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ُ
 .قطاع غزة من وإىل التنّقلاملفروضة على هبدف تشديد التقييدات  امل

ني املنظومتاملستخدم من قبل  ب تغيري على اخلطاطرأ ، 2014يف صيف  قاسيةال مع هناية العملية العسكرية اإلسرائيلية
ار قطاع غزّة أبن أمن إسرائيل مرتبط إبعادة إعم يبدو أن املنظومتان تدركاناألمنية والسياسية يف إسرائيل. فظاهراي، كان 

لراغبني اينعكس على نظام التصاريح الذي تفرضه إسرائيل على مل وتطويره اقتصاداي. ولبالغ األسف، فإن هذا اإلدراك 
دد حاالت عا يف حرية التنقل، خصوص  يف  اخطري   اتراجع   بتنا نشهد، 2015العام أواخر لتنقل من وإىل القطاع. ومنذ اب

املفروضة على  تقييدات، خطوات جديدة فاقمت من ال2017 العامخالل  ،اخّتذت إسرائيلوقد عرب معرب إيرز.  العبور
 .2014التنّقل، منذ العام العام املاضي العام األسوأ من انحية حرية  جعلت إىل وأدّ  ،التنقل

لعام ابمقارنة  %15ا بنسبة معرب إيرز اخنفاضا حاد   عرب خروج الفلسطينيني حاالتاخنفض عدد ، 2017خالل العام 
مقارنة مع مرة فحسب،  5,963 2017خالل العام  خروج الفلسطينينياملعدل الشهري حلاالت  بلغ. 2016

املعدل الشهري حلاالت خروج  .2015العام خالل  14,276العام املاضي، وخالل خروج حالة  12,150
 حالة خروج. 6,270بلغ  2014الفلسطينيني عرب معرب ايرز عام 

 م نشر توضيحات، ومل يتمجاهريياجلديدة املشار إليها من دون نقاش اإلسرائيلية لقد مت اختاذ قرار مبمارسة هذه اخلطوات 
، كما مت تطبيقها من دون إنذار مسبق. ال يبدو أبن أتثري هذه اخلطوات على سكان غزّة، الذين يعانون أصال من بشأهنا

 ة اخلطورة، قد مت أخذه ابحلسبان.ضائقة شديد

ج عرب معرب سكان القطاع الساعني للخرو على هذا العام  فرضتها إسرائيلاألخطر اليت  تقييداتللاستعراض فيما يلي 
 إيرز:

 فرض حاالتالتصاعد غري املفّسر يف عدد  مسلك" مبتابعة -"چيشاه مجعية بدأت ، 2015منذ العام  املنع األمين:
"االعتبارات ذريعة بإسرائيل حبظر التنقل تقوم منذ ذلك احلني.  ابلتصاعد والذي استمر املنع األمين على سكان القطاع،

 قدمي الطلباتمعرضها على ال يتم  األمين األدلة اليت تكمن خلف أوامر املنع ومبا أن. حيثياهتا، دون تفصيل األمنية"
 كانت هنالك حاالت أدت فيها التدخالت القضائية اليت قامت  .مواجهتها وجماهبتها يصبح من الصعبأو حماميهم، ف
ا يثري اجلمعية، إىل إزالة أوامر املنع، وهذا مابدرت إليها اليت  اجلماهريية واإلعالميةمسلك"، أو اخلطوات  -هبا "چيشاه 

 .برمتهبشأن هذا اإلجراء ما يكمن وراء هذه القرارات و الشكوك بشأن 
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ء على املعطيات بنا هذه الفئة:من ألشخاص تصاريح جديدة على ابملصادقات حاد  واخنفاضإلغاء تصاريح التجار، 
شهر كانون أول  يف فإن عدد تصاريح التجار سارية املفعولالفلسطينية يف غزّة،  لشؤون املدنيةل اهليئة العامةاليت نشرهتا 

يف  ولعملئة مقارنة بعدد التصاريح سارية املفاب 85 املعطى يشكل اخنفاض ا بنسبة. هذا اتصري   551 قد بلغت 2017
من ضمن الذين مت منعهم كان هنالك رجال و ا. تصري   3,500اليت بلغ عددها آنذاك أكثر من و ، 2015العام  أواخر

ح التجار الضفة الغربية وإسرائيل. إن تصاري لديهم عالقات جتارية طويلة األمد يف كل منالذين ، ايدينير كبار و أعمال  
اإللغاء  وخلطوات .تتيح ملن يملوهنا إمكانية اخلروج من القطاع لغرض بناء عالقات مهنية واستغالل الفرص التجارية

ابلنشاط االقتصادي لقني األشخاص املتعالنطاق على كل  واسع ا فوراي  اليت متارسها إسرائيل أتثري   للتصاريح والرفض اجلارفة
 .امة  ع القطاعداخل ابلنشاط االقتصادي يف  وابلتايل تلحق ضرر االذي يوفره من يملون تصاريح التجار، 

 تلغا، 2016: يف شهر كانون أول من العام اجلمعة يف القدس للخروج لصالةالتصاريح املخصصة حصة إلغاء 
اجلمعة يف املسجد األقصى يف القدس. حيث أبلغت السلطات اإلسرائيلية  ةاخلروج من غزّة ألداء صال إمكانيةإسرائيل 

لقطاع السبب الكامن وراء املنع هو عدم عودة عدد من املصلني إىل ااملدنية الفلسطينية يف غزّة أبن لشؤون ل اهليئة العامة
"اجلرف سكرية العملية العيف أعقاب  هاويف إطار التغيريات اليت مت إجراؤ طاع. يف ذات اليوم الذي خرجوا فيه من الق

رجل وامرأة ممن تزيد  200 حىت بلغتأسبوعية  حبّصةاملسجد األقصى  إىلاملصلني خبروج جرى السماح  ،الصامد"
لالجئني امن موظفي وكالة غوث وتشغيل شخص ملئة  ةأسبوعيا منفصل حّصةا. كما أن هنالك أعمارهم عن ستني عام  

 .أيض ا يه االفلسطينيني، قد مت إلغاؤه

، أضاف 2016يف شباط من العام  ط للسفر إىل اخلارج:شر ، كملدة سنةمطلب االلتزام بعدم العودة إىل القطاع 
من يق يها إسرائيل ف" اليت تفّصل األذوانت وضعمعيارا جديدا إىل وثيقة "يف املناطق  اإلسرائيلية منسق أعمال احلكومة

له، من سكان غزّة، التقّدم بطلب الستصدار تصريح خروج. حيث يتيح املعيار اجلديد لسكان قطاع غزّة السفر إىل دول 
ملدة دة إىل القطاع د بعدم تقدمي طلب للعو هؤالء على تعهّ  يوّقعلنيب، شريطة أن لجسر أإىل ومن مث  اخلارج عرب معرب إيرز

كان غزّة الذين سايقاف بشكل أكرب حني مّت  ّيةالعبث ت هذه احلالةوخالل العام املاضي، تفاقممنذ يوم سفرهم.  سنة
تشري حاالت و  إىل أن قاموا ابلتوقيع على التعهد. ومت منع خروجهميديهم، أب خروج ىل معرب إيرز يملون تصاريحوصلوا إ
لكون عام كامل، أو أولئك الذين ال مي ملدةالذين ال يرغبون ابلبقاء خارج غزّة  شخاصقمنا مبعاجلتها إىل أن األعديدة 

لبوا ابلتوقيع على املوارد الكافية لذلك، قد طو  ليس لديهم دولة أخرى، أو ا ثبوتية تتيح هلم املكوث لفرتة طويلة يفأوراق  
التوقيع على  سرائيلإ التعهد، كما متت مطالبة قاصرين ابلتوقيع عليه، من دون موافقة البالغني املسؤولني عنهم. إن مطلب

 يه.يف ترك مكان سكناه والعودة إل ، أال وهو حق كل إنساناحلقوق األكثر أساسية   يعترب انتهاك ا ألحدهذا التعهد 

مسلك" ردودا  -حزيران، تلقينا يف "چيشاه  14: يف لقنصلية األمريكيةل هبدف الوصولجتميد اخلروج من القطاع 
يف  فيزا()غزّة، طالبا ابخلروج لغرض إجراء مقابالت الستصدار أتشرية من سكان عينيني قدمنامها ابسم  على طلبني
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ن الردود اليت تلّقيناها وجود توجيه جديد وشامل يظر اخلروج م من اتضحوقد القدس.  يشرقالقنصلية األمريكية يف 
لى حدى. كل طلب عالعينية اخلاصة بوذلك من دون النظر يف الظروف القطاع لغرض إجراء مقابالت من هذا القبيل، 

أبن هذا احلظر ضروري هبدف منع مسلك" حول املوضوع، ادعت الدولة  -الذي قّدمته "چيشاه  االلتماسوردا على 
 أعقاب شار إليه يف التصاريح. ويف هناية شهر تشرين نان، ويفاستغالل التصاريح للمكوث لفرتة تتجاوز التاريخ امل

إىل  يتم نقل األشخاص من املعرب ة"جتريبيّ مبادرة "مسلك"، مت إطالق  -االلتماس الذي تقدمت به مجعية "چيشاه 
 مئة مقعد، ويتم تشغيلها مرة كل أسبوعني. تضمالقنصلية يف سفرية منظمة 

: إن سكان غزّة الذين جتري املصادقة على سفرهم إىل دول اخلارج، أو أولئك العائدين من فرض السفرايت املنظمة
ز على سفرايت منظمة، لنيب ومعرب إير لزايراهتم إىل دول اخلارج، يطالبون أن يقتصر تنقلهم، وفقا هلذه القاعدة، بني جسر أ

بعة حىت اآلن، واليت ا يف السياسات اليت كانت متتغيري   ذلك يعينو املدنية الفلسطينية. الشؤون ومبرافقة ممثلني من جلنة 
حبسبها، يتنّقل الفلسطينيون الذين صودق على سفرهم إىل دول اخلارج، ومت إصدار تصريح هلم خيوهلم بذلك، ابلتنقل بني 

شرية خروج اخلروج لغرض إجراء مقابالت احلصول على أت أيض ا ، ابتاملعابر بشكل مستقل. ويف هناية شهر تشرين ناين
عرب  نقلمطلب التعتبار اميكن للوهلة األوىل، القنصلية األمريكية يف شرقي القدس مشرتطا ابلسفر عرب سفرية منظمة.  إىل

فالسفرية ، نقللى التع ةإضافيّ  تقييداتعين فرض تا، ، عملي  اخطوة هتدف إىل تسهيل التنقل، إال أهنكسفرايت منظمة  
سفرايت القنصلية تعمل مرة كل أسبوعني. واستخدام ال إىلاحدة يف األسبوع، والسفرية املتوجهة حنو اجلسر تعمل مرة و 

ستصدار تصاريح ال األمنيةالشروط هدفه تقليص اخلشية من "املكوث والبقاء" يف كل من الضفة الغربية وإسرائيل، ولكن 
ت قد ، كما أن أوقات االنتظار لتوفر مقعد يف السفرايمن الشروط السابقة أقل صرامةمنظمة ليس سفرية عبور على منت 

 دورات نشاطها املقّلصة.ابتت أطول بسبب 

تظل لفلسطينيني ل آالف الطلباتالطلبات اليت يتم رفضها ألسباب أمنية، فإن  عدد يفإىل جانب االرتفاع عدم الرد: 
املاضي،  يف املناطق، خالل شهر أيلولاإلسرائيلية اعرتف مكتب منسق أعمال احلكومة وقد عليها.  لردمعّلقة ابنتظار ا

ا ون إلينا طلب  هتوجّ إن كثريا ممن ي عليها. ردابنتظار ال على مكتبهمكدسة تقّدم به فلسطينيون  اطلب   16,000أبن هنالك 
رائيلية، أصال على ردود من السلطات اإلسيصلوا ا أولئك الذين تعترب طلباهتم عاجلة، إما أهنم مل للمساعدة، وخصوص  

 ،لرفضاكس . إن عدم الرد يعد طريقة شديدة الصرامة، فعلى عبعد فوات األوانأو أهنم قد حصلوا على ردود متأخرة 
 ،قولرد خالل وقت معال عدماالعرتاض أو االستئناف. وإىل جانب ذلك، فإن ملقدم الطلب ال ميلك  يف حال عدم الرد
حتدد إطارا  ،يف املناطق اإلسرائيلية وحدة تنسيق أعمال احلكومة لدىا، حيث أن اإلجراءات الداخلية يشّكل إمهاال مهني  

. كما أن الرفض الذي يتم إعالنه يف اللحظة األخرية ال يرتك ما يكفي من الوقت على الطلبات املقدمة إليها زمنيا للرد
 لالستئناف على الرفض، خصوصا يف جمال التوجه إىل القضاء.
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http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/41654-06-17/court_petition.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4587181
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4587181


 

ات مستحضر ا، أو ام  أجهزة إلكرتونية، طع حبوزهتمالتوجيه اجلديد الذي حيظر على الفلسطينيني اخلروج من القطاع، و 
فيذ يف األول حّيز التن تيف املناطق، ودخل اإلسرائيلية منسق أعمال احلكومة اأصدره ةجديد مبوجب تعليمات: صحية

قائمة من األغراض الشخصية، وتشمل هذه حيازة ، يظر على الفلسطينيني اخلارجني من القطاع 2017من آب 
الشخصية النظافة و ة يالصح العنايةمنتجات  ،اتف اخلليويةأجهزة إلكرتونية ابستثناء اهلو  ،من ضمن ما تشمله ،القائمة

والطعام، مبا فيه الطعام واملنتجات املخصصة لالستهالك أثناء السفر الطويل إىل خارج القطاع، حيث مت حظر هذه 
ساسية أا. وميكن االستدالل من التوجيه اجلديد، أبن السلطات اإلسرائيلية غري مستعدة إلجراء فحوصات املنتجات أيض  

على األغراض اليت يتاجها أي مسافر كما هو حال إجراءات الفحص املعمول هبا يف أي مطار أو معرب يدار بطريقة 
 سليمة يف أي مكان آخر يف العامل.

يف شهر تشرين أول من هذا العام أعلن منسق أعمال احلكومة يف املناطق عن  التصاريح: فرتة معاجلة طلباتإطالة 
املرتبطة أبوقات معاجلة طلبات استصدار تصاريح الدخول إىل إسرائيل )وخصوصا الطلبات  اإلجراءات اجلديدةسلسلة من 

عمال داري السابق، إىل أن مكتب منسق أاملرتبطة ابلسفر إىل الضفة الغربية ودول اخلارج(. حيث يشري اإلجراء اإل
يوم عمل من أجل معاجلة الطلبات "غري املستعجلة". أما حبسب اإلجراء اإلداري اجلديد،  23احلكومة يف املناطق يتطلب 

ا. وحبسب املعلومات اليت تسّلمناها من يوم   70إىل  50ستمر إىل فرتة ترتاوح ما بني تفإن معاجلة مثل هذه الطلبات قد 
املدنية الفلسطينية، ورغم أن اإلجراء اإلداري قد مت نشره يف شهر تشرين أول، فإن أوقات معاجلة الطلبات الشؤون نة جل

 ، ومعمول هبا منذ شهر أاير.مما نشر تطول بشكل أكثر

ينية ابلنسبة ة روتمسأل دائم ا: االستجواابت والتحقيقات األمنية اليت جيريها جهاز الشاابك كانت االستجواابت األمنية
رتفاع، معرب إيرز، إال أن املعلومات املستقاة من احلاالت اليت نقوم مبعاجلتها تشري إىل اميرون عرب إىل الفلسطينيني الذين 

 أثناء خضوعهم . حيث يبلغ السكان الفلسطينيون أهنم ويفخالهلاالضغط املمارس  ستوىيف م وأيض ااالستجواابت  يف وترية
شخاص الشخصية األخرى، ويطالبون ابلتعرف على أ أغراضهمهذه االستجواابت، يتم فحص هواتفهم اخلليوية و  ملثل

وأماكن يف القطاع، وتوضيح كنه عالقاهتم ابملشار إليهم. إن أي رفض لإلجابة على مثل هذه األسئلة، وأية إجاابت تعّد 
. إن وضع روج من القطاع يف ذلك احلني أو يف املستقبلغري كافية، قد تكلف املستجَوب تصريه الذي يتيح له اخل

يف ممارسة حقهم  للتحقيقات حتت الضغط بدافع من رغبتهم اخلضوع ا عليهم فيهامفروض   بحالفلسطينيني يف حالة يص
ن أب ابلتنقل، حىت يف احلاالت اليت تنطبق عليهم فيها املعايري املخصصة للخروج، وحىت يف احلاالت اليت قيل هلم فيها

"چيشاه  حدى زابئنإا غري الئق للقوة. طلبهم قد متت املصادقة عليه وأبن التصريح ينتظرهم على املعرب، يعد استخدام  
 مت استدعاء حني عبورمثري للقلق بشكل خاص، قد ألغت طلبها للمسلك"، اليت خضعت يف السابق الستجواب  -

 وقد فّضلت أن توفر على ابنتها موقفا كهذا. عاما الستجواب كهذا؛ 17ابنتها اليت تبلغ من العمر 
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ى يف السجون ألسر االذي جرى فرضه على زايرات عائالت  احلظرإضافية مت فرضها هذا العام ومشلت تقييدات هنالك 
"بوادر حسن نية" ـكمتنح   اخلروج اليت تقليص عدد التصاريحركة اماس، حلاإلسرائيلية والذين تعتربهم إسرائيل أهنم اتبعني 

كخطوة   عرب إيرزإغالق م، و املعابر أثناء األعياد اليهوديةعيد األضحى وعيد امليالد، تقليص ساعات العمل يف ملناسبة 
عقابية، يف أعقاب إطالق الصواريخ. ورغم أن جزءا من هذه اخلطوات ليس جديدا، فإنه يعزز توجها مثريا للقلق متمثال 

 املربر لإلغالق، الذي يدخل يف هذه األايم ِعقده الثاين. يف التضييق غري

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.4213906
http://gisha.org/ar/updates/4840/
https://www.timesofisrael.com/israel-to-impose-11-day-closure-on-west-bank-gaza-for-sukkot-holiday/
http://gisha.org/ar/updates/5004/

