
حركة في اتجاه واحد 
تقوم إسرائيل بترحيل قسري لسكان محميين داخل األراضي الفلسطينية، 

والمتضررات األساسيات هن النساء

"نظام إصدار تصاريح لسكان يهودا والسامرة المتواجدين في قطاع غزة" )فيما يلي "النظام"( ينص، من 
بين أمور أخرى، على أن الفلسطينيين والفلسطينيات المقيمين في قطاع غزة وهم مسجلون في سجل 

السكان الفلسطيني كسكان الضفة الغربية، يمكنهم تقديم طلب تصريح خروج من غزة فقط إذا ما وقعوا 
على وثيقة تسمى "تصريح بشأن االستقرار" ومعناه أن في نّيتهم "االستقرار" في قطاع غزة بشكل دائم. 

بحسب إسرائيل، التوقيع على هذه الوثيقة هي موافقة على "التنازل" عن حقهم في العودة للسكن في 
الضفة الغربية مستقبًلا.

تحظر إسرائيل لم شمل عائالت فلسطينيين مسجلين كسكان قطاع غزة في الضفة الغربية وفي نطاقها 
)إسرائيل(، وبالتالي تبقي لألزواج الذين أحدهما مسّجل كمقيم في غزة والثاني كمقيم في الضفة إمكانية 

واحدة فقط لممارسة حياة مشتركة: اإلقامة في قطاع غزة. بما أن النساء، هن من ينتقلن، في حاالت كثيرة، 
للسكن قرب عائالت أزواجهن بعد الزواج، فهن أيضا المتضررات األساسيات من هذا النظام، ومن نظام 

التصاريح االسرائيلي الذي يمنع زيارات عائلية في الضفة الغربية فيما عدا ضمن ظروف نادرة ومتطرفة*. 
عملًيا، تفرض السياسة اإلسرائيلية على النساء الفلسطينيات المتزوجات من سكان غزة واللواتي يعشن 

في غزة أو يرغبن باالنتقال اليها، التنازل عن حقهن المحمي بالعودة إلى الضفة، وبهذا تمس بحقوقهن في 
حرية الحركة، الحياة األسرية، الصحة، االستقاللية والكرامة. 

تمثل  التي  غزة  في  والطفل"  المرأة  حماية  مركز   - "عائشة  جمعية  من  الدنف  هبة  المحامية 
العنيفة  التداعيات  لّخصت  اإلسرائيلية،  السياسة  بموجب  حقوقهن  تنتهك  اللواتي  النساء 
في  بالحق  يمس  وال  قسري،  إبعاد  هو  اإلجراء  "هذا  أن  وشددت  اإلسرائيلي  للنظام 

تستخدم  الذي  الشكل  المدى".  بعيدة  ونفسية  اجتماعية  عواقب  له  بل  فحسب،  التنقل 
الضفة  في  للسكن  فلسطينيات  أو  فلسطينيين  عودة  لحظر  كمبرر  النظام  هذا  إسرائيل  فيه 

عمليا  يشّكل  الفلسطيني،  السكان  سجل  في  الضفة  كسكان  مسجلين  كانوا  لو  حتى  الغربية، 
ا للقانون الدولي بما يرقى إلى جريمة حرب. ترحياًل قسرًيا وانتهاكا خطيًر

مقدمة
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*لهذا السبب، صيغت هذه الوثيقة بلغة المؤنث، وهذا مع أن الممارسات الواردة فيها تحمل إسقاطات 
أيضا على رجال فلسطينيين سكان الضفة الغربية ممن يقيمون، أو يرغبون.باالنتقال للسكن في 

قطاع غزة.

معبر إيرز 2017، تصوير "جيشاه – مسلك"
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)اسم مستعار( من مواليد طولكرم في الضفة الغربية، وأم لخمسة أوالد. تزوجت عام 2012 سلمى 
فلسطينًيا من سكان غزة. ال تسمح إسرائيل لزوجين بممارسة حياة عائلية في الضفة الغربية، 

إذا كان أحد الزوجين من سكان غزة، لهذا قررت سلمى االنتقال للسكن مع زوجها في القطاع. قّدمت طلًبا 
لتصريح يمّكنها من الدخول إلى غزة، وقبلت السلطات اإلسرائيلية طلبها، ولكن حين وصلت إلى معبر إيرز، 

بّلغها موظفون إسرائيليون أنه ال يمكنها دخول القطاع ما لم توّقع على وثيقة تصريح استقرار في غزة.

"طالبوني بتوقيع استمارة تقول إنه ال يمكنني العودة إلى الضفة ]للعيش هناك[. لم أعرف ماذا 
أفعل، كنت قد تزّوجت للتّو وأردت جًدا االنتقال للسكن مع زوجي وبدء حياتنا الجديدة مًعا. قالوا أنهم 
سيسمحون لي بالدخول إلى غزة فقط بشرط أن أوقع على الوثيقة، وقد وقعت في نهاية األمر. تركت 

كل شيء خلفي، كل شيء. هذا ليس سهًلا، اتخذت قرار صعب جًدا. تقفين أمام تعهد بحياة جديدة، 
ولكنك تعرفين أنك ربما لن تلتقي أهلك ثانيًة، وعليك أن تختاري بينهما".

كانت هذه المرة األولى في حياة سلمى التي تدخل فيها إلى غزة. التوقيع على وثيقة االستقرار في غزة أجبرتها 
على الحسم خالل لحظة واحدة بين حياة لم تسنح لها بعد فرصة التعرف عليها وبين إمكانية العودة إلى 

عائلتها وبيتها في الضفة الغربية.

أدركت سلمى اليوم أنه يمكنها تقديم طلبات لتلقي تصريح لزيارة عائلتها في الضفة، فقط بموجب المعايير 
الضّيقة التي حددتها إسرائيل لحركة سكان غزة، والتي تسمح بلقاء عائلي في ظروف ضيقة فقط: زفاف، مرض 

يهدد الحياة أو جنازة، وجميعها فقط ألحد األقرباء من الدرجة األولى. قدمت سلمى في السنوات األولى من 
مكوثها في غزة عدة طلبات لتلقي تصريح على امل ان تتمكن من زيارة الضفة، لكن إسرائيل رفضت جميع 

الطلبات بادعاء أنها ال تستوفي معايير حركة الفلسطينيين بين الضفة وغزة. 

في عام 2015 تلقت في نهاية المطاف تصريًحا لزيارة قصيرة في الضفة الغربية. "انتظرت ثالث سنوات لرؤية 
عائلتي ]في الضفة[، لم أخرج من غزة لمدة ثالث سنوات". بعد زيارة سلمى للضفة، أوقفوا دخولها مرة 

أخرى على معبر إيرز واشترطوا مجدًدا دخولها إلى غزة بالتوقيع على وثيقة االستقرار ]ليس واضًحا لماذا تم إلزام 
سلمى بالتوقيع مرة ثانية على االستمارة بعد أن وقعت عليها حين تزوجت ولماذا كان التوقيع مجدًدا شرًطا 

لدخولها القطاع[. "كان ذلك صعًبا علّي، كنت وحيدة، أوالدي كانوا في غزة، زوجي وحياتي في غزة. لم أعرف 
ماذا أفعل، هل أعود للضفة؟ هل اترك بيتي في غزة؟" قررت سلمى في نهاية األمر التوقيع مجدًدا على 

الوثيقة ودخلت إلى القطاع.

"منذ 2015 قدمت طلبات لتلقي تصريح خروج ولم يصادقوا على خروجي مرة ثانية إلى الضفة"، كما تقول. 
]أسباب رفض طلبات سلمى، أو اذا تلقت رد على كافة طلباتها، غير معروفة لجيشاه-مسلك[. "أنجبت منذ 
ذلك الحين ثالثة أبناء. اوالدي لم يلتقوا عائلتي بالمرة. مرت سبع سنوات، هذا الواقع يحرق قلبي. أتوق 

لرؤية عائلتي، وأعيش في شعور من العجز والفقدان المستمر. لقد أبعدوهم عني".
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ا هائًلا على حياة  تسيطر إسرائيل حتى اليوم عملًيا على سجل السكان الفلسطيني، وهي سيطرة تمنحها تأثيًر
الفلسطينيات، وقبل كل شيء من خالل تحديد مكانتهن عن طريق نظام الحركة الذي تديره: فهي الجهة التي 

تحدد ما إذا كان الفلسطينيون المسجلون في السجل مسجلين كـ"سكان غزة" أو "سكان الضفة الغربية"، 
 وهذا التحديد يملي أين يمكنهن السكن والعمل وإقامة حياة أسرية.

 أكبر منذ تشديد اإلغالق على القطاع، تمنع إسرائيل وتقيد حركة 
ٍ
على امتداد عقود من الزمن وعلى نحو

الفلسطينيين والفلسطينيات بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية بهدف تكريس سيطرتها على المنطقة – 
وسكانها – تحت احتاللها ولدفع وتعزيز أهداف ديمغرافية وسياسية ساقطة: عزل قطاع غزة وضم فعلي 
في الضفة. لقد أشرنا في منشورات سابقة إلى أن هذه السياسة التي تسميها إسرائيل "سياسة الفصل" 

 تخدم إسرائيل في الهندسة الديمغرافية )باالنجليزية(. 

تنعكس من نظام التصاريح اإلسرائيلي الذي يقوم على سياسة الفصل نزعة واضحة: االنتقال الدائم من 
الضفة الغربية إلى غزة مسموح على األغلب، في حين أن حركة الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية 

محظورة تماًما تقريًبا. يستطيع الفلسطينيون في قطاع غزة تقديم طلبات خروج قصيرة المّدة فقط إذا 
استوفوا المعايير الضّيقة "واالستثنائية واإلنسانية" التي تحددها إسرائيل للتنقل بين قطاع غزة والضفة 

الغربية وإسرائيل. على سبيل 
المثال، ُيسمح لقالئل جًدا فعلًيا 

بتقديم طلب يمّكنهم من زيارة 
أقرباء في منطقة أخرى، وذلك كون 

الزيارة مشروطة أن يكون القريب 
من الدرجة األولى وفي حالة زواج، 

مرض يهدد الحياة أو جنازة.

يملي النظام المذكور بأن النساء 
سكان الضفة اللواتي يقمن في 

غزة ال يمكنهن زيارة الضفة، حتى 
في المعايير الضّيقة المشار إليها 

أعاله، طالما لم يوقعن على وثيقة 
يصّرحن فيها بأنهن استقروا في 
غزة، أي نقلوا اليها مركز حياتهن 
بشكل دائم. بكلمات أخرى: من 

تعيش في غزة، أو ترغب في 
االنتقال إليها، وتريد زيارة الضفة 

الغربية أو اسرائيل تحت المعايير 
التي تحددها إسرائيل للخروج من 
غزة لغرض العالج الطبي أو دورة 
مهنية أو كل سبب آخر مذكور في 

نظام التصاريح االسرائيلي، تجد 
نفسها مضطرة إلى "التنازل" 

)باالنجليزية( عن حقها بالعودة 
للسكن في الضفة مستقبًلا حتى 
تقبل إسرائيل فحص طلبها. أما 
من تختار عدم التوقيع على وثيقة 

"تصريح بشأن االستقرار" فتتنازل 
عمليا عن إمكانية الخروج من غزة 
من خالل معبر إيرز ألي هدف كان. 

تصريح استقرار في غزة: رحلة في اتجاه واحد
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تصريح بشأن االستقرار، مصوور من ”نظام إصدار تصاريح لسكان يهودا والسامرة المتواجدين في قطاع 

غزة“”نظام إصدار تصاريح لسكان يهودا والسامرة المتواجدين في قطاع غزة".
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وفًقا لموقف إسرائيل، التوقيع على الوثيقة يشكل تنازًلا رسمًيا عن مكانة الُمقيم في الضفة. في حاالت 
كثيرة وصلت إلينا لمعالجتها، عرضت اسرائيل التوقيع على وثقة "تصريح بشأن االستقرار" كمبرر لمنع 

فلسطينيات من العودة إلى الضفة بشكل ثابت مع العلم أنهن أجبرن من قبل السلطات االسرائيلية على 
التوقيع على الوثيقة.

توجهنا )بالعبرية( في كانون األول 2020 إلى منسق أعمال الحكومة، باالشتراك مع مركز هموكيد للدفاع عن 
الفرد وطالبنا إلغاء أمر محّدث للنظام المذكور أعاله الذي نشر في تشرين الثاني 2020. وقد أكدنا في الرسالة 

على أن هذا النظام يكّرس تقييدات وحشية تمس بإصدار تصاريح ألغراض إنسانية ويعمق المساس 
بحقوق السكان المحميين نساًء ورجااًل في الضفة الغربية والذين يعيشون في قطاع غزة، وهم، كما ذكرنا، 

بغالبيتهم نساء. خالًفا ألوامر سابقة )بالعبرية( لهذا النظام، ففي األمر الذي نشر في تشرين الثاني 2020 ال 
يظهر التزام من جهة السلطات في إسرائيل بفحص طلبات العودة إلى الضفة، كّل طلب بحد ذاته، والتي 

ن َمن 
ِ
تقدمها فلسطينيات قمن "باالستقرار" في غزة. باإلضافة إلى ذلك، من خالل النظام الحالي يطلب م

توّقع على الوثيقة أن "تصّرح" أيًضا على استقرار أطفالها في قطاع غزة وليس فقط على استقرارها هي 
في القطاع. ففي حال كان األطفال مسجلون كسكان الضفة الغربية في سجل السكان الفلسطيني، فإن 
التوقيع على الوثيقة هو بمثابة "تنازل" أيًضا عن إمكانيتهم للعودة للسكن في الضفة الغربية بشكل دائم. 

عملًيا، تحت هذا النظام المحّدث، فإن الفلسطينيات اللواتي وّقعن على ”تصريح بشأن االستقرار“ في 
غزة ُيعتبرن بنظر إسرائيل من سكان القطاع )حتى لو لم تقم إسرائيل بتغيير عنوانهن في سجل السكان 

الفلسطيني وأبقت تسجيلهن كسكان الضفة الغربية(. لهذا، بحسب إسرائيل، فإذا طلبن العودة إلى 
الضفة سيُكّن مضطرات الستيفاء معايير استقرار سكان غزة في الضفة الغربية، وهي معايير ضيقة 

)بالعبرية( تمت صياغتها لغرض ضمان أاّل تسري على أي شخص )للمزيد من المعلومات حول تطبيق 
النظام ومنع سكان غزة فعلًيا من االنتقال الى الضفة الغربية، انظروا هنا، هنا وهنا(. في الرد )بالعبرية( على 

توجهنا الذي أرسل لنا في كانون الثاني 2021، أصر منسق أعمال الحكومة على سريان مفعول النظام الذي 
نشره ورفض الغاءه. 

بما أنه بموجب موقف إسرائيل، َمن وّقعت على "تصريح بشأن االستقرار" ليس مسموًحا لها العودة 
لإلقامة في الضفة الغربية، فكان من الممكن توقع أن هذا الحظر سُينص على نحو واضح وصريح في 

الوثيقة نفسها. ولكن خالًفا للمتوقع، فإن األمر المحّدث لهذا النظام، من شهر تشرين الثاني 2020، 
وصيغة وثيقة "تصريح بشأن االستقرار" الموجودة فيه )انظروا الوثيقة أدناه(، تمت صياغتها بشكل مبهم 

ال يمّكن من فهم اإلسقاطات الواسعة الناجمة عن التوقيع على الوثيقة. مع أن الوثيقة تقول أن من وقع 
عليها يمكنه تقديم طلب للعودة إلى الضفة وأنه يتم فحص الطلب بحسب النظام اإلسرائيلي )بالعبرية(

المتعلق "باستقرار" سكان غزة في الضفة، ال يمكن االستنتاج أن امكانية الموافقة على هذا الطلب 
معدومة تقريًبا. ويجدر التشديد هنا أنه حتى لو كان مضمون الوثيقة وإسقاطاتها المستقبلية واضحة لمن 

يوقعون عليها، فال يمكن جعل أي انسان يتنازل عن الحقوق الممنوحة له بحكم القانون الدولي، ومنها الحق 
المحمي للنساء سكان الضفة الغربية بالعودة إلى الضفة.

منذ إقامة جمعية "جيشاه - مسلك" قمنا بتمثيل )باالنجليزية( نساء فلسطينيات )باالنجليزية( كثيرات 
مسجالت كسكان الضفة ويعشن في غزة مع أزواجهن واطفالهن المشتركين، وقدمن طلبات لزيارة 

الضفة الغربية أو العودة للسكن فيها. من تجربتنا نرى أن الحاالت التي تم فيها جعل النساء يوقعن 
على وثيقة االستقرار في غزة مع دخولهن إلى القطاع، ُتستخدم من قبل إسرائيل لتبرير قرارها بمنعهن 

من العودة للسكن في الضفة الغربية. وفي حاالت أخرى التي لم توقع فيها 
نساء على هذه الوثيقة، قامت إسرائيل باستغالل )باالنجليزية( حاجتهن 

األساسية لزيارة الضفة )في إطار الظروف االنسانية التي تحددها 
بنفسها لتلقي التصريح( من أجل اجبراهن على التوقيع عليها.
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شذى شندغلي في الضفة الغربية عام 1996، وعنوانها مسجل في مدينة البيرة في الضفة. ولدت 
تزوجت في العام 2015 في رام هللا من رجل عنوانه مسجل في غزة، وفي العام 2017 انتقلت 

للسكن معه في القطاع ألن إسرائيل ال تسمح باستقرار سكان غزة في الضفة. ولدت للزوجين بنتان، 
وعنوانهما مسجل في الضفة الغربية، وفقا لعنوان والدتهما.  

بسبب الوضع االقتصادي الصعب السائد في غزة قرر الزوجان أنه من األفضل أن تتربى وتكبر البنتان في 
الضفة حيث يمكن لشندغلي العثور على عمل حتى بثمن االبتعاد عن األب، المسجل في سجل السكان 

 الفلسطيني كأحد سكان غزة وبالتالي ال ُيسمح له من ناحية إسرائيل طلب االنتقال إلى الضفة. 

قدمت شندغلي على امتداد السنين نحو 5 طلبات مختلفة إلى إسرائيل للعودة إلى الضفة مع ابنتيها. لكن 
ظلت طلباتها بدون إجابة من قبل السلطات اإلسرائيلية. وفقط بعد التدخل القانوني من قبل مؤسسة 
"جيشاه-مسلك" تلقت في نهاية األمر رفًضا لطلبها بادعاء أنها وقعت في الماضي على وثيقة االستقرار 

في غزة. 

شندغلي وّقعت على مثل هذه الوثيقة قبل سنوات، حين كانت في طريقها إلى البيت في غزة بعد زيارة في 
الضفة، حينها قال لها موظف إسرائيلي في مديرية التنسيق واالرتباط انه يجب عليها التوقيع على وثيقة لم 

 يكن مضمونها واضًحا لها. وفي حال رفضت، كما قيل لها، لن تتمكن من العودة إلى بنتيها في قطاع غزة.
 

قدمت "جيشا-مسلك" باسم شندغلي التماًسا للمحكمة ضد رفض طلبها لتصريح يمّكنها هي وبنتيها 
من االنتقال للسكن في الضفة وفقا لعنوانهن المسجل في سجل السكان. خالل جلسة االستماع، أوصت 

المحكمة للجهات االسرائيلية بإعادة فحص ادعاء شندغلي حول الموافقة على مضمون الوثيقة التي 
وّقعت عليها. أعلنت الجهات اإلسرائيلية في نهاية المطاف أنها تتراجع عن رفضها ومّكنت عودة شندغلي 

وبنتيها إلى بيت الوالدة في الضفة الغربية.

تضطر النساء في حاالت كثيرة للتوقيع على الوثيقة تحت الضغط والتخويف حيث ُيعرض توقيعهن كشرط 
للعبور – سواء كشرط لزيارة عائالتهن في الضفة أو كشرط للعودة إلى بيتهن وعائلتهن في غزة. في حاالت 

مختلفة )باالنجليزية( وصلت إلينا لمعالجتها بشأن نساء أجبرن على التوقيع وقمنا بتقديم طلب للعودة 
للسكن في الضفة الغربية، رفضت اسرائيل السماح بذلك وحاولت تبرير منع انتقالهن إلى الضفة بتسويغ 

أن عودتهن تمس بـ"سياسة الفصل". بحسب القانون الدولي هذه ممارسة محظورة للترحيل قسًرا. في 
السنوات االخيرة كانت هناك حاالت قليلة تم فيها، على إثر نضال قضائي متواصل وتدخل من قبل المحاكم، 

إلزام إسرائيل بالموافقة  على عودة نساء للضفة الغربية مع أنهن أجبرن على التوقيع على وثيقة االستقرار. 

يّدعي منسق أعمال الحكومة أنه ال يجمع معلومات تتعلق بمدى استخدام هذه الممارسة الباطلة. ففي 
رًدا )بالعبرية( على طلب حرية المعلومات )بالعبرية( الذي قدمناه خالل العام 2019 وطرحنا فيه أسئلة حول 
عدد األشخاص من الضفة الغربية الذين طلبوا االنتقال للسكن في غزة، زعم منسق أعمال الحكومة بأنه ال 
يملك "معلومات حول سكان يهودا والسامرة الذين طلبوا االستقرار في قطاع غزة"، ولهذا ال يمكنه ارسال 

معلومات حول هذا الموضوع.

يؤسس النظام الترحيل القسري لسكان محميين،
التي تعرف على انها جريمة حرب

وفًقا للقانون الدولي، من حق الساكن المحمي العودة إلى بيته وهناك حظر واضح لفرض تنازل عن هذا 
الحق. ينص البند 47 من معاهدة جنيف بشكل واضح على أنه ُيحظر بأي شكل إلغاء الحقوق والفوائد من 
السكان المحميين المعطاة لهم بحكم هذه المعاهدة، وذلك انطالقا من اإلدراك أنه سيكون على الدوام 

انعدام للمساواة في القوة ما بين القوة المحتلة وما بين سلطات المنطقة التي تحتلها.
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"نظام إصدار التصاريح لسكان يهودا والسامرة المتواجدين في قطاع الغزة" يسلب الفلسطينيين 
والفلسطينيات حقهم بالعودة إلى بيتهم في الضفة الغربية مستقباًل بسبب التوقيع على الوثيقة أو فرض 

اشتراطات ساقطة، من خالل استغالل الحاجة للتنقل في ظروف إنسانية. البند 49 من معاهدة جنيف 
الرابعة يحظر الترحيل القسري وطرد السكان خالًفا إلرادتهم:

"يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي 
المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا 

كانت دواعيه".

صدرت في قرارات وأحكام المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسالفيا سابًقا، على نحو منهجي، تفسيرات 
واسعة للمصطلحات "ترحيل قسري" و"طرد"، التي تضم حظر ترحيل الشخص ضد ارادته، سواء من خالل 

ممارسة الضغط المباشر أو غير المباشر، العلني أو المبّطن أو حتى من خالل استغالل القوة السلطوية. 
يجب أيًضا القيام بفحص حذر للموافقة من خالل التطرق للواقع الكامل الذي أعطيت فيه "الموافقة" مع 

األخذ بعين االعتبار مدى حصانة الشخص. في هذا الموضوع، تم االقرار بأن الترحيل يعتبر قسرًيا، حتى لو 
لم يتم استخدام قوة جسدية مباشرة لغرض التسبب برحيل سكان من المنطقة المحتلة. يكفي أن تكون 

 غير مباشر ظروفا جعلت السكان المحميين يغادرون، حتى يعتبر االمر 
ٍ
القوة المحتلة قد خلقت على نحو

ا.  ترحياًل قسرًيا محظوًر

لجنة االمم المتحدة لحقوق االنسان تطّرقت إلى عدد من االجراءات التي تستخدمها إسرائيل في إطار 
ا لفلسطينيين. من بين  سياستها وأقّرت أنها تنتج بيئة تفرض )"Coercive Environment"( ترحياًل محظوًر
هذه اإلجراءات سلب مكانة اإلقامة من فلسطينيين عنوانهم مسجل في الضفة، وممارسة الضغط على 

فلسطينيين وفلسطينيات من أجل "التنازل" عن هذه المكانة.

gisha.org

سهير الوحيدي في قطاع غزة نحو عقد من الزمن قبل أن ُتجبر على توقيع وثيقة االستقرار. سكنت 
بعد نحو عشر سنوات منذ زواجها وانتقالها من الضفة الغربية إلى غزة، أصيب شقيقها، 

الذي يسكن في الضفة الغربية، بمرض شديد وتلقت تصريًحا ألول مرة من إسرائيل لزيارته وزيارة سائر 
العائلة في الضفة.

عند عبورها من خالل معبر إيرز، تم عرض وثيقة "تصريح بشأن االستقرار" في غزة عليها. لم تكن تعرف سهير 
عن وجود الوثيقة من قبل، ومضمونها لم يكن مفهوًما لها. وتروي كيف أن موظًفا من الجهة اإلسرائيلية 
للمعبر توجه إليها وشرح لها، بشكل ضاغط وبلغة اإلشارات، انها يجب أن توّقع. دخلت الوحيدي في حالة 

ضغط ووّقعت دون أن تفهم ما الذي توقع عليه. "أنا شديدة الحذر عادة" تقول الوحيدي. "إقامتي في 
الضفة مهمة جًدا لي لدرجة أنني لم أرغب في تجديد بطاقة هويتي بعد أن تزوجت وانتقلت إلى غزة. خفت 

أن أفقدها".  تقول الوحيدي إنها لو فهمت ما جاء في الوثيقة، وأن إسرائيل ترى فيه "تنازاًل" عن حقها في 
العودة إلى الضفة الغربية، لما كانت ستوقع بتاًتا، حتى بثمن التنازل عن تلك الزيارة التي تاقت إليها لرؤية 

...شقيقها لمريض.
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تلخيص

النظام المتداول في هذا الملف هو بمثابة مثال آخر الستغالل اسرائيل لسيطرتها على حركة الفلسطينيين 
والفلسطينيات بهدف محاولة بناء واقع سياسي وديموغرافي مبني على السلب المتواصل والقمع 

 والفصل العنصري.

يدفع الفلسطينيين، وفي هذه الحالة النساء الفلسطينيات، أثماًنا باهظة ال يمكن تخيلها نتيجة طموحات 
 محتلة والتنصل المتواصل من مسؤوليتها على حياة من 

ٍ
إسرائيل بالحفاظ على سيطرتها على أراض

 يعيشون فيها.

ا، والسماح بالحركة بين  وفقا لموقف "جيشاه-مسلك"، يجب على إسرائيل إلغاء هذا النظام غير القانوني فوًر
أقسام المناطق الفلسطينية ووقف المساس المقصود بحقوق الفلسطينيين.

للنسخة الرقمية من هذا التقرير، اضغطوا هنا.

...
قدمت الوحيدي على مّر السنين، ومنذ زيارتها األخيرة، طلبات إضافية لزيارة الضفة الغربية في ظروف 

تعّرفها إسرائيل على أنها "إنسانية"، لكن السلطات اإلسرائيلية رفضتها بمبررات مختلفة، أو انه لم يتم 
الرد عليها. حين توفي والدها، لم تنجح الوحيدي بالحصول على تصريح يسمح لها بالمشاركة في جنازته في 

الضفة. على الرغم من محاولة الحفاظ على عالقة بواسطة شبكات التواصل االجتماعي، فإن أوالدها األربعة 
لم يروا أبناء عائلتهم في الضفة منذ ثماني عشرة عام. 

الوضع االقتصادي البائس في غزة والهجمات اإلسرائيلية المتكررة على القطاع أثارت مخاوف متزايدة لدى 
الوحيدي ودفعتها للتفكير في العودة إلى الضفة الغربية. قدمت في نيسان 2022 طلًبا للعودة للضفة، 

لكن إسرائيل رفضت طلبها، كما يبدو بسبب توقيعها في السابق على وثيقة االستقرار في القطاع. الجدير 
بالتذكير أنه مع انعدام إمكانية لم شمل العائالت الفلسطينية في الضفة الغربية، فإن عودتها إلى هناك، حتى 

لو تسّنت، كانت ستحكم على الوحيدي بالعيش من دون زوجها المقيم في غزة.
 "بالنسبة لي هذه مأساة. لدّي رغبة كبيرة في زيارة عائلتي، وأن أكون مع أمي.

ولكن ال يسمحون لي بالذهاب، ال في األفراح وال في األتراح". 

بموجب تعليمات القانون، يسر "جيشاه – مسلك" التنويه أنه نتيجة 
للتعاون مع دول ومؤسسات دولية، التي تدعم عملنا لتعزيز حقوق 

اإلنسان، غالبية التمويل لنشاطاتنا يأتي من "كيانات سياسًية أجنبًية".
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