
Gisha.org       1 

 
 
 

 

 خطوط حمراء، قوائم رمادية 

ة 
ّ
 ثنائّية االستخدام ومنظومة إعادة إعمار غز

ّ
 سياسية إرسائيل بشأن المواد

 

مة 
ّ
 مقد

ورّية   ات وقطع غيار ضر
ّ
 الكيماوّية، معد

ّ
 الخام، المواد

ّ
 البناء إىل قطاع غّزة، كما المواد

ّ
تقّيد إرسائيل منذ سنوات دخول مواد

  
ّ
 الحيوّية كمواد

ّ
ي القطاع. تقّرر إرسائيل أن تعّرف آالف المواد

للصناعة ولجهاز الصّحة وللبنر التحتّية المدنّية األساسّية فر

ستخدم ألغراض مدنّية  -دام""ثنائّية االستخ
ُ
ي ت
ستخدم ألغراض واضحةوُيقصد بذلك البضائع الن 

ُ
ا أن ت

ً
، إنما ُيمكن أيض

دين، بادعاء  -عسكرّية
ّ
 لرقابة وفحص مشد

ّ
بع وفق المعايير الدولّية. تخضع هذه المواد

ّ
ا أوسع بكثير من المت

ً
وتعتمد تعريف

ي غّزة، لبناء 
حة فر

ّ
ات عسكرّية عىل سبيل المثال. أنها قد تخدم التنظيمات المسل

ّ
 األنفاق أو التحصينات أو إنتاج معد

ر األعوام   ي مرمرة”، منعت إرسائيل 2010  -و 2007منذ تشديد اإلغالق عىل قطاع غزة بير
ة أحداث أسطول الحرية “مافر ، في 

عاب إىل القطاع، من بينها منتجات أساسية مثل الكزبرة، مناديل المراحيض، األل قائمة طويلة من البضائع المدنّيةدخول  

ا عىل بضائع سِمح بدخولها إىل غّزة 
ً
نشر رسمًيا أبد

ُ
ي لم ت

بينما ُمنعت كّل البضائع   – والشوكوالتة. عملًيا، احتوت القائمة الن 

ي العام 
ي مطول قامت به “چيشاه 2012األخرى. فر

استهالك  مسلك”، كشفت وزارة األمن عن ملف “ –، وبعد عمل قانونر

ي القطاع 
ي  الخطوط الحمراء – الغذاء فر

” الذي يتضمن معلومات عن سياسة تقييد دخول المواد الغذائية اىل قطاع غزة والن 

ر األعوام   قة بير  . 2010 -و 2007كانت مطبَّ

ي تحددها  بالرغم من أن سياسة "الخطوط الحمر 
اء" لم تعد سارية المفعول، فإن قائمة المواد "ثنائية االستخدام" الن 

ي تتضمنها، باإلضافة إىل انعدام شفافيتها والتنسيق المعقد المطلوب من أجل دخول  
إرسائيل والتعريفات الفضفاضة الن 

ي غزة. 
 هذه المواد للقطاع، ما زالت تؤثر عىل كافة معالم الحياة اليومية فر

https://gisha.org/ar/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84/
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/redlines-position-paper-eng.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/redlines-position-paper-eng.pdf
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ي أّيار 
ة بالعمارات السكنّية، 2021خالل العدوان عىل قطاع غّزة فر ار كثير ّ إىل دماٍر واسٍع وأضر ى القصف اإلرسائيىلي

ّ
، أد

اوح  ر بما يي 
ّ
ار تقد ي غّزة. وهي أضر

ر المصالح التجارّية، المدارس، وطرق المواصالت وبنر تحتّية أخرى فر   380-و 290بير

رت، وأكير من    ألف 60. أكير من مليون دوالر  ّ رت 2,000وحدة سكنّية تضر ّ    وحدة تضر
ً
دمت تماًما. عالوة

ُ
بشكٍل بالٍغ أو ه

ر   ي تفرضها بشكٍل متواصل عىل دخول البضائع إىل غّزة تفاقم الضر
ّ المستمر، فإن التقييدات الن  عىل القصف اإلرسائيىلي

 بأهاىلي القطاع وبسير حياتهم اليومّية. 

ي هذه األّيام،  
 البناء )اسمنت، حديد وحىص( من معير كرم أبو س تتيحفر

ّ
الم، وهو المعير التجارّي  إرسائيل، نسبًيا، دخول مواد

ي ذلك بعد أن 
ر إرسائيل وقطاع غّزة. ويأن  ي تلت   الشهور الثالثةإرسائيل دخول هذه المواد كلًيا خالل  منعتالوحيد بير

الن 

 البناء من مض إىل غّزة منذ نهاية أّيار. أرسلت مض إىل غّزة آلّيات ثقيلة  2021العدوان، أي من أّيار وحن ّ أيلول 
ّ
. تدخل مواد

ات أخرى إل 
ّ
 البناء إىل القطاع  ومعد

ّ
ي ظّل منع دخول مواد

 من إرسائيل ومض. فر
ً
ات ُيمنع دخولها عادة

ّ
خالء الركام، وهي معد

ق بتمويل إعادة اإلعمار والتقييدات اإلرسائيلّية المستمّرة، تم إخالء الردم  
ّ
لثالثة أشهر متتالية، ومع الضبابّية السائدة بما يتعل

ه هناك م 
ّ
 أن

ّ
ي عملّية إعادة اإلعمار. بشعة نسبًيا، إّل

 ماطلة فر

 "ثنائّية االستخدام" إىل قطاع غّزة تعرقل البناء، إعادة اإلعمار والتطّور االقتصادّي،  
ّ
التقييدات اإلرسائيلّية عىل دخول المواد

 لألسئلة الشائعة حول 
ً
م أجوبة

ّ
ي هذا التقرير، سنقد

ي الوقت الذي تنتهك حقوق أهاىلي غّزة األساسّية. فر
سياسة إرسائيل  فر

ي غّزة )
 "ثنائّية االستخدام" ومنظومة إعادة اإلعمار فر

ّ
ي الخاتمة، سنعدد الخالصات المركزّية من بحثنا  GRMبشأن المواد

(. فر

ر الوصول للبضائع.   المتواصل بهذا الشأن، وشؤون أخرى مطلوبة من أجل تمكير

 

 ثنائّية االستخدام"؟  .1
ّ
 ما هي "قائمة المواد

ة الغربّية وقطاع غّزة باستخدام "تقّيد إرسائيل دخ
ّ
 إىل الضف

ّ
ّ )ول آالف المواد ي

أمر ، و "(2007قانون مراقبة التصدير األمنر

 ّ ي
ة الغربّية وقطاع غّزة، وأخر مراقبة التصدير األمنر

ّ
كة للضف ؛ واحدة مشي  ر ى تتضّمن تصنيفات . يتضّمن هذا األمر قائمتير

ده  
ّ
ى هذه القائمة بكثير ما تحد

ّ
عّرف "ثنائّية االستخدام" وُيقّيد دخولها إىل قطاع غّزة فقط. تتعد

ُ
 ت
ّ
إضافّية لبضائع ومواد

 ثنائّية االستخدا –" فاسيناراتفاقّية "
ّ
م التجارة الدولّية بالمواد

ّ
دولة، منها الواليات المتحدة ودول    42م ويضم  وهو نظام ينظ

ورّية للبناء، مثل    ضر
ّ
 ثنائّية االستخدام، تلك الخاّصة بقطاع غّزة، تظهر مواد

ّ
ي القائمة اإلرسائيلّية للمواد

. فر ي االتحاد األورونر

ات ميكانيكّية ث
ّ
ات، ومعد

ّ
طات الباطون، مضخ

ّ
، خّل ر طر معيرّ

ُ
ي تزيد عن ق

  األنابيب الحديدّية الن 
ّ
قيلة مختلفة. إضافة لمواد

 المطلوبة لحاجات مدنّية يومّية، مثل األسمدة 
ّ
بات  الزراعّيةالبناء، فإن القائمة اإلرسائيلّية تتضّمن آالف المواد

ّ
أو مرك

ات   . التجميللمستحضر

 ثنائّية اال 
ّ
 الجهات  ال يمكن إجراء تعديالت عىل قائمة المواد

ّ
ل فيه وزير األمن، إال أن

ّ
ّ يتدخ يعي ستخدام من دون إجراء تشر

 بحسب الحاجة، باالعتماد عىل القرار )ب/ 
ّ
ّ 44األمنّية اإلرسائيلّية تستطيع إضافة وحذف مواد - ( للمجلس الوزارّي السياسي

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://gisha.org/ar/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%aa/
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%b9%d8%af%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d9%85%d8%ad%d8%af%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%aa-2/
http://www.exportctrl.mod.gov.il/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20+%20%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D%20+%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/Defense_Export_Contro_Law.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170_2.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170_2.pdf
https://www.wassenaar.org/
https://gisha.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%8b%d8%8c-%d8%a8%d9%84-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%8b/
https://gisha.org/ar/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%8C-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/
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 ثنائّية االستخ
ّ
ق بقائمة المواد

ّ
ا بما يتعل

ً
ر. الشفافّية ضئيلة جد

ّ
ّ المصغ ي

ي السابق كان ُيمكن أن  األمنر
دام الخاّصة بالقطاع )فر

زيلت اآلن(. كذلك األمر  
ُ
ها أ

ّ
ّية والعربّية، إال أن ر جمة لإلنجلير

ي موقع منّسق عملّيات الحكومة االرسائيلية، حن ّ بي 
نجد القائمة فر

ر )ب/ 
ّ
ق بقرار المجلس الوزارّي المصغ

ّ
ق به.  ( وإجراء اتخاذ القرارات44بالنسبة للشفافّية بما يتعل

ّ
 المتعل

ا وتضيًحا خاًصا من أجل إدخالها للقطاع، إال أن دخولها ُيمنع فعلًيا من قبل  
ً
 تستلزم تنسيق

ّ
، تتضّمن القائمة مواد

ً
هكذا، مثّل

ي حزيران 44السلطات اإلرسائيلّية بموجب الصالحّية الممنوحة لها بالقرار )ب/ 
  – ، نشر منّسق عملّيات الحكومة 2020(. فر

ي الفلسطينّية الوحدة المس 
ي األراضر

 ادخال  –ؤولة من قبل وزارة األمن اإلرسائيلّية عن الشؤون المدنّية فر
ّ
ا بأن

ً
األنابيب  إعالن

ي يزيد قطرها عن  الحديدية
ي  1.5الن 

ب تضيًحا خاًصا. منذ كانون ثانر
ّ
ه لم يعد  2021بوصة صار يتطل

ّ
ي غّزة أن

، تذكر جهات فر

ا بالمطلق 
ً
ي القائمة لم تدخل سابق

 أخرى فر
ّ
ا إدخال األنابيب الحديدّية بالمرة. كذلك، فإن مواد

ً
  - أو بشكل شبه مطلق–ممكن

 
ّ
ض، نظرًيا، أن تدخل بتضي    ح، ومن ضمن هذه المواد ها ُيفي 

ّ
 الحيوّية  رغم أن

ّ
ها من المواد غالس، وغير ، الفيير  صمغ األبوكسي

 للصناعة والقطاعات االقتصادّية األخرى. 

 ثنائّية  2021حن ّ  2015من جهٍة أخرى، ومنذ عام 
ّ
دة( كمواد

ّ
، لم تعد إرسائيل تتعامل مع الحىص واالسمنت )من أنواع محد

نت دخولها إىل القطاع عير معير كرم أب
ّ
ي  االستخدام. ومك

ي أّيار، ا بعض األشهر بعد و سالم بشكل حر نسبًيا )ما عدا فر
لعدوان فر

ي أيلول 
(. فر

ّ
، بدأت إرسائيل بالسماح بإدخال قضبان حديدّية إىل غّزة  2021خاللهم منعت إرسائيل قطعًيا دخول هذه المواد

و ُمفّصل بالسؤال الخامس(. مع  بتنسيق عادّي )أي ليس بإجراء تنسيق خاص كالمطلوب للبضائع ثنائّية االستخدام كما ه

 ثنائّية االستخدام  
ّ
 ثنائّية االستخدام. قرار وقف التعامل معها كمواد

ّ
حذف من قائمة المواد

ُ
 البناء األساسّية لم ت

ّ
هذا، فإن مواد

ي هذه المعايير اإلرسائيلّية لتعريف
 ثنائّية   يتيح دخولها بالفعل أكير من السابق، إال أن عدم الوضوح وعدم االستقرار فر

ّ
المواد

ي القطاع. 
 االستخدام يزيد من التحديات أمام البناء وإعادة اإلعمار فر

ات 
ّ
ا تصنيفات فضفاضة وضبابّية مثل "معد

ً
 معّينة فقط، إنما أيض

ّ
ي أن القائمة ال تتضّمن مواد

مشكلة مركزّية أخرى تكمن فر

 وقطع تركيبها: 
ّ
هذه التصنيفات الجارفة والغامضة تمنح السلطات    اتصال"، وهي تصنيفات تتضّمن مئات أو آالف المواد

ي قطاع غّزة. 
 اإلرسائيلّية قّوة لمنع دخول أي بضائع حيوّية للحاجات المدنّية فر

 

 البناء إىل القطاع؟  .2
ّ
 كيف تدخل مواد

 ثنائّية االستخدام إىل القطاع عير  
ّ
ي االستخدام االعتيا1 عير إرسائيلمسارات.  5تدخل المواد

دّي الذي تديره  ( المسار ثنان 

مات 3( منظومة إعادة إعمار قطاع غّزة. 2إرسائيل. 
ّ
ر إرسائيل وجانب آخر )مؤسسات فلسطينّية أو منظ ( اتفاقّيات ثنائّية بير

ر غّزة ومض وبحسب 5- ( بوابة صالح الدين، و4  وعير مض دولّية(.  ي بنتها حماس بير
ال   الصحافة( عدد قليل من األنفاق الن 

 تزال فّعالة. 

https://www.gov.il/ar/departments/policies/policymetalpipes
https://www.gov.il/ar/departments/policies/policymetalpipes
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/despite-egyptian-campaign-gaza-border-tunnels-resume-smuggling-activity
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ي تدخل وتخرج من قطاع غّزة عير معير كرم أبو سالم )ُينظر 
مسلك"  -چيشاة " تقرير تسيطر إرسائيل وتراقب كل البضائع الن 

ها   ي تعتير
 البضائع الن 

ّ
، إال أن ّ وط بتنسيق مع الجيش اإلرسائيىلي (. كل دخول بضائع إىل غّزة عير المعير مشر حول هذا المعير

 بكثير 
ّ
ب تقديم طلب عير إحدى المسارات الثالثة األوىل  إرسائيل "ثنائّية االستخدام" تخضع لرقابة أشد

ّ
، وهو ما يتطل

 المذكورة أعاله، وانتظار التضي    ح. 

 

ة؟ .3
ّ
 ما هي واجبات إرسائيل والجهات األخرى تجاه دخول البضائع إىل غز

ة من حياة أهاىلي غّزة   ي تطّبق من خالل اإلغالق الذي ت-بسبب سيطرة إرسائيل المستمّرة عىل جوانب كثير
فرضه عىل  والن 

ر االحتاللتتحّمل إرسائيل مسؤولّيات بحسب   -، ضمن وسائل أخرىبًرا وبحًرا وجًوا القطاع  ّ القّوة  قوانير . ُيلزم القانون الدوىلي

 عىل  
ً
. عالوة ّ ي

 تمنع وصولها بشكٍل تعسفر
ّ
، وأّل ر ا رسيًعا وحًرا للمساعدات اإلنسانّية من أجل المواطنير

ً
ة بأن تتيح مسلك

ّ
المحتل

ر تحت سيطرتها. بالمحّصلة، عىل إرسائيل أن تسمع بمرور  ذل ر سير حياة المواطنير ة بتمكير
ّ
ر القّوة المحتل لزم القوانير

ُ
ك، ت

غالس  ة األخرى، مثل مادة الفيير  والبضائع الالزمة إلعادة إعمار القطاع، كما الالزمة للحاجات المدنّية الكثير
ّ
إلصالح  المواد

 كيماوّية مستخدمة قوارب الصيد 
ّ
تخذ لمواجهة التهديدات األمنّية يجب أن تكون  لتطهير المياه، أو مواد

ُ
ي ت
. الخطوات الن 

ان غّزة الذين يعيشون تحت سيطرتها.  
ّ
معقولة وتناسبّية مع الخطر المحتمل، وعليها أن تتوازن مع واجبات إرسائيل تجاه سك

ي تفرضها إ
ي بكل هذه الواجبات. التقييدات الن 

ي تسّميها "ثنائّية االستخدام" ال تفر
 رسائيل عىل البضائع الن 

، باعتبارها  
ً
ي تسيطر عليها. مثّل

ي المجاالت القليلة الن 
تقع عىل السلطة الفلسطينّية مسؤولّية حماية حقوق أهاىلي غّزة فر

ّ وإدارة منظومة إعادة إعمار  ض أن تبذل  المسؤولة عن العالقات مع المجتمع الدوىلي ، ُيفي  ّ ي
غّزة من الجانب الفلسطينر

ي ترأسها  
ي غّزة الن 

السلطة كافة جهودها من أجل توفير الدعم والبضائع للقطاع. وكذلك األمر بالنسبة للحكومة الفعلّية فر

ر أن تفعال كل ما تستطعن من أجل التنسيق ومنع عرقلة إعادة اإلعمار. مع أخذ سيطرة حم اس  حركة حماس. عىل السلطتير

ان. 
ّ
ا أن تمنع الشقات أو تشب البضائع، وحماية أمن السك

ً
ر االعتبار، فعليها أيض ي غّزة بعير

 عىل أنظمة المراقبة فر

ي ظّل 
ر االحتالل. مع هذا، وفر ر بموجب قوانير أّما مض، الجارة الثانية لقطاع غّزة، فهي ال تتحمل مسؤولّيات تجاه الفلسطينيير

، فإن حقيق ّ   واجبات معّينةة كونها مجاورة للقطاع تفرض عليها اإلغالق اإلرسائيىلي
ّ
ر دخول المواد ، ومن ضمنها واجب تمكير

 اإلنسانّية. 

  

قّيد كمّيتها؟ .4
ُ
 أي البضائع تدخل من مرص، ولماذا ت

ي شباط 
كات خاّصة -بة صالح الدين بجوار معير رفح عىل حدود غّزة ، فتحت مض بّوا2018فر دار البوابة من قبل رسر

ُ
مض. ت

ي القطاع.  
، تحت رقابة الجيش المضّي وسلطات حماس فر ر ة عىل  إرسائيل تحظر بقّوة تأثير معّين يبدو أنمن كال الجانبير

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/%d8%ba%d8%b2%d9%91%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a/
https://gisha.org/UserFiles/File/publications/GazaClosureDefinedHeb.pdf
https://gisha.org/en/how-israels-restrictions-on-access-hinder-gazas-fishing-sector/
https://gisha.org/en/how-israels-restrictions-on-access-hinder-gazas-fishing-sector/
https://gisha.org/ar/%d8%a3%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a3%d9%86%d9%8b%d8%a7-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8b%d8%a7%d8%9f/
http://gisha.org/UserFiles/File/publications_/Rafah_Report_Arabic.pdf
https://twitter.com/kann_news/status/1402684357056339969
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ي تسمح مض بإدخالها عير البّوابة، مع هذا تدخل من مض بعض البضائع المعّرفة من قبل إرسائيل "ثنائّية  
البضائع الن 

ونّية.  ات االلكي 
ّ
 االستخدام"، ال سيما األسمنت وبعض المعد

ي حالة اس
تثنائّية حيث صدر تضي    ح مؤخًرا  هذه البّوابة باتجاه واحد: يمكن من خاللها دخول البضائع من مض إىل غّزة )إال فر

ي تدخل عير صالح الدين توّسعت   الخردة المعدنّيةإلخراج 
من غّزة إىل مض( وبكمّيات محدودة. كمّيات وأنواع البضائع الن 

ي الشهور األربعة األوىل من 
 عير السنوات. فر

ً
بالمئة من االسمنت الذي دخل إىل قطاع غّزة وصل عير بّوابة   40، 2021قليّل

ي األشهر األربعة األوىل من عام   17صالح الدين، مقابل 
ي تدخل من مض ال  2019بالمئة فر

. مع هذا، فإن كمّية البضائع الن 

ان غّزة يعتمدون باألساس عىل معير كرم أبو سالم، والذي تدخل منه  
ّ
ي تدخل من إرسائيل. سك

تزال أصغر بكثير من الكمّية الن 

 معظم البضائع إىل القطاع. 

 
ً
طه حن  اآلن، اتخذت مض موقف ه ال يسمح بتشغيل مستمر للمعير أكير مما تشي 

ّ
ا يسمح بالحركة ألهداف إنسانّية لكن

ر إرسائيل والسلطة الفلسطينّيةاتفاقّية المعابر  ي ُوقعت بير
ي  ، والن 

ي    2005فر
دت بعد سيطرة حماس عىل القطاع فر وُجمِّ

ي حاالت عينّية، إىل أن تكون العودة للعمل  2007
ا فر
ً
ل مض معير رفح وبّوابة صالح الدين أيض

ّ
لت االتفاقّية، تشغ

ّ
. منذ تعط

 باالتفاقّية ممكنة. 

 وإن عمل معير رفح وبّوابة صالح الدين بكامل الطاقة 
التشغيلّية، فال يمكنهما أن يلبيا حاجات أهاىلي غّزة الذي يعيشون  حن ّ

ة. بوابة  
ّ
ي إرسائيل من واجباتها تجاه غّزة كقّوة محتل

ّ )جوّي وبرّي وبحرّي(، كما أن تشغيل المعابر ال يعفر تحت إغالق إرسائيىلي

؛ كما أن المع
ً
ا تجارًيا كامّل ً ل معير

ّ
مات اإلنسانّية الدولّية، وال  صالح الدين ليست جاهزة، حن  اآلن، لتشك

ّ
ير ال يخدم المنظ

ة  
ّ
ي الضف

ه هو أن البّوابة ال تربط غّزة بأسواقها المركزّية فر
ّ
له. األهم من هذا كل

ّ
ي تشغ

كات الن  التجارة العادّية، باستثناء الشر

 الغربّية وإرسائيل. 

 

 ما هو المسار "العادي" لدخول البضائع "ثنائّية االستخدام" من إرسائيل؟ .5

ي بواسطتها ينّسق التّجار والمقاولون الفلسطينّيون 
ّ االستخدام العادي" هو القناة الن  ي

إن المسار المدعو هنا "المسار ثنان 

ي األسئلة 
 ثنائّية االستخدام للقطاع، خارج آلية "إعادة اإلعمار" )توّسع بشأن اآللية فر

ّ
(. بحسب  10-7دخول المواد

بشأن دخول البضائع إىل غّزة، يتّم تقرير قبول طلبات دخول المواد ثنائّية االستخدام باالعتماد عىل   التعليمات اإلرسائيلّية

 المطلوب إدخالها، هوّية من يريد إدخالها والمس 
ّ
قة بنوع المواد

ّ
وط تقديم  اعتبارات متعل تخدم األخير لها والغاية منها. رسر

وط يتم تقرير الجهات الحكومّية اإلرسائيلّية   الطلب تختلف بحسب نوعّية البضائع المطلوب إدخالها، وبحسب هذه الشر

ض أن تستغرق معالجة الطلب أكير من  ي يجب أن تصادق عىل الطلب. ال ُيفي 
يوم عمٍل منذ تقديم الطلب، إال أنه   45الن 

ا سنوات )للتفاصيل عن إجراءات تقديم الطلب، ُينظر تقرير "عم
ً
ي لًيا قد يستغرق شهوًرا طويلة، وأحيان

 ظّل  التجارة فر

ذ مشاري    ع  التعتيم
ّ
، أو باسم تنظيمات دولّية ومحلّية تنف ر  ثنائّية االستخدام باسم المنتجير

ّ
"(. يطلب التّجار والمقاولون مواد

https://gisha.org/ar/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%aa/
https://www.eubam-rafah.eu/sites/default/files/u173/Agreement%20on%20Movement%20and%20Access.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/20.pdf
https://features.gisha.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d9%85/
https://features.gisha.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d9%85/
https://features.gisha.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d9%85/
https://features.gisha.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d9%85/
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ي تعّرفها إرسائيل  
ّ االستخدام العادي" المسار الوحيد الذي ُيمكن بواسطته إدخال البضائع الن  ي

ي غّزة. وكان "المسار ثنان 
فر

قيمت منظومة إعادة اإلعمار.  ثنائّية االستخدام
ُ
 إىل القطاع الخاّص، إىل أن أ

 

مات الدولّية؟ .6
ّ
ن إرسائيل والمنظ  ما هي طرق التنسيق المعتمدة بي 

مات الفلسطينّية والدولّية، مثل 
ّ
حدة للتطوير  ICRCللصليب األحمر )اللجنة الدولية بعض المنظ

ّ
(، برنامج األمم المت

(UNDP ووكالة غوث ،) ر بات   (UNRWA) الالجئير
ّ
 مع منّسق عملّيات الحكومة إلدخال متطل

ً
ة ، تواصل التنسيق مبارسر

ي يديرونها، وال يخضعون لمنظومة إعادة اإلعمار )ُينظر السؤال 
(. تعتمد هذه القنوات الثنائّية عىل اتفاقّيات  7المشاري    ع الن 

 والجداول الزمنّية، ويتضّمن
ّ
ر األطراف حول مراقبة المواد مليها   بير

ُ
ي ت
م صارمة أكير من تلك الن 

ّ
وط رقابة وتحك جزء منها رسر

ة. 
ّ
ي مساحة لرقابة من قبل جهة ثالثة مستقل

وط ال تبف   منظومة إعادة اإلعمار، وهي رسر

 

ة" وكيف تعمل؟ .7
ّ
 ما هي "منظومة إعادة إعمار غز

قيمت إثر  GRM -Gaza Reconstruction Mechanismمنظومة إعادة اإلعمار، أو )
ُ
توّصلت إليها السلطة   اتفاقّية(، أ

ي  
حدة، عىل ضوء الدمار الواسع الذي شهدته غّزة إثر القصف اإلرسائيلّية فر

ّ
اف األمم المت الفلسطينّية وإرسائيل بوساطة وإرسر

 .  2014صيف 

ي   طلبت إرسائيل بناء منظومة، كان
 البناء الحيوّية إلعادة إعمار الحياة المدنّية فر

ّ
ط لدخول مواد ض أن تكون مؤقتة، كشر ُيفي 

 إىل استخدامات أخرى. قبيل إقامة المنظومة، اعتمد القطاع الخاص عىل "المسار العادّي" 
ّ
القطاع، بما يمنع توجيه المواد

 5)ُينظر السؤال  
ّ
ا سمحت  (، إنما عىل أرض الواقع فقد ُمنع دخول مواد

ً
ات محددة جد ي في 

 البناء لقطاع غّزة بالعادة، عدا فر

مات دولّية. 
ّ
 لمشاري    ع منظ

ّ
 فيها إرسائيل دخول المواد

مات الدولّية لدخول الحىص  
ّ
 من أجل تنسيق القطاع الخاص والمنظ

ً
ة، خاصة  قصير

ً
ة تم التخطيط للمنظومة لتعمل في 

ة، إضافة إىل موا  المنظومة، ومع مرور الوقت، تحّولت اىل  واالسمنت والحديد بكمّيات كبير
ّ
 أخرى ثنائّية االستخدام. إال أن

ّ
د

 لغرض إعادة  
ّ
 ثنائّية االستخدام إىل القطاع، وتسيطر ليس عىل دخول المواد

ّ
أداة مركزّية )من حيث الكمّية( لدخول المواد

وع، بمواعيد محددة ل  ي السؤال األول،  اإلعمار فقط، إنما لمشاري    ع البناء عموًما، وعىل كل مشر
كر فر

ُ
بدء وإنهاء العمل. كما ذ

 ثنائّية  
ّ
فت إرسائيل عن التعامل مع الحىص واالسمنت من أنواع معّينة وقضبان الحديد كمواد

ّ
خالل السنوات توق

ة أخر   كثير
ّ
ب أعمال البناء مواد

ّ
 إىل غّزة اليوم من خارج إطار المنظومة. مع ذلك، تتطل

ّ
ى ال  االستخدام، وتدخل هذه المواد

ر بشكل مبارسر عىل إمكانّية تطوير  
ّ
زالت معّرفة من قبل إرسائيل عىل أنها ثنائّية االستخدام، ولذلك ال زالت المنظومة تؤث

ي غّزة. 
 البناء فر

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-209766/
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 ثنائّية االستخدام الحيوّية للحاجات  
ّ
ال زالت منظومة إعادة اإلعمار مستخدمة للمشاري    ع فقط، وال يمكن إدخال المواد

 الخام المطلوبة لعمل المصانع، أو قطع الغيار  الجارية، مثل
ّ
 إىل    لألجهزة الطبّيةالمواد

ّ
ي المستشفيات. دخول هذه المواد

فر

ا.  
ً
ها فعلًيا تكاد وال تتاح بتات

ّ
، لكن ّ ي

نّسق بالمسار "العادّي" أو بتنسيق ثنان 
ُ
 القطاع يجب أن ت

 

 كيف تعمل المنظومة؟ 

راقب جهات تابعة لألمم 
ُ
حدة كل مراحل إجراءات البناء، بادعاء أن مهمتها التأكد أن ُصممت منظومة إعادة اإلعمار كي ت

ّ
المت

ي المنظومة ثالث قنوات، ولكل واحدة منها إجراءات مراقبة  
ض أن تستخدمهم فقط. فر ي ُيفي 

تصل المواد إىل الجهة الن 

، )1مختلفة: ) ّ ي
 3)-( المزّودين، و2( البناء السكنر

ّ
قد
ُ
ي القنوات الثالث، ت

ة. فر م الطلبات إىل وزارة الشؤون  ( المشاري    ع الكبير

ر والمزّودين ثم تنقل الطلب إىل مديرية   ي تفحصها وتصادق عىل المشاري    ع والمقاولير
ي السلطة الفلسطينّية، والن 

المدنّية فر

 االرتباط والتنسيق لدى مكتب منّسق عملّيات الحكومة االرسائيلية. 

حدة تقديرات واس 2014بعد عدوان 
ّ
ي غّزة، وبناًء عىل هذه  ، أجرت وكاالت األمم المت

ي نجمت عن القتال فر
ار الن  عة لألضر

اء مواد البناء إلصالح بيوتهم باستخدام هذه القسائم  ن الناس من رسر
ّ
رت بيوتهم. تمك ّ التقديرات أصدروا قسائم لمن تضر

ارج المنظومة، قّل  فقط. اليوم، وبعد أن باتت المواد األساسّية )الحىص، الحديد والنوع الشائع من األسمنت( تدخل من خ

ان مع المنظومة. 
ّ
 تعامل السك

م طلًبا    
ّ
ب هذا النوع من المواد، عليه أن يقد

ّ
وع الذي يتطل كل مزّود للمواد ثنائّية االستخدام، أو المقاول المسؤول عن المشر

ر أن يستوفو  ي منظومة اإلعمار )للسلطة الفلسطينّية وإلرسائيل(. عىل المزّودين والمقاولير
بات تقنّية عند لُيشمل فر

ّ
ة متطل

ّ
ا عد

ي مكاٍن مخّصص، آمن ومراقب. 
موا بأن يخّزنوا المواد فر ر ، عليهم أن يلي 

ً
 تقديم الطلب وبعده. مثّل

ح الغاية من المواد المطلوبة وما هي الكمّيات المطلوبة.    يشر
ً
موا برنامًجا مفّصّل

ّ
ة أن يقد ُيطلب من مقاولو المشاري    ع الكبير

ة كما مواقع البناء. تفحص إرسائيل وتصادق، أو ترفض،  تفحص الشؤون المدنّية 
ّ
نامج بدق الفلسطينّية ومديرية االرتباط الير

ا(. 
ً
وع أحيان ي كل مشر

ة بشكل منفصل )الحديث عن آالف المواد فر
ّ
ة سلطات   جراء المراقبةإكل ماد

ّ
من قبل إرسائيل يدمج عد

ي كل مرحلة ُيعظ تضي    ح لدخول المواد  
وع. فر ة مراحل خالل تنفيذ المشر

ّ
ي عد

ووزارات إرسائيلّية معّينة ويطلب موافقتهم فر

 المخّصصة لهذه المرحلة فقط. 

ي ُيّضح بها تدخل إىل غّزة عير معير كرم أبو سالم. يجري مراقبو 
حدة زيارات مفاجئة المواد الن 

ّ
ن محلّيون من قبل األمم المت

ي استخدام وتخزين المواد. يزّود المراقبون هذه  
 للخروقات أو األمور غير المنتظمة فر

ً
وع ويديرون سجّل ي موقع المشر

فر

ي قاعدة معلومات محوسبة للمنظومة، وهي متاحة إلرسائيل وللسلطة الفلسطينّية. إذا أعاد مراقبو األ 
مم  المعلومات فر

ا ووصلوا إىل استنتاج أن الخرق قد تّمت معالجته، يزودون قاعدة البيانات بتحديث للمعلومات.  
ً
حدة فحص األمر مجدد

ّ
المت

ي قاعدة البيانات، حن  لو كانت  
ر من المنظومة عىل أساس المعلومات الوارقة فر قىصي مزّودين ومقاولير

ُ
تستطيع إرسائيل أن ت

https://gisha.org/ar/%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%91%d9%84-%da%86%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a5%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%91/
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/2.08.18-HE.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/2.08.18-HE.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/2.08.18-HE.pdf
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قىصي مزّودين من المنظومة إال   المعلومات قديمة ومن الممكن أنه
ُ
تمت معالجتها. نظرًيا، تستطيع السلطة الفلسطينّية أن ت

ا. 
ً
 أنها لم تفعل ذلك سابق

قيمت، وأعيد جزء منهم فقط. تنعدم الشفافّية تجاه أسباب قرارات  
ُ
أقصت إرسائيل مئات األشخاص من المنظومة منذ أ

ي يمكنه اتخاذها من أجل العودة إىل المنظومة. يمكن االستئناف عىل قرار االقصاء من خالل  
االقصاء، أو تجاه اإلجراءات الن 

ي السلطة الفلسطينّية،
رفض   الشؤون المدنّية فر

ُ
ي تنقل االلتماسات إىل مديرية االرتباط. المقاولون والمزّودون الذين ت

والن 

  
ً
ا طويّل

ً
. يستغرق هذا االجراء وقت ر ر إرسائيليير التماساتهم، ُيمكنهم مبدئًيا أن يلتمسوا للمحكمة اإلرسائيلّية من خالل محامير

ي 
ر من خالل بعض الملفات القضائّية الن  أن جزًءا تم إقصاؤهم بسبب  " مسلك-چيشاة عالجتها "ومنوط بتكاليف باهظة. تبيرّ

 صغائر أو بسبب سوء تفاهم، وقد تكبدوا إثر ذلك خسائر فادحة. 

 

 هل منظومة إعادة اإلعمار فّعالة بتحقيق أهدافها؟ .8

ق بموقف من ُيجيب بشأن الحاجة لوسائل مراقبة مشددة إىل هذا الحد عىل كل أنواع المواد  
ّ
اإلجابة عىل هذه السؤال تتعل

ي ال يُ 
عّية هذه  هذه، والن  ا الموقف من رسر

ً
ي العالم سوى إرسائيل، وأيض

ي أي مكان آخر فر
ي االستخدام فر

عّرف معظمها كثنان 

ف بمسؤولّيتها تجاه القطاع وواجب   المراقبة. رغم السيطرة المستمرة والشاملة عىل قطاع غّزة، ترفض إرسائيل أن تعي 

انه. 
ّ
 الحفاظ عىل رفاه سك

ها أتاحت دخول أكير من  مؤّيدو منظومة إعادة اإلعمار يذكر 
ّ
ا   3أن

ً
ر طن ي ربما لم تكن لتدخل إىل   ماليير

من مواد البناء، والن 

ي سبقت إقامتها. من  
دمت تماًما خالل الحرب   11القطاع من دون هذه المنظومة بسبب التقييدات الن 

ُ
ألف وحدة سكنّية ه

ي عام 
رت. كذلك، فإن بعض   100آالف وحدة، وترميم أكير من   10، أعيد بناء نحو 2014فر ّ ألف وحدة سكنّية أخرى تضر

، اكتملت بنجاح ضمن ه ّ ات تحلية المياه ومعالجة الضف الصحي
ّ
ي غّزة، مثل إقامة محط

ذه  مشاري    ع البنر التحتّية المدنّية فر

 المنظومة.  

ها تعيرّ عن عالقة القّوة  
ّ
ر األطراف، إال أن ها، ورغم أنها تأسست نظرًيا باتفاٍق بير

ّ
يذكر منتقدو منظومة إعادة اإلعمار أن

ء دون تضي    ح منها أو خارج األطر   ي
ي نهاية المطاف، إرسائيل تتخذ القرارات: ال يدخل أي سر

والفجوات الهائلة بينهم. فر

 
ّ
ي تحد

 دها. الزمنّية الن 

ي المنظومة كأداة ضغط،  
ف إرسائيل سيطرتها فر

ّ
ي غّزة، توظ

ي مجاالت أخرى تسيطر عليها إرسائيل فر
عالوة عىل ذلك، وكما فر

 من المعلومات حول الناس، مكان سكنهم وأعمالهم. تقرر إرسائيل،  
ً
عظي المنظومة إرسائيل كًما هائّل

ُ
تهديد، وعقاب. ت

يستطيع البناء وما الذي سُيبنر وأين وبأي إيقاع. يمكنها أن تستغل سيطرتها عىل  والسلطة الفلسطينّية بدرجة أقل، من 

ي "چيشاة
مات، وُيفيد بحثنا فر

ّ
مسلك" أنها تستغل هذه السيطرة  -دخول مواد البناء من أجل الضغط عىل األفراد والمنظ

 بشكٍل متواصل. 

https://gisha.org/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C/
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-operations-undermined-delegitimization-access-restrictions-and-administrative
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bn-treading-water-gaza-reconstruction-mechanism-220321-en.pdf
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ق بالمواد ثنائّية االستخدام ومنظ
ّ
ي غّزة، وهي واحدة من أذرع هذه  تتأسس سياسة إرسائيل بما يتعل

ومة إعادة اإلعمار فر

، وتميل بشكل واضح إىل الحفاظ عىل المصالح األمنّية كما تعّرفها إرسائيل   ّ ي
السياسة، عىل تعريف فضفاض للتهديد األمنر

ر االعتبار.  ان غّزة بعير
ّ
 دون أخذ مصالح واحتياجات سك

ي تعّرفها إرسائيل عىل أنها ثنائّية اال 
ا من أجل  المواد الن 

ً
ورّية ليس فقط لعيش حياة يومّية كريمة، إنما أيض ستخدام ضر

ي تفرضها إرسائيل عىل وصول هذه  
الصناعة واإلنتاج وعمل جهاز الصّحة والبنر التحتّية المدنّية الحيوّية. التقييدات الن 

ي القطاع
ٍ وخطير عىل الحالة اإلنسانّية فر

ر بشكٍل مبارسر
ّ
ان غّزة تؤث

ّ
، إعادة إعمار وتطوير شبكة  المواد إىل سك

ً
. فهي تمنع، مثّل

ّ أو المستشفيات، المدارس، والبيوت الخاّصة. عىل المدى البعيد، تمنع التقييدات التطّور االقتصادّي   المياه والضف الصحي

ر سلًبا عىل عمل القطاع الخاص. بحسب 
ّ
حدة ) تحليلوتؤث

ّ
ته لجنة التجارة التابعة لألمم المت (، فإن UNCTADنشر

ن نمًوا بنسبة 
ّ
ي غّزة، وبنسبة   11التسهيالت عىل وصول المواد ثنائّية االستخدام تمك

 اإلجماىلي فر
ّ
ي الناتج المحىلي

  6بالمئة فر

ة الغربّية حن ّ العام 
ّ
ي الضف

 . 2025بالمئة فر

بتت ضمن منظومة إعادة اإلعمار ومنظومات  التقييدات ا
ُ
ي ث
ي تفرضها إرسائيل عىل البضائع ثنائّية االستخدام، والن 

لن 

عي المجتمع  
ّ ّ ومتير ي للمجتمع المحىلي

ي لرفع أسعار المبانر
ّ
ر وتؤد

ّ
ا تؤخ

ً
ها أيض

ّ
ي البناء. بل أن

التنسيق األخرى، ال تساهم فر

ي ظرٍف فيه الموارد جد محدودة. 
، وذلك فر ّ ي شمال   الدوىلي

ّ فر ة معالجة الضف الصحي
ّ
وع محط من أبرز األمثلة عىل ذلك مشر

ّ (. بحسب North Gaza Emergency Sewage Treatment Projectالقطاع ) وع أرب  ع  البنك الدوىلي ر المشر
ّ
، تأخ

ي مراحل مختلفة من البناء، وبإضافة 
مليون دوالر لتكلفة   1.6سنوات عىل األقل نتيجة انتظار التصاري    ح اإلرسائيلّية فر

وع.   المشر

ي منظومة  ترفض السلطات اإلرسائيلّية، تماطل، وأحيانا تتجاهل طلبات إدخال المواد المطلوبة إلنهاء المش 
اري    ع، وذلك فر

ي هذه الضبابّية طبًعا إىل غالء إعادة اإلعمار والبناء عموًما، وتشّجع  
ّ
ي المسار العادّي عىل حٍد سواء. تؤد

إعادة اإلعمار وفر

ا، إن كان  
ً
 يعملوا مع منظومة إعادة اإلعمار بتات

ّ
لون أّل

ّ
ي قطاع غّزة أنهم يفض

تطّور سوق سوداء. كذلك، يفيد المقاولون فر

ل أن تعمل بالمسارات ب
ّ
ر داخل القطاع. هناك منظمات دولّية تفض

ّ
وا فقط ما هو متوف إمكانهم االمتناع عن ذلك، وأن يشي 

ي هذه المسارات أنجع )ُينظر السؤال 
ة مع السلطات اإلرسائيلّية، وذلك باعتبار أن العمل فر  (. 6المبارسر

 

ة؟  .9
ّ
 هل تتغي ّ منظومة إعادة إعمار غز

مّول منظومة إع
ُ
اليا، وكانت  ت وي    ج، اسي  . الدول المانحة هي المانيا، هولندا، الير ّ عي المجتمع الدوىلي

ّ ادة اإلعمار من متير

ها ال تزال  
ّ
انّية المساعدات الخارجّية، لكن ر ي مير

بريطانيا ضمن الدول المانحة إىل أن أوقفت التمويل مؤخًرا إثر تقليصات فر

ي لجنة المنظومة. وكاالت
ّ فر حدة والدول المانحة يتناقشون منذ سنوات حول إصالح   منخرطة كعضو رسمي

ّ
األمم المت

https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/942481555340123420/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
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ي أيار 
ّ للسيطرة الوثيقة عىل  2021المنظومة. تسارعت هذه النقاشات إثر جولة القتال فر ت اإلرسائيىلي

ّ
ي ظل التعن

، خاًصة فر

 دخول البضائع إىل القطاع. 

خاض اليوم نقاشات حول    -ىصاالسمنت العادّي، الحديد والح  –بما أن مواد البناء األساسّية  
ُ
ا خاًصا، ت

ً
ب تنسيق

ّ
لم تعد تتطل

مستقبل منظومة إعادة اإلعمار. واحدة من اإلمكانّيات المطروحة هي توسيع صالحّيات المنظومة لتشمل المواد ثنائّية  

ي هذه الحالة، 
ا. فر

ً
ّ محدد مسبق ي

يكون الهدف  االستخدام بشكٍل عام، وليس فقط تلك المخصصة لمشاري    ع ذات جدول زمنر

غالس إلصالح قوارب الصيد. إىل    يومنا هذا، أو تدخل فيما ندر، مثل الفيير
تسهيل دخول مواد حيوّية ال تدخل إىل غّزة حن ّ

  
ً
ا وسالسة

ً
 وتحديد إجراءات أكير تناسق

ً
جانب ذلك، هناك محاولة مستمّرة لتنجيع هذه المنظومة وجعلها أكير شفافية

 لتنسيق دخول المواد. 

 

ة للحفاظ عىل أمن إرسائيل؟هل  .10
ّ
وري  التقييدات عىل البضائع ثنائّية االستخدام ضن

ي تتخذها من أجل حماية أمن مواطنيها.  إ
ر الخطوات الن  ي قطاع غّزة وبير

ر الحاجات المدنّية فر رسائيل ملزمة بالموازنة بير

ر توّجه "صفر مجازفة"، والذي يظهر من خالل التقي ّ ي تفرضها ارسائيل عىل  مواجهة تحديات أمنّية ال تير
يدات الجارفة الن 

ي غّزة وإرسائيل. لدى إرسائيل أدوات  
ر فر ر حاجات المواطنير دخول البضائع إىل القطاع. ال يوازن هذا التوّجه بالشكل المالئم بير

ي قد يؤدي إليها دخول مواد معّينة إىل 
ان من التهديدات األمنّية الن 

ّ
مة غايتها حماية السك

ّ
غّزة. عىل ضوء  تكنولوجّية متقد

تبة   ر االعتبار الخطورة المي  ذلك، التقييدات الشديدة عىل دخول المواد الحيوّية هي تقييدات غير تناسبّية إذا ما أخذنا بعير

فرض هذه التقييدات بشكل ينتهك الحقوق األساسّية ألهاىلي غزة. 
ُ
 عن هذه المواد، وت

ي فيه سلب الحقوق، وتراجع األ
ّ
ي العالم يؤد

ة داخل  ال مكان فر وضاع اإلنسانّية نتيجة له، إىل استقرار أو أمن. جهات كثير

 ّ ي
هم يطّبقون سياسة معاكسة. قالوا ذلك مراًرا حكومات إرسائيل والجهاز األمنر

ّ
 ، لكن

ي تفرضها إرسائيل عىل القطاع منذ 
ر تقييدات الحركة الن  ر أهدافها السياسّية  2007أضف إىل ذلك، ال ُيمكن الفصل بير وبير

(. طوال سنوات، تواصل إرسائيل توسيع وتضييق حرّية الحركة  من الفصل إىل الضم : Gالمنطقة والديمغرافّية )ُينظر تقرير: 

ا عىل تهديدات أمنّية محددة وعينّية، إ  –من وإىل قطاع غّزة 
ً
نما بهدف أن يشعر أهاىلي غّزة بالمعاناة كوسيلة للضغط  ليس رد

ي اإلغالق المتكرر  
ل عقوبة جماعّية ممنوعة. مثال آخر لسياسة العقوبات الجماعّية نجده فر

ّ
، وهو ما يشك ّ السياسي

ا" عىل التصعيد،   لمساحات الصيد 
ً
ي تتخذها إرسائيل "رد

ة الن  ّ الكثير أو تقليصها عىل األقل، كأحد وسائل العقاب الجماعي

. دون عالق ّ ي
 ة ألي تهديد أمنر

 

 

https://gisha.org/%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99/
https://gisha.org/UserFiles/File/publications/Area_G/From_Separation_to_Annexation_2020_AR.pdf
https://gisha.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-2/
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 تلخيص 

ر دخول البضائع إىل غّزة بشكٍل متواصٍل ورسي    ع وموثوق، وأن تبذل  -ترى مؤسسة "چيشاة ير
ّ
مسلك" أن عىل إرسائيل تمك

ان الذين يعيشون تحت احتاللها من العيش حياة كريمة ومن أجل حماية حقوقهم.  
ّ
ر السك الجهود القصوى من أجل تمكير

ي تفرضها إ
رسائيل عىل نقل البضائع، وعىل رأسها المواد ثنائّية االستخدام، هي تقييدات جارفة ومبالغ بها.  التقييدات الن 

النظام الذي طّورته إرسائيل، من أجل السيطرة عىل حركة المواد والبضائع، ومن ضمنها المواد ثنائّية االستخدام من خالل  

ب ته
ّ
ي  منظومة إعادة إعمار غّزة ومسارات أخرى، هو نظام مرك

ي من انعدام الشفافّية. فر
وقراطّية، ُمكلف ويعانر يمن عليه البير

اٍر اقتصادّية   ات وعراقيل تؤدي ألضر ة، تفرض إرسائيل تقييدات غير الزمة عىل دخول مواد معّينة، تراكم تأخير حاالت كثير

صّحة وبنر تحتّية مدنية  جدّية لمن يضطرون للتعامل مع المنظومة، وتعّوق إعادة اإلعمار والبناء وتعيق عمل جهاز ال 

ي القطاع. 
ي غّزة، وتخنق الصناعة فر

 إضافّية فر

ي غّزة. عىل إرسائيل  
لت المنظومة عىل أساس مطالبات "أمنّية" جارفة فرضتها إرسائيل، عىل حساب الحاجات المدنّية فر

ّ
تشك

ان إرسا
ّ
اماتها تجاه أمن سك ر ان القطاع والي 

ّ
ر مسؤولّياتها تجاه سك مسلك" فإن -ئيل. بحسب تحليل "چيشاةأن تجد التوازن بير

ي تطّبقها من خالل منظومة إعادة اإلعمار، ال توازن كما  
ي تفرضها إرسائيل، والن 

سياسة مراقبة المواد ثنائّية االستخدام الن 

  . ر ر هاذين الواجبير  يجب بير

ورّية إىل القطاع   ي لدخول المواد الضر
ّ
، والذي عليه أن يؤد ّ ي نظام التقييدات اإلرسائيىلي

إىل جانب الحاجة إلصالٍح شامٍل فر

ب،   للتعليمات الدولّيةومالئمة سياسة إرسائيل تجاه المواد ثنائّية االستخدام  
ّ
ة إشكالّية مركزّية تتطل

ّ
السائدة، هنالك عد

 بنظرنا، عالًجا فورًيا: 

 

 الطابع الفضفاض لقائمة المواد ثنائّية االستخدام 

ورّية للحاجات المدنّية   • ي الجزء المخصص لغّزة فقط، هي مواد ضر
ي القائمة، ال سيما فر

ي تظهر فر
معظم المواد الن 

 ّ ي القائمة غير مير
. القائمة الموجود تتجاوز كلًيا أي تأويل معقول للتعليمات  األساسّية، وادخالها فر ّ ي

ر أو منطف 

دتها اتفاقية فاسينار. 
ّ
 المتعارف عليها دولًيا، كما حد

ات  -الرقابة المبالغ بها عىل دخول المواد اليومّية   •
ّ
ف الطالء، قطع غيار لألجهزة ومعد

ّ
مثل طالء الخشب أو مخف

ي مقابل حجم الخطر الذي قد   -ة، الحواسيب والتابلت الهواتف الخليوّية العاديّ كاتصال  
هي رقابة غير تناسبّية فر

ي قطاع غّزة. 
ّ وإمكانّية عيش حياة كريمة فر ي

 ينجم عنها، وعليه فهو يمس ويقّيد ويعرقل العمل اإلنسانر

 

 

https://www.wassenaar.org/


Gisha.org       12 

 المماطلة المتواصلة والتكاليف الباهظة 

ر بمماطلة متواصلة، ومن شأنه أن يحبط  إجراء الفحص والمصادقة عىل طلبات دخول المواد إىل قطاع  • ّ غّزة يتمير

دها 
ّ
ي يحد

ّ دخول المواد اإلنسانّية والحيوّية. السلطات اإلرسائيلّية تخرق واجباتها الن  بالرد عىل    القانون اإلرسائيىلي

ي   45الطلبات بأرسع وقت وبما ال يتجاوز 
ة مع أفراد ومؤسسات فر ي الطلب. بحسب محادثات كثير

ّ يوًما من يوم تلف 

 . ر ي القناتير
 القطاع، فإن الرد عىل الطلبات ُيمكنه أن يصل بعد شهور طويلة، أو حن ّ سنوات، فر

ا أولّية لدخول ا •
ً
وط ل رسر

ّ
وقراطّية وطلبات أخرى تشك ات المراقبة، أو المخازن  طلبات بير لمنظومة، مثل تركيب كامير

ّ وعىل   ي
ي كثير من األحيان. هذه الطلبات تزيد التكاليف عىل المستهلك النهان 

واألسوار، هي طلبات غير منطقّية فر

، وهو ما يرفع األسعار ويدفع نحو السوق السوداء.  ر عير ّ  المتير

ار الناجمة   انعدام المسؤولّية تجاه األضن

ي المصادقة عىل الطلبات  ال توجد   •
ار االقتصادّية الناجمة عن المماطلة غير المنطقّية فر منظومة تعويض لقاء األضر

ي  
ّ
، أو يؤد ر ر النهائيير مي الطلب أو للمستهلكير

ّ
ي األمر إىل خسائر هائلة لمقد

ّ
ر يؤد  حير

ي معالجتها، حن ّ
واإلهمال فر

 إىل إحباط مشاري    ع كاملة، بعضها مشاري    ع إنسانّية. 

ا عىل تعليمات قانونّية ضبابّية،   تمتلك •
ً
ا لمصادرة واحتجاز البضائع، وذلك اعتماد

ً
إرسائيل صالحّيات واسعة جد

ة، ينبع قرار مصادرة   ي حاالت كثير
وتستخدم هذه الصالحّية بشكل يعرقل ويعّوق دخول البضائع بشكٍل متواصل. فر

ي 
رات وهمّية، وتلف ّ ّ جواًبا لالستئناف عىل المصادرة يمكن أن يستغرق   البضائع من سوء فهم أو باالعتماد عىل مير

ّ بحقوق الملكّية وتمس بُسمعة التّجار وعالقاتهم   ي ي إىل مٍس غير تناسنر
ّ
شهوًرا طويلة. الصالحّيات الواسعة تؤد

 التجارّية. 

ي تفرضها منظومة إعادة اإلعم •
وط الن  ي حاالت عدم استيفاء الشر

ا ما ترد إرسائيل بخطوات متطّرفة فر ً ، كثير
ً
ار. مثّل

ي إىل إقصاء  
ّ
ي غّزة، قد يؤد

ات المراقبة، والذي نجم عن انقطاعات الكهرباء المتواصلة فر ي عمل إحدى كامير
خلل فر

 المزّود من منظومة اإلعمار. 

 

 انعدام الشفافّية وصعوبة الوصول

ي من  سياسية إرسائيل بشأن المواد ثنائّية االستخدام وعملّية تقديم الطلبات لتنسيق دخول  •
هذه المواد، تعانر

انعدام الشفافّية. القانون اإلرسائيىلي للرقابة عىل نقل المواد ثنائّية االستخدام، والتعليمات المشتقة منه، غير 

ية.  ر جمة للعربّية أو لإلنجلير
 منشورة بي 

ي  •
ثة ودقيقة فر

ّ
ّ الموقتنقص معلومات واضحة ومحد  لمنظومة إعادة اإلعمار حول عمل المنظومة.    ع الرسمي

https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/2.08.18-ENG.pdf
https://grm.report/#/about
https://grm.report/#/about
https://grm.report/#/about
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ي ظل الشعور العام بعدم وجود مسار واضح يمكن من خالله   •
ي ظل عدم إعالن المعلومات، وفر

ان غّزة أنه فر
ّ
يفيد سك

د أثر ذلك رادع يحول دون السعي للمبادرة والتطوير. 
ّ
 تنسيق دخول المواد ثنائّية االستخدام للقطاع بنجاح، يتول

اف وواضح لتقديم االستئنافات والشكاوى لمن تم إقصاؤهم من المنظومة ويطلبون    •
ّ
ال يوجد إجراء فّعال، شف

 استعادة مكانتهم. 

 

 ّ  انتهاك القانون الدوىلي

ي قطاع غّزة. الحد األدنر من هذا الواجب هو  
ر الحياة فر كقّوة احتالل، عىل إرسائيل أن تفعل كل ما بوسعها من أجل تمكير

ّ عىل إرسائيل واجب اتخاذ دور فاعل  االمتناع عن عرقلة دخول المساعدات اإلنسانّية. باإلضافة لذلك، يفرض القانون الدوىلي

ر النشاط االقتصادّي الجاري ي تمكير
   فر

ً
والحفاظ عىل حقوق اإلنسان األساسّية للمجتمع الذي يعيش تحت سيطرتها، خاصة

ان غّزة 
ّ
ويد المنتظم للبضائع لسك ر ي ظل استمرار وطابع هذا االحتالل. تنتهك إرسائيل مرة تلو األخرى واجباتها وتمنع الي 

فر

ي ذلك المساعدات اإلنسانّية. 
، بما فر ر  المدنيير

  


