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تنّقل االخشاص

من التجربة املرتامكة لدى "چيشاة-مسلك"، ومن البحث والعمل القضايّئ املتواصلني، يظهر أّن القرار اإلرسائييّل بشأن حركة 
األخشاص بني قطاع غزّة والضّفة الغربّية، ُيتخذ عىل أساس مبدأين أساسيني تعكهسام البريوقراطّية اليت تطّبقها إرسائيل 

عىل األرض:

املبدأ األّول: تقليص عدد مستحّق التنقل بني غّزة والضّفة

حبسب الُنُظم اإلرسائيلّية، فإن أغلبّية ساحقة من مليويّن إنسان يف القطاع ال يستحقون حّت أن يقدموا طلب للحصول عىل 
ترصحي تنّقل، أّي أّنم ممنوعون مسبًقا من اخلروج من القطاع عن طريق معرب إيرز. ال يمت تربير منعهم من التنّقل بأسباب 

عينّية تتعلّق بأمن إرسائيل )إذ أنم ال خيضعون للفحص أصل(، إمنا كسياسٍة شاملة.

أمثلة عىل تطبيق املبدأ:

 أغلبّية أحصاب املهن الذين يطلبون اخلروج من قطاع غزّة لغرض العمل ال يستوفون املعايري اإلرسائيلّية. وحبيث ال توجد 
معايري خروج لغرض العمل، ُيرفض ما ال ُيعد وال ُيىص من طلبات أحصاب املهن، وبالتايل ال يتوّجه كثريون لطلب الترصحي 
أصًل، وهو ما يزيد من اإلجحام العام عن طلب التصارحي. ينطبق هذا، مثًل، عىل موّظيف مؤسسات املجمتع املدين الفاعلة يف 

املنطقتني.

تلّقهيم  فإن  السلطات،  لتفحصها  تصارحي  طلبات  بتقدمي  هلم  وُيحمس  اإلرسائيلّية  املعايري  يستوفون  مّمن  القلئل،  حّت   
للترصحي ليس مضموًنا بالفعل. تقّدم "چيشاة - مسلك" مساعدة دورّية ألخشاص رُفضت طلباهتم حبّجة أّنم "ال يستوفون 

املعايري" للخروج.

 ُيحمس للفلسطينيني بتقدمي طلب ترصحي لملشاركة حبفل زفاٍف أو جنازٍة يف الشطر الثاين من املنطقة احملتلّة، برشط أن 
يكون زفاف أو جنازة لقريٍب من الدرجة األوىل. جّد وجّدة، أحفاد وحفيدات، أبناء وبنات العم/ة واخلال/ة، وأصدقاء مقرّبني من 

العائلة، ال ُيحمس هلم بالتنّقل هلذا الغرض.

 حّت يف احلاالت النادرة، حيث تصدر تصارحي لزيارات عائلّية، تكون التصارحي لفرتة زمنّية قصرية جًدا، 2-3 أّيام، ومن يبىق 
أكرث من هذه الفرتة املذكورة يف الترصحي قد يتحّمل "العواقب"، أي منعه من اخلروج مستقبًل. تعرتف السلطات اإلرسائيلّية 
بوضوح أّنا متنع خروج أهايل غزّة عقاًبا عىل أّن أقرباهئم بقوا يف الضّفة الغربّية لفرتٍة أطول من الفرتة املذكورة يف الترصحي، 
وتعترب إرسائيل أّنم ميكثون بشلٍك "غري قانويّن" يف الضّفة الغربّية. مثًل، رفضت إرسائيل أن تحمس للفلسطينيني املسيحيني 
يف القطاع باخلروج لزيارة مواقع مقّدسة خلل األعياد املسيحّية، ألّنه أقارهبم مّددوا بقاءمه يف الضّفة الغربّية ملدٍة أطول مما 

يحمس به الترصحي.

 السلطات اإلرسائيلّية اليت تعاجل طلبات الفلسطينيني اإلنسانّية للخروج إىل الشطر اآلخر من املنطقة احملتلّة من أجل زيارة 
قريب من الدرجة األوىل يعاين من مرٍض عضال، تحمس لنفهسا بأن تقرّر إن اكن القريب "مريض مبا يكيف" للمساح بالزيارة. 

أحياًنا، تصل السلطات اإلرسائيلّية الستنتاج بأن القريب "غري مريض مبا يكيف" )باإلجنلزيية(.

كيف تطّبق إسرائيل سياسة الفصل؟
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 مك هائل من طلبات التصارحي ال ُيعاجل بالوقت او ال ُيعاجل بتاًتا، األمر الذي يقلل من عدد األخشاص )بالعربية( الذين يصلون 
مقّدم الطلب بأي شلٍك من األشاكل أن يتابع تطّورات معاجلة الطلب يف أي وقٍت  فعلًيا عىل ترصحي. ال يستطيع )باإلجنلزيية( 

معىط.

تقّدم أي  تفسري، وبالطبع دون أن  أي  تقّدم  أن  التصارحي، دون  عىل طاليب  أمنًيا"  "منًعا  اعتيادّي   تفرض إرسائيل بشلٍك 
غري حمدود زمنًيا، وُفرض منع شبيه عىل  أدلّة لملتوّجهني أو ممثلهيم. بدأ ذلك مبنع خروج أخشاص ُفرض علهيم "منع أميّن" 
أخشاص تلّقوا تصارحي سابًقا )باإلجنلزيية(، ومن بيهنم من تلّقوا تصارحي دامئة. يف حاالت كثرية عاجلهتا "چيشاة-مسلك" 
اكن التحّدي القانويّن اكفًيا لُتيل إرسائيل املنع حّت قبل النظر يف القضّية لدى احملمكة، وهو ما يدل عىل اعتباطّية القرار. 

وبالطبع، فإن أغلب املتوّجهني ال ميلكون طريقًة للحصول عىل متثيل قضايّئ، ويبىق املنع املفروض علهيم سارًيا.

املبدأ الثاين: منع االنتقال من الضّفة إىل القطاع هبدف السكن، وإجبار أهايل الضّفة القاطنني يف غّزة 
عىل التنازل عن حّقهم بالعودة إىل الضّفة.

السيطرة اإلرسائيلّية املسمترّة عىل جّسل الساّكن الفلسطييّن متّكهنا من أن تقرّر أين يستطيع الفلسطييّن أن يعيش، أن 
يعمل أو أن يقمي عائلةً. قرار مجتيد تغيريات العناوين من قطاع غزّة إىل الضّفة الغربّية، املعمول به منذ عام 2000، معناه أن 
أهايل غزّة ال ميكهنم، بتعريفهم، أن ينتقلوا للعيش يف الضّفة الغربّية، وبذلك يُرم مليني الفلسطينيني من حتديد مصريمه 
حّت داخل املنطقة الفلسطينّية نفهسا. تحمس إرسائيل عادًة بتغيري العنوان من الضّفة الغربّية إىل القطاع، إمنا ليس العكس.

أمثلة عىل تطبيق املبدأ:

 يف حاالٍت تنقسم فهيا العائلت بني الضّفة الغربّية وقطاع غزّة، تحمس إرسائيل بمل مشل العائلت يف غزّة فقط. أّما ساّكن 
الضّفة الغربّية الذي يرغبون باالنتقال للسكن مع عائلهتم يف غزّة، فُيطلب مهنم التوقيع عىل تنازٍل عن حّقهم بالعودة إىل الضّفة 
الغربّية مستقبًل. هناك حاالت انتقال أهايل الضّفة الغربّية للسكن يف قطاع غزّة قبل أن ُيفرض توقيع التنازل هذا. حني يطلب 
هؤالء اخلروج من غزّة لزيارة الضّفة الغربّية ُمدًدا، تشرتط إرسائيل خروجهم )باإلجنلزيية( بالتوقيع عىل هذا التنازل، حّت لو 

اكنوا يطلبون اخلروج ألسباب إنسانّية.

 حبسب املعايري، ُيحمس لساّكن قطاع غزّة بتقدمي طلبات لتصارحي اخلروج من أجل املشاركة حبفل زفاف قريب من الدرجة األوىل 
يف الضّفة الغربّية. إمنا ال ُيحمس هلم باخلروج إن اكنوا مه من سيتوّج )أو تتوّج( من ساّكن الضّفة الغربّية.

 ُيحمس ألهايل غزّة بالسفر عرب األردن إىل خارج البلد )عرب معرب إيرز مث معرب آلنيب( هبدف التعلمي األاكدميّي، إمنا مُينعون 
منًعا ُمطلًقا من الدراسة يف جامعات الضّفة الغربّية. متّكن إرسائيل ساّكن قطاع غزّة من السفر إىل خارج البلد من أجل "سفر 
طويل املدى" )باإلجنلزيية( ألي سبٍب اكن، برشط التوقيع عىل تنازل عن حّقهم طلب العودة إىل بيوهتم ملّدة ستة أهشر عىل االقل. 

املكوث لملدى الطويل يف الضّفة الغربّية أو داخل إرسائيل ليس ممكًنا البتة.

 القيود اليت تفرضها إرسائيل عىل دخول أهايل غزّة إىل الضّفة الغربّية ترسي علهيم حّت وإن أرادوا دخول الضّفة الغربّية 
دون املرور عرب إرسائيل، أي طريق معرب رحف مث األردن مث معرب جرس آلنيب احلدودّي.

حركة البضائع

مع تضييق االغلق عىل قطاع غزّة يف العام 2007، فرضت إرسائيل منًعا شبه مطلق عىل تصدير البضائع إىل خارج القطاع، 
وقطعت غزّة عن أسواقها األساسّية، أال ويه إرسائيل والضّفة الغربّية. يف ناية 2014، بدأت إرسائيل ختّفف املنع الشامل 
إلخراج البضائع من القطاع، إال أّنا تواصل تقييد أنواع ومكّيات املنتوجات اليت تحمس بتسويقها يف الضّفة الغربّية وإرسائيل. 
أمر إضايّف هام هو أن إرسائيل تفرض سيطرة حرصّية عىل التجارة بني قطاع غزّة، الضّفة الغربّية، إرسائيل وخارج البلد، 
ا. برّرت مصادر رمسّية يف إرسائيل )بالعربية( هذه التقييدات عىل التجارة  وتستخدم هذه السيطرة من أجل عزل غزّة اقتصادّيً

بأّنا وسيلة للفصل جّتار القطاع وجّتار الضّفة الغربّية، مّمن ُيحمس هلم بالتسويق داخل إرسائيل.
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