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 مقدمــــة 



ية يعتبر نظاـ التعميـ في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية منظومة واحدة متكاممة صممت بشكؿ ييدؼ لتمب
احتياجات التعميـ العالي لمطمبة الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة، وبالتالي قد توجد تخصصات في 

وقد . جامعة غير متوفرة في جامعة أخرى، أو تخصصات في الضفة الغربية غير متوفرة في قطاع غزة أو العكس
حيث أنو وفي غياب العوائؽ اإلسرائيمية يمكف  عزز مف ذلؾ التقارب الجغرافي بيف الضفة الغربية وقطاع غزة،

لطالب مف قطاع غزة السفر إلى جامعتو في مدينة راـ اهلل في الضفة الغربية، عمى سبيؿ المثاؿ، خالؿ ساعة 
ف ماعتاد آالؼ  ،ف ىناؾ بعض التخصصات األكاديمية التي ال تتوافر في جامعات القطاعألو . واحدة بالسيارة

ع غزة التوجو إلى جامعات الضفة الغربية لدراسة تمؾ التخصصات، وخصوصًا لمحصوؿ طمبة مف سكاف قطاال
في تخصصات كالطب البشري وطب األسناف والطب البيطري والعالج ( درجة الماجستير)عمى المقب الثاني 

 .بالتشغيؿ واليندسة الطبية وحماية البيئة والقانوف وبرامج الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف
 

مشددة إسرائيؿ قيودًا  تفرض، 2000الع االنتفاضة الثانية في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ ومنذ اند
كما تفرض إسرائيؿ حظرًا شاماًل عمى خروج . عمى حرية الحركة والتنقؿ لمسفر بيف قطاع غزة والضفة الغربية

ءات أو اعتبارات أمنية قد ستند إلى ادعاىذا الحظر ال يو سكاف غزة لمواصمة تعميميـ العالي في الضفة الغربية، 
بؿ ىو منع شامؿ لفئة  –إف صح وجودىا  –أو الدواعي األمنية  وجود حالة مف االحتالؿ والنزاع المسمح يبررىا
 .مف المجتمع الفمسطيني ىي الطالبكاممة 

 
التي سكاف قطاع غزة، و تشكؿ ىذه السياسة التعسفية جزءًا مف القيود الواسعة التي تفرضيا إسرائيؿ عمى حركة 

وجدير بالذكر أف الطمبة مف سكاف قطاع غزة الذيف قبموا لمدراسة في جامعات . تشكؿ عقابًا جماعيًا لمسكاف
لاللتحاؽ بمقاعد الدراسة دوف ( إيرز) 1الضفة الغربية ال يستطيعوف مغادرة القطاع مف خالؿ معبر بيت حانوف

وتواجو طمبات الحصوؿ عمى تصريح . األمنية اإلسرائيمية التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى تصريح مف الجيات
 2.ألغراض الدراسة في الضفة الغربية كافة بالرفض مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية

 
وكنتيجة مباشرة لمنع سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي طمبة قطاع غزة مف الدراسة مع أقرنائيـ في الضفة الغربية، 

في الوصوؿ إلى التعميـ العالي واالندماج األكاديمي ضمف المناىج والبرامج فإنيـ يحرموف مف التمتع بحقيـ 
كما يحرموف مف . ال تتوافر في جامعات قطاع غزةالتي يوفرىا المجتمع الفمسطيني، ولكنيا الدراسية والفرص 

مف كفاءات ويحـر المجتمع المحمي في قطاع غزة  ،الفرصة لتحقيؽ طموحيـ في تطوير وتنمية قدراتيـ المعرفية
في وقت ىو في أمس مف شأنيا أف تعود بالفائدة عميو، وذلؾ أكاديمية غير متوفرة في جامعاتو وتخصصات 
ف والمعايير وفي انتياؾ منظـ لمحقوؽ المكفولة ليـ بموجب مواثيؽ حقوؽ اإلنسا ،دوف وجو حؽالجاجة إليو، و 

تجاه سكاف  -حتالؿ قائمة باالسمطة بوصفيا  -ية اللتزامات إسرائيؿ العرفية والتعاقدو  الدولية ذات العالقة

                                                           
1
 .48ىو ادلعرب الوحيد ادلخصص دلرور األفراد الذي يربط القطاع بالضفة وبأراضي ( إيرز)حانون معرب بيت   

2
ك للدفاع عن حرية احلركة والتنقل دلزيد من التفاصيل انظر ورقة ادلعلومات حول األضرار اليت حلقت بالتعليم العايل نتيجة الفصل بني قطاع غزة والضفة الغربية، مركز مسل  
 .0202مايو / يار، أ(جيشا)



التي تكفؿ حرية الحركة والتنقؿ وتمتع كؿ فرد مف سكاف  ، بما فييا اتفاقية جنيؼ الرابعةاألراضي المحتمة
 .األراضي المحتمة بحقو في التعميـ

 
ني ووكاالت األمـ المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المد تسميط الضوء، وخاصًة لدىإلى  تسعى ىذه الورقة

مى اإلجراءات والسياسات التعسفية التي تطبقيا سمطات ع ،ووسائؿ اإلعالـ المتحدة المعنية بحقوؽ اإلنساف
االحتالؿ اإلسرائيمية بحؽ المواطنيف الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة، وتشديدىا لسياسة الحصار 

، في محاولة لشرذمة وتقطيع 2000في العاـ  -االنتفاضة الثانية  –عمى قطاع غزة منذ اندالع انتفاضة األقصى 
إسرائيؿ والتي تفاقمت حدتيا في أعقاب تنفيذ  ،أوصاؿ الوحدة الجغرافية والمجتمعية لمضفة الغربية وقطاع غزة

، في محاولة واضحة إلبقاء سيطرتيا عمى قطاع غزة، 2005سبتمبر  12خطة الفصؿ األحادي الجانب بتاريخ ل
وتحاوؿ الورقة أف توضح أثر ىذه  .ي نفس الوقت التيرب مف مسئولياتيا القانونية تجاه حياة ورفاه سكانووف

السياسة عمى حقوؽ فئة واحدة مف فئات المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة، أال وىي الطمبة الذيف يسعوف إلى 
 .االلتحاؽ بالدراسة في الضفة الغربية

 
 في التعميم وحرية الحركة والتنقلمان الحق المعايير الدولية الخاصة بض 

تخالؼ ممارسات قوات االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه سكاف األراضي الفمسطينية المحتمة التزامات إسرائيؿ التعاقدية 
وتٌنبع تمؾ المسئولية تجاه األراضي الفمسطينية . بموجب مواثيؽ حقوؽ اإلنساف وأحكاـ القانوف الدولي اإلنساني

عمى الفعمية ف كوف إسرائيؿ سمطة قائمة باالحتالؿ في األراضي الفمسطينية، وما زالت تحكـ سيطرتيا المحتمة م
ومف ثـ يتوجب عمى سمطات االحتالؿ ضماف انتظاـ عمؿ  1967،3قطاع غزة والضفة الغربية منذ احتالليا عاـ 

  4.التعميمية وسير المرافؽ العامة في األراضي الفمسطينية المحتمة بما في ذلؾ المرافؽ
 

وبالنظر الحتالؿ إسرائيؿ طويؿ األمد لألراضي الفمسطينية المحتمة، فإف عمييا واجبات أكثر وضوحًا تجاه حقوؽ 
ولكي تفي . اإلنساف، بما في ذلؾ العيديف الدولييف لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية

التعاقدية كطرؼ متعاقد في عدد مف مواثيؽ حقوؽ وفقًا لمسئوليتيا عاتقيا  بااللتزامات التي تقع عمى إسرائيؿ
اإلنساف فإنيا ممزمة باحتراـ الحؽ في التعميـ وضماف إتاحة التعميـ، بما في ذلؾ التعميـ العالي، والوصوؿ إليو 

حقوؽ االقتصادية العيد الدولي الخاص بالمف ( 14و 13)المادتاف بكؿ وسيمة مناسبة، وذلؾ وفقًا لما أكدتو 
 لمشخصية الكاممة التنمية في التعميـ يسيـ التعميـ وبضرورة أف في فرد كؿ" في حؽ، 1966واالجتماعية لمعاـ 

العيد ذاتو الشروط التي تحكـ قياـ الدوؿ بتقييد الحقوؽ الواردة فيو، فتنص وتحدد المادة الرابعة مف ". اإلنسانية
، القانونلمحدود المقررة في ع بالحقوؽ التي تضمنيا طبقا ليذا العيد إال ليس لمدولة أف تخضع التمت"عمى أنو 

                                                           
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية "على أنو ( 34)، يف ادلادة 8091تشرين األول / أكتوبر 81تنص االتفاقية اخلاصة باحًتام قوانني وأعراف احلرب الربية الىاي ادلؤرخة يف   3

والنظام العام وضمانو، مع احًتام القوانني السارية يف البالد، إال يف حاالت الضرورة بصورة فعلية إىل يد قوة االحتالل، يتعني على ىذه األخرية، قدر اإلمكان، حتقيق األمن 
 .القصوى اليت حتول دون ذلك

4
ادليزان  ، مركز(88)ورقم ( 5) انون الدويل اإلنساين الكتيب رقمدلزيد من التفاصيل حول الوضع القانوين لألراضي الفلسطينية احملتلة وخصوصًا قطاع غزة، انظر سلسلة الق 

 .8991حلقوق اإلنسان، طبعة 



ال  ىدفيا الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ، وشريطة أف يكوف بمقدار توافق ذلك مع طبيعة ىذه الحقوقوا 
 . ديمقراطي

 
المحتمة يتعارض مع القانوف وكما ورد أعاله، فإف التقييد التعسفي لموصوؿ إلى التعميـ العالي في داخؿ األرض 

الدولي، وال يمكف تبرير تقييده بأنو يتوافؽ مع طبيعة الحؽ في التعميـ، الذي يفقد أي محتوى لو في غياب تأميف 
القدرة الفعمية عمى الوصوؿ إلى المؤسسات التعميمية، أو المجادلة بأنو مف شأف تقييد وصوؿ الطالب إلى المرافؽ 

مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية عمى حؽ كؿ  12كما تنص المادة . فاىيـالتعميمية أف يزيد مف ر 
 :عندما نصت عمى أنو الحركة والتنقل بحريةشخص في 

 حؽ كؿ فرد يوجد عمى نحو قانوني داخؿ إقميـ دولة ما في حرية التنقؿ واختيار مكاف إقامتو،. 1
 ه، ولكؿ فرد حرية مغادرة أي بمد بما في ذلؾ بمد. 2
ال يجوز تقييد الحقوؽ المذكورة أعاله بأية قيود غير التي ينص عمييا القانوف، وتكوف ضرورية لحماية األمف . 3

القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ وتكوف متمشية مع الحقوؽ 
 األخرى المعترؼ بيا في ىذا العيد،

 .رماف أحد تعسفًا مف حؽ الدخوؿ إلى بمدهال يجوز ح. 4
 

ا في ىذا العيد كما تحظر المادة الخامسة فرض أي قيـو أو تعطيؿ أو إىدار أي مف الحقوؽ المنصوص عميي
بمباشرة أي نشاط أو القياـ بأي عمؿ ييدؼ إلى إىدار أي حؽ مف ..... ألي دولة ... "مف حيث تنص عمى 

 .في ىذا العيد أو إلى فرض قيود عمييا الحقوؽ أو الحريات المعترؼ بيا
 

فمقد كرست أحكامو  ،5، وخصوصًا ما يطمق عميو قانون االحتاللأما فيما يتعمؽ بأحكاـ القانوف الدولي اإلنساني
، والتي تمـز دولة االحتالؿ بالعمؿ 1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لمعاـ ( 50)حماية ىذا الحؽ بموجب المادة 

يؿ الجيد لممنشآت الخاصة بالتعميـ، وتمقي عمى عاتقيا بالمسئولية عف ضماف تمتع سكاف عمى تسييؿ التشغ
 . األراضي المحتمة بالحؽ في التعميـ

 
ؿ الطمبة مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية ت اإلسرائيمية المتعمقة بحرية تنقوبصورة أعـ، ينبغي النظر إلى السياسا
سة اإلسرائيمية المتمثمة في إتماـ الفصؿ الجغرافي والسكاني بيف الضفة في سياقيا األوسع، أي في سياؽ السيا

إف ىذه السياسة تشكؿ خطرًا جسيمًا  6.غير مرة مسئوليف إسرائيمييف اصرح بيسياسة  وىي الغربية وقطاع غزة،
                                                           

5
يف األراضي احملتلة،   -غري الشرعي–يشًكل قانون االحتالل من جمموعة القواعد القانونية اليت تلقي بالتزامات على عاتق دولة االحتالل نتيجة لسيطرهتا وتواجدىا الفعلي   

 00، يف  واتفاقية جنيف الرابعة ادلؤرخة يف 0021تشرين األول / أكتوبر 01احلرب الربية الىاي ادلؤرخة يف  وتتمثل تلك ادلنظومة يف االتفاقية اخلاصة باحًتام قوانني وأعراف
حزيران / يونيو 02اخلاصة بشأن محاية ادلدنيني زمن احلرب ويف األراضي احملتلة، والربوتوكول اإلضايف األول  ادللحق باتفاقيات جنيف وادلؤرخ يف  0090أغسطس / آب

 .اخلاص بالنزاعات ادلسلحة الدوليةو  0011
، متوفر على موقع ادلؤسسة 1، صفحة والنقل القسري كجرائم دولية الًتحيل: 0462و  0490حتليل قانوين لألوامر العسكرية اإلسرائيلية : مؤسسة احلق: أنظر 6

 . ttp://www.alhaq.org/atemplate.php?id=121hاالليكًتوين على الرابط 

http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=121


وبذلؾ تعمؽ  عمى قدرة الفمسطينييف عمى إقامة دولة مستقمة متواصمة جغرافيًا في األراضي الفمسطينية المحتمة،
مف انتياكيا لحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره، وىو حؽ أساسي مف حقوؽ اإلنساف، ويشكؿ قاعدًة آمرًة 
مف قواعد القانوف الدولي، األمر الذي أكدت عميو محكمة العدؿ الدولية في الىاي في رأييا االستشاري بشأف 

ييا باألساس عمى حقيقة أف المحكمة بنت رأة، حيث أف قانونية بناء إسرائيؿ لجدار الفصؿ في الضفة الغربي
، وبذلؾ يخرؽ مبادئ أساسية مف القانوف الدولي، الجدار يقوض حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير

حقائؽ لسياسات أو فرض  إف أي إجراءات أو .نوني مف وجية نظر القانوف الدوليواعتبرتو ليذا السبب غير قا
 .تعد بذلؾ انتياكًا ليذا الحؽ مف فرص التمتع بيذا الحؽتقوض شانيا أف  عمى األرض بالقوة مف

 
فرض قيود عمى حرية حركة تنقؿ السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة، والذي  لقانون الدولي،يحظر اومن ثم 

يتيـ في أيضًا يحُظر بموجبو معاقبة الطالب وغيرىـ مف المدنييف الذيف ُتسيطر عمى أراضييـ مف خالؿ تقييد حر 
كما يحظر القانوف الدولي فرض سياسة . الحركة والتنقؿ بسبب ظروؼ سياسية أو أمنية تدعييا سمطات االحتالؿ

 7.العقاب الجماعي عمى السكاف المدنييف
  

 آلية تنقل سكان األراضي المحتمة بين الضفة والقطاع  وفقًا لمقوانين واألوامر العسكرية اإلسرائيمية 
، أحكمت قوات االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي قبضتيا عمى قطاع غزة والضفة 1967يونيو/ منذ حرب حزيراف

ومف ثـ أعمف قائد قوات الجيش . ، وأخضعت ىذه األراضي لسمطتيا الفعمية غير الشرعية(بما فييا القدس)الغربية 
بموجبو إغالؽ منطقة ، والذي تقرر 1968في العاـ ( 111) اإلسرائيمي لممنطقة الجنوبية األمر العسكري رقـ

قطاع غزة وشماؿ سيناء وحظر السفر عمى سكاف قطاع غزة دوف الحصوؿ عمى تصريح شخصي مف القائد 
ال يحق ألي شخص الدخول إلى ":مف القرار المذكور( 2)وجاء في نص المادة . العسكري اإلسرائيمي لممنطقة

فُوض كتابيًا مني لفعل ذلك أو وفقًا ألحكام ىذه المنطقة أو الخروج منيا إال بتصريح شخصي مني أو مًمن ي
 8."التصريح العام الصادر عني

 
لى القطاع في الفترة الممتدة بيف عامي  ، بموجب 1991و 1971ونظـ خروج ودخوؿ سكاف قطاع غزة مف وا 

لغي ف أسُمح بموجبيا لسكاف القطاع بمغادرة غزة لمسفر إلى إسرائيؿ والضفة الغربية إلى أ "تصاريح خروج عامة"
أصبح يتوجب عمى سكاف قطاع غزة التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى تصريح  ، حيث1991العمؿ بموجبيا في العاـ 

ما )وفي أعقاب إعادة انتشار قوات االحتالؿ في  قطاع غزة . فردي مف الجيش اإلسرائيمي كشرط لمغادرة القطاع
أصدر الجيش االسرائيمى لوائح تنظـ خروج ، 2005أيموؿ / في سبتمبر( سمي بخطة فؾ االرتباط أحادي الجانب

عف طريؽ التقدـ بطمبات تصاريح المغادرة ( إيرز)سكاف القطاع إلى الضفة الغربية مف خالؿ معبر بيت حانوف 
وىي لجنة تتبع لوزارة الداخمية في السمطة الوطنية الفمسطينية، وتنقؿ  ،لشئوف المدنية الفمسطينية في غزةإلي لجنة ا

وكانت ترتيبات (. إيرز)قطاع غزة إلى مكتب التنسيؽ واالرتباط التابع لمجيش اإلسرائيمي في معبر طمبات سكاف 
                                                           

7
 .0221سلسلة القانون الدويل اإلنساين، مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، طبعة ( 6)دلزيد من التفاصيل انظر الكتيب رقم    

8
 .سابق، مرجع دلزيد من التفاصيل أنظر األمر بشأن إغالق قطاع غزة، منشور على ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة مسلك   



، 1995عاـ " االنتقالي"وآلية تقديـ الطمبات بيف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني قد وضعت في االتفاؽ المرحمي 
سرائيؿ بإعالف النوايا في والمسمى باتفاقية أوسمو، الذي انبثؽ عف المفاوضات بيف منظمة التح رير الفمسطينية وا 

، الذي اعتبرت بموجبو أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة ومتكاممة، ونص عمى 1993العاـ 
لى قطاع غزة في العاـ  "ممر آمن"إنشاء  ، وأغمؽ فور اندالع انتفاضة األقصى في 1999بدأ الدخوؿ عبره مف وا 

وقبؿ ذلؾ التاريخ كانت موافقة الجيش اإلسرائيمي عمى أي طمب لممغادرة تشكؿ العامؿ . 2000سبتمبر مف العاـ 
وكثيرًا ما رفضت سمطات . الحاسـ في قدرة أي فمسطيني عمى مغادرة قطاع غزة لمدراسة في الضفة الغربية بالفعؿ
صفتيا قوات االحتالؿ بأنيا االحتالؿ طمبات تقدـ بيا طالب فمسطينيوف لموصوؿ إلى الضفة الغربية لدواعي و 

، بدأت 1991كما أنو، ومنذ العاـ . أمنية، وغالبًا بدوف تحديد ماىية ىذه الدواعي، أو إعطاء أسباب محددة لذلؾ
سمطات االحتالؿ بالتضييؽ عمى آالؼ الطمبة مف سكاف قطاع غزة أثناء تواجدىـ في الضفة الغربية لمدراسة، 

 .قـو بترحيميـ قسرًا مف الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد فرض غرامات عمييـحيث كانت تالحقيـ، وتعتقميـ، وت
 

رفض الجيش اإلسرائيمي كؿ طمبات السفر التي تقدـ بيا الطالب مف سكاف قطاع غزة  2000غير أنو ومنذ العاـ 
األمنييف لغرض الدراسة، وبغض النظر عما إذا كاف لدى المسئوليف ( إيرز)لممغادرة عبر معبر بيت حانوف 

وقد رفض . ة الطمب مف عدمو/ة مقدـ/لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمية ادعاءات بوجود تيديدات أمنية لمطالب
سنة،  35سنة و 16الجيش اإلسرائيمي إجراء الفحص األمني لمشباب الذيف ينتموف لمفئة العمرية التي تتراوح بيف 

 9.مى تصاريح  السفر إلى الضفة الغربيةحتى ولو لـ يكف ىناؾ أسباب أمنية تمنعيـ مف الحصوؿ ع
 

وال يقتصر األمر عمى منع سكاف قطاع غزة مف حرية الحركة والتنقؿ مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر 
، بؿ يمتد ىذا الحظر ليشمؿ منع طمبة قطاع غزة مف دخوؿ الضفة الغربية عبر جسر (إيرز)معبر بيت حانوف 

، وىو معبر المرور بيف أراضي المممكة األردنية عبر جميورية مصر العربية ردفقادميف مف األ( ألنبي)الكرامة 
الياشمية والضفة الغربية، وال يتطّمب دخوؿ الضفة الغربية منو الدخوؿ إلى األراضي اإلسرائيمية، األمر الذي يؤكد 

عبر أراضييا، بؿ  عمى أف ىدؼ إسرائيؿ مف حظر السفر لسكاف قطاع غزة ال عالقة لو باألمف أو بالمرور
برغبتيا في منع الفمسطينييف المقيميف في قطاع غزة مف السفر إلى أو المكوث في الضفة الغربية، تكريسًا لسياسة 
الفصؿ بيف شطري األراضي الفمسطينية المحتمة، وىي ذات األرض التي يؤكد الفمسطينيوف رغبتيـ في إنشاء 

الذي تسعى إسرائيؿ إلى منعو بالقوة واالستيطاف وتجزئة األرض  وطف عمييا تحقيقًا لحقيـ في تقرير المصير،
 .والمجتمع الفمسطيني إلى معازؿ

 
 الذرائع اإلسرائيمية لمنع الطمبة من مغادرة القطاع لموصول إلى مقاعد الدراسة في جامعات الضفة الغربية 

                                                           
قضية ) نيابًة عن عشر طالب من سكان قطاع غزة ، حملكمة العدل اإلسرائيلية العليا50/11120، االلتماس رقم 2005يف مارس ( جيشاة)قدمت مؤسسة مسلك  9

ل يف جامعة بيت حلم، إال أن السلطات ، مطالبًة بتمكينهم من السفر إىل الضفة هبدف تعّلم موضوع العالج بالتشغي(اجلنوبية القيادة ضابط منطقة ضد محدان وأخرين
ونظرًا ألن اجلامعات يف ” فئة خطرة“اإلسرائيلية رفضت إجراء فحص فردي لكل طالب على حدة، وأعلنت أن احلظر الذي تفرضو على السفر ناجم عن كون الطالب 

ول األضرار اليت حلقت بالتعليم العايل نتيجة الفصل بني قطاع غزة والضفة الغربية، دلزيد من التفاصيل انظر ورقة ادلعلومات ح".دفيئات لتنمية ادلتفجرين"الضفة تستخَدم كـ
  .، مرجع سابق0202مايو / مركز مسلك للدفاع عن حرية احلركة والتنقل، أيار



ة دوف تمييز، وذلؾ ببساطة برفض تمنع إسرائيؿ الطالب مف مغادرة قطاع غزة بيدؼ الدراسة في الضفة الغربي 
طمبات السفر التي يقدميا الطمبة لسمطات االحتالؿ دوف التحّقؽ عمى المستوى الفردي مف كؿ مقّدـ طمب لجية 

ويدعي الجيش اإلسرائيمي بأف . سرائيميةىا مف قبؿ الجيات األمنية اإل/وجود أو عدـ وجود مانع أمني ضده
 ”فئة خطرة“سنة يشكموف خطرًا أمنيًا النتمائيـ إلى ( 35و 16)الطالبات في المرحمة العمرية الممتدة بيف /الطمبة

 –ػا لمفحص األمني، ألف خطورة ىذه الفئة /ة يشكؿ مثؿ ىذا الخطر لحظة خضوعو/حتى ولو لـ يكف الطالب
خصبًا لممارسة  مرتعاً " جامعات الضفة الغربية، التي تشكؿتبقى قائمة بعد انتقاليـ ل -حسب سمطات االحتالؿ 

 10."نشاطات معادية
 

ونتيجًة ليذه اإلدعاءات بشأف الطمبة والجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية، أوصت المحكمة اإلسرائيمية العميا 
انعكاسات / ت التي قد تحمل حموليا تثثيراتيتولى بشكل فردي أمر الحاال“، بإقامة جياز 2007في أغسطس 

ومف ثـ تقرر حيث يقـو الجيش اإلسرائيمي بإخضاع حالة مقدـ الطمب لمفحص األمني  11،”إنسانية إيجابية
ومنذ ذلؾ التاريخ لـ يتمُكف أي طالب مف قطاع غزة مف مغادرة . أـ الإمكانية منحو تصريح  السمطات اإلسرائيمية

الفمسطينية في الضفة الغربية، لرفض إسرائيؿ إجراء الفحص األمني لطالب غزة، حيث يتـ  قطاع إلى الجامعاتال
رفض طمباتيـ كفئة مف الناس الذيف يحظر سفرىـ، وفي ذلؾ انتياؾ بال تمييز لمحؽ في التعميـ، األمر الذي 

نيا تتماشى مع السياسة وتبدو ىذه السياسة كأ .والثقافي يقوض دعائـ المجتمع في المعرفة وبناء صرحو العممي
، وبالتالي "محتمالً "ة مف قطاع غزة يشكؿ خطرًا أمنيًا /اإلسرائيمية األوسع نطاقًا، والتي تدعي أف كؿ فمسطيني

ا، وىي سياسة خطيرة عاش قطاع غزة نتائجيا الفعمية بشكؿ مكثؼ أثناء /ا مف السفر، أو استيدافو/يمكف منعو
وبشكؿ متقطع في شكؿ االعتداءات المتواصمة التي استيدفت المدنييف بشكؿ  العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،

وليس مدنييف، وذلؾ في مخالفة " أخطار محتممة"منظـ، مع منح فائدة الشؾ لمجيش اإلسرائيمي وادعاءه بمواجية 
 .لنص وروح القانوف الدولي اإلنساني وقانوف حقوؽ اإلنساف

 
فاطمة الشريؼ، وىي محامية مف سكاف مدينة غزة وتعمؿ في مركز  تقدمت المحامية ،1/00/2010وبتاريخ 

مف خالؿ مؤسسة مسمؾ،  12لمحكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية، 4609/10الميزاف لحقوؽ اإلنساف بااللتماس رقـ 
ضد قائد المنطقة الجنوبية، بطمب يتضمف إصدار أمر احترازي لمجيش اإلسرائيمي بتمكينيا مف مغادرة قطاع غزة 

اإلسرائيمي منحيا تصريحًا بعد أف تقدمت بطمب  وجاء تقديـ االلتماس نتيجة رفض الجيش. إلى الضفة الغربية
                                                           

مُتاح لكبار موظفي  -الضفة الغربية -ودا والسامرةالسفر من غزة إىل يه"، أن 62/00002جاء يف الفقرة الثامنة من قرار احملكمة اإلسرائيلية العليا يف االلتماس رقم  10
امرة الراغبني يف العودة إىل أماكنهم السلطة الفلسطينية غري احملسوبني على محاس ورجال األعمال الكبار، ولكبار ادلوظفني العاملني يف ادلنظمات الدولية ولسكان يهودا والس

عاما، ومنهم الطالب اجلامعيون بوصفهم جمموعة عالية اخلطورة على ( 56-04)ألشخاص الذين يبلغون من العمر بني وللحاالت الطبية اإلنسانية واإلستثنائية لكن ليس ل
يتولون اجلزء األساسي  يف ( 56-04)إستنادًا إىل ادلعلومات االستخباراتية أن األشخاص ادلنتمني للفئة العمرية " مواصفات اخلطورة"وقد زُعم يف موضوع ". حنو خاص

 يأ ي شخصًا ما إىل دراستو مال اإلرىابية ويتوىل الطالب اجلامعيون جزءًا خاصًا فيها، وأن جامعات يهودا والسامرة تشكل دفيئات لتنمية ادلتفجرين، وأنو حىت لو ملاألع
 . www.gisha.orgتفاصيل انظر مؤسسة مسلك ،  دلزيد  من ال"حامالً نوايا من ىذا القبيل فقد يصبح عرضة لتأثري البيئة احمليطة بو

11
 .، مرجع سابق(جيشا)دلزيد من التفاصيل انظر ورقة ادلوقف حول اإلطار القانوين للتعليم العايل، مركز مسلك للدفاع عن حرية احلركة والتنقل   

12
 ، على الرابط ، انظر ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة مسلك(02/4920)لقراءة  طلب االلتماس    
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( في تؿ أبيب)المحتمة  الحكومة اإلسرائيمية في األراضي أعماؿ لمنسؽ 8/06/2010بيذا الخصوص بتاريخ 
واصمة الدراسة لمحصوؿ عمى درجة ، لغرض م(في معبر إيرز)التنسيؽ واالرتباط اإلسرائيمية بغزة  ومديرية

. الماجستير في الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف مف جامعة بيرزيت في محافظة راـ اهلل في الضفة الغربية المحتمة
وعًممت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ىذا الرفض بعدـ خضوع مقدمة الطمب لممعايير واالعتبارات اإلنسانية التي 

 .راء الفحص األمني الخاص بالطمبةف وقت آلخر، وردت طمبيا دوف إجيحددىا الجيش اإلسرائيمي م
 

قرار الجيش اإلسرائيمي بمنع  العميا اإلسرائيميةمحكمة ال، أيدت 7/7/2010وفي جمسة نظر االلتماس بتاريخ 
وجاء في الرد المكتوب عمى التماس الشريؼ، والمقدـ لممحكمة مف قبؿ . الشريؼ مف السفر ألغراض الدراسة

 -20/6/2010بأف قرار مجمس الوزراء الصادر في   -ممثال بمكتب النائب العاـ العسكري –لجيش اإلسرائيمي ا
 تغيير سياسة الحكومة اإلسرائيمية لمتخفيؼ مف القيود عمى حرية الحركة والتنقؿبشأف  -لمشار إليو أعالها
يسمح ليـ بالسفر، بؿ ستعمؿ الحكومة لـ يُشر إلى توسيع فئات األشخاص الذيف " (المفروضة عمى قطاع غزة)

عمى تبسيط إجراءات طمبات السفر فيما يتعمؽ بمرور لمسكاف وأف قرار الحكومة لـ يذىب إلى توسيع نطاؽ 
ولكي ..... السياسة الحالية التي تسمح فقط بسفر الحاالت اإلنسانية، مع التركيز عمى الحاالت الطبية العاجمة

ال يعمؿ عمى توسيع نطاؽ المعايير الخاصة بالمرور وبالتأكيد ال يسمح بمرور يكوف واضحًا أف ىذا القرار 
 13".األشخاص ألغراض دراسة درجة الماجستير

 
كما اعترؼ الجيش اإلسرائيمي خالؿ جمسة نظر االلتماس بأف إسرائيؿ لـ تمنح لطالب واحد مف قطاع غزة إذف 

ذ صدور قرار عف ذات المحكمة في االلتماس رقـ السفر إلى الضفة الغربية ألغراض الدراسة، وذلؾ منب
الدراسة بات /ت مف قطاع غزة الراغبيفالطالبا/، والذي أعطى الجيش الحؽ في نظر طمبات الطالب05/11120

بعد  "ب ايجابية مف الناحية اإلنسانيةفي مجاؿ القضايا التي مف شأنيا أف تكوف ليا عواق"في الضفة الغربية 
 2007.14ي وأف الجيش لـ يقـ بيذا الفحص منذ صدور قرر المحكمة في العاـ إخضاعيـ لمفحص األمن

 
وقد ذىبت المحكمة اإلسرائيمية في ردىا االلتماس إلى تأييد موقؼ الجيش اإلسرائيمي وجاء تبريرىا أنو في ظؿ 

ر المجمس لتخفيؼ القيود المفروضة عمى حرية الحركة والتنقؿ المعمنة في قرا" سياسة جديدة في غزة"وجود 
معتبرًة ضمنًا أف ، يشمؿ فقػػط الحاالت اإلنسانيةف ذلؾ فإ، 20/06/2010الوزاري لمحكومة اإلسرائيمية بتاريخ 

مى السماح بإدخاؿ مزيد مف السمع والبضائع إلى يقتصر األـ ع الطمبة ال ينطبؽ عمييـ ىذا التوصيؼ، حيث
ني بالقرار ، وأف الحكومة اإلسرائيمية ال تعتمؾ المعايير قطاع غزة، وأف الدراسة في الضفة الغربية ال تدخؿ ضمف

ليس لدييا الرغبة في التوجو بطمب تفسير أنو المحكمة كما أشارت . ات األشخاص المسموح ليـ بالسفرتوسيع فئ
 ويمثؿ ذلؾ سابقًة خطيرة تعبر مرة أخرى عف. "االعتبارات اإلنسانية"مف الحكومة اإلسرائيمية حوؿ تحديد ماىية 
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 لكًتوين دلؤسسة مسلك ، على الرابط اإلسرائيلية العليا، انظر ادلوقع اال   لالطالع على رد وزارة الدفاع أمام احملكمة  
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فراغ المحكمة مف مياميا األساسية المتعمقة بالعدالة  مدى تسييس القضاء اإلسرائيمي لصالح قرارات الحكومة وا 
 .وموضوعي وتأميف سيادة القانوف بشكؿ مستقؿ

 
تقدـ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف نيابًة عف الشريؼ، بنداء عاجؿ لممقرر الخاص  ،2010يوليو 1وبتاريخ 

، ضمف واليتو في مجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة، دعاه فييا فيرنور مينوز فيمبوس لسيدلمحؽ في التعميـ ا
لمتدخؿ وممارسة واليتو الخاصة حوؿ انتياؾ حؽ الشريؼ في التعميـ مف قبؿ سمطات االحتالؿ ومساعدتيا عمى 

 .االلتحاؽ بمقاعد الدراسة في جامعة بيرزيت بمدينة راـ اهلل
 
، الممثمة العميا لمسياسة السيدة كاثرين آشتونت الشريؼ رسالة مناشدة إلى سمأر  ،2010 يوليو 10وبتاريخ  

الخارجية في االتحاد األوروبي، خالؿ زيارتيا لقطاع غزة، التي جاءت في أعقاب القرار الوزاري اإلسرائيمي بتاريخ 
ة حقيقة تخفيؼ الحصار عف لمتابع ضائع وحركة السكاف في قطاع غزة،، لتخفيؼ قيود إدخاؿ الب20/6/2010

  15.قطاع غزة مف قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية
 

وقد ناشدت الشريؼ السيدة آشتوف، باستخداـ كؿ الصالحيات والنفوذ المخولة ليا مف االتحاد األوروبي والضغط 
رية ، عمى ح2000عمى السمطات اإلسرائيمية إللغاء الحظر الشامؿ الذي يفرضو االحتالؿ اإلسرائيمي منذ العاـ 

ووضعت الرسالة . ات مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية ألغراض الدراسةوالطالب الحركة والتنقؿ لمرور الطالب
السيدة آشتوف، في صورة حقيقة القرار الصادر عف المحكمة اإلسرائيمية بحظر سفر الشريؼ كغيرىا مف آالؼ 

، والقاضي بمنعيا مف السفر إلتماـ 23/6/2010لصادر في طمبة قطاع غزة، تأييدًا لقرار الجيش اإلسرائيمي ا
دراستيا لبرنامج ماجستير الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في جامعة بيرزيت في ظؿ إدعاءات الحكومة اإلسرائيمية 

 16.بتخفيؼ الحصار عف قطاع غزة، وتخفيؼ القيود  المفروضة عمى حرية الحركة والتنقؿ
 

لغة إلى اإلجراءات اإلسرائيمية الرامية إلى تقييد الحؽ في حرية الحركة والتنقؿ، مركز الميزاف ينظر بخطورة با
خالفًا لاللتزامات التي يوجبيا القانوف الدولي عمى إسرائيؿ بوصفيا قوة قائمة باالحتالؿ، وفي انتياؾ لمحقوؽ 

 . ؽ في التعميـ وحرية الحركةاألساسية التي يجب أف يتمتع بيا سكاف األراضي المحتمة المدنييف، بما في ذلؾ الح
 

                                                           
انظر البيان الصحفي ادلشًتك الصادر عن مركز ادليزان ومؤسسة جيشا، حول رسالة الشريف، انظر موقع ادليزان، على الرابط   05  

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10499&ddname=crossings_education&id2=9&id_dept=31&p=
center  

16
زان، على الرابط لإلطالع على رسالة الشريف للسيدة آشتون، انظر ادلوقع االلكًتوين دلركز ادلي  

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10498&ddname=crossings_education&id2=7&id_dept=26&p=
center 

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10499&ddname=crossings_education&id2=9&id_dept=31&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10499&ddname=crossings_education&id2=9&id_dept=31&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10498&ddname=crossings_education&id2=7&id_dept=26&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10498&ddname=crossings_education&id2=7&id_dept=26&p=center


لزاـ إسرائيؿ بالسماح  وعميو فإف مركز الميزاف يطالب المجتمع الدولي بتحمؿ مسئولياتو القانونية واألخالقية وا 
لطمبة القطاع بااللتحاؽ بمقاعدىـ الدراسية في جامعاتيـ بالضفة الغربية، وضماف تمتعيـ بممارسة حقيـ في 

 .اف الذي يرغبوف الدراسة بو في جامعاتيـ الوطنيةحرية والتنقؿ واختيار المك
 

النقاش في بشأف إنياء الحصار في كما يطالب مركز الميزاف جميع الجيات واألجساـ الدولية المنخرطة 
اإلسرائيمي غير القانوني عمى قطاع غزة، بما في ذلؾ األميف العاـ لألمـ المتحدة، ومنسؽ األمـ المتحدة لعممية 

شرؽ األوسط، السيد روبرت سري، والسيدة كاثريف آشتوف، الممثمة العميا لمسياسة الخارجية في السالـ في ال
بالضغط عمى إسرائيؿ لمسماح لطمبة قطاع غزة  والسيد توني بمير ممثؿ المجنة الرباعية، االتحاد األوروبي،

طمبة الثانوثة العامة وأف  ، خاصةً نقؿبالدراسة في الضفة الغربية واحتراـ حؽ الطمبة في التعميـ وحرية الحركة والت
إف ليذا  .قد أنيوا عاميـ الدراسي وحصموا عمى نتائجيـ لمتو، ويبحثوف اآلف عف فرص مالئمة لمتعميـ العالي

األمر أىمية عظيمة في قدرة قطاع غزة عمى االستجابة لممتطمبات اإلنسانية والتنموية الممحة التي يحتاجيا قطاع 
 .غزة


