
 
 

 זכויות לקידום שלנו בעשייה שתומכים, בינלאומיים וארגונים מדינות עם פעולה משיתוף כתוצאה כי לציין גאה גישה, החוק דרישת לפי*
 ".זרות מדיניות ישויות"מ מגיע לפעילותנו המימון רוב, אדם

 
 

 للنشر فوًرا –بیان للصحافة 

 سلطات اإلسرائیلّیة:تطالب الخمس منّظمات حقوقّیة 

 احةٕاتٕالى قطاع غّزة، المفروضة تحت غطاء أزمة الكورونا، و و من  تنّقلیجب إلغاء تقییدات ال

 ، حّتى في غیاب التنسیق الفلسطینيّ حتیاجاتطلبات التنّقل لجمیع اال تقدیم

 

مسلك" مركز للدفاع عن حرّیة الحركة، جمعّیة -یشاةچ"-الیوم الحقوقّیة  جمعیاتال توجهت: 2020، تموز 19یوم األحد، 

أطباء و المركز القانونّي لحقوق األقلّیة العربّیة في إسرائیل،  -حقوق المواطن في إسرائیل، مركز الدفاع عن الفرد، عدالة

، فلسطینّیةفي األراضي الاإلسرائیلّیة الحكومة  أعمالمنّسق و برسالٍة عاجلٍة إلى وزیر األمن، بیني غانتس،  -لحقوق اإلنسان

لتقییدات التي جمیع ا بإزالةلتها في رسا جمعیاتوطالبت ال. كمیل أبو ركن، والمستشار القضائّي للحكومة أفیحاي مندلبلیط

ي فیروس تفشّ  لمواجهةمن وٕالى قطاع غّزة تحت غطاء اإلجراءات االحتیاطّیة  والتنّقلتفرضها إسرائیل على حرّیة الحركة 

 كورونا.

شهور متتالیة منذ أربعة ، فإنها و احتیاجاتھاالفلسطینیین من الضّفة الغربّیة للعمل في إسرائیل بحسب  تنّقلالدولة  تیحفیما تُ 

، الخطیر أصًال، الذي تفرضه على قطاع غّزة منذ سنوات. التقییدات التي إلغالقا شدیدتستغل األزمة الصحّیة من أجل ت

التنّقل  تمنع ،طرتهالسی الخاضع معبر إیرز عبر، إسرائیل والضفة بین قطاع غّزة تنّقل األشخاص على احالیً تفرضها إسرائیل 

 من الدرجة ، مثل حضور جنازٍة أو زفاف قریبٍ على أّنها "استثناء إنسانّي" لعادّیةحّتى في حاالت تعّرفها إسرائیل في األوقات ا

بالمئة  1معبر إیرز بشكٍل دراماتیكّي، ولم تتجاوز في شهر حزیران نسبة  عبراألولى. نتیجة ذلك، انخفضت حاالت الخروج 

 خروج)، أي قبل تشدید التقییدات. 21,032في شهر شباط األخیر ( حاالت الخروج التي سّجلت خروج) من عدد  218فقط (

لم یتم إدخال أي و  ،ة لقطاع غّزة"بخالف سیاسة إسرائیل في الضّفة الغربّیة، فقد "تجّمد الوقت بالنسبوجاء في الرسالة أنه 

یدخل  في رسالتها أیًضا أن كل من جمعیاتهذا وذّكرت اللن عنها إثر سیاسات الكورونا. عأُ التي تعدیالت على التقییدات 

ه فوًرا إلى مراكز الحجر الخاّصة لمّدة  اك نه لیسف ،یوًما. وعلیه، وبخالف إسرائیل والضّفة الغربّیة 21إلى قطاع غّزة یوجَّ

سّكان غّزة،  نّقلتعموًما، فال یوجد أي سبٍب لمنع  تتیح التنّقلالمجتمع في قطاع غّزة. إذا كانت إسرائیل  حاالت كورونا في 

تجاوز حدود لیس تناسبًیا، وی تنّقلوذلك مع اتخاذ إجراءات الوقایة المتّبعة. إضافًة لذلك، تشّدد الرسالة على أّن قرار منع ال

 تطّرًفا، وینبع من اعتبارات مرفوضة. المعقول تجاوًزا م

ُمنع الخروج من قطاع غّزة إال لمن على القطاع، في بدایة شهر آذار، وكخطوة أولى لمكافحة الوباء،  غالقاإل تشدیدمنذ 

عالجات طبّیة حرجة. إثر وقف التنسیق بین السلطة الفلسطینّیة وٕاسرائیل، في نهایة شهر أّیار، وهي خطوة اتخذتها  یحتاجون

ین السّكان ب تنسیقالسلطة الفلسطینّیة رًدا على إعالن إسرائیل نّیتها ضم مناطق من الضّفة الغربّیة، انهارت منظومة ال

 وٕاسرائیل.

 ئّي للحكومةلمستشار القضالالحكومة و  أعمالمنّسق ل، اإلسرائیليّ  لوزیر األمنالحقوقّیة  اتمن قبل الجمعیفي توّجه سابٍق 

حّتى في  نّقلتإجراءات بدیلة، سلسة وواضحة، من أجل تقدیم طلبات ال إقرارإسرائیل ب جمعیاتفي حزیران األخیر، طالبت ال
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 أعمالمنّسق تّموز، تنّصل  7ًال. في رّده على التوّجه، یوم تحتكر إسرائیل البّت بالطلبات أص، إذ غیاب التنسیق الفلسطینيّ 

نسیق التابعة للسلطة الت لجنةتقدیم طلبات الفلسطینیین عبر ة إسرائیل تجاه صّحة سّكان غّزة، وأصر على یّ الحكومة من مسؤول

منّسق ال حییتو افع طیب خاطر"."بد، لعالج الطّبيبهدف االتنّقل طلبات  ستقبلأّنه سیالمنّسق أعلن  مع ذلك، الفلسطینّیة.

 طلبات التنّقل إلیه مباشرًة. تقدیم  إمكانّیةالیوم سّكان غّزة ل

 للحیاة المنقذة ةالطبی العالجاتعن  عدا لتقدیم الطلبات إلى إسرائیل، أي طریقةٍ  خالل هذه األشهرلیس للسّكان في قطاع غّزة 

إلى وزیر  خیرفي األسبوع األ مجدًدا جمعیاتوغّزة. وعلیه، توّجهت الالغربّیة ولیس هناك أصًال طریقة للتنّقل بین الضّفة 

الحاالت الطبّیة الطارئة. انطالًقا من سیطرة  ، دون أن یقتصر ذلك علىمعبر إیریزبإتاحة التنّقل عبر مطالبین األمن، 

والواجبات القانونّیة التي تشتق منها، بحسب القانون اإلسرائیلّي والدولّي، على إسرائیل أن تحافظ  ،إسرائیل على قطاع غّزة

 على حقوق السّكان. 
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