
 

 

 

 

 

 ما هي "سياسة الفصل"؟
 

  حزيران

 
 

 مقدمة

على قطاع لغّزة، سياسٌة سادت منذ سيطرت حركة المفروض  لغاق، أقرت حكومة إسرائيل تغييرات في سياسة اإلفي شهر تموز 

خام إلى القطاع، وتزايدت ، أزيلت التقييدات تدريجًيا على إدخال البضائع والمواد الهذا االعان . منذحماس على القطاع في العام 

حركة المواطنين عبر معبر "إيرز"، خاصًة حركة رجال األعمال. كذلك، ولو بشكٍل محدود، تزايد أيًضا التصدير الزراعي إلى أوروبا 

 ما مّكنهم من السفر إلى خارج - سكان قطاع لغزةإسرائيل. بموازاة هذا، أعيد فتح معبر رفح من قبل المصريين ألجل عبور  عبر

 الباد. 

أكثر مما كانت عليه قبل سنتين، لكن طريقها نحو التطّور واالستقرار االقتصادي ال زالت  الخارجي إذن، لغزة اليوم مفتوحة للعالم

المناطق األهم بالنسبة للمجتمع واالقتصاد،  -مسدودة تواجه العقبات. تكمن العقبة األساسية في عاقة لغزة بالضفة الغربية وإسرائيل 

حرية  جراء تقييدتقييدات واسعة العاقات تخضع ل هذه زالتا ف – في العام اإللغاق لغزة عنها منذ فرض  تم تعزيز فصلي والت

الضفة الغربية وإسرائيل،  أسواق في المنتجة في لغزة. يأتي الحظر األساسي على عاملين أساسيين؛ منع تسويق البضائع التنقل

تقريًبا أي  علق بهذه التقييدات، لم يكن هناكبين لغزة والضفة باالتجاهين. فيما يت سكانعبور النها بالضيقة التي يسمح ضممعايير وال

 . تشرين أوللعاد شاليط من األسر في چتغيير بعد إطاق سراح 

تأتي ضمن "سياسة الفصل" لغزة، تفّسر الجهات األمنية أن هذه التقييدات  من والى تنقلعندما ُيسألون عن أسباب اإلبقاء على تقييدات ال

فقط في هذا  يقال مصطلح يتكرر ويبرز في التصريحات الرسمية،هذا البين لغزة والضفة، وهي سياسة أقرها المستوى السياسي. 

لكن تفسيًرا لم يقّدم له حتى  الشأن، إن هدف الفصل هو "الضغط على حكومة حماس ومساعدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية"

هل  اآلن: هل هناك سياسات واضحة ومحددة تعّرف هذا المصطلح؟ ما هو الهدف من هذه السياسة؟ بأي مستوى سياسي تم اتخاذها؟

  الحكومة، المجلس الوزاري المصغر، لجنة الخارجية واألمن؟ ك نوقشت في أي إطار سياسي

نقاش موضوعي حول "سياسة الفصل" وإسقاطاتها السياسية،  تخلقالحقائق التي بوسعها أن ب القارئ هو تزويد ورقةالهدف من هذه ال

سياسة الفصل وأهدافها، يمكننا عرضها عن ما هي مركبات يلي، ال نعرف االقتصادية، واألمنية. بما أننا، مثل معظم الجمهور اإلسرائ

من قبل جهات رسمية. باإلضافة، سنطرح  اا ُتطبق فعاً على أرض الواقع، بإضافة تفسيرات أعطيت لهات كمطريق تفصيل السياس

 أسئلة نعتقد بأنها جديرًة بالفحص.

على تصدير البضائع، وخاصًة الحظر الحازم على تسويق  المفروضة التقييدات اولتنالجزء األّول ي :لثاثة أجزاء هذه الورقةُتقسم 

بين لغّزة  فراداال تنقلالتقييدات على  تناولإسرائيل والضفة الغربية. أما الجزء الثاني فياسواق في  المنتجة في قطاع لغزةالبضائع 

سكان الدائم لستقرار االالعبور، ومنع  شخاص الذين يحق لهموالضفة، ويشير إلى مبدأين موّجهين لهذه التقييدات: تقليص عدد اال

http://www.haaretz.com/blogs/diplomania/israel-should-reduce-use-of-administrative-detentions-for-palestinians-top-official-says-1.428118
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مجموعة  ، نوضحها عبر. الجزء الثالث يتعلق باإلسقاطات االقتصادية، السياسية واألمنية لـ"سياسة الفصل"الغربية في الضفة القطاع

 أطلقها خبراء من مجاالت مختلفة.  القتباساتمن ا

معاٍن بعيدة المدى، تطرح تساؤالت كثيرة، دون أن تلقى اهتماًما كافًيا من قبل الفصل لسياسة  نأاألجزاء الثاثة يمكن االستنتاج من 

امام "سياسة الفصل"  بوضع ورقةالصحافة والمختصين في المجاالت السياسية، األمنية، االقتصادية والحقوقية. نأمل أن تساهم هذه ال

ذا يقابله تقديم بدائل تنظم الحركة المدنية بين الضفة الغربية ولغزة بشكل يمّكن ونقد مهني، جماهيرًيا وبرلمانّي. كل ه يموضوعفحص 

 ر اقتصاد سكان لغزة بموازاة الحفاظ على المصالح األمنية إلسرائيل. يوتطو سليمةحياة ادارة من 

ا متعترف به لتانالولغزة،  لة عن إتاحة الحركة المدنية بين الضفةؤوأن إسرائيل مس ومسلك" ه -يشاهچجمعية "الموقف القانوني ل

لغير الضرورية للحفاظ على األمن، التي تمس بشكل بالغ حرية التنقل  اتوعليها االمتناع عن تقييد .بشكل رسمي كوحدة إقليمية واحدة

 تصادي.قالوضع االوتطوير  سليمةحياة  ادارة بمجموعة مدنية، أو تمنع من سكان لغزة إمكانيات

 

 البضائع وحرية تنقلالفصل سياسة الجزء األول: 

  الحقائق:

 في حزيران  لغاقمنذ أحكم اإل

فرض حظر واسع ومطلق  

على تسويق كل أنواع البضائع 

المنتجة في قطاع لغزة في الضفة 

الغربية وفي إسرائيل. هذا بالرلغم 

نحو  ،من أنه حتى ذلك الحين

 خرجت% من البضائع التي 

 اتينمن القطاع سّوقت في ه

 .تينالمنطق

 كميات تسمح إسرائيل بتصدير 

المنتوجات الزراعية صغيرة من 

 ممول من قبل الحكومة الهولندية.  موسميمن لغزة إلى أوروبا في إطار مشروع 

  شاحنة محملة بالبضائع. على مدى السنوات الثاث  7575صّدرت لغزة نحو  في األشهر الستة األولى من العام

شاحنة بالمجمل، كلهن من اإلنتاج  إلى أوروبا  ُصّدرت -وحتى حزيران  منذ منتصف حزيران  -الاحقة

شاحنة فقط. ، صدرت -الزراعي. في شتاء 
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 تعادل  األخير موسمكمية التصدير الزراعي المخططة لل 

شاحنة فقط.

  تدعي إسرائيل أنها صادقت على تصدير أثاث وأقمشة من

أي بنية تجارية سابًقا لم يكن  لغزة إلى أوروبا، رلغم أنه

 –الى اسواق خارجية  مثل هذه المنتجات من لغزةتسويق ل

، كانون الثاني  . في باستثناء اسواق اسرائيل والضفة

من األثاث من لغزة الى شاحنة واحدة  ألول مرةخرجت 

للمشاركة في معرض  )عبر اسرائيل والضفة( ناالرد

شاحنات محملة  عبرت  . في شباط وآذار تجاري

بالبندورة من لغزة إلى السعودية.

 إلى أوروبا،  -كل شحنات البضائع المذكورة حتى اآلن

وصلت أهدافها عن طريق الموانئ  -األردن والسعودية

سالم. أبو شامل ومشدد في معبر كرمفي غزة وفحص أمني صحي  البحرية والجوية اإلسرائيلية بعد أن خضعت لفحص

  لغذيةبرنامج األمبادرة "، من لغزة إلى الضفة الغربية كجزء من بسكويت من التمرشاحنة   خرجت خال شهر آذار 

الى  انتجت في لغزةبضائع التي تعبر بها  منذ خمس سنواتمرة االولى . كانت هذه الالضفة في ألجل طاب مدارس "العالمي

الشأن. هذا ، إال أنه لم يرافقها أي إعان عن تغييرات سياسّية متعلقة بالغربيةضفة ال

 .معبر رفح ال يزال مغلًقا لحركة التجارة من الجهتين

 االنتاجية أو  ابنصف طاقته تعمل، أو الغلقت تماًما% من المصانع الصناعي في لغزة. نحو  لقطاعحظر التصدير شّل ا

1أقل.

  عشية انطاق % في الربع الثالث من العام % مقابل إلى  في القطاع وصلت نسبة البطالة نهاية العام ،

،  شريحة تصل فيها النسبة إلى حتى  االنتفاضة الثانية. مستوى البطالة مرتفع خاصًة بين الشباب طالبي العمل من جيل 

.%
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http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1498
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1535
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  إسرائيل والضفة اسواق في المنتجة في لغزة، عدد من االقتصاديين اإلسرائيليين والدوليين أقروا أن منع تسويق البضائع

، 3كايمن ، بروفيسور إفراييم2تطوير االقتصاد القائم في قطاع لغزة. بين هؤالء يتسحاك لغال اساسية أمام يشكل عقبةالغربية 

.4المنشور في آذار  وتقرير البنك العالمي

 : الفصل ةالجهات الرسمّية لسياس تطرق

مسلك" في نيسان  -يشاهچإلى " تي وصلت، الفي كانون األول  ة"إجراء استقرار سكان لغزة في الضفة" الصادر وثيقة .

أُقر فرض سياسة فصل بين مناطق يهودا والسامرة وبين قطاع لغزة، على ضوء  بدأ بهذه الفقرة: "في العام ت، 

.صعود حماس للحكم في لغزة"

ن "إطاق النار المستمر يقبر كل إمكانية ألن إ 1121آذار  21في خطاٍب ألقاه بتاريخ  يقول وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان  .

مسيطرًة على قطاع لغزة، ليس بين لغزة وبين يهودا والسامرة. طالما بقيت حماس تواصل جغرافي ، مافي وقت  يكون هناك،

هناك أي احتمال أن نوافق على ممر آمن أو لغير آمن، ممر فوق األرض، أو ممر تحتها، أو أي ممٍر كان. الفلسطينيون 

."حكموا على أنفسهم قطيعة يبدو أنها ستستمر ألجيال

ر، مدير وحدة مراقبة المعابر في وزارة الزراعة، ان في الشهرين تشرين چصرح روئي كلي مسلك" -يشاهچث مع "في حدي .

ُسمح بتسويق توت أرضي من لغزة في الضفة الغربية من قبل وزارة الزارعة ومنسق   األول وتشرين الثاني عام 

عمليات الحكومة في المناطق.

لغزة منتجة في مسلك" بأن منع تسويق البضائع ال -يشاهأفادت "چ لمناطقاالحكومة في  ياتمكتب منسق عملمصادر رفيعة في  .

، شباط   يوم نشرتفي مقابلة صحافية . وفي إطار "سياسة الفصل"يدرج الضفة وإسرائيل هو قرار سياسي  اسواق في

لضفة هي قرارات ا فيلغزة  تسويق بضائعبأن القرارات المتعلقة ب مناطقمنسق عمليات الحكومة في العترف الناطق بلسان إ

سياسية، لذلك فإنه ليس من الممكن اتخاذها إال من قبل مكتب رئيس الحكومة. 

اقتباس "جهات عسكرية"  حول تجديد التصدير الزراعي من لغزة إلى أوروبا تم  تشرين الثاني  يوم ُنشرفي تقرير  .

التجار في التمييز بين تجار قطاع لغزة وإسرائيل، في إطار " فيمن لغزة منتجات  بيعوضحت بأنه ليس هنالك أي نية إلجازة 

. "الذين بوسعهم تسويق بضائعهم في إسرائيلالضفة الغربية، 

 ول لغزة عن مناطق يهودا والسامرة ه، قال: "فصآب  يركل في تاريخ تأمام لجنة  نجوطاد اللواءفي شهادٍة أدلى بها  .

أكثر فيما بعد". لكنه لم يدل بأي  ل حولهباب وظروف واضحة ومثبتة، ويسرني أن أفصّ أمني في منتهى األهمية. له أس مفهوم

، العبرية باللغة – باوربوينتعرض شرائح ) مناطقال منسق عمليات الحكومة فيقدمه  عرضتفاصيل خال شهادته. في 

.(سياسية"-سياسة الفصل كحاجة "أمنية توصف ،مام اللجنةأ  شريحة رقم
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  Stagnation or Revival? Palestinian Economic Prospects. March 2012. Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison 

Committee. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/WESTBANKGAZAEXTN/0,,menuPK:294370~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:294365,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/WESTBANKGAZAEXTN/0,,menuPK:294370~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:294365,00.html
http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Foreign+Minister/interviews_and_speeches/Address_by_FM_Lieberman_-+Memorial_ceremony_Buenos_Aires_120312.htm
http://www.irinnews.org/Report/94872/OPT-Promises-of-exports-fall-short-for-Gaza-s-manufacturers
http://news.walla.co.il/?w=/13/1877998
http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/2/2542.pdf
http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/4/2554.ppt#325,2,Slide 2
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ممثلي بين ومكتب منسق عمليات الحكومة في المناطق من  مصادربين  جرت شرح آخر قدم لهذه السياسة في إطار محادثات .

لغزة والضفة. إلى قطاع و إلسرائيلالمشترك  للغاف الجمركيهو أن األنفاق بين لغزة ومصر تشكل خرًقا و ،دوليةمؤسسات 

المتعلقة بالسامة والتأثيرات معايير وال المواصفات إلشراف علىفي اصعوبات  هناكة المطروحة، يالضريب اياقضالجانب 

ن، مأفاد بروفيسور كاي ،مسلك" -يشاهچالبيطرية ولغيرها. تجدر اإلشارة إلى أنه في مقابلة مع " الصحية للمنتج والمعايير

المواصفات رك في صيالغة اتفاقية باريس، بأنه في الواقع الحالي يمكن أن تتبلور حلول تتفوق على إشكاليات الضريبة والمشا

.5المعايير، وتمّكن من تسويق البضائع في إسرائيل والضفةو

 
 أسئلة: 

زة صدير البضائع من غتلهدف ، 6باستثمار يصل إلى عشرات ماليين الشواقل ،بنية حديثةسالم ابو في معبر كرم  تأقيم .

في  القدرة الكامنة في التسويقمنية. على ضوء األفحوصات ال تتم ه التجديداتضمن هذألوروبا عن طريق إسرائيل، و

تسويق أوسع وأكثر ربًحا للبضائع في ل بنيةال هإسرائيل والضفة وأهمية االنتعاش االقتصادي في غزة، أال يمكن استغالل هذ

إسرائيل والضفة؟ 

، لماذا ال توّجه وجد موافقة وتحديد لشروط نقل البضائع من غزة للضفة لمرة واحدة في إطار مشروع األمم المتحدةت اذ .

نقليات مشابهة ألغراض تجارية؟ باعطاء امكانية لالحكومة الجيش 

ادت الحاجة "ستفتح إسرائيل معابر برّية دزابأنه كلما  حزيران  قرار المجلس الوزاري المصغر  في تاريخ في كتب  .

المعبر األقرب  -)المنطار( كل المتطلبات األمنية". منذ ذلك الحين، أغلق معبر كارنيمعالجة تم تأن  إضافية، فقط بشرط

ابو والواردة تمر عن طريق معبر كرم  صادرةوكل البضائع ال -ع في الماضيلمرور البضائلمدينة غزة والقناة األساسية 

 . ما يمكن أن تكون هذه المتطلبات التي تنفيذها يتيح فتح معابر أخرى؟ بعيدسالم ال
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-or-enemy-s-israel-http://www.haaretz.com/blogs/2.244/hamas

1.388692-partner-economic 

http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Press+Releases/2010/06/spokemediniyut206010.htm
http://www.haaretz.com/blogs/2.244/hamas-israel-s-enemy-or-economic-partner-1.388692
http://www.haaretz.com/blogs/2.244/hamas-israel-s-enemy-or-economic-partner-1.388692
http://www.haaretz.com/blogs/2.244/hamas-israel-s-enemy-or-economic-partner-1.388692
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 غّزة وتنقل االفراد من والىفصل سياسة الالجزء الثاني: 

 الحقائق:

 رائيل والضفة الغربية مفّصلة في وثيقة نشرت هذا العام، ومن الممكن اإلطاع عليها في بين لغزة وإس فرادالمعايير لحركة األ

 (:) ات الحكومة في المناطقمنسق عمليموقع 

      http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/2/3172.pdf

  الى دخول لفلسطينيين من لغزة عن طريق معبر إيرز مرات  ، سجل كل شهر أكثر من الربع األول من العام في

 من اجل تلقي، والباقي من المرضى ومرافقيهم والتجار عمالاألرجال من إلى الضفة الغربية. أكثر من نصفهم  أوإسرائيل 

 العاج الطبي في إسرائيل أو الضفة الغربية. 

 ندخول لفلسطينيي حالة ، وصل المعدل الشهري إلى أكثر من نصف مليوناالنتفاضة الثانية، بين تموز وأيلول  دالعان قبل 

، عندما كانت أحداث العنف في أوجها، وكانت القذائف تنطلق من قطاع لغزة نحو لغزة إلى إسرائيل. في العام من 

عّمال. ل معظمهم، ًياشهر حالة دخول عدل إلى إسرائيل؛ بم الفلسطينيين من لغزةإسرائيل، لم يتوقف دخول 

  ناقشت  بين لغزة والضفة لغرض تلقي التعليم األكاديمي. في سنة  فرادتم فرض حظر مطلق على عبور األ منذ العام

الدولة بفحص إمكانية إقامة "لجنة حاالت استثنائية أو أي  وأوصتمحكمة العدل العليا انتقال طاب من لغزة للضفة الغربية 

، نا. بحسب معلومات"امل مع الحاالت العينية الفردية التي يمكن لحلها أن يؤدي لتأثيرات إنسانية إيجابيةللتع، ةمشابه ىآخر آلية

 .ليةاآل هم مثل هذاقتحتى اآلن لم 

 في هذا المجال، يمكن  ةمسلك" المتواصل -يشاهچ" اتالتجربة المكتسبة من نشاطمع  تي اعلنت عنها الدولةالمعايير ال اذا دمجنا

لضفة الغربية  تعتمد على مبدأين أساسيين:الى اقطاع لغزة  سكان تنقلا بأن التقييدات على ن صورًة نفهم منهأن نكوّ 

 تقليص عدد مستحقي التنّقل:

 أمثلة:

  ُسمح بالخروج لتعزية قريب من الدرجة األولى في حال وفاة قريب له من الدرجة األولى فقط. ي

  ُسمح بالخروج لزيارة قريب من الدرجة األولى يعاني من مرض عضال )أبناء نعم، أحفاد ال(.ي

  ُلمصالح المتوسطة. اوصاحبات أصحاب  ُتمنع وُيمنع -لتجار رفيعي المستوى اخروج يوميً حالة سمح بسبعين ي

  ُدينية في فترة ال قامة الشعائرإلى الضفة عبر إسرائيل الالى اسرائيل أو سمح لعدد محدد من المسيحيين الدخول ي

 .ُيمنع المسلمون -األعياد

  ُيمنع الطلبة. بينما –ُيسمح لاعبي منتخب كرة القدم بالخروج لتدريبات ومباريات

 غربيةال منع استقرار سكان غزة في الضفة: 

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/2/3172.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocs1/11120-05verdict.pdf
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 أمثلة: 

  يسمح بالخروج للمشاركة في زفاف قريب من الدرجة األولى بينما ُيمنع لغرض الخطوبة من مواطن/ة في

 الضفة.

 في الخارج ألجل السفر لتلقي الدراسة األكاديمية  الضفة الغربيةلخروج من لغزة والعبور من اسرائيل ويسمح ا

 الدراسة في جامعات الضفة الغربية.لغرض  العبور بينما يمنع ،نبيلمعبر أل عن طريق

  في  مشاركةاف في الضفة بينما ُيمنعون من اللغير المتزوجين المشاركة في زف من سكان لغزةيسمح للشباب

 مسابقة دولية برعاية شركة مايكروسوفت في الضفة.

 منًعا باًتا ممنوعأجل تغيير مكان السكن من  للضفة االنتقال. 

  تجدر اإلشارة إلى أن كل التقييدات سارية أيًضا على

 عبر الغربيةلغزة إلى الضفة قطاع دخول سكان 

 عبورهمدون أي نبي، لجسر أل األردن، عن طريق

 داخل المناطق اإلسرائيلية. 

 فقط لمنع الفلسطينيين  هذه السياسة تهدف ليس

لغزة للضفة، ولكن أيًضا لتشجيع قطاع االنتقال من 

وإجبار الفلسطينيين في الضفة على االنتقال إلى 

قطاع لغزة، بما في ذلك عن طريق إبعادهم إلى لغزة 

العائات في الضفة والسماح  لم شملبالقوة، منع 

ن من شتتيي الجانب ألبناء العائلة المبانتقال أحاد

وإعطاء إمكانية لتغيير  ،إلى قطاع لغزة فقط الضفة

قطاع لغزة  من الضفة الى العنوان في بطاقة الهوية

 رقةوولكن ليس العكس. تفاصيل أخرى في 

ك" في مسل -يشاه"چ جمعيةها تالتي أصدر المعلومات

. سنة 

 في ات الحكومة في المناطقمنسق عملي إعان وفق ،

 خصصةمالتصاريح ال عددنجوط على "رفع اد اللواء، صادق اللقاء الذي عقد مع تجار فلسطينيين من لغزة بتاريخ 

خروج مرافقين لرجال األعمال، واألولوية لألقارب من الدرجة األولى الذين  كانية الموافقة علىفحص إم وحتى... للتجار

 سيشكلون جيل المستقبل لرجال األعمال والعامود الفقري القتصاد لغزة."

تطّرق الجهات الرسمية لهذه السياسة:

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/WB_Gaza_original_procedure_Ar.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/RestrictionsAndRemoval.doc
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/RestrictionsAndRemoval.doc
http://www.cogat.idf.il/901-9542-he/Cogat.aspx
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 " من لغزة إلى الضفة، كررت الدولة إدعاءها بأن هؤالء يشكلون  بشأن انتقال الطابمسلك"  -يشاهچ في ردها على التماس

عدائية"  "دفيئات لتربية منفذي أعمال شريحة ذات "خصائص شخصية عالية الخطورة"، وأن الجامعات في الضفة تشكل

لطاب الذي يدخلون أبوابها بنوايا بريئة.ويمكن أن تحرض على مخالفات أمنية حتى ضمن ا

  خشية األمنية من الطاب، وخشيته من استقرارهم في ، دمج الناطق بلسان جهاز األمن بين الاقتبسته صحيفة "هآرتس"في ما

الضفة. فّسر الناطق بأن "الطاب في كل العالم هم من النوع المتمرد"، وأضاف أن "الجامعات بكل العالم هي دفيئة للتعارف، 

 ."الحب والزواج أيًضا

  سياسة القائمة اليوم بكل ما يتعلق بدخول الدولة: "ال كتبتمسلك"،  -يشاهچاللتماس " كانون األول  في يوم  ردهافي

تقلص عدد الموافقات على على اعتبارات أمنية و بنىياسة فصل بين المناطق، التي تسكان لغزة ليهودا والسامرة هي س

ة هذه السياس القائم خلفنص األصلي(... المبدأ )البنط العريض في الالدخول ليهودا والسامرة لحاالت إنسانية استثنائية فقط 

وأدوات ألطراف معادية، واستغال العاقة  علوماتعائلية، إمكانية تمرير مالعاقات الب قمد على اعتبارات أمنية عامة تتعليعت

.بين سكان المنطقتين"

  تقلصت جودة التغطية في السجال األمني اآلني يسود اإلدعاء بأنه منذ سيطرت حماس على قطاع لغزة في العام ،

، وعلى لغرار ذلك تقلصت نجاعة الفحوصات األمنية الفردية. كما يساهم سقوط بشكل كبير لغزة فيإلسرائيل  االستخباراتية

 النظام المصري وضبابية مستقبل العاقات السياسية واألمنية بين مصر وإسرائيل وانخفاض قدرات سيطرة السلطات األمنية

در من قطاع لغزة.اصالد في شبه جزيرة سيناء، في زيادة احتماالت التهدي المصرية

 أسئلة:

ما هو الوزن المعطى للتنسيق األمني الوطيد مع أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ودورها في فحص مدى  

 في الضفة؟ سكان غزةقرار خطورة است

ية للطالب بحسب فحص الحاالت العينل آليةبإقامة  هل هناك تبرير أمني لتجاهل توصيات محكمة العدل العليا منذ  

 "التأثيرات اإلنسانية اإليجابية" المترتبة عن الجيل، الجنس وموضوع الدراسة؟

يتيح انتقال المواطنين بين غزة والضفة بما يالئم تقليص  شكلنع إعادة تفعيل "المعبر اآلمن" بهل يوجد أي تبرير أمني يم 

؟7الخطر األمني في إسرائيل

لنسبة لجهاز األمن ألجل انتقال المواطنين لزيارات محددة الزمن، ال يمكنها أن تكون كافية هل الفحوصات األمنية الكافية با 

شهري من غزة إلى إسرائيل، في حين أنه دخول لتقليص خطر مرور الناس لفترات أطول؟ )للتذكير، اليوم تسجل نحو 

طالب من غزة للضفة.( السنوات األخيرة مروا فقط  خالل 
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   AIX (PDF) ،ARC RAND Corporation   , 

http://www.gisha.org/topic-select.asp?lang_id=ar&p_id=27
http://www.haaretz.com/print-edition/features/israel-allows-gaza-athletes-to-cross-into-west-bank-but-bars-outstanding-academics-1.403600
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Ihab/state-response-18.12.2011.pdf
http://www.aixgroup.org/pdf/the_territorial_link.pdf
http://www.rand.org/palestine.html
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( ألبناء منسق عمليات الحكومة في األراضي الفلسطينيةتصاريح التّجار تعد "أولوّية" )بحسب لة الحد األقصى لماذا زياد 

منها القتصاد والمجتمع ااستفادة تأخذ باالعتبار مدى عائالت التجار المتاح خروجهم إلى إسرائيل، وال تمنح بحسب معايير 

كخطوة ذات تأثير  ةاألمر الذي أثبت في أماكن كثير -من أجل تمكين النساء ؟ أال يمكن استغالل توسيع عدد المتنقلينفي غزة

إيجابي على تطوير االقتصاد والديمقراطية؟

 

 الجزء الثالث: إسقاطات سياسة الفصل

 المس بالحياة العائلية، التعليم والصحة

ال تزال هناك عاقات  ضفة واولئك سكان القطاع،الن سكارة، بين الفلسطينيين رلغم الفصل، الذي لم يزدد إال عمًقا خال العقود األخي

بين  المجتمع المدني وفعاليات دينية وثقافية كثيرة فيمشتركة  تنظيماتتربوية، تجارية، مبادرات  ات، صداقات، شراكمتشابكة عائلية

باالنقسام السياسي الداخلي منذ حزيران . كل هذا ٌيمس مًسا سافًرا نتيجة تقييدات الحركة التي تفرضها إسرائيل، كما يتأثر المنطقتين

 لحقته أضرار لذات األسباب. -خاصًة جهاز الصحة والتعليم -. أيًضا أداء جهاز السلطة المقام في الضفة الغربية وقطاع لغزة

قتصاديةاالسقاطات اإل

ال  -طفيفة ك موارد طبيعية وقوة الشراء فيهالذي ال يمل -الخبراء في هذا الشأن، إن االقتصاد الصغير في قطاع لغزة هأقرّ لما  وفًقا

 ةلغزمنتجات اق الوحيدة المفتوحة أمام األمد من دون تصدير جدي للبضائع. األسو ةوطويل ةمستقر ةاقتصادي نميةمجال للتوصل إلى ت

وازاة السماح بنقل المناطق )بم التسويق في هذهالمفروض على حظر الالسنوات القريبة هي إسرائيل والضفة الغربية. لذا،  خال

الذين   طبقة جديدة من رجال األعمالز يعزبت يقومالمنتجة في لغزة، و قطاعاتتطوير ال اتإمكان يغلق الطريق امامن( برهالبضائع ع

 يقر باآلتي: الذي نشر في تموز  التقرير السنوي لمركز سابانيعتمدون على اقتصاد األنفاق وأموال التبرعات. 

.

“
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 byman-borders-http://www.brookings.edu/research/papers/2011/07/gaza 

 ين في اسرائيل" : "اللجنة للتنظيم, والمراقبة وفرض القانون بشأن عمل عمال فلسطين1122من تقرير قدم لرئيس الوزاء في تموز   9

 .ينتاكشي أڤد. تس إسرائيلبنك  عميدبرئاسة نائب 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4203569,00.html
http://www.brookings.edu/research/papers/2011/07/gaza-borders-byman
http://www.brookings.edu/research/papers/2011/07/gaza-borders-byman
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 منّيةاألسقاطات اإل

اعتماًدا على تصريحات رجال جهاز األمن في الحاضر والماضي يمكن التوصل إلى أن منع التطوير االقتصادي، تعزيز احتكار 

أبعاد  لهم ،المبادرات التجارية والتعليم األكاديمي لشباب لغزةفي لغزة للنشاط االقتصادي ومصادر المعيشة، وسد سبل القائمة السلطة 

 أمنية وخيمة بالنسبة إلسرائيل، في المدى القريب والبعيد.

المجتمع الفلسطيني التي تقبع دون  شرائح"كلما اتسعت  هنبقولهم إبس ممثلي جهاز األمن في التقرير الرسمي الذي نشر هذا العام اقتُ 

من نسب بطالة النابع لإلسام المتطرف  وجه. على المجتمع الفلسطيني. الت..ةتطرفالمير الحركات اإلسامية عمل، يزداد أيًضا تأث

زيد من عدد األفراد المستعدين يو السكان المدنيينزيد من قدرات التنظيمات اإلرهابية المختلفة على العمل من خال يعالية وفقر، 

 ".9والجاهزين للمشاركة في عمليات عدائية

حول ، هيئة القيادة العامة للجيشالعسكري في  خطيطك، الذي شغل منصب رئيس قسم التيوفال بزا العقيدكتب  ،في اآلونة األخيرة

الصراع: "على جيش الدفاع اإلسرائيلي أن يمتنع عن  خالليات كاسحة ضد االقتصاد المدني عن عم لامتناعهمية اإلستراتيجية األ

اإلمكانيات الحربية للعدو. محاوالت الضغط على المواطنين لكي بمدنية الحيوية التي ال عاقة مباشرة لها المس بالبني التحتية ال

كارثة ب بأنها تتسببالتهام إسرائيل  ذرائعتخلق  وانما ايًضاهداف الحرب، كوماتهم، ليست فقط لغير ناجعة أليمارسوا الضغط على ح

ني والعمل بالتعاون الكامل مع ستقرار سريع قدر اإلمكان للجهاز المدبإيه أن يهتم إنسانية. باإلضافة إلى ذلك، جيش الدفاع عل

 .10"مات اإلنسانية المحليةنظمال

 اإلسقاطات السياسية

بين الضفة ولغزة،  لتنقلق با. بكل ما يتعل11القانون الدولي تاءم وقواعدسلك"، سياسة الفصل ال تم -يشاهلـ"چ انونيبحسب الموقف الق

العسكريون، المحللون والسياسيون في  يجمع الخبراءالمدني التي أقرت في فترة حكومة أولمرط، والتي  لغاقاسة اإلتواصل سيت

في فترة يبدو فيها مصير المصالحة الفلسطينية بين فتح رقة تأتي هذه الو .ناجعة بل وتلحق ضرًرا بإسرائيل لغير اعلى أنه 12إسرائيل

ة الفصل االسرائيلية سياسستبدو ، حركتينما تقدمت المفاوضات بين الوحماس لغير واضح. مع هذا، من الممكن االفتراض أنه كل

ومن المتوقع أن نقسام الداخلي الفلسطيني، الحفاظ على االوبين سكان لغزة وسكان الضفة  الفصل من أجل كسياسة مقصودة ومنهجية

بتصريحاتها حول االمر يتعلق حين  سرائيل، وهي ليست بأفضل أحوالهاوتمس مسا بالًغا في مصداقية إ تجر انتقاًدا دولًيا متصاعداً 

 . "الدولتين"التزام الحكومة ورئيسها باألفق السياسي لحل 
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 http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1322901869.pdf 
11

  

http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1443 
12

 مسلك. -يشاهچلإلغالق في صفحة الفيس بوك وفي الموقع االلكتروني لجمعية   UNDOل إنظروا لمجموع من اإلقتباسات في غاليري لمشروع نعم 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.249326338487066.60505.114183292001372&type=3
http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1322901869.pdf
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1443
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1443

