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على امتداد عقود من الزمن ال يزال الشعب الفلسطيني يعاني من ممارسات وانتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي اإلستيطاني، ويسعى ملمارسة حقه يف تقرير مصيره الذي كفله القانون الدولي وميثاق 

األمم املتحدة لعام ١٩٤٥.

وشعبنا هو الوحيد يف هذا العالم الذي ما زال يرزح حتت نير آخر احتالل يف التاريخ ويتعرض 
يومياً وبشكل ممنهج لشتى أنواع االنتهاكات حلقوقه األساسية: السياسية، املدنية، االجتماعية، 
االقتصادية والثقافية، والتي تزداد وتيرتها باضطراد يسابق الزمن يف حتّد سافر إلرادة املجتمع 

الدولي وقرارات األمم املتحدة ومبادئ حقوق اإلنسان.

واحلق يف حرية السفر والتنقل واحلركة هو حق أساسي دأبت سلطات االحتالل على انتهاكه مبنع 
عشرات آالف املواطنني الفلسطينني من السفر، والذي ترتب عليه انتهاك حلقوق آخرى منها 

احلق يف العمل والعالج والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والتواصل اإلجتماعي. 

امام هذا الواقع كان ال بد ملركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية « حريات « أن ينبري يف 
الدفاع عن هذا احلق وأن يضطلع بدور قانوني ووطني بالتعاون مع مكونات املجتمع الفلسطيني 

األهلية والرسمية ملجابهة هذه السياسة.

نتائج  لتحقيق  اجلهود  وتوحيد  لتنسيق  وطنية  حملة  تنظيم  إلى  املركز  بادر  السياق،  هذا  ويف 
ملموسة نحو وقف هذه السياسة من خالل مجموعة من األنشطة والفعاليات. 

إننا يف مركز حريات نثمن كافة اجلهود املساندة لنا يف هذا املشروع وبشكل خاص برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، ملا وفره من دعم مالي ومعنوي للسنة الثانية على التوالي إلجناح هذا العمل.
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يواصل مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية «حريات» حملته الوطنية التي أطلقها مطلع 
العام ٢٠١٥ ملناهضة السياسة اإلسرائيلية بشأن منع السفر وتقييد حرية احلركة والتنقل بني 
محافظات الوطن مبا يف ذلك بني الضفة والقطاع، نظراً للضرر الفادح الذي تلحقه هذه السياسة 
التي متارس منذ بداية االحتالل بحق عشرات آالف املواطنني من مختلف الشرائح، األمر الذي 
يشكل انتهاكاً سافراً حلق إنساني أساسي أصيل أكدته الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وأحكام 

القانون الدولي. 

وما من شك أن حياة اإلنسان ال تستقيم وال تكون طبيعية إذا فرضت القيود على حركته وتنقله 
بشكل عام وُمنع من السفر إلى اخلارج بشكل خاص، وذلك ألن منع اإلنسان من السفر إلى خارج 

بلده هو أشبه ما يكون باعتقاله يف سجن كبير هو الوطن.

ونظرا ألهمية هذا احلق، فقد جاء النص عليه واضحاً يف الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان 
الدولي اخلاص  والعهد   ،(١٣ (املادة  لعام ١٩٤٨  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  ويف مقدمتها 
باحلقوق املدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ (املادة ١٢ فقرة ٢) حيث أكدا على حق الفرد يف مغادرة 
أي بلد مبا فيه بلده والعودة إليه. وعالوة على ذلك، فهو حق يضمنه القانون الدولي اإلنساني 
انطالقاً من كون إسرائيل، الدولة القائمة باالحتالل، يقع على عاتقها تأمني سير حياة طبيعية 
لسكان االقليم اإلقليم احملتل باعتبارهم «أشخاص محميون» طبقا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة 

لعام ١٩٤٩ بشأن حماية املدنيني وقت احلرب. 

ومن املعروف أن إسرائيل، الدولة القائمة باالحتالل، هي طرٌف يف العهد الدولي للحقوق املدنية 
األرض  على  االتفاقية  هذه  انطباق  تنكر  فهي  ذلك  ومع  الرابعة،  جنيف  والسياسية،واتفاقية 
الفلسطينية ألنها ال تعتبر نفسها قوة محتلة، وهو ما يخالف االجماع الدولي بهذا الشأن والقرارات 
املتعاقبة ملجلس األمن واجلمعية العمومية لألمم املتحدة، وهي تعترف فقط مبراعاة االعتبارات 

اإلنسانية يف روح االتفاقية.

املتضررون... أرقام وحقائق
 ورغم االعتبارات اإلنسانية والقانونية لهذا احلق، إال أن سلطات االحتالل تواظب ومنذ بداية 
االحتالل على منع آالف الفلسطينيني من السفر لإلمعان يف تعكير صفو حياتهم املكّبلة أساساً 
بأغالل االحتالل.  ويستخدم هذا اإلجراء غالباً كإجراء تعسفي يرمي يف كثير من احلاالت إلى 
استغالل حاجة املواطن للسفر البتزازه أمنيا أو إرغامه للتوقيع على تعهد يسقط حقه يف العودة 
إلى بلده مؤقتاً أو إلى األبد. واستناداً إلى دائرة املعابر واحلدود يف الشرطة الفلسطينية، فقد 
مت منع ١١٣٣ شخص من السفر يف العام ٢٠١٢، و ٨٢٤ يف العام ٢٠١٣، ليرتفع هذا العدد بشكل 



5

العام ٢٠١٥ من أصل ٨٢٦٨٥٠  العدد ٢٠٠٧ يف  بلغ  فيما  إلى ٤٢٦٩،  العام ٢٠١٤  ملحوظ يف 
شخص غادروا معبر الكرامة.

ال  السفر  من  انهم ممنوعون  يعرفون  الذين  االشخاص  ألن  متدنية  احلقيقة  يف  االرقام  وهذه 
لدى  املتوفرة  االحصائيات  بعض  وتكشف  االرقام.  هذه  تشملهم  ال  وبالتالي  السفر،  يحاولون 
اجلهات الرسمية الفلسطينية ذات العالقة عن حجم هذه الظاهرة، وهو ما توضحه اجلداول 

التالية: 
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701
أمني

1133
إداري

433
أمني

824
إداري

1106
أمني

4269
إداري
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2015
826,850 مواطن

2014
716,249 مواطن

2013
693,766 مواطن

2012
662,906 مواطن

1834
مرجعني

1257
مرجعني

5375
مرجعني

2007
مرجعني
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74
مراسلة

60
رد

14
بانتظار

رد

50
رفض

10
عدم 

ممانعة

- أربع حاالت مت تقدمي التماس بشأنها ومت رفع املنع عنهم.
- ١٠ حاالت سيتم رفعها إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية.
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ميكن القول أن احلق يف السفر يأتي ضمن حقوق اإلنسان الثابتة التي يتوجب احترامها وصيانتها 
وال يجوز املساس بها إال يف حاالت استثنائية جداً ومحصورة ويف إطار القانون.ومع ذلك، متارس 
السفر،  ملنع  أي سبب محدد  تُقدم  أن  دون  تعسفي  نحو  على  السياسة  هذه  االحتالل  سلطات 
وتكتفي بالقول أنه مت «ألسباب أمنية» دون أن توضح طبيعة هذه األسباب للشخص املتضرر أو 

حملاميه.

وما من أحد ميكنه  تقدير مدى الضرر املترتب على منع السفر أو حتى تقييده إال الشخص 
املتضرر نفسه، ذلك أن إنكار هذا احلق ومنع ممارسته ينطوي على انتهاك مباشر حلقوق مدنية 
ويف  الدينية  الشعائر  أداء  ويف  العالج  ويف  العمل  ويف  التعليم  اإلنسان يف  كحق  أخرى  أساسية 

التواصل املباشر مع األهل. 

ولعل الضرر األبرز الناجم عن تقييد حرية احلركة والتنقل يف حدود الوطن، يكمن يف تكريس 
الفصل ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل القدس عن سائر االرض الفلسطينية ترسيخا 
إلى  وحتويله  الفلسطيني  الوطن  أوصال  تقطيع  إلى  إضافة  تهويدها،  وعملية  الباطل  لضمها 

كانتونات للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وذات وحدة إقليمية واحدة.

ممارسة  هي  «الشاباك»،  مخابراتها  بجهاز  ممثلة  االحتالل  لسلطات  اخلطيرة  املمارسة  ولعل 
اإلبتزاز األمني بحق املضطرين للسفر، أي مقايضة السماح بالسفر أو احلصول على تصريح 
بالتنقل واحلركة مقابل التعاون األمني مع سلطات اإلحتالل. ويشكل هذا السلوك مخالفة جسيمة 
ويعتبر جرمية حرب طبقا ألحكام املادة ١٤٧ من إتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ التي حتظر 
«إكراه الشخص احملمي على اخلدمة يف القوات املسلحة بالدولة املعادية»، وهو مخالف أيضا 
األشخاص  إزاء  معنوي  أو  بدني  إكراه  «أي  التي حتظر ممارسة  اإلتفاقية  ذات  من   ٣١ للمادة 

احملميني، خصوصا بهدف احلصول على معلومات منهم عنهم أو عن غيرهم.» 

وما من شك أن استغالل حاجة الفلسطينيني الذين هم «سكان محميون» طبقا إلتفاقية جنيف 
الرابعة، إلكراههم على التعاون األمني لصالح دولة اإلحتالل هو أمر ال يقل خطورة عن اخلدمة 
ن أساساً من  يف القوات املسلحة للدولة املعادية، عالوة على أن جهاز املخابرات اإلسرائيلي مكوَّ

أجهزة دولة االحتالل، وأن االستخبارات العسكرية هي جزء من القوات املسلحة نفسها. 

يقتضي هذا السلوك اخلطير من اجلهات املختصة الفلسطينية، توثيق احلاالت التي تعرضت 
لهذا اإلبتزاز األمني، سواء جتاوبت معه أم رفضته، كونه يشكل جرمية خطيرة كما أسلفنا، عالوة 
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على أنه أحد األدلة على أن سياسة منع السفر أو تقييد حرية احلركة والتنقل ليس لديها أي 
مسوغ قانوني، وامنا تستخدم على نحو تعسفي. 

يُظهر تتبع سياسة املنع من السفر وما يرافقها من إجراءات، تذبذب وتيرتها واملعاناة الناشئة 
عنها. إذ تشتد هذه الوتيرة عند حدوث عملية عسكرية، فيتم منع جميع سكان الضفة الغربية 
من السفر لبضعة أيام أو أسابيع أو أكثر، أو يتم منع سكان محافظة أو فئة عمرية واسعة من 
السفر لفترة طويلة، كما هو احلال يف محافظة اخلليل على أثر اختفاء ثالثة مستوطنني، حيث 
منعت سلطات االحتالل منذ ١٤ حزيران ٢٠١٤ وملدة شهر ونصف، الرجال دون سن اخلمسني 
فإن  وبالتالي،  نسمة.  مليون  النصف  يتجاوز  أن عدد سكان محافظة اخلليل  السفر، علماً  من 
استخدامها ضد عشرات اآلالف وضد مناطق بأكملها وعلى امتداد فترات طويلة، أي على نحو 
منتظم ومنهجي، يشكل عقوبة جماعية وعمل قصاصي ضد املدنيني، وهذا يخالف املادة ٣٣ من 

اتفاقية جنيف الرابعة. 

א����... ���� �¢�א¡א	

من  املواطنني  لسفر  الوحيد  املنفذ  اللنبي،  بجسر  إسرائيلياً  يُعرف  ما  أو  الكرامة،  معبر  يعتبر 
الضفة بعد أن منعتهم سلطات االحتالل منذ نحو عقدين من السفر عبر املطارات اإلسرائيلية. 
ويرافق منع السفر عادة معاملة مهينة وحاطة بالكرامة اإلنسانية من تفتيش عار وانتظار ساعات 
طلبات  تسليمهم  أو  البعض  اعتقال  احتمال  عن  ناهيك  املمنوعني،  استفسارات  وإهمال  طويلة 

استدعاء للمخابرات. 

ويف الفترة التي سبقت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، استخدمت القيود على السفر وإجراءاته  
لتسهيل عملية فقدان الفلسطينيني القامتهم يف األرض احملتلة، علماً أن سلطات االحتالل تتعامل 
البقاء يف  بحق مطلق يف  يتمتعون  كمواطنني  ال  معينة،  وفق شروط  كمقيمني  الفلسطينيني  مع 
بلدهم، فمثًال حتى العام  ١٩٩٢  كان يُحظر على كل شاب عمره اقل من ٣٥ سنة السفر إال إذا 
وافق على البقاء خارج البالد تسعة أشهر على األقل. وبذلك، طال هذا القيد عشرات اآلالف 

من املواطنني. 

إضافة إلى ذلك، كانت سلطات االحتالل حتدد فترة بقاء «املقيم» خارج البالد، وإذا جتاوزها 
تُسحب منه بطاقة هويته أي يخسر وضع «املقيم». وعلى هذا األساس كان يتم سحب بطاقة هوية 
كل شخص يسافر بوثيقة سفر خاصة (لسيه باسيه) عبر املطار وميكث أكثر من سنة إال إذا متكن 
من جتديد وثيقة السفر لسنة أخرى، وهو أمر لم يكن مضموناً، أو ملن يسافر عبر اجلسر وميكث 
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يف اخلارج أكثر من ست سنوات، هذا إذا قام ذووه بتجديد تصريحه سنوياً بعد مرور ثالث سنوات 
على سفره. ومع أن بعض هذه التدابير قد تغيرت مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب 
الفلسطينية، إال أن السياسة اإلسرائيلية يف  التحرير  االتفاقيات املبرمة بني إسرائيل ومنظمة 
جوهرها لم تتغير. صحيح أنه أصبح بإمكان الفلسطيني املقيم يف الضفة الغربية أو قطاع غزة 
أن يسافر إلى اخلارج وميكث الفترة التي يرغبها دون ان يخسر وضع «املقيم»، ولكن ال زالت 
سلطات االحتالل متنع آالف املواطنني من السفر إلى اخلارج حلملهم على قبول صفقة السفر 
مقابل عدم العودة كما أسلفنا، فيما لم يسجل أي تغيير يذكر بشأن املقدسيني فيما يتعلق بتحديد 

فترة بقائهم خارج البالد.

وقد أتاحت االتفاقيات املبرمة بني اجلانبني للسلطة الوطنية الفلسطينية إشرافاً جزئياً ووجوداً 
رمزياً على املعابر املخصصة لسفر الفلسطينيني خاصة معبر الكرامة املخصص لسفر الفلسطينيني 
من الضفة الغربية، لكن املسؤولية الفعلية والنهائية على املعابر بقيت يف يد سلطات االحتالل، 
سواء من حيث حتكمها بحرية سفر وتنقل املواطنني عبر املعابر أو من حيث صالحية السيطرة 
القرار  إلى  وصوالً  اعتقالهم،  وحتى  واستجوابهم  املسافرين  أمتعة  تفتيش  تشمل  التي  األمنية 

النهائي بشأن توظيف وإنهاء عمل أي من العاملني على املعابر.

وجتدر اإلشارة أنه مت التوصل إلى ترتيب بشأن معبر رفح بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل يف 
العام ٢٠٠٥ بحيث يختفي الدور اإلسرائيلي فيما يتعلق بحركة املسافرين فيما حتتفظ مبمارسة 
النزاع  اندالع  حتى  الترتيب  هذا  واستمر  أوروبيني.  مراقبني  وبتواجد  مرئي،  غير  رقابي  دور 
الداخلي بني حركتي حماس وفتح يف حزيران ٢٠٠٧ وما أسفر عنه من سيطرة حركة حماس 
على قطاع غزة. وحالياً يجري فتح املعبر بقرار مصري إلى حني تنفيذ الترتيب الذي مت التوصل 
إليه يف اتفاق املصاحلة األخير بني حركتي فتح وحماس والذي أسفر عن تشكيل حكومة التوافق 

الوطني املنوط بها تولي مسؤولية اإلشراف على املعبر األمر الذي لم يتحقق بعد.

ويف احلقيقة، يواجه الفلسطينيون يف غزة مشكلة حقيقية يف السفر إلى اخلارج يف ضوء عدم 
الضفة  إلى  الوصول  من  منعهم  بسبب  املشكلة  هذه  وتتفاقم  أمامهم؛  رفح  معبر  فتح  انتظام 
الغربية مبا فيها القدس باستثناء بعض احلاالت املرضية ووفق إجراءات طويلة ومعقدة، علماً أن 
االتفاقات املبرمة بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي تنص على تأمني وانتظام احلركة والتنقل 
بني الضفة وغزة من خالل ممر آمن وهو ما لم يتم التقيد به. وبعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية 
يف أيلول ٢٠٠٠ اختفى الوجود الرمزي الشكلي للسلطة الفلسطينية على املعابر لتعود األمور إلى 

سابق عهدها تقريباً. 
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األشخاص  بآالف  تلحق  التي  اجلسيمة  واألضرار  والتنقل  السفر  حرية  يف  احلق  أهمية  رغم 
احملرومني من ممارسة هذا احلق إال أن هذا االنتهاك ميارس بصمت ومبنهجية عالية دون أن 
يحظى مبا يستحق من اهتمام، وقد انحصرت مواجهة هذا االنتهاك يف إطار السعي إليجاد حلول 
فردية وهو بذلك لم يكن على سلم أولويات املهتمني بالشأن الفلسطيني، األمر الذي دفع مركز 
بلوغ حل جماعي لهذه  إلى  إلى االنتباه لهذا املوضوع وتسليط الضوء عليه، والسعي  «حريات» 

املعضلة باعتبارها قضية وطنية وإنسانية وحقوقية.

وينصب عمل مركز حريات يف هذا السياق على مجموعة من النشاطات تشمل: املساعدة القانونية، 
توثيق هذا االنتهاك واألضرار املترتبة عليه ومعاناة املسافرين على املعابر، املبادرة لتشكيل جلان 
يف احملافظات وجلنة وطنية عامة ملتابعة املوضوع وضمان االستمرارية، وصوالً إلى تنظيم حملة 
عاملية واسعة تستهدف املنظمات احلقوقية الدولية ووكاالت األمم املتحدة والبرملانات حلثها على 
يلزم من تدابير وضغوطات على سلطات االحتالل حلملها على احترام حق اإلنسان  اتخاذ ما 
الفلسطيني يف السفر والتنقل بحرية واالذعان إلى أحكام قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي 

اإلنساني املنطبقة قانوناً على األرض الفلسطينية احملتلة.

عن  ممثلون  فيها  شارك  الرئيسة  احملافظات  يف  لقاءات  بتنظيم  حريات،  مركز  قام  وبالفعل، 
املؤسسات املهتمة والقوى والفصائل وممنوعون من السفر، تُوجت بتشكيل أربعة جلان للمتابعة 
يف شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وصوال إلى تشكيل جلنة وطنية عامة. كما أعّد املركز 
نداء موجها  إلى األمني العام لألمم املتحدة باسم املمنوعني من السفر، جاري التوقيع عليه على 

نطاق واسع، وفيما يلي نص النداء:

« نحن املوقعون أدناه املمنوعون تعسفًا من السفر من قبل  سلطات االحتالل اإلسرائيلي نتوجه 
املتحدة  األمم  كأحد مقاصد  اإلنسان  إعالء شأن حقوق  على  انطالقًا من حرصكم  لسيادتكم 
من أجل رفع الضيم والضرر اجلسيم الذي حلق بنا جراء منعنا املتواصل من السفر على نحو 
ينتهك حقنا األساسي واإلنساني األصيل يف حرية احلركة والتنقل الذي كفلته الشرعة الدولية 
حلقوق اإلنسان وأحكام القانون الدولي اإلنساني. إننا نهيب بكم لتجنيد مساعيكم واتخاذ ما 
يلزم من تدابير حلمل إسرائيل، الدولة القائمة باالحتالل، على التوقف عن سياسة منع السفر 
التي تطال عشرات اآلالف من الفلسطينيني محولة أرض دولة فلسطني احملتلة إلى سجن كبير 

يضاف إلى عشرات املعتقالت والسجون التي ُيحتجز فيها آالف املناضلني من أجل احلرية. »

يف  التحقيق  بشأن  املتحدة  األمم  جلنة  أمام   حريات  مركز  شهادة  سياق  ويف  لذلك،  إضافة 
واقع  املركز  استعرض  بتاريخ ٢٠١٥/٨/٦،  احملتلة  العربية  األراضي  اإلسرائيلية يف  االنتهاكات 
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سياسة منع السفر على امتداد سنوات اإلحتالل، واضعا بني يدي اللجنة معلومات وإحصائيات 
مستقاة من اجلهات الرسمية الفلسطينية ذات العالقة، ومناذج من عمل املركز يف هذا املجال. 
وقد حظي هذا املوضوع باهتمام اللجنة على اعتبار  أن هذه املرة األولى التي حتاط اللجنة فيها 

علما بهذه املسألة منذ بداية عملها قبل أربعة عقود ونصف تقريبا.

تقدم للمركز ١٥٠ طلباً ألشخاص ممنوعني من السفر قام املركز بتوثيق حالتهم، تابع منها ٧٤ 
حالة من خالل تقدمي مراسالت للجهات اإلسرائيلية املختصة، تلقى رداً على ٦٠ حالة بعد مماطلة 
طويلة، منها ٥٠ حالة مت رفضها، و١٠ حاالت سمح لها السفر، وبناء على متابعة املركز ومن خالل 
ردود خطية من اجلهات  اإلسرائيلية املختصة تبّني أن املنع قد ُرفع عنهم دون معرفتهم؛ إضافة 
إلى ٤ حاالت كانت ممنوعة من السفر، وبناءاً على تقدمي التماسات لهم والتدخل واملتابعة مت 
السماح لهم بالسفر. كما أن املركز بصدد التوجه حملكمة العدل اإلسرائيلية بخصوص ١٠ حاالت. 
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احلاالت التالية توضح الضرر الناجت عن انتهاك احلق يف السفر 

وتكشف مالبساته وسلوك سلطات اإلحتالل بهذا الشأن:

أبو أسيد، من مواليد ١٩٥٨/١/٢٧،  ـ  العمارنة  املجيد عطا محمد  الشيخ عبد  ولقبي  «اسمي 
أسكن يف مخيم الدهيشة لالجئني الفلسطينيني منذ مولدي، أنتمي لعائلة فلسطينية الجئة من 
قرية رأس أبو عمار، تقع غربي مدينة القدس بحوالي ١٥ كم، متزوج من امرأة مقدسية، حتمل 
البكالوريوس يف  درجة  وبنات، حائز على  أبناء  منها سبعة  وعندي  الزرقاء،  اإلسرائيلية  الهوية 
الشريعة اإلسالمية من اجلامعة األردنية عام ١٩٧٩، والدبلوم العالي يف التربية من جامعة بيت 

حلم عام ١٩٨٤، واملاجستير يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة من جامعة القدس عام ٢٠١٣.

منذ عام ١٩٧٩ عملت إماماً وخطيباً يف مساجد محافظة بيت حلم، ثم انتقلت للعمل إماماً يف 
املسجد األقصى املبارك عام ١٩٨٦، وإماماً يف مسجد عمر بن اخلطاب املجاور لكنيسة القيامة 
يف القدس حتى عام ١٩٩٣، ثم عدت للعمل إماماً يف مسجد الشهداء يف مخيم الدهيشة بسبب 
املنع األمني من احلصول على تصريح لدخول القدس منذ عام ١٩٩٣، وأعمل منذ عام ٢٠٠٤ 

كمفتي حملافظة بيت حلم.

املنع من السفر:
يقيمون   أن معظمهم  عام ١٩٨٤، حيث  أقاربي  لزيارة  كانت  األردن  إلى  فيها  مرة سافرت  آخر 
هناك، خمس من أخواتي تزوجن فيها ، وأعمامي وعماتي جميعهم يقيمون  هناك، بينما أنا وأبي 

فقط وأخوتي من عائلتنا الكبيرة نسكن يف مخيم الدهيشة يف الضفة الغربية.
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كما أنني تقدمت بطلب لدراسة املاجستير يف اجلامعة األردنية عام ١٩٨٤، ولكنني لم أستطع 
استكمال إجراءات التسجيل بسبب منعي من السفر بعد ذلك.

من أضرار املنع من السفر التي وقعت علي:

اجلانب الديني:
•  احلج ركن من أركان اإلسالم، وفريضة من فرائض اهللا، وكذلك مرافقة احلجاج لإلرشاد 

   الديني وقد حرمت من هذه الواجبات منذ عام ١٩٨٤ حتى اليوم.
•  اشتد أملي عندما حاولت السفر ألداء فريضة احلج مع أمي وأبي العجوزين عام ١٩٨٩، وعام 

   ١٩٩١، ألقوم على خدمتهما؛ وقد منعت من السفر يف كلتا احلالتني.
•  العمرة سنة من سنن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقد أمر النبي املسلمني بأدائها وأنا محروم 

    من ذلك الواجب منذ ذلك التاريخ.
•  وقد شعرت مبرارة األلم، عندما ذهبت مع بناتي محرما ألداء العمرة ومتت إعادتي من اجلسر

   وذهبت بناتي بدون محرم ألداء العمرة يف السعودية.

اجلانب التعليمي: 
أرغب يف متابعة دراستي الدينية لنيل شهادة الدكتوراه، وهذا غير متوفر يف فلسطني، وأنا محروم 

منه بسبب املنع األمني.

اجلانب االجتماعي:
صلة األرحام من الواجبات الدينية واالجتماعية، وأنا محروم من أدائها:

•  زيارة أخواتي يف األردن، وقد دخلت كل واحدة منهن املستشفى مراراً، وطلبتني أن أكون إلى 
   جانبها، ولكن املنع األمني حال بيني وبني ذلك.

•  زيارة أعمامي وعماتي: حيث تويف أربعة من أعمامي، وتوفيت عمتي وأنا بعيد عنهم، ولم أمتكن
   من وداعهم وهم أحياء، وتشييعهم بعد موتهم أو حضور جنازاتهم وبيوت عزائهم.

•  أجيال نشأت من أبناء وبنات أخواتي دون أن أمتكن من رؤيتهم أو اللقاء بهم.
•  أعمامي وعماتي ال أعرف شيئاً عنهم، وال يعرفون شيئاً عني، فقد قطع املنع األمني أواصرنا

   العائلية.

اجلانب الوظيفي:
يسافر املفتون من دار اإلفتاء الفلسطينية إلى العديد من  دول العالم حلضور مؤمترات علمية 

ودينية، وأنا محروم من هذا اجلانب يف وظيفتي بسبب املنع األمني.
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اجلانب السلمي:
بصفتي مفتيا حملافظة بيت حلم، التي تتميز باخلصوصية الدينية املتعددة األديان، فإنني أدعى 
إلى مؤمترات للحوار والتقارب بني األديان، ومؤمترات للسالم على األرض املقدسة، وقد حرمت 

من حضور هذه املؤمترات بسبب املنع األمني.

محاوالت لرفع املنع من السفر:
لقد حاولت مراراً التوجه للسلطات اإلسرائيلية من خالل احملامني، ومؤسسات حقوق اإلنسان، 
وحصلت أكثر من مرة على كتاب بعدم وجود منع من السفر من القيادة العسكرية اإلسرائيلية 
يف بيت إيل، إال أنه مت إعادتي عن املعبر ( اجلسر ) بحجة أن املنع هو من ضابط املخابرات 
اإلسرائيلي املسؤول عن منطقة بيت حلم. حاولت مقابلته مراراً، ولكنه أصر على املنع يف كل مرة، 

وأخيرا رفض مقابلتي.

السجن واالعتقال:
مت اعتقالي للتحقيق مرتني: عام ١٩٨١، ١٩٨٩، ولم يثبت علي شيء وأفرج عني. لم تتم إدانتي 
أمام أي محكمة إسرائيلية بأية تهمة متس األمن، إال أنه مت حتويلي لالعتقال اإلداري مراراً، حتى 

أمرت احملكمة اإلسرائيلية العليا باإلفراج عني عام ٢٠٠٧ لعدم وجود مبرر العتقالي.»

وبعد تدخل مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية يف قضية املفتي، والسماح 
له بالسفر ألداء فريضة احلج، وصلتنا منه هذه الرسالة:

بعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: « ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس»

«أتقدم بالشكر اجلزيل ملركز حريات ممثًال مبديره السيد حلمي األعرج، وطاقم العمل يف املركز 
على جهودهم اجلبارة يف متابعة قضيتي اإلنسانية (املنع من السفر) التي تكللت بالنجاح، سائًال 
اهللا تعالى أن يوفقهم يف متابعة هذه احلاالت املؤملة الكثيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، 

فهي كاجلرح املؤلم النازف الذي يحول بني اإلنسان الفلسطيني وآماله وأحالمه وأقاربه.

فقد اختار مركز حريات حالتي اإلنسانية مع مجموعة من احلاالت املمنوعة من السفر، وأحسن 
اختيار مكتب احملامية األستاذة عبير بكر من مدينة عكا احملتلة عام ١٩٤٨م، وقد طلبت األستاذةـ  
مشكورة ـ  مقابلتي يف مركز حريات؛ حيث متت املقابلة يوم األربعاء بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢م، اطلعت 
احملامية على تفاصيل قضيتي، ووقعت لها على وكالة رسمية للترافع باسمي أمام محكمة العدل 

العليا اإلسرائيلية ومخاطبة اجلهات املختصة.
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وقد تكللت جهود احملامية بالنجاح حيث انتزعت احملامية األستاذة عبير بكر قرار رفع منع السفر 
عني يف زمن قياسي بتاريخ ٢٠١٥/٩/١م.

وقد تواصلت معي احملامية ومدير مركز حريات األستاذ حلمي األعرج مشكورين خالل تواجدي 
كما  للغاية،  سلسة  مغادرتي  كانت  وقد  املنع،  رفع  جدية  على  ليطمئنوا  احلدودية،  املعابر  على 

تواصلوا معي أثناء وبعد عودتي من السفر.

وقد كان فرحي وسروري عظيماً ال يوصف عندما متكنت بفضل اهللا تعالى من أداء فريضة احلج 
لهذا العام ١٤٣٦هـ بعد حرمان دام ٣٦ عاماً، حيث رافقت بعثة احلج الفلسطينية مرشداً للحجاج، 

وكانت فرحتي غامرة عندما زرت مسجد النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة املنورة .
وبعد احلج متكنت من زيارة أهلي وأقاربي يف األردن بعد حرمان دام ٣١عاماً، وقد كانت فرحتي 

وفرحة أهلي بهذه الزيارة املفاجئة ال تقل عن فرحتي بأداء فريضة احلج.

الدولي،  عمان  مطار  يف  وبناتهن  وأبناءهن  أخواتي  رأيت  عندما  السفر  آالم  كل  نسيت  حيث 
وسجدت هللا شاكراً، وسالت دموع الفرح، وكان عرساً عائلياً بامتياز علت فيه الزغاريد، وفرح فيه 
الكبير قبل الصغير، وملا زرت عمتي املسنة أخذت ترقص وتغني من شدة الفرح، ودخلت الفرحة 
كل بيت زرته من بيوت أعمامي وأخواتي وأقاربي خالل هذه الفترة، ولم أمتكن من التعرف على 
أوالد وبنات أعمامي وعماتي بسهولة، ألن الذين تركتهم أطفاالً قبل أكثر من ثالثني عاماً أصبحوا 
اليوم األخير من  أجداداً، والكثير منهم ولدوا يف غيابي، وقد حضرت خطوبة حفيد عمي يف 

زيارتي لألردن.

ولكن الفرحة الفلسطينية تكون أحياناً ممزوجة باأللم، حيث غاب عن املشهد ثالثة من أعمامي 
وإحدى عماتي كانوا قد رحلوا إلى اهللا تعالى خالل هذه الفترة الطويلة.

بالشكر اجلزيل ملركز حريات ممثًال مبديره األستاذ حلمي األعرج، وطاقم  أتقدم  ومرة أخرى 
العمل فيه، وللمحامية عبير ابو بكر وطاقم العمل يف مكتبها على جهودهم اجلبارة يف متابعة 

قضية منعي من السفر بجهود تكللت بالنجاح.»

وهللا الفضل واملنة

عبد املجيد العمارنة
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«إثر عودتي إلى أرض الوطن قادماً من دمشق، حيث التحقت بجامعتها يف كلية احلقوق يف العام 
١٩٧٨، اعتقلت عن اجلسر، وصدر بحقي حكماً بالسجن مدته عاماً ونصف، أمضيت منها ثالثة 
عشر شهراً، كان ذلك بتاريخ ١٩٨١/٠٨/٢٥. وبعد خروجي من السجن منعت من السفر، رفضت 
قبل مرور خمس  للوطن  بعدم عودتي  تعهد يقضي  توقيعي على  املساومة على خروجي مقابل 

سنوات.

التحقت من جديد بجامعة بيرزيت يف السنة  األولى يف كلية  اآلداب، تخصصت يف علم االجتماع. 
ويف العام ١٩٨٧، قبل اندالع االنتفاضة املجيدة األولى، وأنا يف السنة الرابعة اعتقلت، وأمضيت 

يف السجن ثماني سنوات.

وبعد حترري حاولت السفر يف العام ١٩٩٧ ومت إعادتي عن اجلسر، واستمر هذا املنع أكثر من ٢٥ 
عاماً حيث رفع بعد تدخل األستاذ احملامي فداء قعوار مع املستشار القانوني يف بيت أيل- كان 

ذلك يف العام ٢٠٠٧.

بقي املنع مرفوعاً مدة ثالث سنوات سافرت خاللها إلى عدة دول عربية وإفريقية وأوروبية. ويف 
العام ٢٠١٠ عندما كنت متوجهاً يف رحلة إلى جمهورية مصر العربية مع زوجتي وبناتي الثالث 
حلضور حفل زفاف صديقة لنا ، مت إعادتي عن اجلسر، واستمر هذا املنع مدة خمس سنوات، 
وبعد تدخل األستاذ الياس الصباغ واألستاذة عبير بكر لدى جهات اإلختصاص يف دولة اإلحتالل 
األخيرة  قبل  ما  اخلطوة  وهي  اإلسرائيلية،  العدل  ووزارة  العامة  النيابة  إلى  بالتماس  والتقدم 

للوصول إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية، مت رفع املنع ومتكنت من السفر يف شهر أيلول ٢٠١٥.
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مكان السكن: رام اهللا

املهنة: مدير مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية
          '' حريات ''
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بجهود من مركز حريات مت رفع منع السفر عنه بتاريخ  ١١ / ٩ / ٢٠١٥
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وبهذا يكون مجموع سنوات منعي من السفر يف املرة  األولى والثانية ما يزيد عن الثالثني عاماً 
تخللها ١٠ سنوات اعتقال. تعرضت خاللها لضرر كبير، حيث ضاعت علي سنوات دراستي يف 
جامعة دمشق، وحرمت من استكمال دراستي يف الدكتوراه. كما حرمت من التواصل مع أقاربي 
يف اخلارج، وأيضاً املشاركة يف العديد من املؤمترات الدولية اخلاصة باألسرى وحقوق اإلنسان 

ومن ضمنها مؤمتر ملنظمة األمم املتحدة.

وبحكم عملي يف مركز الدفاع عن احلريات، وجراء هذا الظلم التاريخي الواقع علّي وعلى كل 
املمنوعني من السفر وهم عشرات اآلالف، بادر املركز لتسليط الضوء على هذه اجلرمية الصامتة 
التي ترتكب يومياً بحق املواطنني الفلسطينيني دون سبب حقيقي يذكر سوى العقاب اجلماعي 

والضرب على وتر املصالح اخلاصة للمواطنني وممارسة االبتزاز األمني بحقهم.

وعليه فنحن يف مركز حريات ندعو املواطنيني املمنوعني من السفر والقوى السياسية واملؤسسات 
وكذلك السلطة الوطنية للعمل بشكل جماعي للتصدي لهذه اجلرمية واالنخراط يف احلملة الوطنية 
واملجتمع  املتحدة  العام لألمم  األمني  إلى  بها  للوصول  الدفاع عن احلريات  أطلقها مركز  التي 
الدولي حلثهم على حتمل مسؤولياتهم القانونية جتاه ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من 
حرمان حلق إنساني أساسي كفلته لهم الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وهو احلق يف السفر 
واحلركة والتنقل أسوة ببقية البشر يف هذا العالم، وكسر اجليتو املفروض علينا والذي يضعنا 
جميعاً يف سجن كبير إذا ما قورن يف السجون التي يقبع بها أكثر من سبعة  آالف أسير وأسيرة 

غالبيتهم متارس عليهم سياسة املنع من السفر عند حتررهم من األسر.

كذلك فإننا يف مركز حريات مصممون على املضي قدماً للتصدي لهذه اجلرمية لقناعتنا  بإمكانية 
إلى قضية وطنية  القضية  إذا حتولت هذه  الصعيد خاصة  ذلك وحتقيق إجناز مهم على هذا 

رسمية وشعبية وإذا ما مت إطالع العالم على هذه اجلرمية بحجمها وأبعادها.»

حلمي أعرج
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مكان السكن: بيت فجار – بيت حلم

املهنة: موظف

«لم أكن أعلم أن اجلسر هو ما يحول بيني وبني الكتلة التي أحملها يف غدتي الدرقية، ولم أكن 
أعلم أيضاً أن مرضي بالسرطان سأحاربه على احلدود..أنني سأحارب اإلحتالل ال وجعي..!

اعتقلت  بتاريخ ٢٠٠٥/٠٨/٠٥ ألول مرة وحكمت ١٤ شهراً، واعتقلت  إداريا يف ٢٠٠٨/٠٤/١٦ 
وأفرج عني بعد ١٤ شهراً أيضاً. لم أكن اعلم بأنني ممنوع من السفر، وبأن السجن الكبير ما زال 

موجوداً وأنني قد حتررت من السجن الصغير رمبا! 

ابتدأت اآلالم يف حلقي،  أصبحت أعاني من صعوبة يف التنفس، وال أستطيع بلع الطعام، توجهت 
إلى الطبيب عبد اللطيف شاور، الذي  فاجأني بضرورة أخذ خزعة من كتلة موجودة بجانب الغدة 
الدرقية. وبعد نتيجة الفحص، تبني أن الكتلة سرطان حميدي، ومن الواجب  إزالتها بإجراء عملية 
جراحية. توجهت إلى املستشفى  األهلي يف اخلليل إلجراء العملية، تفاجأت  عندما أخبروني أن 
املشكلة ليست بالغدة الدرقة، وإمنا املشكلة يف اجلهاز التنفسي، ومت حتويلي إلى طبيب تخصص 
أنف وأذن وحنجرة، الذي قال بأنه يجب أن أجري عملية يف اللوز، وبعد إجراء هذه العملية يف 

احلنجرة إذا بقي  الوضع على حاله نقوم  بإجراء عملية الكتلة. 

الفحوصات  هذه  بإرسال  أفعل..قمت  ماذا  أعرف  ال  ضائعاً  اإلستشارات  هذه  بعد  أصبحت 
لتأكيد هذه  أحضر  أن  الضروري  ومن  عملية  إلى  بحاجة  أنني  وأبلغوني  األردن  إلى مستشفى 
املعلومة. بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٩ قمت بالتوجه إلى اجلسر ملغادرة البالد، ومت  إبالغي من اجلانب 
اإلسرائيلي شفوياً مبنعي من مغادرة البالد،  كان ذلك يف الساعة العاشرة صباحاُ. بعدها توجهت 
إلى اإلرتباط املدني الفلسطيني وسلمتهم جميع التقارير الطبية وجاء الرد على أوراقي بأنني 

ممنوع من املخابرات اإلسرائيلية.

يف السابق كان حجم الكتلة ٢ سم.. ولكن اآلن أصبحت ٣٫٣ سم.. حديثاً قمت بإجراء صورة يف 
مركز الصاحلي لألشعة وأخبروني أن هنالك كتلتني جديدتني؛ أنا اآلن متعب نفسياً، عائلتي أيضاً 

لم تعد تقوى على مرضي ومعاناتي.. ال أدري ماذا أفعل.. أرجو منكم مساعدتي..!

عبد اهللا ثوابتة
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«لم أكن أعلم أن اجلسر هو ما يحول بيني وبني الكتلة التي أحملها يف غدتي الدرقية، ولم أكن «لم أكن أعلم أن اجلسر هو ما يحول بيني وبني الكتلة التي أحملها يف غدتي الدرقية، ولم أكن 

بجهود من مركز حريات مت رفع منع السفر عنه بتاريخ  ٢ / ١ / ٢٠١٦
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وليد ابراهيم عبد اهللا الهودلي، أسير لم يحرر بعد؛ رغم خروجه من السجن، ممنوع من السفر 
منذ عام ١٩٨٩، سمح له بالسفر ورؤية عائلته للمرة األخيرة يف شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٨٧، 
حاول أن يسافر لتأدية مناسك احلج يف عام ١٩٨٩ ومت إرجاعه من قبل سلطات اإلحتالل، حاول 
السفر مرة أخرى يف شهر آب عام ٢٠٠٢ لرؤية عائلته ومت إرجاعه من قبل األمن األردني. حاول 
مراراً وتكراراً دون فائدة تارة من  اإلسرائيليني وتارة من األردنيني إلى يومنا هذا، حيث كانت 
آخر مرة قبل سنة حلضور حفل زواج ابنته حيث تكرمت عليه «محكمة العدل العليا  اإلسرائيلية» 

بالسماح  بالسفر ملدة ٤٨ ساعة إال أن السلطات األردنية  لم تسمح له بدخول  األردن. 

يقول الهودلي: « أستمر هذا العقاب القاسي لي وألبنائي عشر سنوات إضافية، لم أمتكن فيها 
من رؤية أبنائي، فأنا أتقدم للجسر الذي يفصلنا عن  األردن فيتم احتجازي إلى الساعة الواحدة 
ليال، ثم يتم استجوابي ومحاولة ابتزازي بطرق متعددة منها هذا العرض املغري: السفر بال عودة 
أو التهديد باالعتقال  اإلداري الطويل إن رفضت هذا العرض، ففي أحد املرات يف سنة ٢٠٠٩ مت 
احتجازي ستة أيام يف سجن عوفر إليهامي بأن العرض جدي، إما االعتقال  اإلداري الطويل أو 

السفر بال عودة .. ! عليك  أن تختار هذا اخليار الصعب : إما بالدك  أو أوالدك ؟؟ 

كان ال بد من اللجوء إلى ما يسمى محكمة العدل العليا لتعدل بيننا فما كان منها إال إقرار منعي 
من السفر وقبول أوهام االدعاء العسكري العام؛ ثالث مرات أكدت هذه احملكمة قرارها باملنع 
الفلسطينيني  كما متارس على  آالف  التي متارس علي  املنظمة  التام مع اجلرمية  وانسجامها 

والفلسطينيات...
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مكان السكن: رام اهللا

املهنة: إعالم وعالقات عامة 
          مصلحة مياة محافظة القدس ورام اهللا
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يف  إحدى املرات ساوموني على العمل معهم « جاسوساً « مقابل السماح لي مبتعة السفر وحرية 
أبنائي يف األردن .. وقد يستحي البعض من ذكر هذا كونه كبيراً عن مثل هذه  التنقل ورؤية  
إال  ألحد؛  اعتباراً  يعطون  وال  ودب  من هب  على  يعرضون هذا  يستحون،  ال  ولكنهم  العروض، 
إنسانية  املمكنة وباستغالل  أوضاع   السبل  أنهم من خالل الضغط بشتى  وهو  واحداً  اعتباراً 

مأساوية  قد تصيد شباكهم ويجندون أناسا خلدمة أمنهم.   

وأربعني ساعة، طرت  ثماني  بالسفر  اإلذن  اإلسرائيلية  العليا   العدل  منحتني محكمة  وعندما 
إلى  األردن على أجنحة الشوق املشتعل يف أعماقي ..وكانت روحي تسابقني حلضور حفل زفاف 
ابنتي الذي ينتظر اكتمال بهجته بحضوري، فرحة ال تتسع لها  األرض وال حتى السموات السبع، 
بابتسامة صفراوية تقاسمها ضابط أمن  إسرائيلي وضابط  ولكنهم متكنوا من القضاء عليها 
أمن أردني، مررني  األول من عنده مبتسما بشقه األيسر وأعادني الثاني مبتسما بشقه األمين 
فاكتملت االبتسامة لتنهمر دموع املنتظرين يف  األردن لرؤية أبيهم املنبعث من غياب قسري دام 

أكثر من ربع قرن... 

أنا  إنسان أعيش حياتي فوق  األرض، موظف إعالم وعالقات عامة يف مصلحة مياه محافظة 
القدس وعضو احتاد الكتاب  واألدباء الفلسطينيني ومدير مركز بيت املقدس لألدب وهذه الثالثة 
له  األمن ال مبرر  املعّشش يف رأس رجل  فالوهم  الشرعية،  الفلسطينية  مرخصة من احلكومة 
فلست إال فلسطينياً ال يريد إال أن يرفع عنه القيد ليكون أسيراً محرراً بالفعل. والسؤال متى 

سيسمح لي وقد بلغت من العمر ستاً وخمسني؟! 

وهما  واضحان  هدفان  هناك  أن  على  والتأكيد  األمنية  الذريعة  كذب  على  التأكيد  من  بد  ال 
استغالل موضوع املنع من السفر لتجنيد عمالء لهم والدفع باجتاه التهجير واإلبعاد باختيارنا بني 
أحد مّرين املنع من السفر أو الهجرة. وهذا الذي يفسر منع كثير من الشباب دون أن يكون لهم 

أية سوابق أمنية أو سياسية.»

وليد الهودلي
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املهنة: مهندسة معمارية
مكان العمل: الدفاع املدني الفلسطيني

 
«يف عام ٢٠١٠ و بعد مشاركتي بورقة بحثية  حول ترميم التراث املعماري يف فلسطني يف مؤمتر يف 
ايطاليا، توجهت إلى جسر اللنبي للسفر إلى عمان، وعند شباك ختم اجلواز، طلب مني اجلندي 
اجللوس على  أحد الكراسي  واالنتظار، وبعد أكثر من ٤ ساعات كنت خاللها أعاود السؤال 
ألجد نفس اإلجابة بأن علي  االنتظار، خرج أحد الضباط من غرفة ونادى على إسمي، قال لي 
أن اجلسر سيقفل وعلي الذهاب مع أحد اجلنود  إلحضار حقائبي واستالم جوازي والعودة إلى 
أريحا وعندما سألته عن السبب قال أنه ال يعلم وأن الشاباك هو املسؤول عن منعي من املرور...

عدت وأنا غارقة يف التفكير عن السبب واستعراض احللول والسؤال إذا كان علي إعادة احملاولة 
يف الغد، بعد التوجه إلى االرتباط الفلسطيني ووزارة الشؤون املدنية  واالرتباط العسكري يف 
مستوطنة بيت إيل والسؤال والتنقل بني املكاتب واألبنية ألكثر من شهرين، حصلت على اإلجابة 
األكيدة بأنني ممنوعة من السفر من قبل الشاباك اإلسرائيلي، فكرت يف نفسي» مش مهم..شو 
بدهم يكسروني ويعاقبوني ملجرد إني فلسطينية؟!! بديش أسافر وهيني يف بالدي معززة مكرمة « 
- محاولة طمأنة الذات بأن املوضوع مؤقت ولن ينال من عزميتي- ثم حاولت أن أقدم  اعتراضا، 

وقدمت طلباً لرفع املنع من خالل االرتباط الذين وعدوني خيراً.

 بعد عام ٢٠١١ كان علي أن  أسافر ثانية يف مهمة عمل، وعند تواصلي مع االرتباط أخبروني  
أنني أستطيع السفر، إال أن ما حصل يف املرة األولى تكرر... وعدت من جديد وبحثت عن حل 
عند احملامني إال أن  األرقام الفلكية (املبالغ املالية) التي طالبوني بها جعلتني أنسى املوضوع، 

وعدت أطرق أبواب مكاتب السلطة واملسؤولني و لم أجنح يف احلصول على حل..

واآلن بعد خمس سنوات لم أستطع فيها التواصل مع التطور العاملي يف تخصصي املهني وبالتالي 
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العمل على تطوير ذاتي يف مجالي املهني، وبعد أن قررت أن أحصل على اللقب الثاني يف تخصص 
الفن املعاصر، - غير متوفر يف جامعات الضفة - لم يعد األمر غير مهم، بأنني ال أريد السفر، 
أي رد فعل التحدي يف البداية، فأنا أشعر اآلن أن أحالمي يف الدراسة والتقدم املهني قد توقفت 
وحصرت ضمن جدران خيالية لسجن كبير، وأن حياتي تدور يف عجلة كبيرة ال مجال للخالص 
منها حيث الروتني والتكرار مع عدم إمكانية الرقي والوصول إلى درجة مهنية أو علمية جديدة 
ضمن أحالمي ورغبتي، هذا غير اجلانب اإلجتماعي والنفسي والذي يتمثل بأنني لم أمتكن من 
حضور حفل زفاف أختي يف عمان-األردن، كما ال يسمح لي بأي  إجازة خارج حدود الضفة، حيث 
اجلانب اإلسرائيلي لم يكتِف مبنع السفر بل زاد عليه منع أمني ليضيق األفق بعد  أن  أغلق طرق 
اخلروج، لتتحول احلياة بيومياتها إلى حبل يشتد يوماً بعد يوم يسلبني رغبة  االستمرار، ويصيبني 

بحالة من احلزن والضغط  واإلحباط.»

الرا الشروف
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املهنة: مديرة مؤسسة حوار للتمنية املجتمعية

هذا  وخياري  قراري  أن  أعلم  أكن  لم  اهللا،  برام  والعيش  الزواج  قررت  عندما  بدأت  «معاناتي 
على   يعاقبني  االحتالل  أن  وشعرت  املمتدة،  والعائلة  األهل  عن   والبعد  الويالت  علي  سيجلب 
اختياري، حيث تزوجت يف رام اهللا  وأعيش فيها منذ ١٩٩٣، وكانت آخر زيارة لي إلى غزة قبل 
االنتفاضة الثانية بعدة أيام، أي يف شهر أيلول ٢٠٠٠، ومن هنا بدأ مسلسل العذاب األكبر، حيث 
يف الفترة السابقة كان من املمكن أن استخرج تصريح لزيارة األهل بصعوبة بالغة،  وبعد  انتفاضة 

األقصى أصبح احلصول على تصريح لزيارة غزة شبه مستحيل.

استمرت األمور لغاية ٢٠١٣ حيث كانت زيارتي لألهل والعائلة بعد فراق دام أكثر من ١٣ عاماً 
أستطع   ولم  احلرج،  الصحي  الوالد  وضع  حول  طبي  تقرير  على  بناء  لألسف  زيارتي  وكانت 
اصطحاب أي من أوالدي الذين ال يعرفون أهلهم وأقاربهم يف غزة، كان لقاءاً حاراً موجعاً مبكياً، 
لم أستطع التخيل أنني سأصل بيتنا وأحضن أمي وأبي وأقبلهما  وأشاهد بيتنا بكل التفاصيل. 
منذ دخولنا حاجز ايرز وأنا أبكي، كل معالم غزة تغيرت، مدينتي شوارعها حتى بيتنا تغير وسكانه 
تغيروا، أصبح لدينا زوجات أخ  وأوالدهم، لم يعرفونا بشكل شخصي ولم نلتق وجهاً لوجه، هو 

لقاء لن ميحى من ذاكرتي. 

خالل هذه الفترة الطويلة مرت أحداث كثيرة مفرحة ومحزنة، أجنبت أوالدي ولم أجد من يكون 
حولي ويساعدني عند دخولي املستشفى، احتفلت بأعياد ميالدهم ولم أجد  أهلي، أخوتي  وأخواتي 
حولي، أيضا تخرجت من اجلامعة ومن املاجستير، دائما كنت لوحدي مع زوجي وأوالدي، ال أجد 
من يؤازرني ويكون معي مثل جميع الطالبات والطلبة وزغاريد األهل من كل  اجتاه، عدا عن ذلك 
تزوج أخوتي وأخواتي ولم أكن بينهم، توفى العديد من أقاربي ولم  أكن معهم، وما أوجعني جداً هو 
وفاة والدة زوجي ولم يستطع احلصول على تصريح من سلطات االحتالل للوصول يف يوم الدفن، 
دفنت دون أن يكون معها ويودعها  أوالدها،  واتضح لي أن االحتالل يعتبر أن زوجات أبنائها ليسوا 

هذا  وخياري  قراري  أن  أعلم  أكن  لم  اهللا،  برام  والعيش  الزواج  قررت  عندما  بدأت  هذا «معاناتي  وخياري  قراري  أن  أعلم  أكن  لم  اهللا،  برام  والعيش  الزواج  قررت  عندما  بدأت  «معاناتي 
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أقرباء من الدرجة  األولى ليسمح لهم  باحلصول على تصريح ودخول غزة.

كوني من غزة أيضاً ومكتوب يف جواز سفري مواليد غزة، عند سفرى  لألردن أحتاج تصريح 
يطلق عليه اسم «عدم ممانعة « لدخول األراضي  األردنية، وهذا التصريح يحتاج لوقت يتراوح 
من أسبوعني لغاية ٣ شهور ألحصل عليه ألستطيع اخلروج من رام اهللا والسفر  إلى األردن أو 
إلى  أية جهة أخرى يف العالم، وأيضا صعوبة التنقل والسفر بل استحالته للمرور عن طريق معبر 
رفح احلدودي،  ألنه يغلق ويفتح مرات معدودة جداً خالل العام، مبعنى حرية احلركة بالنسبة 
الضفة  داخل  للتجول  وأيضاً  صعوبة،  أكثر  ومواليدها  غزة  وألهل  جداً،  مقيدة  للفلسطينيني 
والوصول للقدس والصالة باملسجد  األقصى ليست  باألمر السهل، هكذا هي حياتنا معقدة، 
حرية التنقل كفلتها كل الشرائع واألعراف والقوانني الدولية جلميع البشر واحليوانات، وقد ترتب 
على هذا احلد من احلرية يف  اختيار الزوج أو الزوجة، حيث صعوبات احلركة وانعدامها شكلت 
ضغط كبير على موضوع الزواج يف فلسطني فأصبحت خياراتنا  محصورة بالزواج  من نفس 
املنطقة أو نفس املكان، وهنالك الكثير من حاالت الطالق بني أشخاص مرتبطني من الضفة أو 

من غزة.

حرية احلركة لها أبعاد كبيرة وكثيرة، تؤثر على جميع مناحي احلياة  االجتماعية  واالقتصادية 
والسياسية، ولكن ال يضيع حق وراءه مطالب، وإن شاء اهللا نحصل على حقنا يف احلركة والتنقل 

يف أي وقت ويف أي مكان.»

إميان موسى
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أحالمي  خاللها  حجبْت  متواصلة،  عاماً   ٢٠ فيه  أمضيت  الذي  األسر  من   حتررت  أن  «بعد 
وطموحاتي ومشاريعي احلياتية والتعليمية كشاب سجن يف ريعان الشباب, كنت أتخيل أن آخر 
عقبة كانت حتول بيني وبني استكمال بقية حياتي بشكل إنساني وطبيعي قد زالت بزوال األسالك 
الشائكة، والقيود التي كانت تلتف حول معصمي، ولكن تبني لي سريعاً، وعند أول فرصة جاءتني 
كي أشارك يف مؤمتر حول حقوق اإلنسان يف دولة قطر أن هناك قيود خفية وغير مرئية حتد من 
حريتك وحتول بينك وبني أحالمك ومشروعك الشخصي كإنسان، أال وهي عقوبة املنع من السفر 
...! هذه العقوبة التي ال تصدر عن هيئة محكمة وال تقرها جهة مرئية بل حتال كل  أسئلتك 
وحيرتك من احلائط املوصود أمامك إلى قرارات بال عمر وال تبرير وبدون تهمة أو حتى عناء 
التفسير لك عن سبب حرمانك من التنقل؛ وهو حق نصت عليه القوانني اإلنسانية كافة ورعته 

الشرعية الدولية كحق حد أدنى لكل البشر.

لقد أمضيت كامل عقوبتي وحتررت من األسر بقرار من أعلى مستوى سياسي وأمني يف  إسرائيل، 
ويفترض أن  أنال حريتي السليبة، وأنه قد آن لي البدء يف صياغة أبجديات وجودي الفردي من 
جديد وأن اشق طريقي نحو العالم الواسع .. وما حلمت به خالل ٢٠ عاماً يفترض أنه بدأ يف 
التحقق، وأن بإمكاني أن أختار جامعتي يف أي مكان يف العالم، وأن اقضي شهر عسل يف جزيرة ما 
يف آسيا، وأن أمثل شعبي وأن أتعرف على بلدان جديدة وغيرها من األحالم التي تعتبر بديهيات 

ألي إنسان آخر سوى من قررت  إسرائيل أنه ممنوع من السفر.

أسباب املنع مجهولة لي متاماً وأنا الذي سجنت وأنا أبن ١٦ عاماً متاماً، كما هي مجهولة اجلهة 
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املهنة: كاتب وصحفي

أسير محرر أمضى ٢٠ عامًا يف سجون االحتالل اإلسرائيلي
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التي أصدرت هذا القرار، لم أُعرض يوماً أمام قاٍض، ولم أستلم أمراً مكتوباً، فكل شيء يسير 
بشكل خفي وال مرئي وكأن قدرنا أن نبقى أسرى مدى احلياة وأن نتعرض للتمييز دون مبرر.

قد يستهني البعض بعقوبة املنع من السفر ولكن عليك أن تتخيل حجم األذى الذي يلحق بشخص 
أمنيته أداء فريضة احلج، وأن تكون أختك يف بلد آخر، وأن تكون مريضاً مبرض عضال، وأن 
وحتقيق  بكرامة  والعيش  العمل  أو  التعليم،  فرصة  عن  التنازل  على  أو جتبر  العالج  من  حترم 
ذاتك..إنها أشياء متس جوهر كرامة ووجود  اإلنسان  وحقه يف أن يكون ( هو ) وأن يعيش حياته 
( هو )، وأن يفعل األشياء التي يريدها ( و)، هذه ليست  امتيازات وال مّنه أو أمور هامشية إنها 
أنت وحياتك وخيارك احلر.. إنه القيد اخلفي الذي ال زال يلتف حول عنق حريتي أنا  وآالف 
الشباب والشابات وخاصة األسرى احملررين دون أي ذنب ودون أي تبرير لنجد أن كل ما حلمنا 
به يوماً بات رهناً بيد خفية تقرر أن حدود الوطن هي جدران سجن من نوع آخر علينا أن  نعيشه 

رغماً عنا...»

عصمت منصور - أسير محرر
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«ال شك أن حرية السفر مطلب فطري وحق لكل إنسان ليستطيع أن يعيش حياته بحرية وميارس 
حقوقه والقيام بواجباته  االجتماعية واإلنسانية الطبيعية.

اململكة  يعشن يف  فبناتي  الوطن،  أرض  أوالدي خارج  غالبية  يعيش  أن  علي  اهللا  كتب  كأم  وأنا 
العربية السعودية، اململكة  األردنية الهاشمية، أملانيا، ولندن. حيث أن لديهن أسر وأطفال صغار 
ال يتمكّن من احلضور بشكل منتظم، ومن األسهل أن أقوم بزيارتهن  واالطمئنان عليهن والوقوف 
معهن يف ظروف احلمل والوالدة واملرض، األوضاع التي تكون البنت فيها بأمس احلاجة لوجود 

أمها بجوارها، إضافة للزيارات الدورية  لالطمئنان على األوالد واألحفاد.

أفراد أسرتي وتسبب يف  التواصل  االجتماعي واإلنساني مع  إن منعي من السفر حرمني من 
ضغوط نفسية  واجتماعية وزعزعة وضعف العالقات  االجتماعية واألسرية.»

غادة عبد الهادي
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«كل الناس ّتسلم جوازات سفرها وتعاد لها بدقائق، أما أنا فيتم احتجاز جواز سفري  وإبقائي 
باالنتظار لساعات طويلة، وبعد كل هذا  االنتظار يقال لي من قبل مخابرات اإلحتالل، إرجع من 

حيث أتيت ،أنت ممنوع من السفر..دون حتى إيضاح األسباب.

هذا املوقف قبل خمس سنوات كان من أصعب املواقف التي واجهتها يف حياتي فليس سهًال أن 
ترى أحالمك وفرصك يف العمل تدمر وأنت ال تستطيع عمل شيء.

أبلغ من العمر ٤٠ عاما وأعمل يف مجال الصحافة وأسكن يف مدينة رام اهللا وحتى اللحظة لم 
أستطع أن أسافر خارج فلسطني.

استكمال التعليم
قوية  رغبة  لي  وكانت   ٢٠٠٤ العام  يف  وإعالم   صحافة   الوطنية  النجاح  جامعة  من  تخرجت 
باستكمال دراسة املاجستير بتخصص اإلعالم، ولعدم وجود هذا التخصص يف جامعات الوطن 
راسلت عدة جامعات عربية ومت قبولي يف بعضها،  اتصلت مبكاتب االرتباط الفلسطيني لفحص 
إمكانية سفري ولكن كان الرد بأنني ما زلت ممنوعاً من السفر، أوكلت األمر لبعض احملامني 

للتواصل مع االرتباط اإلسرائيلي فكان اجلواب أيضا باملنع.

عمل وابتعاث 
لم يقتصر األمر على ضياع فرص الدراسة فقط، فعلى صعيد التدريب والعمل باخلارج، توفرت 
لي قبل  ست سنوات فرصة للتدريب الصحفي يف مركز اجلزيرة للتدريب يف دولة قطر، وبعد 
وبعد احلصول  الكبيرة...  العربية  القنوات  إحدى  للعمل يف  كبيرة  كانت هناك فرصة  التدريب 
الناس  كبقية  الشباك  على  سفري  جواز  وسلمت  (اجلسر)  املعبر  إلى  توجهت   التأشيرة  على 
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املهنة: صحفي يف بال ميديا

«كل الناس ّتسلم جوازات سفرها وتعاد لها بدقائق، أما أنا فيتم احتجاز جواز سفري  وإبقائي 
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فتم احتجازي حتى ساعات املساء وأبلغوني بأنني ممنوع من السفر، وطلبوا مني مقابلة ضابط 
املخابرات  اإلسرائيلي  املسئول عن منطقة سكني، طلبت أن  أقابل ضابط املخابرات  املسئول 

واملتواجد على املعبر ألستوضح عن أسباب منعي من السفر فرفضوا ذلك.

باملوعد احملدد توجهت حلاجز ومعسكر سالم شمال مدينة جنني ملقابلة ضابط املخابرات هناك، 
وبعد ساعات من  االنتظار الطويل حتت أشعة الشمس احلارقة، خرج جندي  إسرائيلي وقال لي 
ّعد بالغد الساعة الثامنة صباحاً، وبالفعل عدت إليهم صباح اليوم التالي فتكرر االنتظار لساعات 
طويلة دون إدخالي للمقابلة، فقط أحضر اجلندي بطاقة الهوية وقال إذهب وال تعد والضابط ال 

يريد مقابلتك.

مجال  هامة يف  دولية  واملشاركة مبؤمترات  واالبتعاث  التدريب  فرص  من  الكثير  اللحظة  حتى 
عملي ما تزال تضيع علي.  وقبل ثالث سنوات  توفرت لي فرصة عمل يف تركيا  بإحدى القنوات 
التركية وكان مطلوباً مني السفر للمقابلة الشخصية قبل توقيع عقد العمل، لكن من جديد ضاعت 

الفرصة بسب منع السفر املفروض علي.

الذهاب للحج
قبل عامني الحت لي فرصة الذهاب ألداء فريضة احلج ضمن البعثة  اإلعالمية املرافقة للحجاج 
الفلسطينني، ولكن لألسف لم أمتكن من الذهاب لذات  األسباب، وهنا أحتدث عن فرصة بالعمر 

قد ال تتكرر مرة  أخرى، فرصة ينتظرها الناس لسنوات طويلة  ليحظون بها.

االعتقاالت
كمعظم أبناء الشعب الفلسطيني، تعرضت  لالعتقال  من قبل سلطات االحتالل أبان االنتفاضة 
األولى، إذ مت اعتقالي خمس مرات متفرقة، ومبجموع ثالث سنوات، كان معظمها  اعتقاال  إداريا، 

آخر هذه  االعتقاالت كان يف بداية العام ٢٠٠٠ م. 

فلسطينياً مفهوم لدينا أن دولة اإلحتالل ال تكتفي بعقاب األسير مبفهومها بالسجن فقط، بل 
تستكمل العقاب بعد خروج األسير و ينعكس األمر على كثير من جوانب حياته، وأهمها املنع من 
السفر والتنقل بحرية واإلقامة اجلبرية بأحيان  أخرى، وبالطبع  إسرائيل تضرب بعرض احلائط 

كل القوانني والشرائع الدولية على الرغم من أن السفر هو حق  إنساني  أساسي لكل  إنسان.

«تفاءلوا باخلير جتدوه» 
عندما علمت أن  األصدقاء  يف مركز حريات استطاعوا رفع منع السفر  عن لعديد من  احلاالت 
الذي  الكبير  للجهد  العليا  اإلسرائيلية، إضافة  للمحكمة  والتوجه  القانون  املمنوعة، من خالل 
يبذلونه  إعالميا ويف الثوثيق آلالف احلاالت، تفاءلت  كثيرا وتوجهت إليهم لتبني قضيتي عل 

وعسى أن حتل من  خاللهم.»
أحمد بيكاوي
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«بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٠٤ مت اعتقالي ملدة عام، وأنا من مواليد عام ١٩٦٤ وصحيح أنه  لم يكن 
اإلعتقال األول..ولكنه اعتقال كان له أثر نفسي ومعنوي سيء ليس لي وحدي، لكن لكل من جتاوز 
سن ٤٥، وهذا ما الحظته يف السجن من األسرى الذين مت اعتقالهم يف تلك الفترة. ويف شهر 
آذار لعام ٢٠١٥ شعرت بعدم قدرة على املشي بالرجل اليسرى، ودوخة مستمرة، بحيث ال استطيع 
املشي على الدرج إال مبساعدة األسرى لي ، وعند مراجعتي لعيادة السجن، قاموا بإعطائي حبوب 

منعاً للدوخة، ولكني رفضت أخذها..واستمريت على هذا احلال حتى أطلق سراحي.

عند مراجعتي لألطباء وعمل  حتاليل طبية وصور أشعة، وخصوصاً صور الرنني املغناطيسي 
تبني أنني أصبت بجلطة لم أشعر بها وكانت السبب بالتأثيرات املذكورة أعاله، ومكثت  أسبوعا 
يف مستشفى رام اهللا احلكومي، ومت عمل حتاليل وصور إضافية، ثم ذهبت إلى املستشفى الوطني 
بنابلس، وإلى عدد كبير من أطباء األعصاب، كما تعاجلت يف مستشفى أبو ريا للعالج الطبيعي 
والوظيفي ملدة أسبوع كامل، وكذلك جلسات عالج طبيعي يف مستشفى رفيديا، وكل ذلك دون 
حتسن واضح على صحتي، بل أصبحت ال أستطيع حمل األشياء وال حتى املشي، مبا يف ذلك 

عدم اإلتزان الواضح..

لعمل  وتقدمت  الداخل،  أو  األردن  العالج يف  بهدف  للخارج  بالسفر  األطباء  من  عدد  نصحني 
تقرير للعالج ومت رفضه، فتوجهت إلى اجلسر للسفر لألردن، فقام جهاز املخابرات اإلسرائيلية  

بإرجاعي ومنعي من السفر. 

إن استمرار معاناتي الصحية أثرت علّي وعلى عائلتي واحمليطني بي، نفسياً ومعنوياً ..إن عدم 
سفري للعالج على الفور سيؤدي إلى اإلستمرار بزيادة سوء حالتي الصحية..وهذا ما أشعر به 
ألن األطباء هنا لم يعد أمامهم سوى إعطائي حبة دواء أسبرين لكل يوم. إن سفري للخارج قد 

يؤمن لي عالجاً أفضل ويساعدني على جتاوز محنتي الصعبة.»
زاهر ششتري 
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 وصحيح أنه  لم يكن 
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«أنا الفلسطينية األسيرة احملررة من سجون  االحتالل اإلسرائيلي ميسر عطياني، محرومة من 
أهلي ملا يزيد عن ١٥ عاماً، ممنوعة من السفر..ممنوعة من دخول القدس..ممنوعة من دخول 
الكرامة..  الدخول عبر معبر  املطار، ممنوعة من  أراضي فلسطني احملتلة ١٩٨٤، ممنوعة من 

ممنوعة ممنوعة ممنوعة..!

ما زلت أسيرة يف بلدي، ١٥ عاماً ممنوعة من حرية احلركة والتنقل، والدتي وشقيقي  يقيمان يف 
األردن، شقيقي يعاني املوت – مريض بالسرطان – علّي التحرك للوصول إلى والدتي، فأنا ال أريد 

فقدانها أيضاُ..أريد أن أكون بقرب أخي الذي ال يستطيع العودة للوطن..

أبعدت يف عام ١٩٨٨ ملدة ٥ سنوات إلى  األردن، حاولت بعدها مغادرة الوطن واجتزت اجلسر 
ملرة واحدة، لكنني أذكر تلك اللحظة األليمة حني أنهيت دراستي اجلامعية وعملت على إيجاد 
فرصة عمل يف اخلارج، فبمجرد وصولي إلى اجلسر، قالوا لي ممنوعة..! كنت قد حصلت على 
تأشيرة سفر إلى الكويت، وسأفقدها اآلن بسبب كلمة ممنوعة من السفر..لن أحصل على العمل 
اآلن؛ وعائلتي الفقيرة ماذا ستفعل؛ من سيكمل لهم حياتهم وتعليمهم..! من سيواصل املسيرة..؟ 

أنا املواطنة ميسرعطياني ما زلت رهينة عبارة ممنوعة من السفر.»
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وبتشجيع  ببيته  مرتبطاً  ومستقبل جديد  بعالم  حاملاً  الثانوية  دراسته  إلنهاء  اجتهد  «كأي شاب 
العائلة للسفر خارج البالد الستكمال دراسته اجلامعية..وهذا ما بدا ممكناً، وخاصة بعد أن مت 
احلصول على قبول من أحدى اجلامعات التركية لدراسة الطب، وكانت العادة بأوساط العائلة 
ليودعونه  احتفالية  وبأجواء  العائلة  أبناء  من  الطالب  ليلة سفر  األقارب  كبار  يجتمع  أن  األكبر 
ويقدمون ما يستطيعون من دعم مالي له، وهي عادة تكافلية تضامنية كانت قائمة حتى لو كانت 

أسرة الطالب على غير حاجة لذلك، وهذا ما مت معي..

أنا  الليلة يف صيف عام ١٩٨٣، ولم يغمض لي جفن  تلك  وّدعت اجلميع بساعات متأخرة من 
وأمي – حتى أشرقت شمس ذلك الصباح وحان موعد سفري..كانت السيارة التي تقلني إلى معبر 
الكرامة بطيئة، أو هكذا كنت أشعر وذهني شارد إلى املسافات واألماكن األبعد « إلى محطتي 
يف األردن..ولقاء بعض األقارب..إلى ركوب الطائرة من عمان إلى أنقرة..إلى لقاء أخي األكبر 
الذي كان طالباً  بإحدى جامعات تركيا والذي باملناسبة لم ألتقي به حتى يومنا هذا منذ  أن 
سافر للدراسة يف عام ١٩٧٨ « كل هذه  األحالم وهذا املستقبل انهارت حلظة أن أعاد لي ذاك 
املوظف اإلسرائيلي على اجلسر جواز سفري وقال لي بلغة عربية ركيكة « إنت برجع للبيت ممنوع 
السفر « . شعرت بتلك اللحظات أن كل شيء انهار، عدت إلى محطة السيارات بجسد منهك 
وكلماته تتردد على مسامعي كأنها قد نسخت على آلة تسجيل،  اختلطت مشاعري بني فقدان 
األمل وحتطم األحالم وما بني عدم فهمي واستيعابي ملا جرى، أسئلة كثيرة وكبيرة تتزاحم يف 
ذهني، ما الذي جرى؟ وملاذا؟. هل أنا بتلك اخلطورة على دولة  االحتالل وأنا بهذا السن من 
عمري ليتخذوا قراراً بهذا احلجم ضدي ؟ وهل هذه الدولة التي تقدم نفسها بأنها صاحبة اليد 
األطول وقادرة على كل شيء تخاف مني ومن سفري! وماذا تفكر هذا الدولة وأجهزتها األمنية، 
هل سفري للدراسة يشكل خطراً على أمنها ووجودها، هل أصبحت أنا الشاب الصغير نداً لهذه 
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الدولة القوية ...؟ أسئلة بريئة وعفوية طرحتها يف نفسي، كل هذه األسئلة وهذه احلالة أضعفتني 
خلسارتي فرصتي بالسفر والدراسة باخلارج، ولكنها يف املقابل كانت بداية قوة جديدة لي قوة 
إدراك معنى  االحتالل، تشكل الوعي الوطني، معنى احلرية واخلالص من هذا  البطش والقمع 
والظلم الذي يشكله  االحتالل اجلاثم على أرضنا وشعبنا ويتحكم مبصيره ومصير أفراده على 

هذا النحو.

منعي من السفر كان محطة ملشوار جديد يف حياتي، تخليت عن حلم السفر والدراسة باخلارج، 
أكثر مع  ويتناسب  السابق  أفضل من اخليار  ذلك  أن  وأدركت  الوطن  بإحدى جامعات  التحقت 
دفعني  أيضاً  وللضرورة  بالسفر  حقي  ولكن  االحتالل،  هذا   مقاومة  بضرورة  اجلديد  الوعي 
السلطة  ونشوء  اوسلو  اتفاق  بعد  وحتى  التسعينات  بسنوات  مراراً  حاولت  من جديد،  للتجربة 
الفلسطينية، ولكن كل محاوالتي باءت بالفشل، حيث منع السفر ما زال قائماً يف جهاز الكمبيوتر 
اإلسرائيلي على نقطة العبور.. أكملت حياتي داخل الوطن ورغبتي بالسفر ما زالت قائمة حتى 
اللحظة..واملصادفة يف هذا الصدد  أن أطول عملية سفر من حيث املسافة والزمن بحياتي – 
كانت أثناء نقلي يف بوسطة نقل األسرى التابعة ملصلحة السجون اإلسرائيلية – وهي عبارة عن 
شاحنة صممت كصندوق حديدي مغلق متاماً وبها كراسي حديدية وال نافذة بها إال بعض الثقوب 

بقطر سم واحد يف  أعلى واجهة الصندوق.

عملية السفر هذه استمرت حلوالي ١٠ ساعات من سجن نفحة جنوب البالد إلى سجن شطة 
التوقيف على خط مسيرها  الشاحنة ألوقات مختلفة يف بعض مراكز  شمالها. مع توقف هذه 

إلنزال أو حتميل أسرى، وأنا طوال الوقت بذات الوضعية ومقيد األيدي واألرجل.

 اعتقلت يف العام ٢٠٠٣ وأطلق سراحي يف صفقة تبادل وفاء األحرار عام ٢٠١١، وأمضيت يف 
سجون  االحتالل ما يزيد عن خمسة عشر عاما، ومع ذلك لم يكتِف االحتالل باعتقالي كل هذه 
املدة، ومنعي من السفر وأنا يف الثامنة عشرة من عمري، بل ما زال مينعني حتى اللحظة ألبقى  

بالنسبة له أسيراً داخل السجون وأسيراً خارجها.

صحيح أن هذه اجلرمية غير مسبوقة بحجمها وطول مدتها، وأنني استطعت حتملها رغم كل 
ذلك، فقط أردت أن يعرف العالم ويسمع عن جرائم  االحتالل بحق األطفال والشباب والنساء 
والرجال، ليس فقط يف  االعتقال والتعذيب إمنا أيضاً يف منع السفر وانتهاك هذا احلق ومعه 

مجموعة من احلقوق املدنية ويف مقدمتها احلق يف التعليم ورؤية األهل واألقارب.»

مصطفى بدارنة – أسير محرر



35

ثنايا سطورها  تغوص يف  وأنت  اخليال،  من  أنها  أذهانكم  إلى  يتبادر  ولكن  إنها قصة حقيقية 
األولى.. فهي حتتوي على محطات غريبة وعجيبة، تظنون من الوهلة األولى  أنها قصة عابرة 
يف زمن ال تدري أحياناً فيه الصواب من اخلطأ،  وأحيانا يتبادر إلى عقولنا أنها واقعية يف زمن 
التي  واآلالم  واألوجاع  اآلهات   الكثير من  الكثير  والسنوية على  اليومية  فيه صفحاتنا  تنطوي 
يسببها لنا  االحتالل، حيث  أنها قصة فلسطينية حقيقية..هي حكاية فلسطيني مات آالف املرات 

ليرى ابنته أمام عينيه وهو لم يرها منذ  أن ولدت.

كان فتًى صغيراً عندما خرج من فلسطني من قريته (قيرة) – يف محافظة سلفيت حيث لم يتجاوز 
عمره السابعة عشرة عاماً، متجهاً إلى حيث الثورة الفلسطينية، ترك خلفه  أهله وزوجته. هذا 
الثورة  بقافلة  والتحق  الذي ترجل جواده  أبو حترير.  بكر»  أبو  األسير احملرر هو «عادل حسن 
يف لبنان وتزوج من فلسطينية تعيش هناك، وأجنب منها ابنته رانيا، لكنه وقع يف أسر القوات 
اإلسرائيلية، وترك ابنته حيث انقطعت أخباره لعدة شهور، وكان  االعتقاد أنه من ضمن قائمة 
الشهداء، حيث مت فتح بيت عزاء له عند ذويه يف فلسطني للمرة الثانية يف غضون سنتني، تبني 
االحتالل  إلى جيش   تسليمه  ثم مت  من  يقبع يف سجون جيش حلد.  أنه  ٩ شهور  بعد  الحقاً 
الصهيوني. حيث حكم عليه ١٣ عاماً قضاها متنقًال من سجن إلى آخر، خرج يف اإلفراجات، 
مع مائتي أسير يف العام ١٩٩٩. مضت كل هذه السنني من األلم والعذاب وفراق  االبنة والزوجة 
دون أن يتمكن من رؤيتهما، ولم يتمكن الصليب األحمر من ترتيب زيارة واحدة له لرؤيتهما على 
مدار هذه السنني حتى يومنا هذا. جلأ أبو حترير إلى الكثير من الشخصيات الرسمية والشعبية 
مثل سفارتنا يف األردن ومؤسساتنا األمنية إال أن كل احملاوالت باءت بالفشل من قبل أخوة لنا 
يف املؤسسات األمنية األردنية، حيث يرفضون دخوله إلى األردن أو مجيء  ابنته، وقد أدى هذا 

التعامل غير اإلنساني إلى فقدان زوجته وعدم متكنه من رؤية ابنته.
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رانيا تسكن يف بيروت- عمرها ٢٧ عاماً تدرس يف اجلامعة العربية األمريكية، تخصص صحافة 
وإعالم، ال جتد ووالدها وسيلة  اتصال غير وسائل التواصل  االجتماعي والهاتف النقال. لم 
كبرت  رانية  واحدة،  ملرة  ولو  احتضانه  تستطع   لم  أبداً،  والدها  عيون  النظر يف  رانيا  تستطع 
لوحدها..حضنت ذاتها..جاء فارس أحالمها خلطبتها، وخطبها من جدها ال من أبيها..وما زالت 

تنتظر أن يلتئم جرحها برؤيته.

أبو حترير يناشد أصحاب الضمائر احلية ملساعدته ومد يد العون له ملالقاة ابنته «رانيا»، فهو إلى 
اآلن يطالب أن يلتئم شمله مع ابنته بعد أن تركها صغيرة ال يتجاوز عمرها الستة أشهر. عمرها 
اآلن سبعة وعشرون عاماً، ولم يكحل عينيه برؤيتها منذ ذلك احلني حتى يومنا هذا، ولألسف لم 

يجد آذاناً صاغية وال قلوباً  رحيمة وال عيوناً ترى لتقف معه وتوقف معاناته األليمة.
يناشد مجدداً أصحاب الضمائر احلية سواء يف فلسطني أو األردن للوقوف معه حلل هذه املشكلة 

اإلنسانية بالدرجة  األولى، والعمل على عالج ملف الفلسطينيني املمنوعني من السفر.

عادل بكر – أسير محرر
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his wife and daughter after all these years did not have a happy ending  he is 
still unable to meet them till this day, despite the International Committee of 
the Red Cross who failed to approve any visit for him over the past years. Abu 
Tahrir approached several official and popular bodies including the Palestinian 
Ambassador of Jordan and the security institutions in the country but all his 
attempts went in vain as the security bodies in Jordan denied his crossing through 
Jordan as well as his daughter’s entry to the country. This inhumane treatment 
has cost him the loss of his wife, and the relationship with his daughter. 

Rania lives currently in Beirut – she is 27 years of age and is a student of the 
American University majoring Media and Journalism. The only contact she has 
with her father is through social media or telephone calls. Rania has never been 
able to look her father straight in the eyes, has never embraced him, not for 
once, and she grew up alone without the father’s warmth. Prince charming of 
her dreams proposed for grandfather, not her father as its customary known. 
She is still waiting for that day when her wounds heal in her father’s presence. 

Abu Tahrir is calling upon any one with an awakened conscious to assist him in 
meeting his daughter Rania. She is now twenty seven years old but since her six 
months of age, he has not been able to indulge in her presence. There is no one 
to hear, no one to feel, and no one to shelter the echoes of his pain.

He implores any person in Palestine or in Jordan who is able to resolve his 
humanitarian cause and the cases of all those Palestinians banned from 
traveling.

Adel Baker – Liberated Prisoner 
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“They took away his young beloved” – Mahmoud Darwish

27 years of Separation

This is a true story but one would think it is fiction when delving into its details. 
It has many wonders and eccentric events that one may think it happened in a 
faraway land and time, a time that no one can predict whether it is real or not. 
This is a real story in a time where our livelihood is burdened with loads of pain 
and sighs due to occupation. This is a true Palestinian story … it is the story of 
a Palestinian who has died a thousand times to see his little beloved daughter 
whom he has not seen since the day she saw light. 

He was a young man of seventeen when he left his village Qira in the Salfit 
governorate, his wife and family to join the Palestinian revolution. This liberated 
prisoner is Adel Hassan Abu Baker “Abu Tahrir.” He followed the Palestinian 
revolution to Lebanon where he remarried to a Palestinian woman living there 
who gave birth to their daughter Rania. But Baker was arrested by the Israeli 
forces and was separated from his daughter. He was even thought to be killed 
that his parents held a consolation in his memory for the second time in the 
course of two years. It appeared after 9 months that Baker was imprisoned 
by the South Lebanon Army (the Lahad Army) who handed him to the Zionist 
Occupation forces and was sentenced for 13 years of imprisonment that he 
spent between several prisons. He was finally released along with two hundred 
of his fellow prisoners in 1999. The sorrow and pain of being separated from 
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much of a prisoner outside prison as I was inside. 

This is an unprecedented crime that I endured, but I want the whole world to 
know and hear about the crimes of the occupation committed against children, 
youth, women and men. The crimes are not confined to imprisonment and 
torture but are also prevalent in the banning of travel and violating it as a basic 
right along with many other civil rights including the right to education and the 
right to see family and relatives.” 

Mustafa AlBadarneh – Liberated Prisoner
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comprise such a danger on the security of Israel to take this enormous action 
against me? Does the state of Israel that introduces itself as a tremendous 
power fears me and my travelling? Does my education threatens the security 
and existence of Israel? When have I, this young fellow, became equivalent to 
this powerful state? 

I had many impulsive and innocent questions back then; a situation that broke 
me down for losing the opportunity to study abroad, but on the other hand; it 
made me realize what the occupation really means. The situation gave me a 
powerful push in shaping my national consciousness, the meaning of freedom 
and salvation from this violence, this repression and this injustice that the 
occupation represents as a power robbing our land and controlling our lives, 
designing Palestinian people’s destiny and consequently ours. 

Banning me from travel shifted me to a new phase in my life; I gave up my 
dream of studying abroad and enrolled in one of the local universities. I realized 
that this choice was better than my previous; as it corresponded to my current 
perception regarding the necessity of fighting this occupation. My right to travel 
and its necessity compelled me to try travelling several times during the nineties 
and after the Oslo Accords and the formation of the Palestinian Authority, 
but all my attempts failed as I was still listed in the computer systems of the 
bridge crossing as banned. I was still anxious to travel, but I continued my life 
regardless … coincidentally; my longest trip in time and distance was during my 
transfer from one prison to another with other fellow prisoners in the Israeli 
Prison Service vehicles. A completely closed iron box truck with iron benches 
and no windows except for some holes at the top of the front side that do not 
exceed 1cm in diameter. 

This trip lasted 10 hours starting from Nafha Prison in the South of the country 
to Shata Prison in the North while the trucks stopped at different intervals and 
for different periods of time at some detention centers to pick up and release 
prisoners. During the whole trip; I was sitting in the same position with my 
hands and feet cuffed. 

I was arrested in 2003 and was released in 2011 through the Shalit prisoner 
exchange agreement. Even though I spent almost fifteen years of my life in 
prisons, banned from travel as I was at eighteen of age and still banned, I am as 

38
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“Like any other young man, I worked hard to finish high school dreaming of 
a bright future along with the blessing of my family to complete my higher 
education abroad …which seemed feasible; especially as I got accepted at a 
Turkish medical school. It was a tradition among the extended family that all 
the elderly of the family gather the night before the travel date to celebrate 
the student and support him /her financially regardless of the family’s financial 
status as a gesture of solidarity, which is exactly what happened in my case.

I said goodbye to everyone late that night of summer 1983. Neither I nor my 
mother were able to sleep that night, and as the morning came I took the car 
for the Karameh Bridge Crossing. The car was slow or so I felt as my mind was 
wandering to further places; my arrival to Jordan, the meeting with relatives, 
taking the plane to Ankara, meeting my elder brother who is studying in Turkey 
and whom I haven’t seen since he left for Turkey in 1978. All these dreams of 
this bright future were destroyed when the passport control officer returned 
my passport and with a very weak Arabic accent uttered: “you go back home 
banned from travel.” At this moment, I felt everything collapsing. I heavily walked 
back to the station while my mind kept repeating the officer’s voice again and 
again as if it was on a recording machine. 

I experienced mixed feelings between losing hope at the destruction of my 
dreams and between my inability to accept the incident. Many questions 
were running through my mind; what happened? Why? Do I at this young age 
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“This is not a personal issue … it is being trapped in a big prison, the sieged 
homeland, enwrapped in restricted boundaries! 

I am the Palestinian ex-detainee Myassar Atyyani, released from the Israeli 
occupation prisons, and deprived from seeing my family for over 15 years. 
Banned from travel … banned from  entering Jerusalem … banned from accessing 
the occupied Palestinian territories of 1948, banned from using the airport, the 
Karameh Bridge Crossing … banned… banned… banned !! 

I am a prisoner of my own country, deprived of my freedom to move and travel 
for 15 years. My mother and brothers are living in Jordan but my brother is 
fighting cancer and we might lose him. I do not want to lose my mother either… 
I have to be able to visit her and spend time next to my brother who cannot 
come back home … 

I was deported to Jordan in 1988 for 5 years and since then I was only able 
to cross the bridge once. I remember how painful it was when I completed 
my university education and found a job opportunity abroad, but as soon as I 
reached the boarders I was denied passage.  I got a visa to Kuwait and now I am 
losing it due to a few words... banned from travel … I will not get the job now, 
what will my poor family do? Who would pay for their life expenses?! Who is 
going to take care of them …? I the citizen Myassar Atyyani am still a prisoner of 
the words banned from travel.”

Myassar Atyyani

Name: Myassar Daoud Mohammad Atyyani
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4635

The deterioration of my health and the prolonged suffering have affected 
me, my family and everyone around me both emotionally and psychologically 
… banning my travel for treatment will only perpetuate the worsening of my 
health condition … this is what I believe because doctors here have nothing else 
to offer me except for a pill of aspirin every day, while my travel for treatment 
might benefit me and help me overcome my ordeal.”

Zaher Shashtari
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“On October 4th 2014, I was arrested and imprisoned for one year. I was born in 
1964 and this is not my first time being arrested … but at this age the arrest had 
a different psychological effect on me similar to other detainees over the age 
of 45 who also suffered similar consequences. In March 2015, I experienced 
difficulties walking on my left leg while suffered constant dizziness; I was unable 
to use the stairs without the help of my fellow prisoners. The prison clinic only 
gave me antiemetic pills that I refused to take … the suffering continued until I 
was released. 

I consulted doctors upon my release, who took blood tests, x-rays and medical 
resonance imaging that revealed a blood clot that I wasn’t aware of, and causing 
all the mentioned symptoms. I was hospitalized for a week at the Palestine 
Medical Compound in Ramallah where I did additional tests and x-rays. I then 
went to the Al-Watani Hospital in Nablus and consulted several Neurologists, I 
was also hosted at the Abu-Raya Rehabilitation Center for a week of treatment 
and underwent a session of physiotherapy in the Rafidia Surgery Hospital. But 
my health condition deteriorated as I was unable to walk or even lift things … 

Several doctors have advised me to head for treatment either in the 1948 
occupied territories or in Jordan. I applied for a treatment permit supported by 
my health report but was denied, so I decided to leave for Jordan. Unfortunately, 
the Israeli intelligence denied me entrance at the bridge crossing and banned 
me from travelling.

Name: Zaher Attyeh Mohammad Shashtari
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adhere itself to any international law or convention.

“Be positive and positive things will happen”
When I heard of the efforts spent by our friends at Hurryyat Center, I saw a light 
at the end of the tunnel. I have heard that they succeeded in waiving the travel 
ban for several similar cases by law through the Supreme Court of Israel, and I 
witnessed their efforts in calling attention to this issue through media and the 
documentation of thousands of other similar cases. I therefore contacted the 
center hoping that my case would be resolved.”

Ahmad Bikawi
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heading to the bridge crossing and getting the visa, I handed my documents for 
the passport control officer as all other travelers do, but I was asked to wait until 
late afternoon only to be told that I am banned from travel and was appointed 
a meeting with the Israeli intelligence commander of my region. I demanded to 
meet the head intelligence officer of the bridge crossing to clarify the reasons 
keeping me from travelling, but they refused to cooperate. 

I arrived to the meeting on the designated time at the Salem checkpoint and 
military base north of Jenin. After hours of waiting under the burning sun, an 
Israeli soldiers told me to return next day at 8 o’clock in the morning. I did come 
back next day only to wait, again for hours, without being interviewed, until a 
soldier came to me,  handed me my ID and told me never to come back again 
and that the commander does not want to meet with me!!

Three years ago, I was offered another work opportunity at a Turkish news 
agency that demanded a personal interview which I was not able to attend 
due to the travel ban and thus lost the opportunity. Until this moment; I am still 
missing out on many internships, scholarships, and international conferences 
essential for my job all as a result of this ban. 

Fulfilling Hajj
Two years ago I got the chance to fulfill my duty of Hajj with the media delegation 
escorting Palestinian pilgrims, but unfortunately, I was unable to go for the 
same reasons causing me to let go on a once in a lifetime opportunity that 
many people dream of achieving.

Detainment
Like the majority of the Palestinian people, I was detained by the occupation 
authorities during the first intifada. I was detained for five times that all together 
sum up to three years of imprisonment in administrative detention, and my last 
detention was in 2000.

It is widely known to us as Palestinians that the occupation does not suffice by 
punishing us through imprisonment in jails, but extends its punishment to the 
life of the detainees after their release. Measures mainly include the restriction 
of movement and the banning of travel, while in other cases house arrests are 
possible. Although travel is recognized to be a basic human right; Israel does 
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“At the passport control window; all travelers hand in their passports and get 
them back in a few minutes; but in my case my passport is always taken and 
I am left for long hours of waiting only to be ultimately told, and after all this 
waiting, that I am banned from travel … and that I must go back with no excuse. 
This scene was one of the most difficult situations I had to face five years ago; 
it was not easy to witness my dreams and opportunities be crushed while being 
helpless to prevent it. 

I am 40 years old, I work as a journalist living in Ramallah, and till this moment I 
have never travelled outside Palestine. 

Pursuing Education
I graduated from Al-Najah University in Media and Journalism in 2004. I always 
wanted to pursue my graduate studies in media, but as this academic degree is 
not available in the Palestinian universities I contacted several Arab universities 
and got accepted by a few. I assigned several lawyers to contact the Israeli 
military liaison but I was still denied. 

Work and Scholarship
I did not only lose my education opportunities, but also internships and work 
opportunities. Six years ago, I was offered an internship as a journalist for Al-
Jazeera in its headquarters in Qatar where the internship would offer many 
future opportunities of work in other renowned Arab news agencies… After 
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“The freedom of travel is an instinctive demand and a right for every human to 
be able to live a decent life and exercise his/ her rights performing the normal 
social and humanitarian practices. 

As a mother, god has decreed me a life away from my children. My daughters are 
living in the United Saudi Kingdom, the Hashemite Kingdom of Jordan, Germany, 
and London. They now have families of their own and blessed with kids, who 
consequently limit their regular visits. It is thus easier if I was able to visit them 
and check upon them and stand by their side in pregnancy, labor, sickness, and 
any situation where a daughter only needs her mother by her side. I also want 
to be able to visit my grandchildren and hold them every once in a while. 

Being banned from travel has deprived me from contacting my family as any 
normal human being, and this has resulted in psychological and social tensions 
that at times weakened our social relations as a family.”

Ghada Abdul-Hadi

Name: Ghada Abdul-Raheem Aref Abdul-Hadi
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The reasons behind this ban are unknown to me as well as the party behind 
this sentence. I was never presented before a judge and never received a 
written notice. Everything passes secretly and invisibly as if our destiny is to 
be prisoners for life and to be discriminated against with no excuse. Some may 
underestimate this penalty of travel banning, but one can imagine the hardships 
facing the people hoping to perform Hajj and not being able to, or those who have 
a sibling living outside the country and not being able to visit, or the suffering 
of being diagnosed with a serious illness and being deprived of treatment, or to 
be forced to give up on educational opportunities or any aspirations for a better 
job; honorable life, or achieving oneself … that are basic to human dignity and 
existence. One has the right to be whoever, live wherever, and do whatever one 
wants. This is not a privilege or a gift it is one’s right to life and free will … the 
invisible constraints are still closing upon my throat suffocating my freedom and 
the freedom of thousands of young men and women, especially ex-prisoners 
who are directly affected by this policy with no reason or excuse, to find out 
after our release that our dreams are still in the hands of an invisible power 
manipulating the boarders of our existence limiting us against our will …”

Esmat Mansour – Liberated Prisoner
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Invisible Penalty

“20 years of imprisonment since I was 16 years old that have robbed my dreams, 
my aspirations, my educational and life plans that I once had as a young man. I 
always imagined that the last barrier standing between me and my whole life 
as a normal human being was the barbed wires and the shackles. Soon enough 
though, I discovered the existence of invisible restraints separating one from 
the plans, dreams and freedom; upon the first opportunity to participate in a 
human rights conference in Qatar, I was banned from travel…! This penalty is 
not issued by any judiciary body or any visible committee or party, thus any 
questions; complaints, or any confusion that I may have hits locked doors. You 
keep wondering with no time limit, no explanation, no charges, and no excuse 
keeping you from your right to movement and mobility, a basic right provided 
by all humanitarian laws.

I have served my penalty and have been released from prison with the approval 
of the highest ranking political and security commission in Israel. The time has 
come for me to make up for my stolen years, it is time to reconstruct the basics 
of my existence and cut my way through this vast universe …presuming that 
the dreams I have marveled over the past 20 years behind bars  are about to 
come true; like choosing the university I want; anywhere in the world, or to 
spend my honeymoon in an Asian island, or to be able to represent my country 
and explore other parts of the world, dreams that are basic for any human but 
not for those banned from travel by Israel. 

Name: Esmat Omar Abdul-Hafiz Mansour
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as I entered the hospital, I celebrated their birthdays and they weren’t there, I 
achieved my undergraduate and graduate studies and none of them was there 
except for my husband unlike all of my fellow students, many of my relatives 
have passed away and I was not there by their side, and what hurt me the most 
was the death of my mother-in-law and him not getting a permit to attend her 
burial. She was buried and he was not there to say his last goodbye. Moreover, it 
turns out that the occupation does not consider the core family of the concerned 
person as first degree members worthy of a permit to accompany the person 
to Gaza. 

As a Palestinian born in Gaza; the place of birth is always registered in the 
passport, which requires a permission of no impediment whenever one leaves 
to Jordan. This permit usually needs a period of time that can range between 
2 weeks and 3 months to get and enable me to travel from Ramallah through 
Jordan to anywhere else in the world. It is also extremely difficult and at times 
impossible to travel through the Rafah Border Crossing as it opens for a very 
limited number of days a year. The freedom of movement for Palestinians is 
extremely limited and is even more restricted for Gazans. Moving through the 
West Bank is also challenging especially when it is to reach Jerusalem and pray 
in Al-Aqsa Mosque. Our life is complicated. The restriction on movement and 
mobility of humans and animals has been prohibited by international laws 
and conventions but is still intervening in our livelihoods, even in our choice 
of marriage. People now tend to marry from their close geographic regions 
to avoid possible hardships that could end up with divorce especially among 
couples dispersed between Gaza and the West Bank.  

The freedom to move affects all aspects of social, economic, and political life. 
But no right can be lost with the efforts of the claimant, and if God wills we shall 
reclaim our right to move at any time and to any destination.”

Iman Mousa
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“My suffering began as I decided to get married and reside in Ramallah. I never 
imagined the consequences of this decision especially the fact of being so far 
away from my family. I always felt that the occupation was punishing me for 
the choices I made. I have been living in Ramallah since my marriage in 1993, 
and my last visit to Gaza was in September 2000; a few days prior to the rise 
of the intifada. Since then my suffering began as permits to visit Gaza from the 
West Bank have become unattainable compared to the previous period where 
although hard to get, permits were possible. 

After 13 years of separation and longing I was finally able to visit my family 
and relatives in 2013. Unfortunately, the permit was issued for health purposes 
concerning the deterioration of my father’s health condition, and sadly I was not 
able to take any of my children with me to meet their grandparents and relatives 
in Gaza. The meeting was heated, emotional and painful; I did not imagine that 
after all this time I will be able to reach our home, embrace my parents, and 
enjoy even the smallest details. As soon as we entered the Erez checkpoint 
I broke in tears; the Gaza I knew has changed, my hometown and its streets 
have changed, even our home and its inhabitants have changed. Since I left, our 
house has hosted the wives of my brothers and their children who could not 
recognize us as we have never met personally face to face. This meeting will 
forever be carved in my memory. 

During this long separation many fortunate and unfortunate events have taken 
place; I gave birth to my children and my family was not there supporting me 

“My suffering began as I decided to get married and reside in Ramallah. I never 
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passage and the previous episode reoccurred … I contacted lawyers again but 
they demanded expensive fees so I disregarded the matter. I tried to consult 
officials in the government but gained no success.

Through the past five years of deprivation I was denied from improving my 
personal or professional skills, especially as I decided to pursue a masters’ 
degree in contemporary art (Not available in the West Bank). Unlike my first 
reaction, I could no longer pretend that it is not important and that I do not need 
or even want to travel.

 I feel that my dreams of professional development and education have stopped 
and got besieged in a very big imaginary prison, and that my life has turned into 
a big spinning wheel that does not stop; there is no salvation from the paralysis 
of my dreams and desires. Psychological and social consequences manifested 
in my inability to attend the wedding of my sister in Jordan, and generally being 
deprived from enjoying a vacation outside the limits of the West Bank. Israel 
has not only banned me from travel but has also restricted my mobility and 
tightened the security measures on me, and everyday life has become a rope 
strangling me slowly day by day robbing my will to continue and deeming me 
to sadness and despair.”

Lara Shrouf
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“In 2010 I was to participate in a conference in Italy concerning my research 
paper about the renovation of the architectural heritage in Palestine. I headed 
to the Allenby Bridge Crossing where I was asked to sit on one of the benches 
and wait as I reached the passport control point. After more than 4 hours, and 
after constantly demanding to know the reasons keeping me from passing, one 
of the officers came to inform me that the bridge crossing is closing and that I 
have to go get my luggage and return to Jericho. When I asked for the reason he 
expressed his ignorance and said that whoever is in the passport check counter 
is responsible for the ban.

On my way back I was deep in thought wondering about the reasons and possible 
solutions and considering whether to try again the next day. After two months 
of checking with the Palestinian Military Liaison, the Ministry of Civil Affairs, and 
the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) in Bet El, 
moving from office to office and from building to another, I got the final answer 
of being banned by the Shabak (Israeli Security Agency). I was talking to myself: 
“so what!??? They cannot break me or punish me just for being Palestinian!!! I 
do not even want to travel and I will stay in my country with my head up.” trying 
to convince myself that this issue was temporary and that it won’t break me, 
but I then approached the liaison who promised me well. 

One year later; in 2011 I had a work related trip. As I contacted the Liaison 
to ensure my ability to cross the borders, I found out that I was still denied 
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It was inevitable to approach the Supreme Court who reaffirmed the ban falling 
in line with the Military Advocate General. This court affirmed the ban three 
times reflecting the approval of this organized crime committed against me and 
against thousands of Palestinians. 
A shameful offer was presented to me for enjoying the freedom of travelling 
and mobility and seeing my children in Jordan in exchange of information and 
espionage… A shameful action for any descent and honest citizen. However, 
they do not know shame and they are frank in offering; they only care to exercise 
pressure by any means possible and to exploit any human tragedy for the sole 
purpose of enlisting more narks to their side. 

When the Supreme Court of Israel gave me the permission to travel for forty 
eight hours, I was flying of excitement feeling a fire in my soul that I will be 
attending the wedding of my daughter and was filled with happiness that could 
not be contained; a happiness that was revoked. They destroyed it with a smirk; 
sneaking between the Israeli and the Jordanian security officers, passing me 
from the Israeli side by a left smirk and returning me from the Jordanian side 
by a right smirk, both completing a smirk that broke the hopes and tears of all 
those waiting in Jordan for the return of a father whose absence has lasted 
more than a quarter of a century.

As a normal human living on earth, a Media and Public Relations officer at the 
Jerusalem Water Undertaking, a member of the General Union of Palestinian 
Writers, and the Jerusalem center for Literature; all legally registered at the 
Palestinian government do not find an excuse for the unexcused illusion that 
overpowers a security officer putting travel restrictions on a Palestinian citizens 
who only demands an actual freedom. I wonder when am I going to gain this 
right while turning 56 years of age already??!!

The lies behind security measures need to be brought into light as they aim 
at two obvious purposes; exploiting the travel ban for the purpose of enlisting 
narks, and encouraging immigration or forcing exile by making one chose 
between never being able to travel again, and leaving the country permanently. 
This can be the only explanation behind the many young men and women, with 
no security or political records, being banned from travel.”   
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Banned from Travel … MY children or  My 
country?!

Walid Ibrahim Abdullah al-Hodali, an Ex-detainee who is still detained despite 
his release. Banned from travel since 1989, allowed to travel once and see his 
family for the last time in November 1987. He tried to fulfill the duty of Hajj in 
1989 and was denied passage by the occupation authorities. He attempted to 
travel again in July 2002 to see his family but was once again denied passage, 
but this time by the Jordanian authorities. He tried repeatedly only to be denied 
once from the Israeli side and another from the Jordanian side. His last attempt 
was last year upon the wedding of his daughter where the so called “Supreme 
Court of Israel” granted him 48 hours of travel, but was consequently denied 
entry by the Jordanian authorities.

Hodali said: “This cruel punishment thrust upon me and my children has continued 
for another decade without being able to see them. Every time I go to the bridge 
crossing I get arrested or ceased until one o’clock in the morning after intense 
interrogation and blackmail harassing me by offering me departure permission in 
exchange for banishment, or threatening me with long administrative detention 
if I denied the offer. An attempt has actually taken place in 2009 where they 
arrested me in Ofer prison for six days to demonstrate the seriousness of their 
threats …! In these cases one is placed between a rock and a hard place: either 
the homeland or the family? 
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stated that I was banned from travel by the Israeli intelligence. 

Initially, the lump measured 2 cm. It later grew to 3.3 cm. I recently undertook 
an x-ray that showed two new lumps; I am psychologically tired and my family 
is suffering due to my pain and suffering… I don’t know what else to do…
 please help me…!”

Abdallah Thawabteh
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“I did not expect that the bridge crossing would stand between me and the 
lump that I have in my thyroid, and I never expected that I will be fighting cancer 
on the borders … I was to fight the occupation not my pain.

I was detained for the first time on August 5th 2005 and was sentenced for 14 
months. I was also administratively detained on April 16th 2008 for another 14 
months. I did not know that I was banned from travel and that in fact I was still 
detained in a bigger prison!

It all started with pain in my throat, I started having trouble in breathing and I 
could not swallow food, so I consulted Dr. Abdul-Latif Shawar who pointed to 
the urgency of taking a biopsy. The tests indicated a benign tumor that must be 
surgically removed. I therefore went to Al-Ahli Hospital in Hebron to arrange for 
the surgery but was surprised to be told that the problem was in my respiratory 
system rather than my thyroid and thus was referred to an otolaryngologist.  
The specialist advised me to operate on my tonsils first and in case my health 
showed no improvement the tumor must be removed. 

I was confused after all these mixed diagnoses, so I decided to send my tests to 
the Jordan Hospital who  emphasized the need for a surgery and the urgency of 
carrying out clinical testing at their ground to confirm their diagnosis. On March 
19th 2015, I decided to leave for Jordan, but I was verbally denied entry from the 
Israeli side of the bridge crossing at ten o’clock in the morning. I contacted the 
Palestinian Civil Liaison and handed them my medical reports but the respond 
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Supreme Court of Israel. The ban was thus waived and I was able to travel in 
September 2015.

The total years of the ban between the first and the last would sum up to more 
than 30 years intertwined with 10 years of imprisonment. This ban caused me 
massive damages; I dropped my studies in the University of Damascus, I was 
deprived of pursuing my doctorate degree, deprived of visiting my relatives 
abroad, and prevented from participating in many international conferences 
concerning political prisoners and human rights, one of which was a United 
Nations conference. 

As of my position in Hurryyat center, and as a consequence of this historical 
injustice thrust upon me and upon all those banned from travel, Hurryyat 
attempted to shed light on this silent crime that is committed everyday towards 
Palestinians without any considerable reason except for collectively punishing, 
violating the personal affairs of citizens, and threatening their security. 
We, Hurryat center, thereby call upon all the citizens banned from travel, the 
political parties, institutions, and the Palestinian Authority to work collectively 
against this crime and to enroll in the National Campaign initiated by the Center 
for Defense of Liberties and Civil Rights. The aim is to call the attention of the 
Secretary General of the United Nations and the International Community and 
to promote and undertake the legal responsibilities facing the Palestinian people 
who are deprived of their basic human rights guaranteed by the International 
Declaration of Human Rights including the right to travel, freedom of movement, 
and mobility rights as all humans in this world. The time has come for this ghetto 
enforced upon us and upon all 7000 political prisoners, who mostly face the 
same destiny upon their release, detained in a bigger prison, to be abolished.

We, at Hurryyat, are determined to keep on addressing this crime as we believe 
that major outcomes can be achieved if this case gained official national and 
popular interest, and when the world comes to recognize the gravity of this 
crime and its dimensions.”
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Thirty Years Banned from Travel

“Upon my return from Damascus on the August 25th 1981, where I was 
completing my law education since 1978, I was arrested at the King Hussein 
Bridge. I was charged with one and a half years of imprisonment but fulfilled 
only thirteen months of the sentence. I was then banned from travel after being 
released as I refused to sign a pledge of exile away from my homeland for five 
years in return for my freedom. 

That year I applied for Birzeit University to the faculty of Humanities; majoring 
sociology. In 1987, before the outbreak of the first intifada, I was imprisoned 
again in my fourth year of college and spent eight years of imprisonment. 

Upon my release, I attempted to travel again in 1997 but was denied passage. 
This ban lasted 25 years and was waived upon the intervention of attorney 
Fidaa Qaoud and a legal advisor in Bet El in 2007.

The ban was annulled for three years and I was able to visit several Arab, African, 
and European countries. In 2010, as I was on a trip to the Arab Republic of Egypt 
with my wife and daughters to attend a friend’s wedding, I was denied passage 
at the King Hussein Bridge again. This ban lasted for 5 more years until attorney 
Elias Sabbagh and Abeer Baker submitted an appeal. They filed a petition to the 
public prosecutor and the Israeli Ministry of Justice as a threshold to reach the 
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their children in the Amman International Airport I forgot all the hardships of 
travel, I kneeled to God thankfully and wept with joy; it was a familial celebration 
midst trills and cries of joy. Later as I visited my aged aunt, she danced and 
sang of joy. Happiness prevailed in every house I visited during my stay, and it 
was difficult for me to recognize my cousins as those whom I left kids thirty 
years ago have grown to become grandparents, while many of them were born 
during my absence.

I attended the engagement of my uncle’s grandson on the last day of my visit 
to Jordan, but the Palestinian joy is often mixed with pain as three of my uncles 
and one of my aunts have long passed away during this long period. 

Once again, I offer my earnest gratitude to Hurryat center represented by 
its director Helmi Araj, to the attorney Abeer Baker, and to the staff for their 
successful efforts in achieving justice.“

To Allah be the bounty and strength

Abd el-Majeed Ata Mohammad Amarneh
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Upon the intervention of the Center for Defense of Liberties and Civil Rights in 
the case of the Mufti, the following letter was delivered after fulfilling his duty 
of Hajj:

Praise be to Allah and Blessing and Peace Be upon His Prophet
The Messenger of Allah (peace be upon him) said: 

“Allah does not thank the person who does not thank people.”

“I grant my profound gratitude to Hurryyat Center represented and headed by 
Mr. Helmi Araj and to the center’s staff for their prolonged efforts in pursuing my 
humanitarian case of being banned from travel, and for successfully acquiring 
this right for me. I beseech God; to grant them courage in following up with 
many painful cases of Palestinians manifesting a bleeding scar that stands 
between them, their hopes, dreams, and relatives.

Hurryyat Center chose my case alongside a number of other similar cases 
banned from travel. The center wisely chose Attorney Abeer Baker from the 
1948 occupied city of Akka. The Attorney – to whom I am deeply grateful 
– requested a meeting in the center on Wednesday, August 12th 2015 to 
distinguish details of my case. I also signed a power of attorney enabling her to 
represent me before the Supreme Court of Israel declaiming the related parties. 
Attorney Abeer Baker successfully annulled the decision of banning my travel in 
record time by September 1st 2015.

The worthy of thanks Attorney Baker and the Hurryyat’s Executive Director 
Helmi Araj, who contacted me during my trip crossing the borders to ensure the 
seriousness of waiving the travel ban. My departure thereon passed smoothly.
The happiness and joy I experienced was indescribable when after 36 years 
of deprivation, and in the help of God, I was able to perform the duty of Hajj in 
1436 A.H. I accompanied the Delegation of Palestinian Hajj as a guide for the 
pilgrims and was overwhelmed with joy to visit Prophet Mohammad’s Mosque 
in Medina.

Following Hajj I was able to visit my family and relatives in Jordan after a 31 
years of deprivation, and our joy of seeing each other in this unexpected visit 
was equal to the joy of performing the duty of Hajj. When I saw my brothers and 
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• Visiting my aunts and uncles: four of my uncles and one aunt have passed 
away in my absence while I was unable to visit them neither alive nor dead even 
to attend their funerals. 

• A new generation of nieces and nephews has grown that I have never seen 
nor met.

• The security ban has dispersed our family ties rendering my relationship with 
my uncles and aunts to concise.

Professionally:
Usually; Muftis travel around the world to attend and participate in scholarly 
and/or religious conferences. The security ban also deprives me of performing 
my job at every level.

Concerning Tolerance:
As the Mufti of the Bethlehem Governorate, a city of important religious 
coexistence, I usually get invited to conventions and dialogues concerning 
religious tolerance and peace conventions in the holy land, all of which I was 
deprived from attending due to the security ban. 

My efforts to waive the ban:
I tried several times to approach the occupation authorities through several 
lawyers and human rights organizations, and I more than once managed to get 
a letter from the Israeli Defense Forces central command in Beit El permitting 
my travel, yet I was still denied entrance at the Bridge Crossing claiming that 
the ban is issued by the Israeli Intelligence officer head of the Bethlehem area. 
I tried meeting him several times but he insisted on the ban and finally denied 
meeting me. 

Detention and imprisonment:
I was arrested for interrogation twice; in 1981 and 1989 but released shortly 
since nothing was against me. I was never convicted of any security violations 
before an Israeli court, but I was administratively detained until the Supreme 
Court of Israel issued my release in 2007 for the lack of justification for my 
detention.”
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How I was banned:
The last time I travelled to Jordan was in 1984 to visit my relatives mostly living 
in Jordan.
The last time I travelled to Jordan was in 1984 to visit my relatives mostly living 
in Jordan; five of my sisters got married there while my uncles and aunts all live 
there. It was only me, my father and siblings who resided the Dheisheh Refugee 
Camp away from our larger extended family.

I also applied for a Masters’ program at the University of Jordan in 1984, but 
was unable to proceed with the registration as I got banned from travel.

The consequences of the ban:
Religiously:
• Hajj is one of the five pillars of Islam and an obligation that one pays to God. 
Accompanying pilgrims to Hajj for religious counselling is also considered as 
such; and I have been deprived of these duties since 1984.

• I was lacerated to have missed accompanying my aged parents in 1989 and 
in 1991 to assist them, because of the ban.

• Umrah is a Sunni practice following the Prophet who urged Muslims to practice, 
a duty I am again deprived from since that date. 

• It also hurt me when I attempted to accompany my daughters as a Mahram for 
Umrah and been denied entry at the bridge crossing while leaving my daughters 
to practice Umrah in the USK without a Mahram.

Education:
I would love to pursue my religious studies to earn a doctorate degree that is 
not available in Palestine and I am deprived of it due to the security ban.

Socially:
Kinship is a religious and social duty of which I am deprived:

• Visiting my siblings in Jordan, one of whom was hospitalized several times 
and demanded my presence by her side while I was unable to fulfill that role 
due to the security ban.
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The Travel Ban … Cases and Causes

The following cases reveal the consequential damages and 
circumstances resulting from the violation of the right to travel and 
the attitude of the occupation authorities:

“My name and title are Sheikh Abd el-Majeed Ata Mohammad Amarneh (Abu 
Usayd), born on January 27th 1958. I am a resident of the Dheisheh Refugee 
Camp since birth, but my family originates from the village of Ras Abu ‘Ammar, 
15 kilometers west of Jerusalem. I am married to a Jerusalemite who granted 
me seven sons and daughters. I have a Bachelor Degree in Islamic Shari’a from 
the University of Jordan in 1979, a post graduate diploma in education from 
the Bethlehem University in 1984, and a Masters’ Degree in modern Islamic 
studies from Al-Quds University in 2013.

Since 1979 I have worked as an Imam in the mosques of the Bethlehem 
governorate, and in 1986 I was assigned as an Imam in Al-Aqsa Mosque and 
the Omar Khattab Mosque beside the Holy Sepulcher in Jerusalem until 1993. 
After being denied permits to enter Jerusalem following 1993, I returned as an 
Imam of the Martyrs’ Mosque in Dheisheh Refugee Camp and have been the 
Mufti of the Bethlehem governorate since 2004.
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“We, the undersigned, arbitrarily banned from travel by the Israeli occupation 
authorities, address your honor as of our eagerness in preserving and 
elevating the status of human rights following the lead of the United Nations. 
We send this call for alleviating the injustice and damage committed against 
us through the constant banning of our freedom to travel violating our basic 
human right of movement and mobility secured by the International Bill of 
Human Rights and the International Humanitarian Law. We thereby implore 
you to employ your efforts and take the necessary actions against Israel, 
as the occupying state, in deterring it from practicing its policy of banning 
tens of thousands of Palestinians from travel following the tens of prisons 
and detention centers imprisoning thousands of Palestinians struggling for 
freedom.”

Moreover, and in light of Hurryyat’s testimony before the Independent 
Commission of Inquiry investigating the Israeli violations in the Occupied 
Arab Territories on August 6th 2015, The center provided the commission 
with information and statistics from official bodies about the travel ban policy 
committed against Palestinians over the years along with the center’s work 
plan. The issue caught the attention of the commission as it was the first notice 
the commission has gotten since almost four and a half decades. 

The center received 150 cases of people banned from travel that were 
systematically documented. A legal follow up took place for 74 cases 
through legal correspondence with the related Israeli authorities. After a long 
temporization and postponement, the center received a reply for 67 of whom 
50 were denied passage while only 10 cases were given travel permission 
without their knowledge, in addition to another 4 cases that the center followed 
up through appeals, and legal intervention to gain their right to travel. Moreover, 
the center is about to submit 10 cases to the Israeli Supreme Court.

12

General of the United Nations in a call that is being widely signed in the name of 
all those banned from travel. The call reads as follows: 
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In fact, the Palestinians of Gaza face grave problems concerning their travel 
abroad due to the inconsistency of opening the Rafah Border Crossing. This 
problem is magnified as Gazans are prevented from accessing the West Bank 
or Jerusalem except for some cases usually related to health issues that also 
require long and complicated procedures, even though the signed agreements 
between the two sides assure securing a consistent movement and mobility 
between the West Bank and Gaza through a “safe passage” that has not yet 
been adhered. After the break of the Intifada in 2000, the symbolic presence of 
the PA on the border crossings has returned to its previous state. 

The Efforts of Hurryyat

Despite the significance of the right to travel, movement, and mobility and the 
grave dangers it poses on the thousands of people deprived from exercising it, 
this right is silently and systemically disregarded with negligence. This violation 
has usually been addressed on an individual basis thus ignored by those 
concerned with the Palestinian case. Hurryyat Center was therefore motivated 
to highlight this issue towards reaching a collective solution to this national and 
legal humanitarian cause. 

Hurryyat’s involvement revolves around activities concerned with: legal 
counseling, violation and damage documentation of the suffering of travelers, 
the formation of governorate committees, initiating a general national 
committee for follow-ups and efficiency, and organizing a worldwide campaign 
targeting international human rights organizations. These organizations are 
mainly the United Nations agencies and Parliaments to pressure them towards 
taking the right measures against the occupation forcing it to respect the right 
of Palestinians to travel and movement, and abide by the International Human 
Rights Law and the International Humanitarian Law. 

Indeed, Hurryyat organized several meetings in the central governorates with 
the participation of representatives from concerned organizations, political 
parties, and individuals banned from travel. The meetings succeeded in forming 
four committees in the north, center and south of the West Bank that later 
formed a general national committee. The Center also addressed the Secretary-

11
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would lose his/her identity card and their status as “residents”. This applied on 
Palestinians travelling through the Israeli airport using a Laissez-passer travel 
document valid for one year that when expires before returning, a Palestinian 
loses the residency (unless it was possible to renew the travel document for 
another year abroad, which wasn’t always guaranteed). On the other hand 
travelling through the Bridge allowed the traveler to stay away for six years 
that when exceeded, the same measures applied (unless the family was able 
to renew the travel permission before the end of the six years). Although these 
measures have changed since the establishment of the PA and according to 
the signed agreements between the Palestine Liberation Organization (PLO) 
and Israel, but the Israeli policies have not changed in essence. It is true that 
the Palestinian resident of the West Bank or Gaza can travel abroad and stay 
freely as much time as wished without losing the status of a “resident,” but 
the occupation is still preventing thousands of citizens from travelling unless 
in exchange for a “No-return” status as previously mentioned. Nevertheless, 
Jerusalemites are still bound with a return visa limiting their right to return as 
residents if time limit is exceeded. 

The signed agreements between the two parties have granted the PA partial 
supervision over and symbolic existence in the border crossings for the 
Palestinians especially Al-Karameh Bridge for the West Bankers. But the real 
and final authority for management is the Israeli occupation authority which 
controls the travel and mobility of the citizens authorizing surveillance over the 
luggage of travelers, executing interrogation and detention while having the 
final word over hiring or firing border employees.

It must be noted that arrangements between the PA and Israel concerning 
the Rafah Border Crossing were settled in 2005 limiting Israel to an invisible 
monitoring role under the supervision of European monitors. This arrangement 
was valid until the break of conflict between Hamas and Fatah in 2007 where 
Hamas took charge of Gaza. Recently, the Rafah Crossing Border is under 
Egyptian management awaiting the application of the arrangements attained 
in the last reconciliation accords between Hamas and Fatah, calling for a unity 
government enabling the supervision over the borders; arrangements that are 
yet to be realized.

10
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side to document the cases exposed to this security harassment, regardless 
of mutual cooperation with the victims, as these actions are deemed a crime 
alongside proving the fact that this policy of banning travel and restricting 
movement and mobility has no legal base and is exercised arbitrarily.
The policy of travel banning is inconsistent and troublesome. It worsens when 
a military operation occurs, where citizens of the West Bank would sometimes 
be collectively banned from travel for days, weeks, or more. At other times 
citizens of a whole governorate or a large age group would be banned from 
travel for a long period of time, as with what happened in Hebron during the 
disappearance of the three settlers; on the 14th of June 2014, when the 
occupation authorities banned men under fifty from travelling, bearing in mind 
the fact that the population of the Hebron Governorate counts one million. 
Therefore, the usage of such regular and systemic measures against tens 
of thousands of people, targeting wide territories for long periods of time is 
considered a collective punishment and a punitive act against civilians violating 
(Article 33) of the Fourth Geneva Convention.

Travel … Restrictions and Measures

Al-Karameh Bridge, also known as the Allenby Bridge in Israel, is the only travel 
exit for the West Bankers after being prohibited from using the Israeli airports 
for a couple of decades now. The travel ban is usually accompanied by insulting 
attitudes degrading the human dignity through body checks, long waiting hours, 
neglecting the inquiries of those banned, but mostly the possibility of being 
called upon for interrogation, or rather getting detained.
In the period preceding the Palestinian National Authority, travel restrictions 
and measures were used as a means of eliminating Palestinian citizenship by 
stripping travelers of their right to residency in their homeland. It is no secret that 
the occupation authorities consider Palestinians as conditional residents not as 
citizens acquiring the absolute right to residency in their home country. Until 
1992, it was forbidden for men under 35 to travel unless accepting to spend at 
least 9 months abroad which affected the livelihoods of tens of thousands of 
Palestinians. 
During the same period; the occupation authorities used to specify a time limit 
for the “resident” to stay outside the country that when exceeded; a citizen 

9
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Consequential damages of banning travel and 
restricting movement and mobility

The right to travel is a conferred human right to be protected and preserved, 
and should not be violated unless in exceptional and confined cases provided 
by Law. However, the occupation authorities are arbitrarily practicing this policy 
without specific excuses and “security reasons” is their only allegation, a claim 
that lacks any explanation for the affected persons and their lawyers. 
No one can estimate or define the extent of consequential damage except for 
the affected. Prohibiting and denying this right and its practice poses direct 
violations to other basic civil rights including the right to education, to work, to 
treatment, to religious practice, and social interaction with family. 
The most significant consequential damage to the restriction of movement 
and mobility inside the borders of a nation lies in consolidating the separation 
between the West Bank and Gaza, isolating Jerusalem from the Palestinian 
Territories as a tactic of the false annexation of Jerusalem and its Judaization, as 
well as disrupting the coherence of a Palestinian nation by transforming it into 
cantons to abolish the possibility of a sovereign Palestinian state of territorial 
integrity. 
The most dangerous practices of the occupation authorities are committed 
by the Israeli Security Agency known by the acronym “Shabak”. The Shabak 
practices security harassments against those in need of travel as a means of 
offering security cooperation to the occupation, usually in exchange for their 
travel or the acquiring of permits granting them freedom of movement and 
mobility. This practice is a grave misdemeanor that is considered to be a war 
crime according to article 147 of the Fourth Geneva Convention 1949 that 
prohibits “compelling a protected person to serve in the forces of a hostile 
power,” and article 31 stating “no physical or moral coercion shall be exercised 
against protected persons, in particular to obtain information from them or 
from third parties.” 
Exploiting the needs of Palestinians addressed as “protected persons” in the 
Fourth Geneva Convention, to force them into security cooperation with the 
occupation is undoubtedly as grave as serving the armed forces of the hostile 
state. This includes serving in all state agencies that involve the intelligence 
service system. 
These dangerous actions demand the competent parties on the Palestinian 
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- Petitions were filed concerning four cases of non-impediment.
- 10 cases are to be filed to the Supreme Court of Israel.
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Annual Statistics Departures from Al-
Karameh Bridge
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The Affected … Numbers and Facts

Despite the legal and humanitarian considerations of this right, the occupation 
authorities persist in banning thousands of Palestinians from travel to assure 
the disruption of the primarily shackled livelihood of Palestinians. This arbitrary 
procedure usually aims at exploiting the need of citizens to travelin exchange 
for threatening their security, or forcing them to sign petitions denouncing their 
right to return to their country either temporarily or permanently. According to 
the Crossings and Borders department of the Police Force, 1133 were banned 
from travel in 2012, 824 in 2013, a noticeable increase of 4269 in 2014, and 
2007 out of 826850 who passed the borders in 2015. 

These numbers are not even indicative of the real number of people banned 
from travel as those who already know their status do not even attempt to 
travel. Some of the official Palestinian statistics available indicate the issue as 
follows:

The Banned from Travel
According to Governorates

General Authority of Civil Affairs Statistics

2014 2015

51,000

17,000

15,895

Governorate

HEBRON

TULKARM

QALQILIA

TOTAL

60,000

21,000

18,000

99,000 83,895

5
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The Right to Travel and to Movement is a Basic 
Human Right

The Center for Defense of Liberties and Civil Rights “Hurryyat” is continuing its 
national campaign launched by the beginning of 2015, against the Israeli travel 
banning policy limiting the liberty of movement of Palestinians locally between 
the governorates, and between the West Bank and Gaza in particular. This 
deep-rooted Israeli occupation policy practices against tens of thousands of 
civilians of all sectors, exerts grave damages and blatant violations to this basic 
human right guaranteed by the International Bill of Human Rights and the rules 
of the international law.

It is definite that the life of humans cannot be sane or normal amidst restrictions 
on their mobility and movement in general, and their travel in particular. 
Prohibiting a human being from travelling outside his/her own country is 
synonymous to being caged in a big prison; their own country.
 
The significance of this right is evident in its incorporation in the Core International 
Human Rights Instruments, particularly the Universal Declaration of Human 
Rights 1948 (article 13) and the International Covenant on Civil and Political Rights 
1966 (article 12, paragraph 2) affirming the right to leave and return to one’s 
country at will. Moreover, it is a right secured by the International Humanitarian 
Law where Israel as the occupying state is responsible for securing a normal life 
for the inhabitants of occupied territories as “protected persons” following the 
provisions of the Fourth Geneva Convention 1949 relative to the protection of 
civilians in time of war.

Israel as the occupying state is recognized as a party to the International 
Covenant on Civil and Political Rights and party to the Fourth Geneva Convention. 
Nonetheless, it denounces the application of these treaties upon Palestinian 
territories disregarding its position as an occupying force while suffices with 
the humanitarian considerations. This breaks the international consensus 
concerning the resolutions issued by the Security Council and the United Nations 
General Assembly. 
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Preface:

Decades have passed and the Palestinian people are still suffering from the 
violations and practices of the Israeli colonial occupation preventing them from 
their right to self-determination recognized by the Charter of the United Nations 
of 1945.
 
Not only are the Palestinian people the sole nation under occupation; but they 
are also subject to daily systematic violations of their basic political, civil, social, 
economic and cultural rights escalating proportionately with time intentionally; 
disregarding the will of the international community, the UN resolutions and the 
human rights principles.

Among these rights is the freedom to movement, mobility rights, or the right 
to travel. Rights that the occupation violates preventing tens of thousands of 
Palestinian civilians from travelling and thus disrupting their right to education, 
work, treatment, religious practice and social communication. 

In light of this fact and its significance; the Center for Defense of Liberties and 
Civil Rights “Hurryyat” initiated a legal and loyal action to defend this right in 
cooperation with the Palestinian civil and governmental institutions. 
In this context, a national campaign was launched organizing events and 
activities combining the efforts for achieving tangible results towards ending 
this policy. 

We at Hurryyat appreciate all the efforts supporting this project particularly 
the United Nations Development Program (UNDP) for the moral and economic 
support they offered for the second successive year.
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