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 ُملخص
 

. تؤثر ھذه القیود على وإلیھا غزة قیودا متزایدة على السفر من الماضیة 25الـ السنوات فرضت إسرائیل على امتداد 
على توثیق انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني  ة الحقوقیینالحیاة في القطاع تقریبا، بما فیھا قدر نواحيجمیع 

 –ھ أسبابا إنسانیة ما تسمی –ن إسرائیل تستثني بعض الحاالت من حظر السفر أالدولي، والدعوة إلى معالجتھا. رغم 
فإن القاعدة العامة تبقى أنھا ال تسمح للفلسطینیین واإلسرائیلیین والموظفین األجانب في منظمات حقوق اإلنسان 

مطار أو ال، ومنعت تشغیل میاھھا اإلقلیمیةالمجال الجوي لغزة وبإسرائیل  تتحكمدخول غزة والخروج منھا. بالدولیة 
لخارج. إلى افر ساألجنبیة لل الموانئالماضیین، ما جعل فلسطینیي القطاع یعتمدون على میناء على امتداد العقدین ال

كما فرضت قیودا مشددة جدا على السفر بین غزة والضفة الغربیة، المعترف بھما كوحدة جغرافیة، حتى في الحاالت 
 تتطلب عبور إسرائیل.ال التي 

 
، وتفتحھ فقط بعد أسابیع من 2013أغلب األوقات منذ  أبقت مصر على معبر رفح الحدودي مع غزة مغلقا في

اإلغالق للسماح بعبور بضعة آالف األشخاص. كما منعت موظفي حقوق اإلنسان األجانب من دخول غزة عبر معبر 
رفح في السنوات األخیرة، وفرضت قیودا على دخول الحقوقیین الفلسطینیین. ولتبریر القیود التي فرضتھا على 

استشھدت بالوضع األمني في ورفح، قالت مصر إن إسرائیل، سلطة االحتالل، ھي المسؤولة عن غزة، العبور عبر 
منطقة شبھ جزیرة سیناء المصریة المتاخمة لغزة التي شنّت فیھا جماعة تابعة لتنظیم "الدولة اإلسالمیة" مواجھات 

بدأت في تشدید القیود على العبور عبر  ، ما تسبب في مقتل المئات. ولكن مصر2013عنیفة مع الجیش المصري منذ 
، 2013رفح حتى قبل تدھور الوضع األمني في سیناء وبُعید خلع الجیش للرئیس األسبق محمد مرسي في یولیو/تموز 

الذي اتھمھ الجیش بتلقي دعم من "حماس". رغم أن مصر لیس لھا أي التزامات تجاه الفلسطینیین بموجب قانون 
أن تقرر من یدخل أراضیھا، إال أن أعمالھا تفاقم تأثیر قیود  – بعض القیود الھامةمع االلتزام ب –االحتالل، وتستطیع 

 السفر التي تفرضھا إسرائیل على سكان غزة.
 

تُبّرر الحكومة اإلسرائیلیة القیود على السفر، بما فیھا المفروضة على موظفي حقوق اإلنسان، بسببین اثنین. أوال، 
غزة وإسرائیل یھدّد بطبیعتھ أمن إسرائیل، سواء كان المسافرون فلسطینیین أو غیر فلسطینیین، تقول إن السفر بین 

ودون إجراء أي تقییم فردي للخطر الذي قد یشكلھ كّل شخص. وثانیا، تقول إن التزاماتھا تجاه غزة تقتصر فقط على 
  یُعتبر ظرفا إنسانیا استثنائیا.العبور في الظروف اإلنسانیة االستثنائیة، وسفر موظفي حقوق اإلنسان ال

 
مع العجز عن إدخال الموظفین والمستشارین والمتطوعین إلى غزة وإخراجھم منھا، یواجھ الحقوقیون الفلسطینیون 

صعوبات في تسییر برامج في كافة أرجاء القطاع والضفة، رغم أن إسرائیل تعترف بوحدتھما الترابیة، ویوجد إجماع 
بشكل كامل من المشاركة في  موظفو حقوق اإلنسان من غزة تقریبا ممنوعون 1ض محتلة.دولي على أنھما أرا

تدریبات أو فرص التطویر المھني خارج القطاع، ومن التقاء زمالئھم من الضفة الغربیة. كما یُمنع اعتیادیا موظفو 
ھم على تحدید انتھاكات حقوق حقوق اإلنسان في المنظمات األجنبیة واإلسرائیلیة من دخول غزة، ما یحدّ من قدرت

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وإجراء بحوث حولھا والدعوة إلى مواجھتھا، ویُمنع الخبراء من تطبیق معارفھم 
 المختصة في أعمال البحث والتوثیق المتعلقة بانتھاكات القانون اإلنساني الدولي، بما فیھا جرائم الحرب المحتملة.

 
خذ سلطات حماس في غزة إجراءات كافیة لحمایة الحقوقیین من االنتقام بسبب انتقاد الجماعات من جھتھا، لم تت

 فلسطینیین انتقدوا نظام الحكم في ظّل نظامھا.  –وضایقت  –المسلحة في القطاع. بل اعتقلت أحیانا 
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  2  قادرة غير أو راغبة غير

ئم خطیرة محتملة في فلسطین، شرعت المدعیة العامة لـ "المحكمة الجنائیة الدولیة" في إجراء فحص أّولي لوقوع جرا
. من العوامل األساسیة التي ستنظر فیھا المدعیة لتحدید ما إذا ستفتح 2014یونیو/حزیران  13بما یشمل غزة، حتى 

تحقیقا رسمیا ھي مدى وجود أي مالحقات وطنیة ذات مصداقیة قد تحول دون تدخل المحكمة الجنائیة الدولیة. 
، المحكمة الجنائیة ھي محكمة المالذ األخیر، وتتدخل فقط في الحاالت التي تكون فیھا بموجب ما یُعرف بمبدأ التكامل

 إجراء مالحقات حقیقیة داخلیا. –أو غیر راغبة في  –السلطات الوطنیة غیر قادرة على 
 

ة للتحقیق في دافعت الحكومة والجیش اإلسرائیلیین بقوة في البیانات والوثائق العامة عن زعمھا أن اآللیة اإلسرائیلی
جرائم الحرب المحتملة تستجیب للمعاییر الدولیة، وأن المسؤولین اإلسرائیلیین ینشطون فعال في التحقیق في جمیع 

المزاعم والمعطیات المتصلة بانتھاكات محتملة للقانون اإلنساني الدولي. تعترف السلطات اإلسرائیلیة بصعوبة جمع 
ھا أي قوات میدانیة دائمة ھناك. كما تعترف بصعوبة تلقي الشكاوى والمعلومات األدلة داخل قطاع غزة، حیث لم یعد ل

من الشھود والضحایا داخل القطاع، الذین یخشون الجیش اإلسرائیلي وال یثقون بھ. ولكنھا تتحدث عن التعاون مع، 
 –وسائل أخرى  من بین –واالعتماد على، منظمات حقوقیة وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة كوسیلة ھامة 

للحصول على معلومات حول االنتھاكات المحتملة للقانون اإلنساني الدولي، وضمان التعاون مع الشھود الفلسطینیین. 
القیود التي یفرضھا الجیش اإلسرائیلي على دخول الحقوقیین یجعل توثیق االنتھاكات المحتملة أمرا صعبا. ھذه القیود 

الوصول إلى مصادر ھامة للمعلومات واألدلة المتعلقة باالنتھاكات المحتملة للقانون  من –باعتراف إسرائیل  –تمنعھم 
اإلنساني الدولي، وتثیر تساؤالت لیس فقط حول قدرة السلطات اإلسرائیلیة على التحقیق في االنتھاكات المحتملة 

 لقوانین الحرب، وإنما أیضا حول رغبتھا في القیام بذلك.
 

فرضھا إسرائیل على دخول غزة والخروج منھا بكثیر ما یسمح بھ القانون اإلنساني الدولي تتجاوز القیود التي ت
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. مع استمرار تحّكم إسرائیل بالعدید من مناحي الحیاة في غزة، تستمر التزاماتھا 

شخاص والبضائع. رغم أن قانون بموجب قانون االحتالل في المناطق الخاضعة لسیطرتھا، وخاصة تسھیل حركة األ
االحتالل یسمح إلسرائیل بتقیید التنقل ألسباب أمنیة قاھرة، إال أن حظر السفر المعمم الذي تفرضھ یبقى غیر متناسب 

من "لوائح  43مع أي تھدیدات أمنیة ملموسة. إسرائیل ُملزمة أیضا بموجب قانون االحتالل، كما تنص علیھ المادة 
بعمل المجتمع المدني، بما یشمل النشاطات والمنظمات الحقوقیة. یتعارض الحظر أیضا مع بالسماح  2الھاي"،

التزامات إسرائیل باحترام حقوق الفلسطینیین في غزة والضفة الغربیة، بما فیھا حق الفرد في دخول بلده األصلي 
 والخروج منھ، واختیار مكان إقامتھ فیھ.

 
بالدخول إلى غزة لتصیر متفقة مع التزاماتھا بموجب القانون اإلنساني وقانون  على إسرائیل تغییر سیاستھا المتعلقة

حقوق اإلنسان الدولیَّین. علیھا فعل ذلك بتسھیل دخول وخروج جمیع الفلسطینیین، الذین یخضعون لفحوص أمنیة 
دورا أساسیا في بناء  وتفتیشات فردیّة. علیھا بشكل خاص تسھیل دخول الحقوقیین الفلسطینیین الذین تلعب أنشطتھم

مجتمع سلیم، وھم جزء من المجتمع المدني، الذي ترى الحكومة اإلسرائیلیة أن لھ دورا ھاما في توثیق جرائم الحرب 
واالنتھاكات المحتملة للقانون اإلنساني الدولي، ومواجھتھا. على إسرائیل أن تنظر بجدّیة في السماح لموظفي حقوق 

ة ألنھم یُساھمون في حسن سیر الحیاة المدنیة عبر مساعدة المجموعات الحقوقیة المحلیة، اإلنسان األجانب بدخول غز
وتعزیز المجتمع المدني، والمساعدة على حمایة الضحایا. أقّرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة أن عمل المنظمات 

 الحقوقیة جدیر بالحمایة.
 

الدولیة بفتح تحقیق رسمي في الوضع في فلسطین لضمان توصي "ھیومن رایتس ووتش" أیضا المحكمة الجنائیة 
. كما توصي سلطات حماس في غزة 2014محاسبة أي جرائم خطیرة محتملة ارتُكبت في فلسطین منذ یونیو/حزیران 

                                                 
 .1910ینایر/كانون الثاني  26في ، دخلت حیز النفاذ 631بیفانز  1، 1907أكتوبر/تشرین األول  18اتفاقیة الھاي الرابعة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة،   2
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باتخاذ خطوات لحمایة نشطاء حقوق اإلنسان، والسماح لھم بتوثیق انتھاكات جمیع األطراف، بما فیھا حماس 
 سطینیة المسلحة داخل غزة.والجماعات الفل

 
على مصر أیضا النظر في تأثیر غلق الحدود مع غزة على حقوق الفلسطینیین الذین یعیشون ھناك، واحترام 

 التزاماتھا بموجب "اتفاقیة جنیف الرابعة"، التي تنّص على إجراءات حمایة للشعوب المحتلة. 
  
 
 
 

  



 

  4  قادرة غير أو راغبة غير

 

 التوصيات
   

 ية اإلسرائيليتينالدفاع ووزارة الداخل وزارةإلى 

رفع الحظر المعمم على السفر إلى غزة والخروج منھا، والسماح بحریة تنقل األشخاص في االتجاھین، مع  •
إخضاعھم لفحوص أمنیة وتفتیشات جسدیة فردیة. یجب أن تتم ھذه التفتیشات بشكل شفاف وغیر تعسفي، 

لطات اإلسرائیلیة، ویجب الموازنة بین ویجب أن یحظى األفراد بفرصة الطعن في قرارات الرفض أمام الس
 إجراءات الحمایة من تھدیدات أمنیة ملموسة والتزامات إسرائیل تجاه الفلسطینیین الذین یعیشون في غزة.

في انتظار رفع الحظر، یجب إضافة موظفي حقوق اإلنسان إلى فئات الفلسطینیین الذین یُسمح لھم بالتنقل  •
یة، والسفر إلى الخارج من غزة لحضور اجتماعات العمل والتدریبات بین غزة وإسرائیل والضفة الغرب

 والمؤتمرات وغیرھا من فرص التطویر المھني، بما فیھا العطل وفترات الراحة. 
السماح للمنظمات الحقوقیة األجنبیة واإلسرائیلیة بإرسال موظفین ومستشارین ومتطوعین وخبراء إلى غزة  •

 بحث ومناصرة.للقیام بأعمال توثیق وتدریب و
تسھیل الوصول إلى الموانئ للسفر إلى الخارج. إلى أن یُسمح للفلسطینیین بإعادة فتح المطار والمیناء  •

 وتشغیلھما، یجب السماح لھم باستخدام الموانئ اإلسرائیلیة للسفر.
 

 في المحكمة الجنائية الدولية العامةإلى مكتب المدعية 

سیاسة إسرائیل في ما  –صداقیة التحقیقات الداخلیة التي تُجریھا إسرائیل عند تقییم م –األخذ بعین االعتبار  •
یتعلق بتنقل موظفي حقوق اإلنسان، بما في ذلك تأثیر قیود السفر على نوعیة وحجم المعلومات التي تصل 

أي  إلى السلطات العسكریة اإلسرائیلیة، واالنعكاسات المحتملة لذلك على قدرة السلطات ورغبتھا في اتخاذ
 إجراءات حقیقیة.

إطالع السلطات اإلسرائیلیة على المخاوف المتعلقة بسیاستھا تجاه دخول موظفي حقوق اإلنسان إلى غزة  •
 والخروج منھا.

 

 حماس في غزة سلطاتإلى 

حمایة موظفي حقوق اإلنسان في غزة من جمیع تھدیدات االنتقام واألذى التي یواجھونھا، سواء كانت  •
، الناتجة عن أعمال البحث والمناصرة المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان والقانون جسدیة أو غیر ذلك

 اإلنساني الدولي، بما فیھا انتھاكات الجماعات المسلحة في غزة.
الكف عن إجراءات االعتقال والرقابة وغیرھا من اإلجراءات التي تستھدف األشخاص الذین یوثقون  •

نساني الدولي بشكل سلمي، ویوّجھون انتقادات إلى الحكومة، بمن فیھم انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون اإل
 الحقوقیون والصحفیون وغیرھم.

فتح تحقیقات جدیّة في الجرائم الخطیرة المزعومة التي ارتكبتھا الجماعات الفلسطینیة في غزة أثناء  •
 .2014حرب 
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 إلى مصر

صر فعل كل ما في وسعھا لضمان التطبیق الشامل كجمیع الدول األطراف في اتفاقیة جنیف الرابعة، على م •
لألحكام اإلنسانیة في االتفاقیة، بما فیھا إجراءات الحمایة الخاصة بالمدنیین الذین یعیشون تحت االحتالل. 

على مصر أیضا السماح بدخول محققي حقوق اإلنسان األممیین وتقییم أثر إغالق حدودھا على حقوق 
زة وإلیھا.الفلسطینیین في السفر من غ



 

  6  قادرة غير أو راغبة غير

  

 التق�ير منهجية
 

خول الموظفین والمستشارین والمتطوعین وغیرھم من العاملین مع دیتناول ھذا التقریر سیاسة إسرائیل الخاصة ب
المنظمات الحقوقیة الفلسطینیة واإلسرائیلیة واألجنبیة إلى غزة والخروج منھا. كما یتناول تأثیر ھذه السیاسة على 

جراء تحقیقات كافیة في انتھاكات القانون اإلنساني الدولي المزعومة التي تحصل في إیلیة على قدرة السلطات اإلسرائ
 غزة أو تلك المتعلقة بسیر العملیات العدائیة بین الجیش اإلسرائیلي والجماعات الفلسطینیة المسلحة في غزة. 

 
منظمات حقوقیة فلسطینیة مقّرھا  4عن مقابلة مع ممثلین  12أبحاث في ھیومن رایتس ووتش  أجرت باحثة ومساعدتا

من ھذه المنظمات تلعب دورا بارزا في توثیق االنتھاكات  4غزة، ومنظمتین حقوقیتین أجنبیتین وأخرى إسرائیلیة. 
 الناتجة عن األعمال العدائیة بین إسرائیل والجماعات الفلسطینیة المسلحة في غزة.

 
اإلسرائیلیة وتحدد فیھا معاییر الدخول إلى غزة أو مغادرتھا، ووثائق استعرضنا أیضا وثائق نشرتھا وزارة الدفاع 

محاكم شرحت فیھا السلطات اإلسرائیلیة سیاستھا الخاصة بدخول غزة والھدف منھا، وردود كتابیة على مطالب قدّمھا 
ئیلیة وتتعلق باآللیات أفراد للسفر من غزة وإلیھا. كما راجعنا بیانات عامة كتابیة وشفھیة صادرة عن السلطات اإلسرا

المعتمدة للتحقیق في انتھاكات القانون اإلنساني الدولي التي ترتكبھا القوات اإلسرائیلیة المسلحة وطبیعة عالقتھا مع 
 المنظمات الحقوقیة.

 
عن تأثیر قیود السفر على  2016استعرضنا أیضا منشورات لھذه المنظمات الحقوقیة، ومنھا تقریر صدر في 

. راسلت 2014مجتمع المدني، وتقاریر أصدرتھا منظمات حقوقیة حول سیر العملیات العدائیة في صیف منظمات ال
ترجمتھا العربیة كاملة  ھیومن رایتس ووتش النائب العام العسكري اإلسرائیلي والتمست التعلیق، فردّ برسالة أرفقنا

 بملحق ھذا التقریر.
 

ایتس ووتش مرارا التصریح لموظفیھا األجانب بدخول غزة. رفضت ھذا التقریر، التمست ھیومن ر بحوثفي سیاق 
السلطات اإلسرائیلیة أغلب ھذه الطلبات، ولكنھا وافقت على آخر التماس بشكل استثنائي، وسنستعرضھ في التقریر، 

 .2016فزار ممثالن عن ھیومن رایتس ووتش غزة في سبتمبر/أیلول 
 

بالت. شرحت لھم ھیومن رایتس ووتش الھدف من المقابلة وكیف ستُستخدم وافق جمیع من قابلناھم على اجراء المقا
 المعلومات التي یتم جمعھا، ولم تقدّم لھم أي أجر مادي.  
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I. غّزة إغالق 
 

في فترة ما بعد  ،البریطاني تشكل معا أرض فلسطین الكاملة تحت االنتدابقطاع غّزة والضفة الغربیة وإسرائیل 
لعالمیة الثانیة. الروابط الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألسریة بین ھذه المناطق عمیقة، وكانت توجد في الحرب ا

ھذه المناطق، فصارت غزة  1948عام  اإلسرائیلیة-الحرب العربیة قسمتالغالب حریّة تنقل في كّل أنحاء المنطقة. 
لحكم األردني، وإسرائیل دولة ذات سیادة. فّر الالجئون تحت االحتالل العسكري المصري، والضفة الغربیة تحت ا

البالغ عددھم  ،ن سكان غزةبالمئة م 72إلى غزة، حتى صار  مما صار یُعرف بإسرائیل ، أو طردوا،الفلسطینیون
 1967نتیجة احتالل إسرائیل لغزة والضفة الغربیة في  3الجئین. متحدرین منإما الجئین أو  ،ملیون 1.8الیوم 

 جمیع المناطق خاضعة لسیطرتھا، فأنشأت حكومتین عسكریتین لُحكم غّزة والضفة الغربیة. أصبحت
 

على امتداد العقدین األولین من االحتالل اإلسرائیلي، كان غالبا ما یُسمح للفلسطینیین بالسفر بین إسرائیل وغزة 
. رغم أن الجیش اإلسرائیلي أعلن غزة 1948والضفة الغربیة، ما أدّى إلى إحیاء العالقات التاریخیة التي انقطعت في 

والضفة الغربیة منطقتین عسكریتین مغلقتین، إال أنھ كان یُصدر "تصاریح خروج عامة" كانت في الغالب تسمح 
 4للفلسطینیین بالسفر دون الحاجة إلى تصاریح فردیّة، ما لم تكن توجد قرارات حظر فردیة.

 
األولى، وعلى خلفیّة حرب الخلیج األولى التي قصف خاللھا العراق إسرائیل،  ، أثناء االنتفاضة الفلسطینیة1991في 

ألغى الجیش اإلسرائیلي تصریح الخروج العام الذي كان ُمعتمدا، وبدأ یفرض على الفلسطینیین تدریجیا الحصول على 
غربیة كـ "وحدة ترابیة اعترفت بغزة والضفة ال 1995تصاریح سفر فردیّة. رغم أن "اتفاقیات أوسلو للسالم" لسنة 

شیدت إسرائیل  1995واحدة"، إال أنھ أصبح من الصعب بشكل متزاید خالل التسعینات التنقل بین المنطقتین، وفي 
، فُرضت قیود 2005إلى  1991مع المدّ والجزر الذي شھدتھ الفترة الممتدة من  5سیاجا على طول الحدود مع غزة.

تزامنت ھذه القیود مع تصعید في العنف، بما فیھ االشتباكات المسلّحة بین  6.وإلیھامتزایدة على السفر من غّزة 
الجماعات المسلّحة في غّزة والجیش اإلسرائیلي، وھجمات استھدفت المعابر بین غّزة وإسرائیل، وتفجیرات استھدفت 

 مدنیین إسرائیلیین داخل إسرائیل وقطاع غزة.
 

قیود  –الذي كان یُسیطر على الحركة بین غزة والعالم الخارجي  –ائیلي في ُمعظم ھذه الفترة، بّرر الجیش اإلسر
السفر بمخاوف أمنیة أو ضرورات عسكریة. شملت القیود قرارات حظر سفر فردیة، اعتمادا على تقییمات یجریھا 

كملھا من "جھاز األمن الداخلي اإلسرائیلي" ("شین بیت")، وأخرى معّممة، ومنھا إغالق المعابر، ومنع فئات بأ
  7األشخاص من السفر، أو اقتصار السفر على الحاالت اإلنسانیة.

                                                 
we-https://www.unrwa.org/ar/where-"وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى" (األنروا)، "أین نعمل"،  3

work/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D9%87  2017مارس/آذار  8(تم االطالع في.( 
 ؛ تصریح مماثل لقطاع غزة.1972) (یھودا والسامرة)، الضفة الغربیة، 5ستشار القضائي العسكري اإلسرائیلي، تصریح الخروج العام (رقم مكتب الم 4
 ؛ 31، المادة 1995سبتمبر/أیلول  28االتفاقیة الفلسطینیة المؤقتة بشأن الضفة الغربیة وقطاع غزة"،  "5

Human Rights Watch, Israel’s Closure of the West Bank and Gaza Strip, Vol. 8, No.3, July 1996, 
https://www.hrw.org/reports/1996/Israel1.htm 

یود المفروضة على التنقل بین قطاع غزة والضفة الغربیة"، مسلك، "فصل األرض وفصل الشعب: تحلیل قانوني للق-مركز الدفاع عن حریة التنقل التابع لجمعیة غیشا
-http://gisha.org/UserFiles/File/publications/separating-land-separating-people/separating-land-separating، 4-3، ص 2015یونیو/حزیران 

people-web-ar.pdf  2017مارس/آذار  8(تم االطالع في.( 
 ؛ انظر أیضا:3الجدول الزمني على الصفحة  ك، "فصل األرض وفصل الشعب"،مسل-غیشاالسابق،  6

B’Tselem and Hamoked, One Big Prison: Freedom of Movement to and from the Gaza Strip on the Eve of the Disengagement Plan, 
March 2005, http://www.btselem.org/download/200503_gaza_prison_english.pdf  2016أغسطس/آب  4(تم االطالع في.( 

 .13السابق، ص  7

https://www.hrw.org/reports/1996/Israel1.htm
http://www.btselem.org/download/200503_gaza_prison_english.pdf


 

  8  قادرة غير أو راغبة غير

  عبیر المصري 2017 ©طالب في "الجامعة اإلسالمیة" في غزة. 
 

، أزالت إسرائیل المستوطنات اإلسرائیلیة التي أنشأتھا في قطاع غزة، وأنھت التواجد الدائم لقواتھا البریة 2005في 
ود بین غزة ومصر. عندئذ بدأ األساس المنطقي لتقیید السفر یتغیر. زعمت إسرائیل أنھا لم ھناك، وانسحبت من الحد

تعد تحتل قطاع غزة، وبالتالي فھي في حّل من أي التزامات تجاه سكان القطاع بموجب قانون االحتالل، بما فیھا 
الوطنیة الفلسطینیة وسیطرة حركة  ، على إثر انھیار حكومة الوحدة2007وفي سبتمبر/أیلول  8واجب السماح بالسفر.

حماس على غزة، أصدرت الحكومة اإلسرائیلیة قرارا وزاریا أعلنت فیھ فرض قیود على حركة األشخاص والبضائع 
 9من غزة وإلیھا، ألھداف منھا إضعاف اقتصاد غزة، التي أعلنتھا الحكومة "منطقة معادیة".

 
                                                 

 یوجد ملخص وتحلیل للتصریحات اإلسرائیلیة الرسمیة أنداك في:  8
Gisha, Disengaged Occupiers: The Legal Status of Gaza, January 2007, pp. 22-26,  

http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_english/Publications_and_Reports_English/Disengaged_Occupiers_en.pdf  تم االطالع)
 ).2016أغسطس/آب  4في 

9  September 19, 2007, ” Security Cabinet Declares Gaza Hostile Territory,“Israeli Ministry of Foreign Affairs, 
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2007/pages/security%20cabinet%20declares%20gaza%20hostile%20territory%2019-sep-

2007.aspx  2016أغسطس/آب  4(تم االطالع في.( 

، الفقرة 2007نوفمبر/تشرین الثاني  2، ُحكم بتاریخ HCJ 9132/07، قضیّة رقم البسیوني ضدّ رئیس الوزراءأنطر في ما یتعلق بسیاسة تقیید الحركة إلضعاف اقتصاد غزة، 
 http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents_/fuel%20and%20electricity_oct_07/state_response_2_11_07.pdf(بالعبریة)،  44

 ).2016أغسطس/آب  4(تم االطالع في  

http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_english/Publications_and_Reports_English/Disengaged_Occupiers_en.pdf
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2007/pages/security%20cabinet%20declares%20gaza%20hostile%20territory%2019-sep-2007.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2007/pages/security%20cabinet%20declares%20gaza%20hostile%20territory%2019-sep-2007.aspx
http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents_/fuel%20and%20electricity_oct_07/state_response_2_11_07.pdf
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لى غزة والخروج منھا "سیاسة الفصل" التي تقول إن لھا أھدافا أمنیة تُسّمي إسرائیل سیاستھا التي تقیّد الدخول إ
تقول إسرائیل إنھا ترید تقیید التنقل بین غزة والضفة الغربیة إلى أدنى حد ممكن لمنع انتقال "شبكة من  10وسیاسیة.

ا حوالي نصف ملیون التي لھا حدود سھلة االختراق مع إسرائیل، ویسكنھ 11اإلرھابیین" من غزة إلى الضفة الغربیة،
مستوطن إسرائیلي. أما الیوم، فسفر الفلسطینیین من غزة وإلیھا ُمقتصر على "الظروف اإلنسانیة االستثنائیة، مع 

 رغم أن إسرائیل تعتبر المئات من كبار التجار وغیرھم مؤھلین للسفر. 12التركیز على الحاالت الطبیة الطارئة"،
 

 12150د الفلسطینیین الذین دخلوا إلى إسرائیل والضفة الغربیة من غزة ، كان المعدّل الشھري لعد2016في 
عدد  14، عند اندالع االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة.2000مقارنة بأكثر من نصف ملیون في سبتمبر/أیلول  13شخصا،

مرات في الشھر. عملیات العبور یتجاوز عدد المسافرین بكثیر ألن بعض المسافرین، ال سیما التجار، یسافرون عدّة 
بالمئة من النسبة الُمسجلة في  2نسبة تنقل الفلسطینیین بین غزة وإسرائیل والضفة الغربیة الیوم تكاد ال تتجاوز 

 ، ومعظم سكان غزة الذین یقاربون الملیونین ممنوعین من السفر.2000سبتمبر/أیلول 
 

جنبیة، ال سیما العاملین في المنظمات شخص من ممثلي المنظمات األ 700أیضا، سجل، كمعدل، سفر  2016في 
اإلغاثیة، بین غزة وإسرائیل والضفة الغربیة كل شھر. باإلضافة إلى ذلك، ُسجل سفر أجانب (غیر مسجلین في 
سجالت السكان الفلسطینیة أو اإلسرائیلیة) عبر معبر إیرز بین غزة وإسرائیل والضفة الغربیة، منھم صحفیون 

رغم ذلك،  15زیارة أفراد من عائالتھم في حاالت الوفاة أو المرض الخطیر أو الزواج.ودبلوماسیون ومسافرون ل
، التي كانت فیھا المعاییر تقییدیة 2008سّجلت نسبة العبور عبر إیرز ارتفاعا مقارنة بما یبدو أنھا أدنى مستویاتھا في 

شخص شھریا،  2000إسرائیل إلى غزة  بشكل كبیر. في تلك السنة، لم یتجاوز معدّل الفلسطینیین الذین عبروا من
 16أغلبھم مرضى ومرافقون لھم ودبلوماسیون وعمال إغاثة.

 

                                                 
(تم  dfar.p-infosheet-http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Bidul/bidul، 2012مسلك، ماھي سیاسة الفصل؟ یونیو/حزیران -غیشا 10

 )؛ 2017مارس/آذار  8االطالع في 
Gisha, The Separation Policy, List of references prepared by Gisha, July 2014, 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/separation_policy_2014.pdf  2014أغسطس/آب  4(تم االطالع في.( 
 11(تم االطالع في  tinyurl.com/k3o8ckn(بالعبریة)،  26، الفقرة 2012أغسطس/آب  16، ُحكم بتاریخ HCJ 495/12، قضیة رقم كفارنة ضدّ وزیر الدفاع 11

 ). 2016أغسطس/آب  11(تم االطالع في  tinyurl.com/p4jc9x9مسلك بشكل غیر رسمي على -). توجد مقتطفات ترجمتھا غیشا2016أغسطس/آب 
، الملحق: ردّ من وحدة التظلمات العامة 2013أغسطس/آب  14(بئر السبع)، ردّ أّولي من الدولة بتاریخ  AP 19657- 08/13، مطلب رقم بتسلیم ضدّ دولة إسرائیل  12

(بالعبریة)،  2013أغسطس/آب  11مسلك، -ع اإلسرائیلي إلى غیشاالتابعة لمكتب التنسیق اإلقلیمي الخاص بغزة في جیش الدفا
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/19657-08-13/preliminary_response_14.8.13.pdf  2016أغسطس/آب  4(تم االطالع في.(  

 ).2017مارس/آذار  8(تم االطالع في  /http://gisha.org/ar/graph/1415، 02/2016-01/2010خروج الفلسطینیین من إسرائیل والضفة الغربیة عبر معبر إیرز  13
 السابق. 14
 السابق. 15
16 http://data.ochaopt.org/gazacrossing.aspx ” into and out of Gaza,Erez Crossing: Movement of People “OPT, -UN OCHA   تم االطالع)
 ).2017مارس/آذار  22في 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/separation_policy_2014.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/19657-08-13/preliminary_response_14.8.13.pdf
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أو فرص  19ومنعت الناس من الحصول على رعایة طبیة، 18وفّرقت العائالت، 17دّمرت ھذه القیود اقتصاد غزة،
یة، الذي تفاقم بسبب االنقسام بین كما عّمقت االنقسام بین غزة والضفة الغرب 21وعّطلت عملیة إعادة البناء. 20تعلیمیة،

 ، حتى صارت الضفة الغربیة تحت حكم "فتح" وغزة تحت حكم حماس.2007الفصائل الفلسطینیة في 
 

، فصار تحت سیطرة مصر وحماس، كّل من 2005انسحبت إسرائیل من معبر رفح الحدودي بین غزة ومصر في 
، ما یعكس توتّر 2013ت منذ خلع الرئیس محمد مرسي في جھتھ. أبقت مصر على معبر رفح مغلقا في أغلب األوقا

". في األیام المسلمون اإلخوان" لجماعة التابعةالعالقات بین الحكومة المصریة الجدیدة وحكومة حماس في غزة، 
ید الحاالت القلیلة التي یُفتح فیھا المعبر، مّرة كل عدّة أسابیع، یُسمح فقط بعبور بضعة آالف ثم یُغلق من جدید. یتم تحد

، بلغ عدد الفلسطینیین الذین عبروا حدود غزة 2016ذات األولویة من قبل حكومة حماس والسلطات اإلسرائیلیة. في 
ھذا یعني أن  2012.22في  34991شخصا شھریا، مقارنة بمعدّل شھري یُقدّر بـ  3520مع مصر في االتجاھین 

، وأن معبر رفح مغلق في معظم األوقات. 2012ة من معدّل بالمئ 10معدّل عبور الفلسطینیین بین غزة ومصر فقط 
 كانت مصر دائما ھي بوابة فلسطینیي غزة للسفر إلى الخارج، ولكنھا صارت الیوم مغلقة أمام أغلبھم.

 
تتحكم إسرائیل بالمجالین الجّوي والبحري لغزة، وتمنع أي رحالت جویة أو بحریة منھا وإلیھا، وتبّرر ذلك 

 23بمخاوف أمنیة.
 

لكل ھذه األسباب، یبقى السفر عبر إیرز ھو الطریق الرئیسیة لالنتقال بین غزة وإسرائیل والضفة الغربیة والدول 
 األخرى.

 

                                                 
17on hold? Young lives in the West Bank and   AspirationsNandini Krishnan, Tara, Vishwanath, Angelica Thumala, Patti Petesch,  

Gaza (Washington, DC: World Bank, 2012) http://documents.worldbank.org/curated/en/200831468328798038/Aspirations-on-hold-
Gaza-and-Bank-West-the-in-lives-Young ) 2017مارس/آذار  22تم االطالع في(.  

، 2015رایر/شباط مسلك: الثمن االقتصادي لسیاسة الفصل: جوانب اقتصادیة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربیة، فب-غیشا
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/a_costly_divide/a_costly_divide_ar-web.pdf  2017مارس/آذار  8(تم االطالع في.( 

، 2014ثاني بتسلیم وھاموكد، ما وراء الظلمات: تبعات عزل إسرائیل لقطاع غزة على حق الفلسطینیین في حیاة أسریة (ملخص)، ینایر/كانون ال 18
http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201401_so_near_and_yet_so_far :النسخة الكاملة اإلنغلیزیة ،

http://www.btselem.org/sites/default/files2/201401_so_near_and_yet_so_far_eng.pdf  2017مارس/آذار  8(تم االطالع في.( 
، (تم االطالع http://pchrgaza.org/ar/?p=11702، 33-31، ص 2016لحقوق اإلنسان، قطاع غزة: خنق حقیقي وتسھیالت مخادعة، مارس/آذار  المركز الفلسطیني 19
، 2015إسرائیل، مرفوضون: التنكیل بالمرضى الفلسطینیین في الطریق إلى العالج، یونیو/حزیران -)؛ أطباء من أجل حقوق اإلنسان2017مارس/آذار  8في 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%2011.6.15.pdf تم االطالع في) ،
 ).2017مارس/آذار  8

students/students/http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications-،  2012مسلك، تنقل الطالب بین غزة والضفة الغربیة، أیلول/سبتمبر -غیشا 20
2012-arb.pdf  2017مارس/آذار  8(تم االطالع في.( 

 على المانحین واألمم المتحدة ممارسة الضغط على إسرائیل بشأن الحصار"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش. –"غزة  21
22Movement of People into and out of Gaza,” -OPT, “Rafah Crossing-UN OCHA 

http://data.ochaopt.org/gazacrossing/index.aspx?id=2  2017فبرایر/شباط  9(تم االطالع في.( 
-12، ص 2011مسلك، "مؤشر السیطرة: مسؤولیة إسرائیل المتواصلة على قطاع غزة"، نوفمبر/تشرین الثاني -غیشا 23
14http://gisha.org/UserFiles/File/scaleofcontrol/scaleofcontrol_ar.pdf  قصفت إسرائیل المطار الذي 2001). في 2017مارس/آذار  8(تم االطالع في ،

 عمل لفترة وجیزة في غزة ودمرت الموقع الذي كانت ستبدأ فیھ أشغال بناء المیناء.

http://data.ochaopt.org/gazacrossing/index.aspx?id=2
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II. دخول موظفي حقوق اإلنسان 
 

ینیة، تضّم "شبكة المنظمات األھلیة الفلسطینیة"، التي تضم عضویتھا فقط بعض منظمات المجتمع المدني الفلسط
عشرات  24منظمة غیر حكومیة تعمل في مجاالت مثل التنمیة والثقافة والتعلیم والبیئة وحقوق اإلنسان. 135

المنظمات الحقوقیة مستقّرة في غزة أو لھا نشاطات فیھا، ومنھا منظمات تجري بحوثا وتعدّ تقاریر عن انتھاكات 
اء تصاعد العنف بین إسرائیل والجماعات الفلسطینیة المسلحة القانون اإلنساني الدولي أو قوانین الحرب، بما فیھ أثن

في غزة. إضافة إلى ذلك، تُجري منظمتان حقوقیتان إسرائیلیتان على األقل بحوثا في غزة باالعتماد على باحثین 
بحوث في  میدانیین دائمین یعیشون ھناك، بینما تُوظف المنظمات الحقوقیة األجنبیة عاملین دائمین أو وقتیین إلجراء

 . 2009غزة. وظفت ھیومن رایتس ووتش مساعدة أبحاث دائمة في غزة منذ 
 

 سياسة إسرائيل بشأن السفر

یعتبر الجیش اإلسرائیلي غزة والضفة الغربیة منطقتین "مغلقتین"، ما یعني أن القاعدة العامة ھي أن الفلسطینیین ال 
غربیة ما لم یكونوا ضمن قائمة االستثناءات التي تتغیّر دوریا. یستطیعون التنقل داخل إسرائیل أو بین غزة والضفة ال

ة تنشر یصارت وزارة الدفاع اإلسرائیل 25بعد إجراءات تقاضي واسعة بموجب "قانون حریة المعلومات" اإلسرائیلي،
تسمح ھذه  26".تصاریح خالل اإلغالقالمعاییر المتعلقة بالسفر بین غزة والضفة الغربیة وإسرائیل، وتُطلق علیھا "

المعاییر بسفر المرضى الباحثین عن عالج خارج غزة ومرافقیھم، و"كبار التجار" الذین یشترون البضائع من إسرائیل 
أو الضفة الغربیة، وزیارة أفراد العائلین المقّربین في حاالت الوفاة أو المرض الخطیر أو الزواج، وسفر المسنین إلى 

وغیرھم. یُشّكل كبار التجار أكبر فئة من الفلسطینیین  27ب المسجونین في إسرائیل،القدس ألسباب دینیة، وزیارات أقار
أما  28بالمئة. 21بالمئة من مجموع العابرین، ثم المرضى الباحثین عن عالج بـ  54الذین یدخلون إسرائیل، بحوالي 

یین العابرین من غزة إلى إسرائیل، بالمئة من مجموع الفلسطین 5ثالث أكبر فئة فھم العاملون في منظمات دولیة بحوالي 
تشمل ھذه الفئة موظفین ومتعاقدین فلسطینیین وبعثات دبلوماسیة أو منظمات  29شخص شھریا. 700بمعدّل یتجاوز 

 30إغاثة دولیة مسجلة لدى وزارات الرعایة االجتماعیة والخارجیة والداخلیة.
 

ریح سفر، لكنھ ال یضمن الحصول علیھ. دخول بعض االنتماء إلى إحدى ھذه الفئات یؤھل الشخص لتقدیم طلب تص
اإلسرائیلي.  داخليالفئات یخضع لنظام الحصص، ودخول جمیع المسافرین یخضع لفحص أمني من قبل جھاز األمن ال

                                                 
نا، شبكة المنظمات األھلیة الفلسطینیة، رؤیتنا ورسالت 24

http://www.pngo.net/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA
%D9%86%D8%A7-2/?lang=ar  2017مارس/آذار  8(تم االطالع في.( 

ینایر/كانون  13ن رایتس ووتش، تل أبیب، ، وثیقة غیر منشورة، في الملف لدى ھیومAP 22775-02-11، طلب رقم مسلك ضدّ منسق أعمال الحكومة في المناطق-غیشا 25
 10، وثیقة غیر منشورة، في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش، تل أبیب، 13-05-51147، طلب رقم مسلك ضدّ منسق أعمال الحكومة في المناطق-غیشا؛ 2013الثاني 

 .2016مایو/أیار 
ة الدفاع اإلسرائیلیة، "وضع التصریحات لدخول الفلسطینیین إلى إسرائیل، خروجھم إلى خارج البالد، إدارة العملیات والتنسیق، مكتب تنسیق الحكومة في المناطق، وزار 26

. توجد نسخة عربیة سابقة /http://gisha.org/he/legal/procedures-and-protocols(بالعبریة)،  2017فبرایر/شباط  6وعبورھم بین یھودا والسامرة وقطاع غزة"، 
 ).2017مارس/آذار  12(تم االطالع في  /http://gisha.org/ar/legal/procedures-and-protocolsعلى: 

، 2016یولیو/تموز  31"شروط إسرائیلیة تعیق الزیارات العائلیة للسجناء من غزة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  27
https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/31/292626. 

 8(تم االطالع في  /data/graphs-and-http://gisha.org/ar/reportsمسلك، "خروج الفلسطینیین من غزة إلى إسرائیل والضفة الغربیة عبر معبر إیرز"، -غیشا 28
 ).2017مارس/آذار 

 .2016بیانات النصف األول من لفلسطینیة المحتلة، "معبر إیرز"، األراضي ا-مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة  29
 أ.  6إدارة العملیات والتنسیق، "وضع التصریحات"، الفصل الثاني، الفقرة  30

 

http://gisha.org/he/legal/procedures-and-protocols/
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ھذه الفحوص األمنیة غیر شفافة، ولّما یرفض جھاز األمن الداخلي منح تصریح، ال یحصل صاحب الطلب أو ممثلھ 
 علومات كافیة، أو على أي معلومات أصال، حول طبیعة المزاعم األمنیة. القانوني على م

 
غیر ُمدرجین ضمن الفئات المؤھلة للسفر  –فلسطینیون أو إسرائیلیون أو أجانب  –العاملون في مجال حقوق اإلنسان 

وظفین أو زائرین أو عبر معبر إیرز. ولما تطلب منظمات حقوقیة فلسطینیة أو إسرائیلیة أو أجنبیة السماح بدخول م
متطوعین، ترفض الحكومة اإلسرائیلیة ذلك بشكل منھجي. في بعض الحاالت، زعم الجیش اإلسرائیلي أنھ لن یسمح 
 31بسفر العاملین في منظمات حقوقیة دولیة ألن ھذه المنظمات غیر مسجلة لدى السلطات اإلسرائیلیة كمنظمات دولیة.

البعثات الدبلوماسیة، مثل السفارات األجنبیة أو "منظمات اإلغاثة الدولیة  ولكن یبدو أن التسجیل مقتصر فقط على
لم یتم اإلفصاح علنا عن أي إجراءات تم وضعھا  32التي تقدّم مساعدات لألراضي الفلسطینیة" والتابعة لألمم المتحدة.

إلسرائیلیة من عدة جھات مسلك" الحقوقیة ا-، طلبت منظمة "غیشا2013للسماح للمنظمات الحقوقیة بالتسجیل. منذ 
على التسجیل بھدف  –غیر منظمات اإلغاثة والدبلوماسیین  –حكومیة معلومات حول قدرة المنظمات الدولیة 

الحصول على تصاریح سفر، ولكن لم تتحمل أي جھة حكومیة مسؤولیة التسجیل، ویبدو أنھ ال یوجد حتى إجراء 
 33لتماس االعتراف بھا.ال
 

مسلك الحقوقیتان اعتراضا قضائیا فاشال على ھذه السیاسة، لما التمستا تصریحا -م" وغیشاقدمت منظمتا "بتسیل
لباحثین میدانیین من غزة تابعین لـ بتسیلم لحضور اجتماعات وتدریبات في القدس. شرحت السلطات اإلسرائیلیة كیف 

 وإلیھا:تفّرق بین المنظمات اإلنسانیة والمنظمات الحقوقیة في موضوع السفر من غزة 
 

في ما یتعلق بالمنظمات الدولیة المعترف بھا، نحن نتحدث عن منظمات مثل "اللجنة الدولیة 
للصلیب األحمر"، و"منظمة الصحة العالمیة" و"وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغیل الالجئین 

قطاع غزة الفلسطینیین" ("األنروا") و"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" وما شابھھا، العاملة في 
ویھودا والسامرة لتقدیم المساعدة لسكان القطاع، بما یشمل مجاالت الرعایة االجتماعیة والتعلیم 

 34والصحة، إلخ.
 

بحسب الحكومة اإلسرائیلیة، تعزز ھذه السیاسة مصالح السیاسة الخارجیة لدولة إسرائیل بالسماح بمرور العاملین في 
ماسیة والموظفین الذین یُعتبر دخولھم ضروریا لتفي إسرائیل بالتزامھا "بعدم بعض المنظمات الدولیة والبعثات الدبلو

االضرار بالحد األدنى من العمل اإلنساني الذي یحتاج إلیھ سكان القطاع، بما في ذلك تقدیم تصاریح سفر في 
 35األوضاع اإلنسانیة المناسبة".

                                                 
، (بالعبریة)، ترفض 2012یسان أبریل/ن 16، وثیقة غیر منشورة، في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش، مسلّم ضدّ قائد قوات الدفاع اإلسرائیلیةانظر، على سبیل المثال،  31

ب لعدم وجود وضع إنساني "خاص التماسا تقدم بھ المستشار القانوني لبرنامج غزة للصحة النفسیة للعبور إلى الضفة الغربیة لتلقي تدریب على إعادة تأھیل ضحایا التعذی
لروم، رئیس قسم العالقات الخارجیة والبنیة التحتیة، إدارة التنسیق واالتصال مع قطاع بصاحب االلتماس"، من بین أسباب أخرى. انظر أیضا البرید االلكتروني من الرائد إ

، (برید الكتروني غیر منشور، في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش)، بشأن رفض السماح لموظفین دولیین بدخول 2014أغسطس/آب  14غزة، إلى ھیومن رایتس ووتش، 
لدى وزارتي الرعایة االجتماعیة والخارجیة اإلسرائیلیتین؛ رسالة من الكابتن غي شیكل، المستشار القانوني لمكتب التنسیق اإلقلیمي غزة ألن ھیومن رایتس ووتش غیر مسجلة 

ف لدى ھیومن رایتس (رسالة غیر منشورة، بالعبریة، في المل 2014فبرایر/شباط  3مسلك، -لغزة، قسم القانون الدولي، مكتب النائب العام العسكري اإلسرائیلي، إلى غیشا
لى مبررات إنسانیة استثنائیة، ووتش)، ترفض التماسا تقدم بھ المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان للسماح بدخول طالب دكتوراه أجنبي لعقد اجتماعات ألن الطلب ال ینطوي ع

 والمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان غیر معترف بھ كمنظمة أجنبیة.
، 2014ینایر/كانون الثاني  27مسلك (بالعبریة واإلنغلیزیة)، -ؤول المعلومات العامة، وزارة الرعایة االجتماعیة اإلسرائیلیة، إلى غیشارسالة من عوفر إیكو، مس 32

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/foreign_nationals/55.pdf  2016أغسطس/آب  5(تم االطالع في.( 
 ، رسالة غیر منشورة، بالعبریة، في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش.2016یونیو/حزیران  2مسلك إلى النائب العام أفیخاي ماندلبلیت،-غیشا رسالة من 33
 .10، الفقرة 2013أغسطس/آب  14، بئر السبع، الردّ األّولي للدولة بتاریخ 19657-08/13، طلب رقم  بتسیلم ضدّ وزیر الداخلیة اإلسرائیلي 34
(بالعبریة)،  23، الفقرة 2013سبتمبر/أیلول  17، بئر السبع، ردّ الدولة بتاریخ 19657-08/13، طلب رقم  بتسیلم ضدّ وزیر الداخلیة اإلسرائیلي 35

http://gisha.org/he/legal/4016/  2016یولیو/تموز  27(تم االطالع في.( 

http://gisha.org/he/legal/4016/
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الحقوقیة ھو أن السفر من غزة وإلیھا مقتصر على األوضاع الردّ المعتاد على طلبات السفر المقدّمة من قبل المنظمات 
كما الحظنا سابقا، فشلت منظمة  36اإلنسانیة االستثنائیة، وأن السفر لتسھیل العمل الحقوقي ال یستجیب لھذا المعیار.

قیة الحقوقیة مرارا في الحصول على تصاریح لباحثیھا المیدانیین لیغادروا غزة لحضور اجتماعات مع ب بتسیلم
تواصل المجموعات الحقوقیة المستقرة في غزة و"المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان"  37الموظفین في القدس.

و"مركز المیزان لحقوق اإلنسان" التماس تصاریح لموظفیھا الذین یُدعون لحضور ورشات أو تدریبات أو اجتماعات 
 38أو مؤتمرات، ولكن طلباتھا تلقى الرفض بشكل متكرر.

 
الجیش اإلسرائیلي یقدّم تبریرا مختلفا قلیال، إال أنھ یرفض أیضا السماح للحقوقیین الذین یعیشون في إسرائیل  رغم أن

على األقل. وثقت "منظمة العفو الدولیة"، منظمة حقوقیة بارزة مقرھا لندن،  2012أو یزورونھا بدخول غزة منذ 
زة منذ ثمانینات القرن الماضي، وحاولت في السنوات األربع انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في غ

. ولما اندلعت 2012الماضیة إدخال موظفیھا إلى غزة. كانت آخر مرة منحتھا إسرائیل تصریحا في یونیو/حزیران 
یش ، رفض الج2012األعمال العدائیة بین إسرائیل والجماعات الفلسطینیة المسلحة في غزة في نوفمبر/تشرین الثاني 

اإلسرائیلي الردّ على مطالب متعددة قدمتھا منظمة العفو الدولیة للدخول إلى غزة أثناء القتال وبعده. تمكنت المنظمة 
عبر الحدود المصریة، التي كانت مفتوحة حینھا. ولكن لما جدّت األعمال  2012من إدخال موظفین لھا إلى غزة في 

طلبات منفصلة إلى السلطات  4نت الحدود مغلقة. قدّمت المنظمة ، كا2014العدائیة في یولیو/تموز وأغسطس/آب 
اإلسرائیلیة أثناء القتال، ولكنھا ُرفضت جمیعا. وبعد األعمال العدائیة مباشرة، استأنفت قرار الرفض عبر فرع 

 39التظلمات التابع للجیش اإلسرائیلي، ولكنھا لم تنجح مجددا.
 

منظمة العفو الدولیة طلبا لدخول موظفین أجانب من المنظمة، فأجابھ  ، قدّم محام ینوب عن2015في یولیو/تموز 
  2015.40الجیش اإلسرائیلي بالرفض في سبتمبر/أیلول 

 
كمنظمة دولیة  الشؤون االجتماعیةالتسجیل لدى وزارتّي الخارجیة و –بشكل منفصل  –حاولت منظمة العفو الدولیة 

 41لھا إنھا ال تستجیب لمعاییر التسجیل.لیُسمح لھا بدخول غزة، ولكن مسؤولین قالوا 
 

لم ترد  2009حاولت ھیومن رایتس ووتش أیضا مرارا إدخال موظفین لھا إلى غزة، ولكن السلطات اإلسرائیلیة منذ 
وبعدھا مباشرة، قدّمت ھیومن رایتس ووتش العدید  2014أو رفضت الردّ على طلباتھا. أثناء األعمال العدائیة سنة 

فاشلة لدخول غزة عبر معبر إیرز. قال الجیش في أحد الردود إنھ یقبل فقط طلبات المنظمات المسجلة من الطلبات ال
فقط)، وأحال ھیومن  ن(منظمات اإلغاثة الدولیة فقط) ووزارة الخارجیة (الدبلوماسیو الرعایة االجتماعیةلدى وزارة 

قال إنھ یوافق فقط على دخول األطباء رفض ھذا الفرع االلتماس، و 42رایتس ووتش إلى فرع آخر من الجیش.

                                                 
(بالعبریة)،  2013أغسطس/آب  12مسلك، -لى سبیل المثال ردّ قسم الشؤون العامة في مكتب تنسیق العمل الحكومي في المناطق إلى غیشاانظر ع 36

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/19657-08-13/preliminary_response_14.8.13.pdf  ؛ 2017مارس/آذار  1(تم االطالع في(
 .2014فبرایر/شباط  3مسلك، -مسلّم ضدّ جیش قوات الدفاع اإلسرائیلیة، رسالة من غي شیكل إلى غیشا

(بالعبریة)،  2013مارس/آذار  8، بئر السبع، عریضة بتاریخ 19657-308/1، طلب رقم  بتسیلم ضدّ وزیر الداخلیة اإلسرائیلي  37
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/19657-08-13/petition.pdf  2016أغسطس/آب  10(تم االطالع في(. 

؛ مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس 2015نوفمبر/تشرین الثاني  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جبر وشاح، نائب مدیر المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، مدینة غزة،  38
 .2016أغسطس/آب  4ووتش مع سمیر زقوت، مدیر وحدة البحوث المیدانیة في مركز المیزان، 

 .2016أغسطس/آب  17حجازي، من العفو الدولیة، إلى ھیومن رایتس ووتش، برید الكتروني من صالح  39
 السابق. 40
 السابق. 41
 .2014أغسطس/آب  14برید الكتروني من الرائد أور إلروم،  42

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/19657-08-13/preliminary_response_14.8.13.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/19657-08-13/petition.pdf


 

  16  قادرة غير أو راغبة غير

سنوات من الرفض، وسمحت  7، بعد 2016ولكن السلطات قامت باستثناء في سبتمبر/أیلول  43والموظفین الطبیین.
لموظفیَّن أجنبیَّین من ھیومن رایتس ووتش بدخول غزة، بعد أن التمسا تصاریح لذلك بغرض الدفاع عن مدنیین 

ظمات مسلّحة في غزة. صنّفت السلطات ذلك الردّ اإلیجابي على أنھ استثناء ال یتكرر، إسرائیلیین محتجزین لدى من
 44وال یخضع للمعاییر التي تحددھا سیاسة الجیش.

 
، رفضت السلطات المصریة أیضا السماح لموظفي حقوق اإلنسان األجانب بدخول غزة أثناء المرات 2013منذ 

 تني أن غزة صارت مغلقة فعلیا أمام الموظفین األجانب في ھذه المنظماالقلیلة التي فتحت فیھا معبر رفح، ما یع
والخبراء الخارجیین الذین تستدعیھم المجموعات المحلیة. لم تتمكن كل من ھیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو 

لقیود التي وبعدھا مباشرة. لتبریر ا 2014سنة  ةالدولیة من إدخال موظفین أجانب إلى غزة أثناء األعمال العدائی
تفرضھا على دخول غزة عبر رفح، تقول السلطات المصریة إن تأمین الدخول إلى غزة والخروج منھا ھو مسؤولیة 

إسرائیل، القّوة المحتلة لغزة، وتشیر إلى الوضع األمني في صحراء سیناء، وھي أراض مصریة على الحدود مع غزة 
وفي أوقات أخرى، حافظت مصر على معبر  45األمن المصریة.نفذت فیھا جماعات مسلحة مواجھات عنیفة مع قوات 

 رفح مفتوحا، رغم أعمال الجماعات المسلحة في سیناء.
 

شرح الجیش اإلسرائیلي في رسالة وجھھا مؤخرا إلى ھیومن رایتس ووتش سبب رفض دخول الموظفین األجانب في 
 المنظمات الدولیة من دخول غزة عبر إسرائیل:

 
وجودین في إسرائیل بشكل شرعي، ودخولھم قطاع غزة ثم العودة إلى خروج األجانب الم

إسرائیل، یثیر المخاطر الجوھریة المرتبطة بالتنقل غیر الخاضع للمراقبة بین قطاع غزة 
وإسرائیل. في جزء منھ، ھذا ھو سبب القرار المتعلق بالسماح للمواطنین األجانب بدخول قطاع 

 46نسانیة فقط، وھو خاضع للسیاسة المعتمدة في ذلك الوقت.غزة عبر إسرائیل في الحاالت اإل
 

من جھة، تُفّسر السلطات اإلسرائیلیة المعیار "اإلنساني" بشكل ضیّق، لیشمل الظروف اإلنسانیة الخاصة بصاحب 
الطلب، مثل المرض أو وفاة أحد أفراد األسرة، وتستثني العمل الذي یجریھ موظفو حقوق اإلنسان، والذي لھ 

والتدریب األمني حول حمایة  47اسات إنسانیة واضحة، مثل التدریب على إعادة تأھیل ضحایا التعذیبانعك
عبور شھریا لتجار  7000من جھة أخرى، وفي إطار ذات المعاییر الضیقة، تسمح إسرائیل بحوالي  48الموظف.

                                                 
 19المناطق، لـ ھیومن رایتس ووتش، رسالة من المالزم ییر نارون، المسؤول عن التنفیذ المدني، إدارة التنسیق واالتصال مع غزة، مكتب تنسیق العمل الحكومي في  43

وركم لیس (في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش): "في ھذه األوقات، تسمح دولة إسرائیل فقط بعبور األطباء والموظفین الطبیین إلى قطاع غزة. وألن عب 2014أغسطس/آب 
 (التوكید من المصدر)". مرفوضلھ سبب طبي، فإن طلبكم 

أغسطس/آب  4ل، المستشار القانوني لمكتب التنسیق اإلقلیمي لغزة، قسم العالقات الدولیة، مكتب النائب العام العسكري، لـ ھیومن رایتس ووتش، رسالة من الكابتن غي شیك 44
 .(بالعبریة) 2016

(تم  /news/details/527334http://www.elwatannews.com، 2014یولیو/تموز  25"سامح شكري: معبر رفح ال یشارك في الحصار على غزة"، "الوطن"،  45
 )؛2017مارس/آذار  24االطالع في 

“Egypt closes Rafah border crossing with Gaza ‘until further notice’,” Middle East Eye, October 25, 2014, 
http://www.middleeasteye.net/news/egypt-rafah-772435585  2017مارس/آذار  2(تم االطالع في.( 

، (بالعبریة، في الملف لدى 2016ینایر/كانون الثاني  11رسالة من المالزم كورال میل، مسؤول التحریات العامة، مكتب التنسیق اإلقلیمي لغزة، لـ ھیومن رایتس ووتش،   46
 ھیومن رایتس ووتش).

 ئد قوات الدفاع اإلسرائیلیة"."مسلّم ضدّ قا 47
. جاءت الرسالة كردّ على 2015دیسمبر/كانون األول  1رسالة من الرقیب أول أدھم سالمة، قسم التحریات العامة، مكتب التنسیق اإلقلیمي لغزة، لـ ھیومن رایتس ووتش،  48

 التماس من موظف أجنبي لدخول غزة لتقدیم تدریب أمني لموظفة تعیش في غزة.

http://www.middleeasteye.net/news/egypt-rafah-772435585
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بشكل خاص، قد یُسمح لنفس عبور شھریا لممثلین عن منظمات دولیة. في حالة التجار  700بھدف شراء بضائع، و
 49الشخص بالعبور عدة مرات كل شھر.

 

 الفحوص األمنية لجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي

كل طلبات السفر عبر معبر إیرز تخضع لتدقیق أمني من قبل جھاز األمن الداخلي، الذي یُعرف بـ "شین بت". ترفض 
على تقییمات فردیة للتھدید األمني الذي یُشكلھ سفر  السلطات العسكریة في بعض الحاالت طلبات السفر اعتمادا

 50شخص ما. انتقدت المنظمات الحقوقیة غیاب الشفافیة والتعسف اللذین یبدو أنھما یشوبان عملیة التدقیق.
 

لكن السیاسة المشروحة أعاله ھي اختبار ینطبق على طلبات التصاریح حتى قبل خضوع الشخص لتدقیق أمني من 
ن الداخلي. أي أن الجیش اإلسرائیلي یُحدد أوال ما إذا كان الشخص مؤھال لطلب التصریح، وإن كان قبل جھاز األم

طلبھ یستجیب للمعاییر المطلوبة، ثم تنظر السلطات العسكریة في إمكانیة عرضھ على تقییم جھاز األمن الداخلي. 
ول، أي بما إذا كان الشخص یستجیب لمعاییر قرارات الرفض التي یستعرضھا ھذا التقریر ھي المتعلقة باالختبار األ

السفر. في بعض الحاالت، ُسمح لموظفي حقوق اإلنسان السفر عبر إیرز لسبب ال یتعلق بعملھم في المنظمات 
الحقوقیة، ما یعني أنھم تجاوزوا تدقیق جھاز األمن الداخلي، ولكن لما تقدم نفس األشخاص بطلبات تتعلق بالعمل، 

 51سكریة ذلك.رفضت السلطات الع
 

 التأثير على العمل الحقوقي

القیام بعملھا  –الفلسطینیة واإلسرائیلیة واألجنبیة  –القیود المفروضة على السفر تُصعّب على المنظمات الحقوقیة 
مسلك الحقوقیة -لتوثیق انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، والدعوة إلى مواجھتھا. وثقت منظمة غیشا

منظمة أھلیة في غزة والضفة  32سرائیلیة بعض ھذه الصعوبات في دراسة مستفیضة حول آثار قیود السفر على اإل
إن عدم القدرة  –من خالل مقابالت ومجموعات تركیز  –مسلك -وجدت غیشا 52الغربیة، منھا مجموعات حقوقیة.

ل والتعاون داخل المنظمة الواحدة على السفر منعت المنظمات من الحصول على تدریبات، وعرقلت عالقات العم
وبین المنظمات، وساھمت في ھدر الموارد ومضاعفة صرفھا، وصعّبت الحصول على تمویل، وقضت على فرص 

 التدریب على التحكم في االجھاد وتخفیف التوتر، وصعّبت بروز قادة المجتمع المدني الشبان وتطورھم.
 

نظمات الحقوقیة التي توثق انتھاكات قوانین الحرب، بما في ذلك جرائم ھذه العراقیل لھا تأثیر مباشر على عمل الم
 الحرب المحتملة، والدعوة إلى جبرھا.

 

                                                 
مسلك، "خروج الفلسطینیین من غزة إلى -مسلك، "معبر إیرز"؛ غیشا-. غیشا2016ب تنسیق الشؤون اإلنسانیة لألراضي الفلسطینیة المحتلة، "معبر إیرز"، أرقام مكت 49

 ).2017مارس/آذار  9(تم االطالع في  /http://gisha.org/ar/reports-and-data/graphsإسرائیل والضفة الغربیة عبر معبر إیرز"، 
50Human Rights Watch, “Process of Getting a Permit,” in Israel’s Closure  

http://www.acri.org.il/en/2007/02/06/acri-rescind-shin-bet-prohibited-classification/  2016أغسطس/آب  10(تم االطالع في( 
Gisha, “Security blocks restricting travel through Erez crossing,” December 2016, 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Security_blocks/Security_blocks_factsheet_designed.pdf  دیسمبر/كانون األول  23(تم االطالع في
2016.( 

اني في بتسلیم، كان قد دخل . واحد من مقدّمي العریضة، باحث مید16، الفقرة 2013أغسطس/آب  14انظر على سبیل المثال "بتسیلم ضدّ وزیر الدفاع"، ردّ الدولة بتاریخ  51
، توكد الدولة أنھا لم تطالب بفحوص أمنیة على أصحاب العریضة ألن "طلبھم ال یندرج ضمن المعاییر 18سنوات ألسباب غیر متصلة بعملھ. في الفقرة  3عبر معبر إیرز قبل 

 التي تسمح بالدخول". 
 9(تم االطالع في  org/UserFiles/File/publications/civil_society/Split_apart_ar.pdfhttp://gisha.، 2016مسلك، "شرذمة مجتمع"، مارس/آذار -غیشا 52

 ).2016مارس/آذار 

http://www.acri.org.il/en/2007/02/06/acri-rescind-shin-bet-prohibited-classification/
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Security_blocks/Security_blocks_factsheet_designed.pdf
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 عزلة الحقوقيين الفلسطينيين داخل غزة

من الصعب جدا على موظفي حقوق اإلنسان المقیمین في غزة المشاركة في التدریبات والمؤتمرات والورشات 
رج القطاع، سواء في الضفة الغربیة أو إسرائیل أو الخارج. بالنسبة إلى العاملین في واالجتماعات التي تُعقد خا

منظمات مقرھا الضفة الغربیة أو إسرائیل أو الخارج والمقیمین في غزة، یتسبب انعدام اتصالھم المباشر بزمالئھم 
ق الحد األقصى من اإلنتاجیة ومدیریھم في شعورھم بالعزلة، ویصعب علیھم تطویر عالقات عمل تساعدھم على تحقی

باحثین میدانیین یعملون في  3واالبداع. یُشرف كریم جبران، مدیر البحث المیداني في منظمة بتسیلم الحقوقیة، على 
لما كان معبر رفح الحدودي مع مصر الیزال مفتوحا، فسافرا من  2012قطاع غزة. استطاع االلتقاء باثنین منھم في 

 ن لمقابلتھ مع موظفین آخرین في المنظمة في القدس: غزة إلى مصر ثم األرد
 

المشكلة في التدریب... أحاول دائما شرح األشیاء عبر الھاتف. عندما نتحدث عن خطة العمل، 
أستغرق وقتا لمناقشتھم وإقناعھم بما نحتاج إلیھ ھناك، وما نرید فعلھ. لو كنت قادرا على تمكینھم 

ى البحث، والمعرفة النظریة المتعلقة بالقانون الدولي، لساعدنا من مزید من األدوات، والقدرة عل
ذلك كثیرا. نحاول دائما إخضاعھم لتدریبات في غزة، ولكن ذلك مختلف عن برنامج تُعدّه بنفسك. 
ھناك أیضا تأثیر لإلجھاد الذھني، عالوة على المخاطر والصعوبات النفسیة. أي شخص في ھذا 

نتماء إلى فریق أكبر، ولیس الشعور بأنھ یعمل بمفرده على الوضع یحتاج إلى الشعور باال
المیدان... ھم ال یعرفون الموظفین، وال الوجوه البشریة، وذلك یؤثر على العالقات المھنیة... 

سنوات من االتصاالت الھاتفیة، كّونت عنھم صورة  3شعرت بذلك لما قابلتھم في عمان. بعد 
شخصیات مختلفة. ومنذ ذلك الوقت، صار أسھل لي االشراف  نمطیة في ذھني، ثم اكتشفت أن لھم

 53علیھم وفھمھم ومعرفة حساسیاتھم. ھذا ھام بالنسبة إلى عالقات العمل طویلة المدى.
 

أفاد موظفون حقوقیون في غزة أنھم یشعرون بالعزلة عن بقیة العاملین في میدانھم، وال یستطیعون إیصال أفكارھم 
، باحث في المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان: "لیس ھناك تبادل أو فضل المزینيات. قال في االجتماعات والمؤتمر

العاملون في غزة أصواتھم غیر مسموعة، وتلك ھي التكلفة األكبر، بعد  –تحدیث لألفكار والمبادئ. تمثیل غزة 
 54التكلفة الشخصیة المتمثلة في عدم تطویر المھارات المھنیة".

 
ب مدیر المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، إن عدم تمكن موظفي المركز من الخروج من غزة یعني قال جبر وشاح، نائ

أن المنظمة لم تتمكن من إیصال نتائجھا إلى المحافل الدولیة، واضطرت للتعویل على منظمات زمیلة لتقیّم عملھا. قال 
متى وكیف یستطیع إخراج موظفیھ، وعندما یبقى أیضا إن ھناك صعوبة في تخطیط أعمال المناصرة ألن المركز ال یعلم 

 55الموظفون عالقین خارج غزة في انتظار إعادة فتح معبر رفح، تثقل اإلقامة المطّولة میزانیة المنظمة.
  

                                                 
 .2016یولیو/تموز  28مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع كریم جبران، مدیر البحوث المیدانیة، بتسیلم،  53
 .2015وفمبر/تشرین الثاني ن 8مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش في مدینة غزة،  54
 السابق. 55
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 عبیر المصري 2017 ©بھجت الحلو ھو منسق التدریب في مكتب "الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان" في غزة. 

 
ق التدریب في مكتب "الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان" في غزة، ھیئة أنشئت بقانون، تُراقب قال بھجت الحلو، منسّ 

التزام السلطات الفلسطینیة بحقوق اإلنسان، ومقرھا الضفة الغربیة، إن التخطیط التنظیمي كان صعبا بین فرعي الھیئة 
 دون القدرة على االلتقاء بشكل مباشر:

 
ر على تقاریرنا د تراجعا، فنحن نعمل بجدّ وبال كلل. ولكن الوضع أثّ لن أقول إن جودة إنتاجنا شھ

وبعثات تقصي الحقائق. ال نستطیع تقدیم عملنا، ونفقد شیئا ما لّما یعتمد شخص من غزة على 
 56زمالئھ في الضفة الغربیة لیقدموا عملھ ویخوضون حمالت المناصرة بالنیابة عنھ.

 
ء والعاملین في مجال حقوق اإلنسان األجانب ال یستطیعون دخول غزة، بما فیھ ثانیا، قیود السفر تعني أن الخبرا

للتدریب أو العمل الطوعي. قال وشاح، من المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، إنھ حتى في الحاالت التي تمكن فیھا 
 ، بسبب عدم القدرة على من ضمان تمویل لتدریب الموظفین من قبل خبراء أجانب، فإن التدریب تم في الغالب عن بعد

                                                 
 .2015نوفمبر/تشرین الثاني  11مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش، مدینة غزة،  56



 

  20  قادرة غير أو راغبة غير

استصدار تصاریح. نفس األسباب صعّبت على المركز 
استقدام متدربین ومتطوعین، وغالبا ما یضطرون إلى 

ة العمل في مكتب صغیر تابع للمركز في الضف
 57الغربیة.

 
أثناء تصاعد العنف وبعده، وبسبب عدم القدرة على 
استقدام خبراء من الخارج أو حتى محققین أممیین 

وخبراء حقوقیین إلى غزة، صار صعبا توثیق انتھاكات 
القانون اإلنساني الدولي وإعداد تقاریر حولھا. أثناء 

العملیة العسكریة الواسعة في یولیو/تموز وأغسطس/آب 
، رفضت السلطات اإلسرائیلیة بشكل متكرر 2014

طلبات قدمتھا ھیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو 
العالمیتین إلرسال باحثین ومختصین في  58الدولیة

الطوارئ وخبراء أسلحة إلى غزة. كما رفضت دخول 
لجنة لتقصي الحقائق أنشأھا "مجلس حقوق اإلنسان" 

تملة حصلت التابع لألمم المتحدة للتحقیق في جرائم مح
رغم أن الباحثین في المجموعات  59أثناء القتال.

الحقوقیة الفلسطینیة داخل غزة لھم خبرة في توثیق سیر 
األعمال العدائیة، إال أنھم یفتقرون إلى تدریب مختص 

على األسلحة، ویعتمدون على وحدة الھندسة التابعة 
للشرطة الفلسطینیة لتحلیل الشظایا وغیرھا من 

حدید نوعیة األسلحة المستخدمة وكیفیة المخلفات لت
، تمكن خبراء أسلحة أجانب من 2012استخدامھا. في 

دخول غزة عبر رفح لمساعدة المجموعات الحقوقیة 
لم یُسمح ألي خبراء أجانب  2014المحلیة، ولكن في 

 بالدخول.
 

قال سمیر زقوت، منسق وحدة البحوث المیدانیة في 
 60سنستفید من خبراء األسلحة األجانب لو تمكنوا من دخول غزة". مركز المیزان الفلسطیني: "كنا

 

 صد المنظمات الحقوقية األجنبية

عدم القدرة على إدخال أجانب إلى غزة تسبب أیضا في إشكالیات لمنظمات حقوق اإلنسان الدولیة في الخارج، حتى 
 وإن كانت توظف باحثین مساعدین یعیشون في غزة.

 

                                                 
 .2015نوفمبر/تشرین الثاني  8مقابلة مع جبر وشاح،  57
 .2016یولیو/تموز  22المحتلة، منظمة العفو الدولیة، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع صالح حجازي، باحث مختص في شؤون إسرائیل واألراضي الفلسطینیة  58
، 2014دیسمبر/كانون األول  23"لجنة األمم المتحدة للتحقیق بشأن غزة تستمع لشھادات مؤثرة عن النزاع وتسعى للنفاذ"، بیان صحفي للمفوض السامي لحقوق اإلنسان،  59

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15456&LangID=A  2017مارس/آذار  10(تم االطالع في.( 
 .2016أغسطس/آب  4مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش،  60

سمیر زقوت ھو منسق وحدة البحث المیداني في "مركز المیزان لحقوق 
 عبیر المصري 2017 ©اإلنسان" الفلسطیني. 
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. في صیف ذلك العام، منحت 2012مة العفو الدولیة إدخال موظفین لھا إلى غزة كانت في آخر مّرة استطاعت منظ
إسرائیل تصریحا لبعثة من المنظمة لدخول غزة عبر معبر إیرز إلجراء مشروع بحث حول ممارسات االعتقال التي 

ة، لم یُسمح لبعثة تتكون من ، أثناء العملیة العسكریة الواسع2012تنتھجھا سلطات غزة. وفي نوفمبر/تشرین الثاني 
باحثَْین وخبیر أسلحة تنوي توثیق انتھاكات القانون اإلنساني الدولي الناجمة عن النزاع، من دخول غزة عبر إسرائیل، 

أغلق رفح، ورفضت إسرائیل طلبات متعددة  2014ولكنھا دخلت عبر معبر رفح الذي كان مفتوحا حینھا. ولكن في 
بدل ذلك، وظفت منظمة العفو  61واألسلحة والخبراء الطبیین بدخول غزة عبر إسرائیل.للسماح لباحثي الطوارئ 

الدولیة باحثْین محلیْین بشكل مؤقت. لم یتمكن الفریق الخارجي حتى من إیصال تجھیزات السالمة، مثل الخوذات 
المختصین في إسرائیل  والسترات الواقیة من الرصاص، إلى الباحثین المحلیین. قال صالح حجازي، أحد الباحثین

بسبب عدم القدرة على العمل بشكل  –واألراضي الفلسطینیة المحتلة، وكان مقیما في المملكة المتحدة حینھا، إنھ شعر 
وكأنھ كان "یُشرف على الباحث المیداني أكثر مما یُشرف على البحث في حد ذاتھ...  –مباشر مع الباحثین المیدانیین 

رة ھي التي نرید طرحھا، والصور الفوتوغرافیة كانت أحیانا بال معنى". قال إن المشكل لم تكن األسئلة بالضرو
األكبر كان غیاب الخبراء العسكریین والطبیین الذین یستطیعون فحص األدلة مباشرة. قال: "إنھا لخسارة كبیرة أال 

 62یكون لنا خبراء في المیدان".
 

ھ الباحثین المحلیین عبر الھاتف واالنترنت، واستغرق وقتا طویال في كان فریق البحث في منظمة العفو الدولیة یوجّ 
تحمیل الصور لتُرسل للتحلیل، وإرسال الباحثین مجددا إلى المیدان لجمع معلومات إضافیة. قال حجازي إن المنظمة 

رب وبعدھا كان بوسعھا إجراء مزید من البحوث، وبسرعة أكبر، لو ُسمح لفریق الخبراء بدخول غزة أثناء الح
 مباشرة. 

 
باستثناء الدخول لمرة واحدة في سبتمبر/أیلول  2014.63واجھت ھیومن رایتس ووتش مشاكل مماثلة أثناء حرب 

. ومنذ ذلك الحین، 2008، آخر مرة تمكنت فیھا من إدخال موظفین أجانب إلى غزة عبر إسرائیل كانت في 2016
، كانت ھیومن 2012لیة الردّ على طلبات متكررة لدخول غزة. حتى وباستثناء حالة واحدة، رفضت السلطات اإلسرائی

رایتس ووتش تستطیع دخول غزة عبر مصر، ولكن بعد أن أغلقت مصر معبر رفح أمام حركة المرور العادیة في 
، 2014، رفضت السلطات المصریة أیضا طلبات ھیومن رایتس ووتش لدخول غزة، مبدیة أسباب أمنیة. في 2013

ث من قسم الطوارئ وخبیر أسلحة وباحث مختص في شؤون إسرائیل وفلسطین على عمل مستشارة أشرف باح
ومساعدة أبحاث داخل غزة عبر الھاتف واالنترنت. لكن االتصاالت بالموظفین المیدانیین كانت غیر موثوقة وبطیئة، 

القصف لخبیر األسلحة  وكان یتعین على المستشار ومساعدة األبحاث إرسال الصور ونقل الضرر الناجم عن
 لیراجعھا عن بعد، وكان ذلك حال ناقصا في أحسن األحوال.

 
كان بیل فان إسفلد ھو باحث ھیومن رایتس ووتش المختص في شؤون إسرائیل وفلسطین آنذاك، وكان یشرف على 

 عمل المستشارة ومساعدة البحث من داخل إسرائیل. قال:
 

من البحث ولكننا لم نستطع العودة، فتخلینا عنھا... لم  في عدید من الحاالت، احتجنا إلى مزید
نتوقف عن إعداد تقاریر ألننا لم نكن نعتقد أنھ حصلت انتھاكات [للقانون اإلنساني الدولي]، بل 

توقفنا ألننا لم نستطع الحصول على المعلومات التي كنا نحتاج إلیھا من موظفینا في المیدان... كان 
فتك ھي أن تكون في مكان ما مراقبا مستقال. ثم تتم تعمیتك. كمراقب ذلك محبطا للغایة. وظی

                                                 
 مقابلة ھاتفیة مع صالح حجازي. 61
 السابق. 62
، 2014أغسطس/آب  20الدولیة،  "على إسرائیل ومصر إتاحة وصول المنظمات الحقوقیة إلى غزة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو 63

https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/21/254931  
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مستقل یفترض أن تكون في المیدان، وأن ترى كل شيء. ال یُسمح لك بالحضور في المیدان، 
 فتضطر للعمل عن بعد.

 
ي بالنسبة لـ ھیومن رایتس ووتش، جزء من الفائدة في أن یكون لھا موظفون على األرض ذوو خبرة كبیرة ف

النزاعات ھو القدرة على اتخاذ قرارات استراتیجیة حول نوع البحث الذي یُعدّ أولویة، بما فیھ التفریق بین انتھاكات 
القانون اإلنساني الدولي التي تعتبر استثنائیة، وتلك التي یبدو أنھا ترتكب في إطار سیاسة منھجیة. الوقت المستغرق 

لقدرة على الوصول إلى المواقع والضحایا بشكل مباشر حدّ من نوع البحوث في االتصال بالباحثین المحلیین وعدم ا
 التي استطاعت ھیومن رایتس ووتش إجراءھا.

 
بشكل خاص، غیاب الموظفین األجانب في المیدان صعّب إجراء بحوث حول مسائل قد تضع الموظفین المحلیین في 

ماعات الفلسطینیة المسلحة في غزة. قال حجازي، من منظمة خطر، مثل انتھاكات القانون اإلنساني الدولي من قبل الج
العفو الدولیة، إنھ كان حذرا عندما یطلب من الموظفین المحلیین إجراء بحوث حول انتھاكات المسؤولین والجماعات 

لك المسلحة داخل غزة، التي كانت تعتبر حساسة، خوفا من تعرضھم لالنتقام. قال إن األمر سیكون أسھل لو أجرى ذ
النوع من التوثیق موظف أجنبي یستطیع دخول غزة ومغادرتھا، فیتم اجالؤه عند للحفاظ على سالمتھ. ھیومن رایتس 

ووتش لھا نفس المشاغل األمنیة، وستكون في وضع أفضل إلجراء بحوث حول انتھاكات القانون اإلنساني الدولي 
موظفوھا األجانب یستطیعون التنقل بحریة من غزة المحتملة على ید الجماعات المسلحة أو سلطات غزة لو كان 

وإلیھا. وثقت ھیومن رایتس ووتش أعمال اعتقال وتضییق وتعذیب ضدّ فلسطینیین من غزة بسبب االعتقاد في أنھم 
 64تجاوزوا حدودھم في انتقاد حكومة حماس.

 
 تة تغطیة سكان غزة النتھاكاقال ممثلون عن مركز المیزان والمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان إنھ رغم حساسی

القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان من قبل الجماعات المسلحة أو حماس، إال أن المنظمتین كانت لھما شجاعة 
، أصدر المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان بیانا أدان فیھ إعدامات 2014القیام بذلك. أثناء العملیة العسكریة في 

رجال على األقل اتھموا بالتعاون مع  23حماس، بعضھا ُعرض في مقاطع على التلفزیون، لـ  بإجراءات موجزة نفذتھا
لم یتمكن موظفوھا من دخول غزة، عن قلقھا من  66عبّرت لجنة لتقصي حقائق تابعة لألمم المتحدة، 65إسرائیل.

في غزة، ومنھا القصف المتعمد انتھاكات إضافیة للقانون اإلنساني الدولي ارتكبتھا الجماعات الفلسطینیة المسلحة 
والعشوائي للمدنیین اإلسرائیلیین، وتعریض المدنیین الفلسطینیین للخطر عبر إطالق النار من مناطق آھلة بالسكان في 

لم تنشر أي جماعة حقوقیة مستقرة في غزة بحوثا عن ھذه  67غزة، وتخزین األسلحة في منشآت مدنیة، مثل المدارس.
 اكات فلسطینیة مزعومة أخرى للقانون اإلنساني الدولي، باستثناء االعدامات بإجراءات موجزة.المسائل، أو أي انتھ

                                                 
، 2016أغسطس/آب  29"حملة ضدّ النشطاء والصحفیین بفلسطین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  64

https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/29/293507  
، 2014أغسطس/آب  22لب بوقف عملیات اإلعدام خارج إطار القانون في القطاع"، المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، "المركز یطا 65

http://pchrgaza.org/ar/?p=8426  وثقت الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان أیضا عملیات اإلعدام: الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، 2017مارس/آذار  10(تم االطالع في .(
)، 2014أكتوبر/تشرین األول  15شر في (نُ  2014التقریر الشھري، أغسطس/آب 

http://ichr.ps/ar/1/5/546/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-
2014-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D

9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.htm 2017مارس/آذار  10الطالع في (تم ا .( 
66United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the Independent Commission of Inquiry on the  

2014 Gaza Conflict,” U.N. Doc. A/HRC/29/52, June 2015, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A-
HRC-29-52_en.doc  2016یونیو/حزیران  15(تم االطالع في.( 

ttps://www.unrwa.org/ar/newsroom/pressh-، 2014یولیو/تموز  14"األنروا تستنكر وبشدة وضع الصواریخ في مدارس غزة"، بیان صحفي لـ األنروا،  67
releases/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D
9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9
%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8

%B2%D8%A9  2017مارس/آذار  10(تم االطالع في.( 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A-HRC-29-52_en.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A-HRC-29-52_en.doc
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في الماضي، واجھ فلسطینیون من غزة االنتقام بسبب انتقاد الحكومة أو الجماعات المسلحة في مسائل تُعتبر حساسة. 
فیھ الحكومة والجماعات المسلحة في غزة  ، نشر مدیر العالقات الدولیة في مركز المیزان مقال رأي انتقد2012في 

وبعد اإلصدار، ھاجمھ أشخاص  68بسبب تعریض المدنیین للخطر، بما في ذلك تخزین األسلحة في المناطق المدنیة.
لم تنفذ سلطات غزة أي اعتقاالت بخصوص ھذه القضیة. لم یكن ھذا حادثا معزوال، فقد وثقت  69مجھولون مرتین؛

االت وانتھاكات جسدیة ضدّ صحفیین ونشطاء انتقدوا حكومة حماس بشكل مباشر أو غیر ھیومن رایتس ووتش اعتق
واشتكى صحفیون أجانب من محاوالت حكومة حماس فرض رقابة على تقاریرھم، بما فیھ خالل  70مباشر،
 71الحرب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
68  an News Agency, January 5, 2012,’Ma” The gap between resistance and governance,“Mahmoud Abu Rahma,  

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=449852  2016أغسطس/آب  1(تم االطالع في.( 
، 2012ینایر/كانون الثاني  19"غزة/الضفة الغربیة: یجب التحقیق في الھجمات التي استھدفت المدافعین عن حقوق اإلنسان"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  69

https://www.hrw.org/ar/news/2012/01/19/245080 
، 2016أغسطس/آب  29"حملة ضدّ النشطاء والصحفیین بفلسطین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،   70

https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/29/293507 
71 http://www.fpa.org.il/?categoryId=101307Foreign Press Association of Israel, Statement of August 11, 2014,    11(تم االطالع في 

 ).2016أغسطس/آب 

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=449852
http://www.fpa.org.il/?categoryId=101307


 

  24  قادرة غير أو راغبة غير

 

III. دور منظمات حقوق اإلنسان في التحقيقات اإلسرائيلية 
 

بعملھا في غزة، فإنھا، مع ذلك، تستشھد  السلطات اإلسرائیلیة من قدرة المنظمات الحقوقیة على القیام بینما تحد
 الحرب. بالتعاون مع ھذه المنظمات باعتبارھا عنصرا ھاما في آلیتھا للتحقیق في انتھاكات محتملة لقوانین

 
، 2015الثاني  الدولیة في ینایر/كانون لمحكمة الجنائیةالخاص بـ افلسطین إلى "نظام روما األساسي"  انضمت

 2014الفترة التي تشمل عملیة  ، وھي2014یونیو/حزیران  13ومنحت المحكمة والیة بأثر رجعي إلى غایة 
العسكریة في غزة. تجري مدعیة المحكمة الجنائیة الدولیة حالیا دراسة أولیة للوضع. یتضمن التحقیق المستمر لمكتب 

الوطنیة قد أجرت فعال تحقیقات ذات مصداقیة، وإذا حیثما تدعي الحاجة،  ما إذا كانت السلطات المدعیة العامة تحلیل
 محاكمات، متعلقة بحاالت محتملة یجري النظر فیھا من أجل التحقیق فیھا من قبل المحكمة.

 
ت متتالیة من القتال جوال في الحقائق، التي بحثت رفضت الحكومة اإلسرائیلیة التعاون مع لجان األمم المتحدة لتقصي

معاھدة المحكمة الجنائیة الدولیة. لكنھا أصدرت عددا من البیانات العامة تتناول  في غزة، كما لم تنضم إسرائیل إلى
 طبیعة وكفایة آلیتھا الوطنیة للتحقیق ومحاكمة انتھاكات القانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.

 
 اإلنسان والحكومة اإلسرائيليةالتعاون بين منظمات حقوق 

 

 وجهة نظر الحكومة اإلسرائيلية

من حاالت سوء سلوك الجنود  وصفھا آللیتھا للتحقیق ومحاكمة انتھاكات القانون الدولي اإلنساني وغیرھا في
واجھھا والشرطة، تؤكد السلطات اإلسرائیلیة أن المنظمات الحقوقیة ساعدتھا على التغلب على عدد من العقبات التي ت

في قطاع غزة. الحظ المدعي العام العسكري  في تعلم والتحقیق في انتھاكات القانون الدولي اإلنساني المزعومة
الدولي اإلنساني بین الجنود اإلسرائیلیین، أن تحقیقاتھا  اإلسرائیلي، المسؤول عن التحقیق ومحاكمة انتھاكات القانون

غزة صعبة ألن إسرائیل لم یعد لھا وجود عسكري بري دائم ھناك، وال االنتھاكات التي یُزعم أنھا وقعت في  في
 أو شھود: یمكنھا الوصول بسھولة إلى أدلة مادیة

 
إسرائیل،  خارج أراضي دولة -عادة  -الساحة التي (یُزعم) أن الجریمة ارتكبت فیھا ھي  أوال،

ن) أو كیانات معادیة (قطاع وفي كثیر من الحاالت في منطقة تُسیطر علیھا دولة عدوة (جنوب لبنا
المنطقة  الحقیقة إلى حد كبیر، وأحیانا تُحبط تماما، قدرة المحققین على زیارة غزة). تُقید ھذه

محتملون یترددون في  وجمع األدلة المادیة الموجودة ھناك ... باإلضافة إلى ذلك، ھناك شھود
اإلسرائیلي، وھناك آخرون یمتنعون مسؤولي جیش الدفاع  التعاون مع التحقیق ألنھ یُنفذ من قبل

المنظمات اإلرھابیة في المنطقة التي وقع فیھا الحادث،  عن تقدیم معلومات ذات صلة عن أنشطة
 72خوفا من االنتقام.

 

                                                 
72 Inquiry and investigatory mechanisms regarding complaints and allegations about “s Office, ’Israeli Military Attorney General

violations of the laws of wars,” Position Paper, December 19, 2010, pp. 4-5 (in Hebrew), http://www.turkel-
committee.gov.il/files/wordocs/9111emPatzar.PDF  2016دیسمبر/كانون األول  1(تم االطالع في.( 
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، وھي لجنة بحث تیركل لجنةالعام العسكري آنذاك، أفیخاي ماندلبلیت، في ورقة موقف قُدمت إلى  نائبال كتب
 أمور أخرى، مدى كفایة آلیة التحقیق اإلسرائیلیة:حكومیة فحصت، من بین 

 
على مر السنین، اعتمدت شرطة التحقیق العسكریة تقنیات مختلفة تسمح للمحققین بالتغلب على 

ھناك عالقة وثیقة بین شرطة التحقیق العسكریة ومنظمات حقوق  العدید من الصعوبات. وبالتالي،
، ومن خاللھا، یتم استدعاء ھؤالء المشتكین وشھود تمثل المشتكین الفلسطینیین اإلنسان التي

منظمات حقوق اإلنسان للمحققین بالتغلب على  لتقدیم روایتھم لألحداث. تسمح مساعدة إضافیین
 73الفلسطینیین من االجتماع بمسؤولي جیش الدفاع اإلسرائیلي [التشدید في األصل]. خوف السكان

 
حول انتھاكات محتملة للقانون الدولي  یتلقى الجیش االسرائیلي معلومات، العسكري المستشار القضائي وفقا لمكتب

اإلنساني عن طریق أفراد مشتكین ومنظمات حقوق اإلنسان التي تمثل ھؤالء األفراد، وكذلك وسائل إعالم وغیرھا 
 74التقاریر عن الحوادث. من

 
اإلسرائیلیة تقریرا عن آلیات إسرائیل  جیة، أصدرت وزارة الخار2014بالفعل، وفي أعقاب التصعید العسكري العام 

للكثیر  نشیطة من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة، وھي مصدر مجموعةللتحقیق شدد على أھمیة وجود "
والضحایا  أشارت وزارة الخارجیة أیضا إلى أن المنظمات غیر الحكومیة تساعد الشھود 75من مزاعم سوء السلوك".

وأن منظمات حقوق اإلنسان تعمل كمراقب  ى وتوفیر مزید من المعلومات لمحققین عسكریین،على تقدیم الشكاو
 76إغالق التحقیقات أمام السلطات المدنیة اإلسرائیلیة والمحاكم اإلسرائیلیة. للقرارات العسكریة، وتستأنف قرارات

 

 رأي منظمات حقوق اإلنسان

السلطات اإلسرائیلیة، تنتقد علنا  یة، واألجنبیة، التي استشھدت بھااإلسرائیلیة، والفلسطینیة حقوقالمنظمات ال كانت
 منظمة بتسیلم اإلسرائیلیة، أنھا لن تتعاون مع التحقیقات العسكریة آلیات التحقیق اإلسرائیلیة، وأعلنت واحدة منھا،

العسكریة  السلطاتوتواصل منظمات أخرى تقدیم شكاوى أمام  77بـأنھا "تطمس الحقائق". اإلسرائیلیة، ووصفتھا
حقوق اإلنسان الفلسطینیة، المیزان  تااإلسرائیلیة وحتى تسھیل تقدیم شھادة الشھود ومعلومات تكمیلیة. قدمت منظم

لتوثیق انتھاكات القانون اإلنساني الدولي المزعومة  كجزء من تحالففي عملھما  والمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان،
 78العسكریة اإلسرائیلیة. للسلطات شكوى 354، 2014عام ال

                                                 
 . 6-5السابق، ص  73
74 arding complaints and allegations about Inquiry and investigatory mechanisms reg“s Office, ’Israeli Military Attorney General

violations of the laws of wars – additional information,” Position Paper, August 9, 2011, para. 6 (in Hebrew), cited in Public 
Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010, Second Report – the Turkel Commission, February 2013, p. 336, para. 

87, http://www.turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website.pdf  یولیو/تموز  10(تم االطالع في
2016.( 

75 015, para. 422, , May 2Gaza Conflict: Factual and Legal Aspects Israeli Ministry of Foreign Affairs,
http://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Pages/default.aspx  2016أغسطس/آب  8(تم االطالع في.( 

 .440-439السابق الفقرات  76
. 2016بتسیلم، "ورقة التوت التي تغطي عورة االحتالل: جھاز تطبیق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق"، مایو/أیار  77

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201605_occupations_fig_leaf  2017مارس/آذار  6(تم االطالع في .( 
78 s investigations on criminal complaints submitted by Palestinian NGOs in Gaza on behalf of ’Mezan, Briefing Update: Israel-Al

victims of attacks on Gaza in July and August 2014, November 2015, p.3, 
http://mezan.org/en/post/20953/UPDATE%3A%3Cbr%3EBriefing+on+Israeli+investigations+into+%E2%80%8Ecriminal+complaint
s+submitted+by+Palestinian+NGOs+in+%E2%80%8EGaza+on+behalf+of+victims+of+attacks+on+Gaza+in+July+%E2%80%8Eand

+August+2014%E2%80%8E  2016أغسطس/آب  5(تم االطالع في.( 
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المیزان  رحالة. یسّ  100بناء على طلب من السلطات العسكریة، قدمت ھذه المنظمات معلومات إضافیة في أكثر من 
 مبدینرفض الشھود لقاء السلطات العسكریة  حاالت أخرى 4حاالت، وفي  9في  إیرزشھادة الشھود عند معبر 
المنظمات شدیدة االنتقاد  ھذه 79تماعیة إلعادة تجربة الصدمة من خالل الشھادة.النفسیة واالج الخوف والقلق من اآلثار

ومع ذلك، فإنھا  80للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى التحقیق في الوضع. ةالعام ةآللیات التحقیق اإلسرائیلیة، ودعت المدعی
 ة لتسھیل المساءلة عن انتھاكات القانونالعسكریة اإلسرائیلیة، في محاول لسلطاتلمعلومات تبادر إلى توفیر تؤكد أنھا 

 اإلنساني الدولي وجرائم الحرب.
 

اإلنسان على العمل تثیر أسئلة لیس فقط  ذلك، فإن القیود التي یضعھا الجیش اإلسرائیلي على قدرة منظمات حقوق مع
 ا في القیام بذلك. یقولولكن أیضا حول إرادتھ ،حول قدرة السلطات اإلسرائیلیة على التحقیق في جرائم حرب محتملة

صعوبة في  لدیھ یكونالجیش اإلسرائیلي إنھ یعتمد على منظمات حقوق اإلنسان في تقدیم أدلة على أخطاء مزعومة 
. یطلب المحققون العسكریون فعال معلومات من ھذه المنظمات. على األرضمحققین  ألنھ لیس لدیھالحصول علیھا 

اإلنسان من الدخول إلى ھذه  بشكل منھجي منظمات حقوق تمنعسرائیلیة ذلك، فإن السلطات العسكریة اإل ومع
عام السبیل المثال، في  جرائم خطیرة محتملة. على الذي تحتاج إلیھ لتوسیع نطاق قدرتھا على كشف وتوثیق ،األماكن
مكنھم خبراء أسلحة مستقلین في غزة ی، فكانت النتیجة غیاب ، رفض الجیش اإلسرائیلي إصدار تصاریح2014

دلة مباشرة، ومحللو األسلحة الوحیدین الموجودین ھم أولئك الذین یعملون لصالح شرطة سلطات غزة. األمراجعة 
في قطاع  والرفض الممنھج بالسماح للعاملین في مجال حقوق اإلنسان –السماح لخبراء بدخول غزة  یبدو أن رفض

یقوض طبیعة، وكمیة، وجودة  –عملھم بشكل جید  ا ألداءغزة بالمشاركة في لقاءات تدریبیة ومھنیة یحتاجون إلیھ
قدرة الجیش اإلسرائیلي ما یعیق  من منظمات حقوق اإلنسان، إلیھا یقول الجیش اإلسرائیلي إنھ یحتاجالتي الوثائق 

ناحیة أخرى، تدعو سیاسة رفض السماح بالسفر للعاملین في مجال حقوق  التحقیق في جرائم حرب محتملة. من على
سبیل المثال، وآالف  نسان، في مقابل إصدار مئات التصاریح كل شھر للعاملین في مجال اإلغاثة اإلنسانیة، علىاإل

التشكیك في إرادة الجیش اإلسرائیلي في التحقیق في جرائم  التصاریح التي تُصدر كل شھر في المجموع، أیضا إلى
 محتمل من قبل الجنودالسلوك الیة للكشف عن سوء كانت لدى الجیش اإلسرائیلي دوافع حقیق حرب محتملة. إذا

الحكومة اإلسرائیلیة، ھم المؤھلون أكثر لكشف باعتراف  على األرض والذین،الحقوقیین والضباط، فلماذا یقید أیدي 
 االنتھاكات؟ وتوثیق

 

 رد الحكومة اإلسرائيلية

رد  ومعلومات من السلطات اإلسرائیلیة. فيأثناء إعدادھا ھذا التقریر، طلبت ھیومن رایتس ووتش وتلقت تعلیقات 
ھمیة كبیرة" قدرا كبیرا من األأنھ یعطي "ب العسكري العام النائب مكتب ، صرح2016أغسطس/آب  29بتاریخ 

المكثف والیومي" مع المنظمات غیر الحكومیة  للحوار مع منظمات حقوق اإلنسان، وأنھ یحافظ على "الحوار
مكتب النائب  عدائیة. قالالعمال األاألجنبیة، بما في ذلك بشأن مزاعم سوء السلوك أثناء و اإلسرائیلیة، والفلسطینیة،
العدائیة، بعضھا جاء من  2014فردیة خالل أحداث  حادثة 360تتعلق بـ  شكوى 500العام العسكري إنھ تلقى 

مات حقوق اإلنسان اإلسرائیلیة، منظمات غیر حكومیة. وقال، باإلضافة إلى ذلك، إنھ یراجع التقاریر التي تنشرھا منظ
 والفلسطینیة، واألجنبیة.

 
 
 

                                                 
 .4السابق، ص  79
(تم  http://www.pchrgaza.org/files/2015/anuual_report_2014.pdf، 87، ص 2014؛ المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، "التقریر السنوي "7السابق، ص  80

یونیو/حزیران  5ضا "على المحكمة الجنائیة الدولیة التحقیق رسمیا في الجرائم في فلسطین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، ). أنظر أی2017مارس/آذار  7االطالع في 
2016 ،https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/05/290636 . 
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 عبیر المصري  2017 ©میدان فلسطین (الساحة) في مدینة غزة. 

 
 والوقائع، المنھجیة، في عیوب من غالبا... أنھا "تعاني لتلك التقاریر، وكتب هانتقاد العسكري العام النائبمكتب  أبدى

 اإلرھابیین وتُحدد مصداقیتھا، فحص دون فلسطینیة مصادر من تقاریر على تعتمد ھيف المثال، سبیل على( والقانون
 ".واضح تحیز من تعاني األحیان، بعض في). الحرب قوانین تطبیق وتسيء ،"ونمدنی" أنھم على تضرروا الذین

 
 ذات تبدو وھلة، ألول معلومات، التقاریر ھذه تتضمن ما بقدرأنھ  العسكري العام النائبذلك، كتب مكتب  ومع

 دعم أو تحقیق، أو بحث، فتح بشأن قرار التخاذ تتضمنھا التي المزاعم تحویل یتم الكفایة، فیھ بما وملموسة مصداقیة
التي وقعت أثناء في الحوادث العمالنیة واصل مكتب النائب العسكري كاتبا أن "إجراء تحقیقات ". جار تحقیق أو بحث

الرغم من ھذه الصعوبات، تقوم شرطة التحقیق  كثیر من الصعوبات. وعلى ي علىالقتال، في منطقة معادیة، ینطو
غیر  إلجراء ھذه التحقیقات بشكل كامل، وفعال وسریع، وتلقي المساعدة من المنظمات العسكریة بكثیر من الجھود

إفادات وأدلة  نسانالحكومیة ھو جزء من ھذه الجھود". وفقا لمكتب النائب العام العسكري، توفر منظمات حقوق اإل
 مادیة، وتسھل إدالء الشھود بشھادتھم أمام المحققین العسكریین.

 
بشأن التناقض الواضح بین األھمیة  لم یجب مكتب النائب العام العسكري مباشرة على سؤال ھیومن رایتس ووتش

لكنھ قال إن . تفرضھامنظمات حقوق اإلنسان، والقیود على السفر التي  التي تقول السلطات إنھا تعطیھا لعمل



 

  28  قادرة غير أو راغبة غير

 القیود رغم"العدائیة كانت فعالة،  2014منظمات حقوق اإلنسان خالل األبحاث المتعلقة بأعمال  المساعدة التي قدمتھا
 81".خطیرة وسیاسیة أمنیة ألسباب غزة وقطاع إسرائیل بین السفر على والمفروضة تجنبھا یمكن ال التي

 
 

  

                                                 
 ھذا التقریر. من 2الملحق  في العام العسكري الترجمة العربیة الكاملة لرسالة النائب 81
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IV. القانون الدولي 
 

 اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين في غزة االلتزامات
، عندما سحبت قواتھا البریة الدائمة 2005عام الخفضت إسرائیل، بشكل ملحوظ، سیطرتھا على قطاع غزة في 

معبر  ، باستثناءوالخروج منھا غزةإلى المدنیة. ومع ذلك، فإنھا ال تزال تسیطر على حركة الدخول  ھاومستوطنات
 عابر بین غزة والضفة الغربیة.رفح، وتسیطر على كل الم

 
ما تقول  الجوي، وبسبب ھاعلى میاه غزة اإلقلیمیة ومجال تسیطر إسرائیل، بالطبع، على حدودھا مع غزة. وتسیطر

 مدون على موانئ أجنبیةعتبحري، مما یجعلھم یالمیناء المطار أو الفي غزة بتسییر  مخاوف أمنیة، ال تسمح للناس إنھا
كما تسیطر على كل التنقالت بین غزة والضفة الغربیة، بغض النظر عن عبور أو عدم عبور  82للسفر إلى الخارج.

أوروبا ثم طار إلى األردن، فلن تسمح  فلسطیني غزة في رحلة إلى حقوقيحتى لو غادر  المسافرین إلسرائیل. لذلك،
 83نھ ال یسعى إلى عبور إسرائیل.اجتماع أو ورشة عمل، على الرغم من أ لھ إسرائیل بدخول الضفة الغربیة لحضور

في ذلك تحدید من سیُدرج كمقیم  سجل السكان الفلسطینیین، بماالتحكم بالسیطرة للسلطات اإلسرائیلیة ب تسمح مثل ھذه
في غزة أو الضفة الغربیة، ومعدالت الجمارك والضرائب على القیمة المضافة، التي تستخلصھا نیابة عن السلطة 

وتسیطر أیضا على ما یسمى بالمنطقة "المحظورة" داخل  84ضائع التي تدخل السوق المشتركة.الب الفلسطینیة، على
للزراعة،  من أراضي غزة وثلث األراضي الصالحة بالمئة 17مع إسرائیل، والتي تشكل  غزة، بالقرب من الحدود

 85وكذلك على أجزاء كبیرة من البنیة التحتیة في غزة.
 

ال تزال إسرائیل تتحمل  رسھا إسرائیل بشكل فعلي على حیاة ورفاھیة سكان غزة،ضوء ھذه السیطرة التي تما في
المقاربة "الوظیفیة" لتفسیر التزامات  االحتالل. تعني ھذه مسؤولیات تجاه الفلسطینیین في غزة وفقا لقانون

 لوائح من 43 المادةذلك  األحمر، أن إطار قانون االحتالل، بما في التي اعتمدتھا اللجنة الدولیة للصلیب 86إسرائیل،
 غزة. وتشرح اللجنة الدولیة ذلك على الشكل التالي: ، ینطبق على تنظیم إسرائیل لحركة التنقل من وإلىالھاي

 
 حد إلى واالستثنائیة الخاصة الحاالت بعض في أنھ ذلك، مع األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة تعتبر

)، منھا أجزاء (أو المحتلة األراضي من جنبیةاأل القوات تنسحب عندما الخصوص وجھ على - ما
التي تؤدیھا عادة  مھمةال الحكومیة الوظائف من غیرھا أو للسلطة، األساسیة بالعناصر تحتفظ لكنھا

 لھذه والوظیفیة اإلقلیمیة الحدود داخل االحتالل قابلیة تطبیق قانون تستمرقد  –قوة محتلة 
 اإلقلیم في األجنبیة للقوات مادي وجود على التوفر عدم من الرغم على الواقع، في. الكفاءات
 ویترتب االحتالل قانون ألغراض الفعلیة السیطرة إلى تصل قد بھا المحتفظ السلطة فإن المعني،

 باسم إلیھا اإلشارة وتتم. القواعد من الكم ھذا من الصلة ذات األحكام تطبیق في االستمرار اعلیھ

                                                 
 .مسلك، "مؤشر السیطرة")-(غیشا 23ظر الھامش رقم أن 82
الواقعین  في سجل السكان للفلسطینیین المدرجین الضفة الغربیة بالعبور إلى ال تسمح الغربیة، وعادة األردن والضفة بین اللنبي جسر المعبر البري عند تسیطر إسرائیل على 83

الواقعین تحت سیطرة  الفلسطینیین المدرجین في سجل السكان وإن عسكریة مغلقة، منطقة الضفة الغربیة إن ائیلغزة. وتقول إسر في على أنھم یعیشون تحت سیطرة إسرائیل
 إسرائیل. عبور یسعون إلى عما إذا كانوا بغض النظر الغربیة، دخول الضفة أي حق في المسجل عنوانھم في غزة، لیس لھم إسرائیل

 .24السابق، ص 
 .19-17السابق، ص  84
 .22-20ق، ص الساب 85
 .30السابق، ص  86



 

  30  قادرة غير أو راغبة غير

 القوات أن حدود في االختبار ھذا تطبیق سیتم. االحتالل قانون لتطبیق" الوظیفیة"المقاربة 
 أقیم حینما مكتسبة حكومیة وظائف األراضي، من جزء أو كل داخل تمارس، تزال ال األجنبیة
 .شك بال االحتالل واستمر

 
 الحاالت على المنطبق القانوني لإلطار دقة أكثر بترسیم أعاله المذكورة الوظیفیة المقاربة تسمح
 .ال أم انتھى قد االحتالل كان إذا ما الیقین، وجھ على تحدید، فیھا یصعب التي

 
 على فعلیة سیطرة فرض الممكن من جعلت والعسكریة التكنولوجیة التطورات إن القول یمكن
 ھذه مثل في. المعنیة المنطقة في مستمر أجنبي عسكري وجود دون) منھا أجزاء(أو  أجنبیة أرض

 من بدال األجنبیة القوات بھا تحتفظ التي السلطة مدى االعتبار في األخذ مالمھ من الحاالت،
 في الجغرافي، التواصل بأن االعتراف ینبغي كما. فعال بھا تُمارس التي الوسائل على فقط التركیز

 سبیل على. بعد عن الفعلیة السیطرة ممارسة یُسھل أن یمكن متحاربة دول بین الظروف، ھذه
 جدید من الكاملة سلطتھا لتفرض اإلقلیم خارج قواتھا نقلت التي االحتالل لقوة حتسم قد المثال،
 ھو االحتالل قانون من الصلة ذات األحكام تطبیق في االستمرار. نسبیا قصیرة زمنیة فترة خالل

وما   –ألن ھذه األحكام ُصممت خصیصا لتنظیم تقاسم السلطة  السیناریو، ھذا في األھمیة غایة في
 87.المعنیة المتحاربة الدول بین - المسؤولیات توزیع من عنھینجم 

 
الموقف الرسمي للجنة  88غزة، في الوقت الذي تدعي فیھ إسرائیل أن قانون االحتالل لم یعد ینطبق على أفعالھا تجاه

 89إسرائیل ال تزال قوة احتالل في غزة. واألمم المتحدة ھو أن الدولیة للصلیب األحمر
 

على سبیل المثال، تفشل  د بما یتناسب مع السیطرة. عندما،الوظیفیة لقانون االحتالل أن المسؤولیة تُحدَّ تعني المقاربة 
الذین ینتقدون سلوك الجماعات المسلحة، فإن ھذه السلطات ھي من یتحمل  الحقوقیینالسلطات في غزة في حمایة 

میة داخل قطاع غزة، وعلیھا توفیر الحمایة. لكن عندما، المسؤولیة ألنھا تُدیر قوة الشرطة التي تسیطر على الحیاة الیو
بالحصول على تدریب خارج غزة، فالجیش للحقوقیین على سبیل المثال، یرفض الجیش اإلسرائیلي السماح 

  إلى غزة والخروج منھا. یتحمل المسؤولیة ألنھ یتحكم في حركة الدخول اإلسرائیلي ھو الذي
 

صالحیات ومسؤولیات سلطة االحتالل. تسمح للمحتل باتخاذ تدابیر  1907لعام  يالھا لوائحمن  43تحدد المادة 
 المحتل باستعادة النظام العام، وھذا یعني تسھیل الحیاة المدنیة الطبیعیة تقییدیة ضروریة عسكریا، لكنھا تطالب أیضا

                                                 
87 , International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflictsInternational Committee of the Red Cross, 

32IC/15/11, November 2015, p. 12, https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-ICRC-Report-IHL-and-
Challenges-of-Armed-Conflicts.pdf  2016أغسطس/آب  10(تم االطالع في .( 

 انظر ایضا، المقال الذي كتبھ بصفتھ الشخصیة المستشار القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة حول قضایا االحتالل:
 Tristan Ferraro, “Determining the Beginning and End of Occupation,” International Review of the Red Cross, vol. 94, no. 885, Spring 

2012, p. 157, https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2012/irrc-885-ferraro.pdf  2016أغسطس/آب  9(تم االطالع في.( 
(في الملف لدى ھیومن رایتس  2006یولیو/تموز  11، عرض الدولة في 0265/05HCJ 1انظر مثال، "أطباء من أجل حقوق اإلنسان ضد وزیر الدفاع"، قضیة رقم    88

 29-26، الفقرات 2006ینایر/كانون الثاني  19، رد الدولة في HCJ 11120/05ووتش)؛ "حمدان ضد القیادة العسكریة الجنوبیة وقضایا أخرى ذات صلة"، القضیة رقم  
 ).2016دیسمبر/كانون األول  15االطالع في  (تمhttp://tinyurl.com/l9ourfg (بالعبریة)، 

وبي، مكتب الناطق الرسمي باسم تشیر كل من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر واألمم المتحدة إلى غزة بعبارة األراضي المحتلة. مثال، الرسالة اإللكترونیة من إیف سوروك 89
ي الملف لدى ھیومن رایتس ووتش): "رحبت األمم المتحدة بفك االرتباط اإلسرائیلي مع غزة في أغسطس/آب (ف 2007فبرایر/شباط  7مسلك، -أمین عام األمم المتحدة إلى غیشا

 . لكن لم یتغیر وصفنا لقطاع غزة بأنھ أرض محتلة". 2005
-Gaza Closure Not Another Year!”, June 14, 2010, www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update“ ,انظر،    

140610.htm  مسلك، "فصل األرض وفصل الشعب، -؛ غیشا24-23مسلك، "مؤشر السیطرة"، ص -)؛ انظر أیضا، غیشا2016دیسمبر/كانون األول  14(تم االطالع في
 .-1011-، ص 5الھامش رقم 
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لتحدد من  لھا السلطة السیادیةیُسمح إلسرائیل بفرض قیود على السفر ألسباب أمنیة محددة، و 90إلى أقصى حد ممكن.
یعبر األراضي اإلسرائیلیة، على سبیل المثال نحو الضفة الغربیة أو دول أجنبیة، ولكن یجب علیھا تحقیق التوازن بین 

العسكریة وسلطتھا في تحدید یدخل إسرائیل وبین التزاماتھا بتسھیل حیاة طبیعیة لألشخاص المحمیین الذین  احتیاجاتھا
 االحتالل.یعیشون تحت 

 
بما في  91یعیشون في غزة والضفة الغربیة، احتالل، إسرائیل ملزمة باحترام حقوق اإلنسان للفلسطینیین الذین كقوة

والحقوق التي تعتبر حریة التنقل شرطا مسبقا لھا،  92أنحاء األراضي الفلسطینیة ذلك حقھم في حریة التنقل في جمیع
بین شطري  -دون قیود تعسفیة  -ن الحق في السفر یلفلسطینیل 94حق في العمل.وال 93الحق في التعلیم المثال على سبیل

غادرة األراضي ومغزة والضفة الغربیة، والتي اعترفت بھا إسرائیل كوحدة جغرافیة واحدة،  األراضي الفلسطینیة،
قوق اإلنسان، یمكن تقیید القانون الدولي لح بموجب 95الفلسطینیة والعودة إلیھا. لألفراد أیضا الحق في مغادرة بلدھم.

واآلداب، والنظام العام، وحقوق وحریات اآلخرین. ینبغي أن ، وحمایة الصحة العامة الحق في السفر ألسباب أمنیة،
أن تسترشد دائما بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوھر الحق ینبغي للقیود "تكون أي من ھذه القیود، ومع ذلك، متناسبة، و

 96".العالقة بین الحق والقید، بین القاعدة واالستثناءأال تنقلب جب وی ...من جراء القیود
 

السلطات اإلسرائیلیة تقیید  بإمكان – االلتزامات من قدرة الحكومة اإلسرائیلیة على تقیید السفر من غزة وإلیھا تحد ھذه
إلسرائیلیة ملزمة أیضا . السلطات افي حاالت فردیة من الضروري تلبیة احتیاجات أمنیة ملموسةالسفر حین یكون 

الحمایة  داخل غزة، بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان التي تعمل على تعزیز بتسھیل سیر عمل المجتمع المدني
تنمیة كل ذلك جزء من  –الحقوق الفردیة األساسیة  للضعفاء من أفراد المجتمع، وتطویر قیم الدیمقراطیة، وتعزیز

. مع ذلك، فال ینبغي إلسرائیل یھاوإل الفلسطینیین بالسفر من غزة للحقوقیینسماح الیتوجب غزة.  الحیاة الطبیعیة في
 الموجودین في إسرائیل، والذین یطلبون تصاریح لدخول غزة.حظر السفر على الحقوقیین األجانب عادة 

 
اإلعالن  ینص 97على السلطات اإلسرائیلیة التصرف وفقا إلعالن األمم المتحدة بشأن المدافعین عن حقوق اإلنسان.

أن یكونوا قادرین على الوصول إلى الموارد، وأن  عن حقوق اإلنسان ینبغي المدافعین منظماتعلى أن األفراد وال
ینبغي أن  الحقوقیینھام في حمایة حقوق اإلنسان، وأن القیود المفروضة على عمل  للمنظمات غیر الحكومیة دور

الموارد التي یسعى  أن تأخذ بعین االعتبارعلى السلطات اإلسرائیلیة  98تتفق مع االلتزامات الدولیة المعمول بھا.
 ودخول خبراء أجانب غزة. وفي لحصول علیھا على شكل دورات تدریبیة في الخارج،إلى ا الفلسطینیونالحقوقیون 

مجتمع یحمي  ،والحفاظ على ،في تنمیة الحقوقیونتنظیم الدخول، علیھا أن تأخذ بعین االعتبار الدور الذي یقوم بھ 
الدولي  حین أن اإلعالن غیر ملزم من الناحیة القانونیة، إال أنھ یمثل إجماع المجتمع ویعزز حقوق اإلنسان. في

رؤیة  یمكن 99بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ویكرس الحقوق المحمیة في الصكوك األخرى، مثل العھد الدولي الخاص

                                                 
 .االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة 90
  .113-106، الفقرات 2004یولیو/تموز  9 جدار في األرض الفلسطینیة المحتلة"، الناشئة عن تشیید بشأن اآلثار القانونیةمحكمة العدل الدولیة، "فتوى  91
 13المادة  تنصالعرفي. و التي تعكس القانون الدولي ،13 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة . أنظر أیضا12المدنیة والسیاسیة، المادة  الدولي الخاص بالحقوق العھد 92
 إلیھ". بما في ذلك بلده كما یحق لھ العودة أن یغادر أیة بالد یحق لكل فرد" حدود كل دولة"، وأنھ التنقل واختیار محل إقامتھ داخل على أنھ "لكل فرد حریة اإلعالن العالمي من
 .13واالجتماعیة والثقافیة"، المادة  الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة "العھد 93
 .6السابق، المادة  94
 .2، ف 12المدنیة والسیاسیة، المادة  الدولي الخاص بالحقوق )، العھد92الحاشیة ( المدنیة والسیاسیة، الدولي الخاص بالحقوق العھد 95
 .15-13، فقرات 27)، التعلیق العام رقم 1999اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الدورة السابعة والستون ( 96
فراد والجماعات وھیئات المجتمع في تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة المعترف بھا عالمیا"، اعتمد ونشر على المأل ألإلعالن المتعلق بحق ومسؤولیة ا"ا 97

 .1999ول ألدیسمبر/كانون ا 8المؤرخ في  53/144بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
 .18، 17، 13عن حقوق اإلنسان، المواد  إعالن حمایة المدافعین 98
99 Human Rights Defenders: Protecting the “United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet no. 29, 

Right to Defend Human Rights.” 
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عاما  50الذین یعیشون تحت االحتالل خالل الـ  نیة الطبیعیة للفلسطینییناحترام مبادئھا كجزء من تسھیل الحیاة المد
 الماضیة، والسعي إلى تنمیة وتكریس حمایة حقوق اإلنسان كجزء من الحیاة العامة في األراضي المحتلة.

 

 على السفر إسرائيلتحليل قيود 
القتصار السفر على  معممة تھدیدات أمنیةشھد بتستوھي  –االسرائیلیة الحالیة لتقییم طلبات السفر  تتعارض المعاییر

الجدیر بالذكر أنھ في بعض الحاالت یحصل  مع ھذه االلتزامات. من –ظروف إنسانیة استثنائیة شخصیة لمقدم الطلب 
لحضور نشاط برعایة منظمة دولیة، أو الحصول على عالج طبي،  إیرزعلى تصاریح للسفر عبر معبر  الحقوقیون

لتعزیز  نفسھم بالسفرأاإلسرائیلیة ترفض السماح لھؤالء األفراد  غیر مرتبطة بالعمل، لكن السلطات أو ألسباب أخرى
 المدنیة العادیة في غزة السماح للناس بالوصول إلى أفراد األسرة، عملھم في مجال حقوق اإلنسان. تتطلب الحیاة

ي تعتبر حریة التنقل شرطا مسبقا لھا. یعتبر وفرص تعلیمیة واقتصادیة، والرعایة الطبیة، وغیرھا من الحقوق الت
وإسرائیل ملزمة ، ضروریا لتلبیة احتیاجات إنسانیة، یشمل العاملین في المجالین الحقوقي والصحي السفر أیضا، بما

 100بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة، لتسھیل وصول المساعدات اإلنسانیة إلى غزة.بھ 
 

المسؤولین السیاسیین  على لسان كبار ت، كما وردنفسھایاسة إسرائیل أن القیود المفروضة تتناقض مع س یبدو
تحسین الظروف المعیشیة في القاضیة ب ،الجیشرئیس أركان والعسكریین بمن فیھم رئیس الوزراء، ووزیر الدفاع، و

 .محلیةال على ازدھار المجتمعاتالذي یعمل كما یجب یساعد  مدنيالمجتمع ال 101االستقرار واألمن. تعزیزلغزة 
 

لدى إسرائیل السلطة السیادیة لتحدید من یحق لھ دخول حدودھا. لكن إسرائیل تمنع الفلسطینیین في غزة من السفر إلى 
تھا في منع طإلى ذلك، ینبغي أن تكون سل الخارج عبر موانئھم، ما جعلھم یعتمدون على إسرائیل في العبور. باإلضافة

احتالل وتوقیعھا على اتفاقیات دولیة تطالبھا بالسماح  التزاماتھا كقوة الدخول إلى إسرائیل متوازنة بناء على
 102بالتنقل واختیار مكان إقامتھم ضمن وحدة جغرافیة واحدة تتشكل من غزة والضفة الغربیة. للفلسطینیین

 
قة عسكریة قیود إسرائیل على تنقل الفلسطینیین بین غزة والضفة الغربیة على توصیفھا للضفة الغربیة كمنط تستند

 مغلقة، وتوصیفھا للفلسطینیین المدرجین ضمن سجل سكان غزة تحت سیطرة إسرائیل على أنھم أجانب فیما یتعلق
 على ھذا الموقف، فالفلسطینیون الذین لھم عناوین في غزة ممنوعون من دخول بالحق في دخول الضفة الغربیة. وبناء

، والذي ال یتطلب دخول إسرائیل. بعبارة أخرى، القیود اإلسرائیلیة معبر اللنبيمرورا بالضفة الغربیة عبر األردن، 
المفروضة على سفر سكان غزة تتجاوز مصلحتھا في تنظیم دخول أراضیھا. إنھا تعزز سیاسة منع السكان 

 الضفة الغربیة بغض النظر عما إذا كان السفر عبر إسرائیل أم ال. الفلسطینیین في غزة من دخول
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أكتوبر/تشرین األول  21، تاریخ بدء النفاذ 1949أغسطس/آب  12اقیة جنیف الرابعة). اعتمدت في "اتفاقیة جنیف بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب" (اتف 100

1950. 
101 July 4, 2016, ” access nexus,-List of quotes by officials on security“Gisha, 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Gaza_reconstruction_quotes.pdf 2016أغسطس/آب  12الع في (تم االط.( 
 . 11، المادة 1995سبتمبر/أیلول  28"االتفاقیة الفلسطینیة االسرائیلیة المؤقتة بشأن الضفة الغربیة وقطاع غزة"،   102

  .25-17، ص 5مسلك، "فصل األرض وفصل الشعب"، الھامش -غیشالنقاش حول تطبیق الحق في حریة الحركة على األراضي الفلسطینیة، أنظر، 
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 عبیر المصري 2017 ©فى القدس" في قطاع غزة. "مستش

 
 

اإلنسان الموجودین فعال في  على ذلك، تمنع إسرائیل عموما األجانب، بمن في ذلك العاملین في مجال حقوق عالوة
التقیید لیس رفض السماح لألجانب بدخول  للوصول إلى غزة. بالتالي، جوھر إیرزعبر معبر  مرورإسرائیل، من ال

 تشغیل لھم بدخول غزة عبر األراضي اإلسرائیلیة، في وقت تمنع فیھ إسرائیل أیضا بل رفض السماحإسرائیل، 
 مستقل.بالدخول الالذي من شأنھ أن یسمح  ،بحريالیناء الممطار أو ال
 

 إیرزالعابرین عبر معبر  عدد، 2008عام ال من السفر، رفعت، منذ الحقوقییننفس الوقت الذي تمنع فیھ إسرائیل  في
ال یزال إشارة  مستوى السفر المسجل قبل اندالع االنتفاضة الثانیة، لكنھ إلى اآلالف كل شھر، وھو جزء صغیر من

إسرائیل أنھا تقدر اعتبارات  إلى أن ما یمكن القیام بھ، أیا كانت المخاوف األمنیة، ھو أكثر من ذلك بكثیر. وتعترف
لمسموح لھم بالسفر، على سبیل المثال السماح بالسفر بناء على طلب ا الفلسطینیینالسیاسة الخارجیة في تحدید فئات 

. على "فیفا" القدم العبي كرة القدم، بناء على طلب من المنظمة العالمیة لكرة ودول صدیقة، أ من دبلوماسیین من
نسان والسماح اإلنساني وقانون حقوق اإل إسرائیل أیضا أن تأخذ بعین االعتبار التزاماتھا بموجب القانون الدولي

 بالوصول الذي یحتاجون إلیھ لتحقیق أقصى قدر من فعالیة عملھم. للحقوقیین
 
 
 



 

  34  قادرة غير أو راغبة غير

 دور مصر

على الحیاة في غزة، فإن مسؤولیاتھا  لیست قوة احتالل في غزة، وبالتالي، رغم األثر المدمر إلغالق حدودھا مصر
أطراف اتفاقیة جنیف الرابعة،  جمیع مثل 103ائیل.التي تتحملھا إسر تلك القانونیة تجاه سكان غزة محدودة أكثر من

لضمان التطبیق الشامل لألحكام اإلنسانیة لالتفاقیة، بما في ذلك حمایة المدنیین  ن تقوم بكل ما في وسعھاأعلى مصر 
تشمل  104غیر قانونیة فرضتھا سلطة االحتالل. الذین یعیشون تحت االحتالل وغیر القادرین على السفر بسبب قیود

اإلنسانیة واإلمدادات إلى  أیضا تسھیل وصول المساعدات والخروج منھا غزةإلى  مصر بالسماح بالدخول اماتالتز
عتبار تأثیر إغالق الحدود أن تأخذ بعین اال األشخاص المتضررین من النزاع المسلح. على السلطات المصریة أیضا

 أخرى. علیھا أن عبر طرق وإلیھا لى السفر من غزةالذین یعیشون في غزة، غیر القادرین ع على حقوق الفلسطینیین،
متضررین. الخاصة بالقراراتھا شفافة، وخالیة من التعسف، وأن تأخذ في االعتبار حقوق اإلنسان تضمن أن تكون 

علیھا أن تُقدر المسؤولیات اإلضافیة المحتملة التي قد تتحملھا بموجب حق العبور، الذي یثار عادة في حاالت جیوب 
حظرت إسرائیل  105من المعاھدات الثنائیة والمتعددة األطراف. ول بدون منفذ بحري، والمنصوص علیھ في عددأو د

، مما جعلھا تعتمد على الدول المجاورة للعبور. نظرا 1967عام الوصول غزة إلى البحر للسفر إلى الخارج منذ 
یھا، األمر الذي یخضع العتبارات أمنیة. السماح بعبور أراض إمكانیةث في حألھمیة معبر رفح، على مصر أن تب

طریقة لمعالجتھا من خالل  بالتأكید، لدى مصر مخاوف أمنیة مشروعة فیما یتعلق بصحراء سیناء، لكن علیھا أن تجد
 ااألحیان، خاصة بالنظر إلى حقیقة أنھا أبقت رفح غالبا مفتوح وسائل أقل تطرفا من اإلغالق التام للحدود، في معظم

، رغم أنشطة الجماعات المسلحة في سیناء خالل تلك الفترة. یجري إغالق الحدود الحالي 2013و 2010 بین عامي
 في سیاق األنشطة القمعیة ضد جماعة اإلخوان المسلمین المصریة، المتحالفة مع حماس.

 
مم المتحدة في الفلسطینیین ومحققي األ على مصر أن تسمح عادة بالمرور للعاملین في مجال حقوق اإلنسان، خاصة

ھا ، بما فیالحقوقیة. قد تكون لمصر أیضا واجبات إضافیة في إطار التزاماتھا وخارجھا غزةإلى مجال حقوق اإلنسان، 
 106المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب.

 
 دور مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

تقییم ضمن  الحقوقیینالمفروضة على سفر  النظر في القیود اإلسرائیلیةللمحكمة الجنائیة الدولیة  ةالعام ةعلى المدعی
محتملة ارتكبت في فلسطین منذ  السلطات القانونیة اإلسرائیلیة تستطیع التحقیق الفعلي في جرائم خطیرة ما إذا كانت

ائیة الدولیة والسوابق لقواعد المحكمة الجن یعرف باسم "التكامل". وفقا ، ال سیما في تقییم ما2014یونیو/حزیران 
الجرائم الخطیرة المزعومة إذا كانت اإلجراءات المحلیة جاریة  مرتكبي الدولیة المحكمة الجنائیة الحقالقضائیة، لن ت

حتى  107تحقیقات ومحاكمات حقیقیة. ھا، ما لم تكن السلطة الوطنیة غیر راغبة أو غیر قادرة على إجراءؤأو تم إجرا

                                                 
 13. (تم االطالع في http://www.gisha.org/userfiles/File/publications/Rafah_Report_Arabic.pdfمسلك، "من یحمل مفاتیح معبر رفح؟"، -غیشا 103

 ).2017مارس/آذار 
یولیو/تموز  9 جدار في األرض الفلسطینیة المحتلة"، تشیید الناشئة عن . أنظر أیضا محكمة العدل الدولیة، "فتوى بشأن اآلثار القانونیة1جنیف الرابعة، المادة  اتفاقیة 104

 الضفة الغربیة. الجدار الفاصل في عن بناء بالوضع غیر القانوني الناجم بعدم االعتراف الدول ملزمة ؛ وجدت المحكمة أن160-155، فقرات 2004
105 , vol. 44 (1958), p. 320;sactions of the Grotius SocietyTranin ” Freedom of Transit in International Law,“Elihu Lauterpacht,   

 .12، المادة 1967یونیو/حزیران  9حیز التنفیذ في  دخلت ،3 ، سلسلة معاھدات األمم المتحدة1965یولیو/تموز  8غیر الساحلیة، اعتمدت في  التجارة العابرة للدول اتفاقیة
قوق اإلنسان والشعوب" أن إغالق مصر حدودھا مع غزة یخرق أحكام المیثاق التي تحمي الحق في الحیاة، الحق في حریة تدعي شكوى مقدمة إلى "اللجنة األفریقیة لح 106

 الحركة، والحق في تقریر المصیر. 
 ACPHR, Communication 479/14 Palestine Solidarity Alliance and 5 others v. Egypt, ACHPR/COMM/EGY/ 479/14/02/262/15, 

2014, https://www.scribd.com/document/258275977/Human-Rights-Council-Resolution-S-21-1#  2014فبرایر/شباط  13(تم االطالع في.( 
 )(ب). 1( 17)(أ) و 1( 17نظام روما األساسي، المادة  107
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الدولیة بعین االعتبار ما إذا كانت القضیة مقبولة أم  العام للمحكمة الجنائیة االدعاءولیة، یأخذ في مرحلة التحقیقات األ
 وطنیة حقیقیة. ال بسبب وجود تحقیقات ومحاكمات

 
 بشأن 2016أشارت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة في تقریر المحكمة الصادر في نوفمبر/تشرین األول 

ذات الصلة المحتملة، حسب الضرورة  م معلومات عن اإلجراءات الوطنیةة الجاریة أن مكتبھا "سیقیّ التحقیقات األولی
 للمحكمة الجنائیة الدولیة ما إذا كانت ةالعام ةفحص المدعیتتحدید ما إذا كانت القضیة مقبولة، ل 108واالقتضاء".

ت حقا قادرة وراغبة في إجراء التحقیق وإن كان األمر كذلك، ما إذا كانت السلطا ،جاریة اإلجراءات الوطنیة
الدولیة لن تحاكم  ، فالمحكمة الجنائیةأكثرجریمة أو على حالة وجود شخص سبق لھ أن حوكم فعال  في 109والمحاكمة.

ألصول  ابصورة تتسم باالستقالل أو النزاھة وفقاإلجراءات المحلیة لم تجر ھذا الشخص لنفس السلوك، إال إذا 
على نحو ال یتسق مع النیة إلى تقدیم ، أو جرت في ھذه الظروف "بھا بموجب القانون الدولي المحاكمات المعترف

 110".الشخص المعني للعدالة
 

الدولیة غالبا بتقییمھما معا،  ن، تقوم الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیةفي حین أن معیاري االستعداد والقدرة منفصال
 ن.اكأنھما مرتبط

 
ما إذا  ، من بین أمور أخرى، فيةالعام ةث المدعیحبتد السلطات الوطنیة إلجراء تحقیقات حقیقیة، لتقییم مدى استعدا

ستطیع توجود نیة لحمایة األشخاص من المسؤولیة الجنائیة.  كانت الطریقة التي تجرى بھا اإلجراءات تدل على
كافیة بشكل واضح في عملیات التحقیق  یرتقییم مثل ھذه النیة من خالل مؤشرات من بینھا "خطوات غ ةالعام ةالمدعی

نقص الموارد المخصصة إلجراءات في متناول الید بالمقارنة مع " أو المحاكمة"، و"فحص طبي شرعي معیب"، و
 111العامة". القدرات

 
من بین أمور أخرى، في "قدرة  ،ةالعام ةالمدعی تبحثلتقییم قدرة السلطات الوطنیة على إجراء تحقیقات حقیقیة، 

 اإلقلیم المعني"، و"غیاب الظروف األمنیة للشھود والمحققین سلطات المختصة في ممارسة سلطاتھا القضائیة فيال
وأخذت الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة  112والمدعین العامین والقضاة أو عدم وجود أنظمة الحمایة الكافیة".

ل على الشھادة الالزمة من شھود كمؤشر على عدم السلطة الوطنیة على الحصو الدولیة، في الماضي، عدم قدرة
 113على إجراء التحقیقات والمالحقات القضائیة الكافیة. قدرتھا

 
عندما یتعلق األمر بمقبولیة القضایا المعروضة أمام المحاكم، یكون التقییم شامال، حیث تدرس الدائرة التمھیدیة 

لتحدید حقیقتھا، بما في ذلك توافر شھادة الشھود الضروریة وأدلة  للمحكمة الجنائیة الدولیة مجمل اإلجراءات المحلیة،
 114موثقة.

 

                                                 
108 , November 14, 2016, nary Examinations 2016Report on PrelimiInternational Criminal Court (ICC), Office of the Prosecutor, 

para. 145. 
109 -, November 2013, para. 49, http://www.legalPolicy Paper on Preliminary ExaminationsICC, Office of the Prosecutor, 

tools.org/doc/acb906/  2016نوفمبر/تشرین الثاني  18(تم االطالع في.( 
 )(ب).3( 20ي، المادة نظام روما األساس 110
111 para. 51. Policy Paper on Preliminary Examinations,  
112 para. 57. Policy Paper on Preliminary Examinations,  
 31اإلسالم القذافي،  سیف ضد القضیة مقبولیة ، قرار بشأنRed-344-01/11-01/11-ICCالقضیة رقم  السنوسي، وعبد هللا اإلسالم القذافي سیف المدعي العام ضد 113

 .209 ، فقرة2013مایو/أیار 
عبد هللا  ضد القضیة مقبولیة ، قرار بشأنICC-11 / 01-11 / 01 القضیة رقم السنوسي، وعبد هللا اإلسالم القذافي سیف المدعي العام ضد أنظر على سبیل المثال 114

 .202 ،191-190، الفقرات2013أكتوبر/تشرین األول  11السنوسي، 
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استعداد السلطات اإلسرائیلیة  فیھا المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة مدى تقیّمھذه المرحلة التمھیدیة، التي  في
العدائیة، ینبغي أن تنظر في  2014 عامالارتكبت كجزء من أعمال  للتحقیق ومحاكمة الجرائم الخطیرة المحتملة التي

نھا تولیھا لدور منظمات حقوق اإلنسان في الحصول على األدلة إالتناقض بین األھمیة التي تقول السلطات اإلسرائیلیة 
فلسطینیة ال وشھادات الشھود، والخطوات التي تتخذھا السلطات اإلسرائیلیة للحد من وتقیید عمل تلك المنظمات ذاتھا،

 سرائیلیة.اإلة وجنبیاألو
 

العامة النظر في القیود التي تفرضھا  لتقییم قدرة السلطات اإلسرائیلیة على إجراء تحقیقات جدیة، یتعین على المدعیة
مجال حقوق اإلنسان والتي، بدورھا، تحد من قدرتھم على جمع أدلة عن  السلطات اإلسرائیلیة على العاملین في

األدلة المادیة  ق اإلنسان أن تكون أساسیة في تحدید الضحایا المحتملین وتوفیرللمنظمات حقو محتملة. یمكن حاالت
مكتب المدعي العام العسكري اإلسرائیلي. مع ذلك، فإن القیود المشددة  التي تم جمعھا في إطار تحقیقاتھا، كما الحظ

املین في منظمات حقوق جدا على سفر العاملین الفلسطینیین في مجال حقوق اإلنسان وفرض حظر شامل على الع
متاحة للسلطات  جنبیة الذین یدخلون غزة، تحد من نطاق شھادة الشھود واألدلة المادیة التي یمكن أن تكوناألاإلنسان 

 اإلسرائیلیة.
 

اإلسرائیلیة نتیجة رفضھا السماح  أدلة الطب الشرعي المتوفرة للسلطات محدودیةعلى المدعیة العامة النظر في 
 التدریب وشھادات من أجل الحصول على تھافي غزة بمغادر وللحقوقییندخول غزة بمن الخارج  لخبراء أسلحة

ثقتھم  في ضوء انعدام بتقدیم األدلةعیان الفلسطینیون بسھولة ال. عالوة على ذلك، قد ال یقتنع الضحایا وشھود الخبرة
ا الجنائیة أكثر تعقیدا، والتدخالت الفعالة لمنظمات ما یجعل التقدم في التحقیق في القضای السلطات اإلسرائیلیة،ب البالغ

 حقوق اإلنسان أكثر أھمیة.
 

 بقدر ما یتطلب السماح للحقوقیین بالسفر من غزة وإلیھا موارد من الجیش والمخابرات اإلسرائیلیة، تشیر ھیومن رایتس
من الناس، بما في ذلك التجار،  ووتش إلى إن السلطات اإلسرائیلیة خصصت موارد لتلبیة طلبات سفر من فئات أخرى

 بناء على ھذه الخلفیة، تبدو القیود المفروضة على الحقوقیین صعبة التبریر. 115والعبي كرة القدم، وكبار الشخصیات.
  

                                                 
 .26رة العملیات والتنسیق، "وضع التصریحات"، المالحظة إدا 115
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 : رسالة إلى النائب العام العسكري1الملحق رقم 

2016یولیو/تموز 21

العمید شارون آفك
النائب العام العسكري

XXXX-XXX-XXXس:عبر الفاك
XXXX-XXX-XXXالھاتف:

الموضوع: أنشطة منظمات حقوق اإلنسان في قطاع غزة

،العمیدالسید 

تُعد ھیومن رایتس ووتش تقریرا یقیس الحریة التي تتمتع بھا منظمات حقوق اإلنسان 
من ھذه الرسالة ھو دعوتكم للتحقیق في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة. الغرض

بشأن الحریة التي یتمتع بھا العاملون في قدیم معلومات عن السیاسات اإلسرائیلیةتإلى 
ومدى تعاون إسرائیل مع ،وإلیھیضطرون للسفر من قطاع غزةالذینھذه المنظمات

15ھذه المنظمات. سیعكس تقریرنا جمیع المعلومات ذات الصلة التي تقدمونھا قبل 
المناسبة، لقاء ما بین اآلن ونھایة شھر وأود أیضا أن أطلب، بھذهأغسطس/آب.

من مناقشة ھذه القضایا شخصیا.أغسطس/آب، حتى نتمكن

تقاریر عن حقوق اإلنسان تعدھیومن رایتس ووتش منظمة مستقلة غیر حكومیة، تراقب و
العالم. یقوم فریقنا الذي یغطي إسرائیل وفلسطین بإجراء أبحاث وإنجاز حولبلدا 90في 

التي ترتكبھا إسرائیل، والسلطة الفلسطینیة، وحماس، انتھاكات حقوق اإلنسانتقاریر عن 
سرائیل والفصائل إللقانون الدولي اإلنساني أثناء القتال بینبما في ذلك انتھاكات

الفلسطینیة المسلحة في غزة.

منظمات ندرك أن، كقاعدة عامة، مسؤولي األمن ال یسمحون للموظفین والمتطوعین في
الموظفین الذین یسافرون مع قطاع غزة، باستثناءإیرزاإلنسان بالسفر عبر معبر حقوق

ألسباب ال عالقة لھا بعملھم (على سبیل المثال: الرعایة الطبیة، ومناسبات برعایة دولیة، 
الخصوص، لم تسمح المؤسسة األمنیة اإلسرائیلیة لموظفي وجھوما إلى ذلك). على

للسفر ،الزمیلة"منظمة العفو الدولیة"الفلسطینیین، أو أوھیومن رایتس ووتش األجانب
واإلسرائیلیة لحقوق ، وعموما ال تستجیب لطلبات المنظمات الفلسطینیةوإلیھامن غزة

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 

New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300

قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
نفیذیةسارة لیا ویتسن، المدیرة الت

 المدیرةة، نائبلمى فقیھ
إریك غولدستین، نائب المدیرة

جو ستورك، نائب المدیرة
أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

اللجنة االستشاریة
كاثرین بیراتیس، المدیرة

بالي، مسؤولآسلي 
بروس راب، مسؤول
غاري سیك، مسؤول

أحمد المخیني، مسؤول
جمال أبو علي
نصالح الحجیال

عبدالغني اإلیراني
غانم النجار

لیزا أندرسون
شاؤول بخاش

دیفید بیرنشتاین
روبرت بیرنشتاین

نیثان براون
بول شیفیغني

أحمد الدیك
ھناء إدوار

بھي الدین حسن
حسن المصري
منصور فرحان
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 آیل كروس
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فیكي رسكین
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شید شینبیرغ
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مصطفى تلیلي
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ھیومن رایتس ووتش
كینیث روث، المدیر التنفیذي
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العمل، بین إسرائیل وغزة والضفة ألسباب تتعلق باإلنسان التي تطلب مرور موظفین فلسطینیین، 
 الغربیة.

 
مھما للمعلومات  إلى التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان باعتباره مصدرا الوقت نفسھ، أشار سلفكم في

أن  2010عام التیركل في ورقة موقف  للتحقیقات العسكریة في جرائم حرب محتملة، وقال للجنة
آلیة التحقیق الرسمیة عبر المساعدة على "التغلب على  التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان یساھم في

جیش الدفاع اإلسرائیلي". وأشارت وزارة الخارجیة  طینیین من لقاء أفرادخوف السكان الفلس
 إلى النیابة العامة العسكریةالمنظمات غیر الحكومیة في تقدیم المعلومات  اإلسرائیلیة أیضا إلى أھمیة

 بشأن آلیات الجیش اإلسرائیلي للتحقیق. 2015تقریرھا لعام  في
 

 أرجو ردكم على األسئلة التالیة:
ى وصف طبیعة ومدى التعاون بین منظمات حقوق اإلنسان وسلطات التحقیق العسكریة. یرج .1

المنظمات،  تواصلون أخذ علم بالمنشورات الصادرة عن ھذهكنتم یرجى أیضا توضیح ما إذا 
وما إذا كانت مثل ھذه المنشورات قد أثارت، في السابق، تحقیقات أجراھا النائب العام 

 قیقاتكم.العسكري أو ساھمت في تح

أو طلبوا فتح تحقیق  كم من الفلسطینیین من سكان غزة قدموا شكاوى لجیش الدفاع اإلسرائیلي، .2
(دون إدراج شكاوى  2014في انتھاكات محتملة للقانون اإلنساني الدولي منذ یونیو/حزیران 

دفاع كم عدد منظمات حقوق اإلنسان التي قدمت شكاوى لجیش ال نقدیة مقدمة للمحاكم المدنیة)؟
 ؟2014اإلسرائیلي أو طلبات بفتح تحقیق في مثل ھذه االنتھاكات منذ یونیو/حزیران 

انتھاكات القانون  كم من سكان غزة الفلسطینیین الذین قابلھم مسؤولون عسكریون بشأن .3
التي كم عدد المقابالت، إن وجدت،  ؟2014اإلنساني الدولي المحتملة منذ یونیو/حزیران 

 أجریت بشكل شخصي؟

 ، مع ممثلینالنیابة العامة العسكریةكم عدد االجتماعات التي عقدتموھا، أو عقدھا ممثل  .4
 ؟2014لمنظمات حقوق اإلنسان الفلسطینیة، أو اإلسرائیلیة، أو األجنبیة منذ یونیو/حزیران 

 یرجى تحدید عدد الجلسات المخصصة لكل فئة: فلسطینیة، أو إسرائیلیة، أو أجنبیة.

جیش الدفاع اإلسرائیلي فیما  لیق لكم بشأن التناقض الواضح بین تصریحاتكما أرحب بأي تع .5
یتعلق بأھمیة التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان، ورفض االستجابة لطلبات ھذه المنظمات 

والدورات التدریبیة،  ألغراض االجتماعات، ومغادرتھا بالسماح لموظفیھا بدخول غزة
 عملھم.وغیرھا من األنشطة الضروریة لنجاح 

 ، حتى نتمكن من إدراجھ في تقریرنا.2016أغسطس/آب  15قبل  المكتوبیرجى إرسال ردكم 
 
 



 

 2017 أب�يل/نيسان | ووتش رايتس هيومن 39 

فرصة لقائكم لمناقشة ھذه المسائل أكثر. سأكون على اتصال بكم لتحدید بباإلضافة إلى ذلك، أرحب 
 . XXXXXXXXXX موعد لعقد اجتماع، ویمكنكم التواصل معي على:

 
 اونكم.أشكركم مقدما على حسن تع

 
 مع التقدیر،

 
 ساري بشي

 مدیرة مكتب إسرائیل وفلسطین
 ھیومن رایتس ووتش
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: رد النائب العام العسك�ي (ترجمة غير رسمية من 2الملحق رقم 

 هيومن رايتس ووتش)
 

 الدفاع اإلسرائیلي جیش
 القیادة العامة النیابة العامة العسكریة،

 القائد مكتب
 

 XXXXالھاتف:
 XXXXفاكس:

)38 (PMB 
 5776 آف 25

 
 2016أغسطس/آب  29

 
 ساري بشي السیدة

 ھیومن رایتس ووتش
 

 2016یولیو/تموز  21الموضوع: رد على رسالتكم المؤرخة في 
 

 . تجدون ردنا أدناه.2016یولیو/تموز  21نشكركم على رسالتكم المؤرخة في  .1

ریة، قدرا كبیرا من األھمیة یولي جیش الدفاع اإلسرائیلي، بما في ذلك سلك النیابة العامة العسك .2
للحوار مع المنظمات غیر الحكومیة. إحدى مھام سلك النیابة العامة العسكریة ھي غرس سیادة 

وأي عنصر یمكن أن یساعد في تحقیق ھذا الھدف ھو  القانون داخل جیش الدفاع اإلسرائیلي،
 صلة. ومحاور ذ

إسرائیلیة،  –منظمات غیر الحكومیة یتواصل سلك النیابة العامة العسكریة مع العدید من ال .3
عملیات جیش الدفاع  بشكل مكثف ویومي، بشأن جوانب مختلفة من –وفلسطینیة، وغیرھا 

اإلسرائیلي. ویتصل ھذا الحوار أیضا بإجراءات اإلنفاذ لسلك النیابة العامة العسكریة، بما في 
مرتكبة من قبل جنود جیش ذلك البحث والتحقیق في االنتھاكات المزعومة للقانون الدولي ال

 .العمالنیةنشطة األاإلسرائیلي خالل  الدفاع

كما تعلمون، یستقبل سلك النیابة العامة العسكریة بشكل روتیني شكاوى واتصاالت من  .4
منظمات غیر حكومیة. وتُقدم ھذه الشكاوى واالتصاالت، في بعض األحیان، نیابة عن السكان 

و قطاع غزة، وأحیانا نیابة عن المنظمات نفسھا. لذلك، السامرة، أو یھودا الفلسطینیین في
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أغسطس/آب  28 -یولیو/تموز  7" (الجرف الواقيوعلى سبیل المثال، في أعقاب عملیة "
 حادثة 360شكوى وتقریر متعلقة بنحو  500) تلقى سلك النیابة العامة العسكریة نحو 2014

 الشكاوى عن منظمات غیر حكومیة.استثنائیة ُزعم أنھا وقعت أثناء القتال. صدرت بعض 

إضافة إلى ذلك، یفحص سلك النیابة العامة العسكریة بشكل روتیني التقاریر التي تنشرھا  .5
اإلسرائیلیة، والفلسطینیة، واألجنبیة. تعاني ھذه التقاریر غالبا من  –المنظمات غیر الحكومیة 

ھي تعتمد على تقاریر من مصادر سبیل المثال، ف عیوب في المنھجیة، والوقائع، والقانون (على
ن"، و"مدنی مفلسطینیة دون فحص مصداقیتھا، وتُحدد اإلرھابیین الذین تضرروا على أنھ

 تحیز واضح.تعاني من الحرب). في بعض األحیان،  وتسيء تطبیق قوانین

ذات مصداقیة وملموسة تبدو وھلة،  رغم ھذا، بقدر ما تتضمن ھذه التقاریر معلومات، ألول
قرار بشأن فتح بحث، أو تحقیق، أو  یھ الكفایة، یتم تحویل المزاعم التي تتضمنھا التخاذبما ف

 دعم بحث أو تحقیق جار بغرض التوصل إلى الصورة كاملة.
 

الحكومیة  سلف ذكره، بقدر ما تثیر الشكاوى والبالغات، أو تقاریر المنظمات غیر أبعد مما .6
ھیئات البحث على ما فیھ الكفایة، تحافظ مزاعم ذات مصداقیة، ألول وھلة، وملموسة ب

مستمرة مع  والتحقیق التابعة لسلك النیابة العامة العسكریة وجیش الدفاع اإلسرائیلي اتصاالت
 المنظمات وتستخدم مساعدتھا كجزء من عملیة البحث والتحقیق في ھذه المزاعم.

بعضھا في أعقاب اتصاالت  في عدد كبیر من الحاالت التي تم فتح تحقیقات جنائیة فیھا، لذا،
العسكریة للتحقیق الجنائي مساعدة  أو تقاریر من منظمات غیر حكومیة، تلقت شعبة الشرطة

حكومیة كجزء من التحقیق. وبطبیعة الحال، فإجراء التحقیقات في حوادث  من منظمات غیر
ت، تبذل شعبة عملیة وقعت أثناء القتال في منطقة معادیة ملیئة بالصعوبات. رغم ھذه الصعوبا

بدقة، وفعالیة، وسرعة،  العسكریة للتحقیق الجنائي جھودا كبیرة إلجراء ھذه التحقیقات الشرطة
وتعتمد على مساعدة منظمات غیر حكومیة كجزء من ھذه الجھود. لذلك، على سبیل المثال، 

ساعدة غالبا ما تضطلع بتحدید مكان عشرات الشھود الفلسطینیین وتنسیق تجمیع تصریحاتھم بم
 ھذه المنظمات.

 
 في حاالت أخرى، ساعدت منظمات غیر حكومیة في توفیر مئات اإلفادات لشعبة الشرطة

في كثیر من  تساھمالعسكریة للتحقیق الجنائي، ومواد ثبوتیة أخرى. وأثبتت ھذه المساعدة أنھا 
 ةالمعلومات الواردة بمساعدة من منظمات غیر حكومیة لشعبة الشرط القضایا، وسمحت

 الحقیقة. العسكریة للتحقیق الجنائي على الوصول إلى
 

تجري  ، التي" (آلیة األركان العامة)آلیة األركان العامة لتقییم تقصي الحقائق"كما تستخدم  .7
اتخاذ قرار بشأن  تحقیقات تمھیدیة حول الوقائع فیما یتعلق ببعض المزاعم وتجمع المواد قبل

المنظمات غیر الحكومیة من أجل الحصول على  دةمساع فتح تحقیق جنائي، بشكل روتیني
التي یُزعم أنھا استھدفت من قبل جیش الدفاع  البنى معلومات إضافیة (مثل إحداثیات

 فوتوغرافیة). اإلسرائیلي، أو صور
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آللیة األركان  كثیر من الحاالت، ثبت أن المعلومات التي قدمتھا المنظمات غیر الحكومیة في
على سبیل المثال،  بیر في تسلیط الضوء على مالبسات الحادث. لذلك،العامة مفیدة بشكل ك

البدایة أن قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي  ، ادعت وسائل إعالم فيالجرف الواقيخالل عملیة 
سوق الشجاعیة، لكن المواد المقدمة آللیة  ، الناس في مجمع2014یولیو/تموز  30قصفت، في 

لحقائق، حیث أن الحادث وقع بالقرب لصورة مختلفة  شفتاألركان العامة من قبل منظمة ك
 من المجمع ولیس في المجمع نفسھ.

 
سلك النیابة  یبقیھا في الحاالت التي تمثل فیھا المنظمات غیر الحكومیة السكان الفلسطینیین، .8

 .ھاالتي رفعت بشكل روتیني على القرارات التي اتخذت في الشكاوى مطلعةالعامة العسكریة 

عدة التي تقدمھا المنظمات غیر الحكومیة في عملیة البحث والتحقیق في االنتھاكات المسا .9
من األحیان مفیدة، رغم  ، كانت في كثیرالجرف الواقيالمزعومة، بما في ذلك خالل عملیة 

على السفر بین إسرائیل وقطاع غزة ألسباب أمنیة  القیود التي ال یمكن تجنبھا والمفروضة
 وسیاسیة خطیرة.

 حتى اآلن –واألجنبیة  اإلسرائیلیة، والفلسطینیة، –ي الختام، لعبت المنظمات غیر الحكومیة ف  .10
 الجرف الواقي،عملیة  خالل في االنتھاكات المزعومة البحث والتحقیق في عملیة دورا ھاما

 أعاله. التفاصیل الواردة كما یتضح من

 .تزمون نشرهالتقریر الذي تع بالكامل في ھذا الرد یتم نشر أن نطلب  .11

 
 مع التقدیر،

 
 التوقیع:

 نداف مینكوفسكي الرائد
 مستشار قانوني لدى النیابة العامة العسكریة

 
 
 
 



 ةرداق ريغ وأ ةبغار ريغ
 اهنم مهجورخو ةزغ ىلإ نييقوقحلا لوخد ىلع ةيليئارسإلا دويقلا
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ربعم دنع ةينيطسلف ةأرما:يفلخلا فالغلا
ىلإ ةزغ نم روبعلا لواحت ،يدودحلا حفر
 .ينيطسلف ينمأ رصنع ىلإ ثدحتت ،رصم

 زرتيور/ىفطصم وبأ ميهاربإ6102 ©

ليئارسإ نيب زريإ ربعم: يمامألا فالغلا
 .ةزغ عاطق يلامشو

زرتيور/نيهوك ريمأ4102 ©

عيمج ىلع رثؤت دويقلا هذه تتاب ىتح ،هيلإو ةزغ عاطق نم رفسلا ىلع دويقلا ليئارسإ تددش ،ةيضاملا52 ـلا تاونسلا لالخ
.مهلمع ءادأ ىلع ناسنإلا قوقح لاجم يف نيلماعلا ةردق كلذ يف امب ،ابيرقت كانه ةايحلا بناوج

اهقلخت يتلا تابارطضالا ”اهنم مهجورخو ةزغ ىلإ نييقوقحلا لوخد ىلع ةيليئارسإلا دويقلا :ةرداق ريغ وأ ةبغار ريغ“ ريرقت قثوي
قيثوت ىلإ ةيعاسلا ةيبنجألاو ةيليئارسإلاو ةينيطسلفلا ةيقوقحلا تامظنملا ءاضعأ رفس ىلع ةضورفملا ةيليئارسإلا دويقلا
يف ربكأ ةبوعص نويقوقحلا دجي ،رفسلا نم مهعنم ةجيتن .4102 برح نع ةمجانلا ةلمتحملا ةريطخلا مئارجلا اهيف امب ،تاكاهتنالا
.ريراقتلا دادعإ ىلع مهتردق دحي امم ،ناديملا نم تامولعملا قيثوتو ،مهئالمز عم قيسنتلا ،مهتاربخ ريوطت

كلذ يف امب ،نيطسلف يف عضولا لوح ”ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا“ ـل ةماعلا ةيعدملا لبق نم يراجلا يديهمتلا صحفلا قايس يف
يف ةيدج تاقيقحت يرجت اهنإ ةيليئارسإلا تاطلسلا تلاق ،ةزغ عاطق يف4102 ماعل ةيئادعلا لامعألا لالخ ةموعزملا مئارجلا
،ةلمتحملا مئارجلا ىلإ اههيبنتل ةيقوقحلا تامظنملا ىلع دمتعت اهنإ تلاق امك .نييليئارسإلا دونجلا لبق نم كولسلا ءوس تاءاعدا
ةزغ ىلإ نييقوقحلا لوخد ةدشب ةيليئارسإلا تاطلسلا دّيقت ،كلذ عمو .يعرشلا بطلا ةلدأ ميدقتو دوهشلا ةداهش ريسيتو
ةردق نم ّدحت يتلا تابوعصلا ىلع بلغتلل مهيلع دامتعالا لوح ةيليئارسإلا معازملا ىلع كشلا نم الالظ يقلي ام ،اهنم مهجورخو
.مئارجلا يف قيقحتلا ىلع ليئارسإ

.رورملاب نييقوقحلل امومع حمست الو ،تاقوألا مظعم اقلغم ةزغ عاطق عم يدودحلا اهربعم رصم تقبأ

ىلع .طقف ةيدرف ةينمأ صوحفل مهعاضخإو ،اهترداغمو ةزغ لوخدب نييقوقحلل حامسلا ،رصم كلذكو ،ةيليئارسإلا تاطلسلا ىلع
ةبغر اهمييقت راطإ يف نييقوقحلا ىلع ةضورفملا ةيليئارسإلا دويقلا يف رظنلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف ةماعلا ةيعدملا
.4102 ماعلا يف ةزغ برح نع ةمجانلا ةلمتحملا مئارجلا يف ةيقادصم تاذ تاقيقحت ءارجإ ىلع اهتردقو ةيليئارسإلا تاطلسلا
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