما يشير إل بالنسبة لفمسطيف فإف في التاريخ القديـأما 
تستخدـ لجمب  أما الصفة الغالبة عمى األنفاؽ الحدودية مع مصر فإنيا، كاف يربط غزة بالبحر

مع فمسطيف المحتمة فإنيا تستخدـ مف قبؿ المقاومة لتنفيذ عمميات أما األنفاؽ ، واألسمحة البضائع
ـ حيث لعبت األنفاؽ 2007الجندي الصييوني جمعاد شاليط عاـ  مثمما حدث في أسر عسكرية

 .في ذلؾ دوراً 

 :متياوأسئ الدراسةإشكالية * 

 التي غزة لقطاع الجنوبية الحدودية المنطقة في المنتشرة األنفاؽ موضوع الدراسة تتناوؿ
 أسيمت وقد، ـ2006 عاـ غزة قطاع عمى المفروض الحصار فترة خالؿ واضح بشكؿ ظيرت
 انتخابات بعد غزة قطاع في السياسي الوضع تغير أىميا مف انتشارىا في العوامؿ مف كثير
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ػاءضىضبتاشغعغفاال

   

ػاضـطـقــدطـة

 العمؿ عف العاطميف نسبة وارتفاع، اإلسرائيمي االحتالؿ فرضو الذي االقتصادي والحصار ،ـ2006
 .الحدود جانبي سكاف بيف اجتماعية عالقات وجود ىإل باإلضافة، غزة قطاع في

 األسئمة اآلتية:طرح  وبناء عمى إشكالية البحث البد مف

 وسيناء ؟ الفمسطينية األنفاؽ عمى الحدود بيف رفح ما ىي المناطؽ التي تتركز فييا -1

 ليات العمؿ بيا ؟آكيؼ يتـ حفر األنفاؽ الحدودية و  -2

 حفر األنفاؽ ؟ ثر عمىمناخ والتربة التركيب الجيولوجي أالطبيعية مثؿ الىؿ لمعوامؿ  -3

 ما أثر األنفاؽ عمى األوضاع السياسية في قطاع غزة ؟ -4

 ما حجـ تأثير األنفاؽ عمى الناحية االقتصادية بقطاع غزة ؟ -5

 بيف قطاع غزة وسيناء ؟ األنفاؽماىو مستقبؿ  -6

 -أىداف الدراسة :* 

 -:ومن ىذه األىداف عمى إجابة األسئمة المطروحة اً عدة أىداف بناء تحقيقتيدف الدراسة إلى 

 .جغرافي لألنفاؽ بيف رفح وسيناءالتوزيع ال التعرؼ عمى -1

 آلية العمؿ بيا.تحديد و  التعرؼ عمى كيفية حفر األنفاؽ -2

 حفر األنفاؽ .الطبيعية لمنطقة التعرؼ عمى الخصائص  -3

 بقطاع غزة. السياسيةأثر األنفاؽ عمى األوضاع  التعرؼ عمى -4

 .بقطاع غزة جتماعيةواإل قتصاديةجـ تأثير األنفاؽ عمى الناحية اإلالتعرؼ عمى ح -5

 -مدراسة :الحد المكاني ل* 

حيث تقع في أقصى جنوب السيؿ ، كمنطقة جغرافية تناولت الدراسة محافظة رفح
، 52  30الشرقي الساحمي الفمسطيني عمى الحدود الفمسطينية المصرية عمى درجة الطوؿ 

ومف الشرؽ خط ، يحدىا مف الغرب ساحؿ البحر المتوسط، 36  29ودرجة العرض الشمالي 
وشماؿ مدينة ، كـ 13وعف خاف يونس ، الجنوب باتجاه كـ 38اليدنة. كما تبعد عف مدينة غزة 

وسيتـ اإلشارة في ىذا ، كـ 45وعف مدينة العريش المصرية ، كـ 16الشيخ زويد في سيناء نحو 
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ػاءضىضبتاشغعغفاال

   

ػاضـطـقــدطـة

منطقة رفح المصرية كجزء مف الشريط الحدودي الذي تنتشر عمى جانبيو األنفاؽ مف  الجانب إلى
 والمعمومات(الموقع الفمسطيني لمتوثيق ).الناحية الطبيعية والبشرية

 -:الحد الزماني لمدراسة* 

 عاـ حتى ـ2006 ـعا بداية مف والممتدة، األنفاؽ فييا برزت التي بالفترة األخذ تـ
 نظراً  الفترة ىذه اعتماد تـ ولكف، سنوات ـ2006قبؿ عاـ  ظيرت األنفاؽ أف ومعروؼ، ـ2013
وبخصوص المقابالت الشخصية مع المواطنيف فقد تـ جزء منيا ، وعمنيتيا فييا األنفاؽ نشاط لزيادة
نفاؽ موضوع الدراسة مف ازدياد ىدـ األ وذلؾ نتيجة لتطور األحداث بخصوص، ـ2114عاـ 

 وتشديد الحصار عمى قطاع غزة.

 -أىمية الدراسة :* 

 .وسيناء غزة قطاع بيف األنفاؽ تناولت التي الدراسات أولى مف تعد -1

 .يمكف أف تفيد صانعي القرار األنفاؽ ظاىرة طبيعة حوؿ حقائؽ إلى الوصوؿ -2

قميمياً  محمياً  تمقي اىتماماً  األنفاؽظاىرة  أف -3  .ودولياً  وا 

 -:فرضيات الدراسة* 

 -:كاآلتي، عدة لكي تتحقؽ أىداؼ الدراسة تـ وضع فرضيات

 عمى المفروض لمحصار نتيجة التجارية المعابر إغالؽ األنفاؽ ظاىرة في الرئيس السبب فإ -1
 .غزة قطاع

 .المادية تكمفتيا تقميؿو ، األنفاؽ حفر عمى ساعد الدراسة لمنطقة الجيولوجي التركيب فإ -2

 .مياميا أداء في بغزة الفمسطينية الحكومة استمرارية في ساعدت األنفاؽ ظاىرة فإ -3

 .بقطاع غزة تأثير االنفاؽ عمى الجانب االقتصادي -4

 -أسباب اختيار الموضوع :* 

 .الفمسطيني المجتمع حاجة تمس حيوية كمنطقة فاؽاألن لمنطقة اإلستراتيجية األىمية -1
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ػاءضىضبتاشغعغفاال

   

ػاضـطـقــدطـة

 الحصار منذ الفمسطينية الساحة عمى مستجد موضوع معالجة في الشخصية الرغبة -2
 .ـ2116 عاـ المفروض

  . وسيناء غزة قطاع بيف األنفاؽ ظاىرة ناقشت التي الدراسات ندرة -3

 -منيجية الدراسة :* 

تـ الدراسة في ىذا الجانب المالمح الطبيعية والبشرية لمحافظة  :أواًل: المنيج الوصفي اإلقميمي
عناصرىا الجغرافية مثؿ المناخ والموارد والسكاف واألسباب السياسية رفح في ضوء 

 واالقتصادية لظيور األنفاؽ الحدودية .

وفيو تـ دراسة نشاط المدينة واستخدامات الموارد وكيفية العالقة بيف رفح  :الوظيفي ثانيًا: المنيج
 حفر األنفاؽ.المصرية ورفح الفمسطينية وبياف دور الخصائص الجيولوجية في عممية 

وذلؾ لمعرفة مصدر القوة لممنطقة الحدودية بيف مصر وقطاع غزة حيث  ثالثًا: المنيج التحميمي:
والتأكد مف ، لتحميؿ البيانات الجغرافية ىلمشكمة األنفاؽ باإلضافة إليمكننا استنباط مقترحات 

 . SPSSببرنامج  ياصحة فرضيات الدراسة مف خالؿ أسئمة االستبياف تحميم

وفي قطاع  لقد تـ توظيفو في دراسة تاريخ نشأة األنفاؽ في العالـ عموماً  : المنيج التاريخي:ابعاً ر 
ودور ذلؾ في خبرة الفمسطينييف في حفر األنفاؽ في مناطؽ متعددة مف  غزة خصوصاً 

 فمسطيف .

 -مصادر الدراسة :* 

 :العمل المكتبي -أوالً 

، ووزارة الداخمية، منشورات وزارة االقتصاد المنشورات الصادرة عف الجيات المختصة؛ مثؿ
المراجع المكتبية ذات الصمة ، لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيومنشورات ا، واألمف الوطني

والصحؼ التي ، مراجعة المجالت، رات والندواتبموضوع األنفاؽ وأوراؽ العمؿ لبعض المؤتم
 تناولت موضوع األنفاؽ الفمسطينية.
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ػاضـطـقــدطـة

 الميداني: العمل -ثانياً 

فقد تم ، وأماكن تواجدها مع التعرف على آراء العاملين فيها، لمعرفة آلية العمل باألنفاق

 -االعتماد على اآلتي:

 :ياناالستب -1

لقد تـ تصميـ االستبياف لموضوع الدراسة وذلؾ لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات ىامة خاصة  
موزعة في أربع  بعد قمة الدراسات التي عالجت الموضوع وقد احتوي االستبياف عمى ستيف سؤاالً 

صفحات وتـ عرض االستبياف عمى محكميف وذلؾ لالرتقاء بقيمة الرسالة وقد عدؿ جزء مف 
بريؿ مف إمف ذوي االختصاص وفي شير  يتوافؽ مع أىداؼ الرسالة ثـ لقيت استحساناً  األسئمة بما

وعماؿ األنفاؽ عمى الشريط  ـ تـ توزيع عدد مف االستبيانات عمى أصحاب ومديري2112عاـ 
% مف مجموع األنفاؽ 11استبياف مشكمة مانسبتو  141الحدودي بمنطقة الدراسة حيث وصمت 

صعوبة توزيع االستبياف بسبب قمة تعاوف  ىنفؽ والبد مف اإلشارة ىنا إل 1411الذي قدر بحوالي 
 الفئة المستيدفة في تعبئة االستبياف.

 المقابالت الشخصية: -2

 االقتصاد. وزارة في المسئوليف مف عدد - أ

 الفمسطينية. الداخمية وزارة مسئولي مف عدد  - ة

 برفح. الحدود عمى األنفاؽ وعماؿ أصحاب مف عدد  - ث

 .2114المواطنيف بقطاع غزة عدد مف   - ث

 :األشكالو  الصورو : الخرائط ثالثاً 

وفي ىذه ، تعد الخريطة أداة ميمة في الدراسات الجغرافية؛ فيي الصورة المرئية لتحميؿ الظاىرة
مع  CorelDrawحيث تمت معالجتيا ببرنامج ، وطبوغرافية، الدراسة تـ استخداـ خرائط ىيكمية

المأخوذة مف العمؿ الميداني أو  الفوتوغرافيةالصور وكذلؾ الصور الجوية و ، رسـ األشكاؿ البيانية
 .اإللكترونيةعبر المراجع المواقع 
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ػاضـطـقــدطـة

 إعداد الدراسة: صعوبات* 

 تمثمت باآلتي:، لقد واجيت الدراسة العديد مف الصعوبات

 قمة الدراسات التي تناولت موضوع األنفاؽ. -1

 إعطاء المعمومات الصحيحة.االستبياف أو في تعبئة  عدـ تعاوف بعض أصحاب األنفاؽ -2

تجتيد في إيجاد دراسة  باحثةذات منيجية عممية مماجعؿ ال عدـ توفر دراسات سابقة -3
 في الجغرافيا السياسية . جديداً  منيجية تناقش موضوعاً 

 الدراسات السابقة :

جابة عف اإل مف خالؿ نفاؽاقتصاد األ دراسةتناوؿ الباحث  :(1033) بو مدلمةدراسة سمير أ -1
ىمية ؟ وتأتي أـ كارثة اقتصادية واجتماعيةنفاؽ ضرورة وطنية أ: ىؿ اقتصاد األسؤاؿ رئيسي

ثر الحصار عمى ىيكؿ أ تبيفكما ، نفاؽايجابيات وسمبيات األ ط الضوء عمىالدراسة في تسمي
، حصاروتوصمت الدراسة إلى أف األنفاؽ حمت جزءًا مف مشكمة ال، االقتصاد الفمسطيني

وأوصت الدراسة بضرورة أف تقوـ الحكومة بغزة ، ولكنيا انعكست سمبًا عمى االقتصاد الوطني
 بدورىا في إيجاد حؿ لمشكمة األنفاؽ وكذلؾ الحصار مف خالؿ عالقاتيا مف الدوؿ العربية.

تطرؽ ـ تول ،واالجتماعي فقطركزت عمى الجانب االقتصادي  أبو مدلمة دراسة يالحظ أف
ولـ تأخذ  ،السياسي كما أنيا اقتصرت عمى احصائيات حوؿ الوفيات وأسبابيالمجانب 

 عمى أوضاع المواطنيف بقطاع غزة.  باحصائيات اقتصادية تبيف مدي التأثير الكبير لألنفاؽ

تناوؿ الباحث في دراستو سؤااًل رئيسيًا وىو: "ىؿ تعتبر : (2009) دراسة وليد أبو عمرة -2
التي دعت إلى تجارة األنفاؽ حيث بيف أف ىناؾ العديد مف األسباب ، األنفاؽ تجارة رابحة؟"

وسوء األوضاع السياسية واالقتصادية وتوصمت ، الحصار المشدد عمى قطاع غزة منيا
لكنيا ، الدراسة إلى أف تجارة األنفاؽ درت أموااًل طائمة عمى بعض الفئات مف المجتمع

، تفع جدًا خالؿ العمؿ بحفر األنفاؽحصدت أرواح آخريف مف خالؿ عدد الوفيات المر 
وأوصت الدراسة أف يتـ تفعيؿ دور الجامعة العربية في رفع الحصار والتبادؿ التجاري مع 

 قطاع غزة.
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ػاضـطـقــدطـة

نيا لـ تتابع التطورات أف دراسة أبو عمرة كانت فى فترة زمنية قصيرة حيث أيتبيف 
 كذلؾ لـ تتناوؿ ،المصرياالقتصادية والسياسية التي حدثت عمى الحانبيف الفمسطيني و 

 سياـ ذلؾ في رفع الحصار.ومدي ا نفاؽعمؿ باألكيفية ال

نفاؽ الحدودية بيف تتبع الكاتب التطور التاريخي لأل :(2022دراسة غازي الصوراني ) -3
 الصوراني إلىوقد شار  ،ـ2011عاـ  ـ حتي وصؿ إلى1949غزة وسيناء منذ قطاع 

وقد أوضح  ،لفرص عمؿ نفاؽ بأنو الحصار المشدد والفقر والحاجة الكبيرة أسباب ظيور األ
مف قبؿ  مثؿ انتشار ظاىرة النصب واألحتياؿ سواء كانت سمبية النتائج التي ترتب عمى ذلؾ

انتشار عادات اجتماعية سمبية كالحبوب  ضافة إلى، باإلنفاؽبعض التجار أو أصحاب األ
ؿ تيريب السالح لفصائؿ المقاومة والسرقة، أو ايجابية مث المخدرة والسجائر وجرائـ القتؿ

 .وانخفاض نسبة البطالة بقطاع غزة

يشار أف دراسة الصوراني بينت األسباب المباشرة لظيور األنفاؽ وكذلؾ النتائج المترتبة 
عمى الجانب السياسي المصري واالسرائيمي وىو األكثر تأثيرًا عمى القضية الفمسطينية في 

  والمستقبؿ. الحاضر
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ػػاضفصلػاألولاضفصلػاألول

 

 

 

 

 

 

 
 األول الفصل

لمناطق  المالمح الطبيعية البشرية
 األنفاق

 .: لمحة تاريخية عن األنفاق في العالمأوالً 
 .رفح نطقةالمالمح الطبيعية لم :ثانياً 
 .رفح نطقةالمالمح البشرية لم :ثالثاً 
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ػػاضفصلػاألولاضفصلػاألول

 تمييد
في كؿ مف فيتناـ  األنفاؽمثؿ  العالـ فيألنفاؽ عف ا ةتاريخي ىذا الفصؿ لمحة تناوؿ

المالمح  ركز الفصؿ عمىثـ ، والمكسيؾ ونيجيريا والبوسنة واليرسؾ مع دعـ ذلؾ بخريطة لمعالـ
والمناخ متضمنًا ذلؾ عناصره ، والجغرافي، رفح متمثمة في الموقع الفمكي لمحافظة الطبيعية

شعاع شمسي، حرارةالمختمفة مف   وكذلؾ دراسة التضاريس، وتبخر، ورطوبة، وأمطار، ورياح، وا 
الجانبيف  عمى تـ دراسة المالمح البشرية مف حيث سكاف رفح ومف جانب آخر، وتركيب جيولوجي

إلى جانب ، واألحياء، معالميا التنظيمية التي تضـ القرى باإلضافة إلى، الفمسطيني والمصري
 وكذلؾ، ومعبر رفح، والمنطقة الحدودية، المتوسط التي تحوي شاطئ  البحرمعالميا السياحية 
، وكذلؾ نشاطيا التعميمي، والتجاري، واالجتماعية متمثمة في النشاط الزراعي، أنشطتيا االقتصادية

واألشكاؿ البيانية؛ لموصوؿ إلى ، والصور الجوية، والجداوؿ، ذلؾ بالخرائط تزويدوقد تـ ، والصحي
 ة عف منطقة الدراسة والتي تسيـ في معرفة دور ىذه المالمح عمى ظاىرة األنفاؽ .فكرة عام
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 :بالعالم تاريخية عن األنفاق لمحة:  أوالً 

لتيريب البضائع والسمع  األرضالحدودية الممرات التي يتـ حفرىا تحت  باألنفاؽيقصد 
استغالليا مف قبؿ  إلى باإلضافةالسالح والمعدات القتالية لحاالت المواجية العسكرية  أولمسكاف 

 لألنفاؽ، مثؿ المخدرات وتجارة البشرضائع الممنوعة بالخارجيف عف القانوف في حاالت تيريب ال
 لميجمات واإلعداد التحضير مرحمة في أىمية ليا أف كما، كذلؾ وىجومية دفاعية وظيفة

 . اإلستراتيجية

 األنفاق في بعض دول العالم(: 3خريطة رقم )

 
 .1031الموسوعة الحرة المصدر: 

 أنفاق فيتنام : -2

 تكتيؾكبيرًا ىي  نجاحاً  وسجمت، الفيتنامية الثورة بيا اشتيرت التي، التكتيكات مف كاف
 األنفاؽ حرب وتمثؿ. األمريكييف ثـ، الفرنسييف لمقاومة مميزة عالمة أصبح الذي، األنفاؽ حرب
، واآلليات واألسمحة الجنود لمواجية سخرىا إذ الفيتنامية؛ والتضاريس الفيتنامي المقاتؿ بيف تجانساً 

 (2022، )موقع موسوعة الحرب الفيتنامية.الدخانية والقنابؿ الغازات مف واالعتصاـ

 أشير مف واحدة، وسايجوف فامكودونج نيَري بيف الواقعة، الحديدي المثمث أرض ُتَعد
، الثوار حفر حيث، الرئيسية قاعدتيا كوتشي والسيما، األنفاؽ حرب تكتيؾ فييا طبؽ التي، المناطؽ

 فياألمريكي حاوؿ طالما، ميالً  45 إلى طوليا وصؿ، عديدة وممرات أنفاقاً ، األولى المقاومة إّباف
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 استطاع، ذلؾ في فشموا لكنيـ وتجييزات؛ أسمحة مف مايممكوف أحدث مستخدميف، عمييا السيطرة
 وممرات أنفاؽ شبكة، العاصمة مف القريبة، كوتشي في يبنوا أف، 1961و 1960 عاَمي، الثوار

 ليست منطقة في، ميؿ مائَتي إلى أطواليا ووصمت، ميمة عسكرية قواعد أربع بيف تصؿ، وخنادؽ
 القيادة فشؿ بعد، عالمياً  كوتشي قاعدة اشتيرت وقد. بدائية حفر وسائؿ وباستخداـ، رخوة وال سيمة

 الربيع ىجوـ في ومقاتموىا كوتشي ثوار وشارؾ ،بيضاء منطقة إلى وتحويميا، تنظيفيا في األمريكية
 عشرات فدمروا، 1968 عاـ طواؿ، المجاورة والمطارات القواعد عمى أغاروا حينما، اإلستراتيجي
 األنفاؽ نظاـ ويعتمد، سايجوف تحرير حممة حتى تصعيدىـ في واستمروا ،اآلليات ومئات الطائرات

 قريةال تحت ليكوف واحدة؛ جماعة في منازؿ خمسة كؿ بيف يجمع عمويف ىناؾ نظاـ في فيتناـ بأ
ية؛ مقاتمة قرية عاديةال ، ىجوماً  أو دفاعاً ، لمقتاؿ تصمح، حمزونية وخنادؽع مواق عمى تحتوي ِسرِّ
 بعض في والتجييزات واإلمداد لمتمويف المخازف مف أنواع وعدة، والعالج والطبخ لمنـو كفاوأم

، السف وكبار، العاجزيف العموية القرى سكاف مف العشرات الستقباؿ إمكانيات ىناؾو ، المناطؽ
 والمصانع المعامؿ بعض أنشئ كذلؾ ،والقصؼ االشتباكات فترة خالؿ، والماشية، واألطفاؿ
 (2022، موقع الجزيرة نت).ألنفاؽا تمؾ داخؿ اآلليات وجمعت، والمطابع

 عمى لتكوف جديدة؛ مواصفات، نفاؽاأل بناء في روعيت، الثقيمة القنابؿ ثارآ لمواجيةو 
 ومراكز مناطؽ تحت بعضيا ويمتد، لمتيوية كافية منافذ وليا، األرض سطح تحت متراً  12 عمؽ
 األنفاؽ نظاـ يختمؼو  الجوي القصؼ فتتجنب المنطقة في والسايجونية األمريكية لمقيادة تابعة

 يصعب وبذلؾ أخرى؛ إلى منطقة ومف، اآلخر إلى واحد مف، ومخارجيا ومنافذىا وخرائطيا
 اإلخفاء عمميات في الفيتناميوف أبدع كذلؾ ،األخرى عمى السيطرة في أحدىا سقوط مف االستفادة
 قمة إلى إضافة، األمريكييفالتي واجيت  الصعوبات مفو  ،التيوية فوىات في اليؤثر بما والتمويو؛
 عمى والممرات الخنادؽت حيث بني، الحجـ صغيرة الفيتنامييف أجساـ أف، المجاؿ ىذا في، خبرتيـ
 تدريب إلى األمريكية القيادة فاضطرت، المناورة عف عاجزة األمريكية األجساـ وقفت بينما. قياسيا
 (2022، )جعارة.القتحاميا، وجسدياً  نفسياً  مييأة، "األنفاؽ جرذاف" وحدات عمييا أطمؽ، خاصة قوات
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 أنفاق المكسيك : -2

 عاـ منذ والمكسيؾ المتحدة الواليات بيف الحدود عبر نفقاً  150 مف أكثر اكتشاؼ تـ
 تحت معقد بشكؿ حفرا نفقاف أخيراً  وُأكتشؼ الخاـ النفط لتيريب كممرات معظميا استخدـ 1990
 المخدرات لتيريب مايبدو عمىا واستخدم، األمريكية المتحدة بالواليات المكسيؾ يربطاف، األرض

، لمتيوية ونظاـ داخمية إنارةفييما  ويتوفر، متر 200 مف أكثر لمسافة افالنفق ويمتد، البمديف بيف
 في حماـ حوض تحت مف األوؿ ويبدأ ،االنجاز طور في وكانا، النفقيف المكسيكي الجيش واكتشؼ
 لويسريو ساف مدينة في لمثمج مصنع مف الثاني النفؽ ويمتد، المكسيكية تيجوانا بمدينة مستودع
 النفقاف ويمر، األمريكية أريزونا بوالية لويس ساف مدينة في تخزيف غرفة إلى المكسيكية كولورادو
 بناء كمفة ويقدر، خشبية بألواح الداخؿ مف ُبطنا وقد، متراً 16 نحو وبعمؽ البمديف بيف الحدود تحت
 بعد، األخيرة السنوات في التيريب في األنفاؽ استخداـ وزاد دوالر مميوف 1.5 بػ منيما الواحد النفؽ
 عبر األرض فوؽ تمارس التي التيريب نشاطات مف الحد مف األمريكية السمطات تمكنت أف

 (2022، ) موقع مؤسسة اليمامة.المكسيؾ والواليات المتحدة  بيف الحدود

 أنفاق نيجيريا : -2

 مف جانب ونيجيريا ومالي مف جانب آخر  ميمة األنفاؽ عمى الحدود بيف نيجيريا وتشادإف 
وقع تيريب السالح مف متسيطر عمييا جماعة باكو حراـ التي تقاتؿ ضد الحكومة بنيجيريا ىو 

تبنت و ، مثؿ األساليب المتبعة في التيريب الدولي لمسالحمثميا ، آلخر داخؿ األراضي النيجيرية
وحفر األنفاؽ ويخفي أ، إخفاء السالح تحت مالبس المسافريف مثؿ يابوكو حراـ التجارة فيجماعة 

ويحدث ىذا عادة عند نقؿ األسمحة مف نقطة تجمع  ،و حراـ األسمحة الصغيرة والخفيفةبوك أفراد
ويمكف تغميؼ ىذه األسمحة أيضا في حقائب بالستيؾ وشحنيا  ،أو بمدة أو والية إلى أخرى، قروي
صادر جنود  قدف ،صحي لنقميا إلى مسافات بعيدةشاحنات الوقود الفارغة أو عربات الصرؼ الفي 

وكاف ىناؾ اشتباه في أف ىذه  والية كيبي شاحنة وقود أخفت في مستودع وقودىا ثالث بنادؽ آلية
كاف مصدرىا و  األسمحة ستأخذ طريقيا إلى مقاتمي بوكو حراـ ذوي األنشطة المعروفة في اإلقميـ

 (2022، لحرةاموقع الموسوعة ).الحدودية مع الشماؿ تشاد ومالي األنفاؽ
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ػػاضفصلػاألولاضفصلػاألول

 :البوسنة واليرسكأنفاق  -4

يحدىا  ،تقع فى جنوب أوروبا دى جميوريات يوغوسالفيا السابقةإح البوسنة واليرسؾ ىي
ليا منفذ مف جية الجنوب ، مف الشرؽ صربيا والجبؿ األسود، مف الشماؿ والغرب والجنوب كرواتيا

، تمثؿ البوسنة المناطؽ الوسطى والشرقية والغربيةو  ر األدرياتيكى )تحتمو كرواتيا(عمى البح الغربي
 فيومف الناحية السياسية فالبوسنة واليرسؾ كانتا ، أما ىرسؾ فيى اسـ منطقة حوض نير نيريتفا

ف كثر ، الوقت ظمتا دولة واحدةالسابؽ منطقتيف تفصؿ بينيما سمسمة جباؿ إيفاف ومنذ ذلؾ  وا 
 (2022)موقع الشروق،الكروات فى اليرسؾ. 

 تعرض فييا الشعب البوسني ،سنوات 4استمرت  كرواتياو صربيا بيف  احربكاف ىناؾ 
حيث قاـ الصرب بإغالؽ مطار سراييفو بقصؼ مركز مف مواقعيـ ، مذابح بشعة إلى المسمـ

حيف تكفؿ الجميد الكثيؼ بقطع  في، أغمب الطرؽ البرية قطعو ، الحاكمة لمجباؿ المحيطة لممطار
وكطريقة لممقاومة قاـ الجيش البوسني بحفر األنفاؽ ، مة األخرى التى ال يسيطروف عميياالطرؽ القمي

 الذيخمؼ جبؿ إيجماف  نفؽ سرى يمتد مفلتنفيذ عمميات عسكرية ضد الجيش الصربي ومنيا 
، كؿ مف جبؿ إيجماف ومدرج مطار سراييفو الواقع خمفوويجرى تحت ، يحيط بالعاصمة البوسنية

 (2022)القدس نت، .البوسنييسيطر عمييا الجيش  التيويصؿ إلى مشارؼ العاصمة البوسنية 

أو ممف حاولوا ، بحمايتو قامواأو ، قاموا بإنشائو فمممات الكثيروف  عسكريىذا النفؽ 
بنقؿ السالح  واماقفعبر ىذا النفؽ ، نةعمى البوسالحصار النفؽ خفؼ يذا ف، إفشاء سره لمصرب

كبار تنقؿ  تـكما ، غاثة واإلعاشة لممحاصريفوتمرير بعض مواد اإل، لممدافعيف عف سراييفو
لى العاصمة.   (2022)الجزيرة نت،المسئوليف مف وا 

مف  طبيعيه عف بعد أنو جزء بحيث يعتقد مف يرا، النفؽ يبدأ بمدخؿ مموه بشكؿ جيد
ثـ ، متر 2.5يرتفع سقؼ مدخؿ النفؽ إلى ما يقرب مف كيمومتر  2.5طوؿ يزيد عمى ب الجبؿ

تحت سطح  عموديبالنزوؿ بشكؿ شبو  ويبدأ، سفؿ الجبؿيصؿ ألينخفض إلى متريف قبؿ أف 
قترب سقؼ وي، وبعضيا عاديبانحناءات بعضيا حاد  يمتويوىو ، أفقيبشكؿ  ثـ يظير، األرض

يفصؿ بيف كؿ منيما مسافة  تـ تعميؽ مصابيح صغيرة لمغايةو ، ؽ عرضويضيالنفؽ مف أرضيتو و 
يتـ  والتياألرض  فيتثبتيا  التيالخشب وقطع القضباف الحديدية وتتواجد بأرضية النفؽ  متريف

 (2009، صحيفة اليوم السابع )موقع.وضع عربات عمييا لنقؿ السالح والمؤف
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ػػاضفصلػاألولاضفصلػاألول

 : غزةأنفاق  -5

كظاىرة تاريخية تراكمت واتسعت  الفمسطينية المصرية الحدود عمى األنفاؽ ظاىرة بدأت
مع اليجانة وسالح الحدود المصري في المرحمة الممتدة مف عاـ  عبر خبرة التجارب القاسية

 لى اليـو إ 1994تالىا منذ قياـ السمطة عاـ ثـ المرحمة التالية مف االحتالؿ وما  1949-1967
لى سيناء في تخطت حدود رفح إ في مساحة جغرافية نيةالعالقات االجتماعية السرية والعمعبر 
، بصورة عممت عمى ضماف نجاح عممية الح المشتركة مع قبائميا البدويةر العالقات والمصاطا

 (2022)الصوراني،.عف دوافعيا طواؿ العقود الماضية التيريب بغض النظر

غالقات اإل، تزايدت ـ2005السرائيمي مف قطاع غزة في سبتمبرومع خروج المحتؿ ا
 حماس بحكـ حركة وتفرد  ـ2006في حزيراف  نقساـ السياسيإلى اإل والحصار وصوالً  لممعابر

واني االسرائيمي بما في ذلؾ منع تجار القطاع مف استيراد دقطاع غزة ، ومف ثـ اشتداد الحصار الع
سمعة مف  20آالؼ السمع والبضائع والمواد الخاـ وحصر االستيراد فقط ضمف قائمة التتجاوز 

 (2008، جرغون).دويةغذائية واألالمواد ال

ـ 2012ـ وكذلؾ حرب 2008/2009 بعد الضغط االسرائيمي مف خالؿ الدخوؿ في حربو     
بكة شضحت أعادة حفر العديد منيا، فولكف تـ إ ،كبيرة مف األنفاؽتدمير نسبة  فييا والتي تـ

، ولضبط وجوياً  وبحرياً  لقطاع غزة المحاصر برياً  المصرية الفمسطينية منفذاً نفاؽ عمى الحدود األ
خاصة نشاء ىيئة فمسطيني فقد قامت الحكومة بغزة بإنفاؽ باعتبارىا ميمة لالقتصاد العمؿ األ

  (2022)وزارة الداخمية،.لتنظيـ عمؿ ىذه االنفاؽ تـ إلحاقيا بوزارة الداخمية

خواف المسمميف حصؿ انفراج جماعة اإلوضع السياسي بمصر وتولي أنو بعد تغير ال يشار إلى
حداث حتي عزؿ الرئيس مرسي مف منصبو في لت األاوتو  ،نفاؽ التجاريلنشاط األوتسييؿ 

ية وتشديد المراقبة نفاؽ الحدودلجيش المصري بيدـ عدد كبير مف األـ ،قاـ ا2013منتصؼ عاـ 
  .منية عمى طوؿ الشريط الحدوديوالمتابعة األ
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 صورة جوية لموقع محافظة رفح: (2)رقمصورة 

 
 م2009، المصدر: سمطة األراضي الفمسطينية

 قطاع عمى الحصار بتشديد المصري الجيش قاـ، مصر فيالتغير السياسي  إثر عمىف
 منطقة بإقامة المصري الجيش شرعوقد ، الحدود عمى األنفاؽ مف% 90 مف مايقرب فدمر غزة؛
 تيجير في مماتسبب، أمنية بمبررات كمذلؾ متر 500 بعرض غزة مع الحدود طوؿ عمى عازلة
، والبرازيؿ، وكندا، والبراىمة، الديف صالح مناطؽ في، لمحدود المتاخمة السكانية لمتجمعات كبير

 ومالحقة، غزة وقطاع مصر بيف البحرية المنطقة غمؽ باإلضافة إلى وغيرىا والصرصورية
 السواحؿ خفر قبؿ مف مكثؼ بشكؿ استيدافيـ عبر ،المنطقة في الفمسطينييف الصياديف
 (2020، ياسين).المصرية
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 المالمح الطبيعية لمحافظة رفح: -ثانياً 

 الموقع: -2

 السيؿ الساحمي الفمسطيني عمى الحدود الفمسطينية  تقع محافظة رفح في أقصى جنوب

يحدىا مف ، 36  29ودرجة العرض الشمالي  ، 52  30المصرية عمى درجة الطوؿ الشرقي  
 (57: 2985، أيوب)ومف الشرؽ خط اليدنة. ، الغرب ساحؿ البحر المتوسط

مدينة  وعف، كـ( 13وعف خانيونس )، كـ( مف جية الجنوب 38غزة ) مدينة كما تبتعد عف
، كـ( تغطي محافظة رفح 45 العريش المصرية ) مدينة وعف، كـ( 16الشيخ زويد في سيناء )

ورفح مقسمة إلى شطريف؛ يحمالف ، كـ( 5وعرض )، كـ( 8( بطوؿ )2كـ 40ومخيميا مساحة )
 موقع فمسطين)واآلخر في الجانب المصري مف الحدود.، االسـ نفسو أحدىما في الجانب الفمسطيني

 (2022، اليوم

 رفح محافظةل الجغرافيموقع ال: (2)رقم خريطة 

 

 .2022بمدية رفح المصدر:   

http://www.aloathan.com/vb/t38/
http://www.aloathan.com/vb/t38/
http://www.aloathan.com/vb/t38/
http://www.aloathan.com/vb/t38/
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 التضاريس: -2

حيث يبمغ ارتفاع ، متراً  (48نحو )وترتفع عف سطح البحر ب، تتميز مدينة رفح بانبساط أراضييا    
 (2خريطة رقم ).البحروتميؿ بشكؿ تدريجي باتجاه ، عف سطح البحر ( متراً 120)أعمى نقطة فييا 

 تضاريس محافظة رفح: (2) رقم خريطة

 
 .2022بمدية رفح المصدر: 

 وبناًء عمى بياف المقطع الطولي والعرضي لسطح األرض بالمحافظة نستنتج التالي:

( 73)يميؿ باتجاه الغرب مف شارع عمر بف الخطاب بارتفاع  : جزء منوالمقطع الطولي - أ
عند جميزة السبيؿ )بجوار  عف سطح البحر حتى يصؿ ألكثر المناطؽ انخفاضاً  متراً 

الشرؽ اآلخر يميؿ نحو  الجزءو ترًا عف سطح البحر م( 15)محطة المياه العادمة( بارتفاع 
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بارتفاع حوالي  صالح الديفحتى شارع  ( متراً 73)رتفاع امف شارع عمر بف الخطاب ب
 عف سطح البحر. تراً م (50)

 مقطع طولي لتضاريس محافظة رفح: (2)رقم شكل 

 
 .2022بمدية رفح المصدر: 

 تدريجياً  الشماؿ يميؿ باتجاه: يبدأ مف أقصي الجنوب مع منطقة الحدود و المقطع العرضي - ب
 حتى يصؿ ألقؿ ارتفاع مع الحدود اإلدارية بمحافظة خاف يونس . 

 مقطع عرضي لتضاريس محافظة رفح: (2)رقم شكل 

 
 .2022بمدية رفح  المصدر: 
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في  التي أعمي منطقة ىي أفإف تضاريس سطح رفح يختمؼ في االرتفاعات حيث  
باالتجاه نحو الغرب  ـ وتنخفض تدريجياً 120-90جنوب شرؽ رفح حيث يبمغ ارتفاعيا مف  أقصي

بعيف االعتبار بيذه  األخذفي  وىذا لعب دوراً  ،ـ30ساحؿ البحر مايقارب  ىوالشماؿ لتصؿ عم
نحو  األرضيةليا عالقة بانحدار الطبقات  أفحيث  األنفاؽية التضاريسية في عممية حفر الخاص

عاقةوذلؾ لتأثير ىذا االنحدار عمى تسرب المياه الجوفية باتجاه  ،مستوي البحر عممية  األنفاؽ وا 
 (2 خريطةر )انظالحفر أو استمرار نشاط جمب البضائع عبر الحدود.

 :التركيب الجيولوجي -2

دور في سيولة أو  التركيب الجيولوجي في منطقة حفر النفؽ ذات أىمية كبيرة، فمويعتبر 
في حفر األنفاؽ وذلؾ بسبب انييارىا بشكؿ كبير أما  صعوبة الحفر، فالتربة الرممية تشكؿ خطراً 

التربة الطينية أو المختمطة فإف الحفر بيا أفضؿ مف غيرىا ألنيا تشكؿ عامؿ أماف لعمر النفؽ 
أدوات ومعدات معينة بسبب  ىلعمؿ أثناء الحفر كونيا تحتاج إللمقابؿ ىناؾ صعوبة في اولكف با

حيث أف خط سير النفؽ ليس بالمستقيـ ولكنو متعرج  (2 شكلانظر )تماسؾ التربة الطينية الواضح 
أو لألعمى أو األسفؿ تبعا لنوعية التربة، وىنا البد مف بياف أف منطقة األنفاؽ  أو يساراً  سواء يميناً 

وذلؾ ألمريف طبيعة  معبر رفح شرقاً  ىإل تتركز بشكؿ كبير في المنطقة الواقعة مف تؿ زعرب غرباً 
 األنفاؽ ىي حيف تفتقر منطقة تؿ السمطاف إلالتربة والبعد عف كاميرات المراقبة لمجيش االحتالؿ، ف

 (2022االستبيان .)المتوسط كوف تربتيا رممية وكذلؾ قربيا مف البحر

 باألنفاقنوع التربة :  (2) رقمجدول 

 المجموع رممية مختمط كركار طين نوع التربة

 240 22 28 26 84 عدد األنفاق
 200 8.6 20 22.4 60 النسبة%

 2022المصدر : البحث الميداني، 
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 المناخ:-4

والمنطقة الصحراوية الجافة سواء صحراء ، انتقالية بيف المنطقة الساحمية الرطبة تشكؿ رفح منطقة 
 (82: 2997، مجمة الداخمية)أو صحراء سيناء في الجنوب الغربي منيا.، النقب في الجنوب الشرقي

وقصير مقارنة مع ، ومعتدؿ، المتوسط فإف فصؿ الشتاء ماطر البحروكبقية مناطؽ ساحؿ 
 (27: 2009، )معيد أريجوجاؼ.، ىو حارفصؿ الصيؼ الذي 

 الحرارة: - أ

( في فصؿ الصيؼ إلى ـ°25تراوح معدؿ درجة الحرارة اليومي في المنطقة ما بيف )ي
 (27: 2009، )معيد أريج ( في فصؿ الشتاء.ـ13°)

 .2009لعاممتوسط درجة الحرارة : (2) رقمشكل 

 
 .2009، المصدر: معيد أريج

خر مقارنة بمتوسط درجة الحرارة في رفح يختمؼ مف شير آلإف المعدؿ الشيري لدرجة 
عمي الشيور في درجة الحرارة حيث سجمت أف شير يوليو ىو أحيث ـ، 2009الحرارة لعاـ 

غسطس وسبتمبر وبشكؿ حاد في أفي  في االنخفاض تدريجياً  أدرجة مئوية ثـ تبد 28مايقارب 
 (2 )انظر شكلدرجة. 20حوالي كتوبر ونوفمبر وديسمبر ويبمغ موسط الحرارة أ
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 الرياح: - ب

وتكوف ىذه الرياح ، الرياح السائدة في مجمؿ قطاع غزة شمالية غربية في فصؿ الصيؼ
وسرعاف ما تخؼ ، ـ/ث خالؿ فترة بعد الظير (3.9متغيرة السرعة لتصؿ إلى سرعة مقدارىا )

ويختمؼ ، خالؿ النيارسرعة الرياح خالؿ الميؿ لتصؿ إلى ما ىو أقؿ مف النصؼ مف سرعتيا 
وتزيد سرعتيا ، وسرعتيا خالؿ فصؿ الشتاء إذ تتحوؿ إلى رياح جنوبية غربية، اتجاه الرياح السائدة

 ـ/ث غير متقمبة السرعة. (4.2لتصؿ إلى )

 2009لعام المعدل الشيري لسرعة الرياح في رفح :(4) رقم شكل

 
 .2009، المصدر: معيد أريج 

الرياح يتذبذب باستمرار حيث تكوف سريعة في شير يناير ف المعدؿ الشيري لسرعة إ
ثـ  ،ـ/ث 2.5دني سرعة في يونيو في االنخفاض حتي تصؿ أل أتزداد سرعتيا بشير فبراير ثـ تبدو 

ثير أوت كتوبر فتقؿ ثـ ترتفع وىكذاأحتي شير  المنواؿ يذاترتفع بشكؿ حاد في شير يوليو وتسير ب
   (4 شكل )انظر.نفاؽ بالرماؿ التي تحمميا الرياحاألمكانية طمر بعض إ ىتي عمأذلؾ ي

 الرطوبة النسبية: - ت
%( 85الؿ النيار إلى )%( خ65الرطوبة النسبية خالؿ فصؿ أياـ الصيؼ مف ) تتذبذب

 .%( ليالً 80) ىإل ا%( نيارً 60بذب في الشتاء ما بيف )كما أنيا تتذ خالؿ الميؿ
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 2009لعام  النسبية في رفحالمعدل الشيري لمرطوبة  :(5)رقم شكل 

 

 .2009، المصدر: معيد أريج

% وتستمر 67قؿ ما تكوف في شير يناير أيري لمرطوبة النسبية لمدينة رفح ف المعدؿ الشإ
جئ حتي تصؿ في بريؿ وترتفع بشكؿ مفاأفبراير ثـ ترتفع في شيري مارس و  بيذا المعدؿ في شير
حتي نياية السنة ولكف بشير ديسمبر ترتفع لتصؿ  % وتنخفض تدريجياً 76 إلىشير يوليو لتصؿ 

 (5 )انظر شكل.68%
 اإلشعاع: - ث

في حيف أنو ال ، في فصؿ الصيؼ معدؿ اإلشعاع الشمسي الساقط عمى رفح كبيراً  يعد
وىذا المعدؿ العالي مف اإلشعاع الشمسي يساىـ بشكؿ ، يصؿ إلى ثمث الكمية في فصؿ الشتاء

في إنتاج المحاصيؿ الزراعية ذات المردود االقتصادي  يسيـمما، والنباتات، في قطاع الزراعة كبير
فضاًل ، التي ال غنى ليـ عنيا، لسد حاجات السكاف االستيالكية الغذائية تأميف الذي يعد بمثابة

 .عف توفير الخامات األولية لبعض الصناعات الغذائية
 :األمطار - ج

ح، وىو أقؿ مف المعدؿ السنوي ( ممـ في مدينة رف200األمطار ) المعدؿ السنوي ليطوؿ
رة وتيطؿ معظـ األمطار في الفت( ممـ، 450ؿ إلى )والذي يص، األمطار في قطاع غزة وؿطلي

 بينما باقي الفترة ىي فترة جفاؼ.كتوبر حتى نياية شير مايو، أالواقعة بيف منتصؼ 

 (64.81)ر التي ىطمت عمى قطاع غزة حواليكانت كمية األمطا ـ2010-2009وخالؿ الموسـ 
 (2022وزارة الزراعة، )مميوف متر مكعب.



23 

 

ػ
 

   

ػػاضفصلػاألولاضفصلػاألول

 .2009عدل الشيري ليطول األمطار في رفح لعام الم :(6)رقم شكل 

 
 2009، المصدر: معيد أريج    

ممـ  105 إلىعمي ما يكوف بشير يناير لتصؿ أفي رفح  األمطاردؿ الشيري ليطوؿ إف مع
ممـ وتنعدـ في شيور  10بريؿ أمعدؿ ىطوؿ بشير  ألدنيوتنخفض في الشيور التالية لتصؿ 

وىنا البد  ،ممـ 100ممـ وديسمبر  70ممـ ونوفمبر  35 أكتوبرفي االرتفاع بشير  وتبدأالصيؼ 
حيث ىدـ بعضيا نتيجة لغمرىا  األنفاؽحفر  ىفي التأثير عم لألمطارالدور الكبير  ىإل اإلشارةمف 

 (6)انظر شكل .ـ2013مثمما حدث في فترة المنخفض الجوي في ديسمبر مف عاـ  األمطاربمياه 

 (2022، موقع األىالي)

 -:الفمسطينية والمصريةرفح  لمنطقةالمالمح البشرية  :ثالثاً 

 المراكز العمرانية : -2

مدينة رفح وقريتي شوكة الصوفي والبيوؾ  إلىتنقسـ المراكز العمرانية في محافظة رفح 
 :وىي أحياءو خرب ومخيمات  عدة إلىوتنقسـ المدينة  ،لالجئيف تومخيما

 

 :مخيم رفح  - أ

وتشرؼ وكالة الغوث لتشغيؿ  ويبنا، الجنوبيو ، والشمالي، الشابورة تقسيمات مثؿتضـ 
، الصحةو ، كالتعميـ ؛الخدماتتقدـ ليا العديد مف حيث ، المناطؽ الفمسطينييف عمى ىذهالالجئيف 
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 وتقدم عمى ما كامالً  وتعتمد اعتماداً ، والبطالة، الفقرالبناء العشوائي و  المناطؽويغمب عمى ىذه 
)الجياز المركزي .لألسر األكثر فقراً  ساسيةلمواد التموينية األونروا مف مساعدات خدماتية وبعض ااأل

 (2009، لإلحصاء

 اإلداري لمحافظة رفحالتقسيم  :(4)رقم خريطة 

 
 .2022بمدية رفح ، المصدر: 
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 األحياء: -ب

، حي الجنينو، الجوازاتحي ، عريبة حي، الزعاربةحي ، الشعوتحي ، النور تشمؿ حي
 (2022، بمدية رفح )حي كندا.، حي األمؿ، البرازيؿ حي

 رفح مثؿ : ةوىناؾ العديد مف المناطؽ بمحافظ

وسميت بيذا االسـ بسبب  جنوب شرؽ محافظة رفح أقصيتقع في ، قرية بدوية :شوكة الصوفي -
 .قةربط الباشا حماد الصوفي فرسو بالقرب مف شوكة في تمؾ المنط

 وسميت نسبة لعائمة البيوؾ.، يقع في أقصى الشماؿ الشرقي لمدينة رفح :البيوؾ -

 نسبة لعائمة مصبح التي تقطف القرية. وسميت أيضاً ، تقع بالقرب مف البيوؾ :مصبح -

 لزراعة العدس فييا بكثرة أثناء موسـ زراعة العدس. سميت :خربة العدس -

 .وشوكة الصوفي، ما بيف منطقة حي التنور : يقعمشروع عامر -

 ح.ة رفنتقع في شماؿ مدي :قرية النصر -

 في الشماؿ الغربي لمدينة رفح. تقععريبة:  -

 بمدية رفح(، م2020)التقرير السنوي لعام وتقع عمى شاطئ محافظة رفح.: العزبة -

محافظة رفح ويتضح مالصقة مخيمات  ألحياء( التوزيع الجغرافي 5يالحظ مف خريطة )و 
 الالجئيف لمخط الحدودي الفاصؿ مع سيناء .

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
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 رفح محافظةأحياء  :(5)رقم خريطة 

 

 .2022المصدر:بمدية رفح ،
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 :السكان -2

 تطور عدد السكان: -أ

لخانيونس مدينة ىأصوليـ إل يعود معظـ سكاف رفح في ، صحراء النقب بدو ى، وا 
النكبة في عاـ  رفح بعدإلى وصحراء سيناء ثـ أضيؼ إلييـ الالجئوف الفمسطينيوف الذيف قدموا 

تابعة  خاصة التي كانت، ومدف فمسطيف المحتمة، وترجع أصوليـ إلى مختمؼ قرىـ، 1948
 (2020، لإلعالمموقع المركز الفمسطيني ).لقضاء غزة

 م2022-2007عامبين بقطاع غزة عدد السكان  تطور :(2) رقم جدول

 مجموع سكان محافظة رفح المجموع الكمي السنة

2007 1,416,543 173,372 

2008 1,468,955 179,787 

2009 1,521,837 186,259 

2010 1,575,102 192,778 

2011 1,630,230 199,525 

2012 1,685,658 206,309 

2013 1,741,285 213,117 

 م2022، المصدر : بمدية رفح  

 أ% وبد3880ـ بمغ معدلو  2013-2007بيف عامي  بقطاع غزة تطور عدد السكاف إف
 أفحيث  الظروؼ االجتماعية واالقتصادية إلى% وىذا يعود 3830وصؿ  حتى ينخفض تدريجياً 

انتقموا لمعيش في الجانب المصر وبالتحديد  أوخارج فمسطيف  إلىىناؾ العديد مف السكاف ىاجروا 
لموضع االقتصادي الذي يعيشو القطاع نتيجة لمحصار المفروض عمى  في رفح المصرية نظراً 

 (2 جدول )انظر.فوجدوا أف األنفاؽ تمبي احتياجاتيـ األساسية مف السمع البضائعالسكاف، 

http://www.aloathan.com/vb/t38/
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ألؼ  554بمغ عدد سكاف سيناء  2012ف في شير يناير وعمى الجانب اآلخر مف الحدود فإ    
جنوب نسمة في محافظة  159.000، شماؿ سيناءنسمة في محافظة  395.000نحو ، نسمة
في حاؿ احتساب جنوب وشماؿ سيناء مع سكاف الجزء السيناوي مف مناطؽ محافظة ، سيناء

سكاف سيناء يبمغ في سيناء يتضح أف عدد  بورسعيدومحافظة  اإلسماعيميةومحافظة  السويس
 (2022، موقع الكرامة برس)نسمة.1.400.000حوالي 

ف  ( أبرزىا قبيمة بدو سيناء% مف أىؿ سيناء ىـ مف البدو مف عدة قبائؿ بدوية )98وا 
زمة والحويطات وقبائؿ ( وقبيمة السوراكة والتياىا والعزاوالنقبة األكبر في سيناء )القبيم الترابيف

وقسـ  واليمفالحجاز ونجد  الجزيرة العربيةوتعود جذور أىالي سيناء إلى فمسطيف و  أخرى كثيرة،
ومالمحيـ الشكمية مصرية  مصرييف بدو كانوا يسكنوف في سيناء منذ القدـ ىآخر تعود جذورىـ إل

تمطوا سيناء خالؿ القرف الماضي اخ ىائالت مف الجيزة والشرقية جاءوا إليوجد أيضًا عفرعونية، و 
مف العرايشية وىـ مف نسؿ الجنود األلباف القادميف  بالقبائؿ وأصبحوا بدو وىناؾ مجموعة صغيرة 

 (2004، )العدل.هذوذ عليمع 

 الكثافة السكانية : - ب

في مخيمات الالجئيف حيث ت الكثافة ألخرى فقد بمغإف كثافة أحياء رفح تختمؼ مف منطقة      
منطقة /الدونـ مع عدـ وجود سكاف بنسمة 84812نسمة أي يبمغ كثافتيا  75707 ىوصمت إل

وبالتالي ساعد  ،الحدود مع مصر ىقرب المناطؽ بمحافظة رفح إلأالمحررات وتعتبر المخيمات 
تالصؽ البيوت في ازدياد نشاط حفر األنفاؽ فمف المعروؼ أف المستوي المعيشي لالجئيف متدني 

أيدي عاممة  تتوفر المخيماو بشكؿ كبير وىذا ساىـ في قياميـ في البداية بحفر األنفاؽ مف بيوتيـ 
  (2جدول )انظر .جر منخفض لقمة فرص العمؿ المتوفرة بالمخيماتأب
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 م2020عام  رفحعدد سكان محافظة  :(2)رقم  جدول

 الكثافة م2020عام  التعداد المساحة بالدونم اسم الحي
 0.99 2799 2835 المواصي

 15.00 30819 2055 تؿ السمطاف
 6.07 14576 2400 رفح الغربية
 900 مخيمات رفح

75707 84.12 
 1250 الشابورة
 13.79 23447 1700 اإلداري

 4.03 9466 2350 خربة العدس
 4.51 13983 3100 حي السالـ
 7.45 13038 1700 حي الجنينة
 1.79 3672 2050 الحشاش
 3.44 5327 1550 الزىور
 1.56 3435 2200 مصبح
 2.13 2875 1350 تبة زارع

 0.90 1797 2000 حي البيوؾ
 - - 3010 المحررات
 6.9 198984 30.500 المجموع

 .2022بمدية رفح  المصدر:  
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 م2022عام  رفح محافظةب يالتطور العمران :(2) جوية صورة               

 
 م2022، المصدر: سمطة األراضي الفمسطينية في قطاع غزة                  
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 كثافة سكان رفح في الدونم الواحد :(6خريطة رقم )

 
 .2022المصدر:بمدية رفح ، 

يتضح مف كثافة سكاف مدينة رفح أف مخيمات الالجئيف أعمي كثافة بشكؿ عاـ وىذا لعب  
لؾ في لتجارة أو الحراسة وذلؾ ألىمية ذفي قياـ نشاط العمؿ األنفاؽ سواء بعممية الحفر أو ا دوراً 

 ( 6 خريطةانظر ).معيشة وتحسيف الجانب االقتصاديرفع مستوي ال

 

 

 
 



32 

 

ػ
 

   

ػػاضفصلػاألولاضفصلػاألول

 : معالم محافظة رفح -2

 شاطئ البحر المتوسط : -أ

ويوجد عميو مرافؽ ، كـ 4ويبمغ طولو حوالي ، يقع الشاطئ أقصى غرب محافظة رفح
سياحي  وىي منطقة جذب، وحمامات، واستراحة، وعيادة، ومرسى لمصياديف، عامة كاألبراج

صيفية، وىناؾ دور لمشاطئ في عممية نقؿ البضائع حيث تمكف بعض التجار أو الصياديف مف 
اؿ بضائع ومواد غذائية أو أسمحة لممقاومة الفمسطينية، وقد قامت السمطات المصرية باعتقاؿ إدخ

 مضايقة األنفاؽ لتعويض جمب البضائع واالبتعاد عف ىإلعدد مف التجار فاتجو الفمسطينييف 
 (2022، موقع الزمان).الجيش المصري

 الحدود مع مصر : -ب

ـ 1982ىذه الحدود عاـ  ، وعينتمصر العربية محافظة رفح ليا حدود دولية مع جميورية
  شطريف مدينة رفح ىقسمت ىذه الحدود مدينة رفح إل وقد، بعد إتماـ انسحاب إسرائيؿ مف سيناء

 (282: 2997، شوقي.)ومدينة رفح المصرية، الفمسطينية

ومنذ ذلؾ الحيف وىناؾ بعض حاالت التيريب لمبضائع ولكف بشكؿ بسيط وازداد ىذا  
 .النشاط مع تشديد الحصار عمى قطاع غزة حتى أصبح لو تأثير في االقتصاد الوطني 

 :معبر رفح البري  -ج

وىو ، وشوكة الصوفي، يقع في المنطقة الجنوبية آخر الطريؽ الفاصؿ ما بيف مدينة رفح
يربط فمسطيف بالعالـ  الذيويعتبر منفذ قطاع غزة عمى جميورية مصر العربية ، معبر دولي
 (72: 2997، حسين).ف مف الجانبيف الفمسطيني والمصريوىو مخصص لممسافري، الخارجي

التفاقية المعابر  يستخدـ وفقاً  و، فمسطينية بالتنسيؽ مع مصر عمى معبر رفح السيطرة إف 
 .، لعبور الفمسطينييف2005/ 15/11الموقعة بيف "إسرائيؿ" والسمطة الفمسطينية في 

 لـ تمنح "إسرائيؿ" حؽ إغالؽ، و ـ2005عاـ  المعابر تفاقيةوقد كاف معبر رفح خاضعًا ال
ما كانت وعادة ، فتح المعابر باستخداـ نص يمـز الطرفيف بعدـتتحايؿ  كانتالمعابر بمفردىا فيي 
لنص اتفاؽ المعابر  يجوز لمفمسطينييف وفقاً ، و إنسانية صعبة مما خمؽ أوضاعاً  تمنعيـ بذرائع أمنية
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يكبد  مما، ترفض لكف "إسرائيؿ" دائماً ، استخداـ المعبر في تصدير البضائع الفمسطينية 2005
 (4: 2022، اصرف).خسائر تزيد عف مميوف دوالر يومياً  االقتصاد الفمسطيني

 وسيناء مقطع من المنطقة الحدودية بين رفح :(2) ة جويةصور 

 
 م2009، المصدر: سمطة األراضي الفمسطينية

إف المنطقة الحدودية بيف رفح وسيناء تختمط فييا استخدامات األرض مابيف حضرية 
وىذا لو تأثير كبير في سيولة حفر األنفاؽ بحث تشكؿ ليا غطاء جيد مف   وزراعية ومناطؽ خالية

 ( 2الصورة الجوية انظر ).و إغالقيا مف الجانب المصريقوات حرس الحدود لمنع ىدميا أ
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 :واالجتماعي، االقتصادي النشاط -4

 وىي:، عدةرفح رغـ بساطتو حيث يقـو اقتصادىا عمى قطاعات  يتنوع النشاط االقتصادي في

 :القطاع التجاري -أ

 وبذلؾ اتجو سكانيا نحو، الحدودي الجغرافييزدىر النشاط التجاري في رفح نتيجة موقعيا 
العامميف في  وساىـ في ذلؾ رؤوس األمواؿ المتدفقة ليا مف أبنائيا، وفمسطيفالتجارة بيف مصر 

وقد اتضح ذلؾ ، وخانيونس، ويقاـ في رفح سوؽ شعبي كؿ يوـ سبت يؤمو الناس مف غزة، الخارج
عمى التجار وأصحاب  وفيراً  يدة تدر ربحاً مف خالؿ تسويؽ البضائع الميربة مف مصر وبأسعار ج

 (2022، وزارة االقتصاد.)ؽ خاصة بتوفير أيدي عاممة رخيصةاألنفا

 :القطاع الزراعي -ب

فالزراعة ، لطبيعة تكويف تربتيا الخصبة رفح منذ زمف بالزراعة نظراً  اشتيرت محافظة
أي  دونماً  7500 ساحة المزروعة في رفح حواليوتقدر الم، المصدر الغذائي لممحافظة

جؿ أمف  دو الور  وبزراعة، وتشتير بزراعة الزيتوف، المحافظة %مف مجموع أراضي30بنسبة
؛ وتعتمد رفح عمى المياه الجوفية، والحمضيات، والخضروات، إضافة إلى التوت البري، تصديرال

زراعة حيث قاـ أصحاب األراضي بحفر اآلبار مما ساىـ في إنجاح ؛ والشرب، وحيد لمريكمصدر 
وبذلؾ أصبحت مواصي رفح ، البحر قريبة عمى شاطئ أراضٍ تـ استصالح  كما، الحمضيات

 (2022، وزارة الزراعة).والخضروات، وأشجار الموز، مضياتمزروعة بالح

 :التعميمي القطاع -ج

ووكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ ، تشرؼ كؿ مف وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية
في حيف تفتقر المحافظة إلى وجود ، الفمسطينييف) األنروا( عمى التعميـ في محافظة رفحالالجئيف 

خدمات تعميمية مخصصة  وتقدـ، أو تابعة لمقطاع األىمي، وتعميمية خاصة، مؤسسات تربوية
ووفقًا لمصادر مديرية التربية والتعميـ الفمسطينية في ، لألطفاؿ ذوي الحاالت االجتماعية الخاصة

( مدرسة لممرحمة 13منيا )، ( مدرسة30بمغ عدد المدارس الحكومية في المحافظة )، ة رفحمحافظ
في حيف وصؿ عدد  ،( مدارس لممرحمة االبتدائية4و)، ( مدرسة لممرحمة اإلعدادية13و) الثانوية

كما بمغ عدد العامميف في قطاع التربية والتعميـ . ( تالميذ18410)التالميذ في كافة المراحؿ 
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في حيف بمغ عدد ، مف خارج رفح اً موظف (70)بينيـ ، ( عامالً 748)كومي في محافظة رفح الح
، وتقتصر عمى المرحمتيف االبتدائية، ( مدرسة30)المدارس التي تتبع األنروا في المحافظة 

، وموظفة، موظؼ (700)ويعمؿ في مدارس وكالة الغوث في المحافظة حوالي ، واإلعدادية
 (2022، مديرية التربية والتعميم برفح).المعمماتو ، المعمميفغالبيتيـ مف 

 القطاع الصحي: -د

الخدمات الصحية التي يتمقاىا السكاف في المحافظة متدنية نسبيًا إذا ما قورنت  تعد
اإلسرائيمي االحتالؿ ويعود ذلؾ إلى دور سمطات ، وخانيونس، بمحافظات أخرى كمحافظتي غزة

والتي خمفت بنية خدمات أساسية رديئة في األراضي الفمسطينية ، الماضيةطيمة سنوات االحتالؿ 
ويوجد في محافظة رفح مستشفى ، والقرى النائية بشكؿ خاص، وفي المدف، المحتمة بشكؿ عاـ

قسـ و ، يحتوي عمى غرفتيف لمعمميات الجراحيةالذي  وىو مستشفى أبو يوسؼ النجار، عاـ
موظفًا مف  (125)ويعمؿ فيو ، مختبر التحاليؿ الطبيةو ، ألطفاؿقسـ او ، قسـ الجراحةو ، االستقباؿ
 (2013، موقع مصرنا)والخدمات.، وموظفي اإلدارة، والميف الطبية المختمفة، والممرضيف، األطباء

ـ خدمات عالجية التي يمكف أف تساىـ في تقدي، كما تفتقر المستشفى لوجود وحدة لمعناية الفائقة
، منيا تابعة لألنروا (3)، سبع عيادات خاصة بالرعاية الصحية األولية ويوجدلمحاالت الطارئة. 

خاصة ، الخدمات الصحية عمى مستشفيات وزارة الصحة في القطاع تمد سكاف المحافظة فيويع
وقد تبيف تدني ، ومستشفى الشفاء في غزة، والمستشفى األوروبي في خاف يونس، مستشفيات ناصر

خاصة أف  بة التعامؿ مع حاالت اإلصابة مف العمؿ باألنفاؽالخدمات الطبية مف خالؿ صعو 
 (2022، وزارة الصحة).أو انييار النفؽ أو تماس كيربائيختناؽ بالغاز بعض اإلصابات خطيرة كاإل
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 الخالصة
 تناوؿ ىذا الفصؿ  ثالث محاور أساسية وىي :

األنفاؽ في كؿ مف فيتناـ والمكسيؾ لمحة تاريخية عف األنفاؽ في العالـ مثؿ المحور األوؿ : 
 ونيجيريا والبوسنة واليرسؾ وفمسطيف .

ركز عمى المالمح الطبيعية لمنطقة رفح متمثمة في الموقع الفمكي، والجغرافي، المحور الثاني :  
شعاع شمسي، ورياح، وأمطار، ورطوبة،  والمناخ متضمنًا ذلؾ عناصره المختمفة مف حرارة، وا 

 سة التضاريس والتركيب الجيولوجي وعالقة ذلؾ بحفر األنفاؽ.وتبخر، وكذلؾ درا

الجانبيف الفمسطيني والمصري،  ىالمح البشرية مف حيث سكاف رفح عمدراسة المالمحور الثالث : 
ومعالميا التنظيمية والسياحية، وكذلؾ أنشطتيا االقتصادية، واالجتماعية متمثمة في النشاط 

 والصحي.الزراعي، والتجاري، التعميمي، 
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 الفصل الثاني
واقع قطاع غزة وأثره عمى حفر 

 األنفاق
 أواًل: الواقع السياسي.

 ثانيًا: الواقع اإلقتصادي.

 ثالثًا: الواقع اإلجتماعي.
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 تمييد

لفمسطينية سببًا أساسيًا في األراضي ا "اإلسرائيمية"والممارسات ، شكمت السياسات
واالجتماعية الفمسطينية منذ االحتالؿ العسكري لمضفة ، الختالالت الييكمية في البنية االقتصاديةل

، والقسرية بيف الطرفيف، وفي إطار العالقة غير المتكافئة، ـ1967قطاع غزة في عاـ و ، الغربية
إلى جعؿ المناطؽ المحتمة مصدرًا لأليدي العاممة الرخيصة المستخدمة في  "إسرائيؿ"فقد عمدت 

في حيف فرضت قيودًا عديدة عمى ، وسوقًا استيالكيًا لمنتجاتيا، سابقا سوؽ العمؿ اإلسرائيمي
واستنزفت الموارد المالية ، وخاصة الصناعي منو، مختمؼ أوجو النشاط االقتصادي الفمسطيني

وقد أدت ، ومنشآت األعماؿ، ية عمى األفرادفرضيا لسياسة ضريبية تعسف لمفمسطينييف مف خالؿ
 وبالتالي قدرتو عمى، ىذه الممارسات الممنيجة إلى إضعاؼ فرص االقتصاد الفمسطيني في النمو

مف قدرة ىذا االقتصاد عمى  األمر الذي حدّ ، العمالة الفمسطينية التي كانت تتزايد باستمرار استيعاب
تمبية لالحتياجات األنفاؽ  حفر تـ ذلؾلو  والخدمات، ات السوؽ المحمي مف السمعتمبية احتياج

عمى قطاع  مطبقاً  " حصاراً إسرائيؿ" فرضوالسبب المباشر لذلؾ ىو ، لسكاف قطاع غزة األساسية
النمط التبعي اإلجباري لسد فجوة الطمب في كذلؾ ومنذ فترة طويمة وجود ، غزة  لعدد مف السنوات

حرماف بالتالي ، "إسرائيؿ"وأصبحت العالقات التجارية لمفمسطينييف محصورة مع ، الفمسطينيؽ السو 
، ستفادة مف فرص التصدير التي كاف مف الممكف أف تتاح ليـ مع الدوؿ العربيةاإلالبضائع والسمع 

، لدوؿات اإلنتاج األخرى مف ىذه اومستمزم، واآلالت، ومف فرص استيراد المواد الخاـ، واإلسالمية
حيث ، ؽ الفجوة في الموارد الطبيعية المتاحة لالستغالؿ مف قبؿ الفمسطينييفيىذا إضافة إلى تعم

والمياه لعممية نيب متواصمة مف قبؿ السمطات ، تعرضت مختمؼ ىذه الموارد مثؿ األرض
 (2022، موقع االقتصادية الفمسطينية)."اإلسرائيمية"

دي االحتالؿ في التأثير سمبًا عمى األداء االقتصاالفجوات الموروثة عف وقد استمرت ىذه 
فبالرغـ مف  ،1994وفؽ اتفاؽ أوسمو في عاـ ، بعد تأسيس السمطة الفمسطينية الفمسطيني
عادة تأىيؿ مرافؽ ، ةمؤسسات االقتصاديبعض الالتي حققتيا السمطة في مجاؿ بناء  اإلنجازات وا 

صدار التشريعات الناظمة ، البنية التحتية وتنشيط ، وغزة، لحياة المواطنيف في الضفة الغربيةوا 
ألنيا تمت في ظؿ  إال أف تكمفة تمؾ اإلنجازات كانت مرتفعة نسبياً ، واالستثمارية، الحركة التجارية

 (2022، موقع بيادر السياسي ).و سياساتو التعسفية، استمرار قيود االحتالؿ
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 :السياسي الواقع -أوالً 

نفاؽ بيف العديد مف األسباب التي أدت وبدافع كبير إلى حفر األ ىنا إلىالبد مف اإلشارة 
سياسي وبرنامج ، في ظؿ غياب رؤيةفسباب السياسية بياف األيمكننا ىنا و قطاع غزة وسيناء 

وعند كؿ مرحمة مف مراحؿ والضفة الغربية،  متكامؿ يرتقي بالحالة السياسية الذي يعيشيا قطاع غزة
برز ت تكان ـ2012 – 1994واالقتصادي الفمسطيني خالؿ الفترة ، تطور المشيد السياسي

في  وآفاقو المستقبمية، والدولية حوؿ واقع االقتصاد الفمسطيني، تساؤالت عدة في األوساط المحمية
 (22: 2022، )أصرف.توفرةاإلمكانيات المو  والفرص، ظؿ المعيقات القائمة

المرحمة لكونيا تمس االقتصاد الذي ىو أحد وتكتسب ىذه التساؤالت أىمية خاصة في ىذه 
فيمكف ليذا االقتصاد أف يشكؿ رافعة ، والصراع مع االحتالؿ اإلسرائيمي، أىـ ساحات المواجية

ونضالية ، فمع تزايد احتماالت حدوث مواجية سياسية ،أو يكوف عبئًا عمييما، والتحرير، لمصمود
مع بعض الدوؿ الغربية المتحالفة معيا بسبب  وربما، "إسرائيؿ"مفتوحة عمى كؿ االتجاىات مع 

عندما حازت  مؤخراً  كما بدا واضحاً ، توجو الفرقاء الفمسطينييف نحو إنجاز المصالحة الوطنية
تقفز إلى السطح ، حدةوغير عضو في الجمعية العامة لألمـ المت، فمسطيف عمى دولة بصفة مراقب

 اقتصادية تتمحور حوؿ: مجددًا مخاوؼ

أو تداعيات مالية قد تنجـ عف ىذه ، قدرة السمطة الفمسطينية عمى تحمؿ أي تبعاتمدى  -2
 المواجية.

و أي ضغوط لتقديـ تنازالت والتماسؾ في وج، قدرة االقتصاد الوطني برمتو عمى الصمود -2
فأي  ،واالقتصادي، ف السياسينية تشير بوضوح إلى تالـز المشيديوالتجربة الفمسطي، سياسية
ف يفرض تغييرًا مماثاًل عمى المسار أال بد و ، تراتيجي عمى المسار السياسياستغيير 

 (4: 2022، )العجمي.االقتصادي

وعمى مدار عمر السمطة تحكَّـ في اتجاىات أداء االقتصاد الفمسطيني خمسة عوامؿ 
 (2: 2009، واالجتماعي، )المراقب االقتصاديىي:، أساسية

 الموقعة مع إسرائيؿ.اتفاقات المرحمة االنتقالية  -1

 بخالؼ معظـ نصوص االتفاقات. واقعاً  وفرضو أمراً ، ة االحتالؿ اإلسرائيمير طيس -2
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 دات الدولية.طبيعة المساع -4

 السياسات التي اتبعتيا الحكومات المتعاقبة في إدارة االقتصاد الوطني. -5

نقساـ والمتمثؿ في اإل، ـ2007الذي عاشو الشعب الفمسطيني منذ عاـ  الحدث العرضي -6
 وغزة.، والمؤسسي بيف الضفة، السياسي

ماسبؽ يمكننا الحديث عف الحصار المفروض عمى قطاع غزة كسبب مباشر  ىباإلضافة إل
 حصاراً  "إسرائيؿ"فرضت  ـ2007منتصؼ شير يونيو مف العاـ  فيف، في قياـ نشاط تجارة األنفاؽ

 والسفر إغالقاً ، قؿترفح أماـ حركة النقامت بموجبو بإغالؽ معبر ، عمى قطاع غزة ومشدداً ، شامالً 
والسمع الغذائية ، ومنعت دخوؿ معظـ البضائع، كما قامت بإغالؽ جميع المعابر التجارية .شامالً 

في ىذا  "إسرائيؿ"واستمرت ، وكذلؾ منعت تحرؾ الفمسطينييف عبر المعابر الحدودية، حتى األدوية
، وصحية، واقتصادية، في كوارث إنسانيةوقد تسبب الحصار ، الحصار لكف بدرجات متفاوتة

فمسطيني  نصؼمميوف و  " جريمة بحؽإسرائيؿ"وبذلؾ ارتكبت ، وبيئية لـ يسبؽ ليا مثيؿ، واجتماعية
، والعالج، ومست حاجاتيـ مف الدواء، بسط حقوقيـ اإلنسانيةأفي قطاع غزة حيف حرمتيـ مف 

 وحقوؽ اإلنساف. الدوليةكؿ االتفاقيات  ولـ تحتـر، والعمؿ، والحركة، والغذاء

البداية  والبديؿ الوحيد المتاح لجمب االحتياجات األساسية في، وأصبحت األنفاؽ الخيار
قطاع غزة مف  ومع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات، لقطاع غزة مف الخارج

الحدود تنتشر عمى طوؿ ، نفؽ (1400)مختمؼ البضائع ترد عبر األنفاؽ التي يزيد عددىا عف 
في فترات  األنفاؽ المميار دوالر سنوياً  دات قطاع غزة عبرر وا وتجاوزت، الفمسطينية المصرية

 (2008، )المجنة الشعبية لمواجية الحصار.الحصار الشديدة

والمواد ، إلدخاؿ البضائع وقانونياً ، شرعياً  أنو رغـ ذلؾ لـ تصبح األنفاؽ بديالً  وتبيف
، والقوانيف التجارية، عشوائية ألنيا ال تخضع لالتفاقيات فاؽف تجارة األنإحيث ، األساسية

وال يوجد عمييا ، والمواطنيف، واالحتياؿ عمى التجار، لمعديد مف حاالت النصب الضوابط مما أدىو 
مف أثرىا السمبي  محذراً ، مف مختمؼ أنواع البضائع وال تمبي كافة احتياجات قطاع غزة، رقابة كافية

 (22: 2009، واالجتماعي، )المراقب االقتصادي.والمصري عمى االقتصاديف الفمسطيني

تشكؿ ، "اسرائيؿ"والمعابر التي مع ، معابر تتحكـ في حركة التجارة والتنقؿ بيف غزة و العالـال إف
لمسيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى اقتصاد غزة الذي ال يممؾ أي موارد طبيعية تتيح لو االستغناء  رمزاً 

في مرور البضائع لخدمة  وتتحكـ إسرائيؿ مطمقاً ، تجاه نحو حفر األنفاؽوبالتالي اإل، عف االستيراد
ار الفمسطينييف أىدافيا واقتصادىا دوف أي مراعاة لمجانب الفمسطيني فال تتوانى عف تكبيد التج

خسائر مادية فادحة بعدـ السماح لمبضائع الفمسطينية بالخروج مف غزة أو احتجاز البضائع 
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سرائيؿ تستورد حوالي ، المستوردة مف الخارج في المواني اإلسرائيمية % مف الصادرات 94وا 
وتشكؿ ، ئيؿ% مف الواردات الفمسطينية مف المواد الخاـ تأتي مف إسرا90وأف حوالي ، الفمسطينية

 (2022، )وزارة االقتصادعصب الصناعة الفمسطينية.

 لموقع الجغرافي لمعابر قطاع غزةا :(7)رقم  خريطة

 
 2022بمدية رفح :المصدر  
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تحيط بغزة لسيطرة إسرائيؿ والمعبر الوحيد الخارج عف سيطرة االحتالؿ ىو المعابر التي  تخضعو 
 :والمعابر الفمسطينية ىي، معبر رفح

 معبر بيت حانون:  -2

يستخدـ كاف و ، يقع شمالي مدينة غزة وتسيطر عميو قوات االحتالؿ اإلسرائيمية سيطرة كاممة   
متوسط عدد  حيث كاف يبمغ، يف في المشاريع اإلسرائيميةبشكؿ أساسي لحركة العماؿ الفمسطيني

عامؿ باإلضافة إلى حركة لمتبادؿ التجاري بيف مناطؽ  30000حوالي  العماؿ الداخميف منو يومياً 
سرائيؿ والخارج ىذا ، ويتغير الحاؿ بصورة سمبية وفؽ الظروؼ السياسية، السمطة الفمسطينية وا 

لعبور الحاالت المرضية الفمسطينية المطموب عالجيا في إسرائيؿ أو الضفة  مخصصاآلف المعبر 
 (2022، )وزارة االقتصاد.منو الدبموماسيوف والصحافة والبعثات األجنبيةالغربية أو األردف ويمر 

كؿ فمسطيني مف معبر بيت حانوف حتى ولو كاف  مرور إعاقةتتعمد سمطات االحتالؿ      
وذلؾ بأف يفرض عميو السير عمى األقداـ مسافة تزيد عف الكيمومتر حتى يتمكف مف ، مريضاً 

ويبقى الفمسطينيوف ساعات طويمة حتى يسمح ليـ ، مف المعبرالوصوؿ إلى الجانب اإلسرائيمي 
لتعقد اإلجراءات  ونظراً ، لمعالج "إسرائيؿ"دخوليـ  لذلؾ توفي كثير مف مرضى غزة قبؿ، بالمرور

 و تأثر، يمروف منو يومياً  ثالثيف شخصاً  عشريف إلى اإلسرائيمية في معبر بيت حانوف فإف معدؿ
، طينية التي كانت فيوحيث دمر االحتالؿ نقطة الشرطة الفمس، سيطرة حماس عمى غزةب المعبر

ولوحظ ، وأصبح الصميب األحمر يقوـ بيذا الدور، مع الفمسطينييف توقؼ التنسيؽ لحيفومنذ ذلؾ ا
 إغالقاً  %88أي مانسبتو يومًا ( 159) ـ2006عدد أياـ االغالؽ في النصؼ الثاني مف عاـ  أف
 (2022نسان:)مركز الميزان لحقوق اإل .اً كمي

 معبر الشجاعية: - 2 

وىو معبر حساس يمر ، والسيطرة عميو إسرائيمية كاممة، يقع في حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة   
وىو عبارة عف مكاف ، ويقع تحت إشراؼ شركة إسرائيمية يناط بيا توريد الوقود لغزة، منو الوقود لغزة

ودأبت ، داخؿ غزة ىالوقود القادـ مف إسرائيؿ لينقؿ إلتتصؿ بو مف الجانبيف أنابيب كبيرة يفرغ فييا 
مما جعؿ العامميف في محطة توليد ، سمطات االحتالؿ عمى إغالؽ ىذا المعبر يوميف كؿ أسبوع
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يمـز محطة غزة و ، تخزيف كميات صغيرة لتغطية يومي توقؼ التزويد بالوقوديقوموف بالكيرباء بغزة 
 وتحتاج غزة يومياً ، ال توفرىا إسرائيؿ مطمقاً  مكعباً  متراً  (490كؿ خمسة أياـ حوالي)

( 17وتتولى مصر تزويدىا بػ)، ميجاوات (120و تمدىا إسرائيؿ بػ)، ميجاوات (230لحوالي) 
في   وعميو فإف غزة تعاني عجزاً ، ( ميجاوات42في غزة حوالي) وتنتج محطة التوليد، ميجاوات

وقد تعرض المعبر بعد سيطرة ، % مف الكمية المطموبة23الطاقة الكيربائية التي تحتاجيا حوالي 
 (2022، )وزارة االقتصاد.فيو مغمؽ تماماً  أما حالياً  حماس عمى غزة لإلغالؽ مراراً 

 ار:طمعبر المن - 2

مغمؽ وقد كاف يمر مف خاللو إسرائيؿ سيطرة كاممة وىو  ويقع شرؽ مدينة غزة وتسيطر عمي   
سرائيؿالسمع التجارية بيف غزة  فيو مف أكثر  ومع ذلؾ أسس بعد نشوء السمطة الفمسطينية وقد، وا 

لمتفتيش خاصة  كما أنو أكثرىا خضوعاً ، 2007طواؿ سنة  يوماً  150فمـ يفتح إال  المعابر إغالقاً 
لكؿ ما يمر بيذا المعبر فيفتشو طرؼ  وتشترط إسرائيؿ تفتيشا مزدوجاً ، تفتيش البضائع الفمسطينية

مما ، فكؿ حمولة تفرغ وتعبأ مرتيف، قـو شركة إسرائيمية متخصصة بتفتيشوفمسطيني ثـ ت
 عف إضاعة الكثير مف الوقت والجيد. أي بضاعة إلمكانية التمؼ فضالً  يعرض

أصبحت إجراءات التفتيش في المعبر ، 2007بعد سيطرة حماس عمى غزة في يونيو/حزيراف      
 مة مف إسرائيؿ والمحممة بالبضائع معدومة خاصةوأصبحت حركة الشاحنات القاد أكثر تعقيداً 

وبعض المواد الكيميائية بزعـ ، الدقيؽ والقمح ومنتجات األلباف والفواكو ومواد البناء وألعاب األطفاؿ
أما البضائع الفمسطينية خاصة التوت األرضي والورود فقد ، استخداميا في صناعة المتفجرات

الييئة العامة لمشؤوف المدنية بالسمطة الفمسطينية وكانت ، توقؼ خروجيا مف ىذا المعبر تماماً 
الجانببف الفمسطيني  تطبيؽ االتفاقات التي تمت بيف بميمةتقـو المعابر  ىوالمختصة باألشراؼ عم

لضماف دخوؿ وخروج البضائع  واإلسرائيمي وتطبيقيا عمى المعبر التنسيؽ مع الجانب اإلسرائيمي
ومناقشتيا وحميا ميدانيًا ورفع المشاكؿ العالقة لحميا مع  يوميةوحصر المشاكؿ ال  بشكؿ سيؿ

لمسمطة  الجانب اإلسرائيمي والعمؿ عمى رفع المستوى اإلداري تسييؿ دخوؿ المعونات القادمة
 (2022، )وزارة االقتصاد (2 ممحقانظر ).حسب اتفاقيات المعابر الفمسطينية مف الجيات المختمفة



44 

 

ػ
 

   

ػػاضفصلػاضثاظياضفصلػاضثاظي

 البناء ولوازممعدات  :(2) رقم صورة

 

 م2022المصدر : البحث الميداني 

 معبر صوفا: -4 

مواد  لمرورمخصص ىو ، وتسيطر عميو قوات االحتالؿ سيطرة كاممة، يقع شرؽ مدينة رفح    
ويكثر إغالؽ ، فال تعبر منو أي مواد نحو إسرائيؿ، البناء التي تعبر باتجاه غزة فقط

جراءات التفتيش فيو معقدة، اإلسرائيمي المرابط بووخضوعو لمزاج األمف  معبرال فاألمف ، جداً  وا 
يستمر ساعات  اإلسرائيمي يتعمد إفراغ الشاحنات القادمة مف إسرائيؿ في ساحة كبيرة وتفتش تفتيشاً 

وفي حالة  ،فقط يوماً  65لـ يفتح المعبر منذ سيطرة حماس عمى غزة إال ، طويمة قبؿ إخالء سبيميا
 .فقط ألونروال ـ إدخاؿ المواد األساسية والمساعدات مف المؤسسات األجنبيةيت معبرالغمؽ 

 معبر كرم أبو سالم: -5 

والسيطرة عميو إسرائيمية بتنسيؽ مصري ، يقع عمى نقطة الحدود المصرية الفمسطينية اإلسرائيمية    
ويتـ ، لعبور المساعدات لغزة خدـ أحياناً ويست، ومخصص لمحركة التجارية بيف القطاع وبيف إسرائيؿ

فقط وال يصدر منو أي نوع مف البضائع مف  السرائيميالبضائع مف الجانب ا استيرادمف خاللو 
 مكتب االرتباط لمتنسيؽ معو حوؿ ىيتوجو التجار والشركات الفمسطينية إل، الفمسطيني الجانب
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 يتـ التنسيؽ مع الجانبكما ، الموعد وآلية الحجز واألوراؽ المطموبة لضماف دخوؿ البضائع
واإلسعافات والمعدات والسيارات ، اإلسرائيمي حوؿ إدخاؿ المعونات والتبرعات اإلنسانية والطبية

، ومساعدات مف الدوؿ الغربية والعربية الخاصة بالسمطة الفمسطينية والتي تأتي عمى شكؿ ىبات
 (2022)وزارة االقتصاد:.رربشكؿ متك سيطرة حماس عمى غزة لإلغالؽوقد تعرض المعبر بعد 

 معبر رفح: -6

السيطرة عميو فمسطينية بالتنسيؽ مع وكانت ، يقع جنوب غزة عمى الحدود المصرية الفمسطينية    
التفاقية المعابر الموقعة بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية في  وفقاً  ومراقبة االتحاد األوروبيمصر 
عمى السمطة الفمسطينية إبالغيا بأسماء كؿ مف يريد  تشترط إسرائيؿ حيث كانت، 2005/ 15/11

واتفاقية عاـ ، ساعة لتقرر ما إذا كانت ستسمح لو بالعبور أـ ال (48استخداـ معبر رفح قبؿ )
ـ لـ تمنح إسرائيؿ حؽ إغالؽ المعابر بمفردىا فيي تتحايؿ لذلؾ باستخداـ نص يمـز 2005

مما  وعادة تمنعيـ بذرائع أمنية، االتحاد األوروبي مراقبيفتح المعابر إال بحضور  الطرفيف بعدـ
استخداـ  ـ2005لفمسطينييف وفقا لنص اتفاؽ المعابر ا وكاف بإمكاف، خمؽ أوضاعا إنسانية صعبة

كبد االقتصاد  مما، ترفض دائماً  كانت إسرائيؿ لكف، ةالمعبر في تصدير البضائع الفمسطيني
فيو بإدارة مشتركة بيف مصر وحكومة  أما حالياً ، الر يومياً خسائر تزيد عف مميوف دو  الفمسطيني

ومف الواضح أف العالقة بيف مصر وقطاع غزة بات ، المواطنيف الفمسطينييفلعبور  ـغزة ويستخد
واستمرت ، ألسباب أمنيةتـ رفضيـ مف المرور بالمعبر  المواطنيففكثير مف  إنسانياً أكثر منو  أمنياً 

 (2022، )وزارة التخطيط.رفح البري مما حدا بالسكاف لقياميـ بنشاط حفر األنفاؽفترات اإلغالؽ لمعبر 

 األنفاقوسببت في القيام بحفر  تواجو المعابركانت التي  مشاكلال: 

وتأخير إجراءات المرور والدخوؿ إلى غزة مما يعرض المنتجات  قمة ساعات العمؿ في المعبر -1
 الفمسطينية لمتمؼ.

وبأسماء ، المتمثمة في ضرورة تزويدىـ باستمرار بأسماء التجار اإلسرائيمية المعقدةاإلجراءات  -2 
أصحاب المنتجات الفمسطينية الزراعية وضرورة أرفاؽ ذلؾ بشيادة منشأ فمسطينية ووجوب وضع 

 ممصقات خاصة عمى البضائع.
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يواجييا المزارعوف وأصحاب  يترتب عمييا مف صعوبات ومشاكؿ وما  والتفتيشات غالقاتاإل -3
 (2022، )وزارة االقتصادآليات النقؿ التجارية التي تنقؿ المنتجات الفمسطينية تحت حجج وذرائع باطمة.

 معدات لمتمديدات الكيربائية :(2)رقم  صورة

 

 2022المصدر: البحث الميداني 

أراضي  إلىيتـ إدخاؿ األدوية البيطرية  حيث دوية البيطرية والمبيدات الحشريةمشكمة األ -4
السمطة بطريقة غير قانونية وتستخدـ أو تستبدؿ في غير مجاؿ استخداميا الصحيح خصوصًا 
اليرمونات التي تستخدـ في اإلخصاب لدى الحيوانات والمبيدات الحشرية غير صالحة لالستخداـ 

 (2022، )وزارة الزراعةيخ الصالحية عمييا.وتعرض األسواؽ المحمية بعد تغيير تار ، ومنتيية الصالحية

خاصة بضائع  أو معاييرتدخؿ بدوف قيود أو ضوابط  ما غالباً  التي مشكمة البضائع المستوردة  -5
د مواد مسرطنة فييا تسبب األلعاب والمدائف البالستيكية الواردة مف الصيف والتي ثبتت عمميًا وجو 

 (4ممحق ال)انظر .السرطاف

عمى المعبر وفي مناطؽ بعيدة عف  الفمسطينية بالبضائع اإلسرائيميةمشكمة استبداؿ المنتجات  -6
المعبر كأف يضاؼ مالحؽ أخرى لمشاحنات المحممة بالبضائع اإلسرائيمية وتحويميا إلى غزة 

 مما يضر المنتج الزراعي الفمسطيني.، باعتبارىا بضاعة فمسطينية قادمة مف الضفة
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 أعالف الحيوانات :(2)رقم  صورة

 

 2022المصدر : البحث الميداني 

حيث دور األجيزة المعنية مغيب  بعة الميدانية والرقابة واإلشراؼعدـ وجود القوة التنفيذية لممتا -7
 بشكؿ أو بآخر.

بالسيطرة عمى األمواؿ والنقؿ والتجارة  ية لمتحكـ في االقتصاد الفمسطينيمحاوالت إسرائيم  -8
 (2022، )وزارة االقتصادالفمسطيني وربطو باالقتصاد اإلسرائيمي. لضرب االقتصاد

لوضع االجتماعي والثقافي والصحي والتربوي الفمسطيني مف جراء عدـ اتأثر  ىإضافة إل    
ة التي تتمثؿ في التنقؿ لصعوبة تعقيد اإلجراءات اإلسرائيمي، التواصؿ واالتصاؿ بيف الضفة وغزة

اليوية الفمسطينية والشخصيات اليامة والمسئوليف وصعوبة استالـ لى غزة لحممة ا  فقط مف و 
وتنقؿ الممنوعيف أمنيًا واء بإصدارىا أو تجديدىا البطاقات والحصوؿ عمى بطاقة الممر اآلمف س

فيما يتعمؽ بتنقؿ وتنقؿ مف يحمموف تصاريح زيارة مف الخارج إلى غزة والتنسيؽ مع المكاتب الموائية 
المشدد وارتفاع ( والحصار )الفحص األمنيى غزة والعالقة مع األجيزة الفمسطينية لا  المواطنيف مف و 

 (2022، )وزارة االقتصاد.النقؿ والشحفارتفاع تكاليؼ و  تكاليؼ المحروقات
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 الطبية والغذائية تالمستحضرا (:4رقم )صورة 

 

 م2022البحث الميداني المصدر:

ضد الفمسطينييف عبر منع دخوؿ متطمبات  سياساتر في تطبيؽ المعاب تستخدـ إسرائيؿ      
غزة مثؿ الدقيؽ و مشتقات البتروؿ والغاز وبعد فترات اإلغالؽ الطويمة  الحياة األساسية لسكاف

لممعابر تعاني أسواؽ غزة مف نقص حاد في مختمؼ المواد والبضائع ويصؿ األمر لحد المأساة 
 (2022، )وزارة االقتصاد.عندما يمس النقص باألدوية و حميب األطفاؿ
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 المواد الغذائية األساسية :(5)رقم صورة 

 

 2022المصدر : البحث الميداني 

الذي يحكـ التجارة الفمسطينية مع إسرائيؿ والعالـ  1994 تضمف اتفاؽ باريس االقتصادي    
االنتقالي بيف تفاؽ أحد مالحؽ اتفاؽ القاىرة ويعتبر ىذا اإل، الخارجي الغالؼ الجمركي لغزة

سرائيؿ تقع ضمف غالؼ جمركي واحد ستثناء إب، الجانبيف وينص عمى أف األراضي الفمسطينية وا 
قوائـ سمعية يسمح لمسمطة الفمسطينية باستيرادىا مف مصر واألردف وغيرىا مف الدوؿ العربية خارج 

ظر فييا كؿ ستة إطار التعريفة الجمركية والمواصفات اإلسرائيمية وفي حصص محدودة يعاد الن
وأدي  (2 الممحقانظر )وترفض إسرائيؿ إعادة النظر فييا.، أشير وفقًا الحتياجات السوؽ الفمسطينية

ارتفعت معدالت  خسائر فادحة في االقتصاد الفمسطيني كما ىإغالؽ المعابر لفترات طويمة إل
% نتيجة لإلغالؽ 73 ىإل 2006في  البطالة والفقر فارتفعت نسبة مف يعيشوف تحت خط الفقر

 (2022، )وزارة االقتصاد.اإلغالؽ % في فترات55 ىوزادت معدالت البطالة إل
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 فترات إغالق المعابر الحدودية :(4) رقن  جدول

 الوعبر

25/6/2006 - 31/12/2006 1/1/2007 - 31/7/2007 

 

 النسبت الوئويت أيبم اإلغالق النسبت الوئويت أيبم اإلغالق

 %78 165 %88 159 بيج دبنوى

 %16 35 %24 44 الشجبعيت

 %29 62 %30 54 الونطبر

 %53 113 %41 75 صوفب

 %80 170 %70 127 كرم أبوسبلن

 %70 148 %88 159 رفخ

   .2022زارة االقتصاد المصدر: و 

مف جانب آخر فإف التحوالت السياسية في مصر كاف ليا الدور الكبير في ظيور نشاط 
تمر لمعبر بشكؿ جمي فمنذ عيد مبارؾ عاني قطاع غزة مف التضييؽ واإلغالؽ المستجارة األنفاؽ 

بعد  وازداد األمر سوءاً  2006شد بعد فوز حركة حماس في انتخابات أرفح واستمر ذلؾ وبشكؿ 
ذلؾ  ىباإلضافة إل، اقتصادياً  االنقساـ السياسي بيف قطاع غزة والضفة الغربية مما أعقبو انقساماً 

عقب ذلؾ عدـ استقرار في أ، يناير وتـ فييا إسقاط حكـ مبارؾ 25حدثت ثورة  2011ففي عاـ 
أجريت انتخابات  2012وفي عاـ ، ثر عمى جيود المصالحة الفمسطينية برعاية مصريةأمصر مما 

برلمانية ورئاسية بمصر مما كاف مف نتائجو فوز جماعة اإلخواف المسمميف وتقمد محمد مرسي 
القيادة المصرية الجديدة  أفبرفع الحصار كوف  ية فاستبشر قطاع غزة خيراً منصب رئيس الجميور 

ذات عالقة طيبة بحركة حماس ولوحظ ذلؾ بكؿ وضوح مف خالؿ التسييالت سواء عمى معبر 
رفح أو بالنشاط التجاري عبر األنفاؽ بؿ وازداد التبادؿ التجاري لمبضائع والسمع وكذلؾ حركة 

تغير حدث  ـ2013ففي منتصؼ عاـ  لكف لـ يدـ ىذا الحاؿ طويالً ، المسافريف مف الجانبيف
عمى القوي الحاكمة بمصر بقيادة اإلخواف وتـ عزؿ الرئيس محمد مرسي وتوالت  سياسي أثر

وكذلؾ ساءت العالقة بقطاع غزة وقد كاف  ،أسوء عمى الصعيد المصري ىاألحداث مف سيئ إل
لجيش منذ اليوـ األوؿ مف خالؿ قياـ ا السيسي واضحاً بمصر بقيادة عبد الفتاح  التغير السياسي 

غالؽ معبر رفح لفترات طويمة فال تكاد المصري بيدـ عدد كبير مف األ نفاؽ بالمنطقة الحدودية وا 
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تقارف أياـ اإلغالؽ بأياـ السماح بالمرور لممسافريف مف الطمبة والمرضي ورجاؿ األعماؿ مما 
، اإلخبارية موقع سوار).في قطاع غزةقتصادي واالجتماعي عمى الجانب السياسي اال انعكس سمباً 

2022) 

 :االقتصادي الواقع -ثانياً 

والحواالت ، منع وصوؿ األمواؿبفرض حصار اقتصادي عمى قطاع غزة ي "إسرائيؿ"قامت 
ولقد ساىـ ، والمواد الغذائية لسكاف القطاع، منع مف وصوؿ السمعو ، المالية مف البنوؾ المختمفة

 لجوءإلى دة % في فترات الحصار الشدي40والتي تجاوزت ، في قطاع غزة معدالت البطالةارتفاع 
ولكنيـ ، خطر الموت رغـ أنيـ يعمموف بأنيـ سيواجيوف، العديد مف الفمسطينييف لمعمؿ في األنفاؽ

ىذا ، عامؿ مف عماؿ األنفاؽ (200)وتوفي مايزيد عف ، لسد احتياجاتيـجدوا فرصة لمعمؿ و 
حسب الييئة العامة المستقمة  المخاطرة في عمؿ األنفاؽ ى العديد مف الجرحى نتيجةإضافة إل
 (2022، اإلنسان.) موقع الميزان لحقوق اإلنسافلحقوؽ 

ودخوؿ كافة أنواع البضائع إلى ، المعابر التجارية ف إغالؽ األنفاؽ المفاجئ دوف فتحإ
خاصة في قطاع اإلنشاءات ، اقتصادية فادحةالكامؿ سيتسبب بخسائر  ورفع الحصار، قطاع غزة
الجانب  ومستمزماتيا عبر األنفاؽ نتيجة منع، عمى دخوؿ مواد البناء كمياً  اعتماداً  الذي يعتمد

نفاؽ البناء الواردة عبر األ وأدى انخفاض أسعار مواد، دخوليا عبر المعابر الرسمية "اإلسرائيمي"
ليساىـ في انتشار حركة تشييد واسعة لمعمارات  المعابرلتصؿ إلى األسعار الرسمية الواردة مف 

والممولة مف المؤسسات المتضامنة مع قطاع ، الممولة محمياً  ولتنفيذ بعض المشاريع، السكنية
 (26: 2009، أبو عمرة).غزة

ألنفاؽ عمى الشريط الحدودي لحفر اى المجوء إلوقد تعددت األسباب االقتصادية التي أدت 
 :ومنيا ، مع مصر

غالؽ معبر رفح المنفذ الوحيد إلى العالـ منذ فرض الحصار، إغالؽ حدود قطاع غزة -1 مما ، وا 
وانخفاض ، ارتفاع نسبة البطالةمما ساىـ في  دخاؿ مواد تموينية أساسية بشكؿ محدودأدي إل
 .المعيشة ىمستو 
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اد الغذائية والتجريؼ لألراضي الزراعية مما قمؿ مف كمية المو ، استمرار عمميات القصؼ -2
 األساسية بقطاع غزة. 

 والضفة الغربية.، والبضائع التي تربط القطاع بفمسطيف المحتمة، إعاقة مرور السمع -3

 ومنعيـ مف ممارسة أعماليـ.، مالحقة الصياديف في البحر -4

 ،والصيانة، والتعمير، وبذلؾ توقؼ قطاع البناء، مواد البناء بالكامؿو ، قطع إمدادات الوقود -5
 ( 2022، )موقع االقتصادية الفمسطينية.والمؤسسات الدولية بالكامؿ، والمشاريع التابعة لوكالة الغوث

مصانع قطاع غزة مما و ، وأصحاب الحرؼ، ومنع استيراد المواد األولية الالزمة لممزارعيف، نفاد -6
فالس معظـ القائميف عمى ىذه األعماؿ، واإلنتاج، إلى توقفيا عف العمؿ أدى  .وا 

 محالت السمع الغذائية :(6)رقم  صورة

 

 2022المصدر : البحث الميداني 
 

، برز خصائصوأوشكمت ، وقد ساىمت ىذه العوامؿ في تحديد مسار االقتصاد الفمسطيني
 :اآلتيوالتي يمكف تمخيصيا عمى النحو ، ومالمحو

 :غير مستدامو ، وغير تنموي، نمو متذبذب  -2

وممارساتو إلى إضعاؼ العالقة بيف إنتاجية ، ـ2006عاـ  حتى أدت سياسات االحتالؿ
ضعاؼ التنوع الصناعي، واالستيالؾ اإلنتاجو ، األجورو  العمؿ ف سجؿ االقتصاد أفبعد ، وا 
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بعد  تدىورت المؤشرات االقتصادية بشكؿ كبير جداً ، ـ1999عاـ  نسبة نمو في يلفمسطيني أعما
ـ 2002-2001العاميف   وخالؿ، ـ2000اندالع انتفاضة األقصى في الربع األخير مف العاـ 

 يوصمت إلى أعم، ونتج عنو زيادة مفرطة في نسبة البطالة، انخفض الناتج المحمي بشكؿ كبير
واستمرت عند ىذه المستويات حتى مطمع العاـ ، %35-25والتي تراوحت مابيف ، مستوياتيا
 (27: 2009، لبنك الدولي)اـ. 2005

ثـ ، ـ2007-2006وبدأ الناتج المحمي اإلجمالي يحقؽ نسب نمو متأرجحة مابيف األعواـ 
 18340.4 المحمى نصيب الفرد مف الناتج  وبمغ، %5.9بمغ  ـ2008حقؽ معدؿ نمو في سنة 

وقد كاد يكوف أكبر لوال االنخفاض الحاد في الناتج المحمي المتحقؽ في الربع الرابع مف ، دوالر
مف قصؼ وتدمير  واألضرار المصاحبة لو، ثر العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةعمى أالعاـ نفسو 

كؿ لعدد كبير مف األنفاؽ التي تزود القطاع بأىـ احتياجاتو مف السمع والمواد التموينية ولكف بش
قميؿ مقارنة بما كاف بالسابؽ وبعد فترة لوحظ تحسف ىذا الوضع نتيجة إلعادة تأىيؿ األنفاؽ 

 (2: 2008، )صحيفة التحرير الصينية.ىوتطويرىا لمقياـ بعممية تجارة األنفاؽ مرة أخر 

بنسبة و ، ـ2011-2010-2009وتواصؿ النمو في الناتج المحمي اإلجمالي في األعواـ 
حيث وصؿ  ًا في نصيب الفرد مف الناتج اإلجماليممموس اً تحسن ومحققاً ، %7-%6مفتراوحت 

بسبب تراجع المساعدات  ـ2012لى التباطؤ عاـ إوعاد ىذا النمو  دوالر 1600لى حوالي إ
، سود المشيد السياسي المحميتي ة عدـ اليقيف التوبسبب حال، وبالتالي اإلنفاؽ الحكومي، الدولية

وليس ، مف قطاع غزة ـ2010-2009ا النمو أتى في ذكره أف معظـ ىذ جديرمف الو  ،واإلقميمي
وتسارع وتيرة حركة التجارة عبر ، النسبي لمحصار عمى القطاع ؼمف الضفة الغربية بسبب التخفي

مما زاد مف وتيرة تنفيذ مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة مف قبؿ المؤسسات ، األنفاؽ
ومع ىذا بقي نصيب الفرد مف  اإلنشاءاتو ، العقاريحّفز حركة قطاع التطوير و ، والمحمية، الدولية

ي لكف بقى ىذا النمو المتحقؽ فو ، لضفة% مف مستواه في ا40الناتج المحمي في غزة أقؿ بحوالي 
ومستويات معيشة ، والفقر، بدوف تأثير جوىري عمى معدالت البطالة ـ2012-2009سنوات

ـ منو عمى مينفاؽ الحكومي المعتمد في جزء اإل بقي محركو الرئيسو ، المواطنيف الفمسطينييف
وبالتالي ىناؾ قناعة متزايدة بأف ىذا النمو ، ليس النشاط االستثماري الخاصو ، المساعدات الدولية
 (2: 2008، )الصوراني. وغير تنموي، ىو غير مستداـ
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 :والفقر(، استمرار التحدي المزدوج )البطالة -2

، بالتقمب الشديد ـ2012-1995البطالة في األراضي الفمسطينية لمفترة اتسمت معدالت 
قميمياً ، واالقتصادية السائدة محمياً ، وذلؾ تبعًا لألوضاع السياسية ، وتعتبر سياسة اإلغالؽ، وا 

، والبطالة، والمؤثر في معدالت التشغيؿ، والحصار اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية العامؿ الحاسـ
 (22: 2022، )أبو مدلمة.والحصار، ي أوقات اإلغالؽحيث يتراجع ف

إال أف  ـ2012-2009نسبيًا في السنوات وبالرغـ مف معدالت النمو االقتصادي المرتفعة 
ورغـ أف االتجاه العاـ لمؤشرات الفقر ىو في ، (2022، )الجزيرة نت %80بقطاع غزة معدؿ البطالة 

، نسب الفقر في جميع المناطؽ ال تزاؿ مرتفعة إال أف، ـ2011-2004حالة تناقص خالؿ الفترة 
%( 21.9وأدناىا )، ـ2007%( في عاـ 31.2وكاف أعمى معدؿ لمفقر في األراضي الفمسطينية )

 (22: 2022، العجمي). ـ2011في عاـ 

 :العجز المزمن في الموازنة العامة، اختالل التوازن الداخمي-2

التحديات الرئيسة و ، السمطة يشكؿ أحد االختالالت الييكميةوالرأسمالي في موازنة ، العجز الجاري
 ىي: ، ويتسـ الوضع المالي لمسمطة بثالث سمات أساسية، التي تواجو االقتصاد الفمسطيني

الناتج المحمي الرأسمالى( إلى )الجاري+ ارتفاع نسبة العجز الكميو ، : تزايد العجزالسمة األولى
وتعتبر ىذه النسبة مرتفعة جدًا مقارنة مع ، ـ2011-2005% لمفترة 28 تحيث بمغ، اإلجمالي

 (2022، )موقع سمطة النقد الفمسطينية.بعض الدوؿ العربية

رجية لتمويؿ عجز الموازنة العامة؛ فخالؿ والمعونات الخا، : االعتماد عمى المنحالسمة الثانية
أما  ،بالمتوسط مف العجز الجاري% 83لي غطت ىذه المساعدات حوا (2010-2008سنوات)

إلى نصوص  استناداً  الموازنة التطويرية فقد اعتمدت بشكؿ كامؿ تقريبًا عمى المعونات الخارجية
     (2ممحق انظر ).بروتوكوؿ باريس االقتصادي

موزَّعة ، مميار دوالر 5مف  ـ2011بحيث اقترب مع نياية عاـ ، : تفاقـ الديف العاـالسمة الثالثة
وديف خارجي مقداره ، مميار دوالر 2وديوف تجارية( مقداره ، ديف محمي )قروض مصرفيةعمى 
ويزيد ، مميار دوالر 2المعاشات بحوالي و ، والتزامات غير مسّددة لييئة التقاعد، مميار دوالر 1.2

 (45: 2009، )تقرير البنك الدولي% مف الناتج المحمي اإلجمالي.40مستوى ىذا الديف عف 
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ذا  ولمواجية ىذه ، واجتماعية بعيدة المدى، قتصاديةًا ااستمر ىذا الوضع فإنو سيترؾ آثار وا 
لمواجية ىذه األزمة ىو تنفيذ الدوؿ العربية لتعيداتيا  وقد يكوف الخيار الوحيد المتاح حالياً ، األزمة

ة مف جامعة المقر  في إطار شبكة األماف الماليةلموازنة السمطة الفمسطينية بتقديـ الدعـ المالي 
أو أف يترؾ الفمسطينييف وخاصة أىؿ قطاع غزة  دوف تدخؿ مف أي جية كانت ، الدوؿ العربية

حفر عدد  ىباإلضافة إل ليتدبروا أمرىـ مف خالؿ القياـ بنشاط التجارة عبر األنفاؽ الموجودة حالياً 
 (2022المراقب االقتصادي، ).مف األنفاؽ الجديدة

 :واالستثمار، اختالل العالقة بين االدخار -4

تظير في ، واالستثمار، يعاني االقتصاد الفمسطيني مف وجود فجوة عميقة ما بيف االدخار
وتشير بيانات الحسابات االستثمارات المحمية اإلجمالية  عدـ قدرة االدخار المحمية عمى تغطية

ويستحوذ عمى معظـ ، لناتج المحمي اإلجماليالقومية إلى أف اإلنفاؽ االستيالكي النيائي يفوؽ ا
وىامشية االدخار في ، مما يعكس ىيمنة الطابع االستيالكي مف ناحية، الدخؿ القومي اإلجمالي

كما أف ىذا الوضع قاد إلى تزايد منسوب مديونية  ،دخؿ القومي المتاح مف ناحية أخرىمكونات ال
السنوات األخيرة لالقتراض مف البنوؾ لسد الفجوة بيف والتي اضطرت في ، معظـ األسر الفمسطينية

وتعود أسباب انتشار البطالة إلى أف االقتصاد ، واحتياجاتيا المعيشية المتزايدة، دخوليا الحقيقية
نو أه في تحمؿ صدمات جديدة باإلضافة الفمسطيني يعاني مف تشوىات وفجوات بنيوية لف تساعد

كشاؼ عالية عف العالـ الخارجي لكنو يعاني مف درجة اناقتصاد مجزأ ومعزوؿ بدرجة كبيرة 
ـ مشكمة البطالة سنة بعد نقساـ الفمسطيني الداخمي ساىـ وبدرجة كبيرة في تفاق"إلسرائيؿ" كما أف اإل

   (2022المراقب االقتصادي، )أخري.

 :والتجارة عمى حساب قطاعات اإلنتاج السمعي، تعاظم سيطرة قطاعات الخدمات -5

إلى تعاظـ مساىمة قطاعات  ـ2011-1994بيانات الحسابات القومية لمفترة تشير 
 مقابؿ تراجع ممموس، حمي اإلجمالي لألراضي الفمسطينيةوالتجارة في تكويف الناتج الم، الخدمات
وتبدو الصورة أكثر سوءًا عند النظر لممصدر ، ي مساىمة قطاعات اإلنتاج السمعيوكبير ف

حيث تراجعت قطاعات اإلنتاج السمعي مف ، اإلجمالي في قطاع غزةالقطاعي لمناتج المحمي 
ثـ إلى ، ـ2004-2000% لمفترة 28.3إلى حوالي  ـ1999-1994% بالمتوسط لمفترة 34.2
 (2022، سمطة النقد الفمسطينية موقع).ـ2011-2005% لمفترة 21.5
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بالمقابؿ أف القطاعات اإلنتاجية )خاصة الزراعة( لـ تحظ باىتماـ خاص في برامج  
وىذا التحوؿ الييكمي في االقتصاد ، والموازنات العامة الفمسطينية، وخطط التنمية، المانحيف

مف الجانب المصري عبر  الفمسطيني أدى إلى االعتماد عمى المستوردات مف سمع االستيالؾ
 (2022القدس نت: موقع ).األنفاؽ

 الخدمي:و ، عجز متزايد في الميزان التجاري السمعي -6

 : اآلتيوفقًا لمحسابات القومية الفمسطينية إلى ، والخدمي، تشير بيانات الميزاف التجاري السمعي

والخدمي مف الناتج المحمي اإلجمالي حيث ، ارتفاع نسبة العجز في الميزاف التجاري السمعي  -أ
وقد ، ـ2011-2005أكثر مف نصؼ الناتج المحمي اإلجمالي في الفترة أي  %(54.0بمغت )

بينما بقيت الصادرات عند ، مميار دوالر 4والخدمات ما يقارب ، بمغ حجـ الواردات مف السمع
 (220: 2022، )نوفلـ.2011يوف دوالر كما في نياية عاـ مم 500

حيث تراوحت ما بيف ، المحمي اإلجماليوخدمات( مف الناتج ، تدني نسبة الصادرات )سمع ب_ 
وخدمات( ، % بالمتوسط في السنوات األخيرة مقابؿ ارتفاع نسبة الواردات )سمع16 -12%

وىو ما يشير إلى ، %73.0 -% 70.0والتي تراوحت ما بيف ، مف الناتج المحمي اإلجمالي
 (2: 2008، اني)الصور .أف االقتصاد الفمسطيني يعد اقتصادًا مستوردًا بالدرجة األولى

مؤشر التركز الجغرافي لمتجارة الخارجية  حيث، ارتفاع درجة تركز التجارة الخارجية مع إسرائيؿ -ج
في حيف لـ تتجاوز نسبة ، % بالمتوسط مف إجمالي الصادرات السمعية90أكثر مفالكياف مع 

 (50: 2009، )البنك الدولى%(.5الدوؿ العربية)السمعية إلى  الصادرات

 :ويمكن إجمال وضع قطاع غزة كسبب لمقيام بنشاط األنفاق كالتالي 

 ومستوى المعيشة: ، والبطالة، العمل -2

، الؼ األسر الفمسطينية مف أبناء القطاع مصدر دخمياآجراء استمرار الحصار فقدت 
ومف ، %83ف معدؿ الذيف يعيشوف تحت خط الفقر أكثر مفإحيث ، فارتفعت نسبة البطالة

ومتوسط عدد أفراد العائمة مرتفع مقارنة بالمعدالت ، ومعدؿ اإلعالة، نسبة الخصوبة المعروؼ أف
 ـ2007عاـ787إلى  ـ2000%عاـ 488ويالحظ أف نسبة البطالة ارتفعت مف ، والدولية، اإلقميمية

 وازدياد معدالت، % بسبب انعداـ العمؿ885ارتفعت النسبة إلى فأما في قطاع غزة ، في فمسطيف
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قبؿ سمطات االحتالؿ  فواإلغالؽ المشدد م، وتسارعت النسبة في االرتفاع نتيجة لمحصار، البطالة
وقع معيد العربية )م.وف إلى العمؿ باألنفاؽأمما جعميـ يمجـ 2008عاـ  %60فوصمت النسبة إلى 

 (2022، لمدراسات

 انخفاض دخل الفرد:  -2

 ذلؾ بمغ فيإذ ، ـ1999عاـ مقارنة ب %50مف  كثرأانخفض الدخؿ الحقيقي لمفرد إلى 
، ـ2008دوالر فقط عاـ  850وىبط في قطاع غزة إلى حوالي ، دوالر لمفرد 1750حوالي  العاـ
لسمع اف أسعار أو ، ـ1999بعاـ  قياساً  %40يعني انخفاض في الناتج المحمي بما يزيد عف  وىذا

مف األسعار السائدة في سوؽ االحتالؿ الذي يبمغ لديو متوسط  غزة أعمىوقطاع ، في أسواؽ الضفة
 (2022، )موقع االقتصادية الفمسطينية لؼ دوالر.أ 21حوالي نصيب الفرد مف الناتج القومي اإلجمالي 

نصيب الفرد مف الناتج المحمي بصورة ممحوظة بسبب في ىذا يعني أف ىناؾ انخفاض 
في مختمؼ المؤشرات االقتصادية  حاداً  يعني أف ىناؾ تراجعاً مما ، استمرار سياسة الحصار المشدد

بتراجع حاد في القوة الشرائية الناجـ  مرتبطاً ، وانخفاض اإلنفاؽ األسري، الكمية بسبب فقداف الدخؿ
 (2009، كيرنج). عف الغالء الفاحش في األسعار

 :انييار البنية التحتية -2

ت الصناعية التي قطاع غزة سواء لممنشآ تحتية فيإف االنييار المتواصؿ في البنية ال
وكذلؾ بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقؼ عف التصدير ، العمؿ ف%منيا ع90توقؼ أكثر مف 

والخدمات في سياؽ ، والتجارة، بصورة شبة كمية إلى جانب التدىور الكبير في قطاع اإلنشاءات
إلضافة إلى إفالس العديد مف الشركات با، والصادرات بصورة غير مسبوقة، التراجع الحاد لمواردات

، مؤسسة15483إلى  ـ2007مؤسسة عاـ 17796المؤسسات مف  دحيث ىبط عد، في قطاع غزة
 (2022، )موقع الشروق. %13بنسبة انخفاض تصؿ إلى  أي

 :ثبات األجور -4

الدخؿ لمعظـ العامميف في قطاع غزة مقارنة  ًا فيوانخفاض، األجور ًا فيثبات إف ىناؾ
األجرة اليومية لممستخدميف في غزة  بمغ متوسطمـ 2010وفي عاـ ، بالعامميف في الضفة

مع العمـ أف متوسط األجر اليومي في القطاع نحو ،  في الضفةشيكالً 8585مقابؿ شيكالً 6089
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في  شيكالً 89ا بمغ المتوسط نحو بينم، شيكالً 78د بمغ فقدأما في القطاع الحكومي ، شيكالً 40
نجده في قطاع الزراعة  ف الدخؿ األكثر انخفاضاً إوبالتالي ف، والمنظمات غير الحكومية، نروااأل

عمي أف إفي ىذا السياؽ ف. و فقط شيكالً 29الذي ال يتجاوز فيو متوسط األجر اليومي لمعامؿ 
وخانيونس. ، ومدينتي رفح، ة غزةوفي شرؽ محافظ، معدالت الفقر في القطاع تنتشر في مخيماتو

 (2022، )موقع دنيا الوطن

 :وغالء المعيشة، رتفاع األسعارا -5

لمنقص الخطير في  نظراً ، يعاني سكاف قطاع غزة مف موجات ارتفاع كبيرة في األسعار
ونتيجة لذلؾ ، واألدوية، خاصة السمع الغذائية، والبضائع الضرورية، إمدادات القطاع مف السمع

وبشكؿ لـ ، وارتفعت أسعارىا إلى أكثر مف خمسة أضعاؼ، العديد مف السمع في أسواؽ غزةاختفت 
فقد ارتفع ، الشح في توفر المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعارىا قد أدىو ، تعيده تمؾ األسواؽ مف قبؿ

والزيت النباتي بنحو ، %28والدقيؽ بنسبة ، %33والمحوـ الطازجة بنسبة ، %48سعر الدجاج 
والغاز المخصص لمطيي إلى أكثر ، %20 عف ذلؾ ارتفعت أسعار التبغ بأكثر مف فضالً ، 17%
 (8: 2008، )جرغون.%50مف

عمى نقص الوقود لجوء المواطنيف إلى استخداـ األدوات التقميدية مثؿ استخداـ النار  ترتبولقد    
وحاالت ، مف األمراض مف قبؿ السائقيف مما ترتب عميو العديد واستخداـ زيت الطيي، لمطيي

-2009عاـ  نفاؽالوقود اآلتية مف األ وكذلؾ أدى إلى ارتفاع أسعار، اختناؽ بسبب رائحة الزيت
 (2022، موقع راية اإلعالمية)ـ بشكؿ متذبذب.2013

 :نقص في األدوية -6

وقد أعمنت معظـ ، والمستمزمات الطبية، في مخزوف األدويةيعاني القطاع مف نقص 
لمقيود التي  في مجاؿ تقديـ الخدمات الصحية عف تدىور األوضاع الصحية، نظراً  األطراؼ العاممة

، والمستمزمات الطبية إلى مستشفيات، عمى حرية مرور األدوية ؿ تفرضيا سمطات االحتالؿال تزا
والعالجات الالزمة لممرضى في ، مف األدوية نوعاً  140 عف ولقد نفذ ما يزيد، الصحيةعيادات الو 

كما تعاني صيدليات القطاع الخاص ، ـ2009في عاـ  والمراكز الطبية، والعيادات، تالمستشفيا
،ونفاذ بعض أنواعيا المستمزمات الطبيةو ، والعالجات، مف عدـ توفر العديد مف أصناؼ األدوية
والفشؿ الكموي ما يعرض حياة ، والصرع، كالسرطاف ة؛الضرورية لممرضى مف ذوي الحاالت الخطير 
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حيث ، بيًا عمى صيانة أجيزة غسيؿ الكميسم أثر إغالؽ المعابر تأثيراً كما ، لمخطر الؼ المرضىآ
% منيـ تجرى ليـ 80،أسبوعياً  مريضاً  160وتستخدـ لعالج ، لغسيؿ الكمى اً جياز  21يوجد 

، كما أسبوعياً تجرى كمى لمعممية غسيؿ  400وىو ما يعني أف ، مرات أسبوعياً  3عمميات غسيؿ 
ًا مصابًا مريض 37ولقد توفى جراء الحصار ، كمى يومياً بال اً مريض 60القطاع  تستقبؿ مستشفيات
 (2022، )وزارة الصحةبالفشؿ الكموي. 

 : االجتماعي الواقع -ثالثاً 

 المجتمعىيكمة و ، تنموي شامؿ تيتدي بو السمطة في إعادة اإلعماراطار إف عدـ وجود 
، الفمسطينية االراضيبعد قياـ السمطة أثرت سمبًا عمى إدارة  االحتالؿ كما أف إجراءاتو ، الفمسطيني

وعمى اإليرادات الجمركية المحصمة ، حجـ االعتماد الكبير عمى المساعدات الدوليةزادت مف والتي 
سبابو والذي كاف مف أ، لممجتمع الفمسطيني لدينا حالة اجتماعية سيئة ظيرت، مف قبؿ إسرائيؿ

وخانقة يعيش تبعاتيا الغالبية ، إلى أزمة مالية مستعصية ـ2010-2009السمطة في عاـ  وؿوص
 (2: 2009، واالجتماعي، )المراقب االقتصاديومؤسسات المجتمع الفمسطيني يوميًا.، العظمى مف أفراد

القياـ بحفر األنفاؽ  ىدفعت بقطاع غزة إل وىناؾ العديد مف األسباب االجتماعية التي  
 :بالمنطقة الحدودية برفح ومف ىذه األسباب

لىوالطبيعي في السفر مف و ، منع المواطنيف مف ممارسة حقيـ اإلنساني -1  قطاع غزة ا 
فيالحظ أف عدد اإلغالقات لممعابر تفوؽ كؿ تصور خاصة بإغالؽ معبر رفح فمنذ عيد 

بات حيث أف أي حدث عمى الجانب الفمسطيني مبارؾ والسفر عبر المعبر يتسـ بالصعوبة والعق
ـ بعد عممية انسحاب المستوطنات 2005يتبعو إغالؽ لممعبر وىو ما جعؿ الفمسطينييف عاـ 

مف قطاع غزة وفتح الحدود مع سيناء مف التنقؿ الجانبيف الفمسطيني والمصري لفترة معينة قاـ 
الوضع  تغيرـ 2006ماس بانتخابات لكف بعد فوز حركة ح، فيو الناس بزيارة أىميـ وأقاربيـ

، اإلغالؽ بيف عاـ وآخر انخفاضمف الجانب الصييوني والمصري فيناؾ إحصائية أوضحت 
بعيد الرئيس محمد مرسي حدث انفراج في فتح معبر رفح لفترة زمنية وفي عيد السيسي  ومروراً 

زة الحواسيب وىو عمي عقب مف جيو إغالؽ مستمر لممعبر بحجة تعطؿ أجي انقمب األمر رأساً 
 منتدى).عطؿ ألعماليـ وتجارتيـ في الخارجمف ت ما انعكس عمى سير حياة المسافريف سمباً 

 (2022، القضية الفمسطينية
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أربع تـ رفض مرورىـ عبر معبر رفح البري مايزيد عف  الذيف المواطف أبو ميادي مفويعتبر 
في غرؼ  تعرض في طريؽ العودة لالحتجاز  العمرة مناسؾ أداء وبعد السماح لو بالعبور، مرات

السمطات المصرية بحجج أمنية ويعتقد  مف قبؿ ووكاف رفض، مف قبؿ الجيش المصري الترحيؿ
 إلدخاؿ األنفاؽ رالذي ضغط عمى المجتمع الفمسطيني بقطاع غزة لمقياـ بحف ىذا الوضع ىوأف 

الحصار سينتيي إذا ويعتقد أف ، الجانبيف الفمسطيني والمصري إلى األفرادالبضائع ومرور 
، .)مقابمة خاصةةاجتمعت الجيود العربية لتحسيف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعي

2022). 

، والحواسيب، ونفاذ القرطاسية، حرماف طمبة الجامعات مف االلتحاؽ بجامعاتيـ في الخارج -2
 (62: 2004، صديق)عمى نصؼ مميوف طالب مف غزة. ثر سمباً مما أ، وممحقاتيا

مقرطاسية المدرسية سعار المرتفعة لاألعف  لمكتبات المدرسيةاوقد تحدث عدد مف أصحاب 
 دي قاـ العديد مف سكاف القطاع إلىع االقتصادي المتر بسبب الوضو  دراسةالضرورية لعممية ال
تعرض صاحب المحؿ لعمميات نصب مف قبؿ بعض تجار األنفاؽ ي، التجارة عبر األنفاؽ

وصمت إليو تمفو أو مكسورة ونتيجة ليذا الوضع نحاوؿ المشاركة في األسواؽ الشعبية  حيث
وبأسعار منخفضة أو خالؿ فصؿ الصيؼ بيع األلعاب والمواد الغذائية عمي شاطئ البحر 

 (2022، )مقابمة خاصة.الحصار وفتح المعابر ونأمؿ تحسف الوضع بانتياء

مما يعرض ، الخاصة مف السفر لمعالج في الخارجوذوي االحتياجات ، حرماف المرضى -3
عاقات، وىناؾ حاالت وفاة، حياتيـ لمخطر ف رفض ، وقعت بسبب إغالؽ المعابر، وا  وا 

أو إعاقة مرورىـ إلى ، أو تأخير إصدارىا، السمطات اإلسرائيمية منح تصاريح مرور
واإلغالؽ المتكرر لمعبر  ،أو المستشفيات الفمسطينية بالضفة الغربية، المستشفيات اإلسرائيمية

( 429) بحياة تظار ألكثر مف خمسة أشير مما أودىرفح الحدودي مما اضطرىـ إلى االن
وف إلى المرور عبر األنفاؽ عمى الحدود مع مصر. فذلؾ جعؿ البعض يمجأ، حالة مرضية

 (2022، موقع وزارة الداخمية)
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 الطبية األدوية :(7)رقم  صورة

 
 2022الميداني المصدر : البحث 

ويعتمد عمى األنفاؽ كمصدر ، تفي المحال الغذائية حركة االستيالؾ في طمب البضائع والسمع فإ
لمحمية تصؿ نسبتو % واالعتماد عمى الشركات ا75رئيسي لجمب البضائع حيث تصؿ النسبة 

المعبر مثؿ  البضائع التي يعتمد في جمبيا عمى مف نقص لبعض تعاني المحالوت، 25%
المشروبات الغازية التي يكثر استيالكيا في فصؿ الصيؼ ونعتقد أنو إذا تـ إنياء الحصار سيتغير 

 (2022، )مقابمة خاصة.صؿ انفراج في الجانب االقتصاديالوضع ويح
% مف قبؿ التجار وبالتالي يتـ رفعيا 30وصمت  األعالؼ بضائعويشار أف نسبة ارتفاع األسعار ل

 ـ وتعرض2007عمى المستيمؾ وىذا الوضع نتيجة لمحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ 
 (2022، )مقابمة خاصةنفاؽ.األ ةتجار  التاجر لمتاعب

نو حيث أ، لمشكمة طارئة أف األنفاؽ ال تعتبر حؿ جذري لمحصار ولكنيا تعتبر حالً ؼ و ومعر     
 غير رسمي لمبضائع واألدوية خاصة أف استيراد األدوية الطبية يحتاج لطريقة خاصة فيطريؽ 

ف تاريخ صالحيتيا ىو الذي يحدد إمكانية نقميا عبر وىذا ال يتوفر في األنفاؽ ألالنقؿ والتخزيف 
 تعد ثابتة في ر فييوبالنسبة لألسعا ،المعابر أو األنفاؽ ويجب أف تكوف تحت رقابة وزارة الصحة

 (2022، )مقابمة خاصة.غالب األحياف
 مثؿ، أس الماؿ الذي وضع بياؿ ر يتحصيتـ أرباحيا ولـ  ىناؾ الكثير مف الصناعات تراجعت    

ف أكبر إذا تـ جمبيا مف األنفاؽ أل اؿ الخسارة بيادة قابمة لمكسر بسيولة وبالتالي حماالالزجاج 
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، خاصة )مقابمة.المحافظات الشمالية أو غزةح حتى عممية الشحف تكوف طويمة مف محافظة رف
2022) 

األخشاب ىو معبر كـر أبو سالـ واألسعار بعض البضائع مثؿ مواد البناء و مصدر  ويتضح أف
األخشاب وذلؾ لتدني المستوي حيث لوحظ انخفاض الطمب عمى شراء االسمنت و ، مرتفعة جداً 

والعائدات مف إيراد المحؿ ال تكفي لسد ، المعيشي في ظؿ الحصار المفروض عمى قطاع غزة
وىناؾ  معدومة ـ كانت عممية التصنيع شبو2010-2009أجور العماؿ واستئجاره فخالؿ سنوات 

 (2022، )مقابمة خاصةنيع األثاث فكاف المخرج األنفاؽ ونشاطيا التجاري.نقص في لواـز تص
مقارنة  البنزيف مرتفعة جداً وتعتبر أسعار ، البنزيف والسوالر األمر األكثر ضرورة لقطاع غزة ىو

الذي يعد لو بديؿ وىو زيت الطيي بالتالي شكؿ السوالر أزمة كبيرة لمسائقيف وأصحاب  بالسوالر
ستعماؿ اسطوانات الغاز كبديؿ لمبنزيف ، مما أدي إلوالربح مف بيع البنزيف ضئيؿ جداً ، المحطات

ىذا مف جانب محطات الوقود أما جانب السائقيف  ،والذي يكوف مصدره األنفاؽ الحدودية مع مصر
أدي لمحاولة إدخالو عبر  وشح الكمية األسعارالوقود مف حيث  إليوفإف الوضع الذي وصؿ 

 (2022، )مقابمة خاصة.الية منيااألنفاؽ لكف السمطات المصرية قابمت ذلؾ بتدمير نسبة ع
المواد المستخدمة في تجييز المطابخ مثؿ الجرانيت والرخاـ غالية الثمف  كما يمكف بياف      

وبالتالي ارتفعت األسعار فقؿ الطمب عمييا مف ، وبالتالي أصبحت عممية التصنيع مكمفة
سمنت بالقطاع عمى شراء المطابخ ىو عدـ وجود األالمستيمكيف والعامؿ األساسي في اإلقباؿ 

، )مقابمة خاصةعمى الحدود. األنفاؽخاصة بعد ىدـ ييز المطابخ والذي يعد عنصر أساسي في تج
2024) 
التكنولوجية مثؿ لوحات الحواسيب وقطع اليواتؼ الخموية الدقيقة  البضائع ىوبالنسبة إل    

تمر عبر المعابر وعند إغالقيا كانت األنفاؽ ىي البديؿ ولكف ىناؾ  واألجيزة الطبية فقد كانت
 مثؿ الطبية ينعكس سمباً تعطؿ بعض األجيزة وبالتالي فاف ، ال يمكف إدخالياية بضائع قميمة ضرور 

 (2024، )مقابمة خاصةعمى الوضع الطبي بقطاع غزة.
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 الخالصة
 واقع قطاع غزة مف عدة محاور :ىذا الفصؿ  بحث

 الواقع السياسي مف عدة جوانب عمى سبيؿ المثاؿ المعابر التجارية عمى حدودالمحور األوؿ:  
قطاع غزة باإلضافة إلى دور الحصار في إغالؽ ىذه المعابر مما أدي إلى حفر األنفاؽ والتجارة 

 عبرىا.
مف حيث تذبذب النمو االقتصادي وانتشار البطالة والفقر  االقتصادي الواقعالمحور الثاني :  

 . ثبات األجور ىباإلضافة إلوارتفاع األسعار 
متمثمة بمنع المواطنيف مف السفر والتنقؿ وحرماف طمبة  االجتماعي الواقعالمحور الثالث : 

 الجامعات مف الدراسة بالخارج وصعوبة تمقي العالج بالمستشفيات العربية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "
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 الثالث الفصل
 طبيعة األنفاق وآلية العمل بيا

 

 أواًل: طبيعة األنفاق.
 ثانيًا: األيدي العاممة.

 ثالثًا: البضائع المشحونة.
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 تمييد
نيا الممجأ والواجية التي يقصدىا الخارجوف الحدودية في معظـ بمداف العالـ بأتتميز المدف 

واحتياجات المقاومة، وبالتالي لممقاوميف وتيريب السالح  الذاً وتشكؿ م، عف القانوف أو الميربوف
في قطاع غزة ىو حديث عف ظاىرة تاريخية تراكمت واتسعت عبر مراحؿ  فإف الحديث عف األنفاؽ

 ؿالتحاالوىو تاريخ انسحاب ، ـ1982عاـ  وشكؿ، ـ1949تاريخية معددة وممتدة منذ عاـ 
نفاؽ يؿ عممية التيريب وبداية ظيور األىامة في تفعمحطة تاريخية وتعتبر ، مف سيناء "اإلسرائيمي"

الصوراني، ).واحتياجات المقاومة خصوصاً  تيريب الممنوعات عموماً السرية واستخداميا ألغراض 

2022) 

وىو تيريب السالح ـ، 2000عاـ  قصىأخذ منحي آخر مع بداية انتفاضة األنفاؽ تبدأت األ
حيث عممت سمطات االحتالؿ عمى تدمير المقاومة، وازداد عددىا وتوسيع نشاطيا،  لفصائؿ

سبتمبر " لقطاع غزة في  اإلسرائيمي"واستمرار ذلؾ حتى إخالء االحتالؿ نيا وتفجير ماتكتشفو م
 (2009أبو عمرة،).2005عاـ 

بعد سيطرة حركة ، 2007عمى قطاع غزة منتصؼ عاـ  "اإلسرائيمي"ومع إحكاـ الحصار 
في حياة المواطنيف في  بدأت األنفاؽ في رفح تشكؿ منعطفا جديداً ، حماس عميو وتفردىا في إدارتو

 مصدراً ، و ىـ لدخوؿ السمع والبضائع بأنواعيا المختمفةغزة حيث باتت المصدر األساسي واألاع قط
 (2022أبو مدلمة، ).مف مصادر العمؿ النادر في قطاع غزة حيوياً 
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 األنفاق: طبيعة -أوالً 

 الموقع الجغرافي لألنفاق: -2

ـ 128600شرقًا ـ 1967يبمغ طوؿ الشريط الحدودي مف البحر غربًا حتى حدود عاـ 
وتمتد مف تؿ زعرب غربًا حتى نياية ، كيمو متر 8لكف المسافة التي تمتد بيا األنفاؽ تقارب ، تقريباً 

وىي التي تصمح لحفر ، وىذه المسافة تربتيا طينية، أي شرؽ معبر رفح، منطقة الجرادات شرقاً 
والعائالت ، لمميربيف مف العشائروىي مساحة حدودية معروفة بكؿ تفاصيميا الطبوغرافية ، األنفاؽ

والقربى عبر تواجدىـ عمى جانبي ، وصالت الدـ، والمصالح، التي تجمعيـ العالقات التاريخية
والفمسطيني ارتباطًا ، وسيطرة ىذه العائالت في الجانبيف المصري وعزز تواصؿ، الحدود

 (2022) موقع الجزيرة نت:بمصالحيـ.

 الجغرافي لألنفاق الموقع :(8)رقم  خريطة

 
 2022، المصدر:بمدية رفح  
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إف موقع األنفاؽ بالمنطقة الحدودية بيف غزة وسيناء التي تـ استيدافيا مف قبؿ طائرات 
إلى معبر  ـ وتمتد ىذه المنطقة مف تؿ زعرب غرباً  2009 -2008الجيش اإلسرائيمي في حرب 

بحسب نوع السمع ، وتنقسـ منطقة األنفاؽ إلى ثالث مناطؽ جغرافية (8)انظر خريطة  اً رفح شرق
 (2022، وزارة الداخمية)والمواد التي يتـ وتوريدىا كالتالي: 

 الغاز(.، البنزيف، منطقة أنفاؽ مختصة بتوريد البتروؿ ومشتقاتو ) السوالر -

، ومواد التنظيؼ، ةوبعض األجيزة الكيربائي، منطقة أنفاؽ تجارية مختصة بتوريد المالبس -
 ومواتير الكيرباء.، والفحـ

 وريد األخشاب ومستمزماتو والدىانات واألدوات البالستيكية.تمنطقة أنفاؽ مختصة ب -

 المنطقة الجغرافية لألنفاق :(2) صورة جوية

 
 م2022، المصدر: سمطة األراضي الفمسطينية في قطاع غزة
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مالصقة البيوت لمحد الفاصؿ مما زاد نشاط  إف المنطقة الجغرافية لألنفاؽ وتوضح كيفية
ماـ حفر األنفاؽ وذلؾ لدورىا في إخفاء بداية عممية حفر األنفاؽ عمى الجيش المصري حتى إت

 (2الصورة الجوية انظر ).الحفر والبدء نشاط التجارة

 عدد األنفاق: -2

إلى أف وصؿ حسب بعض  ـ2007في منتصؼ  اً نفق 20قد تزايد عدد األنفاؽ مف ل
يتراوح طوليا مابيف ، ـ2008واألغراض حتى نوفمبر ، نفؽ متعدد األشكاؿ 500 إلىالتقديرات 

 بينما يصؿ ارتفاعيا إلى متر، ويتراوح عرضيا مابيف نصؼ متر إلى متريف، متر 200-1000
ا عدة ويستغرؽ حفرى تحت سطح األرض متراً  15-8وىي تحفر عمى عمؽ يتراوح مابيف ، ونصؼ

 %95.7نسبة  وشكمتـ 2007 عاـ بداية الحصار عم تحفر ف غالبية األنفاؽ وا  ، أسابيع أو أشير
 نسبتيا وبمغت األخيرة ثالث سنواتفي ال تحفر  األنفاؽوبعض ، مف األنفاؽ في الوقت الحاضر

واشتداد وطأة الحصار المفروض عمى قطاع  وىذا نتيجة إلغالؽ المعابر التجارية 4.3%
 (2022، )االستبيان.غزة

 م2022-2007عدد األنفاق من عام :(7شكل رقم )

 
 م(2022)البحث الميداني، المصدر:
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 قرب موقع األنفاق من الحدود :(8)رقم  صورة

 
 2022المصدر : البحث الميداني 

 

العمؽ لو عالقة  أفحيث ، أمتار عشرةاألنفاؽ يصؿ عمقيا ألكثر مف  جميع أفويتبيف 
عممية  أماـ بالتركيب الجيولوجي فالترب المينة يزيد العمؽ فييا بينما الترب الصخرية تشكؿ عائقاً 

التي تمر عبر  المواد الغذائية معينة مثؿ بأحجاـبضائع وسمع  وذلؾ لطبيعة الحاجة لجمب الحفر
 أما، األرضبالسحب عبر فتحة بميؿ معيف في  إخراجيافيمكف  مواد البناء أما مايسمي البئر

، رمت600 طوليايصؿ األنفاؽ  مف أف كثيراً  أيضا ويالحظ ،فتمر بنفؽ عمى ىيئة طريؽ السيارات
وىذا  (5 )انظر جدول %12.9 إلىمتر فتصؿ نسبتيا  600قؿ مف أوأما التي ، %87.1بنسبة  أي

ة عف مراقب يبيف أف أصحاب األنفاؽ حرصوا توفير حالة مف األماف لمعامميف لجمب البضائع بعيداً 
ة ببنس أي، متركثر مف عرضيا أ أف غالبية األنفاؽ ويتضح، الجيش المصري لممنطقة الحدودية

مواد ، حيواناتوىذا يعود لحجـ البضائع التي تمر عبرىا فمنيا ما يمر بو ، كذلؾ ارتفاعياو ، 95%
 (24: 2008، )أبو عمبة.أو سيارات، بناء

 باتجاه مصر قانفاأل طول  :(5) رقم جدول

 النسبة% التكرار الطول

متر 600أقؿ مف   18 12.9 

متر فأكثر 600مف   122 87.1 

 100.0 140 المجموع

 2022المصدر : البحث الميداني                             
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 تكمفة األنفاق : -7

عمى  لكف تكمفة النفؽ اإلجمالية تعتمد، ًا (متر  14 - 12يتراوح عمؽ النفؽ مابيف ) 
النفؽ القريب  حيث تبمغ تكمفة، ونقطة البدء في النفؽ، ودرجة البعد بيف الحدود المصرية المسافة

$(  40.000عف الحدود ما يقارب ) $( بينما المناطؽ البعيدة 15.000مف منطقة الحدود حوالي )
 (2022، موقع المشيد)دوالر(.100)كمفة المتر الواحد 

 حفر النفق: آالت -8

وكابؿ كيرباء ، لمحركات توليد كيرباء إضافة، تستخدـ لحفر األنفاؽ أدوات الحفر التقميدية
وعددىا ستة إلى ، )براميؿ مقصوصة( بالستيكية وبايالت، أمتار ولمبة لكؿ ثالثة، طوؿ النفؽيمتد ب
 . )سـ عرض 20، سـ طوؿ 70خشب )و ، ثمانية

 ئية لسحب البضائعمحركات كيربا :(9)رقم صورة 

 
 2022المصدر : البحث الميداني   
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 البراميل المستخدمة بعممية الحفر :(20)رقم صورة 

 
 2022المصدر : البحث الميداني        

 

 اإلضاءة داخل النفق أسالك :(22)رقم صورة 

 
 2022الميداني المصدر : البحث        
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 قعممية التخشيب بالنف :(22)رقم صورة 

 
 2022المصدر : البحث الميداني 

 ق:انفحفر األ  -9

، المصرية يعتمد الوقت الذي يستغرقو النفؽ في الحفر عمى المسافة التي تبعد عف الحدود
، النفؽالعامميف في حفر  ويبمغ عدد األفراد، (احد )خمسة أشيرحيث يمكف أف يستغرؽ بناء نفؽ و 

يتقاضوف أجرة عمؿ ، سنة35 - 17تتراوح أعمارىـ بيف ، مف فئة الشباب اً عادة ثمانية عشر فرد
 (2022، )موقع جغرافية فمسطين.وتجييز المتر الواحد ( عمى حفردوالر 100تبمغ )

 

 الخطوات العممية لحفر النفق: -20

 .منطقة الحدود المصرية مف الجانب الفمسطيني فيالبحث عف منزؿ قريب  -1

قياس المسافة مف الجانب الفمسطيني مف البيت الذي سيقاـ فيو النفؽ إلى الحدود  يتـ -2
 متر ( مف الحدود. 70مايقارب )

 .ويسيروا عمى اتجاىيا في بناء النفؽ، والحفر، يتـ إحضار بوصمة لقياس معيار النفؽ -3

وبعد الوصوؿ ، كنظاـ حفر بئرالنزوؿ أرضًا بشكؿ عمودي بعممية الحفر ثـ يتـ البدء ب -4
 (2020، الجمل).بدء بالحفر باتجاه الحدود المصرية إلى ثالثة عشر مترًا يتـ
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 إدخال بضائع من بيت قرب الحدود :(22)رقم صورة 

 
 2022المصدر : البحث الميداني    

 بئر النفق داخل األرض :(24)رقم  صورة

 
 2022المصدر : البحث الميداني               

يمتو قص الذي يقوـ بعممية الحفر وم ىو الشخص )الَقطِّيع(مقطيع:لتكوف الميمة األولى  -5
 البالستيكية بالبايمة ويكوف خمفو بعض الشباب لتعبئة الرماؿ، المقدحأو ، الرماؿ بالكمبريسة
، سـ 80 -70غرؼ عمى جوانب النفؽ مقاسيا ما يقارب  بناء تـوي، )برميؿ مقصوص(
 وبينيما اتصاؿ عبر، ويوجد في كؿ غرفة عامؿ، يقارب ثمانية غرؼويكوف ىناؾ ما 

الرماؿ  وأثناء عممية التقطيع تتـ عممية التخشيب خوفًا مف تساقط، االنتركـو )المخشير(
 (2022)موقع األىالي :.والَقطِّيع، عمى العامميف
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لممتمئة بالرماؿ البايالت ا لسحب كيربائية غرؼ أربع محركات الثماف داخؿيكوف في  -6
 .الَقطِّيعنتيجة عمؿ 

ويطمب مف العامؿ اآلخر ، ـو وتسميميا يتصؿ العامؿ عمى االنترك، البايمة وبعد تعبئة -7
 .وىكذا تسميمو بايمة أخرى فارغة لمألىا بنفس الطريقة ويقوـ، سحبيا

 من داخل النفقالبراميل بالرمال تعبئة  :(25)رقم  صورة

 
 2022البحث الميداني  المصدر :               

 رفع الرمال من داخل النفق :(26)رقم صورة 

 
 2022المصدر : البحث الميداني               
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أو تعب ، الغرؼ لمساندة اآلخريف في حالة قضاء حاجة يكوف ىناؾ بعض األشخاص في -8
 .األدوار أحد األشخاص لتبادؿ

تعبئة الرماؿ مف البايمة  يتـ، الفمسطينيةفي حاؿ وصوؿ البايمة إلى آخر النفؽ مف الجية  -9
 .المناويالباألعمى ليقوـ بسحبيا  في جرادؿ فارغة ثـ ينادي العامؿ في األسفؿ لمعامؿ في

وذلؾ في حاؿ ، ويتـ تصريفيا بعيداً ، بأكياس فارغة في حاؿ وصوليا ألعمى يتـ تعبئتيا -10
في بعد عف دائرة الشؾ مف منطقة قريبة حتى يكونوا  عدـ وجود مكاف لتصريؼ الرماؿ في

 (2022، موقع جريدة الغد).األمنية واألجيزة، قبؿ السمطة

عندما يبقى )متريف( لوصوؿ النفؽ إلى الحدود المصرية يقوـ صاحب  الخطوة النيائية: -22
األميف في الجانب اآلخر ليخبره بانتياء التجييزات وبأنو يجب أف يدؽ  النفؽ باالتصاؿ مع
الرماؿ باتجاه البيت المصري المتواجدة فيو العيف "الحفرة الثانية "  قضيبًا حديديًا في

وبعد أف يصؿ القضيب الحديدي يتـ االتصاؿ مف جية ، الجانب المصري المدخؿ مف
ويقـو األميف بالبدء بالحفر حيث انتيى ، وىو جاىز، االنتياء مف العمؿ األميف بأنو تـ

ويحتاط عادة ، ي مف العامميف في الحفرفيخرج لو شاب فمسطين، (8)انظر شكل القضيب
حاؿ كونيا قامت بالقبض ، مف وجود الشرطة المصرية دائماً  فيكوف مسمحًا إذ ثمة احتماؿ

وصوؿ العامؿ األوؿ يتـ االتصاؿ مع صاحب النفؽ ، ثـ بعد تأكيد، عمى صاحب النفؽ
أبو ).ي حفر النفؽحتفاؿ بالنجاح فوىناؾ يتـ اإل، النفؽ ليؤمف الطريؽ لبقية العامميف في

 (22: 2022، مدلمة

 مخطط لعممية حفر األنفاق :(8)رقم  شكل

 
 2022، المصدر : موقع فمسطين اليوم
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 :قانفاأل حفر  مخاطر* 
، تيدمو مما يؤدي إلى، أو االنييار ويعني ذلؾ تساقط الرماؿ عمى النفؽ مف األعمى التسفيق: -2

 ) 27الصورة انظر ).واختناؽ العامميف داخؿ النفؽ

 أحد األنفاقانييار  :(27)رقم  صورة

 
 2022المصدر : البحث الميداني   
 

 .يؤدي إلى انييار النفؽ المفاجئ وتسربيا لمداخؿ إف سقوط األمطار  :األمطارىطول  -2

 غمر مياه األمطار لمنفق :(28)رقم صورة 

 
 2022المصدر : البحث الميداني   
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حيث يتـ ضخ اليواء لداخؿ النفؽ ، اليواء الداخمة لمنفؽ كمية ذلؾ يؤثر عمىف :قطع الكيرباء -3
 .يؤدي إلى اختناؽ العامميف فيو الكيرباء وفي حاؿ انقطاع، لمتنفس

مما ، وذلؾ بقياـ آخريف ببناء نفؽ في نفس المسار :دخول نفق عمى نفق أثناء عممية الحفر -4
لنوع  وذلؾ تبعاً ، تماسؾ الرماؿ مع بعضيا البعض وعدـ، يضعؼ األرض فيؤدي إلى ىدمو

وىذا يؤدي إلى ، %60تكرار لمترب ىي الطينية بنسبة  يأعمف أو ، النفؽفي التربة السائدة 
وعدـ ، ف نسب االنييار عالية بسبب ضعفياإرممية ف إذا كانت التربة أماتماسؾ مسار النفؽ 

 (6: 2009، فتحي).تماسكيا

الممكف أف يكتشؼ  فمف، يعني النيايةؿ حفر النفؽ ال اكتما إف اإلغالق من الجانب المصري: -5
مف  والبد في بعض األحياف، النفؽ مف عمى الجانب المصري فيقوموف بدفف النفؽ عمى مف فيو

، تقديـ رشوة لمضابط العامؿ في الجانب المصري لتسييؿ إدخاؿ البضاعة لمجانب الفمسطيني
عمى  ينييف في حالة تواجدىـأو العماؿ الفمسط، لكف في حاؿ الفشؿ يتـ اعتقاؿ األميف المصري

 (2020، موقع المجنة الشعبية لمواجية الحصار)النفؽ. الجانب المصري ليتـ ردـ

 :_ األيدي العاممة  ثانياً 
 ممكية األنفاق: -2
، مدير النفؽ منيـ، سنة( 45-25ىـ مف الشباب ) ف غالبية القائميف عمى إدارة العمؿ باألنفاؽإ   

ف بعض مدراء ومالكي األنفاؽ وذلؾ أل% 35 ىاألنفاؽ فيصؿ نسبتيـ إلأما مالكي ، %37بنسبة 
في حيف أف عماؿ األنفاؽ يتوزعوف عمى محافظات القطاع ، (9)انظر شكل  رفح يقطنوف محافظة

جؿ التمويؿ لمعتاد % مف األنفاؽ وذلؾ مف أ28ا نسبتو وكذلؾ فإف المقاومة تممؾ بم جميعيا
 (2022، )االستبيانصييوني.العسكري لممواجية مع الجانب ال

 عدد العاممين: -2
 نياية غزة عمى اإلسرائيمية الحرب قبؿ باألنفاؽ العامميف عدد بمغ فقد رفح بمدية تقديرات بحسب   
، عاماً 21-12 مابيف أعمارىـ تتراوحف الذي الشباب مف غمبيـأ عامؿ ألؼ21مايقارب ـ2112 عاـ

 يبمغ حيث الورديات بنظاـ األنفاؽ وتعمؿ، الحرب بعد عامؿ6111 مايقارب إلى العدد ىذا وتراجع
 إخراج ميمتيـ وىؤالء عماؿ 2-6 وردية كؿأو  عامؿ 21-15 مف نفؽ كؿ في العماؿ عدد

  (2009، الوطن جريدة).األنفاؽ مف والسمع والمواد البضائع
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ـ 2012عاـ وقد وصؿ عدد العامميف في األنفاؽ حتى ، والتوزيع النقؿ وأ يعمؿ بالتجارة يـ مفمنو 
 (2022، الشرق األوسط)موقع صحيفة ألؼ عامؿ. 30حوالي 

 ة المبحوثسكن لمينمنطقة ال: (9) رقمشكل 

 
 م2022المصدر : البحث الميداني   

 وفيات األنفاق: -2

انييارات في  فالبعض قتؿ نتيجة، يمقى العديد مف الشباب حتفيـ نتيجة عمميـ داخؿ األنفاؽ   
نتيجة استنشاقو الغاز الساـ  والبعض اآلخر، التربة أثناء عممية الحفروتشققات في ، األرض

قصؼ وىناؾ مف قتؿ خالؿ عممية ، يكتشفيا الذي يضخو األمف المصري في األنفاؽ التي
 (2: 2009، فتحي(."إسرائيمي" لألنفاؽ الحدودية

 عدد الوفيات باألنفاق: (6) رقمجدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
 8 30 33 65 59 17 197 عدد الوفيات

 2022المصدر : الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان 

كثر مف أ ف عدد الذيف قتموا داخؿ األنفاؽ"إ، إحصائية لمركز حقوؽ اإلنساف في غزة حسب
أظيرت إحصائية حقوقية أف كما ، ـ2006 قتموا عاـ 44مف بينيـ ، مصاباً  121و ، شخصاً  115
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فيما ، فمسطينيًا قتموا خالؿ حوادث عمؿ في أنفاؽ التيريب أسفؿ الحدود الفمسطينية المصرية 197
ـ 2006إف عدد الضحايا الفمسطينييف ارتفع منذ عاـ ، ـ2006آخريف منذ عاـ  600أصيب قرابة 

"أف عدد ضحايا األنفاؽ منذ مطمع العاـ  ت اإلحصائيةوأضاف."أطفاؿ 10قتياًل مف بينيـ  197إلى 
داخؿ األنفاؽ  فمسطينياً  49وقد توفي ، حتي نياية السنةمصابًا  42و، قتيالً  17ارتفع إلى  ـ2007

حيث وصؿ إلى  ـ2009اـ عوارتفع ىذا الرقـ ، حتى أوائؿ ديسمبر، ـ2008منذ بداية 
وقمة  ، وذلؾ بسبب انعداـ وسائؿ األماف، فمسطينياً  157 ـ إلى2010وازداد في ، فمسطينياً 141
، عف الضغوط األمنية اإلسرائيمية وأدوات رفع األنقاض فضالً ، معدات الحفر الالزمةتوفر 

 (52: 2022، مركز الميزان لحقوق اإلنسان(والمصرية.

 م2022-2006أعداد الوفيات باألنفاق من عام :(20) رقم شكل

 
 2022الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان المصدر:          

استمرار مغامرة الفمسطينييف بحياتيـ والعمؿ باألنفاؽ إلى الفقر والفاقة و وعزي مركز الميزاف     
ودفعت الفمسطينييف لحفر األنفاؽ ، والفقر، تعزيز ظاىرتي البطالةفي واآلثار السمبية ، الحصار

والعاطميف عف العمؿ إلى ، مف شريحة الفقراء اً واسع اً كما أجبر قطاع، كبديؿ عف المعابر المغمقة
المجتمع الدولي إلى القياـ  مركز الميزاف ودعا، األنفاؽ كسبيؿ لتوفير مصادر الرزؽ العمؿ في

والمبادرة إلى اتخاذ تدابير فعالو إلنياء الحصار المفروض عمى قطاع ، واألخالقي، بواجبو القانوني
وحرية حركة البضائع ، والتنقؿ، والعمؿ عمى ضماف حماية حؽ الفمسطينييف في حرية السفر، غزة
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لىمف  يميو عاـ ، % مف إجمالي الوفيات31.9نسبة ال تـ قدر 2009عاـ  وفي .قطاع غزة وا 
، )الطباعالوفيات.% مف إجمالي 9.6% وبمغت نسبة الوفيات مف األطفاؿ 29.6ـ بنسبة  2008

2009). 

 :سباب الوفياتأ -4

ناؾ العشرات مف ينفاؽ فينية لحاالت الوفاة بالعمؿ في األالييئات الحقوقية الفمسط في إطار رصد
، المعمومات الصحية الفمسطيني)مركز برزىا التالي:مف المصابيف وقد تعددت األسباب أ الوفيات والمئات

2022) 

: تعددت حاالت الوفاة الناجمة عف العمؿ داخؿ األنفاؽ نتيجة الوفاة نتيجة السقوط في النفق - أ
سقوط  ىافة إلباإلض، تحت األرض متراً  20 ىسقوط العامؿ داخؿ النفؽ عمى عمؽ يصؿ إل

 داخؿ النفؽ وانقطاع حباؿ الشد .بكرات النقؿ 

برز األسباب في وفاة العديد مف أحد أ: يعتبر انييار األنفاؽ الوفاة نتيجة انييار النفق - ب
وقد تعددت أسباب انييار األنفاؽ إما كنتيجة مباشرة الستيداؼ الطيراف الحربي ، العماؿ

ما بسبب تداخؿ عمميات الحفر العشوائية، اإلسرائيمي ليا أو انييار ذاتي ناتج عف عممية ، وا 
% مف إجماؿ 55.3ـ حيث بمغت 2011وسجمت أعمي نسبة وفيات عاـ، الحفر ونوع التربة

 الوفيات.  

: تعدد أسباب االختناؽ داخؿ النفؽ فإما أف تكوف نتيجة نقص الوفاة نتيجة االختناق - ح
والمواد البترولية التي أو بسبب تسرب البنزيف والسوالر ، نفؽاألكسجيف الناجـ عف عمؽ ال

صابات ناجمة عف ضخ غاز مف جية الجانب  ىباإلضافة إل، األنفاؽ تنقؿ عبر وفيات وا 
 المصري كاف أبرزىا وفاة تسعة أفراد مف عائمة واحدة . 

الكيربائي داخؿ : ىناؾ العديد مف حاالت الوفاة نتيجة التماس نتيجة تماس كيربائي الوفاة - د
أسالؾ وتمديدات كيربائية تستخدـ إلضاءة النفؽ  ىما يحوي النفؽ عم حيث غالباً ، األنفاؽ

وقد  ؿ ويتـ تشغيميا بمولدات الكيرباءولعمميات النقؿ المختمفة التي تستخدـ البكرات والحبا
 بسبب التماس الكيربائي.ـ 2011% عاـ14.4سجمت حاالت الوفاة نسبة 

 



81 

 

ػ
 

   

ػػاضفصلػاضثاضثاضفصلػاضثاضث

 البضائع المشحونة:ثالثًا: 

في حالة ما كانت المواد تجارية بالتنسيؽ مع شبكة  إحضارىا المطموب يتـ توفير البضاعة
 مف سكاف الحدود "بدو سيناء" حسب ميارتو في " وىوحيث يقوـ "األميف، سيناء عالقات لبدو

 وىكذا فثمة دائماً ، النفؽ وتسميميا إلى، تفاؽ عمى أسعارىاواإل، وكفاءتو في العمؿ بسرية، الشراء
أو بعض التنظيمات في حاؿ ، اتفاقات مسبقة مع تجار مف الجانب الفمسطيني لطمبيات تجارية

ويقوموا بإنزاليا إلى ، وتكوف البضاعة جاىزة فيبيت األميف عمى الجانب المصري، إدخاؿ سالح ليا
 م(2022، حث الميداني)الب.يتـ فييا استخراج الرماؿ مف األرض ويخرجوىا بالطريقة التي، النفؽ

وفي ، الجانب الفمسطيني مف الحدود وبعد إدخاؿ البضاعة ينزؿ األميف المصري إلى
أو ، ومف ثـ إخفاء أي شواىد، ليغمؽ الحفرة الجانب المصري يكوف في انتظار نزولو شريؾ آخر

ضبطو  وتوضع طبقة حديدية تحت البالط حتى ال يتـ، عالمات في الغرفة التي يوجد فييا النفؽ
 أخذ ثمف تـوي، عممية تفتيش البيوت القريبة مف الحدود مف قبؿ القوات المصرية التي تتابع

والمجموعة الميربة بعدما يقوـ شريكو بناء عمى اتصاؿ ، عودة األميف ثـ يتـ، ياوتسميم البضاعة
النفؽ في ويمكف استئجار ، مف بيتو ليتسنى ليـ الوصوؿ إلى الحدود المصرية األميف بفتح العيف

% مف  40عمى أخذ نسبة  فؽيتو ، بإدخاؿ بضاعة حاؿ طمب جية أخرى غير الجية المالكة لمنفؽ
وتحديدىا بشكؿ ، وال يمكف حصر الكميات، لصالح صاحب النفؽ الجية الراغبة بإدخاؿ البضاعة

 لتصؿ مف الجانب المصري لمفمسطيني ىو ما يحدد لكف عامؿ الزمف الذي تحتاجو المواد، دقيؽ
 (2022:22، ) أبو مدلمة.وىنا أمثمة لما تحتاجو بعض المواد لتصؿ لمنقطة النيائية، الكميات

 : األفراددخول * 
طريؽ األنفاؽ بعد  عفـ 2012 –ـ 2011عاـ شخص دخموا قطاع غزة  1500أكثر مف  فإ   

صعبة فيناؾ الكثير مف العائالت تدخؿ قطاع غزة وسط ظروؼ ، دة أشيراحتجازىـ في مصر لع
معبر رفح لفترة طويمة مما يجبرىـ عمى دفع األمواؿ مقابؿ السماح ليـ  إغالؽلزيارة أقاربيـ ويتـ 

ولـ يتوقؼ األمر عف ىذا الحد فقد حدث أف الكثير مف الجانب المصري  ىبالمرور عبر النفؽ إل
بعد إدخاؿ  اليستطيعوا أف يتموا مراسـ الزواج إع غزة ولـ المواطنيف تزوجوا مف نساء في خارج قطا

 . س عبر األنفاؽ وىناؾ أمثمة كثيرةالعرو 
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مف األشخاص الممنوعيف  يتـ تجميع عدد ىحت داخؿ قطاع غزة ينتظر األميف وفي بعض الحاالت 
 النفؽ مفويتقاضى صاحب ، النفؽ عبرإدخاليـ مف السفر الذيف يرغبوف بالسفر عبر األنفاؽ ليتـ 

 (2022، )البحث الميداني.دوالر 100كؿ شخص يتـ تيريبو حوالي 

 إحصاءات حول الجانب االقتصادي: -رابعاً 

لى انخفاض نسبة البطالة في إألنفاؽ مف أبناء محافظة رفح أدى إف ارتفاع عدد العامميف با
البالغة حوالي % مف أصؿ القوى العاممة في رفح 50% بعد إف كانت حوالي 20رفح إلى أقؿ مف 

ويعود االنخفاض إلى حالة "االنتعاش" االقتصادي الوىمي الذي تعيشو مدينة رفح ، ألؼ عامؿ 18
، حيث أصبحت مدينة رفح "سوؽ حرة" ألبناء محافظات غزة، في ظؿ ازدىار ظاىرة تجارة األنفاؽ

 .المواصالتودب النشاط االقتصادي في المحالت التجارية والمطاعـ والخدمات وحركة النقؿ و 

 األنفاق عبرحيوانات يتم إدخاليا : (29)رقم صورة 

 
 2022، لإلعالمالمصدر: المركز الفمسطيني               

 والمواد مف الجانب المصري باتجاه األراضي الفمسطينية، تستخدـ األنفاؽ إلدخاؿ البضائع
لىو ، بغزة بأنو االستيراد الشيري عبر األنفاؽ  تراوحوي، ولكف بكميات محدودة جداً  الجانب المصري ا 

وتقدر األرباح التي يجنييا التجار أصحاب األنفاؽ والعامموف ، تقريباً  مميوف دوالر 40-35مابيف 
ة بمدية رفح بجباي قامت ـ2008ومع بداية شير سبتمبر ، مميوف دوالر 300-200بنحو  بيا سنوياً 

ويدفع صاحب كؿ نفؽ مبمغ ، "ر الحدودنشاط تجاري عب" رسوـ مف أصحاب األنفاؽ تحت مسمى
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، ـ يدفع يمنع مف استكماؿ حفر نفقوومف ل، )ترخيص(دوالر 2700آالؼ شيكؿ أي مايعادؿ  10
 :ويتـ تحصيؿ الضرائب عمى البضائع كاآلتي (2022:22، ) أبو مدلمة.أو يغمؽ النفؽ إف كاف يعمؿ

 (2022، وزارة االقتصاد)
تقـو حكومة و ، يتـ التعامؿ مع ىذه البضائع بالطف، وأحجار البناء، والزلط، واألسمنت، الحديد -

( عمى كؿ طف يدخؿ األنفاؽ مف رفح مصرياً  جنيياً  150)ما يعادؿ  دوالرات 9غزة بتحصيؿ 
 .طف يومياً  400ويتـ تيريب نحو ، إلى غزة

 شواكؿ 3ؿ الحكومة وتحصّ ، سـ( 50 ×سـ  50السيراميؾ يتـ التعامؿ معو بالكرتونة )حجـ  -
 آالؼ كرتونة. 6ما ال يقؿ عف  ويدخؿ يومياً ، لكؿ كرتونة

 آالؼ طف. 3نحو  يومياً  دخؿوي، طفلمشيكؿ  120عمى  وتحصؿ الحكومة في غزة، الخشب بػ'الطف' -
 وييرب يومياً ، دوالر عمى الطف 50تحصؿ الحكومة عمى و ، المواد الغذائية بأنواعيا المختمفة -

 طف. 500
 شحن المشروبات الغازية: (20) رقم صورة

 
 2022، لإلعالمالمصدر : المركز الفمسطيني           

، قرشا مصريا( عمى كؿ لتر 75أجورة )بمعنى  75فيما يتعمؽ بالغاز الطبيعي فيتـ تحصيؿ  -
 ويدخؿ يومياً ، شيكؿ عمى كؿ لتر 2يتـ تحصيؿ  بالنسبة لمبنزيفو  ،آالؼ لتر 6نحو  ويدخؿ يومياً 

 آالؼ لتر. 6نحو 
عمى كؿ 'كرتونة  شيكالً  55و، عمى كؿ )جروس( سجائر شواكؿ 10يتـ تحصيؿ ، السجائر -

 سجائر'.
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بمعنى أف عداد سير ، ديثإذا كاف الموديؿ ح، تسمح الحكومة بعبور السيارات مف األنفاؽ -
باإلضافة إلى ، عمى كؿ سيارة يتـ إدخاليا دوالر 450ويتـ تحصيؿ ، السيارة لـ يتجاوز الصفر

. غزة حكومةفسو لمجنة األنفاؽ التي تديرىا آالؼ دوالر تأميف يدفعيا صاحب النفؽ ن 5تحصيؿ 
 (2102، )بلدٌة رفح

 

 نوع البضائع المدخمة عبر النفق شيرياً : (7) رقم جدول

نوع 
 البضائع

 تيواناح حصمة بنزين حديد سوالر أسمنت زاغناتاسطوا
مواد 
 غذائية

أجيزة 
 ئيةكيربا

أثاث 
 منزلي

 أسماك
فواكو 
 وخضار

 المجموع أحذية

 240 2 2 4 4 4 6 8 9 24 25 20 22 29 التكرار

 200 007 204 209 209 209 402 507 604 20 2209 2402 25 2007 النسبة%

 2022المصدر : وزارة االقتصاد           
 

 نوع البضائع المدخمة عبر النفق شيرياً : (22) رقم شكل

 
 2022المصدر : وزارة االقتصاد            

وتعتبر ، والوقود، ومواد البناء، غمب البضائع التي تدخؿ ىي اسطوانات الغازأبيف أف تي
 (00وشكل  7.)انظر جدول ىذه البضائع ىي االحتياجات الضرورية لسكاف القطاع
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التقميدي ـ بأدائيا 2012ولقد استمرت التجارة الخارجية لألنفاؽ في قطاع غزة في بداية 
وىذا الواقع امتداد ، وذلؾ بسبب وضع األنفاؽ السياسي، والصادرات، غير الرسمي لشقي الواردات
 عمار واسعة في القطاع خصوصاً إإال أنيا ساىمت في حركة ، ـ2011لما كاف عميو الحاؿ عاـ 

ـ 2012والوقود حيث كانت الصادرات قي النصؼ األوؿ مف العاـ ، والمقاوالت، قطاع اإلنشاءات
وشيد العجز في الميزاف ، دوالر 4481878414.5أما الواردات فقد كانت  دوالر، 478180قيمتيا 

حيث بمغت قيمة العجز ، كبيراً  بصورة مستمرة مما شكؿ عبئاً  كبيراً  التجاري لتجارة األنفاؽ تزايداً 
 (9، 8)انظر جدول دوالر. 44188268961.5نحو ـ 2012لمنصؼ األوؿ مف العاـ 

 2022طاع غزة لمنصف األول الميزان التجاري لألنفاق في ق: (8رقم ) جدول

 الصادرات$ الواردات$ السمع
 47180 21147653.8 وزراعية، مواد غذائية
 0 17022556.41 وتبغ، مشروبات
 0 345283669 ومواد بناء، مواد خاـ
 0 63380819 والزيوت)مشتقات البتروؿ(، الوقود
 0 3559051.28 وحيوانية، ودىوف نباتية، زيوت

 0 2626058.97 والدوائية، المواد الكيماوية
 0 1216204.33 سمع معدنية

 0 444510.769 ومعدات نقؿ، اآلالت
 0 2513917.95 وغير مصنعة، مصنوعات مصنعة

 47180 448187841481.5 اإلجمالي

 االقتصاد بغزة )بيانات غير منشورة(وزارة المصدر:      
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 من السمع التموينية األساسية لمنصف األول لقطاع غزة كمية االحتياجات  :(9رقم ) جدول
 م2022من عام 

 نسبة التغطية لمطمب% مجمل االحتياجات الكمية بالطن السمعة الواردة
 7.54 99264 7489 طحيف 
 21.49 24400.33 5243 سكر
 4.30 15714.73 676 األرز
 0.74 3933.336 29 ممح

 5.16 1240.8 64 وشاي، ومبيض، نسكافية
 23.15 4963.2 1149 والخضراء، البقوليات الجافة

 30.62 9678.24 2963 زيوت نباتية غير زيت الزيتوف
 3.51 7941.12 279 واسماؾ، وبيضاء، لحـو حمراء

 2.72 45493.93 1237 والحميب، منتجات األلباف

 غير منشورة(المصدر: وزارة االقتصاد بغزة )بيانات 

ستراتيجية بعض السمع اال إال أف، الرغـ مف أف معظـ السمع تباع بأسعار مرتفعة وعمى
 ".والبنزيف، المحروقات "السوالر وتحديداً ، "إسرائيؿ"مقارنة بما يأتي مف ، تباع بنحو نفس سعرىا

مصر والسمع مف األنفاؽ إلى زيادة واردات القطاع مف ، أدت عمميات نقؿ البضائعلقد و 
وىو ، مميوف دوالر 650إلى حوالي  مميوف دوالر سنوياً  30مف  ـ2006-1994خالؿ السنوات 

كما أسيمت في تقميؿ اعتماد قطاع ، مف تخفيؼ الحصار ولو جزئياً ، مايعني أف األنفاؽ تمكنت
 (2102موقع سوار اإلخبارٌة:).وزيادة تفاعمو مع محيطو العربي، "االقتصاد اإلسرائيمي"غزة عمى 

كما وفرت العديد ، لمقطاع االقتصادي اً اقتصادي اً الرغـ مف أف األنفاؽ وفرت متنفس وعمى
 وبقيت عمالً ، وليس التصديرية، مف فرص العمؿ إال أنيا ظمت أداة لخدمة الحاجات االستيالكية

األنفاؽ جمعوا أف أ جميع الذيف قاموا بتعبئة االستبياف أفويتبيف  ،يتسـ بدرجة عالية مف المخاطر
مواجية  لألنفاؽ ىو األساسيف الدور إمع ذلؾ فو ، %100ضرورية لكسر الحصار بنسبة 

وبالرغـ مف ذلؾ اتخذت السمطات المصرية ، وىو المعيار األوؿ واألخير في تقييميا، الحصار
لكف ـ 2009-2008الذي تـ الشروع بو عقب حرب ، إجراءات لوقؼ األنفاؽ ببناء الجدار الفوالذي

 (2102، )االستبٌانتمؿ وتوقؼ العمؿ بو.لـ يك
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 آراء حول انتياء األنفاق بكسر الحصار :-*

تـ  إذا إف اآلراء تختمؼ في دور االتفاؽ في تخفيؼ الحصار ولكف ىؿ ستنتيي األنفاؽ
الحصار وفتح المعابر لمبضائع وحركة المسافريف مف الجانبيف المصري والصييوني  ويالحظ  إنياء
يـ بينما سكاف قطاع مصدر الرزؽ الوحيد ل ألنياىو بقاءىا وذلؾ  باألنفاؽالعامميف  آراءمف  أف

بعد فتح المعابر انتياء الحصار خاصة بعد المخاطر والمشكالت  لألنفاؽال حاجة  غزة يؤكدوف أف
 .  خالؿ فترة عمميا أحدثتياالتي 

 آراء حول انتياء األنفاق بكسر الحصار: (22) رقمشكل 

 
 2022، المصدر:االستبيان

% 82.9كاف ذلؾ بنسبة و ، األنفاؽ بمجرد انتياء الحصار ةاجمعوا عمى انتياء ظاىر  الكثيرف إ    
% أف 17.1بينما اعتقد ، بر المعابر التجارية مع االحتالؿنو سيتوفر مايمـز القطاع عالعتقادىـ أ

العسكري لممقاومة الذي اليمكف القياـ بو وذلؾ الرتباط بعض األنفاؽ بالنشاط ، األنفاؽ لف تنتيي
 (02)انظر شكلأو حتى عالنية باألنفاؽ.، عبر المعابر
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 الخالصة
 بحث األنفاؽ الحدودية في ثالث محاور رئيسية :  تـ فيو

طبيعة األنفاؽ وتضمف دراسة الموقع الجغرافي، وعددىا وتكمفتيا واآلالت  المحور األوؿ:
 والخطوات المتبعة والمخاطر التي تواجييا.المستخدمة بحفرىا 

تناوؿ األيدي العاممة مف حيث الممكية لألنفاؽ وعدد العامميف والوفيات وأسباب : المحور الثاني
 الوفاة باإلضافة إلى الجانب المتعمؽ بدخوؿ األفراد عبر األنفاؽ.

وكذلؾ آراء العامميف  البضائع مف حيث الكمية، والنوع، ورأس الماؿ الالـز لمتمويؿ: المحور الثالث
وأصحاب المحالت التجارية حوؿ دور األنفاؽ في التخفيؼ مف حدة الحصار الفروض عمى قطاع 

غزة. 
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 تمييد 

آخر وذلؾ ألسباب ودوافع  ىمف طرؼ إل إف المواقؼ السياسية اتجاه ظاىرة األنفاؽ تباينت
كاف فقد ، عمى النشاط التجاري عبر األنفاؽ أو إيجاباً  سمباً  سكؿ طرؼ مف األطراؼ مما انعك

، لتدمير األنفاؽ وتشديد الحصار عمى قطاع غزة، لإلجراءات القاسية التي قاـ بيا الجيش المصري
تستيدؼ فقط حماية األمف  وىي إجراءات ال يظير أنيا ،آثار كبيرة في زيادة معاناة أبناء القطاع

 التغيرات في المنطقة. برز أ، تستيدؼ إضعاؼ الحكومة التي تقودىا حماس في غزةبؿ  المصري

غير أنو ، مف المستبعد في المرحمة الحالية أف تحدث اجتياحات عسكرية إسرائيمية لمقطاع
سعيًا لتفجير األزمات االقتصادية والسياسية ، عمى ما يبدو فإف سياسة خنؽ القطاع ستستمر

 واالجتماعية. 

وأال تستخدـ ، عف قطاع غزةإف المصالح الوطنية والقومية واإلنسانية تقتضي رفع الحصار 
وكما أف عمى قيادة حماس تأكيد عدـ تدخميا في الشأف  ،معاناة الناس لفرض أجندات سياسية

وعمى الطرفيف ، الداخمي المصري؛ فإف عمى قيادة السمطة في راـ اهلل العمؿ اإليجابي لرفع الحصار
عادة ترتيب البيت مف خالؿ تسريع إجراءات المصالحة الوطني، تغميب المصالح العميا ة وا 

 الفمسطيني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ػ
 

   

ػػاضفصلػاضرابعاضفصلػاضرابع

 :: الموقف الفمسطينيأوالً 

ال شّؾ أف ىدـ األنفاؽ وما لو مف تأثيرات اقتصادية واجتماعية عمى قطاع غزة عمى مستوى 
وقد ، سيفرز تأثيرات سياسية بالغة عمى الواقع السياسي الفمسطيني، الشعب والفصائؿ والحكومة

 .الفمسطيني برمتوبدت آثاره عمى المشيد 

 موقف حماس: -

يقاؼ ىدـ األنفاؽ مف قبؿ الجيش وناشدت مصر  الحصارأدانت حماس  بفتح معبر رفح وا 
ؿ وقد اتضح لحماس مف خال ،ودعت لممظاىرات واالحتجاجات المصري كما عارضت بناء الجدار

 (2118، )المصري :ىذه اإلجراءات األمور التالية

ىدـ األنفاؽ حاليًا مف قبؿ السمطة الفمسطينية في الضغط عمى  استخدـ الحصار الناتج عف -1
المرفوض مف قبؿ شرائح ، لمحاولة منعيا مف تصعيد معارضتيا لمسار التفاوض، حماس

 واسعة مف الشعب الفمسطيني.

لتكريس مفيوـ عدـ فاعميتو كخيار منجز لمشعب ، الضغط عمى برنامج المقاومة في قطاع غزة -2
 واجية االحتالؿ. الفمسطيني في م

وقد ، ىدـ األنفاؽ ىو انعكاس ميداني لمتغيير الذي حدث في مصر عمى الواقع الفمسطيني -3
التي كانت قد انقمبت إيجابًا لصالح حركة حماس عمى ، ينعكس عمى خريطة القوى الفمسطينية

 إثر الربيع العربي.

مف خالؿ ، يا لدى الشعب الفمسطينيُيتيح لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل المجاؿ لرفع مكانت -4
والقيادة المصرية لتخفيؼ الحصار عف غزة؛ لتعزيز ، تدخالت عباس لدى سمطة االحتالؿ

مقابؿ عجز حماس والحكومة ، االنطباع بشأف قدرة السمطة في راـ اهلل وفاعمية دورىا
 الفمسطينية في غزة.

  يتيح لفتح، لحماس السياسي مغايروقفو ووجود نظاـ مصري جديد م، الحصار أف تشديد ترى -5
وعمى ، لفرض رؤية فتح عمى طريقة تنفيذ المصالحة، ولمسمطة في راـ اهلل أدوات ضغط جديدة

 (2102، (10.)تقدٌر استراتٌجً )تنازؿ حماس عف إدارة قطاع غزة
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  )هعهد فلسطين للدراسات االستراتيجية( :وسيناريوىات مرتقبة خصصة معبر رفحاقتراح *

 حوؿالفمسطينية زياد الظاظا تصريحات نائب رئيس الحكومة  بإخضاع معيد فمسطيفقاـ 
معمقة مف أجؿ الوقؼ عمى أبعاد السيناريوىات اللمدارسة  خصخصة معابر قطاع غزة،

المعنية اتجاه ىذه  األطراؼالمحتممة حوؿ خصخصة معابر القطاع مف منطمؽ قبوؿ ورفض 
تقدير الموقؼ أف قطاع غزة عمى وجية الخصوص في وأكد معيد فمسطيف مف خالؿ ، الخطوة

ظؿ المتغيرات اإلقميمية الحادثة في اإلقميـ العربي يشيد انسداد سياسي واقتصادي يشتد رويدًا 
خمية والخارجية التي انعكست عمى ويرجع ذلؾ لتردي األوضاع السياسية الفمسطينية الدا، رويداً 

غزة يعاني منذ توالي الحكومات الفمسطينية السابقة  ولفت التقرير قطاع، األوضاع االقتصادية
، ولكف ليس بالقدر والحالة الموجودة في الوقت الحالي، مف أزمات اقتصادية في شتى الجوانب

 واإلسرائيميويرجع ذلؾ ألسباب كثيرة أبرزىا نتيجة الربط االقتصادي بيف االقتصاد الفمسطيني 
عمى القطاع بعد فوز حركة حماس في  "ؿإسرائي"والحصار االقتصادي الذي فرضتو 

وأشار التقرير لمالمح األزمة االقتصادية التي ، 2006البرلمانية الفمسطينية عاـ  االنتخابات
يعاني منيا القطاع تتمثؿ في افتقاره لممنتجات والسمع والمواد الضرورية اليومية والمواد 

غيؿ الالجئيف سياسة تقميص الخدمات االنشائية والوقود باإلضافة لممارسة وكالة الغوث وتش
وذكر التقرير إف معدؿ ، ثؿ ضعؼ التمويؿ الخارجي لألونرواتحت حجج وذرائع واىية م

% نياية العاـ 38.5الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني قفز إلى  إحصائياتالبطالة حسب 
لفًا مف أىالي أ 140وأف ما ال يقؿ عف ، % في الربع الثالث مف العاـ نفسو32الماضي مف 

 .ـ2013غزة انضموا إلى طوابير العاطميف في النصؼ الثاني مف 

بين التقرير سيناريوىات مقترح خصخصة المعابر من منطمق قبول ورفض ي
 األطراف المعنية اتجاه ىذه الخطوة وكانت السيناريوىات:

إبداء التعاوف يتمثؿ في رفض كؿ مف الجانب اإلسرائيمي والمصري : السيناريى األول -1
والتعامؿ مع فريؽ رجاؿ األعماؿ الفمسطيني الذي سوؼ يشرؼ عمى إدارة حركة المعابر بيف 

 الجانب الفمسطيني والمصري وأيضا بيف الجانب الفمسطيني واإلسرائيمي.
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توُقع قبوؿ وتعاطي الجانب اإلسرائيمي مع ىيئة رجاؿ األعماؿ المكمفة : السيناريى الثاني -2 
معابر مع الجانب اإلسرائيمي ولكف ليس بالقدر الكبير الذي يسمح بحرية مطمقة وتامة إلدارة ال

 .لحركة المعابر بيف قطاع غزة و"إسرائيؿ"

المتمثؿ ، ورجح معيد فمسطيف لمدراسات السيناريو األكثر قربًا وتوقع حدوثو ىو السيناريو الثاني
عماؿ المكمفة إلدارة المعابر مع الجانب في قبوؿ وتعاطي الجانب اإلسرائيمي مع ىيئة رجاؿ األ

تامة لحركة المعابر بيف قطاع اإلسرائيمي ولكف ليس بالقدر الكبير الذي يسمح بحرية مطمقة و 
عادة إعمار غزة،  وىذه الخطوة مف شأنيا أف تسيـ في رفع المعاناة والحصار المفروض وا 

 ؿ كبير جدًا.وتحسيف األوضاع االقتصادية التي تشيد ركود بشك، قطاع غزة

 موقف السمطة الفمسطينية : -

 بيف السمطة الفمسطينية براـ اهلل حسب الرؤية المشتركة سيناريوىات ليدـ األنفاؽىناؾ العديد مف ال
 :الصييوني ومنيا االحتالؿو 

 :ويتفرع إلى فرعين: سٌنارٌو االنفراج 

وبالتالي تنحؿ ، مع القاىرةالتوصؿ عبر حوار فمسطيني إلدارة مشتركة لمعبر رفح بالتوافؽ  -أ
 األزمة بوجود أفراد مف حرس الرئاسة الفمسطينية عمى معبر رفح.

بسبب ضغوط شعبية أو رسمية دولية ، العودة لمصيغة القديمة ما قبؿ عزؿ الرئيس مرسي -ب
قميمية عمى الحكـ الجديد  فتضطر القاىرة إلى فتح معبر رفح بشكؿ طبيعي.، وا 

 

 ى تولد السٌنارٌو المحتمل وتطوره:العوامل المؤثرة عل* 

 في مصر. سياسيةومسار التحوالت ال، المصري ومخرجاتو التغير السياسيطبيعة مسار  -1

وقدرتيا عمى التنسيؽ مع ، تقدير "إسرائيؿ" لكمفة السيناريو المحتمؿ وقدرتيا عمى تحممو -2
 واشنطف بشأنو.

الحالية المرتدة التي تسعى إلنياء "الربيع العربي" مدى تطور البيئة اإلقميمية عمى إثر الموجة  -3
وبما يحفظ مصالح األنظمة ، بما يحفظ المصالح األمريكية اإلسرائيمية، وترتيب األوضاع

 التي ال تحظى بالشرعية الشعبية.
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 مدى صمود الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة وقدرتيا عمى السيطرة عمى الوضع الداخمي -4
 (2022، يتونة لمدراسات واالستشارات)مركز الز اخمية.وضبط الجبية الد

 :الموقف المصري :ثانياً 

بحسب تصريحات المسئوليف المصرييف أف األسباب أمنية محضة بيدؼ ضبط األمف في 
 م( 2022، (62.)تقدير استراتيجي )وعدـ التأثير عمى االقتصاد المصري، سيناء

 إجراءات مصر لتدمير األنفاق عمى الحدود : -

وكاميرات مراقبة لمحدود مف كندا ، مصر اشترت معدات لرصد األنفاؽ مف ألمانيا أف ذكر
وتدرب بعض المصرييف عمى رصد األنفاؽ في والية تكساس ، واستعانت في وقت سابؽ بخبراء

             وف دوالر. ممي 32مقدرة مصادر قيمة المعدات بقرابة ، األمريكية عمى الحدود األمريكية المكسيكية
يقاؼ عمميات إل ح األرضطمتر تحت س 18عف البدء بتشييد سياج فوالذي مع غزة بعمؽ  وأعمف

سيتراوح طوؿ و ، دود المصرية إلنياء نشاط األنفاؽحيث يمتد الجدار عمى طوؿ الح، التيريب
، شير 18متر وسيستغرؽ العمؿ بو قرابة  18كيمو متر بينما سيبمغ عمقو  11-10السياج بيف 

وتـ إخضاعو ، مشروع الجدار تـ تصنيعو وتصميمو في الواليات المتحدة األمريكية أفوتبيف 
 (2022، موقع جريدة الغد)الختبارات تؤكد مقاومتو لممتفجرات وعدـ قابميتو لالختراؽ أو االنصيار.

تمتد مف  نبوبأكما يضـ ، ودة بمجسات ضد االختراؽمف صفائح صمبة مز  الجدار ويتكوف
ـ  40 - 30بينيـ ؿ بيف كؿ لشرؽ يتفرع منيا أنابيب مثقبة يفصكـ باتجاه ا 10البحر غربًا بطوؿ 

ينصب الجدار بإشراؼ و  تصدعات وانييارات لألنفاؽ تقـو بضخ الماء باستمرار بيدؼ إحداث
 (2009، ) الجزيرة نت.كامؿ مف ضباط مخابرات أميركييف وفرنسييف

وقد ، مميار جنيو مصري 12مميار دوالر أي ما يعادؿ  2الجدار حوالي تقدر تكمفة بناء و 
نفت الخارجية المصرية أف يكوف تمويؿ الجدار مف قبؿ الواليات المتحدة وقالت إنو بنى بأمواؿ 

 وبمساعدة فنية واستشارية فقط مف قبؿ الواليات المتحدة.، وبمعرفة الحكومة المصرية

 :مراحل بناء الجدار -

المرحمة األولى تركيب أجيزة لمكشؼ عف األنفاؽ وىي أجيزة جيولوجية ذات تقنيات شممت 
وقد بدأ العمؿ فييا ، عالية في الكشؼ عف الصوت والحركة في باطف األرض وعمى أعماؽ كبيرة
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أما المرحمة الثانية مف المشروع فيي عممية بناء جدار فوالذي  تقريبًا. 2009منذ الربع الثاني مف 
منطقة الحدودية لعرقمة حفر األنفاؽ عند نقطة معينة تمت دراستيا بعناية وىي عبارة عف بطوؿ ال

 منظومة الكشؼ عف األنفاؽ.

القسـ الذي بني تحت األرض لمجدار المصري الفوالذي بيف مصر وقطاع غزة والذي يبمغ 
 مـ بيذا المشروععوقد بدأت في سرية تامة وكانت القيادة اإلسرائيمية عمى  متراً  30-20عمقو مف 

كـ  3تـ استثناء و  ،عمى أف توضع ألواح معدنية فوالذية بطوؿ المنطقة الحدودية المتفؽ عميياوذلؾ 
التي تنعدـ فييا عمميات حفر األنفاؽ بسبب نعومة تربتيا الرممية وىي المنطقة المحصورة بيف 

باتجاه البحر  3الدولية رقـ عمى ساحؿ البحر الحدودي وحتى شماؿ العالمة  1العالمة الدولية رقـ 
وقد أجريت اختبارات عديدة ناجحة عمى  ،وىي المنطقة التي تبدأ مف تؿ السمطاف وحتى البحر

مدى صالبة واحتماؿ ىذه األلواح المعدنية المصممة ضد أية اختراقات معدنية أو تفجيرية 
بوضع األلواح وتـ تنفيذ وقد بدأت السمطات المصرية ، بالديناميت وربما تتأثر فقط بتفجير شديد

متر جنوب معبر  500كـ شماؿ معبر رفح البري وحوالي  4وبمغت حوالي ، المرحمة األولى منيا
رفح تـ تغطيتيا بيذه األلواح المعدنية التي تـ غمسيا في باطف األرض باستخداـ معدات مخصصة 

 (2009، ) الجزيرة نت.لحفر آبار المياه

إلكترونية حديثة سيتـ وضع بوابتيف منيا عمى مداخؿ مدينة المشروع سيتضمف بناء بوابات 
رفح المصرية بيدؼ الكشؼ عف المتفجرات والسالح وأية معادف وتـ تحديد األماكف التي ستقاـ 

كما أف ىناؾ أنباء بأف كتيبة أمريكية ربما ستحضر إلى شماؿ سيناء ، فييا ىذه البوابات اإللكترونية
قة الحدودية بجانب سكر قوات حفظ السالـ لإلشراؼ عمى المنطفي وقت الحؽ وستنضـ إلى مع

وىو ما كشفت عنو زيارات العريش عاصمة محافظة شماؿ سيناء منذ حوالي ثالثة ، األمف المصري
رئة طالبًا مف األطباء المصرييف معمومات عف قدرة المستشفى في استقباؿ أية حاالت طا، أشير

% مف الجدار جميعيا في 60تـ االنتياء مف بناء  2010وفي منتصؼ يناير  ،لجنود أمريكييف
األماكف  في األماكف المفتوحة حيث بدأت الحكومة أعماؿ الحفر في تمؾ األماكف وأرجأت الحفر

عمى أنفاؽ لحيف إيجاد حؿ لممنازؿ  اً والتي تعتبر أكثر األماكف احتواءالمأىولة بالسكاف لوقت الحؽ 
 وفقًا لما ذكرتو الحكومة.، تي بأضرار عميياالتي يعتقد أف أعماؿ الحفر ستأ
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أياـ بسبب استيداؼ قناصوف فمسطينيوف لمعدات  3وقد سبؽ وتوقفت أعماؿ الحفر لمدة  
 الحفر وخراطيـ الزيت في المناطؽ المكشوفة.

 24الرئيس المصري في خطابو في عيد الشرطة في ، وتحدث محمد حسني مبارؾ
تتياوف في حماية حدودىا وسيادتيا ومصالح ومقدرات شعبيا أف مصر لـ ولف ، ـ2010يناير

وشدد عمى دور مصر في القضية الفمسطينية وعمى أف ، والذي رأى أف الجدار يعمؿ عمى حمايتيا
قميمية لـ تقدـ ما قدمتو مصر لفمسطيف تزايد عمى الدور ا لمصري واستغمت بناء ىناؾ قوى عربية وا 

، و البعض مف محاولة لمتقرب إلسرائيؿ وأمريكا ببناء الجداروبخصوص ما تحدث عن، الجدار لذلؾ
قاؿ مبارؾ أف مصر رفضت سابقًا االنضماـ لالتفاؽ األمني بيف الدولتيف السابؽ ذكرىا في عيد 

 اً ليس إرضاءوأف مصر ماضية في بناء اإلنشاءات عمى الحدود الشرقية ، إدارة جورج دبميو بوش
نما حماية لما سماه األ، ألحد  (2022، موقع فمسطين اليوم).مف القوميوا 

، إقامة الجدار مف الناحية الشرعيةأصدر مجمع البحوث اإلسالمية بيانًا باإلجماع يجيز و 
والجبية الديمقراطية لمشباب بناء الجدار العازؿ عمى   أيد كؿ مف حزب الوفد والتجمع واألحرارو 

 وعدـ المساس بأمنيا القومي. ، تراىا مناسبةالحدود وعمى حؽ مصر في حماية حدودىا بأي طريقة 

دشف عدد مف الناشطيف المصرييف "الحممة المصرية ضد جدار العار الفوالذي" في المقابؿ فقد 
مؤكديف رفضيـ التاـ إلقامة جدار بيف مصر وقطاع غزة باعتباره عمال ييدد األمف القومي 

 المصري ويضر بالمصالح المصرية والفمسطينية".

 :الموقف الدولي: ثالثاً 

تفاقـ الوضع في ل أديمع استمرار إسرائيؿ لحصارىا  األنفاؽمف  نسبة كبيرةإغالؽ إف 
ا دولية كقوة احتالؿ مسئولة عف ىذ ضع إسرائيؿ أماـ مسؤوليةيولكنو في ذات الوقت ، قطاع غزة
الكريمة لمشعوب  حيث أف القانوف الدولي اإلنساني يمـز قوة االحتالؿ بالحفاظ عمى الحياة، الحصار

في الحفاظ  1966والعيديف الدولييف لعاـ  1949الخاضعة لالحتالؿ بموجب اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
 (2)انظر ممحق .وصيانة الحقوؽ السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية ليذه الشعوب

مدير عاـ برنامج الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنؾ الدولي "إف إغالؽ  "ديفيد كريج"قاؿو 
مضيفًا أف األنفاؽ ميمة  بؿ وتؤدي إلى خنقو، األنفاؽ يمثؿ ضربة قوية لالقتصاد الفمسطيني
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إال أف الحؿ ليس في بقائيا ، فإننا رغـ اإلقرار بأف األنفاؽ تمثؿ حاًل إنسانيا محدودًا لمغاية، لمغاية
 (2022، )أبو مدلمة."في قطاع غزة نسمة1800000المفروضاء الحصار بؿ في إني

ال شك أن عدة عوامل ستمعب دورًا في تحديد الطريقة األنسب لدى الجيات المحمية واإلقميمية 
 من بينيا:، في غزة لتغيير الوضع السياسيوالدولية التي تسعى 

فمف المستبعد ، في مصر وقدرتو عمى تثبيت أركانو ـ2013التغير السياسي عاـمستوى نجاح  -1
أف يمجأ الجيش المصري لخيارات تصعيدية ضد غزة في ظؿ انشغاؿ الحكـ الحالي بالشأف 

ومف المحتمؿ أف الضغط الشديد سيواجو  لكنو سيضغط إلى أقصى درجة ممكنة، الداخمي
 برفض إسرائيمي خشية أف تنفجر غزة في وجو دولة االحتالؿ.

 .تعتمد طبيعة الخيار عمى درجة توافؽ السمطة في راـ اهلل مع الحكـ الجديد في القاىرةس -2

قدرة حماس عمى ضبط الوضع في قطاع غزة سيكوف لو أثر حاسـ عمى مخرجات ىذه  -3
أـ عمى ، ئيا واحتكاكيا مع قوات االحتالؿسواء عمى صعيد المقاومة؛ بضبط أدا، المواجية

وتكثيؼ الحوار بيف المكونات السياسية ، بتعزيز المحمة الوطنيةصعيد الجبية الداخمية؛ 
 لمشعب الفمسطيني.

وال شؾ أف األطراؼ الخارجية ، العامؿ اإلسرائيمي ىو محدٌد رئيسي في التعامؿ مع قطاع غزة -4
، في مصر التغير السياسيريثما تستقر حالة ، يصعب عمييا تجاوز المحددات اإلسرائيمية

 فجر غزة في وجييا.وخشية مف أف تن

بأنو  الذي سيوقؼ نشاط األنفاؽ المفوضة العامة لألونروا الجدار "كاريف أبو زيد"ووصفت 
لمجدار الفوالذي تقوـ الحكومة المصرية  وامتداداً ، أكثر متانة مف خط بارليؼ مف ناحية التحصيف

 متراً  25أمتار وبطوؿ  10بعمؿ حواجز خرسانية ومد شباؾ تحت مياه البحر المتوسط بعمؽ 
في  وقد شرعت مصر أيضاً  ،ي عمميات تسمؿ بيف مصر وقطاع غزةلمجدار الفوالذي لمنع أ امتداداً 

 إسمنتياً  برجاً  23ة عدد أبراج المراقبة إلى إنشاء مرسى لمزوارؽ تابع لمقوات األمنية المصرية وزياد
 بنوافذ مقاومة لمرصاص ومزودة بتجييزات إلكترونية عمى الحدود مع القطاع. مجيزاً 
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 :اإلسرائيميموقف ال :رابعاً 

فإسرائيؿ تقصؼ األنفاؽ كمما ، ال شؾ أف تجارة األنفاؽ تنطوي عمى مخاطر كبيرة
كما تقوـ مصر بيف  ،العشرات منيا إباف الحرب عمى غزةكما قصفت ، تعرضت إلطالؽ صواريخ
ويضاؼ  ،لشد والجذب التي تمارسيا مع حماسفي إطار سياسة ا األنفاؽالحيف واآلخر بإغالؽ 

فقد أفادت األنباء أف إسرائيؿ خصصت مالييف مف ، لذلؾ فاألنفاؽ تظؿ تقمؽ الجانب اإلسرائيمي
لكنيا لـ تحقؽ نجاحًا كبيرًا ، ابية األنفاؽ في قطاع غزةالدوالرات واستخدمت وسائؿ استكشافية لمج

ستواجو ، القوات اإلسرائيمية بما فييا سالح الجو إفإسرائيميوف  مسئولوفوزعـ ، بيذا الخصوص
ميندسيف أمريكييف يعمموف مستشاريف لمجيش المصري  أفصعوبة بالغة في تدمير األنفاؽ وقالوا 

بيدؼ ، متر بتيريب السالح 60حت في حفر أنفاؽ عمى عمؽ أبمغوا إسرائيؿ بأف حركة حماس نج
، مصدر مصري قد نفى المزاعـ اإلسرائيمية أفإال ، تجنب رصد الجيش اإلسرائيمي ليا وتدميرىا

العامميف في األنفاؽ نفوا قائميف أف أي  أفكما ، قائال أف الحدود المصرية ال يوجد بيا أي أجنبي
والحتواء األرض عمى مياه ، متر وذلؾ لضماف تدفؽ األكسجيف أوالً  25أو 12نفؽ ال يتعدى عمقو 

 جوفية ثانيًا.

ولمعظـ ، يقوؿ ميربو األنفاؽ أف أعماؿ اليدـ والقصؼ تعرقؿ التجارة لكنيا ال توقفياو 
شجرة ويقوؿ المشتغميف بيا بأنو بمقدورىـ حفر فتحات جديدة األنفاؽ العديد مف المخارج مثؿ فروع ال

 لمنفؽ وبسرعة.

ف يتـ التحكـ أتوقفت حماس عف إطالؽ الصواريخ و  إسرائيؿ تريد وقؼ إطالؽ النار إذا
ف تعود السمطة الفمسطينية إلى غزة وربما بالشراكة أينية المصرية بحراسة إسرائيمية و بالحدود الفمسط

ستمر إسرائيؿ في رفضيا لرفع الحصار حتى تتنازؿ حماس عف ادعائيا مع حماس ىناؾ وست
 النصر .

األنفاؽ عمى الحدود المصرية  تدمر و  2012-2008وقد استغمت إسرائيؿ فرصة حربي 
% مف 80والتي تستعمؿ لنقؿ البضائع القانونية والغير قانونية لغزة وادعت إسرائيؿ أنيا دمرت 

يا إسرائيؿ ليس عمى المواد الخاـ أو التموينية الضرورة  بؿ تعدت األنفاؽ وأف القيود التي تفرض
تحكـ بالعممة التي كانت تإلى العممة )الشيكؿ( في األياـ األولي مف الحرب كانت حماس ىي التي 

ـ سمحت إسرائيؿ بإدخاؿ فقط 2007سيطرة حماس عمى قطاع غزة عاـ  ذتيرب عبر األنفاؽ ومن
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جب عمى تمؾ السفف أف تدفع ألجؿ سعر العممة ولكف ىذه السفف سفف محممة بالنقود وكاف ي 3
 م( 2022، (62تقدير استراتيجي ))عمى عممية التجارة . مباشراً  أثرت تأثيراً 

ىذه القضية تعتبر مف أىـ نقاط االختالؼ بيف "إسرائيؿ" والواليات المتحدة وقد أوضح 
المعابر مفتوحة تحت رقابة عسكرية ولكف الوضع "اوباما" بأنو مف مكونات وقؼ إطالؽ النار إبقاء 

نو لمف الصعب تخيؿ تحكـ الرقابة أأصبح أكثر صعوبة في ظؿ ضعؼ السمطة الوطنية في غزة و 
 (2020، )أبو عامر.أو ظاىرياً  بالتعاوف مع حماس ضمنياً 

أف الجدار الفوالذي يأتي ، "ىرتزوج" لبحوث الشرؽ األوسط بجامعة بف جوريوفاعتبر مركز
حيث ييدؼ الجدار لسد األنفاؽ التي ، كنموذج لمخدمات التي يقدميا النظاـ المصري إلسرائيؿ
غالؽ معبر رفح أماـ الفمسطينييفتستخدـ في تمرير االحتياجات اإلنسانية لسكاف القطاع و  وقاؿ  ،ا 

ث إف ىذا يأتي في إطار التعاوف المصري اإلسرائيمي حي "ميطاؿ األكاديمي اإلسرائيمي يوراـ"
ينظراف إلى حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" التي تسيطر عمى قطاع غزة باعتبارىا منظمة 

 ."إرىابية" يجب استئصاليا والقضاء عمييا بقوة الذراع

إف ىدؼ إسرائيؿ ": ـ بوست قاؿيفي مقاؿ لمصحفي السياسي ىيرب كينوف" لجريدة جورزلو 
موعات اإلسالمية ىناؾ عبر خمؽ حالة مف الحرب عمى غزة كاف تقويض وسحب الشرعية مف المج

، (62)تقدير استراتيجي ).الفوضي يصعب عمى حماس السيطرة عمييا واستحالة استعادة اإلعمار ثانية

2022) 
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 الخالصة
 المواقؼ السياسية اتجاه األنفاؽ، مف خالؿ المحاور التالية: تناوؿ

حماس وموقؼ السمطة الفمسطينية  الموقؼ الفمسطيني سواء موقؼ حركةالمحور األوؿ :  •
الذيف يعتبروا أف الحصار المفروض عمى الشعب الفمسطيني بقطاع غزة ىو السبب 

 الرئيسي في حفر األنفاؽ كما تناوؿ مقترح حركة حماس خصخصة معبر رفح .

الموقؼ المصري منع حفر األنفاؽ والتجارة عبرىا العتبارات سياسية المحور الثاني :  •
 صادية فكانت محاوالت بناء الجدار الفوالذي وانتيت بحممة تدمير األنفاؽ.وأمنية واقت

في موقؼ األمـ المتحدة والواليات المتحدة  الموقؼ الدولي متمثالً المحور الثالث :  •
 األمريكية ال يختمؼ عف الموقؼ اإلسرائيمي.

موقؼ الكياف اإلسرائيمي يرفض نشاط األنفاؽ ترسيخًا إلحكاـ الحصار   المحور الرابع : •
عدـ  ىمنيا عم لمتضييؽ عمى حركة حماس والسكاف لكسب مواقؼ سياسية وحرصاً 

، بدليؿ تعرض األنفاؽ لمقصؼ متزود ببعض العتاد العسكرياستخداميا مف قبؿ المقامة ل
 عدة مرات.
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 لخاتــمــةا

 :أواًل: النتائج
مما يصؿ مف  قؿ مف النصؼأعمى توفير بعض السمع كالمحروقات بسعر األنفاؽ  عممت -1

 متوفرة حسب الطمب. الغير ير السمع إضافة إلى توف، إسرائيؿ

وخاصة في مدينة ، مما خفض نسبة البطالة، لمعامميف فييا تمثؿ دخالً  األنفاؽ أصبحت -2
 عممًا بأف العمؿ في األنفاؽ ال يمكف توصيفو بالمنتج. ، رفح

 ىاتصدير  يتـ وكمية محدودة جداً ، قطاع غزة إلى سوؽ استيالكي فقطاألنفاؽ حولت  -3
 .لمجانب المصري

لكف ، حيث أصبحت األسواؽ مكتظة بالبضائع، رقابة عمى السمع لمنع االحتكارال ندرة -4
 .األسعاررتفاع إلعمى الشراء نتيجة  يفالمواطنيف غير قادر الغالبية العظمى مف 

تدمير بعض  فمصر تحاوؿ، عممت األنفاؽ عمى توتير العالقة مع مصر بشكؿ دائـ -5
 واعتقاؿ ميربييا.، ومصادرتيا، وضبط بضائع، األنفاؽ

 والقتؿ(.، والسرقة ،نحراؼ االجتماعي بكؿ أنواعيا )المخدراتتزايد مظاىر اإل -6

وقدراتيـ الشرائية مما يدفعيـ إلى ، ألوضاع الفقراء لغير مناسبا لمسمعء الفاحش الغال -7
 أو االضطرار إلى ممارسة السموكيات االجتماعية.، وبيع مصوغاتيـ، االستدانة

أصبحت ، شخص 2000ظيور طبقة مف األثرياء الجدد ىـ أمراء األنفاؽ يزيد عددىـ عف  -8
 والسيارات الحديثة.، منازؿ الفخمةوال، لألراضي فوأصبحوا مالكي، ثرواتيـ بالمالييف

خاصة بعد أف استغمت إسرائيؿ ، والعربية، والمؤازرة الدولية أفقدت الشعب الفمسطيني الدعـ -9
 لتوحي بأف أىؿ قطاع غزة تمكنوا مف معالجة مشكمة الحصار. الموضوع إعالمياً 

مميوف دوالر مف أىالي  600واحتياؿ حيث تـ ىدر نحو ، أدت األنفاؽ إلى عمميات نصب -10
وعودات  األنفاؽ مف المواطنيف بحجة تشغيميا تحت اوحافرو ، جمعيا تجار، قطاع غزة

وىروب إلى ، وتيريب، واحتياؿ، % لكنيا ذىبت في عمميات نصب50بأرباح تصؿ إلى 
 .الخارج
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 التوصيات:  ثانيًا:

 نخمص إلى التوصيات اآلتية: ، ومف خالؿ ىذه الدراسة، في ضوء النتائج السابقة

قياـ السمطة الفمسطينية بالضغط عمى المجتمع الدولي لرفع الحصار االقتصادي  ضرورة -1
 .األساسيةوالمواد ، بما يضمف دخوؿ جميع السمع والبضائع، عف قطاع غزة

 اآلثار ةومعالج، األنفاؽبمسؤولياتيا في مراقبة ومتابعة  غزةقياـ الحكومة في مف  ال بد -2
 .والنتائج المترتبة عمييا وفؽ القانوف

مع ، اإلمكافاستثنائية لحماية المواطنيف أثناء عمميـ وتجنبيـ المخاطر قدر  آليات إيجاد -3
عمى اعتبار أنيـ يسيموف ؼ تخفيؼ الحصار ، لمقانوف وجوب تعويض المتضرريف طبقاً 

 . المفروض عمى قطاع غزة 

ضرورة  إلى باإلضافة، األنفاؽتطبيؽ قواعد ومعايير قانوف العمؿ الفمسطيني عمى عماؿ  -4
بمايضمف الحد مف االنتياكات الناتجة عف العمؿ ، والسالمة األمفتوافر متطمبات 

 .باألنفاؽ

مف ، األنفاؽضرورة قياـ الحكومة في غزة بمحاربة ظاىرة السوؽ السوداء الناتجة عف  -5
يية الصالحية توضماف عدـ دخوؿ السمع من، األسعارع والبضائع وضبط خالؿ مراقبة السم

وتطبيؽ قواعد حماية المستيمؾ الفمسطيني بما يضمف المحافظة ، الممنوعة والمخدرات أو
 ونزاىة المعامالت االقتصادية.، عمى حقوؽ المستيمكيف وسالمة المنتجات
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 :المقترحاتثالثًا: 

مف أجؿ التبادؿ  العريش ورفح برعاية فمسطينية مصريةحرة بيف تجارية إنشاء منطقة  .1
التجاري لمسمع والخدمات فيمكف مف خالؿ ىذه المنطقة توفير ما يحتاجو قطاع غزة مف 
المواد الغذائية االساسية ومواد البناء والبضائع لمقطاع الزراعي والصناعي والتجاري ىذا 

باء بإمداد أف يوفر خدمة الكير  مكاف الجانب المصريومف جانب آخر فإف بإ ،مف جانب
 .بسبب الحصار المفروض القطاعبتيار كيربائي لتغطية العجز الذي يعاني منو السكاف 

بمحافظة رفح استخداـ النقؿ البحري بيف قطاع غزة ومصر مف خالؿ إنشاء ميناء بحري  .2
فمف المعروؼ أف النقؿ المائي األقؿ تكمفة واألكبر حمولة  نقؿ البضائع والسمعبحيث يتـ 

توفير فرص عمؿ  ة إلىضافالتي تقع بالبحر باإل ويعتبر أيضا األكثر أمنًا لقمة الحوادث
 .يدي العاممة في مجاؿ النقؿ والشحفلكثير مف األ

جانبيف لوذلؾ بإشراؼ ا إيجاد معبر بري تجاري رسمي بيف القطاع وسيناء لمتبادؿ التجاري .3
ر يتـ إدخاؿ مايمـز القطاع مف احتياجات مف خالؿ ىذا المعبالفمسطيني والمصري ف

أساسية وبالتالي االستغناء عف المعابر مع االحتالؿ وتحكمو في مرور السمع ووضع 
القطاع بشكؿ دائـ تحت الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية ومف ثـ قرارنا بأيدينا 

 .ت االقتصاديةوتتطور جميع القطاعا
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ػاضخاتطة
ػػ

 المراجع قائمة
 :والندوات، المقاالت -أوالً 

 .مقابمة مع صحيفة القدس العربي، (2010) -باحث فمسطيني -عدناف ، أبو عامر -1

 ."اقتصاد األنفاق في غزة"، (2008)عبمة ، أبو عمبة -2

تخرج بحث ، "ثارىا عمى االقتصاد الفمسطينيآتجارة األنفاق، و (."2009)وليد ، أبو عمرة -3
 .جامعة األزىر بكالوريوس

أم كارثة  وطنية!!، اقتصاد األنفاق بقطاع غزة: ضرورة"(.2011)سمير ، أبو مدلمة -4
 ."اقتصادية، واجتماعية

صحيفة  ،"العالقات االقتصادية الفمسطينية العربية(."2012) محاسف، اصرؼ -5
 .18عدد ، االقتصادية

مجمة البيادر ، "تحاصرىا ظروف صعبةمدينة رفح ىموم مدينة (."1985)نظاـ، أيوب -6
 .، مصردار الطباعة العربية، 175عدد، السياسي

، الحوار المتمدف، "واقعاً ، ىل أصبحت أمراً ، ظاىرة األنفاق(."2008)زياد ، جرغوف -7
 .ـ16/12/2008، 2497العدد ، 11-2ص

 ـ.2013-12-3، صحيفة الرسالة"، "مقال حول األنفاق(. 2013) عمر، جعارة -8

الوجو اآلخر ألنفاق رفح، مخاطر تيدد بنية المجتمع، وتعيق "(.2010) محمد، الجمؿ -9
 .ـ2010-1-25، صحيفة األياـ، "التطور االقتصادي

 .النشرة اإلحصائية لمسكان(.2009) الجياز المركزي لإلحصاء -10

، "والوصول ن الحركةأالتفاق حول معبر رفح اتفاق بشانص "(.1997) غازي، حسيف -11
 . ، لبنافمركز دراسات الوحدة العربية، 222عدد، العربيمجمة المستقبؿ 

ندوة الحدود الدولية الجوانب السياسية، والقانونية، "(.1992) ممدوح، شوقي -12
 .، مصردار الطباعة العربية، 108، عددمجمة السياسة الدولية، "واإلستراتيجية
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ػاضخاتطة
ػػ ، الدوليةمجمة السياسة ، "والموارد االقتصادية الحدود"(.1993)مجدي ، صبحي -13

 مصر.، دار الطباعة العربية، 111عدد

جمعية اليالؿ ، 354عدد، مجمة بمسـ، "معبر رفح الحدودي"، (2004)صالح ، صديؽ -14
 األحمر الفمسطيني.

، وآثارىا االقتصادية، ورشة عمل حول أنفاق غزة"(.2008) غازي، الصوراني -15
 ـ.14/12/2008، ، الحوار المتقدـ"واالجتماعية، والسياسية

 الغرفة التجارية الفمسطينية.، "ماذا بعد الحرب عمى قطاع غزة(."2009الطباع، ماىر ) -16

 .35 -4ص، 18عدد ، صحيفة االقتصادية، "4مقال الحرة (."2012) محمد، العجمي -17

الكتب والوثائؽ دار ، "سيناء في التاريخ الحديث"(. 2004) أحمد يصبر ، العدؿ -18
 القاىرة .القومية، 

االتجاه ، "مسؤولية من؟؟، وحوادث القتل اليومي، أنفاق الموت(."2009) وساـ، فتحي -19
 .ـ2/8/2009، لكترونيةإالديمقراطي، صحيفة 

 .(25/11/2008)المجنة الشعبية لمواجية الحصار  -20

، وزارة الداخمية، عدد ممتاز، مجمة الداخمية، (1997) "محافظة رفح مدينة عمى الحدود" -21
 .فمسطيف

، االقتصادي المراقب(."2009) -ماس –دية السياسات االقتصامعيد أبحاث  -22
 .14-3ص، 15، العدد "واالجتماعي

وسمطة النقد ، والجياز المركزي لإلحصاء -ماس –دية معيد أبحاث السياسات االقتصا -23
 .22، العدد "المراقب االقتصادي(، "2011)الفمسطينية 

بعنوان: "األقاليم المناخية ألغراض تقرير  (.2009) -أريج – معيد األبحاث التطبيقية -24
 ."المباني الموفرة لمطاقة في المناطق الفمسطينية

تجميات التغير المناخي في "دراسة بعنوان  (.2009) -أريج –معيد األبحاث التطبيقية  -25
 ."وقطاع غزة، الضفة الغربية
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ػػ تقرير حول خصصة معابر قطاع (. "2014) معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية  -26

 ـ.22/2/2014"، غزة

والمالية  طار االقتصاد الكميإلالتقرير السنوي "(.2009)معيد ماس البنؾ الدولي -27
 .، صندوؽ النقد الدولي التقييـ الثالث"العامة

مجمة ، "العاممة الفمسطينية ىثر الحصار اإلسرائيمي عمى القو أ"(.2010) أسامة، نوفؿ -28
 .5عدد ، مركز التخطيط الفمسطيني

مجمة ، "الحرب اإلسرائيمية ضد أنفاق رفح، واالستقرار اإلقميمي".(2010)عبير ، ياسيف  -29
 .، مصرمركز اإلعالـ العربي، 64ص، 59عدد، القدس

 

 : المترجمة المراجع األجنبيةثانيًا: 

 .2013(، 61) "تقدير استراتيجي عن الكونغرس األمريكي" -1

ترجمة عبد ، "السياسية لعالمنا المعاصرالجغرافيا "(2002)،كولف، فمنت ،بيتر ،تيمور -2
 ط األولي. ، 27ص، اسحؽ عبيد، السالـ رضواف

 ."بيدوء في قطاع غزة اقتصاد األنفاق ازدىار"(.2008) صحيفة التحرير الصينية -3

 .2ص، المجمة، "اقتصاد األنفاق(."2009ديفيد،)  ،كريج -4

 .اإلذاعة البريطانيةىيئة ، "اآلثار االقتصادية ألنفاق غزة(."2009)،جوف  ،كيرنج -5
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ػاضخاتطة
ػػ  :اإللكترونية المواقعثالثًا: 

 www.mezan.org/ar/center.php ـ.2012-12-13موقع الميزاف لحقوؽ االنساف -1

  www.pcma.ps ـ.2011-6-4موقع سمطة النقد الفمسطينية  -2

 www.pccds.com ـ.2010-9-6عالـموقع المركز الفمسطيني لإل -3

 www.northsinai.gov.eg ـ.2011-5-17رفح  التعميـالتربية  مديريةموقع  -4

 www.almo7eb.com ـ.2013-11-1منتدى القضية الفمسطينية -5

 /www.karamapress.com/arabic ـ.2013-5-25موقع الكرامة برس  -6

  /www.masrena.org ـ.2013-5-27موقع مصرنا  -7

 www.alwatanvoice.com ـ.2013-7-4موقع دنيا الوطف  -8

 /www.hayah.cc ـ.2013-2-2الزماف موقع  -9

 /www.sewar.ps ـ.2013-8-12موقع سوار اإلخبارية   -11

 www.sahafah.ne ـ.2012-10-22موقع األىالي   -11

 www.ar.wikipedia.org ـ.2013 -3-15لحرة اموقع الموسوعة   -12

 /www.al-bayader.com ـ.2013-1-29موقع بيادر السياسي   -13

 www.pif.ps/english.php ـ.2012-12-11الفمسطينيةموقع االقتصادية   -14

 alghad.com/index.php ـ.2012-8-13موقع جريدة الغد  -15

 /www.elanteem.com ـ.2011-11-20موقع الشروؽ  -16

 www.pal4um.com ـ.2013-8-13موقع فمسطيف اليـو   -17

 www.raya.com/portal ـ. 2013-7-5موقع راية اإلعالمية   -18
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ػػ

  /www.al-mashhad.com ـ.2012-8-12موقع المشيد   -19

 www.freegaza.ps/ar/index.php ـ.2010-2-9موقع المجنة الشعبية لمواجية الحصار  -21

 /www.moi.gov.ps ـ.2013-5-15موقع وزارة الداخمية  -21

 www.wikipedia.org/wik ـ.2011-11-4موقع الموسوعة الحرة  -22

 www.aljazeera.net/news/page ـ.2012-11-29موقع الجزيرة نت  -23

 www.qudsnet.com/arab ـ.2011-2-15موقع القدس نت   -24

 www.alarabiya.net ـ.2013-5-5موقع معيد العربية لمدراسات  -25

 www.aawsat.com ـ.2008، موقع صحيفة الشرؽ األوسط  -26

 www.vetnaam war ـ.2013الفيتنامية موقع موسوعة الحرب   -27

 :المقابالت رابعًا:

 ـ.2013-12-14، بتاريخ بيت الىيا، محمد أبو الجدياف :إدارةسوبر ماركت أـ الفحـ،   -1
 ـ.2013-12-14، بتاريخ بيت الىيامصطفي زيادة،  :لممستمزمات المدرسية، إدارة نغـ مكتبة -2
 ـ.2013-12-14، بتاريخ جباليامحمد طنبورة،  :طنبورة ألعالؼ الحيوانات، إدارة محالت -3
-12-14، بتاريخ بيت الىياعبد الرازؽ أبو ميادي،  :لطبية، إدارةية الخنساء لممستحضرات اصيدل -4

 ـ.2013
 ـ.2013-12-15، بتاريخ جباليادبابش لأللمونيـو والزجاج، إدارة: محمد دبابش، محالت  -5
-12-15بتاريخ  ،غزةـ، إدارة: سامي وشاح، ور لمطابخ الجرانيت واأللمنيو محالت اإلمبراط -6

 ـ.2013
 ـ.2013-12-20، بتاريخ غزة، إدارة: عبد العزيز العالوؿمحالت العالوؿ لمواد لبناء،  -7
 .2014-2-15، بتاريخ غزةحالت العطار لمخضار والفاكية، إدارة: عبد اهلل العطار، م -8
 ـ.2013-12-15بتاريخ ، جبالياعمي أبو شنب،  :إدارةمحالت أبو شنب لألخشاب،  -9

 ـ.2011-4-23وعماؿ األنفاؽ مدينة رفح يـو ، أصحاب -10
 ـ.2011-4-23وزارة الداخمية يـو ، شرطة الحدود -11

http://www.aawsat.com/
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ػػ  .ـ2011-4-5بتاريخ ، وزارة الزراعة -12

 ـ.2012-8-10بتاريخ ، وزارة الصحة -13
 ـ.2013-7-19وزارة االقتصاد يـو ، حمد الجدبةأاألستاذ  -14
 ـ.2013-7-19التخطيط يـو وزارة ، األستاذ أسامة نوفؿ -15
 ـ.2013-12-15، بتاريخ غزة: مرواف ترزي، محطة الوديع لمبتروؿ، إدارة -16
 ـ.2013-12-17، بتاريخ غزةؽ، سماىر الحال :صيدلية التواـ، إدارة -17
 ـ.2013-12-20، بتاريخ غزةف، إدارة: محمد أبو عيشة، محالت التاج لمدواج -18
 ـ.2013-12-20، بتاريخ غزة، إدارة: ىاني مناعمحالت بناشر مناع،  -19
 ـ.2013-12-20، بتاريخ غزة، إدارة: خالد الزير، ورشة الزير لمحدادة -20
 ـ.2013-12-22، بتاريخ غزة، محمد العاصي :، إدارةشركة العاصي لمتجارة العامة  -21
 .2014-2-15، بتاريخ بيت الىياالمدىوف، سائؽ تاكسي عمومي،  محمد -22
 .2014-2-15، بتاريخ جباليا، لفالوجامدير مكتب تاكسيات امحمود فرحات،  -23
 .2014-2-15، بتاريخ غزةئؽ تاكسي خصوصي، ساحسيف نصراهلل،  -24
، محؿ الشرؽ األوسط لمكمبيوت -25  ـ.2013-12-17، بتاريخ غزةر، إدارة: جماؿ التـو
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 :(2) رقمممحق 
 االستبانة

  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ػاضجاطعةػاإلدالطغةػ

ػصضغةػاآلدابػ

 شدمػاضجغراسغا

 

 

 

ػ

ػبين قطاع غزة وسيناء ةحول األنفاق  الفمسطيني ناستبيا

ػ

ػاألخػاضصرغمػ/ػ

، فمنؾ المساعدة في تعبئة االستبيا لذلؾ نرجو، بياف ألغراض البحث العممي فقطىذا االست
إلقاء الضوء عمى أىمية األنفاؽ في دعـ الصمود الفمسطيني في آمميف بأف تفيد ىذه الدراسة في 

 . وجو الحصار الظالـ عمى قطاع غزة 

فيي ، مع العمـ أف جميع البيانات التي سنحصؿ عمييا ستكوف سرية ونتعيد بالحفاظ عمييا
 .                                  لمبحث العممي فقط

 االستبيانشاكرين لكم حسن تعاونكم  في تعبئة 

 الباحثة : عطاف محمد وادي

ػطعضوطاتػراطةػ:أواًل:ػ

 عامؿ     مدير النفؽ          صاحب النفؽ         مينة المبحوث في النفؽ : -1

 :  المحافظة : .............. منطقة السكف -2

 مخيـ قرية        مدينة          ىؿ تسكف في : –-3
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 سنة .................النفؽ :عمر  -4

 عمؽ النفؽ : ........... متر  -5

 طوؿ النفؽ بإتجاه مصر : .............متر    -6

 ........متر : عرض النفؽ-7

 ......... متر  ارتفاع-8

 حفرة البئر : كـ طبقة طيف صادفت العماؿ أثناء حفر البئر : ........... طبقة -9

 عمؽ الطبقات و سمكيا تقريبًا :  - 10

 الطبقة الرابعة إن وجدت الطبقة الثالثة إن وجدت الطبقة الثانية إن وجدت الطبقة األولى رقم الطبقة

     عمق الطبقة 

     سمك الطبقة 

 

ػ:ػ...................ػػػنوع التربة في منطقة النفؽ -11

 أكثر مرتاف   مرة    الطينية أعمى النفؽ أثناء الحفر :عدد مرات انقطاع تواصؿ الطبقة  -12
 

ػثاظغًاػ:ػتصاضغفػحفرػاضظفقػ:ػ

 بمغت التكاليؼ النيائية لحفر النفؽ و تجييزه لمعمؿ حوالي : ................ دوالر  -13

 ( ) حفر + تخشيب + مواتير + و غير ذلؾ تبمغ التكمفة السنوية لصيانة النفؽ  -14

 .................. دوالر حوالي : .

 تكاليؼ العامميف في النفؽ بشكؿ عاـ في السنة الماضية : .................. دوالر -15

ػحدبػطعضوطاتكػ:ػ

 تكمفة حفر مائة متر مف النفؽ تكمؼ  : .................. دوالر  -16
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 تكمفة حفر بئر النفؽ و تخشيبو تكمؼ : ................. دوالر  -17

 تكمفة تخشيب النفؽ مف الداخؿ : ................ دوالر    -18

 كمية الخشب ............... كوب خشب  -19

 تكمفة عمؿ عيف واحدة لمنفؽ تكمؼ تقريبًا : ....................... دوالر  -20

 

ػتصاضغفػاضعطالػ:ػأدبورغًاػػ-21

 بدوف عمؿ   عمؿ ضعيؼ   عمؿ متوسط   في ذروة العمؿ  نوع العمؿ

تكمفة العماؿ بالدوالرفي 
 األسبوع

    

 

ػطذصالتػاألظفاقػ:

 أواًل :  مشكمة صيانة النفق:

 كـ عدد مرات الصيانة في السنة : ................ مرة          -22

 معدؿ تكمفة الصيانة : ..........  -23

 ثانيًا : االنييارات في النفق :         

 ال  نعـ   ضعؼ الطبقة الطينية أعمى النفؽ :االنييارات في  -24

 ال  نعـ       االنييارات في دخوؿ أنفاؽ أخرى عمى النفؽ : -25

 ثالثًا :  مشكالت مخارج األنفاق في الجانب المصري : 

 ال      نعـ     أضطر صاحب النفؽ إلى حفر أكثر مف عيف في الجانب المصري :    -26

 عدد العيوف التي حفرت منذ حفر النفؽ : .................. عيف  -27

 ثالث فأكثر اثناف    أميف واحد      عمى الجانب المصري تعاممت مع :     -28
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 رابعًا : غمق العيون و تدميرىا من الجانب المصري : 

 عدد العيوف التي دمرىا الجانب المصري   ........... عينًا  -29
 

 

 نتيجة : حدثت مشكالت في النفق  خامسًا : مشكمة المواد المدخمة : 

 ال       نعـ      إدخاؿ بضائع كبيرة الحجـ :        -30

 ال       نعـ      إدخاؿ كميات مف الفحـ : -31

 ال       نعـ      إدخاؿ مواد بترولية:               -32

 ال       نعـ      إدخاؿ حيوانات كبيرة الحجـ:      -33

 أخرى: حددىا : ............................................ -34
 

 تنتج مشكالت مع الجانب المصري بسبب : سادسًا : مشكالت مع الجانب المصري : 

 ال       نعـ      مصادرة البضائع قبؿ دخوليا النفؽ : -35

 ال       نعـ      ـ االستمرار في إدخاؿ البضائع :عد -36
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 (2) رقم ممحق
 م2009نص اتفاق رايس ـ ليفني حول التيريب إلى غزة

 

 :البداية عمى التاليؤكد في ت والواليات المتحدة )الطرفاف( "إسرائيؿ"إف 
ويتضمف ، يستذكر )الطرفاف( الموقؼ الثابت اللتزاـ الواليات المتحدة األميركية بأمف إسرائيؿ  -1

وأف تستطيع ، وتقوية قوة الردع اإلسرائيمية والحفاظ عمييا، ذلؾ حدودا آمنة وقابمة لمدفاع عنيا
 .المحتممة الدفاع عف نفسيا بنفسيا ضد أي تيديد أو مزيج مف التيديدات

ُيعيد )الطرفاف( التأكيد بأف ىذا االلتزاـ ينسحب عمى األمف والتعاوف العسكري والستخباراتي بيف  -2
سرائيؿ وعمى مستوى ونوع المساعدة المقدمة ، وعمى الحوار اإلستراتيجي بينيما، الواليات المتحدة وا 

وبشكؿ ، بيا الرئيس المصري مبارؾ مف الواليات المتحدة إلسرائيؿ؛ آخذيف ِعمما بالجيود التي يقوـ
ويدركوف أف ذلؾ يضمف إنياء القتاؿ في ، خاص االعتراؼ بأف ضماف حدود غزة أمٌر ال غنى عنو

 .غزة بشكؿ قوي ودائـ
، باعتبارىا غير مبررة، ُيديف )الطرفاف( وبشكؿ صريح كؿ أعماؿ ووسائؿ وأشكاؿ اإلرىاب -3

وبشكؿ خاص اليجمات التي جرت مؤخرا ، افزوميما كاف الح، ومف قبؿ أي كائف ما كاف
التي ارتِكَبت ضدَّ إسرائيؿ مف غزة مف قبؿ ، بالصواريخ والقذائؼ والنشاطات الِعدائية األخرى

 .منظمات إرىابية
بما يشمؿ منع وصوؿ كؿ أنواع ، يعترؼ )الطرفاف( بأف القضاء عمى أعماؿ اإلرىاب الدولي-4

ىو عنصر ميـ لمحفاظ عمى األمف والسمـ ، المنظمات اإلرىابيةاألسمحة والمواد ذات العالقة إلى 
 .العالمي

يعترؼ )الطرفاف( بأف حيازة واستعماؿ األسمحة والمواد ذات العالقة مف قبؿ اإلرىابييف ضد  -5
 .كانت ىي األسباب المباشرة لألعماؿ العدائية األخيرة، إسرائيؿ

رىابية تصدر مف غزة يعترؼ )الطرفاف( بأف تيديد إسرائيؿ بنشاطات -6 شامال تيريب ، عدوانية وا 
ذ يعمماف بأف إسرائيؿ شأنيا كبقية ، األسمحة وبناء القدرات اإلرىابية مف أسمحة وبنية تحتية؛ وا 

شامال حؽ الدفاع عف نفسيا ضد اإلرىاب مف ، تتمتع بالحؽ الطبيعي لمدفاع عف النفس، األمـ
 .خالؿ العمؿ المالئـ
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لمنع ، والجيود المتعددة الجنسيات، تحسيف العالقات الثنائية واإلقميمية يرغب )الطرفاف( في -7
وبشكؿ خاص لتمؾ العاممة في ، حيازة األسمحة والمواد األخرى ذات العالقة لممنظمات اإلرىابية

 .مثؿ حماس، قطاع غزة
عادة  -8 دامة وقؼ األعماؿ العدائية يعتمد عمى منع تيريب وا  يعترؼ )الطرفاف( بأف تحقيؽ وا 

لى المجموعات اإلرىابية ، وىي منظمة إرىابية، تزويد األسمحة في قطاع غزة لتصؿ إلى حماس وا 
ذ يؤكداف بأف غزة يجب أف ال ُتستعمؿ كقاعدة يمكف أف ُتياجـ منيا إسرائيؿ، األخرى  .وا 

)الطرفاف( أيضا بأف التصدي ألعماؿ تزويد األسمحة والمتفجرات لغزة ىو واجب ذو  يعترؼ -9
فالجيد الموجو والناتج عف التركيز اإلقميمي بمشاركة ىيئات دولية يعمموف بشكؿ ، أبعاد متعددة

سرائيؿ، متواز وتعمؿ كؿ منيما بشكؿ ، ويشكؿ ىذا العمؿ أولوية لجيود كؿ مف الواليات المتحدة وا 
 .لضماف إنياء األعماؿ العدائية بشكؿ دائـ ومستمر، ثـ بالتعاوف بينيما، ؿمستق
إلى ، يعترؼ )الطرفاف( أيضا بالحاجة الماسة التي تقضي بعدـ عرقمة وصوؿ المواد اإلنسانية -10

 .سكاف قطاع غزة
والصادرة ، ينوي )الطرفاف( العمؿ مع الشركاء الدولييف لضماف تطبيؽ القرارات ذات العالقة -11

مف مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة والمتعمقة بالتصدي لإلرىاب المتعمؽ بالنشاط اإلرىابي في 
 .غزة

ذ توصل )الطرفان( إلى التفاُىمات التالية:   وا 
وبشكؿ مواز سيعمالف مع الدوؿ األخرى في المجتمع ، سيعمؿ الطرفاف بتعاوف مع دوؿ الجوار -١

، التي تيدد أيا مف الطرفيف، حة والمواد ذات العالقة لممنظمات اإلرىابيةلمنع تزويد األسم، الدولي
والمواد ذات العالقة والمتفجرات ومنعيا مف الوصوؿ ، وبشكؿ خاص التركيز عمى تزويد األسمحة

لى منظمة حماس ولممنظمات اإلرىابية األخرى. ، إلى غزة  وا 
ستعمؿ الواليات المتحدة مع الشركاء في المنطقة وفي حمؼ شماؿ األطمسي لمعالجة مشكمة  -٢

لى ، وتنقالت األسمحة والشحنات البحرية، تزويد األسمحة والمواد ذات العالقة إلى حماس وا 
وفي خميج عدف والبحر ، شامال النقؿ في البحر المتوسط، المنظمات اإلرىابية األخرى في غزة

أو مف خالؿ إطالؽ ، مف خالؿ تحسينات عمى الترتيبات الحالية، في شرقي أفريقيااألحمر و 
في ما يتعمؽ بمنع تيريب األسمحة إلى غزة. ومف بيف ، مبادرات جديدة لزيادة فعاليات ىذه الترتيبات

 الوسائؿ التي سيتـ استخداميا ما يمي: 
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عمى ، خبارات مع حكومات المنطقةأ.  تعزيز تعاوف الواليات المتحدة في مجالي األمف واالست
والتي تنطمؽ مف أو عبر مناطقيـ ، إجراءات منع انسياب حركة األسمحة والمتفجرات إلى غزة

مثؿ القيادة المركزية لمجيش ، اإلقميمية؛ مف خالؿ انخراط الجيات التابعة لمحكومة األميركية
وقيادة العمميات الخاصة ، ة في أفريقياوالقيادة األميركي، والقيادة األميركية في أوروبا، األميركي

 األميركية. 
والجيات األخرى المتعمقة ، ب. تعزيز وتبادؿ المعمومات االستخباراتية مع القوات البحرية المتحالفة
لمنع نقؿ مواد اإلسناد إلى ، بتزويد غزة باألسمحة؛ وتحسيف آلية عقوبات المقاطعة الدولية الحالية

والتي ، مثؿ إيراف، مف خالؿ إجراء دولي ضد تمؾ الدوؿ، ية األخرىحماس والمنظمات اإلرىاب
 تُػظير إصرارًا لتشكؿ مصادر تزويد األسمحة والمتفجرات إلى غزة. 

سرائيؿ بمساعدة بعضيما بعضًا في ىذه الجيود-٣ مف خالؿ تكثيؼ ، ستقوـ الواليات المتحدة وا 
وطرؽ ، ي التعرؼ عمى مصادر األسمحةتبادؿ المعمومات واالستخبارات التي يمكف أف تساعد ف

 نقؿ ىذه األسمحة التي يتـ إرساليا لممنظمات اإلرىابية في غزة. 
سوؼ تسّرع الواليات المتحدة جيودىا لتقديـ المساعدة الفنية والمواد الالزمة لتدريب وتسميح  -٤

امج المساعدات والعمؿ عمى دمج بر ، لمجابية أساليب وعمميات التيريب، قّوات األمف اإلقميمية
 المعموؿ بيا حاليا. 

حوؿ توسيع برامج ، ستقوـ الواليات المتحدة باالتّػصاؿ والعمؿ مع شركائيا في اإلقميـ -٥
المساعدات الدولية لممناطؽ المتأثرة مف أجؿ تقديـ نظاـ توظيؼ بديؿ يؤّمف دخال إلى العامميف 

 حاليا في مجاؿ التيريب. 
ولمراقبة تنفيذ ، ة لمتعاوف حوؿ تبادؿ المعمومات اإلستخباراتيةستنشئ األطراؼ آلية مناسب -٦

والتوصية بإجراءات إضافية أخرى لرفع مستوى أداء ، الخطوات الواردة في نص مذكرة التفاىـ ىذه
بكؿ ما يتطمبو التعاوف ، وأىداؼ مذكرة التفاىـ ىذه. ومف أجؿ تحسيف أىداؼ ىػذه المذكرة

ستكوف مف الطرفيف مف خالؿ المجموعة المشتركة المضادة لإلرىاب فإف آلية تحسينيا ، العسكري
وبمشاركة المجموعة المشتركة ، في االجتماعات العسكرية السنوية لمطرفيف، األميركية اإلسرائيمية

 السياسية. 
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وستكوف خاضعة ، بيف الطرفيف، حالياً ، تتعمؽ مذكرة التفاىـ ىذه بااللتزامات السياسية الجارية-٧
شامال تمؾ التي تحكـ توفر األمواؿ ، حسب ما ينطبؽ، يف والتعميمات لمطرفيف الخاصيفلمقوان

 ولممشاركة في المعمومات واالستخبارات. 
 

 في واشنطف مف نسختيف بالمغة اإلنكميزية. ٢٠٠٢كانوف الثاني  ١٦ُوقّػَّعت مذكرة التفاىـ ىذه يـو 
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 (2) رقم ممحق
 اتفاقيات حول المعابر الحدودية

سرائيؿ وأطراؼ دولية أخري والتي التي  تفاقياتاال عقدت بيف مصر والسمطة الفمسطينية وا 
 :تتعمؽ بالمعابر ىي

 م:2001نىفوبر  11اتفاقية الوعابر اإلسرائيلية الفلسطينية الوىقعة في  - 1

سرائيمي ألنيامصر ليست طرًفا فييا فإ ، وليس لمصر أي دوٍر فييا، تمَّت بيف طرفيف فمسطيني وا 
فال تمتد آثار المعاىدات الدولية إلي غير أطرافيا ، وعمال بمبدأ األثر النسبي المعاىدات الدولية

 .ةاالتفاقيلذلؾ ال تخضع مصر ليذه 

بعد أف انتيت ، قعاالتفاقية تماًما عمى أرض الوا االنقساـ بيف غزة والضفةإلنياءأدت عممية   
وىذا ما لـ يتـ فال ، أساسا بسبب عدـ تجديدىا ألنو كاف مف المفترض أف تجدَّد كؿ ستة شيور

أو بالعودة إلى ما كاف عميو ، يجوز استمرار العمؿ بيا ومف الخطأ إعادة تنظيـ المعبر طبقا ليا
والمصرية تقتضي فالمصمحة الفمسطينية ، ـ15/11/2005الوضع حسب االتفاقيات الموقعة في 

يفتح دائما ويسمح بحرية الحركة ، تصحيح اتفاقية المعابر ليصبح معبر رفح فمسطينيًا مصرياً 
    ألىالي غزة دخواًل وخروجًا دوف رقابة أو تدخؿ إسرائيمي.

 فلسطيني لوراقبة الوعبر: وروبيأ إسرائيلياتفاق  - 2

االتفاؽ عبارة عف تفويض ، ومطبقا ألحكامياىو اتفاؽ الحؽ لالتفاقية السابقة ومترتب عمييا 
نيابة المراقبة ، (فردا70عددىا في حوالي)، باف تتولى بعثة مف االتحاد وروبياألمالتحاد إسرائيمي

النشطة والتحقؽ والتقييـ ألداء السمطة الفمسطينية فيما يتعمؽ بتطبيؽ المبادئ المتفؽ عمييا 
  إسرائيمية عمى السمطة الفمسطينية.أي أنيـ يعتبروف عيوف ، لمعبر رفح

 :م2001الوىقع في أول أغسطس  اإلسرائيلياالتفاق الوصري  - 3 

يطمؽ عميو اتفاؽ فيالدلفى: وىو خاص بمنطقة الحدود مع غزة تـ توقيعو بعد االنسحاب 
ويعتبر ىذا االتفاؽ ، وبموجبو انتقمت مسئولية تاميف ىذه الحدود مصر، مف غزة يمياإلسرائ
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توكوؿ عسكري لكونو ممحؽ أمنى مضاؼ إلى اتفاقيات كامب ديفيد فيو محكوـ بمبادئيا برو 
 العامة ويخضع ألحكاميا. 

منع  في المنطقة المذكورة مياـ  وينص عمى أف تتولى قوة مف حرس الحدود المصري     
يرة ومنع التيريب عامة والسالح والذخ -مف وجية النظر اإلسرائيمية -العمميات اإلرىابية

خاصة ومنع تسمؿ األفراد والقبض عمى المشبوىيف واكتشاؼ األنفاؽ وكؿ ما مف شانو تاميف 
 الحدود عمى الوجو الذي كانت تقوـ بو إسرائيؿ قبؿ انسحابيا. 

 يأعمييا أقامة  حظر، وقد حدد ىذا البروتوكوؿ القوة األمنية المصرية عمي سبيؿ الحصر     
وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود ، تحصينات أو مواقع حصينة

في سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتي تمارس مياميا تحت قيادة مدنية أمريكية بنص 
لتبادؿ المعمومات  اإلسرائيميءات الدورية مع الجانب وتشارؾ في سمسمة مف المقا، االتفاقية

دى نجاح الطرؼ المصري في مكافحة اإلرىاب وال يجوز وأجراء تقييـ سنوي لالتفاؽ لبياف م
أجراء يتخذه الطرؼ  يأالطرفيف فمكؿ طرؼ حؽ الفيتو عمى تعديؿ ىذا االتفاؽ إال بموافقة 

مما يعنى انو إذا ، األخر ويخضع ىذا االتفاؽ لبنود اتفاقية المعابر اإلسرائيمية الفمسطينية
 يني فعمى مصر أف تغمقو مف عندىا. أغمقت إسرائيؿ معبر رفح مف الجانب الفمسط

      م:1292هارس  22اتفاقية السالم بين هصر وإسرائيل الوىقعة في  - 4

اتفاؽ منفصؿ بؿ مجرد ممحؽ  السابؽ عمي انو ليس يد أكدت إسرائيؿ في اتفاؽ فيالدلفوق
التفاقية السالـ المصرية اإلسرائيمية وليس اتفاقا موازيا وذلؾ لتحتفظ بكافة  ضافيإأمنى 

   مما أضاؼ شروطا وقيود عمي معبر رفح ومعبر كـر أبو سالـ.، والضمانات المذكورة فييا
نتيجة لذلؾ تكوف كؿ االتفاقيات السابقة والتي عقدت بيف مصر والسمطة الفمسطينية      

سرائيؿ وأطراؼ دولي ة أخري بشأف المعابر باطمة بطالنا مطمقا لمخالفتيا القواعد العامة وا 
ويقع كؿ ما ، وىذه القواعد ال يجوز حتى االتفاؽ عمي مخالفتيا، واآلمرة في القانوف الدولي

وما بني عمي الباطؿ فيو باطؿ تمؾ حقيقة نقررىا بداية وىي أساس تناولنا ، يخالفيا باطؿ
    ألزمة المعابر.لمرؤية القانونية الدولية 

ترتيبا عمي كؿ ما سمؼ فأف التكييؼ القانوني والطبيعة القانونية لمقوات اإلسرائيمية في      
واالحتالؿ الحربي يعتبره ، أنيا قوات احتالؿ، األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية وغزة
 يرتب أي آثار قانونية أي أف القانوف الدولي ال، القانوف الدولي فعؿ مادي وليس تصرفا قانونيا



122 

 

 

   

بؿ تظؿ السيادة ، لذلؾ فيو ال ينقؿ السيادة عمي األراضي المحتمة، عمي االحتالؿ الحربي
 ألصحاب األرض األصمييف.

كما أف كافة فصائؿ المقاومة في األراضي الفمسطينية ىي حركات تحرر وطني في      
الذي ، الجمعية العامة لألمـ المتحدة( الصادر عف 3379وأكد ذلؾ القرار رقـ)، لمقانوف الدولي

 أعتبر المقاتميف الفمسطينييف حركات تحرر وطني.
وقد أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرار يدعو لتقديـ المساعدات والدعـ المادي      

( وقرارات أخري تطالب أجيزة األمـ 2105والمعنوي لحركات التحرر الوطني منيا القرار رقـ)
والمنظمات الدولية المتخصصة بتقديـ مثؿ ىذه المساعدات لحركات التحرر الوطني المتحدة 

يتفؽ وصحيح ، بالتالي فأف سماح مصر بفتح حدودىا مع غزة، طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة
 القانوف الدولي ومطابؽ لميثاؽ األمـ المتحدة.

ية العامة لألمـ ومنذ مطمع سبعينات القرف الماضي صدرت عدة قرارات عف الجمع     
المتحدة تنص عمي حؽ حركات التحرر الوطني )باستخداـ جميع الوسائؿ الضرورية مف أجؿ 

والكفاح المسمح في 3163) والقرار رقـ) 2878)والقرار) 2621)االستقالؿ( منيا القرار رقـ)
مشروع لذلؾ يعتبر كافة ما تقوـ بو فصائؿ المقاومة الفمسطينية دفاع شرعي 3070)القرار رقـ)

 وليس إرىاب.
ولقد أصبغ القانوف اإلنساني الدولي حمايتو عمي األراضي الفمسطينية المحتمة وأفراد      

وذلؾ في ، الشعب الفمسطيني كمو بما فييـ فصائؿ المقاومة التي ىي حركات تحرر وطني
اتفاقية الذي قرر تطبيؽ ، ـ15/7/1999مؤتمر األطراؼ السامية المتعاقدة في جنيؼ بتاريخ 

 .حيث اعتبر إسرائيؿ قوة احتالؿ، جنيؼ الرابعة عمي األراضي الفمسطينية
 

إعالف منظمة التحرير الفمسطينية قبوليا االلتزاـ باتفاقيات جنيؼ األربعة ، ويؤكد ما سبؽ     
ـ بإعالف مف 7/6/1962ـ في 1977ـ والبروتوكوليف اإلضافييف لعاـ1949لعاـ السابقة 
إضافة إلي المادة ، ( مف االتفاقية الرابعة تؤيد ذلؾ59/60/139/155المواد)كما أف ، جانبيا

، ـ1949األولي الفقرة الرابعة مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 
ـ عمي كؿ مف)الشعوب التي تكافح ضد 1949نصت عمي تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ

 .تالؿ األجنبي وضد األنظمة العنصريةالسيطرة االستعمارية واالح
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مما يؤكد عمي أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمية ليست ليا الحؽ طبقا لمقانوف الدولي في إدارة أو      
وال يسمح ليا القانوف الدولي حتى بالمشاركة في اإلدارة ، اإلشراؼ عمي المعابر الفمسطينية
وال ينزع عنيا صفة ، ىذه المعابر باطؿ قانونا فوجودىا في، واإلشراؼ عمي المعابر الفمسطينية

 .نوف الدوليلبطالف تمؾ االتفاقيات طبقا لقا، البطالف اتفاقيات عقدت بيف األطراؼ المعنية بالمعابر
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 (4) رقم ممحق
 بعض بنود اتفاقية باريس االقتصادية

:8البند   *   
ومصر والدوؿ العربية األخرى سوؼ تمتـز بقوانيف المنشأ المتفؽ  األردفمف  المستوردة البضائع

اعتبار البضائع و ، عمييا مف قبؿ لجنة فرعية مشتركة خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ توقيع االتفاؽ
 إذا ما كانت متمثمة مع مايمي:، وكأنيا "منتجة محميا" في أي مف تمؾ الدوؿ

أو تـ تحويميا ىناؾ إلي بضاعة جديدة ، تمؾ الدولة إذا كانت مزروعة أو منتجة أو مصنعة في -1
 وحممت اسما ومميزات جديدة أو ذات استخداـ مميز عف البضائع التي تـ تحويميا منيا .، مختمفة

إذا تـ استيرادىا مباشرة مف تمؾ الدولة. -2  
ع المباشرة إذا كاف ثمف أو تكمفة المواد المنتجة في تمؾ الدولة باإلضافة إلي تكاليؼ التصني -3

% مف القيمة التصديرية لتمؾ السمعة.30يقؿ عف نسبة   
يجب أف ترفؽ بالبضاعة شيادة منشأ معترؼ بيا دوليا. -4  
وال يجوز لممواد أف تدخؿ عمي أنيا ، لف يتـ اعتبار أي سمع عمى أساس أنيا جديدة أو مختمفة -5

ألنيا حممت بالماء أو مواد أخري  ،فقط ألنيا أخضعت لعممية بسيطة مف الربح أو التعبئة، محمية
 والتي ال تغير مميزات تمؾ البضاعة ماديا .

:22البند  *   
مع  تطابقت ما إذا، المناطؽ إلى البتروؿ منتجات استيرادفي  قبوليا سيتـ األردنية المقاييس

المقاييس الموجودة في دوؿ االتحاد األوروبي والواليات المتحدة التي وضعت معاييرىا حسب 
المعايير المحددة لمظروؼ الجغرافية إلسرائيؿ وقطاع غزة والضفة الغربية . أما حاالت المنتجات 
 النفطية التي ال تتطابؽ مع ىذه المقاييس فسوؼ تحاؿ إلي لجنة خبراء مشتركة مف اجؿ حؿ

ويمكف لمجنة أف تقرر بالتبادؿ قبوؿ مقاييس مختمفة الستيراد البنزيف الذي يتطابؽ مع ، مناسب ليا
المقاييس األردنية واف كانت ال تتطابؽ مع بعض المعايير مع المقاييس األوروبية واألمريكية. يمكف 

حتياجات ىذه السوؽ لمسمطة الفمسطينية أف تستورد بنزينا لألسواؽ الفمسطينية في المناطؽ وفقا ال
 بشرط :

يتـ تمييز لوف البنزيف عف ذلؾ المسوؽ في أسواؽ إسرائيؿ . -1  
تتخذ السمطة الفمسطينية كؿ الخطوات الضرورية لضماف عدـ تسويؽ ىذا البنزيف في إسرائيؿ. -2  
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: 22البند  * 
لتصدير لمجانب الفمسطيني الحؽ في استخداـ كؿ نقاط العبور والخروج في اسرائؿ المخصصة 

واستيراد البضائع،وستعطي الصادرات والواردات لمفمسطينييف مف خالؿ نقاط العبور والخروج معاممة 
 اقتصادية وتجارية متساوية .

: 29البند  * 
سيتـ إعفاء التبرعات العينية لصالح السمطة الفمسطينية مف الجمارؾ وضرائب االستيراد األخرى إذا 

تطويرية معينة أو ألغراض إنسانية غير تجارية .وستكوف  كانت بيدؼ استعماليا في مشاريع
دارة المساعدات المقدمة مف  السمطة الفمسطينية مسؤولية وحدىا وبصورة مطمقة عف تخطيط وا 

 المتبرعيف لمشعب الفمسطيني .
:22البند  * 

وبشكؿ سيكوف الشيكؿ اإلسرائيمي الجديد واحدا مف العمالت المتداولة في المناطؽ وسيستخدـ ىناؾ 
أي عممة متداولة ويضمنيا ، قانوني كوسيمة لمدفع لكؿ األغراض بنا فييا الصفقات المالية الرسمية

الشيؾ لستـ قبوليا مف السمطة الفمسطينية وكؿ مؤسساتيا والسمطات المحمية والبنوؾ لدي عرضيا 
 كوسيمة دفع مقابؿ أي صفقة.

:52البند  * 
وبدوف جمارؾ وضرائب استيراد بيف ، ممنتجات الزراعيةفي مجاؿ الزراعة  سيكوف ىناؾ نقؿ حر ل

عف ، ضمف حدود واليتيا، الجانبيف وستكوف خدمات البيطرة  والحماية النباتية لكؿ جانب مسؤولية
 مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات وأيضا عف استيرادىا وتصديرىا .

: 58البند  * 
تصدير منتجاتيـ الزراعية إلي األسواؽ الخارجية دوف قيود عمى سيكوف لمفمسطينييف الحؽ في 

 أساس شيادات المنشأ التي تصدرىا السمطة الفمسطينية .
: 62البند  * 

سيقيـ الجانباف لجانا فرعية مف خبراء ؼ قطاع األلباف مف اجؿ تبادؿ المعمومات وبحث وتنسيؽ 
طرؼ سينتج وفقا الستيالكو يث المبدأ كؿ مف ح، انتاحيما في ىذا القطاع لحماية مصالح الطرفيف

 .المحمي
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