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الفوالذية  والقطع  والخرسانة  والجري  باإلسمنت  بدءاً  يشء  كل  تتضمن  مفصلة  قامئة  إنها  الدويل. 
املْركبات  كذلك  تتضمن  كاملة  قامئة  حول  يدور  والحديث  إليها.  وما  الفوالذية  والكابالت  والحديد 
ملشاريع  تعود  استثناءات  مثة  ولكن  غزة.  إىل  بدخولها  يسمح  التي  الخصوصية  السيارات  باستثناء 
بعينها يتوىل تنفيذها املجتمع الدويل. وكام تالحظون، فقد قمنا مبجهود جدي للغاية لاللتزام بقرار 
املجلس الوزاري املصغر املتخذ يف العرشين من الشهر املايض نصاً وروحاً، وهو قرار نص عىل الفصل 

املطلق بني االحتياجات األمنية إلرسائيل والتي نحن جميعاً ملتزمون بتلبيتها، وبني كل ما عداها.

لصديقي  لحظات  خالل  الكالم  سأعطي  بأنني  علاًم   – لإلعالن  األخرى  املكونات  وبخصوص 
وزمييل – هناك ثالثة مكونات، يتعلق أولها باملشاريع، حيث مثة عدد من املشاريع التي يتم تنفيذها 
بتنفيذها، واألمر  التي سنسمح  الكثرية  للمشاريع  إيجازاً  لسياستنا، وسوف يقدم زمييل  اآلن تطبيقاً 
ينطبق كذلك عىل املعابر. سيدي الجرنال، لو سمحت بعرض اتصاالتك مع السلطة الفلسطينية خالل 

األيام القليلة املاضية ببعض التفصيل. وأظنني سأتوقف هنا وأعطي الكالم للجرنال.

وثيقة رقم 161:

قوائم السلع التي تحتاج إىل ترصيح إرسائييل خاص، وتخضع للمراقبة قبل 
إدخالها إىل قطاع غزة161

5 متوز/ يوليو 2010

يونيو  حزيران/   20 يوم  من  والسياسية  األمنية  للشؤون  املصغر  الوزاري  املجلس  قرار  مبوجب 
الدولية وآخرون يف هذا املوضوع،  الرباعية  التي قدمها األمريكيون،  2010، وبعد دراسة املقرتحات 
قامت الحكومة اإلرسائيلية ببلورة فئتني من قوائم السلع التي يتطلب إدخالها إىل قطاع غزة مراقبة 

إرسائيلية. السلع غري الواردة يف هذه القوائم – يكنها الدخول إىل قطاع غزة بدون ترصيح خاص. 

القوائم هي:

القامئة رقم 1: قامئة سلع دخولها ممنوع بدون ترصيح خاص

وخارج  داخل  إىل  ظروف،  أية  يف  كهذه  ومواد  وسائل  أية  نقل  يجوز  ال  قتالية:  ووسائل  أسلحة   .1
إرسائيل بدون ترصيح خاص.

ُحددت يف أمر مراقبة الصادرات األمنية )معدات قتالية( من عام 2008 ويف أمر مراقبة الصادرات   •
األمنية )معدات صواريخ( من عام 2008.

مواد ووسائل ثنائية االستعامل: مواد ووسائل يكن أن ُتستخدم – إىل جانب استعاملها ألهداف   .2
تعزيز وتقوية قدرات عسكرية وإرهابية. هذه  أو  استعامل  انتاج،  مدنية – كعنارص يف تطوير، 

القامئة تتكون من السلع التالية:

أ . سلع تظهر يف قامئة واسنار: مبوجب املفصل يف القامئة امُلحدثة من عام 2008. 

).....(
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مراقبة مبوجب  إىل  والسامرة  يهودا  الفلسطينية يف  السلطة  مناطق  إىل  دخولها  يحتاج  سلع  ب . 
القوانني اإلرسائيلية: تشمل هذه القامئة مواد ومعدات يكنها أن ُتستخدم الرتكاب باعتداءات 
القوائم،  إرهابية، وكذلك تقنيات يكن لإلرهابيني استغاللها ملامرسة اإلرهاب. وتشمل هذه 
بشكل خصويص، عدة أنواع من الكيامويات التي ُتستخدم إلنتاج املواد املتفجرة )مبا يف ذلك 
املعدنية؛ كرايس تحميل كروية؛ مخارط وأجزاء  البوفيالت  أنواع معينة من  أسمدة معينة(؛ 
ووسائل  ليزرات  ذلك  وضمن  برصية،  معدات  وسيوف؛  صيد  سكاكني  مركبة؛  مواد  مخارط؛ 
رؤية ليلية؛ وسائل مالحة معينة؛ معدات غوص؛ مظالت؛ متزلجات هوائية وقطع بحرية بدون 
محركات؛ مفرقعات نارية؛ أجهزة إلكرتونية ومعدات ملراقبة الطريان؛ تقنيات حواسيب متعلقة 

بعلم الصواريخ ومعدات حفر وضخ املياه من مواقع التنقيب عن املياه. 

ُحددت يف أمر املراقبة عىل الصادرات األمنية )معدات ثنائية االستعامل( املراقبة واملنقولة إىل 
مناطق املسؤولية الفلسطينية من عام 2008 وتتمىش مع أوامر قائد املنطقة الوسطى إىل غزة.

ج . سلع ليست مشمولة بالرضورة يف القوائم املذكورة أعاله لكن دخولها إىل غزة يحتاج إىل مراقبة:

سلع ومواد كياموية من شأنها أن ُتستخدم ألغراض صناعة أسلحة منحدرة املسار )صواريخ  أ . 
من  القامئة  )تشمل  غزة.  األخرى يف  اإلرهاب  قبل حامس ومنظامت  وقنابل هاون( من 
بني ما تشمل، أسمدة )بشكل محدد – تلك التي تحوي كلوريد البوتاسيوم برتكيز يزيد 
عن 5%(: أنواع مختلفة من األصامغ التي تحوي فينيل اسرت أو إبوكيس: مفاتيح ألصامغ 
إبوكيس تحوي مجموعات كياموية من نوع أميدي أو أميني: معجالت لفينيل اسرت: محلول 

HTPB ومحاليل لتعقيم املياه برتكيز أعىل من %11. 

سلع ُتستخدم كمواد أساسية لتحسني وسائل دفاع الناشطني اإلرهابيني – ألياف أو أقمشة  ب . 
منسوجة تحوي الكربون من أنواع مختلفة، مواد خام عىل أساس ألياف زجاجية من أنواع 

مختلفة.

قطع بحرية. ج . 

القامئة رقم 2: سلع ألغراض البناء يف غزة ُيسمح بدخولها فقط لغرض مشاريع مصادق عليها 
من قبل السلطة الفلسطينية وبتنفيذ املجتمع الدويل

)بناء  قبل حامس  من  عسكرية  ألغراض  تُستخدم  أن  السلع  هذه  شأن  من  أنه  من  الرغم  عىل 
تحصينات، حامية مواقع وحفر أنفاق(، فإن إرسائيل ستصادق عىل دخولها إىل غزة بهدف دفع عجلة 
مشاريع البناء يف قطاع غزة املصادق عليها من قبل السلطة الفلسطينية، وامُلنفذة واملراقبة من قبل 

املجتمع الدويل. 

وتشمل هذه القامئة:

إسمنت، كلس )حل، بأكياس أو بباميل(.  •

ركام طبيعي، ركام كسارات، وجميع أنواع مواد املخلوطة.  •

خرسانة )باطون( جاهزة.  •
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عنارص و/أو منتجات باطون جاهز و/أو مسلح.  •

عنارص و/أو منتجات لإلنشاءات من فوالذ.  •

حديد لألسس واألعمدة بكل قطر )مبا يف ذلك شبكات فوالذ ملحومة(.  •

كبالت فوالذ بكل سمك.  •

قوالب لغرض البناء )من البالستيك أو الصفيح املكلفن(.  •

قوالب صناعية لصب الخرسانة.  •

دعامات من مواد مركبة أو من بالستيك ذات سمك 4 ملم وأكرث.  •

مواد و/أو منتجات عزل حراري.  •

بلوكات خرسانة، سيليكيت، إيتونغ أو ما يشابه ذلك، جبص )بكل سمك كان(.  •

حجارة و/أو لبنات تلبيس من حجر طبيعي أو اصطناعي.  •

مواد و/أو منتجات لعزل املباين.  •

أسفلت ومركباته )بيتومن، ايولوسيا( حل أو برزم من أي نوع كان.  •

عنارص و/أو منتجات أطر فوالذية للمباين.  •

عنارص و/أو منتجات للقنوات والرصف من خرسانة جاهزة بقطر 1 مرت.  •

مباين قابلة للنقل وحاويات.  •

مركبات، ما عدا سيارات خصوصية )مبا يف ذلك مركبات 4×4( وفئات أخرى من املركبات التي يكن   •
استغاللها للقيام بعمليات إرهابية.

دعامات أو ألواح خشبية بسمك يزيد عن 2 سم )يكن استخدامها لدعم “أنفاق االعتداءات” التي   •
ُتحفر من غزة بهدف التسلل إىل داخل حدود إرسائيل(، ما عدا تلك التي ُتدمج يف منتجات جاهزة. 
سيتم تحديد إجراءات محددة، عىل أساس خصويص، بهدف متكني نقل دعامات أو ألواح خشبية من 

هذا النوع ألهداف أخرى يف قطاع غزة.

وثيقة رقم 162:

الخاضعة  السلع  قامئة  بنرش  يرحب  بلري  توين  الدولية  الرباعية  مبعوث 
للمراقبة من قبل “إرسائيل”162

5 متوز/ يوليو 2010

الخاضعة للمراقبة املسموح بإدخالها إىل قطاع غزة والتي نرشتها  السلع  خالل تطرقه إىل قامئة 
قبل  من  القامئة  بنرش  أرحب  “إنني  بلري:  توين  الدولية،  الرباعية  مبعوث  قال  اإلرسائيلية  الحكومة 
حكومة إرسائيل، وذلك بعد أسبوعني فقط من اتخاذها لقرار تسهيل نقل السلع والبضائع املدنية إىل 


