المنطقة  :Gمن الفصل إلى الضم

حول ّ
خطة إسرائيل لعزل قطاع غ زّة ،وكيف تخدم مساعي الضم في الض ّفة الغرب ّية
حزيران 2020

معبر ايرز .تصوير" :چيشاه – مسلك"

ّ
حكويم (بالعربية) يحمس لرئيس
تفش ي وباء كوروناُ ،وِّق ع في إسرائيل اتفاق لتشكيل ائتالف
في شهر نيسان  ،2020في ذروة
ّ
احلكومة بالسيع لضم أجزاء من الض ّفة الغرب ّية .معظم املناطق اليت تعزم إرسائيل "فرض السيادة" علهيا تقع مضن "مناطق

 "Cحبسب تصنيف اتفاق ّية أوسلو.

عاملي وأزمة اقتصاد ّية ناجتة عن إجراءات ماكحفته ،يقف الفلسطين ّي ون
رمسي ،ويف ظل وباء
يف ظل النوايا بتنفيذ الضم بشلك
ّ
ّ
تمس يه مجعية "چيشاة-مسلك" يف هذا
ساكن مناطق  ،Cمكا س كاّ ن املناطق  Aو ،Bوكذلك املنطقة ( Gأي قطاع غ زّة مكا
ّ

ضبايب .أساليب السيطرة اإلرسائيل ّية يف ّ
السياق) أمام مستقبلٍ
لك منطق ٍة من هذه املناطق ،مكا املاكنة القانون ّية وجحم احلقوق
ّ
الذي تتيحه إرسائيل للفلسطينيني يف ّ
لك منطقة ،تع برّ عن غاية إرسائيل ّية واسعة ومتواصلة منذ سنوات طويلة ،تنبثق مهنا

مجيع سياساهتا :السيع للسيطرة عىل أوسع مساح ٍة ممكنة من األرض ،بأقل عد ٍد ممكنٍ من الفلسطينيني.

تس د" بني الض ّفة وغ زّة .هبذه الطريقة ُت ضعف
من خالل سيطرهتا عىل احلركة والتن ّق ل ،تط ّب ق إرسائيل اسرتاتيج ّية "ف ّرق ُ
أساس ا للدولة الفلسطين ّية مستقب ّ
ال ،و ُت دير إماكن ّي ات التن ّق ل واحلركة يف
املؤسسات الفلسطين ّية اليت من شأهنا أن تشلك
ً
1

املجمتع الفلسطيينّ ،حيث متنع التن ّق ل غال ًب ا وتجشعه أو تفرضه يف حاالت مع ّي نة ،وذلك ّ
لكه من أجل حتقيق أهداف دميغراف ّية.
تعرض إرسائيل غال ًب ا تقييدات احلركة اليت تفرضها عىل املناطق الفلسطين ّية عىل أنهّ ا نابعة من رضورة أمن ّية ،لكن تلك
التقييدات باحلقيقة ختدم هد ًف ا سياس ًي ا :احلد األقىص من األرض/احل ّد األدىن من الفلسطينيني .يظهر األمر جل ًي ا من إجراءات
ً
أيض ا يف ترصحيات اجلهات اإلرسائيل ّية الرمس ّية (باإلجنلزيية) .فإرسائيل بررت حىت
مض أجزاء من الض ّفة الغرب ّية ،ويظهر
مرشوعها االستيطاينّ ،مضن تربيرات أخرى ،بأنه خيدم حاجات أمن ّية .يف هذه احلالة ً
أيض ا املس ّوغات األمن ّية للتقييد الشاملة
اجمتايع فلسطيينّ ،يه مس ّوغات فارغة املضمون ختدم أهدا ًف ا سياس ّية واحضة.
عىل احلركة والتنقل ،وملا ينتج عنه من مت زّق
ّ

تفحص ورقة املوقف هذه كيف يسامه عزل قطاع غ زّة املسمتر ،يف مسايع الضم يف الض ّفة الغرب ّية ،عىل حساب حقوق اإلنسان
ّ
الفعيل ألجزاء
األساس ّية للفلسطينيني الذين يعيشون حتت السيطرة اإلرسائيل ّية .يش كلّ املخطط ملنح صبغة رمس ّية للضم

ملحة لفحص الفصل املقصود لقطاع غ زّة عن الض ّفة الغرب ّية ،واملنظومات اليت تستخدمها السلطات
من الض ّفة الغرب ّية دعوة
ّ

اإلرسائيل ّية من أجل منع تنقل الفلسطينيني وإضعاف
العالقات املتبادلة بني املنطقتني .مت االعرتاف بالض ّفة الغرب ّية

من خالل سيطرهتا عىل احلركة والتن ّقل،
تسد"
تط ّبق إرسائيل اسرتاتيج ّية "ف ّرق ُ
بني الض ّفة وغ ّزة .هبذه الطريقة ُتضعف
املؤسسات الفلسطين ّية اليت من شأهنا أن
أساسا للدولة الفلسطين ّية مستقبالّ،
تشلك
ً
ّ
و ُتدير إماكن ّيات التنقل واحلركة يف املجمتع
ّ
الفلسطيين ،حيث متنع التن ّقل غال ًبا
وتجشعه أو تفرضه يف حاالت مع ّينة ،وذلك
ّ
لكه من أجل حتقيق أهداف دميغراف ّية.

وقطاع غ زّة ككيان واحد يف القرارات الدول ّية واالتفاق ّي ات
ً
ً
وثقافة واقتصادًا ،وكذلك
لغة
املو ّق عة ،وتتشارك املنطقتني

عالقات عائل ّية متف ّرعة .ح تىّ يف ظل انعدام ٍّ
سيايس
حل
ّ
للرصاع باملدى املنظور ،واجب إرسائيل أن حتافظ عىل حقوق

اإلنسان األساس ّية للفلسطينيني ،ومضن ذلك حر ّية احلركة
ّ
ترتك ز هذه الورقة بالعالقة بني غ زّة والض ّفة الغرب ّية،
والتن ّق ل.
ً
أيض ا يف سياسة إرسائيل
رمغ أن مسايع الفصل بارزة

جتاه الفلسطينيني مواطين إرسائيل والشتات الفلسطيينّ.

ح تىّ كتابة هذه السطور ،ال يزال غري واحض مك ستضم
إرسائيل من أرايض الض ّفة الغرب ّية أو مىت ستفعل ذلك.
ّ
ً
الدويل
صارخ ا للقانون
لك مض أحادي اجلانب يش كلّ خر ًق ا

يشكلّ املخطط ملنح صبغة رمس ّية للضم
ّ
الفعيل ألجزاء من الض ّفة الغرب ّية دعوة
ملحة لفحص الفصل املقصود لقطاع
ّ
غ ّزة عن الض ّفة الغرب ّية ،واملنظومات اليت
تستخدمها السلطات اإلرسائيل ّية من أجل
منع تنقل الفلسطينيني وإضعاف العالقات
املتبادلة بني املنطقتني.

ّ
الدويل كوسيلة
ويق ّوض األسس امل ّت فق علهيا يف املجمتع

محلاية حقوق اإلنسان ومحاية مبدأ السيادة.

ترمس خطة ترامب (باإلجنلزيية) اليت يرى هبا الكثريون
ً
مبارشا عن أهداف احلكومة اإلرسائيل ّية احلقيق ّية-
ريا
تعب ً
رؤي َة إلقامة كنتونات أشبه بالبنتوستان يف الض ّفة الغرب ّية،

عىل أن ترتبط ببعضها البعض من خالل جسور وأنفاق
ّ
اخلطة سيطرة
خاضعة للسيطرة اإلرسائيل ّية .هكذا تضمن

موح د ،مؤسسات
إرسائيل ّية دامئة ح تىّ داخل الض ّفة الغرب ّية ،فتف ّرق املجمتع وخت ّرب قدرة الفلسطينيني عىل بناء اقتصاد
ّ
حصي .هدف هذه الورقة وصف كيف معلت السيطرة
سياس ّية واجمتاع ّية ،وحياة عائل ّية – واليت تشلك األسس للك جممتع
ّ
اإلرسائيل ّية املسمت ّرة ،ومازالت تعمل ،من أجل قطع الصالت بني غ زّة والض ّفة الغرب ّية.

عزل قطاع غ زّة يف آخر  13عا ًم ا ،والهبلوان ّية القضائ ّية اليت ت ّت بعها إرسائيل من أجل المت لّ ص من مسؤول ّي هتا جتاه ساكن غ زّة،
ّ
الس ن املسمتر لملدنيني ،وامحلالت العسكر ّية املسمت ّرة واملتكررة واليت ختللت
وترايخ أجزاء كبرية من املجمتع
الدويل أمام جَّ

قتالاً يف مناطق سكن ّية عالية الكثافة – ّ
حي متل حصوله يف الكنتونات
لك ها حاالت من شأهنا أن تكون ضو ًءا أمحر أمام ما ُ
الفلسطين ّية يف الض ّفة الغرب ّية .من أجل محاية احلقوق األساس ّية للفلسطينيني ،املرتبطة مجيعها بالقدرة عىل احلركة والتن ّق ل،

املمس اة سياسة الفصل،
ومن مضهنا حق تقرير املصري ،جيب فهم االسرتاتيج ّي ات اإلرسائيل ّية لفصل غ زّة عن الضفة الغرب ّية،
ّ
وجيب اإلرصار عىل محاية احلق حبر ّية احلركة والتن ّق ل داخل املناطق الفلسطين ّية وخارجها.
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فصل غ ّزة عن الض ّفة الغرب ّية :سياسة الفصل

لك متواصلٍ ،ح تىّ
يف العقود الثالثة األخرية ،ش ّددت إرسائيل التقييدات عىل احلركة والتنقل بني قطاع غ زّة والض ّفة الغرب ّية بش ٍ
نشأت حالة أصبح فهيا االنقطاع بني شطري املنطقة الفلسطين ّية قاعد ًة ،والتنقل بني املنطقتني استثنا ًء .جهود إرسائيل اجلد ّية

لتقليص حركة األخشاص والبضائع بني الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ زّة تعمتد عىل تبين تفسري ض ّي ق ج دًا ملسؤول ّية إرسائيل اجتاه
الفلسطينيني الذين يعيشون حتت سيطرهتا يف منطقة فلسطين ّية حمت لّة.
السياسة اإلرسائيل ّية الرمس ّية بشأن تن ّق ل الفلسطينيني بني غ زّة ،الض ّفة الغرب ّية ،إرسائيل واخلارج ،تعكس تفضيالت مع ّي نة من
ّ
واملادي لقطاع غ زّة ،وحني يصبح
السيايس
إرسائييل :تقليص عبور األخشاص والبضائع بني غ زّة والض ّفة ،تعميق العزل
جانب
ّ
ّ
األمر ممك ًن ا ،تقليص عدد الفلسطينيني الذين يعيشون يف الض ّفة الغرب ّية.

تتناول إرسائيل مبدأ فصل الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ زّة بامس "سياسة الفصل" .مل تنرش إرسائيل أب دًا معلومات رمس ّية

حول هذه السياسة ،ال عن أهدافها الرمس ّية وال معل ّية اختاذ القرارات من خلفها .مع ذلك ،فإن مصطلح "سياسة الفصل"
وفكرة العمل للفصل بني غ زّة والض ّفة الغرب ّية ،ظهرت يف

الترصحيات العلن ّية (بالعربية) لص نّاع القرار اإلرسائيليني ويف
اإلجراءات القضائ ّيةّ .
تؤك د إرسائيل أن احلفاظ عىل سياسة

السياسة اإلرسائيل ّية الرمس ّية بشأن تن ّقل
الفلسطينيني بني غ ّزة ،الض ّفة الغرب ّية،
إرسائيل واخلارج ،تعكس تفضيالت
ّ
إرسائييل :تقليص عبور
مع ّينة من جانب
األخشاص والبضائع بني غ ّزة والض ّفة،
واملادي لقطاع
السيايس
تعميق العزل
ّ
ّ
غ ّزة ،وحني يصبح األمر ممك ًنا ،تقليص
عدد الفلسطينيني الذين يعيشون يف
الض ّفة الغرب ّية.

الفصل يش كلّ

– حبد ذاته ،ودون عالقة لملعلومات األمن ّية

العين ّية املتع لّ قة بخشص ما -مرب ًرا لسلب احلقوق األساس ّية
من الفلسطينيني ،ومن مضن ذلك ح ّق هم باحلركة والتنقل
( ُي نظر يف املُلحق إىل قامئة الترصحيات اليت تتط ّرق إىل
سياسة الفصل).

يف ورقة املوقف الصادرة عام  ،2012عرضت "چيشاة-مسلك"
أل ّول م ّرة حتلي لاً لسياسات الفصل ،من خالل عرض إثباتات

عىل تطبيقها وكذلك ترصحيات من قبل جهات إرسائيل ّية

رمس ّية تدل عىل دوافع هذه السياسة .يف تقرير صدر عام

ّ
ّ
الفلسطيين بني فتح
الداخيل
الرصاع
ومحاس ،واخلطوات اليت خُ
اتذت من قبل
ّ
معقت
حكوميت رام هلل وغ ّزة منذ ّ ،2006
شطري األرض احملت ّلة .إمنا
الفصل بني
ّ
ّ
الداخيل املسمتر ال يقلل من
االنقسام
احلاجة حملاسبة إرسائيل مبا يتع ّلق
بسياساهتا وفصل األرايض واملجمتعات
الفلسطين ّية النابعة من ذلك.

 ،2015حفصت "چيشاة-مسلك" اإلسقاطات االقتصاد ّية
للفصل بني الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ زّة ،وأظهر أن الفصل

شطري املنطقة الفلسطين ّية ال يعيق تط ّور االقتصاد يف
بني
ّ
برم ته ال يستطيع
غ زّة حفسب ،إمنا أن االقتصاد الفلسطيينّ ّ
ً
أن حيقق إماكن ّي اته دون العالقة بني املنطقتني .الح ق ا ،يف

العام ذاته ،أصدرت مجع ّية "چيشاة-مسلك" حتلي لً شام لاً
لملسؤول ّي ات القانون ّية املفروضة عىل إرسائيل إلتاحة احلركة

شطري املنطقة الفلسطين ّية ،مبا يف ذلك واجهبا
والتنقل بني
ّ
باحلفاظ عىل حق الشعب الفلسطيينّ بتقرير مصريه.

وع ِّرف اهلدف
تشري جهات رمس ّية يف إرسائيل مرا ًرا إىل اعتبارات "أمن ّية-سياس ّية" (بالعربية) واسعة من وراء سياسة الفصلُ .
األمينّ ساب ًق ا عىل أنّه "منع نقل البىن التحت ّية لإلرهاب" (اس ُت خدم هذا اهلدف كذلك لتربير التقييدات الشاملة مثل منع انتقال
الطلبة بني غ زّة والض ّفة الغرب ّية ،املفروض منذ العام  .)2000لكن ق لمّ ا حت ّدثت املصادر الرمس ّية عن الدوافع السياس ّية.
ّ
ّ
مع قت الفصل
الداخيل الفلسطيينّ بني فتح ومحاس ،واخلطوات اليت اتخُ ذت من قبل
الرصاع
حكوميت رام هلل وغ زّة منذ ّ ،2006
ّ
الداخيل املسمتر ال يقلل من احلاجة حملاسبة إرسائيل مبا يتع لّ ق بسياساهتا وفصل
شطري األرض احملت لّة .إمنا االنقسام
بني
ّ

األرايض واملجمتعات الفلسطين ّية النابعة من ذلك.
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الجانب الفلسطيني من معبر ايرز .تصوير :أسماء الخالدي

تارخي من الفصل
املرصي بيمنا ضمُ ّ ت الض ّفة الغرب ّية
ُق سمّ ت املنطقة غرب هنر األردن أل ّول م ّرة بعد حرب  .1948بيق قطاع غ زّة حتت احلمك
ّ
لألردنُ .ط رد فلسطين ّي ون من مناطق داخل األرايض اليت صارت إرسائيل ،وأصبحوا الجئني يف هاتني املنطقتني ،ويف دولٍ
وه روا.
جماورة .تسعة عرشة عا ًم ا بعد ذلك ،بعد أن احت لّ ت إرسائيل قطاع غ زّة والض ّفة الغرب ّية ،اق ُت لع املزيد من الفلسطينيني جُ ِّ
اقتصادي مع
العسكري عىل من بقوا يف الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ زّة .بعد  ،1967ط ّب قت إرسائيل سياسة دجم
و ُف رض احلمك
ّ
ّ

األرايض الفلسطين ّية ،وهو ما ّ
مك هنا من استغالل املوارد،

ومن مضهنا األيدي العاملة الرخيصة ،ومنحت الفلسطينيني
إماكن ّية تن ّق ل دون تقييدات تقري ًب ا يف املناطق اليت اكنت يف

يف العام  1991ألغت إرسائيل الترصحي
الشامل الذي ّ
مكن الفلسطينيني من التن ّقل
بشلك حر نسب ًيا ،وبدأت بإجبارمه عىل
ٍ
احلصول عىل تصارحي تن ّقل خشص ّية.
بدأت هذه السياسة ُتط ّبق جبد ّية أكرب يف
السنوات التالية ،وذلك جز ًءا من اخلطوات
السيايس.
الشاملة امل ّتبعة ر ًدا عىل العنف
ّ

السابق فلسطني االنتداب ّية.

يف العام  ،1989إثر االنتفاضة األوىل واملطالبة األكرث مّ ً
تنظ ا
إلقامة دولة فلسطين ّية مستق لّة ،بدأت إرسائيل تفرض عىل
ً
رشط ا للتن ّق ل .يف
الفلسطينيني محل البطاقات املمغنطة

العام  1991ألغت إرسائيل الترصحي الشامل الذي ّ
مك ن
الفلسطينيني من التن ّق ل بش ٍ
لك حر نسب ًي ا ،وبدأت بإجبارمه
عىل احلصول عىل تصارحي تن ّق ل خشص ّية .بدأت هذه

السيايس.
السياسة ُت ط ّب ق جبد ّية أكرب يف السنوات التالية ،وذلك جز ًءا من اخلطوات الشاملة امل ّت بعة ردًا عىل العنف
ّ

يف إطار اتفاق القاهرة ،الذي ُو ّق ع عام  1994تب ًع ا التفاق ّية أوسلوُ ،ن قلت صالح ّية احلمك يف قطاع غ زّة للسلطة الفلسطين ّية؛
املستوطنات اإلرسائيل ّية يف القطاع بقيت حتت سيطرة إرسائيلُ .ق سمِّ ت الض ّفة الغرب ّية ملناطق  Aو Bو ،Cحبيث ُح ّددت للك
خاصة وميزّ ات خمتلفة من حيث أساليب السيطرة امل ّت بعة عىل الساكن.
منطقة ماكنة إدار ّية
ّ

شطري
بداية العام  ،1995بدأت إرسائيل ببناء سياج حول القطاع .اكن من شأن بنود اتفاق ّية أوسلو أن حتافظ عىل العالقة بني
ّ
ّ
طريف االتفاق ّية .مكا تمشل البنود فتح "مم ٍر آمن" بني املنطقتني،
املنطقة الفلسطين ّية الواحدة ،الض ّفة وغ زّة ،مكا اعرتف هبا

وهو ممر معل مل ّدة  10هشور فقط ،من  1999وح تىّ اندالع االنتفاضة الثانية ،حيث أغلقته إرسائيل ح تىّ اليوم .يف العام ،2000
بدأت إرسائيل مبنع الفلسطينيني من تغيري عناويهنم يف جسل الس كاّ ن من غ زّة إىل الض ّفة الغرب ّية ،وهو أمر ممكن بهسولة
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بسبب سيطرة إرسائيل املسمت ّرة عىل جسل الس كاّ ن الفلسطيينّ .أغلقت إرسائيل مطار غ زّة ّ
دم رته ،وبذلك ثبتت تع لّ ق أهايل
مث ّ

القطاع  -ممن حيتاجون اخلروج إىل خارج البالد -بسياسات التصارحي اإلرسائيل ّية واملرص ّية ،واللتان تسيطران عىل معربي إيرز
مّ
للتعل جبامعات الض ّفة الغرب ّية.
ورحف (حسب الرتتيب) ،وبذات العام فرضت منع شامل عىل الط لاّ ب من قطاع غ زّة

تطبيق ّ
خطة فك االرتباط اإلرسائيل ّية أحاد ّية اجلانب ،يف العام  ،2005أ ّدى إىل تقييدات أخرى عىل حركة وتن ّق ل الفلسطينيني
اّ
العمل من غ زّة للعمل يف مناطقها .بعد
من وإىل قطاع غ زّة .يف العام  ،2006فرضت إرسائيل من ًع ا شام لاً إضاف ًي ا عىل دخول

سيطرة محاس عىل القطاع ،عام  ،2007ش ّددت إرسائيل التقييدات عىل حركة األخشاص والبضائع ح تىّ فرض اإلغالق الشامل
الرضوري ملنع أزمة إنسان ّية؛ تصدير البضائع إىل خارج غ زّة ُم نع لك ًي ا،
عىل القطاع .دخول وخروج البضائع ُق لّ ص للحد األدىن
ّ

مبا يف ذلك منع التسويق يف الض ّفة الغرب ّية ،وتن ّق ل األخشاص بني غ زّة والض ّفة وإرسائيل ،والذي اكنت مق ّي دًا قبل ذلك أص لاً ،
ُح ّدد "حباالت انسان ّية استثنائ ّية".

ربر إرسائيل تقييدات احلركة اليت تفرضها عىل قطاع غ زّة عىل أهنا رد عىل سيطرة محاس يف غ زّة،
عدا عن احلاجة األمن ّية ،ت ّ
ُ
مسى سياسة الفصل (מדיניות הבידול |  .)Policy Separationباللغة العرب ّية،
ت
عقيدة،
رت
و
تط
سنوات
ووسيلة للضغط .خالل
ّ
ّ
ينطوي املصطلح عىل معىن التفرقة والمتايز بني أمرين؛ يف هذه احلالة بني غ زّة والض ّفة الغرب ّية والس كاّ ن املدنيني يف املنطقتني.

مبعىن أن هذه السياسة ال ختلق انفصالاً ماد ًي ا حفسب بني املنطقتني ،وال خت ّرب العالقات بني الس كاّ ن فقط ،إال أنهّ ا ختلق
متعم دة بني الوقائع االقتصاد ّية واالجمتاعية للفلسطينيني يف لكا املنطقتني.
فرو ًق ا
ّ

ً
وخاصة بعد معل ّية "اجلرف الصامد" العسكر ّية يف صيف  ،2014أدرجت إرسائيل تغيريات
منذ تشديدها اإلغالق يف ،2007
ّ
ّ
ووس عت إىل ح ٍد ما إماكن ّية اخلروج
ّة،
ز
وغ
ة
ف
الض
بني
والبضائع
األخشاص
حبركة
ق
ل
يتع
مبا
هامش ّية يف سياسهتا الرمس ّية
ّ

والدخول من وإىل غ زّة .إال أن السياسة الشاملة ال تزال مق ّي دة بش ٍ
متعم د .املنع الشامل ُي فرض عىل التن ّق ل بني غزة والض ّفة
لك
ّ
الطيب املالمئ وميس
االقتصادي ،وبالطبع يعيق تط ّوره ،مكا مينع مل مشل العائالت ،وال يحمس بالعالج
ح تىّ اليوم ويعيق النشاط
ّ
ّ

بالتعلمي واملعيشة.

كوثر محو وابهنا الصغري آدم

إرسائيل رفضت طلب عبور طفل صغري مع أمه للض ّفة،
ألن عنوانه مجسل يف غ ّزة
كوثر محو من مواليد الض ّفة الغرب ّية وانتقلت للعيش يف غزة يف أعقاب زواجها من
خشص من ساكن القطاع .عام  ،2017بسبب تدهور األوضاع يف غ زّة ،طلبت االنتقال
للضفة مع أطفاهلا امخلسة ،يف حبهثا عن مستقبل أفضل .رفضت إرسائيل المساح

البهنا الصغري ،آدم ،حيهنا بلغ من العمر ثالث سنوات ونصف ،باخلروج من غ زّة ،بادعاء

أنه خبالف أمه وأخوته األربعة األكرب منه ،عنوانه مجسل (بالعربية) يف قطاع غزة .معل ًي ا،

اكن أمام األم إماكنيتان :ممارسة حقها بالعودة للضفة بدون ابهنا ،أو التنازل عن االنتقال.
لو اختارت أن ترتكه يف غ زّة ،اكن سيكون بإماكهنا تقدمي طلب للسلطات اإلرسائيل ّية

لزيارته يف حاالت "إنسانية واستثنائية" :حلضور زفافه ،يف حال إصابته مبرض خطري،
أو يف حال وفاته ال قدر اهلل.

رصاع ا قانون ًي ا ،اسمتر سنتان ،لزنع اعرتاف حبق محو باالنتقال للض ّفة .إرسائيل طلبت
وقد خاضت مجعية "چيشاه – مسلك"
ً
أن يمت تقدمي طلب آدم مبوجب إجراء (بالعربية) "االستقرار يف هيودا والسامرة" ،والذي أدت رشوطه الوحش ّية معل ًي ا إىل منع انتقال
الكثري من الفلسطينيني من غزة إىل الض ّفة الغرب ّية ،ألن عنواهنم مجسل يف غ زّة .مجيع حماوالت العائلة لتقدمي الطلب فشلت.
ّ
إضايف من قبل "چيشاه – مسلك" ،وتدخل من قبل نواب من ال ربملان اإلرسائييل وخطوات مجاهري ّية،
وفقط بعد تقدمي المتاس
ريا ،يف صيف  ،2019انتقال العائلة للض ّفة.
أخ
إرسائيل
حمست (بالعربية)
ً
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القرسي
السياسة عىل األرض :تقليص احلركة والنقل
ّ

ّ
اإلرسائييل منظومة متف ّرعة من القواعد والعقوبات اليت
منذ احت لّ ت إرسائيل قطاع غ زّة والض ّفة الغرب ّية قبل  53عا ًم ا ،ط ّور اجليش

هتدف للسيطرة عىل حركة الفلسطين ّي ني .اجلهة اإلرسائيل ّية املسؤولة عن تطبيق سياسة احلكومة جتاه الساكن الفلسطينيني،
مسى "مديرية تنسيق أمعال احلكومة يف
مبا يف ذلك الشؤون املتع لّ قة باحلركة والتن ّق ل ،يه وحدة يف وزارة األمن اإلرسائيل ّية ُت ّ

املناطق" .األنمظة واإلجراءات اليت تنرشها هذه املديرية تمُ يل املمسوح واملمنوع عىل الفلسطينيني يف جمال واسع من األمور
املدن ّية ،مبا يف ذلك تن ّق ل األخشاص ونقل البضائع .يط ّب ق اجليش هذه األنمظة مكا يرى وحبسب أهوائه.

ً
منذ سنوات ،ومبوجب سياسة احلكومة اإلرسائيل ّية ،تعلميات مديرية التنسيق بشأن تن ّق ل األخشاص -املُ
لخصة يف مستن ٍد ُي دىع
حرصي عىل احلاالت اليت تعتربها إرسائيل ،من
"واقع الرتاخيص" -تقترص التنقل من غزة إىل الض ّفة الغرب ّية بشلك شبه
ّ
كاّ
منظور ض ّي ق" ،استثناءات إنسان ّية" .حبسب املعايري اإلرسائيل ّية ،فإن األغلب ّية الساحقة من مليوينّ فلسطيين من س ن القطاع
ال حيق هلم تقدمي طلبٍ لترصحي تن ّق ل ،أي أهنم ممنوعني
مسب ًق ا ،دون النظر يف طلهبم ،من اخلروج من قطاع غ زّة

األنمظة واإلجراءات اليت تنرشها مديرية
التنسيق تمُ يل املمسوح واملمنوع عىل
الفلسطينيني يف جمال واسع من األمور
املدن ّية ،مبا يف ذلك تن ّقل األخشاص ونقل
البضائع .يط ّبق اجليش هذه األنمظة مكا
يرى وحبسب أهوائه.

عرب معرب إيرز .ال يمت تربير منع التن ّق ل بوجود أمور عين ّية

هتدد أمن إرسائيل (إذ أنّ هؤالء األخشاص ال خيضعون
ّ
إرسائييل أمينّ ألهنم ممنوعني من تقدمي طلب
لفحص
أصلًا) ،وإمنا كسياس ٍة شاملة .أما الق لّة اليت ُي حمس هلا

بتقدمي طلبات لترصحي عبور من غ زّة إىل الض ّفة الغرب ّية فهم

التج ار ،املرىض
من يستوفون أحد املعايري الثالثة األساس ّيةّ :

عالج ا طب ًي ا ومرافقهيم ،و"حاالت استثنائ ّية
الذين حيتاجون
ً

شطري
تقييدات احلركة والتن ّقل بني
ّ
املنطقة الفلسطين ّية احملت ّلة ال ُتط ّبق
متساو .نظام التصارحي الذي يدير
بشلك
ٍ
ٍ
خُ
واحض:
بتعم ٍد
حركة الفلسطينيني مطط
ّ
ٍ
ّ
ممسوح االنتقال الدامئ من الضفة الغرب ّية
إىل غ ّزة ،بيمنا االنتقال من غ ّزة إىل الض ّفة
بشدة.
الغرب ّية مق ّيد
ّ

ٍ
بعرس أو جنازة قريب من الدرجة
إنسان ّية" أخرى (مشاركة
األوىل ،أو زيارة لقريب من الدرجة األوىل حيترض).

كذلك ُي ق ّي د أهايل الض ّفة الغرب ّية الذين يطلبون الدخول إىل
قطاع غ زّة بالدخول ألسباب "استثنائ ّية ،إنسان ّية" حتددها
إرسائيلُ .ت عىط التصارحي باألساس لملشاركة بأعراس

األقارب من الدرجة األوىل ،زيارة مريض حيترض أو جنازة.
شطري املنطقة
مع ذلك ،فإن تقييدات احلركة والتن ّق ل بني
ّ
الفلسطين ّية احملت لّة ال ُت ط ّب ق بش ٍ
لك متساوٍ .نظام التصارحي

واحض :ممسوح االنتقال الدامئ من الض ّفة الغرب ّية إىل غ زّة ،بيمنا االنتقال من غ زّة
بتعم ٍد
الذي يدير حركة الفلسطينيني مخُ طط
ٍ
ّ
إىل الض ّفة الغرب ّية مق ّي د بش ّدة .وهو أمر ظاهر يف البريوقراط ّية اإلرسائيل ّية ،والدولة تعرتف بذلك .يف هذا البند من ديباجة
التعلميات (بالعربية) اإلرسائيل ّية املتع لّ قة بإصدار تصارحي للس كاّ ن الفلسطينيني ممن ينتقلون من الض ّفة الغرب ّية إىل قطاع
غ زّة جاء:

ب .الفرض ّية األساس ّية أن ُي حمس ُ
ٍ
لمل قمي يف هيودا والسامرة أن ينتقل ل ُي قمي بش ٍ
ثابت يف قطاع غ زّة ألي حاج ٍة
لك
لاّ
يمُ كن اعتبارها إنسان ّية (مل مشل عاد ًة) .القاعدة أ يمُ كن منع العبور مل ّرة واحدة إال بوجود خلف ّية أمن ّية عين ّية.

ج .مبا أن إقامة س كاّ ن قطاع غ زّة يف مناطق هيودا والسامرة متاحة فقط يف حاالت شديدة االستثناء (حبسب
تعلميات إقامة س كاّ ن هيودا والسامرة يف غ زّة) ،تنشأ حاجة لمتكني وجود اخلل ّية العائل ّية يف قطاع غ زّة.

ً
مهمة
بلكامت أخرى ،فإن االنتقال لغرض السكن من قطاع غ زّة إىل الض ّفة الغرب ّية يشرتط اإليفاء مبعايري ض ّي قة ج دًا ،ويه
غري ممكنة معل ًي ا .باملقابل ،فإن لك ما هو مطلوب من س كاّ ن الض ّفة الغرب ّية من اجل االنتقال إىل قطاع غ زّة هو توقيع اسمتارة
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تنازل ،حبسب "إجراء اإلقامة يف قطاع غ زّة" ،والذي ترى هبا إرسائيل تنازلاً ال عودة منه عن اإلقامة يف الض ّفة وعن احلق بالعودة
إلهيا مستقب لاً .
ارتفاع ا يف عدد احلاالت اليت حتاول إرسائيل فهيا منع س كاّ ن الض ّفة
يف السنوات األخرية ،تلحظ مجع ّية "چيشاة-مسلك"
ً
ّ
مي ا يف قطاع
الغرب ّية القاطنني يف غ زّة من العودة للسكن يف الض ّفة .يف حاالت مع ّي نة ،يكون فلسطيينّ /ة من الض فة الغرب ّية مق ً

غ زّة دون توقيع عىل اسمتارة التنازل ،فتحاول إرسائيل أن تستغل حاجهتم لزيارة الض ّفة الغرب ّية لرضورات إنسان ّية كفرصة
إلجباره/ا عىل التوقع عىل التنازل يف طريق عودهتم إىل القطاع .بعد ذلك ،تستخدم إرسائيل بالغ "االستقرار" (بالعربية) (صفحة
 ،)3الذي ُي طالبون بالتوقيع هيلع ،من أجل منعهم من العودة مستقب لاً إىل بيوهتم يف الض ّفة.

ال يعرف أغلب الفلسطينيني إسقاطات خيارمه باالنتقال إىل القطاع ،وال االنهتاك الذي ينطوي هيلع التوقيع عىل هذا التنازل،
وأبرز ما يف ذلك حقيقة أن احمتال أن تحمس إرسائيل هلم بالعودة للض ّفة الغرب ّية هو احمتال ضئيل ج دًا ،إال يف حاالت
ً
موافقة،
استثنائ ّية ج دًا .بالطبع ،حف تىّ لو اكن الفلسطيينّ عىل دراية بتلك االسقاطات ،ال ميكن التعامل مع التوقيع باعتباره

قرسي ،وهو أمر ممنوع حبسب
نظ ًرا للظروف القامئة .موقف "چيشاة-مسلك" يقول بأن هذه احلالة يمُ كن اعتبارها حالة نقل
ّ
ويتضم ن منع نقل األخشاص
القرسي" او "الطرد" واسع،
البند  49من معاهدة جينيف الرابعة .التفسري امل ّت بع ملصطلح "النقل
ّ
ّ

من أماكهنم مبا خيالف إرادهتم ،إما من خالل الضغط املبارش أو غري املبارش ،أو من خالل استغالل قوة احلمك .يف هذا
السياق ،جيب حفص لك ما يبدو "موافقة" عىل نقل ماكن السكن يف السياق األوسع الذي زُ
انتعت فيه تلك املوافقة ،مع النظر
عن كثب إىل إرادة اإلنسان وإن اكنت إرادة ح ّرة فع لاً نظ ًرا للظروف ،وملدى ضعفه يف حلظة إعطاء ما يمسى "موافقة".

وائل واد ّية ،صاحب مصنع رسايو الواد ّية إلنتاج املسليات واحللويات يف غ ّزة
ّ
قضايئ خاضته "چيشاه – مسلك" ،بدأت إرسائيل بالمساح،
يف أعقاب إجراء
لملرة األوىل منذ إحاكم اإلغالق عىل غ ّزة ،بتصدير األغذية املص ّنعة من غزة لدول
اخلارج ،لكهنا ال تزال متنع تسويقها يف الض ّفة
المتاس ا لملحمكة بامس
عام  2018قدمت مجعية "چيشاه – مسلك"
ً
أحصاب مصنع رسايو الواد ّية إلنتاج املسليات واحللويات ،ضد املنع
الشامل الذي تفرضه إرسائيل منذ إحاكم اإلغالق املفروض عىل غزة،

يف حزيران  ،2007عىل إخراج بضائع من قطاع الصناعات الغذائية
إىل خارج غزة .قبل فرض اإلغالق 80 ،باملئة من منتجات املصنع مت
بيعها يف الضفة ويف إرسائيل ،ومنتجات الصناعات الغذائية بشلك

عام ،شلكت  33باملئة من املنتجات الصناع ّية اليت مت تسويقها من غزة
إىل الضفة الغرب ّية .إغالق األسواق األساس ّية يف الض ّفة وإرسائيل أمام

بضائع القطاع أفشلت منو أحد الفروع الواعدة يف اقتصاد غ زّة ،والذي

يؤمن جمال معل ملصاحل جتار ّية كثرية أخرى.
ردًا عىل االلمتاس (بالعربية) ،ادعت إرسائيل أهنا ال متنع خروج منتجات الصناعات الغذائ ّية ،لكن إقامة آل ّية لتنظمي خروج تلك
البضائع ال يزال "حتت الفحص" لدى وزارة الصحة" ،ومل يمثر بعد" .باإلضافة ،ادعت إرسائيل أهنا مل تستمل طلب صاحب املصنع
منس ق البضائع الفلسطيينّ ،يشري
إلخراج بضائعه من غ زّة .وقد أرفقت مجعية "چيشاه – مسلك" لاللمتاس ترصحيا من قبل
ّ
اىل أن إرسائيل ترفض أن تستمل مهنم الطلبات هبذا الصدد .بالرمغ من ذلك ،اقرتحت احملمكة اإلرسائيل ّية العليا عىل صاحب
املصنع تقدمي طلب جديد ،وشطبت االلمتاس.

يف أعقاب االلمتاس ،ح ّدثت (بالعربية) إرسائيل إجراء "تصدير وتسويق بضائع من قطاع غ زّة" ،ويف أواخر العام  2019بدأت
تحمس ،لملرة األوىل ،بتصدير منتجات الواد ّية لدول اخلارج .مع ذلك ،ال تزال إرسائيل متنع بيعها يف الضفة وإرسائيل بادعاء أن

إقامة آل ّية الرقابة عىل معل ّية خروج البضائع ال تزال حتت الفحص.
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من الفصل إىل الضم
االقتصادي تقري ًب ا ،تتطرق إىل قض ّية وجود عالقة مفتوحة مع الض ّفة الغرب ّية ،مبا
لك األحباث اليت تتط ّرق ملستقبل قطاع غزة
ّ
ّ
الدويل (باإلجنلزيية) ،وعاد (باإلجنلزيية) وأكد ذلك مرا ًرا،
يف ذلك حركة ح ّرة لألخشاص والبضائع ،كقضية جهور ّية .أقر البنك
أن تواصل املنطقة الفلسطين ّية احملت لّة ،ومن مضن ذلك احلركة والتنقل بشلك ح ّر بني الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ زّة ،هو رشط

رضوري (باإلجنلزيية) لمتاسك االقتصاد الفلسطيينّ ،وأن إهناء العزل االقتصادي لقطاع غ زّة والتهسيالت يف تقييدات احلركة
ّ
رضوري لتحسني األوضاع االقتصاد ّية واإلنسان ّية يف القطاع.
اليت تفرضها إرسائيل
ّ

يف العام  ،2007ف سرّ ت إرسائيل اإلغالق املفروض عىل قطاع غ زّة بأنّه جزء من حرب اقتصاد ّية (بالعربية) ،هتدف إىل إضعاف
وعزل حركة محاس .خالل سنوات ،مل تفشل هذه السياسة يف حتقيق أهدافها حفسب ،بل يبدو ً
أيض ا أنهّ ا ُج نّدت حلفظ الفصل
ّ
التنظ م
شطري املنطقة الفلسطين ّية يف خدمة هدف أوسع :فصل املجمتع الفلسطيينّ وإضعاف ق ّوته السياس ّية وقدرته عىل
بني
ّ
من أجل حتقيق تقرير املصري.

رئيس احلكومة ،بنيامني نتنياهو ،يوضحّ ذلك بش ٍ
مفص ل يف آذار  .2019يف حماول ٍة ملواجهة االنتقادات عىل قرار إرسائيل
لك
ّ
المساح بدخول األموال من قطر إىل قطاع غ زّة ،يقول نتنياهو (باإلجنلزيية)" :من يعارض إقامة دولة فلسطين ّية هيلع أن يدمع
نقل األموال إىل غ زّة ،ألنّ احلفاظ عىل الفصل بني السلطة
الفلسطين ّية يف الض ّفة الغرب ّية وحركة محاس يف غ زّة

يف العام  ،2007ف سرّ ت إرسائيل اإلغالق
املفروض عىل قطاع غ ّزة بأ ّنه جزء من
حرب اقتصاد ّية ،هتدف إىل إضعاف وعزل
حركة محاس .خالل سنوات ،مل تفشل هذه
السياسة يف حتقيق أهدافها حفسب ،بل
ً
أيضا أنهّ ا ُج ّندت حلفظ الفصل بني
يبدو
شطري املنطقة الفلسطين ّية يف خدمة هدف
ّ
ّ
الفلسطيين وإضعاف
أوسع :فصل املجمتع
ّ
التنظم من أجل
قوته السياس ّية وقدرته عىل
ّ
حتقيق تقرير املصري.

سمينع تأسيس دولة فلسطين ّية".

يرتدد استخدام إرسائيل لالنقسام بني السلطات الفلسطين ّية
رب ٍر (باإلجنلزيية) لالمتناع عن املفاوضات
يف غ زّة ورام اهلل مك ّ

مع السلطة الفلسطين ّية ،وهو ما يسامه حبفظ الوضع

القامئ .باملقابل ،ومنذ هناية العمل ّية العسكرية "اجلرف
الصامد" يف  ،2014تدير إرسائيل حمادثات مبارشة أو غري
مبارشة مع محاس حول "تهسيالت" هامش ّية يف اإلغالق،

ويه حمادثات مل تسامه بش ٍ
جدي يف حتسني ظروف
لك
ّ
حياة ساكن غ زّة ،ومل تؤثر طب ًع ا عىل الفصل بني الض فةّ

الغرب ّية وقطاع غ زّة ،وهو أحد العوامل األكرث أساس ّية يف
خلق األزمة اإلنسان ّية املسمت ّرة يف القطاع .السيع إىل

حتسني ظروف احلياة يف القطاع وتعزيز استقالل ّي هتا -واليت تظهر غال ًب ا من خالل الترصحيات حول ن ّية بناء ميناء عامئ عىل
جزير ٍة مقابل قطاع غ زّة (بالعربية) -ال تنبع من اعتبارات إنسان ّية ،وإمنا من السيع لتثبيت حالة الفصل .الوزير يرسائيل اكتس،

رصح (باإلجنلزيية)" :إذا انفصلنا عن القطاع ،ننفصل عن نصف املشلكة الفلسطين ّية".
الذي يعرض منذ سنوات فكرة اجلزيرةّ ،

يتك ّرر منظور اكتس يف أقوال شبهية جاءت عىل لسان سفري الواليات امل ّت حدة األمريك ّية يف إرسائيل ،ديفيد فريدمان ،وهو
ّ
األمرييك .قال (بالعربية) فريدمان:
املستشار املق ّرب للرئيس ترامب ،ومن ُي عترب صانع "صفقة القرن" اليت قدمها الرئيس

ريا إجياب ًي ا واح دًا :أخرج  2مليون عريب من املعادلة الدميغراف ّية" .كذلك قال (باإلجنلزيية)
"االنحساب من قطاع غ زّة محل تأث ً
فريدمان أنّه يف حال "مل حنسب س كاّ ن غ زّة يف احلسابات الدميغراف ّية ،فإن إرسائيل قادرة عىل احلفاظ عىل أغلب ّية هيود ّية ح تىّ
لو ّ
مض ت الض ّفة الغرب ّية وساكهنا".

دون أن نعرف ما يه احلدود الدقيقة لملنطقة اليت سيجري ّ
مض ها ،ودون الدخول يف حسابات دميغراف ّية ،من الواحض أن احلفاظ
ّ
الفعيل احلاصل عىل أرض الواقع ملناطق يف
عىل الفصل بني قطاع غ زّة والض ّفة الغرب ّية خيدم أهداف بعيدة املدى لتحويل الضم

رمسي ً
أيض ا ،سواء اكن ذلك خالل الهشر القريب ،العام القريب ،أو األعوام امخلسة القادمة .السياسة
مض
الض ّفة الغرب ّية إىل ٍ
ّ
اإلرسائيل ّية اليت ّ
تواجه مبقاوم ٍة
مك نت التق ّدم يف هذا املسار (وعىل رأهسا مرشوع االستيطان وفصل املنطقة الفلسطين ّية) مل
َ
ً
ّ
ُ
وموح دة .يف الوقت الذي بيق املجمتع الدويل ثابت يف دمعه حلل الدولتني ،عىل مستوى الترصحيات خاصة ،مل ت تخذ
قو ّية
ّ
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منس قة أو فعل ًية ،من أجل منع مض الض ّفة الغرب ّية رمس ًي ا ،مكا مل ُت تخذ خالل  53السنة األخرية أي خطوة لوقف
أي خطوات،
ّ
ّ
االنهتااكت الواسعة حلقوق اإلنسان واليت فتحت الطريق ملثل هذا الضم .هكذا ،متك نت إرسائيل من استخدام سيطرهتا عىل

ّ
الدويل إرسائيل عىل انهتااكت حقوق اإلنسان اليت ارتكبهتا
الفلسطينيني من أجل فصل األرض والشعب .مل يحُ اسب املجمتع
ّ
الدويل دمعها إىل رؤي ٍة غري ممكنة.
يف األرايض احملت لّة ،وهكذا حت ّولت الرؤية اليت ي ّديع املجمتع

نادي كرة القدم خدمات رحف

إرسائيل رفضت المساح لفريق كرة القدم للخروج من غزة للضفة،
األمر الذي أدى إىل إلغاء مباراة هنايئ كأس فلسطني
شطري املنطقة الفلسطين ّية ،مباريات كأس فلسطني تقام يف إطارين منفصلني،
بسبب سياسة الفصل ،اليت متنع التن ّق ل بني
ّ
يف الضفة ويف القطاع .مرة لك سنة يعقد هنايئ كأس فلسطني بني حامل الكأس يف الضفة وحامله يف القطاع ،حيث تقام

مباراتا ذهاب وإياب ،لك واحدة مهنام عىل امللعب البييت ألحد الفريقني .يف  3متوز  2019اكن من املفرتض أن يلعب نادي

خدمات رحف ،حامل الكأس يف غ زّة ،مباراة اإلياب أمام نادي شباب بالطة ،بالقرب من نابلس ،لكن إرسائيل رفضت  31طلب
ترصحي خروج من الطلبات اليت قدمها الفريق من غزة" ،ألسباب أمن ّية" .فقط أربع طلبات حصلت عىل موافقة ،من مضهنا
واحدة فقط لالعب الفريق.

املباراة اليت جتري يف إطار منافسة معرتف به من قبل الفيفا ،مت تأجيلها ليوم  25أيلول ،ومت تقدمي طلبات اخلروج مرة أخرى

للسلطات اإلرسائيل ّية ،لكهنا مل ترد عىل تلك الطلبات .وفقط بعد أن قامت مجعية "چيشاه – مسلك" بتقدمي المتاس لملحمكة

املركز ّي ة يف القدس ،ردت إرسائيل أن  12من أحصاب الطلبات حصلوا عىل موافقة ،من مضهنم مخسة العبني .بقية أعضاء
الفريق مت رفضهم "ألسباب أمن ّية".

عش ّي ة جلسة النظر يف االلمتاس ،يومان قبل املوعد البديل ،طلبت إرسائيل من احملمكة تأجيل اجللسة لعرشة أيام ،بادعاء أهنا
تريد حتضري املواد اليت اعمتدت علهيا يف قرار الرفض .رمغ أن احملمكة رفضت طلب التأجيل ،لكهنا صادقت عىل قرار رفض
طلبات خروج أعضاء الفريق ،وهبذا مت إفشال املنافسة بشلك هنايئ.
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تلخيص
سياسة الفصل ،ومعها توسيع املرشوع االستيطاين يف الض ّفة الغرب ّية ،تشلك اسرتاتيج ّية تتبعها دولة إرسائيل لفصل املجمتع
الفلسطيينّ ومنع الشعب الفلسطيين من تقرير مصريه.

يف السنوات األخرية ،وح تىّ قبل نرش احلكومة األمريك ّية "خلطة السالم واالزدهار" (باإلجنلزيية) يف الرشق األوسط ،ا ّت بعت اإلدارة
ّ
ّ
الفعيل
اإلرسائييل يف طريقه حنو حتويل الضم
األمريك ّية خطوات دراماتيك ّية ه ّددت رشع ّية السلطة الفلسطين ّية وع زّزت املوقف
ً
ّ
اكملة يف اكنون ثاين  ،2020تأيت لتثبيت واقع يسمتر فيه
اخلطة ذاهتا ،اليت ُن رشت
رمسي.
مض
ألجزاء من الض ّفة الغرب ّية إىل ٍ
ّ
ّ
ّ
الفصل والعزل والقطع الذي بات مييزّ حياة الفلسطينيني يف األرايض احملت لة .رمغ أن اخلطة تذكر احلاجة للعالقة بني قطاع
غ زّة والض ّفة الغرب ّية ،وتقرتح مسالك مفتوحة بني الكنتونات الفلسطين ّية اليت س ُت قام حبسهبا يف الض ّفة الغرب ّية ،إال أنهّ ا تدمع
سيطرة إرسائيل عىل القرارات املتع لّ قة باحلركة والتن ّق ل؛ من ُي حمس بالسفر يف تلك املسالك ومىت ،وما الذي ميكن نقله يف

تلك املسالك .ومثل الوضع القامئ اليوم ،ستؤ ّدي هذه السياسة إىل سيطرة مبارشة وثابتة إلرسائيل عىل االقتصاد الفلسطين ّية
وعىل حياة الساكن.

سياسة الفصل ،ومعها توسيع املرشوع
االستيطاين يف الض ّفة الغرب ّية ،تشلك
اسرتاتيج ّية تتبعها دولة إرسائيل لفصل
ّ
الفلسطيين ومنع الشعب
املجمتع
الفلسطيين من تقرير مصريه.

السياسة اليت تفرضها إرسائيل عىل تن ّق ل األخشاص

والبضائع الفلسطين ّية ُوضعت لتقليص احلركة والتواصل
بني قطاع غ زّة والض ّفة الغرب ّية .متس هذه السياسة
بش ٍ
لك جسمي بالعالقات بني الفلسطينيني يف غ زّة،
ً
متعم دًا أو
إرسائيل ،والض ّفة الغرب ّية ،سوا ًء اكن ذلك هدف ا
ّ

االجمتايع
جانيب .هكذاُ ،ت عطب إرسائيل النسيج
رضر
ّ
ّ
مص ت سياسة
تطبيقها،
سنوات
خالل
الفلسطيينّ.
مّ

الفصل واقع االحتالل من جديد .املس املسمتر بالعالقات
بني املناطق خيدم إرسائيل لتعميق فصل االقتصاد
الفلسطيينّ جلهازين اقتصاديني ممتايزين (باحلد األدىن)،

فصل الشعب الفلسطيينّ ملجموعات صغرية معزولة ،حيوز

لك مهنا عىل ماكنة قانون ّية خمتلفة يف املنظومة اإلدارية

وتقس م املنطقة الفلسطين ّية لكنتونات مفصولة.
اإلرسائيل ّية،
َّ

عقود من تقييدات احلركة والتن ّق ل املهنج ّية خّ
رس ت وقائع
عىل األرض :اسمترار واقع العائالت املش ّت تة ،تدمري االقتصاد

53 km

الفلسطيينّ وتتواصل الاكرثة اإلنسان ّية يف غ زّة .ال يمُ كن
إصالح هذا الرضر بواسطة تغيريات سياسات ّية هامش ّية.

مطلوب اعرتاف إرسائيل مبسؤول ّي هتا جتاه االحتياجات
األساس ّية للس كاّ ن الفلسطينيني ومحاية حقوقهم األساس ّية،

طريق املعرب اآلمن بني
قطاع غزة والضفة
الغربية ()2000-1999

مضن ذلك ح ّق هم باحلركة داخل املنطقة الفلسطين ّية احملت لّة

وخارجها .إرسائيل ملزمة حبامية مواطنهيا ولذلك يتاح هلا

حفص البضائع واألخشاص الداخلني إىل مناطقها .إال
ً
أيض ا مسؤول ّية جتاه الفلسطينيني اخلاضعني
أنهّ ا محتل
لسيطرهتا ،ومن مضهنم س كاّ ن قطاع غ زّة.

ّ
اإلرسائييل ،يرس "ﭼيشاه – مسلك" أن تعلن أنه نتيجة للتعاون مع دول ومؤسسات دولية ،اليت تدمع معلنا لتعزيز حقوق اإلنسان ،غالبية المتويل
مبوجب تعلميات القانون
لنشاطاتنا يأيت من "كيانات سياس ًية أجنب ًية".
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ملحق

كيف تط ّبق إسرائيل سياسة الفصل؟
تن ّقل االخشاص
ّ
ّ
اإلرسائييل بشأن حركة
القضايئ املتواصلني ،يظهر أنّ القرار
من التجربة املرتامكة لدى "چيشاة-مسلك" ،ومن البحث والعمل
األخشاص بني قطاع غ زّة والض ّفة الغرب ّيةُ ،ي تخذ عىل أساس مبدأين أساسيني تعكهسام البريوقراط ّية اليت تط ّب قها إرسائيل
عىل األرض:

يّ
مستحق التنقل بني غ ّزة والض ّفة
األول :تقليص عدد
املبدأ ّ
حبسب ال ُن ُظ م اإلرسائيل ّية ،فإن أغلب ّية ساحقة من مليوينّ إنسان يف القطاع ال يستحقون ح تىّ أن يقدموا طلب للحصول عىل
أي أنهّ م ممنوعون مسب ًق ا من اخلروج من القطاع عن طريق معرب إيرز .ال يمت تربير منعهم من التن ّق ل بأسباب
ترصحي تن ّق لّ ،
عين ّية تتع لّ ق بأمن إرسائيل (إذ أهنم ال خيضعون للفحص أصل) ،إمنا كسياس ٍة شاملة.
أمثلة عىل تطبيق املبدأ:
أغلب ّية أحصاب املهن الذين يطلبون اخلروج من قطاع غ زّة لغرض العمل ال يستوفون املعايري اإلرسائيل ّية .وحبيث ال توجد
يتوجه كثريون لطلب الترصحي
معايري خروج لغرض العملُ ،ي رفض ما ال ُي عد وال يحُ ىص من طلبات أحصاب املهن ،وبالتايل ال
ّ
ّ
موظ يف مؤسسات املجمتع املدين الفاعلة يف
أص لاً  ،وهو ما يزيد من اإلجحام العام عن طلب التصارحي .ينطبق هذا ،مث لاً  ،عىل
املنطقتني.

مم ن يستوفون املعايري اإلرسائيل ّية و ُي حمس هلم بتقدمي طلبات تصارحي لتفحصها السلطات ،فإن تل ّق هيم
ح تىّ القالئلّ ،
حبجة أنهّ م "ال يستوفون
للترصحي ليس مضمو ًن ا بالفعل .تق ّدم "چيشاة  -مسلك" مساعدة دور ّية ألخشاص ُرفضت طلباهتم
ّ
املعايري" للخروج.

ٍ
زفاف أو جناز ٍة يف الشطر الثاين من املنطقة احملت لّة ،برشط أن
ُي حمس للفلسطينيني بتقدمي طلب ترصحي لملشاركة حبفل
يكون زفاف أو جنازة لقريبٍ من الدرجة األوىل .ج ّد وج ّدة ،أحفاد وحفيدات ،أبناء وبنات العم/ة واخلال/ة ،وأصدقاء مق ّربني من
العائلة ،ال ُي حمس هلم بالتن ّق ل هلذا الغرض.
ح تىّ يف احلاالت النادرة ،حيث تصدر تصارحي لزيارات عائل ّية ،تكون التصارحي لفرتة زمن ّية قصرية ج دًا 3-2 ،أ ّي ام ،ومن يبىق
يتحم ل "العواقب" ،أي منعه من اخلروج مستقب لاً  .تعرتف السلطات اإلرسائيل ّية
أكرث من هذه الفرتة املذكورة يف الترصحي قد
ّ

بوضوح أنهّ ا متنع خروج أهايل غ زّة عقا ًب ا عىل أنّ أقرباهئم بقوا يف الض ّفة الغرب ّية لفرت ٍة أطول من الفرتة املذكورة يف الترصحي،
وتعترب إرسائيل أنهّ م ميكثون بش ٍ
لك "غري قانوينّ " يف الض ّفة الغرب ّية .مث لاً  ،رفضت إرسائيل أن تحمس للفلسطينيني املسيحيني

يف القطاع باخلروج لزيارة مواقع مق ّدسة خالل األعياد املسيح ّية ،ألنّه أقارهبم م ّددوا بقاءمه يف الض ّفة الغرب ّية ملد ٍة أطول مما
يحمس به الترصحي.

السلطات اإلرسائيل ّية اليت تعاجل طلبات الفلسطينيني اإلنسان ّية للخروج إىل الشطر اآلخر من املنطقة احملت لّة من أجل زيارة

ٍ
مرض عضال ،تحمس لنفهسا بأن تق ّرر إن اكن القريب "مريض مبا يكيف" للمساح بالزيارة.
قريب من الدرجة األوىل يعاين من
أحيا ًن ا ،تصل السلطات اإلرسائيل ّية الستنتاج بأن القريب "غري مريض مبا يكيف" (باإلجنلزيية).
1

مك هائل من طلبات التصارحي ال ُي عاجل بالوقت او ال ُي عاجل بتا ًت ا ،األمر الذي يقلل من عدد األخشاص (بالعربية) الذين حيصلون
ٍ
فعل ًي ا عىل ترصحي .ال يستطيع (باإلجنلزيية) مق ّدم الطلب بأي ش ٍ
وقت
لك من األشاكل أن يتابع تط ّورات معاجلة الطلب يف أي
معىط.

تفرض إرسائيل بش ٍ
اعتيادي "من ًع ا أمن ًي ا" عىل طاليب التصارحي ،دون أن تق ّدم أي تفسري ،وبالطبع دون أن تق ّدم أي
لك
ّ
لملتوج هني أو ممثلهيم .بدأ ذلك مبنع خروج أخشاص ُف رض علهيم "منع أمينّ " غري حمدود زمن ًي ا ،و ُف رض منع شبيه عىل
أدلّة
ّ
ً
ّ
ّ
أخشاص تل ق وا تصارحي ساب ق ا (باإلجنلزيية) ،ومن بيهنم من تل ق وا تصارحي دامئة .يف حاالت كثرية عاجلهتا "چيشاة-مسلك"
اكن التح ّدي القانوينّ اكف ًي ا زُ
لتيل إرسائيل املنع ح تىّ قبل النظر يف القض ّية لدى احملمكة ،وهو ما يدل عىل اعتباط ّية القرار.
ً
ّ
قضايئ ،ويبىق املنع املفروض علهيم سار ًي ا.
طريقة للحصول عىل متثيل
املتوج هني ال ميلكون
وبالطبع ،فإن أغلب
ّ

املبدأ الثاين :منع االنتقال من الض ّفة إىل القطاع هبدف السكن ،وإجبار أهايل الض ّفة القاطنني يف غ ّزة
عىل التنازل عن ح ّقهم بالعودة إىل الض ّفة.
ّ
جس ل الس كاّ ن الفلسطيينّ
متك هنا من أن تق ّرر أين يستطيع الفلسطيينّ أن يعيش ،أن
السيطرة اإلرسائيل ّية املسمت ّرة عىل
ّ
ً
عائلة .قرار مجتيد تغيريات العناوين من قطاع غ زّة إىل الض ّفة الغرب ّية ،املعمول به منذ عام  ،2000معناه أن
يعمل أو أن يقمي
ّ
أهايل غ زّة ال ميكهنم ،بتعريفهم ،أن ينتقلوا للعيش يف الض فة الغرب ّية ،وبذلك ي ُرم ماليني الفلسطينيني من حتديد مصريمه
ح تىّ داخل املنطقة الفلسطين ّية نفهسا .تحمس إرسائيل عاد ًة بتغيري العنوان من الض ّفة الغرب ّية إىل القطاع ،إمنا ليس العكس.

أمثلة عىل تطبيق املبدأ:
ٍ
أم ا س كاّ ن
يف
حاالت تنقسم فهيا العائالت بني الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ زّة ،تحمس إرسائيل بمل مشل العائالت يف غ زّة فقطّ .
الض ّفة الغرب ّية الذي يرغبون باالنتقال للسكن مع عائلهتم يف غ زّة ،ف ُي طلب مهنم التوقيع عىل تنازلٍ عن ح ّق هم بالعودة إىل الض ّفة
الغرب ّية مستقب لاً  .هناك حاالت انتقال أهايل الض ّفة الغرب ّية للسكن يف قطاع غ زّة قبل أن ُي فرض توقيع التنازل هذا .حني يطلب

هؤالء اخلروج من غ زّة لزيارة الض ّفة الغرب ّية مجُ ددًا ،تشرتط إرسائيل خروجهم (باإلجنلزيية) بالتوقيع عىل هذا التنازل ،ح تىّ لو
اكنوا يطلبون اخلروج ألسباب إنسان ّية.

حبسب املعايريُ ،ي حمس لس كاّ ن قطاع غ زّة بتقدمي طلبات لتصارحي اخلروج من أجل املشاركة حبفل زفاف قريب من الدرجة األوىل
يف الض ّفة الغرب ّية .إمنا ال ُي حمس هلم باخلروج إن اكنوا مه من سيزت ّوج (أو تزت ّوج) من س كاّ ن الض ّفة الغرب ّية.
األاكدميي ،إمنا يمُ نعون
ُي حمس ألهايل غ زّة بالسفر عرب األردن إىل خارج البالد (عرب معرب إيرز مث معرب آلنيب) هبدف التعلمي
ّ
من ًع ا ُم طل ًق ا من الدراسة يف جامعات الض ّفة الغرب ّيةّ .
متك ن إرسائيل س كاّ ن قطاع غ زّة من السفر إىل خارج البالد من أجل "سفر
ّ
طويل املدى" (باإلجنلزيية) ألي سببٍ اكن ،برشط التوقيع عىل تنازل عن ح ق هم طلب العودة إىل بيوهتم مل ّدة ستة أهشر عىل االقل.

املكوث لملدى الطويل يف الض ّفة الغرب ّية أو داخل إرسائيل ليس ممك ًن ا البتة.

القيود اليت تفرضها إرسائيل عىل دخول أهايل غ زّة إىل الض ّفة الغرب ّية ترسي علهيم ح تىّ وإن أرادوا دخول الض ّفة الغرب ّية

احلدودي.
دون املرور عرب إرسائيل ،أي طريق معرب رحف مث األردن مث معرب جرس آلنيب
ّ

حركة البضائع
مع تضييق االغالق عىل قطاع غ زّة يف العام  ،2007فرضت إرسائيل من ًع ا شبه مطلق عىل تصدير البضائع إىل خارج القطاع،
وقطعت غ زّة عن أسواقها األساس ّية ،أال ويه إرسائيل والض ّفة الغرب ّية .يف هناية  ،2014بدأت إرسائيل خت ّف ف املنع الشامل

إلخراج البضائع من القطاع ،إال أنهّ ا تواصل تقييد أنواع ومك ّي ات املنتوجات اليت تحمس بتسويقها يف الض ّفة الغرب ّية وإرسائيل.
ّ
إضايف هام هو أن إرسائيل تفرض سيطرة حرص ّية عىل التجارة بني قطاع غ زّة ،الض ّفة الغرب ّية ،إرسائيل وخارج البالد،
أمر

وتستخدم هذه السيطرة من أجل عزل غ زّة اقتصاد ًّي ا .ب ّررت مصادر رمس ّية يف إرسائيل (بالعربية) هذه التقييدات عىل التجارة
جت ار القطاع ّ
ب أنهّ ا وسيلة للفصل ّ
مم ن ُي حمس هلم بالتسويق داخل إرسائيل.
وجت ار الض ّفة الغرب ّيةّ ،
حزيران 2020
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