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 االقتصادّية لإلرهابلمكافحة لإلى حضرة رئيس المقر الوطني    إلى حضرة وزير األمن

 المحامي بول لندس    السّيد بيني غانتس

 بواسطة البريد االلكتروني   بواسطة البريد االلكتروني

 

 

 

 تحّية طّيبة، 

عّرفة م وادوسائقات الشاحنات التي تنقل متجميد فورّي لقرار تشديد إنفاذ القانون ضد سائقي الموضوع: 
 مراقبة" إلى قطاع غّزة عبر "كرم أبو سالم"ال"مزدوجة االستخدام 

 

كانون ثاني  21أصدرا يوم  ة لإلرهابقتصاديّ االمكافحة لبلغنا في األّيام األخيرة أن وزارة األمن والمقر الوطني ل
 "راقبةمزدوجة االستخدام الم" وادشركات النقل التي تنقل الم نااذ القانون للىإلقراًرا بتشديد جهاز األمن  2021

 . نطلب في توّجهنا التعبير لن2021إلى قطاع غّزة لبر معبر "كرم أبو سالم"، وذلك ابتداًء من أّول آذار 
و ما هاستهجاننا لهذه الخطوة ورفضنا لها، إذ اُتخذت دون أي تشاور مع شركات النقل وجهات أخرى ذات صلة، و 

يؤّدي إلى مٍس خطير بدخل سائقي الشاحنات وشركات النقل خاصًة، وبسير حياة مجمل سّكان قطاع غّزة  قد
 لموًما: 

 

 يمس القرار بدخل سائقي وسائقات الشاحنات وااللتزام بشروطه محكوم بالفشل

 ورة باللغة ة منشالمراقبة مزدوجة االستخدام هي قائمة ضبابّية، وتحتوي تعرياات لاّمة وواسع وادقائمة الم
العبرّية فقط. القرار المنشور، المشتق من قانون مكافحة اإلرهاب، غير واقعّي والطلبات الكثيرة الموجودة 

 فيه، كما تُاّصل أدناه، ُمعّدة للاشل بنيوًيا. 

 ج أثًرا ، من شأنها أن تُنتمتشديد إنااذ القانون للى شركات النقل بالذات، أي للى السائقين وشاحناته
يظهر تخّوف جدّي من أن يؤّدي القرار إلى امتناع سائقي الشاحنات لن نقل البضائع إلى معبر رادًلا: 



 
 

ن ُلرضت أمامهم التصاريح المطلوبة، وذلك تخّوًفا من ادلاء جهات الاحص في  كرم أبو سالم، حّتى وا 
تها ز الشاحنة ومصادر المعبر أن البضائع تحتوي للى معّدات مزدوجة االستخدام وبالتالي ُيمكن احتجا

بمبالغ طائلة. جاء في نص اإللالن أّن "حّتى قرار لقد جلسة استماع ضد  وال ُيمكن استعادتها إال
ترجمة  ] االحتجاز، يكون من الممكن تحرير الشاحنة لقاء دفع كاالة بالمبلغ المحدد في أمر االحتجاز...

القانون الذي يشتق منه القرار ال يحدد اإلطار الزمني إلجراء االستماع، تقديم  ."]غير رسمية اعداد مسلك
ن استطاع سائق الشاحنة دفع الكاالة فوًرا، وهو أمر غير ماهوم  االلتراض والرد للى االلتراض. حّتى وا 

لى خسارة إ ضمًنا أبًدا، فإن الوقت الذي سيمر حّتى لقد جلسة االستماع، وبعدها استرداد المبلغ، سيؤّدي
 أيام وشهور لمٍل طويلة. 

  بحسب نص القرار، "للى شركات النقل أن ياحصوا ويتأكدوا من أّن الشحنة التي ينقلونها إلى كرم أبو
ترجمة  ] االستخدام لم يصدر لها تصريًحا بحسب القانون مزدوجةمراقبة  وادسالم ال تحتوي للى أي م

األمن  وزارة عاضح كيف تتوقّ ، وذلك حّتى يتاادوا احتجاز الشاحنة. من غير الو "]غير رسمية اعداد مسلك
ومقر مكافحة اإلرهاب اقتصادًيا أن يعرف سائقو الشاحنات، حّتى وان كانت بيدهم قائمة طويلة من المواد 
التي تعّرفها إسرائيل مراقبة مزدوجة االستخدام، أن يحددوا إن كانت البضائع التي ينقلونها تحتوي للى 

 ة ال يمكن تمييزها بالعين المجّردة. تلك المواد التي تتضّمن تركيبات كيماويّ 

 ه "في إطار الاحص، للى شركات النقل أن تاحص الوثائق المرفقة للشحنة كذلك جاء في اإللالن أن
والتأكد من أن المعّدات المرسلة تتوافق مع الموصوف في الوثائق. كذلك، للى شركة النقل أن تجري 

  ...مراقبة مزدوجة االستخدام ال ُيمكن نقلها وادللى أي مللتأكد من أن الشحنة ال تحتوي  يدوًيافحًصا 

ف بظرو  تنقلوهذا طلب غير تناسبّي أيًضا، بحيث أن البضائع  ."]ترجمة غير رسمية اعداد مسلك ]
، والاحص من شأنه أن يمس بظروف نقل البضائع وبالتالي بالبضائع ذاتها. كذلك، كما عينة مالئمةم

من قبل سائق الشاحنة الذي ال يمتلك المهارة واألدوات المالئمة  يدويجاء في البند السابق، فإن الاحص ال
لاحص البضائع، ال تخدم ال من ُنرسل إليهم هذه الرسالة، وال التّجار الذين يبيعون ويشترون البضائع 

 . لالمذكورة، وال شركات النق

 القرار يمس بسير االقتصاد في غّزة 

  المنتجات األساسّية، المواد  -داخلها مليون إنسان يعيشون في قطاع غّزة، ال ُينتج  2كل ما يحتاجه
الصنالّية الخام، األجهزة الطبّية، الطعام المصّنع، الااكهة، قطع غيار ميكانيكّية، المساكن المتنّقلة، 

إلى  تدخل هذه البضائع منذ سنواتكّلها ُتشترى من إسرائيل باألساس، و  –الوقود، مواد البناء، وغيرها 
قطاع غّزة لبر بوابة واحدة باألساس: كرم أبو سالم. قائمة المواد مزدوجة االستخدام التي تتطّلب تصريًحا 
خاًصا لدخول القطاع ليست قصيرة وليست متجانسة. كما أسلانا، جزء من المعّدات هي تركيبات كيماوّية 

د"(، بينما معّدات أخرى مذكورة بشكٍل فضااض )"معّدات اتصال"(. كل ماّصلة بالقائمة )"أمونيوم الكلوري



 
 

التي و  مس بدخول ثابت للبضائع، ومن ضمنها البضائع المعّرفة ثنائّية االستخدام، المعّدة الستخدام مدنيّ 
لّي، ، وبقدرة االقتصاد المحةتلّقت تصريًحا مالئًما، تؤّدي إلى مٍس بقدرة سّكان غّزة ليش حياة صالح

 اإلسرائيلّي، للى السير بثبات. غالقبكل شكل من األشكال باعل اإل ضعضعالمت

  ناحل لوز" و"صوفا"، تضالات جدًيا تكاليف نقل البضائع كارني"منذ أغلقت إسرائيل معابر البضائع" ،"
إلى  يأقصى جنوب الحدود بين إسرائيل وغّزة. القرار الذي نشرتموه سيؤدّ المقام معبر "كرم أبو سالم"  إلى

 أصاًل.  باهظةمضالاة تكاليف النقل، وهي تكاليف 

  .ي محسوس بجهاز الصّحة ف ضررهاقائمة المواد مزدوجة االستخدام اّتسعت، وأضرارها تنتشر وتتضح
معلنة اقتصادّية وانتاجّية. قرار تشديد إنااذ القانون يناقض المصلحة ال عغّزة، التعليم، الثقافة، وطبًعا بارو 

منّية في إسرائيل، والتي ترى بإلادة إلمار االقتصاد وتشجيعه مصلحة استراتيجّية، تمس للمؤسسة األ
 بدخل شركات النقل، ومن شأنها أن تؤّدي ألضرار ومعاناة ألهالي غّزة، نصاهم من األطاال.

خول هذه دتلخيًصا، تسافر مئات الشاحنات يومًيا إلى معبر كرم أبو سالم. سير االقتصاد في قطاع غّزة مرتبط ب
من شأنها أن تؤّدي  21.2.2021البضائع وبالنشاط الروتينّي للمعبر. الطلبات الماّصلة في قراركم الصادر يوم 

إلى مٍس بدخل شركات النقل والسائقين، كما المس بتزويد غزة بالمنتوجات، إذ سيضطر سائقو الشاحنات من اآلن 
ة م أبو سالم كأّنها "جسًما مشبوًها" نقله محاوف بمخاطر اقتصاديّ فصالًدا إلى التعامل مع كل شحنة ينقلونها إلى كر 

نما بكافة سّكان القطاع.كثيرة وبالتالي من شأنه   أن يضر ليس بتّجار غّزة فحسب، وا 

نطلب أن تعلنوا فوًرا عن تجميد قرار تشديد إنفاذ القانون على شركات بعد كاّفة األسباب التي ذكرناها ألاله، 
صاد في وسير االقت، للى األقل حّتى إلادة فحص كاّفة االلتبارات التي ستؤّدي إلى مٍس بشركات النقل النقل
 ، وكذلك فحص واقعّية هذه الطلبات الكثيرة الماصلة بالقرار. غّزة

 

 مع االحترام، 

 

 تانيا هاري      غابي بن هاروش

 مسلك-يرة العام لمركز جيشاةالمد  النقل والسار في إسرائيلشركات المدير العام لمجلس 

 

 

 


