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مقّدمةمقّدمة

ســيطرة إســرائيل المباشــرة علــى المعابــر بينهــا وبيــن قطــاع غــّزة تمّكنهــا مــن التحّكــم التــاّم بأنــواع وكمّيــات 

البضائــع الصــادرة مــن غــّزة، والســيطرة شــبه الحصرّيــة علــى البضائــع التــي تدخــل إلــى غــّزة. حّتــى 2007، عملــت 

بيــن إســرائيل وغــّزة أربعــة معابــر للبضائــع، ومنــذ عقــٍد مــن الزمــن بــات معبــر كــرم أبــو ســالم الوحيــد الــذي ُتتــاح 

مــن خــال حركــة البضائــع بيــن غــّزة، إســرائيل والضّفــة الغربّيــة. 

ــى  ــع إل ــول البضائ ــا دخ ــن خاله ــاح م ــذي ُيت ــّزة، وال ــر وغ ــن مص ــن بي ــاح الدي ــة ص ــل بواب ــباط 2018، تعم ــذ ش من

غــّزة بنطــاٍق ضّيــق. ُتــدار التجــارة عبــر هــذه البوابــة مــن خــال شــركات خاّصــة، وتحــت مراقبــة الجيــش المصــرّي 

ــة القتصــاد القطــاع، حيــث ال  ــن أن تلبــي الحاجــات األساســّية الملّح ــة صــاح الدي وســلطات حمــاس. ال يمكــن لبواب

ُيمكــن تصديــر البضائــع عبرهــا إلــى الخــارج، وعلــى أي حــال فــإن غالبًيــة الحركــة التجارّيــة فــي غــّزة تتجــه مــن وإلــى 

ــر إلــى خــارج البــاد مــن خــال معبــر كــرم أبــو ســالم ولذلــك فهــو منــوط أيًضــا  إســرائيل والضّفــة. يجــري التصدي

ــن،  ــاح الدي ــة ص ــق بواب ــن طري ــزة، ع ــن غ ــت م ــوم 29 آب 2021 خرج ــا(. بي ــد، هن ــراءة المزي ــرائيلي )لق ــح إس بتصري

خمــس شــاحنات تحمــل خــردة الحديــد، هــذه هــي المــرة األولــى منــذ عــام 2007 التــي ســمحت بهــا مصــر بدخــول 

شــاحنات مــن قطــاع غــزة إلــى أراضيهــا. 

ــا- ومنــذ حزيــران 2010، حيــن نشــر المجلــس الــوزارّي المصّغــر مخطــط مــن ســت نقــاط يّدعــي أن أهدافــه   ظاهريًّ

ــى غــّزة. مــع  ــع متنّوعــة جــًدا إل ــى القطــاع، تســمح إســرائيل بدخــول بضائ ــة إل ــع المدنّي "تســهيل" دخــول البضائ

ــة  ــة بواســطة تعريــف أمــور عديــدة علــى أنهــا "ثنائّي ذلــك، تواصــل إســرائيل منــع وإعاقــة دخــول المــواد الحيوّي

ــا ألغــراض عســكرّية(. ــة ُيمكنهــا أن ُتســتخدم أيًض االســتخدام" )أي مــواد ومنتجــات مدنّي

باإلضافــة إلــى العقوبــات الجماعّيــة اليومّيــة التــي تفرضهــا إســرائيل المتمثلــة بتقييــد حركــة النــاس والبضائــع، 

تســتخدم إســرائيل ســيطرتها علــى المعابــر لإلثقــال أكثــر علــى غــّزة. تمنــع أحياًنــا دخــول البضائــع الحيوّيــة والمــواد 

https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Map2020/English2020.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Map2020/English2020.pdf
https://features.gisha.org/%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/UnravelingTheClosureEng.pdf
https://gisha.org/ar/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af/
https://gisha.org/ar/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af/
https://gisha.org/ar/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af/
https://gisha.org/ar/%d8%a7%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://gisha.org/ar/%d8%a7%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
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ــة،  ــق منــذ ســنوات طويل ــة ُتطّب ــر القانونّي ــاء، غــاز الطبــخ والوقــود. هــذه الممارســة غي األساســّية مثــل الكهرب

بشــكل مفاجــئ وأحــادّي الجانــب، ومؤخــًرا فــي أوج تفّشــي وبــاء الكورونــا.

رغــم التقييــدات، ُيمكــن تســويق وتصديــر بضائــع مــن قطــاع غــّزة وأيًضــا إدخــال المــواد والمعــّدات. هــذه الحركــة 

ضرورّيــة لســير االقتصــاد المنتظــم ولكّنهــا غيــر كافيــة البتــة. ســنعرض فــي هــذه الورقــة المعلومــات المتوفــرة 

لــدى مؤسســة "چيشاة-مســلك" عــن أنــواع البضائــع التــي يمكــن دخولهــا وخروجهــا مــن وإلــى القطــاع بحســب 

السياســة اإلســرائيلّية، والنظــم والمســتندات التــي يجــب مألهــا لذلــك. تكّمــل هــذه الوثيقــة أخــرى ســابقة صــدرت 

عــن "چيشاة-مســلك"، وهــي "رزمــة اإلجــراءات واألنظمــة – المرشــد لنظــم الســلطات اإلســرائيلّية"، وهــو تقريــر 

ــد  ــام المعّق ــر النظ ــك التقري ــف ذل ــّزة، وكش ــاع غ ــى قط ــن وإل ــاس م ــة الن ــى حرك ــدات عل ــة التقيي ــل سياس يفّص

ــة  ــى كاّف ــول عل ــة للحص ــن أاّل إمكانّي ــة، تبّي ــنوات طويل ــل لس ــال العم ــرائيل. خ ــه إس ــذي تطبق ــفاف ال ــر الش وغي

المعلومــات. حّتــى وإن كانــت النظــم مكتوبــة فهــي ال تعكــس بالضــرورة مــا ُيطّبــق فــي الواقــع، بــل تــدل علــى 

ضبابّيــة متعّمــدة بشــأن أي بضائــع تعرفهــا إســرائيل علــى أنهــا "ثنائّيــة االســتخدام" وأيهــا ال. الضبابّيــة والتضــارب 

فــي هــذه السياســة وســبل تطبيقهــا يــدالن علــى طبيعــة اســتغال اســرائيل لســيطرتها كنظــام ضغــط، قمــع 

وعقــاب.

https://gisha.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%91%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://gisha.org/en/gisha-in-urgent-letter-to-israeli-defense-minister-attorney-general-and-cogat-open-the-crossings-between-gaza-and-israel-and-lift-the-sweeping-ban-on-access-to-the-sea-immediately/
https://features.gisha.org/%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa/
https://features.gisha.org/%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa/
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دخول البضائعدخول البضائع

نقــل البضائــع إلــى غــّزة عبــر كــرم أبــو ســالم مشــروط بتصريــح إســرائيلّي. نظرًيــا، تمّكــن إســرائيل دخــول عــدد كبيــر 

مــن البضائــع إلــى غــّزة إنمــا علــى أرض الواقــع، ولكثــرة مــا تعّرفــه كمــواد "ثنائّيــة االســتخدام" فُتفــرض تقييــدات 

واســعة جــًدا علــى دخــول البضائــع إلــى القطــاع. يتطــّرق هــذا الفصــل إلــى البضائــع والمــواد التــي ال تدخــل تحــت 

تعريــف "ثنائّيــة االســتخدام". أمــا األخيــرة فسنتوّســع بشــأنها الحًقــا. 

وضعــت إســرائيل تعليمــات دخــول البضائــع التــي ال ُتعــد "ثنائّيــة االســتخدام" ضمــن نظــام تنســيق دخــول البضائــع 

إلــى قطــاع غــّزة، والــذي يحــدد المنظومــة البيروقراطّيــة للعملّيــة. بحســب هــذا النظــام، ورغــم اإلمكانّيــة 

النظرّيــة بإدخــال كل البضائــع غيــر المقّيــدة، إال أن إســرائيل تقّيــد كمّيــة هــذه البضائــع بحســب القــدرة االســتيعابّية 

لمعبــر كــرم أبــو ســالم، كمــا ُيشــترط إدخالهــا بتنســيق طلبــات مبكــرة مــن الطــرف الفلســطينّي. التنســيق يتــم 

ــؤون  ــب الش ــة لمكت ــّزة، التابع ــي غ ــطينّية ف ــة الفلس ــة المدنّي ــي اللجن ــع" ف ــيق البضائ ــب تنس ــطة "مكت بواس

المدنّيــة فــي الســلطة الفلســطينّية. تطلــب إســرائيل أن ُتنقــل إليهــا مســبًقا قائمــة كل المــواد المطلــوب 

إدخالهــا، تصنيفهــا، مصدرهــا، شــركة النقــل اإلســرائيلّية التــي ســتوصلها إلــى كــرم أبــو ســالم ومــن ســيتلقاها 

فــي الجانــب الفلســطيني. تنقــل اللجنــة طلبــات تنســيق دخــول البضائــع إلــى مديرّيــة التنســيق واالرتبــاط - غــّزة، 

وهــي الوحــدة التنفيذّيــة لمنّســق عملّيــات الحكومــة االســرائيلية فــي األراضــي المحتّلــة، الخاضــع لــوزارة األمــن. 

علــى رئيــس قســم االقتصــاد لــدى مديرّيــة التنســيق واالرتبــاط أن يتلّقــى كل الطلبــات ويوّجههــا، بحســب الحاجــة، 

للجهــات األخــرى. ُتصــادق مديرّيــة التنســيق واالرتبــاط علــى دخــول البضائــع، طالمــا لــم تعــرف أنهــا مــواد "ثنائيــة 

االســتخدام". مــن األمثلــة الواضحــة علــى البضائــع التــي ال تعــد ثنائيــة االســتخدام، ولذلــك دخولهــا مقنــن فــي 

النظــام: الوقــود، األغذيــة )بمــا فــي ذلــك المنتوجــات الزراعّيــة واألغذيــة المصنعــة، لإلنســان والحيــوان(، منتوجــات 

النســيج ومــواد التنظيــف. 

هنا تجدون مزيد من المعلومات حول دخول البضائع من غزة عبر كرم أبو سالم على مر السنوات.

https://gisha.org/ar/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af/
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/20ar.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/20ar.pdf
https://features.gisha.org/%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://features.gisha.org/%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://gisha.org/ar/graph/%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
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المحروقات

أبو سالم.  غّزة من معبر كرم  إلى قطاع  وتنقله  الخاص  وللقطاع  الفلسطينية  للسلطة  المحروقات  إسرائيل   تبيع 

ليس في منطقة المعبر أي خزانات تمّكن تخزين المحروقات، ولذلك يحّتم نقلها وجود حاوية فلسطينية وأخرى 

إسرائيلّية في ذات اللحظة، وهو ما يبّطئ العملية ويستغرق وقًتا طويًا. ال يمكن، في النقل المباشر من شاحنة 

التّجار الفلسطينّيون عن فجوات  أنابيب تحت األرض(، قياس الكمّية المنقولة بدقة. ويبلغ  إلى شاحنة )عن طريق 

بآالف اللترات المفقودة التي يمكنها أن تراكم خسائر مئات آالف الشواقل شهرًيا.

ــن  ــرى م ــو األخ ــرة تل ــات م ــد المحروق ــف تزوي ــل وق ــن أج ــر م ــى المعب ــة عل ــيطرة التاّم ــرائيل الس ــتخدم إس تس

أجــل فــرض العقوبــات الجماعّيــة، التــي تنطــوي علــى اســقاطات خطيــرة وفورّيــة علــى صّحــة الســكان وأمنهــم 

الغذائــّي وعلــى االقتصــاد. رغــم ذلــك، تواصــل إســرائيل هــذه الممارســات غيــر القانونّيــة، حّتــى فــي زمــن تفّشــي 

ــار 2021، ومــا بعــده. ــا خــال التصعيــد العنيــف األخيــر فــي أّي وبــاء الكورون

المعدات الطبّية

إدخــال المعــدات الطبّيــة إلــى قطــاع غــّزة منّظــم بنظــام نقــل األدويــة والمعــدات الطبّيــة للقطــاع. نظرًيــا، يعطــي 

ــة معرفــة لــدى إســرائيل فــي أحيــاٍن  ــة لدخــول هــذه المــواد، مــع ذلــك فــإن المعــّدات الطبّي هــذا النظــام األولّي

ــي  ــة -الت ــواد الطبّي ــول الم ــب دخ ــا. طل ــا خاًص ــتوجب تصريًح ــي تس ــتخدام" وبالتال ــة االس ــا "ثنائّي ــرة باعتباره كثي

ليســت ثنائّيــة االســتخدام- يجــب أن ُيقــّدم لمكتــب تنســيق البضائــع للجانــب اإلســرائيلّي وإرفــاق وثيقــة اإلرســال أو 

الوصــل األصلــّي الــذي ُتفصــل فيــه البضائــع الطبّيــة. باإلضافــة لذلــك، ُتطلــب تفاصيــل أخــرى مثــل الكمّيــة، الجهــة 

المرســلة، المتلّقــي فــي القطــاع، وتفاصيــل ناقــل المعــّدات.

 

مركبات وقطع غيار

تمّكــن إســرائيل دخــول المركبــات الشــخصّية التــي ليســت رباعيــة الدفــع مــن معبــر "إيــرز". أّمــا المركبــات األخــرى، 

ــا. فــي 2014 أعلنــت إســرائيل  ــا خاًص ــك تتطلــب تصريًح ــة االســتخدام ولذل مثــل الدّراجــات، ُتعــّرف علــى أنهــا ثنائّي

أنهــا ســتمّكن دخــول الســيارات المســتعملة إلــى قطــاع غــّزة. 

أمــا بمــا يتعلــق بقطــع الغيــار والمحــركات فهنــاك نظاميــن اثنيــن لتنســيق دخولهــا عبــر كــرم أبــو ســالم. نظــام 

ــى  ــتعملة إل ــدة ومس ــار جدي ــع غي ــال قط ــن إدخ ــر" يمك ــن آلخ ــن حي ــه "م ــر بأن ــّزة يق ــاع غ ــار لقط ــع الغي ــل قط نق

https://gisha.org/ar/%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89%d8%8c-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%86-%d8%b7%d8%b1/
https://gisha.org/ar/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%82%d9%84%d8%b5%d8%aa-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7/
https://gisha.org/ar/%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af/
https://gisha.org/ar/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b2%d9%91%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87/
https://gisha.org/ar/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b2%d9%91%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87/
https://gisha.org/ar/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://gisha.org/ar/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b2%d9%91%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87/
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedurefortheintroductionofmedicinesandsupplementsintothegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%A4%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedurefortheintroductionofmedicinesandsupplementsintothegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%A4%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%94.pdf
https://www.themarker.com/dynamo/1.2499198
https://www.themarker.com/dynamo/1.2499198
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedureforthetransferofsparepartstothegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A3%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedureforthetransferofsparepartstothegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A3%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedureforthetransferofsparepartstothegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A3%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
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غــّزة. طلــب إدخــال قطــع الغيــار يجــب أن ُيفحــص لــدى وزارة المواصــات للســلطة الفلســطينّية باســم المســتورد 

المرخــص فــي القطــاع. علــى الطلــب أن يتضّمــن تفاصيــل المســتورد )بمــا فــي ذلــك ترخيــص االســتيراد(، قائمــة 

ــح  ــاحنة(. ويوّض ــل الش ــك تفاصي ــي ذل ــا ف ــة )بم ــة الناقل ــوالت( والجه ــك الوص ــي ذل ــا ف ــتوردة )بم ــع المس القط

ــة  ــة مــن ســلطات األمــن وخاضعــة لقائمــة مــواد ثنائّي ــح اإلضافّي ــع منــوط بتلقــي التصاري النظــام أن نقــل البضائ

ــرى. ــم أخ ــل ألي نظ ــة وال يحي ــات عينّي ــام أي معلوم ــدم النظ ــتخدام. ال يق االس

بمــا يتعّلــق بالمحــّركات، هنــاك نظــام منفصــل، "نظــام ادخــال محــركات المركبــات الشــخصّية إلــى غــّزة"، بحســب 

ذلــك ُيمكــن إدخــال المحــركات الجديــدة والمســتعملة إلــى القطــاع لطالمــا أّنهــا ليســت لمركبــات رباعيــة الدفــع. 

إجــراءات تقديــم الطلــب والمصادقــة عليــه مشــابهة لتلــك المطلوبــة لقطــع غيــار أخــرى ومــن غيــر الواضــح لمــاذا 

يوجــد نظــام خــاص للمحــركات. ُيذكــر فــي النظــام أنــه فــي األّيــام التــي ُتنقــل بهــا المحــّركات، يجــب إعــام شــرطة 

إســرائيل مــن أجــل أن تشــارك بفحــص المحــركات. 

طرود البريد

ع نظام نقل البريد بين إسرائيل وقطاع غّزة في تّموز 2013. بحسبه، يتم نقل البريد من إسرائيل، الضفة الغربية  ُوقِّ

أّيام في األسبوع. من معلومات وصلت "چيشاة-مسلك"، يتم نقل  البريد الخاصة على مدار خمسة  وشركات نقل 

البريد إلى القطاع خال السنوات األخيرة على مدار ثاثة أيام أسبوعًيا، وفي السنة األخيرة مرة واحدة في األسبوع. 

كل الطرود البريدّية تخضع لفحٍص أمنّي باألجهزة الكاشفة، كما يخضع البريد الفلسطينّي لفحٍص من كاب األثر. 

إذا ما ظهر في الفحوصات األمنّية أن الطرد يحتوي على أغراض تعتبرها إسرائيل "ثنائّية االستخدام" دون التصريح 

الازم لها، ُينقل الطرد لوحدة المصادرة في وزارة القضاء وُترسل رسالة إلى اللجنة المدنّية. يمكن االستئناف على 

مصادرة المواد بتوجٍه مكتوب إلى رئيس "المقر الوطني لمكافحة اإلرهاب اقتصادًيا" في وزارة األمن. رغم أن كل 

طرٍد بريدّي يخضع للمراقبة، منعت إسرائيل في العام 2016 إدخال البريد إلى قطاع غّزة بادعاء كشف حاالت تهريب 

يحّدد  لكّنه  البريد،  إرساله بواسطة  ُيمنع  النظام ما ُيسمح وما  إرهابّية". ال يحدد  ثنائّية االستخدام "ألغراض  مواد 

الوزن )20 كيلوغراًما( ويمنع إرسال األدوية واألغذية. مع هذا، من المعروف لمنظمة "چيشاة-مسلك" أن إسرائيل 

ال تسمح، مثًا، بإرسال األدوات الكهربائّية إلى غّزة دون تصريح.

ــد وزنهــا عــن 5 كيلوغرامــات،  بحســب معلومــات وصلــت إلــى "جيشاة-مســلك"، ال ُيمكــن نقــل الطــرود التــي يزي

وُيمنــع إرســال أكثــر مــن منتــج واحــد بــكل طــرد. بالعمــوم، اســتخدام البريــد ُيمنــع ألغــراض تجارّيــة، ويجــري بشــكل 

ــر  ــرد عب ــة الط ــة متابع ــع إمكانّي ــرائيل تمن ــرى، ألن إس ــباب أخ ــن أس ــك، ضم ــخصّية. وذل ــراض ش ــًدا ألغ ــد ج معّق

ــة التــي وصلــت إلــى القطــاع بشــكٍل خاطــئ. االنترنــت. كذلــك، ال تســمح إســرائيل بإعــادة المــواد البريدّي

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/theintroductionofprivatemotorvehiclesintothegazastrip/he/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/theintroductionofprivatemotorvehiclesintothegazastrip/he/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/52.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/52.pdf
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2018 صدر نظام "تنسيق وتصريح نقل المنتجات إلى قطاع غّزة"، والذي ينّظم ألّول مرة اإلجراء المنوط  خال آب 

التصدير  مراقبة  قانون  على  التقييدات  تتأسس  النظام،  بحسب  غّزة.  لقطاع  االستخدام  ثنائّية  المنتوجات  بدخول 

عملّيات  منّسق  صاحّيات  على  تتأسس  تقييدات  هنالك  كذلك،  بحسبه.  الصادر  المراقبة  وأمر   ،2007  - األمنّي 

الحكومة االسرائيلية في األراضي المحتّلة، ومنها صاحية تحديد الحاجة لتلقي تصريح لنقل مواد غير مذكورة في 

أمر المراقبة. وتعود هذه الصاحّية إلى قرار مجلس الوزراء األمني رقم ب\44 من العام 2010، وهو القرار الذي 

لم ُينشر أبًدا وال نعرف مضمونه.

يحتوي أمر المراقبة على قائمة عشرات المواد المعّرفة "مراقبة"، أي أّنها تتطّلب ترخًيصا معّيًنا لنقلها. إذا ما 

نظرنا للقائمة نجدها معّقدة، غير سلسة، وتتراوح بين تعريفات شاملة وأخرى شديدة الخصوصّية. مثًا، ُتدرج فيها 

بنود تتحدث عن "مظّات هبوط، طائرات شراعّية وطائرات دون طّيار" )البند 47 لإلضافة األولى(، ومن جهة أخرى نجد 

تعريف "مصادم لمادة فينيل آستر..." )البند 13 من اإلضافة الثانية(. ال يستطيع تاجر عادي مهتم باستيراد المواد 

القائمة. بحسب  التي يشتريها تحتويها على المواد المذكورة في  البضائع  إلى غّزة أن يعرف بالضرورة إن كانت 

النظام، في حالة وجود شك بتصنيف المواد ووجودها في القائمة، فالقاعدة أن ُيقّدم طلب تصريح.

العقوبات المفروضة على نقل المواد ثنائية االستخدام دون تصريح هي عقوبات شديدة جًدا، ويتعّرض لها ليس 

التاجر الذي طلب المواد فقط، إنما كل جهة اشتركت في عملّية النقل، مثل السائق الذي قاد الشاحنة، وحّتى التّجار 

اآلخرين الذين كانت بضاعتهم ضمن الشحنة. ينص قانون مكافحة اإلرهاب على أن كل معّدات ُتضبط في المعبر 

بين إسرائيل وغّزة "دون أن يتم اإلباغ عنها، وهي تستوجب باًغا، ودون تصريح الزم أو بمحاولٍة إلخفائها وتهريبها..." 

سُتعتبر معّدات ذات صلة باإلرهاب ولذلك يمكن إصدار أمر بمصادرتها. ينص قانون مراقبة التصدير األمنّي على أن 

نقل المعدات ثنائّية االستخدام دون تصريح يشّكل جرًما جنائًيا. 

 البضائع البضائع
ثنائّية االستخدامثنائّية االستخدام

https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/20.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/20.pdf
http://www.exportctrl.mod.gov.il/English/Pages/Defense-Export-Control-Law-.aspx
http://www.exportctrl.mod.gov.il/English/Pages/Defense-Export-Control-Law-.aspx
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170ar_full_list.pdf
http://www.exportctrl.mod.gov.il/English/Pages/Defense-Export-Control-Law-.aspx
http://www.exportctrl.mod.gov.il/English/Pages/Defense-Export-Control-Law-.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_422.htm
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بما أن قائمة المواد ثنائّية االستخدام معّقدة وضبابّية، أيًضا ألّنها تحتوي على تعريفات فضفاضة وعامة، وألّنها منشورة 

بالعبرّية فقط، فإن النظم تعامل كل مواطن من قطاع غزة لم يتلّق تصريًحا لمواد "ثنائية االستخدام" على أنه شخص 

ينوي المس بأمن الدولة، وهو اعتبار غير معقول ويؤدي إلى مٍس غير تناسبّي بحق الملكّية وحرّية عمل تّجار غّزة. 

بحسب النظام، فإن قرار المصادقة على الطلب يتأسس على نوعّية المعّدات، هوّية مقدم الطلب، من سيستخدمه 

المواد  بحسب  الطلب  تقديم  طريقة  تتغّير  الطلب.  مع  المعلومات  هذه  كل  تقديم  يجب  استخدامه.  من  والغاية 

والمعدات المطلوبة، وكذلك تتغّير الجهة التي لها صاحية المصادقة. مثًا، إذا كان الطلب إلدخال مواد كيماوّية 

فسُيقّدم من قبل مزّود المواد، أما طلب إلدخال قطع غيار لمركبة فُيقدم من قبل وكيل استيراد سيارات في غّزة 

من خال وزارة المواصات في السلطة الفلسطينّية.

ُيذكر في النظام أيًضا أنه يجب الرد على الطلب خال 45 يوًما، إال أن الجهة التي تفحص الطلب من شأنها أن تطلب 

المطلوبة فقط. من  اإلضافّية  المعلومات  الحصول على  يوًما منذ   45 الـ  أخرى، وحينها سيبدأ عد  أي معلومات 

تجربة "چيشاة-مسلك" نعرف أّنه هناك صعوبات جسيمة في تلقي المعلومات حول وضع معالجة الطلب أو أسباب 

التأخر بعاجه، وهو ما يصل في أحيان كثيرة إلى شهوٍر طويلة أو حتى سنوات.

تتضّمن  التي  غّزة  قطاع  في  مشاريع  على  المصادقة  التالية:  االحتياجات  يلبي  ال  النظام  أن  بالذكر  الجدير  من 

"المصادقة على نقل البضائع"؛ العمل مع منظمات دولّية التي تتطّلب مثل هذه الموافقات؛ كل عمليات التنسيق 

الواسعة ضمن منظومة إعادة إعمار غّزة؛ الحصول على ترخيص أو تنسيق لنقل المعّدات التي تقع تحت مسؤولّية 

قسم المراقبة على التصدير األمنّي في وزارة األمن.

معّدات االتصال واإللكترونيات

في قائمة المواد التي تعتبرها إسرائيل "ثنائّية االستخدام" يظهر التعريف الفضفاض "معّدات اتصال" أو "لوازم االتصاالت". 

وصلت مؤسسة "چيشاة-مسلك" قائمة، صدرت الستخدام عماء الجمرك، وفيها ُيفّصل تحت هذا التصنيف أجهزة الفاكس، 

أجهزة التسجيل، أجهزة الهاتف وغيرها )هنا، صفحة 13(، وباإلضافة لهذا كله، ضمن أمور أخرى، تقع تحت هذا التصنيف 

أيًضا احتياجات البنى التحتّية مثل الكوابل واأللياف البصرّية، الموّجهات )راوتر( أجهزة أمواج الميكرو وأجهزة االستقبال.

ــى المواقــع الرســمّية اإلســرائيلّية )عبرية/عربيــة/ ــى داخــل القطــاع يجــب الدخــول إل لنقــل أجهــزة االتصــاالت إل

ــة أو اإلنجليزيــة فقــط(. انجليزيــة( وتعبئــة االســتمارة )بالعبرّي

في شباط 2020 منعت إسرائيل بشكل جارف دخول كل مواد االتصاالت إلى قطاع غّزة وذلك كعقوبة على عملية 

عن  إسرائيل  وتراجع  "چيشاة-مسلك"،  توّجه  بعد  حّتى  غّزة.  في  الفلسطينّية  االتصاالت  شركة  مخازن  على  سطو 

قرارها وعودتها إلصدار تصاريح معدات االتصال، إال أّنها ال زالت تصدر التصاريح بكمية محدودة وبشكل عشوائّي. 

https://gisha.org/UserFiles/File/publications/infrastructure/Hand_on_the_Switch-AR.pdf
https://www.gov.il/ar/service/request_transfer_pa_wireless
https://www.gov.il/he/service/request_transfer_pa_wireless
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=KamatCommunicationTubin@idf.gov.il
https://www.gov.il/en/service/request_transfer_pa_wireless
https://gisha.org/ar/6175/
https://gisha.org/ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%8c/


10
 التجارة في
ظل التعتيم

قوارب ومعّدات الصيد

تمنع إسرائيل بشكل جارف دخول قوارب جديدة إلى قطاع غّزة، وبالعموم فإنها ال توافق إال على دخول قطع غيار 

للقوارب. وحّتى في ذلك، تراكم إسرائيل الصعوبات، وتمنع في غالب األحيان دخول معظم المواد المطلوب لصيانة 

القوارب وتشغيلها، تحت ادعاء أنها ثنائّية االستخدام. باإلضافة إلى الصعوبات المذكورة، يضطر العاملون في مجال 

الصيد إلى مواجهة استهداف القوارب والمعّدات ومصادرتها من قبل ساح البحرّية. في العام 2019 كانت إسرائيل 

التماس قدمته  إثر  أنواع مختلفة بعد أن صودروا "وُنسي أمرهم" في إسرائيل.  الصيد من  تحتجز عشرات قوارب 

"چيشاة-مسلك"، عادت غالبّية القوارب إلى أصحابها، أغلبّيتها بأوضاع سيئة ودون محركات.

 

منظومة إعادة إعمار وتطوير قطاع غّزة

األمم  بوساطة  الفلسطينّية  السلطة  مع  إسرائيل  إليها  توصلت  اتفاقّية  عن  عبارة  غّزة"  إعمار  إعادة  "منظومة 

المعّرفة  البناء،  مواد  دخول  تسهيل  إلى  االتفاقّية  هدفت   .2014 حرب  بعد  غّزة  في  الهائل  الدمار  إثر  المّتحدة 

كمواد ثنائّية االستخدام، إلى قطاع غّزة. اليوم، باتت المنظومة الوسيلة األساسّية لدخول المواد ثنائية االستخدام 

الازمة ليس إلعادة اإلعمار فقط إنما للبناء والتطوير عموًما. ُصممت منظومة إعادة اإلعمار بحيث يمكن لألمم 

المّتحدة أن تراقب على كل مرحلة في عملّية البناء من أجل التأكد بأن المواد تصل فعًا إلى من ُيفترض أن تصل 

للبناء( من قائمة المواد  الحديد )وهي المواد األساسية  أنواع األسمنت وقضبان  إزالة الحصمة، بعض  إليهم. تم 

2021 وبموجب االجراء المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء  2020 و-   ،2015 ثنائية االستخدام خال السنوات 

للقطاع  تدخل  كثيرة  لمواد  مراقبة  كوسيلة  بالعمل  اإلعمار  إعادة  منظومة  تستمر  أعاه.  المذكور  ب/44  رقم 

والازمة لمشاريع مختلفة لها موعد بدء وانتهاء. 

كان من المفترض أن تكون منظومة إعادة اإلعمار حًا مؤقًتا لتسهيل دخول المواد الضرورية الازمة بشكل فوري 

بعد الدمار الذي خلفته عملية "الجرف الصامد" عام 2014. استحواذ إسرائيل على صاحيات المصادقة ورفض طلبات 

لدخول المواد ثنائية االستخدام من خال هذه المنظومة، باإلضافة إلى مطالبتها بالحصول على معلومات مفصلة 

التجار والمقاولين في القطاع يمنحها سيطرة واسعة وإمكانية وصول غير معقولة للمعلومات. انتجت  عن كل 

سياسة التقييدات على المواد ثنائية االستخدام – ومنظومة إعادة اإلعمار كأحد أذرعها – تعقيدات بيروقراطية 

تثقل على كل من يعمل في مجال البناء والصناعة وصيانة البنى التحتية وعلى جهود الترميم والمشاريع اإلنسانية. 

https://gisha.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b6%d9%89%d8%8c-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83/
https://gisha.org/ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%91%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%86-%da%86%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d9%84/
https://gisha.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8f%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%91%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-2/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-years-later-israel-returns-gaza-fisherman-s-boat-damaged-without-a-motor-or-nets-1.7451560
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إســرائيل والضّفــة الغربّيــة هــي أهــداف التســويق الطبيعّيــة إلنتــاج قطــاع غــزة، وذلــك بســبب القــرب الجغرافــّي 

ــل  ــن مجم ــة م ــن 2007، 85 بالمئ ــف األّول م ــي النص ــق. ف ــذه المناط ــن ه ــة بي ــة والثقافّي ــات االجتماعّي والعاق

ــى  ــاس عل ــيطرة حم ــع س ــران 2007، م ــي حزي ــة. ف ــرائيل والضّف ــي إس ــّوقت ف ــّزة س ــي غ ــة ف ــع المصنوع البضائ

الحكــم، منعــت إســرائيل تســويق البضائــع مــن قطــاع غــّزة إلــى الضّفــة ومّكنــت تصديــر محــدود فقــط للمنتجــات 

الغذائّيــة إلــى أوروبــا، وذلــك جــزًءا مــن مبــادرة مســاهمة مــن الحكومــة الهولندّيــة. شــّكل إغــاق األســواق عامــًا 

مركزًيــا فــي تدهــور اقتصــاد القطــاع وانهيــار المصالــح ونســب البطالــة المرتفعــة.

بيــن حزيــران 2007 وتشــرين أّول 2014، خرجــت مــن غــزة، بالمعــدل الشــهري، 14 شــاحنة بضائــع إلــى خــارج البــاد، 

ــهرّي  ــّدل الش ــن المع ــة م ــد بالمئ ــّكل إال واح ــة ال تش ــذه الكمي ــة، وه ــات الزراعّي ــن المنتج ــاحقة م ــا الس اغلبيته

ــف  ــك الصي ــي ذل ــف ف ــال العني ــة القت ــد نهاي ــة 2014، بع ــي نهاي ــاق. ف ــل اإلغ ــرج قب ــت تخ ــي كان ــاحنات الت للش

)"عمليــة الجــرف الصامــد"(، بــدأت إســرائيل تســمح بتســويق محــدود للمنتوجــات الزراعّيــة مــن غــّزة إلــى الضّفــة 

الغربّيــة، وفــي العــام 2015 ســمحت إســرائيل بتســويق كميــات محــددة مــن البنــدورة والباذنجــان فــي إســرائيل، 

ــة  ــا إال كمي ــي مناطقه ــاع ف ــأن ُتب ــرائيل ب ــمح إس ــوم، ال تس ــرى. الي ــات األخ ــن المنتوج ــدد م ــمحت لع ــا س وبعده

محــدود مــن البنــدورة والباذنجــان المــزروع فــي غــّزة، إلــى جانــب منتوجــات النســيج، األثــاث، والنفايــات الحديدّيــة. 

تســمح إســرائيل أيًضــا بخــروج الفلفــل والكوســى مــن القطــاع، ولكــن، وحتــى اليــوم، ال يتــم تســويق هــذه المنتجات 

ألســباب بيروقراطيــة فــي المعبــر. 

فــي العــام 2019 خرجــت مــن غــّزة، عبــر كــرم أبــو ســالم، مــا يعــادل 262 شــاحنة شــهرًيا، وفــي العــام 2020 خرجــت 

ــى  ــة إل ــذا، خاص ــا ه ــى يومن ــّزة حّت ــن غ ــع م ــويق البضائ ــى تس ــة عل ــدات المتواصل ــهرًيا. التقيي ــاحنة ش 265 ش

إســرائيل والضفــة، ال تــزال العائــق األخطــر أمــام النشــاط االقتصــادي فــي القطــاع، وواحــدة مــن أخطــر العوامــل 

المحبطــة للتطــّور.

خروج البضائعخروج البضائع

https://gisha.org/ar/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%82/
https://gisha.org/ar/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%82/
https://gisha.org/ar/graph/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
https://gisha.org/ar/graph/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
https://gisha.org/UserFiles/File/Cookie_Crackdown_AR.pdf
https://features.gisha.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9%d8%8c-%d8%a3%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
https://features.gisha.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9%d8%8c-%d8%a3%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
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يتــم التســويق مــن قطــاع غــّزة إلــى الضفــة الغربيــة تحــت تقييــدات كثيــرة مــن الجانــب اإلســرائيلي. االعتبــارات مــن 

وراء المحظــورات الكثيــرة والمســموحات القليلــة هــي اعتبــارات غيــر واضحــة. حّتــى عندمــا ال ُتفــرض قيــود علــى 

التســويق، ال ُيمكــن إخــراج البضائــع علــى أرض الواقــع. فــي مجــاالت معّينــة، مثــل األغذيــة المصنعــة، ال تســتعجل 

إســرائيل إقامــة منظومــة تســمح بإخــراج البضائــع، أو أنهــا تّدعــي أن طلــب التســويق لــم يصلهــا، ولذلــك ال ُتعالجــه. 

وحّتــى لــو تــم تنســيق كل شــيء مســبًقا، فمــن الممكــن دائًمــا أن تقــرر إســرائيل فجــأة إغــاق المعبــر.

ال تفــرض إســرائيل تقريًبــا أي تقييــدات علــى التصديــر مــن غــّزة إلــى خــارج البــاد، إنمــا وبســبب تكاليف النقــل -ال 

يوجــد تصديــر مــن القطــاع عبــر الجــو أو البحــر، إنمــا فقــط بمركبــات عبــر معبــر آلنبــي، إلــى مينــاء بحــرّي أو مطــار– 

وبالتالــي ال يعــود األمــر مربًحــا البتــة.

نظــام تصديــر وتســويق البضائــع مــن قطــاع غــّزة، الــذي ُنشــر فــي العــام 2019 فقــط، قصيــر وتعســفّي، وال يقــدم 

أي حلــول للحالــة المركبــة فــي التصديــر والتســويق أو لألهميــة البالغــة الكامنــة بتطويرهمــا. يحــدد النظــام أن 

ــيق  ــة التنس ــام مديرّي ــطينّية ام ــلطة الفلس ــي الس ــع ف ــق البضائ ــاطة منّس ــيًقا ووس ــم تنس ــع يحّت ــر البضائ تصدي

واالرتبــاط - غــّزة؛ وأن حجــم الصــادرات منــوط بالقــدرة االســتيعابّية لمعبــر كــرم أبــو ســالم؛ وأن تصديــر البضائــع يتــم 

ــدات  ــة، االقتصــاد اإلســرائيلّية، وبموجــب "التقيي ــب والجمــرك ونظــم وزارة الزراعــة، الصّح بموجــب ســلطة الضرائ

األمنّيــة." 

تجدون هنا معلومات إضافّية عن خروج البضائع من غّزة عبر كرم أبو سالم عبر السنوات.

المنتوجات الزراعّية

ــة،  ــة الغربّي ــى الضّف ــّزة إل ــن غ ــة م ــات الزراعّي ــن المنتوج ــدودة م ــرة ومح ــة قصي ــويق قائم ــرائيل تس ــن إس تمّك

وتعــد قائمــة أقصــر بكثيــر مــن المنتجــات التــي تســمح بتســويقها فــي إســرائيل، إال أّن مجمــل التقييــدات 

والبيروقراطّيــة الصارمــة والمعّقــدة تمنــع ازدهــار وتطــّور الزراعــة فــي القطــاع. فــي العــام 2019، وإثــر التماســات 

"چيشاة-مســلك" إلــى المحكمــة العليــا، ُنشــر ألّول مــرة فــي موقــع وزارة الصّحــة "نظــام نقــل منتوجــات النبــات 

الطازجــة مــن قطــاع غــّزة إلــى يهــودا والســامرة". فــي هــذا النظــام ُيذّكــر أن نــوع المنتــوج الزراعــّي المســموح 

تســويقه محــدد علــى أســاس اعتبــارات الصحــة النباتّيــة التــي يفحصهــا قســم المنــع فــي خدمــات حمايــة النبــات 

ــة. ــة وزارة الزراع ورقاب

فــي النظــام قائمــة مــن المنتجــات المســموح بتســويقها فــي الضّفة، والتــي تشــمل البنــدورة، الفلفــل، الباذنجان، 

ــأّن  ــام ب ــح النظ ــك، يوّض ــع ذل ــوة. م ــا الحل ــل والبطاط ــى، البص ــار، كوس ــور، خي ــط، تم ــوف، قرنبي ــي، ملف ــوت أرض ت

https://gisha.org/en/the-ministry-of-economic-defense/
https://gisha.org/en/following-gishas-petition-ministry-of-agriculture-releases-procedure-for-sale-of-agricultural-produce-from-gaza-in-the-west-bank-and-israel/
https://gisha.org/ar/%d8%ba%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9/
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/exportprocedurefromthegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/exportprocedurefromthegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
https://gisha.org/ar/graph/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
https://features.gisha.org/made-in-gaza2017-ar/
https://www.gov.il/he/departments/policies/moag-pro-165
https://www.gov.il/he/departments/policies/moag-pro-165
https://www.gov.il/he/departments/policies/moag-pro-165


13
 التجارة في
ظل التعتيم

القائمــة ليســت قائمــة مغلقــة ويمكــن تقديــم طلبــات لنقــل منتوجــات أخــرى. ورغــم أن النظــام يقضــي بإعــادة 

النظــر بالقائمــة بيــن حيــن وآخــر وأن يتــم تحديثهــا، فعلــى حــد علــم "چيشاة-مســلك" لــم يتــم تعديــل القائمــة أبــًدا. 

رغــم أن النظــام ال يذكــر ذلــك، إال أن رد الدولــة للمحكمــة العليــا فــي االلتمــاس يشــير إلــى وجــود قائمــة نباتــات 

ــًدا. وتتضمــن هــذه القائمــة الجوافــا، الحمضيــات، الخــوخ،  ُيحظــر تســويقها تــم وضعهــا عــام 2014 ولــم ُتنشــر أب

ــر  ــول تصدي ــلك" ح ــؤال "چيشاة-مس ــة لس ــن رد وزارة الزراع ــا. م ــارات والبطاط ــا، البه ــمش، البرومي ــن، المش التي

الــورود مــن غــّزة إلــى الضّفــة يظهــر أن تســويق الــورود ممنــوع أيًضــا منًعــا باًتــا.

نظــام نقــل المنتجــات النباتّيــة الطازجــة مــن قطــاع غــّزة إلــى إســرائيل ُنشــر أيًضــا فــي العــام 2019 إثــر التمــاس 

"چيشاة-مســلك". تســمح إســرائيل، التــي تســتورد كمّيــات هائلــة مــن البضائــع الزراعّيــة مــن خــارج البــاد، لمزارعــي 

غــّزة ببيــع البنــدورة )حّصــة 400 طــن شــهرًيا( والباذنجــان )حصــة 50 طــن شــهرًيا(.

فــي النظاميــن المتعلقيــن بتصديــر المنتوجــات الزراعّيــة ُتذكــر كيفيــة تجهيــز البضائــع وتغليفهــا، أي فحوصــات 

صّحــة نباتّيــة يجــب إجرائهــا فــي غــزة وإســرائيل مــن أجــل التأكــد مــن أنهــا نظيفــة مــن اآلفــات الحشــرّية. كذلــك، 

جــاء فــي النظــام أن مراقــب حمايــة النبــات فــي إســرائيل مــن صاحيتــه منــع نقــل أي شــحنة أو طلــب فحوصــات 

إضافّيــة علــى حســاب المــزارع.

تسويق األغذية المصّنعة

مــن 2007 وحّتــى نهايــة 2020، لــم يتمكــن لمصانــع األغذيــة المصنعــة فــي غــّزة أن تســّوق منتوجاتهــا للضّفــة 

الغربّيــة وإســرائيل. فــي رٍد علــى التمــاس قّدمتــه "چيشاة-مســلك" باســم واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي قطاع 

غــّزة، عــام 2018، ادعــت الدولــة أّنــه "بحســب السياســات المعمــول بهــا اليــوم ال يوجــد أي منــع مبدئــّي عــام علــى 

نقــل البضائــع مــن قطــاع غــّزة عبــر إســرائيل لنقلهــم إلــى خــارج البــاد أو إلــى الضفــة الغربّيــة". مــع ذلــك، ُيذكــر 

ــة  ــارات الصّح ــز علــى اعتب ــة المصّنعــة مــن غــّزة ســُيفحص، ضمــن أمــور أخــرى، بالتركي أن كل طلــب لنقــل األغذي

ــة، وجميــع هــذه التوجهــات  ــة. تواصلــت التوجهــات إلــى وزارة الصّح ــة، وهــي تحــت مســؤولّية وزارة الصّح العاّم

تــدل علــى أنــه رغــم ادعــاء إســرائيل بعــدم وجــود منــع علــى إخــراج الغــذاء المصّنــع مــن غــّزة، إال أنهــا عملًيــا تمنــع 

ذلــك بشــكل شــبه مطلــق مــن خــال مراكمــة العوائــق البيروقراطّيــة.

ــة  ــب مصادق ــة يتطّل ــات الغذائّي ــويق المنتج ــاء أن تس ــّزة ج ــاع غ ــن قط ــع م ــويق البضائ ــر وتس ــام تصدي ــي نظ ف

ــة 2019،  ــة فــي نهاي ــا المتكــررة عرضــت وزارة الصّح ــة. فــي رٍد علــى توجهاتن ــة فــي وزارة الصّح ــة األغذي مديرّي

ألّول مــرة، ترتيبــات ُيمكــن بموجبهــا تصديــر وتســويق األغذيــة المصنعــة فــي غــّزة. إجــراء تلقــي تصريــح للتســويق 

يحتــوي علــى طلبــات كثيــرة، مــن ضمنهــا أن يكــون الغــذاء مصنوًعــا فــي مصنــٍع يطبــق منظومــة رقابــة جــودة 

https://gisha.org/en/following-gishas-petition-ministry-of-agriculture-releases-procedure-for-sale-of-agricultural-produce-from-gaza-in-the-west-bank-and-israel/
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/29.5.2019-israel.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/29.5.2019-israel.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/Cookie_Crackdown_AR.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/Cookie_Crackdown_AR.pdf
https://gisha.org/en/gisha-files-high-court-petition-to-allow-sarayo-al-wadia-a-gaza-processed-foods-manufacturer-to-sell-its-products-in-the-west-bank-and-abroad-2/
https://gisha.org/UserFiles/File/Cookie_Crackdown_AR.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/exportprocedurefromthegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
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بحســب المعاييــر الدولّيــة، ISO 22000، وأن تكــون المراقبــة عليــه مــن قبــل الحكومــة الهولندّيــة. بموجــب قائمــة 

ــع فقــط فــي قطــاع غــّزة تفــي بهــذه الشــروط  ــة، فــإن 8 مصان ــت مركــز "چيشاة-مســلك" مــن وزارة الصّح وصل

ــاط، جــاء أن  ــة التنســيق واالرتب ــع فــي غــّزة إلــى مديرّي ــة. فــي رٍد علــى توّجهــات منتجــي الغــذاء المصّن المبدئّي

الشــرط المبدئــّي لتســويق البضائــع هــو مصادقــة وزارة الصّحــة للســلطة الفلســطينية فــي الضّفــة.

فــي نهايــة تشــرين ثانــي 2020، وألول مــرة منــذ 13 عاًمــا، نجــح مصنــع كبيــر فــي قطــاع غــّزة )مــن بيــن 8 مصانــع 

تمــت المصادقــة عليهــا( بتســويق بضائعــه فــي الضّفــة الغربّيــة. حّتــى اليــوم، نعــرف عــن عــدد قليــل جــدا فقــط 

ــة والخــارج. وال  ــع )المســليات باألســاس( فــي الضّف ــع فــي غــّزة يحظــون بتســويق منتجاتهــم المصّن مــن المصان

يملــك أي مصنــع تصريًحــا للتســويق فــي إســرائيل. 

 

تصدير الغذاء المصّنع إلى الخارج

ــم مــن قبــل وزارة الصّحة، بالتنســيق مــع مديرّية التنســيق  إجــراءات تصديــر البضائــع مــن قطــاع غــّزة إلــى الخــارج ُنظِّ

واالرتبــاط وجهــات أخــرى، فــي شــباط 2020. بحســب النظــام المعمــول بــه، فــإن تصديــر األغذيــة المصّنعــة منــوط 

بختــم طــرود الغــذاء، وإجــراء فحوصــات لفحــص الختــم فــي كــرم أبــو ســالم وفــي النقــاط الحدوديــة التــي يُتصــّدر 

عبرهــا المنتجــات إلــى الخــارج. الســبب مــن وراء هــذا الطلــب، بحســب وزارة الصّحــة، هــو منــع تســرب البضائــع إلــى 

داخــل إســرائيل. حّتــى اليــوم، مصانــع قليلــة فقــط فــي غــّزة اســتطاعت أن تصــّدر بضائعهــا إلــى الخــارج.

المنسوجات واألثاث

فــي تشــرين ثانــي 2014 خرجــت مــن غــّزة إلــى الضّفــة أول شــاحنة تحمــل ثياًبــا. فــي العــام 2015 ُســِمح بتســويق 

المنســوجات واألثــاث إلــى إســرائيل أيًضــا، إنمــا بكمّيــات محــدودة جــًدا، وحّتــى ذلــك، مثلــه مثــل المنتجــات الزراعّية، 

واجــه تقييــدات غيــر مباشــرة كثيــرة. تكمــن الصعوبــة المركزّيــة فــي التقييــدات الشــديدة التــي تفرضهــا إســرائيل 

علــى دخــول المــواد الخــام الحيوّيــة إلنتــاج المابــس واألثــاث، مثــًا ألــواح الخشــب الســميكة، أو منتجــات الصمــغ 

والصبــغ. هــذه المــواد ُتعّرفهــا إســرائيل علــى أنهــا "ثنائّيــة االســتخدام"، وعلــى الرغــم مــن أنهــا ضرورّيــة 

ــزام  ــاج الرتيــب وااللت ــة بدخولهــا، وهــو مــا يعرقــل اإلنت ــاك صعوب ــة الواضحــة، هن ــة المدنّي لاســتخدامات التجارّي

بالتزويــد.

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/exportprocedurefromthegazastrip
https://www.gov.il/he/departments/policies/exportprocedurefromthegazastrip
https://www.timesofisrael.com/in-first-since-2007-israel-okays-import-of-gaza-products/
https://gisha.org/UserFiles/File/publications/made_in_gaza/made-in-gaza-ar.pdf
https://www.timesofisrael.com/in-first-since-2007-israel-okays-import-of-gaza-products/
https://www.timesofisrael.com/in-first-since-2007-israel-okays-import-of-gaza-products/
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جهات مسؤولة

أبو سالم. رقم الهاتف في المعبر:  البضائع عبر كرم  التشغيلّي لنقل  الجانب  سلطات المعابر مسؤولة عن 

األحد  يوم  بين  البضائع  لنقل  العمل  ساعات  فإن  المعابر،  لسلطة  االنترنت  موقع  بحسب   .08-9900200

والخميس، من 06:00 صباًحا حّتى 17:30. دخول الشاحنات إلى الجانب اإلسرائيلّي يستمر حّتى الساعة 15:00. 

في موقع سلطة الضرائب منشور "مرشد استيراد وتصدير عبر المعابر الحدودّية البرّية ومعابر البضائع بين 

ُتفّصل  كما  المعابر  في  المناصب  أصحاب  أخرى،  أمور  ضمن  فيه،  وُيفّصل  الفلسطينّية"  والسلطة  إسرائيل 

الفلسطينّية  والسلطة  إسرائيل  فإن  التسعينّيات،  منذ  تمديدها  تم  التي  االتفاقّيات  بحسب  التجارة.  إجراءات 

تشّكان غطاًء ضريبًيا واحًدا. رقم الهاتف في المعبر: 08-9922687.

وزارة الزراعة مسؤولة في تصدير وتسويق البضائع الزراعّية من قطاع غّزة. رقم الوحدة المركزّية للتحقيقات 

وإنفاذ القانون 08-9960919

 مديرّية التنسيق واالرتباط - غّزة تعمل من األحد حّتى الخميس من 8:00 صباًحا حّتى 17:00.

البريد االلكتروني: mnz@mgar.co.il، هاتف: 7642929-074، فاكس: 02-6599133

 

الدفع على نقل البضائع عبر كرم أبو سالم

سلطة المعابر تجبي بحسب هذه التسعيرة:

400 شيكل لشاحنة منّصات
700 شيكل لشاحنة منّصات مزدوجة

250 شيكل لشاحنة مواد بناء مزدوجة
350 شيكل لحاوية غاز

500 شيكل لحاوية وقود

.DROSOS FOUNDATION تم نشر هذا الكتّيب بدعم من *

http://www.maavarim.mod.gov.il/he/CrossingPoints/Pages/KeremShalom.aspx
https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/import-export-via-land-border-crossings?chapterIndex=6
https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/import-export-via-land-border-crossings?chapterIndex=6
https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/import-export-via-land-border-crossings?chapterIndex=6
https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/import-export-via-land-border-crossings?chapterIndex=6
mailto:mnz@mgar.co.il
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/MoD_FOIa_response_KS_March_2019.pdf
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آخر تحديث: تشرين أول 2021

شارع هركيـڤـيت 42, تل ابيب - يافا  6777008
هاتف: 6244120-03 | فاكس: 03-6244130

gisha.org | info@gisha.org

ك”
سل

-م
اة

ش
چي

“ :
وير

ص
 ت


