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مدخل

يُفرَض على قطاع غزة منذ سنتين إغالق شبه مطبق من كل نحو، ما يَُعرض مليون ونصف المليون 

سكانه الذين إلى العزلة وافتقاد حرية الحركة والتنقل. لقد حاصرت إسرائيل القطاع في عملية تدريجية 

على مدى بضع أعوام، تخللها اعتماد نظام خروج خاضع للتصاريح، بناء جدار، وفرض إغالق يطِبق 

بشكل متواصل على المعابر البرية، عالوة على حظر الحركة الجوية والبحرية.

في ضوء هذه الظروف، تَحّول معبر رفح، الذي يصل بين قطاع غزة ومصر، إلى َمنفذ بالغ األهمية لسكان 

القطاع للخروج من القطاع والدخول إليه، وإلى معبر ال يقتصر فقط على كونه قناة تصل بين قطاع غزة 

ومصر، بل ليصبح بوابًة بين القطاع والعالم الخارجي عموماً، وحتى الضفة الغربية. علماً أن معبر رفح، 

حين كان يعمل بشكل منتظم، عبرت فيه عشرات آالف األفراد في الشهر الواحد في كال االتجاهين.

إال أنه في فترة العام فيما بين وقوع الجندي ِجلعاد َشليط في األسر )حزيران 2006( واستيالء حماس 

على السلطة المحلية في القطاع )حزيران 2007(، قامت إسرائيل بإغالق معبر رفح لمدة دامت 86% 

باستثناء بعض  ثابت،  الراهن، ومنذ حزيران 2007 يخضع معبر رفح إلغالق  الوقت  الوقت؛ في  من 

الحاالت القليلة وغير المنتظمة التي تفتح السلطات المصرية المعبر فيها، وهي الحاالت التي ال تفي 

سوى لنسبة قليلة فحسب من حاجة سكان القطاع للخروج منه والدخول إليه.

يخلِّف إغالق معبر رفح عواقب وخيمة على سكان القطاع، ومن ضمنها سد منالية الخدمات الطبية 

غير المتاحة في غزة، هدر فرص الدراسة األكاديمية أو الوظائفية في الخارج أو الضفة الغربية، التفريق 

المتواصل بين أفراد العائلة على جانبي الحدود، اإلضرار الجسيمة بالتجارة واألعمال، وازدياد اإلحساس 

ر الحل وانعدام الفرصة الحقيقية لمغادرة القطاع، حتى  في وسط سكان القطاع بالخناق، العزلة، تعذُّ

في ظروف الخطر المحدق.

هذه االنتهاكات الشديدة لحقوق سكان غزة تَنُجم عن إغالق معبر رفح. وعليه، تتحّمل الجهة التي 

تغلق المعبر مسؤولية هذه االنتهاكات. منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في العام 2005، بما في 

ذلك من الحدود بين غزة ومصر، يصعب تحميل جهة معينة حصرياً مسؤولية إغالق معبر رفح. فثمة 

القطاع والسلطة  المعبر: إسرائيل، مصر، سلطة حماس في  التي تشارك في مصير  الجهات  عدد من 

إصبع  وتوّجه  المعبر،  نفسها إلغالق  عن  المسؤولية  األطراف  من هذه  كل طرف  تنزع  الفلسطينية. 

االتهام نحو اآلخرين. وهكذا، يَُسّد الطريق في وجه مليون ونصف المليون من سكان القطاع إلى العالم 

الخارجي، دون أن يكون هناك ظاهرياً أي مسئول عن ذلك.
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يهدف هذا التقرير إلى تبديد الضباب وغياب الشفافية، وإلى اإلجابة عن السؤال في من يغلق معبر 

رفح، ومن هنا، من المسئول عن انتهاك حقوق سكان القطاع غزة الناجم عن إغالق المعبر.

التقرير بجزء قائم على الحقائق يضم استعراضاً شامالً للسياسات  لإلجابة على هذا السؤال، يُستَهّل 

التي  المختلفة  واالتفاقات  السنين،  مدى  على  القطاع  معابر  وسائر  رفح  معبر  بخصوص  المعتمدة 

أطّرت عمل معبر رفح، ومعطيات عن العابرين فيه حتى نهاية كانون األول 2008، فضالً عن الموضوع 

اللُّب – التداعيات الوخيمة على سكان القطاع من إغالق رفح، وبالدرجة األولى على منالية الخدمات 

الصحية الالئقة. نسلط الضوء بهذا الصدد في المقام األول على تداعيات تقييد حركة الناس، ولكننا 

ذلك،  جانب  إلى  القطاع.  إلى  البضائع  عبور  تقييد  إجراءات  تتركها  التي  الثقيلة  اآلثار  كذلك  نضيء 

نستعرض بتوّسع مواقف مختلف األطراف بخصوص معبر رفح، ومستوى التحّكم به الذي يملكه كل 

طرف، وتمازُج المصالح القائم خلف إغالقه والصراعات السياسية التي تعيق فتحه. يستند كل ذلك إلى 

تحقيق ميداني، معلومات زّودتها السلطات اإلسرائيلية، من جملتها ما تم عرضه على محكمة العدل 

العليا، معلومات زودتها منظمات فلسطينية ودولية، ولقاءات ومراسالت مع أوساط من السلطات ذات 

الصلة في كل من إسرائيل ومصر وغزة والضفة الغربية.

اعتماداً على عرض الوقائع، المطروحة بشكل مجرد ودون تأويل، نورد تحليالً عن المسؤولية القانونية 

التي تتحملها كل من هذه الجهات. يعتمد التحليل على االستحقاقات التي يفرضها القانون الدولي على 

كل جهة، وعلى المبدأ القائل إن مستوى السلطة التي تملكها كل جهة، تحدد مستوى المسؤولية التي 

تتحملها بالنسبة للمعبر وإسقاطات إغالقه.

يركز التحليل في المقام األول على المسؤولية التي تقع على عاتق إسرائيل لتوفير حرية تنقل سكان 

القطاع، ويعود ذلك إلى سببين اثنين: قبل كل شيء، يتعيّن النظر إلى موضوع التحكم بمعبر رفح على 

خلفية تحكم إسرائيل بسائر معابر قطاع غزة كافة – البحر والجو والبر – ما يَحّول غزة إلى منطقة موصدة 

ليس لها سوى معبر رفح للتواصل والعالم الخارجي. يَحمل هذا التحكم في طياته مضاعفات بالغة على 

مستوى مسؤولية إسرائيل عن معبر رفح. ترى جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان أن إسرائيل ال تزال 

قوة تحتل القطاع، نظراً لتحّكمها بجوانب بالغة األهمية من الحياة في غزة، ومن ضمنها الحدود وسجل 

السكان الفلسطيني والجهاز الضريبي وتمويل الخدمات العامة؛ يجعلنا كل هذا نُحّمل إسرائيل مسؤولية 

أكبر عن حرية تنّقل سكان القطاع. ثانيا، كمنظمتين إسرائيليتين، نحن نعتبر أن مسؤوليتنا تقوم بالدرجة 

األولى على توجيه التوصيات وطرح المطالب أمام سلطات الدولة التي نعمل فيها ويتاح لنا التوجه إلى 

التي تتحملها الجهات األخرى – وال سيما  مؤسساتها. لكننا في الوقت نفسه نجري تحليالً للمسؤولية 

مصر، السلطة الفلسطينية وحماس – عن سّد السبل في وجه سكان غزة إلى العالم الخارجي، ونوّجه 

إليها المطالب المتوّجبة. بإمكان قارئي التقرير إجراء التحليل الذي يرتئونه صحيحاً واستخالص النتائج 

الخاصة استناداً إلى الحقائق الواردة في التقرير، ومن ثم التوّجه إلى السلطات المالئمة ليطرحوا عليها 

التوصيات والمطالب. لهذا السبب، قمنا بعرض تحليلنا الخاص بمعزل عن الخلفية التاريخية والوقائِعية 

)الفصلين األول والثاني( وعن استعراض مواقف األطراف )الفصل الخامس(. 
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نسخة عن هذا التقرير أُرسلت لكافة المؤسسات الرسمية. رد السلطة الفلسطينية ُمدرج في ملحق 

"ب" من التقرير ، ولكن اختارت باقي المؤسسات االمتناع عن إرسال إجابة لهدف إصدارها كملحق 

لهذا التقرير.

كقضية  غزة  على  اإلغالق  مع  التعاطي  على  أخرى،  وجهات  اإلسرائيلية،  األوساط  لدى  العادة  تجري 

ونصف  المليون  القطاع  سكان  أن حق  على  اإلنسان  لحقوق  وأطباء  مسلك  تشّدد جمعيتا  سياسية؛ 

المليون في السفر خارج قطاع غزة والعودة إليه ليست قضية سياسية، بل حقاً أساسياً يتوّجب على 

األطراف التي تملك السيطرة على معبر رفح احترامه وتطبيقه. إن الجهات المختلفة – وال سيما إسرائيل، 

القطاع،  انتهاك حقوق سكان  عن  بتحمل مسؤولياتها  ُمطالَبة   – الفلسطينية وحماس  السلطة  مصر، 

وباتخاذ الخطوات العينية التي تؤدي إلى فتح المعبر، على أن تكون حقوق سكان غزة على رأس سلم 

األولويات، بعيداً عن المصالح والصراعات السياسية التي تثبّت في الوقت الراهن إغالق المعبر. يحق 

لهذه األطراف أن تختار الحل الذي يمكنها من خالله تنفيذ االستحقاق الملزِم لها بتأمين التنقل بين 

قطاع غزة والعالم الخارجي، إال أن هذا االستحقاق يجب أن ال يخضع للحسابات السياسية.

يركّز هذا التقرير على معبر رفح بهدف تسليط الضوء على الظروف المحيطة بالسيطرة على المعبر 

التي تسيطر  القطاع األخرى،  التي تنطوي عليها وتوضيح خصوصيته، على عكس معابر  والتعقيدات 

إسرائيل عليها بشكل مباشر وَحصري. على أية حال، الغاية الرئيسية التي نتوخاها من وضع تقريرنا 

هذا تتمثل في حرية تنقل سكان قطاع غزة وقدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي. يمكن تحقيق 

هاتين الغايتين من خالل معبر رفح، ولكن باإلمكان – ومن الالئق – أن يتم تحقيقهما كذلك عن طريق 

سائر معابر القطاع، ومنها المعابر البحرية والجوية، كما والبرية مع إسرائيل.     

انطالقاً من هذه الروح، يتوجه التقرير إلى واضعي السياسة المحليين واألجانب أن يأخذوا بالحسبان، 

الماضية  الحلول  أفضت  لقد  القطاع:  معابر  ولباقي  رفح  لمعبر  المستقبلية  للحلول  يَسِطرون  عندما 

إلى إغالق معبر رفح بشكل متكرر، وهي بهذا خلقت مساساً متواصالً بحقوق سكان القطاع، ولذلك 

يجب أن ال يعود العمل بموِجب تلك الحلول من جديد؛ يتوّجب أن يضمن الحل القادم، مهما كان، 

احترام حقوق سكان غزة، ومن ضمنها حقهم في حرية التنقل، وأن يّوفر للسكان طريقاً منتظمة، سهلة 

ومريحة إلى دول العالم والضفة الغربية.
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ملخص التحليل والتوصيات

إسرائيل
بالرغم من عدم وجود قوات إسرائيلية على الحدود بين مصر وغزة بشكل دائم، تواصل إسرائيل ممارسة 

سيطرة عملية وغير مباشرة على إمكانية فتح معبر رفح، وتستخدم هذه السيطرة للضغط على سكان غزة، 

كجزء من سياسة العقوبات الجماعية. تسيطر إسرائيل على جميع المعابر الباقية في قطاع غزة وتغلقها، 

وهكذا تخلق تبعية لمعبر رفح كرابط وحيد بين القطاع والعالم الخارجي. إن سيطرة إسرائيل على معابر 

القطاع، إضافة إلى سيطرتها على أبعاد أخرى حيوية للحياة في قطاع غزة، تولّد مسؤولية إسرائيل عن إتاحة 

حرية التنقل من غزة وإليها.  وحسب جمعية مسلك وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان، فإن هذه السيطرة 

تُشّكل سيطرة فعلية تفرض على إسرائيل واجبات بحكم القوانين الدولية المتصلة باالحتالل; ولكن، حتى 

وفق الموقف القائل بعدم وجود حالة احتالل، فإن سيطرة إسرائيل على غزة ـ في الماضي والحاضر ـ تُلقي 

على إسرائيل واجبات تجاه سكان غزة بحكم أنظمة حقوق اإلنسان، بحكم حق سكان غزة المغلقة في 

التنقل وكمحّصلة ألنظمة "ما بعد االحتالل". هذه المسؤولية تُلزم إسرائيل بإتاحة التشغيل المنتظم لمعبر 

رفح أو بدل ذلك، السماح بحرية التنقل عبر المعابر األخرى ـ في البحر، الجو واليابسة. وعلى إسرائيل 

مسؤولية خاصة عن الجهاز الصحي في غزة بما في ذلك إمكانية وصول المرضى إلى العالج الطبي غير 

المتوافر لهم في غزة، الناتج فيما هو ناتج، عن اإلغالق اإلسرائيلي الذي يمنع جهاز الصحة في غزة من 

التطور.

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان إسرائيل إلى:

أن تعتمد فوًرا ترتيباً يسمح بالتنقل الحّر لسكان غزة لدول أخرى ويُتيح لهم العودة إلى بيوتهم وفق  ��
اختيارهم.

إذا لم يكن باإلمكان إحقاق حق سكان قطاع غزة في حرية التنقل خارج أرضهم عبر معبر رفح، لهذا  ��
السبب أو ذاك، على إسرائيل أن تسمح لهم بذاك عبر المعابر األخرى ـ كان ذلك باالنتقال البري عبر 

معبرّي كرم أبو سالم وإيرز، أو باالنتقال جواً أو بحراً من قطاع غزة إلى العالم الخارجي.

في  العالج  لتلقي  ذلك  كان  الطبي،  العالج  لتلقي  اإلسرائيلية  األراضي  إلى  بتنقل مرضى  تسمح  أن  ��
المستشفيات في إسرائيل أو لغرض المرور عبر األراضي اإلسرائيلية للوصول إلى الضفة الغربية أو 

القدس الشرقية أو األردن.
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السماح بتطور جهاز صحي مستقل ومتطور في قطاع غزة بواسطة السماح لطواقم طبية بالخروج  ��
لالتصال مع الطواقم الطبية المهنية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومع السلك الطبي 

في العالم، وبإدخال تجهيزات وأدوية تتفق والمعايير المعمول بها في منظومات صحية متطورة.

مصر
إسرائيل  عليها  تمارسها  ضغوطات  نتيجة  تغلقه  رفح،  معبر  فتح  على  الفعلية  القدرة  تمتلك  التي  مصر 

وجهات أخرى ولتحقيق مصالح خاصة بها كأن ال تعترف بسلطة حماس في قطاع غزة وأال تسمح بأي صلة 

بين حماس وبين جهات مصرية معارضة للحكم. اإلغالق على قطاع غزة وضائقة سكانه يَولدان ضغطاً على 

مصر بفتح المعبر، وهي تفعل ذلك ألغراض إنسانية من حين لحين من خالل إعالم إسرائيل. حاالت فتح 

المعبر هذه تعطي ردا على %3 فقط من احتياجات التنقل لسكان غزة. وفي الوقت ذاته تتوسط مصر 

بين األطراف بغية التوّصل إلى اتفاق لفتح المعبر. وحتى في غياب اتفاق بين األطراف األخرى، فإن مصر 

ُملزمة بفتح معبر رفح; وهو واجب ينبع من إجراءات إسرائيل التي أغلقت بقية المعابر في قطاع غزة 

العقاب الجماعي: اإلغالق اإلسرائيلي لقطاع غزة يفرض على  وتستعمل معبر رفح لغرض اعتماد سياسة 

التنقل لسكان قطاع غزة المغلق، وبحكم واجبها  مصر واجب فتح معبر رفح بحكم واجبها احترام حق 

العمل ضد خرق معاهدة جنيف الرابعة بأيدي إسرائيل. كذلك، فإن مصر ُملزمة بالسماح بمرور اإلغاثة 

اإلنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة.

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان مصر فتح معبر رفح بشكل منتظم لمرور سكان قطاع غزة 

في األراضي المصرية والسماح بدخول مساعدات إنسانية من أراضيها بشكل كاٍف إلى داخل قطاع غزة.

سلطة حماس في القطاع
خالفاً لكل األطراف ـ إسرائيل، مصر والسلطة الفلسطينية ـ فإن حماس هي الجهة الوحيدة المعنية بفتح 

معبر رفح فوراً وبشكل كامل. ومع هذا فإن معارضة حماس لمشاركة إسرائيلية في تشغيل معابر الحدود في 

قطاع غزة تشّكل عقبة أمام فتحها; إضافة إلى ذلك، فإن سيطرة حماس في الجانب الفلسطيني لمعبر رفح 

تمنع من الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية أن يعمل في الموقع، األمر الذي يؤدي بباقي األطراف اإلبقاء 

على المعبر مغلقاً. معبر رفح، إذن، حلبة لصراع سياسي بين حماس وبين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، 

بينما المتضررون هم سكان القطاع الذين تسيطر حماس عليهم بشكل مباشر وتتحمل المسؤولية تجاه 

حقوقهم.

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان حركة حماس أن تضع في رأس سلم أولوياتها حقوق سكان 

غزة الذين تحكمهم، وأال تسمح للخالفات ولصراعات القوة بشأن الترتيبات والسيطرة على المعبر، أن 

تنتهك حق السكان في حرية التنقل إلى خارج أراضي القطاع. 
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السلطة الفلسطينية
تواصل السلطة الفلسطينية ممارسة سيطرة معينة، أيضا، على سكان قطاع غزة، وهي بذلك، تواصل تحمل 

المسؤولية عن حقوقهم. صراعات السيطرة والحكم بين السلطة الفلسطينية  وحماس تؤدي بالسلطة إلى 

معارضة فتح معبر رفح إلى أن تعود سيطرة الحرس الرئاسي إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، مما قد 

يوِجب إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. يساهم رفض السلطة الفلسطينية القبول بتسوية 

مع حماس في معبر رفح في تكريس إغالقه، وبالتالي يُشكل خرقاً من الُسلطة لواجبها في الحفاظ على 

حقوق سكان القطاع.

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان، السلطة الفلسطينية، بالمشاركة في كل عمل وكل مبادرة 

من أجل تفعيل الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بالتنسيق مع كل جهة ذات صلة، بما فيها حركة حماس، 

من خالل وضع حقوق سكان قطاع غزة على رأس جدول أعمالها.

االتحاد األوروبي
ال يملك االتحاد األوروبي، الذي مكن تواجد قواته كمراقبين، فتح معبر رفح في إطار اتفاق المعابر، أية 

قدرة على فتح المعبر بنفسه؛ ومع ذلك ، فقد اختار االتحاد األوروبي أن يواصل مشاركته في االتفاق، وهو 

يؤيد استئناف تطبيقه، وفق الشروط التي حددتها األطراف األخرى. إن مشاركة االتحاد األوروبي في معبر 

رفح تُلزمه، وفقاً لبنود معاهدة جنيف، بأن يبذل كل ما في وسعه من أجل منع خرق المعاهدة، الذي 

ينطوي عليه إغالق معبر رفح. وإذا كانت جهوده ال تقود إلى منع هذا الخرق، فإن على االتحاد األوروبي 

أن يتنصل من المشاركة في اتفاقية المعابر، حتى ال تشكل نشاطاته اعترافا، أو موافقة أو سكوتا أو مشاركة 

في عمل هو عقاب جماعي، عبر خرق اتفاقية جنيف. 

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان االتحاد األوروبي إلى بذل كل ما في وسعه من أجل إعادة 

فتح معبر رفح بصورة منتظمة، أو توفير أي معبر بديل يُتيح التنقل المنتظم والحر لسكان قطاع غزة 

بين القطاع والعالم الخارجي. إذا لم يكن هذا األمر بمستطاع االتحاد األوروبي، فعليه أن يسحب يديه 

من أي شراكة في ترتيبات تتعلق بمعبر رفح، وأن يعمل من أجل احترام معاهدة جنيف الرابعة وحقوق 

سكان غزة مقابل باقي األطراف المشاركة. 

الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة مشاركة فيما يحدث على حدود غزة مصر- بأنها تَوفر رعاية التفاق المعابر دون أن تُصّر على 

تنفيذه، ومن خالل ممارسة ضغوط على مصر لمنع التهريب إلى داخل قطاع غزة عبر األنفاق. وذلك دون أن 

تعمل ضد انتهاك حقوق اإلنسان، بحق سكان القطاع الناجم  عن إغالق معبر رفح، أو من أجل التوصل إلى بدائل 
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تُتيح حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة. تلقي هذه المشاركة على الواليات المتحدة واجب العمل من أجل 

فتح معبر رفح أو معبر آخر في قطاع غزة كما يقتضيه واجب عدم االعتراف بانتهاك معاهدة جنيف.

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان، الواليات المتحدة ببذل كل ما في وسعها من أجل إعادة 

العالم  وبين  غزة  قطاع  سكان  بين  وحر  منظم  بديل  معبر  إيجاد  أو  منظمة،  بصورة  رفح  معبر  فتح 

الخارجي. على الواليات المتحدة أن تعمل من أجل احترام معاهدة جنيف الرابعة وحقوق سكان غزة، 

من قبل كافة األطراف الفعالة.
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الفصل األول
خلفية تاريخية:

الحدود بين غزة ومصر – معبر في طريقه لإلغالق

معبر رفح منذ احتالل قطاع غزة في عام 1967 حتى عام 2000

إنوجد قطاع غزة بعد حرب 1948، وتم رسم حدوده في إطار اتفاق الهدنة التي ُعقدت بين إسرائيل 

ومصر في عام 1949. منذئٍذ وحتى عام 1967 خضع القطاع للسيطرة المصرية. وكان على الراغبين من 

سكان قطاع غزة بالدخول إلى مصر – عبر شبه جزيرة سيناء – الحصول على تصريح من سلطات األمن 

المصرية. وقد ُشِغلت في تلك الفترة سكة حديد كانت تصل مدينة غزة بالقاهرة لنقل الحاصلين على 

التصاريح إلى األراضي المصرية. 

بعد احتالل قطاع غزة في العام 1967 أعلن الجيش اإلسرائيلي القطاع منطقة عسكرية مغلقة ال يسمح 

ُمنح سكان قطاع غزة تصريحاً  أعوام،  بعد ذلك بخمسة  المنطقة.  قائد  إذن من  بالخروج منها دون 

الغربية. بقي الوضع على هذه الحال حتى عام 1991.  يتيح لهم الخروج إلى إسرائيل والضفة  عاماً 

في المقابل، كان على كل من يرغب بمغادرة القطاع إلى خارج البالد أن يتزّود بتصريح للخروج من 

السلطات  اإلسرائيلية، تضمن الحصول عليه اجتياز عملية بيروقراطية طويلة ومضنية. وقد رُفض طلب 

عدد كبير من الفلسطينيين بالحصول على التصاريح على مر السنين جراء القيود الفردية أو الجماعية 

التي كانت مفروضة عليهم. في أيلول 1991 أُلغي اشتراط السفر بالتزّود بتصريح مسبق، وطولب سكان 

القطاع أن يستصدروا التصريح على الحدود قبيل سفرهم إلى الخارج. بقي هذا النظام ساري المفعول 

حتى تطبيق االنفصال أحادي الجانب الذي نفذته إسرائيل في العام 1.2005 

1 أُخذت معظم املعلومات عن إجراءات الخروج من غزة حتى االنفصال أحادي الجانب من بتسيلم ومركز الدفاع عن الفرد، سجن غزة، حرية التنّقل من 
قطاع غزة وإليه عشية تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب، آذار 2005 )فيام ييل: بتسيلم واملركز، سجن غزة(. ُينظر أيضا بتسيلم، القيود عىل السفر إىل 

الخارج، ترشين الثاين 1989.
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أتاحت إسرائيل سفر سكان قطاع غزة إلى الخارج عبر ثالث قنوات مشروطة بتصريح منها: السفر إلى 

مصر خالل معبر رفح، أو إلى إسرائيل خالل معبر إيرز )بيت حانون - إيِرز( ومن ثمة عبر جسر اللنبي 

بين غزة ومصر  الحدود  تمّر  أو جوًّا من مطار بن غوريون.  الغربية واألردن،  الضفة  بين  الذي يصل 

بمدينة رفح التي تحّولت بعد 1967 إلى بوابة قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء التي جرى إحتاللها في 

العام نفسه. حتى إخالء سيناء في العام 1982 كانت إسرائيل تأذن للحاالت اإلنسانية، وبالتنسيق مع 

الصليب األحمر، باالنتقال من القطاع إلى مصر عبر مدينة العريش2. بعد التوقيع على اتفاقية السالم 

مع مصر واالنسحاب من سيناء، فتحت إسرائيل معبر رفح ليصل من جديد قطاع غزة بمصر في تاريخ 

25 نيسان 1982، فأُخضع المعبر إلدارة سلطة المطارات اإلسرائيلية، وبقي مفتوحاً دون توقف على 

مر الساعة وطوال العام تقريباً، ما عدا في يوم الغفران وعيد األضحى. بقي الوضع على هذه الحال 

حتى اندالع االنتفاضة الثانية في أواخر أيلول 2000. كان المعبر في تلك الفترة يشهد مرور ما يتراوح 

عددهم بين 1,200 و1,500- فلسطيني يوميا في كال االتجاهين، وما يعادل ضعف هذا العدد في أشهر 

الصيف عندما كان يأتي المسافرون من الدول العربية لزيارة أقاربهم في القطاع.3 

في العام 1994 وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية القاهرة، كمرحلة أولى من اتفاق 

أوسلو، التي وضعت األسس لنقل الصالحيات في غزة وأريحا من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.4وقد 

إسرائيل  احتفظت  فيما  مشتركة،  وفلسطينية  إسرائيلية  لسيطرة  رفح  معبر  بإخضاع  االتفاقية  قضت 

بالمسؤولية األمنية المطلقة عليه، وبحقها في منع الفلسطينيين الغير واردة أسماؤهم في سجل سكان 

المناطق المحتلة من عبور الحدود، فضال عن حقها بالتحقيق مع المسافرين أو إلقاء القبض عليهم.5 

التي  السنين  في  عليه  كانت  بما  أسوة  تغيير  دون  حاله  على  رفح  معبر  بقي  العملية،  الناحية  من 

سبقت اتفاقيات أوسلو وحتى بعد دخول هذه حيز التنفيذ، باستثناء أن المركز الحدودي أصبح يضم 

فلسطينيين إلى جانب رجال األمن اإلسرائيليين. بقي عدد الناس الذي كان يُسمح بمغادرته قطاع غزة 

إلى مصر كما كان ، وإستمرت إسرائيل بسياسة تقييد سفر الفلسطينيين إلى الخارج كما يحلو لها، رغم 

أن االتفاق لم يرهن خروج سكان القطاع إلى الخارج بالحصول على تصريح من إسرائيل. عالوة على 

ذلك، وعلى غرار ما قبل اتفاق أوسلو، كان الكثيرون من السكان يكتشفون عند وصولهم إلى الحدود 

ا  فقط, أن إسرائيل تعتبرهم "ممنوعين من السفر إلى الخارج" متذّرعة بحجج أمنية دون أن تجد بدًّ

في إعطاء أي إيضاحات إضافية.

 Al Mezan Center for Human Rights, a Special Report on Israel’s Restrictions on Palestinian Right on Movement at Rafah 2
.http://www.mezan.org/document/Rafah_crossing_en.pdf  :ميكن االطالع عليه عىل املوقع ،Crossing, 8.2.03, p .7

3 املصدر السابق، ص. 8.
4  اتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، القاهرة، 4.5.94.

5 املصدر أعاله، امللحق I، املادة 10، البندان b)1( و-)2(؛ البند f)3(؛ البند e، عىل التوايل. وقد جرى اعتامد هذه القواعد كذلك يف االتفاقية املرحلية 
الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة التي وقعت عليها كل من إرسائيل والسلطة الفلسطينية يف واشنطن بتاريخ 28 أيلول 1995 )امللحق I، املادة 8( 

)فيام ييل: االتفاقية املرحلية(.
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تقييد العبور منذ اندالع االنتفاضة في العام 2000 
حتى االنفصال أحادي الجانب في 2005

بدأت إسرائيل منذ اندالع انتفاضة األقصى في أواخر أيلول 2000 بإغالق معبر رفح بين الحين واآلخر 

وحظر أي حركة فيه، وفي الوقت نفسه منعت سكان القطاع من السفر إلى الخارج بالطرق األخرى، 

وفرضت قيودا شديدة جدا على سفرهم إلى إسرائيل والضفة الغربية.6في 17 كانون الثاني 2004 استولت 

إسرائيل على معبر رفح بشكل مطلق وحظرت دخول الفريق الفلسطيني العامل على المعبر الحدودي.

استمر إغالق معبر رفح ألطول مدة في الفترة بين كانون األول 2004 وكانون الثاني 2005، بعد وقوع 

حادث قَتََل فيه الفلسطينيون خمسة جنود إسرائيليين وجرح عددا مماثال في تفجير نفق حفروه تحت 

موقع حراسة إسرائيلي في المعبر. بقي معبر رفح بعد الحادث مغلقا لمدة 40 يوما من جهة الدخول، 

ولمدة 52 يوما من جهة الخروج، ما أسفر عن حظر التنقل بين المنطقتين على آالف الفلسطينيين 
الذين كانوا ينتقلون بين مصر والقطاع في تلك الفترة.7

منعت إسرائيل منذ اندالع االنتفاضة مرور المركبات خالل معبر رفح، وسمحت بمواصلة التنقل مشياً 

على األقدام فقط. إلى ذلك، فقد ُشّغل معبر رفح في األيام التي كان يعمل فيها في فترة االنتفاضة 

لنحو سبع ساعات يوميا فقط، مقابل 24 ساعة يومياً في الفترة التي سبقتها. إضافة إلى ذلك، فرضت 

كـ"ممنوعين من  القطاع  تعريف عشرات آالف سكان  رفح، شملت  معبر  أُخرى على  قيوداً  إسرائيل 

السفر إلى الخارج ألسباب أمنية"، وقيودا جماعية لفترات زمنية مختلفة وفقا للسن والحالة الزوجية. 

هذا وفرضت إسرائيل حظراً دام أربعة أشهر ونصف الشهر في عام 2003 على مرور األشخاص عبر 

المعبر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35- عاما، من ِضمنهم المرضى، وحظرا مماثال لمدة 10 أشهر، 

من نيسان 2004 حتى شباط 2005، ما عدا بعض الحاالت االستثنائية.8 

لجأت مصر بدورها خالل سنوات االنتفاضة إلى تشديد شروط الدخول إلى أراضيها، فطلبت من كافة 

سكان القطاع أن يتزّودوا بتأشيرة للسماح لهم بدخول مصر، علما أن هذا االشتراط كان يقتصر سابقاً 

على الرجال الذين لم تتجاوز أعمارهم األربعين عاما. 

أدت عمليات إغالق معبر رفح المتكررة، تقليص ساعات فتحه، والقيود التي فُرضت على العابرين فيه 

إلى تمديد فترة االنتظار فيه حتى وصلت في بعض األحيان لبضعة أيام. باإلضافة إلى ذلك أدت هذه 

الظروف إلى انخفاض في عدد سكان القطاع الذين نجحوا في سنوات االنتفاضة بالسفر إلى الخارج 

عبر معبر رفح. ووفقاً للمعطيات التي زّودتها سلطة المطارات، الواردة في الرسم 1، أنه في سنة 1999، 

6 ينظر أدناه، ص.
 OCHA, Situation Report Rafah Terminal, 19 ، )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف املناطق الفلسطينية املحتلة( ،OCHA 7

http://domino.un.org/unispal.nsf/85255db800470aa485255d8b004e349a/111f3adf4cc4ddf785- ميكن االطالع عليه يف .January 2005
.256f8f0069db36!OpenDocument

http://www.humanitarianinfo.org/- ميكن االطالع عليه يف ، ,OCHA, The Gaza Strip: Access report, March 2005, p. 3 8 املصدر السابق؛
opt/docs/UN/OCHA/ochaSR_GazaAccess_Mar05.pdf.. ُينظر كذلك "بتسيلم واملركز، سجن غزة، ص.21.
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اليوم  المعبر نحو 1,100 شخص في  المسافرين عبر  االنتفاضة بعام واحد، بلغ عدد  اندالع  أي قبل 

الواحد بالمتوسط باالتجاهين، فيما تقلص في الفترة ما بين 2001 و2004- إلى نحو 590 مسافرا فقط، 

أي بانخفاض يعادل نحو 54%.  

الرسم 1: المتوسط اليومي لعدد العابرين في معبر رفح باالتجاهين في الفترة ما بين 1999-2004 

المصدر: سلطة المطارات9

معبر رفح بعد االنفصال أحادي الجانب عن غزة واتفاق المعابر
ازداد عدد المسافرين عبر معبر رفح عشية تطبيق خطة االنفصال اإلسرائيلي أحادي الجانب عن قطاع 

غزة في تموز 2005، ليصل إلى 1,280 مسافرا في اليوم الواحد10. طبقا لخطة االنفصال، التي كانت 

المدني والعسكري على السواء –  فان  الثابت في قطاع غزة –  الوجود اإلسرائيلي  ترمي إلى إخالء 

التدابير القائمة في معبر رفح تبقى  على حالها حتى بعد تنفيذ الخطة.11 إال أن التطبيق لم يِتح ذلك، 

وفي إطار عملية االنفصال التي جرت في آب-أيلول 2005، تم إخالء التواجد العسكري اإلسرائيلي عند 

الحدود بين مصر وقطاع غزة، وقامت سلطة المطارات اإلسرائيلية بإخالء المعبر الحدودي في رفح.

في 7 أيلول 2005، أغلقت إسرائيل ومصر معبر رفح الحدودي في انتظار إنشاء آلية جديدة لتشغيله. 

آالف  بضعة  َعبَر   ،2005 أيلول   12 في  ومصر  غزة  بين  الحدود  من  اإلسرائيلية  القوات  انسحاب  مع 

أيام.12  بعد خمسة  الحركة  هذه  أوقفت  الفلسطينية  السلطة  أن  إال  ومصر،  القطاع  بين  الفلسطينيين 

9 وفق رسالة املحامي آْرِييه شوَحم، املستشار القضايئ لسلطة املطارات، املرسلة إىل نوڠا َكْدَمن من جمعية مسلك بتاريخ 16.12.08.
http://www.ochaopt.org/documents/ochaSR_- قطاع غزة، تقرير جمعية مسلك، ترشين الثاين 2005، ميكن االطالع عليه يف ،OCHA 10

.GazaAccess_Nov05.pdf
http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/  - 11 خطة االنفصال أحادي الجانب املنقحة، 6.6.04، امللحق )أ(، املادة 11، ميكن االّطالع عليها يف

MFAArchive/2004/DISENGAGEMENT%20PLAN%20060604 )فيام ييل: خطة االنفصال(. تشري هذه املادة كذلك إىل أن "دولة إرسائيل 
معنية بنقل املعرب إىل نقطة 'املثلث الحدودي'، إىل الجنوب من موقعه الحايل"، أي إىل معرب كريم َشلوم )كرم أبو سامل(.

http://www.ochaopt.org/documents/ - الرقيب اإلنساين، ترشين الثاين-كانون األول 2005، ص. 11، مالحظة 12. ميكن االّطالع عليه يف ،OCHA 12
ochaHU11_1205_He.pdf
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وظل معبر رفح منذئٍذ مغلقا بالكامل تقريبا لنحو شهرين ونصف الشهر، فاضطر آالف الفلسطينيين إلى 

االنتظار على جانبَي الحدود أمال في أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم أو السفر إلى خارج القطاع. 

لكن المعبر في تلك الفترة لم يُفتح سوى لمدة خمسة أيام كاملة وستة أنصاف األيام بمبادرة من مصر 
والسلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع إسرائيل، ما أتاح لعدد محدود من الفلسطينيين عبور معبر رفح.13

في 15 تشرين الثاني 2005 وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بوساطة الواليات المتحدة واالتحاد 

األوروبي وبموافقة مصرية صامتة ، اتفاقاً ينظم حركة التنقل وُسبُل التشغيل )فيما يلي: اتفاق المعابر(. 

لالتفاق  المعلن  الهدف  رفح.14  معبر  لتشغيل  عليها  متفًقاً  مبادئ  أخرى،  نواٍح  ضمن  االتفاق،  ضم 

كان "تحفيز التنمية االقتصادية" و"تحسين الوضع اإلنساني في المنطقة". وفي هذا السياق صرحت 

كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األمريكية التي لعبت دورا رائدا في المفاوضات التي مّهدت لالتفاق، 

في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد التوقيع عليه:

 "يهدف االتفاق إلى منح الشعب الفلسطيني حرية التنقل، التجارة والحياة العادية ]...[ ألول مرة 
منذ 1967،والذي بنطاقه سيسيطر الفلسطينيين على الدخول إلى أراضيهم والخروج منها."15

خافيير سوالنا، ممثل االتحاد األوروبي الذي كان عضوا في طاقم المفاوضات، صرح: "إنها المرة األولى 

التي تصبح فيها هذه الحدود مفتوحة وغير خاضعة لسيطرة اإلسرائيليين".16 

طبقا لما يُنص االتفاق عليه، "تقوم السلطة الفلسطينية بتشغيل معبر رفح من جهتها، ومصر من جهتها، 

بما يتماشى مع المعايير الدولية". ويقضي االتفاق بأن تقوم السلطة الفلسطينية بتشغيل جهة الحدود 

الفلسطينية تحت إشراف قوة تابعة لالتحاد األوروبي. لم تكن مصر طرفاً في االتفاق الذي وقع بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية والذي يحدد الترتيبات بالجانب الفلسطيني للحدود. وقد تطرّق البنك 

توّصل  التي  التفاهمات  على  وتعليقا  المعابر،  اتفاق  نص  توضيح  بهدف  أصدرها  وثيقة  في  الدولي 

إليها الطرفان أثناء المفاوضات التي أسفرت عن التوقيع عليه، قائال إن أحد المبادئ الثالثة التي تُوّجه 

االتفاق يكمن في تشغيل المعابر بشكل متواصل:

"لقد أوضحت حكومة إسرائيل أنها لن تقوم بإغالق المعبر نتيجة وقوع حادثا أمنيا ال عالقة له بالمعبر 
نفسه. ]...[ يتم إغالق المعبر فقط في حال ما نشأ تهديد واضح ومباشر على ذلك المعبر عينيّا".17

OCHA, The Gaza Strip: Access report, September 2005, p.2; October 2005, p. 1-2; November 2005, p. 2  13. ميكن االّطالع عليه يف - 
www.ochaopt.org/. اعتربت إرسائيل الزوار الذين أتوا إىل القطاع يف هذه الفرتة من دون ترصيح منها، مقيمني غري رشعيني ال يستحقون حق اإلقامة 

الدامئة يف القطاع. ُينظر أدناه، ص. ]?[
14  اتفاق بخصوص الحركة والتنقل – املبادئ املتفق عليها حول معرب رفح، إرسائيل - السلطة الفلسطينية، 15 ترشين الثاين 2005. ميكن االّطالع عليه يف 
- www.mfa.gov.il )فيام ييل: اتفاق املعابر(. أفادت أوساط مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة معها بتاريخ 19.3.08 أن مرص شاركت يف املداوالت مع 

األطراف املختلفة التي بلورت االتفاق.
15  املؤمتر الصحايف املشرتك لكوندوليزا رايس، وخافيري سوالنا، وجيم وولفنسون بخصوص اتفاق املعرب يف رفح، بتاريخ 15 ترشين الثاين 2005، القدس. 

.http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/56890.htm   ميكن االّطالع عليه يف
16  املصدر السابق.

 World Bank Technical Team, The Agreement on Movement and Access from 15 November 2005: the Passages – Technical  17
HYPERLINK "http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Re- - ميكن االطالع عليه يف . .Elaboration, 2.12.05

sources/AgreementMovementAccess.pdf " http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/Agreement-
 MovementAccess.pdf
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عند  المعابر.  اتفاق  حّدده  الذي  الجديد  للنظام  وفقا   2005 الثاني  تشرين   26 في  رفح  معبر  فُتح 

متابعة التطبيق العملي لالتفاق على مر الزمن، نجد أنه على النقيض من التصريحات، لم يِتح االتفاق 

للفلسطينيين سيطرة مستقلة على الحركة في كال االتجاهين من أراضيهم ولم يتم احترام مبدأ التشغيل 

المتواصل للمعبر، بل لجأت إسرائيل إلى إغالق المعبر مرارا وتكرارا من دون أن يكون لألمر عالقة 

بأخطار تتهّدد المعبر بحد ذاته. على الرغم من أن تطبيق اتفاق المعابر قد شهد نهاية لتواجد إسرائيل 

العسكري في معبر رفح، إال أنه لم يضع نهاية لسيطرتها الماهية، فهذه ظلت تجد ترجمة لها من خالل 

السيطرة على سجل السكان الفلسطينيين الذي يحّدد من هم مستحّقو العبور في رفح، ممارسة فرض 

لين بحجج أمنية، استعمال الفيتو على دخول األجانب من المعبر، وإصدار القرارات  منع عبور المسجَّ

بإغالق المعبر دون تحديد زمني.  

بالمعبر: فحق إستعمال معبر  التدخل  يتيح إلسرائيل  إذا اطّلعنا على االتفاق، نجد أن في طيّاته ما 

رفح يقتصر على حاملي الهوية الفلسطينية، أي الفلسطينيين المسجلين في سجل السكان الفلسطيني 

الموافقة  اليوم  هذا  حتى  استحداثه  يتطلب  زال  ما  والذي  غزة،  وقطاع  الغربية  للضفة  المشترك 

أو  القطاع  في  كمقيم  ما  فلسطيني  لتسجيل  إسرائيل  رفض  حالة  في  أنه  األمر  معنى  اإلسرائيلية.18 

الضفة، ال يحق له أن يغادر قطاع غزة أو يدخله عبر معبر رفح. إضافة إلى ذلك وُرغم أن االتفاق ال 

يُنص على ذلك بجالء ، فإن الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني اعتبرا أنه يحق إلسرائيل فرض الفيتو على 

عبور الفلسطينيين المسجلين إن كانت ترى فيهم "إرهابيين".19 من الناحية العملية لم تستغل إسرائيل 
صالحيتها هذه.20

18  ُينظر أدناه، ص. ]?[ 
19 أقوال املتحدث بإسم الجيش اإلرسائييل، رون روَمن، إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف رسالة بتاريخ 26.1.06.

20 ترصيح ممثيل EUBAM )بعثة االتحاد األورويب للمساعدة الحدودية يف رفح( أمام املحامي نوعام پيَلڠ من جمعية مسلك بتاريخ 30.10.06.
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أقاموا  الذين  الفلسطينيين  ذلك  في  بما  األجانب،  للمواطنين  يحق  ال  أنه  على  المعابر  اتفاق  يُنص 

رفح.  عبر  القطاع  يدخلوا  أن  فلسطينية،  هوية  بطاقة  أقرباؤهم  يحمل  الذين  أو  القطاع،  في  سابقاً 

إلى  للدخول  تأشيرة  على  ذلك  قبل  يحصلوا  أن  فعليهم  غزة  دخول  يرغبون  هؤالء  كان  إن  وعليه، 

إسرائيل وتصريح لدخول القطاع عبر معبر بيت حانون - إيِرز. في المقابل، يُنص االتفاق على حاالت 

إستثنائية تتيح دخول األجانب إلى القطاع عبر معبر رفح أال وهم الدبلوماسيين، المستثمرين األجانب، 

العاملين في المنظمات الدولية، والحاالت اإلنسانية. 

ويشير االتفاق في هذا السياق إلى أنه يتوّجب على 

السلطة الفلسطينية تبليغ إسرائيل عن كل حالة كهذه 

قبل حصولها، وبحالة وجود احتجاج من جهتها على 

األخيرة  فتتخذ  للسلطة،  اعتراضاتها  تقديم  إسرائيل 

قرارا باألمر وتبلّغه إلى إسرائيل.

كانت  إسرائيل  أن  تبيّن  فقد  الواقع،  أرض  على  أما 

صاحبة القرار األخير وأنها كانت تمارس صالحية منع 

الحاالت  في  حتى  رفح،  معبر  عبر  األجانب  دخول 

األجانب  حالة  في  مندرجة  االتفاق  اعتبرها  التي 

صاحبي الحق بالعبور. ويقول منّسق أعمال الحكومة 

بطاقة هوية  يملكون  الذين ال  األجانب  "تُمرر طلبات عبور  السياق:  المحتلة في هذا  المناطق  في 

فلسطينية، بعد مصادقة الطرف الفلسطيني، إلى الطرف اإلسرائيلي للمصادقة عليها".21 في المقابل، 

يفيد ممثلو البعثة األوروبية على المعبر )EUBAM(، أن مرور األجانب في الحاالت االستثنائية كان 

يفترض أن يكون خاضعا للجنة مشتركة، أما في الواقع فإن إسرائيل هي التي كانت تقرر فيما إذا كانت 

الحالة إنسانية أم ال.22 

قدمت د. ليلى مرياطي، وهي طبيبة من أصل فلسطيني تحمل الجنسية األمريكية، طلباً لدخول 

قطاع غزة والضفة الغربية بهدف تقديم العالج للمرضى. إال أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية رفضت 

تُمّكنها من الدخول إلى إسرائيل، ما منع وصولها إلى قطاع غزة عبر معبر  إصدار تأشيرة دخول 

السلطة  َمررته  الذي  طلبها  اإلسرائيلية  السلطات  رفضت  نفسه،  الوقت  في  إيِرز.   - حانون  بيت 

. وهكذا  أمنية  الحالتين ألسباب  الفلسطينية، وحظرت دخولها عبر معبر رفح. معللة رفضها في 

أخفقت د. مرياطي في مسعاها لتقديم المساعدة اإلنسانية إلى سكان غزة.23 

21  أقوال إيال فرامْيَن من مكتب منّسق الحكومة يف املناطق املحتلة التابع لوزارة الدفاع إىل املحامية ساري بايش برسالة صادرة يف 9.10.06.
22 ترصيح ممثيل EUBAM )بعثة االتحاد األورويب للمساعدة الحدودية يف رفح( أمام املحامي نوعام پيَلڠ من جمعية مسلك يف لقاء بتاريخ 30.10.06.

23 التامس إداري )ُقدم يف القدس( رقم 829/05: مرياطي ضد دولة إرسائيل )صدر القرار بتاريخ 13.7.06. مل يتم نرشه(.
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المسافرين بمعبر رفح من غرفة رقابة تقع على بعد بضعة  المراقبة على حركة  إسرائيل نقطة  أدارت 

كيلومترات إلى الجنوب من هناك – في معبر كرم أبو سالم الواقع في األراضي اإلسرائيلية بجوار مثلث 

الحدود بين إسرائيل، مصر وقطاع غزة. وقد كان رجال األمن اإلسرائيليون والمفتشون األوروبيون والممثلون 

الفلسطينيون يراقبون من تلك الغرفة الحركة في معبر رفح بواسطة نحو ثالثين آلة تصوير فيديو ذات 

كان  اإلسرائيلي  الممثل  أن  علما  مغلق،  استقبال 

قادرا على فحص هوية الراغبين بالدخول إلى قطاع 

غزة أو الخروج منه، والبحث عن معلومات عنهم 
في مستودعات المعلومات المحوسبة.24

الرقابة على  فتح معبر رفح تشغيل غرفة  يشترط 

يد رجال األمن اإلسرائيليين بوجود مفتشي االتحاد 

بناء  الفلسطينية.  السلطة  عن  وممثلين  األوروبي 

عليه، فقد ُمنحت إسرائيل صالحية منع فتح المعبر 

اإلسرائيلية،  الرقابة  غرفة  تشغيل  عدم  خالل  من 

والتحّكم بوصول الفريق األوروبي إلى المعبر. إذ 

تستطيع إسرائيل من الناحية الفنية منع المفتشين 

أوالً  عليهم  يتوجب  رفح، حيث  )أشكلون( من وصول معبر  المقيمين في مدينة عسقالن  األوروبيين، 

الدخول عبر معبر كرم أبو سالم الواقع في األراضي اإلسرائيلية والخاضع كليا لسيطرتها. يكفي أن تُعلم 

المكان. وهذا ألنه وفق تأويل  إلى  المعبر لتمنع وصول مفتشيه  الطاقم األوروبي عن إغالق  إسرائيل 
البعثة األوروبية لالتفاق، ترهن عملية المراقبة بوجود طرفي االتفاق - إسرائيل والسلطة الفلسطينية.25

عبور البضائع عن طريق رفح
منذ توقيع اتفاق أوسلو في عام 1994، وباإلضافة لعمله عادة، فُِتح معبر رفح للبضائع المستوردة، 

وكانت تدخله كل شهر بضع مئات الشاحنات في طريقها إلى قطاع غزة محّملة بمواد الخام 

المستخدمة في البناء، السلع الغذائية، المالبس، األدوية، القطع الكهربائية وغيرها من البضائع 

القادمة من مختلف الدول.26 إال أن معبر البضائع في رفح تضّرر هو اآلخر من سياسة إغالق 

المعابر التي إعتمدتها إسرائيل بعد اندالع االنتفاضة في أواخر أيلول من عام 2000. فقد  كان 

معبر الحموالت في رفح خالل السنة األولى لالنتفاضة مغلقا في أكثر من %70 من الوقت،27 

24 من أقوال ممثيل EUBAM إىل املحامي نوعام پيَلڠ من جمعية مسلك يف لقائهم بتاريخ 30.10.06.
25 وفق رسالة ماريا طلرييا، املتحدثة باسم البعثة األوروبية التي تقوم بالتفتيش يف معرب رفح )EUBAM( املرَسلة إىل املحامي نوعام پيَلڠ من جمعية 

مسلك بتاريخ 15.1.07.
26 وفق رسالة املحامي آْرِييه شوَحم، املستشار القضايئ لسلطة املطارات، املرسلة إىل نوڠا َكْدَمن من جمعية مسلك بتاريخ 16.12.08.

 The Impact on the Palestinian Economy of Confrontation, Border Closures and ،)مكتب منسق األمم املتحدة الخاص( UNSCO 27
 ،UNSCO :ص. 5. )فيام ييل ،www.ochaopt.org- ميكن االطالع عليه يف .Mobility Restriction, 1 October 2000 – 30 September 2001

االقتصاد الفلسطيني(.

مسلحون  قام   2006 حزيران   25 في 

تابع  عسكري  موقع  بمهاجمة  فلسطينيون 

للجيش اإلسرائيلي في كرم ابو سالم وخطفوا 

قامت  شاليط.  ِڠلعاد  اإلسرائيلي  الجندي 

رفح  معبر  بإغالق  نفسه  اليوم  في  إسرائيل 

وأوقفت تطبيق اتفاق المعابر ُمبقية المعبر 

مغلقاً بشكل عام.
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وانخفض عدد الشاحنات التي سمح لها بالعبور هناك من 5,122 في العام 2000 إلى 405 فقط 

في 2001. شهدت السنوات التالية صعوداً تدريجياً، وفي العام 2004 دخل معبر رفح ما يزيد 

عن 8,600 شاحنة، إال أن عملية اإلستيراد عبر معبر رفح أوقفت في أيلول 2005 في إطار تنفيذ 
خطة االنفصال أُحادي الجانب.28

حظر اتفاق المعابر الموقع في تشرين الثاني 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية دخول 

البضائع، باستثناء الممتلكات الشخصية، إلى القطاع من معبر رفح أي أنه منع إمكانية اإلستيراد 

من خالله. فوفقا لالتفاق تتم عملية اإلستيراد عبر معبر كرم ابو سالم الواقع في أراضي إسرائيل 

والخاضع لسيطرتها المباشرة. في المقابل، أقّر االتفاق استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى 

القيام بذلك. فقد خلق حظر اإلستيراد عبر معبر رفح  تُجَر أي ترتيبات تتيح  أنه لم  مصر، إال 

صعوبات معينة أمام قيام عملية التصدير كذلك من خالله. إذ كان بمقدور الشاحنة الفلسطينية، 

على سبيل المثال، المحملة بالسلع أن تغادر غزة عبر رفح في إطار تطبيق بنود االتفاق، إال أنه 
لم يكن يُسمح لها بالعودة إلى القطاع، جراء حظر اإلستيراد.29

خالل األشهر السبعة األولى لتطبيقه، من تاريخ 25 تشرين الثاني 2005 حتى 24 حزيران 2006، عمل 

معبر رفح بشكل منظم ووفقا للترتيبات التي نص اتفاق المعابر عليها. فقد كان يعمل كل يوم، ألكثر 

من 9 ساعات ونصف الساعة بالمتوسط، ومر فيه بالمتوسط نحو 1,320 شخصا باإلتجاهين،30 أي عدد 

مماثل للعابرين قبل فرض القيود عليه أثناء االنتفاضة.

في 25 حزيران 2006 قام مسلحون فلسطينيون بمهاجمة موقع عسكري تابع للجيش اإلسرائيلي في 

كرم ابو سالم وخطفوا الجندي اإلسرائيلي ِڠلعاد َشليط. قامت إسرائيل في اليوم نفسه بإغالق معبر 

رفح وأوقفت تطبيق اتفاق المعابر ُمبقية المعبر مغلقاً بشكل عام. أبلغت إسرائيل البعثة األوروبية 

بوجود تهديدات أمنية تمنع فتح المعبر؛31 إال أن بعض ما صرح ِبه كبار ممثلي جهاز األمن يشير إلى 

أن إسرائيل اتخذت قراراً سياسياً يهدف إلى ممارسة الضغط على سكان القطاع وقيادتهم، في محاولة 

الستعادة الجندي األسير.32 من هنا يتّضح أن إغالق معبر رفح لم يتم جرّاء تهديد مباشر موّجه إليه، 

خالل  إسرائيل  أسمعتها  التي  الشأن  هذا  في  للتأويل  القابلة  غير  والتصريحات  يتنافى  اإلغالق  وأن 

المفاوضات على اتفاق المعابر.33 

28 وردت هذه املعطيات يف رسالة بعث بها املحامي آْرِييه شوَحم، مستشار سلطة املطارات القانوين، إىل نوڠا ِكْدَمن من جمعية مسلك بتاريخ 16.12.08.
HYPERLINK "http://  :29 ُينظر: جمعية مسلك، "محتلون منفصمون". املكانة القانونية لقطاع غزّة، كانون الثاين 2007، ص. 36. ميكن االطالع عليه يف
www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Hebrew%20Position%20Paper%20for%20website.pdf " http://www.gisha.org/User-

Files/File/publications_/Hebrew%20Position%20Paper%20for%20website.pdf. )فيام ييل: جمعية مسلك  ، محتلون منفصمون(.
30 معلومات قدمتها  OCHA لجمعية مسلك.

31 من أقوال ممثيل EUBAM إىل املحامي نوعام پيَلڠ من جمعية مسلك يف لقائهم بتاريخ 30.10.06.
32 هذا ما ميكن استخالصه عىل سبيل املثال من ملخص االجتامع الذي ُعقد يف مكتب مستشار وزير الدفاع بتاريخ 22.8.06. للمزيد، ينظر أدناه ص. ]?[.

33 ينظر اقتباس الترصيح الوارد أعاله ص. ]??[.
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الفينة  بين  المعبر  "يُفتح  المقابل  المتواصل"، وفي  للنشاط  "أُغلق  أن معبر رفح  الدفاع  تزعم وزارة 

واألخرى ال سيما للحاالت اإلنسانية".34 في واقع األمر، كانت إسرائيل تسمح بفتح المعبر نادراً وألغراض 

المعبر  كان  األحيان  للسكان. ففي بعض  إشعار مسبق ومؤاٍت  أياِم عشوائية، دون  معينة فقط، في 

يُفتح لبضع ساعات وفي إتجاه واحد فقط، الوضع الذي لم يكن قادرا في معظم األحيان على تلبية 

احتياجات السكان. ومع إغالق المعبر توقف عمل اللجنة التي كان من المقرر أن تنظُر في الطلبات 
االستثنائية المقدمة من األجانب لعبور الحدود.35

في  والزحمة  واالكتظاظ  بالضغط  مشحونة  والخطر  الصعوبة  بالغة  حالة  المتكرر  المعبر  إغالق  خلق 

المعبر الحدودي حين كان ينتظر آالف المواطنين عند فتحه لساعات نادرة فقط. ففي 8 آذار 2007 على 

سبيل المثال، تَدافع آالف الفلسطينيين على معبر رفح في محاولة للسفر إلى مصر، ما أسفر عن وفاة 

رجل مسن وإصابة تسعة أشخاص نتيجة تدافع الحشود أو إطالق النار على يد قوات األمن الفلسطينية 

التي حاولت فرض النظام في المعبر.36 وقد تمخض الحادث عن إغالق المعبر بعد فتحه بساعة ونصف 

فقط، ما حرم اآلالف مرة أخرى من مغادرة قطاع غزة. علماً أنه من بين المنتظرين كان هناك عشرات 
المرضى الذين تم تحويلهم للعالج في مصر، وبعض الحاالت على األقل لم تتمكن من الخروج.37

إلى تجميد  أدى  الداخلية في قطاع غزة، ما  السلطة  إستولت حركة حماس في حزيران 2007 على 

تطبيق اتفاق المعابر منذ 10 حزيران 2007 )يُنظر أدناه(. في الفترة التي امتدت 11 شهرا ونصف 

34 مام ورد يف رسالة روت بار، مساعدة وزير الدفاع، إىل مكتب عضو الكنيست ميخائيل َمْلكيئور بتاريخ 18.12.06.
35 من أقوال ممثيل EUBAM إىل املحامي نوعام پيَلڠ يف لقائهم بتاريخ 30.10.06.

HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/ - الرقيب اإلنساين، العدد 11، آذار 2007، ص. 5 و6-، ميكن االطالع عليه يف ،OCHA 36
documents/2007_05_22_Maakav%20Humanitari_March_Heb_Short.pdf " http://www.ochaopt.org/documents/2007_05_22_

.Maakav%20Humanitari_March_Heb_Short.pdf
37 من نتائج الفحص الذي أجرته جمعية مسلك وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان – إرسائيل، وتوّجهتا بهذا الشأن برسالة إىل وزير الدفاع ومنسق األعامل يف 

املناطق املحتلة بتاريخ 8.3.07.
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الشهر منذ يوم وقوع الجندي ِڠلعاد َشليط في األسر وموعد توقيف العمل باالتفاق - كان معبر رفح 

مغلقا لمدة 265 يوما، أي ما يعادل %86 من الوقت. وقد َشَهد المعبر في غضون هذه الفترة عبور 

163,632 شخصا باالتجاهين، أي ما يعادل بالمتوسط 468 فردا باليوم الواحد،38 أو ما يساوي 35% 

الفترة التي عمل فيه بشكل منتظم بعد االنفصال  فقط من العدد الذي كان يشهده معبر رفح في 

أحادي الجانب وهو 1,320 شخصاً في االتجاهين كل يوم. تدّل هذه المعطيات على العدد الفعلي 

للراغبين في العبور بين قطاع غزة ومصر، وتدل على أن إغالق المعبر في الفترة ما بين حزيران 2006 

وحزيران 2007 أدى إلى فقدان ما يعادل بالمتوسط 852 شخصا القدرة على مغادرة غزة أو دخولها كل 

يوم. في واقع األمر، لم يمر أحد عبر معبر رفح في أغلب األيام من تلك الفترة جراء فتحه في حاالت 

نادرة فقط. عدم القدرة على توقع األيام التي سوف يتم فيها فتح المعبر َصّعب على إمكانية تخطيط 

السفر سلفاً من غزة، واضطر عدداً كبيراً من السكان لالنتظار أياماً، بل وأسابيع، على الطرف المصري 

للحدود في طريق عودتهم إلى القطاع.   

مغادرة قطاع غزة عبر المعابر اأُلخرى
توقفت إسرائيل منذ اندالع االنتفاضة في أيلول 2000 بشكل شبه كامل عن إصدار تصاريح لسكان القطاع 

لدخول الضفة الغربية بهدف السفر منها إلى الخارج عبر جسر اللنبي، أو للدخول إلى إسرائيل بهدف السفر 

لفترة محدودة فقط سرعان ما وضعت  من مطار بن غوريون. أما السفر جواً من القطاع، فكان مسموحاً 

مة إىل جمعية مسلك. 38 طبقاً ملعطيات OCHA املقدَّ
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إغالق المعبر بعد االنفصال

)أيلول – تشرين الثاني 2005(

  منذ استيالء حماس

)30/11/08 - 10/6/07(

منذ وقوع َشليط في 

األسر وحتى استيالء 

حماس

)9/6/07–25/6/06(

فترة تطبيق اتفاق المعابر 

على أصوله

)24/6/06 – 26/11/05(

قبل االنفصال 

)كانون الثاني – آب 2005(

رسم 2: المتوسط اليومي لعدد العابرين في معبر رفح باالتجاهين في الفترة ما بين 2005-2008 

)OCHA( المصدر: مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في المناطق المحتلة
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إسرائيل حداً له. ويُذكر أن المطار الدولي على أراضي قطاع غزة كان قد ُدّشن في المنطقة الجنوبية في 

الذي  المطار  الفلسطينية بتشغيل  اتفاقيات أوسلو. وقد قامت السلطة  الثاني 1998 ضمن تطبيق  تشرين 

كان يتيح حتى ثالثين رحلة أسبوعياً مسافرة إلى الدول العربية، بعد أن تقوم إسرائيل بفحص المسافرين 

على معبر رفح. مع اندالع االنتفاضة في أواخر أيلول 2000، فُرضت قيود كثيرة على عمل المطار، ثم أوقف 

عمله كلياً في شباط 2001. قامت إسرائيل في كانون األول 2001 وكانون الثاني 2002 بقصف برج المراقبة 

ومسالك الطيران، وبذلك لم يعد من الممكن مواصلة نشاط المطار، ولم يتم ترميمه منذئٍذ. أما السفر من 

القطاع عبر البحر، فلم يكن في أي يوم من األيام ممكنا بسبب عدم وجود مرفأ للمسافرين، وفي ظل السيطرة 

اإلسرائيلية على المياه المقابلة لساحل غزة وفرضها حظراً على الحركة البحرية هناك، بإستثناء حركة قوارب 

الصيد في مناطق محدودة. حتى بعد تطبيق خطة االنفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة، ال تزال إسرائيل 

تمارس السيطرة الحصرية على الحيزين الجوي والبحري التابعين لقطاع غزة.39 وكان اتفاق المعابر قد قضى 

بإمكانية الشروع في إقامة مرفأ بحري بغزة، بل وطالب إسرائيل أن تعلن تعهدها للمتبرعين بعدم التدّخل 

للجهات  تقدم  لم  إسرائيل  أن  إال  تشغيله.  قضايا  في 

حبراً  الميناء  إقامة  وبقيت  كهذه،  ضمانات  المتبرعة 

على ورق. أما ما قضى به اتفاق المعابر عن ضرورة 

إجراء مفاوضات إلعادة العمل بمطار قطاع غزة، فلم 
يخرج إلى حيز التنفيذ.40

على  القطاع  سكان  قدرة  تَقلصت  الوقت  مرور  مع 

الخروج إلى إسرائيل إلى أدنى حد ممكن، بل وصارت 

شبه منعدمة. ففي كانون الثاني 1991 ألغت إسرائيل 

لسكان  ممنوحا  كان  الذي  بالسفر  العام  التصريح 

سكان  يُطالََب  الوقت  ذلك  ومنذ  المحتلة،  المناطق 

الداخلي  األمن  )جهاز  "الشاباك"  بمصادقة  إال  تُعطى  ال  التي  إسرائيل،  إلى  سفر  بتأشيرة  بالتزوُّد  القطاع 

اإلسرائيلي( والتي تقلّص عددها مع مرور الزمن. في العام 1993 أعلنت إسرائيل إغالقا كامال على المناطق 

المحتلة، الذي أصبح فعاالً للغاية وخصوصاً في قطاع غزة عام 1995، عندما أقيم سياج إلكتروني وجدار من 

الباطون )اإلسمنت( حول القطاع. وبين الحين واآلخر كان يُحظر الخروج حتى ألصحاب التصاريح في األيام 

التي كان يفرض "اإلغالق المطلق" على القطاع. مع اندالع االنتفاضة في أيلول 2000، ألغت إسرائيل عددا 

كبيرا من تصاريح السفر التي كانت قد أصدرتها، وقَللْت من إصدار التصاريح الجديدة. منذ ذلك الوقت، 

أصبحت تصاريح الخروج من القطاع إلى إسرائيل تقتصر تقريبا فقط على العمال، التجار والمرضى الذين 

يتلقون عالجهم في المستشفيات اإلسرائيلية. وأصبح إغالق معبر بيت حانون - إيِرز ظاهرة كثيرة التكرار، 

ففي سنة االنتفاضة األولى مثال، كان المعبر مغلقا أمام الفلسطينيين قرابة %72 من أيام السنة.41 تبعت 

ذلك فترة تحّسن طفيف في العام 2002، إال أن المعبر سرعان ما أُغلق من جديد ومراراً، ليبلغ اإلغالق في 

39 خطة االنفصال أحادي الجانب، املادة 3 أ)1(.
40 ُينظر جمعية مسلك  ، محتلون منفصمون، ص. 45.

UNSCO 41، االقتصاد الفلسطيني، ص. 3.

ففي آذار 2006، عشية عيد المساخر اليهودي 

)الپوريم(، فرضت إسرائيل إغالقاً على المناطق 

المحتلة، ومنعت دخول العمال من القطاع إلى 

العمال  منع دخول  تزال سياسة  وال  إسرائيل. 

سارية حتى اليوم، إذ أن إسرائيل قررت “عدم 

ألسباب  إال  بالدخول  القطاع  لسكان  السماح 

إنسانية ذات طابع استثنائي خاص جداً”
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عام 2004 مدة 149 يوما، من بينها ثالثة أشهر جراء إكتشاف مواد ناسفة في أواخر آب حملها عامل كان 

يقف في الطابور للمرور عبر المعبر.42 وقد نتج عن هذه القيود انخفاض بعشرات المرات في العدد اليومي 

للفلسطينيين، سكان القطاع، الذين كانوا يفلحون في الخروج إلى إسرائيل: من ما يزيد عن 26,000 فرد في 

صيف 2000 إلى أقل من 900 بعد اندالع االنتفاضة في الربع األخير من العام نفسه. 

باستثناء اإلعالن عن حاجز بيت حانون - إيِرز معبراً حدودياً دولياً،43 لم يُفِضِ تطبيق خطة االنفصال 

إلى تغيير فوري في السياسة اإلسرائيلية بموضوع السفر خارج قطاع غزة. ففي آذار 2006، عشية عيد 

المساخر اليهودي )الپوريم(، فرضت إسرائيل إغالقاً على المناطق المحتلة، ومنعت دخول العمال من 

القطاع إلى إسرائيل. وال تزال سياسة منع دخول العمال سارية حتى اليوم، إذ أن إسرائيل قررت "عدم 

فإن  استثنائي خاص جداً".44 وفعال،  إنسانية ذات طابع  إال ألسباب  بالدخول  القطاع  لسكان  السماح 

إسرائيل تواصل منع سفر سكان القطاع عبر معبر بيت حانون - إيِرز حتى يومنا هذا، حاصرًة ذلك في 

كل شهر على بضع المئات فقط من المرضى وبعض التجار، والحاالت االستثنائية.

التي  الغربية،  الضفة  زيارة  القطاع على  بقدرة سكان  إسرائيل كذلك  إلى  الخروج من قطاع غزة  قيود  تمّس 

فتح  تم  األول 1999،  تعليمية وثقافية. في تشرين  إقتصادية،  إجتماعية،  قرابة وعالقات  أواصر  بها  تجمعهم 

"المعبر اآلمن"، الذي تعهدت إسرائيل بفتِحِه في اتفاقيات أوسلو، بين المنطقتين بتأّخر دام بضعة أعوام.45 

وألن الحركة على المعبر كانت مرهونة بموافقة إسرائيل، فقد كان آالف األشخاص محرومين كلياً من المرور، 

ومنها بعض الحاالت الناجمة عن حظر الدخول على فئات عمرية معينة أو على غير المتزوجين. عمل المعبر 

اآلمن لمدة أقل من عام واحد وُمنحت خالله تصاريح بالعبور لنحو 12,000 شخص شهريا من سكان القطاع.46 

في 6 تشرين األول 2000 أغلقت إسرائيل المعبر اآلمن بعد اندالع االنتفاضة، ولم تفتحه منذئٍذ. جراء ذلك، 

َشَهد عدد سكان القطاع الذين حالفهم الحظ في زيارة الضفة الغربية انخفاضاً حاداً: ففي الفترة ما بين 2001 

و2004- أصدرت إسرائيل بالمتوسط 260 تصريحا فقط في الشهر لسفر سكان القطاع إلى الضفة.47 أما القرار 

الذي يَُنص اتفاق المعابر عليه، بخصوص تسيير الحافالت بين القطاع والضفة "في وقت ال يتجاوز الـ25- من 

كانون األول 2005"، فلم يخرج إلى حيز التنفيذ قط. وهكذا، بدل أن يتحول قطاع غزة والضفة الغربية إلى 
"وحدة إقليمية واحدة"، كما تقضي اتفاقيات أوسلو،48 تم تقطيعهما وفصلها عن األخرى.49

 UNSCO, Closure in the Gaza Strip )December 2004(, p. 3; OCHA, The Gaza Strip – Access Report, February 2005, p. 1 - 42
http://www.ochaopt.org/documents/ochaSR_GazaAccess040305.pdf

43 مرسوم الدخول إىل إرسائيل )املحطات الحدودية( )تصحيح( عام 2005.
http://"- 44 التامس إىل محكمة العدل العليا، ملف 4496/07، مدهون ضد قائد املنطقة الجنوبية، رد املجيبني بتاريخ 27.5.07، املادة 8. ميكن االّطالع عليه يف

www.gisha.org/index.php?intLanguage=4&intItemId=444&intSiteSN=82&OldMenu=82" http://www.gisha.org/index.php?intLanguag
e=4&intItemId=444&intSiteSN=82&OldMenu=82. ُينظر أدناه املزيد عن سياسة إرسائيل يف معرب بيت حانون - إيِرز، ص. ]?[.

45 االتفاق املرحيل، 1995، امللحق I، املادة 10.
46 املعلومات وفق أقوال الناطق باسم جيش الدفاع اإلرسائييل ملنظمة بتسيلم. ُينظر بتسيلم واملركز، سجن غزة، ص. 12.

47 املصدر السابق.
48 االتفاق املرحيل، 1995، الفصل الثاين، املادة 11.

49 للمزيد عن املوضوع، ُينظر جمعية مسلك، خطر االنفصال: مساٍع إرسائيلية للفصل بني قطاع غزة والضفة الغربية، شباط 2006. ميكن االّطالع عليه يف 
.http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/disengagement%20danger.doc -
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يجب النظر إلى إغالق معبر رفح الذي يزداد إحكامه مع السنين على خلفية ما تقوم به إسرائيل في 

الوقت عينه من تقليص وإلغاء لإلمكانيات األخرى المتاحة للخروج من والدخول إلى قطاع غزة– عن 

طريق البحر والجو والحدود البريّة بين غزة وإسرائيل ومن ثمة إلى الضفة الغربية. يَُحّول هذا الوضع 

إمكانية المرور عبر رفح إلى أمٍر ال غنى عنه لهدف السفر إلى الخارج، ما يعني أن كل قرار بتوقيف 

العمل بمعبر رفح يؤدي عملياً إلى إكمال محاصرة قطاع غزة ومنع تواصله والعالم الخارجي.
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الرسم 3: المتوسط اليومي لعدد العمال الفلسطينيين المغادرين إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم 

في الفترة ما بين 1999-2007 

1 OCHA 1 -و UNSCO المصدر: تقارير

1 ميكن االّطالع عليه يف -  تقارير املنظمتني www.ochaopt.org. ال تشمل املعطيات نهايات األسابيع التي يغلق املعرب بها.
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الفصل الثاني 
إغالق رفح وتشديد اإلغالق

حركة  فيها  فازت  والتي  الفلسطيني  التشريعي  للمجلس  انتخابات  اُقيمت   2006 الثاني  كانون  في 

حماس بغالبية المقاعد. على أثر ذلك، تولّى إسماعيل هنية، زعيم الحركة، رئاسة الحكومة الفلسطينية 

الجديدة التي كان معظم وزرائها من  أعضاء حماس. في المقابل، استمرت حركة فتح في تولّي المهام 

الثانوية في المكاتب الحكومية وصالحيات التنسيق مع إسرائيل، بما في ذلك بموضوع المعابر في 

الضفة الغربية وقطاع غزة. استمر رئيس حركة فتح، محمود عباس، في تقلّده منصب رئاسة السلطة 

المناطق  بين  المعابر  على  عملها  في  الرئاسي  للحرس  التابعة  األمن  أجهزة  واستمرت  الفلسطينية، 

بأن حماس منظمة  المتحدة مقولتهما  المحتلة وإسرائيل. من جهة أخرى، كررت إسرائيل والواليات 

إرهابية، وأنهما لن يقيما معها أي اتصال.1 وفي هذا السياق، قامت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 

بتجميد المساعدات التي كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية بعد خضوعها لسيطرة حماس،2 ورفضت 
إسرائيل نقل الرسوم الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تقوم إسرائيل بجبايتها.3

أسفر النزاع على الصالحيات بين حركتي حماس وفتح عن اندالع أعمال العنف بين الطرفين في قطاع 

غزة والتي لم تتوقف حتى بعد إقامة حكومة وحدة في آذار 2007 في أعقاب اتفاق توصلت إليه 

نشبت  و15- حزيران 2007، حين   9 بين  األسبوع  في غضون  أشّدها  المواجهات  وبلغت  الحركتين. 

موجة من المعارك في قطاع غزة وقع ضحيتها 188 فلسطينيا وجرح 840 آخرين.4 توقفت المعارك في 

15 حزيران مع سيطرة حماس على قطاع غزة واالستيالء على السلطة هناك. تمخضت هذه األحداث 

المكاتب  في  يقودونها  كانوا  التي  القوة  مواقع  عن  الفلسطينية  السلطة  ممثلي  إبعاد  عن  تدريجيا 

الحكومية واألجهزة األمنية والمعابر الحدودية، واستبدالهم بممثلي حماس، باستثناء الموظفين أصحاب 

الوظائف الثانوية من أعضاء فتح، الذين واصلوا شغلهم للمناصب ذات الصلة بالتنسيق مع إسرائيل، 

كالهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، ومنسق شؤون الصحة في القطاع، 

وهما الجهتان المسئولتان عن نقل الطلبات لتصاريح الدخول إلى إسرائيل.

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/ Spokesman/2006/01/  - 1  مكتب رئيس الحكومة، بالغ صحايف بتاريخ .26.1.06، ميكن االطالع عليه يف
spokemesbit260106.htm; U.S Department of State, Daily  Press Briefing, 27.1.06,  http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2006/60004.htm
.http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2006/64251.htm - 2  وزارة الخارجية األمريكية، عرض يومي للصحافة بتاريخ 7.4.06، ميكن االطالع عليه يف

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/02/des4705.htm  - 3  مكتب رئيس الحكومة، بالغ صحايف بتاريخ 19.2.06،م.  ميكن االطالع عليه يف
.http://www.ochaopt.org/documents/HM_June2007_HEB.pdf - الرقيب اإلنساين، العدد 14، حزيران 2007، ص. 1. ميكن االطالع عليه يف ،OCHA  4
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في أعقاب ذلك، أعلن محمود عباس عن حّل حكومة الوحدة وإقالة رئيسها إسماعيل هنية، وعن إخراج 

الذراع العسكرية التابعة لحماس خارج الشرعية القانونية. من جانبها، قامت إسرائيل بإجراءات إضافية 

إلحكام إغالق المعابر البريّة بين غزة والعالم الخارجي، بذريعة غياب طرف فلسطيني شرعي قادر على 

ه إلى المعابر، وبالتالي، إلى  تحّمل المسؤولية عن تشغيل المعابر المختلفة، واشتداد التهديد الموجَّ

العاملين فيها.5 إلى جانب الحظر الجارف الذي فرضته إسرائيل على خروج الراغبين من قطاع غزة أو 

الدخول إليه بعد استيالء حماس على القطاع، قامت هذه كذلك بفرض قيود كبيرة على مرور البضائع 

التي يعتمد اقتصاد القطاع واحتياجاته اإلنسانية عليها.6 وقد أدت هذه اإلجراءات بالدرجة األولى إلى 

تشديد اإلغالق والعزل والنقص الذي يعاني منها سكان قطاع غزة.

بعد   2007 حزيران   9 في  فُتح  الذي  رفح  معبر 

أن كان مغلقاً معظم أيام السنة التي سبقت هذا 

يقضي  لما  خالفًا  منتظم  بشكل  يَُدر  لم  الموعد، 

الرئاسي  الحرس  إنسَحَب  فقد  المعابر:  اتفاق  به 

التابع للسلطة الفلسطينية، الذي كان يقوم حينئذ 

سيطرة  بعد  الفلسطيني،  المعبر  جانب  بتشغيل 

حماس على القطاع. نتيجة لذلك لم تُعد السلطة 

اتفاق  في  بدورها  القيام  على  قادرة  الفلسطينية 

بإغالق  من جهتها،  قامت،  فقد  أما مصر  المعابر. 

الحدود من الجانب المصري بسبب تعًذر تشغيله 

بغياب ممثلي السلطة، كما يَِنص عليه االتفاق.7 أما 

إسرائيل فقد أعلنت رفضها فتح الحدود - التي تدعي أنها ال تملك عليها أي سلطة – لئال يتيح ذلك 

دخول قطاع غزة أو الخروج منه بدون رقابة، ما يتناقض واتفاق المعابر.8 لحق ذلك في 15 حزيران 

إعالن البعثة األوروبية المسئولة عن المعبر تعليق عملها في ضوء قرار االتحاد األوروبي بعدم االتصال 
بحماس، التي تحولت إلى القوة المسيطرة على معبر رفح.9

منذ ذلك الحين، أي منذ قرابة السنتين، بقي معبر رفح تحت اإلغالق بشكل شبه كامل. فبخالف الفترة بين 

وقوع الجندي ڠلعاد َشليط وسيطرة حماس على القطاع، وهي الفترة التي أغلقت فيها إسرائيل المعبر ما 

يعادل %86 من الزمن،10 لم يتم فتح معبر رفح حتى ولو ليوم واحد وفقا التفاق المعابر. مع ذلك، فإن كافة 

5  رسالة من مالزم أول أساف بهرال، مكتب تنسيق األعامل يف املناطق، إىل املحامي نوعام پيلڠ من جمعية مسلك بتاريخ 15.7.07.
http://  - 6  للمزيد، ُينظر جمعية مسلك، الحصار التجاري: تصفية القتصاد غزة، متوز 2007. ُينظر أدناه مسلك, الحصار التجاري ميكن االطالع عليه يف

.www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Gaza%20Economy%20Erased-heb.doc
7  وفق مصادر مرصية رسمية تحدثت إىل املحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية مسلك يف مقابلة أجريت بتاريخ 28.10.08. أُجريت املقابلة يف 

أعقاب أسئلة وجهتها جمعية مسلك إىل وزارة الخارجية املرصية من خالل السفارة املرصية يف تل أبيب.
8  التامس إىل محكمة العدل العليا، ملف 6475/07 أبو لنب ضد قائد املنطقة الجنوبية وآخرين، من رد املجيبني بتاريخ 29.7.07 املادة 4. قدم االلتامس 

HYPERLINK "http://www.hamoked.org.il/items/9061.pdf " http://www.   - عىل يد هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد. ميكن االطالع عليه يف
. hamoked.org.il/items/9061.pdf

9  ورد عىل لسان ماريا طلرييا، املتحدثة باسم البعثة األوروبية املراقبة عىل معرب رفح )EUBAM( إىل تانيا هاري من جمعية مسلك، عىل الربيد اإللكرتوين بتاريخ 3.8.08.
10  وفقا ملعطيات قدمتها OCHA إىل جمعية مسلك. ُينظر أعاله، ص. ]?[.

السنتين،  قرابة  منذ  أي  الحين،  ذلك  منذ 
شبه  بشكل  اإلغالق  تحت  رفح  معبر  بقي 
الجندي  وقوع  بين  الفترة  فبخالف  كامل. 
ڠلعاد شاليط وسيطرة حماس على القطاع، 
إسرائيل  فيها  أغلقت  التي  الفترة  وهي 
يتم  لم  الزمن،  من  يعادل 86%  ما  المعبر 
وفقا  واحد  ليوم  ولو  حتى  رفح  معبر  فتح 

التفاق المعابر.
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األطراف المشاركة في التوقيع عليه - السلطة الفلسطينية وإسرائيل وهما طرفاه، واالتحاد األوروبي وهو 

طرفه الثالث، والواليات المتحدة التي لعبت دور الوسيط، ومصر التي شاركت في المداوالت التي سبقته 

– تعتبر أن االتفاق ال يزال ساري المفعول وترى فيه أساسا لفتح المعبر من جديد.11 وبناء عليه، يتم بين 

الحين واآلخر تمديد التفويض الموكل للوحدة األوروبية, القيّمة على مراقبة معبر رفح, وفقا التفاق المعابر. 

ويسري مفعول التفويض الحالي حتى 24 تشرين الثاني 2009، علما أن ثمة فريقا مصّغرًا من المراقبين 

األوروبيون في مدينة عسقالن )أشكلون( منذ حزيران 2007 الذين ينتظرون إعادة تنفيذ االتفاق.12 

على ضوء وقف التنقل المنتظم خالل معبر رفح، نشأت منذ حزيران 2007 بعض البدائل التي كانت 

تتيح العبور بين القطاع ومصر في الحاالت االستثنائية. سوف نتناول هذه البدائل الحقا؛ لكن يجب 

من  فقط  صغير  لعدد  استثنائية  الحتياجات  استجابت  ضاغطة  ببدائل  يتعلق  األمر  أن  إلى  التنويه 

األشخاص، وهي تبقى دون مستوى الضائقة االقتصادية التي يعاني منها مليون ونصف المليون من 

سكان قطاع غزة جراء الحصار، وحاجتهم الماسة لحرية الحركة والتنقل من والى العالم الخارجي.

التنقل بين مصر و القطاع عبر إسرائيل

بعد توقيف العمل بمعبر رفح في حزيران 2007، استمر الفلسطينيون بالقدوم إلى الجانب المصري 

من الحدود آملين الدخول إلى القطاع، لكن البوابة كانت مغلقة. بلغ عدد هؤالء في تموز نحو 6,000 

شخص بينهم األوالد والمسنون والمرضى وأشخاص أتوا بهدف زيارة أقاربهم في غزة وطالب يتعلمون 

في الخارج. اضطر هؤالء إلى المكوث في رفح المصرية والعريش في غرف استأجروها وفي معسكرات 

وخيم أقامتها لهم مصر في المدارس والساحات العامة أو حتى في الشوارع. قدمت منظمات مصرية 

فيما  عنهم،  غريب  مكان  في  بأنفسهم  العناية  إلى  اضطروا  جميعهم  لكن  الغداء،  وجبات  لبعضهم 

كانت األموال التي بحوزتهم تنفد رويداً رويدا. في المقابل، ظل مئات األشخاص ينتظرون في المنطقة 

الحدودية في العراء وفي قيظ الصيف بدون ملجأ أو عون. وفقا لمعطيات المركز الفلسطيني لحقوق 

اإلنسان، كان من بين المنتظرين نحو 1,200 مريض سبق أن غادروا للحصول على عالج في مصر وكانوا 

في طريق عودتهم إلى بيوتهم. إال أن االنتظار الطويل في ظروف قاسية أدى إلى تدهور أوضاعهم 
الصحية، وأسفر عن وفاة 14 منهم على الجانب المصري في تموز 13.2007

محمد )اسم مستعار(، 24 عاما، انتظر أكثر من شهرين في رفح المصرية مع زوجته وولده 
ابن الستة أشهر14

ابني  أشهر،  ستة  عمره  وابني  زوجتي  مع  هنا  عالق  إني  عذاب.  كابوس،  نعيشه  الذي  "الوضع 

ضرير. غادرنا قبل األحداث التي وقعت في قطاع غزة بنحو 15 يوما لتلّقي عالج طبي لطفلنا في 

11 للمزيد حول مواقف األطراف املختلفة، ُينظر أدناه، ص. ]?[.
.http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1021&lang=en&mode=g  - 12  مجلس االتحاد األورويب، بيان صحايف بتاريخ 10.12.08، ميكن االطالع عليه يف

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/rafah_cro.html - ميكن االطالع عليه يف ، Palestinian Center for Human Rights, Situation Assessment, 6-7 December 2007  13
14 ُقدمت الشهادة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك يف 23.7.07.
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مستشفى معهد ناصر بالقاهرة. ]...[ أغلق المعبر في اليوم الذي أردنا أن نعود فيه إلى غزة. لقد 
جئنا لمعالجة الولد لمدة 15 يوما، وها نحن هنا منذ 65 يوما. ]...[ 

نحن اآلن في رفح المصرية. استأجرنا غرفة, لقاء 25 جنيها مصرية لليلة الواحدة. المال الذي 

بحوزتنا على وشك النفاد، بل عمليا قد نفد، لكنا جمعنا من هنا وهناك 100 دوالر. ]...[ يوجد 

في الشقة التي استأ جرناها ثالث فرشات فقط، ال شيء آخر. لم يبقى لدينا حليب للطفل.

هناك العديد من المرضى هنا، لست أنا وحدي وزوجتي وابني. ]...[ لدّي ابن آخر في غزة، عمره 

سنة ونصف، هو اآلخر مريض ويتلقى عالجا طبيا. لقد بقي مع شقيقي وزوجته في غزة. ]...[ 

إني أسمعه يبكي دائما على الهاتف كلما تكلمنا مع العائلة في غزة. ]...[

تلك هي حالتي، وهي أفضل نسبياً من الحالة التي يعيشها آخرون. بدأت الناس تنام تحت قبة 

السماء، تحت األشجار، فالمال نفد. هناك أماكن تحوي غرفا بمساحة 5 على 3 أمتار ينام فيها 50 

شخصا، رجاالً ونساًء وأطفاالً. ]...[ الضجة التي حولي ناتجة عن صراخ الناس الذين يتقاتلون على 

الطعام الذي يصل إلينا في الظهر وعلى حليب األطفال. ]...[" 

اقترحت إسرائيل على المنتظرين عند معبر رفح أن يعودوا إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الواقع 

في أراضيها، على الحدود بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة.15 إال أن االقتراح لم يطبَّق بسبب معارضة 

حماس التي عبّرت عنها بقصف المعبر بقذائف "هاون".16  في أواخر تموز، توصلت إسرائيل ومصر 

وأوساط تابعة للسلطة الفلسطينية إلى حل يتيح للمنتظرين العودة إلى قطاع غزة من خالل دخولهم 

إلى إسرائيل من معبر العوجة – نيتَْسنا الواقع على الحدود اإلسرائيلية-المصرية، ومن ثمة نقلهم عبر 

األراضي اإلسرائيلية إلى معبر بيت حانون - إيِرز.17  حتى تاريخ 12 آب دخل بهذه الطريقة 6,374 
فلسطينيا إلى القطاع، حيث أن بعضهم كان عالقا لمدة شهرين قبل العودة إلى بيوتهم.18

ُحرِم سكان القطاع منذ توقيف العمل في معبر رفح في حزيران 2007 كل الوسائل تقريبا للسفر إلى 

خارج حدود القطاع. في المقابل، أقامت إسرائيل بعد شهرين ونصف الشهر، في أواخر آب 2007، آلية 

مؤقتة أتاحت سفر عدد ضئيل من سكان القطاع من حاملي تأشيرة سفر طويلة األجل أو شهادة إقامة 

أو جنسية أجنبية، الراغبين بالسفر إلى الخارج. وفقا لهذه اآللية كانت ألهيئة العامة للشؤون المدنية 

التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي واصلت عملها في القطاع خاضعًة لمكاتب السلطة في رام الله، تقوم 

بتسجيل الراغبين بالسفر وتسليم أسمائهم إلى األوساط األمنية اإلسرائيلية. وكانت هذه بدورها تنقل 

15 رسالة من مالزم أول أساف بهرال، مكتب تنسيق األعامل يف املناطق، إىل املحامي نوعام پيلڠ من جمعية مسلك بتاريخ 15.07.07. للمزيد حول موقف 
حامس من موضوع معرب كرم أبو سامل، ُينظر ص. ]?[ أدناه.

16  التامس إىل محكمة العدل العليا، ملف 6475/07, أبو لنب ضد قائد املنطقة الجنوبية وآخرون،, من رد املجيبني بتاريخ 29.7.07, املادة 5. قدم 
االلتامس عىل يد هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد.

17  املصدر السابق، املادة 8.
http://www.ochaopt.org/documents/Humanitarian_Monitor_August_2007_Summary_Hebrew.pdf - الرقيب اإلنساين، العدد 16، آب 2007، ص. 1، ميكن االطالع عليه يف ،OCHA  18
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األسماء التي تم المصادقة عليها إلى السلطات المصرية التي كان عليها أن تقرها، والتي كانت أيضا تقوم 

بالتحّقق من أن المسافرين من سكان القطاع لن يتوقفوا في األراضي المصرية بل سيغادرونها إلى دولة 

أخرى.19 في نهاية المطاف، تمت المصادقة على خروج 605 من سكان القطاع من معبر بيت حانون - 

إيِرز، كان من المفروض أن يُنقلوا من هناك في نهاية آب وبداية أيلول بالسيارات في عملية نقل ُسميْت  

"شاتِل" إلى مصر من معبر العوجة - نيتَْسنا. إال أن السلطات اإلسرائيلية أو المصرية منعت سفر 103 من 

بين من كانوا قد تلقوا الموافقة على سفرهم، ولم ينجح إال 502 منهم بالوصول إلى مصر.20 

في 19 أيلول 2007، بعد أن تعرضت األراضي اإلسرائيلية إلى إطالق صواريخ متواصل من قطاع غزة، أعلن 

المجلس الحكومي للقضايا السياسية والدفاعية على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس "منطقة معادية"، 

وقرر فرض القيود على نقل السلع من إسرائيل إلى غزة، تقليص تزويد القطاع بالوقود والكهرباء وتقييد 

سفريات  ترتيب  قطع  التنقل  حركة  على  المفروضة  القيود  وتشمل  وإليه.21  القطاع  من  الحركة  حرية 

"الشاتل"، التي أُعيد تشغيلها في كانون األول. خالل الفترة المذكورة تراكمت لدى السلطة الفلسطينية 

الئحة ضمت 6,400 فرد من سكان القطاع الذين كانوا ينتظرون السفر إلى الخارج في إطار هذه اآللية. 

للسفر،  أيام  سبعة  2008 سوى  الثاني  وكانون   2007 األول  كانون  شهَري  في  تسيّر  لم  إسرائيل  أن  إال 

فقط   1,470 إلى مصر، حصل  القطاع  بالخروج من حدود  السكان  من  لـ1,664- شخصا  فيها  سمحت 

منهم في نهاية المطاف على موافقة إسرائيل ومصر للعبور، فيما تمت إعادة اآلخرين إلى القطاع.22 أما 

19 من أقوال رقيب أول َيرْدين ِزر- أڤيڤ من قسم القانون الدويل التابع للنيابة العسكرية العامة، مبكاملة هاتفية إىل املحامي نوعام پيلڠ من جمعية 
مسلك بتاريخ 3.9.07.

20 معطيات نقلتها اللجنة املدنية التابعة للسلطة الفلسطينية يف قطاع غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 22.2.08.
.http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2007/09/spokecab190907.htm - 21  قرار املجلس السيايس األمني بتاريخ 19.9.07، ميكن االطالع عليه يف

22  معطيات نقلتها اللجنة املدنية التابعة للسلطة الفلسطينية يف قطاع غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 22.2.08.
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أسباب ذلك فُنسبت إلى انتهاء مفعول شهادات السفر لدى البعض منهم، علما بأنهم قضوا وقتا طويال 

في انتظارهم مغادرة القطاع، أما اآلخرون فتلقوا رفضا من األجهزة األمنية اإلسرائيلية أو المصرية، لنقلهم 

إلى مصر،23 علما أن أيا من المغادرين لم يحصل على ضمان بعودته إلى القطاع. 

أُجريت في نهاية شباط وأواسط آذار 2008 جولة إضافية من السفريات المرتبة، بشكل أضيق بكثير، 

نجح خاللها بضع عشرات المرضى الفلسطينيين في الخروج من القطاع لتلقي العالج في مصر واألردن.24 

وقد أعادت إسرائيل هؤالء في سفريات أجرتها في نيسان وأيار 2008. لم تجّدد إسرائيل هذه السفريات 

رغم الوعود التي أُطلقت بين الحين واآلخر وحجز البعض أماكن للسفر واضطرارهم إللغائها في اللحظة 
األخيرة، األمر الذي خلق لديهم حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على تخطيط سفرهم.25

سفر الحجاج إلى السعودية في كانون األول 2007 بالتنسيق بين مصر وحماس

محاوالت توفير السفر لسكان القطاع والستمالة الرأي العام لحشد التأييد لهذه القضية، تحولت إلى 

ساحة تبارز بين حكومة حماس في القطاع من جهة والسلطة الفلسطينية في الضفة من الجهة األخرى. 

استعدادا إلقامة فريضة الحج التي حلّت في كانون األول 2007، والتي يقوم خاللها مسلمون من جميع 

أنحاء الشرق األوسط والعالم بزيارة مكة والمدينة في السعودية، وعدت حكومة حماس المسجلين 

لديها، بأن يسافروا إلى السعودية طريق معبر رفح، فيما توصلت حكومة السلطة الفلسطينية في رام 

الله إلى اتفاق مع إسرائيل لنقل نحو ألف من سكان القطاع ألداء فريضة الحج في السعودية عبر معبر 

بيت حانون - إيِرز أوالً، ومن ثمة عبر معبر اللنبي إلى األردن، وأجرت في السياق تسجيال للراغبين.26 

لنحو 2,200 فلسطيني بمغادرة قطاع غزة عبر  بداية كانون األول 2007  وقد سمحت مصر في 

معبر رفح إلى سيناء ومن هناك إلى السعودية، وقد أُجريت العملية بالتنسيق مع حكومة حماس 

فيها معبر رفح لسفر  فُتح  التي  األولى  المرة  تلك  المسافرين.27 كانت  بأسماء  لوائح  أعّدت  التي 

الفلسطينيين منذ حزيران 2007، وتم كل ذلك بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، 

ولم تُجَر أي رقابة من الطرف اإلسرائيلي على المسافرين، ما خلق توترا بين إسرائيل ومصر وتفاقم 

العداء بين السلطة الفلسطينية وحماس.28 

23  من مصادر مرصية رسمية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 19.3.08.
24 للمزيد يف هذا السياق، ُينظر أدناه، ص. ]?[.

25  قالت مصادر مرصية رسمية للمحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 28.10.08 إن سفريات الباصات "الشاتل" أوقفت 
بعد آذار 2008، عىل أثر فتح مرص معرب رفح بني الحني واألخرى مبوافقة إرسائيل ومعرفتها، ما اعتربته إرسائيل بديال لرتتيبات "الشاتل". يف املقابل، 

رفضت السلطات اإلرسائيلية اإلجابة عىل أسئلة جمعية مسلك حول أسباب أوقف عمل "الشاتل"، واكتفت بالرسالة ذات املضمون العام الصادرة عن 
وزارة الدفاع بخصوص معرب رفح املرفقة كملحق )أ( إىل هذا التقرير.

26  معطيات وزارة األديان يف غزة. قدمت مبكاملة هاتفية إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 10.11.08.
مة من OCHA إىل جمعية مسلك . 27  معلومات مقدَّ

H 28  جريدة هآرِتس، آڤي ِيْسَسخاروف، "السلطة رفضت، لكن مرص سمحت للفلسطينيني بالخروج من القطاع"، 4.12.07، ميكن االطالع عليه يف -   -
PERLINK "http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/931016.html؛" http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/931016.html؛ "خروج 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&i  - الحجاج من غزة – صفعة مرصية لعباس"، 08.12.07، ميكن االطالع عليه يف
temNo=932237&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0
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في المقابل، أتاحت إسرائيل لنحو 700 حاج الخروج من قطاع غزة إلى األردن عبر معبر بيت حانون 

- إيِرز ومن ثم معبر النبي إلى األردن.29 

في أواخر كانون األول 2007 استجابت مصر لطلب إسرائيل بإعادة الحّجاج الذين غادروا مرورا بمعبر 

رفح، وكانوا بطريق عودتهم إلى قطاع غزة، عبر معبر إسرائيلي فقط. رفض الحجاج مطالبتهم بالخضوع 

احتجاجات  فأقاموا  اإلسرائيلية،  السلطات  بأيدي  واعتقالهم  معهم  التحقيق  خشية  إسرائيلي  لفحص 

صارخة، تخلّلها إشعال خيم وتحطيم ممتلكات في المعسكرات المؤقتة التي أقيمت لهم في مدينة 

العبور من معبر رفح،  للعائدين  السماح  المطاف  نهاية  المصرية.30 وهكذا قررت مصر في  العريش 

وتم ذلك في 2 كانون الثاني 2008. وقد َعَقبت األوساط اإلسرائيلية على ذلك، وفق ما جاء في وسائل 
اإلعالم، قائلة إن في األمر خرقا للتفاهمات القائمة بين الدولتين.31

اقتحام حماس الحدود بين غزة ومصر

بعد عودة الحجاج, عاد معبر رفح إلى حالته 

السابقة وأُغلق من جديد, وتفاقمت حاجة 

القطاع  من  للخروج  الماسة  القطاع  سكان 

عليها  الحصول  يصعب  التي  بالسلع  للتزّود 

والعمل.  الدراسة  األقارب،  زيارة  غزة،  في 

أواسط  في  الساحة  ثانية، شهدت  من جهة 

بين  المواجهة  في  تصاعدا  الثاني  كانون 

جهة  من  آخرين  ومسلحين  حماس  قوات 

وإسرائيل من الجهة األخرى. أغلقت إسرائيل 

كانون   18 في  المواجهات،  تلك  أعقاب  في 

الثاني، بشكل كامل كافة المعابر التي تضّخ السلع من إسرائيل إلى قطاع غزة، وقطعت عن القطاع في 

األيام األربعة التالية كافة اإلمدادات من المواد الغذائية واألدوية والوقود، وأسفر منع تزويد السوالر 

الصناعي إلى إغالق محطة الكهرباء في غزة بعد ذلك بيومين بسبب عدم قدرة المحطة العمل من 

الذي كثيرا ما كان يحدث قبل ذلك أيضا، يدوم في بعض مناطق  الكهرباء،  انقطاع  دونه.32 وقد كان 

القطاع لمدة 12 ساعة في اليوم الواحد. وأدى العجز في الكهرباء إلى حرمان المياه الجارية عن ما ال 

مة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك خالل لقاء مع ممثليها يف غزة بتاريخ 2.11.08. 29  معلومات OCHA مقدَّ
http://  - 30  جريدة هآرِتس، يوئاڤ ْشطريْن وعاموس َهرِئيل، "تقييم: مرص سوف تدخل الحجاج مبارشة إىل القطاع "،1.1.08، ميكن االطالع عليه يف

www.haaretz.co.il/hasite/spages/940533.html
 Al31  جريدة هآرِتس، يوئاڤ ْشطريْن، آڤي ِيْسَسخاروف ووكاالت األنباء، "الحجاج الفلسطينيون يعربون الحدود إىل غزة عن طريق رفح"، 2.1.08 ؛

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2008/01/200 - ميكن االطالع عليه يف ،Jazeera, ”Ordeal over for Gaza pilgrims“، 3.1.08
852514858578916.html

م إىل جمعية مسلك يف 20.1.08 يف إطار التامس إىل محكمة العدل  32  ُينظر ترصيح رفيق مليحة، مدير مرشوع يف محطة توليد الكهرباء يف غزة، ُقدِّ
-http://www.gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Doc 9132/07: البسيوين وآخرون ضد رئيس الحكومة، ميكن االطالع عليه يف -    العليا رقم

ments%20/fuel%20and%20electricity_oct_07/english_docs/Maliha%20affidavit%2020-1-08-no%20details.PDF

أرجاء  كافة  من  القادمون  السكان  بدأ  الحال،  وفي 
إلى  والعبور  المقتحم  السور  نحو  بالتدّفق  القطاع 
أن  إال  للعابرين،  دقيق  عدد  لدينا  يتوفر  لم  مصر. 
ما  أن  إلى  تشير  نُشرت  التي  المختلفة  التقديرات 
يعادل مئات آالف السكان قد عبروا الحدود وتزّودوا 
التي  والوقود  والسجائر  واألدوية  الغذائية  بالمواد 
كان قطاع غزة يعاني من نقص خطير فيها، أو بلغت 

أسعارها مستويات باهظة جراء اإلغالق المستمر.
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يقل عن %40 من سكان القطاع، وتفاقم انهيار شبكة الصرف الصحي، ما أسفر عن جريان مياه المجاري 

الملّوثة إلى البحر األبيض المتوسط. قامت إسرائيل في 22 كانون الثاني بتخفيف الخناق المفروض على 

القطاع إلى حد ما ، لكنها أتاحت دخول كميات محدودة من السلع.33 وصرحت مصادر من جهاز األمن 

اإلسرائيلي لوسائل اإلعالم أن المعابر لن تُفتح منذ اآلن إال بهدف نقل أصغر كمية ممكنة من البضائع 
ه إلى إسرائيل.34 والمساعدات لتجّنب وقوع كارثة إنسانية ولتقليص مستوى االنتقاد الدولي الموجَّ

في فجر اليوم التالي، قامت مجموعة تابعة لحماس بتفجير الجزء األكبر من السور الفاصل بين قطاع 

غزة ومصر والذي يبلغ طوله 12 كم. وفي الحال، بدأ السكان القادمون من كافة أرجاء القطاع بالتدفّق 

نحو السور المقتحم والعبور إلى مصر. لم يتوفر لدينا عدد دقيق للعابرين، إال أن التقديرات المختلفة 

التي نُشرت تشير إلى أن ما يعادل مئات آالف السكان قد عبروا الحدود35 وتزّودوا بالمواد الغذائية 

واألدوية والسجائر والوقود التي كان قطاع غزة يعاني من نقص خطير فيها، أو بلغت أسعارها مستويات 

باهظة جراء اإلغالق المستمر.

ر.أ، 39 عاما، من مخيم الشاطي لالجئين في غزة، ذهب ليوم واحد إلى مصر مع اقتحام الحدود36 

]...[ غادرت منزلي في السابعة صباحا ]...[. األمر الوحيد الذي كان يشغلني هو أن أستنشق هواء 

آخر، أن أغير الجو، أن أترك غزة )السجن( حتى ولو ليوم واحد. ]...[ وصلت إلى رفح، كان هناك 

الناس، لم يكن من السهل أن تجد موقعا تطأه. ]...[ لم تكن هناك حدود، غزة  عدد كبير من 

اتّسعت، لم أقدر أن أصدق ما أراه بعينّي. ]...[ لقد سقطت أسوار الحدود. ]...[

المصرية، كنت شاهدا على مأساة، نساًء وأطفاًل يحملون حقائب  عندما كنت أتجول في رفح 

يتصرفون  كبيرة،  أمتعة  معها  تحمل  بأكملها  أَُسر  االزدحام؛  شديد  مكان  في  ويسيرون  ضخمة 

إلى  يصلوا  أن  أمالً  أغراضهم  يمسكون  طالب  أبدا؛  العودة  وعدم  الهجرة  على  عازمون  وكأنهم 

جامعاتهم في الخارج. قابلت بطريقي مرضى يتوجهون إلى مصر بحًثا عن عالج. رأيت أشخاصا 

اشتروا كمية ضخمة من الحاجيات، كالسجائر والسوالر وأطر السيارات والحليب، وحتى الماعز. 

]...[ كل غزة تقريبا كانت هناك. عندما كنت في مصر، أحسست بأنها هذه هي الحرية التي نحن 

بحاجة ماسة لها، بالفضاء الذي نبحث عنه كفلسطينيين، بالكرامة التي نستحقها كبشر. ]...[ إنه 

شعور جيد فعال أن تستنشق عطر الحرية ]...[ كانت هناك حرية ليوم واحد.

HYPERLINK "http://www.   - اإلغالق عىل قطاع غزة – تقرير عن الوضع اإلنساين، 24-18 كانون الثاين، ص. 1.ميكن االطالع عليه يف ،OCHA 33
ochaopt.org/documents/Gaza_Situation_Report_24_01_2008_Hebrew.pdf " http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Situ-

http://www. - الرقيب اإلنساين، عدد 21، كانون الثاين 2008، ص. 1.ميكن االطالع عليه يف ،ation_Report_24_01_2008_Hebrew.pdf; OCHA
Monitor_Jan_08_Hebrew.pdfسكان القطاعochaopt.org/documents/Humanitarian

34  جريدة هآرتس، براك رَڤيد وعاموس َهرِئيل، "براك: إذا مل يكن هدوء عندنا، لن يكون هدوء عند الفلسطينيني"، 23.01.08.
35  أقوال ممثيل OCHA واألونروا يف القطاع مقدمة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك. ُينظر كذلك جريدة هآرتس، َعمريَه ِهس وخدمات 

-HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/h 24.1.08،ميكن االطالع عليه يف -     "هآرتس"، " حامس خّططت االقتحام أشهر عديدة"،
site/spages/947830.htm؛" http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/947830.htm؛ ُينظر كذلك يف وكالة أنباء الجزيرة، "استمرار عبور 

http://www.aljazeera.net/News/archive/ - الفلسطينيني، مرص تبقي حدودها مفتوحة مع غزة" )باللغة العربية(، 26.1.08 ميكن االطالع عليه يف
archive?ArchiveId=1081887

36 ُقدمت الشهادة يف 23.1.08 إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك.
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سمح الجنود المصريون للفلسطينيين الدخول لألراضي المصرية في رفح المصرية والعريش، لكنهم 

حاولوا منع تقدمهم إلى سيناء والتعمق في األراضي المصرية، باستثناء عدد قليل من األشخاص الذين 

ُسمح لهم بالوصول إلى مطار القاهرة. وقالت وسائل اإلعالم إن الرئيس المصري، حسني مبارك، أمر 

الغذائية، ألنهم جوعى.37 إال أن  المواد  قوات األمن المصرية بالسماح للفلسطينيين بالدخول وشراء 

مصر تعرضت لضغوطات إلغالق المعبر : فقد أقرت إسرائيل أنها تتوقع "من المصريين أن يجدوا حال 

للمشكلة"،38 وأعربت اإلدارة األمريكية عن خشيتها من أن "تستغل حماس الوضع" الناتج عن اقتحام 

الحدود.39 في 3 تشرين الثاني، في اليوم الثاني عشر بعد اقتحام الحدود، قام رجال حماس وقوات 

األمن المصرية معا بإغالق الحدود بمطالبة مصرية. ونقلت وسائل اإلعالم أن وزير الخارجية المصري 
هّدد بتكسير قدَمي كل من يخترق الحدود باتجاه مصر.40

فتح معبر رفح في الحاالت االستثنائية بتنسيق بين مصر وحماس

اإلسرائيلي  الجيش  بين  المواجهات  في  تصعيدا   2008 وآذار   2008 شباط  نهاية  بين  الفترة  شهدت 

وقوات فلسطينية في القطاع، تخلّله إطالق صواريخ بصورة مكثفة باتجاه سديروت أسفر عن مقتل 

التي  العسكرية  الحملة  إطار  اإلسرائيلي في  الجيش  نّفذها  برية وجوية  إسرائيلي وهجمات  مواطن 

ُسّميت بالـ"الشتاء الساخن". قُتل جراء هذه الحملة 107 فلسطينيين، من بينهم 27 طفال، وجرح 250، 

60 منهم أطفال. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ وبُلّغ عن نقص في األدوية والعتاد 

الطبي، ما ألحق الضرر بإمكانية إسعاف المصابين الُكثر.41  قررت مصر إزاء هذا الوضع فتح معبر رفح 

الذي كان مغلقاً منذ أواخر كانون الثاني بعد اختراقِه، وإتاحة الفرصة لعبور بعض المصابين من القطاع 

إلى المستشفيات في مصر. وفي هذا اإلطار، فتحت مصر المعبر في بداية آذار لمدة ستة أيام سمحت 

خاللها بعبور بضع عشرات المصابين الفلسطينيين كل يوم.

قصيرة  ولفترات  منتظم  وغير  متوقع  غير  بشكل  واآلخر  الحين  بين  رفح  معبر  بفتح  مصر  تقوم  منذئذ، 

بالتنسيق المباشر مع حماس، وهي تفعل ذلك بهدف تنفيس ضغط الراغبين إلى االنتقال من جانب إلى 

آخر، منعا لتكرار حادث اقتحام الحدود على أيدي سكان القطاع، ولمواجهة الضغوط الصادرة عن الداخل 

المصري والعالم العربي.42 وتقول مصادر مصرية رسمية إن فتح الحدود يجري بموافقة إسرائيل والسلطة 

http://www.cbsnews.com/stories/2008/01/23/  - ميكن االطالع عليه يف ،CBS News, ”Gaza Residents Pour Into Egypt“،23.1.08   37
.world/main3741730.shtml

http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Spokesman/2008/Israel%20Fo 38  وزارة الخارجية، بيان صحايف بتاريخ 23.01.08. ميكن االطالع عليه يف - -
.eign%20Ministry%20response%20to%20events%20at%20the%20Rafah%20crossing%20230108

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2008/  - 39 وزارة الخارجية األمريكية، عرض يومي للصحافة بتاريخ 23.1.08. ميكن االطالع عليه يف
.jan/99617.htm

http://www.mfa. منشور يف موقع وزارة الخارجية يف ،The Egyptian Gazette, ”Egyptian official asked to retract comments“، 11.02.08  40
.gov.eg/MFA_Portal/en-GB/Press_and_Media/Economic_Press_Reviews/pressreviewen11022008.htm

http://www.ochaopt.org/doc OCHA  41، تقرير عن الوضع اإلنساين يف قطاع غزة، 27 شباط – 3 آذار 2008، ص. 1 و2-، ميكن االطالع عليه يف - -
.ments/Gaza_Situation_Report_2008_02_30_Heb2.pdf

42  أفادت باملعلومات مصادر مرصية لجمعية مسلك. للتفاصيل والتوّسع، ُينظر أدناه، ص ]?[
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الفلسطينية؛ إذ تقوم مصر بإبالغهما مسبقا، بل وترسل إلى إسرائيل قائمة بأسماء المسافرين المحتَملين. ال 
علم للمصادر هذه عن وجود حاالت رفضت فيها إسرائيل سفر أي شخص ورد اسمه في تلك القائمة.43

بالتوافق مع هذه السياسة، سمحت مصر في األيام األولى من نيسان لنحو 360 مصريا كانوا موجودين في 

القطاع، بالعودة إلى بالدهم، وأتاحت دخول عدد مماثل من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون في مصر 

للعودة إلى منازلهم؛ في أيار سمحت مصر لنحو ألف فلسطيني – معظمهم يحملون بطاقات إقامة من 

الدول العربية، واآلخرون مرضى – بالسفر إلى مصر، ولـ450- شخصا بالدخول إلى القطاع؛ في أواخر حزيران 

في  اإلقامة  وأصحاب  الجامعيين  والطالب  المرضى  من  550 شخصا  مصر  إلى  القطاع  غادر  تموز  وبداية 

دول أجنبية، ودخله نحو 560؛ في أواخر آب غادر نحو 3,300 فلسطيني من المسافرين حسب تصنيفات 

مشابهة، وعاد إلى القطاع ما يزيد عن ألف شخص؛ وقبيل آخر أيلول غادر إلى مصر ما يقارب الـ 2,200 من 

سكان القطاع، كثيرون منهم كانوا في طريقهم للسعودية ألداء فريضة الحج، وما يقارب الـ 600 عادوا إلى 

القطاع. أما في شهر تشرين األول، فقد ُسمح لما يزيد عن ألف حاج ومريض للعودة. وهكذا دواليك.

تقوم وزارة الداخلية التي تترأسها حركة حماس في غزة بنشر اإلعالنات بشكل دائم في وسائل اإلعالم 
المحلية، داعية الجمهور إلى التسجيل للسفر. تقوم مصر من جهتها بإبالغ وزارة الداخلية، قبل يومين 
من فتح الحدود أمام المسافرين من القطاع، عن الفئات التي سيسمح لها بالسفر في ذلك اليوم – 
المرضى أو الحجاج أو المواطنين األجانب أو سكان القطاع حاملي تأشيرة إقامة في الخارج، بما في 
ذلك الطالب الجامعيين – وعدد األشخاص الذي يجوز أن تضمه كل واحدة من الفئات المذكورة. في 

43  أفادت باملعلومات مصادر مرصية رسمية إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك، يف مقابلة أجريت بتاريخ 28.10.08.
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اليوم، وتسلم مصر لوائح بأسمائهم. بعد  الداخلية باختيار المسافرين في ذاك  المقابل، تقوم وزارة 
إصدار السلطات المصرية قرارها بخصوص اللوائح، تقوم وزارة الداخلية في غزة بنشر الالئحة النهائية 
قبل موعد السفر بيوم أو في يوم السفر ذاته.44 إضافة إلى ذلك، تتسلم مصر لوائح مماثلة بأسماء 
أشخاص راغبين في السفر من السلطة الفلسطينية،االتحاد األوروبي، المؤسسات اإلنسانية45  وحتى 
من بعض األفراد من القطاع ومصر.46 وقد أفادت بعض الشهادات التي وصلت جمعية مسلك أن بعض 
العبور  عن  مزاعم  وثّمة  أسماءهم؛  اللوائح  ضم  عدم  رغم  أحيانا  العبور  في  ينجحون  الفلسطينيون 
بالرشوة، إال أن كال الطرفين ينفي ذلك رسميا. باإلضافة، تقوم مصر بين الحين واآلخر بفتح الحدود 
دون إشعار سابق لعدد قليل من األشخاص، ال سيما المرضى وممثلي الوفود الرسمية، بعد أن تُجرى في 

السياق اتصاالت على مستوى عاٍل بين حكومة حماس في القطاع والسلطات المصرية.47

نظراً إلى عدم اليقين حول هوية األفراد الحاصلين على إذن بالعبور، يقوم عدد كبير من األشخاص بالتجمهر 
الخروج،  أو  بالدخول  لهم  يسَمح  بأن  أمالً  المعبر،  فتح  إشاعة حول  فيه  تروَّج  مرة  كل  في  المعبر  عند 
منتظرين وسط ظروف من الزحمة واالكتظاظ لساعات طويلة – وليالَي أحيانا – راجين أن يتاح لهم ركوب 
حافلة تأخذهم إلى الجانب المصري. إال أن معظم المنتظرين يضطرون إلى العودة أدراجهم خائبي األمل 
بسبب المدة الوجيزة لفتح المعبر وقلة عدد األشخاص المسموح لهم بالعبور. عدم اليقين هذا بخصوص 

الخروج، والمدة القصيرة التي تمَنح قبيل فتح المعبر، يمنعان سكان القطاع من التخطيط للسفر.  

طالب جامعي، 23 عاما، حصل على قبول للدراسة للقب الثاني في إدارة المشاريع بماليزيا. بدأت 
الدراسة في 1 تموز 2008. حاول السفر عبر معبر رفح في 24 أيلول 2008

"خرجت من البيت يوم األحد في الساعة الرابعة فجرا، بعد سماعي بأنه سوف يتم فتح معبر رفح لوقت 

محدود ويتاح سفر الطالب الجامعيين. انتظرنا اليوم كله في الحر الشديد، في قاعات وحافالت غير مكيَّفة، 

علما أننا كنا في أوج الصيام الرمضاني، ولم نكن ندري ما الذي يجري حولنا. أفلح عدد صغير فقط بالسفر 

إلى مصر في ذلك اليوم، وجاءوا إلينا الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي ليطلبوا منا العودة إلى منازلنا. 

رجعت منهكًا بدنًيا، لكن بالدرجة األولى – نفسًيا، فأنا ال اعرف إن كان سيحالفني الحظ في يوم من األيام 

للسفر من غزة ألبدأ دراستي".

هؤالء من سكان غزة الذين حالفهم الحظ بالخروج إلى مصر عن طريق معبر رفح، ال يعرفون متى 
إلى  الحضور  إلى  مرة  كل  يضطرون  هم  العودة.  لهم  يضمن  شيء  فال  القطاع،  إلى  يرجعون  سوف 
المنطقة الحدودية واالنتظار هناك ألجل غير معلوم آملين بأن يُفتح المعبر ويُسمح لهم بالرجوع إلى 
ديارهم. في هذا اإلطار، رفضت مصر بعض الطلبات التي تقدم بها سكان من غزة تواجدوا في الخارج، 

بدخول األراضي المصرية بطائرة ومنها إلى القطاع، بحجة أن معبر رفح مغلق.  

44  أفادت باملعلومات مصادر مرصية لجمعية مسلك خالل مقابلتني يف 19.3.08 و12.10.08-، وإيهاب الغصني، كبري املوظفني يف وزارة الداخلية يف غزة، 
إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك، يف حديث بتاريخ 23.9.08. ينرش موقع وزارة الداخلية www.moi.ps إعالنات عن املواعيد املرتقبة لفتح 

املعرب، ولوائح بأسامء املسافرين املحتملني.
45  أفادت باملعلومات مصادر مرصية رسمية للمحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية مسلك خالل مقابلة بتاريخ 28.10.08.

http://www.moi.ps/en/?opr=details&id=104  - 46  بيان صحايف لوزارة الداخلية الفلسطينية يف غزة بتاريخ 02.07.08، ميكن االطالع عليه يف
47 أفاد باملعلومات د. باسم نعيم، وزير الصحة يف غزة، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 17.12.08.
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ك. و.، 41 سنة، لحوالي عام كامل ُمنع منه وعائلته العودة إلى قطاع غزة

في العام 2003 حصل ك. و. على منحة للدراسة للقب دكتوراه في الكيمياء العضوية بجامعة في بريطانيا. 

ترك ك. قطاع غزة في صيف السنة ذاتها عن طريق معبر رفح وسافر إلى إنجلترا بالطائرة برفقة زوجته 

وبناته.. في الفترة التي قضاها ك. وزوجته في إنجلترا، عام 2006، أنجبا طفالً.

بعد انتهاء فترة التعليم، أجرى الزوجان استعداداتهما للعودة إلى غزة، فاشتريا ألفراد األسرة تذاكر السفر 

ووصلوا جميعا إلى المطار يوم 9 تشرين الثاني 2007 ليستقلوا من هناك طائرة متوجهة إلى مصر عن 

طريق تركيا. إال أن شركة الطيران التركية رفضت السماح لهم بالصعود إلى الطائرة لعدم حصولهم على 

تأشيرة دخول إلى مصر، وفسروا لهم أن مصر فرضت أنظمة جديدة منذ استيالء حماس على القطاع.

اضطرت العائلة للعودة إلى المدينة التي تعلم فيها ك. و.، بعد أن كانت قد سلّمت المنزل الذي كانت تقيم 

فيه وباعت األثاث واألدوات المنزلية التي كان يستخدمونها أفرادها. تقدم ك. بطلب إلى السفارة المصرية 

في إنجلترا للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر لكي يتمكن من الوصول إلى غزة، إال أن طلبه ُرفض بحجة 

أن معبر رفح مغلق. على أثر ذلك، فإن محاوالت ك. للحصول على تصريح لدخول القطاع عبر إسرائيل، ومن 

جملة ذلك تمهيد اللتماس إلى محكمة العدل العليا بمساعدة جمعية مسلك  في أيار 2008، آلت بالفشل.   

في أعقاب هذه الظروف، اضطر ك. وعائلته البقاء في إنجلترا لقرابة سنة كاملة، ودفع رسوم أجار عالية 

وعانوا من صعوبات اقتصادية جدية في ظل توّقف المنحة التي كان يتلقاها في فترة الدراسة. البنتان اللتان 

كانتا في تلك األيام بسّن الثامنة والسادسة، فّوتتا جزءاً من السنة الدراسية ألن والديهما تأّخرا في تسجيلهما 

إلى المدرسة في إنجلترا، بعد أن تبّين لهما أنهما لن يفلحا بالسفر إلى غزة. أما الطفل ذو السنتين فقد 

يه وجّدتًيه وأعمامه وأخواله الذين يعيشون كلهم في غزة، فيما ُحرم ك. من توديع  ترعرع بعيداً عن جدَّ

خالتيه وعّميه الذين توفوا في تلك الفترة، ولم يستطع عن قرب بتعزية العائلة ومشاركتها أساها.    

في نهاية المطاف، سافرت عائلة و. في تموز عام 2008 إلى األردن، ومن ثمة إلى مصر. وبعد عدم تمكُنهن 

من دخول غزة عن طريق معبر رفح عادوا إلى األردن. بعد َقضاء فترة انتظار إضافية، نجحت العائلة في 

العودة إلى غزة في أيلول 2008 من معبر إيرز - بيت حانون - إيِرز بعد عام تقريباً من الموعد الذي كانوا 

يأملون العودة فيه. 

إزاء الهجوم اإلسرائيلي الذي استمر ثالثة أسابيع ضد قطاع غزة في كانون األول 2008 – كانون الثاني 

2009، قامت مصر بشكل استثنائي بفتح معبر رفح يوميا لسفر بعض المصابين من القطاع إلى مصر 

يزيد عن 5,300  قتيال وما  نحو 1,440  أوقع  المذكور  الهجوم  أن  وإلدخال معدات طبية عبره، علما 

جريح بين الفلسطينيين. إال أن مصر أعلنت في 5 شباط 2009 عن إغالق المعبر وعودة العمل بالنظام 

السابق، أي فتح المعبر بين الحين واآلخر للحاالت الطارئة فقط، وفرض حظر على إدخال المعدات عن 

طريق رفح، ما عدا في الحاالت االستثنائية.48 

HYPERLINK "http://www.   - ص. 1. ميكن االطالع عليه يف ،OHCA, Protection of Civilians Weekly Report, 28 Jan – 3 Feb 2009 48
ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_2009_02_03_english.pdf " http://www.ochaopt.org/docu-

ments/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_2009_02_03_english.pdf. ُقتل يف الفرتة تلك، جراء إطالق الصواريخ عىل يد فلسطينيني 
من القطاع، ثالثة مدنيني إرسائيليني وجندي واحد، وأصيب 182 مدنيا. يف أيام الهجوم اإلرسائييل قتل عرشة جنود إرسائيليني وأصيب 340. ُينظر أدناه 

ص. ??.
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مرور البضائع واألفراد عبر األنفاق  

تقتصر السلع التي تتيح إسرائيل إدخالها إلى القطاع منذ حزيران 2007، على تلك التي تعتبرها "مهمة 

للحفاظ على حياة السكان"49  – لكن هذه السلع تخضع هي األخرى للغربلة – المواد الغذائية األولية، 

طعام الحيوانات، األدوية والمعدات الطبية، مواد العناية الصحية والتنظيف، المعدات الزراعية والوقود 

والسوالر وغاز الطعام.50 إال أن إسرائيل تقوم أحيانا، ولُمدد مختلفة بمنع حتى هذه السلع األولية في 

محاولة منها لممارسة الضغط على حكومة حماس وعلى المسلحين الفلسطينيين في القطاع الذين 

يطلقون الصواريخ باتجاه األراضي اإلسرائيلية. أما السماح بعبور السلع األخرى فتعرضه إسرائيل على 

أنه حسنة وال شيء يلزمها بالقيام بها.51 منذ تشرين األول 2007 تقوم إسرائيل بفرض القيود على تزويد 

القطاع بالوقود، ما يخلق صعوبات للمواصالت، وقف الكهرباء لفترات طويلة، يلحق الضرر بالجهاز 

الصحي ويتسبّب بتلويث البحر بمياه المجاري. باإلضافة إلى ذلك، ال يُسمح للبضائع القادمة من مصر 

ومن ضمنها التبرعات المقّدمة لقطاع غزة من الدول العربية، أن تمر عبر رفح فهي تحوَّل أوال من مصر 

إلى إسرائيل بطريق معبر العوجة - نيتَْسنا، ومن هناك إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم.  

في ظل الضائقة التي جرّها الِخناق االقتصادي اإلسرائيلي على القطاع، شهدت األنفاق المحفورة تحت 

الحدود بين مصر والقطاع، إزدياداً كبيرا قياًسا لما كانت عليه سابقا، كمسار بديل لتهريب البضائع. 

49 التامس إىل محكمة العدل العليا، ملف 9132/07 البسيوين ضد رئيس الحكومة، رد املجيبني بتاريخ 1.11.07، املادة 73.
50  التامس إىل محكمة العدل العليا، ملف 4250/08، رشكة اإلخوان عفانة م.ض. ضد وزير الزراعة، رد الدولة بتاريخ 19.9.08، املادة 6 )يف حوزة جمعية 

مسلك نسخة عن الرد(.
51 التامس إىل محكمة العدل العليا، ملف  9132/07 البسيوين وآخرون ضد رئيس الحكومة، رد املجيبني بتاريخ 1.11.07، املادة 73.
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تحّولت األنفاق إلى شريان هام يضخ الحياة إلى اقتصاد غزة لكونها الوسيلة الوحيدة للحصول على 

بضائع معينة في القطاع. يمكن القول إن كل أنواع السلع تقريبا، بدًءا بالمواد األولية والنقود، حتى 

األجهزة الكهربائية، تُنقل من مصر إلى غزة عبر أنفاق تحت أرضية. تباع هذه السلع المهربة بأضعاف 

في  العاملين  وأجرة  المصرية،  رفح  إلى  مصر  أرجاء  شتى  من  تهريبها  عملية  يشمل  فثمنها  سعرها، 

األنفاق، والرسوم المدفوعة لصاحب النفق، فضال عن الرسوم المختلفة المدفوعة لحكومة حماس.      

أن إغالقه وغياب  إال  إلى مصر.  الوحيدة  بوابة قطاع غزة  المعابر أن يكون معبر رفح  اتفاق  يقضي 

فيستغلها  كذلك.  األفراد  لعبور  وسيلة  إلى  األنفاق  حّوال  وإليه،  القطاع  من  للخروج  األخرى  الطرق 

وأقرباء  العالج،  عن  الباحثون  المرضى  الخارج،  في  للدراسة  خالله  من  للخروج  الجامعيون  الطالب 

السكان المقيمين في القطاع. 

التي  توجد في الوقت الراهن مئات األنفاق العاملة تحت األراضي الحدودية بين قطاع غزة ومصر 

لرقابة  األنفاق  هذه  وتخضع  فيها.52  تمر  التي  السلع  على  يربحون  القطاع  سكان  من  تجار  يملكها 

حماس، التي تمنح الترخيص لعمل كل نفق، وتجبي الرسوم عن حفرها وتشغيلها.53 تفيد وسائل اإلعالم 

أن أرباح حماس من األنفاق تصل إلى ما يقارب العشرين مليون دوالر في الشهر الواحد.54 يعمل في 

األنفاق خطرا على  يقارب 6,000 شخص.55 يشّكل تشغيل هذه  األنفاق والتهريب عبرها ما  تشغيل 

العاملين فيها: إذ قتل نحو 50 فلسطينيا وجرح العشرات في الفترة بين كانون الثاني وتشرين الثاني 

جراء انهيار بعض األنفاق، أو الحوادث التي وقعت نتيجة تسرّب وقود أدى إلى اشتعال النار فيها، أو 
انفجار عبوات الغاز أو التكهرب.56

إلى  إسرائيل  الوضع  هذا  دفع  األسلحة.  وهي  أال  األنفاق  عبر  القطاع  إلى  تُهرّب  أخرى  بضاعة  ثمة 

المتحدة  الواليات  تقوم  وهدمها.  عنها  الكشف  على  بالعمل  مصر  ومطالبة  األنفاق  ظاهرة  مكافحة 

بدورها بالضغط على مصر إلغالق األنفاق ، وبطلب من إسرائيل في هذا الشأن.57 في هذا السياق، قرر 

الكونغرس األمريكي في أواخر العام 2007 تجميد منح مصر في العام 2008 مبلغ 100 مليون دوالر 

من أصل حجم الهبة السنوية، والبالغة 1.3 مليارد دوالر، التي تمنحها الواليات المتحدة لمصر لقاء 

الدعم العسكري، إلى أن تستوفَى بعض الشروط ومنها أن تصرح وزارة الخارجية األمريكية بأن مصر قد 

اتّخذت خطوات حقيقية للكشف عن األنفاق المستخدمة للتهريب من مصر إلى غزة، وتدميرها.58 إال 

أن الواليات المتحدة ألغت العقوبة الحقا وقررت، بالتنسيق مع إسرائيل، أن تخصص 23 مليون دوالر 

52  معلومات قدمها أحد أصحاب األنفاق إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 3.5.08.
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_humin OCHA 53، الرقيب اإلنساين، العدد 29، أيلول 2008، ص. 2، ميكن االطالع عليه يف - -

.tarian_monitoring_2008_09_10_hebrew.pdf
http://www.haaretz.  - ل 200 نفق للتهريب وصهريج وقود"، 31.8.08. ميكن االطالع عليه يف 54  جريدة هآرتس، آڤي يْسَسخاروف، "حامس تشغِّ

.co.il/hasite/spages/1016746.html
OCHA 55، ُتُنظر املالحظة رقم ]?[.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_h OCHA  56، الرقيب اإلنساين، العدد 30، ترشين األول 2008، ص. 6، ميكن االطالع عليه يف - -
manitarian_monitor_2008_11_overview_hebrew.pdf. وفق OCHA، مل يشهد شهر ترشين الثاين مقتل أي شخص جراء حوادث األنفاق.

 HYPERLINK  - ميكن االطالع عليه يف ،Haaretz, AP, "Egypt FM: Pro-Israeli lobby is harming our relations with U.S"، 26.12.07 57
"http://www.haaretz.com/hasen/spages/938610.html" http://www.haaretz.com/hasen/spages/938610.html

Section 690 of P.L. 110-161, the Consolidated Appropriations Act, 2008  58
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من مجمل أموال المساعدات األمريكية لمحاربة تهريب السالح واألنفاق، وذلك بواسطة إرسال طواقم 

هندسية تقوم بمساعدة المصريين في الكشف عن أنفاق التهريب، وتمويل وسائل تقنية لمنع اقتحام 

الجدار الحدودي الذي تم تشييده بعد اقتحام كانون الثاني 59.2008 وجهت جمعية مسلك  إلى وزارة 

الخارجية األمريكية أسئلة الستيضاح الموضوع، إال 

أن األخيرة رفضت الرد عليها.

في صيف 2008 كثفت مصر نشاطها ضد األنفاق، 

وأيلول  آب  شهري  في  لها  تابعة  قوات  فقامت 

بتفجير عدد كبير منها، ما أدى إلى اندالع مواجهات 

وتبادل نيران بين مشّغلي األنفاق والقوات المصرية 

وجرحى.60  قتلى  وقوع  عن  أسفرت  آب،  شهر  في 

من  بدعم  إسرائيل،  لدى  مدة  منذ  مصر  وتسعى 

على  جنودها  عدد  رفع  إلى  المتحدة،  الواليات 

الذي  القطاع،  مع  الحدود  من  المصري  الجانب 

يقضي االتفاق الذي ُوقّع بين مصر وإسرائيل بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة في العام 
2005، بعدم تجاوزه الـ750- عنصرا. إال أن إسرائيل لم تستجب بعد للطلب.61

منذ فرض اإلغالق المحَكم على معبر رفح في العاشر من حزيران 2007 إلى 27 كانون األول 2008، 

أي لمدة تزيد عن سنة ونصف، ُسمح العبور لألفراد في 96 يوما فقط، خرج فيها من قطاع غزة إلى 

مصر حوالي 11,000 شخص، معظمهم من الحجاج إلى الديار المقدسة في مكة، مرضى سافروا إلى 

في  الخارج.  في  يتعلمون  جامعيون  آخرون، وطالب  عرب  أو  مصريون  مواطنون  للعالج،  طلبًا  مصر 

المقابل، دخل القطاع من الجانب المصري في الفترة نفسها نحو 12,200 شخص.62 ال يشّكل هذا العدد 

المنخفض من األشخاص الذين عبروا رفح من جانبيها في فترة تزيد عن 18 شهرا، سوى أكثر بقليل من 

عدد األشخاص الذين كانوا يعبُرونها في الشهر الواحد – حوالي 40,000 – في الفترة التي كان يعمل 

المعبر فيها بشكل منتظم قبل اتفاق المعابر. تدلّنا الفترة التي كان يعمل فيها معبر رفح بشكل منتظم 

على مستوى الطلب للخروج من قطاع غزة والدخول إليه. من هنا يمكننا أن نستخلص أن اإلغالق شبه 

المحَكم لرفح الذي بدأ في حزيران 2007، يتيح %3 فقط من المستوى الحقيقي للطلب أو الحاجة 

إلى المعبر، ويمنع تنقل عشرات آالف األشخاص في الشهر الواحد من قطاع غزة إلى مصر ومنها إلى 

العالم الخارجي.

HYPE YNET  59، روين سوفري، "الواليات املتحدة تساعد مرص يف منع التهريب عرب رشيط فيالدلفي الحدودي"، 21.3.08، ميكن االطالع عليه يف -  -
LINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3521782,00.html" http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3521782,00.html

HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/   - الرقيب اإلنساين، العدد 29، آب 2008، ص. 2، ميكن االطالع عليه يف ،OCHA  60
ocha_opt_humanitarian_monitor_08_2008_hebrew.pdf " http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_humanitarian_

monitor_08_2008_hebrew.pdf; OCHA، الرقيب اإلنساين، العدد 29، أيلول 2008، ص.3، ُينظر مالحظة ؟؟ ص. ؟؟
61  أفادت باملعلومات مصادر مرصية رسمية إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك خالل مقابلة بتاريخ 28.10.08.

.www.ochaopt.org - لجمعية مسلك. ُينظر تقارير املنظمة يف OCHA 62  وفق معطيات قدمتها

يضخ  هام  شريان  إلى  األنفاق  تحّولت 
الوسيلة  لكونها  غزة  اقتصاد  إلى  الحياة 
في  معينة  بضائع  على  للحصول  الوحيدة 
السلع  أنواع  إن كل  القول  القطاع. يمكن 
تقريبا، بدًءا بالمواد األولية والنقود، حتى 
إلى  مصر  من  تُنقل  الكهربائية،  األجهزة 

غزة عبر أنفاق تحت أرضية.
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يجري كل هذا في وقت أصبح فيه اإلغالق العام المفروض على قطاع غزة يشتد بشكل غير مسبوق: فمثال، 

منذ استالم حماس السلطة فُرضت قيود قاسية على حركة الخروج إلى إسرائيل خالل معبر بيت حانون - 

إيِرز. تذّرعت إسرائيل في البداية بوجود خطر على المعبر بسبب هجمات مسلحي حماس وغياب الرقابة 

على القادمين إلى المعبر،  التي كانت السلطة الفلسطينية تقوم بها في الماضي. أما الحقا فتحّولت تلك 

القيود إلى جزء من السياسة المفروضة على حركة سكان القطاع الذي أصبحت إسرائيل تسميه "منطقة 

معادية".63 وفي هذا اإلطار، إقتصر عدد الفلسطينيين الذين سمح لهم بالعبور إلسرائيل، إن كان هناك 

كهؤالء، إلى بضع عشرات في اليوم الواحد، اعتبرتهم إسرائيل "حاالت إنسانية واضحة جدا"، منها حاالت 

صحية "مستعجلة ومنقذة حياة"، موظفون تابعون لمنظمات دولية، و"عدد من كبار التجار الذين يعتمد 

اقتصاد غزة عليهم".64  أما طلبات الخروج من المعبر إلى إسرائيل بأي دافع كان، حتى ولو بهدف السفر 

إلى الخارج، فال ترى فيها إسرائيل سوى امتياز ال يستدعي االهتمام.65 ال تزال إسرائيل تتحّكم حتى يومنا 

هذا بالحيّزين البحري والجوي التابعين لقطاع غزة، وهي تمنع أي حركة لسكان القطاع عبرهما. إضافة 

إلى ذلك، ال يزال المطار الفلسطيني يرزح تحت أنقاضه، أما المرفأ البحري فلم يُبَن قط.

من جهة أخرى أصبحت الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، التي أوقفت بالكامل تقريبا في مرحلة 

التي باتت تنتهجها إسرائيل بعد استيالء حماس على السلطة في  السياسة  سابقة، نادرة للغاية في ظل 

63  ُينظر أعاله، ص. ]?[.
64  التامس إىل محكمة العدل العليا، ملف  6475/07 أبو لنب ضد قائد املنطقة الجنوبية، من رد املجيبني بتاريخ 29.7.07، املادة 6 و26. قدم االلتامس 

عىل يد هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد.
65  املصدر نفسه، املادة 10. 

الرسم 5: متوسط عدد األشخاص المنتقلين بين جانبي معبر رفح بالشهر في فترة تشغيل المعبر بشكل منتظم، 
مقابل العدد منذ اإلغالق المحكم

OCHA :المصدر

منذ سيطرة حماس
2008/12/27 - 2007/6/10

تطبيق اتفاق المعابر كما يجب
2006/6/24 - 2005/11/24
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القطاع. فهي أالن تُختَصر على الحاالت اإلنسانية االستثنائية، فارضة منعاً مطلقاً على "التنّقل المتكّرر" بين 

القطاع والضفة، حتى وإن كان األمر يتعلق بطلب مواطن فلسطيني مقيم في الضفة بمْنَحه إذنا بالعودة 

بالطريق  الغربية  الضفة  إلى  غزة  قطاع  من  االنتقال  إمكانية  الغربية.66 حتى  الضفة  إلى  غزة  قطاع  من 

المعقدة وباهظة الثمن والتي تتضمن الوصول إلى معبر رفح، ومن هناك إلى مصر، ومن ثمة إلى األردن، 

وبعدها إلى الضفة الغربية عبر جسر اللنبي ُسلِبْت من سكان المناطق المحتلة، منذ إغالق معبر رفح،.

المجال الوحيد الذي تقبل به إسرائيل اليوم لخروج سكان القطاع أو عودتهم يتمثّل في معبر رفح، إال 

أنها في المقابل ترفض فتحه. ال يزال معبر رفح مغلقاً، وهو بذلك يخلد اإلغالق المفروض على مليون 

ونصف مليون شخص في قطاع غزة.

تحّكم إسرائيل بسجل السكان الفلسطيني

أجرت إسرائيل بعد احتاللها قطاع غزة في العام 1967 تعداداً سكانياً سّجلت أثناءه الموجودين فيه 

ومنحتهم مكانة مقيمين في المناطق الفلسطينية التي احتلتها آنذاك. تسيطر إسرائيل منذئٍذ وحتى 

اليوم على سجل السكان، وتقرر لمن تمنح مكانة اإلقامة ولمن ترفضها. صحيح أن اتفاق أوسلو وكل 

طباعة  في  حصرها  أنه  إال  والتوثيق"،67  السكان  سجل  نطاق  في  "المسؤولية  الفلسطينية  السلطة 

بطاقات الهوية وفق التعديالت التي تدخلها إسرائيل، ما عدا تسجيل األوالد المولودين لسكان المناطق 

وال  باألمر.68  بإعالمها  لكن  إسرائيل  دون مصادقة  بتنفيذه  الفلسطينية  للسلطة  ُسمح  الذي  المحتلة، 

السكان   المسجلين في سجل  المحتلة  المناطق  إال لسكان  الفلسطينية جوازات سفر  السلطة  تصدر 

الذي تديره إسرائيل.

قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، وبعده أيضا، إقتصرت الوسيلة الوحيدة المتاحة إلضافة األفراد إلى سجل 

السكان الفلسطيني، ما عدا تسجيل األوالد، على إجراء لّم الشمل األسري. كانت إسرائيل وفقا لهذه 

اإلجراءات تمنح في حاالت إستثنائية اإلقامة ألقارب المناطق المحتلة من الدرجة األولى.69 وقد ضّمت 

معظم الحاالت طلبات قدمها رجال من المناطق المحتلة على مدى السنين لتسجيل نساء، ُولدن في 

الشتات لعائالت فلسطينية الجئة، أخذوهم زوجات لهم، وقرر الطرفان أن تنتقل العروس إلى بيت 

زوجها وفقا للتقليد المتّبع في المجتمع الفلسطيني. في انتظار شهادة اإلقامة، كان الزوجان يلتقيان 

في المناطق المحتلة بموجب تصاريح زيارة محدودة الزمن.  

66  مثاًل، رسالة من َمتان سولوَمش، مكتب املستشار القانوين ملنطقة يهودا والسامرة، إىل مي مصالحة شبايطة من جمعية مسلك، بتاريخ 28.2.08.
67 االتفاق املرحيل منذ عام 1995 )ُينظر املالحظة ص. ؟؟، امللحق III، املادة 28)1((.

68 املصدر نفسه، املادة 12.
69 هذا ما عدا التسجيل االستثنايئ مبوجب اتفاقات أوسلو الذي شمل عرشات آالف الفلسطينيني من أعضاء فتح الذين كانوا يقيمون يف الشتات 

الفلسطيني، ومَنحهم شهادة إقامة يف املناطق املحتلة. للمزيد حول مل الشمل العائيل يف املناطق املحتلة، ُينظر بتسيلم وهموكيد - املركز للدفاع 
دة – الحظر الذي تفرضه إرسائيل عىل مل الشمل يف املناطق املحتلة منذ إندالع االنتفاضة الثانية، متوز 2006. ميكن االطالع  عن الفرد، عائالت مجمَّ

HYPERLINK "http://www.btselem.org/Download/200607_Perpetual_Limbo_Heb.pdf "http://www.btselem.org/  - عليه يف
.Download/200607_Perpetual_Limbo_Heb.pdf
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إلى سجل  ُجدد  أفراد  إسرائيل عن ضم  امتنعت  أيلول 2000،  أواخر  الثانية في  االنتفاضة  اندالع  مع 
السكان من خالل إجراء لم الشمل األُسري. حيث أنها أوقفت كذلك منح التصاريح للزيارات بين قطاع 
غزة والضفة الغربية، فقد وضعت العائالت المعنية بلم الشمل أمام االختيار بين الفراق االضطراري، أو 
ترك المناطق المحتلة، أو اإلقامة "غير الشرعية" للزوجة في المناطق المحتلة بعد انقضاء مفعول تصريح 
الزيارة الذي بحوزتها. لقد اختارت غالبية النساء اإلمكانية األخيرة وبقيَن في قطاع غزة بدون بطاقات 
هوية ومحرومات من فرصة مغادرة القطاع. في المقابل، واصلت السلطة الفلسطينية تسجيل الطلبات 

للّم الشمل حتى بعد وقف العمل باإلجراء السابق، 
نحو  جعبتها  في  تمسك  كانت   2005 العام  وفي 

120,000 طلب تقّدم بها سكان الضفة والقطاع.70 

تواصل إسرائيل سيطرتها على سجل السكان الخاص 
بقطاع غزة رغم انفصالها عنه. ووفقا التفاق المعابر، 
 2005 الثاني  تشرين  في  مفعوله  سريان  بدأ  الذي 
بعد االنفصال أحادي الجانب، أذنت إسرائيل بالمرور 
في معبر رفح فقط للفلسطينيين المسجلين في هذا 
التي كان  السجل. في ضوء ذلك، حتى في األوقات 

يعمل بها المعبر بشكل منتظم فيما كان يفترض أن يكون نقطة حدودية بين أراٍض فلسطينية ومصرية، 
القطاع لكنهم  الذين يقيمون عمليا في  الفلسطينيين  منعت إسرائيل استخدامه لمرور عشرات آالف 
كان مصير  لقد  الخاضع إلسرائيل.  السكان  يتفق وسجل  باإلقامة  الحصول على شهادة  محرومون من 
هؤالء أن يبقوا في قطاع غزة مغلًقاً عليهم وفاقدي المجال لزيارة أقاربهم في الخارج، أو تلقي عالج 
طبي في مكان خالف غزة،71 أو السفر من القطاع بهدف الدراسة، أو العمل أو ألي حاجة غيرها. وعلى 
الغرار ذاته، لم يسمح لغير المسجلين في سجل السكان الذي تديره إسرائيل، بالدخول إلى غزة. منذ 
ذلك الحين، ورغم أن معبر رفح مغلق أمام الحركة المنتظمة وال يُفتح إال في الحاالت االستثنائية، ال 

تسمح مصر بالعبور إال للفلسطينيين المسجلين في سجل السكان الفلسطيني، الذي تديره إسرائيل.72

في شباط 2006، بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي ترأسها حركة حماس بإصدار بطاقات هوية 
محلية لمن ال يملك شهادة إقامة. إال أن هذه الشهادات غير معترف بها خارج قطاع غزة، وال يمكن 
استخدامها لمغادرة القطاع بسبب عدم ورود أسماء حامليها في سجل السكان المصادق عليه إسرائيلياً، 
ما يعني عدم قدرتهم على استخدام معابر القطاع، سواء في رفح أو بيت حانون - إيِرز. إلى ذلك، 
فإن هذه البطاقات محدودة االستعمال حتى داخل قطاع غزة، فمثالً ال يمكن استعمالها  لفتح حساب 

مصرفي، فيما يسمح القيام بذلك مع إظهار تصريح زيارة.73 

70 وفقاً ملعلومات قدمتها لبيتسيلم الهيئة العامة للشؤون املدنية يف رام الله بتاريخ 14.8.05. ُينظر بتسيلم وهموكيد، عائالت مجمدة، ص. 15.
71 استطاعت جمعية "أطباء لحقوق اإلنسان" يف بعض الحاالت النادرة، أن تجرب إرسائيل عىل إصدار توثيق فلسطيني ملرىض ال يحملون شهادة إقامة يف 

غزة، ما أتاح لهم السفر إىل مرص وتلقي العالج الطبي.
72 أفادت باملعلومات مصادر مرصية رسمية إىل املحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 28.10.08.

73  وفق أقوال هيثم أبو شعبان من بنك القاهرة- عامن فرع غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك مبكاملة هاتفية بتاريخ 26.11.08. تطّبق 
املصارف يف غزة عمليا أوامر الهيئة املالية التابعة للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية. ُقدمت الشهادة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك 

امليدانية بتاريخ 13.1.08.

في  قاطن  “مواطن  هو  من  السؤال:  أن  إذ 
غزة” وفقا للسجل اإلسرائيلي، ال تزال تحدد 
من سيسمح له الدخول أو الخروج من وإلى 
قطاع غزة; هذا الوضع الراهن لم يتغير رغم 
حركة  استيالء  ورغم  االنفصال  خطة  تطبيق 
حماس على السلطة الداخلية في قطاع غزة.
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ب.ع، 39 عاما، سيدة متزوجة وأم ألربعة بنين وبنت واحدة، تقيم في مخيم الالجئين الشاطي: 74

"أملك شهادة بالصيدلة، وقد عملت في األردن كصيدلية. وصلت إلى غزة في عام 1995 بموجب تصريح 

زيارة بهدف الزواج من ابن عمي الذي لم أَره في حياتي. تزوجنا بعد وصولي إلى غزة بشهر واحد. في 

الحال تبّين أن هناك فجوات كبيرة في شخصيَتْينا. لقد أرغمني على البقاء في البيت ومنعني من الذهاب 

إلى العمل، أرادني أن ال أكون على صلة بأحد، ال سيما مع الرجال ]...[.  

عندما وصلت، كنت أحمل جواز سفر أردنيا يتعيّن تجديد صالحيته كل سنتين. إال أن زوجي منعني من 

السفر إلى األردن لهذه الغاية، ورفضت السلطات األردنية السماح لي بتجديد الجواز في غزة، وضع الذي 

أدى بفقداني إقامتي في األردن.

كثيرا ما يقوم زوجي بضربي، يستعمل معي وسائل عنف شديدة، ويمّس بي بألفاظه. يتهمني أني ارتكبت 

الخطيئة، وأن أوالدي ليسوا منه ]...[. لقد طردني مرات عديدة من البيت، فذهبت إلى أقارب أمي. طلّقني 

مرتين، إال أن عائلته أرغمته على إعادتي، فليس لي أحد هنا في غزة، أما األردن فال أستطيع السفر إليها.

حاولت أن أكتب رسالة إلى ملكة األردن رانيا، لكن عبثًاً. حاولت االنتحار، لكن عائلة زوجي أنقذت حياتي 

وأرسلتني إلى المستشفى. حياتي جحيم، أشعر أن زمني قد ولّى.

في تموز 2008 استلمت أخيرا بطاقة هوية الفلسطينية، وأنا بانتظار الحصول على جواز سفر فلسطيني. 

لألسف الشديد ال يوجد جوازات سفر في غزة، علي أن أنتظر، ولكن فور استالمي جواز السفر، سوف أترك 

غزة وأسافر إلى األردن. ال أستطيع التحّمل أكثر".

74 جرى التفاهم عىل األمر بني وزير الدفاع شاؤول موفاز ومحمد دحالن، وزير الشؤون املدنية يف السلطة الفلسطينية. أفاد باملعلومات أ"د من ألهيئة 
العامة للشؤون املدنية يف غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 27.4.08.
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في العام 2005 وافقت إسرائيل أن تمنح السلطة الفلسطينية بادرة يُشمل بموجبها في سجل السكان 

الفلسطيني من قَِدم إلى المناطق المحتلة كزائر صادقت إسرائيل على زيارته، لكنه بقي هناك بشكل 

"غير قانوني" وال مكانة رسمية له. ضم هذا التدبير كذلك أبناء وبنات سكان المناطق المحتلة الذين 

بطاقة هوية.75 وفي هذا  بال  البلوغ  اآلن في سن  الصغر، وهم  بتسجيلهم في سن  أهاليهم  يُقم  لم 

السياق، سلمت إسرائيل ألهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، قائمة 

تضم 51,738 اسما ألفراد يمكثون في المناطق المحتلة دون أن تكون عندهم مكانة رسمية، 22,611 

منهم موجودون في قطاع غزة، معظمهم من النساء اللواتي دخلن المناطق المحتلة بين عاَمي 1994 

و2000- بموجب تصريح زيارة قصير األجل. وقد باشرت ألهيئة العامة للشؤون المدنية في استدعاء 
هؤالء للتسجيل، استناداً إلى القوائم التي تلقتها من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله.76

في تشرين األول 2007, بدأت إسرائيل بإصدار بطاقات الهوية لفاقدي المكانة الرسمية، استنادا إلى 

الذين  أسماء األشخاص  والتي تضمنت  الفلسطينية،  المدنية  للشؤون  العامة  ألهيئة  تلقتها من  قوائم 

العامة  ألهيئة  إلى  بطلب  وتقدموا  إسرائيل،  قبل  من  الرسمية  مكانتهم  لتنظيم  أصحاب حق  اعتُبروا 

للشؤون المدنية باألمر. وفي هذا اإلطار، أُصدرت حتى كانون األول 2008, 12,326 بطاقة هوية في 

اإلصدارات في  األخيرة من هذه  الدفعة  أُجريت  قطاع غزة ألناس دخلوه كزائرين حتى عام 1998. 

صيف 77.2008 وقد رفضت إسرائيل منح اإلقامة لبضع عشرات األشخاص فقط من بين أولئك الذين 

هناك  يزال  ال  الراهن  الوقت  في  أمنياً.78   خطراً  يشكلون  بأنهم  الشاباك  بحجة  أسماءهم،  استلمت 

10,000 شخص يعيشون في قطاع غزة من دون مكانة رسمية منذ سنين، وتعترف إسرائيل بأنهم كذلك، 

وهم ال يزالون ينتظرون استالم بطاقات الهوية بموجب البادرة اإلسرائيلية.

مريم أحمد شحادة، 62 عاما، من مواليد غزة، 13 عاما دون شهادة إقامة رسمية في قطاع غزة

ولدت مريم في عام 1946، وفي العام 1967 غادرت القطاع للحاق بخطيبها الذي كان يدرس في مصر. 

بعد عقد قرانهما انتقل الزوجان إلى العيش في سوريا، حيث ُولد لهم ستة أوالد. في العام 1995 عاد 

مسقط  في  ويستقرا  اإلقامة  على  يحصال  أن  آملين  الصغار،  األربعة  أوالدهم  برفقة  غزة  إلى  الزوجان 

رأسهم. دخل أفراد األسرة القطاع بموجب تصريح زيارة إسرائيلي كزائرين عند والدة الزوج. أما ابنهما 

يأتيا معهما إلى  المقيمة في سوريا، فلم  البكر نيڤين  الذي استقر في كولومبيا، وابنتهما  البكر فراس، 

القطاع. منذ أن وصلت العائلة إلى غزة قبل 13 عاما، يعيش أفرادها دون مكانة رسمية. في العام 2008، 

في إطار تسجيل فاقدي المكانة الذي تجريه إسرائيل، استلم الزوج وولداها الكبيران المقيمان في غزة 

بطاقات الهوية وبهذا المكانة الرسمية. أما طلب مريم وطلبا ابنها الصغير وابنتها الصغرى، فقد تم رفضها، 

بحجة أنهم غير مقيمين في المناطق المحتلة بموجب التسجيل اإلسرائيلي.

75 أفاد باملعلومات أ"د ألهيئة العامة للشؤون املدنية يف غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 27.4.08.
76 أفاد باملعلومات إسامعيل الخطيب من ألهيئة العامة للشؤون املدنية يف غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 3.11.08.

77 أفاد باملعلومات حسني الشيخ من ألهيئة العامة للشؤون املدنية يف رام الله إىل املحامية ساري بايش وعربية منصور من جمعية مسلك، يف مقابلة 
أجريت يف رام الله بتاريخ 31.8.08.

78 أفاد باملعلومات أ"د من ألهيئة العامة للشؤون املدنية يف غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 27.4.08.
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تقول مريم إنها لم تغادر قطاع غزة طيلة تلك السنين خشية أن تُمنع من العودة: "جئت إلى هنا بهدف 

انتظار الحصول على  الحصول على بطاقة هوية. لم أتوقع أني سوف أظل هنا عالقة حتى 2008 في 

بطاقة هوية. إني محبطة ويائسة، أشعر وكأني في سجن. لم أَر ال والدتي وال أشقائي وشقيقاتي منذ 

1995. لم أَر ابنتي أيضا منذ ذلك الوقت. أما المرة األخيرة التي رأيت فيها حفيدي فكانت حين كان في 

سن الثالثة. أتشّوق لرؤية أحفادي وضّمهم، ولرؤية ابني المقيم في كولومبيا. لكني ال أستطيع أن أفعل 

ذلك. إذا لم أحصل على بطاقة هوية، سوف أبقى هنا وأنتظر موتي. أما إذا حصلت عليها، فسوف أغادر 

القطاع حاال للقاء عائلتي وألُتمم فريضة الحج في مكة."

عالوة على ما تقّدم، يعيش في القطاع عدد كبير من فاقدي اإلقامة الذين ال تعترف لهم إسرائيل بالحق 

الذين ولدوا  الرسمية  المكانة  أبناء وبنات فاقدي  المثال  الحصول على بطاقة هوية: على سبيل  في 

في المناطق المحتلة أو دخلوها وهم أحداث، واألشخاص الذين دخلوا القطاع بدون إذن إسرائيلي 

شخصي في الفترة الممتدة بين االنفصال ودخول اتفاق المعابر حيز التنفيذ، أي بين 7 أيلول و24- 

الفلسطينية،79 إلى جانب  الثاني 2005، حين كان تشغيل معبر رفح خاضعا لمصر والسلطة  تشرين 

العدد  أن  يُعتَقد  األنفاق.80  القطاع من مصر عبر  الذين دخلوا  الرسمية  اإلقامة  فاقدي  الفلسطينيين 

اإلجمالي لكل أولئك يصل إلى آالف، لكن ال مجال لتقييم عددهم الدقيق، إذ لم يتم تسجيلهم في 

قوائم ألهيئة العامة للشؤون المدنية لتنظيم مكانتهم. في ظل هذه األوضاع، يعيش هؤالء المقدرون 

باآلالف في قطاع غزة فاقدين األمل بالتمتع بمكانة معترف بها تتيح لهم التنقل.

لكن مْنح فاقدي اإلقامة القاطنين في المناطق المحتلة بطاقات هوية، إن تّم، ال يحّل مشكلة عدد كبير من 

الفلسطينيين الراغبين في العيش في قطاع غزة لكنهم مقيمون خارجه دون إقامة رسمية: على سبيل المثال 

األشخاص الذين كانوا يقيمون في المناطق المحتلة سابقا إال أن إسرائيل صادرت إقامتهم مع مرور الوقت، 

أبناء وبنات سكان المناطق المحتلة الذين لم يتم تسجيلهم في طفولتهم في سجل السكان وهم يقيمون في 

الوقت الراهن خارج المناطق المحتلة، باإلضافة لعشرات آالف العائالت الفلسطينية الذين قطعت أواصرهم 

عنوة والتي تضم أفراداً فاقدي اإلقامة الرسمية المقيمين اضطرارياً خارج المناطق المحتلة منذ سنين.

إن تحّكم إسرائيل بسجل السكان الفلسطيني يعني تحكماً إسرائيلياً بحدود قطاع غزة. إذ أن المرور 

في كافة المعابر التي تصل القطاع بالعالم الخارجي، ما عدا األنفاق، مرهون بإعتراف إسرائيل بمكانة 

الراغب بالعبور، أي اعترافها بأنه يحمل بطاقة هوية فلسطينية. إذ أن السؤال: من هو "مواطن قاطن 

في غزة" وفقا للسجل اإلسرائيلي، ال تزال تحدد من سيسمح له الدخول أو الخروج من وإلى قطاع 

غزة; هذا الوضع الراهن لم يتغير رغم تطبيق خطة االنفصال ورغم استيالء حركة حماس على السلطة 

بين  الحدود  المادية على  إسرائيل سيطرتها  تقليص  الطريقة، ورغم  بهذه  الداخلية في قطاع غزة.81 

غزة ومصر، فهي ال تزال تسيطر بشكل محكم على المعابر بين غزة والعالم الخارجي، وعلى التركيبة 

السكانية المتاح لها باإلقامة في قطاع غزة. 

79 أفاد باملعلومات إسامعيل الخطيب من ألهيئة العامة للشؤون املدنية يف غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 3.12.08.
80 للمزيد عن تحكم إرسائيل بسجل السكان  الفلسطيني، ينَظر جمعية مسلك، محتلون منفصمون، ص. 49-51.

81  للمزيد يف املوضوع ُينَظر: جمعية مسلك، تصفية القتصاد غزة )ُينَظر مالحظة رقم ?? ص. ??(.
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الفصل الثالث  
تداعيات إغالق معبر رفح

على حياة السكان في قطاع غزة

يشّكل معبر رفح طريق سكان قطاع غزة الوحيد إلى مصر بسبب استحالة السفر إليها بحراً أو جواً. في 

نهاية العام 2000 فرضت إسرائيل قيوداً كبيرة على إمكانيات السفر من القطاع عن طريق معبر بيت 

حانون - إيِرز، ما زاد حاجة السكان للخروج عبر رفح، سواء بهدف الوصول إلى دول أخرى، أو حتى 

للسفر إلى الضفة الغربية. وهكذا تحول معبر رفح إلى المعبر الوحيد الذي يصل قطاع غزة بالعالم 

الخارجي.  

تربط سكان قطاع غزة ومصر أواصر قديمة وحركة مسافرين متواصلة. وتمثل مصر محطة أهالي غزة 

األولى في طريقهم إلى البلدان األخرى، ال سيما العربية، حيث للعديد منهم أواصر قرابة، والتي تعني 

لهم الكثير كمصدر بالغ األهمية لإلحتياجات المعيشية، تلقي العلم والحصول على الخدمات الصحية. 

المتدني  والوظائفي  االقتصادي  للوضع  نظراً  أعمق  معنى  الراهن  الوقت  في  الروابط  هذه  تكتسب 

وغياب الخدمات الضرورية بقطاع غزة في مجاالت الصحة والتربية والتعليم. يتفاقم هذا الوضع منذ 

د اإلسرائيلي في إغالق المعابر  حزيران 2007 جراء اإلغالق الذي بلغ درجة منقطعة النظير من التشدُّ

بين القطاع وإسرائيل أمام األفراد والسلع على حد سواء، األمر الذي عّمق حاجة سكان قطاع غزة في 

البحث عن الخدمات وكسب لقمة العيش في دول أخرى وقّوى تبعيتهم لها. يجري هذا بالتزامن مع 

اإلغالق المتكرر وفي أغلب األوقات لمعبر رفح، الذي غدا السفر منه شبه مستحيل.  

إن إلغالق معبر رفح بشكل شبه مطلق تداعيات خطيرة على طيف واسع من جوانب الحياة في قطاع 

التداعيات األساسية تتمثل فيما  غزة وعلى قدرة سكانه في ممارسة حقوقهم األساسية. إحدى هذه 

أصاب الجهاز الصحي في غزة وحقوق سكانها في الحصول على العالج الطبي الالئق. نخصص الحقا 

لهذا الموضوع فصالً كامالً من هذا التقرير. أما هنا فسوف نقف عند تداعيات إغالق معبر رفح على 

نواٍح أخرى من حياة السكان وعلى الحقوق التي يتم إنتهاكها بمنع الناس من الخروج من القطاع.     
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اإلضرار باالقتصاد1

إتَّسم اقتصاد قطاع غزة عبر السنين بضعفه وغياب استقالليته. يعود األمر إلى حد كبير إلى السياسة 
بين  جزئياً  تكامالً  إسرائيل  أنشأت  فقد   :1967 منذ  المتعاقبة  اإلسرائيلية  الحكومات  اعتمدتها  التي 
اقتصاد المناطق المحتلة واقتصادها، وفي الوقت نفسه حرصت على تخليد تراجع االقتصاد الفلسطيني 
وإعاقة نمّوه وزيادة تبعيته القتصادها؛ إمتازت سياسة اإلغالق التي بدأت في العام 1993 وتصاعدت 

في سنوات االنتفاضة، بتقييد حركة العمال والبضائع، ما فاقم وضع البطالة والفقر.2

من  المعابر  بإغالق   2007 في حزيران  غزة  بقطاع  السلطة  على  استيالء حماس  منذ  إسرائيل،  تقوم 
وإلى القطاع، مانعًة التصدير خارجه، وسامحًة بدخول السلع اإلنسانية فقط، كالمواد الغذائية واألدوية 
والوقود بكميات محدودة ال تزيد عما تقتضيه الحاجة األساسية للسكان ال غير ووفقا للمعايير التي 
ترتئيها هي.3 في واقع األمر، ال تشّكل كمية السلع الواردة سوى نصف احتياجات السكان األولية، كما 
تفيد به تقييمات األمم المتحدة.4 باإلضافة إلى كون معبر رفح مغلق بدوره، ما يمنع نقل البضائع عن 
طريقه من مصر إلى القطاع. لقد ألحق إغالق المعابر ضرراً جسيماً في صميم االقتصاد الفلسطيني في 

غزة الذي كان يتّسم بوضع متدهور قبيل الفترة المذكورة. 

البناء، منذ حزيران 2007، عن تجميد مشاريع  إدخال مواد  المفروضة على  الصارمة  القيود  أسفرت 
البناء، من ضمنها بناء أقسام في المستشفيات، المدارس والطرق، وكذلَك خطط لتطوير شبكات المياه 
والصرف الصحي. تمنع إسرائيل منذ تشرين األول 2007 عن القطاع التزّود المنتظم بالوقود، ما يُلحق 
ضرراً بالغاً بإنتاج الكهرباء، ويؤدي هذا الضرر بدوره إلى إنهيار شبكات المياه والنظافة العامة.5 أسفر 
إغالق المعابرعن إنهيار الصناعة في غزة وإغالق %95 من نحو 4,000 مصنع فيها جراء النقص الخطير 
في المواد الخام، حظر التصدير والتزويد غير المنتظم للكهرباء.6 أسفر حظر التصدير والنقص بالمواد 
المفروضة على  القيود اإلسرائيلية  الزراعي؛   القطاع  الخام إلى حدوث شلل في مجاالت واسعة من 
دخول البحر وإنزال الضرر في السمك الناجم عن جريان مياه المجاري الملوثة إلى مياهه كانت بمثابة 

ضربة قاسية لصناعة صيد األسماك.7

1  للمزيد يف املوضوع ُينَظر بتسيلم، سجن غزة، ص. 37-36.
2  التامس إىل محكمة العدل العليا رقم 9132/07 البسيوين ضد رئيس الحكومة، رد املجيبني بتاريخ 1.11.07، ص. 73. عىل سبيل املثال، دخلت القطاع يف 
ترشين األول 2008, 2,579 شاحنة قادمة من إرسائيل، مقابل 9,400 شاحنة باملتوسط يف الشهر الواحد يف الفرتة بني كانون الثاين و12- حزيران 2007. 

 HYPERLINK -ص. 12، ميكن االطالع عليه يف ،Paltrade, Gaza Terminals Movement Monitoring Monthly Report, October 2008
"http://www.paltrade.org/cms/images/enpublications/Gaza%20Terminals-%20%20Report%20English%20Version%20Octo-
ber%202008.pdf " http://www.paltrade.org/cms/images/enpublications/Gaza%20Terminals-%20%20Report%20English%20

.Version%20October%202008.pdf
3  تقدر األمم املتحدة عدد الشاحنات الشهري بـ3,600-. ُينَظر OCHA، الرقيب اإلنساين، العدد 14، حزيران 2007، ص. 3-2 )ُينَظر مالحظة رقم ?? ص. 

.)??
4 للمزيد عن األرضار اإلنسانية الناجمة عن النقص بالكهرباء يف قطاع غزة، ُينَظر مثاًل التامس إىل محكمة العدل العليا رقم 849/09 جمعية مسلك ضد 

وزير الدفاع، ص. 27-21، و56-33- من كتاب االلتامس، ميكن االطالع عليه يف-
http://www.gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents%20/Gaza%20Infrastructures%202009/fuel%20petition-final-7_1_09. 5

pdf
Paltrade  6، ترشين األول 2008، ص. 10 )ُينَظر مالحظة رقم ??(.

http://www.ochaopt.org/doc 7  صورة عن الوضع اإلنساين يف قطاع غزة وتأثري اإلغالق عىل القطاع، 15 كانون األول 2008، ميكن االطالع عليه يف--
ments/ocha_opt_gaza_situation_report_2008_15_12_hebrew.pdf، ص. 3.



55

كل العوامل المذكورة أعاله أدت إلى تفاقم نسبة البطالة في القطاع، والتي كانت مرتفعة في السابق : ففي 
الربع الثالث من سنة 2000، قبل اندالع االنتفاضة، بلغ معدل البطالة في القطاع %26.9. وارتفع المعدل 
خالل العام 2007 ليصل %35 من القوة العاملة، أما في الربع الثاني من عام 2008، فقد قفز إلى 8.49% 
بالتزامن مع انخفاض عدد المعيلين وزيادة عدد المعتمدين بالمعيل الواحد، شهد القطاع ارتفاعاً باألسعار 
الواردة من مصر عبر  الباهظة للسلع  المعابر مع إسرائيل، واألسعار  التي ترد من  بالبضائع  النقص  جراء 
األنفاق. وقد أسفر ارتفاع األسعار من جهة وانخفاض القدرة على الشراء من جهة أخرى، عن ضيق الحال 
وعدم قدرة الحصول على السلع األساسية. كل هذه أدت إلى زيادة خطيرة في معدالت الفقر في قطاع 
غزة، التي كانت مرتفعة في السابق: من %33 من عدد السكان في العام 1998، إلى نحو %51 في 2006 
و2007-، منهم نحو %35 في حالة الفقر المدقع.9 أما إذا أخذنا بعين االعتبار المخصصات والمساعدات 
الغذائية التي يتلقاها السكان، يمكننا القول أن معدل الفقر في العام 2007 وصل نحو %80، وما يقارب 

%70 في حالة الفقر المدقع.10

تعتمد الغالبية العظمى  من سكان قطاع غزة للبقاء الكوني في الوقت الراهن – أي أكثر من %80 - على 
المساعدات التي يتلقونها من األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات العالمية؛11 ويجعل اإلغالق المتواصل 
إمكانية كسب الرزق الكريم، العيش حياة مستقلة، وبناء مجتمع قويم، أمرا صعب المنال في قطاع غزة.

التجارة واألعمال

يمنع اإلغالق المحكم على معبر رفح في وجه البضائع وحركة الناس المنتظمة والحرة مواصلة التجارة 

وإدارة األعمال بين القطاع والعالم الخارجي، علما أنه ليس ثمة وسيلة بديلة لممارسة هذه النشاطات 

في ظل اإلغالق المفروض على قطاع غزة. فإغالق معبر رفح أمام البضائع أثّر بشكل مباشر على بعض 

األعمال التي تعتمد على استيراد المنتجات من مصر عن طريق المعبر، كحوانيت قطع الغيار للمركبات 

وقد جرت  الحليب.12  ومنتجات  األجبان  تبيع  التي  والحوانيت  المخايط  الصيدليات،  والميكانيكيات، 

العادة أن يسافر رجال األعمال من غزة إلى مصر، ومنها إلى دول أخرى لتنظيم الشؤون والعالقات 

التجارية مع الخارج، إضافة إلى استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات. أما أالن فهم يضطرون إلى 

نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى، أو إلى مشاهدة أعمالهم التي استثمروا فيها تذهب ُسدى.

OCHA, The Humanitarian Monitor, Tables of Indicators, No. 30, October 2008, p. 7  8. يضم املعطى عدد العاطلني عن العمل الذين توقفوا 
HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_humanitarian_monitor_  -عن البحث عن عمل، ميكن االطالع عليه يف

.table_2008_10_english.pdf " http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_humanitarian_monitor_table_2008_10_english.pdf
OCHA  9, ُينَظر مالحظة رقم ]?[. تم حساب املعطيات بناًء عىل مؤرش االستهالك، الذي يعرّف خط الفقر )النسبي( عىل أنه مستوى الدخل الذي من 

تحته ال ميكن رشاء السلع الرضورية للبقاء الوجودي ألرسة مكونة من ست أنفس. بلغ خط الفقر بقطاع غزة يف العام 2006 مبوجب هذا املؤرش 2,300 
شاقل يف الشهر الواحد. يف املقابل، ُينَسب الفقر املدقع إىل الدخل الذي هو ما دون "خط البقاء" – مثن استهالك الكمية األصغر للسعرات الحرارية 

اليومية، إضافة إىل مثن بعض النفقات األساسية األخرى، كاملالبس والسكن – وقد بلغ هذا الخط يف تلك الفرتة 1,837 شاقاًل بالشهر الواحد.
The World Bank, Palestinian Economic Prospects: Aid, Access and Reform, 22.9.08,  HYPERLINK "http://siteresources.  10
worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCReportSept.08final.pdf " http://siteresources.worldbank.org/IN-

TWESTBANKGAZA/Resources/AHLCReportSept.08final.pdf، ص. 20.
http://www.ochaopt.org/doc OCHA, Situation Report from the Humanitarian Coordinator, 6.1.09 11، ص. 3، ميكن االطالع عليه يف--

ments/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_01_06_english.pdf
12  من أقوال منى العلمي، مديرة املؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية يف قطاع غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بصيف 2008.



56

فيصل شّوا، مدير عام اتحاد رجال األعمال الفلسطيني:
"طالما الحدود مغلقة، ال يمكن أن تدير األعمال. رجال األعمال بحاجة إلى حرية التنقل. يجب أن تكون 

لهم قدرة على التنقل، على القيام بعمليات االستيراد إلى غزة والتصدير منها. ]...[ يمنعنا اإلغالق، نحن 

رجال األعمال، القادرين على توظيف األموال في غزة وخلق شيء ما، عن العمل. ]...[. والنتيجة هي 

رحيل رجال األعمال والمستثمرين. بإمكاننا أن نوفر العمل للناس،أن نؤّمن لهم العيش بكرامة. نستطيع 

أن نجعل غزة مزدهرة، شرط أن تكون الحدود مفتوحة بشكل منتظم وأن يكون النشاط التجاري متاحاً 

ومنظماً".

ناصر حلو، من سكان غزة، 47 عاماً، متزوج وأب لخمسة أوالد، تاجر للمواد الغذائية واألبواب 
وشبابيك األلومينيوم:

"حرية الحركة والتنقل هي أمر بالغ األهمية لألعمال لكي نتمكن من المشاركة في المؤتمرات والمعارض 

واللقاءات العالمية، ولكي نتعرّف على آخر التطورات التي تجري في عالم التجارة. ]...[ إغالق رفح يؤثر 

سلباً على األعمال عندنا. حيث ال نستطيع المشاركة في المعارض العالمية، والكثير من العقود التي كان 

يُفترَض أن توقَّع مع شركات من الخارج، تم إلغاؤها قبل التوقيع ألننا لم نستطع الوصول إلى اللقاء. لقد 

ألحق بنا إغالق معبر رفح خسائر مادية فادحة وضرراً كبيراً بالمشاريع والعقود".

هذا وبعد إغالق معبر رفح أمام إدخال البضائع في عام 2005، اقتصرت عملية االستيراد على إدخال 

السلطة في  القطاع. قبل استيالء حماس على  على يد نساء من سكان  السلع بشكل فردي خصوصاً 

القطاع، كان يُسمح لهؤالء النساء بدخول مصر بحرية ولم يطالبن بالتزّود بتأشيرة للدخول، مقارنًة مع 

الرجال القادمين إليها من غزة، ولم يُشترَط على النساء كذلك مرافقتهن حتى المطار، كما كانت تفعل 

السلطات المصرية مع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و40- عاما الراغبين بالطيران إلى دولة ما 

عبر األراضي المصرية. كانت النساء تشتري المنتجات في مصر نظراً لجودتها العالية وثمنها المنخفض 

مقارنة بقطاع غزة، ثم تحضرها معها في حقائب صغيرة لدى عودتها. وكانت هذه السلع تضم األجبان 

والمالبس والمستحضرات التجميلية، التي كانت تبيعها في القطاع أو تستخدمها في أعمالها.

)فاتن( في غزة، والتي تقدم  الفلسطينية لإلقراض والتنمية  المؤسسة  حتى إغالق معبر رفح  كانت 

اللواتي كّن  للنساء  القروض  للنساء – تقدم معظم  التابعة  الصغيرة – ال سيما  األعمال  إلى  القروض 

يستوردن عن طريق المعبر، سواء بغرض القيام بصفقات تجارية صغيرة، أو لالستخدام في عمل خاص. 

منى  تقول  امرأة.   1,700 عن  يزيد  لما  قروضاً  المؤسسة  قدمت  المثال،  سبيل  على   ،2005 عام  في 

العلمي، مديرة فرع المؤسسة في غزة، لجمعية مسلك أن إغالق معبر رفح أدى إلى انهيار األغلبية 

هاً بذلك ضربة قاسية إلى االستقالل االقتصادي الذي  الساحقة لألعمال الصغيرة التي أقامتها النساء، موجِّ

بلغته النساء اللواتي عملن فيه، علما بأنهّن كّن في بعض األحيان المعيل الوحيد في أُسرهن. نتيجة 
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لذلك بقيت تلك النساء بدون دخل، يكافحن من أجل العيش، وفاقدات القدرة على إعادة القروض، إذ 

أن معظمهن غير متعلمات وفرصهّن إليجاد عمل آخر ضئيلة.13 

ج.أ، من سكان غزة، 41 عاما، أم لسبعة أوالد. خسرت محلها التجاري جراء إغالق رفح:

"أنا اُشكل مصدر الرزق الوحيد في أسرتي. عمل زوجي في إسرائيل، لكنه اآلن عاطل عن العمل. في عام 

2006 حصلت على قرض من مؤسسة فاتن بغرض تمويل مشروع فتح حانوت. كنت أبيع المستلزمات 

المنزلية, الهدايا, العطور واألجبان التي كنت أشتريها من تجار يحضرونها من مصر بسعر بِخس. إال أني 

اضطررت إلى إغالق متجري بسبب اإلغالق. منذ ذلك الوقت، نحن نعيش على البطاقات الغذائية التي 

الخبز والزعتر. أوالدي يشكون من  نأكله هو  ما  أكثر  الجيران.  لنا  األونروا، وعلى طعام يقدمه  توزعها 

المياه  فهم يشربون  لذلك  للشرب،  مياها  لهم  مال ألشتري  ليس عندي  البطن.  الجوع واإلمساك وآالم 

المالحة، وهذا يسّبب لهم األمراض. ليس عندي مال ألُعيد القرض إلى فاتن. يأتيني الكُفالء الذين وّقعوا 

على القرض ويوبخونني ويصرخون علي أمام أعُين الجيران. وضعنا مزٍر للغاية".

13 من أقوال منى العلمي، مديرة مؤسسة فاتن إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك يف مكاملة هاتفية بتاريخ 8.2.09.



58

العمل خارج القطاع

يسعى عدد كبير من الفلسطينيين للعمل خارج قطاع غزة على ضوء معدالت البطالة العالية فيه. كانت 
إسرائيل قبل انتهاجها سياسة اإلغالق في عام 1993 تَُشجع دخول أعداًد كبيرة من الفلسطينيين من 
قطاع غزة إلى سوق العمل اإلسرائيلي، إال أن العدد أخذ باالنخفاض تدريجياً مع إتباع سياسة إغالق 
الحدود. فمثالً, دخل في أيلول 2000 إلى إسرائيل من قطاع غزة نحو 26,000 عامل يومياً، ولكن مع 
بداية االنتفاضة التي اندلعت في نهاية ذلك الشهر، تََهاَوى عدد العاملين ليبلغ بضع المئات فقط في 
اليوم. في آذار أغلقت إسرائيل 2006 معبر بيت حانون - إيِرز لدخول العمال، ومنذئِذ لم تعد إمكانية  

العمل في إسرائيل واردة لسكان القطاع.14

منطقًة أخرى َمثَلت وجهة رئيسية إضافية لسكان غزة، وكثير غيرهم من الفلسطينيين، لكسب رزقهم 
كانت الخليج العربي. وكان الكثيرون منهم يعملون في الدول الخليجية لبضع سنين ويزورون خاللها 
عائالتهم مرة أو مرتين بالسنة ويقضون معهم مدة شهرين تقريباً. إال أن إغالق معبر رفح َحّد من سفر 
آالف الفلسطينيين إلى بلدان الخليج بغرض العمل، وَمَنع من العاملين هناك العودة لزيارة أهاليهم في 

القطاع. ويتمّخض عن ذلك تضرر اُفُق عمل أخر كان متاحاً لسكان القطاع الرازح تحت البطالة.

أحمد الهندي، 32 عاما، من سكان غزة:15

في  وأخوتي  ترعرعُت  كممرض.  يعمل  وبدأ  السعودية  إلى  العائلة  مع   1980 عام  في  والدي  "انتقل 

السعودية، وكنا نزور غزة عادة مرتين في السنة. في عام 2005 رجعت إلى غزة لدراسة الهندسة في 

المستقبل  في  األسرة  لعودة  تمهيدا  غزة  في  منزالً  السنة  نفس  في  والدي  اشترى  اإلسالمية.  الجامعة 

والعيش فيه. كانت المرة األخيرة التي وصل فيها والدي إلى غزة في تشرين األول 2006 مع أفراد العائلة. 

وُمنُذئِذ يحاول والدي الخروج عن طريق معبر رفح ليعود إلى عمله في السعودية كل مرة يكون فيها 

المعبر مفتوحاً، لكن دون جدوى.

نجحت العائلة في مطلع حزيران 2007 في عبور معبر رفح، لكن المصريين أعادوا والدي ألن مفعول جواز 

سفره كان على وشك االنتهاء. وفي ذلك الشهر أغلقوا معبر رفح. حاول والدي مغادرة غزة عن طريق معبر 

بيت حانون - إيِرز والعوجة - نيْتَسنا عدة مرات لكن محاوالته باءت بالفشل. في 23 كانون الثاني 2008، 

العودة إلى  أنا ووالدي، إلى مصر، لكن السلطات المصرية طلبت منا  اقتحام الحدود، دخلنا،  عندما تم 

غزة قبل أن نصل القاهرة. في آب 2008 تسّجلنا في وزارة الداخلية بغرض السفر من رفح، وفي 20 أيلول 

ركبنا حافلة متوّجهة إلى الجانب المصري. عندما وصلنا، أعادنا المصريون إلى غزة ألن تأشيرة الدخول إلى 

السعودية كانت قد نفدت في حزيران 2007، إذ لم نستطع الوصول إلى هناك لنجدد مفعولها. بُلِّغنا من 

السلطات السعودية أنها توافق على تجديد إقامتنا فيها، شرط أن نصل إلى السفارة السعودية في مصر أو 

األردن. لكن كيف لنا أن نصل إليها إن كنا عالقين هنا في غزة، والحدود موصدة في وجوهنا؟

14  ُينَظر الرسم ?? ص. ]??[
15 شهادة ُقّدمت إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 2.2.09.
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اإلقامة في السعودية أمر هام لعمل أبي فيها، ولغرض دعمي ودعم العائلة اقتصادياً. أمي وأخي وشقيقاتي 

الثالث الذين سافروا إلى السعودية في حزيران 2007، عادوا إلى غزة في تشرين الثاني 2008 مع من عاد 

من مكة بعد أن فقدوا األمل في عودة الوالد إليهم. فقد والدي عمله في السعودية، وهو ال يعمل في 

غزة، وهذا يؤثر علينا جميعاً وكثيراً من الناحتين النفسية واالقتصادية. أبي يشعر بإحباط وحزن شديدين، 

وهو ال يريد التحّدث مع أحد. ماذا بوسعنا فعله؟ نحن نتدبّر أمرنا في الوقت الراهن مما بقي من بعض 

المال الذي وّفره والدي، ولكن ماذا سيكون مصيرنا بعد أن ينفد هذا المال؟". 

تالشي الطبقة الوسطى
أدى عزل غزة واإلغالق االقتصادي المفروض عليها، إلى انهيار قطاع األعمال فيها وإلى إلحاق ضرر بالغ 

بالطبقة الوسطى.  علَى َحدِّ ما قاله عمر حمد، المدير التنفيذي لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية 

في غزة، أن الطبقة الوسطى في قطاع غزة أُصيبت باالنكماش، أما هؤالء الذين ما زالوا يُنَسبون إلى تلك 

الطبقة، فإنهم يفتقرون إلى الشروط التي تمكِّنهم من العيش بمستوى حياة الطبقة الوسطى، بل أن 

الكثيرين منهم يعيشون بمستوى معيشة الطبقة الدنيا.16 إن النهيار الطبقة الوسطى في غزة عواقب 

مدمرة على إمكانيات التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي اللذين يعتمدان على هذه الطبقة.

حنان طه، مديرة مركز التجارة الفلسطيني Pal Trade فرع غزة:17

من  كبيراً  اكتسبتا عددا  لقد  والوسطى-العليا في غزة على مدى سنين طويلة.  الوسطى  الطبقتان  "تطورت 

القيم. حيث تطلّب األمر فترة طويلة من الزمن حتى أصبحتا على الحال التي تَُميز هاتين الطبقتين في يومنا 

ويستثمر  واألكاديمي،  المهني  السلم  في  تقدمها  على  الذاتي،  تطورهما  على  الطبقتان  هاتان  تعمل  هذا. 

المنتمون إليهما في أوالدهم وأسرهم، ويولوا اهتماماً خاصاً للتربية والتعليم ]...[.

اعتادوا  التي  الشروط  فقدوا  لقد  عقب.  على  رأساً  إنقلبت  حياتهم  الوراء.  إلى  أعادهم  الحالي  الوضع   

عليها. كان للحصار تأثيًرا كبيراًً عليهم. كانوا في الماضي يحلمون 

سواء  جهودهم،  وثمار  نتائج  يرون  وبدأوا  الجهود،  ويبذلون 

على الصعيد االقتصادي و االجتماعي، أما اآلن، فإنهم يرون أن 

قدرة  أي  لديهم  تكون  أن  أعينهم، دون  أمام  يتهاوى  كل شيء 

للسيطرة على الوضع. يشعرون أن ال حول وال قوة لهم. ]...[ 

فجوة  غزة  في  تنشأ  سوف  الوسطى،  الطبقة  تآكُل  استمر  إذا 

اجتماعية فظيعة. ]...[ ال يمكن إدارة مجتمع سليم بهذا الشكل. 

التنمية هي أمر َجوَهري، والَدخل كذلك. فالَدخل يصب في نهاية 

المطاف بالسوق المحلية، فإذا لم يكن هناك طبقة وسطى، لن 

تكن تنمية اقتصادية".

16 نقاًل عن عمر حمد، املدير التنفيذي لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية يف غزة، خالل مقابلة له مع جمعية مسلك بتاريخ 13.12.07
17  من أقوال حنان طه، مديرة مركز التجارة الفلسطيني Pal Trade فرع غزة، يف مقابلة مع جمعية مسلك بتاريخ 10.12.07
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المساس بالتعليم العالي18 

اِنْتََهَجت إسرائيل منذ العام 1967 سياسة فرض القيود على دخول المحاضرين والباحثين من الخارج 

ومن الضفة الغربية الراغبين بالمساهمة بالنشاط األكاديمي في غزة أو العمل في مؤسسات التعليم 

العالي هناك. في الوقت نفسه، فرضت إسرائيل قيوداً على سفر المحاضرين واألكاديميين من سكان 

القيود منذ حزيران 2007  الخارج. واتسعت هذه  بالنشاطات األكاديمية والبحثية في  غزة لالشتراك 

السياسة تمنع  القطاع، ومنها معبر رفح. هذه  الكامل لمعابر  لتصبح شاملة في أعقاب اإلغالق شبه 

أعضاء الطاقم األكاديمي في قطاع غزة من السفر إلى الدورات اإلستكمالية، المؤتمرات واأليام الدراسية 

في أنحاء العالم. وفي المقابل، يواجه الباحثون القادمون من الخارج صعوبات جمة في محاوالتهم 

الدخول إلى قطاع غزة لالشتراك في المؤتمرات التي تُعقد فيه، ما يقلص إلى أدنى حّد إمكانيات إجراء 

أبحاث مشتركة، التعاون مع زمالء من المؤسسات األكاديمية في العالم، وتوسيع اآلفاق الفكرية.

نظراً إلنعدام إمكانية الحصول على محاضرين من خارج القطاع، تجد الجامعات نفسها بين الحين واآلخر 

تنظيم  إلى  الضائقة  حاالت  في  أحياناً  يدفعها  ما  ومالئمين،  متخصصين  محاضرين  توفير  عن  عاجزة 

األكاديمي  الحوار  إمكانية  تمنع  الوسيلة  أن هذه  علما  الفيديو،  عبر  بعد  تحكم عن  بجهاز  المحاضرات 

المباشر، فضال عن ما يصطحبها من مشاكل تقنية وسعرها الباهظ.19 عالوة على ذلك، تعاني بعض األقسام 

في الجامعات من نقص بالمعدات واألجهزة التي كان يتم إدخالها في الماضي يدوياً عن طريق معبر رفح 

والتي ترفض إسرائيل اليوم إدخالها إلى القطاع، وال مجال للحصول عليها، حتى عبر األنفاق من مصر.

هكذا تجد األكاديمية في قطاع غزة نفسها معزولة عن المجتمع األكاديمي في الضفة الغربية والدول 

العربية والغربية والعالم بأسره. األمر الذي يترك بصماته على مجمل جهاز التربية والتعليم في القطاع 

والذي يراوح مكانه وال يستطيع التقدم والتطّوّر.

كََمالن شعث، رئيس الجامعة اإلسالمية في غزة:20

"تُقيم الجامعة اإلسالمية، أسوة بجامعات العالم، عالقات مع دول أخرى ويؤثر إغالق معبر رفح على هذه 

األبحاث, دورات  المؤتمرات,  في  لالشتراك  العالم  بأنحاء  الماضي  في  نسافر  كنا  بشكٍل سلبي.  العالقات 

التحرك وفقدنا الصلة بالعالم. بدأنا  التأهيل وورشات العمل. بسبب إغالق معبر رفح، ال نستطيع عملياً 

نشعر في السنة األخيرة بأننا مخنوقون، أننا نعيش بدون أكسجين. كرئيس للجامعة، يُفترَض أن أشارك في 

مؤتمرات ولقاءات في الخارج، لكني منذ سنتين ال أستطيع مغادرة غزة نتيجة إغالق رفح.

http://www.gisha.org/- 18  للمزيد عن املوضوع ُينَظر جمعية مسلك، عزل جامعي، طالب محارصون يف غزة، حزيران 2008، ميكن االطالع عليه يف
.UserFiles/File/Students%20report%20Heb%20corrected%2001-06-08.pdf

19 ُينَظر، مثال، التامس إىل محكمة العدل العليا رقم 11120/05 حمدان ضد قائد املنطقة الجنوبية وملفات ذات صلة )مل ينرش بعد، صدر الحكم بتاريخ 
7.8.07(، الذي يتناول موضوع دراسة العالج الوظائفي باستخدام جهاز للتحكم عن بعد.

20 أقوال منقولة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 9.2.09.
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ديناميكية،  عملية  عن  عبارة  هو  الجامعي  التعليم 

المستجدات  آخر  على  يطّلعوا  أن  يجب  فالمحاضرون 

في  الباحثين  مع  المعلومات  يتبادلوا  أن  مجاالتهم،  في 

الخارج، أن يكتسبوا معرفة جديدة. أن تمنع الباحثين عن 

السفر إلى الخارج والتواصل مع اآلخرين، يعني أن تمنع 

على  واالطالع  البحثي،  التقدم  األكاديمي،  التطور  عنهم 

آخر المستجدات في شتى المجاالت العلمية. تترك هذه 

األوضاع آثارا سيئة على المستوى األكاديمي للمحاضرين، 

األمر الذي ينعكس سلبا على الطالب وتحصيلهم.

فرض القيود على سفر الطالب الجامعين من قطاع غزة إلى الخارج

تجد الحالة المتردية لجهاز التعليم العالي في قطاع غزة ترجمة لها، من ُجملة األنحاء، بالكّم المحدود 

للمواضيع األكاديمية التي تُدرَّس، من بين أربع الجامعات الموجودة في القطاع يمكن دراسة بعض 

للقب  الدراسة  أما  الثاني.  للقب  التعليمية  المسارات  األول، وعدد ضئيل من  للقب  فقط  المواضيع 

الثالث، فغير متوفرة بتاتاً في القطاع، مثلها مثل المواضيع الطبية والمواضيع شبه الطبية األساسية، 

إلى  إضافة  الفيزيائي.  والعالج  األسنان  والسمع، طب  اللغة  النطق  مشاكل  عالج  بالتشغيل،  كالعالج 

ذلك، تحظر إسرائيل منذ العام 2000 وبشكل جارف سفر الطالب من قطاع غزة الراغبين بالدراسة في 

الضفة الغربية, حيث تتواجد هنالك غالبية الجامعات الفلسطينية،21 وأيضا أولئك الذين قُبلوا للدراسة 

الوحيدة  الطالب  الخارج فرصة  إلى  السفر  الذي يبقي  المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية،22 األمر  في 

للحصول على التعليم العالي في المواضيع الكثيرة غير المتوفرة في القطاع.

كبير من  يُحرم عدد  إغالق معبر رفح بشكل شبه مطلق،  فيه  تم  الذي  الموعد  منذ حزيران 2007، 

الطالب الفلسطينيين من السفر إلى مصر، ومنها إلى دولة أخرى. قبيل السنة األكاديمية 2007-2008 

على سبيل المثال، تقدم ما يزيد عن ألف طالب بطلب للسفر خارج القطاع لغرض الدراسة في الخارج، 

وفي مصر خصوصاً. إال أن ما يقل عن نصف هذا العدد فقط تمكن من السفر، مستغالً نظام السفريات 

الذي سيّرته إسرائيل لفترة قصيرة في آب-أيلول 2007، وفي كانون األول -2007كانون الثاني 2008، 

عن طريق معبر بيت حانون - إيِرز، ومن ثمة إلى معبر العوجة - نيتَْسنا، ومنه إلى مصر. مع هذا، فقد 

وصل معظم أولئك إلى جامعاتهم متأخرين فَخِسروا الفصل الدراسي األول.

H 21  ُينَظر جمعية مسلك، ورقة موقف يف موضوع تقييد منالية التعليم العايل أمام الطالب الفلسطينيني، كانون األول 2006، ميكن االطالع عليه يف- -
PERLINK "http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Palestinian%20students%20seeking%20to%20reach%20their%20

studies.doc" http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Palestinian%20students%20seeking%20to%20reach%20
.their%20studies.doc

22  ُينَظر التامس إىل محكمة العدل العليا رقم 4496/07 مدهون ضد قائد املنطقة الجنوبية )صدر قرار املحكمة بتاريخ 4 حزيران 2007(.
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منذ إيقاف العمل بنظام السفريات "الشاتِل", ترفض إسرائيل إفساح المجال لوسيلة سفر بديلة تتيح 

للطالب المتوجهين للدراسة في الخارج العبور في أراضيها، بدعوى أن األمر ال يندرِج في إطار "الحاالت 

السفر  تُبّرر  التي  رأيها،  الوحيدة، حسب  الظروف  وهي   – العاجلة"23   والطبية  االستثنائية  اإلنسانية 

من غزة عبر األراضي اإلسرائيلية. ال تستند القيود المفروضة على سفر الطالب في هذه الحاالت إلى 

ُمبَررات أمنية تُخص هذا الطالب أو ذاك، بل هي تُشّكل جزءاً من سياسة اإلغالق الشامل، التي تُلحق، 

من بين أمور أخرى، الضرر بحق سكان غزة في اكتساب التعليم العالي.

دراستها  أنهت  لالجئين.  نصيرات  عاما، من سكان مخيم  العمر 28  تبلغ من  بْخيت،  منى 
للقب الثاني في موضوع الهندسة المدنية البيئية في جامعة كولورادو في العام 2007 ، 
وتم قبولها للقب الدكتوراه في جامعة إيلينوي الجنوبية في الواليات المتحدة، لكنها لم 

تستطع الوصول إليها:

الثاني  للقب  بين دراستي  التعليم ما  "وصلُت في عطلة 

والثالث إلى قطاع غزة لزيارة عائلتي بعد سنتين ونصف 

الفصلين  فخِسرت   - عالقة  نفسي  فوجدت  الفراق.  من 

الفصل  سأخسر  وقريباً  الدراسية،  للسنة  والثاني  األول 

الصيفي ايضا ]...[. لقد انهارت كافة برامجي المستقبلية 

والجهود التي بذلتها في دراستي خالل السنوات الماضية 

يشد  اإلغالق  غزة.  إلى  فيها  دخلت  التي  اللحظة  منذ 

الخناق على أرواحنا وأحالمنا وحياتنا ومستقبلنا، ويُحرم 

سكان غزة - ال سيما األوالد والشابات والشبان منهم – من 

كل بصيص أمل".

يتيح فتح الحدود، الذي تقوم به مصر بين الحين واآلخر منذ آذار 2008، الخروج من قطاع غزة لعدد 

محدود من الطالب شيئاً فشيئاً. ففي أواخر شهر آب 2008 مثالً، تمكن نحو مئة طالب من الخروج من 

القطاع عن طريق معبر رفح عند فتحه، وفي أيلول 2008 خرج حوالي 60 طالباً مع عائالتهم. إال أن 

إجراءات فتح المعبر العشوائية والمحدودة التي يقوم بها المصريون، ال تلبي حاجات الطالب، وهي 

ال تتيح لمعظمهم الخروج من القطاع، أما أولئك الذين ينجحون بالعبور، فإن أغلبهم ال يصل إال بعد 

أن تكون الدراسة قد ابتدأت.

جرت في الواليات المتحدة على عتبة السنة الدراسية 2009-2008 احتجاجات جماهيرية في أعقاب 

الواليات  في  للدراسة  فولبرايت  منحة  على  قد حصلوا  كانوا  غزة،  من  سبعة طالب  عن  السفر  منع 

رايس  كوندوليزا  األمريكية  الخارجية  وزيرة  تدخل  وبعد  ذلك،  إثر  على  أمريكي.  بتمويل  المتحدة 

وأوساط أوروبية رفيعة المستوى، أعربت إسرائيل عن استعدادها لدراسة إمكانية االستجابة لطلبات 

23 من أقوال النقيب حسام دغش من مكتب تنسيق أعامل الحكومة يف املناطق املحتلة، يف رسالة إىل جمعية مسلك بتاريخ 21.2.08.
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"الدول الصديقة" بخصوص سفر الطالب من غزة عبر إسرائيل،24 شرط أن تكون بحوزتهم منحة دراسة 

معترف بها.25  في صيف 2008، أتاحت إسرائيل لنحو سبعين طالبا، كانوا قد حصلوا على منح في دول 

االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة، السفر إلى أماكن دراساتهم.26 وفي هذا السياق، انتقل الطالب 

عبر معبر بيت حانون - إيِرز إلى جسر اللنبي برفقة ممثلين عن قنصليات البالد التي كان من يُفترض 

أن يتعلموا فيها، ومن هناك إلى األردن، ثم إلى دولة الهدف.

في المقابل، ال يزال مئات الطالب اآلخرين، الذين كان من المفروض أن يبدأوا دراستهم في خريف 

2008، عالقين في قطاع غزة، منهم طالب بدون منح، وطالب تحظُر إسرائيل سفرهم بذرائع أمنية 

ال تُفشي بها، ولذلك ال يمكن الطعن بها، إلى جانب الطالب الذين قُبلوا للدراسة في دول ال تنعتهم 

إسرائيل بـ"الصديقة"، منها دول في شرقي أوروبا وآسيا والشرق األوسط. ال يزال هؤالء الطالب ينتظرون 

الحاالت النادرة التي يُفتح معبر رفح فيها، مع ما يعنيه ذلك من خطر فقدانهم مقاعدهم في الجامعات 

التي قُبلوا للدراسة فيها والمنح التي حصلوا عليها، وما يرافق ذلك من عدم اليقين المطبق حول موعد 

سفرهم، وفي حالة السفر – إن كانوا سيتمكنون من العودة لزيارة عائالتهم في قطاع غزة.     

زكي عطار، من سكان غزة، 24 عاما، فّوت فرصة الدراسة في كوريا الجنوبية للقب الثاني

 .)IT( المعلومات تقنية  لقبه األول في موضوع  أنهى زكي 

الثاني لدراسة  اللقب  إطار  قّدم طلبا في  نيسان 2008  في 

بكوريا  سيئول  جامعة  في  الدولية  التنمية  سياسة  موضوع 

الجنوبية. في 30 حزيران 2008 تلقى بالغا بقبوله للدراسة 

وبحصوله على منحة، وطُلب منه أن يصل إلى الجامعة في 

سيئول حتى 31 تموز 2008.

إلى  للوصول  سبيل  عن  مستميت  بشكل  يبحث  زكي  بدأ 

يومْيه  في  تموز 2008  في  ُفتح  رفح  أن معبر  إال  الدراسة. 

سكان  من  محدود  عدد  بخروج  فيهما  ُسمح  فقط،  األولين 

غزة، فلم يستطع الخروج إلى مصر. حاول أن يُنسق سفره 

مع السلطات اإلسرائيلية واألردنية، عبر قنصلية كوريا الجنوبية في غزة، بل اشترى تذكرة سفر من دبي إلى 

المحدد  الموعد  انتهاء  القرار. بعد  إيِرز ماطلت في إعطاء   - السلطات في معبر بيت حانون  كوريا. غير أن 

له للوصول إلى الجامعة، طلب زكي من الجامعة أن توافق له بالتأخر عن الدراسة، وكتب: "برنامجكم للقب 

الثاني هام للغاية للمجتمع الذي أعيش فيه، ومن نواحٍ عديدة أخرى. آمل أن ال أُحرم من هذه الفرصة النادرة 

الممنوحة لي". فأعلنت الجامعة عن موافقتها على تأخير موعد وصول زكي على أن ال يتجاوز ذلك 26 أيلول. 

24  وفق رسالة وجهتها وزيرة الخارجية تسيپي ليڤني إىل عضو الكنيست حاييم )جوْمس( أورون بتاريخ 30.6.08 )بإذن من كاتبيها(.
25  التامس إىل محكمة العدل العليا رقم 7761/08 برعي ضد وزير الدفاع، رد املجيبني بتاريخ 22.9.08، ص. 44.

26 ُينَظر مثاًل رسالة د. نادلر من وزارة الدفاع إىل عضو الكنيست حاييم أورون بتاريخ 30.7.08 عن السامح بسفر طالب غزة الحاصلني عىل منحة 
فولربايت إىل الواليات املتحدة.
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عندما ُفتح معبر رفح في أواخر آب وأواخر أيلول 2008، كان زكي في المعبر في انتظار السماح له بالعبور 

إلى األراضي المصرية ومنها إلى غايته. إال أنه لم يفلح في كال الحالتين، واضطر للعودة إلى بيته مخذوالً. 

مرت األيام وانقضى الموعد األخير لوصوله إلى مقعد الدراسة. بقي زكي في غزة محبطاً ومغلوباً على 

أمره. في بداية تشرين الثاني، وصل إلى سمعه أنه سوف يتم فتح المعبر في الرابع من الشهر، فاتصل 

بالجامعة الكورية، وأبلغها أن هناك أمال أن يتمكن من مغادرة القطاع وأن يصل إلى كوريا في غضون يوم 

أو اثنين. إال أن الجامعة شرحت أنه من غير الممكن بدء الدراسة بتأخر، وأنه إذا كان يرغب بالدراسة 

عندهم في السنة القادمة، فإن عليه أن يجتاز إجراء القبول من جديد. وهكذا بقي زكي في غزة فاقداً 

األمل بالوصول إلى الدراسة التي عقد عليها آماالً عظاماً.

مع بقاء اإلغالق على حاله، يصيب اليأس عدداً متزايداً من الطالب الذين ال يجدون جدوى في تقديم 

طلب الدراسة في الجامعات في الخارج، ودفع رسوم التسجيل، وتقديم الطلب لتأشيرة دخول إلى 

الدول التي يرغبون بالدراسة فيها. وفي المقابل، تجد بعض الصناديق، التي قدمت منحاً لطالب لم 

يتمكنوا من استغاللهاً، نفسها في حيرة فيما إذا كان ثمة منطق في مواصلة دعمها للطالب من غزة. 

ويكبح  بالتطور،  القطاع  في  والشابات  الشبان  من  العديد  طموحات  رفح  معبر  إغالق  يقيّد  وهكذا 

آمالهم في المساهمة، من خالل دراستهم التي يكتسبونها، في بناء مجتمع مدني متعلم، سليم ومزدهر 

في قطاع غزة.

الواليات  في  الثاني  للقب  للدراسة  ُقبل  غزة،  في  مقيم  عاما،   29 المدهون،  سعيد 
المتحدة:27

"]...[ أُحاول منذ شهر آب 2007 أن أغادر غزة والوصول إلى الجامعة. عندي جواز سفر ساري المفعول. 

د لي موعد إلجراء مقابلة بخصوص تأشيرة الدخول. لم أُقاَض قط في  لدّي شهادة قبول من الجامعة. ُحدِّ

علي  السفر  يُحظَر  لم  جرم.  بارتكاب  أُتَّهم  ولم  حياتي 

قط. أنا أعرف أين يقع معبر رفح، وأنا متسلّح بالرغبة 

والقدرة النفسية والمادية للسفر، لكني لسوء الحظ ال 

أستطيع. معبر رفح مغلق.

]...[ سنة كاملة من عمري تالشت في الريح. أنا ال أُشكل 

أي تهديد للمجتمع اإلسرائيلي. لست مسافرا بحًثا عن 

أن  أستطيع  هكذا  ألتعلم.  السفر  أطلب  بل  المتعة. 

وبناء  إليه  أنتمي  الذي  المجتمع  تطوير  في  أساهم 

على  اإلسرائيلي  اإلغالق  لكن  لشعبي.  أفضل  مستقبل 

غزة يحّول أحالمي إلى محض ُغثاء".   

27 من مقال كتبه سعيد مدهون يف مطلع العام 2008، وُأرسل إىل جمعية مسلك. بعد جهود كبرية، نجح مدهون بالسفر إىل دراسته يف أواخر 2008 بتأخر 
عام كامل قاطعا معرب بيت حانون - إيِرز ومعرب اللنبي يف إطار الحاالت االستثنائية التي أتاحت خاللها إرسائيل له الوصول للدراسة يف "دولة صديقة".
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المساس بإمكانية وصول الطالب من الخارج للدراسة في جامعات قطاع غزة   

الجامعات في غزة  أما  المختلفة.  الجامعات  العربية برامج تبادل للطالب بين  الدول  تقوم في كافة 

فتُحرم من المشاركة في هذه البرامج بسبب إغالق معبر رفح. إلى ذلك، تقوم جامعات غزة كل عام 

بتخصيص بين %10 و%15- من مقاعد الدراسة لطالب قادمين من دول الخليج العربي – ال سيما من 

السعودية – الراغبين بالدراسة فيها. عادة ما يكون هؤالء الجئين فلسطينيين يحملون بطاقات إقامة 

خليجية مؤقتة، ومحرومين من الدراسة في الدول التي يقيمون فيها، في المقام األول بسبب مكانتهم 

كالجئين. تقضي قوانين هذه الدول أن يجدد حاملو بطاقات اإلقامة المؤقتة مكانتهم المدنية عاماً بعد 

عام. جراء اإلغالق المفروض على معبر رفح، وجد الكثيرون من هؤالء الطالب أنفسهم عالقين في غزة 

غير قادرين على السفر إلى البلدان التي يقيمون فيها لتجديد إقامتهم فيها. ومع أن عددا كبيرا منهم 

نجح في مغادرة القطاع مع اقتحام معبر رفح في كانون الثاني 2008، إال أن أغلبهم لم يُعد إلى غزة 

حتى يومنا هذا الستكمال دراسته جراء إغالق معبر رفح. ونتيجة لذلك، تكون سنوات الدراسة لعدد 

غير قليل من مجموعة الطالب المميزة هذه، قد ذهبت أدراج الرياح. أما أولئك الذين حالفهم الحظ 

وعادوا إلى غزة، فقد اضطروا إلى إعادة السنة الدراسية من أولها بعد خسارتهم الفصل األول منها.

لم يقم أي من الطالب الفلسطينيين المقيمين في دول الخليج بالتسجيل للسنة الدراسية 2008-2009 

في جامعات غزة. تحرُم هذه األوضاع هؤالء الطالب من تحقيق طموحاتهم المهنية واألكاديمية، لكن 

سّد الطريق بين مصر وغزة، يسفر كذلك عن قطع صلتهم بشعبهم الفلسطيني، التي كانوا يقيمونها 

بفضل تدابير الدراسة التي كانت متاحة لهم في غزة، وعن نضوب التعدد الثقافي للجسم الطالبي في 

القطاع.

المساس بالمجتمع المدني

يتوسط المجتمع المدني بين الفرد والمجتمع وبين المواطنين والسلطة، وتعمل فيه منظمات غير 

حكومية تسعى إلى تحفيز تغيير اجتماعي من خالل التأثير على أجهزة السلطة عبر دعم السيرورات 

الناشئة في المجتمع. وقد جرت العادة على اعتبار أن وجود مجتمع مدني نِشط، متنّوع وقوي يساعد 

في تمتين الديمقراطية في المجتمع عموما، حيث أنه يمّكن الفرد من المساهمة في السيرورات على 

المستوى االجتماعي والسلطوي، ويدعم حرية التنظيم وإنفاذها، ويتيح المجال للمجتمعات المحلية 

المختلفة أن تكون ممثلة في المجتمع، ويطرح المطالب على السلطة ويطالبها بتقديم الحساب على 

نشاطاته.

ال شك أن ثمة أهمية من الدرجة األولى لوجود مجتمع مدني في المجتمع الذي يفتقر إلى دولة ذات 

السيادة، ويمتاز بوجود سلطة مركزية ضعيفة، ويعاني من االنقسام المجتمعي في المناطق المختلفة، 

كما هو الحال في المجتمع الفلسطيني. يضم قطاع غزة نحو ألف منظمة غير حكومية ناشطة في 
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االجتماعية  العدالة  بالديمقراطية،  النهوض  ضمنها  ومن  متنوعة،  أهداف  لبلوغ  تعمل  شتى  ميادين 
واالقتصادية، حقوق اإلنسان، التنمية، التربية، التعليم والمساواة للنساء.28

وّجه إغالق معبر رفح ضربة قاسية إلى المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة. جراء اإلغالق ال تتمكن 

هذه المؤسسات من إقامة العالقات المباشرة مع الخبراء والزمالء وممثلي الحكومات األجنبية. يمنع 

إغالق معبر رفح بهذا الشكل المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع من ممارسة عملها لصالح 

الجمهور، ويلُجم تقّدم المجتمع المدني في غزة.

PNGO29 أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية
"يؤثر إغالق رفح على كافة نواحي نشاط المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، فاإلغالق ينشئ المزيد 

من المعاناة، ما يضاعف المهام المطروحة على هذه المنظمات. في الوقت نفسه، تتضرر المنظمات 

المنظمات  لتطوير  منه  بد  ال  الذي  الدولي  المجتمع  مع  التواصل  تستطيع  ال  إذ  اإلغالق:  جراء  نفسها 

والدفع بالقضايا التي تُخص غزة، وال يتمكن أعضاء المنظمات من المشاركة بالمؤتمرات وورشات العمل 

ذلك،  إلى  نشاطاتها.  على  سلباً  ويؤثر  عامليها،  قدرات  تنمية  إمكانية  من  يحّد  ما  واإلقليمية،  العالمية 

لم يعد باإلمكان لقاء الشركاء العرب والزمالء من الضفة الغربية وإجراء األبحاث معهم في المواضيع 

المشتركة وتنسيق العمل.

إن للقدرة على الوصول إلى العالم الخارجي وحرية التنقل أهمية بالغة لضمان استمرار عمل المنظمات 

غير الحكومية في غزة، وتطورها. لقد كان معبر رفح بمثابة شريان الحياة لهذه المؤسسات. أما إغالقه 

فيعزلها عن العالم، ويمنعها عن التواصل ويكبح تقدمها".

لقد أدى إغالق معبر رفح وسائر معابر القطاع، على سبيل المثال، إلى إلحاق ضرر بالغ بمؤتمر دولي 

شامل، كان يخطَط لعقده في نهاية تشرين األول 2008 في غزة، لتدارس تداعيات اإلغالق على الصحة 

النفسية لألوالد واألسر والمجتمعات وعلى حالة حقوق اإلنسان في القطاع. وعمل برنامج غزة للصحة 
النفسية ما يقارب العام على إعداد المؤتمر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.30

أما في واقع األمر، فقد كان المشاركون الوحيدون الذين حضروا المؤتمر، من سكان غزة فقط، فيما 

لم يتمكن المدعوون اآلخرون إليه وهم 120 باحثاً وخبيراً من جامعات مختلفة في العالم والضفة 

الغربية من المشاركة فيه جراء اإلغالق المفروض على معبر رفح، ورفض إسرائيل السماح بدخول هؤالء 

القطاع من معبر بيت حانون - إيِرز. فاضطر المنظمون إلى عقد المؤتمر باستخدام الفيديو للتواصل 
بين مختلف المدعوين، ما حّد كثيراً من قدرة التفاعل بين الجمهور والمتحدثين.31

28 من أقوال أمجد الشوا، مدير شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية )PNGO(، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 26.1.09
 .HYPERLINK "http://www.pngo.net" www.pngo.net  - 29 املصدر السابق. ُينظر موقع املنظمة عىل اإلنرتنت يف

./http://gazaconference.net   - 30 ُينَظر موقع املؤمتر: "اإلغالق والصحة النفسية، الحواجز والجسور" يف
31 من أقوال حسام النونو، مدير العالقات العامة يف مركز غزة للصحة النفسية، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 25.1.09.
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"لقد وجد برنامج غزة للصحة النفسية بأن المؤتمر الدولي الذي يحمل التسمية "اإلغالق والصحة 

النفسية، الحواجز والجسور"، يقع ضحية لإلغالق. ]...[ بعد عام كامل من التخطيط واالستعدادات، 

الدوليين  المشاركين  بالمؤتمر األكاديمي بقرارها منع دخول  السلطات اإلسرائيلية ضربة  تلحق 

لما يعنيه هذا  في المؤتمر، وذلك قبل انعقاده بأسبوعين فقط. يمّثل هذا المنع مثاال فاضحاً 
اإلغالق"32

منظمة أخرى تضررت جراء إغالق معبر رفح وسياسة اإلغالق هي اللجنة الفنية لشؤون النساء، وهي 

النساء في  بحقوق  قدماً  للدفع  عام 1992  منذ  تعمل  نسائية  لنحو عشر منظمات  اتحاد  عبارة عن 

المجتمع الفلسطيني.33 تشارك اللجنة منذ مدة بعدد من الشبكات اإلقليمية النسائية: فهي تعمل مع 

منظمات أردنية ومصرية ولبنانية لصياغة قانون يحمي حقوق النساء في العالم العربي ولعرضه على 

البرلمانات العربية؛ إلى ذلك، تشارك اللجنة كعضوه في أعمال محكمة نسائية تعِقد اجتماعاً لها مرة 

بالسنة في بيروت، تطرح فيه النساء شهاداتهن حول انتهاك حقوقهن. عالوة على ذلك، تشارك اللجنة 

في جمعية سلمى، والتي تمثلها كعضوة في عدة منظمات فلسطينية، أردنية، مصرية ولبنانية الناشطة 

في مجال العنف األسري. من بين أهم نشاطات الجمعية، عملها على مشروع قانون عقابي ضد قتل 

النساء بذريعة "شرف العائلة".

إال أنه بسبب إغالق معبر رفح واإلغالق الشامل المفروض على القطاع، يتعَذر على اللجنة منذ 2006 

المشاركة باألنشطة اإلقليمية والدولية. ومنذ سنة تقريباً ال تتلقى اللجنة دعوات لالشتراك بالمؤتمرات 

أو اللقاءات التي يعقدها االتحاد األوروبي، ويعود ذلك إلى معرفة االتحاد بعدم تمّكن أعضاء اللجنة 

من مغادرة غزة. فضالً عن ذلك، ال تستطيع اللجنة استقبال زيارات المستشارين والخبراء أو المتبرعين، 

األمر الذي يُلحق المزيد من الضرر في عملها.

لم يتبقَّ أمام اللجنة أي خيار آخر للمشاركة بالمناسبات المهنية الدولية سوى باستخدام الفيديو، وهي 

وسيلة ال تتيح إقامة صالت حقيقية، أو تطوير القدرات وإيجاد مصادر تمويل. عدا ذلك، فإن هذه 

اآللية معرضة للعطب الفني، ال سيما في ضوء اإلمدادات المتقطّعة للكهرباء التي تصل إلى القطاع 

جراء القيود المفروضة على تزويد الوقود والمعدات. وفي هذا السياق تقول نادية أبو نحلة:

"ال نستطيع في الوقت الراهن مغادرة غزة. ]...[ إذا أردنا أن نكون فعاالت في العالم، يجب أن 

ننقل الصورة الصحيحة عن وضع النساء في غزة، وهذا ال يمكنه أن يحدث إذا لم يكن باإلمكان أن 

http://www.gcmhp.net/"  - بيان صحايف صادر يف 20.11.08، ميكن االطالع عليه يف ،Gaza Community Mental Health Programme 32
.File_files/press22Oct2k8.html" http://www.gcmhp.net/File_files/press22Oct2k8.html

33  أفادت باملعلومات عن املنظمة نادية أبو نحلة، مديرة اللجنة الفنية لشؤون النساء يف غزة، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 13.12.08. 
 .http://www.watcpal.org   :ُينَظر موقع اإلنرتنت التابع للمنظمة
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نشارك بشكل شخصي. ]...[ صوتنا يُسمع هنا فقط، أما في العالم فال أحد يعرف بالضبط ما الذي 
يحدث في غزة. لقد فقدنا تواصلنا الدولي واإلقليمي. أصبحنا خارج الزمن".34

المساس بحياة اأُلسرة

لكثير من الفلسطينيين _ أقارب يقيمون في الدول العربية وفي دول أخرى، وبعضهم أخذ زوجة أو 

زوجاً من غير المقيمين في قطاع غزة. وكان معبر رفح بمثابة البوابة التي سمحت ألفراد األسرة غير 

المقيمين معاً بالتالقي، في القطاع أو خارجه. إال أن إغالق المعبر جعل السفر بحرية وبشكل منتظم 

من غزة إلى مصر، ومنها إلى دول أخرى بهدف لقاء األقارب، أمرا مستحيال وعلى الغرار نفسه، قدوم 

أفراد األسرة من الخارج لاللتقاء في قطاع غزة.  

34  من أقوال نادية أبو نحلة، مديرة اللجنة الفنية لشؤون النساء يف غزة، يف مقابلة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 13.12.08
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عائلة ز. – تسعة أشهر من االنتظار للّم الشمل خارج القطاع

ر. وس. والدان لثمانية أوالد، ُولدوا جميعهم في غزة: بعد تدهور الوضع االقتصادي في غزة، سافر س. إلى 

السويد في شباط 2006، حيث حصل على إقامة دائمة، وقّدم طلباً بلم شمل أسرته في السويد. حصلت ر. 

ب. قرر أفراد األسرة العيش  زوجته وأوالدها على إقامة في السويد، وأُمِهرت جوازات سفرهم بالختم المتوجِّ

في السويد إلى أن يتحسن وضعهم االقتصادي، والعودة فيما بعد إلى غزة. بذلت ر. منذئذ الجهود لتخرج من 

قطاع غزة بصحبة أوالدها ليّتحدوا مع زوجها المقيم منذ حوالي السنتين في السويد.

كانت ر. تسرع إلى حقائبها لتعّدها للسفر مع أوالدها كلّما وصل إلى سمعها خبر عن نية بفتح معبر رفح. سافر 

أفراد العائلة 11 مرة إلى رفح، وانتظروا ساعات طويلة، وأياماً أحياناً، لكن المعبر كان مغلقاً. في 11 أيار 2008، 

المصري  الجانب  إلى  انتقلوا  ثم  الشمس،  كله في حر  اليوم  الفلسطينية، قضوا  إلى رفح  ر. وأوالدها  وصلت 

وانتظروا من جديد، إلى أن جاءوهم ليبلغوهم أن المعبر قد أُغلق:

"عاد األوالد بوجوه منقبضة، جياعاً وعطشى. كانت حالتنا النفسية سيئة للغاية. طلبت البنات أن ال نسافر عن 

طريق المعبر ألنها صعبة ومضنية جداً من كل النواحي".

سعت جمعية مسلك لترتيب سفر ر. .واألوالد من معبر بيت حانون - إيِرز، وتوجهت في األمر إلى السلطات 

اإلسرائيلية، إال أن شيئاً لم يتغير. عملت ر. في فترة االنتظار الطويلة في األشغال المؤقتة إلعالة صغارها، وكانت 

تصلها بين الفينة واألخرى مبالغ أرسلها لها زوجها. إال أن كل ذلك لم يكن كافيا، وعاشت األسرة حالة اقتصادية 

مترّدية ولم تتمكن من دفع أجرة المنزل. فضالً عن الثمن العاطفي الباهظ الذي سّببه البعاد الطويل بين رب 

األسرة الذي كان وحيداً في بالد غريبة من جهة، والزوجة ر. واألوالد من الجهة الثانية:

"أشعر بصعوبة كبيرة بسبب بعد زوجي عني، دعمه هام للغاية لي. لقد مضت سنتان علي هنا لوحدي. ]...[ 

إنه شهر رمضان الثاني الذي نقضيه بدونه. ]...[ عندما كنا نعّد للعيد، سأل األوالد: أين والدنا؟ لماذا هو ليس 

معنا كما يفعل سائر اآلباء؟ ]...[ ابني البكر ]19[، يذرف الدموع عندما يسمع صديقاً له يتحدث عن والده ]...[ 

أما ابني البالغ 13 من عمره، فكثير التفكير بأبيه وبالسفر، وهذا يؤثر كثيرا على دراسته. كلما تكلم مع والده 

يذرف الدموع، وهذا يقتلني. أحاول أن أبدو أمامهم قوية، ولكني بالكاد أجد القوة لذلك.

كلما يتم فتح المعبر، ينتظر زوجي أن نتصل به من القاهرة. كنا ننتظر مدة ثالثة أيام، ثم نتصل به من غزة 

لنبلغه أننا لم ننجح بالعبور. ]...[ كل مرة كهذه – والمرات كثيرة – يبكي هو، ونحن نبكي معه. ]...[ إنه يقاسي 

من الحنين، واالنتظار يصبح صعباً أكثر فأكثر".

في 4 تشرين الثاني 2008، بعد قرابة تسعة أشهر من محاوالت السفر، وحوالي ثالث سنين من الفراق بين س. 

من جهة ور. واألوالد من الجهة األخرى، تمكنت ر. مع أوالدها من مغادرة قطاع غزة عن طريق معبر رفح، 

ومواصلة الطريق إلى السويد لتّتحد العائلة هناك سوية.
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المساس بحرية العبادة

يدعو الدين اإلسالمي كل مسلم تسمح له حالته الصحية والمادية، إلى القيام بفريضة الحج إلى مكة، 

مرة واحدة في حياته على األقل. يتم الحج كل سنة في األيام األخيرة من شهر السنة الهجرية األخير. 

وتجري العادة كذلك أن يزور المسلم مكة في غير فترة الحج، وهو ما يُدعى العمرة.

قبل إحكام اإلغالق على قطاع غزة، كان آالف الفلسطينيين من سكان القطاع يزورون مكة ألداء فريضة 

الحج، وعدد يتراوح بين 10,000 و15,000- شخص يحجون إلى مكة في أشهر أخرى من السنة ألداء 

العمرة.35 لكن فرض اإلغالق شبه المطلق على معبر رفح في حزيران 2007، وضع قيودا كبيرة أمام 

قدرة سكان غزة المؤمنين على القيام باالستحقاقات الدينية وفق رغباتهم، ذلك جراء المعبر المغلق 

التي  الدخول  تأشيرات  لعدد  الحج، وفقاً  فترة  المؤمنين في  والصراع عليه: فقد تحولت قضية سفر 

تحددها السعودية، ولمصادقة مصر على فتح المعبر، إلى حلبة للتجاذب بين حركتي حماس وفتح، 

يدفع السكان ثمنها. من جهة أخرى، ال تعترف مصر بالحج إلى مكة في غير فترة الحج سبباً يبرر السفر 

من معبر رفح في حاالت فتحه الطارئة.

تحاول حماس والسلطة الفلسطينية في اآلن نفسه، كل على حدا، تنظيم سفر سكان غزة إلى الحج. 

فتجريا االتصاالت مع السعودية بهدف الحصول على تأشيرات الدخول، ومع مصر وإسرائيل لترتيب 

إجراءات مغادرة المؤمنين. فتحت مصر معبر رفح بفترة الحج في كانون األول 2007 أمام 2,200 حاج 

من قطاع غزة كانوا قد تسجلوا لدى حماس. عند عودتهم من الحج، نشأ خالف بين مصر وإسرائيل 

بشأن دخولهم إلى القطاع، تأخر رجوعهم واضطروا لالنتظار في مصر، إلى أن قامت األخيرة بفتح معبر 

رفح خصيصاً لهم.36 

أما في أواخر العام 2008، فقد تسبّب االنقسام السياسي بين حكومة حماس في القطاع وسلطة فتح 

في الضفة إلى عدم السماح ألي من الراغبين من سكان قطاع غزة أداء فريضة الحج في أيام الحج. 

وكانت السلطة الفلسطينية أصدرت جوازات سفر تحمل تأشيرة دخول إلى السعودية لـ3,200- راغب 

الجوازات بقيت في معبر رفح دون أن يتمكن أصحابها من استعمالها.37 قامت  بالحج، إال أن هذه 

ُسلُطات حماس بالضغط على الُسلُطات السعودية بأن تُصدر تأشيرات دخول لـ2,200- راغب بالحج 

تسّجلوا لديها، وأعلنت أنها لن تسمح للمسجلين لدى السلطة الفلسطينية برئاسة فتح بمغادرة القطاع، 

لحماس  التابعة  األمن  قوات  قامت  السياق،  هذا  وفي  عندها.  لين  للمسجَّ عينه  األمر  يُتَح  لم  طالما 

باإلغارة على وكاالت السفر التي َسَجلت الحجاج للُسلطة الفلسطينية في غزة، وصادرت الحواسيب 

واألوراق، واعتقلت موظفين وحققت معهم بعنف حول التسجيل للحج وعالقاتهم بُسلطة رام الله. في 

مساء 28 تشرين الثاني 2008 نصبت قوات األمن في غزة العديد من الحواجز في الطرق المؤدية إلى 

35 من أقوال عوض أبو مذكور، رئيس جمعية اتحاد أصحاب رشكات الحج والعمرة بغزة، لجمعية مسلك بتاريخ 27.1.09.
36 سمحت إرسائيل يف الفرتة تلك لنحو 700 مؤمن بالسفر عن طريق معرب بيت حانون - إيِرز بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. ُينَظر أعاله ص. ??.

http://www.ochaopt.org/documents/ - ترشين الثاين 2008، ص. 6، ميكن االطالع عليه يف ،OCHA, The Humanitarian Monitor no. 31 37
.ocha_opt_humanitarian_monitor_2008_11_1_english.pdf
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معبر رفح في محاولة لمنع وصول الحجاج الذين سجلتهم السلطة. وقد صرح بعض من نجح بالوصول 

إلى رفح، أن قوات األمن منعتهم من دخول المعبر ووّجهت الضربات لبعض الحجاج وأفراد عائالتهم. 

في أعقاب ذلك، لم يتمّكن أي من الحجاج في فترة الحج بالعام 2008 من مغادرة قطاع غزة ألداء 
فريضة الحج.38

م.أ، 50 عاما، أب لتسعة أوالد، من سكان مخيم البريج لالجئين، عاطل عن العمل:

اإلنسان  ارتكبها في حياته. يشعر  التي  الخطايا  كافة  ليتطّهر من  إنه سبيله  لكل مسلم،  بالغة  أهمية  "للحج 

بعد الحج أنه ُولد من جديد، بال عيوب. حاولت السفر إلى الحج مرتين: في عام 2007 تسّجلُت لدى السلطة 

إلى  الدخول  تأشيرة  لطلب  سفري  جواز  لهم  أرسلت  أسافر.  أن  يمكنني  إنه  قالوا  الله.  رام  في  الفلسطينية 

السعودية. في 15 كانون األول نُشر اسمي على التلفزيون الفلسطيني في قائمة األشخاص المسافرين إلى الحج 

عن طريق معبر بيت حانون - إيِرز. توّجهت في اليوم التالي إلى معبر بيت حانون - إيِرز فرِحاً، لكنهم قالوا لي 

إن جواز سفري ضاع. من الصعب تصّور مدى خيبة أملي وحزني. ]...[ فقدت فرصتي للحج في تلك السنة.

لم أَُصب باليأس. في 2008 سّجلت إسمي من جديد، ومن جديد أرسلت جواز سفري إلى رام الله ]...[. 

ُقرئ اسمي في التلفزيون الفلسطيني في هذه المرة أيضا، وطلبت منا حكومة رام الله أن نصل إلى معبر 

رفح حيث سوف نجد جوازات سفرنا وفيها تأشيرات الدخول إلى السعودية. ]...[ سافرت إلى المعبر في 

إني  أفراداً من شرطة حماس أوقفوني وأنا بطريقي وسألوني عن ُوجهتي. قلت لهم  كانون األول، لكن 

ذاهب إلى معبر رفح في طريقي إلى الحج. ]...[ قالوا أن المعبر مغلق وطلبوا مني أن أرجع إلى البيت.

حاولت الوصول إلى رفح بطريق أخرى، لكني اصطدمت بهم في هذه المرة أيضا، فقررت العودة إلى 

البيت. اتخذت السلطة الفلسطينية في رام الله قراراً بتأجيل موعد السفر، فحاولت من جديد الوصول 

إلى معبر رفح، ومن جديد لم أتمكن ألن شرطة حماس منعتني وآخرين كانوا في طريقهم للحج.

عدت مرة أخرى إلى البيت، وكل شيء أسود في عينّي. وأنا أتساءل: ما الذي فعلناه ليمنعوا الحج عنا؟"

المساس بنسيج الحياة اليومية 
الجهات، ومنها إغالق معبر رفح، يجد كافة سكان غزة  المفروض على غزة من كل  في ظل اإلغالق 

أنفسهم يستيقظون صباح كل يوم ليكون أول ما تراه أعينهم هو النقص، القيود وانعدام اليقين التي 

مديرة  طه،  حنان  تحدثت  أيضا.  والصغيرة  االعتيادية  اليومية  المركّبات  على  الوخيمة  عواقبه  تترك 

المركز التجاري الفلسطيني، فرع غزة، أم ألربعة أوالد، إلى جمعية مسلك عن الحياة اليومية في غزة 

المحاصرة.39 يعود جزء من الصعوبات التي تعرضها حنان إلى عرض السلع القليل المطروح للبيع في 

غزة:

HYPERLINK "http://www.pchrgaza.org/files/ - 38 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، بيان صحايف صادر بتاريخ 30.11.08، ميكن االطالع عليه يف
.PressR/English/2008/113-2008.html" http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/113-2008.html

39  نقل عن حنان طه إىل جمعية مسلك بتاريخ 10.12.07.
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الحوانيت لشراء  إلى  الذهاب  العيد معناه  بالنسبة لألوالد، أن يحّل  "عيد األضحى على األبواب. 

المالبس الجديدة، النعال الجديدة، األلعاب، الزينة والهدايا، وشوكوالطة العيد التي تَُقدم للضيوف. 

نذهب إلى السوق للتسوق، لكنك ال تجدين أي شيء. فليس هناك مالبس جديدة ]...[. لقد صارت 

تجربة اصطحاب األوالد إلى السوق واالختيار بين السلع ذكرى قديمة مضت".

اليقين حول وجود أو عدم وجود  اليومية في القطاع من حالة انعدام  عالوة على ذلك، تئّن الحياة 

الخدمات الضرورية، ومن الشعور بالسجن اإلغالق:

"الشعور الطاغي هنا، والذي ينتابني أنا أيضا، هو أننا نستيقظ كل يوم صباحاً وقد ال نجد شيئاً، ال 

نعرف ما الذي يمكننا إيجاده. ليس هناك أي استقرار وال يقين، وأقصد اليقين االجتماعي. أستيقظ 

صباحاً أحياناً وال أدري، هل يمكنني أن أشتري الوقود آلخذ األوالد إلى المدرسة وأسافر بنفسي إلى 

العمل. ]...[ ال أدري هل سيكون هناك كهرباء أو لن يكون هناك كهرباء. أذهب إلى دكانة البقالة 

دون أن أدري إن كنت سأجد الحليب هناك أم ال، أو بكم دكانة سأمر. إذا مرض ولدي، ال أدري إن 

كنت سأجد الدواء في الصيدلية القريبة أم ال. وينتابني الخوف مثالً، إذا مرض ابني ال سمح الله 

ورغبت بعالجه خارج غزة، ليس لي أي إمكانية آلخذه خارج غزة ".

كل هذه العوامل تصيب سكان غزة بالشعور بعدم قدرتهم على السيطرة على حياتهم، شعور باإلحباط 

وانعدام األمل لمستقبل أفضل. أولئك الذين يمكنهم السماح ألنفسهم، يعربون عن طموحهم لالنفصال 

عن مسقط رأسهم وبناء حياة في مكان آخر:
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"حياتنا، بصراحة، تحولت إلى فوضى عارمة. ال يمكنك التخطيط للغد، سواء كنت تعمل أم ال. إنك 

تشعر بالضياع، نحن نشعر أننا تائهون في أعماق هذه األوضاع. ]...[ كيف يمكن العيش هكذا، 

كيف يمكن أن تُربي أوالداً. أريد أن تكون حياتهم عادية أكثر ما يمكن. ال أستطيع رؤية عواقب 

الوضع على أوالدي".

س.ق، 25 عاماً، مقيمة في مخيم الشاطي لالجئين، تعمل معلمة في المدرسة الحكومية:

"تعيش أختي مع زوجها وأوالدهما األربعة منذ العام 1997 في العريش بمصر. جرت العادة أن تزورنا 

كل عام، حتى 2006، وكنا نحن نسافر معها إلى هناك ونقضي جزءاً من العطلة الصيفية في مصر. لم 

نشعر قط أنها تعيش في الخارج، فقد كان لقاؤها أمرا متيّسراً، ولكن ليس كذلك اآلن.

كنا عندما نسافر إليها، نستغل الفرصة لنشتري السمك هناك ونبيعه في غزة، فنكسب بعض المال. كان 

ذلك مصدراً للدخل ساعدنا أن نحّسن مستوى حياتنا، ولكن فقدنا مصدر الدخل هذا، بعد إغالق معبر 

رفح.

منذ 2006 ال تستطيع أختي زيارتي هنا، بسبب إغالق معبر رفح. أنَجَبْت طفالً في العام ذاته لكن لم 

نتمكن من رؤيته. عندما قام الفلسطينيون في 2008 بتحطيم السور بين مصر وغزة، أتت إلينا والتقينا. 

كانت تلك المرة األولى التي نرى فيها علي، طفلها الصغير. فرِحنا، ألننا نشتاق إليها وإلى أوالدها كثيراً. 

كم هو محبط أن ال تملك حرية لقاء شقيقتك ]...[. خرجنا معاً هذه المرة أيضا إلى العريش، لكن لمدة 

يوم واحد فقط، خشية أن تغلق مصر الحدود ونظل عالقين هناك. ]...[

معبر رفح هو بمثابة الحياة بالنسبة لنا. هو يعني القدرة على الخروج من السجن إلى الحرية ورؤية 

حياة أخرى. أن تشعر أنك ال تزال على قيد الحياة. هكذا أستطيع أن أشعر أني إنسان طبيعي، يعيش كما 

يعيش اآلخرون في هذا العالم. إغالق رفح يمنع عني هذا النوع من الحياة الذي اعتدت عليه".

المساس بالقدرة على مغادرة القطاع

الحق األساسي بأن تقوم وتذهب، أن تترك ظروف الضغط والعنف وتبدأ حياة جديدة في مكان آخر، 

أو أن ترحل لفترة مؤقتة – أصبح أمراً شبه مستحيل لسكان غزة جراء اإلغالق المحكم لمعبر رفح. 

اتضحت خطورة الوضع البالغة أثناء الهجوم المكثّف الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في كانون 

األول 2008 – كانون الثاني 2009: فقد قُصف القطاع لمدة ثالثة أسابيع من الجو والبحر والبر، وكان 

سكانه محاصرين على أرضه الصغيرة المزدحمة، دون أي قدرة على الفرار مع عائالتهم إلى مكان آمن 

بسبب إغالق الحدود.
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قصي السلطان، 30 عاما، متزوج وأب لثالثة أوالد، من سكان بيت الهيا:

 .2009 الثاني  كانون   2 في  اإلسرائيلية  العملية  "بدأت 

يوجد  ال  أنه  شعرنا  تحطمت،  المنزل  نوافذ  كل   ]...[

حاصرت  اإلسرائيلية  الدبابات  البيت.  في  أُكسجين 

اإلسرائيليين  الجنود  نشاهد  كنا  حولنا؛  التي  المناطق 

من الشبابيك. كانوا يفّجرون في كل مكان. بدأ األوالد 

يصرخون ويبكون. عال الدخان في المنطقة. لم نستطع 

التنفس. كانت تلك لحظات فظيعة. ]...[ اتصلنا بالجيران 

بالهاتف الخليوي، وقررنا أن نخلي المنازل معاً، حوالي 

400 شخص. ]...[ خرجنا راكضين في المنطقة مرعبين، 

رأينا  ويعّولون.  يصرخون  كانوا  الذين  أوالدنا  حاضنين 

جثثا كثيرة منتشرة على الطرقات.

الشاطي لالجئين. في  التابعة لألونروا في مخيم  إلى مدرسة أسماء  إلى أن وصلنا  ]...[ َمشينا وَمشينا 

الليلة األولى لم تكن لدينا فرشات لننام عليها أو بطانيات لنغطي بها األوالد ]...[ في الليلة الثانية أحضر 

لنا الجيران بطانيات. ]...[ في 4 كانون الثاني 2009 في ساعات المساء، ذهب ابن أخي، حسين، وابن 

عمي عبد، وابن عم آخر اسُمه َروحي، إلى األسفل ليحضروا الماء. على حين غرة جاءت طائرة إسرائيلية 

وقصفت، فقتلتهم.

ما الذي يمكنني قوله؟ تركنا منازلنا بحثاً عن األمان، هرباً من الموت، لنحتمي بمدرسة األونروا ونتخذها 

مالذاً، لنقي أنفسنا من اإلسرائيليين المهاجمين. لكنا قوبلنا بالموت والقتل يلحقان بنا حتى في المدرسة. 

الحرب. والسبب بكل  نهاية  بقينا في مدرسة األونروا حتى  القصف،  ]...[ رغم  حياتنا أصبحت سوداء. 

بساطة: لم يكن لنا أي مكان آخر نلجأ إليه... إنه حقيقيًة شعور صعب. ]...[ ال أعتقد أننا سوف نلقى في 

حياتنا شيئا أسوأ مما عبر علينا في تلك الحرب. ال يوجد في غزة مكان آِمن من الهجمات اإلسرائيلية أو 

بعيد عنها. قطاع غزة مكان صغير، فأين نذهب؟"

تمتاز الحياة في قطاع غزة، حتى في غياب الهجمات العسكرية، بالضغط والضائقة، على خلفية الوضع 

التشغيلي واالقتصادي العسير والخدمات المتدنية والحدود المغلقة. وفقا ألبحاث مركز غزة للصحة 

النفسية برئاسة د. إياد سرّاج، ينعكس اإلغالق المتواصل المفروض على قطاع غزة بمستويات عالية 

من التوتر واالكتئاب في أوساط سكان غزة.40 

كثيراً ما يثير التوتر والمشاق اليومية وضعاً ثابتاً من الضغط داخل العائلة الواحدة بل ويسبب النفجار 

ه عادة ضد النساء. أجرت جمعية الفلسطينية للدراسات النسوية استطالعاً  حاالت من العنف، الذي يوجَّ

.http://www.gcmhp.net ،40  ُينَظر يف موقع املنظمة عىل اإلنرتنت
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العنف  مستوى  ازدياد  عن  منهن   85% أفادت  غزة،  قطاع  أنحاء  كافة  من  امرأة   600 َضم  عشوائياً 

العنف ضد  أن مستوى  أفَْدن  النساء  اإلغالق. حوالي %60 من  األسرة في ظل  والفزع في  والضغط 

النساء في أسرهّن ارتفع في ظل اإلغالق.41 في المقابل، أجرى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

للرأي ضم 1,440 أسرة في قطاع غزة، كشف عن أن واحدة من كل خمس سيدات عانت  استطالعاً 

من ممارسة زوجها العنف الجسدي ضدها على األقل مرة واحدة خالل العام 2005، وأن واحدة من 

كل عشر نساء عانت من عنف مماثل ثالث مرات على األقل خالل تلك السنة. قرابة %40 من النساء 

العام  األقل في  أزواجهن ثالث مرات على  يد  لعنف نفسي على  تعرّضن  باالستطالع  اللواتي شاركن 

نفسه.42 واعتبر ثلث المجيبات أن أحد العوامل 

التي تساهم في العنف العائلي يعود إلى الوضع 

االقتصادي الرديء الناجم عن السياسة اإلسرائيلية، 

و%17- منهن نسبن العنف إلى بطالة أزواجهن 

عن العمل جراء اإلغالق.43 كما وكشف االستطالع 

عن  يِفدَن  اللواتي  المتزوجات  النساء  عدد  أن 

وسط  أكبر  ضدهن  العنف  أزواجهن  ممارسة 

البطالة جراء  من  أزواجهن  يعاني  اللواتي  أولئك 

رغم  أنه  الدراسات  إحدى  بيّنت  قد  اإلغالق.44 

مع  الحوارات  تشير  عامة،  معطيات  وجود  عدم 

مجموعات تركيز بكل جالء إلى أن البطالة طويلة 

األجل، والتدنّي الحاد في مستوى الحياة، يُفاِقمان 

مستوى العنف في األسرة ضد النساء؛ ويجري كل 

ذلك في ظل جهاٍز قضائٍي ضعيف وغياب لسلطة قانون ُمَنظمة.45 

كل سيدة في غزة تحاول الفرار من حالة العنف األسري، وكل مقيم في غزة يريد أن يغير بيئة سكنه 

في ضوء صعوبات الحياة في القطاع يصطدم بباب موصود، بانعدام اليقين حول الموعد الذي سيتمّكن 

ج هذا الشعور بالشرك  من الخروج فيه، وبغياب ضمان عودته إلى وطنه، هذا إن نجح في الخروج. يؤجِّ

المطبق والخوف من المجهول مستوى التوتر والضائقة في قطاع غزة.

41  الجمعية الفلسطينية للدراسات النسوية ، "أثر اإلغالق عىل األرسة الفلسطينية من وجهة نظر املرأة"، أيلول 2008 )بالعربية(.
PNA, PCBS )Palestinian Central Bureau of Statistics(, Domestic Violence Survey, Main Findings, June 2006 42، ص. 33 و- 75. 

43 املصدر السابق، ص. 90.
Hadeel Qazaz, Personal Security, Violence and Women and Girls’ Opportun 44 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مل ينرَش. ورد يف - -

.ties for  Economic  and Social Participation, Women’s Affairs Center - Gaza, 2008
45 هديل َقزاز، املصدر السابق.

إياد  برئاسة د.  النفسية  برنامج غزة للصحة 

سّراج، ينعكس اإلغالق المتواصل المفروض 

على قطاع غزة بمستويات عالية من التوتر 

ما  كثيراً  غزة.  سكان  أوساط  في  واالكتئاب 

يثير التوتر والمشاق اليومية وضعاً ثابتاً من 

ويسبب  بل  الواحدة  العائلة  داخل  الضغط 

ه عادة  النفجار حاالت من العنف، الذي يوجَّ

ضد النساء.
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ر.هـ.، 28 عاما، نجحت بعد جهود كبيرة بالرحيل من غزة إلى مصر:

"أنتمي ألسرة من ست أنفس. سكنت مع والَِدّي وأخي المتزوج في غزة. كان أخي يضربني لسنوات، ولم 

يستطع أبي حمايتي. شعرت أن حياتي معرضة للخطر على يد أخي. شعرت بالخطر من رجال حماس 

العمل  لفتح. فتركت  انتمائي  الشبيبة والرياضة بسبب  أغراضي في عملي بمكتب  الذين صادروا  أيضا 

واضطررت للبقاء في البيت. فقدت األمل في غزة، وقررت الهرب إلى مصر بحثاً عن األمن واالستقرار، 

ألبني مستقبلي وأجد أمالً في الحياة.

حاولت عدة مرات على مدى عام أن أجتاز معبر رفح، لكني أخفقت: هناك دائماً ازدحام، ولم أعرف أحدا 

يمكنه مساعدتي في العبور، وظلت رفح مغلقة في وجهي. في نهاية المطاف، نجحت في العبور في 6 

تشرين الثاني 2008، بعد أن ساعدني أحد األصدقاء في مصر بإدخال اسمي إلى الئحة المارين من خالل 

موظف حكومي مصري من معارفه.

عندما وصلت إلى مصر، شعرت بالسعادة واألمان. شعرت أني إنسان حي. هنا في مصر سوف أبدأ حياة 

جديدة، ولن أعود أبداً إلى غزة".

إن إغالق معبر رفح يُكمل عملية عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وهو بذلك يمس بحقوق سكان 

قطاع غزة وبجوانب عدة من حياتهم اليومية. غير أن إغالق معبر رفح ال يُلِحق فقط الضرر المباشر 

بسكان القطاع أنفسهم، بل وبإمكانيات المجتمع الفلسطيني في غزة للنهوض االقتصادي، والتحّول إلى 

مجتمع ُمنفتح وُمتعلم قادر على االعتماد نفِسِه، وتوفير الرفاهية واالزدهار ألبنائه.     

بروفسور جهاد حماد، محاضر في علم االجتماع السياسي في جامعتْي األزهر والقدس

"لقد تحّولنا إلى أُناس يعيشون على األساسيات فقط. حتى النخبة المثقفة ال تنفق المال إال على الطعام. 

الناس بحاجة ألكثر من ذلك. هم بحاجة إلى الشعور باألمان واالنفتاح والعالقة مع العالم. إذا كنت أود 

أن أُؤّمن البقاء لي ولعائلتي، علّي أن أجد بيئة أخرى. أريد أن أعطي، أن أقدم من مؤهالتي – في غزة 

اليوم األمر غير ممكن".
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الفصل الرابع
 تداعيات إغالق معبر رفح

على الجهاز الصحي في غزة 

وضع الخدمات الطبية في قطاع غزة لم يكن في أي وقت من األوقات يتناسب والمعايير التي تُميّز 

جهازاً طبياً متطوراً. إذ منذ  خضوع  القطاع لإلحتالل اإلسرائيلي في عام 1967، لم يتم بناء قاعدة 

اإلسرائيلي  الصحي  للجهاز  كامل  شبه  بشكل  تابعاً  هناك  الصحي  الجهاز  فتحّول  فيه،  مستقلة  طبية 

وللمساعدات الخارجية التي كان يحصل عليها تحت رعاية إسرائيلية. لقد نّمت إسرائيل هذه التبعية 

عبر القيود المختلفة التي فرضتها على سكان القطاع، وهي في ذلك منعت نشوء جهاز صحي مستقل 

ومتقّدم. ال تزال هذه القيود سارية، وازدادت بعد انسحاب الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة في صيف 

2005 ضمن خطة االنفصال أحادي الجانب.

الشديد  النقص  المتطورة،  الطبية  بالمعدات  الجهاز الصحي في قطاع غزة من نقص متواصل  يعاني 

بالقوى  العاملة ذات الكفاءة والمعرفة والمهارة الطبية، ومن غياب عدد كبير من الخدمات الطبية 

كجراحة القلب، جراحة العيون، العالج اإلشعاعي،طب القلب، زراعة األعضاء وجراحة األعصاب، عالوة 

على العمليات المعقدة في مجاالت أخرى كطب الجهاز البولي، جراحة العظام وطب األمراض  الباطنية 

. إلى ذلك، فإن اإلغالق المفروض على القطاع يحّد كثيراً من فُرص التطوير المادي وتنمية الكوادر 

المهنية الطبية، مما ال يبّشر باحتمال تحّسن الوضع القائم.

بسبب عدم قدرة الجهاز الصحي في غزة على تلبية احتياجات سكان القطاع الطبية، نشأت مع مرور 

الزمن عالقة تتصف بالتبعية بين القطاع والعالم الخارجي: فعلى صعيد التأهيل الطبي، اعتاد الطالب 

الجامعيون، األطباء وغيرهم من الطواقم الطبية السفر إلى الخارج بحثاً عن المعرفة ، الخبرة والتأهيل؛ 

أما على صعيد تقديم العالج للمرضى، فمنذ نقل إسرائيل المسؤوليَة عن الجهاز الصحي الفلسطيني 

على شراء  السلطة  نهجت  عام 1994،  أوسلو  اتفاقيات  بعد  الفلسطينية  السلطة  إلى  غزة  قطاع  في 

الغربية ومصر في  الضفة  الشرقية،  القدس  األردن،  إسرائيل،  المستشفيات في  الطبية من  الخدمات 

الحاالت التي تعّذر فيها  تقديم العالج الطبي في غزة. وفي هذا اإلطار، كان المرضى برفقة الطواقم 

الطبية يستخدمون معبَري المشاة اللذين كان باإلمكان مغادرة قطاع غزة عبرهما: معبر رفح إلى مصر، 

ومعبر بيت حانون – إيِرز إلى إسرائيل.                
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رغم اإلشكالية الكامنة في هذا النظام، إال أنه كان يمنح سكان القطاع وجهة يلجئون إليها لتلقي العالج 

الطبي الذي يعجز الجهاز الصحي في غزة عن توفيره. غير أن المستجدات التي طرأت على الساحة 

في حزيران 2007 أثرت بشكل سيئ على الوضع الراهن: إذ بعد استيالء حركة حماس على السلطة 

في قطاع غزة ذلك الشهر، اتّخذت إسرائيل والمجتمع الدولي سلسلة من القرارات أحدثت ضرراً بالغاً 

اآلخذة  اإلسرائيلية  القيود  الصحي.  الجهاز  القطاع، وبضمنها  في  الفلسطينية  المدنية  التحتية  بالبنية 

بالتزايد على إمكانيات دخول وخروج األموال، السلع، الخدمات والبشر من معابر القطاع، بما في ذلك 

معبر رفح، أدت إلى انخفاض حاد في قدرة الجهاز الصحي في القطاع على توفير خدمات صحية الئقة 

للسكان، مما يلحق ضرراً جدياً بُفرص تطور جهاز طبي مستقل فيه وتََعّززِه ويقيد بشكل كبير إمكانية 

سكان غزة لتلقي الخدمات الطبية بالغة األهمية خارج القطاع. سوف نتناول هذه األوضاع فيما يلي.

تدهور الجهاز الصحي في غزة

النقص باألدوية، المعدات الطبية والطواقم الطبية الماهرة 

منذ حزيران 2007، لم يُعد باإلمكان إرسال المعدات 

غزة   قطاع  خارج  إلى  ما  عطٍل  يصيبها  التي  الطبية 

إلصالحها ، علماً أنه ال مجال للعثور في القطاع على 

القطع  تلك  إدخال  يُحظر  ما  كثيراً  بل  غيار،  قطع 

بعثة  قامت   2008 حزيران  في  القطاع.  خارج  من 

القطاع،  بزيارة  اإلنسان  لحقوق  أطباء  جمعية  من 

جهاز   72 بين  من  أن  شاهدته  ما  جملة  من  وكان 

غسل للكلى الموجودة في القطاع، 13 غير صالحة، 

يبلغ  فيما  التي تعمل هو 59،  األجهزة  أن عدد  أي 

عدد المرضى بالكلى 450 شخصاً. عالوة على ذلك 

متوفر  غير  الطبية  المعدات  من  نوعاً   91 أن  تبيّن 

في  موجوداً  نوعاً   173 ثمة  وأن  المستودعات،  في 

المستودعات، غير أنها ال تكفي إال لفترة تتراوح بين 

ثّمة  إلى ذلك،  أشهر ال غير.  والثالثة  الواحد  الشهر 

نقص خالل فترات معينة باألدوية بسب صعوبة إدخالها إلى القطاع، ال سيما جراء اإلغالق المتكرر 

لمعابر السلع على يد إسرائيل. وفي هذا اإلطار تبيّن لبعثة جمعية أطباء لحقوق اإلنسان أن ثمة نقصاً 

في 49 نوعا من األدوية، واحتياطا ضئيال جدا في عشرات أنواع األدوية األخرى، علما أن النقص يمس 
على نحو خاص األدوية المخصصة لمرضى السرطان والكبد والكلى واألمراض المزمنة.1

http://www.phr.org.il/phr/files/ - 1 جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، قطاع غزة - طب خاضع للـ"تهدئة"، 9.7.08، ص. 4. ميكن االطالع عليه يف
.articlefile_1215677445625.pdf

غزة  قطاع  في  الصحي  الجهاز  يعاني 
الطبية  بالمعدات  متواصل  نقص  من 
المتطورة، النقص الشديد بالقوى  العاملة 
ذات الكفاءة والمعرفة والمهارة الطبية، 
الخدمات  من  كبير  عدد  غياب  ومن 
العيون،  جراحة  القلب،  كجراحة  الطبية 
زراعة  القلب،  اإلشعاعي،طب  العالج 
على  عالوة  األعصاب،  وجراحة  األعضاء 
أخرى  مجاالت  في  المعقدة  العمليات 
العظام  جراحة  البولي،  الجهاز  كطب 

وطب األمراض  الباطنية.
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باإلضافة ، كثيراً ما يؤدي حظر سفر الطواقم الطبية لدورات استكمالية وتأهيلية )يُنظَر أدناه(, عن عدم 

القدرة على استخدام المعدات الجديدة التي أُدخلت إلى غزة، بسبب افتقار الكوادر الطبية العاملة 

الضرورية  والمعدات  األدوات  تَوفّر  رغم  المثال،  سبيل  فعلى  الالزمين.  والتدريب  للمعرفة  غزة  في 

لعمليات  عالج الكسور، الجراحة، القسطرة وعالج العيون بالليزر، إال أنه ليس هناك أطباء مؤهلين 

لتشغيلها. فضالً عن ذلك، ثمَة نقص  واضح  كذلك في أطباء التخدير، جراحة تجميل الفم والشفة 
المشقوقة، وأطباء مختصون بإعادة التأهيل.2

تقلُّص إمكانيات توجيه المرضى إلى مصر

جرت العادة منذ العام 1994 أن تشتري وزارة الصحة الفلسطينية الخدمات الطبية في المستشفيات 

مثالً في مجال جراحة  داخلها،  متاحاً  الطبي  العالج  يكن  لم  التي  الحاالت  من خارج قطاع غزة في 

زراعة  العظام،  جراحة  الرأس(،  أورام  وإزالة  الفقري  العمود  عمليات  الغضروفي,  )االنزالق  األعصاب 

الرحم  خارج  اإلخصاب  األورام،  علم  خدمات  الدموية،  األوعية  طب  التجميلية،  الجراحة  القرنيات، 

وزراعة األعضاء.

المادية  التكاليف  بسبب  خصوصاً  مصر،  من  تُقتنى  الخدمات  هذه  غالبية  كانت   2007 العام  حتى 

تَفيد  األردن.3  أو  الشرقية  القدس  إسرائيل،  في  بمثيالتها  مقارنة  فيها  الطبي  العالج  لتلّقي  المتدنيّة 

منظمة الصحة العالمية في هذا السياق أن عدد المرضى بين عام 2003 وأواسط عام 2008 الذين كانوا 

يَُحوَّلون كل شهر لتلقي العالج الطبي خارج قطاع غزة، بلغ بالمتوسط 815 مريضاً، نصفهم تقريباً ُحوِّل 

حتى حزيران 2007 إلى مصر.4 التحويالت إلى مصر كانت تعطى إلى مستشفيين يقعان في القاهرة: 

المركز الطبي معهد ناصر ومستشفى فلسطين، الواقعان على بعد يتراوح بين ما يعادل ثماني إلى 

عشر ساعات سفر من قطاع غزة.

كانت القرارات التي تُخص الوجهة التي يتم اختيارها لتحويل مرضى قطاع غزة إليها، تُتَّخذ على يد 

لجنة خاصة َعيَنتها وزارة الصحة الفلسطينية، التي كانت تُراعي في اختيارها اعتبارات التكلفة بالدرجة 

المريض وسالمته.  اعتبارات إضافية، كرغبة  بالحسبان  أنها كانت في بعض األحيان تأخذ  األولى، مع 

وهكذا فقد كان هناك بعد تشرين الثاني 2005 اعتباراً إضافيا وهو تجّنب العبور من معبر بيت حانون 

– إيِرز خشية الخضوع لتحقيق السلطات اإلسرائيلية، بل وإلقاء القبض على المريض، وعليه فقد طلبوا 

السفر من معبر رفح. أحد االعتبارات اإلضافية التي كانت اللجنة تأخذها بالحسبان كان طبياً:  فالمرضى 

للعالج، كمرضى السرطان ويحتاجون لمتابعة أوضاعهم عن قُرب على يد  الذين كانوا يحوَّلون مراراً 

أطبائهم، كانوا يُرَسلون إلى مراكز طبية أقرب، في إسرائيل أو الضفة الغربية أو القدس.

2 املصدر السابق، ص. 8.
3 جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، خطة االنفصال وتداعياتها عىل الحق بالصحة يف قطاع غزة، كانون الثاين 2005، ص. 51.

WHO, Referral Abroad Report 4. ُأرسل التقرير من قبل مكتب الصحة العاملي التابع لجمعية أطباء لحقوق اإلنسان بالربيد اإللكرتوين بتاريخ 
.31.1.09
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مصر
مستشفيات أخرى

أدى إغالق معبر رفح في حزيران 2007 إلى عجز المرضى عن الوصول إلى مصر، وعلى أثر ذلك تقلص 
الفلسطينية ومضاعفة عدد  الصحة  وزارة  أصدرتها  التي  المصرية  المستشفيات  إلى  التحويالت  عدد 
التحويالت إلى المراكز الطبية في إسرائيل، الضفة الغربية واألردن. وتُفيد منظمة الصحة العالمية في 
هذا السياق إلى قيام وزارة الصحة الفلسطينية، في الفترة بين تموز 2007 وشباط 2008، بتحويل 10% 
فقط من المرضى الذين لم يكن باإلمكان معالجتهم في قطاع غزة، إلى مصر، فيما تم تحويل %90 من 
المرضى إلى إسرائيل، القدس الشرقية، الضفة الغربية واألردن،5 علماً أنه في السنوات السابقة كانت 

نسبة التحويالت إلى مصر واقفًة على %50 وإلى جميع األهداف األُخرى على 50%. 

بدأت مصر في آذار 2008 بَفتح معبر رفح بين الحين واآلخر لسفر المرضى من غزة، ما أدى إلى ازدياد 
نسبة عدد التحويالت إلى مصر التي أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى. إال أن هذا التغيير في 
فتح الحدود غير المنظَّم والمقلص لم يُسفر عن تلبية احتياجات السكان الطبية بشكل الئق، منتظم 
للعالج  المحتاجين  المرضى  إلى تحويل نحو %20 فقط من  إال  أدناه(، ما لم يفِض  )يُنظَر  وحقيقي 

الطبي خارج القطاع إلى مصر خالل العام المذكور.6

لقد قلّص إغالق معبر رفح إمكانيات وزارة الصحة الفلسطينية أثناء اتخاذها القرار بالوجهة إليها يتم 
تحويل المرضى، والذي يتعيّن أن يُراعي االعتبارات المختلفة. هذا القيد الخانق على االختيار المصري 
للعالج الطبي، الذي يمتاز بضآلة تكلفته قياساً باالختيارات األخرى، أدى إلى اشتداد الضغط المالي على 
السلطة الفلسطينية، والتي تعاني على أي حال من ضيق في مصادر التمويل. يَمس هذا الوضع بقدرة 

السلطة على تخصيص المال من ميزانية الصحة لموارد طبية أُخرى. 

5 املصدر السابق. 
 6

الرسم 6: تجزئة تحويالت وزارة الصحة اإلسرائيلية إلى المستشفيات خارج قطاع غزة،

 أيار 2007 – شباط 2008
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حاالت وفاة مرضى لم يحظوا بالعالج الطبي الالئق

في أيلول 2007 بدأت تصل إلى مكاتب جمعية أطباء لحقوق اإلنسان شهادات من غزة عن حاالت وفاة 

تقدير عدد حاالت  الطبي. بشكل عام يصُعب  العالج  منالية  الناجمة عن منع  الظروف  للمرضى جراء 

الموت الناتجة مباشرة عن منع العالج: إذ ال شك أن السبب الرئيسي للوفاة يكمن في المرض نفسه، 

ويستحيل تقدير فرص نجاح منالية العالج في إنقاذ حياة المريض، إذ أن المرضى الفلسطينيين يتوفون 

أحياناً في المستشفيات رغم تلقيهم أفضل أشكال العالج. إلى ذلك، يصعب البّت في مسألة درجة تأثير 

التأخير في تقديم العالج أو منِعه على النتيجة النهائية في كل حالة على انفراد. مع ذلك، ال شك أن من 

شأن أي تأخير أو منع العالج الَمس في فرص معافاة المريض، وحرمانه من حق تلقي العالج الطبي.

الفلسطينية في غزة  الصحة  تُفيد وزارة  إذ  المختلفة معطيات عن حاالت وفاة كهذه:  المصادر  تَنشر 

عن حدوث 265 حالة وفاة في الفترة بين حزيران 2007 وكانون األول 2008 التي اشتد أثناءها اإلغالق 

على غزة، والذي يتضمن، من جملة أشياء أخرى، نقص في األدوية، إغالق معبر رفح، عراقيل بيروقراطية 

العالمية  الصحة  منظمة  وأفادت  أمنية.7  بحجج  سفرهم  ورفضها  المرضى  خروج  أمام  إسرائيل  تضعها 

بوقوع 32 حالة وفاة في القطاع بين تشرين األول 2007 وشباط 2008، ناسبًة إياها إلى العراقيل التي 

الخروج  رفضها طلبات  وإلى  المرضى  لسفر  التصاريح  إصدار  عملية  على  اإلسرائيلية  السلطات  تضعها 

المقابل، تفيد جمعية أطباء لحقوق اإلنسان بوقوع عشر حاالت وفاة منذ حزيران  القطاع.8 وفي  من 

2007، بسبب منع العالج و/أو التأخير المتواصل في إصدار القرار على يد السلطات اإلسرائيلية بخصوص 

السفر خارج غزة لتلقي العالج الطبي - عن حدوث تدهور واضح في الحاالت الصحية  لبعض المرضى ، 

الذي أدى إلى وفاتهم. نقلت الجمعية المعلومات الطبية التي بحوزتها إلى السلطات العاملة في معبر 

بيت حانون - إيِرز، مؤكّدة أنه كان من شأن نقل المرضى 

هؤالء  حياة  إنقاذ  إمكانية  الطبي  العالج  لتلقي  الفوري 

المرضى، وبالطبع إطالتها وتحسينها.9 

نائل الكردي، البالغ من العمر 21 عاماً، ُشّخص في شباط 

2006 كمن يعاني من سرطان الخصى. في آذار 2006 

أجريت له عملية جراحية في مستشفى الشفاء في غزة، 

وأكمل  نفسه،  العام  من  نيسان  في  باألشعة  عولج  ثم 

العالج الكيماوي في غزة. إال أن وضع نائل تدهور في 

كانون الثاني 2007، وفي آذار العام نفسه شّخص األطباء 

لديه نقائل سرطانية في الكبد. سافر الكردي في نيسان 2007 إلى مصر للعالج، وقيل له أن عليه أن يعود 

7 نقل عن عبد النارص صبح، ممثل منظمة الصحة العاملية يف غزة لعايدة عبد الباري من جمعية مسلك، بتاريخ 12.9.08. 
http://www.moh.gov.ps/news_det.php?id=238- 8 املصدر: املوقع الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية يف غزة، ميكن االطالع عليه يف

services%20. eports/monito WHO Office for West Bank and Gaza, "Access to Health Services for Palestinian People“, April 2008   9، ص.32. ميكن االطالع عليه يف - -
 .ing/WHO_special_monitoring/access/access%20to%20health%20services%20)April%202008(.pdf
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في حزيران لمواصلة العالج. غير أن إغالق معبر رفح منذ حزيران 2007 سّد الطريق إلى مصر أمام  نائل 

، فأُحيل إلى مستشفى إيِخلوڤ في تل أبيب. رفضت سلطات معبر بيت حانون - إيِرز، بتوجيه من جهاز 

باك(, السماح له بالعبور "ألسباب أمنية" وكذلك رفضت الطلبات التالية التي قدمتها  األمن الداخلي )الشَّ

بإسمه جمعية أطباء لحقوق اإلنسان. اشتدت حالة الكردي في تشرين األول 2007، وبدأ يعاني من يرقان 

انسدادي وتفّشي المزيد من النقائل السرطانية. على أثر ذلك قدم ثالثة أطباء بياناً استشارياً إلى محكمة 

التماس ُقدم بإسمه، أكدوا فيه أن منع العالج عن  نائل  يهّدد حياته فورياً، إال أن  العليا ضمن  العدل 

المحكمة لم تطالب الدولة بفتح المعبر أمامه في الحال وارتأت بدل ذلك الدعوة إلى عقد جلسة إضافية 

للنظر في االلتماس. وخالل فترة انتظار الجلسة اإلضافية ، في 17 تشرين الثاني 2007، توفي  نائل  الكردي 

متأثراً بمرضه. غداة الوفاة، أعلنت النيابة العامة عن سحبها رفضها عبور نائل  إلى األراضي اإلسرائيلية. 

الرسم 7: عدد العاملين في المجال الطبي من قطاع غزة التابعين لوزارة الصحة، الذين ُدعوا لالستكمال المهني في الخارج، وعدد 

الذين تمكنوا من المشاركة، 2007

المصدر: وزارة الصحة الفلسطينية10

انقطاع تواصل الجهاز الصحي في غزة مع المجتمعات الطبية في الخارج

أدى إغالق معبر رفح إلى تشديد ُعزلة المجتمع الطبي في غزة. فقد خلق اإلغالق انقطاعاً شبه ُمطلق 

بين األطر الطبية في القطاع والمجتمع الطبي في الخارج. جرت العادة أن يتم اللقاء بين الطرفين في 

التي  التأهيلية  المؤتمرات والورشات  الحكومية في  المستشفيات  العاملين في  األطباء  إطار مشاركة 

10 تتضّمن املعلومات بيانات استشارية كتبها أطباء إرسائيليون اعتمدوا فيها عىل وثائق طبية صادرة عن املستشفيات يف غزة، وعىل مكاملات هاتفية 
مع األطباء الفلسطينيني املعالجني. نصف هذه الحاالت وجدت تغطية لها يف تقرير منظمة الصحة العاملية أيضا املذكور أعاله. ال تتوّفر لدى جمعية 

أطباء لحقوق اإلنسان معلومات عن تقاطع حاالت الوفاة التي تفيد بها الجمعية ومنظمة الصحة العاملية من جهة، وتلك التي تشري إليها وزارة الصحة 
الفلسطينية من الجهة الثانية.  
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كانت ترتب بين الحين واآلخر. وشكلت هذه اللقاءات فرصة ذهبية لألطباء الفلسطينيين لبناء عالقات 

عمل مع زمالئهم للمهنة في الخارج، للتعرّف على آخر المستجدات، استكمال معلوماتهم، وتوسيع 

دائرة معارفهم وخبرتهم في مختلف المجاالت من عالم الطب.

شهدت الفترة بعد حزيران 2006، وال سيما منذ حزيران 2007 انخفاضاً في عدد الدعوات التي أُرسلت 

إلى وزارة الصحة الفلسطينية في غزة للمشاركة في دورات الطب اإلستكمالية والتأهيلية في الخارج. 

وفي هذا السياق يقول وليد شقورة، مدير قسم التعاون الدولي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، إن 

األمر يعود بالدرجة األولى إلى إغالق معبر رفح، الذي كان يشّكل حتى إذ بوابة الطواقم الطبية الرئيسية 

المقابل،  إليها. في  تُدعى  كانت  التي  المهنية  والمؤتمرات  التأهيل  إلى دورات  من غزة في طريقها 

شهدت الفترة بعد حزيران 2007، ارتفاعاً ملحوظاً 

تلقوا  الذين  غزة  في  العاملين  األطباء  بعدد 

في  مهنية  استكمالية  بدورات  لالشتراك  دعوات 

القطاع  مغادرة  في  ينجحوا  لم  أنهم  إال  الخارج، 

لهذه الغاية جراء إغالق معبر رفح. حاولت وزارة 

الصحة الفلسطينية أن تقوم بتنسيق سفر األطباء 

المحاولة  أن  إال  إيِرز،   - حانون  بيت  معبر  من 

حوالي  رفض  تم  فقد  فقط،  جزئياً  نجاحاً  القت 
نصف الطلبات التي نقلتها الوزارة إلى السلطات المسئولة عن هذا المعبر بذريعة المانع األمني.11

كان التواصل في الماضي بين المجتمع الطبي في غزة مع الخارج يتم كذلك من خالل وصول األطباء 

من الخارج إلى القطاع. جرت العادة أن تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بدعوة بعض األطباء لإلقامة 

لفترة محدودة في قطاع غزة، فكان هؤالء يُسهمون من خبرتهم الطبية، بتقديم العالج الطبي، يجرون 

العمليات للمرضى أو يقومون بتدريب األطباء في مستشفيات غزة. وكانت الفروع الرئيسية التي قَِدم 

األطباء، وجلّهم من بريطانيا وإيطاليا، للمساهمة فيها: طب القلب، الجراحة التجميلية وطب األمراض 

الداخلية. كان هؤالء األطباء يصلون قطاع غزة عن طريق معبر رفح حين كان هذا مفتوحاً؛ ولكن بعد 

إغالق معبر رفح كانت الطريق الوحيدة المتاحة لدخول األطباء موجودة في معبر بيت حانون - إيِرز، 

الذي تطلَّب الدخول عبره موافقة إسرائيلية. إال أن اإلجراءات المعقدة التي اقترنت بعملية التنسيق مع 

إسرائيل، إلى جانب رفض األخيرة طلبات وزارة الصحة الفلسطينية، أدت إلى انخفاض عدد األطباء من 

الخارج الذين نجحوا بدخول غزة منذ حزيران 2007. في العام 2008 توقفت وزارة الصحة الفلسطينية 

عن دعوة األطباء من الخارج لدخول غزة عن طريق معبر رفح. األطباء الذين وصلوا إلى القطاع، إذا 
وصلوا، جاءوا عن طريق معبر بيت حانون - إيِرز.12

11 كان السبب الرئييس لعدم متكن املدعوين من السفر يكمن يف إغالق معرب رفح، ويف الحاالت األخرى - رفض السلطات اإلرسائيلية منح ترصيح السفر 
عن طالبيه، ذلك باستثناء حالتني اثنتني كان مردهام إلغاء الدعوة عىل يد املبادر لها. املعلومات أعاله منقولة عن لسان وليد شقورة مدير قسم التعاون 

الدويل التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، من حديثه إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 4.4.08. ال تشمل هذه املعلومات العاملني يف 
املجال الطبي الذين ُدعوا و/أو سافروا للمشاركة يف مؤمترات ومل يتم دعوتهم عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية.

12 املصدر السابق.

ُعزلة  تشديد  إلى  رفح  معبر  إغالق  أدى 

المجتمع الطبي في غزة. فقد خلق اإلغالق 

في  الطبية  األطر  بين  ُمطلق  شبه  انقطاعاً 

القطاع والمجتمع الطبي في الخارج.
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 ترتئي الحاجة إلى وجود تواصل مع المجتمع الطبي العالمي والحاجة الكتساب المعرفة في مجاالت 

الطب المختلفة درجة عالية من األهمية في ضوء النقص في المعرفة والكفاءة الذي يعاني منها الجهاز 

الصحي في غزة. إن الصعوبات التي تواجه األطباء وتمنعهم من لقاء زمالئهم في الخارج تُشّدد ُعزلة 

هذا الجهاز وتقوي تبعيته ألجهزة خارجية التي تمس بقدرته على التطور واالستقالل.

المس بنظام دراسة المواضيع الطبية والكوادر الطبية في غزة 

ألحق إغالق معبر رفح الضرر بدراسة المواضيع الطبية في قطاع غزة التي تَُدرس في الجامعة اإلسالمية 

وجامعة األزهر. يستعرض كل من الدكتور سهيل المدبك والدكتور مفيد المخلالتي، عميدا كلية الطب 

في جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية على التوالي، التداعيات الرئيسية الناجمة عن إغالق معبر رفح 
على نظام دراسة المواضيع الطبية في غزة وعلى الكوادر الطبية في القطاع:13

النقص بالكتب الدراسية وبالمعدات الطبية األساسية الضرورية للتمرّن

ال تعتمد دراسة المواضيع الطبية في غزة على كتب تُطبع في القطاع، بل على كتب يتم اقتناؤها في 

مصر واألردن. إال أن إدخال هذه الكتب توقف منذ حزيران 2007، فمن مصر لم يعد من الممكن 

الحصول عليها بسبب إغالق معبر رفح. أما من األردن، فقد فرضت إسرائيل حظراً على إدخال الكتب 

الدراسية إلى قطاع غزة. وقد أفرز هذا الوضع عن حالة يضطر فيها الطالب إلى تصوير الكتب الدراسية 

الموجودة في المكتبات باللونين األسود واألبيض، وال شك أن حلوالً من هذا القبيل ال يمكن أن تلبي 

االحتياجات األكاديمية بشكل الئق.    

أما الُمعدات الطبية األساسية، كأجهزة قياس ضغط الدم، المجاهر، المحاقن وسماعات األطباء، فقد 

رفح الستخدام  معبر  من  يدوياً  ونقلها  مباشرة من مصر  باقتنائها  الطب  كلية  تقوم  أن  العادة  جرت 

الجامعات إلى طلب  طالبها. إال أن األمر توقف بعد إغالق معبر رفح في حزيران 2007، ما يضطر 

المعدات بشكل دائم من وزارة الصحة في غزة. غير أن التزويد ال يتم بشكل منتظم، ويعاني أحياناً 

من التأخير، إذ أنه يعتمد على تَوفّر فائض بالقطع في مستودعات الوزارة.

منع الوصول إلى الدورات الدراسية التي ال تتوافر في غزة

اقتضى منهاج الدراسة في كلية الطب التابعة للجامعة اإلسالمية من الطالب أن يسافروا إلى مصر لتعلّم 

مجاالت معينة ال تدرَّس في غزة؛ في إطار اتفاقيات بين الكلية وثالث جامعات في القاهرة: األزهر، 

عين الشمس وطنطا. بموجب ذلك، قام الطالب في السنة الدراسية الثانية السفر إلى مصر لقضاء شهر 

13 املصدر السابق. 
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من الدراسة واالستكمال النظري والعملي في علم التشريح اإلنساني. وقد اقتضى الوضُع هذا التدبيَر 

نتيجة افتقار غزة لمختبر في علم التشريح اإلنساني وممارسته على الجثث، نظراً إلى غياب العادة 

اعتادوا  فقد  القدس،  أما طالب جامعة  غزة.  في  المجتمع  في  األبحاث  لخدمة  بالجثث  التبرع  على 

االشتراك في دورات اختيارية في إنجلترا بتمويل من صندوق القدس.      

كان معبر رفح بمثابة بوابة الطالب للسفر لدورات التأهيل في الجامعات المصرية والدول األخرى. وقد 

أدى إغالق المعبر عن إيقاف ترتيبات الدراسة هذه وإلى عدم تمّكن طالب غزة، من بين أمور أخرى، 

من السفر إلى مصر وإنجلترا لدراسة موضوع التشريح اإلنساني العملي. يلحق تفويت دورات التشريح 

اإلنساني – وهو مجال بالغ األهمية في دراسة الطب – ضرراً كبيراً بعملية تأهيل الطالب وبقدرتهم 

في المستقبل على تقديم الخدمات الطبية لسكان قطاع غزة.    

في ضوء إغالق معبر رفح المتواصل، وجدت الجامعة اإلسالمية نفسها مرغمة على استخدام برمجيات 

ودمى مصنوعة من البالستيك كبديل للجثث ألغراض التدريس، وهذا ال يمكن أن يستوفي الضرورة 

التي تتطلبها المعايير الدولية المعتمدة في العالم الغربي في هذا المجال. 

إلحاق الضرر بطواقم التدريس

التواصل مع المجتمع الطبي العالمي من خالل االجتماعات، دورات التأهيل والمؤتمرات، كان عبارة 
عن جزءاً ال يتجزأ من نشاط طواقم التدريس العاملة في كليات الطب في غزة، وهو أمر ال بد منه 
للحافظ على المعايير األكاديمية العالية في المعاهد التي تعمل الطواقم فيها. تجري العادة في مصر 
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وفي بعض الدول الخليجية على عقد مؤتمرين كل عام في المعدل تستضيف فيهما أكاديميين من 
للتعرف على سبل  المؤتمرات  التدريس في قطاع غزة من هذه  استفادت طواقم  وقد  الطب.  فرع 
التدريس الحديثة، على آخر مستجدات البرامج التدريسية، االطالع على الدراسات الحديثة في مجال 

الطب وبناء التعاون األكاديمي مع الجامعات في الخارج.

إال أن إغالق معبر رفح وضع نهايًة بشكل شبه مطلق الشتراك المحاضرين في كليات الطب في غزة في تلك 
النشاطات. وال شك أن عزل طاقم تدريس المواضيع الطبية في غزة عن المجتمع الطبي العالمي، يلحق 

ضرراً خطيراً بقدرته على تقديم الموضوع بالصورة المهنية والمستحدثة التي تتطلبها الضرورة العلمية.

منع وصول الطالب للمشاركة في دورات التأهيل والمؤتمرات الدولية

إن طالب الطب في قطاع غزة هم أعضاء في الفدرالية الدولية لطالب الطب التي تَُنظم بين الفترة واألخرى 
دورات تأهيلية ومؤتمرات في مواضيع شتى تتصل بالموضوع، والتي تهدف بالدرجة األولى إلى إكساب 
المعرفة في ُسبُل العالج التي يتم استحداثها بين الفينة واألخرى. وقد شارك طالب من غزة حتى حزيران 
2007 في هذه المناسبات التي كانت تُعقد في أماكن مختلفة كِمصر،إندونيسيا، تركيا واليمن. أما في الوقت 
الراهن، فإن سفر الطالب للمشاركة في المؤتمرات ودورات التأهيل المنعقدة في الخارج أصبح غير ممكناً 
بتاتاً نظراً إلغالق معبر رفح. ال يلحق هذا الوضع ضرراً في عملية اكتساب الطالب المهنية واالحتراف في 
مجال دراستهم فحسب بل ويقطع الطريق أمام إمكانية تواصلهم مع المجتمع الطبي، سواء في المنطقة أو 

في العالم، وإنشاء عالقات عمل بشكل جاٍر، األمر الذي يعتبر ضرورياً لعملهم كأطباء في المستقبل.

           

صعوبات الوصول إلى الخدمات الطبية خارج القطاع

اعتادت وزارة الصحة الفلسطينية بين عام 2003 ومنتصف 2008، على تحويل 815 مريضاً بالمتوسط 

كل شهر  لتلقي العالج الطبي خارج قطاع غزة. منذ إغالق معبر رفح، تم تحويل نحو %15 من المرضى 

المقرر إرسالهم إلى العالج في الخارج إلى المستشفيات المصرية، ونحو %85 منهم إلى المستشفيات 

معبر  القطاع، وبضمنها  معابر  إغالق  أن  إال  واألردن.14  الشرقية  القدس  الغربية،  الضفة  إسرائيل،  في 

رفح، يضع الصعوبات أمام وصول أولئك المرضى إلى المستشفيات التي تم تحويلهم إليها فحسب بل 

ويمنعهم كلياً في بعض الحاالت من تلقي العالج الذي يحتاجونه.

الفتح المحدود لمعبر رفح إلى مصر

تقوم مصر بين الحين واآلخر منذ آذار 2008 بفتح معبر رفح في حاالت استثنائية بالتنسيق مع سلطات 

حماس، فيفلح عدد محدود من المرضى في العبور من قطاع غزة إلى تلقي العالج الطبي في مصر. وقد 

14 املصدر: [. ُينظر مالحظة ??.  أعاله. 
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قامت إدارة مستشفى الشفاء في غزة في المرحلة األولى بإجراء عملية تسجيل للمرضى والتنسيق مع 

الطرف المصري، إال أن مسؤولية إتمام اإلجراء انتقل في تموز 2008 إلى وزارة الداخلية الفلسطينية. 

في هذا اإلطار، تدعو وزارة الداخلية كل من يرغب بالسفر عن طريق معبر رفح إلى التسجيل في 

في  المستشفى  إلى  التحويل  وشهادة  الطبية  المستندات  وإرفاق  إعدادها،  على  تقوم  التي  اللوائح 

مصر الصادرة عن األطباء في غزة. يجري الطرف الفلسطيني، بطلب من مصر، تصنيفاً طبياً للحاالت 

المسجلة، ومن ثم ينقل اللوائح إلى الجانب المصري.

الطبية  الحاجات  تستوفي  وال  رسمية  وغير  منتظمة  غير  رفح  معبر  من  المرضى  سفر  آلية  أن  غير 

هين للعالج بمصر على عدد من األصعدة:    للمرضى الموجَّ

ندرة فتح المعبر: منذ آذار 2008، الموعد الذي بدأت فيه مصر بفتح معبر رفح في حاالت طارئة، 

وحتى آخر كانون األول 2008، تم فتح معبر رفح 

المرضى خمس مرات فقط بشكل رسمي  لسفر 

وعلني، أي بمعدل مرة في الشهرين فقط.15 في 

ثالث حاالت من تلك المرات الخمس كانت نتيجة 

"ظروف خاصة": ففي آذار 2008 فُتح المعبر في 

قصف  جراء  الفلسطينيين  مئات  إصابة  أعقاب 

قامت به طائرات إسرائيلية، وفي آب 2008 فتح 

المعبر كبادرة مصرية عشية حلول شهر رمضان.

اختيار المرضى بموجب اعتبارات غير موضوعية: 

تلقت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان شكاوي كثيرة 

من مرضى يزعمون أن جهاز التنسيق الفلسطيني، الذي يعمل من خالل وزارة الداخلية مع السلطات 

المرضى في حاالت طارئة عن طريق معبر رفح، يُجري غربلة طبية للمرضى  المصرية لترتيب سفر 

للمحسوبين  واألولوية  األفضلية  يمنح  وأنه  بالضبط،  طبية  ليست  اعتبارات  من  انطالقاً  المسجلين 

سياسياً على الحكم في القطاع والمقربين إليه، على حساب المواطنين غير المنتمين سياسياً أو أولئك 

المحسوبين على حركة فتح. إال أن ممثل وزارة الصحة الفلسطينية نفى هذه المزاعم، قائالً إن معالجة 
كل حالة تتم وفق االعتبارات الطبية ال غير.16

تحديد عدد المسافرين: تَحّد مصر من عدد المرضى الذين تتيح لهم العبور إلى أراضيها في المرات 

السفر إلى مصر يقّل  الذين يفلحون في  المرضى  الحدود في رفح، وعليه فإن عدد  تُفتح فيها  التي 

بكثير عن عدد المرضى الذين تحوِّلهم وزارة الصحة الفلسطينية إلى مصر. فعلى سبيل المثال، حّولت 

الوزارة إلى مصر في تموز 2008, خمسمائة مريض، قد صودق على خروج 72 فقط منهم، ولم ينجح 

 15
16 فتح املعرب علنيا يف بداية آذار، وبداية متوز، ونهاية آب، ويف 20 و21- أيلول، ويف بداية ترشين الثاين 2008. عالوة عىل ذلك، يغادر عن طريق معرب رفح 

يف بعض األحيان بعض الجرحى واملرىض، ال سيام من املقربني لسلطة حامس، عند فتح املعرب بشكل غري علني. 

فيه  بدأت  الذي  الموعد   ،2008 آذار  منذ 

طارئة،  حاالت  في  رفح  معبر  بفتح  مصر 

وحتى آخر كانون األول 2008، تم فتح معبر 

رفح لسفر المرضى خمس مرات فقط بشكل 

رسمي وعلني، أي بمعدل مرة في الشهرين 

فقط.
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في نهاية المطاف سوى 18 من هم في دخول األراضي المصرية. في آب من نفس العام ، ُحوِّل 800 

مريض إلى مصر، دخل منهم 400 فقط، أما في أيلول 2008، فقد حوَّلت وزارة الصحة إلى مصر 400 

مريض، نجح 250 منهم فقط في الدخول.

إليها من خالل لجنة أطباء مصريون تعمل على معبر رفح وتقوم  الداخلين  بتقييد عدد  تقوم مصر 

بإجراء تصنيف طبي للمتقدمين بطلب العالج.17 إلى ذلك، ثمة قيد إضافي يهدد المرضى بعدم القدرة 

على العبور إلى مصر. إذ يطالَب كل مريض راغب بالعبور بالتزّود بتعّهد مالي صادر عن وزارة الصحة 

الفلسطينية في رام الله، األمر الناتج عن أجواء التوتر القائمة بين فتح وحماس.

وفقا للتقديرات، يتراوح عدد المرضى الذين تمّكنوا من تجاوز معبر رفح للعالج الطبي في مصر في 

الفترة بين آذار 2008 وتشرين األول 2008، بين 1,300 و1,500-،18 في مقابل نحو 400 مريض كانوا 

يسافرون في الشهر الواحد إلى مصر قبل إغالِقه. أما سائر المرضى فال حول لهم سوى انتظار "البوادر 

اإلنسانية" من الجانب المصري، وهي البوادر التي تقوم في مواعيد غير معروفة سلفاً وتشمل عدداً 

إيِرز إلى المستشفيات في  الذين يسعوا للخروج من معبر بيت حانون –  محدوداً من المرضى، أو 

إسرائيل أو الضفة الغربية أو األردن.

اإلعالن عن فتح المعبر بمهلة قصيرة: عادة يُعلن عن فتح المعبر للمرضى قبل يومين أو ثالثة من 

تنفيذ اإلجراء. أما المرضى الذين ال يتمكنون من تدبير شؤون سفرهم خالل هذه المهلة الضيقة، فقد 

يفوِّتون على أنفسهم فرصة السفر للعالج الطبي. 

الكتظاظ على المعبر: شهد معبر رفح في األشهر األولى لفتحه أمام المرضى في العام 2008، حالة من 

الشغب الذي عطّل عملية السفر المنظمة. فقد تجّمع في أيام فتح المعبر آالف األشخاص على الجانب 

الفلسطيني في محاولة للعبور إلى مصر، وشّكلوا ضغطا هائالً على البوابات. كانت النتيجة أن بعض 

المرضى، ومنهم أشخاص في حالة صحية صعبة، ُدفعوا إلى الخارج، واضطر آخرون لالنتظار وقتا طويالً 

لتفريق المتدافعين، ولكن الكثيرين منهم لم يفلحوا في العبور مع أن سفرهم كان قد تم التنسيق 

عليه مع الجانب المصري. في صيف 2008 طرأ تحّسن ما في ظروف االنتظار، إال أن طالبي العبور – 

ومن ضمنهم المرضى - ال يزالون يضطرون لالنتظار ساعات، بل أياماً، إلى أن يأتي دورهم بالعبور.

الشهادات  من  اإلنسان عدداً  أطباء لحقوق  تلقت مكاتب جمعية  المعبر:  الرشوة في  حاالت تقديم 

قدمها مرضى قالوا إنهم طولبوا على يد جهات مصرية بدفع الرشوة كشرط للسماح لهم بتجاوز المعبر، 
األمر الذي أسفر عن تمّكن المتيّسرين فقط من السفر في بعض الحاالت.19

17 نقل عن دكتور يوسف املدلل، رئيس مكتب وزير الصحة الفلسطيني يف غزة، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك، مبكاملة هاتفية بتاريخ 9.2.09.
 WHO 18

مت الشهادات إىل جمعية أطباء لحقوق اإلنسان عرب الهاتف من املرىض )ن.ح( و)م.ش( و)ر.ح( الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. يف املقابل،  19 ُقدِّ
م إىل املحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية  نفت األوساط املرصية الرسمية أن يكون املوظفون املرصيون قد تلقوا الرشاوى. الرد املرصي قدِّ

مسلك يف مقابلة بتاريخ 28.10.08. 
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صعوبة العودة إلى القطاع: يجد المرضى صعوبة في العودة إلى ديارهم بعد انتهاء فترة العالج في 

مصر جراء فتح معبر رفح في الحاالت النادرة فقط، فيضطر عدد كبير من المرضى إلى االنتظار أياماً 

عديدة، بل وأسابيَع أحياناً، للفرصة التي تسمح لهم بالعودة إلى القطاع من معبر رفح.

ن.ح.، من سكان غزة، 44 عاما، تعاني من مرض السرطان. انتظرت أكثر من نصف سنة 
لتلقي عالج طبي خارج القطاع

ورم  اكتشاف  بعد   2006 آذار  في  اإلسرائيلي  إيخيلوڤ  مستشفى  في  جراحية  عملية  لـ)ن.ح(  أجريت 

سرطاني لديها في فتحة الّشرج، وتلقت عالجاً باألشعة. في آذار 2008، اكتشف أطباؤها في غزة عودة 

الورم السرطاني في المكان نفسه، انسداداً في الكلية وتدهوراً عاماً في الوضع الصحي. قرر األطباء محاولة 

المركّب في مستشفيات  لعدم قدرتهم على معالجة مرضها  نظراً  إيخيلوڤ من جديد  إلى  إعادة ن.ح 

غزة. اطّلعت الدكتورة ِبال كاْوفمان، أخصائية  في طب األورام ومديرة قسم صحة الثدي في مستشفى 

إيخيلوڤ، على وثائق ن.ح الطبية وقررت أن: "العالج الذي يُنَصح به في هذه الحالة يكمن في التدّخل 

العاجل عبر تقديم العالج الكيماوي والبيولوجي وبالتزامن مع العملية الجراحية أو بدونها. وإذا لم يتم 

تقديم العالج في أقرب فرصة، سوف يتدهور وضعها بسرعة".

رغم أنه كان بحوزة ن.ح أمر تحويل إلى مستشفى إسرائيلي واستدعاء منه، إال أن جهاز األمن الداخلي 

أمنياً. على أثر ذلك، توجهت جمعية  اإلسرائيلي )الشاباك( منع خروجها من غزة بحجة تشكيلها خطراً 

أطباء لحقوق اإلنسان إلى أوساط الجيش اإلسرائيلي بشأن ن.ح، لكنها تلقت رفضاً إضافياً، فاضطرت إلى 

بإيجاد حل الئق للمريضة،  ينتِه  العليا، غير أن األمر لم  العدل  إلى محكمة  بالموضوع  التماس  تقديم 

واقُترح عليها أن تسافر بوسيلة "الشاتِل" – أي في حافلة تحت الحراسة تغادر غزة بين حين وآخر باتجاه 

األردن. بعد انتظار طال ما يزيد عن الشهرين للـ"شاتل" – الذي لم يتم قط -، حوَّلت ن.ح طلبها في 3 

نيسان 2008 إلى مستشفى في مصر، على أمل أن تتمكّن من السفر من معبر رفح.   

منذ ذلك التاريخ تم فتح معبر رفح للمرضى مرتين فقط. انتظرت ن.ح وزوجها في المعبر، عندما ُفتح 

للمرة األولى في مطلع تموز 2008 مدة 36 ساعة، تضمنت ليلة اضطرا إلى قضائها في الموقع، لكنهما لم 

يتمكّنا من العبور إلى مصر. أما في الموعد الثاني لفتح المعبر، يومين من أيلول 2008، فقد كانت ن.ح 

ترقد في مستشفى الشفاء في غزة إثر تدهور وضعها الصحي، ما منعها من االستعداد لسفرها إلى مصر.

قضت ن.ح ما يزيد عن نصف سنة في انتظار تلقي العالج الطبي خارج القطاع دون نجاح، فتوجهت 

جمعية أطباء لحقوق اإلنسان باسمها في 6 تشرين األول 2008 إلى عدد من أعضاء الكنيست، وإلى 

سفارة الرئيسة الدورية لالتحاد األوروبي، وإلى سفارات أخرى، وطلبت منهم التدخل. في 13 تشرين 

األول تلقت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان إخطاراً أنه صودق لـن.ح بالسفر إلى إسرائيل. نجحت المريضة 

بالوصول إلى مستشفى إيخيلوڤ بعد ذلك بأسبوع جراء اإلغالق المحكَم الذي فرض على قطاع غزة في 

فترة عيد العريش )سوكوت( اليهودي الذي صادف حلوله في تلك األيام.
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معبر  مصر  فتحت   ،2009 شباط  و5-   2008 األول  كانون   31 بين  الفترة  في  استثنائية  ظروف  في 

الجهاز الطبي  انهيار  أثر  المصابين من قطاع غزة إلى مصر على  رفح بشكل يومي لخروج عدد من 

الفلسطيني، جراء توافد آالف الجرحى إلى المستشفيات نتيجة الهجوم الذي شنته إسرائيل ضد قطاع 

غزة في كانون األول 2008 – كانون الثاني 20.2009 نُِقل في تلك الفترة 608 جرحى ومرضى من قطاع 

الحدود،  مصر  أغلقت   2009 شباط   5 في  رفح.21  معبر  في مصر عن طريق  المستشفيات  إلى  غزة 

وأعلنت عن عودة المعبر للعمل بين الحين واآلخر في الحاالت الطارئة فقط.22 

 

نظام "الشاتل" للسفر إلى مصر واألردن

رفعته  التماس  أعقاب  في  إسرائيل،  دولة   2007 الثاني  تشرين   28 في  العليا  العدل  أوصت محكمة 

جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، أن تنشئ آلية تتيح سفر المرضى من قطاع غزة إلى األردن عبر معبر 

النقل  إيِرز.23 على ضوء توصية المحكمة، اتخذت إسرائيل تدابير إلعادة العمل بآلية  بيت حانون - 

الفلسطينيين من سكان غزة  التي سبق وسيّرتها في صيف 2007، ما أتاح لبعض  المسماة "الشاتل" 

السفر في حافالت خاضعة لحراسة قوات أمن إسرائيليين، مباشرة من معبر بيت حانون - إيِرز إلى 

األردن )عن طريق جسر اللنبي(، أو إلى مصر )عن طريق معبر العوجة - نيتَْسنا(.

صت هذه اآللية للمرضى المقيمين في قطاع غزة الذين منعتهم إسرائيل من السفر الفردي لتلقي  ُخصِّ

األمر، فقد عمل هذا  أما في واقع  أمنية.  إيِرز بحجج   - الطبي عن طريق معبر بيت حانون  العالج 

النظام بشكل مقلص للغاية، ولم يجيب بشكٍل كافي لكافة المرضى الذين علقوا اآلمال على استعماله 

لتلقي العالج الطبي في الخارج. ففي األشهر القليلة التي كان يفتَرض أن تعمل فيها آلية السفر هذه، 

سعت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان إلى ترتيب سفر 238 مريضاً إلى مصر واألردن، إال أن 44 منهم 

فقط - نحو %18 - خرجوا على متن أربع نقليات إلى األردن واثنتين إلى مصر. في تموز 2008 اعترفت 

إسرائيل بشكل رسمي أمام محكمة العدل العليا، بتوقيف العمل بهذه اآللية، وأنها لن تكون متاحة 

لمرضى قطاع غزة.24 

OCHA, Protection of Civilians Weekly Report, 28 Jan – 3 Feb 2009   20، ص. 1. ُتنَظر املالحظة رقم ?? عىل صفحة ??.
21 معلومات أفادت بها منظمة الصحة العاملية إىل جمعية أطباء لحقوق اإلنسان بالربيد اإللكرتوين بتاريخ 9.2.09.

OCHA 22، ُتنَظر املالحظة رقم ??.
م إليها يف ملف 9522/07 جمعية أطباء لحقوق اإلنسان ضد قائد املنطقة الجنوبية،  23 وفق ما جاء يف قرار محكمة العدل العليا بشأن االلتامس املقدَّ

الصادر يف 12.2.08. قدمت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان االلتامس باسم 11 مريضاً من غزة، كانت السلطات العاملة يف معرب بيت حانون - إيِرز قد 
رفضت السامح لهم بالسفر لتلقي العالج الطبي املنقذ للحياة.

24 أُعلنت هذه الترصيحات خالل جلسة عقدتها محكمة العدل العليا بتاريخ 21.07.08 للنظر يف مثانية التامسات ُقدمت عىل يد جمعية أطباء لحقوق 
اإلنسان )ملف 4487/08، وملف 4495/08، وملف 4498/08، وملف 4499/08، وملف 4500/08، وملف 4451/08، وملف 4452/08، وملف 

44503/08(، باسم مرىض من غزة كانوا قد توجهوا بطلبات للسفر من القطاع عن طريق معرب بيت حانون - إيِرز بهدف تلقي عالج طبي مستعجل 
ومنقذ للحياة، لكنهم ُرفضوا )كانت قضايا خمسة من امللتمسني قد وجد حاًل لها قبل بدء نقاشها يف املحكمة(. وقد أعلن ممثلو النيابة العامة شفهيا يف 

تلك الجلسة أن نظام "الشاتل قد توقف بسبب الرفض النهايئ للسلطات األردنية استقبال املرىض بهذه الطريقة. ُينَظر أدناه. الحقاَ، وبشكل غري اعتيادي، 
ودون االستعانة من جديد بنظام "الشاتل"، نقلت إرسائيل يف 27.7.08 أرستني إىل الحدود األردنية مبرافقة عسكرية لتلقي العالج الطبي.
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لقد أدت بعض األسباب والعوامل لفشل إستعمال هذه اآللية:

��تقييد عدد األماكن التي كان يتم تخصيصها للمرضى في كل سفريه.
��اإلعالن عن السفر قبل موعده بفترة وجيزة، ما فوَّت على عدد كبير من المرضى فرصة السفر.

. القرار بإلغاء ثماني سفريات كان مخططاً لها بين نيسان وآب ��2008

وفقاً ألقوال ممثلي النيابة، رفضت مصر في آذار ��2008 مواصلة العمل بالسفريات إلى أراضيها، 

وأعلنت األردن اعتراضها عليها في تموز 2008. وقد قررت كل من مصر واألردن، وبالتناظر مع 

الموقف اإلسرائيلي، رفض استقبال الفلسطينيين الذين تنعتهم أجهزة األمن اإلسرائيلية بالخطرين 

أمنياً، ورفض االنتظار الطويل للمرضى على أراضيهما بعد انتهاء العالج الطبي قبل عودتهم إلى 

قطاع غزة.25 

25 أُعلن ذلك خالل جلسة عقدتها محكمة العدل العليا بتاريخ 21.7.08. )ًتنظر املالحظة السابقة(. يف املقابل، رصح ممثلون مرصيون لجمعية مسلك 
يف 19.3.08، أن مرص عىل استعداد للسامح بدخول سكان من قطاع غزة إىل أراضيها بنظام "الشاتل" بالتنسيق مع إرسائيل، إال أن األخرية قررت إيقاف 

العمل بهذه الوسيلة؛ يف مناسبة الحقة، أضاف ممثلون مرصيون رسميون، يف مقابلة مع جمعية مسلك بتاريخ 28.10.08، أن نظام السفريات أوقف 
نظراً لقرار مرص بفتح الحدود يف حاالت طارئة بعد اقتحامها يف كانون الثاين 2008، والذي اعُترب بديال لنظام "الشاتل". يف هذا السياق، وجهت جمعية 

أطباء لحقوق اإلنسان رسالة إىل عصام البدور، قنصل األردن يف إرسائيل، ضّمنتها أسئلة حول موقف اململكة من "الشاتل"، إال أن القنصل مل يرّد عىل 
الرسالة.
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الرسم 8: نسبة المرضى الذين صودق على طلبهم السفر إلى العالج من معبر بيت حانون - إيِرز، 2007-2008

المصدر: مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة30

20
07

ي 
ثان

ن 
نو

كا

ط
شبا ذار

ا

ان
يس

ن

يار
أ

ان
ير

حز وز
مت ب
ا

ول
أيل

ول
ن أ

رشي
ت

اين
ن ث

رشي
ت

ول
ن أ

نو
كا

20
08

ين 
 ثا

ون
كان

ط
شبا ذار

ا

ان
يس

ن

يار
أ

ان
ير

حز وز
مت ب
ا

ول
أيل

ول
ن أ

رشي
ت

اين
ن ث

رشي
ت

ول
ن أ

نو
كا



95

صعوبات الحصول على الخدمات الطبية في إسرائيل وعبر إسرائيل

في  الطبية  الخدمات  لتلقي  التحويل  طلبات  عدد  ارتفع   2007 حزيران  في  رفح  معبر  إغالق  منذ 

اإلسرائيلية  السياسة  تشّدد  إزداد  نفسه  الوقت  وفي  واألردن.  الغربية  الضفة  إسرائيل,  مستشفيات 

الخاصة بالخروج من غزة عن طريق معبر بيت حانون - إيِرز، وهو المعبر الذي ال بُد من استخدامه 

من أجل الوصول إلى تلك المستشفيات. ففي ردها على االلتماس الذي وجهته جمعيتا مسلك وأطباء 

لحقوق اإلنسان إلى محكمة العدل العليا، وطالبتا فيه بفتح معبر بيت حانون - إيِرز أمام المرضى من 

قطاع غزة، أعلنت إسرائيل في حزيران 2007 أنه ال يحق لسكان القطاع بدخول إسرائيل. مع ذلك، ومن 

الطريق  لفتح  الجهد  تبذل  سوف  الرحمة،  قبيل 

األمر  يكون  الني  الحاالت  في  المرضى  أمام 

أنها ال  الدولة  إلنقاذ حياتهم.26 وأضافت  ضرورياً 

يحتاجون  الذين  للمرضى  الدخول  إتاحة  تعتزم 

نظراً  حياتهم"،  "جودة  لتحسين  الطبي  العالج 

للخطر الذي يكمن في فتح معبر بيت حانون - 

إيِرز، على حد تعبيرها. بناء عليه، وبذرائع أمنية، 

مة من  قررت إسرائيل رفض طلبات السفر المقدَّ

المرضى الذين كان يتهددهم خطر فقدان طرف 

من إطراف الجسم، كالرجل أو اليد أو العين، ولم 
يكونوا معرضين لخطر الموت.27

في أيلول 2007، اتخذت إسرائيل قراراً بتصعيد تشّددها، في أعقاب إعالن الحكومة اإلسرائيلية المصغرة 

التنقل منه  القيود على حركة  المزيد من  عن قطاع غزة "منطقة معادية"، وما رافق ذلك من فرض 

المتوجهين إلى جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، منذ  المرضى  ازداد عدد  الخلفية،  وإليه.28 على هذه 

تشرين األول 2007، ومنهم الذين يعانون من أمراض السرطان والقلب والذين ترفض إسرائيل طلباتهم 

لتلقي العالج الطبي المنقذ للحياة خارج غزة، وبحجج أمنية.

الذين رفضت إسرائيل طلباتهم للسفر  كنتيجة مباشرة لهذه السياسة، طرأ ارتفاع في نسبة المرضى 

لتلقي العالج الطبي: من %10 في النصف األول من عام 2007، إلى %39 في عام 2008.كان مجموع 

قياساً  بأكثر من 10%  أصغر   2008 العام  في  إيِرز   - حانون  بيت  معبر  المسافرين عن طريق  عدد 

بالمعايير  التشّدد  إلى جانب  عوامل،  عدة  إلى  الهبوط  ويعود هذا  سبقه.  الذي  العام  في  بعددهم 

26 التامس إىل محكمة العدل العليا رقم 5429/07 جمعية أطباء لحقوق اإلنسان وجمعية مسلك ضد وزيري الدفاع والداخلية، رد الدولة بتاريخ 20.6.07. 
http://www.gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents%20/June2007/state%20responde%2020.6-no%20 - ميكن االطالع عليه يف

.details.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Doc 27 املصدر السابق، رد الدولة، مستحدثاً بتاريخ 24.6.08، ميكن االطالع عليه يف - -

.ments%20/June2007/state%20responde%205429-07%2024]1[.5.07.pdf
28 ُينَظر أعاله، ص. ]??[

رفض  حالة  في  الماضي  في  المرضى  كان 

طلباتهم بالسفر عن طريق معبر بيت حانون 

- إيِرز، يستطيعون التوجه إلى العالج الطبي 

بعد  أما  رفح؛  معبر  طريق  عن  مصر  في 

فلم   ،2007 حزيران  في  المعبر  هذا  إغالق 

يتبقَّ أمام هؤالء المرضى سوى خيار واحد – 

البقاء في غزة بدون عالج مناسب.
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الطبية التي تُفرض على الخروج عن طريق معبر بيت حانون - إيِرز:  

إغالق معبر بيت حانون - إيِرز على يد إسرائيل، ما يؤدي إلى إلغاء تصاريح الخروج من غزة التي  � 

تُمنح للمرضى.

المرضى من  السفر، ما يمنع  التي تضعها إسرائيل في معالجتها لطلبات  البيروقراطية  العراقيل  � 

الخروج في الموعد الذي يحدده لهم األطباء.

رفض "الشاباك" طلبات السفر، بعد إجراء تحقيق أمني أو حتى بدونه، بذرائع أمنية.29 �

المرضى الذين أملوا، بمساعدة جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، في أن تقوم محكمة العدل العليا بتوجيه 

أمر للدولة إلفساح الطريق أمامهم لتلقي العالج الطبي، اكتشفوا منذ حزيران 2007 أن المحكمة قررت 

العالج  لتلقي  السفر  من  المرضى  بمنع  تقضي  التي  اإلسرائيلي  األمن  جهاز  باعتبارات  التدخل  عدم 

العليا  العدل  بعد رفض قضاة محكمة  لقوا حتفهم  قد  المرضى  من  أن عدداً  بالذكر  ويجدر  الطبي. 

التماساتهم وفشل محاوالت تقديم العالج لهم في القطاع.

كان المرضى في الماضي في حالة رفض طلباتهم بالسفر عن طريق معبر بيت حانون - إيِرز، يستطيعون 

التوجه إلى العالج الطبي في مصر عن طريق معبر رفح؛ أما بعد إغالق هذا المعبر في حزيران 2007، 

فلم يتبقَّ أمام هؤالء المرضى سوى خيار واحد – البقاء في غزة بدون عالج مناسب.

احتياجات  على  اإلجابة  على  وبقدرته  غزة  قطاع  في  الصحي  بالجهاز  رفح ضرراً  معبر  إغالق  يلحق 

الصحة خارج  الفلسطيني بأجهزة  الصحي  الجهاز  تبعية  الوضع مستوى  الطبية. ويفاقم هذا  السكان 

القطاع، وهو يضع العراقيل أمام محاوالت إنشاء جهاز صحي مستقل في غزة وتعزيز موقعه.

29 معطيات قدمها عبد النارص صبح، من منظمة الصحة العاملية يف غزة إىل جمعية أطباء لحقوق اإلنسان بالربيد اإللكرتوين بتاريخي 15 ترشين الثاين 
2008 و12- شباط 2009.
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الفصل الخامس
مواقف األطراف فيما يتعلق بمعبر رفح

منذ حوالي ثالث سنوات، أي منذ حزيران 2006، معبر رفح المتواجد بين مصر وقطاع غزة، وهو المعبر 

الوحيد الذي يُتيح التنقل بين قطاع غزة وبين العالم الخارجي في ضوء الحصار اإلسرائيلي على باقي 

المعابر ـ أُغلق معظم الوقت. هناك عدد من األطراف ضالعة في تشغيل معبر رفح، وهي ضالعة في 

أو  علناً  عنها  الُمعبّر  ـ  المختلفة  األطراف  نتقصى مواقف  أن  الفصل  أيضا. سنحاول في هذا  إغالقه، 

تلميحاً ـ  فيما يتعلق بمعبر رفح وسياساتها بهذا الشأن. وهذا لنفهم لماذا بقي المعبر مغلقاً، وَمن 

يملك القدرة على فتحه، ولنستنتج من ذلك، كيف تتوزع المسؤولية عن إغالقه وعن المساس بحقوق 

سكان غزة الناجم عن هذا اإلغالق.

موقف إسرائيل

السلطة  سيطرة  على  القائم  المعابر  اتفاق  تطبيق  ممكناً  يعد  لم  غزة  قطاع  على  حماس  سيطرة  منذ 

الفلسطينية في القطاع، وعليه، فإن معبر رفح مغلق. إسرائيل ال تسيطر على معبر رفح، لكن لديها مصلحة 

في إبقائه على وضِعِه المغلق، وهي تعلن أن المعبر لن يُفتح طالما لم يتم إطالق سراح جلعاد شليط:

" ليس إلسرائيل أي سيطرة فعلية ـ عملية في هذا المعبر، الذي يقع تحت سيطرة حماس من  � 
جانب وسيطرة السلطات المصرية من الجانب الثاني".1

" أجل، يُمكن أن يكون إلسرائيل، في هذه المرحلة، مصلحة، للعمل على إبقاء المعبر مغلقاً، وهذا  � 
كجزء من السياسة تجاه المنظمة اإلرهابية، المسيطرة في قطاع غزة".2

" إذا لم يُطلق سراح جلعاد شليط فإن معبر رفح لن يُفتح".3 � 

، بحوزة واضعي التقرير. محكمة العدل العليا، 08/7716 برعي ضد وزير األمن، رّد املدعى عليهم بتاريخ22.9.08، بند 6. 1
، التوكيد يف األصل.  نفس املصدر، بند8. 2

، روين سوفري، "عاموس جلعاد: التهدئة ـ اإلمكانية الوحيدة إلطالق رساح شليط"،  3 .YNET عاموس جلعاد، رئيس الطاقم السيايس األمني، مقتبس يف 
18.06.08، متوفر قي:
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في رّد على مراجعة جمعية مسلك، اعتبر ممثل وزارة األمن معبر رفح في فترة اتفاقية المعابر معبراً 

تحت مراقبة القوة األوروبية، وذلك بموافقة السلطة الفلسطينية، مصر، الواليات المتحدة األمريكية، 

 ،2007 حزيران  وحتى   2005 الثاني  تشرين  من  ابتداء  المعابر  اتفاقية  تطبيق  إطار  في  وإسرائيل.4 

تحّكمت إسرائيل في عملية فتح المعبر وإغالقه، على الرغم من عدم الحضور الفعلي لقواتها هناك. 

كم االتفاق، ومن خالل  بًحُ لها  الذي ُخول  المراقبة  القيام بدور  القيام أو عدم  وذلك بواسطة قرارها 

تحّكمها بدخول القوة األوروبية إلى المعبر. 

منذ أن تم أسر الجندي جلعاد شليط في حزيران 2006، أوقفت إسرائيل التنقل الحر في معبر رفح، 

وأبقته مغلقاً معظم الوقت. وخالل هذه الفترة اعتاد ممثلو الدولة االدعاء أمام المحكمة العليا، أن في 

الموقع حركة مرور "بدون أي سيطرة من جانب إسرائيل".5 خالفاً لذلك، وفي مستندات مختلفة وصلت 

إلى مكاتب مسلك، اعترف موظفو سلطات الدولة بسيطرة إسرائيل على معبر رفح وبأنها ترى بنفسها 

وهكذا  فتحه.  أو  إغالقه  في  للبت  صالحية  ذات 

كُِتب مثالً، بصريح العبارة ممثل المدعي العسكري 

العام إلى جمعية مسلك بشأن فتح معبر رفح، أن 

"القرار بشأن ذلك بيد وزير األمن وهو لم يقرر بعد 
بشأن المواعيد القريبة لفتحه".6

إغالق  يسوغوا  أن  السلطات  ممثلو  اختار  ما  غالبا 

المعبر بادعاءات وجود تهديد أمني للمعبر نفسه. 

وهكذا كتبت وزارة األمن لجمعية مسلك أن معبر 

رفح "يشكل معبراً لجهات إرهابية بين القطاع وبين 

آلخر  وقت  من  فتحه  تُتيح  إسرائيل  ولكن  مصر"، 

نقاش  في  فإنه  وبالمقابل،  إنسانية.7  لمقتضيات 

داخلي جرى في وزارة األمن في 22 آب 2006، اتضح أن إغالق معبر رفح َشَكل سياسة عامة إلسرائيل 

هدفها تشكيل ضغط على قطاع غزة في محاولة إلحراز تقدم في موضوع استعادة الجندي األسير. 

المعبر  "بفتح  السماح  ينبغي  أنه  النقاش  في  اإلسرائيلي  الجيش  في  التخطيط  قسم  ممثل  وادعى 

من حين لحين فقط بعد إعادة الجندي األسير ووقف إطالق الصواريخ من القطاع )المعبر كوسيلة 

ضغط("; وقد عارض الشاباك )جهاز خدمات األمن العام( فتح المعبر ولو لساعات معدودة، "طالما إن 

منذ أن تم أسر الجندي جلعاد شليط في 

التنقل  إسرائيل  أوقفت   ،2006 حزيران 

معظم  الحر في معبر رفح، وأبقته مغلقاً 

ممثلو  اعتاد  الفترة  هذه  وخالل  الوقت. 

الدولة االدعاء أمام المحكمة العليا، أن في 

الموقع حركة مرور “بدون أي سيطرة من 

جانب إسرائيل”.

HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3557522,00.html" http://  3
www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3557522,00.html

4 رسالة من شاي ليف، رئيس قسم شكاوي الجمهور يف وزارة املن إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك، من 18.11.08، بند 1،3. النص الكامل 
للرسالة يرد كملحق للتقرير.

5 محكمة عدل عليا 05/10265 "أطباء لحقوق اإلنسان" ضد وزير األمن، رد املدعى عليه بتاريخ 11.7.06، بند 27. ُينظر أيضا محكمة العدل العليا 
05/11120 حمدان ضد قائد املنطقة الجنوبية، رد املدعى عليهم بتاريخ 20.3.07، بند 44.

6 رسالة من مالزم ثان حاييم رشبيط من قسم القانون الدويل يف وحدة املدعي العسكري الرئييس إىل املحامي نوعام بيلغ من جمعية مسلك، بتاريخ 
 .19.4.07

7 رسالة من روت بار، مساعدة وزير األمن، إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك بتاريخ 14.1.07.
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مسألة الجندي المختطف باقية على ما هي ينبغي مواصلة الضغط في هذه المرحلة". وانتهى النقاش 

إلى التوصية بـ: "في المدى القصير ينبغي فتح المعبر وتحرير الضغط القائم [...] وهو ما سيوضع 

على طاولة وزير األمن إلقراره".8 

منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران 2006، فإن موقف إسرائيل الرسمي هو أن معبر رفح 

مغلق بسبب عدم القدرة على تطبيق اتفاقية المعابر، ألن االتفاق مبني على أساس سيطرة السلطة 

الفلسطينية في القطاع والتي تبدو غير ممكنة منذ ذلك الوقت.9 وحتى يتم فتح معبر رفح مجدداً، 

حسب إسرائيل، ينبغي "انتظار وضع يكون ممكناً فيه بلورة موقف منسق ومماثل بين األطراف ذات 

العالقة"، أي اتفاق مجدد بين السلطة الوطنية الفلسطينية، مصر، الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل 

بشأن تشغيل معبر رفح بمراقبة أوروبية، في وضع تسيطر فيه السلطة الفلسطينية على القطاع.10 

مع تعليق تطبيق اتفاق المعابر عادت السلطات اإلسرائيلية للتََنُصل من المسؤولية عن سيطرتها على 

معبر رفح. هكذا مثالً، صَرَح ممثلو الدولة أمام محكمة العدل العليا في تموز 2007: "ليس إلسرائيل، 

حالياً، سيطرة فعلية أو سواها على معبر رفح، على فتح المعبر أو إغالقه".11 ومع هذا عارضت إسرائيل 

فتح المعبر دون مراقبة منها.12 وأكدت إسرائيل الحقا في أيلول 2008، أنه بالرغم من عدم سيطرتها 

على إغالق معبر رفح، فإن وضع إغالقه ينسجم مع احتياجاتها وسياستها وأنها تسعى لتخليدِه: "أجل، 

يُمكن أن يكون لدولة إسرائيل في الوقت الراهن مصلحة بإبقاء معبر رفح مغلقاً كجزء من السياسة 
العامة تجاه المنظمة  اإلرهابية المسيطرة في القطاع".13

يتضح من هذه األقوال أن إسرائيل تسعى إلى مواصلة إغالق معبر رفح، ومن هنا منع خروج سكان 

للضغط على هذه  القطاع وكمحاولة  كاحتجاج ضد سلطة حماس في  منه ودخولهم خالله،  القطاع 

السلطة. بهذا يُشّكل إغالق معبر رفح جزءاً من القيود التي تفرضها إسرائيل على السكان المدنيين في 

غزة ابتداًء من حزيران 2007، موعد سيطرة حماس على القطاع، ويتفق مع قرار المجلس الحكومي 

المصغر من أيلول 2007، القرار الذي َعرّف قطاع غزة تحت حكم حماس على أنه "منطقة معادية".14 

وتشمل هذه الخطوات تقليص شبه تام تقريباً لخروج فلسطينيين إلى إسرائيل عن طريق معبر إيرز 

ومنع دخول البضائع سوى تلك السلع الضرورية لمعيشة السكان.15 ويتّم إعمال القيود كسياسة عامة 

بشكل منفصل عن التهديدات األمنية الفعلية لهذا المعبر أو غيره.

8 مكانة معرب رفح، تلخيص نقاش جرى يف مكتب مستشار وزير األمن، 24.8.06. النص الكامل وارد يف مسلك, محتلون منفصمون، ص 58-56 )ُينَظر 
املالحظة ؟ رقم  صفحة ؟(.

9  رسالة من شاي ليف رئيس قسم شكاوي الجمهور يف وزارة األمن إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك بتاريخ 18.11.08، بند 4-5.

10  نفس املصدر االقتباس يف بند 5.

11 محكمة العدل العليا 07/6475، أبو لنب ضد قائد املنطقة الجنوبية، لرّد املدعى عليهم بتاريخ 29.7.07، بند 4. قدم االلتامس عىل يد هموكيد- مركز 
الدفاع عن الفرد )ُينَظر املالحظة ؟ ؟ رقم  صفحة(

 12 نفس املصدر.

13 محكمة العدل العليا، 08/7716 برعي ضد وزير األمن، رّد املدعى عليهم بتاريخ 22.9.08، بند 8، بحوزة واضعي التقرير.

14 قرار الطاقم الحكومي السيايس األمني 19.9.07، ُينظر مالحظة رقم [...] صفحة ....

 15 محكمة العدل العليا 07/9132 البسيوين ضد رئيس الحكومة، رّد املدعى عليهم بتاريخ 1.11.07، بند 73-72;  محكمة العدل العليا 08/2450 رشكة 
األخوان عفانة م.ض ضد وزير الزراعة، رّد الدولة بتاريخ 18.9.08، بند 6. 
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تواصل إسرائيل، فيما يتجاوز االحتجاج العام ضد حماس، العمل على تخليد وضع إغالق معبر رفح 

تطبيق  أيضا، خالل  فعلت،  كما  شليط،  جلعاد  األسير  الجندي  سراح  إطالق  أجل  من  كوسيلة ضغط 

اتفاقيات المعابر قبل سيطرة حماس على القطاع. في إطار اتفاق التهدئة التي تّم توقيعها بين إسرائيل 

وبين حماس في حزيران 2008، تم عرض تصوير فتح معبر رفح في اإلعالم كخطوة تتصل، بالنسبة 

إلسرائيل، بإطالق سراح شليط. فقد نُشر أن إسرائيل اقترحت السماح بفتح معبر رفح لتنقل الفلسطينيين 

مقابل تسليم الجندي األسير، جلعاد شليط إلى مصر; 16 وقد وعدت إسرائيل أسرة شليط أنه من غير 

المقرر فتح المعبر في إطار اتفاق التهدئة 17;ونُقل 

عن  رئيس الطاقم السياسي األمني، عاموس جلعاد، 

في الصحافة قوله: "إذا لم يُطلق سراح جلعاد شليط 

لن يُفتح معبر رفح".18 في قرار الطاقم السياسي ـ 

األمني من شباط 2009، قررت إسرائيل أن تدرُس 

توسيع النشاط على معابر القطاع فقط عند إطالق 

فقط  سيُفتح  رفح  معبر  وأن  شليط،  جلعاد  سراح 

بموجب مبادئ اتفاقية المعابر من عام 2005.19 

كان  شليط،  أسر  فيها  تم  التي  السنة  أيام  معظم 

بمقدور إسرائيل أن تُغلق معبر رفح بواسطة منع 

هذا  تطبيق  تعليق  وبعد  المعابر،  اتفاق  تطبيق 

االتفاق في حزيران 2007، عملت إسرائيل، حسب 

ما نشرته ٍوسائل اإلعالم، مقابل مصر وطلبت إليها إبقاء المعبر في وضعية اإلغالق إلى حين عودة 

شليط، وقد استجابت مصر لذلك.20 وقد استجوبت جمعية مسلك وزارة األمن في سلسلة مكاتبات إذا 

ما طلبت إسرائيل من مصر عدم فتح معبر رفح21، إال أن ممثلي الدولة فضلوا عدم اإلجابة على السؤال 

واكتفوا باإلجابة العامة الواردة في نهاية التقرير.22 وفّضل ممثلون رسميون لمصر عدم اإلجابة على 

سؤال مسلك إذا ما طلبت إسرائيل إلى مصر بشكل صريح عدم فتح معبر رفح إلى حين إعادة الجندي 

األسير جلعاد شليط، وأشاروا إلى أن مصر تترك الحدود مغلقة بصرف النظر عن موضوع شليط بسبب 

انعدام القدرة على تطبيق اتفاق المعابر.23 وأقرّت مصادر مصرية أخرى في حديث لجمعية مسلك 

يتضح من هذه األقوال أن إسرائيل تسعى 

هنا  ومن  رفح،  معبر  إغالق  مواصلة  إلى 

ودخولهم  منه  القطاع  سكان  خروج  منع 

في  حماس  سلطة  ضد  كاحتجاج  خالله، 

هذه  على  للضغط  وكمحاولة  القطاع 

رفح  معبر  إغالق  يُشكّل  بهذا  السلطة. 

جزءاً من القيود التي تفرضها إسرائيل على 

السكان المدنيين في غزة.

http:// :  16 هآرتس، براك ربيد، فادي عيادات، عاموس هرئيل وآيف يسسخاروف، "إرسائيل: معرب رفح مقابل نقل شليط"، 13.5.08، ميكن اإلطالع عليه
 .www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=982872&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0

17 محكمة العدل العليا 08/5551 شليط ضد دولة إرسائيل، رد املدعى عليهم بتاريخ 22.6.08، بند 5.
YNET 18، روين سوفري، "عاموس جلعاد: التهدئة ـ الطريقة الوحيدة إلطالق رساح شليط"، 18.6.08، مُيكن اإلطالع عليه:

HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3557522,00.html" http:// 19
.www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3557522,00.html

20 اجتامع اللجنة الوزارية لألمن القومي بتاريخ 18.2.09، مُيكن اإلطالع عليه ـ
HYPERLINK "http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/Spokesman/2009/02/spokecabi180209.htm" http://www.pmo. 21

gov.il/PMO/Communication/Spokesman/2009/02/spokecabi180209.htm
22 يوآب شطرين، براك ربيد ووكاالت األنباء/ هآرتس، "مرص إلرسائيل: لن نفتح معرب رفح إىل حني إعادة جلعاد شليط"، ، 25/6/08، مُيكن اإلطالع عليه ـ  

.HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/995798.html" http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/995798.html
23 رسالة إىل روت بار، مساعدة وزير األمن من املحامية ساري بايش من جمعية مسلك بتاريخ 31.7.08، ورسائل تذكري بتاريخ 28.9.08، ويوم 25.10.08 

وـ 5.11.08.
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وجود ضغط من جانب إسرائيل لعدم فتح معبر رفح إلى حين إعادة شليط إال أن مصر لم تتعاط وهذا 
المطلب، حسب أقوالهم.24

مع تعليق تطبيق اتفاق المعابر، عبّرت إسرائيل في مناسبات عديدة عن استعدادها للسماح بتنقل 

الفلسطينيين بين قطاع غزة ومصر طريق معبر كرم أبو سالم القائم ضمن حدودها، ويُتيح لها سيطرة 

ومراقبة المارين عبره، كبديل لمعبر رفح المغلق.25 ومع هذا فإن إسرائيل لم تسمح بتنّقل كهذا في 

أي من المراحل، وحسب ادعائها بسبب معارضة حماس التي تم التعبير عنها بقصف المعبر بقذائف 

هاون.26 بل إن إسرائيل أوقفت العمل بنظام ألـ"شاتل" الذي عملت به خالل عدة أشهر لغرض مرور 

عدد قليل من األشخاص بين قطاع غزة وبين مصر أو األردن بواسطة تنظيم السفر. منذ ذلك الحين، 

تشدد إسرائيل على عدم توفير أي ممر بّري بديل للممّر المغلق في رفح، عبر معابر القطاع الخاضعة 

لسيطرتها المباشرة وتمنع كما تفعل منذ سنين تنقلهم عبر البحر أو الجو. 

جهات مصرية رسمية أبلغت جمعية مسلك أن إسرائيل علّقت نظام السفر بعد آذار 2008 ألنه في 

جعل  ما  وهو  وبعلمها،  إسرائيل  بموافقة  لحين  حين  من  رفح  معبر  بفتح  مصر  بدأت  ذاتها  الفترة 

إسرائيل تقرر أن األمر بديل لنظام السفر بنظام ألـ"شاتل".27 وفي رّد على سؤال جمعية مسلك بشأن 

24 رسالة من شاي ليف، رئيس وحدة شكاوي الجمهور يف وزارة األمن إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك بتاريخ 18.11.08.
25  ُأبلغ عىل لسان مصادر رسمية مرصية للمحامية ساري بايش وتانيا هري من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 28.10.08، انظر الحقا.

26 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 12.10.08.
27 ُنقل مثال عىل لسان مالزم ثان أساف بهر"ل، تنسيق العمليات يف املناطق، للمحامي نوعم بيلغ من جمعية "غيشاة"، يف رسالة بتاريخ 15.7.07.
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موقف إسرائيل بالنسبة لفتح معبر رفح عينياً بأيدي مصر، لم يُعبّر ممثلو إسرائيل عن معارضتهم لذلك، 

وأبلغوا: "[...] أن المعبر مفتوح من حين لحين لنشاطات مختلفة في أساسها إنسانية وأن األمر ضمن 
مسؤولية المصريين".28

موقف مصر:29
ملخص: ترفض مصر الفتح المنتظم لمعبر رفح بدون موافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية:

رفض الفتح المنتظم لمعبر رفح مقابل سلطة حماس في القطاع. � 

تأييد فتح معبر رفح مجدداً بموجب اتفاق المعابر أو بحكم اتفاق آخر بين إسرائيل والسلطة  � 

الفلسطينية.

فتح المعبر ألهداف محددة من حين لحين كاستجابة لالحتياجات اإلنسانية لسكان القطاع. � 

أيدت مصر اتفاق المعابر وشّغلت معبر رفح بما يتفق مع الترتيبات التي نّص عليها، حتى حزيران 

بأيدي  االتفاق  تطبيق  تعليق  تّم  عندما   ،2007

الجهة  هي  مصر  فإن  الحين  ذلك  منذ  أطرافه. 

فتح  يتم  متى  تقرر  أن  بإمكانها  التي  الوحيدة 

معبر رفح فعلياً، وهي تفعل ذلك في إطار فتح 

عيني للحدود ألغراض إنسانية.

حسب الموقف المصري الرسمي الذي تّم إبالغه 

نفسها  في  ترى  مصر  أن  هو  مسلك  لجمعية 

ملزمة باتفاق المعابر الذي ينظّم، حسب قولها، 

على  رفح  من  الفلسطيني  الجانب  في  السيطرة 

لذلك،  االتفاق.  في  طرفا  ليست  أنها  من  الرغم 

رفح  معبر  فتح  قولها،  حسب  تستطيع،  ال  فهي 

للتنقل المنتظم منذ سيطرة حماس على القطاع في حزيران 2007; وهذا، ألنه سيكون في ذلك خرق 

الفلسطيني  الجانب  في  األوروبية  والقوة  الفلسطينية  السلطة  حضور  يتطلب  الذي  المعابر  التفاق 
للحدود، وحضور إسرائيل في معبر كرم أبو سالم ـ وهي شروط ال تتوفّر منذ ذلك الوقت.30

فتح  مصر  ورفض  رفح  معبر  إغالق 

مقابل  منتظم  بشكل  رفح  في  الحدود 

حماس، هما جزء من موقف مصري عام 

كسلطة  حماس  بسلطة  االعتراف  يرفض 

قانونية، ورؤيتها عديمة الشرعية الدولية 

واالعتراف بالسلطة الفلسطينية باعتبارها 

القيادة الشرعية الوحيدة للفلسطينيين.

28 محكمة عدل عليا 07/6475 أبو لنب ضد قائد املنطقة الجنوبية، رد املدعى عليهم بتاريخ 29.7.07، بند 5. قدم االلتامس عىل يد هموكيد- مركز الدفاع 
عن الفرد )ُينظر مالحظة رقم ... صفحة ...(

29  ُنقل عىل لسان مصادر مرصية رسمية للمحامية ساري بايش وتانيا هاري يف مقابلة بتاريخ 28.10.08، وقد متت املقابلة كرد عىل أسئلة وجهتها جمعية 
مسلك إىل وزارة الخارجية املرصية بواسطة السفارة املرصية يف تل أبيب.

30  رسالة من شاي ليف، رئيس وحدة شكاوي الجمهور يف وزارة املن إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك بتاريخ 18.11.08، بند 6.
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إغالق معبر رفح ورفض مصر فتح الحدود في رفح بشكل منتظم مقابل حماس، هما جزء من موقف 

مصري عام يرفض االعتراف بسلطة حماس كسلطة قانونية، ورؤيتها عديمة الشرعية الدولية واالعتراف 

بالسلطة الفلسطينية باعتبارها القيادة الشرعية الوحيدة للفلسطينيين. وقد أفضى هذا الموقف بمصر 

أقوالها،  مصر، حسب  وستكون   .2007 حزيران  في  الله  رام  إلى  ونقلها  غزة  في  مكاتبها  إغالق  إلى 

مستعدة لفتح الجانب المصري من الحدود فقط في حال االتفاق مجدداً بين األطراف التي وقعت 

على اتفاق المعابر ـ إسرائيل، السلطة الفلسطينية، الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ـ على صيغة 

لفتح الجانب الفلسطيني للحدود.31 

وعن السؤال لماذا تُطلب موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح على الجانب المصري منه، أجاب ممثلو 

مصر الرسميين أن إسرائيل تواصل السيطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن عملية السالم ـ التي 

تؤيدها مصر ـ  تشمل نقل السلطة تدريجياً من إسرائيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ـ الممثلة 

الشرعية للفلسطينيين، حسب مصر. إضافة إلى ذلك، أشار ممثلو مصر إلى أن إلسرائيل ولمصر عالقات 

جيدة متبادلة بحيث أن كليهما معنيّتان باالستقرار داخل الدولة الجارة وأنهما تقيمان بينهما تعاوناً 

أمنياً.32 وأبلغت مصادر مصرية أخرى جمعية مسلك أن للعالقة مع إسرائيل إسقاطات على سياسة 

مصر بالنسبة لمعبر رفح، بحيث أن مصر ترى في نفسها ملزمة باالمتناع عن خطوات من شأنها أن 

تهدد إسرائيل، مثل فتح معبر رفح مقابل حماس.33 

وقد ورد في وسائِل اإلعالم وعد الرئيس المصري، حسني مبارك، للرئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود 

أولمرت، أن معبر رفح سيبقى مغلقاً إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق إلطالق سراح الجندي األسير جلعاد 

شليط;34 وهذا ما أبلغ به جمعية مسلك مصدر ُمقرّب من وزارة الخارجية المصرية;35 وخالفاً لذلك، 

فإن مصر تجزم في موقفها الرسمي أنها تغلق معبر رفح بسبب عدم تطبيق اتفاق المعابر دون أن 

يكون لذلك عالقة بموضوع شليط; وفي الوقت ذاته تشير إلى أن عدم إطالق سراح شليط يسّد الطريق 

إلى إعادة العمل بموجب اتفاق المعابر، وتشير إلى وساطتها بين إسرائيل وحماس في المفاوضات 

التي أفضت إلى التهدئة التي سرى مفعولها ابتداء من حزيران 2008، مفاوضات شملت، أيضا، محاولة 

إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شليط وفتح معبر رفح. حسب الموقف المصري، فقد قامت بذلك 

للتخفيف من معاناة السكان في القطاع ولغرض اإلسهام في االستقرار داخل إسرائيل وفي غزة.36 

يتضح من مقابالت مع جهات مصرية أخرى، أن اعتبارات أشمل تتصل بعالقات مصر الدولية تملي 

سياستها فيما يتعلق بالمعبر: وحسب هذه المصادر، تُمارَس على مصر ضغوطات من المجتمع الدولي 

31  إال إذا ُذكر غري ذلك، املعلومات بخصوص موقف مرص تستند عىل مقابلة أجرتها ممثلتا جمعية مسلك يوم 28.10.08 مع جهات مرصية رسمية طلبوا 
عدم ذكر أسامئهم. املقابلة أجريت يف أعقاب توجه جمعية مسلك إىل السفارة املرصية يف إرسائيل، بإذن من وزارة الخارجية املرصية، بعد التوضيح أن 

املعلومات التي وردت  يف املقابلة تعرّب عن املوقف الرسمي ملرص.
 32ُ قل عىل لسان مصادر مرصية رسمية للمحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 28.10.08.

 33 املصدر نفسه.
34 املصدر نفسه.

 35 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 12.10.08.
36 هآرتس، يوآب شترين، براك ربيد ووكاالت األنباء، "مرص إلرسائيل: لن نفتح معرب رفح إىل حني إعادة جلعاد شليط"، 25.06.08، مُيكن اإلطالع عليه ـ  
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بمن فيها الواليات المتحدة األمريكية لئال تخرق اتفاق المعابر الذي حظي باعتراف دولي، وهذا هو 

الواليات  إسرائيل،  معارضة  مجرّد  أن  أخرى  جهات  وقالت  رفح;37  معبر  إغالق  سياسة  أسباب  أحد 

اعتباراً  يُشّكل  الثاني حركة حماس  جانبه  في  تتواجد  الذي  المعبر  فتح  الدولي  والمجتمع  المتحدة 
سياسياً مصريا يُسهم في رفض مصر فتح الحدود بشكل منتظم مقابل حماس.38

وأكثر من ذلك، إذ يتضح من مقابالت مع جهات مصرية أن اعتبارات داخلية أخرى لمصر ـ سياسية 

حكومة  دستورية  عدم  بشأن  المبدئي  مصر  لموقف  فتجاوزاً  رفح:  معبر  من  موقفها  تحدد  ـ  وأمنية 

حماس، تجزم جهات مصرية أن مصر ليست معنية بتقوية حركة حماس بواسطة فتح المعبر مقابلها في 

أعقاب عالقتها بحركة األخوان المسلمين في مصر،39 التي تشكل المعارضة للحزب الحاكم في مصر.

مقابل حركة حماس، حسب جهات مصرية  برئاسة محمود عباس  الوطنية  السلطة  تقوية  تؤيد مصر 

أخرى، ذلك ألن السلطة الوطنية هي الملتزمة بمسيرة السالم واتفاقيات أوسلو وهو ما تسعى مصر إلى 

ترسيخه.40 اتفاقيات أوسلو التي وقّعتها مصر كشاهدة، إلى جانب الواليات المتحدة وروسيا، تربط بين 

قطاع غزة والضفة الغربية وتَُعرّفهما كأنهما "وحدة جغرافية واحدة".41 إن المصلحة المصرية في دفع 

هذه االتفاقيات تنبع من تخوف مصر من سيناريو تتنصل وفقه إسرائيل من قطاع غزة تماماً في حال 

فشلت االتفاقيات، وترمي بالعبء كله على مصر.42 وحسب مصدر مقرّب من وزارة الخارجية المصرية 

فإن إسرائيل تهدد مصر فعلياً بأن هذا ما سيحصل إذا ما لم تحترم موقفها بشأن إغالق معبر رفح.43 

وتؤكّد مصادر مصرية أن القطاع هو منطقة تحتلها إسرائيل، وعليه، فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية 

تجاهها. ومن هنا، حسب أقوالها، ترفض مصر تشغيل معبر حدودي مستقّل بين أراضيها وبين القطاع 

بل وتمتنع عن السماح بنقل مساعدات ترسلها منظمات إغاثة إنسانية دولية من أراضيها مباشرة إلى 

قطاع غزة عبر معبر رفح. تجزُم مصر في إطار موقفها الرسمي أن مواد إغاثة إنسانية تُرسل من أراضيها 

عبر معبر كرم أبو سالم بالتنسيق التام مع إسرائيل،44 وفق ما تَُنص عليه عملياً، قيود تفرضها إسرائيل 

على دخول البضائع إلى القطاع. ومصر غير مستعدة ألن تكون مسئولة عن غزة من الناحية األمنية 
واإلنسانية، ألنها ترى ذلك من واجب إسرائيل كقوة احتالل.45

37 يف مقابلة مع املحامية ساري بايش من جمعية مسلك.
38 ُنقل عىل لسان  مصادر مرصية رسمية للمحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 28.10.08. كذلك يقتبس موقع اإلنرتنيت 

التابع لخدمات املعلومات املرصية من خطاب مبارك يف املفاوضات مع الرئيس اإلرسائييل، شمعون بريس يف رشم الشيخ، يوم 23.10.08: "نحن نبذل 
HYPERLINK "http://www.  الجهود الكبرية والجانب اإلرسائييل يعرف جيداً وأن الجهود املرصية مبذولة لغرض تحرير شليط"، مُيكن اإلطالع عليه ـ

sis.gov.eg/Ar/Politics/PInstitution/President/Interview/000002/0401010300000000001027.htm" http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/
PInstitution/President/Interview/000002/0401010300000000001027.htm. اتفاق التهدئة ُطبق حتى بداية ترشين الثاين 2008.

 39 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 19.3.08.
 40 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 12.10.08.

41 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 19.3.08.
42 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة من يوم12.10.08.

43 االتفاقية املرحلية، الفصل الثاين، بند 11.
44 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة من يوم.19.3.08. التحفظ املرصي من ضم قطاع غزة ـ منطقة ذات كثافة سكانية عالية، 

معدالت بطالة عالية وغياب بنية تحتية مناسبة ـ ليس جديداً، وتم التعبري عنه بني العام 1948 والعام 1967، عندما سيطرت مرص عىل قطاع غزة كمنطقة 
محتلة. يف تلك الفرتة اهتمت مرص بعدم ضم القطاع إىل أراضيها، وعدم منح مكانة قانونية للفلسطينيني يف مناطق سيادتها وتقييد عددهم يف أراضيها. 
أنظر أييلت يحياب، "الحضور املرصي يف محور فيالدلفي ـ مصالح إقليمية وتحديات محلية"، الدليل االسرتاتيجي، املؤلف 8، عدد 3، ترشين الثاين 2005.

45 ُأبلغ يف مقابلة مع املحامية ساري بايش من جمعية مسلك.
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في كانون الثاني 2008 تم اقتحام الحدود بين غزة ومصر بأيدي حماس، وتدفُّق مئات آالف السكان 

من القطاع الُمغلق إلى األراضي المصرية. وقد أفضى األمر بمصر، إضافة إلى معارضتها الفتح المنتظم 

لمعبر رفح بالتنسيق مع حماس، إلى االستنتاج بأن إغالق الحدود بشكل تام بينها وبين القطاع يشكل 

صعيد  على  العمل   2009 شباط  في  مصر  بدأت  اإلعالم،  في  نشر  ما  وحسب  لها.  بالنسبة  تهديداً 

دبلوماسي بهدف التوصل إلى فتح منظم ومتفق عليه للمعبر، وبالمقابل، بدأت في آذار فتح المعبر 

من حين لحين بِعلم إسرائيل.

الجهات  مع  اتصاالت  مصر  تقيم  رفح،  معبر  افتتاح  بشأن  جديد  دولي  اتفاق  إلى  التوصل  ولغرض 

المختلفة من بينها إسرائيل،حماس والسلطة الفلسطينية، وتطلق مبادرات مختلفة لفتح الحدود تشمل 

إشراك االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.46 وحسب الموقف الرسمي، 

تؤيد مصر إعادة اتفاق المعابر األصلي إلى ما كان 

عليه، إال أنها ستتعاون مع كل اتفاق جديد بشرط 

الفلسطينية.47  والسلطة  إسرائيل  عليه  توقّع  أن 

وتؤكد مصادر مصرية أخرى أنه في الوقت ذاته، 

تعمل مصر على تشغيل معبر رفح بالتعاون  بين 

يجعلها  ما  وهو  الفلسطينية،  والسلطة  حماس 

وتضغط  الجانبين  ممثلي  مع  مفاوضات  تُجري 

عليهما للتوصل إلى اتفاق. وحسب هذه المصادر، 

تسوية  إلى  التوصل  الفلسطينيان  الجانبان  يرفض 

ما يشّكل  المعبر، وهو  السيطرة في  تقاسم  حول 
العقبة األساس في الطريق إلى فتح معبر رفح.48

فتح معبر رفح ألهداف إستثنائية يتم من حين لحين بمبادرة مصرية، وحسب موقفها الرسمي، بمقتضى 

احتياجات إنسانية ولغرض "التنفيس" ومنح الناس فرصة تنشق الهواء.49 وتشير مصادر مصرية أخرى إلى 

اعتبارات أمنية واعتبارات تتصل بالرأي العام في مصر والعالم العربي بوصفها في صلب القرار القاضي 

وحسب ما جاء على لسان هذه المصادر، 

غزة  في  إسرائيل  تنفخه  الذي  “البالون 

وغزة  رفح”،  في  األمر  نهاية  في  سينفجر 

هي “قنبلة موقوتة ال بد ستنفجّر في وجه 

تحاول  و  اإلسرائيليين”.  وليس  المصريين 

مصر أن تمنع حصول مثل هذا االنفجار من 

خالل فتح المعبر من حين لحين.

46 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية رسمية للمحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 28.10.08. يف كانون الثاين 2009، وبشكل استثنايئ 
سمحت مرص دخول عرشات سيارات اإلسعاف مع تجهيزات طبية عرب معرب رفح إىل مستشفيات قطاع غزة، التي ناءت تحت عبء معالجة آالف الجرحى 

 OCHA،, Protection on :الذين أصيبوا نتيجة للهجوم العسكري اإلرسائييل ضد قطاع غزة يف وضع من النقص الشديد يف التجهيزات الطبية. املصدر
HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_ -:صفحة 4, وارد يف' ,Civilians Weekly Report, 16-20 January 2009
protection_of_civilians_weekly_2009_01_20_english.pdf " http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civil-

 ians_weekly_2009_01_20_english.pdf
47 أبلغ من مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 19.03.08.

48 ُينظر مثاًل هآرتس، يوآب شطرين، آيف يسسخاروف وبراك ربيد، "مرص تطرح: حامس وفتح يشغالن املعرب يف رفح معا"، 04.02.08، ميكن اإلطالع عليه:  
HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/951013.htm" http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/951013.htm ; عاموس 
هرئيل، آيف يسسخاروف ويوفال أزوالي، "رئيس املخابرات املرصية سيحاول أن يدفع يف إرسائيل فكرة فتح معرب رفح"، 28.02.08، ميكن اإلطالع عليه:  
HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/958680.html" http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/958680.html; تسفي 

.http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/964974.html :برئيل، "إىل أن يتحقق حلم اآلخرة"، 7/3/08، مُيكن األطالع عليه
49 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية رسمية للمحامية ساري بايش وتانيا هاري من جمعية مسلك يوم 28.10.08.
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المغلق  القطاع  في  ينشأ  الذي  الضغط  أقوالهم،  عينية: حسب  ألهداف  لمرة  مرة  من  الحدود  بفتح 

يُفهم في مصر على أنه يهّددها، بحيث أنها تتوقع أن ينفجر في رفح. وحسب ما جاء على لسان هذه 

المصادر، "البالون الذي تنفخه إسرائيل في غزة سينفجر في نهاية األمر في رفح"،50 وغزة هي "قنبلة 

موقوتة ال بد ستنفجّر في وجه المصريين وليس اإلسرائيليين".51 و تحاول مصر أن تمنع حصول مثل هذا 

االنفجار من خالل فتح المعبر من حين لحين. وفي فتح المعبر على هذا النحو تحاول مصر أن توضح 

لحماس أمر سيطرتها على المعبر، وأن تشجعها على الحفاظ على الهدوء في منطقة الحدود.52 إضافة 

إلى ذلك، وحسب مصادر مصرية، تحاول مصر أن تِحّد، بواسطة فتح الحدود، من المشكلة األمنية التي 
اتضحت لها والمتمثّلة بانتقال أشخاص عبر األنفاق إلى سيناء بسبب إغالق معبر رفح.53

أكاديميين  غير حكومية،  منظمات  جانب  من  داخلي  مصري  بسبب ضغط  أيضا،  الحدود،  فتح  يتّم 

في صيف  نُشرت  مثالً،  مسلك.54 هكذا  إلى جمعية  مصرية  لسان جهات  على  نُقل  كما  وإعالميين، 

2008 عريضة وقعتها 23 منظمة حقوق إنسان مصرية وعربية طالبت مصر بفتح معبر رفح للطلبة 

نقابات مهنية، حركات سياسية وأكاديميين، يحاولون من  بينها  الجامعيين;55 منظمات مختلفة ومن 

مرور  تمنع  التي  كاحتجاج ضد مصر  إلى غزة،  القاهرة  قوافل مساعدات من  يُرسلوا  أن  لحين  حين 

البضائع إلى قطاع غزة وكتعبير عن التأييد للفلسطينيين;56 وتستوقف السلطات المصرية هذه القوافل 

بالقوة قبل وصولها إلى رفح بكثير.

ويُنظم األخوان المسلمون بدورهم نشاطات شعبية احتجاجية مختلفة، بما فيها إيصال المساعدات 

العربي  العالم  في  العام  الرأي  ويُسهم  رفح.57  معبر  فتح  إلى  مصر  ويدعون  القطاع،  إلى  اإلنسانية 

واإلسالمي في ضوء سياسة مصر تجاه الفلسطينيين في غزة هو، أيضا، في اتخاذ مصر قرار فتح الحدود 

من حين لحين، حسب مصادر مصرية، إذ إن مصر تعاني من صورة متدنية وسط هذه المجموعات، 
التي ترى في الرئيس المصري كمن يضع غزة تحت اإلغالق.58

وكذلك، في ضوء األزمة اإلنسانية الخطيرة في قطاع غزة في كانون األول 2008 ـ كانون الثاني 2009، 

ونتيجة للهجوم العسكري اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، ومقابل النقد الشديد من جانب العالم العربي 

المصري  الرئيس  أعلن  وقد  المنتظم.  للتنقل  رفح  معبر  فتح  مصر  رفضت  مصر،  في  العام  والرأي 

50 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف املقابلة بتاريخ 19.3.08.
51  ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف املقابلة بتاريخ 12.10.08.
52  ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف املقابلة بتاريخ 19.3.08.

53  ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف املقابلة بتاريخ 12.10.08.
54  املصدر نفسه.

 http://www.bahrainrights.org/en/node/2388""   :55  ُينظر مركز البحرين لحقوق اإلنسان، بيان للصحافة بتاريخ 19.8.08، مُيكن اإلطالع عليه
http://www.bahrainrights.org/en/node/2388

56  ُنقل عىل لسان ناشطة حقوق إنسان مرصية للمحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف مقابلة جرت يوم 20.10.08. ُينظر أيضا الجزيرة، "القاهرة 
http://www.aljazeera.net/"   :منعت إغاثة إىل القطاع، حامس يقّر بوجود طريق مسدودة يف مفاوضات شليط") باللغة العربية(، مُيكن اإلطالع عليه

.news/archive/archive?ArchiveId=1100673" http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1100673
HY-  :57  ُينظر مثاًل موقع األخوان املسلمني، "طلبة جامعات يف القاهرة يحتجون من أجل غزة" )باللغة العربية(، 11.11.08، مُيكن اإلطالع عليه
PERLINK "http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=42075&SecID=304" http://www.ikhwanonline.com/Article.

asp?ArtID=42075&SecID=304. أنظر أيضا أخبار البشري، "مرص اعتقلت 21 عضوا من األخوان املسلمني ممن حاولوا مساعدة أهل غزة" )باللغة 
 .http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-105576.htm :العربية( 19.12.08، مُيكن اإلطالع عليه

58 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 12.10.08.
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حسني مبارك مع تفّجر األزمة: "نحن في مصر لن نسهم في تكريس االنقسام [بين حماس والسلطة 

الفلسطينية] بواسطة فتح معبر رفح بغياب سلطة فلسطينية ومراقبي االتحاد األوروبي، من خالل خرق 
االتفاق من العام 2005".59

موقف سلطة حماس في قطاع غزة
بين غزة وبين مصر وتتنصل من  التنقل  ملخص: تعارض حماس كل سيطرة إسرائيلية على حرية 

اتفاق المعابر.

اتفاق المعابر غير ساري المفعول. � 

معبر رفح هو معبر حدودي مصري ـ فلسطيني، وينبغي أن يعمل بواسطة اتفاق بين السلطة  � 

الفلسطينية والمصرية.

معارضة كل سيطرة إسرائيلية على حركة السكان بين القطاع ومصر. � 

الموافقة على مراقبة أوروبية في حال تُساعد على فتح معبر رفح. � 

 خالفاً لكل األطراف، ال تعترف سلطة حماس في القطاع بنفاذ اتفاق المعابر، الذي ُعلّق تطبيقه منذ 

انتهى  القطاع  القطاع.60 يجزم ممثلو حماس أن االحتالل اإلسرائيلي في  بدأت حماس سيطرتها على 

ويعلنون معارضتهم لكل سيطرة إسرائيلية على حركة السكان بين قطاع غزة ومصر: كان ذلك على 

شكل مراقبة إسرائيلية بواسطة كاميرات فيديو على المعبر أو كما كان في إطار تطبيق اتفاق المعابر، 

أو بواسطة تشغيل معبر كرم أبو سالم بين القطاع وبين مصر، من خالل مراقبة إسرائيلية مباشرة على 

تعارض حركة  والقطاع،  بين مصر  الحدود  إسرائيلية في  أي شراكة  لرفض حماس  الماّرين.61 وتجاوزاً 

أساس  على  بالمرور  السماح  إسرائيل  ترفض  أن  بسبب خشيتها  للمارين  اإلسرائيلي  التفتيش  حماس 
عيني، وأن تعتقل قسماً من المارين.62

يدعي ممثلو حماس أن معبر رفح هو معبر حدودي مصري ـ فلسطيني، ينبغي أن يتّم تشغيله بواسطة 

اتفاق بين السلطة الفلسطينية والمصرية، دون أي شراكة من إسرائيل. تبدي حماس استعدادها لمراقبة 
أوروبية على المعبر في حال ثبت أن ذلك يُسهل فتح المعبر وال يُشّكل عائقاً.63

 ,Egypt to keep Gaza border closed: Mubarak Says unless Abbas regains control over the territory, 30.12.08 ،59 قناة أخبار العربية
http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/30/63123.html:وارد  يف

60 ُنقل عىل لسان د. باسم نعيم، وزير الصحة يف غزة، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك، بتاريخ 17.12.08.
61 املصدر نفسه، وكذلك ُنقل عىل لسان إيهاب الغصيني من وزارة الداخلية يف غزة إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 1.10.08.

62 ُنقل عىل لسان د. باسم نعيم، وزير الصحة يف غزة، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك بتاريخ 17.12.08.
63 املصدر نفسه، إيهاب الغصيني من وزارة الداخلية )أنظر املالحظة رقم 61( أضاف أن حامس توافق عىل مراقبة أوروبية برشط أن يسكن املراقبون 

األوروبيون يف القطاع، بحيث ال تستطيع إرسائيل منع وصولهم إىل املعرب.
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تُعرب حماس عن استعدادها أن تتقاسم األمن في معبر رفح مع الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية، 

لكنها تطالب بأن تُترك لها صالحية التصديق عينياً على األشخاص الذين من المفترض أن يعملوا على 

اتفاق سيطرة مشتركة، ال تسمح حماس بنشاط  المعبر.64 عملياً، في غياب  الفلسطيني من  الجانب 

الحرس الرئاسي في قطاع غزة وال حضوره في معبر رفح.

موقف السلطة الفلسطينية
ملخص: تُعارض السلطة الفلسطينية فتح معبر رفح طالما أن قواتها ال تسيطر في المعبر والقطاع  � 

كله:

"معبر رفح لن يُفتح إلى أن يعاد الوضع إلى سابقه"،65 � أي في حال أُعيد العمل باتفاق المعابر، 

يُسمح بوجود الحرس الرئاسي على الحدود وتَُعلّق سلطة حماس في القطاع.

معبر  عبر  ومصر  القطاع  بين  التنقل  دعم  � 

إسرائيل  عليه  تسيطر  الذي  سالم  أبو  كرم 

كحل مؤقت.

خاصة  حاالت  في  رفح  معبر  فتح  تأييد  � 

ألغراض إنسانية.

المعابر،  اتفاق  على  الوطنية  السلطة  وقّعت 

الجانب  لها  التابع  الرئاسي  الحرس  أفراد  وأشغل 

مفتوحاً  كان  عندما  رفح  معبر  من  الفلسطيني 

على  حماس  حركة  سيطرت  أن  ومنذ  بانتظام. 

الحرس  نشاط  الحركة  منعت  ومعابره  القطاع 

الرئاسي في معبر رفح وفي القطاع بشكل عام.

الموقف المثابر للسلطة الفلسطينية من البداية 

يتّم  ينبغي أن  هو أن فتح معبر رفح من جديد 

عناصر  إعادة  خالل  من  المعابر  اتفاق  بموجب 

الحرس الرئاسي التابعين للسلطة إلى الجانب الفلسطيني من الحدود. وطالما أن األمر متعذراً، تعارض 

السلطة فتح المعبر بشكل منتظم بمبادرة مصر مقابل حماس، وذلك حتى ال يتّم شرعنة سلطة حماس 
ومنحها الشرعية.66

قلقة  مصر،  مثل  أيضا  الوطنية،  السلطة 

المعبر في رفح بواسطة  من أن يقرّب فتح 

حماس القطاع من مصر، ويبعده عن الضفة 

عامة  قيادة  إلى  السلطة  وتسعى  الغربية. 

المحتلة  المناطق  الفلسطينيين في  السكان 

في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، وإلى 

مواصلة مسيرة أوسلو التي كرّست صالحيتها 

هذه. ويشكّل فتح معبر رفح بحضور حماس 

وكتنازل  حماس  بسلطة  اعترافاً  لها  بالنسبة 

بالسلطة  التفرّد  إلى  من جانبها عن تطلعها 

في هذه المنطقة.

64 ُنقل عىل لسان د. باسم نعيم، وزير الصحة يف غزة، إىل عايدة عبد الباري من جمعية مسلك يوم 17.12.08.
65 ُنقل عىل لسان نبيل عمرو، السفري الفلسطيني يف القاهرة لعربية منصور من جمعية مسلك يف مكاملة هاتفية بتاريخ 20.10.08.

66 ُنقل عىل لسان مسئول كبري يف مكتب محمود عباس للمحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف مكاملة هاتفية بتاريخ 22.7.08 وعىل لسان نبيل 
عمرو، السفري الفلسطيني يف القاهرة لعربية منصور من جمعية مسلك يف مكاملة هاتفية بتاريخ 22.7.08.
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وحسب مصدر كبير في مكتب محمود عباس، "يؤيد الرئيس عباس كل إستراتيجية من شأنها أن تضع 

حدا لمعاناة مواطنيه";67 وحسب مسئول كبير أخر في السلطة الفلسطينية فإنها تؤيد، لغرض التسهيل 

إسرائيل  إقناع  وتحاول  بل  مؤقت،  بديل  كمعبر  سالم  أبو  كرم  معبر  استعمال  السكان،  ضائقة  على 

تشغيل المعبر القائم في األراضي اإلسرائيلية ويسمح بالحركة بين القطاع ومصر بمراقبة إسرائيلية.68 

وحسب ممثليها، تسعى السلطة الفلسطينية إلى مواصلة عملية السالم، والتوصل إلى إنهاء االحتالل 

والفوز بتأييد دولي والتحّكم بالحدود. وهي ترى في استمرار سيطرة حماس على القطاع عامالً من 

شأنه أن يُجهض كل هذا، وتُعارض فتح معبر رفح قبل أن يتّم إعادة الوضع إلى سابق عهده، كما كان 
قبل االنقالب العسكري الذي نفذته حماس، حسب قولها.69

السلطة الوطنية، أيضا مثل مصر، قلقة من أن يقرّب فتح المعبر في رفح بواسطة حماس القطاع من 

مصر، ويبعده عن الضفة الغربية. وتسعى السلطة إلى قيادة عامة السكان الفلسطينيين في المناطق 

المحتلة في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، وإلى مواصلة مسيرة أوسلو التي كرّست صالحيتها هذه. 

ويشّكل فتح معبر رفح بحضور حماس بالنسبة لها اعترافاً بسلطة حماس وكتنازل من جانبها عن تطلعها 

إلى التفرّد بالسلطة في هذه المنطقة.

لمعاناة  تسهيالً  ذلك  في  وترى  مصر،  بأيدي  محّددة  ألغراض  رفح  في  المعبر  فتح  السلطة  تُبارك 

الفلسطينيين في غزة; ومع هذا، وقبل "إعادة الوضع إلى سابق عهده"، أي إعادة الحرس الرئاسي إلى 

رفح، تعارض السلطة ممارسة الضغوط على مصر لفتح معبر رفح للتنّقل المنتظم.70 

موقف االتحاد األوروبي

ملخص: ال يستطيع االتحاد األوروبي أن يؤدي قسطه في اتفاق المعابر بدون موافقة إسرائيل  � 

وحضور السلطة الفلسطينية في معبر رفح:

تعليق نشاط القوة األوروبية في معبر رفح طالما أن عناصر حماس تُشغل المعبر. � 

مواصلة مكوث القوة في إسرائيل انتظارا الستئناف عملها، ساعة يتجدد تطبيق اتفاق المعابر. � 

بين  واتفاقا  إسرائيل وحماس، ويشمل إطالق سراح شليط  بين  بالتفاهم  المعبر مرتبط  فتح  � 

السلطة الوطنية وحماس وموافقة إسرائيل على طبيعة فتح الحدود.

67  ُنقل عىل لسان مسئول كبري يف مكتب محمود عباس للمحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف مكاملة هاتفية بتاريخ 22.7.08
68 ُنقل عىل لسان حسني الشيخ من اللجنة املدنية يف رام الله للمحامية ساري بايش وعربية منصور من جمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 31.8.08.

69 ُنقل عىل لسان مسئول كبري يف مكتب محمود عباس للمحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف مقابلة هاتفية بتاريخ 22.7.08   
70 ُنقل عىل لسان نبيل عمرو، السفري الفلسطيني يف القاهرة لعربية منصور من جمعية مسلك يف مكاملة هاتفية بتاريخ 20.10.08. رسالة رد من السلطة 

الفلسطينية مدرجة يف ملحق ب من التقرير.
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 ،)EUBAM( في إطار تطبيق اتفاق المعابر أشرفت قوة من االتحاد األوروبي على مراقبة معبر رفح

لديها  يكون  أن  المعبر، دون  األوروبية مكانة طرف محايد بشأن  القوة  االتفاق  وَمَنَح  ثالث.  كطرف 

الصالحية لفتح أو إغالق الحدود بنفسها بدون موافقة وتعاون الطرفين، إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

في معظم الفترة التي تّم العمل فيها باتفاق المعابر كان معبر رفح مغلقاً، بقرار إسرائيلي; وقد اعتاد 

المراقبون األوروبيون أن يقبلوا ما تعلنه إسرائيل عن إغالق المعبر لدواٍع أمنية، وامتنعوا من الوصول 

إلى المعبر.71 وعلى الصعيد الدبلوماسي، حاول االتحاد األوروبي في تلك الفترة أن يدفع باتجاه فتح 
المعبر، باألساس ألغراض إنسانية، بواسطة التوجه إلى إسرائيل والتوسط بين الجانبين.72

حسب موقع االنترنيت التابع للقوة األوروبية، فإن صالحية القوة تتمحور في المراقبة، التدقيق وتقييم 

القطاع  المعابر في معبر رفح.73 لدى استيالء حماس على  اتفاق  الفلسطينية بشأن تطبيق  السلطة  أداء 

في حزيران 2007 ُمنعت السلطة الفلسطينية من التواجد في معبر رفح. فعلّقت القوة األوروبية ساعتها 

عملها في رفح في ضوء سياسة االتحاد األوروبي عدم التفاوض مع حماس وبسبب القلق على سالمة القوة 

التي حظَيت حتى ذلك الحين بحماية الحرس الرئاسي التابع للسلطة الفلسطينية.74 منذ ذلك الحين، يعلّق 

االتحاد األوروبي عمل القوة طالما يتواجد على المعبر عناصر من حماس وليس عناصر السلطة الفلسطينية. 

ومع هذا، تواصل القوة المكوث في إسرائيل ـ وإن كان بصيغة محدودة ـ والحفاظ على قدرتها العملياتية، 
وتُعبّر عن استعدادها لالستئناف الفوري لعملها لحظة استئناف تطبيق اتفاق المعابر.75

71  رسالة من السيدة ماريا طالريا، املتحدثة باسم القوة األوروبية التي تراقب معرب رفح )EUBAM(، للمحامي نوعام بيلغ من جمعية مسلك بتاريخ 15 
كانون الثاين 2007. 

.http://www.eubam-rafah.eu/portal/en/node/396 -بيان للصحافة من يوم14.11.06-, ميكن اإلطالع عليه ,EUBAM 72
.http://www.eubam-rafah.eu/portal/en/node/8- مُيكن اإلطالع عليه ,EUBAM 73 موقع

74 ُنقل عىل لسان ماريا طالريا املتحدثة باسم EUBAM، للمحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف مكاملة هاتفية بتاريخ 28.6.07.
75 ُنقل عىل لسان ماريا طالريا املتحدثة باسم EUBAM، لتانيا هاري من جمعية مسلك يف الربيد اإللكرتوين بتاريخ 3.8.08.
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وحتى يُعاد فتح معبر رفح من جديد، حسب موقع االتحاد األوروبي، ينبغي توفّر ُجملة من الشروط: 

اتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل األسرى يشمل إطالق سراح الجندي جلعاد شليط ومئات األسرى 

تهريب  لوقف  ملموس من جانب مصر  تقّدم  الفلسطينية وحماس;  السلطة  بين  اتفاق  الفلسطينيين; 

األسلحة منها إلى القطاع عبر األنفاق، موافقة إسرائيل على ترتيبات لتشغيل المعبر.76 وحسب ممثليه 

في إسرائيل، فإن االتحاد األوروبي "يحاول أن يُسهم بشكل إيجابي في إيجاد حّل عملي على األرض 

بالتنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية"،77 ويعمل باستمرار مقابل مختلف األطراف على 
الصعيد الدبلوماسي والسياسي وعلى أعلى المستويات من أجل التوصل إلى استئناف فتح المعبر.78

موقف الواليات المتحدة

ملخص: تأييد فتح معبر رفح من جديد على أساس 

الفلسطينية  السلطة  وبمشاركة  المعابر  اتفاق 

وإسرائيل.

الواليات المتحدة، مثل االتحاد األوروبي، توسطت 

بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المفاوضات 

التي أفضت إلى توقيع اتفاق المعابر. ومنذ استيالء 

حماس على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وتعليق 

المتحدة من  الواليات  تُقلل  المعابر،  اتفاق  تطبيق 

االْشِتغال بمسألة معبر رفح، على األقل على الصعيد 

الُمعلن. وزارة الخارجية األمريكية التي توجهت جمعية مسلك إليها بواسطة السفارة األمريكية في تل 

أبيب، أعلنت أنها غير معنية بالرّد على أسئلة تتعلق بسياسة الواليات المتحدة بخصوص معبر رفح. 

وحسب تصريحات رسمية، تؤيد الواليات المتحدة فتح معبر رفح من جديد فقط على أساس اتفاق 
المعابر بتواجد قوات السلطة الفلسطينية والمراقبين األوروبيين.79

في  األنفاق  عبر  القطاع  داخل  إلى  أراضيها  من  التهريب  لمنع  على مصر  المتحدة  الواليات  تضغط 

منطقة رفح والعمل على كشفها وهدمها; بل وقد قررت أن تفرض على مصر إجراء اقتصادي في هذا 

بهذا  العمل  على  تُعين مصر  اقتصادية  مساعدة  إلى  اإلجراء  حّولت  األمر،  نهاية  في  لكنها،  السياق. 

االتجاه.80 وحسب مصادر مصرية، فإن الواليات المتحدة تمارس الضغط على مصر لئال تخرق اتفاق 
المعابر، ولئال تفتح معبر رفح في غير إطار هذا االتفاق.81

تضغط الواليات المتحدة على مصر لمنع 

القطاع  داخل  إلى  أراضيها  من  التهريب 

عبر األنفاق في منطقة رفح والعمل على 

كشفها وهدمها; بل وقد قررت أن تفرض 

على مصر إجراء اقتصادي في هذا السياق. 

لكنها، في نهاية األمر، حّولت اإلجراء إلى 

مساعدة اقتصادية تُعين مصر على العمل 

بهذا االتجاه.

.http://www.eubam-rafah.eu/portal/en/node/457 وارد يف ـ ،EUBAM 76 موقع
77 ُنقل عىل لسان رمريو كيربيان أوزال، رئيس وفد املمثلية األوروبية إىل إرسائيل للمحامية ساري بايش من جمعية مسلك يف رسالة بتاريخ 8.8.07.

78 ُنقل عىل لسان ماريا طالريا املتحدثة باسم EUBAM، لتانيا هاري من جمعية مسلك يف الربيد اإللكرتوين بتاريخ 3.8.08.
 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/jan/113610.htm"" :79 وزارة الخارجية األمريكية، ترصيح يومي للصحافة، 6.1.09، مُيكن اإلطالع عليه

.http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/jan/113610.htm
80 ُينظر أعاله، صفحة [...].

81 ُنقل عىل لسان مصادر مرصية لجمعية مسلك يف مقابلة بتاريخ 19.3.08.
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الفصل السادس
تحليل مسؤولية األطراف عن إغالق معبر رفح

أوردنا في الفصل السابق مواقف األطراف بالنسبة للشروط التي يُمكن أن تكون األطراف فيها مستعّدة 

للسماح بفتح معبر رفح. اآلن، سنخوض في تحليلنا بشأن سؤالين مركزيين: األول، من أغلق معبر رفح، 

وما هو دور كل طرف في إغالقه؟ ثانياً، أي واجبات ملقاة على كل طرف، كنتيجة لسيطرته على إمكانية 

خروج سكان غزة من القطاع والدخول إليه مع مراعاة عمل باقي األطراف؟

إسرائيل

ملخص: بالرغم من عدم وجود قوات إسرائيلية على الحدود بين مصر وغزة بشكل دائم، تواصل 

إسرائيل ممارسة سيطرة عملية وغير مباشرة على إمكانية فتح معبر رفح، وتستخدم هذه السيطرة 

للضغط على سكان غزة، كجزء من سياسة العقوبات الجماعية. تسيطر إسرائيل على جميع المعابر 

والعالم  القطاع  بين  كرابط وحيد  لمعبر رفح  تبعية  تخلق  وتغلقها، وهكذا  الباقية في قطاع غزة 

الخارجي. إن سيطرة إسرائيل على معابر القطاع، إضافة إلى سيطرتها على أبعاد أخرى حيوية للحياة 

في قطاع غزة، تولّد مسؤولية إسرائيل عن إتاحة حرية التنقل من غزة وإليها.

 وحسب جمعية مسلك وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان، فإن هذه السيطرة تُشّكل سيطرة فعلية 

تفرض على إسرائيل واجبات بحكم القوانين الدولية المتصلة باالحتالل; ولكن، حتى وفق الموقف 

القائل بعدم وجود حالة احتالل، فإن سيطرة إسرائيل على غزة ـ في الماضي والحاضر ـ تُلقي على 

إسرائيل واجبات تجاه سكان غزة بحكم أنظمة حقوق اإلنسان، بحكم حق سكان غزة المغلقة في 

التنقل وكمحّصلة ألنظمة "ما بعد االحتالل". هذه المسؤولية تُلزم إسرائيل بإتاحة التشغيل المنتظم 

لمعبر رفح أو بدل ذلك، السماح بحرية التنقل عبر المعابر األخرى ـ في البحر، الجو واليابسة. وعلى 

إسرائيل مسؤولية خاصة عن الجهاز الصحي في غزة بما في ذلك إمكانية وصول المرضى إلى العالج 

يمنع جهاز  الذي  اإلسرائيلي  اإلغالق  ناتج، عن  فيما هو  الناتج  غزة،  لهم في  المتوافر  غير  الطبي 

الصحة في غزة من التطور.
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سيطرة إسرائيل في معبر رفح والمعابر الحدودية األخرى لقطاع غزة

منذ تنفيذ خطة االنفصال أحادي الجانب من قطاع غزة في صيف 2005، لم يعد إلسرائيل تواجد دائم 

على الحدود بين غزة ومصر في معبر رفح. فهل معنى ذلك أنها ال تفرض سيطرتها على فتح معبر 

رفح؟ جهات إسرائيلية رسمية تعلن غياب سيطرة إسرائيلية في معبر رفح ولكنها في الوقت ذاته، تؤكّد 

أن المعبر سيبقى مغلقاً حسب شروطهم. هكذا تدعي إسرائيل أمام محكمة العدل العليا أن "ليس 

إلسرائيل أي سلطة فعلية ـ عملية على هذا المعبر"، بالمقابل، يعلن ممثلوها أن "القرار بشأن فتح 

المعبر هو ضمن صالحيات وزير األمن وأنه لم يقرر بعد المواعيد القريبة لفتحه"، وأنه "إذا لم يُطلق 

سراح جلعاد شليط لن يفتح معبر رفح". كيف يُمكننا أن نفهم الرسالة المزدوجة التي ينقلها ممثلو 

إسرائيل بشأن السيطرة اإلسرائيلية في معبر رفح؟

السلطات  فيها  تُحدد  التي  النقاشات  إلى  واإلصغاء  الخلفية  الغرف  إلى  ندخل  أن  بمقدورنا  ليس 

والواليات  مصر  مع  االتصاالت  بواسطة  تطبيقها  على  وتعمل  رفح  معبر  بشأن  سياساتها  اإلسرائيلية 

المتحدة والسلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي. ومع هذا، من الواضح أن أياً من هذه األطراف ال 

يحدد سياسته دون تنسيق موقفه مع الطرف اآلخر، واألمر صحيح بشكل خاص بالنسبة لمصر وإسرائيل 

الطرفين األساسيين اللذين يستطيعا التوصل إلى فتح معبر رفح.  من هنا يتضح أنه عندما تختار مصر 

أال تفتح معبر رفح ـ فإن قرارها مرتبط بموقف إسرائيل، وإن كان لمصر مصلحة خاصة بها أال تفتح 

المعبر مقابل سلطة حماس.

عندما تصرح جهات إسرائيلية أن معبر رفح لن يفتح دون إطالق سراح جلعاد شليط، فإن األمر ليس 

بشأن رغبة فحسب أو مقولة إعالمية يطلقها متفّرج خارجي; فمن وراء هذه الرسائل ومن وراء انصياع 

الجهات ذات العالقة لرفض إسرائيل السماح بتطبيق اتفاق المعابر وتصريحاتها بشأن إغالق معبر رفح 

ـ تكمن السيطرة غير المباشرة ـ ولكن الفعلية ـ على فتح المعبر.

تتجّسد هذه السيطرة بقدرة إسرائيل على استخدام حق الفيتو على فتح المعبر للتنقل المنتظم الذي 

تعبّر عنه برفضها المشاركة في اتفاق المعابر ومعارضتها التفاقات بديلة تسمح بحركة منتظمة عبر 

معبر رفح. منذ وقوع جلعاد شليط في األسر وحتى حزيران 2007، كانت إسرائيل الوحيدة من بين 

األطراف التي عارضت التطبيق المنتظم التفاق المعابر، ولذلك كان معبر رفح مغلقاً معظم الوقت 

بقية  تعارض   2007 حزيران  من  ابتداًء  ذلك.  األمن  وزير  قرر  عندما  فقط  وفُتح  الفترة،  هذه  خالل 

األطراف تطبيق االتفاق ـ السلطة الفلسطينية وهي طرف في االتفاق، حماس التي تسيطر فعلياً في 

الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتعارض فتحه بمراقبة إسرائيلية، مصر التي تسيطر على الجانب 

المصري للمعبر واالتحاد األوروبي الذي أوفد قوة مراقبة ـ ولذلك فإن معبر رفح مغلق أمام التنّقل 

المنتظم.
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دون االنتقاص من مسؤولية األطراف األخرى ذات العالقة ـ فإن معارضة إسرائيل لفتح المعبر يشّكل 

عامالً أساسياً في إغالقه بسبب سيطرتها غير المباشرة على معبر رفح: وتنبع هذه السيطرة من أنه 

الذي من  المعابر  اتفاق  إسرائيل وقّعت على  فإن  الجانب  أُحادي  االنفصال  تنفيذ خطة  بالرغم من 

المفترض أن ينظم فتح معبر رفح; ومن هنا فإن كل األطراف، عدا حماس، ترى في موافقتها شرطاً 

ضرورياً لفتح معبر رفح. إضافة إلى هذا تنبع سيطرتها، أيضا، من قدرة إسرائيل على حشد قواتها بين 

الفعلية  قدرتها  االنفصال; ومن  منذ  مرات  التنفيذ عدة  قيد  التي وضعت  القدرة  ـ هذه  غزة ومصر 

على التأثير على مصر التي تُمسك فعلياً بمفاتيح معبر رفح في جانبه المصري، إلبقائه مغلقاً، ومن 

السيطرة التي تُعملها على السلطة الفلسطينية وعلى المجال المتاح لتحركها الحّر كونها سلطة ليست 

ذات سيادة وإنما تستمّد قوتها من صالحيات انتقلت إليها من إسرائيل في إطار االتفاقات المرحلية،1 

وكذلك من قدرة إسرائيل على توجيه كل الحركة من قطاع غزة وإليه إلى معبر رفح من خالل إغالق 

كل المعابر األخرى على حدود القطاعـ  في البحر 

استمرار  على  يدّل  هذا  كل  واليابسة.  والجو 

سيطرتها غير المباشرة ولكن الفعلية على إمكانية 

فتح معبر رفح. وتستعمل إسرائيل هذه السيطرة 

إغالق  لغرض   2006 حزيران  منذ  المباشرة  غير 

معبر رفح لممارسة ضغط على سكان غزة; بهدف 

جلعاد  األسير  الجندي  سراح  إلطالق  الضغط 

على  تفرضها  التي  القيود  من  كجزء  أو  شليط،2 

المّس بسلطة  بهدف  المدنيين في غزة  السكان 
حماس في القطاع.3

التي تُعملها إسرائيل في  ينبغي تحليل السيطرة 

معبر رفح على خلفية سيطرتها على بقية المعابر في القطاع. وذلك لسببين: األول، تسيطر إسرائيل 

المياه اإلقليمية  التنقل عبر  على غزة من خارجها بشكل ُمحكم، من خالل منعها سكان القطاع من 

والمجال الجوي لقطاع غزة، وتقيّد بشكل شبه تام استعمال المعابر البرية مع إسرائيل. هذه السيطرة 

مضافة إلى سيطرة على نواٍح هامة أخرى للحياة في غزة، تُفرض على إسرائيل واجبات خاصة تجاه 

سكان غزة السيما ما يتعلّق بحقهم في حرية الحركة والتنقل.

ثانياً، بواسطة إغالق باقي المعابر، حّولت إسرائيل غزة إلى منطقة مغلقة ومعبر رفح إلى قناة وحيدة 

تقريباً لغرض االنتقال من قطاع غزة وإليه; وهذا الوضع ليس طبيعياً من حيث الجغرافيا ومن حيث 

العالقة الثقافية وال يحتّمه الواقع: لقطاع غزة مجال جوي وعمل فيه مطار في السابق ، وللقطاع مياه 

العدل  محكمة  أمام  إسرائيل  تدعي  هكذا 

فعلية  سلطة  أي  إلسرائيل  “ليس  أن  العليا 

ـ عملية على هذا المعبر”، بالمقابل، يعلن 

هو  المعبر  فتح  بشأن  “القرار  أن  ممثلوها 

يقرر  لم  وأنه  األمن  وزير  صالحيات  ضمن 

بعد المواعيد القريبة لفتحه”، وأنه “إذا لم 

معبر  يفتح  لن  شليط  جلعاد  سراح  يُطلق 

رفح”.

1  مسلك، "محتلون منفصمون"، صفحة 55-53 )ُينظر املالحظة رقم... صفحة...(
2 مكانة معرب رفح، تلخيص نقاش تم يف مكتب مستشار وزير األمن، أنظر مالحظة رقم ... صفحة رقم...، ُنقل عن 

عاموس جلعاد، أنظر مالحظة رقم ... صفحة ....
3 قرار الطاقم السيايس األمني بتاريخ 19.9.7، أنظر مالحظة رقم ... يف صفحة....
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إقليمية كان يُفترض أن يُبنى فيها ميناء، ومعبر بري مع إسرائيل وصل عادة بين غزة وبين إسرائيل 

المنتظمة لألشخاص والبضائع عبر هذه المعابر،  الغربية. وكان من الطبيعي أن تتّم الحركة  والضفة 

إسرائيل  تبذلها  التي  الجهود  ومع  اإلسرائيلية.  اإلغالق  سياسة  بسبب  ممكن  غير  األمر  إن  إال  أيضا. 

لتكريس وضعية إغالق معبر رفح، تستكمل إسرائيل اإلغالق وتضع فصل الخاتمة لحرية التنقل لسكان 

القطاع.

القطاع. وخالفا  باقي معابر  المفروض على  اإلسرائيلي  اإلغالق  ينبع من  واجب مصر فتح معبر رفح 

لذلك، مثالً، قبل اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر لم يُفرض على مصر واجب فتح حدودها مع إسرائيل، 

بالرغم من أن كل معابر إسرائيل البرية كانت مغلقة، وذلك ألنه كان في متناول األخيرة ميناء ومطار 

لغرض التواصل مع العالم. بالمقابل، وكما سنبين الحقا، فإن إغالق معابر قطاع غزة بأيدي إسرائيل ـ 

البحر، الجو والبر ـ فإنها هي التي تفرض على األطراف األخرى السيما مصر واجب فتح معبر رفح.

سيطرة إسرائيل في قطاع غزة

حتى بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع 

السيطرة  إسرائيل  تواصل   ،2005 العام  في  غزة 

على نواٍح حيوية للحياة في القطاع، خاصة على 

ومنه  غزة  قطاع  إلى  والبضائع  األشخاص  تنقل 

بما  السكان  سجّل  والجو،4على  والبّر  البحر  عبر 

في ذلك تحديد هوية من الذي يقطن في قطاع 

إن موقف جمعية مسلك وأطباء  العامة.6  الخدمات  تمويل  الضرائب، ومن خالله على  غزة،5 ونظام 

لحقوق اإلنسان هو أن بهذا، تصل السيطرة اإلسرائيلية إلى درجة الفاعلية; وعندما تتوفر سيطرة كهذه 

ـ يتوفر وضع احتالل حسب القانون الدولي.7 وبناء عليه، تقرر الجمعيتان أن قطاع غزة هو حتى اآلن 

منطقة محتلة من إسرائيل، ومن هنا تقع عليها واجبات تجاه السكان المدنيين في غزة بحكم قانون 

اإلغاثة اإلنسانية الدولي.8 ويشاركنا في هذه الموقف هيئة األمم المتحدة،9الصليب األحمر الدولي،10 

وجهات دولية كثيرة أخرى.

دون االنتقاص من مسؤولية األطراف األخرى 

لفتح  إسرائيل  معارضة  فإن  ـ  العالقة  ذات 

المعبر يشكّل عامالً أساسياً في إغالقه بسبب 

سيطرتها غير المباشرة على معبر رفح

4  أنظر مسلك، "محتلون منفصمون"، صفحة 42-29 )ُينظر التوجيه يف مالحظة... صفحة...(. 
5  املصدر نفسه، صفحة، 51-49. وُينظر أعاله يف صفحة ....

6 مسلك، "محتلون منفصمون"، صفحة 51-52.
7  املصدر نفسه، الفصل 4.

8  مُيكن الحصول عىل معلومات مفصلة بخصوص هذا املوقف يف املصدر نفسه.

9  ُنقل عىل لسان إيف سوروكويف املتحدث باسم السكرتارية العامة لألمم املتحدة، إىل املحامية ساري بايش من جمعية مسلك، بواسطة الربيد اإللكرتوين 
بتاريخ 27.2.07.

10  "إن موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر هو أن قطاع غزة ال يزال محتاًل بأيدي إرسائيل [...]. الواجبات الواقعة عىل إرسائيل كقوة محتلة يف مثل 
هذه الوضع مخففة ألنه مل يعد إلرسائيل وجود دائم يف املنطقة. وهذه الواجبات مرتبطة مبركبات السيطرة التي بقيت بأيدي إرسائيل مثل السيطرة عىل 
الحدود [..]. ُنقل عىل لسان الري مايبي، مدير القسم القانوين لوفد الجنة الدولية للصليب األحمر يف إرسائيل واملناطق املحتلة، إىل املحامية ساري بايش 

من جمعية مسلك بتاريخ 4.2.09.



120

إال إن المحكمة العليا في إسرائيل، بالمقابل، ال تعتبر أن قوانين االحتالل تسري على قطاع غزة، من 

منطلق أن ليس إلسرائيل سيطرة على ما يحصل داخل القطاع ولذلك فهي ال تتحمل "مسؤولية عامة 

عن رعاية رفاهية سكان القطاع"; ومع هذا فإن المحكمة العليا في إسرائيل قررت أن إسرائيل ال تزال 

تتحمل مسؤوليات تجاه سكان غزة التي تنبع جملًة من السيطرة المستمرة على حدود غزة، وكذلك 

ضوء  في  وذلك  إسرائيل  توفرها  التي  بالخدمات  غزة  قطاع  في  نشأت  التي  الوثيقة  التبعية  بسبب 

السنوات الطويلة التي سيطرت فيها إسرائيل على القطاع من العام 1967 وحتى العام 2005.11

والسيطرة  غزة،  حدود  على  إسرائيل  سيطرة  بحكم  أو  إسرائيل  بأيدي  غزة  احتالل  استمرار  بحكم 

غزة  قطاع  تجاه  المسؤولية  تتحمل  إسرائيل  تزال  ال  ـ  االنسحاب  قبل  ما  إلى  القطاع  في  المتواصلة 

ومدى  السيطرة  إعمال  مجاالت  من  مشتق،  هو  فيما  مشتق،  وحجمها  المسؤولية  نوع  إن  وسكانه. 

السلطة المفروضة. ويتضح هذا المبدأ في قرارات المحكمة العليا اإلسرائيلية ومن التطبيقات التي 

التي تّم في إطارها  التنفيذ،  الفلسطينية حيز  ـ  اعتُمدت منذ دخول االتفاقيات المرحلية اإلسرائيلية 

نقل صالحيات معينة للسلطة الفلسطينية في حين استمرّت إسرائيل في اإلمساك بصالحيات أخرى 

وتحمل مسؤوليات في المجاالت التي ال تزال تملك فيها زمام السيطرة. وعليه، فإن مسؤولية إسرائيل 

تجاه قطاع غزة تمتد على كل المجاالت التي تسيطر فيها بما في ذلك مرور األشخاص والبضائع من 

غزة وإليها. وتقّل مسؤولية إسرائيل في المجاالت التي تنازلت فيها عن السيطرة لصالح آخرين، وتزداد 
مسؤولية الجهات ذات العالقة التي تملك السيطرة في تلك المجاالت.12

11  محكمة العدل العليا البسيوين ضد وزير األمن، فقرة 12 من قرار رئيسة املحكمة العليا، د. بينيش )مل ُينرش بعد 30.1.08(.
12  أنظر يف هذا املوضوع مسلك، "محتلون منفصمون"، صفحة 78-77 )أنظر التوجيه يف مالحظة رقم.... صفحة....(. يتخذ الصليب األحمر موقفاً مامثاًل.
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والقانون  الدولي  القانون  بحكم  إسرائيل  لمسؤوليات  تؤسس  التي  المصادر  التالي  الجزء  يتناول 

اإلسرائيلي. وسيتناول التحليل القانوني مجمل المسؤوليات والواجبات من خالل طرح إدعاءات بديلة 

مناسبة لوجهات النظر المختلفة فيما يتصل بمكانة قطاع غزة. استنادا إلى قوانين االحتالل، وقوانين 

"ما بعد االحتالل" وحقوق اإلنسان والقانون اإلداري، سيرّسخ التحليل المبدأ العام الُمتًَجّذر في القانون 

الدولي واإلسرائيلي ويقضي بأن "السيطرة تولّد المسؤولية".

مسؤوليات إسرائيل

مسؤوليات بحكم القانون اإلنساني الدولي

الهاغ  في  الدولية  المحكمة  قواعد  من   43 المادة 

)الهاي( ، وهي جزء من القانون الدولي المتعارف 

الشعوب،  ُعرف  بحكم  الدول  يُلزم كل  الذي  عليه، 

على  الحفاظ  واجب  المحتلة  القوة  على  يُفرض 

 la vie"( المنتظم  العيش  وضمان  العام  النظام 

هذه  وتشمل  المدنيين.  للسكان   )"publique

المسؤولية ضمان تطور اقتصاد سوّي وجهاز تعليمي 

من  الحياة.13  احتياجات  من  وجملة  صحي  ونظام 

هنا، بصفة إسرائيل القوة المحتلة لقطاع غزة، فهي 

مسئولة عن ضمان أن تسمح سياستها تجاه المعابر لسكان القطاع حياة سويّة كما هو منصوص عليه 

في المادة 43 لقواعد الهاغ. حرية التنقل من قطاع غزة ومنه ضرورية لضمان حياة سوية ألن إحقاقها 

العائلية  الِصالت  إقامة  مثل  للسكان،  األساسية  االحتياجات  ولضمان  أخرى  حقوق  إلحقاق  مطلوب 

واكتساب ثقافة وإدارة األعمال التجارية وتطوير األعمال وإدارة نظام الخدمات الصحية.

من  نظرنا  لو  حتى  اإلنسانية  اإلغاثة  قانون  بحكم  غزة  سكان  تجاه  مسئولة  إسرائيل  إن  إلى  ونشير 

زاوية أولئك الذين يجزمون أنه لم يعد في غزة وضع احتالل إسرائيلي. وكما أوردنا آنفاً، حتى حسب 

المحكمة العليا اإلسرائيلية، مجرّد السيطرة على المعابر تلقي على إسرائيل مسؤوليات بشأن التنقل 

والتي وقعت عليها  الحرب،  المدنيين خالل  الرابعة بخصوص حماية  عبرها. وتحدد معاهدة جنيف 

أو  القوة  فرض  أو  احتالل  مسلح،  نزاع  نشوب  حالة  كل  في  يسري  الذي  ـ   27 البند  في  إسرائيل، 

السيطرة على مجموعة سكان ـ المبدأ األساس بخصوص مكانة األشخاص الذين يُفترض أنها تحميهم، 

وهو: "المحميون يستحقون في كل الظروف تعامال سوياً مع أجسادهم وكراماتهم وحقوقهم العائلية 

بحكم معاهدة جنيف، إذن، فإن إسرائيل 

إلى  باالنتقال  للسكان  بالسماح  ملزمة 

تزويداً  لهم  تضمن  وأن  ومنه،  غزة  قطاع 

الغذائية واألدوية; وكذلك  بالمواد  مناسباً 

عن  باالمتناع  إسرائيل  المعاهدة  تُلزم 

جماعي  كعقاب  غزة  سكان  تنُقل  تقييد 

لم  أعمال  بسبب  السكان  عموم  تمّس 

يرتكبوها هم.

Hague Convention )IV( respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regula-( 13  أنظر مادة 43 ملعاهدة الهاغ
 tion concerning the Laws and Customs of War on Land, 3 Martens Nouveau Recueil )ser. 3( 461, 187 Consol. T.S. 227, entered

,)into force Jan. 26, 1910
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ومعتقداتهم وآدابهم وعاداتهم".14 والحق في حرية الحركة والتنقل ينبع من الحق األساسي للكرامة 

واإلرادة الذاتية للفرد.15 تقّرر معاهدة جنيف في بند 33 منها أن "ما من شخص محمي يُعاقب على 

منع  أن  على  التأكيد  ينبغي  ممنوعة.  الجماعية  العقوبات  أن  وتضيف  بنفسه"،  يرتكبها  لم  مخالفة 

العقوبات الجماعية قائم ليس في وضعية االحتالل وإنما، أيضا، في أوضاع أخرى يجد السكان فيها 
أنفسهم تحت حكم أجنبي.16

ومع هذا، فإن المسؤوليات التي تنبع من المكانة الخاصة لألشخاص المحميين تصبح أقوى في وضعية 

باألغذية  التزويد  تضمن  أن  المحتلة  األرض  على  المسيطرة  الدولة  على  يكون  مثالً،  االحتالل; هكذا 

واألدوية للسكان )بندا 55،59(، والتشغيل السوي للمؤسسات الطبية في المنطقة المحتلة )بند 59(، 

وتسهيل التوزيع السريع إلرساليات المساعدات )بند 61(. وحسب بند 69 للبروتوكول األول لمعاهدة 

الحماية وكل  النوم ووسائل  بالَملبس ومستلزمات  التزويد  المحتلة ملزمة بضمان  الدولة  جنيف فإن 

مستلزمات أخرى ضرورية لبقاء السكان المدنيين في المنطقة المحتلة.17 

بحكم معاهدة جنيف، إذن، فإن إسرائيل ملزمة بالسماح للسكان باالنتقال إلى قطاع غزة ومنه، وأن 

تضمن لهم تزويداً مناسباً بالمواد الغذائية واألدوية; وكذلك تُلزم المعاهدة إسرائيل باالمتناع عن تقييد 

تنُقل سكان غزة كعقاب جماعي تمّس عموم السكان بسبب أعمال لم يرتكبوها هم.

مسؤوليات بحكم قوانين حقوق اإلنسان الدولية

فيه  تنشط  مكان  كل  في  اإلنسانية  اإلغاثة  قوانين  موازاة  في  تسري  الدولية  اإلنسان  قوانين حقوق 

إسرائيل وتفرض سيطرة في إطار مواجهة مسلحة18 أو في إطار احتالل.19 إن قوانين حقوق اإلنسان 

تسري، على األقل بمستوى ما، على نشاط سلطوي تعمل من خارج حدود الدولة. سريان المفعول 

المجرّد عن الجغرافيا لقوانين حقوق اإلنسان تنبع من طبيعتها الشمولية وقد تم ترسيخها في قرارات 

هيئات دولية مختلفة، وفي ممارسات الدول، أيضا.20 

 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949, 75 U.N.T.S. 287,  14
entered into force Oct. 21, 1950. ]Hereinafter: IV Geneva Convention[.. الحقاً، معاهدة جنيف.

15  بند 3 املشرتك ملعاهدة جنيف; بند 27 ملعاهدة جنيف الرابعة; البند 75 للربوتوكول امُلضاف ملعاهدة جنيف من تاريخ 12 آب 1949, واملتعلقة 
بالربوتوكول األول, U.N.T.S. 3 1125 ,8.6.77, الساري مفعولها منذ 7.12.78. الحقاً, معاهدة جنيف الربوتوكول األول.

16  البندان 27 و 33 واردان يف الفصل الرابع ملعاهدة الذي ال يرسي عىل مناطق محتلة فحسب وإمنا أيضا عىل كل من يعرّف عىل أنه محمي يف بند 
4 للمعاهدة. إضافة لذلك فإن بند 75 للربوتوكول اإلضايف األول ملعاهدة جنيف يقرر أن العقوبة الجامعية ممنوعة يف كل األوقات وعىل العموم بحق 

 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection .أشخاص تحت سيطرة قوة أجنبية
Protocol I(, 8 June 1977( of Victims of International Armed Conflicts, املادة 75)d(. )الحقاً: الربوتوكول األول.(

17  الربوتوكول األول، بند 69.
.Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, 1996 )I( I.C.J. 66, 240  18

19  يف متوز 2004 قررت املحكمة الدولية للعدل بشكل واضح أن قوانني حقوق اإلنسان ترسي يف موازاة قوانني اإلغاثة اإلنسانية يف املناطق املحتلة, ُينظر 
.Legal Consequences of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004 I.C.J. , 43 I.L.M. 1009

 Orna Ben-Naftali and Yuval Shany, Living in Denial: The Application of Human Rights in the Occupied Territories, 37 20  أنظر
)ISR. L. REV. 17, )2003-2004
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وقد حظي هذا التوجه بدعم ما في قرارات المحكمة العليا في إسرائيل.21

تطبيق معاهدة  المسئولة عن  اللجنة  المتحدة وهي  لألمم  التابعة  اإلنسان  لجنة حقوق  وقد قررت 

الحقوق المدنية والسياسية في مالحظة عامة رقم 33، أن المعاهدة تسري على كل من يخضع "لقوة 

أو سيطرة فعلية من إحدى الدول األعضاء، حتى وإن لم يكونوا في أراضي تلك الدولة".22 وحسب 

المدنية  الحقوق  معاهدة  أحكام  فإن  القرار  هذا 

حقوق  معاهدات  أحكام  أيضا  )وهكذا  والسياسية 

إسرائيل سيطرة  تُمارس  أخرى( تسري حيث  إنسان 

احتالل(.  )أي  فعلية  سلطة  تمارس  لم  وإن  حتى 

على  والسيطرة  غزة  قطاع  على  المفروض  اإلغالق 

شرايين الحياة فيه يصالن حّد ممارسة القوة والتأثير 

من  ينشأ  فإنه  وهكذا  القطاع،  سكان  على  الحاسم 

ذلك مسؤوليات على إسرائيل بحكم قوانين حقوق 
اإلنسان الدولية.23

إسرائيل  فإن  اإلنسان،  حقوق  قوانين  وحسب 

ملزمة باحترام حق سكان قطاع غزة في حرية الحركة والتنقل وضمن ذلك تطبيق المبدأ األساس 

الذي يَُنّص على أنه "يحق لكل شخص أن يترك كل دولة بما فيها دولته وأن يعود إلى دولته".24 
إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل ملزمة بحكم مواثيق دولية باحترام حق سكان قطاع غزة في الصحة25 

والتعليم،26 وشروط حياة معقولة،27 وفي حرية مزاولة المهنة28 وحرية الدين والشعائر29 وحياة 

أسرية.30 كل هذه الحقوق تُخرق بهذا الشكل أو ذاك في غياب حرية الحركة والتنقل إلى خارج 

فإن  اإلنسان،  حقوق  قوانين  وحسب 

إسرائيل ملزمة باحترام حق سكان قطاع 

غزة في حرية الحركة والتنقل وضمن ذلك 

تطبيق المبدأ األساس الذي يَُنّص على أنه 

“يحق لكل شخص أن يترك كل دولة بما 

فيها دولته وأن يعود إلى دولته«.

21  املصدر نفسه صفحة 87 ـ 96.
 Human Rights Committee, General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant,  22

.)para. 10, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004
.)Yuval Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza, forthcoming in 42 ISRAEL LAW REVIEW )2009  23

 Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A )III(, U.N. Doc A/810 at 71 ،لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )24 بند 13)2
1948((. أنظر أيضا بند 12)2( للمعاهدة بخصوص الحقوق املدنية والسياسية. بالنسبة لألوىل تقرر مكانة القانون العريف; بالنسبة للثانية قررت لجنة 

 Concluding Observations of the :حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أنها ترسي عىل دولة إرسائيل ويف املناطق الفلسطينية املحتلة أيضا )أنظر
Human Rights Committee, Israel, § 11 U.N. Doc. CCPR/CO/78/ISR )2003(.(. اعتادت املحكمة العليا أن تفرتض أن االلتزامات الدولية 

التي أخذتها إرسائيل عىل عاتقها ترسي أيضا يف املناطق الفلسطينية املحتلة ويحلل مسؤوليات إرسائيل وفقا لهذه املسؤوليات ـ وضمنها مسؤولية حامية 
حرية التنقل. أنظر محكمة عدل عليا 02/769 اللجنة الشعبية ضد التعذيب يف إرسائيل ضد حكومة إرسائيل )مل ُينرش بعد، صدر يوم 14/12/2006( قضية 
مرعبة، يف فقرة 27 وغريها. عن االعرتاف بحرية التنقل كحق أساس يف القضاء اإلرسائييل، أنظر بند 6 لقانون أساس، كرامة اإلنسان وحريته: "كل إنسان حر 
يف مغادرة إرسائيل" )أنظر أهرون براك: التفسري يف القانون ـ تفسري دستوري )نيبو 1994، صفحة 429-428(; أنظر محكمة عدل عليا 96/5016 حورب ضد 

وزير املواصالت، قرار ن أ)4( 1، 59.
25 بند 25 من UDHR. معاهدة الحقوق االجتامعية االقتصادية الثقافية من العام 1966، بند 12.

26 بند 26 من UDHR. معاهدة الحقوق االجتامعية االقتصادية الثقافية، بند 13.

27 بند 25 من UDHR. معاهدة الحقوق االجتامعية االقتصادية الثقافية، بند 11.
28 معاهدة الحقوق االجتامعية االقتصادية الثقافية، بند 6.

29 بند 18 من UDHR. معاهدة الحقوق االجتامعية االقتصادية الثقافية من العام 1966.
30  بند 16 من UDHR. معاهدة الحقوق االجتامعية االقتصادية الثقافية، بند 23; بند 10 ملعاهدة الحقوق االجتامعية االقتصادية الثقافية، 1966; 

معاهدة حقوق الطفل، بند 1; معاهدة بشا، مواطنة النساء املتزوجات، بند 3)1(.
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قطاع غزة ومنه; وإهمال إسرائيل في تطوير اقتصاد مستقّل وخدمات كافية في قطاع غزة في 

السنوات ألـ 38 التي سيطرت فيها على قطاع غزة بشكل مباشر، يزيد من الحاجة إلى حرية تنقل 

سكان القطاع لغرض إحقاق جزء من الحقوق المذكورة.

حقوق نابعة من قوانين "ما بعد االحتالل"

كما ذُكر فإن موقف جمعيتي مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان هو أن إسرائيل ال تزال تسيطر في غزة 

أنه ليس إلسرائيل سيطرة  القاضي  العليا اإلسرائيلية  المحكمة  كقوة محتلة; ومع هذا، فوفق موقف 

فعلية على قطاع غزة منذ انسحاب قوات الجيش من غزة في العام 2005، فإن إسرائيل ال تزال مسئولة 

المتواصل  االحتالل  وإليه، كجزء من  القطاع  لسكان غزة من  التنقل  المعابر وضمان حرية  فتح  عن 

والتبعية التي نشأت عنه. 

استناداً إلى المبادئ بشأن مسؤولية دول عن حاالت ُغبن دولي، فإن المحتل الذي لم يِف بتعهداته 
كقوة محتلة وفق القانون الدولي، قد يكون ملزما بتحّمل مسؤولياته بعد انتهاء االحتالل، أيضا.31

قوانين "ما بعد االحتالل" تفرض على إسرائيل مسؤولية إصالح أضرار االحتالل32 وضمان النظام العام 

واستمرار الحياة المدنية بشكل منتظم بعد انتهاء االحتالل الفعلي، أيضا.33 إن حجم المسؤولية مرتبط 

بشكل مباشر بمدة االحتالل وعمق تبعية السكان للقوة التي تحتل، وهي ـ التبعية ـ تنبع من مدى 

واالتصال  العامة  بالمؤسسات  التحكم  وبمدى  اليومية  الحياة  إدارة شؤون  في  المحتلة  القوة  تدخل 
بالسكان المحليين.34 وعدم تطبيق هذا الواجب يُشكل بحّد ذاته إحداثا لغبن دولي.35

إن مسؤوليات إسرائيل في الفترة التي أعقبت االحتالل تنبع، كذلك، من قوانين حقوق اإلنسان التي 

السيطرة على أرض معينة.36  المعاهدات وتمارس  في  الدولة طرفاً  فيها  تكون  تسري في كل حالة 

لغرض ضمان  الموضوع  في ظروف  الممكنة  الخطوات  كل  تتخذ  أن  المحتلة هي  القوة  ومسؤولية 

بشكل  سارية  المسؤوليات  وهذه  أيضا.37  انسحابها،  بعد  اإلنسان  حقوق  لقوانين  الفعلي  السريان 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, G.A. Res. 56/83, U.N. Doc. A/56/10 )Dec. 12, 2001 31(. أنظر مسلك، 
"محتلون منفصمون"، صفحة 86-84 والتوجيهات هناك )ُينظر التوجيه يف مالحظة رقم ...صفحة...( 

32 بند 31)1( ملسودة القوانني بخصوص مسؤولية الدولة، عندما ترتكب الدولة غبناً دولياً، كام هو معرّف يف بند 2 ملسودة القوانني، فإنها تتحمل 
مسؤولية "أن تصلح بشكل كامل الرضر الذي نجم عن الغنب."، بند 32)2( ملسودة القوانني يعرّف الرضر عىل أنه يشمل كل رضر، مادي أو نفيس، الذي 

نجم عن غنب دويل سببته دولة."
 Eyal Benvenisti, The Law on the Unilateral Termination of Occupation, Forthcoming in VERÖFFENTLICHUNGEN DES  33

WALTHER-SCHÜCKING-INSTITUTS FÜR INTERNATIONALES RECHT AN DER UNIVERSITÄT KIEL )Andreas Zim-
HYPERLINK "http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?a  :مُيكن اإلطالع عليه .mermann and Thomas Giegerich, Eds. 2009(, p. 6
rticle=1099&context=taulwps" \o "http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=taulwps" http://law.bepress.

.)com/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=taulwps )23.2.2009
34  املصدر نفسه، صفحة 7.

35  أنظر بند 2 ملسودة القوانني. كذلك حسب بند 41 ملسودة القوانني فإن كل دولة تكرّس أو تساعد يف تكريس وضع غري قانوين نجم عن حاالت غنب 
دويل خطرية تخرق بذلك القانون الدويل.

 Legal Consequences of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004 I.C.J., 43 I.L.M. 1009; Case Concerning Armed  36
.)Activities on the Territory of the Congo )Democratic Republic of the Congo v. Uganda(, I.C.J. Reports 2005, paras 173. 177

37  إيال بنبنستي، ُينظر مالحظة رقم... صفحة....
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خاص في مجال الصحة حيث طّورت إسرائيل تبعيتُه 

متوافرة  طبية  لخدمات  الفلسطينية  الصحة  لجهاز 

السماح  أو  تطوير،  عن  وامتنعت  غزة  قطاع  خارج 

بتطوير، جهاز صحي مستقل ويسّد االحتياجات. في 

إطار استمرار السيطرة على شرايين الحياة الرئيسية 

تنقل  من  إسرائيل  تحّد  اليوم،  حتى  غزة  قطاع  في 

الصحة  جهاز  مهنيي  خروج  ذلك  في  بما  األشخاص 

إلى استكماالت تأهيل، ومن التزويد بالطاقة ومرور 

الغذائية  والمواد  اإلنسانية  اإلغاثة  فيها  بما  السلع 

في  بما  غزة  قطاع  في  الصحة  جهاز  عن  المسؤولية  إسرائيل  على  تفرض  السيطرة  وهذه  واألدوية. 

ذلك سفر المرضى للعالج الطبي غير المتوفر في مستشفيات القطاع. إن القيود الشديدة المفروضة 

على المرضى سكان غزة لئال يخرجوا من غزة طلبا للعالج، بما فيها العالج في إسرائيل، ال تنسجم مع 

المسؤوليات المذكورة. وال تتفق معها، أيضا، ادعاءات إسرائيل ومفادها أنها ليست مسئولة عن الوضع 

الذي نشأ في قطاع غزة كنتيجة إلغالق الحدود.

مسؤوليات  عن  الحديث  ألوانه  السابق  من  اإلنسان  لحقوق  وأطباء  مسلك  جمعيتي  موقف  حسب 

بحكم قوانين "ما بعد االحتالل" في وقت تواصل إسرائيل فيه ممارسة سيطرة فعلية على قطاع غزة; 

ومع هذا، حتى وإن اعتمدنا موقفاً مفاده أن االحتالل لقطاع غزة قد انتهى ـ لم تنته مسؤولية إسرائيل 

عن توفير حرية التنقل من غزة وإليها.

مسؤوليات بحكم القانون اإلداري اإلسرائيلي

مسؤوليات إسرائيل تجاه قطاع غزة تنبع، أيضا، من القانون اإلداري اإلسرائيلي والذي يقضي أحد المبادئ 

األساسية فيه أنه ال يجوز إعمال الصالحية دون أن تكون خاضعة للقيود القانونية، وأن السلطة اإلدارية 

الملزمة. هكذا قررت المحكمة  القانونية  التي تُعمل الصالحية ـ ملزمة أن تفعل ذلك وفق األعراف 

العليا اإلسرائيلية انه "على السلطة العامة أن تُعمل رجاحة العقل [...] وفق "المعايير المتعارف عليها 

وفق مبادئ اإلدارة السوية، [...] أي وفق المعايير القانونية السارية على كل ترجيح إداري للعقل".38 

هذه األعراف القانونية تشمل المبادئ األساسية للقانون اإلسرائيلي ومن ضمنها احترام حقوق اإلنسان 
لدى أولئك المتأثرين من إعمال الصالحيات اإلدارية، وقوانين حقوق اإلنسان الدولية.39

على  تفرض  االحتالل”  بعد  “ما  قوانين 

إسرائيل مسؤولية إصالح أضرار االحتالل 

الحياة  واستمرار  العام  النظام  وضمان 

انتهاء  بعد  منتظم  بشكل  المدنية 

االحتالل الفعلي، أيضا.

38  محكمة العدل العليا 389/80, ديب زهاف م.ض ضد سلطة اإلذاعة، قرار ل هـ)1( 421، 435. عن هذا املوضوع أنظر أيضا، محكمة العدل العليا 
935/89, أوري غنور ضد املستشار القضايئ للحكومة، قرار م د)2( 485، 514. أنظر أيضا، باروخ براخا، القانون اإلداري، 131 )جزء أ، 1997(; يتسحاق زمري، 

الصالحية اإلدارية 702-700 )جزء أ، 1996(.
39  ُينظر مسلك، "محتلون منفصمون"، صفحة 89 )ُينظر أيضا التوجيه يف مالحظة ... صفحة...(
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ما دامت السلطات اإلسرائيلية قررت أن من صالحياتها أن تُعمل الرأي بخصوص فتح أو إغالق معبر 

رفح والمعابر األخرى في قطاع غزة، فإنها اكتسبت مسؤولية أن تفعل ذلك من خالل احترام حقوق 

أولئك الذين يطلبون التنّقل. 

المسؤولية بحكم حق الحركة والتنقل

أراض  لسكان  أراضيها  عبر  بالعبور  تسمح  أن  الدول  على  واجب  الشعوب،  عليه  تعارفت  ما  حسب 

بين  بالفرق  اعتُرف  التوراة  فترة  في  وحتى  لإلغالق.  األراضي  فيه هذه  تعرضت  في حاالت  مجاورة 

المرور عبر أراضي دولة، وبين دخول دولة لغرض العمل والعيش فيها; في ِسفر "بَِمدبار"، ذُكر ألول 

مرة حق المرور ـ الترجمة بتصرّف:

أراضي مملكته  العبور في  ليطلبوا منه  األموري  الملك  إلى ملك سيحون،  "ويرسل إسرائيل رُسالً 

يتجاوزا  أن  إلى  اآلبار  مياه  من  يشربوا  ولن  الكروم  في  وال  الحقول  في  يمروا  لن  أنهم  واعدين 

أراضيه بل جمع كل شعبه وخرج  بالمرور في  لم يسمح إلسرائيل  أن ملك سيحون  إال  حدوده. 
لمالقاة إسرائيل ومحاربته".40

أقّر حق التنقل في القانون الدولي، أيضا، )right of transfer( بوصفه حق متعارف عليه، يقضي بأن 

تكون الدولة ملزمة بالسماح بالمرور عبر أراضيها ألشخاص أجانب يطلبون الوصول إلى دولة أخرى. 

 ،Landlocked states( وقد تطور حق المرور/ التنقل في ضوء وضع دول لم تحَظ بمنفذ على البحر

مثل سويسرا أو دول القفقاز(، ويسري، أيضا، على جيوب محاطة بدول أخرى )مثل برلين الغربية قبل 

توحيد ألمانيا وجيب "هار هتسوفيم" في األعوام 1967-1948( ودول مقسمة من الناحية الجغرافية 

مثل المناطق الفلسطينية. وحسب أخصائي  القانون الدولي إلياهو الوترفاخت، فإن الحديث بصدد 

حق ذي طابع متعارف عليه يُظهر بشكل موّحد في عدد النهائي من المعاهدات الثنائية والمتعددة 
األطراف.41

.E. Lauterpacht, Freedom of Transit in International Law, Transactions of the Grotius Society, Vol. 44 )1958(, pp. 313-356, p. 320 40
41 املصدر نفسه، صفحة 340.
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الدولة.  بتلك  المّس  وغياب  المرور  مجاورة هي ضرورة  دولة  أراضي  عبر  للمرور  الوحيدة  الشروط 

ولغرض توفير الشرط الثاني، يُمكن للمرور أن يكون مشروطاً بدفع رسوم لقاء المصروفات المنطوية 

على ذلك أو بمطالب مثل فرض ِحجر لمنع نشر أمراض. كذلك، يحق للدولة التي يتّم المرور منها أن 

تحدد ترتيبات تُعطي أجوبة العتبارات األمن، إال أن وجهة نظرها في هذا السياق محصورة في تحديد 
مسار المرور المفضل أو في شروط استخدامه.42

يُطالعنا هذا التوّجه في معاهدات رّسخت في ظروف عينية المبدأ العام لحق المرور/التنقل، وقررت 

أن هذا الحق ال يغيب في أوقات الطوارئ وال حتى في أوقات الحروب. وفق إحدى هذه المعاهدات، 

تقييد حق  اليابسة )1965(، يُمكن  المرور والتجارة لدول محصورة في  نيو يورك بخصوص  معاهدة 

المرور تبعاً للظروف، لكن على القيود أن تكون في أدنى حّد ممكن، من ناحية مستواها ومدتها.43 

ويقرر بند 13 للمعاهدة أنها تظل سارية المفعول في فترة الحروب، أيضا، بما يتصل بحقوق وواجبات 

جهات محاربة وجهات حيادية وقت الحرب.

صحيح أن قطاع غزة يقع على شاطئ البحر، إال طريق سكانه إلى البحر لغرض االنتقال إلى دول أخرى 

مغلقة بأيدي إسرائيل منذ ما يقارب 42 سنة. ويحّول هذا اإلغالق قطاع غزة إلى Landlocked بشكل 

فعلي، األمر الذي يفرض على إسرائيل واجب توفير معبر لسكان غزة عبر أراضيها، لغرض انتقالهم إلى 

الخارج أو في طريقهم إلى الجيب اآلخر للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. ويَتَعزز هذا الواجب 

في ضوء إغالق إسرائيل للمجال الجوي لقطاع غزة. 

من هنا، فإنه إذا لم يتيسر خروج أو دخول سكان قطاع غزة عبر معبر رفح، لسبب أو آلخر، فسيكون 

الضفة  إلى  أو  الخارج  إلى  أراضيها في طريقهم  المرور عبر  على إسرائيل أن تحترم حق سكان غزة 

الغربية.

منها  تنبع  والتي  غزة،  قطاع  سكان  تجاه  القانونية  إسرائيل  مسؤوليات  لترسيخ  مختلفة  طرق  هناك 

مسؤوليتها السماح بتشغيل معبر رفح بشكل منتظم أو السماح، بدل ذلك، بالتنقل عبر المعابر األخرى، 

البحر، الجو والبّر. بحكم قانون اإلغاثة اإلنساني وبحكم قوانين حقوق اإلنسان أو بسبب حق التنقل أو 

كنتيجة لقوانين "ما بعد االحتالل" ـ تتحمل إسرائيل مسؤولية االنتهاكات الناجمة عن إغالق معبر رفح، 

ألنها تفرض السيطرة غير المباشرة على تشغيل المعبر وأنها خلقت التبعية التامة به تحديداً بواسطة 

سياسة اإلغالق. أو بشكل مبّسط: "السيطرة تولّد المسؤولية".

 Convention on Transit Trade of Land-locked States, New York, 8 July 1965, Art. 12, 597 UN.T.S. 3,   entered into force June 42
.9, 1967

http://www.gisha.org/UserFiles/File/pub- :43 للتوّسع يف هذا املوضوع أنظر مسلك، "اإلغالق املفروض عىل قطاع غزة هو عقاب جامعي"، وارد يف
lications_/Gaza%20Closure%20Defined-Heb.pdf
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كان األمر بسبب السيطرة الفعلية إلسرائيل في غزة في الوقت الحاضر، أو بسبب االحتالل المتواصل 

في الماضي والتبعية التي أنتجها، أو بسبب اإلغالق أو بسبب كون إسرائيل تمارس سيطرة فعلية على 

بوقف  وملزمة  سيطرتها  نتائج  مسؤولية  تتحمل  إسرائيل  فإن  ـ  القطاع  في  والعيش  التنقل  مجاالت 

االنتهاكات في نشاطها وأن تصلح الضرر الذي سببته بنشاطها حتى اآلن.

اتفاق  في  المشاركة  برفضها  أو  كانت  مباشرة  ـ  رفح  معبر  إلغالق  إسرائيل  تتخذها  التي  اإلجراءات 

المعابر، أو بواسطة ممارسة الضغط على مصر لئال تفتح المعبر ـ تأتي لغرض ممارسة الضغط على 

سكان غزة بهدف المّس بسلطة حماس والتوصل إلى إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شليط. وبذلك، 

فهي تشكل عقابا جماعياـ  الممنوع وفق معاهدة جنيفـ  لـ 1.5 مليون من سكان القطاع، بسبب عمل 
ليسوا هم المسئولين عن تنفيذه.44

تمنع إسرائيل سكان القطاع من مغادرة المنطقة طريق البحر، أو الجو أو البّر إلى إسرائيل، تعمل لمنع 

فتح معبر رفح وتمتنع عن توفير بدائل لمعبر رفح الُمغلق عبر أراضيها. وبهذا تتنصل إسرائيل من واجبها 

السماح لسكان قطاع غزة بالتنقل إلى خارج القطاع والعودة إليه، وتتجاهل واجبها السماح بالمرور عبر 

أراضيها لسكان منطقة مغلقة مثل قطاع غزة، وتِمّس بحق سكان غزة في حرية الحركة وبحقوق كثيرة 

أخرى ال يُمكن أن تتحقق بشكل تام في غياب حرية التنقل مثل الحق في الصحة والتعليم وحياة أسرية.

44 من الواضح إن إرسائيل هي امللزمة قبل غريها بالسامح بعبور مواد إغاثة إنسانية عىل قطاع غزة، األمر الذي تفعله بصورة محدودة جداً. لن يتداول 
هذا التقرير يف املوضوع. ُينظر مسلك، اإلغالق املفروض عىل غزة )التفاصيل يف مالحظة رقم...صفحة...(
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ويجدر بنا التأكيد هنا على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية واسعة تجاه الحق في الصحة في قطاع غزة، 

وفي  القطاع  خارج  الصحة  بخدمات  السنين  مّر  على  القطاع  لسكان  خلقتها  التي  التبعية  ضوء  في 

ضوء استمرار القيود التي تفرضها على تنقل األشخاص والسلع، وهي قيود تُجهض المحاوالت للتزود 

بخدمات الصحة الضرورية داخل القطاع. في هذا السياق، وفي ضوء الحقيقة أن البديل الوحيد العملي 

للمرضى في حاالت صعبة هو الخروج عبر معبر إيرز لغرض تلقي العالج في إسرائيل أو الضفة الغربية 

أو األردن، فالواجب على إسرائيل السماح بمرور كهذا حتى لو تم فتح معبر رفح.

ّسك إسرائيل باتفاق المعابر وانتظار تجديده يُفضيان إلى وضع نتيجته أنه طالما لم يتّم تجديد  تَمَ

االتفاق، سيستمر المّس بحق سكان غزة في الدخول إلى القطاع والخروج منه. ويّذكر، أن إسرائيل 

كانت في إطار اتفاق المعابر، أيضا، أغلقت، كما ذَكرنا، معبر رفح في أوقات متقاربة على نحو ال يشكل 

تطبيق االتفاق كما تم في الماضي إجابة مناسبة فيها احترام لحقوق سكان غزة.

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان إسرائيل إلى:

أن تعتمد فوًرا ترتيباً يسمح بالتنقل الحّر لسكان غزة لدول أخرى ويُتيح لهم العودة إلى بيوتهم  � 

وفق اختيارهم.

معبر  عبر  أرضهم  خارج  التنقل  حرية  في  غزة  قطاع  سكان  حق  إحقاق  باإلمكان  يكن  لم  إذا  � 

ذلك  كان  ـ  األخرى  المعابر  عبر  بذاك  لهم  تسمح  أن  إسرائيل  على  ذاك،  أو  السبب  لهذا  رفح، 

باالنتقال البري عبر معبرّي كرم أبو سالم وإيرز، أو باالنتقال جواً أو بحراً من قطاع غزة إلى العالم 

الخارجي.

أن تسمح بتنقل مرضى إلى األراضي اإلسرائيلية لتلقي العالج الطبي، كان ذلك لتلقي العالج في  � 

المستشفيات في إسرائيل أو لغرض المرور عبر األراضي اإلسرائيلية للوصول إلى الضفة الغربية 

أو القدس الشرقية أو األردن.

السماح بتطور جهاز صحي مستقل ومتطور في قطاع غزة بواسطة السماح لطواقم طبية بالخروج  � 

لالتصال مع الطواقم الطبية المهنية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومع السلك 

الطبي في العالم، وبإدخال تجهيزات وأدوية تتفق والمعايير المعمول بها في منظومات صحية 

متطورة.
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مصر

عليها  تمارسها  نتيجة ضغوطات  تغلقه  رفح،  معبر  فتح  على  الفعلية  القدرة  تمتلك  التي  مصر  ملخص: 

إسرائيل وجهات أخرى ولتحقيق مصالح خاصة بها كأن ال تعترف بسلطة حماس في قطاع غزة وأال تسمح 

بأي صلة بين حماس وبين جهات مصرية معارضة للحكم. اإلغالق على قطاع غزة وضائقة سكانه يَولِدان 

ضغطاً على مصر بفتح المعبر، وهي تفعل ذلك ألغراض إنسانية من حين لحين من خالل إعالم إسرائيل. 

حاالت فتح المعبر هذه تعطي ردا على %3 فقط من احتياجات التنقل لسكان غزة. وفي الوقت ذاته 

األطراف  بين  اتفاق  المعبر. وحتى في غياب  لفتح  اتفاق  إلى  التوّصل  بغية  األطراف  بين  تتوسط مصر 

األخرى، فإن مصر ُملزمة بفتح معبر رفح; وهو واجب ينبع من إجراءات إسرائيل التي أغلقت بقية المعابر 

في قطاع غزة وتستعمل معبر رفح لغرض اعتماد سياسة العقاب الجماعي: اإلغالق اإلسرائيلي لقطاع غزة 

يفرض على مصر واجب فتح معبر رفح بحكم واجبها احترام حق التنقل لسكان قطاع غزة المغلق، وبحكم 

واجبها العمل ضد خرق معاهدة جنيف الرابعة بأيدي إسرائيل. كذلك، فإن مصر ُملزمة بالسماح بمرور 

اإلغاثة اإلنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة.

على الرغم من إن مصر ال تشكل طرفاً التفاق المعابر فإنها قبلت على نفسها أن تفتح معبر رفح فقط وفقاً 

ألحكام هذا االتفاق. وهكذا، في إطار تطبيق االتفاق، فتحت مصر الحدود من جانبها في كل مرة تسمح إسرائيل 

بفتح معبر الحدود في الجانب الفلسطيني. منذ تعليق تطبيق اتفاق المعابر في حزيران 2007، تَدعي مصر أنه 

طالما ال توجد إمكانية لتطبيقه أو للتوصل إلى اتفاق بديل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ليس بمقدورها 

فتح معبر رفح بشكل منتظم. ترفض مصر التعاون مع حماس لغرض فتح منتظم للمعبر، لكنها من حين لحين 

تفتَح المعبر ألغراض محددة استجابتاً للحاجات اإلنسانية للسكان في قطاع غزة. وهي تسّوغ رفضها التوصل إلى 

اتفاق على فتح المعبر مع حماس بعد سيطرة األخيرة على قطاع غزة في حزيران 2007، بأنها ال تعترف بحماس 

كسلطة شرعية في قطاع غزة. وترى مصر في السلطة الفلسطينية الممثل المعترف به للشعب الفلسطيني، وفي 

إسرائيل كقوة احتالل في قطاع غزة والضفة الغربية، ال بّد من موافقتها على تحديد الترتيبات على الحدود.

وكما يؤكّد ممثلو مصر أنفسهم، فإن القرار بإغالق معبر رفح من الجانب المصري هو قرار مصري مستقل، ينبُع 

بالتالي من مصالح مصر القاضية بإبقاء المعبر مغلقاً ومن فهمها لواجباتها الدولية، وبضمنها واجبها احترام اتفاق 

المعابر ومكانة السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيه كطرفين في تحديد الترتيبات بالنسبة لقطاع غزة. وفي الوقت 

ذاته، وفي إطار قرارها الحرص على الوضع المغلق للحدود، تستجيب مصر للضغوط الدبلوماسية أو االقتصادية 

من الجانب اإلسرائيلي; وقد استطاعت إسرائيل في حالة واحدة على األقل أن تدفع الواليات المتحدة إلى اتخاذ 

للتهريب  أنفاق تستعمل  التهريب من مصر لغزة،  أنفاق  للعمل ضد  اقتصادي ضد مصر للضغط عليها  إجراء 

ولنقل معدات قتالية وبضائع مدنية كاألجبان واألحذية ومنتجات كثيرة أخرى ُمنع نقلها عبر المعابر الحدودية 

األخرى. إن الضغوطات التي تمارسها إسرائيل على مصر باتجاه إغالق الحدود تتالقى مع التحفظ المصري من 

فتح معبر رفح بانتظام; وهكذا فإن تقاطع المصلحة بين مصر وإسرائيل يُتيح اإلبقاء على المعبر مغلقاً.
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القيام  فتح معبر رفح، وبين واجبها  بين قدرتها على  نفرّق  أن  ينبغي  تحليل مسؤولية مصر،  لغرض 

بذلك. لمصر القدرة الفعلية على فتح معبر رفح; فهل يقع عليها واجب القيام بذلك؟ في ظروف عادية 

ووفقاً للصالحية السيادية التخاذ قرار بخصوص َمن وماذا يدخل إلى أراضيها، يحق لمصر عدم السماح 

بالمرور عبر أراضيها، ما عدا واجبها السماح بمرور مساعدات إنسانية لسكان القطاع المتأثرين من 

حالة الصراع المسلّح. إال أن نشاطات إسرائيل تخلِق واجب مصر لفتح معبر رفح، وذلك لسببين: األول، 

يَحّول الحظر الذي تفرِضه إسرائيل على التنقل عبر البحر والجو والمعابر البرية إلى إسرائيل قطاع غزة 

إلى منطقة مغلقة، األمر الذي يُقيم لُسكانه الحق في المرور عبر دولة مجاورة. الثاني، إغالق معابر 

غزة بأيدي إسرائيل كوسيلة ضغط على سكان قطاع غزة في إطار سياسة العقاب الجماعي تشكل خرقاً 

لمعاهدة جنيف الرابعة; ومصرـ  ككل دولة في العالمـ  ملزمة بالعمل ضد خرق أحكام هذه المعاهدة 

وعدم التعاون معه بواسطة استكمال اإلغالق على شكل إغالق معبر رفح.

الواجب بحكم حق الحركة والتنقل

كما ذكرنا آنفاً، على الدول المجاورة لمنطقة تحّولت 

إلى منطقة مغلقة واجب يفرضه الُعرف الدولي يتمثّل 

في  المرور  المغلقة  المنطقة  لسكان  تسمح  أن  في 

أراضيها. وبعد أن حّولت إسرائيل قطاع غزة إلى منطقة 

الوحيدة  الجارة  ـ  مصر  على  الواجب  فمن  مغلقة، 

لقطاع غزة عدا إسرائيل ـ أن تفتح المعبر في رفح لسكان قطاع غزة لغرض المرور في األراضي المصرية.

واجب السماح بمرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للسكان المتأثرين من حاالت الصراع المسلح

على الرغم من إن هذا التقرير ال يتمحور على مرور البضائع، من المهم اإلشارة إلى أنه على مصر 

واجب السماح بمرور اإلغاثة اإلنسانية إلى قطاع غزة من أراضيها;45 وهذا بموجب بند 23 لمعاهدة 

بإتاحة "المرور السريع ودون تأخير" إلرساليات  الذي يطالب  جنيف وبند 70)2( للبروتوكول األول، 

من  البند  هذا  ويحظُر  المسلح.46  النزاع  حاالت  في  المدنيين  للسكان  المخصصة  اإلنسانية  اإلغاثة 

البروتوكول فرض قيود على المرور أو إعاقته، ما عدا قيود تقنية تتصل بالمرور والوسائل التي تضمن 

أن يكون التوزيع بغير تمييز.47 وحسب تفسير الصليب األحمر، فإن واجب إتاحة اإلغاثة اإلنسانية يقع 

على الدول التي تشكل طرفاً في النزاع أو المعاهدة، أو التي يجعل موقعها الجغرافي إرسال اإلغاثة 
عبر أراضيها عبر أراضيها "حيوياً أو عملياً".48

مصر، التي تتحكم في المعبر الوحيد من 

قطاع غزة الذي ال تسيطر عليه إسرائيل، 

المرور  القطاع  ملزمة باحترام حق سكان 

لكل  إسرائيل  منع  ضوء  في  أراضيها،  في 

إمكانية أخرى للخروج من القطاع.  

45 الربوتوكول األول، بند 70)2(.
46 املصدر نفسه، بند 30)2(.

 ICRC, Commentary to on the Additional  Protocol 1of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 )ICRC,  47
Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann eds., 1987(, paras. 2824-2825, available at http://www.icrc.org/IHL.nsf/

.COM/470-750001?OpenDocument
48 معاهدة جنيف، البند 1.
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األمر  جذري  بشكل  المرور  هذا  وتقيّد  غزة  قطاع  إلى  البضائع  مرور  على  متفرّدة  إسرائيل  تسيطر 

الذي يَولّد في القطاع نقصا في المنتجات األساسية مثل المواد الغذائية واألدوية والوقود. موقع مصر 

الجغرافي ـ بجوار قطاع غزة ـ يُتيح لها أن تنقل إلى القطاع مباشرة المساعدات اإلنسانية التي يحتاجها 

سكان غزة. ولهذا السبب، تقع على مصر المسؤولية بموجب البروتوكول األول أن تسمح بمرور سريع 

لهذه المساعدات على القطاع. وفي توجيهها شحنات اإلغاثة اإلنسانية من أراضيها إلى معبر كرم أبو 

سالم فإن مصر ال تقوم بواجبها في هذا السياق ألنها تعرف مسبقاً أن إسرائيل تِحّد من دخول البضائع 

عبر معبر كرم أبو سالم وليس العتبارات أمنية تتعلق بالحاجة إلى فحص الشحنات وإنما في إطار 

تقييد مقصود لدخول البضائع والتي فُرضت العتبارات العقاب الجماعي. 

واجب العمل ضد انتهاكات معاهدة جنيف الرابعة وعدم التعاون معها

البند األول في معاهدة جنيف الرابعة يقرر أن "أصحاب المعاهدة يلتزمون باحترام هذه المعاهدة 

كل  من  البند  هذا  يطالب  األحمر،  الصليب  تفسير  حسب  الظروف".49  كل  في  باحترامها  ويهتمون 

الدول الموقّعة على المعاهدة أن تحترم أحكامها، وضمان تطبيقها من جانب اآلخرين. وفي حال أن 

أحد أطراف المعاهدة ال يقوم بواجبه بموجبها، على األطراف األخرى للمعاهدة أن تعمل لتغيير هذا 

الوضع، وأن "يعملوا كل ما يستطيعون لضمان تطبيق المبادئ اإلنسانية في أساس المعاهدة بشكل 
شامل"50

ويقرر البند 146 لمعاهدة جنيف الربعة أن "يتّخذ كل طرف في المعاهدة اإلجراءات المطلوبة إلزالة 

كل النشاطات المناهضة ألحكام هذه المعاهدة [...]". ويحدد تفسير الصليب األحمر لهذا البند أن 

مخالفة  أنشطة  على  العودة  أو  تنفيذ  منع  أجل  من  دولة  بأيد  فعله  يُمكن  ما  "كل  يغطي  الواجب 

للمعاهدة".51 

استندت محكمة العدل الدولية في بلورة وجهة نظرها بخصوص بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية 

بأيدي إسرائيل، على بند 1 في معاهدة جنيف الرابعة في قرارها أن كل أطراف المعاهدة ملزمون 

النظر،  الوثيقة".52 وقررت وجهة  ُعبّر عنه في  الدولي كما  للقانون اإلنساني  امتثال إسرائيل  "بضمان 

أو  أيضا، أن "كل الدول ملزمة بعدم االعتراف بوضع غير قانوني ينبع من بناء جدار وأال تقدم عوناً 

مساعدة لتكريس الوضع الذي نشأ كنتيجة لهذا البناء".53 

 ICRC, Commentary on the IV Geneva Convention: Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War )Jean 49
Pictet ed.( 1958, p.16. )فيام ييل: فيكتا, تفسري(.

50  فيكتا، التفسري، صفحة 594.
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, para. 163 )Int'l 51

,)Ct. Justice July 9, 2004(, 43 ILM 1009 )2004
52 املصدر نفسه. يف سلسلة مؤمترات يف 1999 و 2002 و 2005 حاولت األمم املتحدة أن ُتعرّف ما هي التزامات الدول املوقعة عىل معاهدة جنيف 

الرابعة، يف ضوء خرق املعاهدة بأيدي إرسائيل يف املناطق الفلسطينية املحتلة. وقد انتهت املؤمترات دون أن يتم اتخاذ قرارات بشأن إجراء ما.
 International Law Commission, ”Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts,“ 2001, article 16. Official Records 53

.of the General Assembly, 56th Session, Supplement No. 10 )A/56/10(, p. 47
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باعتراف  وتتمتع  الُعرفي  الدولي  القانون  تطوير  المسئولة عن  الدولي،  للقانون  المتحدة  األمم  لجنة 

دولي واسع، توسعت بخصوص المنع الساري على الدول لمساعدة دول أخرى على ارتكاب انتهاكات 

للقانون الدولي. في مسودة األنظمة بشأن مسؤولية الدول عن األعمال الممنوعة من الناحية الدولية 

القانون  بحكم  دولة  كل  اللتزامات  مخالفة  كأعمال  المعرّفة   ،)Internationally Wrongful Acts(

الدولي، قررت اللجنة أن دولة تساعد دولة أخرى الرتكاب عمل ممنوع من الناحية الدولية، تتحمل 

بنفسها مسؤولية ذلك، في حال فعلت من خالل معرفة المالبسات أو إذا كان الفعل يعتبر ممنوعاً لو 
نُّفذ بأيدي الدولة ذاتها.54

على مصر، وهي طرف لمعاهدة جنيف الرابعة، تقع مسؤولية عامة تقضي بمنع إسرائيل من انتهاك 

أنظمة المعاهدة. وأكثر من ذلك، يُحظر على مصر مساعدة إسرائيل على انتهاك أنظمة المعاهدة، 

وبضمنها حظر العقاب الجماعي، والحفاظ على كرامة الناس المحميين وواجب ضمان الحياة السوية، 

وواجب التزويد بالمواد الغذائية واألدوية.

مصر، التي تتحكم في المعبر الوحيد من قطاع غزة الذي ال تسيطر عليه إسرائيل، ملزمة باحترام حق 

سكان القطاع المرور في أراضيها، في ضوء منع إسرائيل لكل إمكانية أخرى للخروج من القطاع.  فالحظر 

 Philip Alston; the Special Rapporteur on the right of everybody to the enjoyment of the highest attainable standard of , 54
 physical and mental health, Paul Hunt; the Representative of the Secretary General on human rights of internally displaced

 persons, Walter Kalin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of
.living, Miloon Kothari, UN Doc. A/HRC/2/7, 2 October 2006, para. 19
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الذي فرضته إسرائيل على التنقل بحراً أو جواً، 

وإغالقها الحدود البريّة بينها وبين القطاع، َحّول 

قطاع غزة إلى منطقة مغلقة وزادت من تبعية 

سكان غزة لمعبر رفح. وهكذا، ولّدت إسرائيل 

واجب مصر فتح المعبر. وبحكم واجبات مصر، 

وأن  مغلقة  منطقة  من  المرور  تُتيح  أن  عليها 

جنيف  اتفاقية  انتهاك  في  التعاون  عن  تمتنع 

وتسهيل مرور المساعدات اإلنسانية.

أراضيها  في  المرور  القطاع  لسكان  مصر  تتيح 

بشكل محدود وجزئي جداً، بواسطة فتح معبر رفح ألهداف إستثنائية ومحددة من حين لحين، والسماح 

بخروج ودخول عدد محدود من األشخاص من قطاع غزة وإليه. هذا الشكل من فتح المعبر يستجيب 

لنسبة قليلة ومحدودة من سكان القطاع المحتاجين للخروج والدخول. وهذا، في حال بقي معبر رفح 

مغلقاً أمام التنقل المنتظم، في ظروف مرتبطة بشكل ال يتجزأ بانتهاك معاهدة جنيف من قبل إسرائيل 

ـ ُوِضع على مصر أن تعمل كل ما بوسعها لمنعه. بما أن فتح المعبر ألهداف عينية كما تفعل مصر ال 

يستجيب الحتياجات سكان القطاع، وال يُُتيح لهم حياة منتظمة وال يَُجّسد بشكل مناسب حقهم في 

النحو أن  المعبر على هذا  ـ ليس في فتح  التنقل  أخرى يرتبط إحقاقها بحرية  التنقل وحقوقاً  حرية 

يشكل حالً النتهاك معاهدة جنيف. صحيح أن مصر تتوسط بين األطرافـ  إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

إلى تسوية تسمح بفتح معبر رفح، ولديها مصلحة واضحة في فتحه  للتوصل  ـ في محاولة  وحماس 

بإنتظام;  إال أنه كلما لم تُفِض هذه الجهود إلى فتح المعبر فإن مسؤولية مصر لفتح المعبر تتعمق 

حتى لو لم يوافق جميع األطراف ، وذلك في إطار مسؤولياتها ضمان احترام معاهدة جنيف واالمتناع 

عن المشاركة في انتهاكها، ألن إغالق معبر رفح يسمح باستمرار اإلغالق اإلسرائيلي للقطاع.

بخصوص نقل البضائع، فإن موقع مصر بجوار قطاع غزة، في وضعية تقييد انتقال المساعدات اإلنسانية 

على القطاع من الجانب اإلسرائيلي، يجعل من إرسال المؤن اإلنسانية من مصر إلى القطاع حيوياً بالنسبة 

لسكان القطاع، ويفرض على مصر واجب السماح بذلك. هذا بينما مصر تخرق هذا الواجب ألنها ترفض 

بشكل عام أن تسمح بمرور مساعدات إنسانية عبر رفح وتمنع حرية المرور من منظمات إغاثة تحاول 

تقديم المساعدة. يصح القول أن مصر تَُوّجه شحنات اإلغاثة اإلنسانية إلى معبر كرم أبو سالم الذي يبقى 

حجم مرور البضائع فيه محدوداً بمبادرة إسرائيل; وهكذا، فإن مصر تقبل على نفسها، عملياً، القيود التي 

تفرضها إسرائيل على إدخال مساعدات إنسانية العتبارات مرفوضة تتصل بالعقاب الجماعي.

تمنع مصر خروجاً ودخوالً منتظمين يفيا احتياجات سكان قطاع غزة عبر معبر رفح، وترفض أن تُدخل 

عبره مساعدات إنسانية إلى القطاع، على الرغم من معرفتها للضائقة اإلنسانية التي من نصيب سكان 

ما  بكل  القيام  عن  وبامتناعها  اإلنسانية  للمساعدات  رفح  معبر  فتح  مصر  وبرفض  المغلق.  القطاع 

باستطاعتها لمنع اإلغالق على غزة، تكون مصر قد خرقت تعهداتها الدولية.

يفيا  منتظمين  ودخوالً  خروجاً  مصر  تمنع 

رفح،  معبر  عبر  غزة  قطاع  سكان  احتياجات 

إنسانية  مساعدات  عبره  تُدخل  أن  وترفض 

الرغم من معرفتها للضائقة  القطاع، على  إلى 

القطاع  سكان  نصيب  من  التي  اإلنسانية 

المغلق.
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تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان مصر فتح معبر رفح بشكل منتظم لمرور سكان قطاع غزة في 

األراضي المصرية والسماح بدخول مساعدات إنسانية من أراضيها بشكل كاٍف إلى داخل قطاع غزة.

سلطة حماس في القطاع

الجهة  هي  حماس  فإن  ـ  الفلسطينية  والسلطة  مصر  إسرائيل،  ـ  األطراف  لكل  خالفاً  ـ  ملخص 

لمشاركة  معارضة حماس  فإن  كامل. ومع هذا  وبشكل  فوراً  رفح  معبر  بفتح  المعنية  الوحيدة 

إسرائيلية في تشغيل معابر الحدود في قطاع غزة تشكّل عقبة أمام فتحها; إضافة إلى ذلك، فإن 

سيطرة حماس في الجانب الفلسطيني لمعبر رفح تمنع من الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية 

أن يعمل في الموقع، األمر الذي يؤدي بباقي األطراف اإلبقاء على المعبر مغلقاً. معبر رفح، إذن، 

حلبة لصراع سياسي بين حماس وبين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما المتضررون هم سكان 

القطاع الذين تسيطر حماس عليهم بشكل مباشر وتتحمل المسؤولية تجاه حقوقهم.

رغم أن حماس ليست دولة فإن حماس ملزمة بإحقاق حقوق سكان غزة في نواحي الحياة التي تسيطر 

عليها. جهات عديدة في األمم المتحدة تكّرر بمنهجية اإلعالن القاضي بأن الجهات ليست في مكانة 

تقرير مشترك وضعه  مثالً في  الدولية. هكذا  اإلنسان  قوانين حقوق  بحكم  المسؤولية  تتحمل  دول 

أربعة مندوبين لألمم المتحدة في موضوع لبنان وإسرائيل تقرر:

"على الرغم من كون حزب الله، ليس دولة، وال يُمكنه أن يكون طرفاً لمعاهدات حقوق اإلنسان، 

لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  مرة  ألول  عنه  عبّر  الذي  الدولي  المجتمع  مطلب  تجاه  ملزماً  يبقى 
اإلنسان من إن على كل جزء من المجتمع أن يحترم حقوق اإلنسان ويطّورها".55

إضافة إلى ذلك أكّد واضعو التقرير على:

" من المناسب والممكن بشكل خاص أن ندعو مجموعة مسلحة إلى احترام حقوق اإلنسان عندما 
تفرض سلطة فعلية على أرض أو سكان، وتبدو ذات مبنى سياسي قابل للتشخيص".56

في  واسعة  حكم  حماس صالحيات  تُمارس   ،2007 حزيران  في  غزة  قطاع  على  حماس  استيالء  منذ 

القطاع، تمتد إلى كل نواحي الحياة اليومية للسكان مثل، التعليم والصحة واألمن الداخلي والوقاية 

ويسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وبحكم سيطرة حماس في قطاع غزة عموما وفي 

معبر رفح خصوصاً ـ تتحمل حماس المسؤولية تجاه سكان القطاع وحقوقهم بما في ذلك حقهم في 

حرية التنقل، بقدر ما يكون األمر خاضعاً لسيطرتهاً.

55 املصدر نفسه. قررت األمم املتحدة مبوجب هذا املبدأ، مثال، أن منظمة Liberation Tigers of Tamil Eelam )LTTE(, الضالعة يف املواجهة 
 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial,:العسكرية يف سرييلنكا ملزمة ملبادئ حقوق اإلنسان املتعارف عليها يف املجتمع الدويل. أنظر

summary or arbitrary executions, Mission to Sri Lanka, paras. 25-26 U.N. Doc. E/CN.4/2006/53/Add.5 )2006((; توصل مجلس 
.)SC Resolution on the situation in Afghanistan S/RES/1214 )1998 :األمن الدويل إىل استنتاج مشابه بخصوص أفغانستان. ُينظر

The Application of International Humanitarian Law and Fundamental Human Rights, in Armed Conflicts in which Non- 56
.State Entities are Parties, Institute of International Law, Berlin session 1999
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كذلك، فإن حماس كطرف في مواجهة مسلحة، فإن لها واجباتها بموجب القانون الدولي المتعلق باإلغاثة 

اإلنسانية، وهذا بصرف النظر عن مكانتها القانونية، أو كونها ليست طرفا في اتفاقات دولية. وهذا بما 

ينسجم مع توّجه واضح في القانون الدولي القاضي بفرض واجبات على جهات ليست دول وهي طرف 

في مواجهة مسلحة. معهد القانون الدولي )Institute of International Law( ، مثالً، قرر في العام 

بواجبات  ملزمة  دولية،  أو  محلية  مسلحة،  نزاعات  في  وضالعة  دولة  بمكانة  ليست  جهات  أن   1999

ومبادئ القانون المتعلق باإلغاثة اإلنسانية وكذلك بواجبات قانون حقوق اإلنسان الدولي.57 وكذلك فإن 

قرارات مختلفة لمجلس األمن الدولي بخصوص المواجهة في يوغوسالفيا السابقة فرضت واجبات جدية 

للعديد من الجهات التي ال تتمتع بمكانة دولة كانت ضالعة في المواجهة من بينها ميليشيات رسمية 

وغير رسمية وكذلك عدد من األحزاب. وطولبت هذه الجهات، فيما طولبت به، أن تُطبق اتفاقات وأن 

تسمح باإلغاثة اإلنسانية واحترام تعهداتها والتوقف عن انتهاك القانون الدولي والتعاون مع منظمات 

إنسانية.58 من هنا يُمكننا االستنتاج أنه ينبغي أن يُفرض على حماس، إضافة لواجباتها النابعة من قوانين 

حقوق اإلنسان، واجبات بحكم قوانين اإلغاثة اإلنسانية خاصة تلك األحكام المتعارف عليها.

أعربت حركة حماس عن استعدادها للبحث في اتفاق يتم بموجبه تشغيل معبر رفح بمشاركة بين 

للحرس  حماس  سلطة  تسمح  ال  المشتركة،  للسيطرة  اتفاق  بغياب  فعليا،  وحماس;  الرئاسي  الحرس 

الرئاسي العمل في غزة أو معبر رفح. في الوقت ذاته تعارض حماس مشاركة إسرائيلية في تشغيل 

معبر رفح، وتعارض، أيضا، تنقل السكان بين القطاع ومصر عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه 

أنها  القطاع طالما  السيطرة على معابر  احتالل  قوة  بوصفها  الدولي إلسرائيل  القانون  يُتيح  إسرائيل. 

تُعِمل هذه السيطرة بما يتفق مع واجباتها تجاه سكان القطاع. في الظروف الراهنة تشّكل معارضة 

حماس مشاركة إسرائيلية في تشغيل معابر الحدود في قطاع غزة عقبة أمام فتحها. 

قاطعة;  ليست  رفح  معبر  تشغيل  الفلسطينية  للسلطة  للسماح  استعدادها  بشأن  تصريحات حماس 

عملياً، حقيقة سيطرة حماس على قطاع غزة وسيطرتها هناك تمنع نشاط الحرس الرئاسي التابع 

وهذا ألن  رفح.  معبر  فتح  أمام  عقبة  بدوره  يشكل  الذي  األمر  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  للسلطة 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر واالتحاد األوروبي يشترطون موافقتها على فتح معبر رفح بعودة 

الحرس الرئاسي. يشّكل معبر رفح، إذن، حلبة صراع بين حماس والسلطة الفلسطينية بينما المتضررون 

هم سكان القطاع الذين تُسيطر حماس عليهم بشكل مباشر ويتحّمل المسؤولية تجاه حقوقهم. 

 Theo C. Van Boven, Non-State Actors; Introductory Comments, in Fons Coomans, Cees Flinterman, Fred Grunfield, Ingrid 57
 Westendorp and Jen Willems, Human Rights from Exclusion to Inclusion; Principles and Practice: An Antology from the Work

.Theo Van Boven, Kluwer, The Hague, 2000, pp.  363-9, available at http://www.uu.nl/uupublish/content/01vanBoven.pdf
HYPERLINK "http://www.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law" http://www.  -58 القانون األسايس الفلسطيني، متوفر عىل موقع

palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law . الفصل الثاين للقانون األسايس )البنود 33-9(، الذي يتناول " الحقوق والحريات العامة"، يضمن جملة 
من الحقوق السياسية، االجتامعية واالقتصادية. يحدد البند 10، عىل سبيل املثال أن "حقوق اإلنسان وحريات أساسية ستحرتم وتحمى" وأن "السلطة 

الفلسطينية ستعمل دون إبطاء لتصبح عضوا يف املعاهدات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي تعنى بحامية حقوق اإلنسان".
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تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان حركة حماس أن تضع في رأس سلم أولوياتها حقوق سكان 

غزة الذين تحكمهم، وأال تسمح للخالفات ولصراعات القوة بشأن الترتيبات والسيطرة على المعبر، أن 

تنتهك حق السكان في حرية التنقل إلى خارج أراضي القطاع. 

السلطة الفلسطينية

ملخص- تواصل السلطة الفلسطينية ممارسة سيطرة معينة، أيضا، على سكان قطاع غزة، وهي 

بذلك، تواصل تحمل المسؤولية عن حقوقهم. صراعات السيطرة والحكم بين السلطة الفلسطينية  

وحماس تؤدي بالسلطة إلى معارضة فتح معبر رفح إلى أن تعود سيطرة الحرس الرئاسي إلى 

الجانب الفلسطيني من المعبر، مما قد يوِجب إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. 

يساهم رفض السلطة الفلسطينية القبول بتسوية مع حماس في معبر رفح في تكريس إغالقه، 

وبالتالي يُشكل خرقاً من الُسلطة لواجبها في الحفاظ على حقوق سكان القطاع.

 كل ما ذُكر أعاله بشأن التزامات ومسؤولية األطراف التي ليست لها مكانة دولة وفق القانون الدولي، 

يَنطبق، أيضا، على السلطة الفلسطينية وبشكل أكبر. فقد أعلنت السلطة الفلسطينية عن التزامها بالقانون 

الدولي وبمواثيق ومعاهدات حقوق اإلنسان، سواء في قوانينها األساسية59، أو في االتفاقيات الدولية، 

أوامر  وتطبيق  احترام  الفلسطينية  السلطة  واجب  التصريحات  هذه  تؤسس  أوسلو60.  اتفاق  وبضمنها 

القانون الدولي العرفي، باإلضافة إلى األنظمة )النصوص( العينية لالتفاقيات التي تشكل طرفاً فيها.

منذ حزيران 2007، عند بدء سيطرة حماس على الحكم في قطاع غزة، كانت السيطرة المباشرة للسلطة 

الفلسطينية في قطاع غزة قليلة وهامشية مقارنة بالسيطرة الفعلية لحركة حماس. مع ذلك، فإن رجال 

السلطة يواصلون تبوأ مواقع في قطاع غزة تتعلق بالمعابر بين قطاع غزة وبين إسرائيل. باإلضافة لذلك 

فإن الحكومة الفلسطينية في رام الله تمارس صالحيات حصرية، تسري على مجمل سكان المناطق، في 

الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية، تمويل جزء كبير من الخدمات 

العامة وتمثيل السكان أمام الجهات الدولية.  من هنا فإن السلطة الفلسطينية تواصل ممارسة سيطرة 

معينة أيضا على جزء من سكان قطاع غزة، وهي بذلك تواصل تحمل المسؤولية تجاه حقوقهم.

الصراعات على السيطرة بين السلطة الفلسطينية وبين حماس، قادت السلطة الفلسطينية إلى معارضة 

فتح معبر رفح ما "لم يعد الوضع إلى ما كان عليه"، أي استئناف سيطرة الحرس الرئاسي في الجانب 

59 فعىل سبيل املثال، يف اتفاقيات أوسلو، أعلنت السلطة الفلسطينية وإرسائيل أنهام ستامرسان صالحياتهام من خالل احرتام حقوق اإلنسان الدولية 
وسلطة القانون. يف العام 1995 أخذت السلطة الفلسطينية عىل عاتقها احرتام نصوص ميثاق األمم املتحدة، ومبادئ الـ UDHR وقواعد أخرى، من قوانني 

-Barcelona Decl 1995 مع تبني إعالن برشلونة)  حقوق اإلنسان، يف إطار عضويتها يف الرشاكة األوروبية- الرشق أوسطية، والتي أقيمت يف ترشين ثاين
 .)ration and Euro-Mediterranean Partnership, 27-28 November 1995; http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r15001.htm

HYPERLINK "http://www.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law" http://www.  :60 القانون األسايس الفلسطيني,  ميكن اإلطالع عليه
.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law
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مصر  أن  بما  غزة.  قطاع  كامل  على  الفلسطينية  السلطة  سيطرة  تعود  وبذلك  للمعبر،  الفلسطيني 

رفض  فإن  المعبر،  إلى  الرئاسي  الحرس  بعودة  رفح  معبر  فتح  على  موافقتهما  تشترطان  وإسرائيل، 

السلطة الفلسطينية التسوية مع حماس بشأن السيطرة على معبر رفح، يُساهم في تكريس إغالقه؛ 

الفلسطينية،  السلطة  تخرِق  الطريقة  بهذه  ذلك.  ثمن  يدفعون  غزة  قطاع  سكان  يجعل  الذي  األمر 

التزامها وفق القانون الدولي بحماية حقوق سكان قطاع غزة، كما تنتهك في الوقت ذاته قوانينها هي، 

وبشكل أساسي حقوق المواطن كما هي مفصلة في القانون األساسي من العام 2002، وبضمنها الحق 

بحرية التنقل )البند 20(، والحق في التعليم )البند 24(، والحق في العمل )البند 25(، وأيضا، حظر 

فرض قيود غير قانونية على الحرية )البند 11(61.

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان، السلطة الفلسطينية، بالمشاركة في كل عمل وكل مبادرة 

من أجل تفعيل الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بالتنسيق مع كل جهة ذات صلة، بما فيها حركة حماس، 

من خالل وضع حقوق سكان قطاع غزة على رأس جدول أعمالها.

االتحاد األوروبي

ملخص ـ ال يملك االتحاد األوروبي، الذي مكن تواجد قواته كمراقبين، فتح معبر رفح في إطار 

اتفاق المعابر، أية قدرة على فتح المعبر بنفسه؛ ومع ذلك ، فقد اختار االتحاد األوروبي أن يواصل 

مشاركته في االتفاق، وهو يؤيد استئناف تطبيقه، وفق الشروط التي حددتها األطراف األخرى. إن 

مشاركة االتحاد األوروبي في معبر رفح تُلزمه، وفقاً لبنود معاهدة جنيف، بأن يبذل كل ما في 

وسعه من أجل منع خرق المعاهدة، الذي ينطوي عليه إغالق معبر رفح. وإذا كانت جهوده ال 

تقود إلى منع هذا الخرق، فإن على االتحاد األوروبي أن يتنصل من المشاركة في اتفاقية المعابر، 

حتى ال تشكل نشاطاته اعترافا، أو موافقة أو سكوتا أو مشاركة في عمل هو عقاب جماعي، عبر 

خرق اتفاقية جنيف. 

قام االتحاد األوروبي بدور نشط في االتصاالت التي أفضت إلى اتفاق المعابر، كما أن وجود قواته 

على معبر رفح، كطرف ثالث، مّكن من فتح المعبر في الفترة التي طبق فيها االتفاق. ال يملك االتحاد 

األوروبي القدرة، بمفرده، على فتح المعبر، ولكن كان االتحاد األوروبي كلما أعلنت إسرائيل عن إغالق 

بفتح  إسرائيل  يطالب  اإلسرائيلي ولم  الموقف  يوافق على  المعابر،  اتفاق  تطبيق  فترة  أثناء  المعبر، 

المعبر. منذ حزيران 2007، وطالما تسيطر حركة حماس على معبر رفح، يرفض االتحاد األوروبي، أن 

ينشر قوات المراقبين الدولية التابعة له في المعبر. وفي الوقت ذاته، يواصل االتحاد األوروبي، اإلبقاء 

على قوة المراقبة الدولية التابعة له في إسرائيل بانتظار إعادة فتح المعبر، وهو يبذل، حسب ادعائه، 

جهوداً من أجل حث األطراف على التوصل إلى تسوية بشأن فتح المعبر.  

61  البند 1 و146 من معاهدة جنيف الرابعة، ُينظر أعاله ص )؟؟(
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كما أسلفنا، فإن معاهدة جنيف الرابعة تطالب كل دولة موقّعة عليها العمل من أجل ضمان احترام  

بنودها، ومن قبل باقي الدول الموقعة عليها، أيضا. ومثلما هو الحال هنا فإن معاهدة جنيف تحظر 

على كل دولة موقّعة على المعاهدة مساعدة دول أخرى في خرق نصوص المعاهدة، مثل حظر فرض 

عقاب جماعي62. وعليه، فإنه عندما يدور الحديث عن معبر رفح، وحركة الناس وفق اتفاق المعابر، 

تشبه واجبات االتحاد األوروبي الواجبات المفروضة على مصر: على االتحاد األوروبي أن يبذل كل ما  

في وسعه من أجل منع انتهاكات معاهدة جنيف الرابعة، التي تنبع من إغالق معبر رفح.

حسب موقف االتحاد األوروبي، فإن إعادة فتح معبر رفح مشروط بإجراءات سياسية وعسكرية، مثل 

تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل، بما في ذلك اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شليط، اتفاق بين 

الفلسطينية وبين حماس، ونشاطات من قبل مصر من أجل وقف تهريب السالح منها إلى  السلطة 

القطاع عبر األنفاق. يّدعي االتحاد األوروبي، أنه يعمل لدفع الجهود الرامية إلى توفير هذه الشروط، 

وبذلك التمكين من فتح معبر رفح. وبهذا، فإن االتحاد األوروبي يقبل بالشروط التي وضعتها إسرائيل، 

ومصر والسلطة الفلسطينية، لفتح المعبر، والتي يُشكل جزء منها على األقل أداة ضغط على سكان 

قطاع غزة من أجل تحقيق أهداف سياسية، في إطار سياسة العقوبات الجماعية. 

وطالما يواصل االتحاد األوروبي دوره في الترتيبات التي تمكن من فتح معبر رفح، فإن االتحاد األوروبي، 

الذي يخضع للقانون الدولي ولقوانين المجتمع الدولي، ملزم بأن يتأكد من أن نشاطاته، في موضوع 

انتهاك لمعاهدة جنيف، وأنها ال تساعد في الحفاظ على نتائج  بحالة  فعلياً  المعبر، ال توفر اعترافاً 

هذا االنتهاك. وفي الوضع الذي ترفض فيه إسرائيل المشاركة في اتفاق المعابر انطالقاً من اعتبارات 

العقاب الجماعي، فإن على االتحاد األوروبي أن يتخذ سلسلة خطوات لمنع ذلك قدر استطاعته؛ وإذا 

لم تسفر نشاطاته عن إنهاء هذا الخرق، فإن االتحاد األوروبي ملزم بالتنصل من أي دور في اتفاقيات 

المعابر، حتى ال يشكل نشاطه اعترافاً، أو موافقة صامتة أو مشاركة في عمل هو عقاب جماعي عبر 

انتهاك معاهدة جنيف. 

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان االتحاد األوروبي إلى بذل كل ما في وسعه من أجل إعادة 

فتح معبر رفح بصورة منتظمة، أو توفير أي معبر بديل يُتيح التنقل المنتظم والحر لسكان قطاع غزة 

أن يسحب  فعليه  األوروبي،  االتحاد  بمستطاع  األمر  يكن هذا  لم  إذا  الخارجي.  والعالم  القطاع  بين 

يديه من أي شراكة في ترتيبات تتعلق بمعبر رفح، وأن يعمل من أجل احترام معاهدة جنيف الرابعة 

وحقوق سكان غزة مقابل باقي األطراف المشاركة. 

62 والتفسري الذي أعطيت له يف قرارات املحاكم اإلرسائيلية: محكمة العدل العليا 02/10356 ِهس ضد قوات جيش الدفاع اإلرسائييل يف الضفة الغربية 
قرار نح)3( 443،460; محكمة العدل العليا 82/393 جمعية إسكان املعلمني التعاونية ضد قائد قوات جيش الدفاع، قرار ل ز)4( 785، 804.
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الواليات المتحدة األمريكية 

رعاية التفاق  تَوفر  بأنها  فيما يحدث على حدود غزة مصر-  المتحدة مشاركة  الواليات  ملخص- 

المعابر دون أن تُصّر على تنفيذه، ومن خالل ممارسة ضغوط على مصر لمنع التهريب إلى داخل 

قطاع غزة عبر األنفاق. وذلك دون أن تعمل ضد انتهاك حقوق اإلنسان، بحق سكان القطاع الناجم  

عن إغالق معبر رفح، أو من أجل التوصل إلى بدائل تُتيح حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة. 

تلقي هذه المشاركة على الواليات المتحدة واجب العمل من أجل فتح معبر رفح أو معبر آخر في 

قطاع غزة كما يقتضيه واجب عدم االعتراف بانتهاك معاهدة جنيف.

تمارس  تنفيذه؛ وهي  تُصّر على  أن  المعابر دون  األمريكية رعايتها التفاق  المتحدة  الواليات  منحت 

ضغوطاً على مصر حتى ال تسمح بالتنقل بين غزة ومصر في قنوات بديلة- أي عبر األنفاق، وتعارض 

فتح معبر رفح دون وجود ممثلي السلطة الفلسطينية عند المعبر. وفي الوقت ذاته، ال نعرف عن 

نشاط تقوم به الواليات المتحدة ضد انتهاك حقوق اإلنسان، الذي يَلحق بسكان القطاع نتيجًة إلغالق 

معبر رفح، أو أنها تدعو إليجاد بدائل، تُتيح حرية التنقل لسكان القطاع. 

تضغط الواليات المتحدة على مصر- بواسطة التهديد بسحب المعونات االقتصادية التي تمنحها إياها، 

أيضا- لمنع تهريب المنتجات من مصر إلى قطاع غزة عبر األنفاق في منطقة رفح، وتعمل من أجل 

اكتشاف وهدم هذه األنفاق. في المقابل، فإن الواليات المتحدة ال تطالب إسرائيل أو مصر بالسماح 

للقطاع، والتي يصل قسم كبير منها للسكان فقط عبر  الضرورية  البضائع  بدخول كميات كافية من 

األنفاق، التي تطالب الواليات المتحدة بهدمها. سنوضح، أن شبكة األنفاق ال تشكل حالً لتوفير البضائع 

والحترام حقوق سكان قطاع غزة بحرية التنقل والحركة، وأن هذا التقرير ال يوصي باعتمادها كبديل 

لمعبر رفح؛ مع ذلك، فإن الضغوط التي تمارسها الواليات المتحدة على مصر في موضوع األنفاق تشير 

إلى مشاركة الواليات المتحدة في ترتيبات المعابر بين غزة ومصر، وعلى نحو خاص الترتيبات التي 

تُصّر عليها إسرائيل. 

إن مشاركة الواليات المتحدة فيما يحدث على حدود غزة- تفرض مصر عليها واجب العمل من أجل 

فتح معبر رفح وذلك، انطالقاً من واجبها عدم االعتراف بانتهاك معاهدة جنيف، وكم بالحري، عدم 

تشجيع هذا االنتهاك - الذي نشأ نتيجة إلغالق معبر رفح كخطوة للعقاب جماعي. 

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان، الواليات المتحدة ببذل كل ما في وسعها من أجل إعادة 

العالم  وبين  بين سكان قطاع غزة  بديل منظم وحر  إيجاد معبر  أو  فتح معبر رفح بصورة منظمة، 

الخارجي. على الواليات المتحدة أن تعمل من أجل احترام معاهدة جنيف الرابعة وحقوق سكان غزة، 

من قبل كافة األطراف الفعالة.
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الخاتمة

المعلن وقف  على قطاع غزة كان هدفه  بدأت إسرائيل في 27 كانون األول 2008 هجوماً عسكرياً 

أسابيع  الهجوم ثالثة  استمر  البلدات والمدن اإلسرائيلية.  باتجاه  القطاع  أراضي  الصواريخ من  إطالق 

مصحوبًة بالقصف من الجو، البحر والبر. لَقي 1,440 فلسطيني مصرعهم جراء الهجوم، منهم 431 طفال 

و114- امرأة، فيما أصيب 5,380 فلسطينيا بجراح، منهم 1,872 طفال و800- امرأة. في المقابل، أدى 

إطالق الصواريخ من القطاع إلى مقتل ثالثة مدنيين إسرائيليين وجندي وإصابة 182 مدنياً، فيما قُتل 

في أيام الهجوم عشرة جنود إسرائيليين وُجرح 340.1

ألحقت الهجمات اإلسرائيلية أضرارا فادحة بالمواقع المدنية في قطاع غزة: إذ أوقعت تدميراً كامالًَ بما 

يزيد عن 4,000 منزل، وتدميراً جزئياً بنحو 17,000، ما أدى إلى تشرّد عشرات آالف السكان. فضالً عن 

ذلك، أُصيب ما يزيد عن 50 منشأة تابعة لألمم المتحدة، وثماني مستشفيات و26- عيادة، إلى جانب 

المياه،  منشئات  التجارية،  المنشئات  الورشات،  المصانع،  الحكومية،  المكاتب  الجامعات،  المدارس، 

ر الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن  الصرف الصحي، الكهرباء، الحقول الزراعية والطرقات. وتُقدَّ

الهجمات اإلسرائيلية بحوالي مليارين دوالر.2 

عالوة على األضرار البالغة باألرواح واألجسام واألمالك، فقد خلّف الهجوم اإلسرائيلي المكثف عواقب 

في  كانت  التي  القطاع،  في  المدنية  التحتية  البنية  تدمير  بسبب  األجل  طويل  تأثير  ذات  جسيمة 

الماضي أيضا على شفا االنهيار.  

األكثر  المناطق  إحدى  هي  منطقة  ضد  حرباً  غزة  قطاع  على  إسرائيل  شنته  الذي  الهجوم  كان  لقد 

ازدحاماً في العالم، التي تفتقر إلى المالجئ وأجهزة اإلنذار والتي تعاني من حصار متواصل. خالل أيام 

الحرب، تلقت آالف العائالت في القطاع من الجيش اإلسرائيلي مكالمات هاتفية مسجلة تُحذرها من 

خطر البقاء في منازلها، وإال فسوف تصاب. لم يكن لهؤالء ولغيرهم من السكان المعتدى عليهم، أي 

مكان آمن يلوذون إليه، ألن القتال كان يدور في شتى أرجاء القطاع فيما الحدود مغلقة، كما كانت 

عليه سابقاً. إضافة إلى ذلك، لم يكن بإمكان سكان القطاع في أيام القتال تلقي المساعدات والغذاء 

والمعدات الطبية التي كانوا يحتاجون إليها. وقد أكّد ذلك بشكل صارخ حاجة سكان القطاع الفائقة 

OCHA, Field Update on Gaza from the Humanitarian Coordinator, 3-5 Feb 2009 1، ص. 1. ميكن االطالع عليه يف -
 HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_02_05_english.pdf "

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_02_05_english.pdf. مل تتوفر بعد معطيات 
حول عدد الرجال الفلسطينيني املدنيني الذين ُقتلوا أو جرحوا دون أن يكون لهم دور يف القتال.

OCHA  2، تقرير أسبوعي – حامية املدنيني، 20-16 كانون األول 2009. ُينَظر مالحظة رقم ?? ص. ??.
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المستعجلة  الحاجة  وإلى  الخارجي،  العالم  مع  للتواصل  استخدامه  يستطيعون  مفتوح  معبر  لوجود 

إليجاد حل لمعبر رفح المغلق.

تُجرى في الوقت الراهن اتصاالت بين األطراف المختلفة في محاولة إليجاد حل مستقبلي لمعبر رفح. 

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان كافة األطراف ذات الصلة للتوصل الفوري إلى حل يتيح 

عبوراً منتظماً ودائماً بين قطاع غزة ومصر، عبوراً يستجيب الحتياجات السكان ويَكفل حرية الحركة 

القطاع. يجب أن تكون تلك الحقوق أساس أي تسوية  التي يستحقها سكان  والتنقل وكافة الحقوق 

تتوصل إليها األطراف؛ ومن أجل إحراز ذلك، يتعيّن أن تأخذ األطراف بعين االعتبار أثناء وضعها قواعد 

الحل، تجربة الماضي وتُنشئ آليات تمنع إغالق معبر رفح المتكرر على غرار فترة تطبيق اتفاق المعابر 

منذ حزيران 2006.   

يجب أن يُفتح معبر رفح من جديد - كما وباقي معابر القطاع - أمام الحركة المنتظمة والثابتة.هذا 

األمر يتمثل في غاية األهمية لتأمين العيش الالئق لسكان قطاع غزة وإعادة الحياة إلى اقتصاده وبناء 

مجتمع مفتوح، متعلم ومزدهر فيه.
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رسالة وزارة الدفاع بخصوص معبر رفح

دولة إسرائيل

وزارة الدفاع

قسم مراجعات وشكاوى الجمهور

التاريخ: 18 تشرين الثاني 2008

PZ-13684-75H3  :المستند

لحضرة

مسلك – مركز للدفاع عن حرية الحركة )جمعية مسجلة(

إلى السيدة ساري باشي

ص.ب 20111

تل أبيب-يافا 61200

السيدة المحترمة،

الموضوع: اإلجابة عن أسئلة في مواضيع سياسية

حول الترتيبات التي ُوضعت لمعبر رفح

رسالتك من تاريخ 2008/10/27

رسالتي من يوم 06.11.2008 )مستند مماثل(

إكماالً لرسالتي الواردة في المستند المذكور، وبعد االنتهاء من فحص رسالتك، يشرفنا أن نجيبك:

1.كان معبر رفح يُستخدم كمعبر للدخول من مصر إلى قطاع غزة، وقد أُدير بإشراف "بعثة قوة خاصة" 

.EU-BAM تابعة لالتحاد األوروبي

2.في إطار نشاط المعبر، كان يُفترض بالفلسطينيين العمل وفقا لتعليمات EU-BAM، التي سعت 

إلى تطبيق أنظمة عمل "غربية" بكل ما يتعلق بإجراءات الفحص، التوثيق، الجمركة، تخزين السلع 

للمعاينة، وما شابه.

3.لقد كان عمل EU-BAM متفقاً عليه ومقبوالً على كافة األطراف، ومنها: السلطة الفلسطينية ومصر 

والواليات المتحدة وإسرائيل.

والسلطة  المتحدة  الواليات  مصر،   - المعبر  بعمل  يتعلق  ما  بكل  الجهات  مختلف  بين  4.التفاهم 

الفلسطينية - كان قائماً على أساس االفتراض أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة السلطة في قطاع 

غزة.

الملحق أ 



145

5.منذ اللحظة التي استولت فيها حماس على القطاع، لم يعد من الممكن تطبيق التفاهمات، وأصبح 

يتَعيّن انتظار نشوء وضع يمَكِّن من بلورة موقف متجانس وموحد بين األطراف ذات الصلة.

6.تجُدر اإلشارة إلى أنه يتم فتح المعبر بين الحين واآلخر أمام األنشطة المختلفة، ال سيما اإلنسانية، 

واألمر تحت تصرف ومسؤولية المصريين.   

 

                                                                                                   مع االحترام،

                                                                                                     شاي ليڤ

                                                                                        رئيس قسم مراجعات الجمهور

تُجرى في الوقت الراهن اتصاالت بين األطراف المختلفة في محاولة إليجاد حل مستقبلي لمعبر رفح. 

تدعو جمعيتا مسلك وأطباء لحقوق اإلنسان كافة األطراف ذات الصلة للتوصل الفوري إلى حل يتيح 

عبوراً منتظماً ودائماً بين قطاع غزة ومصر، عبوراً يستجيب الحتياجات السكان ويَكفل حرية الحركة 

القطاع. يجب أن تكون تلك الحقوق أساس أي تسوية  التي يستحقها سكان  والتنقل وكافة الحقوق 

تتوصل إليها األطراف؛ ومن أجل إحراز ذلك، يتعيّن أن تأخذ األطراف بعين االعتبار أثناء وضعها قواعد 

الحل، تجربة الماضي وتُنشئ آليات تمنع إغالق معبر رفح المتكرر على غرار فترة تطبيق اتفاق المعابر 

منذ حزيران 2006.   



146

الملحق ب 

تعقيب رسمي على تقرير جيشاة “من يملك مفاتيح معبر رفح؟«

ترّحب منظمة التحرير الفلسطينية )PLO( والسلطة الوطنية الفلسطينية )PNA(، بشكل مبدئي، بكل 

جهد من أجل رفع مستوى الوعي العام لمعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين الناتجة عن االحتالل 

اإلسرائيلي لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

والسلطة  التحرير  منظمة  موقف  عرض  يسيء  بصدده  نحن  الذي  التقرير  فإن  رأينا  حسب  ولكن، 

الوطنية فيما يتعلق بفتح معبر رفح، ويعتمد في استنتاجاته على معلومات خاطئة وغير كافية مستقاة 

من مصادر غير رسمية. واألمر مؤسف بشكل عام، علما بأن ممثلين رسميين عن منظمة التحرير قاموا 

باإلجابة عن تساؤالت واضعي التقرير بشكل بّناء ووفروا المعلومات الدقيقة في هذا الشأن.

إسرائيل ومصر بشكل فوري،  أنه يجب فتح كل معابر غزة مع  يزال،  دائما وال  الرسمي  كان موقفنا 

وينبغي تشغيلها بشكل منتظم لمرور السكان والبضائع )التصدير واالستيراد( وفقا للقوانين والمعايير 

الدولية. زيادة على ذلك، فقد عارضنا بشكل مستمر استخدام معبر كرم أبو سالم ألي غرض ما عدا 

االستيراد التجاري من وعن طريق مصر، على أساس مؤقت كما تم تعريفه في اتفاقية المعابر من العام 

2005 والمالحق ذات الصلة.

وأكثر من هذا، فإن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قامت ببذل كل جهد من أجل فتح وتشغيل 

معبر رفح وفقا للمعايير الدولية ولالتفاقيات المناسبة خدمة لمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة، كما 

تبرهن ذلك الكثير من التقارير لقوة المراقبين األوروبية على المعابر. حتى بعد حزيران 2007، قامت 

منظمة التحرير والسلطة الوطنية ببذل جهود بناءة من أجل دفع إسرائيل إلى فتح معبر رفح مجددا.

تم نقل هذا الموقف الرسمي بشكل واضح لممثلي جمعية “جيشاة” عن طريق ممثلين رسميين من 

دائرة المفاوضات في منظمة التحرير نيابة عن رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية، ورئيس 

التقرير في  الوطنية، في االجتماع الذي عقد في 29 يوليو، 2008. وقد أخفق هذا  حكومة السلطة 

إدراج ما اقتضى من المعلومات. 
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األمر هي  حقيقة  أن  إال  “ُمنصف”،  تقرير  تحضير  حاولوا  قد  التقرير  واضعو  يكون  أن  الممكن  من 

التهديد  من خالل  رفح  معبر  إغالق  على  وتحافظ  تفرض  التي  هي  واحد،  جانب  ومن  إسرائيل،  أن 

باستعمال القوة. إن التجارب السابقة، والتي تأكّدت مجددا من خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة، 

تؤكد مصداقية التهديدات اإلسرائيلية بقصف معبر رفح. لهذا، فإن مسؤولية إغالق المعبر تقع حّقا 

على الحكومة اإلسرائيلية.

نكرر نداءنا من أجل إعادة حركة التنقل العادية للشعب للفلسطيني والبضائع بشكل فوري من خالل 

تطبيق اتفاقية AMA بشكل كامل وفوري، ويشمل ذلك:

•فتح وتشغيل معبر رفح أمام حركة المسافرين والبضائع وفقا للمعايير الدولية 	

•تشغيل جميع معابر غزة مع إسرائيل بشكل منتظم وغير خاضع للقيود 	

•حرية التحرك لألشخاص والبضائع بين غزة والضفة الغربية 	

•حرية التحرك لألشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية 	

•البدء ببناء ميناء غزة، وترميم مطار غزة وتشغيله. 	

د. رفيق الحسيني  

رئيس الطاقم  

     



األوسع،  الصحة مبفهومها  في  احلق  إنسان  لكل  أن  اإلنسان  أطباء حلقوق  تؤمن جمعية 
دولة  واجب  من  الطب.  أخالقيات  وقواعد  االجتماعي،  العدل  اإلنسان،  حقوق  على  اعتمادا 
إسرائيل تطبيق هذا احلق بشكل متساو، جلميع السكان اخلاضعني حلكمها: مواطني الدولة، 
العمل،  مهاجري  واملعتقلني،  السجناء  النقب،  في  بها  املعترف  غير  القرى  في  البدو  العرب 
احملتلة. املناطق  في  والفلسطينيني  اللجوء،  وطالبي  الالجئني  املدنية،  املكانة  من  احملرومني 

www.phr.org.il

 2005 عام  تأسست  إنسان  حقوق  مؤسسة  احلركة,  حرّية  عن  للدفاع  مركز   - مسلك 
الغربية  للفلسطينيني سكان الضفة  والتنقل  الدفاع عن احلق في حرية احلركة  إلى  وتهدف 
هذا  عن  الدفاع  أجل  من  واجلماهيرية  القانونية  األدوات  مسلك  تستخدم  غزة.  وقطاع 
احلق والذي هو ُمَرسخ في القانون الدولي والقانون اإلسرائيلي. بسبب كون حرية احلركة 
سكان  تساعد  مسلك  نشاطات  فإن  أخرى،  أساسية  حقوق  لتحقيق  أولي  شرط  والتنقل 
احلصول على العالج الطبي ولم الشمل.  العمل,  التعليم,  لتحقيق حقهم في  املناطق احملتلة 

 www.gisha.org

"يهدف هذا التقرير إلى تبديد الضباب وغياب 
الشفافية، وإلى اإلجابة عن التساؤل من يغلق 
معبر رفح، ومن هنا من املسئول عن انتهاك 
حقوق سكان القطاع غزة الناجم عن إغالق املعبر."




