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مقدمة

1

2005مع خروج اإلحـتالل الصهیوني من قـطاع غزة في سبتمبـر  ٬ تزایدت االغالقـات للمعابــر والحــصار وصوال 

م .                                                              2006إلى فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطینیة عام 

حـیث اشــتد الحــصار "اإلســرائیلي" أدى إلى منع تجار القــطاع من اســتیراد آالف الســلع والبــضائع والمواد الخام

2 وحـــــــــصر االســـــــــتیراد فقـــــــــط ضمن قـــــــــائمة ال تتجاوز  ســــــــــلعة من المواد الغذائیة واألدویة . 0

وبسبب ھذا الحصار واإلجراءات المرتبطة بھ٬ فقد تحول قـطاع غزة إلى سـجن كبـیر لسـكانھ رافقـھ انهیار اقـتصادي

 شــمل كافة القــطاعات (قــطاعات الصناعة والخدمات واإلنشــاءات والزراعة·)٬ ومع تزاید اتســاع  مظاھر الفقـــر

 والبطالة والمعاناة والحرمان فیھ بكل أشكالها بعدما أصاب الشلل كافة القـطاعات التي یعتبـر القـطاع الصحـي احـدھا

 حیث حرم مئات المرضى من العالج ؛ لذلك لم یكن مستغربـا في شـيء ٬ بـل كان - وما زال- أمرا طبـیعیا أن تتجدد ً

وتتسع عملیة بناء األنفاق التي كان یتوجب على كافة فصائل المقـاومة والقـوى الوطنیة أن تبـادر إلى اإلشـراف علیها

 وتنظیمها كشـكل من أشـكال التحـدي للحـصار وتعزیز صمود المواطنین.في كل األحــوال ال یمكن ألحــد إنكار دور

 األنفاق كمخرج في مجابهة الحصار لتأمین عدد كبیر من السلع والمعدات الالزمة لسـكان القـطاع٬ كما ال یمكن إنكار

 أن ھذه األنفاق قـــد تطورت واتســـعت وتعددت غایاتها بحـــیث تحـــولت إلى قـــطاع اقـــتصادي قـــائم بحـــد ذاتھ.

.

و يستعرض هذا التقرير  إحصائيات الشهداء الذين سقطوا ضحية 

الحدودية لقطاع غزة مع جمهورية مصر العربية.  

العمل باألنفاق 

وقـد تم الحـصول على البـیانات الواردة في التقــریر من أقســام اإلستقبــال والطوارىء
بمستشفى النجار واألوروبي٬ وتم مراجعتها و مقارتنها مع إصدارات المركز الفلسطیني

لحقوق اإلنسان.

2011 شهداء األنفاق قطاع غزة
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2011/12/31   تقرير الشهداء  م حتى  م2006/06/01

 توزيع الشهداء حسب السنوات  

ً .% م بنسبھ  م أعلى نسبة من الشهداء  %٬ یلیھ عام  26.6بلغ عدد  الشهداء (  شهیدا )٬ حیث شكل عام  2008 31.9 2009 188
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رسم بیاني رقم (1) -  توزیع الشهداء حسب السنة

 توزيع الشهداء حسب المحافظة والسنة 

84سجلت محافظة رفح أعلى عدد من الشھداء (  شھيدا ) ما نسبته 44.7% من إجمالي الشھداء و يرجع السبب في ذلكً

 لتركز األنفاق في محافظة رفح و بالتالي أعلى عدد من العاملين في األنفاق.

2007بلغ عدد الشھداء في العام  ( 5 شھداء من محافظة رفح )٬ بينما العام  ( 3 شھداء من محافظة رفح ). 2006

جدول رقم (1) -  توزیع الشهداء حسب المحافظة والسنة
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 توزيع الشهداء حسب الفئة العمرية 

ً % ( شهیدا).ً 18مثلت نسبة الشهداء من األطفال األقل من  عاما ما یقارب  9.6 18

رسم بیاني رقم (2) -  توزیع نسبة الشهداء حسب الفئة العمریة

 توزيع الشهداء حسب سبب الوفاة 

% من الشهداء كان بسبب % من الشهداء٬ بینما  14.4أعلى نسبة من الشهداء  بسبب انهیار النفق حیث بلغت  55.3

 الصعقة الكهربائیة داخل النفق.

جدول رقم (2) -  توزیع الشهداء حسب سبب الوفاة
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