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 خلفّية االحتجاجات بالقرب من السياج في غزة: 

 إجابات ألسئلة شائعة
 

 ما الذي أدى إلى اندالع االحتجاجات قرب السياج؟

الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة أدت إلى ردود فعل في عمليات إطالق النار وقتل المتظاهرين خالل الشهر األخير بالقرب من السياج 
 السيادّية الحدود على حماس، بمبادرة عينًيا، تهديًدا أنه على يحدث ما بوصف إسرائيلّية سياسّية جهات وتقوم. جميع أنحاء العالم

: غزة قطاع وسكان إسرائيل بين األمد، طويلة العالقة وهو األوسع، الّسياق تلغي اإلسرائيلية الجهات فإن االّدعاء، بهذا. إسرائيل لدولة
 إن. أعوام عشرة أكثر منذ والمستمر المشدد اإلسرائيلي اإلغالق فرض مع ذروتها بلغت والتي عاًما، خمسين منذ مستمرة سيطرة

 وبهذا مرّكباتها، بجميع اإلقليمّية النزاعات عن منفصلة غير أنها كما الّسياق، هذا عن منفصلة غير الحالّية الفلسطينية االحتجاجات
 .عسكرّية بوسائل تحقيقه يتم لن القضية هذه حل فإن

 يحظر الدولي القانون فإن المحتجون، يطرحها التي المواضيع أو بتنظيمهم، تقوم التي الجهات أو المحتجين، هوّية عن النظر بصرف
 هذه في وحتى –بالموت وشيك تهديد ولمنع الحياة لحماية ضرورًيا ذلك كان حال في إال المدنيين ضد المميتة القوة استخدام
 الخطر إلزالة المطلوب للمقدار وفًقا استخدامها ينبغي كما األخيرة، الوسيلة باعتبارها استخدامها ينبغي المميتة القوة فإن الحالة،
 شغب أعمال شملت لو وحتى ،"صامًتا احتجاًجا" المظاهرة هذه تكن لم لو حتى احتجاجّية، مظاهرة في المشاركة إن. فحسب العيني

. النار بإطالق عليه الرد يستوجب بحيث اآلخرين لحياة عينًيا تهديًدا أو عدائًيا عماًل  بالمطلق يشكل ذلك ال العام، بالنظام إخالل أعمال أو
 اإلسرائيلي الجيش عمل لو فيما تفاديه يتم أن يجب، وكان بل يمكن، كان الفاصل السياج من بالقرب األرواح إزهاق بأن شك من ما

 .الدولي القانون تعليمات بحسب

 ضمنها من والتنّقل، الحركة على الصرامة شديدة إسرائيلية تقييدات وطأة تحت الزمن من عقد من أكثر منذ غّزة قطاع سكان يعيش
 من تصعيدّية جوالت ثالثة أعقاب في فأكثر أكثر تدهور قد القطاع لسكان المحتمل غير الحياة واقع إن. وبّري جّوي بحري، إغالق

 كالتزود للسكان، األساسّية الموارد في خطير نقص وفي التحتّية البنى انهيار في تسببت والتي اإلسرائيلية، العسكرية العمليات
 .المجاري وتصريف الكهرباء بالمياه، المنتظم

 

 التدهور؟ عن الوحيدة المسؤولة هي إسرائيل هل

 أن يمكن وماذا َمن تقرر التي الجهة هي فإسرائيل. المنع على باألساس ترتكز تصاريح منظومة غّزة قطاع سكان على إسرائيل تفرض
 طرفي ينب متعمد بشكل بالفصل تقوم التي هي وإسرائيل. ذلك يحدث ومتى منها، يخرج أن يمكن وماذا ومن غّزة، إلى يدخل

 انهيار ضمنها ومن عديدة، المنظومة هذه نتائج. منفصالً  كياناً  غّزة قطاع جعل ضمنها من أسباب لعدة وذلك الفلسطينّية، األراضي

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Graphs/Graphing-10-years-of-closure.AR.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/infrastructure/Hand_on_the_Switch-AR.pdf
http://gisha.org/50shades-ar/
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/separating-land-separating-people/separating-land-separating-people-web-ar.pdf
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 الداخلي الفلسطيني االنقسام أن الواضح من. التطّور إمكانّيات وغياب ،الصحّية الخدمات وقصور ،العائالت وتشتت غزة، اقتصاد
 باتجاه رفح لمعبر المتواصل اإلغالق أن كما غّزة، سكان أوضاع تفاقم الى أدى اآلخر على طرف كل يفرضها التي المتبادلة والخطوات

 منذ تتأرجح األرض من بقعة على يعيشون غزة سكان إن. القطاع على المفروض اإلسرائيلي اإلغالق يخلقها التي األزمة يفاقم مصر
 يطالبوا وأن العالم، يراهم أن هو االحتجاجات هذه أهداف من واحًدا إن. أفق بال واقع في عالقون وهم إنسانّية، أزمة حافة على زمن
 .ألزمتهم بحل

 تحسين بهدف فعله يمكن ما الكثير هنالك ذلك، يحدث وحتى. االحتالل إنهاء إلى تؤدي واسعة، سياسية خطوات يتطلب الحل
 (.أدناه انظروا) غزة قطاع لسكان المأساوية الظروف

 

 ما هي المنطقة العازلة المتاخمة للسياج؟
، بعد تطبيق 2005إسرائيل وصول سكان قطاع غزة إلى المناطق المحاذية للسياج الفاصل منذ سنوات عّدة، ومنذ العام تقيد دولة 

داخل أراضي القطاع. وقد أفضت مساعي  "عازلة   منطقة  إسرائيل إقامة " عن قطاع غزة، فرضت "أحادية الجانب خطة "فك االرتباط
اإلسرائيلية بما يخص عرض المنطقة أو َحول آليات تنسيق  مسلك" للحصول على معلومات دقيقة من السلطات-جمعية "چيشاه

 دخول المزارعين إلى أراضيهم داخلها، إلى إجابات ُمتناقضة.

متر من السياج، تحدث عمليات إطالق نار على المدنيين أيًضا في الفترات  300في المنطقة العازلة، التي تمتد رسميا لمسافة 
قد يتعرض لخطر اطالق النار من قبل الجيش ، متر عن السياج 1,500 المنطقة التي تبعد العادية، وعملًيا، حتى من يدخل إلى

، أطلق الجيش اإلسرائيلي النار على 2018االسرائيلي. على سبيل المثال، أيام قليلة قبل بدء احتجاجات أيام الجمعة في نهاية آذار 
عاًما، في المنطقة العازلة مما أدى إلى مقتله. وباإلضافة إلى الخسائر غير  59محمد عطا أبو جامع، مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 

الضرورية باألرواح، إطالق النار والنشاط العسكري للجيش اإلسرائيلي داخل قطاع غزة، تعرض للخطر أيًضا الزراعة في غزة، والتي تعتبر 
 للنمو االقتصادي هناك، كما تشكل خطًرا على حياة السكان.قطاع ضروري 

دون إّن الّسيطرة اإلسرائيلّية على المنطقة القريبة من الجدار الحدودّي ال تتلّخص بإطالق الّنار نحو المزارعين والمواطنين الذين يتواج
المناطق القريبة من الجدار الحدودي  برّش  يقوم هاعترف الجيش اإلسرائيلّي للمّرة األولى بأن 2015فيها فحسب. ففي نهاية العام 

في القطاع بمواد مبيدة لألعشاب، وذلك لكي يبقي المنطقة مكشوفة. إن عمليات الّرّش هذه، التي تحدث عدة مرات بالسنة في 
أضراًرا بمحاصيل كثيرة، على بعد كبير من السياج، ومن الصعب التكهن بتأثيرها على المدى مناطق مختلفة على طول السياج، تلحق 

 البعيد.

إطالق النار في مناطق االحتكاك ليس حكًرا على منطقة السياج، فإن إسرائيل تقوم أيًضا بتحديد المنطقة المسموحة للّصيد حتى 
مصادرة قواربهم ، مما يؤدي إلى إصابتهم ومقتلهم سنوًيا نار على الصيادينسّتة أميال  بحرية  من شواطئ القطاع، ويتم إطالق ال

 .مهنة خطيرةواحياًنا اعتقالهم. مهنة الّصيد بالقرب من شواطئ غّزة قد أصبحت 

المعلن منذ عدة سنوات، هو أن قوانين االحتالل تسري على نشاطات دولة إسرائيل تجاه سكان قطاع  مسلك"-موقف جمعية "چيشاه
ًضا أن توازن هذه التقييدات مع غزة، وبالتالي في حال قررت إسرائيل تقييد التنقل والحركة من أجل احتياجات أمنية عينية، عليها أي

سليمة لسكان القطاع، بما في ذلك كسب الرزق وإنتاج األغذية. وفي حال خاضت إسرائيل عمليات عسكرية  واجبها بإتاحة حياة مدنية
بحد  وسائل تحمي من خاللها المدنيين. من المهم التشديد بأن الدخول إلى منطقة الحدود ضد مسلحين في قطاع غزة، عليها تبني

ذاته ال يشرعن إطالق إسرائيل للنار على من هم من غير المسّلحين. وبحسب رأينا، فإن على إسرائيل تعويض من تضرر من تقييد 
الوصول للمنطقة العازلة أو من إقامتها، وعلى األخص المزارعين الذين تضررت مصادر رزقهم بسبب عدم السماح لهم بالدخول 

 إلى الموارد التابعة لهم هناك. الستصالح أراضيهم أو الوصول

http://features.gisha.org/made-in-gaza2017-ar/
http://features.gisha.org/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%88%D9%86/
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Intl_Womens_Day_2018/Dreams_Deferred_2018_AR.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Blurring_boundaries_ar.pdf
http://gisha.org/ar/publication/2006/
http://gisha.org/ar/updates/3554/
http://gisha.org/ar/legal/4090/
http://gisha.org/ar/updates/4534/
http://gisha.org/ar/publication/2006/
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 هل من غير الصحيح االدعاء ان إسرائيل تمنع التنقل العتبارات امنية؟ 
ولكن بالواقع فهي تقوم بفرض منع جارف على مجموعات يحق إلسرائيل إجراء فحص عيني لكل من يطلب الدخول إلى أراضيها، 

كاملة من األشخاص وتحرمهم إمكانية الوصول إلى احتياجاتهم الضرورية. كل هذا، من دون أية عالقة باعتبارات الدفاع عن النفس أو 
وات تطّورت طريقة عمل، أطلقت االعتبارات األمنية، إنما من إرادتها السياسية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. مع مرور السن

ل قطاع غّزة عن الضّفة الغربّية، واإلثقال ومغزاها يتلّخص في الجهود لفص، الفصل سياسة عليها جهات في الجيش اإلسرائيلي اسم
على العالقات بين شطري األرض الفلسطينّية، هذان الشطران اللذان من المفترض أن يشّكال الدولة الفلسطينّية بحسب القرارات 

فيما  العائلّية العالقات، والقتصادا الدولّية واالتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل، باإلضافة إلى أنهما يتشاركان اللغة، الّثقافة،
 بينهما. 

وقد أوضحت جهات أمنّية اسرائيلية في السابق بأن سياسة الفصل هذه كان هدفها الّضغط على سلطة حماس ومساعدة الّسلطة 
الّطلبة الجامعيون من . غّزة في المدنيّ  المجتمع في الفلسطينّية، إال أّن هذه الّسياسة في الواقع تضّر، على سبيل المثال، بجهات  

ن غزة ال يستطيعون الدراسة في جامعات الضّفة الغربّية؛ وقد جرى في الّسابق منع الّطواقم الّطبّية، واألكاديمّيين والخبراء والتقنّيي
ى لو كان هدفهم هو التدريب المهنّي والّتأهيل. كما أّن العائالت غير قادرة  على االلتقاء، إاّل في حاالت استثنائية، على من التنّقل، حت

غرار الّزواج، الوفاة، أو أمراض عضال. ومن هم مسموح لهم بالمطالبة باستصدار تصاريح  من الجهات اإلسرائيلية لألسباب آنفة الّذكر، 
 .لدرجة األولى فحسبفهم األقارب من ا

 

 ولكن الم تنفصل إسرائيل عن غزة؟
، وهي الخطة التي ألغت فيها إسرائيل التواجد 2005في العام فك االرتباط أحادية الجانب" عن قطاع غزة أّدى تنفيذ إسرائيل لخطة "

مفادها أن إسرائيل قد أنهت بذلك عالقاتها  ينالدائم والفعلي للجيش والمواطنين اليهود في القطاع، إلى خلق أوهام لدى الكثير 
تفرض إسرائيل على سكان قطاع غزة نظاًما يتشّكل من أوامر  .مع قطاع غزة، وبالتالي، أنهت أيًضا مسؤوليتها تجاه سكان القطاع

 المنع والحظر والتقييدات منذ نحو ثالثة عقود وتبقى قطاع غزة تحت اإلغالق.

 

مسلك" –يشاه "چ. تصوير: 2018مزارعون يقومون بتقييم أضرار الرش في المنطقة العازلة، كانون ثاني   

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/separating-land-separating-people/separating-land-separating-people-web-ar.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/a_costly_divide/a_costly_divide_ar-web.pdf
http://features.gisha.org/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%88%D9%86/
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/civil_society/Split_apart_ar.pdf
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 اإلسرائيلية على ارض الواقع؟كيف تترجم السيطرة 
على سكان القطاع، وكانت لقراراتها تأثيرات واسقاطات مصيرية، تصل حد  كثيرة من السيطرة احتفظت إسرائيل لنفسها بجوانب

التجارية، القرارات المتعلقة بالمسار المهني، الحالة الصحية، الحياة والموت، وأيًضا مجاالت أخرى كإقامة وإنشاء حياة عائلية، األعمال 
 .الحياة الثقافية، الترفيه والسعادة الشخصية، وهو تأثير َيطال تقريًبا كل تفاصيل حياة السكان هناك

 

 ؟ما هي األوضاع في غزة عدا عن األحداث بالقرب من السياج

 معبر رفح باتجاهيعيش سكان غزة تحت وطأة إغالق مستمر. هنالك معبران يتّم استخدامهما لتنّقل األشخاص من قطاع غّزة وإليه: 
 2013وهو مغلٌق معظم أيام السنة منذ صيف عام  –. وحين يكون معبر رفح مغلًقا الغربيةمصر، ومعبر إيرز باتجاه إسرائيل والضفة 

يصبح معبر إيرز، الواقع تحت سيطرة إسرائيل، البّوابة الوحيدة التي يمكن عبرها الدخول إلى غّزة أو الخروج منها. تقّيد إسرائيل  –
ى ثالث مجموعات أساسية: التجار، المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى حاالت تنّقل الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر إيرز وتحصره عل

 استثنائية أخرى، فقط. من ال تنطبق عليه أي من المذكورة فال يحق له تقديم طلب للخروج من قطاع غزة أو الدخول إليه.
الواقع جنوبّي القطاع، والخاضع للّسيطرة اإلسرائيلية ، كرم أبو سالم إّن معبر البضائع الفعال الوحيد من وإلى قطاع غّزة هو معبر

الكاملة. اليوم، تسمح إسرائيل بدخول معظم البضائع إلى غزة، لكنها تقوم بفرض تقييدات شديدة  تصل إلى حّد المنع من دخول 
"، وهو ما يعني بأّنه من الممكن، بحسب رأي إسرائيل، أن ُتستخدم أيًضا ألهداف  عسكرّية. هذه ثنائّية االستخدام"ئع تعتبرها بضا

 يقيد بموجبها والعمل الغيار، قطعمل أغراًضا كالمعّدات الّطبّية، معّدات االّتصال، والقائمة هي قائمة طويلة وضبابّية، وهي تش
  القطاع. في االقتصاد تطور ويمنع

 
 البطالة نسبة بلغت 2017 العام من األخيرة الربع في .%43 من أكثر 2017 العام في غزة قطاع في البطالة نسبة بلغت لذلك، نتيجة
  اإلنسانية. المساعدات على يعتمدون السكان من %70 أن كما .%61 – (29 جيل )تحت الشباب أوساط في
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http://gisha.org/50shades-ar/
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Inside_look_at_gaza/Gaza_in_no.ar.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Inside_look_at_gaza/Gaza_in_no.ar.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Inside_look_at_gaza/Gaza_in_no.ar.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Dark_Gray_Lists/Dark_Gray_Lists-ar.pdf
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 من لتر مليون 100 من أكثر قطع. ساعة 16-12 تليها ساعات، 4 على القطاع في للسكان الكهرباء تزويد يقتصر طويلة مدة منذ

 مهترئة. طبية وأجهزة الحيوية األدوية في نقص للشرب. صالحة غير الحنفيات مياه يومًيا. البحر في تصب المعالجة غير المجاري
 بالعيادات. ،التعليمية بالغرف السكنية، بالشقق مزمن نقص هنالك

 (هنا)للمزيد حول تنقل األشخاص والبضائع يرجى الضغط 

 

 
 

 ؟لماذا تلقون المسؤولية على إسرائيل وليس على حماس
وبالرغم من أن إسرائيل قد . غزة قطاع فيها االحتالل، بما على نشاطات إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة تسري قوانين

 تقع المجاالت، في تلك الحكوميةالسلطة  تملك أخرىمعينة هامة في قطاع غزة، وأصبحت جهات  مجاالت على سيطرتها عن تخلت
مها عليها سيطرتها عن تتخّل  لم التي الحياة مجاالت في المدنيين تجاه التزامات إسرائيل على  أخرى ألطراف تسمح ولم فيها وتحكُّ

فيها. على سبيل المثال، من واجب إسرائيل ضمان حرية التنّقل لسكان قطاع غزة بحكم سيطرتها شبه  الحكومية السلطة بممارسة
 على المعابر، وبحكم عدم موافقتها على بناء ميناء بحري أو مطار جّوي. ولكنها ال تفعل ذلك.التامة 

يقع على عاتق القوة القائمة باالحتالل التزامان ال ينفك الواحد منهما عن اآلخر: أولهما توفير األمن، بما يشمل أمنها وأمن السكان 
سير الحياة العامة أو الحياة الطبيعية في قطاع غزة وضمانها وصونها إلى أقصى المدنيين الخاضعين لالحتالل، وثانيهما استعادة 

 حد ممكن.

إضافة إلى هذا، وعقب تنفيذ إسرائيل لخطة "فك االرتباط أحادية الجانب"، ال يوجد لسكان قطاع غزة مكانة قانونية محددة، وال 
 .منحهم أية حقوقتمنظومة قوانين تحكم عالقاتهم مع إسرائيل أو 

 

 مسلك" –يشاه "چغزة في الظالم. تصوير: 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Inside_look_at_gaza/Gaza_in_no.ar.pdf
http://gisha.org/50shades-ar/
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/10_Years_10_Judgments_AR_Web.pdf
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 ؟وماذا عن مصر
، شكل معبر 2013، وحتى أواسط العام 2011بين سكان قطاع غزة وبين مصر يفصل معبر رفح. ومنذ سقوط نظام مبارك في العام 

لسّكان غّزة الذين أرادوا السفر إلى الخارج، وذلك في الوقت الذي فرضت فيه إسرائيل نظام التصاريح رفح إلى مصر، معبًرا رئيسًيا 
ألف حالة دخول  وخروج  من خالله بالمعدل  40الصارم في معبر ايرز. عندما كان معبر رفح يفتح بشكل منتظم، تم تسجيل نحو 

لسيسي إلى الّسلطة. وقد صار المعبر ُمغلًقا لغالبية الوقت. حيث عمل مع صعود ا 2013الشهرّي. تغّير هذا الوضع في شهر تموز 
حالة دخول  وخروج  بالمعدل الشهري  3,520يوًما فحسب، وقد تّم تسجيل  42لخروج األشخاص من القطاع خالل  2016المعبر في العام 
 حالة عبور. 2,930شهري يوًما، سجلت خاللها بالمعدل ال 36، عمل المعبر بالمجمل 2017فقط. خالل العام 

 
قطاع غّزة اليوم مرتبط بدولة “على النحو التالي:  2015عن هذا الوضع عام  السابق، موشيه يعلون، عبر وزير األمن اإلسرائيليوقد 

من الواضح أن فتح معبر رفح بشكل منتظم، ضروري لسكان قطاع غزة بهدف ضمان  .”إسرائيل، مخرج غّزة إلى العالم هو من خاللنا
على جزء من االحتياجات فقط. العالقة الهامة بالنسبة للسكان هي مع الضفة  يبلتنقلهم بشكل سليم. مع ذلك، التنقل عبره ي

 ح معبر رفح.الغربية، الجزء االخر من األرض الفلسطينية، وهذا األمر ال يمكن تلبيته عبر فت
 
 

 ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل؟
العمليات العسكرية المتكررة أثبتت أن الحل للوضع المركب هو ليس عسكرًيا. هنالك جهات أخرى، عدا عن إسرائيل، التي تؤثر على 

تعاوًنا من جميعهم، لكن والخروج من األزمة يتطلب  –السلطة الفلسطينية، حركة حماس، مصر، المجتمع الدولي  –األوضاع في غزة 
 حتى التوصل إلى حل شامل، هنالك الكثير ما يمكن فعله، فوًرا، بهدف التخفيف من معاناة السكان.

 إزالة التقييدات المفروضة على تنقل سكان قطاع غزة. .1
ركان منظومة على إسرائيل المسؤولية أن تتيح تنقل منتظم لألشخاص والبضائع بين غزة والضفة، اللتان ال تزاالن تتشا

اقتصادية واحدة، جهاز تعليم واحد، جهاز صحة واحد، وإلى ما ال نهاية من العالقات العائلية، الثقافية، التجارية واالجتماعية 
 والوطنية. 

 
 إعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع. .2

التجار، الموزعين والمقاولين إسرائيل هي الجهة التي تصادق على كل مخطط بناء في القطاع، كذلك على قائمة 
المخولين بتنفيذ المشاريع. على إسرائيل أن تتيح دخول كل مواد البناء المطلوبة من أجل ترميم وتحسين البنى التحتية 
في القطاع، والتأكد من أن ال تشكل الفحوصات األمنية عائًقا أمام دخول المعدات والمواد المطلوبة بالكمية والسرعة 

 المطلوبتين.
 

 إزالة التقييدات على تسويق منتجات غزة في الضفة الغربية وإسرائيل. .3

من المنتجات التي  %85شكلت الضفة الغربية وإسرائيل األسواق األساسية لمنتجات غزة، واستوعبت نحو  2007حتى العام 
الضفة الغربية وإسرائيل. إغالق خرجت من القطاع. اليوم، تتيح إسرائيل تسويق منتجات قليلة وبكميات محدودة من غزة إلى 

األسواق يعتبر أحد المسببات األساسية للشلل االقتصادي في القطاع، النهيار مصالح تجارية كثيرة وللبطالة المرتفعة، األمور 
التي أدت بدورها إلى اعتماد شريحة واسعة من سكان قطاع غزة على المساعدات اإلنسانية. على إسرائيل أن تتيح، فوًرا، 

 سويق كامل لجميع المنتجات، دون تحدي الكميات.ت

 

 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2655735
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 الخالصة
األحداث الدامية التي نشهدها مؤخًرا هي نتيجة صراع مستمر منذ مئة سنة، احتالل مستمر منذ خمسين سنة وإغالق مستمر منذ 
عشرة سنين، ولها اسقاطات واسعة على حياة مليوني إنسان سكان قطاع غزة. التقييدات الشاملة والتعسفية التي تفرضها إسرائيل 

 صاد، تسحق األمل ويجب أن تتوقف حااًل. على الحركة والتنقل، تشل االقت

من أجل المحافظة على حقوق سكان قطاع غزة، ولصالح المنطقة بأسرها، على إسرائيل أن تغير سياستها تجاه قطاع غزة بشكل 
ها تجاه جوهري، أن تفصل بين احتياجاتها األمنية وتطلعاتها السياسية وبين حقوق اإلنسان لسكان قطاع غزة وأن تعترف بمسؤوليت

 سالمة الحياة اليومية لسكان القطاع وحقهم بحرية الحركة والتنقل. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يانات مسلك" بكل فخر، أنه نتيجة للتعاون مع دول صديقة ومؤسسات دولّية تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان، غالبية التمويل لنشاطاتنا يأتي من "ك –يشاه "چبموجب تعليمات القانون، تعلن *
 أجنبّية".سياسّية 

 


