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 07 دام الذي القصير النار إطالق وقف أثناء غزة شرقي   الشجاعية حي إلى العائالت عادت عندما. القصف من بالفرار غزة في الناس من اآلالف مئات قام
 أوكسفام/البابا إياد(. 7102 تموز/يوليو) تماما   ُمدمرة بيوتهم الكثيرون وجد ساعة؛

 فخاق إللطقا   وقٌف إل
 غزة في الفاشلة السياسات من سنوات سبع في التفكير إعادة

 

 1500إذ قُتل أكثر من . للعنف في غزة وجنوب إسر ئيل على حسقب كلاة بشرية بقهظة   ألفخير لتصعيد لطرأ  لقد

لمشردين، وُدمرت بنية وأصبح أكثر من مئة ألف فلسلطيني في عد د  . مدنيين في إسر ئيل ستةمدني في غزة، و

مرحب به   إلعقان  ألفخير لوقف  لطقا   لنقر .عنهق للمدنيين بمليقر ت  لدوالر ت في  لقلطقع ة ال غنىتحتية مدني

 .د ئمفخلطوة  ألولى على لطري  لطويل نحو سقام ولكن ليست سوى  لبقلتأكيد 

إذ  لم يتم  لتوصل إلى حلول لطويلة  ألمد تضمن  لنمو  القتصقدي و لتنمية  لمستد مة في غزة، فقا أف  هنقلك 

 ستمر ر أعمقل  لتصعيد  لعسكري  لمتكررة، مع زيقدة  فتققد  إلسر ئيليين و لالسلطينيين على  لسو ء سوى 

مقدي لغزة عن  لضاة  لعزل  لسيقسي و لعزل  ل –ولقد أسار تنايذ  لحكومة  إلسر ئيلية لسيقسة  لعزل . لألمقن

ألمر  لذي يمثل عقئ  كبير يعترض لطري  ، وهو  و تشرذمهق   ألر ضي  لالسلطينية  لمحتلةتشظي  عن – لغربية 

 .فرص إققمة سقام د ئم

 لالسلطينيين و إلسر ئيليين يتلطلب حقاً سيقسيقً على  لمدى  لبعيد، وهو يبدأ بوقف د ئم إللطقا   إن  لنز ع بين

 .ماقوضقت سقام تنلطل  من مقتضيقت  لققنون  لدولي وأفخير  لنقر، ثم وقف حصقر غزة، 
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   لملفخص
حتى . للعنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل على حساب كلفة بشرية غير مقبولة خيرأليد احدث التصع

 -مدنيين من الذين تم التعرف عليهم المئة 58تقريبا  و -فلسطيني 7.011أكثر من أسفرعن وفاة اآلن 

فلسطيني، األغلبية العظمى منهم مدنيين،  01.111هناك أكثر من . منهم مدنيينستة إسرائيليا   65ووفاة 

وتعرضت البنية التحتية التي ال غنى عنها في غزة لدمار . إسرائيليا  لحقت بهم إصابات 811أكثر من  و

 011.111موسع، وكانت التقديرات المبدئية إلعادة إعمارها تتجاوز مليارات الدوالرات، وأصبح 

 . فلسطيني في عداد المشردين

هي فترة  -أغسطس / آب 76في  الموافقة عليهتم  الذي – بين إسرائيل وحماس األخير الناروقف اطالق 

لكن ما هي اال خطوة أولى نحو ، م من العنف الشديدوي 81بعد  راحة تشتد الحاجة إليها جميع المدنيين

والسماح لحرية يجب على إسرائيل رفع القيود بشكل دائم على التنمية الفلسطينية . السالم واألمن للجميع

 .الحركة

 –، أخفق القادة اإلسرائيليون والفلسطينيون 7107ومن بعد التصعيد األخير للعنف في غزة، أواخر عام 

فرصة وقف إطالق النار لصالح كسر دائرة العنف  انتهاز إخفاقا  تاما ، في –ومعهم المجتمع الدولي 

. نا تحمل كلفة ارتكاب الخطأ عينه مرة أخرىال يمكن. وتحسين حياة الناس بشكل جوهري على الجانبين

لتنفيذ حلول مستدامة قادرة على إدخال تحسينات ملموسة على حياة كل  سانحةفرصة  آخر لعل هذه هي

وإال فسوف يستمر تكرر التصعيد العسكري على فترات آخذة في . من الفلسطينيين واإلسرائيليين

 .يليين والفلسطينيين على السواء لألمانالتقارب؛ ما يعظم كثيرا  من افتقاد اإلسرائ

إن التشكيل األخير لحكومة وحدة وطنية فلسطينية من التكنوقراط يعد من التطورات األكثر إيجابية على 

نقسامات المادية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التغلب لال مدار السنوات األخيرة، وعلى مسار

 .يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق هدف حل الدولتين بالشكل المالئم باألراضي الفلسطينية المحتلة، كما

من خالل العزل السياسي والمادي لغزة عن  –غير أن سياسة الفصل التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية 

إن التدابير العقابية التي تضر . تؤدي إلى استمرار تشرذم األراضي الفلسطينية المحتلة –الضفة الغربية 

 0122نيين في غزة على نحو غير متناسب قد أسفرت عن إجمالي ناتج قومي نصيب الفرد منه الفلسطي

إن  1.دوالرا ، وهو نصف مثيله في الضفة الغربية، ويتجاوز بالكاد ثالثة بالمئة من مثيله في إسرائيل

تحسين الحياة في غزة وإعادة ربط القطاع بالضفة، وتشمل القدس الشرقية، سوف يتطلب إعادة تقييم 

 .لإلطار الذي يتعاطى المجتمع الدولي من خالله مع األراضي الفلسطينية المحتلة

 لكن ال يمكن االستمرار في معالجة تلك الشواغل على حساب السكان و أمنية مشروعة شواغل إلسرائيل

اتفاق شامل لوقف بيتطلب الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين حال  سياسيا  يبدأ . المدنيين الفلسطينيين

 .، ثم إنهاء حصار غزة، وأخيرا  التفاوض على السالم بناء على مقتضيات القانون الدوليإطالق النار 

 خطوة فورية 02 :التوصيات

 حمقية  لمدنيين

، ورفع  كإجراء مؤقت لبناء الثقة؛ من أجل مراقبة وقف األعمال العدائيةيجب نشر عنقصر دولية،  •

التقارير العلنية حول أية انتهاكات التفاق وقف إطالق النار، بما في ذلك أحكام التنقل والوصول، 

 .نسانية إلى السكان المدنيينوضمان وصول المساعدات والتدابير اإل

ود بين مصر وغزة من أجل القضاء على نشاط تهريب ضمان التفتيش الناجع على الحديجب  •

و لضغلط على جميع  أللطر ف من أجل  المتنقع عن  لعنف وتحسين حمقية األسلحة غير المشروع، 

من العمليات العسكرية والهجمات الصاروخية، بحسب  لمدنيين  لالسلطينيين و إلسر ئيليين 

 .مقتضيات القانون الدولي

قً بقالشتبقك في  لمنقلط   لمحظور نهج  لسمقح لقو ت  ألمن  إلسر ئيلية ققنون يجب  لعدول عن •

بر ً وبحر ً، من أجل تحسين حمقية  لمدنيين، وبمقتضى جميع  لتز مقت   لوصول إليهق بقلقلطقع
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التي تسمح قوانين النزاعات المسلحة بمقتضى ُينفذ النشاط اإلسرائيلي حاليا  .  لققنون  لدولي  لمترتبة

إنفاذ هو نموذج األكثر مالئمة النهج . االستخدام القانوني للقوة المميتة في عدد كبير من الحاالتب

على الحاالت المتطرفة، بحيث يقتصر استخدامها الذي يحد من االستخدام القانوني للقوة المميتة القوة 

 .وذلك بعد ثبوت عدم كفاية جميع التدابير األخرى غير المميتة

حقالت  لقتل أو  إلصقبة  لجسيمة ضمقن تنايذ  لحكومة  إلسر ئيلية لنتقئج لجنة يجب في جميع  •

رأت اللجنة أن في . من فخقال  لقيقم تلققئيقً باتح تحقي  في  لمقابسقت  لفخقصة بكل حقلة 2توركيل

يؤدي في حد ذاته إلى التزام ]...[ من قبل قوات أمن ]...[ قتل األفراد "سياق إنفاذ القانون فإن 

التي توجد حاجة ماسة إليها  –هذه خطوة أولى ال غنى عنها على مسار زيادة المساءلة  3".التحقيقب

 .من سبل منع وقوع المزيد من العنف والدمار في المستقبلهو وإتاحة اإلنصاف القانوني الفعال، و –

 تنققات  لنقس

ن بين غزة و لضاة  لغربية، يجب إعقدة فتح وصلة د ئمة وماتوحة عبر معبر إيريز لتنققات  لمدنيي •

فالقيود المطبقة حاليا  تفرض قيودا  تعسفية وغير متناسبة على كل سكان . وتشمل  لقدس  لشرقية

، وبموجب هذا النظام ال يمكن رفض طلبات "منع السفر"قائمة بدأ التقدم ها هنا ببدء العمل بي. غزة

 .لإلثبات يمثلها الشخص مقدم الطلب تصريح السفر إال بناء على تهديدات أمنية محددة وقابلة

 تحل ال رفح عبر األفراد تنقالت زيادة إن .يجب فتح معبر رفح مع مصر أمقم تنققات  لمدنيين •

 والسلع الناس مرور وتطبيع األخرى المعابر جميع بفتح التزاماتها من إطالقا   اإلسرائيلية الحكومة

 .منها

 لحرس  لرئقسي  لتقبع للسللطة  لالسلطينية على  متد د  لحدود بين غزة ومصر إعادة نشر البد من  •

إن األمن الذي تكفله . من أجل تيسير تخفيف القيود على تنقالت الناس إلى غزة ومنها بشكل مستدام

هذه التدابير خطوة ال غنى عنها على مسار كفالة التنقالت للناس والسلع عبر إسرائيل بشكل حر 

 .تودون عقبا

 حركة  لسلع

خرسانة وإمدادات البناء والحديد الصلب، وهي ال وتشمل البناء، لمواد الفوري الدخول ضمان يجب •

المواد الالزمة إلعادة إعمار البنية التحتية العمومية في غزة، والمصانع، واألعمال التجارية 

و إلصقاح بنقء على البد من توفير  لمسقعد ت  إلنسقنية ومسقعد ت إعقدة  إلعمقر . والمساكن

بما في ذلك  لحقجة، ويجب أال تكون معدالتهق مربولطة بقلتلطور ت  لسيقسية أو بقللطلبقت  لسيقسية، 

 .نزع سالح الجماعات الفلسطينية المسلحة

يجب تحديث معبر كرم أبو وكخطوة أولى نحو نمو اقتصادي وتقليص معدالت الفقر بشكل مستدام،  •

إن زيادة ساعات العمل . بحيث يستوعب بشكل كقمل مرور  لسلع  لتجقرية( كريم شقلوم)سقلم 

من ( كريم شالوم)عند معبر كرم أبو سالم  4وإدخال تحسينات تسمح باستيعاب نقل السلع في الحاويات

في حين أن فتح و. ة وهامش الربحشأنها تقليص تكاليف التعامل لدى المعبر وزيادة حجم السلع العابر

فإن تحسين قدرات  دي بعيد األمد؛جميع المعابر إلى غزة ومنها خطوة ضرورية من أجل نمو اقتصا

 .كرم أبو سالم سيكون له مردود مهم وفوري على االقتصاد الفلسطيني

ل، و لعمل توضيح  ألسبقب  ألمنية  لمزعومة لحظر  لتجقرة بين غزة و لضاة  لغربية وإسر ئييجب  •

البد من تنفيذ تدابير تقنية بناء على تفاهم واضح بأنه ال يمكن تعديلها أو تبديلها إال . على معقلجتهق

 .إجراء تمييزي يعاقب السكان جميعا  في ظروف استثنائية على صلة بتهديدات أمنية مباشرة، وليس ك

مع ققئمة بقلسلع  لممنوع  يجب تنسي  ققئمة بقلمو د مزدوجة  الستفخد م  لممنوع دفخولهق غزة، •

 تؤدي الغربية بالضفة الخاصة االستخدام مزدوجة المواد قائمة أن حين في .دفخولهق  لضاة  لغربية

 أقل ذلك على فهي مراجعتها، من البد وأنه بالضفة، الفلسطينيين معاش تعترض جمة معوقات إلى

هي بمثابة حد  –من ثم يمكن أن توفر قائمة الضفة الغربية نقطة بدء . من القائمة الخاصة بغزة تقييدا  

 .للمناقشات التقنية المقبلة –أدنى 

  لدبلومقسية  لجهود

 القدس ومنها الغربية، بالضفة غزة ربط وإعادة غزة في الحياة تحسين مسار على التقدم إحراز إن •

  لوحدة حكومة مع بمقتضقه  لدولي  لمجتمع يتو صل  لذي لطقرلإل تقييم إعقدة يتطلب الشرقية،

 .حماس وتشمل  لولطنية،
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 الوطنية الوحدة حكومة إن.  النتفخقبقت نحو سريعقً   لتحرك أجل من عبقس  لرئيس دعم يجب •

 كحل المتحدة الواليات بها وقبلت األوروبي االتحاد بها رحب وقد تكنوقراط، حكومة هي الفلسطينية

 – الفلسطينية السياسية القيادة منح وهي أال المعلنة، بمهمتها الوفاء على تشجيعها يجب وعليه مؤقت،

 .ديمقراطية مشروعية – السالم مفاوضات مسار على المستقبل في جهود وأية

 مسؤولة – بعينهم ألطر فقً  وليس –يجب أن تكون  لحكومة  لالسلطينية  لتي ستأتي بعد  النتفخقبقت  •

 التحرير منظمة قبل من الموقعة السابقة االتفاقات قبول العنف، نبذ)  لحقلية  ألربع  لمبقدئ عن

من المرجح إثر االنتخابات أن تضم الحكومة الفلسطينية (. إسرائيل بدولة واالعتراف الفلسطينية،

أن البد . أعضاء  من حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ال إجماع بينهم حاليا  على الجهود الدبلوماسية

 .يكون االتفاق الدولي على المعايير الدنيا شفافا  وأن يبدأ نفاذه قبل االنتخابات

وهذا لصالح تقليص النفقات جميع  لوز ر ت  لالسلطينية في ترشيد  ليجب بذل جهود حثيثة من أجل  •

وضمان توفير الخدمات الجيدة للسكان الفلسطينيين على أساس االحتياج، وأن يكون هذا أساسا  

طلقا  للخطط االستراتيجية الوطنية، ومن أجل زيادة فعالية وكفاءة المشروعات الممولة من جهات ومن

 .مانحة
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داهما عند تنقل السلع بين منشآتين إح" شاحنة معقمة"فالسلع التي تصل من أحد الجانبين ُتنقل إلى . حاليا  بموجب نظام مزدوج( كريم شالوم)يعمل معبر كرم أبو سالم   

هذا النظام باهظ التكلفة، ويستغرق مدة . الطرف اإلسرائيلي واألخرى عند الطرف الفلسطيني، ومن الطرف التي تصل إليه يتم نقل الشحنة مجددا  إلى شاحنة جديدة

من شأنه تقليص كلفة " من الباب للباب"للتحول إلى نظام  باستخدام الماسح األمني الذي تبرعت به الحكومة الهولندية. طويلة، وال يالئم نقل المنتجات الزراعية الهشة

 . النقل عبر المعبر كثيرا ، إذ يمكن نقل الحاويات من المصدر إلى المستقر دون حاجة إلى تحميل وتعبئة الشحنات مرتين
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 بالشكر أوكسفام منظمة تتقدم. باي ونيكوال فينياس أندريس ديفيد مع ،يكسيرافر الني من كل الورقة هذه كتب

هذه . المذكرة إنتاج في عون من قدموه ما على ويغنز وكيت مكدونالد وآلون مازليا وجون كايرنز إد إلى

التي تم إعدادها كإضافة إلى النقاش العام حول قضايا التنمية  الورقة تأتي ضمن سلسلة من األوراق

 .والسياسات اإلنسانية

: يمكنكم مراسلة الورقة هذه في المثارة القضايا عن المعلومات من لمزيد

advocacy@oxfaminternational.org  

لمناصرة، وتنظيم هذا المطبوع محمي بحقوق الملكية الفكرية لكن يمكن استخدام النص مجانا  ألغراض ا

يطلب صاحب حقوق الملكية الفكرية أن يتم تسجيل . الحمالت، والتعليم، والبحث، بشرط ذكر المصدر كامال  

أي نسخ لغرض آخر، أو إعادة استخدام لهذا المطبوع، أو . كل استخدام معه، وذلك ألغراض تقييم التأثير

: البريد اإللكتروني. قد تفرض عليها رسومترجمته أو االقتباس منه، ينبغي الحصول على إذن بها، و

policyandpractice@oxfam.org.uk  

 .ا المطبوع صحيحة وقت الدفع به إلى المطبعةهذ في الواردة المعلومات

 في صدر ISBN 978-1-78077-692-7: برقم مسجال   الدولية وأوكسفام بريطانيا أوكسفام منظمة نشرته

 .7102 آب/أغسطس

 : العنوان

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 أوكسفام
 عالمية حركة ضمن دولة، 01 من أكثر في معا   تعمل منظمة 02 يضم دولي كونفدرالي اتحاد أوكسفام

 : متحرر من ظلم الفقر مستقبل ولبناء التغيير، إلحداث

  (www.oxfamamerica.org) أمريكا أوكسفام

  (www.oxfam.org.au) أستراليا أوكسفام

  (www.oxfamsol.be) بلجيكا في أوكسفام

  (www.oxfam.ca) كندا أوكسفام

  (www.oxfamfrance.org)  فرنسا أوكسفام

  (www.oxfam.de) ألمانيا أوكسفام

  (www.oxfam.org.uk)  بريطانيا أوكسفام

  (www.oxfam.org.hk)  كونج هونج أوكسفام

 (www.oxfamindia.org)الهند أوكسفام

   (www.oxfamintermon.org) (إسبانيا)إنترمون  أوكسفام

  (www.oxfamireland.org)  أيرلندا أوكسفام

 (www.oxfamitalia.org)  إيطاليا أوكسفام

 (www.oxfam.jp) اليابان أوكسفام

  (www.oxfammexico.org) المكسيك أوكسفام

  (www.oxfam.org.nz)  نيوزيالندا أوكسفام

  (www.oxfamnovib.nl) ( هولندا) نوفيب أوكسفام

  (www.oxfam.qc.ca)  كيبيك أوكسفام

   www.oxfam.org موقعنا زيارة أو المنظمات تلك من أي مراسلة يمكنكم المعلومات من لمزيد

www.oxfam.org  

http://www.oxfamindia.org/
http://www.oxfamintermon.org/
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