 :2017تشديد اإلغالق اإلسرائيلي
 10خطوات اختذهتا إسرائيل العام املنصرم هبدف تشديد التقييدات املفروضة على التن ّقل من وإىل قطاع غزة.
ُ
مع هناية العملية العسكرية اإلسرائيلية القاسية يف صيف  ،2014طرأ تغيري على اخلطاب املستخدم من قبل املنظومتني
غزة
األمنية والسياسية يف إسرائيل .فظاهراي ،كان يبدو أن املنظومتان تدركان أبن أمن إسرائيل مرتبط إبعادة إعمار قطاع ّ
وتطويره اقتصاداي .ولبالغ األسف ،فإن هذا اإلدراك مل ينعكس على نظام التصاريح الذي تفرضه إسرائيل على الراغبني
ابلتنقل من وإىل القطاع .ومنذ أواخر العام  ،2015بتنا نشهد تراجعا خطريا يف حرية التنقل ،خصوصا يف عدد حاالت
العبور عرب معرب إيرز .وقد ّاختذت إسرائيل ،خالل العام  ،2017خطوات جديدة فاقمت من التقييدات املفروضة على
التنقل ،و ّأدت إىل جعل العام املاضي العام األسوأ من انحية حرية التن ّقل ،منذ العام .2014
خالل العام  ،2017اخنفض عدد حاالت خروج الفلسطينيني عرب معرب إيرز اخنفاضا حادا بنسبة  %51مقارنة ابلعام
 .2016بلغ املعدل الشهري حلاالت خروج الفلسطينيني خالل العام  5,963 2017مرة فحسب ،مقارنة مع
 12,150حالة خروج خالل العام املاضي ،و 14,276خالل العام  .2015املعدل الشهري حلاالت خروج
الفلسطينيني عرب معرب ايرز عام  2014بلغ  6,270حالة خروج.
لقد مت اختاذ قرار مبمارسة هذه اخلطوات اإلسرائيلية اجلديدة املشار إليها من دون نقاش مجاهريي ،ومل يتم نشر توضيحات
غزة ،الذين يعانون أصال من
بشأهنا ،كما مت تطبيقها من دون إنذار مسبق .ال يبدو أبن أتثري هذه اخلطوات على سكان ّ

ضائقة شديدة اخلطورة ،قد مت أخذه ابحلسبان.

فيما يلي استعراض للتقييدات األخطر اليت فرضتها إسرائيل هذا العام على سكان القطاع الساعني للخروج عرب معرب
إيرز:
املفسر يف عدد حاالت فرض
املنع األمين :منذ العام  ،2015بدأت مجعية "چيشاه  -مسلك" مبتابعة التصاعد غري ّ

املنع األمين على سكان القطاع ،والذي استمر ابلتصاعد منذ ذلك احلني .تقوم إسرائيل حبظر التنقل بذريعة "االعتبارات
األمنية" ،دون تفصيل حيثياهتا .ومبا أن األدلة اليت تكمن خلف أوامر املنع األمين ال يتم عرضها على مقدمي الطلبات
أو حماميهم ،فيصبح من الصعب مواجهتها وجماهبتها .كانت هنالك حاالت أدت فيها التدخالت القضائية اليت قامت
هبا "چيشاه  -مسلك" ،أو اخلطوات اجلماهريية واإلعالمية اليت ابدرت إليها اجلمعية ،إىل إزالة أوامر املنع ،وهذا ما يثري
الشكوك بشأن ما يكمن وراء هذه القرارات وبشأن هذا اإلجراء برمته.

إلغاء تصاريح التجار ،واخنفاض حاد ابملصادقات على تصاريح جديدة ألشخاص من هذه الفئة :بناء على املعطيات
غزة ،فإن عدد تصاريح التجار سارية املفعول يف شهر كانون أول
اليت نشرهتا اهليئة العامة للشؤون املدنية الفلسطينية يف ّ

 2017قد بلغت  551تصريا .هذا املعطى يشكل اخنفاضا بنسبة  85ابملئة مقارنة بعدد التصاريح سارية املفعول يف

أواخر العام  ،2015واليت بلغ عددها آنذاك أكثر من  3,500تصريا .ومن ضمن الذين مت منعهم كان هنالك رجال
أعمال كبار ورايديني ،الذين لديهم عالقات جتارية طويلة األمد يف كل من الضفة الغربية وإسرائيل .إن تصاريح التجار
تتيح ملن يملوهنا إمكانية اخلروج من القطاع لغرض بناء عالقات مهنية واستغالل الفرص التجارية .وخلطوات اإللغاء
والرفض اجلارفة للتصاريح اليت متارسها إسرائيل أتثريا فوراي واسع النطاق على كل األشخاص املتعلقني ابلنشاط االقتصادي
الذي يوفره من يملون تصاريح التجار ،وابلتايل تلحق ضررا ابلنشاط االقتصادي يف داخل القطاع عامة.
إلغاء حصة التصاريح املخصصة للخروج لصالة اجلمعة يف القدس :يف شهر كانون أول من العام  ،2016الغت
غزة ألداء صالة اجلمعة يف املسجد األقصى يف القدس .حيث أبلغت السلطات اإلسرائيلية
إسرائيل إمكانية اخلروج من ّ

غزة أبن السبب الكامن وراء املنع هو عدم عودة عدد من املصلني إىل القطاع
اهليئة العامة للشؤون املدنية الفلسطينية يف ّ
يف ذات اليوم الذي خرجوا فيه من القطاع .ويف إطار التغيريات اليت مت إجراؤها يف أعقاب العملية العسكرية "اجلرف

حبصة أسبوعية بلغت حىت  200رجل وامرأة ممن تزيد
الصامد" ،جرى السماح خبروج املصلني إىل املسجد األقصى ّ
حصة أسبوعيا منفصلة ملئة شخص من موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئني
أعمارهم عن ستني عاما .كما أن هنالك ّ
الفلسطينيني ،قد مت إلغاؤها هي أيضا.

مطلب االلتزام بعدم العودة إىل القطاع ملدة سنة ،كشرط للسفر إىل اخلارج :يف شباط من العام  ،2016أضاف
تفصل فيها إسرائيل من يق
منسق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق معيارا جديدا إىل وثيقة "وضع األذوانت" اليت ّ
غزة السفر إىل دول
غزة ،التق ّدم بطلب الستصدار تصريح خروج .حيث يتيح املعيار اجلديد لسكان قطاع ّ
له ،من سكان ّ

تعهد بعدم تقدمي طلب للعودة إىل القطاع ملدة
اخلارج عرب معرب إيرز ومن مث إىل جسر أللنيب ،شريطة أن يوقّع هؤالء على ّ

غزة الذين
سنة منذ يوم سفرهم .وخالل العام املاضي ،تفاقمت هذه احلالة العبثيّة بشكل أكرب حني متّ ايقاف سكان ّ

وصلوا إىل معرب إيرز يملون تصاريح خروج أبيديهم ،ومت منع خروجهم إىل أن قاموا ابلتوقيع على التعهد .وتشري حاالت

غزة ملدة عام كامل ،أو أولئك الذين ال ميلكون
عديدة قمنا مبعاجلتها إىل أن األشخاص الذين ال يرغبون ابلبقاء خارج ّ
أوراقا ثبوتية تتيح هلم املكوث لفرتة طويلة يف دولة أخرى ،أو ليس لديهم املوارد الكافية لذلك ،قد طولبوا ابلتوقيع على
التعهد ،كما متت مطالبة قاصرين ابلتوقيع عليه ،من دون موافقة البالغني املسؤولني عنهم .إن مطلب إسرائيل التوقيع على
هذا التعهد يعترب انتهاكا ألحد احلقوق األكثر أساسية ،أال وهو حق كل إنسان يف ترك مكان سكناه والعودة إليه.
جتميد اخلروج من القطاع هبدف الوصول للقنصلية األمريكية :يف  14حزيران ،تلقينا يف "چيشاه  -مسلك" ردودا
غزة ،طالبا ابخلروج لغرض إجراء مقابالت الستصدار أتشرية (فيزا) يف
على طلبني عينيني قدمنامها ابسم سكان من ّ

القنصلية األمريكية يف شرقي القدس .وقد اتضح من الردود اليت تل ّقيناها وجود توجيه جديد وشامل يظر اخلروج من
القطاع لغرض إجراء مقابالت من هذا القبيل ،وذلك من دون النظر يف الظروف العينية اخلاصة بكل طلب على حدى.
وردا على االلتماس الذي ق ّدمته "چيشاه  -مسلك" حول املوضوع ،ادعت الدولة أبن هذا احلظر ضروري هبدف منع
استغالل التصاريح للمكوث لفرتة تتجاوز التاريخ املشار إليه يف التصاريح .ويف هناية شهر تشرين نان ،ويف أعقاب
االلتماس الذي تقدمت به مجعية "چيشاه  -مسلك" ،مت إطالق مبادرة "جتريبيّة" يتم نقل األشخاص من املعرب إىل
القنصلية يف سفرية منظمة تضم مئة مقعد ،ويتم تشغيلها مرة كل أسبوعني.
غزة الذين جتري املصادقة على سفرهم إىل دول اخلارج ،أو أولئك العائدين من
فرض السفرايت املنظمة :إن سكان ّ

زايراهتم إىل دول اخلارج ،يطالبون أن يقتصر تنقلهم ،وفقا هلذه القاعدة ،بني جسر أللنيب ومعرب إيرز على سفرايت منظمة،

ومبرافقة ممثلني من جلنة الشؤون املدنية الفلسطينية .ويعين ذلك تغيريا يف السياسات اليت كانت متبعة حىت اآلن ،واليت
حبسبها ،يتن ّقل الفلسطينيون الذين صودق على سفرهم إىل دول اخلارج ،ومت إصدار تصريح هلم خيوهلم بذلك ،ابلتنقل بني
املعابر بشكل مستقل .ويف هناية شهر تشرين ناين ،ابت أيضا اخلروج لغرض إجراء مقابالت احلصول على أتشرية خروج
إىل القنصلية األمريكية يف شرقي القدس مشرتطا ابلسفر عرب سفرية منظمة .للوهلة األوىل ،ميكن اعتبار مطلب التنقل عرب
سفرايت منظمة كخطوة هتدف إىل تسهيل التنقل ،إال أهنا ،عمليا ،تعين فرض تقييدات إضافيّة على التنقل ،فالسفرية
املتوجهة حنو اجلسر تعمل مرة واحدة يف األسبوع ،والسفرية إىل القنصلية تعمل مرة كل أسبوعني .واستخدام السفرايت
هدفه تقليص اخلشية من "املكوث والبقاء" يف كل من الضفة الغربية وإسرائيل ،ولكن الشروط األمنية الستصدار تصاريح
عبور على منت سفرية منظمة ليس أقل صرامة من الشروط السابقة ،كما أن أوقات االنتظار لتوفر مقعد يف السفرايت قد
ابتت أطول بسبب دورات نشاطها املقلّصة.
عدم الرد :إىل جانب االرتفاع يف عدد الطلبات اليت يتم رفضها ألسباب أمنية ،فإن آالف الطلبات للفلسطينيني تظل
معلّقة ابنتظار الرد عليها .وقد اعرتف مكتب منسق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق ،خالل شهر أيلول املاضي،
توجهون إلينا طلبا
أبن هنالك  16,000طلبا تق ّدم به فلسطينيون مكدسة على مكتبه ابنتظار الرد عليها .إن كثريا ممن ي ّ

للمساعدة ،وخصوصا أولئك الذين تعترب طلباهتم عاجلة ،إما أهنم مل يصلوا أصال على ردود من السلطات اإلسرائيلية،
أو أهنم قد حصلوا على ردود متأخرة بعد فوات األوان .إن عدم الرد يعد طريقة شديدة الصرامة ،فعلى عكس الرفض،

يف حال عدم الرد ال ميلك ملقدم الطلب االعرتاض أو االستئناف .وإىل جانب ذلك ،فإن عدم الرد خالل وقت معقول،
يش ّكل إمهاال مهنيا ،حيث أن اإلجراءات الداخلية لدى وحدة تنسيق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق ،حتدد إطارا
زمنيا للرد على الطلبات املقدمة إليها .كما أن الرفض الذي يتم إعالنه يف اللحظة األخرية ال يرتك ما يكفي من الوقت
لالستئناف على الرفض ،خصوصا يف جمال التوجه إىل القضاء.

التوجيه اجلديد الذي حيظر على الفلسطينيني اخلروج من القطاع ،وحبوزهتم أجهزة إلكرتونية ،طعاما ،أو مستحضرات
صحية :مبوجب تعليمات جديدة أصدرها منسق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق ،ودخلت حيّز التنفيذ يف األول
من آب  ،2017يظر على الفلسطينيني اخلارجني من القطاع حيازة قائمة من األغراض الشخصية ،وتشمل هذه

القائمة ،من ضمن ما تشمله ،أجهزة إلكرتونية ابستثناء اهلواتف اخلليوية ،منتجات العناية الصحية والنظافة الشخصية
والطعام ،مبا فيه الطعام واملنتجات املخصصة لالستهالك أثناء السفر الطويل إىل خارج القطاع ،حيث مت حظر هذه
املنتجات أيضا .وميكن االستدالل من التوجيه اجلديد ،أبن السلطات اإلسرائيلية غري مستعدة إلجراء فحوصات أساسية
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.
إطالة فرتة معاجلة طلبات التصاريح :يف شهر تشرين أول من هذا العام أعلن منسق أعمال احلكومة يف املناطق عن
سلسلة من اإلجراءات اجلديدة املرتبطة أبوقات معاجلة طلبات استصدار تصاريح الدخول إىل إسرائيل (وخصوصا الطلبات
املرتبطة ابلسفر إىل الضفة الغربية ودول اخلارج) .حيث يشري اإلجراء اإلداري السابق ،إىل أن مكتب منسق أعمال
احلكومة يف املناطق يتطلب  23يوم عمل من أجل معاجلة الطلبات "غري املستعجلة" .أما حبسب اإلجراء اإلداري اجلديد،
فإن معاجلة مثل هذه الطلبات قد تستمر إىل فرتة ترتاوح ما بني  50إىل  70يوما .وحبسب املعلومات اليت تسلّمناها من
جلنة الشؤون املدنية الفلسطينية ،ورغم أن اإلجراء اإلداري قد مت نشره يف شهر تشرين أول ،فإن أوقات معاجلة الطلبات
تطول بشكل أكثر مما نشر ،ومعمول هبا منذ شهر أاير.
االستجواابت األمنية :االستجواابت والتحقيقات األمنية اليت جيريها جهاز الشاابك كانت دائما مسألة روتينية ابلنسبة
إىل الفلسطينيني الذين ميرون عرب معرب إيرز ،إال أن املعلومات املستقاة من احلاالت اليت نقوم مبعاجلتها تشري إىل ارتفاع،
يف وترية االستجواابت وأيضا يف مستوى الضغط املمارس خالهلا .حيث يبلغ السكان الفلسطينيون أهنم ويف أثناء خضوعهم
ملثل هذه االستجواابت ،يتم فحص هواتفهم اخلليوية وأغراضهم الشخصية األخرى ،ويطالبون ابلتعرف على أشخاص
وأماكن يف القطاع ،وتوضيح كنه عالقاهتم ابملشار إليهم .إن أي رفض لإلجابة على مثل هذه األسئلة ،وأية إجاابت تع ّد
املستجوب تصريه الذي يتيح له اخلروج من القطاع يف ذلك احلني أو يف املستقبل .إن وضع
غري كافية ،قد تكلف
َ
الفلسطينيني يف حالة يصبح مفروضا عليهم فيها اخلضوع للتحقيقات حتت الضغط بدافع من رغبتهم يف ممارسة حقهم
ابلتنقل ،حىت يف احلاالت اليت تنطبق عليهم فيها املعايري املخصصة للخروج ،وحىت يف احلاالت اليت قيل هلم فيها أبن
طلبهم قد متت املصادقة عليه وأبن التصريح ينتظرهم على املعرب ،يعد استخداما غري الئق للقوة .إحدى زابئن "چيشاه
 مسلك" ،اليت خضعت يف السابق الستجواب مثري للقلق بشكل خاص ،قد ألغت طلبها للعبور حني مت استدعاءفضلت أن توفر على ابنتها موقفا كهذا.
ابنتها اليت تبلغ من العمر  17عاما الستجواب كهذا؛ وقد ّ

هنالك تقييدات إضافية مت فرضها هذا العام ومشلت احلظر الذي جرى فرضه على زايرات عائالت األسرى يف السجون
اإلسرائيلية والذين تعتربهم إسرائيل أهنم اتبعني حلركة اماس ،تقليص عدد التصاريح اخلروج اليت متنح كـ"بوادر حسن نية"
ملناسبة عيد األضحى وعيد امليالد ،تقليص ساعات العمل يف املعابر أثناء األعياد اليهودية ،وإغالق معرب إيرز كخطوة
عقابية ،يف أعقاب إطالق الصواريخ .ورغم أن جزءا من هذه اخلطوات ليس جديدا ،فإنه يعزز توجها مثريا للقلق متمثال
يف التضييق غري املربر لإلغالق ،الذي يدخل يف هذه األايم عِقده الثاين.

