
 

 

 

 

 

 

 

 االستهالك الغذائي في غزة" –دليل لقراءة وثيقة "الخطوط الحمراء 
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 ملخص

، كشفت وزارة األمن وثيقة ونصف السنة سنواتثالث " لمدة مسلك-چيشاهفي ختام النضال القانوني الذي قادته جمعية "

معلومات عن سياسة تقييد دخول األغذية إلى قطاع غزة التي  الخطوط الحمراء"، والتي تقدم -"استهالك الغذاء في القطاع

وصلت الوثيقة، التي تم أرسالها بنسختين بصيغة معروضة  .7000وحتى  7002كانت سارية المفعول منذ سنة 

ع الذي سعى لمن مسلك" خالل عيد العرش، بعد أن ردت محكمة العدل العليا استئناف الدولة-باوربوينت، إلى جمعية "چيشاه

هذه تعرض خلفية للوثيقة، تحليل مضامينها وتفصيل اإلجراء القانوني الذي  الموقف  . ورقةنشر هذه الوثيقة، قبل ذلك بيوم

نود أن نطرح في هذا السياق بعض النقاط المهمة التي تظهر، حسب رأينا، في هذه  في نفس الوقت، أدى إلى نشرها.

 الوثائق.

 يمكن هنا االطالع على ترجمة الوثيقة

 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/red-lines-presentation-arb.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/red-lines-presentation-arb.pdf
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لة إلى القطاع فاقم حالة االضطراب في مجال تزويد الغذاء وساهم في رفع أسعار التقليص الحاد في كميات الطعام الداخ

الغذاء ارتفاعا ملحوظا. مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن السياسة اإلسرائيلية في الفترة المذكورة لم تؤدي إلى حالة مجاعة أو 

ير الصادرة عن برنامج األغذية العالمي إلى نقص متواصل في السلع الغذائية األساسية في قطاع غزة. وبحسب التقار

(WFP في تلك الفترة، فقد بلّغ تجار في غزة عن نقص عيني وعن صعوبة االحتفاظ بمخزون السلع الغذائية األساسية مثل )

باإلضافة إلى ذلك فإن األزمة االقتصادية الخطيرة الناجمة عن اإلغالق، وخاصة  القمح والسكر ومنتجات الحليب والزيت.

عة ارتفاع نسبة البطالة ازدادت بسبب المنع على إدخال مواد خام وإخراج بضاعة لألسواق الخارجية، والتي جعلت سر

والربع  7002بين الربع الثاني لسنة  العديد من العائالت في القطاع مرهونة بما تقدمه مؤسسات اإلغاثة من مساعدات. 

فقد بّين أن نسبة   OCHAأما تقرير  %(.2..2% إلى 2..7ن % )م27ارتفعت نسبة البطالة بـ  7002الثاني لسنة 

. العواقب 7002% سنة 20إلى  .700% سنة 6.سكان القطاع الذين يحصلون على مساعدات إنسانية قد ارتفعت من 

 األساسية لسياسة اإلغالق تمثلت، وال تزال تتمثل حتى يومنا هذا، في تدهور حالة الفقر، االرتهان أكثر بالمساعدات

 اإلنسانية، وإعاقة فرص التطوير االقتصادي، والتعليم العالي والعمل.

، العمل الذي قامت به هيئة من وزارة األمن 7002ُتلخص معروضة الخطوط الحمراء التي تم إعدادها في شهر يناير 

القانوني من أجل نشر وطوال فترة الحراك  بالتعاون مع وزارة الصحة الحتساب استهالك الغذاء العادي لسكان قطاع غزة.

مسلك"، ادعى مكتب منسق -هذه المعروضات، وأيضا في الرسالة التي تم إرفاقها بالملفات عند تسليمها لجمعية "چيشاه

أعمال الحكومة في المناطق أن "المعروضات المرفقة هي عبارة عن مسودة ولم يتم استخدامها في أي مرحلة من المراحل 

هذا االدعاء يثير االستغراب ال سيما وأن جزء من الكميات التي تم احتسابها  نية مع قطاع غزة".كأساس لتطبيق السياسة المد

في عمل الوزارة يظهر بكل دقة أيضا في الحصص الفعلية التي تم تحديدها في تلك الفترة إلدخال البضائع المختلفة للقطاع، 

 كما نرى الحًقا في ورقة الموقف هذه.

ال البضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة بعد سيطرة حماس على القطاع وإحكام اإلغالق في أعقاب إن مراجعة معطيات إدخ

ذلك، تبين أن الكميات التي ُسمح بإدخالها ال تعكس في حقيقة األمر الخط األحمر الذي تم تحديده في المعروضة )انظروا 

لوجبة اإلنسانية اليومية" لسكان قطاع غزة توجب هيئة العمل حسبت ووجدت أن "ا في الواقع كانت أقل منه. (.0الشكل 

أيام في األسبوع، باالضافة الى ادخال قمح وحبوب عبر الحزام الناقل في  .شاحنات من إسرائيل في اليوم،  .00إدخال 

( 7002وحتى يونيو  7002في السنة األولى بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وإحكام اإلغالق )من يوليو  معبر كارني.

 شاحنة في اليوم )ال يشمل معبر كارني(. ..دخل بالمعدل أُ 

وفي شهادته أمام لجنة تيركل، شرح منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء إيتان دانچوط، أن إدخال البضائع إلى غزة 

خفيف من دون التشكيك في ذلك ودون الت كان محدودا أيضا بسبب إطالق الصواريخ نحو إسرائيل وخاصة نحو المعابر.

مسلك" أظهرت أن السياسة -التي تم نشرها في أعقاب عمل "چيشاه المستندات السابقةحجم هذه التهديدات، ُنذكر فقط أن 

-باشرة وفورية. إحدى ادعاءات "چيشاهالرسمية شملت فرض قيود عينية على إدخال غذاء دون عالقة بأي اعتبارات أمنية م

مسلك" في نفس الفترة كانت ان بسبب اإلغالق المتكرر للمعبر نتيجة لتصاعد العنف، على وزارة األمن بتجنب تقييد كمية 

  ردت محكمة العدل العليا هذا االدعاء. البضائع التي ُيسمح إدخالها خالل األيام التي تعمل فيها المعابر.

ايًضا منظومة الرقابة التي تقف وراء السياسة التي دهورت مستوى عيش سكان قطاع غزة بشكل  لمعروضةتصف الوثيقة ا

ومن التصريحات التي أطلقها الساسة والموظفين الكبار في جهاز األمن في تلك السنوات يمكن أن نستنتج أنها  مقصود.

قاعدة قانونية تفيد أنه في أعقاب انفصال إسرائيل  ين:لقد قامت هذه السياسة على قاعدت هدفت لممارسة الضغط على حماس.

عن غزة وسيطرة حماس على القطاع فإن التزام إسرائيل تجاه سكان غزة أصبح محصورا في االحتياجات اإلنسانية 

 األمني الذي يؤمن أن الضغط على كافة شرائح السكان دون تمييز هو أداة فعالة -األساسية فقط، وبأن المنطق السياسي

 وشرعية في إطار النزاع العسكري مع حماس.

في بادئ ذي بدء، علينا ان نذكر بان منع إدخال منتجات أساسية للسكان المدنيين كأداة ضغط على جهات سياسية او 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/MatpashDoc.pdf
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عسكرية يناقض مبادئ القانون االنساني الدولي. كما وأن سيطرة إسرائيل على طريقة حصول سكان القطاع على الغذاء 

طرة على المعابر والمجالين الجوي والبحري( تفرض عليها واجبات أكبر من تلك التي تلزمها فقط بمنع حدوث )عبر السي

أزمة انسانية. أما حول عدم فتح مصر سبل دائمة وآمنة الدخال الغذاء الى غزة فهذا ال ينتقص من مسؤوليات اسرائيل نحو 

 (مؤشر السيطرةضية يمكن قراءة تقرير سكان القطاع. )لقراءة تحليل قانوني شامل في هذه الق

باالضافة الى ذلك، يصعب أن نجد اليوم رجل سياسة أو خبير في القضايا األمنية يمكن أن يدعي أن سياسة اإلغالق ما بين 

ومنذ أكثر من سنتين ال تفرض إسرائيل أي قيود على  اسيا أو أمنيا.عادت بالنفع على إسرائيل سي 7000-7002السنوات 

ظلت  -األمني -الموقف القانوني والمنطق السياسي -لكن القاعدة األساسية لنفس السياسة دخول المنتجات الغذائية إلى القطاع.

ها يتم فرض قيود شاملة على تنقل وفي إطار أيضا األساس للسياسة الحالية التي ُيطلق عليها جهاز األمن "سياسة الفصل".

مرة أخرى نجد أن بعض القيود ُتفرض دون أي داع أمني مباشر وفوري،  األشخاص والبضائع من غزة إلى الضفة الغربية.

"الضغط على سلطة حماس ومساعدة السلطة الفلسطينية ملحقة أضرارا جسيمة باالقتصاد، وتؤكد علنا أن هدف هذه السياسة 

 في الضفة الغربية."

الية تبقى تحت غطاء وفيما يضطر جهاز األمن إلى نشر وثائق ُتعّرض السياسة القديمة والفاشلة لسهام النقد، فإن السياسة الح

الضبابية. من غير الواضح أي جهة سياسية أو عسكرية بلورت "سياسة الفصل"، وما هي أهدافها وألي أجهزة رقابة 

السؤال المطروح هنا هو هل سيختار واضعو السياسات هذه  السياسة غير الشرعية مصيرها الفشل واالنكشاف. تخضع.

لذي يعملون باسمه، على أي أسس يتم تحديد قيود التنقل المفروضة اليوم على المرة الخروج لشرح سياستهم للجمهور ا

 سكان غزة، وكيف تستجيب هذه القيود لألعراف القانونية واألخالقية التي ترى إسرائيل نفسها ملتزمة بها.

ا في الحفاظ على مسلك" أن على إسرائيل االمتناع عن فرض القيود على التنقل والتي ال طائل منه-ترى جمعية "چيشاه

األمن والتي تلحق الضرر الجسيم بالسكان المدنيين، أو تمنع سكان القطاع من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وتحقيق التطوير 

 االقتصادي.

 

 

 خلفية

، بعد سيطرة حركة حماس على الحكم الداخلي في قطاع غزة، اتخذ المجلس الوزاري األمني 02.2.7002في تاريخ 

نقل  قييد. وجاء في القرار أنه "سيتم تبتقييد تنقل األشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه قراراإسرائيل  المصغر لدولة

ما البضائع إلى قطاع غزة، وسيقلص تزويد الوقود والكهرباء، وستفرض قيود على تنقل األشخاص من وإلى القطاع". ك

 تقرر أن هذه التقييدات ستنّفذ "مع تجّنب حدوث أزمة إنسانية".

 

مسلك" -وتم الكشف عن تفاصيل هذا القرار بعد مرور شهور وسنوات من صدوره، بفضل النشاط القانوني لجمعية "چيشاه

منظمات حقوق إنسان، ومنظمات حقوق إنسان أخرى كانت قد طالبت بتقديم تقرير عن هذه السياسة. في البداية، قام تحالف ل

بسيوني ضد رئيس  02/2067التماس رقم مسلك"، بمهاجمة سياسة التقليص أمام المحكمة العليا )-على رأسه "چيشاه

محاميا الدفاع چلعاد شيرمن ودانا بريسكمن، وهما يستندان إلى محضر تصريح  صّرح(. في إطار اإلجراءات، الحكومة

للعقيد شلومي مختار، أن دولة إسرائيل تدير سياسة "حرب اقتصادية" هدفها شّل االقتصاد في قطاع غزة من أجل إضعاف 

مسلك" في إطار قانون حرية -ت التي قدمتها جمعية "چيشاهحكم حماس. في مراحل الحقة، وفي إطار الرد على الطلبا

و سمح لهم بالتنقل من وإلى القطاع. وتبين من الذين منعوا أ األشخاصو للبضائعالمعلومات، كشفت الدولة عن قائمة مفصلة 

القوائم أن المواد القابلة لالستعمال في اإلنتاج والتصنيع، مثل األقمشة والعبوات والملح الصناعي وغيرها، قد منعت، وكذلك 

فت الدولة كش 7000األمر مع مواد غذائية اعتبرت "كماليات"؛ مثل الحمص المتبل بالطحينة أو الفقع. في تشرين األول 

ثالثة إجراءات وّجهت سياسة إدخال المنتجات إلى القطاع والتي اشتملت على معادالت رياضية لحساب كميات الغذاء 

 والمنتجات األساسية المسموح إدخالها إلى قطاع غزة.  

http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1443
http://www.haaretz.com/blogs/diplomania/israel-should-reduce-use-of-administrative-detentions-for-palestinians-top-official-says-1.428118
http://www.haaretz.com/blogs/diplomania/israel-should-reduce-use-of-administrative-detentions-for-palestinians-top-official-says-1.428118
http://www.haaretz.com/blogs/diplomania/israel-should-reduce-use-of-administrative-detentions-for-palestinians-top-official-says-1.428118
http://www.law.idf.il/593-he/Patzar.aspx
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=159
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=159
http://www.mag.idf.il/sip_storage/FILES/2/422.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/MatpashDoc.pdf
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1412
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 على فروضةالم القيود غالبية وألغيت السياسة تغيير تم األسطول التركي، أحداث أعقاب في ،2101 حزيران شهر في

فت التي والمواد البناء مواد باستثناء غزة، قطاع إلى البضائع إدخال  على المفروضة القيود أما". االستعماالت ثنائية" ُعرِّ

 ما على فبقيت الغربية، والضفة إسرائيل إلى القطاع من البضائع تسويق وعلى الغربية والضفة القطاع بين األشخاص تنقل

 .عليه هي

 

 ي إطار قانون حرية المعلوماتاإلجراءات ف

مسلك" على كشف اإلجراءات التي وجهت سياسة نقل البضائع إلى -عملت جمعية "چيشاه 7002ابتداء من شهر نيسان 

للصحفيين  تقريرُنشر في ملحق صحيفة "هآرتس"  7002القطاع وقوائم المنتجات الممنوعة من دخوله. في شهر حزيران 

يوتام فلدمان وأوري بالو بّين أن جهاز األمن عمل على حساب كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها سكان القطاع، وذلك 

كخط موجه في تحديد "الحد األدنى اإلنساني" الذي يتيح تخفيض كمية الغذاء المزّود للقطاع من دون التسبب في حدوث 

مسلك" بالحصول وثيقة الحساب التي عرفت باسم -حالة سوء تغذية. في أعقاب التقرير طالبت جمعية "چيشاهمجاعة أو 

 "الخطوط الحمراء". 

 أنكربعد أن تجاهلت وزارة األمن هذا الطلب لمدة أربعة شهور، التمست الجمعية المحكمة المركزية في تل أبيب. في البداية 

الجهاز األمني وجود إجراءات أو قوائم ترتب هذه السياسة من خالل رسالة موقعة من الناطق بلسان منسق أعمال الحكومة 

في المناطق، الضابط چاي عنبار. بعد أن طلبت المحكمة تدعيم هذا التصريح من خالل تصريح مكتوب اعترف منسق 

ة في المناطق في حينه، اللواء عاموس چلعاد، بوجود الوثائق واإلجراءات التي يطلبها الملتمسون، لكنه ادعى أعمال الحكوم

أن كشفها سيلحق الضرر بأمن الدولة وبسياستها الخارجية. أما بالنسبة لوثيقة "الخطوط الحمراء" فكان االدعاء أن الحديث 

 ب القانون.يدور عن مسودة، وليس هناك ما يلزم تسليمها بحس

 موقفها الدولة غيّرت اإلغالق، على تسهيالت فرض وقرار األسطول التركي احداث بعد ،2101 تشرين األول شهر في

 المعروفة" باوربوينت" الـ معروضة كشف رفض على أصرت ذلك ومع المطلوبة، والقوائم اإلجراءات كشف على ووافقت

 عن يدور الحديث كان لو حتى أنه جاء 22.2.2100 بتاريخ الصادر المركزية المحكمة قرار في". الحمراء الخطوط" بـ

 .الجمهور صحة على تأثيره منها عدة، ألسباب ،"مسلك-چيشاه" لجمعية تسليمها يجب مسودة

 

رفض االستئناف. تم  2.7000..الدولة قرار المحكمة أمام المحكمة العليا، وفي تاريخ  استأنفت 72.2.7000في تاريخ 

 .7007مسلك" في شهر تشرين األول -"الخطوط الحمراء" لجمعية "چيشاه  " باوربوينت" الـمعروضة تسليم 

 

 العام الوثيقة في السياق

وعرضت أمام المحكمة المركزية، والثانية  0.0.7002مسلك" بنسختين، األولى وتاريخها -ة لجمعية "چيشاهسلمت الوثيق

وعرضت أمام المحكمة العليا. وكررت الرسالة المرفقة من قبل الناطق بلسان مديرية منسق أعمال  72.0.7002وتاريخها 

ور عن "مسّودة" وأن نسختي الوثيقة "لم تستعمل في أية مرحلة الحكومة في المناطق ادعاء وزارة األمن القائل إن الحديث يد

 كأساس لتنفيذ السياسة المدنية في قطاع غزة". لم يتم اإلفصاح عن هوية معّدي الوثيقة.

، قيل إن الوثيقة تعكس عمل مركز القيادة التي بلورها منسق أعمال الحكومة في 72.0.7002في النسخة الثانية، وتاريخها 

مع عناصر من وزارة الصحة، من أجل التحقق من صحة "فرضية العمل" التي كانت سارية المفعول في حينه: المناطق 

منها  22شاحنات في اليوم،  .00ض أن تقوم إسرائيل بالموافقة على دخول بأمر من نائب وزير األمن متان فلنائي، يفتر

محملة بمواد غذائية أساسية. وجاء أيًضا أن الوثيقة تحلل "السلة الغذائية المطلوبة وبناء عليه كمية الغذاء الداخلة". العمل "لم 

 يأخذ بالحسبان توزيع/ تقسيم المواد الغذائية في الميدان".

 وأوزان الحرارية السعرات عدد تحدد لكي الصحة وزارة أجرتها حسابية عمليات على" بوينت باور"الـ ةمعروض وتحتوي

 الشاحنات عدد إلى المعطيات هذه وترجمت. والجنس للعمر وفقا القطاع، سكان يحتاجها التي األساسية الغذائية المنتجات

 .واللحوم والحليب للخضروات محليال اإلنتاج بالحسبان وأخذ. محتواها وتفصيل يوميا المطلوبة

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1559271
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=203
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1247
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1258
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 الواقع العالقة بين الوثيقة وبين السياسة على أرض

بدون عالقة بالسؤال حول إذا كان الحديث عن مسودة أو ال، يبدو أن الوثيقة تعكس حسابات وجهت السياسة المنفذة على 

أن يحافظوا على مستواهم الغذائي، على  أرض الواقع. بحسب الوثيقة، وجد واضعوها أنه من أجل تمكين سكان القطاع من

 شاحنة للقطاع في اليوم، لخمسة أيام في األسبوع. كما جاء في التمهيد لعمل وضع الوثيقة ، .00إسرائيل أن تسمح بدخول 

شاحنات محملة بمنتجات  .00في القطاع، وافق نائب وزير األمن على إدخال  مقومات حياتية أساسية من أجل توفير"

" .00إلى القطاع". هنا يجب التوقف للتفكير في سؤال إذا ما كان نائب وزير األمن، متان فلنائي، قد وضع "نموذج  إنسانية

)كما تمت تسميته في الوثيقة( على أساس ما جاء في العمل الملخص في الوثيقة، وإذا كان الجواب نعم، هل يمكن النظر إلى 

 الوثيقة على أنها "مسودة" فقط.

عجل في األسبوع(".  600إحدى التوصيات في الوثيقة هي "مطلوب حد أدنى لكمية اللحوم )التوصية هي إدخال مثال آخر. 

بينما جاء في الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في معرض دفاع الدولة عن تحديدها لنقل العجول إلى القطاع، ادعت المحاميتان 

لعقيد شلومي مختار والسيد أوري مدار، ادعتا أن مندوبي "منسق شبير وهيال غورني، مزودات بتصاريح ا-ميخال تسور

عجل في األسبوع من أجل توفير االحتياجات اإلنسانية ألهالي  600أعمال الحكومة في المناطق" قرروا أن هناك حاجة لـ

 القطاع، وبناء على ذلك لن يسمح بإدخال كمية أكبر من الكمية المذكورة:

 

الحكومة في المناطق سلة منتجات غذائية إنسانية أساسية، والتي سيستمر تزويدها  "ووضع مندوبو منسق اعمال

 بالكمية المطلوبة للحفاظ على االحتياجات اإلنسانية...للقطاع 

 

وفقا لسياسة الحكومة، يمنع تزويد القطاع بمنتجات غذائية ال تحمل طابعا إنسانيا، او منتجات بكميات تفوق الكمية 

 اجات اإلنسانية.المطلوبة لالحتي

 

 االحتياجات سد أجل من األسبوع في عجل 211 يكفي أنه األمني الجهاز في المختصة الجهات ووجدت... 

 02-02 بنود الزراعة، وزير ضد وآخرون ض.م عفانة إخوان شركة 1524281 التماس" )القطاع في اإلنسانية

 )إضافة العالم على النص في الوثيقة األصلية(. (.05.2.2115 بتاريخ الدولة رد من

 

وفي شرحها ألسباب رفضها لزيادة الكمية، وعلى خلفية الطلب المرتفع للعجول عشية عيد الفطر، وضحت وزارة األمن أن 

 سياسة ال تسمح بإدخال منتجات بكمية تفوق الحاجة اإلنسانية، كما حدد منسق أعمال الحكومة في المناطق:ال

عليها. لكن اليوم، وفقا لسياسة الحكومة، وألن القطاع  للطلب"في الماضي، تم تحديد كمية العجول المزّودة للقطاع وفقا 

على  مستوى الطلبت قيود على نقل البضائع للقطاع، بحيث لم يعد  محكوم بيد منظمة إرهابية معادية لدولة إسرائيل، فرض

من رد  02المنتوج هو الذي يحدد حجم التزويد بل الحاجة الحقيقية للمنتج ألجل االستهالك الفوري )وليس للتخزين( )بند 

 الدولة(

 

. األغذية إدخال على الواقع في ضةالمفرو التحديدات مع الوثيقة في المذكورة الحسابات فيه تتطابق فقط واحد مثال هذا

 المواد في نقص حدوث عدم من للتأكد غزة قطاع في األوضاع يتابعون إنهم القائل ادعاءهم األمن وزارة مندوبو وكرر

 الموافق الغذاء مخزون حساب بحسبها جرى التي الرياضية المعادالت أن السياق هذا في ذكره الجدير من. األساسية الغذائية

 التي األرقام على تحتوي وال ،"فارغة" معادالت هي ،2101 العام في" مسلك-يشاهچ" لجمعية سلمت والتي اله،إدخ على

 هو ما فحص هدفها حسابات الحمراء الخطوط وثيقة تعكس ما بقدر". كافية" أنها الدولة زعمت التي الكمية هي ما تبين

  .السياسة لفهم مؤثرا مركبا تشكل ما بقدر ،"كاف"

 

file://dc1/docs/מחלקה%20משפטית/מעברים%20וסחורות/מעבר%20סחורות%20-%20חומר%20משפטי/תגובת%20המדינה-meat%20for%20eid%20sept%2008.pdf
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 باإلنتاج الغذائي المحلي ق الضررحاال

تصف الوثيقة عدًدا من الحقائق التي كانت معروفة لواضعيها، بما في ذلك حقيقة أن القيود التي فرضت على إدخال مدخالت 

من عرض الـ"باور  .زراعية وبيض التفريخ تلحق الضرر باإلنتاج المحلي للخضروات والدجاج المعد للطعام. في صفحة 

في ظل عدم توافر المدخالت الزراعية وفي أعقاب  آخذة في االنخفاضاني، جاء أن "كمية الخضروات المنتجة بوينت" الث

 00.طن في اليوم إلى  0000انخفاض التطلعات لتطوير التسويق الزراعي إلى إسرائيل )توقعات بانخفاض المحصول من 

% فقط من احتياجات استهالك الفاكهة" )إضافة 60سد في غضون شهود معدودة(. هذا يعني أنه على بعد بضعة شهور، ستُ 

العالم على النص في الوثيقة األصلية(. التوقعات الخاصة بالدجاج مشابهة "بسبب وجود صعوبات في إدخال بيض 

 التفريخ". واحدة من توصيات الوثيقة هي تحديد "سقف أدنى" لكميات المدخالت الزراعية وبيض التفريخ.

 

 

 ضع االقتصادي وتوافر الغذاءالعالقة بين الو

 استوعبت التي إسرائيل في التسويق على الطريق سد أن" الحكومة في المناطق أعمال منسق" مندوبي إدراك الوثيقة تعكس

 لواضعي وفقا المحلية؛ الخضروات بزراعة سيمسّ  ،2110 حزيران حتى القطاع من خرجت التي البضائع من 01%

 المحلي اإلنتاج انخفاض في سيساهم اإلسرائيلي السوق إلى القطاع من البضائع تصدير منع أنّ  المفترض من كان الوثيقة،

 القطاع، إلى دخولها ُمنع خام مواد إلى جهة من احتاجت التي غزة، في األغذية لصناعة بالنسبة ذاته األمر. النصف إلى

وتشرين  2110حزيران بين. تربح لكي المحلي، للسوق الشرائية والقوة الخارجية باألسواق أخرى جهة من مرتبطة وكانت

 21%بـ األخرى المصانع عملت بينما القطاع، في الصناعيين التحاد التابعة الغذاء مصانع نصف إغالق تم 2110 األول

 .والصيد الزراعة في العاملين نسبة في 22.2% بقدر انخفاضا رصدت الفلسطينية اإلحصاء دائرة. اإلنتاجية قدرتها من

 الربع في. غزة قطاع في لالقتصاد قوية ضربة وشكلت أهدافها، حققت االقتصادية الحرب سياسة أن نستنتج أن كانباإلم

 اإلغالق، تشديد عشية 2110 عام ذاتها بالفترة مقارنة 02%بـ البطالة نسبة ارتفعت ،2115 عام من الثاني السنوي

 حتى 51% إلى 2112 عام في 22% من إنسانية عداتلمسا المحتاجين نسبة وارتفعت. 48.4% إلى حينه في ووصلت

 .2110 كانون األول

 

 كميات الغذاء التي دخلت فعال، مقارنة بحسابات الوثيقة

 توصيات من أقل القطاع دخلت التي الشاحنات عدد كان 2101 وحزيران 2110 تموز بين امتدت مختلفة فترات في

-بقدر ما هو معروف لجمعية "چيشاه ،"الحكومة في المناطق أعمال منسق" نشرها التي األرقام في ذلك ويظهر الوثيقة،

 فحص بحسب معينة، فترات في. بإدخالها إسرائيل سمحت التي األساسية الغذائية المواد في نقص وجوديكن هناك  لم مسلك"

 الذي األمر الحليب، ومنتجات والزيت واألرز الطحين من األساسية المواد مخزون نفد العالمي، األغذية برنامج مؤسسة

 الغذاء منتجات توافر في انخفاض عن لإلغالق األولى السنة في اإلبالغ وتم. االستيراد على التقييدات إلى التجار نسبه

 الحين بين المعابر إغالق عند أو الطوارئ حاالت في السوق طلبات تلبي لم هذه الغذاء كميات أن ذلك األساسية في السوق،

 اإلغالق من فترات مختلفة في ُسجل الالمث سبيل وعلى ناقصة، كانت إسرائيل تدخلها لم التي المنتجات من العديد. واالخر

 والمشروبات البهارات اللحوم الطازجة، الشوكوالتة، الجوز، الزيتون، زيت األطفال، غذاء مثل مختلفة منتجات في نقص

 .الغازية

 

 

 

 

 

 

http://www.turkel-committee.gov.il/files/wordocs/dangot.ppt
http://www.wfppal.org/Foodsec/Joint_Rapid_Food_Security_Assesment_WFP_UNRWA_FAO__Final_18_Jun_08.pdf
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 (UNSCO, OCHA. إدخال شاحنات من إسرائيل الى قطاع غزة. ) مصادر: 1رسم بياني 

 

 
 

 
 

 

 

"، .00الرسم البياني انه من ناحية لوجستية  ُسمح إدخال شاحنات في معدل يومي اعلى من خط الـ "يمكن ان نتعلم من 

 إلى يتطرقا لم هنا المعروض البياني والرسم الوثيقة أن ذكره، الجدير (. من7002في تموز  .70وحتى مضاعف ذلك )

 تلك في أدى اإلغالق تشديد إن. والقطاع مصر بين الحدود تحت الموجودة األنفاق خالل من دخلت التي األغذية كميات

 في. بناء ومواد وقود استهالكية، منتجات إدخال قناة إلى تدريجيا تحول التي األنفاق اقتصاد وتشعب ازدهار إلى السنوات

 .2101 العام من األول النصف وفي 2112 العام في وازدهرت المبكرة، مراحلها في السوق هذه كانت ،2115 عام

 

 سة اليومالسيا

 السياسة صلب في. المفعول سارية زالت ما السابقة المرحلة مالمح اإلغالق، سياسة في التسهيالت التي طرأت من بالرغم

 من يمكنها ما األدنى"، بالحد" واجبات هي القطاع سكان تجاه إسرائيل دولة واجبات بأن ذاته االعتقاد يكمن الراهنة

 لألسف،. أمنية فقط وليس سياسية، أهداف تحقيق سبيل في والبضائع األشخاص تنقل على القيود فرض في االستمرار

 تستمر السياسة، هذه إطار في.. غموضا الصورة تزيد ،"الفصل سياسة" األمني الجهاز يعرفها كما أو الحالية، السياسة

 الحاالت على التشديد مع االستثنائية، االنسانية للحاالت" الغربية والضفة القطاع بين األشخاص تنقل حديدت في إسرائيل

 من األسد حصة تكمن حيث الغربية والضفة إسرائيل أسواق في من غزة بضائع تسويق منع جانب إلى ،"المستعجلة الطبية

 تقييد، دون من القطاع إلى الغذائية المواد بدخول تسمح إسرائيل أن حين وفي الراهن، الوقت في. البضائع هذه على الطلبات

 من 01% نحو. القطاع في المنتجة القطاعات عمل يشل والمزارعين المصانع أصحاب أمام الخارجية األسواق سد زال ما

 إيتان اللواء قالو. القطاع إلى الداخل الغذاء من حصتهم على للحصول اإلنسانية المساعدات بمنظمات معلقون غزة سكان

 رقابية منظومات أية وتحت وضعها، من ذكرها، عن امتنع لكنه وسياسية، أمنية أهداف إلى ترتكز الفصل سياسة إن دانچوط

 .تعمل

http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1585


 

 

 

- 8 - 

 الواجبات القانونية

ت مسلك" يقول إن التقييدات المفروضة على نقل المنتجات المدنية إلى القطاع ومنه، مخالفة لواجبا-موقف جمعية "چيشاه

 دولة إسرائيل التي ينص عليها القانون اإلنساني الدولي.

 هذه تنته لم ،2118 عام" االرتباط فك" خطة أعقاب في القطاع على اإلسرائيلية السيطرة في الجدي التقليص من بالرغم

 إلى ندرك لكي الوثيقة معاينة تكفي. السكان تجاه الدولة واجبات بعد تنته لم – هنا ومن عديدة، حياتية مجاالت عن السيطرة

 وألن. كميته وتحديد السوق في المتوافر الغذاء تحديد ذلك في بما – القطاع في السكان حياة على إسرائيل تسيطر حد أي

 حاالت في فقط وتحديدها عبورها تمكين عاتقها على قعي فإنه وإليه، القطاع من البضائع بتنقل تتحكم زالت ما إسرائيل

 حياة بوجود تسمح أن هاچ قوانين من 42 لقانون وفقا ملزمة إسرائيل. المدنيين احتياجات رعاية  مع عينية، عسكرية

 كوسيلة غزة سكان استخدام يمنع الدولي القانون. والتجارة الصناعة في ذلك في بما اإلمكان، قدر غزة، قطاع في طبيعية

 .الجماعي العقاب منع جوهر هو هذا – عسكرية أو سياسية جهات نفذتها عمليات على كرد أو المسلحين على ضغط

 االحتالل لقوانين خاضعة خاصة، واجبات إسرائيل عاتق على تقع الغذائية، المواد على الحصول بتوفر يتعلق ما كل وفي

 او إزالة مهاجمة، على مطلق منع هناك. المواطنين لبقاء الضرورية ئعالبضا ضخ توفير وهي المسلحة، النزاعات وقوانين

 التفاقية األول للبروتوكول 84 بند) الزراعية والمناطق الغذاء مستودعات ذلك في بما المدنيين، لبقاء حيوية مرافق تعطيل

 هذه ضرب يتيح الذي الدولة موقف قبلوا( ألون ويوسف حيوت إستر بينيش، دوريت القضاة) العليا المحكمة(. الرابعة جنيف

 جمعية(. البسيوني قضية في الدولة رد من 45 بند راجع) المطلوب للبقاء األدنى بالحد بقائها على الحفاظ بشرط المرافق

 يجب إنه يقول الذي الدولي القانون في األساس المبدأ على وتشدد المختزل التحليل هذا على تعترض" مسلك-يشاهچ"

 .بالمدنيين المس عن اإلمكان قدر االمتناع

 

 

 تقييدات على نقل مواد غذائية الى قطاع غزة -لسلطة القضائيةاملحق: تصريحات ممثلي الدولة و

 

: 60.6.7002تاريخ  فيميطرائيل م.ض وأخرون ضد وزير الزراعة واخرون   0..02/7رد الدولة في التماس  .1

لحوم مجمدة ومنتجات غذائية اضافية  ادخالل الحكومة في المناطق، يكفي فحص اجراه منسق اعماعلى اعتماداً 

توجد إمكانية رفض لقرار إلغاء  أجل توفير االحتياجات االستهالكية لسكان قطاع غزة، لذا ال منالغذائية في السلة 

محامية  من قبل( ) قدم 77-76، .0، 2-2 ل في األسبوع  )بنودعج 600إدخال على موافقة الالقرار السابق ب

 .(د الكس روزنتسڤيچتصريحات من عوڤاد يحزقيل أمين مجلس الوزراء والعقي اضافةالدفاع هيال چورني، ب

 

موقف الدولة في بقبل الحكم )القضاة ايال پروقتشيا، عدنا أربل، ويورام دزينچر(  0..02/7الحكم في التماس  .2

ة فهي ال تلزم الدولة على الغاء التقييدات المفروض بشأن إلغاء التقييدات على نقل الغذاء لغزة، 7002شهر أذار 

في أي ، ولحكومةا المخولة منعلى يد الجهة المختصة  ضيًقا اتفسيرً " اعطيالقرار ن أل على إدخال الغذاء، وذلك

  "نوع خاص من الغذاء الى قطاع غزة.ادخال هي ال تعكس التزام الدولة ب حال،

 

وفيه ان بالرغم من قرار  02.6.7002تاريخ  فينقيب حسام دغش( ال) مكتوب من منسق االعمال في المناطق .3

 . سارًيا بقىدات على نقل غذاء لقطاع غزة سي، فرض التقيي7002الدولة الصادر في شهر اذار 

 

رغم انه  ؤكدوالذي ي 7002...02تاريخ  فيپرچو(  -المحامية شلوميت برنياع) مكتوب من مكتب رئيس الحكومة .4

  بقى سارية.على نقل غذاء لقطاع غزة ست التقييدات، فإن 7002الصادر في شهر اذار قرار الحكومة 
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