
 

1 
 

 
 مائلة للسوادقوائم 

 وتثير هذه القوائم .وقتمع ال طولها زدادويإلى قطاع غزة،  دخولهاالتي تحظر إسرائيل ثنائية االستخدام  الموادقوائم طويلة هي 
 غزة.قطاع لحياة المدنية في على مستوى اكبيرة   اأضرار  تحدث التي  اإلسرائيلية األسئلة حول السياسات

اخلام الالزمة على غرار املنتجات األساسية، املواد  – مليون إنسان يف قطاع غزة وال يتم إنتاجه هناك 1.8 روري حلياةكل ما هو ض
هي منتجات يتم  – الطبية، الطعام املصّنع، الفواكه، قطع الغيار امليكانيكية، املباين اجلاهزة، الوقود، مواد البناء وغريها للصناعة، املعّدات

 كرم أبو سامل.   معربمن إسرائيل بشكل أساسي، وهي تدخل منذ سنوات عرب بوابة وحيدة:  شراءها

يف كال االجتاهني، خاضع للسيطرة  عربهاألساس على ما هو مسموح باملرور ب، و املعرب، على البىن التحتية هناكإن السيطرة على ما جيري يف 
 املطلقة لدولة إسرائيل.

 ؟حاجة أمنية أم وسيلة سياسية
مارسة لكن ة هو تربير أمين، ذه السيطرة املطلقة على حركة البضائع إىل قطاع غز لفرض ه األساسيإن التربير 

ُ
نتيجة مها واخلطوات الفعلية امل

 ركة البضائع إىل القطاع ومنه. حب تحكمت صارمةاإلسرائيلية السلسلة طويلة األمد من التقييدات سياسات. 

غزة، وبعد سيطرة محاس على القطاع قطاع  يضا"، حني قامت إسرائيل بسحب قوات جيشها القابع على أر فك االرتباط"خطة  تنفيذبعد 
خللق  إسرائيلية من املنتجات والبضائع بالدخول إىل القطاع. لقد كانت هذه حماولة لقائمة حمدودة ومغلقة، مسحت إسرائيل 2007يف العام 

 هدف سياسي. تغيري سياسي عرب إضعاف القيادة هناك، أي بكلمات أخرى، يؤدي إىليف غزة ضغط مدين 

ّتبعة الرمسية تغريت السياسة، 2010يف العام املرمرة  يف أعقاب أحداث أسطول
ُ
ستسمح لكل البضائع بالدخول إىل  وأعلنت إسرائيل بأهنا امل

ا إىل القطاع. وقد  م تعري  هذه املنتجات دخوهلا لغرض السماح با خاصح غزة باستثناء قائمة من املنتجات، وهي اليت ستتطلب تصريح 
ئيل تعرتف باالستخدام املدين هلا، لكنها تثري خماوف من أن يتم استخدامها هلدف باعتبارها منتجات "ثنائية االستخدام"، مبعىن أن إسرا

 ا ما زلنا نتحدث عن حجة أمنية.جمددح وهنا ، التحصينات، بناء األنفاقصناعة األسلحة، ك –مثالح  عاديآخر، مُ 

أو أنه ال  ،ه إلى غزةدخولا بال يتم السماح تقريب   القائمةغزة، فإن ما هو مدون في هذه  قطاع وبناء على تجربة سكان يف الواقع،
غزة باستثناء تلبية احلاجات اإلنسانية األشد بساطة؛ كل ما  قطاع جتاه ال تعرتف بأية واجبات ة أصالح إن إسرائيل الرمسيّ  طلق.يدخل بالم  

وكأن إسرائيل تعطي  .، ميكن إيقافها كخطوة عقابية، وقائية، أو ألي سبب آخرإسرائيلية يتم عدا ذلك يتم حسبانه باعتباره بادرة حسن نية
 املنع على احلياة املدنية واالقتصادية لسكان القطاع. نفسها احلق بأن متنع، وبشكل جارف، دخول مواد وبضائع من دون أن تعي تأثري هذا

http://www.gisha.org/UserFiles/File/MatpashDoc.pdf
http://gisha.org/publication/1630
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170ar_full_list.pdf
http://gisha.org/ar/publication/1360/
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 الثمن
مع  ، وتزداد ضيقحاسياسة تقييدات ُمتواصلة تبعت إصغائها حلاجات السكان الفلسطينيني، فإهناتتباها بتغيريات كبرية وبيف حني أن إسرائيل 

ة يف القطاع. إن آلية التعطيل واملنع هذه ال تشّوش قطاع غزة للعقد الثالث على التوايل. وهي هبذا متنع أية فرصة حلياة طبيعي جتاه ،الوقت
حقوق اإلنسان األساسية: فهي تضر بالصحة، بالتعليم، بالقدرة على حتصيل  تقوضاألمل بإعادة إعمار قطاع غزة فحسب، بل إهنا 

ا وتف رض على جممل سكان قطاع غزة حياة وكسب الرزق، يف احلق باحلياة الكرمية. إن قائمة املواد ثنائية االستخدام تطول وتزداد تعقيدح
 اإلنسانيةحلاجات القدرة على االستجابة بإىل اخنفاض مؤسسات اإلغاثة اإلنسانية،  تشري كمامعدومة االستقالل االقتصادي، ومؤخرحا،  

 .أساسية

 ما هي األضرار الم باشرة التي تتسبب بها هذه القائمة؟
أكثر بكثري مما هو  عمومية وواسعةبأن القائمة اإلسرائيلية شديدة  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة أكثر من مرة حّذر

األمم املتحدة لشؤون  وكالة أكَّدت مقبول وُمّتفق عليه، ما ميوضعها يف خانة اإلجراءات العقابية، أكثر من كوهنا وسيلة دفاعية. وقد
بناء الالجئني الفلسطينيني "أونروا" بأن التقييدات اإلسرائيلية اليت أضيفت ومشلت األلواح اخلشبية اليت كان مسموح بدخوهلا، تشّوش وترية 

من اخنفاض التجهيزات  تقع حتت إدارهتا، كما وتعرقل تأثيثها وتضي  عبئحا على ميزانياهتا الشحيحة. وحتذر مؤسسات اإلغاثة املدارس اليت
بأن األضرار املالية السنوية اليت تتسبب فيها  وزارة االقتصاد الفلسطينية حلاالت الطوارئ بسبب نقص مواد ضرورية وقطع غيارها. وقد قّدرت

 مئات آالف الدوالرات.تصل إىل هذه القائمة ألرباح الزراعة، الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

 

ا رتفعفمستوى البطالة امل إاّل أن األرباح املفقودة ليست إال جزءحا من الصورة الكربى: يف قطاع غزة، وبشكل خاص يف أوساط الشبيبة،  جدح
واد الغذائية دائمة باملوالذين يشكلون معظم السكان هناك، والدوائر اآلخذة يف االتساع من أولئك املضطرين لالعتماد على املساعدات 

، واهنيار البىن التحتية ملاء الشرب خمزون الوحدات السكنية، وأزمة الطاقة اآلخذة يف التدهور األساسية، والنقص اآلخذ يف االزدياد يف
 كل ما ذكر يكّمل الصورة الرمادية ومعدومة األفق، وهي نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيلية ُمتّبعة، ال لكارثة طبيعية.  –والصرف الصحي 

 

   
التقييدات على دخول األلواح اخلشبية فُرضت للمرة 

، وتوّسعت كثريحا يف العام 2010األوىل يف العام 
اع الصناعات اخلشبية األخري، وهي هتدد اليوم قط

واألثاث يف قطاع غزة، والذي صمد وتكّي  بشكل 
 .جّيد خالل فرتة اإلغالق

، الذي يعاين هلذه األجهزة أمهية بالغة يف قطاع غزة
يف التيار الكهربائي. وأمهية  كررةمن انقطاعات مت

هذه األجهزة تكمن بشكل خاص يف أقسام العناية 
ُكثّفة، وأجهزة غسل الكلى، وهلا أيضحا استخدام 

امل
 .يف خدمات املياه والصرف الصحي

لزيت اخلروع استعماالت ُمتعددة يف الصناعات 
املختلفة، ابتداءح من قطاع املواصالت وحىت جمال 

انتاج سوائل للفرامل، ومواد التجميل. منه ميكن 
)تشحيم( لتخفي  االحتكاك، ومواد الصقة 

 .وُمنتجات للعناية الشخصية

http://features.gisha.org/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/gaza-crumbling-healthcare-system-151207100802544.html
http://gaza.ochaopt.org/2015/09/import-restrictions-impede-delivery-of-services-and-humanitarian-assistance/
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/gaza-situation-report-118
http://www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/2012Cairo/p2%20jad%20isaac%20e.pdf
http://gisha.org/ar/updates/3419/


3 
 

 ؟األلواح الخشبية كنموذج
، إال أنه ومنذ ذلك الوقت أخذت مقاييس األلواح 2010م ظهرت األلواح اخلشبية يف قوائم احلظر األوىل املفروضة على قطاع غزة، يف العا

ال يزيد عن سنتيمرت واحد، وإىل عرض ال  مُسك الذي صدر أخريحا، والذي ُيددها إىل جراءاإل  جاءتاح دخوهلا إىل غزة بالتضاؤل، حىتامل
فيه منسق أعمال احلكومة يف املناطق عن السماح بتسويق األثاث من غزة إىل إسرائيل،  يعلن يزيد عن مخسة سنتيمرتات. يف الوقت الذي

اخلاص يفتقر إىل أبواب، وأسعار األثاث ترتفع بصورة غري املواد اخلام املطلوبة. فالسوق  توفريف ظل عدم  تنهار فإن صناعة األثاث يف غزة
منع دخول  لتربير مسبوقة يف الوقت الذي يتناقص فيه املخزون، بينما يتسرب العديد من املهنيني إىل دائرة البطالة. إن إدراج العامل األمين

عن املنع األضرار الفورية وطويلة األمد النامجة ب وقياسه ،أن تستخدم لشق وسق  األنفاق ، وفق االدعاء، من املمكن كوهنااأللواح اخلشبية  
 طوة عقابية هبذا احلجم.خل ملئات آالف البشر، ال ميكنها أن تشكل تربيرحابأضرار واليت ستتسبب 

 هل ما ذ كر أعاله ليس االا استمرار ا للحرب االقتصادية على قطاع غزة؟
 التزامهايف الوضع احلايل، ويف ظل وجود وق  إطالق نار مشوب بالتوتر وُمستمر منذ ما يزيد على العام، فإن إسرائيل الرمسية تبدي 

 القطاع، إال أهنا يف الواقع تواصل ما يبدو أنه حرب بأهنا تتجّند لصاحل إعمار وتأهيل احلياة املدنية يف وتعلنبالتفامهات اليت  م حتقيقها، 
، وهي اليت متنع يف الواقع دخول منتجات ضرورية ألساسيات "مشبوهةاليت تعترب "قوائم املواد  توسيعوتواصل تعقيد منظومتها. إن  اقتصادية

لى حركة البضائع، واليت فّصلناهها يف بداية حديثنا، إىل احلياة يف غزة، هذه ليست إجراءات أمنية معقولة. إن السيطرة اإلسرائيلية املطلقة ع
رمية جانب سيطرهتا على عوامل أخرى تؤثر بشكل نافذ على حياة سكان قطاع غزة، تفرض عليها مسؤولية العمل من أجل ضمان حياة ك

القوائم املقبولة واملعمول وفقها واليت تضاف إىل ائيل، ة اليت تكتبها إسر الواسع للبنود الواردة يف القائمة اخلاصالكبري والتنوع احلجم هلؤالء. إن 
 بني دول العامل، خيرقان هذه املسؤولية.

األساس يف ما يتعلق بمبا خيص تركيبة القوائم، و  –ت عالوة على كل ما ذكرناه آنفحا، فإن غياب الشفافية يف كل ما يتعلق بآلية اختاذ القرارا
ينبغي أن هي التفاف على االدعاء القائل بأن القوائم تشري إىل ما  –)لدخول البضائع(، ومدى فعاليتها  صادقةلية تصني  طلبات املبآ

عرب . إن هذه اخلروقات لروح القانون أغراض ال تصل إىل سكان القطاعحتتوى على "قوائم سوداء" ، عمليحا، علهاخيضع للفحص، وجت
. قطاع غزة، موقعه وتركيبة سكانه، يشكال جذبحا ملبادرات يف رادعحاوهلا تأثريحا ، وما شرةأضرار مبابتتسبب منه، اإلداري  اجلانباستخدام 
خاصحا أم بادرحا مُ  سواء كان –، املواصالت، حلول جديدة للبىن التحتية، لكن أين هو املبادر ستدامةمتعددة على غرار الطاقة امل جماالت
 البريوقراطية الغامضة هذه؟للقفز إىل ظلمة  الذي سيتطوع –دوليحا 

 القوائم
للرقابة على تصدير السالح التقليدي واملواد  اتفاقّية واسينار قامت جمموعة كبرية من الدول بالتوقيع على 1996متوز  12بتاريخ 

تفاقية، واليت أصحال ال ترتقي إىل مرتبة معاهدة دولية، لكن قائمة املواد والتكنولوجيا ثنائية االستخدام. مل تكن إسرائيل طرحفا يف هذه اال
ويف على املصّدرين اإلسرائيليني، إسرائيل الرقابة اليت تفرضها  قوائم الظاهرة فيها )واليت يتم حتديثها منذ ذلك الوقت( مشمولة كبند يف

 تفرضها على دخول املواد للمناطق الفلسطينية. اليت لتقييدات ا

داري بالرقابة على التصدير األمين اخلاص اإلمر األ، 2008يف أيلول  اليت يتم حتديثها بشكل دوري، أضي  قوائم اتفاقّية واسينار،على و 
ألغراض اإلضافية اليت  م تعريفها باعتبارها ثنائية ، والذي يشمل، إىل جانب هذه القوائم اليت يتم حتديثها، قائمة من ااإلسرائيلية بوزارة األمن

http://gisha.org/ar/updates/3284/
http://gisha.org/ar/updates/3359/
http://news.walla.co.il/item/2793231
http://www.wassenaar.org/
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االستخدام، و م تصنيفها باعتبارها "مواد وجتهيزات خصصت يف األساس لالستخدام املدين، لكنها تناسب االستخدامات األمنية أيضحا". 
إىل  55خاص. ويشري البند رقم  بدخوهلا إىل املناطق الفلسطينية من دون تصريح تسمح إسرائيلغرضحا ال  54شمل هذه القائمة وت

القصد هنا "األغراض املذكورة يف القائمة وفقحا لتصنيفها يف األمر الرقايب على التصدير األمين )املواد ثنائية االستخدام اخلاضعة للرقابة("، و 
خام للصناعة، إضافة إىل األنابيب . وتشمل القائمة من ضمن ما تشمله، أمسدة، مواد كيماوية، ومواد اسينارهو كل ما ظهر يف اتفاقّية و 

 املعدنية، وماكنات اخلراطة، والتجهيزات البصرية وأجهزة مساعدة يف جماالت املالحة والقياس.

وزير األمن اإلسرائيلي.  وقع من قبلم ،2008للمرة األوىل يف العام  لذي صدرة االستخدام تظهر يف األمر المواد ثنائيل إن القوائم الرمسية
يف  جاءت ، إال أن أهم التغيريات قد أجريت عليها2012، ويف العام 2009وقد  م إجراء تعديالت طفيفة على هذه القائمة يف العام 

ين ثاين غرضحا إضافيحا مينع دخوهلا إىل قطاع غزة )بينما يسمح بدخوهلا إىل الضفة الغربية(، ويف تشر  48، حيث متت إضافة 2015آذار 
)وحدات القدرة الكهربائية غري املنقطعة  UPSالـ غرضحا إضافيحا، مبا يشمل األلواح اخلشبية، ومركبات 13 متت إضافة حني 2015

 الرفع. ومعدات الغرافيت وع، عوازل اإلسبست، بودرةالدخان، زيت اخلر كواش    للحواسيب(،

 ؟كيف تم إنشاء القائمة
 20تسعة من مشاركي األسطول وُجرح عشرة من اجلنود و ها، واليت قتل في2010رمرة بوقت قصري، يف أواخر أيار مبعد أحداث أسطول 

حزيران أعلن اجمللس الوزاري األمين املصغر اإلسرائيلي عن  20من الرّكاب، قامت إسرائيل بتغيري سياسة دخول البضائع إىل القطاع. ففي 
ول مجيع أنواع البضائع إىل غزة، باستثناء تلك املعدودة على قائمة املنتجات احملظورة. وإىل جانب ، واليت ستتيح دخالست النقاط خطّة

هذا، أعلن اجمللس عن زيادة وترية النشاط يف املعابر )يف ذلك الوقت كان هنالك ناقل يعمل على معرب كارين(، إضافة إىل توسيع وترية 
احلاالت اإلنسانية وموظفي  معاجلة طلبات التنقل يف، و م إطالق الوعد بأن يتم تنجيع دخول مواد البناء اخلاصة باملشاريع الدولية

 املؤسسات الدولية.

هبا، إضافة  ل خاصفصّ باألغراض اليت سُيمنع دخوهلا إىل القطاع إال إذا  م استصدار تصريح مُ إسرائيل قائمة نشرت  2010متوز  6بتاريخ 
صة لقطاع إىل األغراض اليت  م تقييد دخوهلا أصالح إىل الضفة الغربية، "استنادحا إىل أمر الرقابة على التصدير األمين". ظهر يف القائمة املخص

بالقوارب"، املركبات املتحركة الثقيلة، اإلسفلت، طوب البناء من أي نوع، واأللواح اخلشبية اليت غزة، من ضمن ما ظهر، "األدوات اخلاصة 
سنتمرت. مواد البناء، ووسائل تصنيعها، هي اليت سيتم السماح هبا للدخول، وفقط لصاحل املشاريع التابعة للمجتمع  2يزيد مسكها عن 

 الدويل، واليت تتم مراقبتها بشكل مستمر.

   
تفرض القائمة تقييدات على دخول "املاكينات 
املاسحة )سكانر(، وعلى األخص أجهزة األشعة 
السينية"، وهي ضرورية ألغراض التشخيص الطيب، 

وهنالك نقص كبري جراحة العظام وطب األسنان، 
 هبا يف العّيادات الطبّية يف القطاع.

أجهزة ضرورية للبناء العايل، واألبنية املركبة، 
وضرورية يف حاالت اهنيار املباين وإزالة الركام، وهي 

 حاالت كثرية احلدوث يف القطاع

ال يوجد يف القائمة تفصيل ألنواع معدات االتصال 
ري الواضح إذا  اليت خيضع دخوهلا لتقييدات، ومن غ

كانت هنالك تقييدات على دخول أجهزة التوجيه، 
 اهلوائّيات والكوابل.

http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170_2_ar.pdf
http://gisha.org/publication/1630
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/foreignrelations/foreignpolicy/pages/gaza_lists_of_controlled_entry%20_items_050710.aspx
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 بإعادة إعمار غزة، هل تقلاصت القائمة؟التزامها فيه إسرائيل تعلن ، في الوقت الذي واليوم
معه جولة االقتتال األكثر فتكحا من جوالت االقتتال اليت عرفها القطاع. فبعد انقشاع غبار مخسني يومحا يف العملية  2014جلب صي  

. وكان الضرر الذي طال البىن التحتية أل  جريح 11لسطينيحا، وأكثر من  فقتيالح  2,200العسكرية األخرية،  م إحصاء ما يربو على 
، الكثري من البيوت أصيبت باألضرار وقرابة  أل  عائلة بقيت من دون سق  يؤويها. وبسبب األبعاد اهلائلة لألضرار، واالستعداد  20هائالح

ى وق  إطالق النار، أعلنت املؤسسة األمنية اإلسرائيلية عن التزامها الدويل إلصالحها، غرّيت إسرائيل خطاهبا، وفورحا بعد موافقتها عل
بإعادة بناء الدمار من جديد، وعلى العمل من أجل إعادة إصالح االقتصاد والبىن التحتية، التجارة وظروف املعيشة يف القطاع. وقد 

وهي البناء للسوق اخلاص، حتت آلية رقابة ُمشددة، ، بدخول مواد 2007مسحت إسرائيل من ضمن ما مسحت به للمرة األوىل منذ العام 
. وتضاف بني الفينة واألخرى موادحا إضافية إىل قائمة املواد ثنائية سوق السوداءآلية مل تنجح يف جماراة احلاجة وال يف منع تسّرب املواد إىل ال

 االستخدام.

 اآللية

 دير هذه القائمة؟اآللية التي ت   ما هي
املواد ثنائية االستخدام إىل املناطق الفلسطينية، على مستويات خمتلفة  بدخولإن اجلهات اليت من املفرتض أن تكون مسؤولة عن السماح 

، رئيس قسم الرقابة على الصادرات األمنية يف الوزارة، منسق أعمال احلكومة وكولية، هي مدير عام وزارة األمن اإلسرائيليةمن الرتتيبات الربوت
عملهم: ضابط  رة املدنية الذين ينسقون بدورهم مع وزارات احلكومة وفق جماالتيف املناطق أو نائبه، وضباط القيادة يف اإلدااإلسرائيلية 

البيئة، وهو الذي من املفرتض أن يفحص املواد الكيماوية؛ ضابط القيادة املختص باالتصاالت، فيما يتعلق  القيادة املختص باحلفاظ على
شغيل )وزارة االقتصاد( لكل البنود املتبقية. ويبدو الواقع يف امليدان أكثر بأدوات اإلتصال، وضابط القيادة املختص بالصناعة، التجارة، والت

هذه التصاريح، وهو غري موجود يف اإلدارة املدنية، استصدار ا؛ لدينا معلومات عن أحد حاملي هذه األلقاب، وهو من املؤثرين على تعقيدح 
 .يف معرب إيرز غزةلقطاع االرتباط و  مديرية التنسيقبل يف 

 التصاريح؟ نالك معلومات علنية حول سياسةههل 
ا إىل وزارة غزة أن يقدم طلبح  ، للوهلة األوىل، بسيط: فعلى الشخص من سكانغزة هوقطاع إن مسار تقدمي الطلبات اخلاصة بسكان 

يف غزة )وهي ممثلية تابعة للسلطة الفلسطينية(. وتقوم جلنة تنسيق دخول البضائع الفلسطينية بتمرير الطلب إىل مديرية  الفلسطينية االقتصاد
على التاجر املناسب. اإلسرائيلي ، وهنالك، يتم تصنيفها وإرساهلا إىل ضابط القيادة معرب إيرزيف لقطاع غزة اإلسرائيلية واالرتباط التنسيق 

ا، ويف حال كان الرد إجيابيح الفلسطيين إمتام الصفقة التجارية مع البائع أو الوسيط اإلسرائيلي، يشمل الدفع، وذلك من أجل تقدمي الطلب. 
 رفة مععلى معكرم أبو سامل. كم من أصحاب املبادرات التجارية يف غزة   معرب/ البضائع عرب  بتنسيق تفاصيل دخول البضاعةُيسَمح حينها 

ا؟ هذه بعض من جممل ا إجيابيح ؟ كم من هؤالء استخدموه؟ كم منهم تلقى ردح اإلسرائيليني على علم بوجودهاملبادرين  هذا املسار؟ كم من
 أسئلة ال توجد هلا إجابات حىت اآلن. فاحملاوالت املبذولة لالطالع على اإلجراءات اإلدارية احملدثة واليت من املفرتض أن تسري يف هذا

نسق أعمال احلكومة يف املناطق. وما من معلومات هنالك حول هذا املسار، وحىت اآلن، انتهت بتوجيهنا إىل موقع االنرتنت التابع مل
تقنية". ولغرض حتصيل هذه املعلومات األساسية ا، وال يتم حتديثه "ألسباب منذ نص  عام تقريبح  لعطّ املوقع نفسه مُ  املوضوع، يف حني أن

  الواضح بأن وخربة كبرية. من حبثيحامنّا عمال  ب األمراليت قمنا بتفصيلها هنا، تطلّ 
ُ
يف غزة، أو التاجر  الذي يسكنبادر التجاري امل

 املعلومات. من دولة أخرى ال ميلك هذه األدوات، وال إمكانية الوصول وحتصيل هذهصّدر مُ  اإلسرائيلي، أو أي

http://features.gisha.org/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%9F/
http://features.gisha.org/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%9F/
http://features.gisha.org/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%9F/
http://gisha.org/ar/updates/3426/
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 المستقبل
دة. فبعض من املنتجات املوجودة فيها هي ليست موحّ و  وهي املمنوع دخوهلا إىل قطاع غزة ليست قصرية ،إن قائمة املواد ثنائية االستخدام

يظهر يف هذه القائمة و  فيما األغراض األخرى يتم توصيفها بشكل عام )"معدات االتصال"(. ،"(كلوريد األمونيالة )"مفصّ  مركبات كيماوية
عرضها عن مخسة سنتمرتات. غين عن القول بأن األضرار و  اخلشبية اليت يزيد مسكها عن سنتمرت واحد األلواحإىل جانب  ،ا زيت اخلروعأيضح 

 .مفصلةغري أيضحا . وهي ي تسببت به مل يتم قياسه وتقييمه بعدالكبري الذإن مدى الضرر و واسعة األثر،  القائمة،اليت تتسبب هبا هذه 
ا، ال تبدو القائمة سوداء. فهنالك وظاهريح  .ا م نشر القائمة باللغة العربية أيضح مسلك" -هيشا"چمجعية ، وبعد ضغط من با فحسومؤخرح 

عنصر من العناصر املوجودة يف القائمة حلاجة مدنية  م  بدخولي تصريح طلبات باإلمكان تقدميها، لغرض تلقّ و مناذج باإلمكان ملئها، 
ا، يقرر ما ومن، عمليح ما هي إمكانية الوصول إىل هذه املعلومات؟ كم من الطلبات  م تقدميها؟ من يقوم بفحص الطلبات  إثبات شرعيتها.

ات الذي يظهر على قائمة املواد ثنائية االستخدام؟ ال توجد ملعظم هذه األسئلة املفتاحية أية إجابات شافية حىت اآلن، وال متلك حىت اجله
 املتمّرسة العاملة يف غزة إجابات كهذه.

جهازي  ب املنظمة خبوضه من أجل إدخالطالَ حول مسار العقبات الذي تُ  معطيات بنشرا مؤخرح  (WHO)الصحة العاملية  منظمةقامت 
، 2015العام السماح بإدخال اجلهازين يف آب من  يني يف القطاع. فبعد أن  متصوير مغناطيسي حموسبني، واللذان  م اقتناؤمها ملركزين طبّ 

ا من وزارة االتصاالت ب تصريح طلَّ ب تكنولوجي داخل األجهزة تَ ركّ إضايف استمر لشهور ثالثة إضافية، حيث  م اكتشاف مُ  تأخريطرأ 
، إضافة إىل التجار اإلسرائيليني، ورفيعو املستوى ذوي العالقات النافذة، إضافة إىل املدراء بشكل عام الفلسطينينيالسكان إن  رائيلية.اإلس

لقائمة املواد ثنائية  ا بعد إىل النبش يف املاء العكرةا يضطرون سواء اآلن أو فيممجيعح  – ات الدوليةؤسسيدانيني من طرف املاملواملوظفني 
 االستخدام.

حلياة الصحية يف القطاع، لكن من السهل رؤية آثار هذه األضرار. فمنذ خري  الذي يطال الضرر املتواصل أبعاد انه ملن الصعب تقدير ا
ا مصلحة اسرتاتيجية. ويف ا، بل هو أيضح ا إنسانيح اشرتكت إسرائيل الرمسية يف االتفاق بأن إعمار قطاع غزة ال يقتصر على كونه واجبح  2014

ا. فلماذا االستمرار يف خطوة تتعارض مع  وتتسع آثار ضررها وتصبح أكثر وضوحح الستخدام تزداد طوالح املقابل، فإن قائمة املواد ثنائية ا
 ؟املصلحة املعلنة للمؤسسة األمنية اإلسرائيلية عدا عن كوهنا تتسبب يف الضرر واملعاناة للمجتمع الذي يتاج إىل املساعدة يف قطاع غزة

ا، واليت هتدف إىل كش  احلقائق، جنبحا إىل جنب، مع تقدير األضرار الناجتة على إثر إننا ملزمون اليوم إىل إجراء خطوات أكث ر تعقيدح
ُتّبعة، سعيحا إىل واقع أكثر 

 منطقي وعادل، يتيح لسكان قطاع غزة الفرص واآلمال اليت يستحقها كل شخص. السياسة امل

 

http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170ar.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170ar.pdf
http://gisha.org/ar/legal/3331/
http://gaza.ochaopt.org/2015/12/rise-in-medical-referrals-out-of-gaza-but-decline-in-approval-of-exit-permits/

