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ال ُينظر حمتوى هذه الورقة عىل أنه يعكس موقف اجلهات املاحنة املشار إلهيا أعاله يف أي حال من األحوال. 

ساري َبيش وإيتان دياموند  تأليف: 

نوعا سيـڤـان اكرين سميبوالن   |   التصممي:  مساعدة البحث: 

يعبرّ املؤلفان عن شكرمها لتامار فيلدمان، وإيال چروس، وتانيا هاري، وإلزيابيت كويك، وإليائڤ ليڤلِخ 

ومعيان نيازَنا عىل املالحظات اليت أبدوها عىل املسودات األوىل من هذه الورقة.

أُعدرّت ورقة املوقف هذه وُنرشت مبساندة كرمية من املجلس الرنوجيي لالجئني. مكا 

مركز للدفاع عن حرية التنقل عن شكرها للجهات   - تعرب مجعية "چيشاه–مسلك" 

املاحنة التالية عىل الدمع املايل الذي قدمته هلا: 

مؤسسة السالم يف الرشق األوسط 

احتاد اجلهات املاحنة، الذي متثله سكرتاريا حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين 

)Irish Aid( واكلة املعونة اإليرلندية

)Open Society Foundations( مؤسسة املجمتع املفتوح

 )Oxfam Novib( "منمظة "أوكسفام نوفيب

سفارة مملكة الرنوجي ووازرة الشؤون اخلارجية الرنوجيية 

)Sigrid Rausing Trust( صندوق سيغريد راوزينغ
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لم تفتأ إسرائيل تشدد القيود على حركة السكان الفلسطينيين 

لهم بين قطاع غزة والضفة الغربية على مدى السنوات الخمس  وتنقرّ

والعشرين الماضية إلى أن بلغت المستوى الحالي الذي تشهده من 

التشديد، حيث بات الفصل هو القاعدة وحرية التنقل هي االستثناء 

النادر. وقد تسببت هذه القيود في تدمير أواصر حياة المدنيين 

الفلسطينيين وتفتيت ُعراها في قطاع غزة والضفة الغربية، وأفضت 

إلى فصل األُسر عن بعضها بعًضا، وتقييد قدرة الفلسطينيين على 

الوصول إلى المؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية الصحية وتقويض 

دعائم االقتصاد الفلسطيني وأضرت بتطوره. وفي الوقت الذي 

اضطلعت فيه االعتبارات األمنية بدورها في فرض هذه القيود وإنفاذها، 

فال يمكن التذرع باالحتياجات األمنية لتسويغ عدد ليس بالقليل من 

القيود التي ما تزال إسرائيل تفرضها على تنقل الفلسطينيين حتى 

العام 2015، بل تسهم هذه القيود في تحقيق أهداف سياسية أو 

تعكس وجهة نظر تؤكد على إحجام إسرائيل عن الوفاء بااللتزامات 

الملقاة على عاتقها تجاه المدنيين الفلسطينيين. 

تستعرض ورقة الموقف هذه بالتحليل ما تسميه إسرائيل "سياسة 

في سياق السيطرة التي تمارسها على األراضي الفلسطينية،  الفصل" 

بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس، وفي ضوء المبادئ 

النافذة التي يمليها القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

اإلنسان في هذا الشأن. 

نتناول في الفصل األول من هذه الورقة السياسة التي تتحكم في 

قدرة الفلسطينيين على التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية ونضعها 

في سياق القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتنقل في 

جميع أنحاء األراضي الفلسطينية. 

ونحلل في الفصل الثاني من الورقة القيود المفروضة على التنقل 

في ضوء االلتزامات التي يرتبها قانون االحتالل على إسرائيل بتيسير 

الحياة المدنية الطبيعية في األراضي الفلسطينية. ويتطرق هذا الفصل 

إلى تحليل األهداف األمنية والسياسية التي أعلنت عنها إسرائيل 

لتسويغ هذه القيود وتبريرها. ونحن نفترض بأن الغالبية الساحقة من 

تلك القيود تخالف االلتزامات التي تملي على إسرائيل ضمان الحياة 

العامة في األراضي الفلسطينية وإتاحة القدرة للشعب الفلسطيني 

على تجسيد سيادته على أرضه عقب جالء االحتالل عنها. 

ونقيِّم في الفصل الثالث من فصول هذه الورقة سياسة الفصل التي 

تنفذها إسرائيل في األراضي الفلسطينية في ضوء القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان. ونفترض بأنه، وبصرف النظر عما إذا كان قطاع غزة 

الن دولة أم ال، فإن حق اإلنسان في حرية الحركة  والضفة الغربية يشكرّ

والتنقل يسري على الفلسطينيين الذين يرغبون في التنقل بين هذين 

الجزأين من األراضي الفلسطينية، اللذان تعترف إسرائيل وأسرة 

المجتمع الدولي بأنهما يمثالن وحدة إقليمية واحدة. وفضاًل عن ذلك، 

ل  نفترض في هذا الفصل بأن القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقرّ

الفلسطينيين وحركتهم تخالف االلتزامات التي توجب عليها السماح 

لهم بتحقيق التنمية التي يصبون إليها في الميادين االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، والتي تشكل القاعدة الضرورية التي تكفل لهم 

التمتع بحقوق اإلنسان. 

ونختتم ورقة الموقف هذه بسلسلة من التوصيات التي ترمي إلى 

ضمان تواؤم السياسة التي تنفذها إسرائيل وتوافقها على نحو أكبر 

مع االلتزامات الدولية الواقعة عليها ومع مصلحتها االستراتيجية التي 

تكمن في تيسير الحياة الطبيعية للمدنيين الفلسطينيين، مثلما أقر 

كبار المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين بذلك مؤخرًا.

رحلة يف السيارة. ترشين أول 2009

تانيا هبجوقة تصوير: 

مقدمة

يف الوقت الذي اضطلعت فيه االعتبارات األمنية 
اإلرسائيلية بدورها يف فرض القيود وإنفاذها، فال 

ميكن التذرع باالحتياجات األمنية لتسويغ عدد ليس 
بالقليل من القيود اليت ما تزال إرسائيل تفرضها عىل 

تنقل الفلسطينيني حىت العام 2015، بل تهسم هذه 
القيود يف حتقيق أهداف سياسية أو تعكس وجهة 

نظر تؤكد عىل إجحام إرسائيل عن الوفاء بااللزتامات 
امللقاة عىل عاتقها جتاه املدنيني الفلسطينيني
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1967 • احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية وضمت 

شرقي القدس إلى إقليمها. كما نفذت إسرائيل، على 

مدى السنوات التالية، سياسة الحدود المفتوحة ومنحت 

ا بالتنقل بين إسرائيل وقطاع  الفلسطينيين تصريًحا عامرًّ

غزة والضفة الغربية. 

1987 • اندلعت االنتفاضة األولى في قطاع غزة أواًل، 

وامتدت إلى الضفة الغربية بعد ذلك. وكانت هذه انتفاضة 

شعبية في وجه االحتالل اإلسرائيلي. وقد انتشرت أعمال 

العنف وتصاعدت على مدى السنوات التالية. 

1991 • أوقفت إسرائيل العمل بنظام "تصريح الخروج 

العام"، الذي كانت تسمح بموجبه للفلسطينيين بالتنقل 

بين إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، وأصبحت 

تشترط على الفلسطينيين الحصول على تصاريح 

فردية كشرط لتنقلهم وسفرهم. وعززت إسرائيل إجراءات 

استصدار هذه التصاريح بصورة تدريجية. 

1993 • التوقيع على اتفاقيات أوسلو. وتصاعد وتيرة 

أعمال العنف في السنوات التالية، بما يشمل وقوع 

مواجهات بين الجنود اإلسرائيليين والمتظاهرين 

الفلسطينيين ووقوع عمليات الطعن والتفجيرات االنتحارية 

ا على  داخل إسرائيل. وأضفت إسرائيل طابًعا مؤسسًيرّ

اإلغالق العام الذي فرضته على األراضي المحتلة. 

1995 • أعادت إسرائيل نشر قواتها في مدن قطاع غزة 

إلى  والضفة الغربية، ونقلت الصالحيات عن المنطقة )أ( 

السلطة الفلسطينية. وأقامت إسرائيل سياًجا حول قطاع 

غزة. وفي السنوات التالية، منعت إسرائيل الفلسطينيين 

المسجلين في قطاع غزة من دخول الضفة الغربية عبر 

مع األردن. جسر الملك حسين )أللنبي( 

1998 • منعت إسرائيل سكان قطاع غزة من السفر عبر 

مطار بن غوريون. 

1999 • افتتاح الممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة 

الغربية.

2000 • اندلعت االنتفاضة الثانية، وأغلقت إسرائيل الممر 

ل عبر معبر بيت حانون )إيرز(  اآلمن وقلصت حركة التنقرّ

إلى حد كبير. كما جمدت إسرائيل إمكانية تغيير العناوين 

من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأغلقت المطار في غزة 

ثم دمرته. وحظرت على الطلبة من أبناء قطاع غزة السفر 

إلى الضفة الغربية لغايات الدراسة في جامعاتها. 

2001 • إطالق أول صاروخ من قطاع غزة على التجمعات 

السكانية المدنية في جنوب إسرائيل. وفي السنوات 

التالية، أطلق أفراد الجماعات المسلحة آالف الصواريخ 

من غزة باتجاه مساحة واسعة من األراضي اإلسرائيلية. 

ودمرت إسرائيل الموقع الذي شرع الفلسطينيون في 

تشييد الميناء البحري فيه، كما باشرت العمل على "فرض 

على الفلسطينيين الذين كانت تشتبه في  اإلقامة الجبرية" 

مشاركتهم في نشاطات قتالية وأجبرتهم على االنتقال من 

الضفة الغربية إلى قطاع غزة. 

2003 • شرعت إسرائيل في تشييد الجدار العازل في 

الضفة الغربية. 

2005 • انسحبت إسرائيل من قطاع غزة بعد أن أزالت 

القواعد العسكرية الدائمة والمستوطنات المدنية التي 

كانت قائمة فيه. وأعلنت إسرائيل عن مساحة تمتد على 

طول حدودها مع قطاع غزة، وتشكل ما نسبته %17 

ُيمنع الفلسطينيون من  من مساحته، منطقة "محظورة" 

الوصول إليها. وجرى التوصل إلى اتفاقية حول الحركة 

والعبور بوساطة الواليات المتحدة األمريكية، حيث نصت 

على فتح معبر رفح وتسيير الحافالت والشاحنات بين 

قطاع غزة والضفة الغربية. وبالفعل، تم فتح معبر رفح، 

غير أن إسرائيل لم تسمح بتسيير الحافالت والشاحنات 

بين القطاع والضفة. 

2006 • فازت حركة حماس في االنتخابات التشريعية 

في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة. 

ومنعت إسرائيل العمال من غزة من دخول إسرائيل. 

وبعد أسر جندي إسرائيلي على يد أفراد الجماعات 

المسلحة في غزة، شنت إسرائيل أول عملية من أربع 

عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة. وأغلقت 

مصر معبر رفح، ولم تفتحه إال لمرور الحاالت اإلنسانية 

بين الفينة واألخرى. كما قلصت إسرائيل مساحة الصيد 

المسموح بها في بحر غزة إلى ستة أميال بحرية. 

2007 • انهيار حكومة الوحدة المدنية الفلسطينية 

واستيالء حركة حماس على مقاليد السلطة في قطاع غزة 

بالقوة. وأعلنت إسرائيل عن قطاع غزة "إقليًما معادًيا". 

وفي سياق سياسة "الحرب االقتصادية"، أغلقت إسرائيل 

معبر "كارني"، وهو المعبر التجاري الرئيسي الذي كان 

مخصًصا لعبور البضائع إلى قطاع غزة وخروجها منه، 

كما فرضت حظرًا على خروج البضائع المعدرّة للتصدير 

من القطاع. وفضاًل عن ذلك، فرضت إسرائيل القيود 

على البضائع الموردة إلى غزة، حيث قلصت كميات 

الوقود واستخدمت المعادالت الحسابية في تحديد كمية 

األغذية التي تسمح بدخولها إلى القطاع. وحصرت 

إسرائيل السفر إلى الضفة الغربية وإسرائيل في "الحاالت 

اإلنسانية االستثنائية". 

على قطاع غزة. 2008 • شن عملية "الرصاص المصبوب" 

2009 • نشرت إسرائيل إجراءات تحظر على سكان قطاع 

غزة السفر إلى الضفة الغربية لغايات لمرّ الشمل.

2010 • عقب أحداث أسطول الحرية الذي انطلق باتجاه 

غزة، ألغت إسرائيل الحظر الذي كانت تفرضه على 

معظم البضائع المدنية الموردة إلى قطاع غزة، ووسعت 

من قائمة البضائع التي يصدرها القطاع إلى الخارج 

إلى حد ما. وسمحت السلطات اإلسرائيلية لكبار التجار 

من غزة بالسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية حسب 

األعداد التي حددتها لهذه الغاية. وفتحت مصر معبر 

رفح للسفر المنتظم وزادت أعداد المسافرين على مدى 

السنوات التالية. 

2011 • أعلنت إسرائيل أنها ستسمح لما مجموعه 

5,000 فلسطيني بتغيير عناوين إقامتهم من قطاع غزة 

إلى الضفة الغربية ونفذت هذا الوعد بصورة جزئية خالل 

السنوات التالية. وشنت إسرائيل عملية "عامود السحاب" 

على غزة.

2013 • أغلقت مصر األنفاق الممتدة بين قطاع غزة 

ومصر، والتي كانت ُتستخدم لنقل البضائع، بعد إقصاء 

نظام الرئيس مرسي من الحكم. كما أغلقت معبر رفح 

لفترات طويلة. وسمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة 

من مواد البناء لحساب القطاع الخاص في غزة. 

2014 • عقب عملية "الجرف الصامد"، سمحت إسرائيل 

بنقل كميات محدودة من البضائع من قطاع غزة إلى 

الضفة الغربية ومنحت المزيد من التصاريح بدخول مواد 

البناء إلى القطاع. وزادت إسرائيل من أعداد الزيارات 

العائلية إلى الضفة الغربية إلى حد ما، وسمحت لكبار 

السن من المسلمين من سكان غزة بزيارة القدس الشرقية 

ألداء صالة الجمعة فيها. وفرضت مصر المزيد من القيود 

على السفر من معبر رفح عقب شن اعتداء على قواتها 

في شبه جزيرة سيناء. 

2015 • سمحت إسرائيل بنقل كميات محدودة من 

المنتجات من قطاع غزة إلى إسرائيل لصالح اليهود 

المتدينين الذين ُيحرم عليهم تناول المنتجات اإلسرائيلية 

التي تصادف هذه السنة.  خالل سنة "شميتا" 

البداية

النهاية

اجلدول الزمين
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الخلفية والسياق 

لت المنطقة المعروفة بفلسطين التاريخية أو أرض إسرائيل  شكرّ

التوراتية، على مدى فترة طويلة من التاريخ الحديث، وحدة واحدة 

ومتكاملة من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

حيث كان سكانها ينعمون بحرية الحركة والتنقل بين مختلف أجزائها 

وربوعها. وقد تسببت الحرب التي اندلعت في العام 1948 بين العرب 

وإسرائيل في انقسام هذه الوحدة الجغرافية وتفتيت عرى التواصل بين 

مناطقها لفترة محدودة، حيث أفضت هذه الحرب إلى وضع قطاع غزة 

تحت الحكم العسكري المصري وضم الضفة الغربية إلى إقليم األردن، 

بينما صار ما تبقى من أراضي فلسطين ُيعرف بدولة إسرائيل التي 

أُنشئت حديًثا في حينه. وأفضى احتالل قطاع غزة والضفة الغربية 

على يد إسرائيل في العام 1967 إلى إعادة توحيد هاتين المنطقتين 

ووضعهما تحت سيطرة إسرائيل الحصرية، بما شمله ذلك من التحكم 

في حرية حركة المدنيين الفلسطينيين وتنقلهم بينهما. 

حتى العام 1991، نفذت إسرائيل سياسة تقوم بالمجمل على الحدود 

المفتوحة، حيث كان الفلسطينيون من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية 

يلقون التشجيع للدخول إلى إسرائيل والعمل فيها. كما كانت إسرائيل 

تسمح للفلسطينيين، على الرغم من بعض االستثناءات، بالتنقل 

بحررّية بين قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية. وكان الفلسطينيون 

يشكلون سوًقا أسيرة للمنتجات االستهالكية اإلسرائيلية. وفي المقابل، 

تطور قطاعا الصناعة والزراعة في فلسطين في مسار ال يخدم سوى 

السوقين اإلسرائيلي والفلسطيني بسبب عدم إمكانية الوصول إلى 

الدول المجاورة.1 وكانت الروابط األسرية بين الفلسطينيين في قطاع غزة 

والضفة الغربية وإسرائيل ممتدة، وهذا ليس باألمر الغريب نظرًا إلى أن 

ما نسبته 70% من سكان قطاع غزة هم الجئون من األراضي التي تقوم 

دولة إسرائيل عليها اليوم.2 

وقد تسبب اندالع االنتفاضة األولى في العام 1987 في ارتفاع وتيرة 

أعمال العنف. وأثارت هذه االنتفاضة التساؤالت حول رؤية "االحتالل 

المستنير"، التي يمكن بموجبها التسليم بسيطرة إسرائيل مقابل 

تحسين الظروف المعيشية.3 وفي أعقاب اندالع االنتفاضة، أوقفت 

إسرائيل في العام 1991 العمل بنظام "تصريح الخروج العام"، الذي 

كانت تسمح بموجبه للفلسطينيين بالتنقل بحرية بين إسرائيل وقطاع 

غزة والضفة الغربية.4 ومنذ ذلك الحين، باتت إسرائيل تفرض المزيد من 

القيود على حركة الفلسطينيين وتنقلهم بين هذه المناطق. وفي الوقت 

الذي اشتملت فيه عملية السالم التي انطلقت بموجب اتفاقيات أوسلو 

بين قطاع غزة والضفة الغربية، فلم ُيفتح  على وعود بإقامة "ممر آمن" 

هذا الممر البري الذي أتاح للفلسطينيين المرور عبره والتنقل بين هاتين 

المنطقتين في الواقع إال لفترة تزيد على سنة واحدة بقليل. وفي الوقت 

نفسه، عززت إسرائيل من توجهها نحو ترسيخ القيود التي تفرضها على 

تنقل الفلسطينيين. فعلى مدى السنوات التالية، بما فيها لسنوات التي 

شهدت عملية السالم التي امتدت حتى الفترة التي شهدت انطالق عملية 

السالم، عملت إسرائيل على تشديد القيود التي تفرضها على حركة 

الفلسطينيين وتنقلهم، وحددت المعايير التي تقيد اإلمكانيات المتاحة 

أمامهم في الحصول على تصاريح السفر وأقامت سياًجا حول قطاع 

غزة وشيدت جدارًا عازاًل حول الضفة الغربية وفرضت التدابير العقابية 

بحق الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون داخل األراضي اإلسرائيلية دون 

امتالك التصاريح المطلوبة. وكان من شأن هذه التدابير أن جعلت من 

انتقال سكان غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل أو المكوث فيهما أمرًا 
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تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية وتفتيتها 

تشكل القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل بين قطاع غزة 

والضفة الغربية جزًءا من سياسة عامة تستهدف فصل األراضي 

الفلسطينية وتقطيع أوصالها. ورغم أن إسرائيل تبرر هذه القيود 

بذرائع أمنية، إالرّ أنها تتقاطع مع األهداف السياسية والديموغرافية 

اإلسرائيلية التي تبعد كل البعد عن االعتبارات األمنية. وتعمل إسرائيل 

على إنجاز هذه السياسة وإخراجها إلى الواقع من خالل الحواجز 

المادية، التي تشمل السياج الذي أقامته حول قطاع غزة في العام 

1995 والجدار العازل الذي يمر في مساره عبر أراضي الضفة الغربية 

وشرعت إسرائيل في تشييده في العام 6،2003 فضاًل عن عدد ال يحصى 

من الجدران والعراقيل األصغر ونظام شامل ومتكامل يعنى بتقييد 

قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى مناطق مختلفة في األراضي 

الفلسطينية والحواجز العسكرية التي تمنعهم من التنقل في أرجاء 

الضفة الغربية أو تثنيهم عنه.7 

وتبرز آثار سياسة الفصل هذه على مستويين على األقل. 

فقد أفضت القيود التي تفرضها إسرائيل  المستوى األول جغرافي: 

على حركة الفلسطينيين وتنقلهم إلى تقسيم األرض الفلسطينية إلى 

سبع وحدات جغرافية رئيسية يخضع التنقل بينها للقيود. وتشمل 

هذه الوحدات شمال الضفة الغربية، والمنطقة الوسطى في الضفة 

الغربية، وجنوب الضفة الغربية، ومنطقة األغوار، ومنطقة شمال البحر 

أو الجيوب التي أفرزها تشييد الجدار العازل،  الميت، و"مناطق التماس" 

وشرقي القدس وقطاع غزة. ويخضع الفلسطينيون في تنقلهم بين 

شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها لجملة من الحواجز العسكرية، 

التي تتسبب في تأخير سفرهم ومنعهم من السفر والتنقل في بعض 

األحيان.8 ويخضع التنقل بين مناطق التماس وبقية أرجاء الضفة 

الغربية لنظام التصاريح الذي يفرض على المدنيين الفلسطينيين 

استصدار التصاريح التي تتيح لهم السفر في هذه المناطق والتنقل 

بينها. وفي بعض الحاالت، تقيم إسرائيل البوابات، التي يتواجد عليها 

أفراد الجيش اإلسرائيلي بين الحين واآلخر، للسماح للفلسطينيين 

بالوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تقع خلف الجدار العازل.9 كما 

تفرض المستوطنات اإلسرائيلية التي تنتشر في جميع أنحاء الضفة 

الغربية المزيد من القيود على تنقل الفلسطينيين وحركتهم، حيث ُيحظر 

عليهم دخولها أو سلوك الطرق التي تؤدي إليها ما لم يحصلوا على 

تصاريح خاصة تتيح لهم ذلك.10 كما يخضع الفلسطينيون في حركتهم 

وتنقلهم بين شرقي القدس التي ضمتها إسرائيل إلى نفوذها في العام 

11،1967 وبقية أنحاء الضفة الغربية لنظام استصدار التصاريح. وعلى 

وجه العموم، ُيمنع الفلسطينيون من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من 

دخول هذه المدينة. وتفرض إسرائيل قيوًدا جمة على التنقل بين قطاع 

الضفة الغربية وشرقي القدس وإسرائيل،  غزة وجميع المناطق األخرى - 

حسبما استعرضنا ذلك أعاله.12 

ثانًيا، تمارس إسرائيل عملها في فصل األرض الفلسطينية وتقطيع 

أوصالها من خالل نظام قانوني يصنف الفلسطينيين بناًء على مناطق 

سكناهم، وذلك حسب السجالت التي تعتمدها السلطات اإلسرائيلية 

)والتي قد تتضمن المنطقة الذي يقطنون فيها بالفعل أو ال تتضمنها(. 

وبذلك، تقيد إسرائيل حركة الفلسطينيين وتنقلهم بناًء على هذه 

السجالت. وتتحكم إسرائيل في السجل المدني الفلسطيني، وهي ال 

تسمح في العادة للفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بتغيير عناوينهم 

تشلك القيود اليت تفرضها إرسائيل عىل التنقل 
بني قطاع غزة والضفة الغربية جزًءا من سياسة 

عامة تسهتدف فصل األرايض الفلسطينية وتقطيع 
أوصاهلا. ورمغ أن إرسائيل تربر هذه القيود بذرائع 

أمنية، إالاّ أهنا تتقاطع مع األهداف السياسية 
والدميوغرافية اإلرسائيلية اليت تبعد لك البعد عن 

االعتبارات األمنية



إلى الضفة الغربية، حتى لو كانوا يعيشون فيها على مدى عقود.13 

فبصفة عامة، ال ُيسمح للفلسطينيين الذين َترِد عناوينهم في قطاع 

غزة أو الضفة الغربية بالدخول إلى إسرائيل أو شرقي القدس. وعلى 

وجه العموم، ال ُيسمح للفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية أو شرقي 

القدس والفلسطينيين في إسرائيل بدخول قطاع غزة.14 وعالوًة على 

ذلك، ُيحظر على الفلسطينيين الوصول إلى بعض المناطق في الضفة 

الغربية ودخولها، وال سيما مناطق التماس ومنطقة األغوار، باستثناء أولئك 

المسجلين على أنهم يقطنون فيها. ويواجه سكان هذه المناطق صعوبات 

جمة في الوصول إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.15 وبذلك، تتسبب 

هذه القيود في تقطيع أوصال السكان الفلسطينيين أنفسهم، حيث 

تعزلهم عن بعضهم بعًضا وتفتت عرى التواصل فيما بينهم. 

أصل تسمية سياسة الفصل 

في الوقت الذي تعود فيه القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين 

بين قطاع غزة والضفة الغربية في تاريخها إلى العقد التاسع من 

القرن الماضي، عملت إسرائيل على تشديد وطأة هذه القيود مع مرور 

السنوات، وال سيما عقب اندالع االنتفاضة الثانية في العام 2000، 

عن غزة في العام 2005 وانهيار حكومة  واستكمال "خطة فك االرتباط" 

الوحدة الوطنية الفلسطينية في العام 2007 واستيالء حركة حماس على 

مقاليد السلطة في قطاع غزة. وتتمثل القيود الرئيسية التي ما تزال 

اقتصار حركة الفلسطينيين  إسرائيل تفرضها حتى يومنا هذا في: )1( 

على "الحاالت اإلنسانية  وتنقلهم عبر معبر بيت حانون )إيرز( 

ومنع نقل البضائع من قطاع غزة وبيعها في الضفة  االستثنائية"، )2( 

الغربية وإسرائيل، وهما الجهتان اللتان كانتا تحتضنان األسواق التي 

والقيود المفروضة على دخول مواد  ُتصرَّف فيها بضائع القطاع، )3( 

البناء إلى غزة، بما فيها تلك المواد الضرورية إلعادة بناء المباني التي 

تعرضت للتدمير في العملية العسكرية األخيرة التي شنتها إسرائيل 
على القطاع في العام 16.2014

وفي العام 2010، صار المسؤولون اإلسرائيليون يسمون هذه 

في تصريحاتهم العامة. وهذا االسم مشتق  السياسة بـ"سياسة الفصل" 

من الكلمة العبرية "بيدول"، التي تعني الفصل والتمييز مًعا.17 وتبين 

التصريحات العامة القليلة الواردة حول هذه السياسة بأنها تنطوي 

على أهداف أمنية وسياسية وبأنها تستهدف تقليص الحركة والتنقل 

بين قطاع غزة والضفة الغربية. وتوصف هذه األهداف السياسية، في 

بعض األحيان، بأنها ترمي إلى ممارسة الضغط على حركة حماس،18 

وذلك على الرغم من أن العديد من محاور هذه السياسة برز قبل فترة 

ليست بالقصيرة من استيالء الحركة على مقاليد السلطة في قطاع 
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;("Gisha, Restrictions and Removal: Israel's Double Bind Policy for Palestinian Holders of Gaza ID Cards in the West Bank (November 2009), at http://bit.ly/1IgBCji (last visited Mar. 22, 2015) ("Restrictions and Removal .13 

.Disengagement Danger, supra note 5

14. انظر، مثاًل، معايير السفر التي يقررها بين الفينة واألخرى منسق أعمال الحكومة في المناطق، وهو عبارة هيئة تابعة لوزارة األمن اإلسرائيلية: منسق أعمال الحكومة في المناطق، "أنظمة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق - وضع تصاريح دخول الفلسطينيين إلى 

 إسرائيل، خروجهم إلى خارج البالد وعبورهم مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة" (25 تشرين الثاني 2014) ]بالعبرية[. وقد نشرت جمعية "چيشاه-مسلك" هذه المعايير في ترجمة غير رسمية إلى اإلنجليزية على موقعه اإللكتروني:

http://bit.ly/1K1DWZD (زرنا هذا الموقع واطلعنا على المعايير المذكورة في يوم 22 آذار 2015) ("منسق أعمال الحكومة في المناطق، وضع التصاريح").

ان: منظومة القوانين اإلسرائيلية في الضفة الغربية" (تشرين األول 2014)، على الموقع اإللكتروني:  The Permit Regime, supra note 6 .15. وانظر أيًضا، "الحياة في ظّل المضايقات"، الحاشية (6) أعاله، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، "نظام حكم واحد- جهازان قضائيّ

http://www.acri.org.il/ar/?p=4455 (زرنا الموقع واطلعنا على هذه الورقة في يوم 23 آذار 2015). وفضاًل عن ذلك، تفرض إسرائيل بعض القيود بصورة متقطعة. انظر، مثاًل، الخطاب الذي أرسلته روث بار من وزارة األمن اإلسرائيلية إلى ماسكيت بينديل، جمعية حقوق المواطن 

 في إسرائيل، والذي أعلنت فيه إزالة القيود الصارمة التي كانت مفروضة على وصول الفلسطينيين إلى منطقة األغوار، 10 تشرين األول 2012 ]بالعبرية[. وقد نشرت جمعية "چيشاه-مسلك" هذه الرسالة منقولة إلى اللغة اإلنجليزية على موقعه اإللكتروني:

http://bit.ly/1K1DWZD (زرنا الموقع واطلعنا على هذه الرسالة في يوم 29 آذار 2015).

Gisha, What Gaza Needs, Gaza Gateway (Feb. 26, 2015), at http://bit.ly/1MJqLmh .16

17. يمكن االطالع على وصف لسياسة الفصل في "چيشاه-مسلك"، ما هي "سياسة الفصل" (حزيران 2012)، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1gGC4Pe (زرنا الموقع واطلعنا على هذه الورقة في يوم 23 آذار 2015) ("ما هي سياسة الفصل؟"). ولالطالع على مجموعة من 

.("Gisha, The Separation Policy: List of References Prepared by Gisha (July 2014), at http://bit.ly/1JYN85O (last visited Mar. 23, 2015) ("List of References :التصريحات الرسمية التي تتناول سياسة الفصل، انظر

.List of References, Id .18

 امرأة فلسطينية يف غزة تتحدث إىل والدهتا، اليت تعيش يف الضفة الغربية،
عب ماكملة فيديو. نيسان 2014

أمحد ديب تصوير: 

متنع سياسة الفصل من الفلسطينيني أبناء قطاع 
غزة من التواجد يف الضفة الغربية لفرتات طويلة، 

يف الوقت الذي تجشع فيه الفلسطينيني من 
أبناء الضفة الغربية عىل االنتقال إىل القطاع، بل 

وجتربمه عىل ذلك يف بعض احلاالت
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غزة.19 وعلى وجه الخصوص، تمنع هذه السياسة الفلسطينيين من أبناء 

قطاع غزة من التواجد في الضفة الغربية لفترات طويلة، في الوقت الذي 

تشجع فيه الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية على االنتقال إلى 

القطاع، بل وتجبرهم على ذلك في بعض الحاالت. 

فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية 

يتجلى أبلغ شكل من أشكال فصل األراضي الفلسطينية وتقطيع 

أوصالها في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وفي الواقع، ُتعتبر 

القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة وتنقلهم 

حيث ال يشكل القطاع  ناجعة إلى حد كبير بسبب موقعه الجغرافي - 

امتداًدا متواصاًل مع الضفة الغربية، ويحيط به البحر واألسيجة الحدودية 

التي تخضع للحراسة المشددة مع إسرائيل ومصر. وتمارس إسرائيل 

سيطرتها الحصرية على حركة الفلسطينيين وتنقلهم بين قطاع غزة 

والضفة الغربية وتحصره في "الحاالت اإلنسانية االستثنائية".20 وفي 

العام 2014، وصل متوسط حاالت خروج الفلسطينيين الذي غادروا غزة 

إلى 6,270 فلسطينًيا، وهو ما يمثل %1.2  عبر معبر بيت حانون )إيرز( 

من الفلسطينيين الذين غادروا هذا المعبر في شهر أيلول 2000، والذين 

فاق عددهم نصف مليون فلسطيني.21 ويقتصر السفر عبر هذا المعبر 

على المرضى ومرافقيهم، وعلى كبار التجار أو زيارات األقارب من 

الدرجة األولى وذلك فقط في حاالت الوفاة، أو األمراض الخطيرة أو حاالت 

الزواج. وعالوًة على ذلك، تتسبب هذه القيود في تقويض قطاع التعليم22 

والمجتمع المدني23 في فلسطين، كما عملت على فصل أفراد األسرة 

الواحدة عن بعضهم بعًضا24 وحالت دون تعرُّف الفلسطينيين على 

المناطق المختلفة في األراضي الفلسطينية. كما تحول هذه القيود دون 

وصول الفلسطينيين إلى مراكز الرعاية الصحية25 وإلى األماكن الدينية 

في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.26 

ومن جانب آخر، ما يزال االنقسام السياسي الداخلي القائم بين 

الفصائل الفلسطينية، منذ العام 2007، يسهم في تعزيز ما تقوم به 

إسرائيل من تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية وتفتيتها، حيث انتهى 

به المطاف في انقسام الحكومة والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، بما 

تشمله من نظام قانوني ووزارات وأجهزة حكومية. كما تسبب إغالق معبر 

رفح البري عقب إقصاء الرئيس المصري محمد مرسي في مصر إلى 

إغالق النافذة الصغيرة التي أتاحت للفلسطينيين من الضفة الغربية 

زيارة قطاع غزة في الفترة الواقعة بين العامين 2010 و2013 عبر هذا 

المعبر بعد اجتياز األردن ومصر.27 

وحسبما أشرنا إليه أعاله، تفرض إسرائيل القيود على نقل البضائع 

من قطاع غزة إلى األسواق في الضفة الغربية وإسرائيل أيًضا، مما 

يسهم في انقسام االقتصاد الفلسطيني وتشتته وتراجعه بصفة عامة.28 

ومنذ العام 1967، ما تزال إسرائيل تعزل قطاع غزة عن مصر وال يسمح 

له بتشغيل مطار أو ميناء بحري. وعوًضا عن ذلك، باتت المنشآت 

الصناعية العاملة في القطاع تخدم األسواق القائمة في إسرائيل والضفة 

الغربية، حيث تستفيد هذه األسواق من العمالة ذات التكلفة المتدنية في 

عة بهامش  غزة في بيع كميات كبيرة من المنتجات والبضائع المصنرّ

. وفي الواقع، فقد تسبب إغالق أسواق الضفة الغربية وإسرائيل  ربح متدنرّ

19. انظر الجدول الزمني، ص. 2 أعاله.

20. "چيشاه- مسلك"، "دليل االغالق على غزة - كما صاغته دولة اسرائيل" (أيلول 2011)، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1DmGrsH (زرنا الموقع واطلعنا على ورقة المعلومات هذه في يوم 23 آذار 2015). وحتى في الحاالت التي يتمكن فيها الفلسطينيون من مغادرة 

غزة عبر مصر - وهو أمر بالغ الصعوبة في حد ذاته، مثلما ذكرنا أعاله - فهم ممنوعون من دخول الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين (أللنبي) الذي يخضع لسيطرة إسرائيل.

.("Gisha, Gaza Access and Movement: 2014 Summary, at http://bit.ly/15CaZGF (Jan. 20, 2015) ("2014 Summary .21

 Gisha, The Impact of the Separation Between the Gaza Strip and the West Bank on Higher Education (May 2010), at http://bit.ly/1g3XqVP (last visited Mar. 28, 2015); Gisha, Frequently Asked Questions: Movement of Students from Gaza to the .22

West Bank, at http://bit.ly/1P3akzy (last visited Mar. 28, 2015). وانظر أيًضا "چيشاه- مسلك"، تنّقل الطالب بين غزة والضفة الغربية" (أيلول 2012)، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1SH4JEJ (زرنا الموقع واطلعنا على هذه الورقة في يوم 28 آذار 2015) ("تنقل 

الطالب").

.Gisha, Harm to Palestinian Civil Society Due to the Separation Between the Gaza Strip and the West Bank (May 2010), at http://bit.ly/1JJNCw8 (last visited Mar. 28, 2015) .23

 Gisha, Separation of Families due to the Separation between the Gaza Strip and the West Bank (May 2010), at http://bit.ly/1DpJbFA (last visited Mar. 23, 2015). See also HaMoked and Gisha, New Procedure: Israel Bars Palestinians in Gaza .24

from Moving to West Bank (June 2010), available at http://bit.ly/1M2m1qh (last visited Mar. 23, 2015); مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" وبتسيلم، "ما وراء الظلمات: تبعات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين في حياة أُسريّة" (كانون األول 2014)، على 

 http://bit.ly/1gGLcTX :الموقع اإللكتروني

سمح للفلسطينيين بالسفر من قطاع غزة إلى المستشفيات العامة في شرقي القدس، بما فيها شرقي القدس، وإسرائيل واألردن لغايات "العالج الطبي المستعجل"، شريطة اجتياز المسح األمني. ويقتصر سفر الحاالت غير الطارئة على عدد يبلغ 80 مريًضا في اليوم، والذين  25. يُ

ا لكي يتمكنوا من اجتياز المعبر والسفر منه. "منسق أعمال الحكومة في المناطق، وضع التصاريح"، الحاشية (14) أعاله، الفقرة (23). أما الطلبة فال يُسمح لهم باالنتظام في كلية الطب في جامعة القدس أو التدرب في مستشفيات الضفة الغربية،  يخضعون للمسح األمني أيًض

ي الردود عن طلبات التصاريح التي يقدمونها للسلطات اإلسرائيلية والضغط الذي يمارسه عليهم جهاز المخابرات اإلسرائيلي بغية إجبارهم  بما فيها شرقي القدس. الحاشية (14) أعاله، الفقرة 30(د). ومن جملة المشاكل األخرى التي يعاني منها سكان قطاع غزة التأخير في تلّق

على التعاون معه، كشرط للحصول على العالج الطبي خارج القطاع. انظر "إمكانيات قيد االنتظار"، الحاشية (1) أعاله، الفصل الثالث، http://bit.ly/1F9jbLC (زرنا هذا الموقع واطلعنا على هذه الورقة في يوم 22 آذار 2015).

ا بالوصول إلى المسجد األقصى في مدينة القدس في أيام الُجمع، على أال يتجاوز عددهم الزوار منهم عن 200 زائر في األسبوع. وبصفة عامة،  26. وحتى وقت كتابة هذه الورقة، تتيح قواعد السفر التي تفرضها إسرائيل للمسلمين الغزيين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاًم

ا، بالسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية خالل مواسم األعياد المسيحية، على أال يتجاوز عددهم سقًفا تحدده هذه السلطات. انظر "منسق أعمال الحكومة في المناطق،  ا أو تزيد على 35 عاًم تسمح السلطات اإلسرائيلية للمسيحيين من أبناء القطاع، ممن تقل أعمارهم عن 16 عاًم

وضع التصاريح"، الحاشية (14) أعاله، الفقرة (35). بيان صحفي، الناطق الرسمي باسم الجيش اإلسرائيلي، "التحضيرات لألعياد المسيحية (18 كانون األول 2014) ]بالعبرية[، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1FdKiJ4 (زرنا الموقع واطلعنا على هذا البيان الصحفي في يوم 

22 آذار 2015).

27. في الوقت الذي تعود فيه اإلجراءات التي تنفذها مصر بضرر بالغ على سكان قطاع غزة، فنحن نميز هنا - ومن وجهة نظر قانونية - بين إسرائيل التي تمارس سيطرة ُمحكمة على القطاع، بما تشمله من إحكام قبضتها على مياهه اإلقليمية ومجاله الجوي وجميع المعابر 

 التي تربطه بالضفة الغربية، وبين مصر التي ال تمارس مثل هذه السيطرة على القطاع وال تقع تحت التزامات يمليها عليها قانون االحتالل الحربي في هذا الشأن. انظر جمعية "چيشاه-مسلك"، "من يحمل مفاتيح معبر رفح؟" (آذار 2009)، على الموقع اإللكتروني: 

http://bit.ly/1g40ocY (زرنا الموقع واطلعنا على هذا التقرير في يوم 22 آذار 2015).

.Gisha, Damage to Trade Between the Gaza Strip and the West Bank as a Result of the Separation Policy (May 2010), at http://bit.ly/1UktjbD (last visited Mar. 28, 2015) .28



أمام قطاع غزة في تكبيل اقتصاده، مما أفضى إلى ارتفاع معدالت 

حيث بات في هذه اآلونة  البطالة وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد - 

يقل عما كان عليه قبل 20 سنة.29 وفضاًل عن ذلك، تقلصت السلع التي 

خرجت من القطاع حتى العام 2014 إلى ما تقل نسبته عن 2% عن 

المستويات التي كانت عليها قبل شهر حزيران 30.2007 وفي أواخر العام 

2014 ومطلع العام 2015، سمحت إسرائيل ببيع بعض السلع من قطاع 

غزة في الضفة الغربية وإسرائيل، على الرغم من بقاء حصص البضائع 

المسموح بتسويقها والقيود األخرى قائمًة على ما هي عليه. كما أن 

المتطلبات اللوجستية التي تثقل كاهل التجار تثير التساؤالت حول 
الجدوى االقتصادية لبيع هذه السلع.31

وفي ضوء ما تقدم، تفضي القيود المفروضة على الحركة والتنقل، 

التي  باإلضافة إلى اآلثار التي تفرزها على حرية الحركة والتنقل - 

نتناولها بالنقاش في الفصل التالي، إلى انتهاك مجموعة واسعة من 

الحقوق األخرى التي تشكل حرية التنقل شرًطا مسبًقا للتمتع بها، 

بما فيها الحق في التربية والتعليم،32 والحق في العمل،33 والحق في 

التمتع بعيش كريم،34 والحق في حماية األسرة،35 والحرية في تكوين 

الجمعيات،36 والحق في الحصول على الرعاية الصحية،37 والحق في 

حرية ممارسة الشعائر الدينية.38 

وفضاًل عما تقدم، تخلق سياسة الفصل تمييزًا شبه قانوني بين 

الفلسطينيين من حيث المكانة القانونية. ويقوم هذا التمييز في أساسه 

على ما إذا كانت عناوينهم مسجلة في قطاع غزة أم الضفة الغربية 

بصرف النظر عن أمكنة إقامتهم الفعلية. فمنذ العقد التاسع من القرن 

الماضي، ما تزال إسرائيل تمنع الفلسطينيين المسجلين في قطاع 

مع  غزة من دخول الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين )أللنبي( 

األردن، وهو مسار يختاره المواطنون الذين لم يتمكنوا من الحصول على 

تصريح للسفر من القطاع إلى الضفة الغربية عبر إسرائيل. وفي الوقت 

الذي ُيعتبر فيه تغيير عنوان محل اإلقامة المسجل من قطاع غزة إلى 

الضفة الغربية أمرًا صعًبا في كل األحوال، فقد عملت إسرائيل على 

تجميد إي إمكانية لتغيير أماكن اإلقامة عقب اندالع االنتفاضة الثانية 

في العام 39.2000 وما تزال إسرائيل تصر على معاملة الفلسطينيين 

المسجلين على أنهم مقيمين في غزة باعتبارهم مجموعة مختلفة عن 

الفلسطينيين المسجلة عناوين إقامتهم في الضفة الغربية. وفي هذا 

السياق، منعت إسرائيل سكان قطاع غزة من دخول الضفة الغربية، 

وألقت السلطات اإلسرائيلية القبض على المتواجدين منهم في الضفة 

الغربية ورحلتهم إلى غزة بالقوة.40 كما تحظر إسرائيل لمرّ شمل األسر 

في الضفة الغربية، حتى بين األزواج أو األطفال القصر المفصولين عن 

والديهم، باستثناء الحاالت اإلنسانية المستعصية وغير العادية.41 ومن 

الممارسات األخرى التي تنفذها إسرائيل في هذا المضمار، وإن كان 

األسرى من سكان الضفة  ذلك بصورة غير منتظمة، هي "إطالق سراح" 

الغربية إلى قطاع غزة بعد قضاء فترات محكومياتهم في السجون 
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29. "إمكانيات قيد االنتظار"، الحاشية (1) أعاله، الفصل الثاني، وانظر أيًضا "الثمن االقتصادي لسياسة الفصل"، الحاشية (1) أعاله.

.Summary, supra note 21 2014 .30

31. لم تزل هذه السياسة قائمة حتى وقت كتابة هذه الورقة. انظر: Gisha, Update, Israel Bans Sale of Gaza Strawberries in the West Bank, at http://bit.ly/1IVzMIb (13 January 2015). وما تزال السلع المصدرة من قطاع غزة أقل بما نسبته 10% عن المستوى الذي 

 كانت عليه قبل شهر حزيران 2007. انظر الرسوم البيانية التي تُظهر المستوى الحالي لتسويق بضائع القطاع بالمقارنة مع ما متوسطه 1,064 شاحنة كانت تغادر القطاع في الشهر قبل فرض القيود اإلسرائيلية عليه. انظر: 

.Gisha, Exit of Goods from Gaza via Kerem Shalom Crossing, at http://bit.ly/1JJP4yu (last visited Mar. 28, 2015)

32. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتُمد وُعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  لألمم المتحدة 2200 ألف (د21-) المؤرخ في 18 كانون األول 1966 ("العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية")، المادة (13)

33. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة (6).

34. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة 7(أ)(2).

35. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة 10(1)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2200 ألف (د21-) المؤرخ في 

16 كانون أول 1966، ("العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية")، المادة 17(1). 

36. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية (35) أعاله، المادة (22).

37. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة (12).

38. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية (35) أعاله، المادة 18(1).

 39. لم ترد سوى استثناءات محدودة على هذا التجميد على مدى السنوات الماضية. وجاء أبرز هذه االستثناءات في شهر شباط 2011، حينما وافقت إسرائيل على السماح لما مجموعه 5,000 فلسطيني بتغيير عناوينهم من غزة إلى الضفة الغربية. انظر: 

.Restrictions and Removal, supra note 13; Office of the Quartet Representative Tony Blair, Package of Measures Agreed Between the Government of Israel and the Quartet Representative, at http://bit.ly/1cm0Ot9 (Feb. 4, 2011)

40. انظر، مثاًل: West Bank Student Berlanty Azzim's Deportation Upheld, BBC, Dec. 9, 2009, at http://bbc.in/1FdKGqO;  وقرار المحكمة العليا (7015/02)، عجوري ضد قائد قوات األمن اإلسرائيلية في الضفة الغربية، (2002 (6)56) (P.D. 352) ("قضية عجوري") 

http://bit.ly/1IhkmL5 :تهمون بالمشاركة في أنشطة قتالية، على االنتقال إلى غزة). والنسخة اإلنجليزية من هذا القرار منشورة على الموقع اإللكتروني  ]بالعبرية[ (حيث صادق هذا القرار على سياسة تقضي بإجبار المواطنين المقيمين في الضفة الغربية، ممن يُ

.Restrictions and Removal, supra note 13 :وانظر أيًضا

41. منسق أعمال الحكومة في المناطق، "إجراءات التعامل مع الطلبات التي يقدمها المقيمون في قطاع غزة لالستقرار في يهودا والسامرة" ]بالعبرية[ (تموز 2013)، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1F77Q07 (زرنا الموقع واطلعنا على هذه اإلجراءات في يوم 26 آذار 

2015). ونُشرت ترجمة غير رسمية لهذه اإلجراءات إلى اللغة اإلنجليزية على الموقع: http://bit.ly/1Ihlgai (8 آذار 2009).

ما تزال إرسائيل ترص عىل معاملة الفلسطينيني 
املجسلني عىل أهنم مقميني يف غزة باعتبارمه 

مجموعة خمتلفة عن الفلسطينيني املجسلة عناوين 
إقامهتم يف الضفة الغربية
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اإلسرائيلية، في حال كان عنوان إقامتهم مسجل في غزة، حتى لو سبق 

لهم أن عاشوا في الضفة الغربية على مدى سنوات. 

وفي الواقع، تعتمد الحكومة اإلسرائيلية، التي تملك زمام السيطرة 

على السجل المدني الفلسطيني، تمييزًا شبه قانوني بين الفلسطينيين 

الذين تصنفهم على أنهم يقطنون في قطاع غزة وأولئك الذين تصنفهم 

على أنهم يعيشون في الضفة الغربية. 

فبادئ ذي بدء، تشير إسرائيل إلى الضفة الغربية باعتبارها منطقة 

عسكرية مغلقة تخضع لالحتالل الحربي، مما يتيح لها أن تفرض 

سيادتها عليها بحكم األمر الواقع بفعل احتاللها لها.42 وفي المقام 

الثاني، تشير إسرائيل إلى قطاع غزة باعتباره إقليًما معادًيا43 لم يعد 

يقبع تحت االحتالل الحربي، حيث ُيعتبر سكانه بناًء على ذلك أجانب 

لغايات الدخول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية.44 وفي هذا السياق، تقارن 

الحكومة اإلسرائيلية السكان الفلسطينيين المقيمين في غزة برعايا 

دولة عدو45 )على الرغم من أن غزة ال تعتبر كياًنا معادًيا وال دولة حسب 

أحكام القانون اإلسرائيلي46(. كما تتعامل إسرائيل مع الدخول إلى الضفة 

الغربية مثل الدخول إلى إسرائيل: "يشترط لدخول سكان غزة إلى يهودا 

والسامرة الدخول القانوني إلى إسرائيل، من خالل تصريح شخصي، 

كما هو حال أي أجنبي يرغب في ذلك".47 

وتتذرع الحكومة اإلسرائيلية بأن المنطق األمني األساسي الذي 

يقف وراء هذه سياسة الفصل هو سعيها للحيلولة دون نقل "البنية 

من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وفي المقابل، لم  التحتية لإلرهاب" 

تأِت الحكومة اإلسرائيلية على ذكر شيء ذي بال عن األسباب السياسية 

التي تنطوي عليها هذه السياسة. ومع ذلك، هنالك جانبين من األسباب 

السياسية التي يجب التطرق إليهما. ففي المقام األول، دأب الناطقون 

الرسميون باسم الحكومة اإلسرائيلية على اإلشارة بصورة رسمية وغير 

رسمية إلى الرغبة في التمييز بين الطريقة التي تعتمدها إسرائيل في 

التعامل مع حركة حماس التي تسيطر على الحكومة الفلسطينية في 

قطاع غزة والطريقة التي تتعامل بها مع حركة فتح التي تمسك بزمام 

الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية.48 وفي المقام الثاني، تكمن 

اآلثار التي تتوخاها إسرائيل من إعمال هذه السياسة في تصعيب 

تواجد الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة في الضفة الغربية، وهي منطقة 

تسعى إسرائيل إلى الحصول على جزء من أراضيها ولم ُيخِف مندوبو 

الدولة رغبتهم في ضم جزء منها على األقل إلى إقليمها. ومن جهة أخرى، 

ترمي هذه السياسة إلى السماح للفلسطينيين وتشجيعهم، وإجبارهم 

في بعض األحيان، على االنتقال إلى قطاع غزة، حيث تنازلت إسرائيل 

وبصورة رسمية عن مطالبها اإلقليمية فيه عقب انسحابها منه وإزالة 

المستوطنات التي كانت قائمة فيه في العام 2005. ويتمثل السياق العام 

الذي ترد في سياسة الفصل في رغبة إسرائيل في المحافظة على أغلبية 

يهودية في المناطق التي ترى أنها تقع تحت نطاق سيادتها، سواء كانت 
تخضع لها بحكم القانون أم بحكم األمر الواقع.49

 42. جيش الدفاع اإلسرائيلي، "األمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 34)، 1967". ويتضمن الكتيب (1) من "المناشير واألوامر والتعيينات"، 11 آب 1967، ص. 26، نسخة طبق األصل عن هذا األمر، وهو منشور باللغة العبرية على الموقع اإللكتروني:

.http://bit.ly/1VZ2AmS :ونُشرت ترجمة غير رسمية للنسخة األخيرة من هذا األمر إلى اإلنجليزية على الموقع http://bit.ly/1dVmJbR

43. قرار مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي المصغر، 19 أيلول 2007. وقد صدر إعالن هذا القرار ونُشر باإلنجليزية على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1SHWB6F (زرنا الموقع واطلعنا على هذا اإلعالن في يوم 26 آذار 2015).

44. انظر، مثاًل، قرار المحكمة العليا (11120/05)، حمدان ضد القائد العسكري للمنطقة الجنوبية والقضايا ذات الصلة (قرار غير منشور، صدر في 7 آب 2007)، إفادة الدولة المؤرخة في 20 آذار 2007 في الرد على األمر الشرْطي، الفقرتان 32-31 ]بالعبرية[، على الموقع 

َعّد دخول األجانب الذين ينحدرون من دول تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى الضفة الغربية أسهل من دخول الفلسطينيين  اإللكتروني: http://bit.ly/1cm17nY (زرنا الموقع واطلعنا على هذا القرار في يوم 26 آذار 2015) ("رد الدولة على قضية حمدان"). وفي الواقع، يُ

القاطنين في قطاع غزة إليها.

45. قرار المحكمة العليا (495/12)، كفارنة ضد وزير الدفاع، رد الدولة المؤرخ في 16 آب 2012، الفقرة 2 ]بالعبرية[، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1JzMxEn (زرنا الموقع واطلعنا على هذا القرار في يوم 26 آذار 2015) ("رد الدولة على كفارنة"). ونُشرت ترجمة غير 

رسمية إلى اإلنجليزية للمقتطفات ذات الصلة من هذا القرار على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1N7ofDq (زرنا الموقع واطلعنا على هذه المقتطفات في يوم 26 آذار 2015).

ا"، حيث كان من الممكن أن يثير مثل اإلعالن حظًرا يفرضه القانون الجنائي على مختلف أشكال  ا معاديً ا" في العام 2007، على االمتناع عن اإلعالن عن القطاع باعتباره "كيانً 46. حرصت الحكومة اإلسرائيلية، في القرار الذي اتخذته بشأن اإلعالن عن قطاع غزة "إقليًما معاديً

التواصل معه، بما يشمله ذلك من بيع البضائع لسكانه. كما تصر إسرائيل على أن غزة والضفة الغربية (سواء في معرض إشارتها إلى كل منطقة بمفردها أم إليهما مجتمعتين) ال تشكالن دولة. انظر: "چيشاه-مسلك"، "اإلغالق المفروض على قطاع غزة هو عقاب جماعي" (كانون 

ا في العام 2014 لغاية محددة تكمن في إضفاء الحصانة على الدولة من ادعاءات األضرار التي يرفعها  ا معاديً األول 2008) على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1KNWgeA (زرنا الموقع واطلعنا على هذه الورقة في يوم 26 آذار 2015). ومع ذلك، اعتبرت إسرائيل قطاع كيانً

سكان القطاع ضد الجيش اإلسرائيلي. قانون األضرار المدنية (مسؤولية الدولة) (اإلعالن عن إقليم معاٍد - قطاع غزة)، 5775-2014 ]بالعبرية[.

.List of References, supra note 17 :47. رد الدولة على قضية حمدان، الحاشية (44) أعاله، الفقرة 30. وانظر أيًضا

48. رد الدولة على قضية كفارنة، الحاشية (45) أعاله، الفقرة (27).

 49. انظر، مثاًل، التعليقات التي أدلى بها مسؤولو الحكومة اإلسرائيلية حول الرغبة في المحافظة على أغلبية يهودية في األراضي التي تقع تحت سيطرة إسرائيل: ما نقلته جولي ستاهل (Julie Stahl) على لسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت في مقالتها - 

Julie Stahl, Jewish Majority More Important than Biblical Land, Olmert Says, CNSNews.com, Jul. 7, 2008, at http://bit.ly/1EpDoKT. وما نقله ميراف دافيد عن تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة، ميراف دافيد، "ليفني: إن لم نتنازل عن أجزاء 

من إسرائيل، فسوف نخسر األغلبية اليهودية ]بالعبرية[، موقع "واله" (Walla!) العبري، 22 تشرين األول 2009، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1JYOWvG كما دعا إيهود باراك، وزير األمن اإلسرائيلي السابق، إلى "ترسيم حدود تمر عبر أرض إسرائيل، بحيث تقع أغلبية 

يهودية ملموسة على مدى أجيال ضمن هذه الحدود". انظر: Ari Shavit, Barak to Haaretz: Israel Ready to Cede Parts of Jerusalem in a Peace Deal, Haaretz, Sep. 1, 2010, available at http://bit.ly/1VZ4ELI وانظر أيًضا ما جاء على لسان شمعون بيريز، رئيس 

 إسرائيل السابق: Shlomo Cesana, The Root of the Israeli-Palestinian Conflict, Yisrael Hayom, Jan. 24, 2014, available at http://bit.ly/1VZ4ELI ويناقش ساري حنفي (Sari Hanafi) الدافع الديموغرافي الذي يحرك سياسة الفصل اإلسرائيلية في: 

.Sari Hanafi, Explaining Spacio-Cide in the Palestinian Territory: Colonization, Separation, and State of Exception, 61 Current Sociology 190 (2012)
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 Aeyal Gross, The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation, forthcoming (draft manuscript on file with authors); Aeyal Gross, Rethinking Occupation: A Functional Approach, Opinio Juris, Symposium on the .50

Functional Approach to the Law of Occupation, at http://bit.ly/1AP2fq9 (Apr. 23, 2012); Sari Bashi, In Reluctant Defense of the Law of Occupation, Opinio Juris, Symposium on the Functional Approach to the Law of Occupation, 

 at http://bit.ly/1FdL48L (Apr. 24, 2012); "چيشاه-مسلك"، "مؤّشر السيطرة - مسؤولية إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة" (تشرين الثاني 2011)، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1JKic8N (زرنا الموقع واطلعنا على هذه الورقة في يوم 26 آذار 2015)

شي وكينيث مان، "شليتا فياهرايوت: معامادا هاميشباتي شيل ريتزوات أزا لياهار "هاحيتناتكوت" ]السيطرة والمسؤولية: الوضع القانوني لغزة عقب "فك االرتباط" ]بالعبرية[، Hamishpat 35 (2010 14). وساري بَشي وكينيث مان،  ("مؤشر السيطرة"). وانظر، أيًضا، ساري بَ

"محتلون منفصمون: المكانة القانونية لقطاع غزة"، ص. 64 (كانون الثاني 2007)، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1K2bNli (زرنا الموقع واطلعنا على هذا الكتاب في يوم 26 آذار 2015) ("محتلون منفصمون"). ولالطالع على االلتزامات الواجبة على إسرائيل بشأن ضمان 

ا الرأي الذي ألفه خبراء إسرائيليون في القانون الدولي: رسالة من أورنا بن-نفتالي وآخرين إلى أعضاء لجان الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست (20 تموز 2014) ]بالعبرية[، ونشرت ترجمة هذه الرسالة إلى اإلنجليزية على الموقع  تزويد قطاع غزة بالكهرباء، انظر أيًض

اإللكتروني: http://bit.ly/1KOje5k (زرنا الموقع واطلعنا على هذه الرسالة في يوم 26 آذار 2015).

51. انظر، مثاًل، قرار المحكمة العليا (10265/05)، رابطة أطباء لحقوق اإلنسان ضد وزير األمن، رد الدولة المؤرخ في 11 تموز 2006 (وهو محفوظ لدى مؤلفّي هذه الورقة)، وقرار المحكمة العليا (11120/05)، حمدان ضد القائد العسكري للمنطقة الجنوبية والقضايا ذات الصلة، 

رد الدولة المؤرخ في 19 كانون الثاني 2006 ]بالعبرية[، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1JYPode وقرار المحكمة العليا (9132/07)، البسيوني ضد رئيس الوزراء (قرار غير منشور، صدر في يوم 27 كانون الثاني 2008) ("قضية البسيوني")، القسم (49) من الرد األولي 

بالنيابة عن المدعى عليهم ]بالعبرية[، 1 تشرين الثاني 2007، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1JYPphp ونُشرت ترجمة الحكم الصادر في القضية إلى اللغة اإلنجليزية على الموقع: http://bit.ly/1T2xp5T. (وال تشمل هذه الترجمة رد الدولة في هذه القضية).

 International Law of Belligerent Occupation, supra note 11, 277–80; Johan D. van der Vyver, Legal Ramifications of the War in Gaza, 21 Fla. J. Int'l L. 403, 411 (2009); Ian Scobbie, An Intimate Disengagement: Israel's Withdrawal from Gaza, the .52

ا على  فها ونشرها، إلى أن هذا القانون ما يزال ساريً Law of Occupation and of Self-Determination, 11 Y.B. Islamic & Middle Eastern L. 3, 30–31 (2006). كما يلّمح الخبير في مواضيع قانون االحتالل بالشعبة القانونية في اللجنة الدولية للصليب األحمر، في مقالة ألّ

.Tristan Ferraro, Determining the beginning and end of  an occupation under international humanitarian law, 94 Review of the International Red Cross No. 885, 133 (2012) :أوضاع مثل ذلك الوضع القائم في غزة. انظر

.Yuval Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minister of Israel 15 Int'l L :بأن قانون حقوق اإلنسان يُعتبر نافًذا في هذا المضمار. انظر (Yuval Shany) 53. يفترض يوفال شاني 

 Marko Milanovic, Extraterritorial :وانظر أيًضا .Forum of the Hebrew Univ. of Jerusalem Law Faculty Research Paper No. 13–09 (2009), available at http://bit.ly/1DtfweB (last visited Mar. 23, 2015) ("Law Applicable to Non-Occupied Gaza")

.Application of Human Right Treaties: Law Principal, and Policy 142–44 (2011) ("Extraterritorial Application of Human Right Treaties")

 نتناول بالتحليل في هذا الفصل اآلثار القانونية الناشئة عن 

سياسة الفصل في ضوء االلتزامات الواقعة على إسرائيل تجاه سكان 

قطاع غزة بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني وقواعده. ففي هذا 

المقام، تتحمل إسرائيل التزامات تجاه السكان الفلسطينيين بموجب 

أحكام قانون االحتالل، وذلك فيما يتصل بالوظائف التنفيذية التي 

ما تزال تقع تحت نطاق سيطرتها على األقل ألنها تواصل ممارسة 

السيطرة الملموسة على األراضي الفلسطينية، وال سيما على حركة 

األفراد والبضائع. وتشتمل هذه االلتزامات على الواجب الذي يملي 

على إسرائيل تيسير سير الحياة المدنية الطبيعية، بحيث ال تخضع 

إال للقيود الضرورية التي تستدعيها اعتبارات أمنية وبحيث تتوازن 

االعتبارات األمنية مع احتياجات السكان الفلسطينيين وحقوقهم. وفي 

هذا اإلطار، تشكل حرية الحركة والتنقل شرًطا مسبًقا لسير الحياة 

المدنية الطبيعية، بما تشمله من تيسير مشاريع التنمية االقتصادية، 

وضمان مزاولة المجتمع المدني المهام المنوطة به على نحو مالئم، 

وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية، وتشييد شبكات البنية التحتية، 

والفنون والثقافة، وضمان وحدة األسرة وممارسة الشعائر الدينية. كما 

تقتضي الضرورة تيسير التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية بغية 

اتاحة المجال أمام الشعب الفلسطيني بممارسة سيادته على أراضيه، 

في هذه اآلونة وفي المستقبل. ولذلك، ُيعتبر السماح بحرية التنقل بين 

غزة والضفة الغربية، مع مراعاة االحتياجات األمنية، واجًبا يمليه القانون 

الدولي اإلنساني على إسرائيل، في ضوء االفتراضات التي نسوقها في 

هذا الفصل. 

سريان قانون االحتالل على األراضي الفلسطينية 

في أن قانون  يتمثل الموقف الذي تعتمده جمعية "چيشاه-مسلك" 

االحتالل يسري على األنشطة التي تنفذها إسرائيل في األراضي 

الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة. وُيعتبر سريان هذا القانون وظيفًيا. 

ففي قطاع غزة، مثاًل، حيث تخلت إسرائيل عن سيطرتها على مجاالت 

مهمة من مجاالت الحياة فيه وباتت أطراف أخرى تملك القدرة على 

ممارسة الوظائف الحكومية فيه، تقع على إسرائيل التزامات تجاه 

مها  المدنيين في مجاالت الحياة التي لم تتخلرّ عن سيطرتها عليها وتحكُّ

فيها ولم تسمح ألطراف أخرى بممارسة الوظائف الحكومية فيها.50 

وبينما توافق الحكومة اإلسرائيلية على أن قانون االحتالل يحكم 

األنشطة التي تنفذها في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، 

فهي ما تزال تفترض منذ العام 2005 بأن هذا القانون لم يعد يسري 

على األنشطة التي تطبقها على قطاع غزة.51 ويستند هذا الموقف في 

أساسه إلى التراجع الذي طرأ على سيطرة إسرائيل على قطاع غزة عقب 

انسحاب قواتها البرية التي كانت تتمركز فيه بصفة دائمة والمستوطنين 

التي نفذتها في العام 2005.  المدنيين في سياق "خطة فك االرتباط" 

ويدور نقاش محتدم في أوساط الباحثين حول هذه المسألة، حيث 

يدعو بعضهم إلى تطبيق قانون االحتالل،52 بينما يفترض آخرون أن 

االلتزامات تنبع من مصادر أخرى.53 وفي المقابل، ترى مجموعة أخرى 

الفصل الثاين: االلزتامات اليت ميلهيا القانون الدويل اإلنساين

يف الوقت الذي متلك فيه إرسائيل السلطة اليت تتيح 
هلا فرض القيود عىل حركة الساكن املدنيني وتنقلهم 
ألسباب أمنية، فعلهيا كذلك أن توفر امحلاية الواجبة 

حلرية احلركة والتنقل
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من الباحثين بأن االلتزامات الواقعة على إسرائيل تجاه سكان قطاع 

غزة هي في حدودها الدنيا، وبأن هذه االلتزامات تنبع في أساسها من 

القانون بشأن النزاعات المسلحة.54 

وقد اعتمدت المحكمة العليا اإلسرائيلية موقًفا وسًطا في هذا 

المقام، حيث قضت بأن قانون االحتالل لم َيُعد يسري على قطاع 

غزة، ولكنها شددت في الوقت ذاته على بقاء االلتزامات الواقعة على 

إسرائيل بموجب أحكام القانون الناظم لسير األعمال العدائية ساريًة، 

وذلك بالنظر إلى اعتماد القطاع على إسرائيل بفعل احتالله على مدى 

عقود وبسبب خضوع معابره للسيطرة اإلسرائيلية.55 وتقر المحكمة 

العليا بأن قانون االحتالل يسري على األنشطة التي تنفذها إسرائيل 

في الضفة الغربية، وتسلرّم بذلك بالموقف القانوني الذي اعتمدته 
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة.56

ويرى المجتمع الدولي، في نظرته السائدة، بأن إسرائيل ما تزال 

ملزَمة بأحكام قانون االحتالل فيما يتعلق بقطاع غزة.57 

ويستند التحليل الذي نضعه بين يديرّ القارئ في هذه الورقة 

إلى المنهجية الوظيفية المعتمدة في دراسة استمرار سريان قانون 

االحتالل على األنشطة التي تنفذها إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، 

على الرغم من أننا نالحظ بأن العديد من هذه االلتزامات ترتبط أيًضا 

بإطار االلتزامات التي تنشأ "بعد انقضاء االحتالل"، حسبما يقترحه 
بعض الباحثين في هذا الجانب.58

حرية الحركة والتنقل وااللتزامات التي يرتبها قانون االحتالل 

يفرض قانون االحتالل الحربي على القوة القائمة باالحتالل واجب 

وصالحية أن تحل محل الجهة السيادية المخلوعة وتأدية الوظائف 

الحكومية التي تمنع الممثل الشرعي للشعب الواقع تحت االحتالل من 

ممارستها. وفي هذا السياق، يقع على عاتق القوة القائمة باالحتالل 

أولهما توفير األمن، بما يشمل  التزامان ال ينفك الواحد منهما عن اآلخر: 

أمنها وأمن السكان المدنيين، وثانيهما استعادة سير الحياة العامة أو 

الحياة الطبيعية وضمانها وصونها إلى أقصى حد ممكن.59 وفضاًل 

عن ذلك، ُيحظر على القوة القائمة باالحتالل، بالنظر إلى أنها ليست 

الجهة السيادية بحكم القانون، أن ُتجري أي تغييرات مهمة على اإلقليم 

المحتل، ما لم تكن هذه التغييرات ضرورية العتبارات أمنية، أو لضمان 

رفاه السكان المحميين أو للوفاء بااللتزامات التي يمليها القانون الدولي 

اإلنساني.60 وفي الوقت الذي تملك فيه إسرائيل السلطة التي تتيح 

لها فرض القيود على حركة السكان المدنيين وتنقلهم ألسباب أمنية، 

فعليها كذلك أن توفر الحماية الواجبة لحرية الحركة والتنقل. وينبع 

هذا الواجب من االلتزامات األساسية التي يلقيها قانون االحتالل على 

عاتق إسرائيل باحترام الحرية الشخصية الواجبة للفلسطينيين وضمان 

سير مجريات الحياة المدنية الطبيعية في األراضي الفلسطينية.61 

Elizabeth Samson, Is Gaza Occupied? Redefining the Legal Status of Gaza, 83 Begin–Sadat Ctr. for Strategic Studies: Mideast Security and Policy Studies (2009), available at http://bit.ly/1F78lqY .54 

(last visited Mar. 23, 2015). وتعكس هذه المقالة في فحواها الموقف الذي تتبناه الحكومة في هذه المسألة.

55. قضية البسيوني، الحاشية (51) أعاله، الفقرة 12.

ا عليه"، فإن الموقف الرسمي الحكومي في  56. انظر، مثاًل، قضية عجوري، الحاشية (40) أعاله، الفقرة 13. وعلى الرغم من أن الناطقين الرسميين باسم الحكومة اإلسرائيلية والساسة اإلسرائيليين يشيرون، على المستوى السياسي، إلى الضفة الغربية باعتبارها "إقليًما متنازًع

ا يقع تحت االحتالل الحربي، على الرغم من الجدل الذي يدور في أوساط الحكومة اإلسرائيلية حول سريان اتفاقية جنيف الرابعة عليها من الناحية القانونية. المنظومة القانونية اإلسرائيلية يرى بأن الضفة الغربية تمثل إقليًم

57. انظر، مثاًل، البيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة الدولية للصليب األحمر وعّرفت فيه اإلغالق المفروض على قطاع غزة باعتباره "عقوبة جماعية": Press Release, ICRC, Gaza Closure, Not Another Year! (Jun. 14, 2010), at http://bit.ly/1F78lqY. وانظر، أيًضا، 

ICRC, Occupied Palestinian Territory – Funding Appeal in Response to Pressing Humanitarian Needs, at :اإلعالنات المنشورة على موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت، والتي تعّرف فيها قطاع غزة والضفة الغربية مجتمعتين بأنهما أرًضا فلسطينية محتلة 
 Peter Maurer, Challenges to Humanitarian Action in Contemporary Conflicts: Israel, the Middle East and Beyond, 47 Isr. L. Rev. 175, :وانظر المقالة التي نشرها رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر في هذا السياق .http://bit.ly/1AP2GRk (Sep. 23 2014)

 ،(Yves Sorokobi) (2014) 78–177) (حيث يشير في مقالته إلى قطاع غزة باعتباره جزًءا من "األرض الفلسطينية المحتلة"). وانظر، كذلك، الرسالة اإللكترونية التي أرسلها مكتب إيفز سوروكوبي; G.A. Res. 64/94, U.N. GAOR, U.N. Doc. A/Res/64/94 (Dec. 10, 2009

الناطق الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة، إلى المحامية ساري بَشي، مديرة جمعية "چيشاه-مسلك" (27 شباط 2007) (وهي محفوظة لدى مؤلفّي هذه الورقة): "ترحب األمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة في شهر آب 2005. ومع ذلك، فلم يطرأ أي تغير في 

.United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Israel and the Occupied Palestinian Territories – Country of Concern: Latest Update 31 December 2014, at http://bit.ly/1J2ijvC (Jan. 21, 2015) ".توصيفنا لقطاع غزة باعتباره إقليًما محتاًل 

 Report of the Int'l Fact Finding Mission to Investigate Violations of International Law, Including International :كما يعتبر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة قطاع غزة إقليًما محتاًل، كما هو حال المحكمة الجنائية الدولية. انظر، في هذا الشأن

 ;Humanitarian and Human Rights Law, Resulting from the Israeli Attack on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance, Int'l Fact Finding Mission, Hum. Rts. Council, at paras. 63–64, U.N. Doc. A/HRC/15/21 (Sep. 27, 2010) 

 وتقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق، مجلس حقوق اإلنسان، الفقرات (72) و(283-277)، وثيقة األمم المتحدة (25) (A/HRC/12/48 أيلول 2009).

 .The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, Art. 53(1) Report, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia 16–18 (Nov. 6, 2014), available at http://bit.ly/1u2SEfa (last visited Mar. 23, 2015)

International Law of Occupation, supra note 11, 86–89; Law Applicable to Non-Occupied Gaza, supra note 53, 114–15; Benjamin Rubin, Disengagement from Gaza and Post-Occupation Duties, 42 Isr. L. Rev. 528, 555–60. The Israeli Supreme .58 

.Court alludes to these duties in para. 12 of the Al Bassiouni Case, supra note 51

59. االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، الهاي في 18 تشرين األول 1907، (Stat. 2277, I Bevans 631 36) ("الئحة الهاي").

60. قرار المحكمة العليا (393/82)، جمعية اإلسكان ضد القائد العسكري في الضفة الغربية، (P.D. 785 (4)47)، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12آب 1949، (U.N.T.S. 135 75) ("اتفاقية جنيف الرابعة").

61. وتنبع هذه االلتزامات من حكمين من األحكام الجوهرية التي يشملها القانون الدولي اإلنساني، والتي تسهم في تحجيم الصالحيات التي تتوالها القوة القائمة باالحتالل. ففي المقام األول، بموجب المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي يُعرف عنها أنها تشكل ’الفكرة 

المهيمنة‘ التي تتكرر في جميع اتفاقيات جنيف، تقع إسرائيل تحت التزام يملي عليها احترام الحريات الشخصية الواجبة للسكان الفلسطينيين. وال تجيز الفقرة الرابعة من هذه المادة فرض القيود على تلك الحقوق إال إذا كانت هذه القيود ضرورية، وإلى الحد الذي تُعتبر 

 Geneva Conventions of August 12, 1949 – Commentary: Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 199–207 (ICRC, J. S. Pictet, O. M. Uhler and H. Coursier eds., 1958) :فيه ضرورية ألغراض أمنية. انظر

.("ICRC Commentary")

يرى املجمتع الدويل، يف نظرته السائدة، بأن إرسائيل 
ما تزال ملزَمة بأحاكم قانون االحتالل فميا يتعلق 

بقطاع غزة



وعالوًة على ذلك، تشكل حرية الحركة شرًطا مسبًقا ال غنى عنه إلنفاذ 

االلتزامات التي ترتب على القوة القائمة باالحتالل الوفاء باالحتياجات 

المحددة للسكان المدنيين. 

ويصعب على من لم يسبق له أن حرم من حرية التنقل أن يدرك مدى 

أهمية هذه الحرية. فبالنسبة إلى السكان الفلسطينيين في األراضي 

المحتلة، تعني القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل تقويض 

النشاطات األساسية التي ال يستغنون عنها لسير حياتهم المدنية 

بما تشمله من التواصل مع أفراد األسرة، والوصول إلى  الطبيعية – 

المدرسة ومكان العمل ومركز الرعاية الصحية، ونقل البضائع لغايات 

ومنعها في حاالت ليست بالقليلة. وفي الضفة  االتجار بها واستهالكها - 

الغربية، تأتي هذه القيود في صورة نقاط التفتيش، والحواجز والعقبات 

المادية، والمناطق التي ُيحظر على الفلسطينيين الوصول إليها ونظام 

استصدار التصاريح. وفي قطاع غزة، تأخذ هذه القيود شكل اإلغالق 

المضروب على حدود القطاع وخضوعه للسيطرة اإلسرائيلية، حيث 

تستوجب حركة األفراد والبضائع الحصول على تصاريح فردية يصعب 

الحصول عليها. وحسبما ذكرنا بالتفصيل أعاله، فما تفتأ إسرائيل 

تفرض سيطرتها على تنقل األفراد إلى قطاع غزة ومنه وعلى حركة 

البضائع الواردة إليه أو الصادرة منه، ناهيك عن إحكام قبضتها على 

جميع المعابر التي تربطه بالضفة الغربية. وال تسمح إسرائيل للسكان 

الفلسطينيين في القطاع بتشغيل مطار أو ميناء بحري. والمعبر البري 

الذي يربط غزة مع مصر مغلق في معظم األحيان. وبصورة رئيسية، 

على الحدود مع  يتنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون )إيرز( 

إسرائيل، بينما ُتنقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( 

الواقع إلى الجنوب من القطاع. وكان هذا المعبر فيما مضى معبرًا 

صغيرًا وبدياًل للمعابر األخرى، غير أنه بات اآلن المعبر التجاري الوحيد 

الذي ما يزال مفتوًحا أمام قطاع غزة. وفي الواقع، تؤثر القيود المفروضة 

حيث  على الحركة والتنقل على كل منحى من مناحي الحياة في غزة - 

تتدخل في تحديد السلع المتوفرة في األسواق، والمصانع والمزارع التي 

تتمكن من توصيل بضائعها إلى السوق وتسيير عجلة اإلنتاج وتوظيف 

العمال فيها، وما إذا كانت األسر تبقى متماسكة، وأنواع الدرجات 

األكاديمية التي يحصل عليها الشباب، وغير ذلك الكثير من مجاالت 

الحياة في القطاع. وفي الوقت الذي تراجعت فيه سيطرة إسرائيل 

على قطاع غزة بصورة ملموسة على مدى السنوات الماضية، فما تزال 

السلطات اإلسرائيلية تمعن في سيطرتها على حركة الفلسطينيين 

وتنقلهم، وهي بالتالي ما تزال تتحمل االلتزامات التي ترتبها المادة 

)43( من الئحة الهاي62 بوجوب تيسير الحركة الضرورية لسير الحياة 

المدنية الطبيعية.63 

وفضاًل عما تقدم، فال غنى عن حركة األفراد والبضائع من أجل الوفاء 

بااللتزامات المحددة التي تتحملها القوة القائمة باالحتالل تجاه سكان 

اإلقليم الواقع تحت احتاللها. ومن جملة هذه االلتزامات االلتزام بتيسير 

أعمال المؤسسات التعليمية64 والطبية65 وتأمين المؤن الغذائية واإلمدادات 

الطبية والمالبس والمأوى وغيرها من االحتياجات "الضرورية لبقاء 

السكان المدنيين".66 

قصور األسباب األمنية التي تسوقها إسرائيل لفرض القيود

على حرية الحركة والتنقل 

هذه الواجبات المفروضة على إسرائيل، بل تخضع للوسائل المتاحة 

وينبغي موازنتها مع االحتياجات األمنية التي تتطلبها القوة القائمة 

باالحتالل، بما يشمل حماية أمن جنودها ورعاياها المدنيين وسكان 

اإلقليم الواقع تحت احتاللها. وفي الواقع، الكثير من التقييدات التي 

فرضتها إسرائيل في سياق سياسة الفصل، ليست ضرورية بهدف تلبية 

احتياجات أمنية عينية، وفي بعض األحيان، مع أن هذه التقييدات فرضت 

كرد على احتياجات أمنية، تسببت بضرر جسيم للحياة المدنية، ولذا 

فهي غير شرعية. 

خذ مثاًل القيود التي تفرضها إسرائيل على نقل البضائع من قطاع 

غزة إلى الضفة الغربية. فإسرائيل تسمح بنقل البضائع من غزة إلى 
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62. انظر الحاشية (59) أعاله.

63. "مؤشر السيطرة"، الحاشية (50) أعاله.

64. اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية (60) أعاله.

65. اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية (60) أعاله، المادة (56).

66. اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية (60) أعاله، المادة (55)، والملحق (البروتوكول) األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، 8 حزيران 1977، (U.N.T.S. 17512 1125)، المادة (69) ("البروتوكول األول"). 

وتتوسع المادة (69) من البروتوكول األول في قائمة المؤن واإلمدادات التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة، بحيث تشمل جميع اإلمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين. وانظر أيًضا المادة (59) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تشترط على الدولة القائمة باالحتالل أن تيسر 

عمليات اإلغاثة التي تنفذها هيئات أو دول أخرى، بما يشمل الترخيص بمرور إرساليات األغذية واإلمدادات الطبية والمالبس بحرية.

ِرَم من حرية  يصعب عىل من مل يسبق له أن حمُ
التنقل أن يدرك مدى أمهية هذه احلرية
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دول أخرى، وُتنقل هذه البضائع عبر األراضي اإلسرائيلية بعدما تخضع 

لعمليات تفتيش أمنية كاملة وشاملة للسماح بمرورها عبر إسرائيل ومن 

خالل مطارها وموانئها البحرية. وفي الواقع، فليس هناك من أسباب 

أمنية تسوغ االمتناع عن السماح لنفس الشاحنات، التي تنقل هذه 

البضائع وتجتاز المسح األمني، بتفريغ حموالتها في رام اهلل أو نابلس، 

بحيث يقدرّر لها أن تجني أرباًحا أعلى. ومع ذلك، فقد حظرت إسرائيل 

نقل السلع على هذا النحو على مدى سبع سنوات، ولم تسمح بنقلها 

إال في نطاق محدود في شهر تشرين الثاني 2014. وما تزال السلطات 

اإلسرائيلية تقيد كميات السلع التي يستطيع قطاع غزة بيعها وتتدخل 

في تحديد أنواعها. وال تسهم هذه القيود في تعزيز األهداف األمنية، بل 

تخدم غايات سياسية، بحيث تنتفي عنها صفة المشروعية بسبب ذلك. 

وعلى هذا المنوال، يعني الحظر المفروض على المكوث في الضفة 

الغربية لفترات طويلة أن الشخص من أبناء قطاع غزة قد ُيمنح تصريًحا 

بالسفر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية لحضور مؤتمر ُيعقد على 

مدار ثالثة أيام أو المشاركة في زفاف شقيقته، غير أنه ُيحظر عليه أن 

يزور الضفة الغربية لغايات التسجيل واالنتظام في جامعة أو عقد قرانه 

هناك.67 وفي هذا الخصوص، تقول وزارة األمن اإلسرائيلية بأن أهداًفا 

أمنية وسياسية تقف وراء هذا الحظر. فبادئ ذي بدء، تحول االلتزامات 

الواقعة على عاتق إسرائيل بموجب أحكام قانون االحتالل بينها وبين 

فرض القيود على حياة المدنيين من أجل تعزيز أهدافها السياسية. 

من  وثانًيا، الذرائع األمنية التي تسوقها إسرائيل لتسويغ إنفاذ القيود - 

تون أي  قبيل الطلبة الذين يرغبون في الدراسة في الضفة الغربية وال يبيرّ

نوايا خبيثة، ولكن قد تتبدل مشاعرهم ويقررون المشاركة في نشاطات 

هي ليست اعتبارات مقنعة  معادية بعد دخولهم إلى الضفة الغربية – 

وكافية لتبرير الضرر الذي تلحقه هذه القيود بالحياة المدنية الطبيعية.68 

تأثير الفصل على تقرير المصير 

ال ينبغي النظر إلى السيطرة التي تمارسها إسرائيل على قطاع 

غزة بمعزل عن السيطرة التي تفرضها على الفلسطينيين واألراضي 

الفلسطينية، بل في إطارها العام. فغزة ليست، في نهاية المطاف، سوى 

جزء من األراضي الفلسطينية، التي تمثل وحدة إقليمية واحدة يعيش 

صاحب السيادة المشروعة عليها.69 فهذه  فيها الشعب الفلسطيني - 

األراضي تخضع برمتها لالحتالل اإلسرائيلي. ومثلما رأينا، تنفذ إسرائيل 

نماذج مختلفة من السيطرة في مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية. 

ففي شرقي القدس، تتصرف إسرائيل كما لو كانت تتصرف في إقليمها 

الخاضع لسيادتها. وفي الضفة الغربية، تمارس إسرائيل سيطرتها 

وتحكم قبضتها عليها من خالل وجودها العسكري على األرض، مع 

الوظائف الحكومية إلى السلطة الفلسطينية في المنطقة  أنها "توكل" 

)أ( وفي المنطقة )ب( )بدرجة أقل(. وفيما يتعلق بقطاع غزة، ما تزال 

إسرائيل تمسك بزمام السيطرة الشاملة عليه على الرغم من أنه لم يعد 

لها وجود عسكري على األرض فيه. ومن جملة المجاالت التي تسيطر 

عليها إسرائيل المجال الجوي لقطاع غزة ومياهه اإلقليمية والمعابر البرية 

الحيوية التي تربطه بالعالم الخارجي. وتتيح هذه السيطرة إلسرائيل أن 

تتحكم في تدفق األفراد والبضائع والموارد التي تشكل عصب حياة 

سكان القطاع وعماد بقائهم. كما تتحكم إسرائيل في جانب ال ُيستهان 

به من تزويد المياه والمؤن الغذائية والوقود والكهرباء واألموال وخدمات 

مها في اإلمكانيات التجارية المتاحة  االتصاالت للقطاع، ناهيك عن تحكرّ

أمام سكانه والسفر منه وإليه. وبناًء على ذلك، تملك إسرائيل القدرة على 

تشكيل الظروف المعيشية في كل منطقة في األراضي الفلسطينية. 

وحتى في المجاالت التي حصل فيها الفلسطينيون على قدر ضئيل 

وقطاع غزة، فإن  من الحكم الذاتي، كما هو الحال في المنطقة )أ( 

الهيمنة التي ما تنفك إسرائيل تمارسها على مناٍح أساسية من الحياة 

في هذه المناطق تحد من قدرة السلطات المحلية على تنفيذ جانب ال 

يمكن إغفاله من الوظائف الحكومية األساسية التي تندرج في العادة 

ضمن نطاق الصالحيات المنوطة بالجهات السيادية. ويعود جانب من 

.List of References, supra note 17 :67. "ما هي سياسة الفصل؟" الحاشية (17) أعاله، و"تنقل الطالب"، الحاشية (22) أعاله. وانظر أيًضا

Gisha, Legal Framework: Higher Education (May 2010), available at http://bit.ly/1P5UtjN :68. لالطالع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن، انظر المواد التي جرى تطويرها كجزء من لعبة إلكترونية حول المرور بين قطاع غزة والضفة الغربية، انظر 

,(last visited Mar. 23, 2015); Gisha, Legal Framework: Family Separation (May 2010), available at http://bit.ly/1P5UwvW (last visited Mar. 22, 2015); Gisha, Legal Framework: Merchants and the Economy (May 2010) 

.available at http://bit.ly/1T2Fjw7 (last visited Mar. 22, 2015)

69. نتيجة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي سياق االعتراف بهذا الحق بناًء عليه، تخلت مصر واألردن عن ادعاءاتهما في األراضي الفلسطينية في اتفاقيات السالم التي عقدتها الدولتان مع إسرائيل - حيث يحق للشعب الفلسطيني ممارسة السيادة على إقليمه. 

 International Law of Occupation, supra note 11, 6–7, 272; International Law of Belligerent Occupation, supra note 11, 52; Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross and Keren Michaeli, Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory, 23 :انظر

.Berkley J. Int'l Law 551, 554–56 (2005); Antonio Cassese, Self Determination of Peoples: A Legal Reprisal 238–39, 243–45 (1995) ("Self-Determination of Peoples")

يعين احلظر املفروض عىل املكوث يف الضفة 
الغربية لفرتات طويلة أن الخشص من أبناء قطاع 

نح ترصحًيا بالسفر عرب إرسائيل إىل  غزة قد ميمُ
عقد عىل مدار  الضفة الغربية حلضور مؤمتر يمُ

ثالثة أيام أو املشاركة يف زفاف شقيقته، غري 
ظر هيلع أن يزور الضفة الغربية لغايات  أنه حيمُ

التجسيل واالنتظام يف جامعة أو عقد قرانه هناك



م إسرائيل في وصول الفلسطينيين  األسباب التي تقف وراء ذلك إلى تحكرّ

إلى العالم الخارجي، وإلى السيطرة التامة التي تفرضها على حركتهم 

وتنقلهم بين مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية. 

وعلى الرغم من أن هذا الشكل األخير من أشكال السيطرة، والذي 

يتأتى بصورة رئيسية من خالل فرض سياسة الفصل وغيرها من القيود 

على الحركة والتنقل بين مناطق مختلفة من األراضي الفلسطينية، فقد 

عملت السلطات اإلسرائيلية على تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية 

وتفتيتها إلى جزر افتراضية تحيط بها إسرائيل من كل جانب. وال 

يتسبب هذا األمر في زعزعة الحياة المدنية الطبيعية على المستوى 

الشخصي فحسب، بل يفرز آثاره على مستوى المجتمع الفلسطيني 

بأسره. فال يستطيع الفلسطينيون تحقيق النماء االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي الذي ال يستغنون عنه لضمان سير حياتهم العامة بسبب ما 

تقوم به إسرائيل من تقسيم أرضهم إلى جيوب وفرض العزلة عليها. 

وبذلك، فقد تخلفت إسرائيل عن الوفاء بااللتزام الذي تمليه عليها المادة 

)43( من الئحة الهاي لسنة 1907، والتي تنص على ضمان الحياة 

العامة في اإلقليم الواقع تحت االحتالل، قدر المستطاع.70 

 )vie publics( "وفي نهاية المطاف، ينطوي مصطلح "الحياة العامة

على أن القوة القائمة باالحتالل ملزَمة بتيسير الحياة الطبيعية، ليس 

لألفراد من السكان القابعين تحت االحتالل فحسب، بل لعموم السكان 

باعتبارهم جماعة كذلك. 

وفي الواقع، يتسبب الشرخ الذي تخلفه سياسة الفصل في اإلخالل 

بااللتزام الذي يملي على إسرائيل استشراف المستقبل باإلحجام عن 

خلق الوقائع التي يمكن أن تقوض قدرة الفلسطينيين على بلوغ تقرير 

مصيرهم وتجسيد سيادتهم على أرضهم في المستقبل. وتنبع هذه 

االلتزامات من الواقع الذي يقول بأن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

إنما هو حسب تعريفه  مثله مثل كل أشكال االحتالل -  الفلسطينية - 

وضع مؤقت، وأن السلطة التي تمارسها على هذه األراضي هي سلطة 

مرحلية وعابرة كذلك.71 ويشترط قانون االحتالل على القوة المحتلة، 

13

 70. ينبع هذا االلتزام من أحكام المادة (43) من الئحة الهاي لسنة 1907، التي تنص على واجب قوة االحتالل في "تحقيق األمن والنظام العام ("l'ordre et la vie publics") وضمانه قدر اإلمكان". انظر:

.Marco Sassòli, Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers 16(4) Eur. J. Int'l L 661, 663–64 (2005)

.Gerhard von Glahn, The Occupation of Enemy Territory: A Commentary on The Law and Practice of Belligerent Occupation 31–33 (1957) :71. انظر، مثاًل

يتسبب هذا الفصل، النامج عن عقود من تقييدات عىل حرية التنقل واحلركة، يف إعادة تشكيل املجمتع 
الفلسطيين وتوزيعه يف اكنتونات عىل حنو يصعب معه العودة إىل الوضع األصيل الذي اكن هيلع، حىت 

فميا لو جرى إلغاء هذه القيود

طلبة خارج جامعة لكية العلوم التطبيقية يف غزة.  نيسان 2013

تصوير إميان دمحم
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التي تملك السيطرة على اإلقليم الذي تحتله بحكم األمر الواقع وال 

تملك الحقوق السيادية فيه، االمتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها 

تقويض قدرة الجهة السيادية بحكم القانون على إعادة فرض سيادتها 

على إقليمها المحتل بعد جالء االحتالل عنه. ومن المسلرّم به أن 

الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه بحكم القانون. 

وبناًء على ذلك، فمن شأن فصل األراضي الفلسطينية وتفسيخ عراها 

تهديد قدرة الشعب الفلسطيني على إعادة ممارسة سيادته على إقليمه 

في المستقبل. 

ويتسبب هذا الفصل، الناجم عن عقود من تقييدات على حرية التنقل 

والحركة، في إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني وتوزيعه في كانتونات 

على نحو يصعب معه العودة إلى الوضع األصلي الذي كان عليه، حتى 

فيما لو جرى إلغاء هذه القيود. 

وتنطوي التداعيات المترتبة على التقسيم القسري القائم بين قطاع 

غزة وبقية أرجاء األراضي الفلسطينية على األمثلة التوضيحية التالية: 

)1( ما تزال إسرائيل تمنع الطلبة من أبناء قطاع غزة من االنتظام 

في كلية الطب بجامعة القدس في بلدة أبو ديس في الضفة الغربية منذ 

العام 2000. وبعد مرور أربع سنوات على هذا المنع، افتتحت الجامعة 

اإلسالمية كلية طب تدرب الطلبة على معايير وممارسات تختلف عن تلك 

السائدة في الضفة الغربية. ويستكمل هؤالء الطلبة تدريبهم العملي في 

مستشفيات قطاع غزة فقط، بينما يتدرب نظراؤهم في الضفة الغربية 

في مستشفياتها، مما يتسبب في تعزيز االنقسام الذي يشهده نظام 

الرعاية الصحية في فلسطين. 

)2( منذ العام 2007، ما تنفك إسرائيل تحول دون تسويق البضائع 

الواردة من قطاع غزة في الضفة الغربية، وهي ال تسمح بنقل البضائع من 

الضفة إلى غزة إال في حاالت محدودة، مما أفضى من الناحية العملية 

إلى تقسيم االقتصاد الفلسطيني إلى اقتصادين. وفي الوقت الذي 

نكتب فيه سطور هذه الورقة، يبذل أصحاب المزارع والمصانع في قطاع 

غزة، ممن حصلوا على التصاريح التي تتيح لهم بيع منتجاتهم في 

الضفة الغربية، كل ما وسعهم إلعادة إقامة عالقاتهم مع سوق لم يعودوا 

يعلمون شيًئا عنه ومع مشترين وجدوا بدائل عن العالقات التجارية التي 

كانت تربطهم يوًما بالفلسطينيين في قطاع غزة. 

)3( ال تتوفر لدينا بيانات شاملة حول اآلثار التي تخلرّفها القيود 

المفروضة على الحركة والتنقل على القرارات بشأن الزواج واإلنجاب. ومع 

ذلك، فليس للمرء إال أن يتصور أن سياسًة تحول دون سفر العريس من 

قطاع غزة إلى الضفة الغربية لعقد قرانه فيها تقلص فرص المصاهرة 

بين األسر في القطاع والضفة. 

ومن جانب آخر، أفرزت القيود المفروضة على الحركة والتنقل بين 

مدن الضفة الغربية نتائج مماثلة، وإن كانت أقل وطئة. وتتسبب هذه 

القيود في تقويض العالقات التجارية، وعزل المدن والتجمعات السكانية 

عن بعضها بعًضا ومنع الفلسطينيين من التعرف على البلدات والقرى 

التي تقع على الجانب اآلخر من الحواجز العسكرية. وفي هذا السياق، 

يتسبب عزل شرقي القدس عن بقية األراضي الفلسطينية في تعطيل 

جانب ال يستهان به من حياة الفلسطينيين. فالمؤسسات االجتماعية 

والثقافية واالقتصادية العاملة في القدس معزولة بصورة تامة تقريًبا عن 

معظم أبناء الشعب الفلسطيني وال يستطيع العاملون فيها الوصول 

إليهم والتواصل معهم، مما يفرز انقساًما عميًقا بينهم. 

التي نتطرق  الروابط االجتماعية واالقتصادية والثقافية واألسرية - 

إليها في سياق الحديث عن الحقوق الجماعية في الفصل الثالث 

ضرورية جًدا للشعب الفلسطيني لكي يتمكن من ممارسة حقه  أدناه – 

الذي يشكل األساس الذي يرتكز  في تقرير مصيره. "عنصر الشعب" 

عليه تقرير المصير يقوم على جذور اجتماعية واقتصادية عميقة، بحيث 

يفضي تفسخها وتشتتها إلى تقويض قدرة الشعب الفلسطيني على 

ممارسة سيادته األصيلة على أرضه في المستقبل. 

وسواء كانت الحكومة اإلسرائيلية تعمل عن سبق اإلصرار والترصد 

على تقويض دعائم السيادة الفلسطينية أم ال، فمن غير المحتمل 

أن اآلثار التي تفرزها سياسة الفصل المذكورة تغيب عن ناظريرّ 

المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ووحداتها وفروعها المتخصصة في 

العمل االستخباراتي ودراسة المجتمع الفلسطيني. صحيح أن االحتالل 

ينطوي على استبعاد الجهة السيادية الشرعية، غير أن هذا االستبعاد 

يجب أن يتسم بصفة مؤقتة في طابعه. وفي هذا المضمار، ال تفي 

إسرائيل بااللتزامات طويلة األمد التي تملي عليها االمتناع عن إنفاذ أي 

تدابير من شأنها المساس بقدرة الشعب الفلسطيني على استعادة 

سيادته على أرضه. 

وال يخفى أننا نالحظ أن االنقسام السياسي الفلسطيني يعمل كذلك 

على تقويض التماسك والتعاضد االجتماعي الذي ُيَعدرّ شرًطا مسبًقا 

إلنجاز تقرير المصير وإعماله. فقد أفضى هذا االنقسام إلى وضع 

المؤسسات الرسمية الفلسطينية في مسارات متباينة من التطور والنماء 

منذ العام 2007. ونحن نتناول هذه المسألة بوجه أكبر من التفصيل في 

الفصل التالي.
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72. لالطالع على تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان خارج الحدود اإلقليمية، انظر، مثاًل: Extraterritorial Application of Human Right Treaties, supra note 53. وللوقوف على نقاش يتناول معنى مصطلح "الوالية" للغايات التي تتوخاها معاهدات حقوق اإلنسان، 

 Orna Ben-Naftali & Yuval Shany, Living in Denial: The Application of Human Rights in the Occupied :ولالطالع على وجهة نظر ترتبط بالسيطرة القائمة بحكم األمر الواقع، انظر الفصل الثاني من الكتاب المذكور أعاله، وال سيما الصفحتين 53-52 منه. وانظر أيًضا

Territories 37 Israel L. Rev. 17 (2003). ولقراءة أحدث ما صدر من تعليقات عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، انظر المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع إلسرائيل، (21) (U.N. Doc CCPR/C/ISR/CO/4 تشرين الثاني 2014)، الفقرة (5)، على الموقع 

اإللكتروني: http://bit.ly/1KQeyvJ ففي هذا اإلطار، دعت اللجنة إسرائيل إلى التأكد من اتساق أي تدابير تقيد حرية تنقل المدنيين ونقل السلع من غزة وإليها وفيها مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولالطالع على السوابق القضائية 

في هذا الشأن، انظر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة، تقرير محكمة العدل الدولية (9 تموز 2004)، 136، الفقرات 113-106 ("فتوى الجدار")، والفتوى بشأن األنشطة المسلحة في أراضي الكونغو 

(جمهورية الكونغو الديموقراطية ضد أوغندا)، تقرير محكمة العدل الدولية، 2005، 168، الفقرة 216 (19 كانون األول). كما قضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في جملة من أحكامها بأن سريان النطاق اإلقليمي لالتفاقية األوروبية بشأن حقوق اإلنسان يتحدد بناًء على 

Loizidou v. Turkey (Merits), Dec. 18, 1996, ¶ 52, Reports of Judgments and Decisions 1996–VI; Behrami v. France, Saramati v. France, Germany and Norway :اختبار "السيطرة الفعلية"، وليس من خالل الحدود اإلقليمية للدولة الطرف 

(Application Nos. 71412/01 and 78166/01 ]unreported[, May 2, 2007). وقد عبرت المحكمة العليا اإلسرائيلية عن استعدادها لالفتراض بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يسري على اإلجراءات التي ينفذها قائد عسكري في إقليم يقع تحت االحتالل الحربي و/أو في 

أثناء النزاع المسلح. انظر: قرار المحكمة العليا، (10356/02) هاس ضد قائد قوات الدفاع اإلسرائيلية في الضفة الغربية (قرار غير منشور، 4 آذار 2004)، وقرار المحكمة العليا (1890/03)، بلدية بيت لحم ضد دولة إسرائيل (قرار غير منشور، 3 شباط 2005) ("قضية بلدية بيت 

لحم")، وقرار المحكمة العليا (3969/06)، رئيس مجلس قروي دير سامت، الحروب، ضد قائد قوات الدفاع اإلسرائيلية في الضفة الغربية (قرار غير منشور 22 تشرين األول 2009). ومن الجدير بالتنويه، في هذا المقام، بأن قرار المحكمة العليا (768/02) في قضية اللجنة العامة 

رت المحكمة العليا عن استعدادها للقبول بأن قانون حقوق اإلنسان يسري  لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد حكومة إسرائيل (P.D. 285 (6)57)، والتي تُعرف بقضية القتل المستهدف وتطبيقه على قطاع غزة، صدر عقب تنفيذ خطة "فك االرتباط". وفي هذه القضية، أيًضا، عبّ

على األراضي الفلسطينية بموازاة القانون الدولي اإلنساني، دون أن تصدر حكًما مستقاًل في هذه المسألة.

.Jane McAdam, An Intellectual History of Freedom of Movement in International Law: The Right to Leave as a Personal Liberty, 12 Melbourne J. of Int'l Law 27 (2011) .73

.Magna Carta, Art. 42 (1215), available at http://bit.ly/1g8LRN5 (last visited Mar. 29, 2015) .74

75. الدستور الفرنسي لسنة 1791، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1g8LRN5 (زرنا الموقع واطلعنا على الدستور في يوم 21 آذار 2015).

.John Torpey, The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State 79 (2000), available at from http://tinyurl.com/or5ojlg (last visited Mar. 21, 2015) .76

77. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اعتُمد ونُشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة  لألمم المتحدة 217 ألف (د3-)، المادة (13) (10 كانون األول 1948).

78. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية (35) أعاله، المادة 12.

.Henry J Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals (2nd ed. 2000) :اللذان يتناوالن الطابع العرفي الذي يسم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في (Steiner and Alston) 79. انظر، مثاًل، شتاينر وألستون

80. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية (35) أعاله، المادة 12(3).

81. اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية (60) أعاله، المادة (27). ويشير التعليق الذي تورده اللجنة الدولية للصليب األحمر على اتفاقية جنيف الرابعة إلى هذه المادة باعتبارها تشكل "الركيزة التي تنبني االتفاقية عليها في أساسها"، حيث تُعتبر هذه المادة أساسية ومحورية في 

.ICRC Commentary, supra note 61, 202 and 207 :هذا الخصوص. لالطالع على مرجع متخصص في حرية التنقل والقيود التي تُفرض عليها، انظر

ال ترتكز حرية الحركة والتنقل في األراضي الفلسطينية في أساسها 

على االلتزامات التي يرتبها القانون الدولي اإلنساني على إسرائيل 

فحسب، بل على االلتزامات الدولية التي توجب عليها حماية حقوق 

اإلنسان في اإلقليم الذي يقع ضمن نطاق واليتها.72 وفي هذا اإلطار، 

يستعرض هذا الفصل بالتحليل اآلثار التي تخلرّفها سياسة الفصل 

على الحق في حرية التنقل الواجب لألفراد الذين يعيشون في األرض 

الفلسطينية وعلى المجاالت التي يغطيها الحق في تقرير المصير. 

1( حرية التنقل باعتبارها حًقا شخصًيا 

لقد حظيت حرية التنقل عبر تاريخ البشرية باالعتراف كحق قائم 

بذاته يمثل التعبير عنه تجسيًدا الستقالل اإلنسان وكرامته، ناهيك عن 

ضرورته باعتباره شرًطا مسبًقا للوفاء بااللتزامات القائمة تجاه المدنيين 

الذين يعيشون تحت نير االحتالل. فحتى وقت مبكر يعود إلى العهد 

اليوناني القديم، كانت حرية التنقل تمثل أحد المالمح التي تميز اإلنسان 

الحر عن العبيد.73 وحظيت هذه الحرية بالحماية، وإن بدرجات متفاوتة، 

في المخطوطات العتيقة التي قننت الحقوق، من قبيل الميثاق األعظم 

)Magna Carta( الذي صدر في إنجلترا74 ودستور الثورة الفرنسية 

الذي ُسنرّ في العام 75.1971 كما كان ُينظر إلى حرية التنقل باعتبارها 

ضرورية وال غنى عنها إلنفاذ التنمية البشرية واالقتصادية،76 وكان 

الحرمان من هذه الحرية ُيعتبر بمثابة أداة من أدوات االستعباد. وفي 

العصر الحديث، تعززت حرية التنقل وترسخت في اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان77 ومؤخرًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية،78 الذي صادقت عليه إسرائيل. كما يقر القانون الدولي 

العرفي بحرية التنقل باعتبارها حًقا من الحقوق التي يكفلها.79 وفضاًل 

عن ذلك، ُتعتبر هذه الحرية بمثابة شرط مسبق ال بد من تحققه إلنجاز 

حقوق اإلنسان األخرى، حسبما أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق. 

ويشتمل الحق في حرية التنقل على ثالثة حقوق ترتبط مع بعضها 

الحق في التنقل والسفر واختيار محل اإلقامة داخل البلد  بعًضا: )1( 

والحق في مغادرة أي  الذي يتواجد فيه اإلنسان بصفة قانونية، )2( 

والحق في دخول اإلنسان إلى بلده  بلد، بما فيه بلد اإلنسان نفسه، )3( 

دون الخضوع ألي قيود تعسفية. ويجوز فرض القيود على هذه الحقوق 

لغايات حماية األمن القومي أو األخالق العامة أو النظام العام أو الصحة 

العامة أو صون حقوق اآلخرين وحرياتهم.80 

التي يسوقها قانون   )lex specialis( وفي سياق قاعدة التخصيص

االحتالل، يجوز إنفاذ قيود محددة على حرية التنقل، إذا كانت الضرورة 

العسكرية تستدعي فرضها. وفي المقابل، ُيفرض حظر مطلق على أي 

تقييدات ال تنبع من الضرورة األمنية.81 فيجوز للقوة القائمة باالحتالل، 

ألسباب تتعلق باألمن مثاًل، أن تحتجز شخًصا يتمتع بالحماية أو أن 
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تحدد محل إقامته و/أو تمنعه من مغادرة اإلقليم الواقع تحت احتاللها.82 

وفضاًل عن ذلك، تخضع القدرة على التنقل بحرية لالحتياجات األمنية، 

حيث يتعين على القوة المحتلة أن توازن بين التزاماتها تجاه األشخاص 

المحميين وبين الصالحية التي تخولها اتخاذ تدابير ُتَعدرّ ضرورية من 

الناحية العسكرية، وذلك على اعتبار أن هذه الصالحية تشكل جانًبا 

من التفويض العام الذي تملكه تلك القوة بموجب أحكام المادة )43( 

من الئحة الهاي.83 ومع ذلك، ُيفرض حظر باترّ على إبعاد األشخاص 

المحميين من األراضي المحتلة أو تهجيرهم قسرًا منها.84 

2( سريان الحق في حرية التنقل في األراضي الفلسطينية 

كيف لنا أن نفهم الحق في حرية التنقل في سياق قطاع غزة 

ا وما  والضفة الغربية، اللتين ال تشكالن منطقة واحدة متصلة جغرافًيرّ

المعني الذي يجب أن  يزال وضعهما مثارًا للجدل؟ وما هو "البلد" 

تحظى حرية التنقل فيه باالحترام؟ ومن ُيعتبر مقيًما؟ نحن نفترض، 

في هذا المقام، بأن اعتراف إسرائيل وأسرة المجتمع الدولي بقطاع 

غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة إقليمية واحدة، يسري على 

أشكال الحماية الواجبة للحق في التنقل والسفر داخل هذه الوحدة. 

كما نفترض بأن أولئك الذين تعترف إسرائيل بأنهم سكان في هاتين 

المنطقتين على األقل، من خالل إدراجهم في السجل المدني الذي 

تتحكم فيه، يملكون الحق في حرية التنقل داخل األراضي، بما فيها 

قطاع غزة والضفة الغربية. 

قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة إقليمية واحدة 

منذ العام 1978، ما تزال إسرائيل تعترف بقطاع غزة والضفة الغربية 

باعتبارهما وحدة إقليمية واحدة. وقد ورد هذا االعتراف بصورة ضمنية 

في اتفاقية كامب ديفيد، التي وضعت حًدرّا لحالة الحرب بين إسرائيل 

ومصر، والتزمت إسرائيل بموجبها بإقامة "سلطة حكم ذاتي واحدة 

)مجلس إداري( في الضفة الغربية وغزة".85 وقد أعادت إسرائيل التأكيد 

على التزامها بإقامة هذه السلطة في إعالن المبادئ،86 الذي ُوقِّع بين 

إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في شهر أيلول 1993 في سياق 

اتفاقيات أوسلو للسالم. واعترفت إسرائيل بصراحة في هذه االتفاقية بأن 

قطاع غزة والضفة الغربية تمثالن وحدة إقليمية واحدة: 

"يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب 

المحافظة على وحدتها وسالمتها خالل الفترة االنتقالية."87 

كما عبرّرت إسرائيل، في مرحلة الحقة، عن التزامها بفتح ممر بري بين 

غزة والضفة الغربية، أُطلق عليه مسمى "الممر اآلمن"،88 وأوضحت في 

ديباجة االتفاقية االنتقالية التي أبرمتها مع منظمة التحرير الفلسطينية 

في العام 1995 موافقتها على إقامة سلطة حكم ذاتي تغطي واليتها 

قطاع غزة والضفة الغربية: 

"وإذ تسلمان بأن المفاوضات اإلسرائيلية-الفلسطينية في إطار عملية 

السالم الجارية للشرق األوسط تهدف في جملة أمور، إلى إقامة سلطة 

حكم ذاتي فلسطيني مؤقت، أي المجلس المنتخب )ويسمى فيما 

أو "المجلس الفلسطيني"(، والرئيس المنتخب  يلي "المجلس" 

للسلطة التنفيذية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، لفترة انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ توقيع االتفاق 

الخاص بقطاع غزة ومنطقة أريحا )ويسمى فيما يلي "اتفاق غزة-

في 4 أيار 1994، وأنها ستؤدي لتسوية دائمة مبنية على  أريحا"( 

قراري مجلس األمن 242 و338. )وقد أبرزنا المواضع ذات الصلة 

بالخط العريض(89 

وقد أفضت عملية السالم، في أساسها، إلى تشكيل إطار يتم من 

خالله تقسيم فلسطين التاريخية بين دولة يهودية تقوم على حدود خط 

الهدنة للعام 1949 وكيان فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، دون 

ترسيم الحدود النهائية القائمة بينهما )بعد(. كما اشتملت االتفاقية على 

أحكام تنص على أن تواصل إسرائيل تنظيم السجل المدني الفلسطيني 

)الذي أنشأته في العام 1967(، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، 

وبحيث يشمل سكان قطاع غزة والضفة الغربية. 

82. اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية (60) أعاله، المادة (78).

83. الحاشية (59) أعاله.

84. اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية (60) أعاله، المادة (49).

85. اتفاقية كامب ديفيد: إطار السالم في الشرق األوسط، 17 أيلول 1978، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1T388Ze (زرنا الموقع واطلعنا على هذه االتفاقية في يوم 21 آذار 2015) ("اتفاقية كامب ديفيد").

86. اتفاقية أوسلو األولى، "إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية"، 13 أيلول 1993 ("اتفاقية أوسلو األولى")، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1KQtj1t (زرنا الموقع واطلعنا على هذه االتفاقية في يوم 21 آذار 2015) ("اتفاقية كامب ديفيد").

87. البند (4)، اتفاقية أوسلو األولى، الحاشية (86) أعاله.

88. االتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، 1994، المادة (11)، على الموقع اإللكتروني: http://bit.ly/1MMJAF9 (زرنا الموقع واطلعنا على االتفاقية في يوم 23 آذار 2015).
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وحتى بعد انقضاء الفترة االنتقالية التي تحددها اتفاقيات أوسلو 

ل عملية السالم واندالع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول 2000،  وتعطُّ

استمرت إسرائيل في التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما 

وحدة إقليمية واحدة. وفي العام 2002، قرر الجيش اإلسرائيلي، وتحت 

ذريعة درء المخاطر األمنية، ترحيل عدد من الفلسطينيين الذين كانوا 

يقطنون في الضفة الغربية ووجهت إليهم االتهامات بالمشاركة في 

أنشطة عسكرية إلى قطاع غزة. وفي ذلك، نفذ الجيش اإلسرائيلي 

من اتفاقية جنيف الرابعة،  الصالحية، التي تنص عليها المادة )78( 

على أولئك الذين سعى إلى ترحيلهم إلى غزة.  بـ"فرض اإلقامة اإلجبارية" 

واعترض الفلسطينيون الذين كان الجيش اإلسرائيلي ينوي ترحيلهم إلى 

غزة على هذا القرار أمام المحكمة، ودفعوا بأنه يخالف أحكام المادتين 

)49( و)78( من اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تجيزان فرض اإلقامة الجبرية 

داخل إقليم األرض المحتلة، وتحظران إبعاد األشخاص المحميين إلى 

مناطق أخرى خارجها. وقد رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية هذا الدفع، 

وسلمت بالموقف الذي تعتمده دولة إسرائيل باعتبار قطاع غزة والضفة 

الغربية وحدة إقليمية واحدة. وبناًء على ذلك، يشكل الترحيل إقامة جبرية 

داخل اإلقليم المحتل نفسه: 

"تشكل المنطقتان جزًءا من فلسطين االنتدابية. وهما تخضعان 

لالحتالل الحربي من قبل دولة إسرائيل. ومن وجهة نظر اجتماعية 

وسياسية، ينظر جميع المعنيين إلى المنطقتين باعتبارهما منظمة 

إقليمية واحدة، وتتشابه التشريعات التي يصدرها القائد العسكري 

وفضاًل عن ذلك، أشار محامي الطرف  فيهما في محتواها ]…[ 

المدعى عليه أمامنا إلى أن ’دولة إسرائيل ال تدير المنطقتين على 

نحو منسق فحسب، بل إن الجانب الفلسطيني يعتبر هاتين 

المنطقتين كياًنا واحًدا، وأن قيادتهما هي قيادة واحدة وموحدة‘. وفي 

من اتفاقية  الواقع، تكمن الغاية التي تقف وراء أحكام المادة )78( 

جنيف الرابعة والتي تحدد نطاق صالحية اإلقامة اإلجبارية في 

منطقة واحدة في الوحدة المجتمعية واللغوية والثقافية واالجتماعية 

والسياسية لهذا اإلقليم، وذلك رغبًة في تقليص الضرر الذي تسببه 

اإلقامة الجبرية في بلد أجنبي. وبالنظر إلى هذه الغاية، ال ينبغي 

اعتبار منطقة يهودا والسامرة ومنطقة قطاع غزة بمثابة أراٍض أجنبية 

عن بعضهما بعًضا، بل يجب اعتبارهما إقليًما واحًدا. )وقد أبرزنا 

المواضع ذات الصلة بالخط العريض(90 

اآلثار القانونية الناشئة عن اعتراف إسرائيل 

ُينشئ اعتراف إسرائيل بقطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة 

إقليمية واحدة التزامات قانونية ملزِمة، تشمل االلتزام باحترام الحق في 

التنقل داخل هذه الوحدة. وبناًء على ذلك، فإن سياسة الفصل، التي 

تعنى حسب تعريفها ومدلولها بمنع الفلسطينيين المقيمين في منطقة 

ما في هذا اإلقليم من السفر إلى منطقة أخرى فيه، وتركز بالذات على 

منع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة من االنتقال إلى الضفة 

الغربية لغايات العيش فيها، تخالف االلتزامات التي توجب على إسرائيل 

احترام حق الفلسطينيين في حرية التنقل. وبعبارة أخرى، تشكل القيود 

المفروضة على سفر األشخاص91 انتهاًكا لحق مستقل هو الحق في 

حرية التنقل، وهو الحق المكفول للفلسطينيين بصرف النظر عن 

السبب الذي يقف وراء رغبتهم في السفر، حيث ينطوي منعهم من 

ممارسته على العديد من اآلثار. كما تخالف هذه القيود االلتزامات التي 

يرتبها القانون الدولي اإلنساني على إسرائيل بتسهيل الحياة الطبيعية 

للفلسطينيين. وينبع هذا االلتزام باحترام الحق في حرية التنقل 

داخل األراضي الفلسطينية من االلتزامات التي تنشئها المعاهدات 

التي انضمت إليها إسرائيل ومن الموقف الذي اعتمدته، لمصلحتها 

ومنفعتها، باالعتراف بقطاع غزة والضفة الغربية بصفتها وحدة إقليمية 

واحدة، وهو اعتراف يخضع لمبدأ إغالق باب الرجوع في القانون الدولي 

 .)doctrine of estoppel(

االلتزامات الناشئة عن المعاهدات 

ُيعتبر اعتراف إسرائيل بقطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة 

إقليمية واحدة في المعاهدات التي وقعتها مع مصر ومنظمة التحرير 

الفلسطينية ملزًِما من الناحية القانونية. فالتزام إسرائيل في اتفاقية 

كامب ديفيد بإقامة سلطة حكم ذاتي في قطاع غزة والضفة الغربية 

كان يشكل حجر الزاوية في هذه االتفاقية وكان شرًطا وضعته مصر 

17

90. قضية عجوري، الحاشية (40) أعاله، الفقرة (22).

91. على خالف نقل البضائع، الذي ال يحظى للحماية باعتباره حًقا مستقاًل.

إنه من الغريب اعتبار قطاع غزة والضفة الغربية 
مبثابة وحدة جممتعية ولغوية وثقافية واجمتاعية 

وسياسية لغايات هتجري مواطن فلسطيين قرًسا 
عترب املنطقتان  من الضفة الغربية إىل غزة - بيمنا تمُ
نفهسام وحدتان منفصلتان لغايات احلق يف حرية 

احلركة والتنقل
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من أجل التوصل إلى السالم مع إسرائيل. ووافقت مصر على وضع حد 

لحالة الحرب التي كانت قائمة بينها وبين إسرائيل منذ العام 1948 على 

من  مصير الفلسطينيين -  أساس التزام إسرائيل بحل جوهر الصراع - 

خالل الوصول إلى حكم ذاتي موحد للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة 

الغربية باعتبارهما وحدة واحدة.92 

كما أعربت إسرائيل عن التزامها بهذا االعتراف في االتفاقيات 

ل  التي أبرمتها مع منظمة التحرير الفلسطينية. ففي هذا اإلطار، شكرّ

دخول إسرائيل في اتفاقيات أوسلو اعتراًفا، في حده األدنى، بالشعب 

الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثاًل له. وبناًء 

على ذلك، ُتَعدرّ اتفاقية أوسلو اتفاقية ملزمة من الناحية القانونية، ليس 

بين دولتين فحسب بل بين طرفين متساويين أمام القانون الدولي.93 

وفي الواقع، تثور أسئلة مهمة حول استمرار سريان هذه االتفاقيات، 

على الرغم من أن هذه المسألة ال تؤثر في االعتراف المذكور أعاله. 

فاالتفاقيات نفسها مرحلية انقضى أجلها قبل 15 عاًما، وقد أحجم أحد 

الجانبين أو كالهما عن إنفاذ العديد من األحكام التي تنص عليها. 

ومن جهة أخرى، لم يتنصل أي من الطرفين من تلك االتفاقيات، بل ما 

يزاالن ينفذان أجزاء منها، وال سيما تلك المتصلة بالتنسيق بين إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية بالنيابة عن قطاع غزة والضفة الغربية. وتصر 

إسرائيل بين الفينة واألخرى على استمرار سريان بعض األحكام الواردة 

في اتفاقيات أوسلو على األقل.94 وبصرف النظر عن الوضع الحالي 

الذي آلت إليه اتفاقيات أوسلو أو احتمالية انقضائها في المستقبل، 

بما  فلن يؤثر انقضاؤها على أي وضع قانوني أنشأته هذه االتفاقيات - 

يشمل االعتراف بقطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة إقليمية 

واحدة.95 وبناًء على ذلك، وألن انقضاء المعاهدة يفضي إلى فسخ االلتزام 

غير أنه ال يؤدي إلى فسخ وضع قانوني  باالستمرار في تنفيذها - 

فإن انقضاء اتفاقيات أوسلو  أنشأته هذه المعاهدة قبل انقضائها - 

ال يلغي سوى التزام محدد بتنفيذ بند من بنودها، من قبيل االلتزام 

بتشغيل الممر اآلمن، بيد أنه ال يلغي وضع قطاع غزة والضفة الغربية 

بصفتهما وحدة جغرافية واحدة. لذلك، فحتى لو أُعفيت إسرائيل وأُخلي 

طرفها من التزامات محددة من بين تلك التي تنص عليها االتفاقية 

بانقضائها، فهي ما تزال ملزمة بحق الفلسطينيين في حركة التنقل 

داخل قطاع غزة والضفة الغربية. 

 )Estoppel( إغالق باب الرجوع

من المصادر ذات الصلة التي تحكم التزام إسرائيل باحترام الوضع 

القانوني الذي يتبوؤه قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة 

 doctrine( إقليمية واحدة مبدأ إغالق باب الرجوع في القانون الدولي

of estoppel(، حيث يتكفل هذا المبدأ بتعزيز التوافق وقيام العالقات 

على أساس من حسن النية بين الدول. وبينما تبقى التفاصيل الدقيقة 

التي يشملها هذا المبدأ مطروحة على بساط البحث، فقد دأبت محكمة 

العدل الدولية على تطبيقه بغية منع دولة من الدول من االستفادة من 

حالة التناقض التي تقع فيها على نحو يعود بالضرر على دولة أخرى.96 

فحالما توافق دولة على وضع ما، سواء جاءت موافقتها صريحة أو 

تخلرّفت عن معارضته أو االحتجاج عليه، فهي ال تستطيع في مرحلة 

الحقة أن تنكر موافقتها عليه أو أن تتخذ موقًفا قانونًيا مخالًفا بعدما 

تستفيد من هذا الوضع.97 

وفي حالة قطاع غزة والضفة الغربية، أعربت إسرائيل ابتداًء عن 

التزامها باالعتراف بهاتين المنطقتين بوصفهما وحدة إقليمية واحدة 

في سياق اتفاقية كامب ديفيد، التي منحتها فائدة جوهرية تتمثل في 

التوصل إلى السالم مع مصر ويسرت لها الحصول على مساعدات 

ا للسالم ال بين مصر وإسرائيل فحسب، بل وكذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها اآلخرين ممن يبدون استعداًدا للتفاوض على السالم مع إسرائيل على هذا  92. تُستهل اتفاقية كامب ديفيد، الحاشية (85) أعاله، بإبداء االلتزام بأن األطراف يسعون إلى أن تشكل المعاهدة "أساًس

األساس". ويشتمل هذا األساس، حسبما ذكرنا أعاله، على "سلطة حكم ذاتي في قطاع غزة والضفة الغربية". لالطالع على المزيد من المعلومات حول الموقف المصري بشأن وحدة هاتين المنطقتين، انظر: "من يحمل مفاتيح معبر رفح؟" الحاشية (27) أعاله، 130-131

Eyal Benvenisti, The Israeli-Palestinian Declaration of Principles: A Framework for Future Settlement 4 EJIL 542–54, 543–44 (1993), available at http://bit.ly/1EtiJVr (last visited Mar. 26, 2015) ("Benvenisti, Declaration of Principles .93"). وانظر، 

أيًضا: Geoffrey Watson, The Oslo Accords: International Law and the Israeli-Palestinian Peace Agreements (2000). ويفترض واتسون (Watson)، من جملة أمور، بأن منظمة التحرير الفلسطينية نالت االعتراف بوصفها شخًصا من أشخاص القانون الدولي من خالل 

ا غير عضو فيها (قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة (67/19)، الدورة السابعة  ا مع دول أخرى، كذلك. ومن المفترض أن هذه الفرضية تجد أصاًل لها في القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام 2012 بقبول فلسطين دولة مراقبً دخولها في معاهدات ملزِمة قانونً

والستون، وثيقة األمم المتحدة (4) (A/Res/67/19 كانون األول 2012) ("قرار الجمعية العامة 67/19) وانضمام فلسطين إلى عدد من المعاهدات الدولية في العام 2014. 
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هذه الورقة). وقد دأبت المحكمة العليا اإلسرائيلية على االحتكام إلى الموقف الذي تتبناه الدولة بشأن اإلبقاء على آلية التنسيق التي تنص عليها اتفاقية أوسلو. انظر، مثاًل، قرار المحكمة العليا (5429/07)، رابطة أطباء لحقوق اإلنسان-إسرائيل ضد وزير الدفاع (قرار غير منشور، 

صدر في 28 حزيران 2007)، وقرار المحكمة العليا (8881/06)، نجاح ضد اإلدارة المدنية في الضفة الغربية، السجل المدني (قرار غير منشور، صدر في 1 آذار 2007).
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مالية سخية من الواليات المتحدة األمريكية،98 التي توسطت المساعي 

للتوصل إلى هذه االتفاقية. وأعادت إسرائيل تأكيدها على هذا 

االعتراف في اتفاقيات أوسلو، التي أتاحت لها نيل المزايا الدبلوماسية 

المترتبة على تعزيز عالقاتها مع الواليات المتحدة99 وأوروبا، ناهيك 

عن االعتراف الضمني من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، ممثل 

الشعب الفلسطيني، بحدود إسرائيل على خط الهدنة للعام 1949. وقد 

أصرت إسرائيل، في نظامها القانوني المحلي، على الوحدة اإلقليمية 

التي يكتسيها قطاع غزة والضفة الغربية بغية التأكيد على نطاق 

الصالحيات الموكلة إليها بموجب قانون االحتالل الحربي. وباالستناد 

إلى هذا االعتراف، أُنشئت المؤسسات الفلسطينية، الحكومية منها وغير 

يرّ هذا اإلقليم، بما فيها مكاتب األجهزة الحكومية،  الحكومية، في كال شقرّ

ومؤسسات التعليم العالي، ومنظمات المجتمع المدني ومنشآت األعمال 

التي تفتتح فروًعا لها في كال قطاع غزة والضفة الغربية وتقدم خدماتها 

للفلسطينيين في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية. وتكلفت الدول 

المانحة بتمويل البرامج والمؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات 

للسكان الفلسطينيين في كال المنطقتين. وفي هذا المقام، يستهدف 

مبدأ إغالق باب الرجوع في القانون الدولي بصورة محددة الحيلولة دون 

قيام التناقض الذي يشوب مواقف الدول وتعويلها على المعاهدات على 

نحو يعود بالضرر على غيرها. وفي الواقع، فمن الغريب اعتبار قطاع 

غزة والضفة الغربية بمثابة وحدة مجتمعية ولغوية وثقافية واجتماعية 

وسياسية لغايات تهجير مواطن فلسطيني قسرًا من الضفة الغربية إلى 

بينما ُتعتبر المنطقتان نفسهما وحدتان منفصلتان لغايات الحق  غزة - 

في حرية الحركة والتنقل. 

وعادًة ما يسري مبدأ إغالق باب الرجوع في القانون الدولي على 

العالقات القائمة بين الدول. وقد أثارت إسرائيل االعتراض واالحتجاج، من 

جملة أمور، على منظمة التحرير الفلسطينية، التي سبق أن اعترفت بها 

ممثاًل للشعب الفلسطيني، وهو اعتراف تعزز وتوطد باالعتراف بفلسطين 

دولة بصفة مراقب وغير عضو في هيئة األمم المتحدة في العام 2012. 

فالفلسطينيون هم الشعب الذي يسعى إلى ممارسة حقه في حرية 

التنقل داخل حدود قطاع غزة والضفة الغربية، وهم الطرف الذي يتكبد 

أفدح الضرر من رفض إسرائيل احترام وحدة إقليمهم. وفضاًل عن ذلك، 

وبصرف النظر عن هذا التعويل الضار، يبدو أن إعالن إسرائيل بشأن 

االعتراف بقطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة إقليمية واحدة 

ينطوي على شرط النية الالزم لتحويله إلى إعالن أحادي الجانب يكتسب 

صفة اإللزام.100 

التناقض الذي تثيره إسرائيل بشأن قطاع غزة والضفة الغربية 

من الجدير بالذكر أن التناقض القائم بين اعتراف إسرائيل بقطاع 

غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة إقليمية واحدة وسياسة الفصل 

الذي تنفذها فيهما في هذه اآلونة ال يشكل إرًثا تاريخًيا دأبت عليه، بل 

هو ممارسة معاصرة وآنية مًعا. فما تزال إسرائيل تتعامل مع قطاع 

غزة والضفة الغربية بوصفهما وحدة واحدة لغايات إحكام قبضتها على 

السجل المدني الفلسطيني، الذي تشترك فيه كال المنطقتين،101 ولغايات 

جمع الضرائب من شراء السلع فيهما وتحويل اإليرادات إلى السلطة 

الفلسطينية، والترتيبات اإلدارية اإلضافية، من قبيل تنسيق دخول األفراد 

والسلع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والدول األخرى، وبيع 

المياه والكهرباء للمستهلكين الفلسطينيين ومنح التراخيص الالزمة 

الستخدام ترددات االتصاالت. وفي هذه األيام، وكما كان عليه الحال على 

مدى السنوات العشرين المنصرمة، فعند والدة طفل ألبوين فلسطينيين 

في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يرسل موظف السلطة الفلسطينية 

بالًغا بحالة الوالدة إلى إسرائيل، التي تتولى إدخاله في السجل المدني 

الفلسطيني حسب األرقام التي تقررها مسبًقا وتخصصها للوالدات بين 

الفلسطينيين. وفي حال وفاة مواطن فلسطيني من سكان غزة أو الضفة 
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 .Rhonda L. Callaway et. al., Strategic US Foreign Assistance: The Battle Between Human Rights and National Security 45–52 (2013) :98. انظر، مثاًل

.Jerusalem Embassy Act of 1995, Pub.L. 104–45, Nov. 8, 1995, 109 Stat. 398 :ا إلى االعتراف بالقدس عاصمًة إلسرائيل. انظر  99. فعلى سبيل المثال، وافقت الواليات المتحدة على (من ناحية مبدئية) على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، على نحو يشير ضمًن

غير أن اإلدارات األمريكية المتعاقبة دأبت على تأجيل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 

 Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports :(أستراليا ضد فرنسا)100. لالطالع على نقاش يتناول الطبيعة الملِزمة لإلعالنات أحادية الجانب، انظر القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضيتّي التجارب النووية (نيوزيالندا ضد فرنسا) و

at 457, available at http://bit.ly/1PaUTZZ (last visited Mar. 26, 2015); Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, at 253, available at http://bit.ly/1IrdYDb (last visited Mar. 26, 2015) ,1974. وفي هذا الخصوص، تالحظ المحكمة: 

ا بسلوك مسلك يتوافق مع هذا اإلعالن" (ص. 267). وتتابع المحكمة القول بأن الطبيعة  "عندما تنوي الدولة التي تصدر اإلعالن أنها ستصبح ملزَمة بموجب الشروط التي تضعها هي، فإن هذه النية تضفي على اإلعالن صفة االلتزام القانوني. وبذلك، تُعتبر الدولة ملزمة قانونً

الملزمة لهذه اإلعالنات تسري على تلك الدول غير األطراف في الظروف التي صدرت فيها: "... ويجوز للدول المعنية أن تعترف باإلعالنات أحادية الجانب وأن توليها ثقتها، ولها الحق في أن تشترط احترام االلتزام الذي يتأتى على هذا الوجه" (ص. 268).

 101. "محتلون منفصمون"، الحاشية (50) أعاله، ص. 55-53. وانظر أيًضا منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (Human Rights Watch)، "انسوه، فهو ليس هنا: السيطرة اإلسرائيلية على إقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة" (2012)، على الموقع اإللكتروني: 

http://bit.ly/1IHaYxi (زرنا الموقع واطلعنا على هذا التقرير في يوم 27 آذار 2015) ("منظمة مراقبة حقوق اإلنسان: انسوه، فهو ليس هنا").

يف هذه األيام، ومكا اكن هيلع احلال عىل مدى 
السنوات العرشين املنرصمة، فعند والدة طفل ألبوين 
فلسطينيني يف قطاع غزة أو الضفة الغربية، يرسل 

موظف السلطة الفلسطينية بالًغا حبالة الوالدة 
إىل إرسائيل، اليت تتوىل إدخاله يف الجسل املدين 

الفلسطيين حسب األرقام اليت تقررها مسبًقا 
وختصصها للوالدات بني الفلسطينيني
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الغربية، يرسل موظف السلطة الفلسطينية بالغ الوفاة إلى إسرائيل، 

التي تشطب اسم المتوفى من السجل المذكور.102 وعندما يشتري 

ل  مستورد فلسطيني من غزة أو الضفة الغربية غسالة من ألمانيا، تحصرّ

إسرائيل ضريبة الجمارك على أساس التعرفة التي تحددها وتحولها )في 

إلى السلطة الفلسطينية، التي تستخدمها  نهاية المطاف على األقل( 

في تمويل الخدمات التي تقدمها لرعاياها في كال المنطقتين. وفي 

المقابل، تحرص إسرائيل على نكران االعتراف بقطاع غزة والضفة 

الغربية باعتبارهما وحدة إقليمية واحدة وتواصل مشاركتها في عملية 

السالم التي ترعاها الواليات المتحدة على أساس إقامة دولة فلسطينية 

في كال المنطقتين، وهو تحرك يضمن لها استمرار الدعم المالي 

السخي الذي تتلقاه من الواليات المتحدة، ناهيك عن المزايا الدبلوماسية 

اإلضافية التي تنالها من دول أخرى، بما يشمل إقامة العالقات الوثيقة 

مع االتحاد األوروبي.103 ولذلك، ما تزال إسرائيل تستفيد من اعترافها 

بقطاع غزة والضفة الغربية وحدة إقليمية واحدة. 

االعتراف الدولي بفلسطينية قطاع غزة والضفة الغربية 

ال تنفرد إسرائيل باالعتراف المذكور. وفي الوقت الذي تتباين فيه 

وجهات النظر بشأن ما إذا كان قطاع غزة والضفة الغربية تستوفيان 

الشروط الالزمة إلقامة الدولة، يسود اإلجماع الدولي بأن هاتين المنطقتين 

الن اإلقليم الفلسطيني، أو اإلقليم الذي سيمارس الفلسطينيون  تشكرّ

فيه حقهم في تقرير مصيرهم. وفي هذا المقام، اعترفت محكمة العدل 

الدولية بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وأشارت إلى أن هذا 

الحق ينبغي أن يتجسد في األرض التي احُتلت في العام 1967، بما 

فيها الضفة الغربية، وشرقي القدس وقطاع غزة، وهي المناطق التي 

تشير المحكمة إليها بعبارة "األرض الفلسطينية المحتلة".104 وقد دأب 

مجلس األمن الدولي، في ذات الوقت الذي استنكف فيه عن االعتراف 

بوجود الدولة الفلسطينية، على إصدار القرارات التي تؤكد على عملية 

السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، بما فيها القرارات التي تدعو إلى 

إنهاء االحتالل في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية 

فيهما.105 كما أكد مجلس األمن في قرار أصدره في العام 2009 على 

أن "قطاع غزة يشكل جزًءا ال يتجزأ من األرض التي احتلت في عام 

1967، وسيكون جزًءا من الدولة الفلسطينية".106 وأكدت الجمعية العامة 

لألمم المتحدة على "وحدة األرض الفلسطينية بأكملها... وتالصقها 

وسالمتها"107 في قرار صدر عنها في العام 2007، كما صوتت الجمعية 

دولة بصفة مراقب غير عضو،  في العام 2012 على قبول "فلسطين" 

وهو ما أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره "في 

األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967(.108 ويجد االعتراف الدولي 

بقطاع غزة والضفة الغربية باعتبارها إقليًما فلسطينًيا أصاًل له في 

102. يحتفظ مؤلفا الورقة بنماذج على هذه الحاالت.

Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association Between the European Communities and their Member States, of the One Part, and the State of Israel, of the Other Part, L. 147/3 :103. انظر، مثاًل 

.Official Journal of the European Communities (Jun. 21, 2000), available at http://bit.ly/1Pzlrir (last visited Mar. 22, 2015)

104. فتوى الجدار، الحاشية (72) أعاله. وتشير الفقرة (77) من الفتوى، مثاًل، إلى قطاع غزة والضفة الغربية بعبارة "األرض الفلسطينية المحتلة"، كما تعترف المحكمة في الفقرة (118) من فتواها بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

http://bit.ly/1KQTuT0 :((S/RES/1403 (2002) 1403 والقرار  |  http://bit.ly/1MOWPnZ :((S/RES/1515 (2003) 1515 والقرار  |  http://bit.ly/1NaiMvx :((S/RES/1850 (2008) 1850 105. انظر قرار مجلس األمن 

والقرار http://bit.ly/1E8tjCl :((S/RES/1397 (2002) 1397  |  (زرنا هذه المواقع واطلعنا على القرارات المذكورة في يوم 27 آذار 2015).

106. قرار مجلس األمن 1860 (8) (S/RES/1860 كانون الثاني 2009).

107. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 146/62، الدورة الثانية والستون، وثيقة األمم المتحدة (18) (A/Res/62/146 كانون األول 2007).

108. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 67/19، الحاشية (93) أعاله. وقد صدر هذا القرار بعد أن اعترفت غالبية الدول األعضاء في األمم المتحدة بـ"دولة فلسطين" بصورة فردية. وفي الوقت الذي ال تشكل صفة الدولة مسألة تثير الجدل في هذا المقام، فمن الجدير بالتنويه 

 PLO Negotiations Office, Recognizing the Palestinian State on the 1967 :أن هذا االعتراف كان يستند إلى إعالن منظمة التحرير الفلسطينية عن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها الموقع اإلقليمي الذي تقوم عليه دولة فلسطين. انظر، مثاًل

.Border & Admission of Palestine and a Full Member of the United Nations (July 2011), available at http://bit.ly/1dnQ5PO (last visited Mar. 27, 2015)

منذ العام 2007، باتت املؤسسات احلكومية 
الفلسطينية تعاين من االزدواجية، حيث تدير حركة 

محاس الوزارات يف قطاع غزة، بيمنا تدير حركة فتح 
الوزارات يف الضفة الغربية. مكا طرأ انقسام عىل 

النظام القانوين الفلسطيين، حيث مل تعد احلكومة 
يف الضفة الغربية تعرتف باألحاكم القضائية 

والقوانني الصادرة يف غزة بعد هشر حزيران 2007، 
وهذا هو احلال ذاته يف غزة بالنسبة إىل الترشيعات

موظفون لدى منمظة دولية ميرون عب معب بيت حانون )إيرز(، آب 2010

اكرل شميبي تصوير: 



هذه القرارات. وقد سبق أن أكد عدد ليس بالقليل من الدول على الوحدة 

اإلقليمية لهاتين المنطقتين، بما فيها الواليات المتحدة.109 وبصرف 

فهما  النظر عن الوضع القانوني الذي يتبوؤه قطاع غزة الضفة الغربية - 

تعتبران فلسطينيتين. 

االنقسام الداخلي الفلسطيني 

هل يؤثر االنقسام الداخلي القائم الفلسطيني على وحدة قطاع 

غزة والضفة الغربية؟ ما يزال الفصيالن الفلسطينيان المتناحران، 

حماس وفتح، يمارسان السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية، كل 

في منطقته، منذ العام 2007. ونحن نفترض، في هذا المقام، في أن 

هذا االنقسام ال يتنافى مع الموقف الفلسطيني بشأن وحدة اإلقليم 

الفلسطيني، بل يمثل صراًعا داخلًيا على السلطة والسيطرة على 

هذا اإلقليم. فبادئ ذي، ما تزال منظمة التحرير الفلسطينية تحظى 

باالعتراف بصفتها ممثاًل للشعب الفلسطيني، وهي الطرف الذي أبدت 

إسرائيل التزامها له باالعتراف بوحدة اإلقليم الفلسطيني. وثانًيا، ما يزال 

الفصيالن، حماس وفتح، يمارسان نشاطهما في قطاع غزة والضفة 

الغربية ويعلنان عن نيتهما في إنجاز المصالحة. ومما يدل على ذلك 

تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية مؤخرًا.110 وثالًثا، ما تزال السلطة 

الفلسطينية، بصفتها وكياًل أو حاجزًا يقف بين إسرائيل واألفراد الذين 

يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية، تعمل في غزة باعتبارها وسيًطا 

بين رعاياها والجيش اإلسرائيلي وتنسق حركة مرورهم من غزة إلى 

الضفة الغربية. وفي هذا السياق، تشترط إسرائيل تقديم كل طلب يرفعه 

الفلسطينيون الذين يرغبون في التنقل بين غزة والضفة الغربية من 

خالل السلطة الفلسطينية، التي تتلقى هذه الطلبات منهم وتحولها إلى 

المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين. 

وال يعني هذا القول أن االنقسام الداخلي الفلسطيني ال يزيد من 

بل هو كذلك. فمنذ العام  فداحة فصل اإلقليم الفلسطيني وتفتيت عراه - 

2007، باتت المؤسسات الحكومية الفلسطينية تعاني من االزدواجية، 

حيث تدير حركة حماس الوزارات في قطاع غزة، بينما تدير حركة فتح 

الوزارات في الضفة الغربية. كما طرأ انقسام على النظام القانوني 

الفلسطيني، حيث لم تعد الحكومة في الضفة الغربية تعترف باألحكام 

القضائية والقوانين الصادرة في غزة بعد شهر حزيران 2007، وهذا هو 

الحال ذاته في غزة بالنسبة إلى التشريعات وقرارات المحاكم الصادرة 

في الضفة الغربية. وقد تسببت مختلف المراسيم شبه التشريعية 

ال تنسجم مع بعضها بعًضا في كل منطقة على  في صدور "قوانين" 

حدة.111 وفي هذا السياق، يعزز االنقسام المؤسسي االنقسام الجغرافي 

واالجتماعي واألسري واالقتصادي في األراضي الفلسطينية. 

السكان الفلسطينيون 

إذا كان قطاع غزة والضفة الغربية يشكالن اإلقليم الذي يتمتع فيه 

الفلسطينيون بالحق في حرية الحركة والتنقل، فمن يجب أن ُيعتبر 

مواطًنا فلسطينًيا لغايات التمتع بهذا الحق؟ 

يعتمد الحق في حرية التنقل على كون الشخص "يتواجد على نحو 

ويحمي حقه في الدخول إلى "بلده".112  قانوني داخل إقليم دولة ما" 

وفي هذا السياق، تقرر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بأن نطاق عبارة 

"بلده" أوسع من مفهوم "بلد جنسيته". وهو ليس مقصورًا على الجنسية 

أي الجنسية المكتسبة بالميالد أو بالتجنُّس. إنه  بالمعنى الشكلي - 

يشمل، على األقل، الشخص الذي ال يمكن اعتباره مجرد أجنبي، وذلك 

بحكم روابطه الخاصة ببلد معين أو استحقاقاته فيه.113 ومع ذلك، 

تعامل إسرائيل الفلسطينيين الذين تدرج عناوين إقامتهم في قطاع غزة 

والفلسطينيين الذين ال تندرج أسماؤهم في السجل المدني الذي تتحكم 

فيه باعتبارهم أجانب فيما يخص الحق في الدخول إلى الضفة الغربية 

والبقاء فيها. 

ونحن ننظر في هذا المقام، وفي الحدود الدنيا، إلى الترتيبات 

التي وافقت إسرائيل عليها في اتفاقيات أوسلو بشأن السجل المدني 

الفلسطيني. فاتفاقية أوسلو تمنح إسرائيل الصالحية التي تخولها 

رفض إدراج بنود جديدة في هذا السجل )بخالف األطفال القصر 

الذين يولدون لمواطنين مسجلين(. وفي المقابل، تضطلع السلطة 

الفلسطينية بصالحية إدراج تغييرات أخرى )من قبيل الحالة الشخصية 

طالما التزمت بإبالغ إسرائيل بها.114 وبناًء على ذلك،  وتغيير العنوان( 
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 109. تشير مذكرة الجمارك لسنة 1997 بشأن التأشير على السلع الفلسطينية في السجل الفيدرالي األمريكي إلى أن "وزارة الخارجية أشارت كذلك إلى أنها تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة واحدة لغايات سياسية واقتصادية وقانونية وغايات أخرى".

TD 97–16 Country of Origin Marking of Products From the West Bank and Gaza, 62(50) Fed. Reg. 12,269 (Mar. 14, 1997), available at http://1.usa.gov/1K41NYF (last visited Mar. 27, 2015). وانظر، أيًضا، بند "فلسطين" في قسم التجارة التابع للمفوضية 

.http://bit.ly/1cm2Vxb (last visited Apr. 2, 2015) :األوروبية، الذي يشير إلى "االحتالل المتواصل"، على الموقع اإللكتروني

110. من المفترض أن تمارس حكومة التوافق صالحياتها في كال قطاع غزة والضفة الغربية. ولكن ما تزال السلطة الفلسطينية التي تهيمن حركة فتح عليها تمارس وظائف الحكم واألمن في الضفة الغربية، بينما تواصل حكومة حماس فرض سيطرتها على قطاع غزة، حتى وقت 

نشر هذه الورقة.

.http://bit.ly/1IXCxc9 :111. المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي 2013، ص. 84-76 (2013)، على الموقع اإللكتروني

112. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة (12).

113. اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة السابعة والستون (1999)، التعليق العام رقم 27، المادة 12 (حرية التنقل) (U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)، الفقرة (20).

.Restrictions and Removal, supra note 13; HRW, Forget About Him, supra note 101 :114. االتفاقية االنتقالية، الحاشية (89) أعاله. الملحق (ج)، الشؤون المدنية، المادة (28). وانظر، أيًضا
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فقد نخلص إلى استنتاج مفاده أن اعتراف إسرائيل بقطاع غزة والضفة 

الغربية باعتبارها وحدة إقليمية واحدة يشتمل على االعتراف بإقامة أولئك 

المدرجين في السجل المدني وأطفالهم في تلك الوحدة اإلقليمية، غير 

أنه ال يشتمل بالضرورة على االعتراف بإقامة فلسطينيين آخرين في 

هذه الوحدة، بمن فيهم الفلسطينيون الذين يولدون في الضفة الغربية 

وغزة ممن ال تندرج بياناتهم في السجل المدني الذي يخضع لسيطرة 

إسرائيل.115 وبناًء على ذلك، ينطوي اعتراف إسرائيل بقطاع غزة والضفة 

الغربية كوحدة إقليمية واحدة، على األقل، على االعتراف بإقامة أولئك 

المواطنين المدرجين في السجل المدني الفلسطيني الذي تسيطر عليه 

فيهما. وال يمكن في أي حال من األحوال اعتبار هؤالء "مجرد أجانب" 

فيما يخص الحق في الدخول إلى الضفة الغربية.116 ولذلك، فنحن 

نفترض بأن الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات الهوية التي تصادق 

عليها إسرائيل، على األقل، قد نالوا اعترافها بإقامتهم في الوحدة 

اإلقليمية التي تتألف من قطاع غزة والضفة الغربية وبأنهم يملكون الحق 

في الدخول إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، بصرف النظر عن السجل 

الذي تدرج فيه إسرائيل عناوين إقامتهم. 

3( حق الفلسطينيين في السعي إلى تحقيق النماء االقتصادي

واالجتماعي والثقافي 

تتسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل بين قطاع غزة 

والضفة الغربية في تقويض حقوق اإلنسان الواجبة للفلسطينيين. فهذه 

القيود ال تسلب سكان األراضي الفلسطينية حرية التنقل وما يرتبط بها 

من حقوق، حسبما استعرضنا ذلك أعاله فحسب، بل تحرمهم أيًضا 

من حقهم في السعي إلى تحقيق اإلنماء الذي ينشدونه في الميادين 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية. ففي هذا المقام، تخلف سياسة 

الفصل آثارًا وخيمة على المصالح الجماعية لعموم الفلسطينيين، حيث 

تهدد بتدمير نسيج حياتهم االجتماعية في األراضي الفلسطينية ووأد 

فرص التنمية التي يحتاجون إليها. 

الحق في تحقيق النماء االقتصادي واالجتماعي والثقافي بحرية

لضمان حقوق اإلنسان وتعزيزها، ال يتدخل القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان في العالقات القائمة بين الدول األفراد الذين يقعون ضمن 

سيطرتها فحسب، بل يتدخل أيًضا في العالقات القائمة بين الدول 

ومجموعات األشخاص في األقاليم التي تقع ضمن واليتها )بمعنى 

األقاليم التي تملك الدولة السيطرة عليها بحكم األمر الواقع(.117 وتحظى 

الجماعات التي تشكل شعًبا حماية خاصة. وفي الواقع، يقر القسم 

األول من المادة األولى المشتركة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق 

اإلنسان لسنة 1966 بأنه: 

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا 

الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق 

نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.118 

ويتبوأ الحق في تقرير المصير هذه المكانة البارزة في كال العهدين 

بفضل الفهم الذي يرى بأن حقوق اإلنسان الواجبة لألفراد ال تتيسر 

ممارستها على نحو أصيل في الحاالت التي تخضع فيها الجماعة 

التي ينتمي إليها هؤالء األفراد الذين يملكون هذه الحقوق لالستعباد 

واالضطهاد على يد سلطة من سلطات الدولة.119 وبناًء على ذلك، يسهم 

الحق في تقرير المصير الذي يشترك فيه أفراد الشعب في تعزيز 

الحقوق الفردية ورفدها.120 

وينشئ هذا الحق التزاًما مقاباًل على عاتق الدول، بحيث يملي 

عليها السماح ألفراد الشعب الذين يخضعون لسيطرتها بتجسيد 

115. أنشأت إسرائيل هذا السجل المدني في العام 1967 بناًء على تعداد السكان الذي كانوا يوجدون في المنطقة في ذلك الحين. ومن األهمية أن نشير، في هذا المقام، إلى أن هذا السجل لم يشمل المواطنين الذين فروا خالل الحرب أو كانوا خارج منازلهم في تلك الفترة. 

انظر، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان: "انسوه، فهو ليس هنا"، ص. 15-13. وفضاًل عن ذلك، شطبت إسرائيل بيانات 240,000 مواطن فلسطيني من السجل المدني في الفترة الممتدة بين العامين 1967 و1994 ألنهم سافروا من األراضي الفلسطينية أو لم يعيدوا تسجيل أنفسهم. 

.HaMoked, "Ceased Residency": Between 1967 and 1994 Israel Revoked the Residency of Some Quarter Million Palestinians from the West Bank and the Gaza Strip, at http://bit.ly/1T3OOuV (Jun. 12, 2012) :وانظر، أيًضا

116. ال يقتصر االعتراف الدولي بقطاع غزة والضفة الغربية باعتبارها وحدة إقليمية واحدة على الفلسطينيين المسجلين في السجل المدني الفلسطيني، على الرغم من أن النقاش الذي يتناول اآلخرين الذين يمكن اعتبارهم فلسطينيين لغايات التمتع بحرية التنقل في هاتين 

المنطقتين يتجاوز نطاق ورقة الموقف هذه.

117. انظر، مثاًل: James Crawford, The Rights of Peoples 164 (1988) ويقول كروفورد (Crawford) بأن "األثر الرئيسي الذي يفرزه ]حق الشعوب في تقرير المصير[ يكون في مواجهة حكومة الدولة المعنية، وهو أحد اآلثار الرئيسية التي ينطوي عليها تدويل الجوانب 

.Extraterritorial Application of Human Right Treaties, supra note 53, Chapt. 2, in particular 52–53 :األساسية التي تشملها العالقة القائمة بين الشعب المعني وتلك الدولة". ولالطالع على نقاش تفصيلي حول مصطلح "الوالية" لغايات معاهدات حقوق اإلنسان، انظر

118. المادة 1(1) المشتركة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ("المادة 1(1) المشتركة").

119. "إن حق تقرير المصير ذو أهمية خاصة، ألن تحقيقه هو شرط أساسي للضمانة الفعلية واالحترام الفعلي لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها." اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، الدورة الحادية والعشرون (1984)، التعليق العام رقم 12، المادة 1. انظر: 

.Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 12 (1994)

120. انظر: James Crawford, The Right of Self-Determination in International Law: Its Development and Future, in People's Rights 7, 21 (Philip Alston ed., 2001) ("Crawford, Right of Self-Determination"). وتوحي الصياغة الواضحة التي جاءت عليها المادة 

ا من حقوق اإلنسان، ألن "البشر فقط هم من يملكون حقوق اإلنسان".  1(1) المشتركة بأن األشخاص، باعتبارهم جماعة، يملكون هذا الحق. ومع ذلك، فهناك من الفقهاء من يصر على أن الخلل يعتري المفهوم الذي يرى بأن الجماعة المحددة على هذا الوجه تملك حًق

Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory & Practice, 25 and Chapt. 12 (2nd ed., 2003) ،ا مستقاًل. انظر، في هذا الخصوص  وفيما يتصل بوجهة النظر هذه، ال يملك الحقوق سوى أفراد الجماعة، وليست الجماعة بوصفها كيانً

("Universal Human Rights in Theory & Practice"). ومن التفسيرات الواردة على المادة 1(1) المشتركة، والتي يمكن أن تسهم في تجاوز هذا التعارض وتالفيه، التفسير الذي يحمل الحقوق الجماعية، من قبيل الحق في تقرير المصير، على أنها حقوق يملكها األفراد 

 Peter Jones, Human Rights, Group Rights and People's Rights 21 Human Rights Quarterly 80 (1999); Peter Jones, Groups and Human Rights, in Human Rights: The Hard :ا، بينما ال يملك أي واحد منهم هذه الحقوق بمفرده. انظر الذين يؤلفون الجماعة مًع

.Questions 100–14 (Cindy Holder and David Reidy eds., 2013)



الحق في تقرير المصير واالمتناع، بالتأكيد، عن الحيلولة بينهم وبين 

السعي إلى تحقيقه. في حاالت االحتالل، يتحدد هذا االلتزام بموجب 

الحق المخول للقوة القائمة باالحتالل وااللتزام الذي يقيدها بإدارة اإلقليم 

الواقع تحت احتاللها عوًضا عن الجهة السيادية التي خلعتها من 

الحكم. ومع ذلك، وضمن نطاق هذه المحددات األصيلة، ينبغي للقوة 

القائمة باالحتالل أن تسمح لسكان اإلقليم المحتل بأقصى درجة ممكنة 

من التعبير عن حقهم في ممارسة تقرير مصيرهم بحرية، وهي ملزمة 

باإلحجام عن حرمانهم من هذا الحق بالقوة.121 

ويركز جانب ال يستهان به من األدبيات التي تتناول أحكام المادة 

1)1( المشتركة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان على 

البعد السياسي الذي تنطوي عليه، وتحديًدا البعد الذي يقضي بأن 

الشعوب "حرة في تقرير مركزها السياسي".122 وللغايات التي نركز 

عليها في هذه الورقة، فسوف نحول نطاق تركيزنا وانتباهنا إلى الجزء 

األخير من المادة، الذي يعترف بالحق الشمولي الواجب للشعوب 

ويقرر بأنها "حرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي".123 وهذا يعنى أنه يتحتم على الدول التي تحكم سيطرتها 

أن تسمح ألفراد  من قبيل القوى القائمة باالحتالل –  على شعب ما – 

الشعب المعني بتحقيق نمائه االقتصادي واالجتماعي والثقافي. ويسري 

هذا االلتزام إلى جانب أي التزامات قد تنشأ فيما يتصل بتيسير 

االستقالل السياسي للشعب المعني، وبصورة مستقلة عنها في الوقت 

نفسه.124 ففي الوقت الذي يخضع فيه االستقالل السياسي للقيود في 

فال ينسحب هذا  وهو أمر محتوم بحكم تعريفه –  أوضاع االحتالل – 

األمر نفسه على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ينطوي 

بل ويتعين  عليها تقرير المصير، حيث تستطيع القوة القائمة باالحتالل - 

أن تسمح للشعب الواقع تحت احتاللها بتحقيقها إلى أقصى  عليها - 

قدر ممكن ودون أي تدخل ليس له ما يسوغه. 

ويتداخل احترام حق أفراد الشعب في المشاركة في إنجاز

مشروعاتهم اإلنمائية الجماعية في جانب كبير منه مع تجسيد 

الحقوق الفردية التي يتمتعون بها.125 ولذلك، فال محالة أن التقصير في 

احترام هذا الحق يفضي إلى المساس بالحقوق الجماعية، كالحق في 

تكوين الجمعيات126 والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.127 وفي 

المقابل، فقد تتسبب الدولة، في الحاالت التي تنتهك الحقوق الفردية 

فيها، في تقويض الحق في إنجاز المشروعات الجماعية المشتركة بين 

األفراد كذلك. فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن تتقوض قدرة شعب 

من الشعوب على تحقيق نمائه االقتصادي واالجتماعي والثقافي في 

حال حرمان أفراده من القدرة على الوصول إلى المؤسسات التعليمية 

في مجتمعاتهم، وهو أمر يشكل انتهاًكا يمس حقهم الفردي في التربية 

والتعليم.128 وعلى هذا المنوال، عندما تقدم الدولة على أفعال تنتهك 

االلتزام الواقع عليها بتأمين وحماية الحقوق األسرية الواجبة لألفراد الذين 

يؤلفون الجماعة،129 وال سيما الحق في المحافظة على التواصل بين 

أفراد األسرة، فقد تسهم في تقوض الروابط األسرية التي تجمع أفرادها 

مًعا وتؤلف منهم شعًبا كاماًل وال تيسر نماءهم االجتماعي الجمعي. 

وفي هذا السياق، فمن شأن انتهاك الحق في العمل، الذي يتمتع به 

أفراد الجماعة التي تؤلف شعًبا من الشعوب،130 على نحو يمنعهم من 

العمل مع أقرانهم أو المشاريع المرتبطة بجماعتهم، أن يقوض قدرة 

الجماعة برمتها على تحقيق نمائها االقتصادي. 

وعلى مستوى أعم وأشمل مما تقدم، يرتبط الحق في تقرير المصير، 
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.Antonio Cassese, International Law 62 (2nd ed., 2005) :121. انظر

 122. يتألف البعد السياسي في الحق في تقرير المصير من حق الشعب في االستقالل والحرية من تدخل الدول األخرى (البعد الخارجي في هذا الحق) أو من تدخل الدولة التي يقع الشعب ضمن نطاق واليتها (البعد الداخلي). انظر، مثاًل:

.Self-Determination of Peoples, supra note 69, 5

123. كما تعترف المادة 1(1) المشتركة من العهدين المذكورين بحقوق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية وفي عدم حرمان أي منها من أسباب عيشه الخاصة. ونحن ال نتطرق إلى هذين الجانبين من الحق في تقرير المصير في هذه الورقة.

.Reference re: Secession of Quebec, DLR 161 (1998) 4th Series, para. 126 :124. يعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا الكندية بشأن انفصال مقاطعة كويبيك مفيًدا في هذه المسألة. انظر

.Universal Human Rights in Theory & Practice, supra note 120, 222 :125. انظر

126. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية (35) أعاله، المادة (22).

 127. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة 15(1)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية (35) أعاله، المادة (27). وانظر أيًضا:

.Laura Reidel, What are Cultural Rights? Protecting Groups with Individual Rights, 9 Journal of Human Rights 65 (2010)

128. ينطوي الحق في التعليم على الحرية الواجبة للشخص في مواصلة تعليمه دون تدخل الدولة في شؤون المؤسسة التعليمية التي يختارها على نحو ال مبرر له، كما يشتمل هذا الحق على صون استقالل المؤسسات التعليمية. انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق 

.(Manfred Nowak, The Right to Education, in Economic Social and Cultural Rights: A Textbook 197–98 (Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas eds., 1995 :االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة 13(3). وانظر أيًضا

129. وهي الحقوق التي تكفل جملة من المواثيق حمايتها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية (35) أعاله، المادة (17) والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة 10(1).

130. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحاشية (32) أعاله، المادة 6(1).
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بما يشمله من الحق في إنجاز التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية على وجه الخصوص، ارتباًطا وثيق الصلة بالحق في التنمية، 

الذي جرى االعتراف به باعتبارها حًقا من حقوق اإلنسان غير القابلة 

للتصرف "لكل إنسان ولجميع الشعوب".131 

وعلى الرغم من هذه الشواهد التي تبرِز تكامل هذه الحقوق مع 

بعضها بعًضا واالعتماد المتبادل فيما بينها، فقد يتناقض حق الشعوب 

في تقرير المصير في بعض األحيان مع حقوق ومصالح أخرى، كتلك 

الحقوق والمصالح الواجبة للجماعات واألفراد الذين ال يشكلون جزًءا من 

الشعب المعني. في الواقع، وبالرغم من أن حق تقرير المصير مصاغ 

المشتركة، إال أن حق  بمصطلحات مطلقة في أحكام المادة 1)1( 

بما فيه الحق في السعي لتحقيق النماء االقتصادي  تقرير المصير- 

هي حق نسبي، باإلمكان بل ومن الواجب تقييده  واالجتماعي والثقافي- 

عند الضرورة، وذلك بهدف تحقيق توازن بين هذا الحق وحقوق أخرى 

قد تتناقض معه.132 وبناًء على ذلك، يمكن تسويغ فرض القيود التي 

تحد من قدرة أفراد الشعب على بذل المساعي المشتركة بغية تحقيق 

نمائهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي، عند الضرورة وإلى أقل قدر 

ممكن من أجل المحافظة على المصالح الحيوية لدى اآلخرين، من قبيل 

أمنهم، وصون حقوق اإلنسان الفردية الواجبة لهم.133 ومع ذلك، ال يجوز 

فرض هذه القيود إال إذا كان الضرر الذي تحول دون وقوعه يبلغ قدرًا من 

الخطورة التي تسوغ المساس بحق له مكانته ووجاهته كالحق في تقرير 

المصير، ناهيك عن جميع الحقوق األخرى التي يمكن أن يكتنفها الخطر، 

من قبيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحق في التنمية. 

سريان الحق في تحقيق النماء االقتصادي واالجتماعي والثقافي

على قطاع غزة والضفة الغربية 

يحول تفتيت األراضي الفلسطينية وتقطيع أوصالها بفعل سياسة 

الفصل التي تنتهجها إسرائيل بين السكان الفلسطينيين في قطاع غزة 

والضفة الغربية وبين سعيهم إلى تحقيق نمائهم االقتصادي واالجتماعي 

131. تنص المادة 1(1) من إعالن الحق في التنمية لسنة 1986 على أن "الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة واإلسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية 

مد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  ا." وتنص المادة 1(2) من اإلعالن نفسه على أن حق اإلنسان في التنمية ينطوي "أيًضا على اإلعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير..." (اعتُ التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعمااًل تاًم

المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون األول/ديسمبر 1986).

;.Self-Determination of Peoples, supra note 69, 53–54 :132. انظر مثاًل

,Self-Determination in Relation to Individual Human Rights, Democracy and The Protection of the Environment, Conference Report, Unrepresented Nations and Peoples Organization International, Conference held in The Hague :133. انظر 

.The Netherlands, January 22–23, 1993, Rapporteurs: Manon Olsthoorn and Gerry Simpson, Published by UNPO, The Hague, 1993 ]UNPO[ GA/1993/CR/1, available at http://bit.ly/1zUkVdk (last visited Mar. 21, 2015)

عامالت يف مصنع للبسكويت يف غزة، حيث اكن هذا املصنع يبيع منتجاته يف الضفة الغربية، آذار 2015

"چيشاه–مسلك" تصوير: 



والثقافي، مما يفرز شرًخا عميًقا في أوساط المجتمع الفلسطيني. 

ووفًقا لما استعرضناه أعاله،134 تشتمل اآلثار الوخيمة التي تفرزها 

سياسة الفصل القسري، من جملة أمور، على انتهاك حقوق اإلنسان 

الفردية، حيث تفضي إلى انقسام يمس الجهاز التعليمي والمجتمع 

المدني، وتقطع عرى التواصل بين أفراد األسرة الواحدة، وتقوض 

فرص العمل والعالقات التجارية واالتصاالت التي ال يستغني عنها 

الفلسطينيون لتنمية اقتصاد فلسطيني موحد.135 ويكمن االفتراض 

الذي نسوقه في هذا المضمار في أن إسرائيل تخالف االلتزام الذي 

يملي عليها احترام حق الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية 

بتحقيق نمائهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي بحرية بفعل سياسة 

الفصل التي تنفذها. 

ومن الشواهد الحية التي تدل على هذا االنتهاك ما حصل عندما 

وهو حق  سعى الفلسطينيون إلى االحتفال بحرية الحركة والتنقل - 

ونظموا ماراثون  مكفول لهم، غير أنهم محرومون منه في أحوال كثيرة - 

فلسطين تحت شعار "الحق في الحركة". وقد ُنظم مسار هذا الماراثون 

في صورة رمزية تعكس هذا الحق بحيث يسير على امتداد مسار الجدار 

العازل في الضفة الغربية. وفي هذا السياق، رفضت السلطات العسكرية 

اإلسرائيلية منح التصاريح المطلوبة للعدائين الفلسطينيين من قطاع 

غزة، ممن كانوا يرغبون في المشاركة في هذا الحدث الفلسطيني العام، 

حيث كانت السلطة الفلسطينية، التي رعت هذا الماراثون، قد قدمت 

طلًبا الستصدار تصاريح لهؤالء العدائين. وقد رفع أحد هؤالء العدائين، 

وهو رياضي فلسطيني سبق له أن شارك في األلعاب األولمبية ووجهت 

اللجنة األولمبية الفلسطينية إليه دعوة للمشاركة في الماراثون، التماًسا 

أمام محكمة العدل العليا، غير أن المحكمة تمسكت بالقرار الذي قضى 

بمنعه من السفر والمشاركة في هذه الفعالية مع أقرانه.136 وال يخفى أن 

هذا القرار الذي استندت السلطات اإلسرائيلية فيه إلى سياسة الفصل 

قد مس بالحقوق الفردية الواجبة للعدائين الذين منعوا من المشاركة 

في الماراثون حتى مع عدم ورود أي مؤشر أو ادعاء في أن مشاركتهم 

ا أو أي تهديد غيره. وفيما خال االنتهاك الواقع  قد تشكل تهديًدا أمنًيرّ

على الحقوق الفردية لهؤالء العدائين، فقد تسبب هذا القرار في تقويض 

الحق الذي يحظى به الفلسطينيون بصفتهم جماعة في المشاركة في 

فعاليات اجتماعية وثقافية مشتركة، يشارك فيها أفراد من عموم األراضي 

الفلسطينية، بشقيها قطاع غزة والضفة الغربية.137 

وترتكز الحجة التي نقول فيها إن إسرائيل تنتهك االلتزام الذي يملي 

عليها احترام حق الفلسطينيين في إنفاذ هذه الفعاليات المشتركة 

على افتراضين، أولهما أن الفلسطينيين يشكلون شعًبا لغايات القانون 

الدولي وأن حقهم في تقرير مصيرهم داخل األراضي الفلسطينية يحظى 

باالعتراف، وثانيهما أنه ليس هناك من اعتبارات مضادة على قدر واٍف 

من األهمية لكي تسوغ القيود التي تفرضها إسرائيل على هذا الحق. 

الفلسطينيون هم شعب 

لغايات  قد يفرض التحديد ما إذا كانت جماعة ما تشكل "شعًبا" 

الحق في تقرير المصير تحديات جوهرية أمام إعمال هذا الحق ووضعه 

موضع التنفيذ، وذلك بسبب عدم التوصل إلى تعريف قانوني واضح 

يكتسب صفة مرجعية لهذا المصطلح بعد.138 ومع ذلك، ال تبرز مثل هذه 

المشكلة في حالة الفلسطينيين الذين يحظى مركزهم كشعب له الحق 

في تقرير مصيره بقبول واسع النطاق على صعيد المبادئ القانونية 

ذات الصلة وعلى صعيد الممارسات الدبلوماسية على السواء، كما هو 

حال وجهة النظر التي تقول بأن النطاق اإلقليمي الذي يغطيه هذا الحق 

يقع في األراضي الفلسطينية.139 

فقد أكدت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة مرارًا 

وتكرارًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على األراضي 
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134. انظر المصدر السابق، ص. 20. وانظر النقاش الوارد في الفصل األول تحت عنوان "فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

135. لالطالع على المزيد من التفاصيل حول اآلثار المدمرة التي تخلفها سياسة الفصل على االقتصاد الفلسطيني، انظر: "الثمن االقتصادي لسياسة الفصل"، الحاشية (1) أعاله.

136. قرار المحكمة العليا (2486/14)، المصري ضد وزير الدفاع (قرار غير منشور، وصدر في يوم 4 تموز 2014).

137. لالطالع على تحليل مستفيض حول هذه القضية، انظر إيتان دايموند، "ميحوتز ليغيدير هاشيكوليم: زيهيوت، حوفوت في-إيكرونوت شي-لو نيلكيهو بي-حيشبون با-هاخالتا ليمنوعا مي-أتزان أزاتي لي-هاشتاتيف بي-ماراتون فلستين" ]مع كل االحترام: االلتزامات 

http://bit.ly/1JzNWuo :على الموقع اإللكتروني ،(Mivzakei Hearot Psika, Hamishpat Ba-Reshet 6) (2014 28) ،(بالعبرية) ]والمبادئ التي لم تؤخذ في االعتبار في القرار بمنع عداء من غزة من المشاركة في ماراثون فلسطين 

(زرنا الموقع واطلعنا على هذه المقالة في يوم 23 آذار 2015).

عتبر بمثابة عنصر "مبهم إلى حد كبير". 138. انظر: Crawford, Right of Self-Determination, supra note 120, at 18. ويالحظ كروفورد (Crawford) بأن عنصر "الشعب" يُ

 Virginia Tilley (ed.), Beyond Occupation: Apartheid :بأن الفلسطينيين "يحظون باالعتراف بحقهم في تقرير المصير فيما يتصل بما تبقى من إقليم فلسطين (بعد العام 1948). وانظر أيًضا (Crawford) 139. انظر المصدر السابق، ص. 14، (حيث يالحظ كروفورد

.Colonialism and International Law in the Occupied Palestinian Territories 28–36 (2012)

أكدت القرارات الصادرة عن امجلعية العامة لألمم 
املتحدة مرارًا وتكرارًا عىل حق الشعب الفلسطيين يف 
تقرير املصري عىل األرايض الفلسطينية، اليت خضعت 

لالحتالل اإلرسائييل يف العام 1967
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الفلسطينية، التي خضعت لالحتالل اإلسرائيلي في العام 140.1967 

كما أكدت محكمة العدل الدولية على هذا الحق، حيث قررت بأن ’مسألة 

وأن ’إسرائيل، عالوة  أصبح مسألة محسومة‘  وجود "شعب فلسطيني" 

على ذلك، قد اعترفت بهذا الوجود‘، كما رأت المحكمة بأن هذه الحقوق 

تشمل الحق في تقرير المصير.141 وكما هو حال الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، ال يخفى أن محكمة العدل الدولية تسلم بأن النطاق اإلقليمي 

الذي يملك الشعب الفلسطيني الحق في ممارسة هذا الحق فيه هو 

األراضي الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية مًعا.142 

وهذا يعني وجوب السماح للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة 

الغربية بتحقيق نمائهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يشكل 

عماد حياتهم الجماعية دون أي تدخل ال مسوغ له من جانب السلطات 

اإلسرائيلية. 

ال يجوز التذرع باالعتبارات األمنية لتسويغ فرض القيود 

ال يتسم الفصل القسري الذي تفرضه السلطات اإلسرائيلية بين 

شقي األراضي الفلسطينية بصفة قانونية ما لم تستدعيه الضرورة من 

أجل تحقيق هدف على قدر معتبر من الوجاهة والقوة لتسويغ إنفاذه، 

وذلك كضمان المصالح العامة الحيوية أو صون الكرامة اإلنسانية. ولكن 

ال يظهر أي هدف من هذا القبيل أمام ناظري المرء. 

فحسب المالحظات التي سقناها في سياق هذه الورقة، ال تفصح 

التصريحات الرسمية التي دأبت السلطات اإلسرائيلية على اإلدالء بها 

عن بيان واضح ومتسق يظهر الهدف الذي تتوخاه من سياسة الفصل. 

فال تزيد هذه التصريحات عن القول بأن سياسة الفصل تخدم أهداًفا 

"سياسية-أمنية" يغيب عنها التحديد والتفصيل في معظم األحوال.143 

وفي عدد ليس بالقليل من الحاالت، ال تستوفي األهداف األمنية الشروط 

المحددة والمادية لتبرير فرض القيود المذكورة، أما األهداف السياسية 

فهي ببساطة ليست بمثابة أهداف يقبلها القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

كمبرر النتهاك الحق في إنجاز المشروعات المشتركة في عموم أنحاء 

األراضي الفلسطينية. 

من المؤكد أن إسرائيل تملك الحق، وااللتزام بالطبع، في إنفاذ 

التدابير التي تقيد حرية الحركة والتنقل بين قطاع غزة والضفة 

الغربية عند الحاجة، وإلى الحد الضروري والمناسب لحماية نفسها 

وحماية سكانها واألشخاص المحميين الذين يقيمون في األراضي 

المحتلة من التهديدات التي تعتري أمنها ومن أي تهديدات أخرى تمس 

مصلحتها العامة. ومع ذلك، تعتبر القيود التي تفرضها إسرائيل في 

سياق سياسة الفصل فضفاضة على نحو ال يسوغ إعمالها على هذا 

األساس. فحسبما أشرنا أعاله، تفرض سياسة الفصل حظرًا عاًما 

على تنقل األفراد بين شقي األراضي الفلسطينية، كما تضع قيوًدا 

شاملة على نقل البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل، وقيوًدا أقل في 

حدتها على نقل هذه البضائع إلى الضفة الغربية. وتتخطى هذه القيود 

الشاملة أي ضرورة مشروعة قد تنشأ لالستجابة لتهديدات محددة أو 

ملموسة تعتري أمن إسرائيل. 

وبالنسبة إلى األهداف السياسية التي تلمح السلطات اإلسرائيلية 

إليها، فهذه ترد في سياق مصطلحات غامضة ومبهمة يصعب معها 

فهم ماهيتها أو طبيعتها. وعالوة على ذلك، فهناك مؤشرات تثير القلق 

حول الهدف السياسي الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه، حيث تنتفي 

عنه الصفة القانونية، وهو ما يبعد كل البعد عن أن يشكل غاية لها 

حجيتها لكي تسوغ التعدي على حقوق الفلسطينيين. 

ومن بين األسباب التي تقف وراء ذلك هو أن بعض التصريحات 

الرسمية تشير إلى أن سياسة الفصل ترمي في جانب منها إلى 

ممارسة الضغط على حركة حماس وتقويض الدعم العام الذي تحظى 

به من خالل فرض ظروف حياتية قاسية في قطاع غزة ال تضاهيها 
 الظروف السائدة في الضفة الغربية في قساوتها ورداءتها.144

وبناًء على ذلك، ال يشكل األذى الذي توقعه إسرائيل على جميع 

المدنيين المقيمين في قطاع غزة، إلى جانب عوق المشروعات 

المشتركة في شقي األراضي الفلسطينية، آثارًا عرضية غير محسوبة، 

بل تمثل نتيجة مدروسة من النتائج التي تفضي سياسة الفصل إليها. 

140. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 67/19، المؤرخ في 29 تشرين الثاني 2012: "تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ... على األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، الحاشية (93) أعاله. ومن جملة القرارات األخرى ذات العالقة التي أصدرتها الجمعية 

.(A/RES/66/146) (2011) والقرار 66/146، الجلسة السادسة والستون، وثيقة األمم المتحدة ،(A/RES/43/176) (1988) والقرار 43/176، وثيقة األمم المتحدة ،(A/RES/3236) (1974) العامة لألمم المتحدة القرار 3236 (الجلسة التاسعة والعشرون)، وثيقة األمم المتحدة

141. فتوى الجدار، الحاشية (72) أعاله، الفقرة 118.

 Jean-François Gareau, Shouting at the Wall: Self-Determination and the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 18 Leiden J. Int‘l L. 489, 509–12 :142. انظر المصدر السابق، الفقرات 122-115. وانظر أيًضا

.(2005). See also supra at p. xx ("International Recognition" Section)

List of References, supra note 17.1 :143. انظر المصدر السابق، ص. 20. وانظر كذلك

.List of References, supra note 17 .144

تتعمد إرسائيل إحلاق املعاناة مبائت اآلالف من 
األخشاص من أجل مارسة الضغط عىل سلطات 

محاس يف غزة أو معاقبهتا



فإسرائيل تتعمد إلحاق المعاناة بمئات اآلالف من األشخاص من أجل 

ممارسة الضغط على سلطات حماس في غزة أو معاقبتها. ويرقى 

استخدام هؤالء األشخاص، الذين يخضعون للسيطرة اإلسرائيلية 

والذين تتحمل إسرائيل نفسها مسؤوليات تجاههم، على هذا النحو 

إلى خرق االلتزامات التي يرتبها القانون الدولي على إسرائيل، وال 

سيما منها حظر فرض العقوبات الجماعية بموجب أحكام المادة )33( 

من اتفاقية جنيف الرابعة.145 

مثلما رأينا  وفضاًل عما تقدم، تنفذ إسرائيل سياسة الفصل – 

في سياق هدف سياسي رئيسي يعنى بضمان وجود أغلبية  أعاله – 

يهودية في مناطق تنوي إسرائيل االحتفاظ بسيطرتها عليها، بما 

فيها إجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يشكل تناقًضا صارًخا مع 

االلتزامات التي يمليها قانون االحتالل عليها. فالسياسة التي تحد من 

قدرة الفلسطينيين على التنقل و/أو البقاء في الضفة الغربية تسهم 

في إنجاز هذه الغاية عن طريق الحد من توسع السكان الفلسطينيين 

في اراضي الضفة الغربية أو حتى عن طريق تقليص أعدادهم بحمل 

بعضهم على االنتقال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة )ألنهم ال 

أو إجبارهم على ذلك )من خالل  يستطيعون لم شمل أسرهم إال هناك( 

رفض تسجيل تغيير عناوين أماكن إقامتهم وبالتالي ترحيلهم من 
الضفة الغربية ألن عناوينهم مسجلة في قطاع غزة(.146
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145. تسري المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن جميع األشخاص الذين تكفل االتفاقية الحماية لهم. وتوضح المادة (4) من االتفاقية نفسها أن األشخاص الذين تحميهم االتفاقية هم سكان األقاليم الواقعة تحت االحتالل وأولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي 

شكل كان، في حالة قيام نزاع مسلح تحت سلطة طرف في ذلك النزاع والذي ال تقيم دولتهم عالقات دبلوماسية معه. وبهذا المعنى، يشكل السكان الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية أشخاًصا محميين في عالقاتهم مع إسرائيل. انظر النقاش الذي يتطرق إلى سريان 

قانون االحتالل، المصدر السابق ص 8.

146. انظر المصدر السابق ص 10.

اشرتاك أطفال من غزة يف خممي موسيىق يف الضفة الغربية، بعد حصوهلم عىل ترصح بشلك استثنايئ. متوز 2012

مجعية "چيشاه-مسلك" تصوير: 



.Summary, supra note 21 2014 .147

ا: يينون ماغال وعمير بوهبوت، "يعالون: احتل غزة؟ فسوف نواصل إعادة الجنود في أكفان" ]بالعبرية[،  Amos Harel, Outgoing IDF Chief Gantz: Now is the Time to Offer Gazans Hope, Haaretz, Oct. 3, 2014, available at http://bit.ly/1vjnyxC .148. وانظر أيًض

.http://bit.ly/1zUkWxP :تشرين األول 2014، على الموقع اإللكتروني Walla!)، 15) "موقع "واله
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يأتي إصدار ورقة الموقف هذه في مرحلة حساسة من تنفيذ سياسة 

الفصل اإلسرائيلية. فمنذ انتهاء العملية العسكرية واسعة النطاق 

التي شنتها إسرائيل قطاع غزة في العام 2014، ما تزال السلطات 

اإلسرائيلية تزيد من نسبة تدفق البضائع إلى القطاع ومنه، بيد أنها 

لم تسمح بذات القدر من الزيادة في سفر الفلسطينيين عبر معبر 

لغايات قصيرة األمد.147 وفي هذا السياق، يقوم كبار  بيت حانون )إيرز( 

المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة 

األركان المنتهية واليته، بأنهم ينظرون إلى التنمية االقتصادية في قطاع 

غزة باعتبارها تعزز االستقرار، وتضمن أمن اإلسرائيليين في نهاية 

المطاف.148 

ومع ذلك، ما تزال التغييرات التي شهدناها حتى اآلن ثانوية، وتبقى 

القيود التي تحول دون إقامة العالقات طويلة األمد بين قطاع غزة والضفة 

حظر سفر الطلبة واألفراد الذين يسعون إلى لم شملهم  الغربية – 

دونما تغيير. ولذلك، فنحن نقترح التوصيات التي  بأسرهم، مثاًل – 

مركز للدفاع عن  نرى، من وجهة نظرنا في جمعية "چيشاه–مسلك" - 

حرية التنقل، أنها تتكفل بمواءمة السياسات التي تنفذها إسرائيل مع 

االلتزامات التي ينص القانون الدولي عليها وتعود بفائدة جمة ال يمكن 

إغفالها على كال المجتمعين الفلسطيني واإلسرائيلي. وفي هذا اإلطار، 

حكومة إسرائيل أن:  تطالب جمعية "چيشاه–مسلك" 

1. تضع حًدا لـ"سياسة الفصل"، وأن تسمح للفلسطينيين بالتنقل 

بين قطاع غزة والضفة الغربية، مع مراعاة إنفاذ اإلجراءات المرعية في 

المسح األمني لألفراد قبل دخولهم إلى إسرائيل. 

2. تتيح بنقل البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، 

مع مراعاة عمليات التفتيش والترتيبات اللوجستية التي تضمن التوازن 

بين االحتياجات األمنية وضمان جدوى نقل هذه البضائع من الناحية 

التجارية. 

ال تسعى جمعية "چيشاه–مسلك"، باعتبارها جمعية إسرائيلية، 

إلى التأثير في سياسات السلطات الفلسطينية، بيد أننا نرى بأن 

استمرار االنقسام الداخلي الفلسطيني يزيد من وتيرة تقسيم األراضي 

الفلسطينية وتقطيع أوصالها بفعل سياسة الفصل التي تنفذها 

ر السلطات الفلسطينية بالمسؤوليات  إسرائيل فيها. ولذلك، فنحن نذكرّ

الواقعة على عاتقها تجاه رعاياها في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين 

يفرز هذا االنقسام السياسي آثارًا وخيمة على حياتهم. 

الفصل الرابع: النتاجئ والتوصيات
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