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 הקש שישבור את גב הגמל:
וע ההומניטארי  הפסקת הסי

האמריקאי לרצועת עזה

כום סי

סיכום
באוגוסט 2018, ממשל טראמפ חתך מעל חצי מילארד דולר מתקציב הסיוע לפלסטינים. היעד הראשון 

לקיצוץ היה סוכנות הסיוע לפליטים הפלסטיניים אונר«א )UNRWA( - הגוף העיקרי אשר מספק 
סיוע חירום, פיתוח כלכלי, חינוך, בריאות ושירותי הגנה לפלסטינים ברחבי האזור.  נוסף על כך, הממשל 

ביטל תכנית סיוע בילטראלית בתחום ההומניטארי ובתחום סיוע הפיתוח הכלכלי לפלסטינים בגדה 
המערבית וברצועת עזה. ההשפעה של הקיצוצים הללו צפויה להיות משמעותית, במיוחד ברצועת עזה, 
שם האוכלוסייה המקומית נשענת במידה רבה על סוכנויות האו«ם עבור שירותיהם הבסיסיים, ומדדים 

הומניטאריים מצביעים על ירידה דרמטית ברמת החיים בחודשים האחרונים. 

ממשל טראמפ קיצץ בסיוע לפלסטינים מתוך כוונה להפעיל לחץ על ההנהגה הפלסטינית לחדש 
את המגעים במסגרת תהליך השלום הרעוע עם ישראל. בצעד זה, הממשל הפר במכוון עשורים של 
הסכמה בין-מפלגתית על עקרון חשוב במדיניות החוץ האמריקאית, לפיו סיוע הומניטארי מוגש על 
בסיס צורך, ולא מסיבות פוליטיות. על עקרון זה עמדה ארצות הברית במקרים רבים, כולל במסמך 

»עקרונות התרומה ההומניטארית הטובה« שנתמך על ידי ממשל ג‹ורג‹ בוש.  כמובן, היישום בפועל 
של העקרונות הללו היה חלקי לאורך זמן. אולם, בהפיכת הסיוע ההומניטארי לפוליטי באופן כה בוטה 
ומוחצן במקרה הנוכחי, הנשיא טראמפ מייצר חשש כי כלל הפרויקטים לסיוע הומניטארי של ארה«ב 

הינם כעת עם פוטנציאל להתנייה פוליטית. 

סיוע הומניטארי הינו כמובן עניין אשר נתון לשיקול דעתו של הממשל, אולם כאשר הוא ניתן, על 
הסיוע להינתן על פי עקרונות וקריטריונים ברורים ושקופים, ביניהם )בין השאר( העדר משוא פנים 

ועצמאות. דהיינו, על הסיוע להתבסס על צורך הומניטארי ולהיות עצמאי מיעדים פוליטיים של הממשל 



כלפי המנהיגים הפלסטיניים. ביטול סיוע באופן זה, על בסיס משתנים פוליטיים, מפר בצורה בוטה 
את העקרונות הללו. מעבר לכך, לביטול תהיינה השלכות דרמטיות ושליליות על חייהם של האזרחים 

הפלסטיניים. 

ישנם אלו בקרב מקבלי ההחלטות האמריקאים אשר טוענים כי המצב ברצועת עזה הינו בשפל כה קשה 
ובמשך זמן כה רב, עד כדי כך שאיננו יכול עוד להידרדר. באופן טראגי, זהו איננו המצב. הטיעון הבעייתי 

הזה לרוב מלווה בהנחה כי תושבי הרצועה הינם בעלי אורך-רוח ועוצמות נפשיות, ויוכלו לעבור כל 
תקופה קשה. אולם, הגיע הזמן להתמודד עם העובדות. ברצועת עזה, התנאים אכן מדרדרים. החלק 

הראשון של מסמך זה יעריך את מגמה זו, ואת ההשלכות האפשריות של הקיצוצים האמריקאים במגזרי 
מפתח שונים, לרבות מזון, בריאות, חינוך, ופרנסה. 

החלק השני של המסמך יבחן את המשתנים ההיסטוריים אשר צפויים להעצים את הסבל הנגרם 
מהקיצוץ בכספי הסיוע. עשורים של כיבוש ישראלי הותירו את השטחים הפלסטיניים הכבושים – 

רצועת עזה והגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים – עם צורך בסיוע בינלאומי לשימור רמת השירותים 
הציבוריים. נוסף על כך, במשך יותר מעשור, רצועת עזה נמצאת תחת מצור חברתי-כלכלי אשר החמיר 

את המצב ההומניטארי ובלם פיתוח כלכלי. למרות שמזון ותרופות לרוב יכולים להיכנס לרצועה, 
סחורות כגון חומרי בנייה אשר מהווים מצרך דו-שימושי לרוב אסורים. כיום, כ-2 מיליון פלסטיניים 

הינם למעשה כלואים במרחב של 140 מייל מרובע, ללא גישה אמינה למים נקיים, מזון מספק, ושירותי 
בריאות הולמים – לרבות חוסר יכולת לעזוב את הרצועה לקבלת טיפול רפואי מציל חיים אשר איננו 

זמין בעזה – וכן ללא היכולת להתפרנס. הסיוע ההומניטארי הבינלאומי, על כן, מהווה חבל הצלה עבור 
העזתיים. 

בסיור שטח מהזמן האחרון לאזור, לצוות של Refugee International נשללה האפשרות להיכנס 
לרצועת עזה, אולם יכל לקיים ראיונות בירושלים עם תושבים ועובדים בארגוני סיוע ברצועה. הצוות 

שמע שוב ושוב מאלו אשר עובדים בתוך רצועת עזה כי התנאים אשר משפיעים על המצב החברי 
והכלכלי – בריאות, חינוך, פרנסה – הינם במצב הגרוע ביותר שהיו אי פעם. במקרים רבים, התנאים 

הללו הינם מסכני חיים. מומחים ואחרים שרואיינו ע«י Refugees International מצפים כי המצב 
ימשיך להדרדר. התובנה המדאיגה ביותר שעלתה היא ההסכמה הכללית בין המרואיינים כי לאחר כל 

זעזוע שרצועת עזה חוותה בשנים האחרונות – בין אם כלכלי, הומניטארי או פוליטי – היכולת של 
הרצועה להשתקם האטה, והשיקום היה חלקי יותר. במלים פשוטות, רצועת עזה מאבדת את כושר 

העמידה שלה עם כל משבר. תהליך זה מייצר שפלים חדשים בתנאי המחייה, ובתקוות העזתיים עבור 
העתיד.

המלצות
 על ממשל טראמפ לחדול משימוש בכספי סיוע הומניטארי ככלי לחץ פוליטי. 	 

על הממשל האמריקאי להשיב את התקציב של אונר«א, לרבות הכספים שהוקפאו ב-2018, 	 
 מכיוון שהצורך ההומניטארי החריג הולך ומחריף. על הסיוע להיוותר לכל הפחות ברמתו המקורית. 



על הממשל האמריקאי להשיב את הסיוע הבילטראלי לפרויקטים בשטחים הכבושים, חלקם אשר 	 
 ממלאים צרכים הומניטאריים בסיסיים, לרבות כספים אשר הוקפאו בשנה התקציבית 2018. 

על גורמי התקצוב בקונגרס האמריקאי וכך תתי-הוועדות הרלוונטיים להשיב את כלל התקציב של 	 
 סיוע הומניטארי ופיתוח כלכלי לשטחים הכבושים, לרבות הקצאת משאיבם בתקציב 2019. 

על ממשלת ישראל להתיר ולנהל מעבר חופשי של אנשים וסחורות אל ומרצועת עזה, בהינתן 	 
מגבלות בטחוניות סבירות. בפרט, יש לאשר יציאה של חולים אשר זקוקים לטיפול רפואי מציל 

חיים מחוץ לרצועת עזה. יש לאפשר לסוחרים ועובדים לצאת מהרצועה על מנת לקדם את 
 פרנסתם. 

על ממשלת ישראל, בתיאום על הרשות הפלסטינית, לתקן את רשימת המצרכים הדו-שימושיים 	 
 אשר מוגבלים בייבוא לרצועת עזה, על מנת לאפשר שיקום ובנייה. 

על מדינות המפרץ – בפרט אלו אשר קראו לטפל בצרכים ההומניטאריים של השטחים הכבושים – 	 
לתעדף את המענה ההומניטארי לרצועת עזה בתכניות הסיוע שלהן, הן ברמת המדיניות והן ברמת 

הביצוע. עליהן להתחייב לתקצוב רב-שנתי של אונר«א, וכמו כן של פרויקטים לשיקום כלכלת 
הרצועה ויצירת מקורות פרנסה. 


