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كانــون الثاني 2022

 هذه المذكــرة تكّمــل تقريرنا الجديد،
“خطوط حمــراء، قوائم رمادية”

الدمار وإعادة اإلعمار:
المواد ” ثنائية االستخدام”

)GRM( وآلية إعادة إعمار غزة

https://features.gisha.org/red-lines-gray-lists-ar/
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مقّدمة

عقدت "چيشاه - مسلك" في تشرين األول 2021، منتدى السياسات الخامس بخصوص غزة بحضور حوالي خمسين مشاركة ومشارك 

من أصحاب الشأن اإلسرائيليين والفلسطينيين واألجانب، لمناقشة سياسات إسرائيل بخصوص دخول المواد “ثنائية االستخدام” إلى غزة 

وأيًضا آلية إعادة إعمار غزة )GRM(. قائمة المتحدثين في المنتدى ضمت ممثلة عن منظمة دولية، ممثل عن جهة تعمل ضمن آلية 

إعادة إعمار غزة وممثل عن إحدى المنظمات الحقوقية في القطاع. يحتوي هذا التقرير على خالصة التحليالت والتوصيات التي قدمها 

المتحدثون والمشاركون في المنتدى والتي تعكس مجموعة من وجهات النظر. نأمل أن تخدم هذه الخالصة صّناع القرار في عملهم. 

والمصالح  للبيوت  واسعة  وأضرار  بدمار  العنيف  اإلسرائيلي  القصف  َتسبب   ،2021 أيار  في  يوًما   11 استمرت  التي  الحرب  خالل 

والمستشفيات والمدارس والطرق والبنية التحتية المدنية، قّدرت األضرار بحوالي 290 - 380 مليون دوالر. كما وتضررت أكثر من 60 

ألف وحدة سكنية وأصيب أكثر من ألفين منها بأضرار بالغة أو دمرت بالكامل. أعاد التصعيد إشعال النقاشات حول إعادة اإلعمار، مبّيًنا 

البضائع،  اإلسرائيلية على دخول  للتقييدات  نظًرا  بتاًتا،  البسيط  باألمر  إعمار غزة  إعادة  ليست  الراهن.  الوضع  هشاشة وعدم استقرار 

باإلضافة إلى اإلرهاق السياسي للمانحين في ظل جوالت العنف والدمار المتكررة، مع غياب أي حل سياسي في األفق.

تقيد إسرائيل دخول آالف المواد التي تعرفها على أنها “ثنائية االستخدام" )وهي مواد مدنّية قد تكون لها استخدامات عسكرية 

الدولي بهذا  المعيار  ُتعتبر  التي   ،Wassenaar القائمة االسرائيلية محتويات قائمة  تتجاوز  المحتلة.  الفلسطينية  إلى األراضي  أيًضا( 

الشأن. تواجه غزة أشد القيود صرامة. يحتاج مستوردو المنتجات “ثنائية االستخدام” إلى تنسيق خاص لدخولها إلى قطاع غزة، إما من 

السلطات اإلسرائيلية مباشرة، أو من خالل آلية إعادة إعمار غزة التابعة لألمم المتحدة )GRM(. تشكل القيود التي تفرضها إسرائيل 

على دخول المواد “ثنائية االستخدام” عائًقا رئيسًيا أمام إعادة اإلعمار وأمام النشاط االقتصادي األوسع أيًضا.

غالبية المواد “ثنائية االستخدام" في القائمة اإلسرائيلية، خاصة في القسم الذي يتناول غزة، ضرورية لالحتياجات المدنّية مثل البناء، 

والبنية التحتية المدنية، والصناعة والقطاع الصحي. تشمل هذه المواد األسمدة، وأجهزة األشعة )أشعة إكس(، وخالطات األسمنت، 

باًتا. وجد  ثنائية االستخدام منًعا  المواد  الواقع، يمنع دخول بعض  للمياه. في  التحتية  للبنية  الالزمة  المعدنية  والرافعات، واألنابيب 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( أن تقليص وتسهيل قائمة المواد ثنائية االستخدام سيرفع الناتج المحلي اإلجمالي 

2025. شّدد مشاركون كثيرون من غزة شاركوا في منتدى السياسات، بما في ذلك عاملين في  العام  %11 بحلول  في غزة بنسبة 

القطاع الخاص وفي مشاريع البنية التحتية، على الضائقة الحادة الناجمة عن التقييدات على دخول المواد “ثنائية االستخدام”. لمزيد 

من المعلومات راجع/ي تقرير "چيشاه – مسلك”، “خطوط حمراء، قوائم رمادية”. 

لالحتياجات  االستخدام  ثنائية  المواد  دخول  إتاحة  وتحسين  المتكررة،  اإلعمار  الدمار-إعادة  دائرة  الطرق إلنهاء  لتناول  الجلسة  سعت 

المدنّية. بهدف تشجيع الحوار الصريح والحر، ُعقد المنتدى بموجب “قاعدة تشاتام هاوس - Chatham House rule”، فتم إدراج مداخالت 

المشاِركات والمشاِركين أدناه دون اقتباس مباشر منهم وكشف هويتهم. تم تعديل التوصيات في بعض الحاالت بهدف التوضيح. 

تضمنت التوصيات الرئيسية ما يلي:

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/dashboard_0.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/dashboard_0.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/dashboard_0.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/dashboard_0.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/dashboard_0.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/dashboard_0.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/dashboard_0.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2020/12/Public-Docs-Vol-II-2020-List-of-DU-Goods-and-Technologies-and-Munitions-List-Dec-20-3.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2020/12/Public-Docs-Vol-II-2020-List-of-DU-Goods-and-Technologies-and-Munitions-List-Dec-20-3.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2020/12/Public-Docs-Vol-II-2020-List-of-DU-Goods-and-Technologies-and-Munitions-List-Dec-20-3.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf
https://features.gisha.org/red-lines-gray-lists-ar/
https://features.gisha.org/red-lines-gray-lists-ar/
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التوصيات

للحكومة اإلسرائيلية 
قيود 	  بفرض  وليس  معقولة  أمنية  إجراءات  تحت  اليها،  الوصول  وإتاحة  والبضائع  المواد  بحركة  والسماح  اإلغالق  إنهاء 

اعتباطية شاملة.

االمتناع عن استهداف وقصف البنى التحتية المدنية في غزة. 	 

مالَءمة قوائم المواد ثنائية االستخدام للممارسات المقبولة دولًيا، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية فاسينار. 	 

فرض شفافية كاملة حول قائمة المواد ثنائية االستخدام واإلجراءات المتعلقة بها.	 

تحمل المسؤولية المالية للتكاليف التي يتكبدها المقاولون والمستوردون الفلسطينيون، وكذلك المانحون الدوليون، نتيجة 	 

القيود على المواد ثنائية االستخدام بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كسلطة محتّلة.

الرد خالل فترة زمنية محدودة على طلبات دخول المواد ثنائية االستخدام المقّدمة عبر آلية إعادة إعمار غّزة )GRM( أو عبر 	 

التنسيق المباشر مع السلطات اإلسرائيلية. أشار عدة متحدثين إلى البطء في دخول قطع الغيار المستعجلة والضرورية للبنية 

التحتية المدنية. بموجب القانون اإلسرائيلي، على السلطات االستجابة لطلبات دخول المواد ثنائية االستخدام العادية في غضون 

45 يوًما )وهي فترة طويلة أصاًل(، لكن في الواقع قد يستغرق األمر شهوًرا أو حتى سنوات للحصول على رد على الطلبات.

للسلطات الفلسطينية )حماس، السلطة الفلسطينية(
احتياجات غزة وتسهيل 	  تلبية  أن تكون موحدة وقادرة على  القيادة  على  المصالحة.  الفلسطينيين دفع عجلة  القادة  على 

اإلتاحة والعمل نحو حل سياسي.

مصلحة 	  واعتبارها  الداخلية  السياسية  االنقسامات  خارج  ودفعها  السياسي،  اإلطار  تحت  اإلعمار  إعادة  قضية  ادراج  عدم 

فلسطينية جماعية.

إنشاء لجنة وطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، تشمل أصواًتا من المجتمع المدني، لمناقشة إعادة اإلعمار وقضايا أخرى 	 

مثل الفقر والبطالة.

للحكومة المصرية
االستمرار في توسيع إتاحة المواد “ثنائية االستخدام” عبر معبر صالح الدين.	 
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للمجتمع الدولي
الضغط على إسرائيل إلنهاء اإلغالق على قطاع غزة. قال بعض المشاركين أن المساعدات االنسانية بدون مسؤولية والتزام 	 

يعزز استدامة اإلغالق ويجعله أقل تكلفة للحكومة اإلسرائيلية.

تحت 	  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  تجاه  الدولي  القانون  بموجب  التزاماتها  عند  بالوقوف  اإلسرائيلية  الحكومة  مطالبة 

اإلنسانية  اللفتات  "الطبيعية".  المدنّية  الحياة  لحماية  بالعمل  االلتزامات  ذلك  يشمل  غزة.  قطاع  سكان  ذلك  في  بما  احتاللها، 

الضيقة والتدابير التقنية غير كافية.

تحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية تجاه األضرار الالحقة بالبنى المدنّية أثناء جوالت القتال واتجاه التراجع في التطور 	 

نتيجة القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل. يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، 

كموقف مبدئي وكوسيلة للردع.

تبني السردية األمنية اإلسرائيلية وتحدي العقاب الجماعي الذي تفرضه. يجب تحدي سياسات إسرائيل حين تتجاوز 	  عدم 

القيود التي تفرضها تهديًدا أمنًيا محدًدا وُتَسبب معاناة مجحفة بحق المدنيين.

)GRM( آلية إعادة إعمار غزة
اإلسرائيلي 	  اإلغالق  "تمؤّسس”  أنها  مدعين  بالكامل  غزة  إعمار  إعادة  آلية  إلغاء  ضرورة  عن  المشاركين  من  كبير  عدد  تحدث 

يجب  أنه  البعض  يعتقد  غزة.  سكان  على  الملقى  القانوني  وغير  الجماعي  العقاب  مع  تتواطأ  وبالتالي  غزة،  على  المفروض 

استبدالها بآلية جديدة ومستقلة تابعة لألمم المتحدة. اقترح آخر أنه ينبغي التفاوض على آلية جديدة بين السلطة الفلسطينية 

وحماس وإسرائيل. قال أحد المشاركين أنه يرغب برؤية تدخل أكبر من قبل السلطة الفلسطينية.

اقترح أحد المشاركين اتباع نهج يعتمد على تقييم الخطر من إتاحة المواد “ثنائية االستخدام”، حيث تكون الرقابة متناسبة مع 	 

الخطورة  عالية  المواد  تتطلب  المرور” حيث  “إشارة  نظام  بواسطة  المواد  تصنيف  يمكن  الواد.  ينتج عن دخول  قد  الذي  الخطر 

)الضوء األحمر( مراقبة مكثفة، وأن تتم الموافقة على المواد األقل خطورة )الضوء األخضر( تلقائًيا. قد يكون هذا مالئًما لتغيير 

عمل آلية إعادة إعمار غزة، أو إلنشاء آلية جديدة. 

مؤقت 	  حل  أفضل  تزال  ال  اإلعمار  إعادة  آلية  فإن  األفق،  في  واإلغالق  لالحتالل  نهاية  وجود  انعدام  أن  آخرون  مشاركون  ادعى 

لتسهيل دخول البضائع التي من غير الممكن دخولها لوال ذلك. اقترح بعض المشاركين تحسينات عينّية في الوقت الحالي:

تقليص عدد المواد “ثنائية االستخدام” والسعي لبناء قائمة شبيهة بقائمة Wassenaar؛	 

تحسين نجاعة وسرعة الردود لطلبات دخول المواد؛	 

مزيد من الشفافية ومعلومات متاحة حول اإلجراءات وعمل اآللية لجميع األطراف، خاصة باللغة العربية؛	 

المغلقة 	  التلفزيونية  الدوائر  كاميرات  مثل  اآللية  مشاريع  في  للمشاركة  اإلضافية  والمتطلبات  البيروقراطية  من  التقليل 

)CCTV( ومستودعات التخزين وبناء األسيجة؛

الدمج بين آلية إعادة اإلعمار وآليات التنسيق الثنائية األخرى التي تستخدمها الوكاالت الدولية؛	 

تحسين آلية الشكاوى وسيرورة تقديم االستئناف، خاصة أن العديد من مستخدمي آلية إعادة اإلعمار يعتقدون أنه تم إقصاؤهم 	 

منها بشكل غير عادل؛

على الحكومة اإلسرائيلية التعويض عن األضرار الناجمة عن اإلهمال أو التأخيرات غير المعقولة؛	 

أن تقوم األمم المتحدة بعملية فحص معمق لتطبيق آلية إعادة اإلعمار من وجهة نظر حقوق اإلنسان.	 
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دبلوماسيون من: 

مكتب ممثل االتحاد األوروبي  )الضفة الغربية وقطاع غزة، أونروا(سفارة بلغارياالسفارة األسترالية
الممثلية النرويجيةسفارة السويدالقنصلية البلجيكية العامة
السفارة الملكية النرويجيةسفارة سويسراالقنصلية الفرنسية العامة

 بعثة اإلتحاد األوروبي
في إسرائيل

مكتب الممثلية 
الهولندية

السفارة األمريكية

 
ممثالت وممثلون عن المنظمات والوكاالت التالية:

مركز الميزان لحقوق اإلنسان

جامعة بن غوريون

Diakonia - دياكونيا

)ECF( مؤسسة التعاون االقتصادي

)INSS( معهد دراسات األمن القومي

)LPHR( محامون من أجل حقوق الفلسطينيين في المملكة المتحدة

)OQR( اللجنة الرباعية حول الشرق األوسط

Oxfam - أوكسفام

معهد توني بلير للتغيير العالمي

)UN OCHA( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 )UNSCO( المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط

)UNOPS( مكتب األمم المتحدة لخدمة المشاريع

معهد واشنطن

We Are Not Numbers

منظمات فلسطينية من القطاع الخاص والمجتمع المدني 

قائمة المشاركين:

بموجب القانون، تذكر "جيشاة-مسلك" باعتزاز أن هذا النشاط جاء نتيجة تعاون مع دول ومنّظمات 
دولّية تدعم نشاطنا لتعزيز حقوق اإلنسان، ومعظم نشاطاتنا ممّولة من "كيانات سياسّية أجنبّية". 
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