
 

 

 

 

 متكرر عقاب –اغالق المعابر 

 3102أيار 

 

 

 
ستيلسڤ/ أكتيڤاورين زي معبر كرم ابو سالم:  

 

 

 حقائقسرد الخلفية و

المدنيين، وذلك الفلسطينيين  تنقل، بدأت وزارة األمن اإلسرائيلية بإعطاء األوامر القاضية بفرض التقييدات على 3102شباط  32منذ 

رضت قيود إضافية البضائع، كما ف   حركةتم إغالق معبر كرم أبو سالم أمام  قدلى إسرائيل. ففي أعقاب إطالق الصواريخ من غزة ع

 في معبر إيرز في التواريخ التالية: شاا على تنقل األ

 32  آذار 2شباط حتى 

 30  آذار 32آذار حتى 

 8  نيسان 00نيسان حتى 

 38 نيسان 21 نيسان حتى 
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 من  32بنسبة % اانافاض   يمثلما  ،يوما 32بين قطاع غزة وإسرائيلبالشكل االعتيادي ر عملت المعاب نيسانفي أشهر شباط، آذار و

 ا، كما يبين الشكل التالي:له العمل الماطط  ايام

 98 إجمالي األيام 

 - 52 أيام جمعة وسبت 

 - 7  أعياد 

  75 أجمالي عدد االيام العمل المخططة 

أيام طرأت فيها تقييدات من قبل  

                                                                  هات اإلسرائيليةالج

31 - 

أيام طرأت فيها تقييدات من قبل  

 حماسحكومة 

3 - 

 

 

 34 أجمالي ايام العمل العادية

 السنوي المقسم ألسابيع:  تقويمهذا النحو في الالوضع على بدو وي

 

 

الرسوم  توضحكما  فترات اخرى ذات صلة.بالمعابر مقارنة   عبر على مستوى الحركةحاد  ل، طرأ انافاضايام العم تقليصنتيجة  ل

من كمية  02.2% - بـأقل  االخيرة الصفحة، كمية البضائع التي أدخلت الى قطاع غزة في الثالثة اشهر البيانية التي تظهر على جانب 

طرأ لها.  قة البضائع التي ادخلت في الثالثة اشهر الساب

مقارنة  مع  22.2% بنسبةفي البضائع المصّدرة انافاض 

العام  التصدير الزراعي خالل نفس الفترة من موسم

 الماضي. 

آذار  30موازاة إغالق المعابر، أعلن الجهاز األمني في ب

على طول شواطئ مساحة الصيد المتاحة عن تقليص 

 آخر. غزة، من ستة أميال إلى ثالثة، وذلك حتى إشعار 

 بأنه تماإلعالم اإلسرائيلي  شرفي الفترة المذكورة، ن

صاروخا من غزة على إسرائيل. ونفذ  32-01إطالق 

غارات على قطاع غزة  2سالح الجو اإلسرائيلي 

أهدافا ذات طابع عسكري،  ،وفقا الدعاء الجيش استهدفت،

وأدت إلى مقتل شاص واحد وصفته إسرائيل بأنه متورط 

  ريخ.في إطالق الصوا
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تقييدات على التنقل في  اعقاب اطالق صواريخ )حسب ما تم  لم ت فرض فيهاخالل األشهر األخيرة كانت هنالك حاالت اضافية التي 

نيسان والثاني من ايار(. إن  30نيسان،  08نيسان،  2نشره في اإلعالم، لم تغلق المعابر بعدما تم اطالق صواريخ في التواريخ التالية: 

ر كذلك فهذا يدل على ان هذه السياسة ما زالت غير تلقائية وغير متتالية تماما . ولهذا السبب في التحديد هناك حاجة لتحفيز كان االم

نقاش جدي حول اذ كانت هذه السياسة قانونية وحول عواقبها على المدنيين من الطرفين. دون وجود نقاش كهذا فان االتجاه نحو 

  والذي حدث في السنوات الثالث االخيرة ممكن ان يتغير.التسهيل في اإلغالق المدني 

 

 من اإلسرائيلين جهاز األصادرة عتصريحات 

الق على إط رداأن التقييدات فرضت "ب بشكل واضح االسرائيلي حت مصادر في جهاز األمنفي األيام األولى إلغالق المعابر صر

 الصواريخ".

" لم يتم تفصيلها. لم يقدم أي تفسير يربط بين تلك مااوف أمنيةعلى " ارد  جاء كرم أبو سالم بأنه معبر في حاالت الحقة تم تفسير إغالق 

 المتاح. صيدرز أو تقليص مجال الفي معبر إي تنقلالمااوف وبين تقليص ال

ن الكبار فيه عن تحفظهم من هذه دييالقيا بعضعبّر في المعابر،  تنقلبتقييد ال ةالقاضي الحكومةوفي حين أن الجيش نفذ تعليمات 

ل روسو، إلى فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة وإتاحة نقل طاية، الجنرال القائد السابق للمنطقة الجنوب دعاشباط  31 السياسة. في

 لبضائع من دون قيد.ا

هريب تستغل لتحماس، كونها ال حركة ية كوسيلة ضغط على مصادر أمنية "إلى عدم استادام المعابر الحدود دعت نيسان 3في 

نظمات وليس لدى قيادة الم القطاعلدى سكان يؤجج من مشاعر العزل واإلحباط وأضافت هذه المصادر بأن اغالق المعابر " ."أسلحة

 .على حد قولهم التهريبات بواسطة األنفاق المحفورة تحت محور فيالدلفي"ب تقوم اإلرهابية التي

هذا القرار يلحق في تعليق على إغالق المعابر: " قالالجهاز األمني، والذي  مصدر هام فياالسرائيلي نيسان اقتبس اإلعالم  01في 

 الضرر بالشارع الفلسطيني وليس بحماس. إسرائيل تجني نتيجة عكسية وغير مؤثرة".

تلو  مرة حصرّ في السنوات األخيرة، وفي إطاره  ة في المناطق خالله منسق أعمال الحكومتوجّ ل عتبر استكماالهذه التصريحات ت

المجلس " قرارمر ذاته ينطبق على بأن لدى إسرائيل التزام بالتمييز بين المدنيين في القطاع وبين المنظمات المسلحة. األ األخرى

 المدني عن القطاع.  غالقاإلع والقاضي برف 3101حزيران  0اريخ الصادر بتالمصّغر" السياسي األمني 

 

 إغالق المعابر تأثيرات سياسة

 . نقل البضائع1

لى أوروبا. من القطاع إ صّدررض أن يتن من المفمنع عمليا التصدير المتواضع الذي كاالبضائع  نقلإغالق معبر كرم أبو سالم أمام 

 طن من النعنع 3.2ر توابل من القطاع آذار، خسر مصد   2 وحتىشباط  32بو سالم مغلقا بين كان معبر كرم أ على سبيل المثال، حين

عدت للتصدير في تلك ألف من الزهور التي أ 011، تم إتالف اضافة الى ذلككان ينوي تصديرها، كونها تلفت.  اطنان 2أصل  من

 الفترة.

http://news.walla.co.il/?w=/22/2620220
https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/321195935260614656
http://news.walla.co.il/?w=/9/2617927
http://news.walla.co.il/?w=%2F2689%2F2630391
http://news.walla.co.il/?w=%2F%2F2631897
http://www.cogat.idf.il/901-9481-he/Cogat.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4055033,00.html
http://www.cogat.idf.il/901-9542-he/Cogat.aspx
http://www.cogat.idf.il/901-9542-he/Cogat.aspx
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1208030
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النعنع،  –من أعشاب التوابل  طنانا 2إتالف ن إلى ون فلسطينيواضطر مزارع ،في الثامن من نيسان في أعقاب إغالق كرم أبو سالم

تفوق احتياجات السوق المحلي. التي زرعت خصيصا لكي تصدر إلى أوروبا بكميات كبيرة  – وعشبة التراچون الميرمية، الريحان

ألف زهرة كانت ماصصة للتصدير في ذلك األسبوع، بقيت في غزة وسببت  031أطنان من بندورة الشيري و  2باإلضافة، كان هناك 

 خسارة هائلة للمزارعين.

ا. مدير عام منظمة مزارعي الفواكه، إيالن إيشل،  آذار  3الحكومة في  دعاإغالق المعابر ألحق الضرر بالمزارعين اإلسرائيليين أيض 

ان  قال إيشلنيسان  21وفي "إلى االمتناع قدر اإلمكان عن إدخال مجاالت الزراعة والتغذية في النزاعات التي تنشب بين الطرفين". 

هناك تغير فوري سيكون من الصعب لجزء من  كنمعبر كرم ابو سالم، "واذ لم ي ستنهار بسبب اغالق كدنياسواألقطاعات الموز 

كما حذر إيشل بان إغالق معبر كرم ابو سالم  .المزارعين ان يستمروا في العمل خالل هذه السنة الصعبة، وسينهارون اقتصاديا "

ا اضرر سببسي التي تلحق الاسائر  مسلك" ان -جمعية "چيشاه مع هوقدر إيشل في حديثمزارعي التفاح واألجا  أيضا . لجدا   كبير 

  الف شيكل. 211-211تتراوح ما بين  يوم اضافي يغلق فيه معبر كرم ابو سالمفي كل  بالمزارعين اإلسرائيليين

من  فواكه جار ومجرور في رسالة لصحيفة "هآرتس" إن "تكلفة نقل شاحنة قالفي القطاع،  منتجاته، مزارع يسوق چأفشالوم هرتسو

ثالثة أضعاف، وأحيانا قد  النقل شيكل للشاحنة الواحدة. إرجاع وتبريد مركبة كهذه تضاعف تكلفة 2211هي ل إلى القطاع إسرائي

 ا، وأحيانا تتلف ونضطر لحرقها".ذلك تاسر الفواكه جودته لنضطر لفعل ذلك عدة مرات بسبب هذا اإلجراء. خال

نيسان قال جيمز رولي، منسق األمم المتحدة للقضايا اإلنسانية في الشرق االوسط، إن إغالق معبر كرم أبو سالم يؤدي إلى  01في 

لكثير من "نقص في مازون الحاجيات الحيوية، بما في ذلك المنتجات الغذائية األساسية وغاز الطهي، وإلى المس في معيشة وحقوق ا

 العائالت المحتاجة في غزة".

 هي. غاز الط2

في غزة  هيغاز الطل الحتياجأن ارون اع يقدّ محطات الغاز في القط. أصحاب هيالقطاع من نقص مستمر في غاز الطسكان يعاني 

ي يمر الغاز تال ة التحتيةطاعة البنيباست طنا في األسبوع. 832فقط  بالمعدل إسرائيل تدخلطنا في األسبوع، في حين أن  0221يعادل 

صباحا وينتهي  8:11الغاز في الساعة  االعتيادي، والذي يبدأ فيه نقل طنا في الساعة. في الوضع 33نقل نحو تإلى القطاع أن عبرها 

لكي  طنا في اليوم. ووفقا لمصادر فلسطينية، طلب من إسرائيل أن تزيد ساعات العمل في المعبر 021عصرا، يمكن إدخال  02:11في 

بناء خزان للغاز في الجانب  تمر كمية أكبر من الغاز، لكن لم يتم الرد على الطلب. ووفقا لنفس المصادر، رفض الجانب اإلسرائيلي

 في غاز الطهي. الفلسطيني للمعبر. اإلغالقات اإلضافية لمعبر كرم أبو سالم في الشهور األخيرة فاقمت النقص

 تنقل األشخاص. 3

. العبور هقييدمعبر إيرز نهائيا، لكن تم تفي  التنقلوقف ترم أبو سالم أغلق نهائيا في أعقاب إطالق الصواريخ، لم يفي حين أن معبر ك

زيارات ل ذلك، تم منع أي الفي مقابلكن كان متاحا للمرضى، لإلسرائيليين، لألجانب ولعدد قليل من الحاالت اإلنسانية الااصة. 

انافاض في  أطر 3102منذ شباط  مهنية أو تعليمية. تأهيل دوراتوالمشاركة في م واجب العزاء، تقدياو العبور من اجل ، عائليةال

 -بـ  انافضتالتجار في نيسان  اد حاالت دخولعدا. اعالهالرسم البياني  يوضحمن قطاع غزة الى إسرائيل كما دخول التجار د اعدأ

احد المتوجهين لجمعية وهو روج السيد جبر، تاجر من قطاع غزة، هكذا على سبيل المثال تأجل خ كانون الثاني.عنها في  %33

 01استغرق  لجبر إصدار تصريح الاروجيذكر أن نيسان.  38ن يدخل إلى إسرائيل بتاريخ وكان من المفترض أ ،مسلك"-"چيشاه

 راء سلسلة لقاءات مهنية. جإجل وهو يحتاجه من ا، شهور

http://israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show=3678&mytemplate=tp2#.UWPiKKI9EtV
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4512&itemID=6352
http://www.haaretz.co.il/opinions/letters/1.1993317
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1962
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1962
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 مسلك"-جمعية "چيشاهموقف 

مع هذا، ال يمكن أن يعطي إطالق نار  .للقانون الدوليإن إطالق الصواريخ على التجمعات السكانية المدنية هو جريمة حرب وماالفة 

ا تصرف مااشرعية التااذ خطوات عقابية ضمن هذا النوع   ذلك استنادا إلىلف للقانون الدولي، ود المدنيين في قطاع غزة، وهو أيض 

يتم لم  .هنا، وهنا، وهنا)أنظروا  ثالث مراتفي االشهر االخيرة  " مسلك-چيشاهحماية المدنيين. توجهت جمعية "القاضي بمبدأ النفس 

العامة للجمعية، المحامية إلى وزير األمن بطلب االمتناع عن ممارسة العقاب الجماعي على أهالي القطاع. المديرة  رد حتى اآلن( تلقي

 ".معاريف" و"هآرتساقشا الموضوع في صحيفتي "ن، نشرت مقالين شيساري ب

 – والبر والجو في البحر –إلى القطاع ومنه المؤدية طرق العظمى من البية غالالن سيطرة إسرائيل على بأمسلك" -جمعية "چيشاه تؤكد

تظم بشكل مناألشاا   وتنقل خروج البضائعدخول ولسكان القطاع، بما في ذلك وسوية مسؤولية توفير حياة طبيعية  على عاتقهايلقي 

إن فرض القيود على التنقل بدون غاية أمنية  .حدةتم االعتراف بهما كوحدة جغرافية وا خاصة وأنهبين القطاع والضفة الغربية، 

متناظر مع االحتياجات مس بالحياة المدنية بشكل غير والرطين في العمليات العسكرية، يز بين المدنيين وبين المنايتمودون مباشرة، 

 غزة. خرقا لواجبات إسرائيل تجاه سكان، يشكل، وفقا للقانون الدولي، االمنية

سيلة تفي بالحاجة يقال انها ومتاذي القرارات في إسرائيل، والستادامها من قبل ولة بقالمدنيين وسيلة م تنقلييد هناك من يرى في تق

لهذا السبب، يعتبر فرض الضغط على  للرد على إطالق الصواريخ من دون المااطرة بالتصعيد العسكري والتسبب في إزهاق النفوس.

ا و ألنها ،مفضلة، طريقة عمل السرائيليينبنظر ا المدنيين، في الكثير من الحاالت ا هجوم   ن جهة اخرى ال تعتبرممن جهة تعتبر رد 

ا فهي ماالفة للقانون الدولي، ذلك،. رغم اعسكري    .ال تجلب اية فوائد السرائيلاقتبسوا اعاله،  كما جاء على لسان قيادات عسكرية وأيض 

ا سياسية،  كانت امونية، عسكرية قانامكانيات كثيرة يتيح القانون الدولي إلسرائيل  تنقل المدنيين  دييتق تهديد الصواريخ. لمواجهةايض 

  اطار االمكانيات القانونية.خارج هما  منع مستمر لعبور البضائع كوسيلة عقاب،و

http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1854
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1891
http://www.gisha.org/UserFiles/File/letters/11.4.2013-bar-reminder.pdf
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.1989455
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/450/371.html?hp=1&cat=479

