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األمني اإلسرائيلي يفرض تقييدات جدية على تن ّقل الفلسطينيين عبر
المنع
ّ
معبر إي ِرز
 تم إلغاء  1,900تصريحا تجاريا من أصل .3,700-3,500
 تم إلغاء ما يقارب  280من التصاريح التي تمنح لكبار التجار BMG (Businessman
) ،Gazaمن أصل  350تصريحا ،من ضمنها تم إلغاء تصريحين من أصل أربعة تصاريح فقط
است ِ
صد َرت لصالح نساء.
 خالل شهر تشرين األول من هذا العام ،تم رفض  52بالمئة من طلبات استصدار التصاريح التي
غزة ،بعد أن كانت النسبة  3بالمئة في شهر كانون الثاني.
ق ّدمها موظفو األمم المتحدة في ّ

 في تشرين األول من العام  ،2016تمت الموافقة على  44بالمئة فقط من طلبات الحصول
على تصريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف تل ّقي العالج الطبّي ،هذا بالمقارنة مع نسبة الموافقة
على تصاريح الخروج خالل العام  2012والتي وصلت إلى  92.5بالمئة.

الضروبي الذي
غزة ،وهو املعرب
يُعد معرب إي ِرز بوابة ال ّدخول واخلروج الرئيسية ملا يُااب  1.9مليونا من سكان قطاع ّ
ّ
يربطهم بفرص العمل ،العالجات الطبيّة ،وأبناء عائالهتم الااطنة يف الض ّفة الغربيّة أو إسرائيل .ومبا أن معرب بفح الواصل

الراغبني يف
غزة ومصر ُمغلاا معظم األوقات ،فاد تزايدت أمهيّة معرب إي ِرز باعتبابه معربا لسكان قطاع ّ
بني قطاع ّ
غزة ّ
السفر إىل دول اخلابج .إن ّاّتاذ الارابات املتعلّاة مبن يُسمح هلم ومن ُينعون من التن ّال عرب معرب إي ِرز تتم بناء على

قائمة ضيّاة من املعاي،ر ،وكذلك احلصص املخصصة (ترمجة ُُم ّدثة ،غ،ر بمسيّة ،جلمعية "ﭼيشاه-مسلك") .كما أن
ُ
االعتبابات من وباء منح تصابيح التن ّال ،كما اعتفت إسرائيلُ ،تددها أهداف سياسيّة إىل جانب اعتبابات أمنيّة
الراغبني بالتن ّال عرب إي ِرز.
إسرائيلية تتعلّق باألشخاص ّ

منذ العملية العسكرية األخ،رة يف صيف عام  2014طرأ ابتفاع على عدد حاالت ال ّدخول واخلروج عرب معرب إي ِرز،
ومع ذلك ،عدد حاالت اخلروج ال زال يش ّكل حنو  2باملئة فاط من عدد حاالت اخلروج عرب املعرب يف العام .2000
باإلضافة ،فإننا نراقب بالق التطوبات اجلديدة السلطات اإلسرائيليّة تاوم مبنع آالف األشخاص من التنال بادعاء
التطوبات ،هنالك ابتفاع أيضا على عدد
وجود "املنع
األمن" ،وهي حجة ضبابية وغ،ر واضحة .وكجزء من هذه ّ
ّ

األشخاص الذين يتم التحايق معهم يف املعرب نفسه ،مبا يشمل حاالت قامت فيها السلطات اإلسرائيلية بإصداب أوامر
لألشخاص بالعودة أدباجهم ،بغم أهنم حيملون تصابيح خروج .مبوجب املعطيات اليت حصلت عليها وكالة األنباء

AP
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من منسق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق ،فإن نسبة الطلبات الستصداب تصابيح خروج اليت متت املصادقة
عليها منذ بداية هذا العام بلغت  46باملئة ،بغم أن نسبتها عام  2013كانت  80باملئة .تع ّد أوامر املنع هذه انتهاكا
حلاوق اإلنسان ،وتناقض األهداف السياسيّة املعلنة إلسرائيل .وبقة املعلومات أدناه هي تلخيص للبحث الذي قامت
ُ
به مجعيّة "ﭼيشاه-مسلك" حول املوضوع ،وتشمل توصياتنا بتغي،ر هذه السياسة املستفزة واملضرة.

األمني؟
ما هو المنع
ّ

باإلمكان منع الشخص من التن ّال ألسبا أمنيّة تت عدة ظروف .باإلضافة للسبب املفهوم ضمنا ،وهو املشابكة يف
أعمال عدائيّة أو كون املتادم بالطّلب عضوا ناشطا يف تنظيم ُمسلح ،فباإلمكان منع الشخص من التن ّال إن كان
هنالك قلق من كونه أو كوهنا قد يرغبون باالنتاام لسبب ما أو حياولون التسبب باألذى ملواطنني أو مصاحل إسرائيليّة.

وبناء عليه ،فإن من يفادون أبناء عائالهتم ،وأولئك الذين تضربت منازهلم أثناء واحدة من العمليات العسكريّة
األمن قد يُفرض أيضا على األشخاص كوسيلة
اإلسرائيلية ،يُع ّدون يف الكث،ر من األحيان ممنوعون أمنيّا .إن املنع
ّ
للضغط عليهم هبدف إجبابهم على التعاون مع أجهزة األمن اإلسرائيليّة .ويف العديد من احلاالت ،قيل لألشخاص بأن

هذا املنع سيظل سابيا لوقت ُمدد ،وبعده سيتمكنون من التادم بطلب الستصداب تصريح جديد وإلعادة النظر يف
طلبهم .فتات املنع يف هذه احلاالت تتاوح ما بني ثالثة شهوب إىل عام .إال أن هنالك حاالت أخرى أيضا قيل فيها
األمن سيظل سابيا عليهم طيلة مئة عام.
لألشخاص بأن املنع ّ
األمن ،فإن مجعيّة "ﭼيشاه-مسلك" تبدي قلاها من كون حاالت املنع هذه ال
نظرا لالبتفاع احلاد يف ظاهرة فرض املنع ّ
تُفرض يف حال وجود معلومات استخباباتيّة أو يف حال ظهوب أدلّة تؤدي إىل بفض الطّلبات ،بل بسبب كون السلطات
اإلسرائيلية ال متلك ما يكفي من الوقت وال املوابد الستكمال عمليات الفحص ،وبذا ُحيرم األشخاص من تصابيح

التن ّال كأمر واقع .إن كان هذا هو احلال ،فإن املعىن هنا هو أنه ال يتم التعامل مع الشخص على أنه بريء حىت تثبت
إدانته ،بل يتم اعتباب سكان غزة ُمتّهمني حىت قبل إجراء الفحوصات اليت ستش،ر إىل براءهتم.

متى طرأ هذا التغيير وما مدى تأثيره؟
التجاب يف هناية العام
احلاد يف عدد حاالت املنع
الحظت مجعيّة "ﭼيشاه-مسلك" االبتفاع ّ
األمن املفروض على ّ
ّ
األمن اليت وصلت إىل الاسم الاانوينّ لدينا
 .2015ويف الشهوب اليت ّ
مرت منذ ذلك الوقت ،ابتفع عدد حاالت املنع ّ

يف اجلمعيّة .إن حاالت املنع هذه تشمل أشخاص من فئات متنوعة وكث،رة ومن ضمنها أولئك الذين كانوا باغبني يف
مهن أو حضوب مؤمترات ،أو طال
زيابة أقابهبم يف ظروف إنسانيّة واضحة ،أو أشخاص يرغبون باخلروج لتل ّاي تأهيل ّ

جامعيني يرغبون يف الوصول إىل مؤسساهتم التعليميّة األكاديية ،وغ،رهم .إىل جانب ذلك ،حىت بعد تل ّاي تصابيح
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التن ّال ،أصبحنا نلحظ االرتفاع في عدد األشخاص الذين يتم تأخيرهم على المعبر لفترات طويلة لغرض التحقيق
تم منحها لهم سابقا.
معهم بشكل عام ،وأحيانا تقوم السلطات اإلسرائيلية بسحب تصاريح الخروج التي ّ

ما هي الفئات المتضررة من فرض المنع األمني؟
يظهر حبثنا بأن مجيع األشخاص من مجيع الفئات املتاح هلا بالتن ّال ُمتضربة من هذا املنع املفروض .فاملعاي،ر اليت ُتدد
ُ
غزة هي معاي،ر ضيّاة أصال ،وتشمل قائمة املتضربين بجال أعمال ومرضى،
املسموح هلم بالتن ّال من وإىل قطاع ّ
الراغبني يف اخلروج لغرض تلاي خدمات قنصليّة أو لغرض الايام بزيابات عائليّة
موظفني يف مؤسسات دوليّة وأولئك ّ
ألسبا إنسانيّة .إليكم بعض األمثلة

التجار ورجال األعمال
 مصادب يف قطاع غزة قالت جلمعية "ﭼيشاه-مسلك" بأنه ومنذ بداية العام اجلابي ،قامت إسرائيلبإلغاء  1,900تصرحيا جتابيا من أصل  3,700-3,500تصرحيا كانت قد أصدرت لتجار
ورجال أعمال في القطاع.
 -تشمل قائمة املمنوعني أمنيّا كباب التجاب ممن لديهم عالقات جتابيّة طويلة األمد داخل إسرائيل ويف

الض ّفة الغربيّة ،وقد شمل تعداد أولئك الممنوعين سيدتين من أصل السيدات األربع
األمن الصادب حب ّاهم
الوحيدات الاليت تلاني تصابيح  .BMGوقد قيل لبعض ّ
التجاب بأن املنع ّ
سيستمر لعام واحد على أقل تادير.

غزة لغرض انشاء
 يتم أيضا إلغاء التصابيح اليت تتيح لرجال األعمال البابزين يف الاطاع باخلروج من ّالتجابيّة .إن لعمليّة سحب التصابيح هبذا احلجم تأثيرا فوريا
عالقات مهنيّة واستغالل الفرص ّ
وآخذا في االتساع .فهي تؤثر على كل من يتعلق مصدب بزقهم بشكل مباشر بالنشاط
االقتصادي وأماكن العمل اليت يوفرها بجال األعمال والتجاب حاملي التصابيح ،األمر الذي يؤدي
إىل إضعاف النشاطات االقتصاديّة الشحيحة أصال يف االقتصاد الفلسطين.

المرضى المحتاجين لتل ّقي العالج
األمني المفروضة على املرضى يف قطاع غزة الذين
 تم تشخيص ارتفاع في حاالت المنعّ
حيتاجون للخضوع للعالج الطيب .وقد أشاب تارير مجعيّة أطباء حلاوق اإلنسان إىل االبتفاع يف
عدد مرضى السرطان الذين ّتوجهوا إىل اجلمعيّة لغرض طلب املساعدة بعد بفض طلبهم
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باستصداب تصريح خروج لتلاي عالج غ،ر متوفر يف الاطاع .ويف النصف األول من العام ،2016
توجه إىل مجعيّة أطباء حلاوق اإلنسان  43مريضا بالسرطان بطلب مساعدهتم يف أعاا بفض
ّ
الطيب ،هذا ماابنة ب ـ 48مريضا يف حالة ُمشاهبة كانوا قد
منحهم تصريح لغرض تلاي العالج ّّ

استعانوا خبدمات اجلمعيّة طيلة العام  ،2015وهو ما يثل ابتفاعا بنسبة  75يف املئة على املعدل

الشهري.

التوجهات،
 -طيلة العام  ،2015وحبسب مجعيّة أطباء حلاوق اإلنسان ،مت تسجيل ُُممل  243من ّ

معظمها على خلفية بفض أو تأخ،ر يف الطلبات للحصول على تصابيح .يف  61.7باملئة من

تدخل اجلمعية.
توجه نتيجة ل ّ
توجه) ،مت إلغاء املنع األمن املفروض على املُ ّ
احلاالت (أي ّ 150
سجل اخنفاضا حاد يف الرد على الطلبات ،وفاط يف حوايل  25باملئة من
بينما ويف العام ّ ،2016

تدخل اجلمعية.
احلاالت فاط مت تغي،ر قراب السلطات اإلسرائيلية بعد ّ

الصحة العاملية يف تشرين الثاين  ،2016نسبة املوافاة على تصابيح
 وفق تارير نشرته ُمنظّمةّ
طيب خابج قطاع غزة اخنفضت من  92.5باملئة يف عام
اخلروج للمرضى املُحتاجني لتل ّاي عالج ّ
 2012إىل  77.5باملئة يف العام  .2015يف شهر تشرين األول  ،2016بلغت نسبة املوافاة
على تصابيح اخلروج  44باملئة.

الطواقم المحلّيّة التابعة للمؤسسات والهيئات الدوليّة

 حبسب معطيات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة ،فاد متّ تسجيل ابتفاعاغزة ممن يعملون يف املؤسسات
بنسبة  49يف املئة على نسبة بفض منح التصابيح لسكان قطاع ّ

الدوليّة (بلغت نسبة الرفض  52يف املئة يف شهر تشرين األول  2016ماابل  3يف املئة يف كانون
الراغبني يف
الثاين من العام نفسه) .حىت تشرين االول هذا العام ،متّ بفض ما يفوق املئة طلب قدمه ّ
احلصول على التصابيح .ومن ضمن أولئك 40 ،من موظفي األمم املتحدة واهليئات الدوليّة الذين

ُمنعوا من التادم بطلبات إضافيّة لـمدة  12شهرا إضافيا.

 ارتفع أيضا عدد مرات إلغاء التصاريح على معبر إي ِرز ذاته .حىت شهر أيلول ،هنالك علىاألقل مثانية من موظفي األمم املتحدة واملؤسسات الدوليّة األخرى قد أشابوا إىل أن تصابحيهم قد

متت مصادبهتا على املعرب من قبل السلطات األمنيّة اإلسرائيليّة يف العام  ،2016وذلك ماابنة
مر العام  ،2015بأسره.
حباليت سحب تصابيح حصلتا على ّ
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دراسة حالة :طالب جامعي ممنوع من العودة إلى دراسته في أوروبا

غزة عرب معرب بفح قبل ع ّدة أعوام ،هبدف استكمال
غزة ويبلغ من العمر  33عاما ،من ّ
خرج (م) ،وهو أحد سكان ّ
دباسته للحصول على شهادة الدكتوباه يف واحدة من الدول األوبوبيّة .وكان (م) قد حصل على تصرحيا من اجليش
اإلسرائيلي إلجراء حبث ميداين يف كل من الض ّفة الغربيّة وقطاع غزة ،وقد خطط للعودة إىل أوبوبا بعد ع ّدة أسابيع من
غزة عرب األبدن لكي يعود إىل
إجراء البحث امليداين الستكمال دباسته .ولكن ،بعد أن تا ّدم بطلب للخروج من ّ
توجه (م) إىل معرب إي ِرز ،حيث اضطر لالنتظاب هناك بضعة
دباسته يف أوبوبا ،وبعد تلايه تصرحيا يسمح له يف ذلكّ ،
ساعات قبل أن يُاال له بأنه من غ،ر املسموح له مبغادبة الاطاع الستكمال دباسته يف اخلابج.
بدت
غزة يف معرب إيرز ،حيث ّ
هذا ،وقد اتصلت مجعية "ﭼيشاه-مسلك" مبديريّة التنسيق واالبتباط اإلسرائيلية لاطاع ّ
املديريّة بأن (م) ممنوعا من السفر "ألسبا أمنيّة" .هذا بغم حاياة كونه قد تلاى تصرحيا إسرائيليا وأُتيح له اخلروج من
غزة قبل شهر واحد من ذلك الوقت ،لغرض استكمال دباسته امليدانيّة يف الض ّفة .وقد طالبت مجعية "ﭼيشاه-مسلك"
ّ
باسم الطالب تصرحيا جديدا موضحة بأن (م) جيب أن يعود إىل أوبوبا قبل انتهاء إقامته هنالك .وبفتة أسبوع قبل
تابيخ انتهاء إقامته يف أوبوبا ،علمت "ﭼيشاه-مسلك" بأن (م) قد تلاى تصرحيا وبأنه سيتاح له باخلروج عرب معرب إي ِرز
بعد يومني .ولكن ،حني وصل (م) إىل معرب إي ِرز ،قيل له ُمددا بأنه لن يتمكن من اخلروج بسبب منعا أمنيّا ضده.
هذا ،ومل يتلق (م) أو "ﭼيشاه-مسلك" ،باعتبابها ممثال قانونيّا عنه ،معلومات حول أسبا املنع ،وهو ما يفرض تاييدا
على قدبتنا على االستئناف ضد قراب املنع بوسائل قضائيّة.

األمني اإلسرائيلية
االستئناف على قرارات المنع
ّ

ال حيصل األشخاص الذين تظر عليهم إسرائيل التن ّال عرب معرب إي ِرز ألسبا أمنيّة على معلومات متعلّاة مباهيّة املنع.

حىت خالل اإلجراءات الاضائيّة ال يتلاون معلومات حول األمر ،وهو ما يباي املمنوعني وممثليهم من دون إمكانيّة
فعلية لالستئناف على هذا املنع.
هذا ،وقد وجدنا يف بعض احلاالت ،حني قمنا يف "ﭼيشاه-مسلك" باالستئناف على املنع املفروض عليها ،سواء عرب
الاضائي ،أن السلطات اإلسرائيليّة قد غيّرت قرارها وسمحت بإصدار التصريح ،لرمبا لكي
اإلعالم أو عرب التدخل
ّ
تتحاشى عرض صوبهتا بشكل سليب أو لكي متتنع عن املداوالت يف احملكمة .وهذا األمر يطرح أسئلة جدية حول

عملية ّاّتاذ الارابات يف اجلانب اإلسرائيلي يف الرد على طلبات استصداب التصابيح لسكان الاطاع ،وجتل على أهنا غ،ر
ثابتة وغ،ر مهنيّة.
وبدا على ُماوالت مجعية "ﭼيشاه-مسلك" ،عرب طلباهتا املستندة إىل قانون حريّة املعلومات ،احلصول على معطيات
ّ
األمنّ ،ادعت الدولة بأن كشف
متعلّاة بعدد األشخاص املمنوعني أمنيّا أو عدد التصابيح اليت متّ إصدابها بغم املنع
ّ

كانون األول 2016
هذه املعلومات قد يشكل "خطرا على األمن الاومي ،وأمن اجلمهوب ،واألمن الشخصي" ،وهو ادعاء وافات عليه
األمن تتعلق بابتفاع
احملكمة اإلسرائيلية دون تفظات .وقال ممثلو الدولة خالل مداوالت قانونية أخرى بأن أوامر املنع ّ

ُمع ّدالت العنف وعدم االستاراب يف كل من الض ّفة الغربيّة والادس ،بدء من شهر تشرين األول  .2015هذا بالرغم أنه
من الصعب اإلشابة إىل العالقة بني األمرين بسبب انعدام الشفافيّة خبصوص أهداف هذه السياسة وعلى ضوء االتساع

الكب،ر هلذا املنع.

استنتاج
إن التقييدات اإلسرائيلية المفروضة على التن ّقل ،وعلى وجه التحديد تلك المفروضة على تن ّقل كبار رجال
غزة ،كما على الطالب واآلخرين ،تتعارض تعارضا مطلقا وواضحا مع المنطق الذي تبنّاه الكثيرون
األعمال في ّ

غزة
السياسي
في دوائر صنع القرار
واألمني في إسرائيل ،وهو المنطق الذي يقول بأن االنتعاش االقتصادي في ّ
ّ
ّ
سيسهم في تعزيز أمن إسرائيل.

إننا يف مجعية "ﭼيشاه-مسلك" نعر عن قلانا من أن انعدام الرقابة واملراقبة على هذه الارابات لن تؤدي فاط إىل
غزة
اإلضراب حباوق اإلنسان للكث،رين ،بل إن تأث،رات أوسع ،ويشمل بدع األشخاص من تادمي طلبات التن ّال من ّ
غزة ،ومن تاليص النشاط االقتصادي ،وهو أمر قد
وإليها ،وابتداع بجال األعمال اإلسرائيليني من االجتاب مع قطاع ّ
يؤدي أيضا إىل اإلضراب باالستاراب اإلقليمي.

