
حرية السفر والتنقل حق إنساني أساسي



2

حرية السفر والتنقل حق إنساني أساسي
نظرًا الستمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مواصلة سياسة حظر السفر 
لعشرات آالف الفلسطينيين من مختلف الفئات وتكرار منع السفر لمحافظات 
االنتفاضتين  كما حصل خالل  الفلسطينية  الضفة  أبناء  لعموم  وأحيانًا  بأكملها 
األولى والثانية ومؤخرًا لمحافظة الخليل، قرر مركز حريات تسليط الضوء على 
انتهاك حق حرية السفر باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا وأصياًل إلدانة هذه السياسة 
والضغط على دولة االحتالل لوقفها نهائيًا وحث المجتمع الدولي والمدافعين 

عن حقوق اإلنسان في العالم للتصدي لهذا اإلجراء الظالم.
إن الحق في حرية الحركة والتنقل هو حق إنساني أساسي كفلته الشرعة الدولية 
لحقوق اإلنسان، ويشمل حرية اإلنسان في السفر أي مغادرة بلده والعودة إليه 
إذا  تكون طبيعية  حياة اإلنسان ال تستقيم وال  أن  وقتما يشاء. وما من شك 
الخارج بشكل خاص،  فرضت قيود على حركته وتنقله بشكل عام والسفر إلى 
ذلك ألن منع اإلنسان من السفر إلى خارج بلده هو أشبه ما يكون باعتقاله في 

سجن كبير هو الوطن. 
النص عليه واضحًا في الصكوك األساسية  الحق فقد جاء  ونظرا ألهمية هذا 
 1948 لعام  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  اإلنسان وفي مقدمتها  لحقوق 
 1966 لعام  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد   )13 )المادة 
)المادة 12 فقرة 2( حيث أكدا على حق الفرد في مغادرة أي بلد بما فيه بلده 
اإلنساني  الدولي  القانون  إليه. وعالوة على ذلك، فهو حق يضمنه  والعودة 
انطالقًا من كون إسرائيل الدولة القائمة باالحتالل يقع على عاتقها تأمين سير 
حياة طبيعية لسكان االقليم المحتل باعتبارهم »أشخاص محميون« طبقا ألحكام 
وبهذا  الحرب.  وقت  المدنيين  حماية  بشأن   1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
الخصوص، منحت المادة 35 من اتفاقية جنيف الرابعة أي شخص محمي الحق 
المنع من السفر سريعًا  النظر في قرار  في مغادرة بلده، كما أوجبت أن يعاد 

بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة. 



3

العهد  في  طرٌف  هي  باالحتالل  القائمة  الدولة  إسرائيل  أن  المعروف  ومن 
ذلك فهي  ومع  الرابعة  جنيف  واتفاقية  والسياسية،  المدنية  للحقوق  الدولي 
تنكر انطباق هذه االتفاقية على األرض الفلسطينية ألنها ال تعتبر نفسها قوة 
محتلة، وهو ما يخالف االجماع الدولي بهذا الشأن والقرارات المتعاقبة لمجلس 
األمن والجمعية العمومية لألمم المتحدة، وهي تعترف فقط بمراعاة االعتبارات 

اإلنسانية في روح االتفاقية. 
االعتبارات  ورغم  قانونيًا.  يكون  أن  قبل  إنسانيًا  حقًا  السفر  حرية  نرى في  إننا 
اإلنسانية والقانونية إال أن سلطات االحتالل تواظب ومنذ بداية االحتالل على 
منع آالف الفلسطينيين من السفر بحيث تحّول هذا اإلجراء إلى نهج وسياسة 
االحتالل.   بأغالل  أساسًا  المكّبلة  الفلسطينيين  حياة  تعكير صفو  لإلمعان في 
إلى  الحاالت  من  كثير  في  يرمي  تعسفي  كإجراء  غالبًا  اإلجراء  هذا  ويستخدم 
تعهد  على  للتوقيع  إرغامه  أو  أمنيا  البتزازه  للسفر  المواطن  حاجة  استغالل 
يسقط حقه في العودة إلى بلده مؤقتًا أو إلى األبد. واستنادًا إلى دائرة المعابر 
والحدود في الشرطة الفلسطينية، فقد تم منع 1133 شخص من السفر في 
العام 2012 و 824 في العام 2013 ليرتفع هذا العدد بشكل ملحوظ في العام 

2014 إلى 4269.
تم أنه  بالقول  وتكتفي  السفر  لمنع  محدد  سبب  أي  االحتالل  سلطات  تقدم   وال 
»ألسباب أمنية« دون أن توضح طبيعة هذه األسباب ال للشخص المتضرر أو لمحاميه.

وما من أحد يمكنه  تقدير مدى الضرر المترتب على منع السفر أو حتى تقييده 
إال الشخص المتضرر نفسه، ذلك أن إنكار هذا الحق ومنع ممارسته ينطوي على 
وفي  التعليم  في  اإلنسان  كحق  أخرى  أساسية  مدنية  لحقوق  مباشر  انتهاك 
العمل وفي العالج وفي أداء الشعائر الدينية وفي التواصل المباشر مع األهل 
يمكن القول ان الحق في السفر يأتي ضمن حقوق اإلنسان الثابتة التي يتوجب 
احترامها وصيانتها وال يجوز المساس به إال في حاالت استثنائية جدًا ومحصورة 

وفي إطار القانون.
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ويعتبر معبر الكرامة، أو ما ُيعرف إسرائيليًا بجسر اللنبي، المنفذ الوحيد لسفر 
المواطنين من الضفة بعد أن منعتهم منذ نحو عقدين من السفر عبر المطارات 
اإلسرائيلية. ويترافق منع السفر عادة بمعاملة مهينة وحاطة بالكرامة اإلنسانية 
من تفتيش عار وانتظار ساعات طويلة وإهمال استفسارات الممنوعين، ناهيك 

عن احتمال اعتقال البعض أو تسليمهم طلبات استدعاء للمخابرات. 
ويظهر تتبع سياسة المنع من السفر وما يرافقها من إجراءات تذبذب وتيرتها 
والمعاناة الناشئة عنها. 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 الحال في 
محافظة الخليل على أثر اختفاء ثالثة مستوطنين، حيث منعت سلطات االحتالل 
منذ 14 حزيران 2014 ولمدة شهر ونصف الرجال دون سن الخمسين من السفر، 
ويعتبر هذا اإلجراء عقابًا جماعيًا نظرًا لطول الفترة وعدد المشمولين به، علمًا أن 

عدد سكان محافظة الخليل يتجاوز نصف مليون نسمة. 
على  القيود  استخدمت  الفلسطينية  السلطة  قيام  سبقت  التي  الفترة  وفي 
األرض  في  القامتهم  الفلسطينيين  فقدان  عملية  لتسهيل  وإجراءاته  السفر 
وفق  كمقيمين  الفلسطينيين  مع  تتعامل  االحتالل  سلطات  أن  علمًا  المحتلة، 
شروط معينة ال كمواطنين يتمتعون بحق مطلق في البقاء في بلدهم، فمثاًل 
حتى العام  1992 كان ُيحظر على كل شاب عمره اقل من 35 سنة السفر إال إذا 
وافق على البقاء خارج البالد تسعة أشهر على األقل. وبذلك، طال هذا القيد 

عشرات اآلالف من المواطنين. 
خارج  »المقيم«  بقاء  فترة  االحتالل   سلطات  تحدد  كانت  ذلك،  إلى  باالضافة 
البالد، وإذا تجاوزها ُتسحب منه بطاقة هويته أي يخسر وضع »المقيم«. وعلى 
هذا األساس كان يتم سحب بطاقة هوية كل شخص يسافر بوثيقة سفر خاصة 
)لسيه باسيه( عبر المطار ويمكث أكثر من سنة إال إذا تمكن من تجديد وثيقة 
السفر لسنة أخرى، وهو أمر لم يكن مضمونًا، أو لمن يسافر عبر الجسر ويمكث 
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في الخارج أكثر من ست سنوات، هذا إذا قام ذووه بتجديد تصريحه سنويًا بعد 
مرور ثالث سنوات من تاريخ سفره. ومع أن بعض هذه التدابير قد تغيرت مع 
بين إسرائيل ومنظمة  المبرمة  الفلسطينية بموجب االتفاقيات  السلطة  قيام 
التحرير الفلسطينية، إال أن السياسة اإلسرائيلية في جوهرها لم تتغير. صحيح 
أنه أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية أو قطاع غزة أن يسافر 
إلى الخارج ويمكث الفترة التي يرغبها دون ان يخسر وضع »المقيم«، ولكن ال 
زالت سلطات االحتالل تمنع آالف المواطنين من السفر إلى الخارج لتدفعهم 
أي  لم يسجل  أسلفنا، فيما  كما  العودة  السفر مقابل عدم  إلى قبول صفقة 

تغيير يذكر بشأن المقدسيين فيما يتعلق بتحديد فترة بقائهم خارج البالد.
وقد أتاحت االتفاقيات المبرمة بين الجانبين للسلطة الفلسطينية إشرافًا جزئيًا 
ووجودًا رمزيًا على المعابر المخصصة لسفر الفلسطينيين خاصة معبر الكرامة 
الفعلية  المسؤولية  لكن  الغربية،  الضفة  من  الفلسطينيين  لسفر  المخصص 
والنهائية على المعابر بقيت في يد سلطات االحتالل، سواء من حيث تحكمها 
بحرية سفر وتنقل المواطنين عبر المعابر أو من حيث صالحية السيطرة األمنية 
التي تشمل تفتيش أمتعة المسافرين واستجوابهم وحتى اعتقالهم، وصواًل 

إلى القرار النهائي بشأن توظيف وإنهاء عمل أي من العاملين على المعابر.
السلطة  بين  رفح  معبر  بشأن  ترتيب  إلى  التوصل  تم  أنه  اإلشارة  وتجدر 
الدور اإلسرائيلي فيما  2005 بحيث يختفي  العام  الفلسطينية وإسرائيل في 
يتعلق بحركة المسافرين فيما تحتفظ بممارسة دور رقابي غير مرئي، وبتواجد 
مراقبين أوروبيين. واستمر هذا الترتيب حتى اندالع النزاع الداخلي بين حركتي 
على  حماس  حركة  عنه من سيطرة  أسفر  وما   2007 حزيران  وفتح في  حماس 
قطاع غزة. وحاليًا يجري فتح المعبر بقرار مصري إلى حين تنفيذ الترتيب الذي تم 
التوصل إليه في اتفاق المصالحة األخير بين حركتي فتح وحماس والذي أسفر 
عن تشكيل حكومة التوافق الوطني المنوط بها تولي مسؤولية اإلشراف على 

المعبر األمر الذي لم يتحقق بعد.
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وفي الحقيقة، يواجه الفلسطينيون في غزة مشكلة حقيقية في السفر إلى 
المشكلة  وتتفاقم هذه  أمامهم؛  رفح  معبر  فتح  انتظام  عدم  الخارج في ضوء 
بسبب منعهم من الوصول إلى الضفة الغربية بما فيها القدس باستثناء بعض 
المبرمة  االتفاقات  أن  علمًا  ومعقدة،  إجراءات طويلة  ووفق  المرضية  الحاالت 
الحركة  وانتظام  تأمين  على  تنص  واإلسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين  بين 
والتنقل بين الضفة وغزة من خالل ممر آمن وهو ما لم يتم التقيد به. وبعد 
اندالع االنتفاضة الفلسطينية في أيلول 2000 اختفى الوجود الرمزي الشكلي 

للسلطة الفلسطينية على المعابر لتعود األمور إلى سابق عهدها تقريبًا. 
ورغم أهمية الحق في حرية السفر والتنقل واألضرار الجسيمة التي تلحق بآالف 
األشخاص المحرومين من ممارسة هذا الحق إال أن هذا االنتهاك يمارس بصمت 
وبمنهجية عالية دون أن يحظى بما يستحق من اهتمام، وقد انحصر مواجهة هذا 
االنتهاك في إطار السعي إليجاد حلول فردية وهو بذلك لم يكن على سلم 
أولويات المهتمين بموضوع حقوق اإلنسان الفلسطيني، األمر الذي دفع مركز 
»حريات« إلى االنتباه لهذا الموضوع وتسليط الضوء عليه والسعي إلى بلوغ 

حل جماعي لهذه المعضلة باعتبارها قضية وطنية وإنسانية وحقوقية.
النشاطات  من  مجموعة  على  السياق  هذا  في  حريات  مركز  عمل  وينصب 
عليه  المترتبة  واألضرار  االنتهاك  هذا  وتوثيق  القانونية  المساعدة  تشمل 
ومعاناة المسافرين على المعابر والمبادرة لتشكيل لجان في المحافظات ولجنة 
وطنية عامة لمتابعة الموضوع وضمان االستمرارية، وصواًل إلى تنظيم حملة 
عالمية واسعة تستهدف المنظمات الحقوقية الدولية ووكاالت األمم المتحدة 
والبرلمانات لحثها على اتخاذ ما يلزم من تدابير وضغوط على سلطات االحتالل 
لحملها على احترام حق اإلنسان الفلسطيني في السفر والتنقل بحرية واالذعان 
إلى أحكام قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني المنطبقة قانونًا 

على األرض الفلسطينية المحتلة.
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وللداللة على الضرر الناتج عن انتهاك الحق في السفر نورد الحاالت التالية:-
أواًل: الشيخ عبد المجيد عطا محمد العمارنة / مفتي محافظة بيت لحم / ممنوع 

من السفر منذ عام 1984.
أبو أسيد،  ـ  العمارنة  المجيد عطا محمد  عبد  الشيخ  التعريف: أسمي ولقبي: 
الفلسطينيين  لالجئين  الدهيشة  مخيم  في  أسكن   ،1958/1/27 مواليد  من 
تقع  عمار،  أبو  رأس  قرية  من  الجئة  فلسطينية  عائلة  من  منحدر  مولدي،  منذ 
غربي مدينة القدس بحوالي 15 كم، متزوج من امرأة مقدسية، تحمل الهوية 
اإلسرائيلية الزرقاء، وعندي منها سبعة أبناء وبنات، حائز على درجة البكالوريوس 
في الشريعة اإلسالمية من الجامعة األردنية عام 1979، والدبلوم العالي في 
الدراسات اإلسالمية  1984، والماجستير في  بيت لحم عام  التربية من جامعة 

المعاصرة من جامعة القدس عام 2013.
العمل: منذ عام 1979 عملت إمامًا وخطيبًا في مساجد محافظة بيت لحم، ثم 
في  وإمامًا   ،1986 عام  المبارك  األقصى  المسجد  في  إمامًا  للعمل  انتقلت 
 ،1993 مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة القيامة في القدس حتى عام 
ثم عدت إمامًا في مسجد الشهداء في مخيم الدهيشة بسبب المنع األمني 
من الحصول على تصريح لدخول القدس منذ عام 1993، وأعمل منذ عام 2004 

كمفتي لمحافظة بيت لحم.
المنع من السفر: منعت من السفر إلى األردن منذ عام 1984م . آخر مرة سافرت 
إلى األردن لزيارة أقاربي عام 1984، حيث أن معظم أقاربي في األردن، خمس من 
أخواتي تزوجن في األردن، وأعمامي وعماتي جميعهم في األردن، بينما أنا وأبي 

فقط وأخوتي من عائلتنا الكبيرة نسكن في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية.
 ،1984 عام  األردنية  الجامعة  في  الماجستير  لدراسة  بطلب  تقدمت  أنني  كما 
بعد  السفر  التسجيل بسبب منعي من  إجراءات  استكمال  أستطع  لم  ولكنني 

ذلك.
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من أضرار المنع من السفر التي وقعت علي:
الجانب الديني:. 1

الحج ركن من أركان اإلسالم، وفريضة من فرائض الله، وكذلك مرافقة الحجاج 
لإلرشاد الديني وقد حرمت من هذه الواجبات منذ عام 1984 حتى اليوم.

وقد اشتد ألمي عندما حاولت السفر ألداء فريضة الحج مع أمي وأبي العجوزين 
عام 1989، وعام 1991، ألقوم على خدمتهما؛ وقد منعت من السفر في كلتا 

الحالتين.
والعمرة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي المسلمين 

بأدائها وأنا محروم من ذلك الواجب منذ ذلك التاريخ.
وتمت  العمرة  ألداء  محرما  بناتي  مع  ذهبت  عندما  األلم،  بمرارة  شعرت  وقد 

إعادتي من الجسر وذهبت بناتي بدون محرم ألداء العمرة في السعودية.

الجانب التعليمي: . 2
أرغب في متابعة دراستي الدينية لنيل شهادة الدكتوراه، وهذا غير متوفر في 

فلسطين، وأنا محروم منه بسبب المنع األمني.

الجانب االجتماعي:. 3
صلة األرحام من الواجبات الدينية واالجتماعية، وأنا محروم من أدائها:

مرارًا،  المستشفى  منهن  واحدة  كل  دخلت  وقد  األردن،  في  أخواتي  زيارة 
وطلبتني أن أكون إلى جانبها، ولكن المنع األمني حال بيني وبين ذلك.

زيارة أعمامي وعماتي: حيث توفي أربعة من أعمامي، وتوفيت عمتي وأنا بعيد 
أو حضور  بعد موتهم  أحياء، وتشييعهم  وداعهم وهم  أتمكن من  ولم  عنهم، 

جنازاتهم وبيوت عزائهم.
أجيال نشأت من أبناء وبنات أخواتي دون أن أتمكن من رؤيتهم أو اللقاء بهم.
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أعمامي وعماتي ال أعرف شيئًا عنهم، وال يعرفون شيئًا عني، فقد قطع المنع 
األمني أواصرنا العائلية.

الجانب الوظيفي:. 4
يسافر المفتون من دار اإلفتاء الفلسطينية إلى العديد من دور العالم لحضور 
مؤتمرات علمية ودينية، وأنا محروم من هذا الجانب في وظيفتي بسبب المنع 

األمني.

الجانب السلمي:. 5
المتعددة  الدينية  بالخصوصية  تتميز  التي  لحم،  بيت  لمحافظة  مفتيًا  بصفتي 
األديان، فإنني أدعى إلى مؤتمرات للحوار بين األديان، والتقارب بين األديان، 
هذه  حضور  من  حرمت  وقد  المقدسة،  األرض  على  للسالم  ومؤتمرات 

المؤتمرات بسبب المنع األمني.
محاوالت لرفع المنع من السفر:

لقد حاولت مرارًا التوجه للسلطات اإلسرائيلية من خالل المحامين، ومؤسسات 
حقوق اإلنسان، وحصلت أكثر من مرة على كتاب بعدم وجود منع من السفر، من 
القيادة العسكرية اإلسرائيلية في بيت إيل، إال أنه تم إعادتي عن المعبر )الجسر( 
بحجة أن المنع هو من ضابط المخابرات اإلسرائيلي المسئول عن منطقة بيت 
رفض  وأخيرا  مرة،  كل  المنع في  على  أصر  ولكنه  مرارا،  مقابلته  حاولت  لحم. 

مقابلتي.
السجن واالعتقال:

تم اعتقالي للتحقيق مرتين: عام 1981، 1989، ولكنه لم يثبت علي شيء وأفرج 
عني. لم تتم إدانتي أمام أي محكمة إسرائيلية بأية تهمة تمس األمن، إال أنه تم 
تحويلي لالعتقال اإلداري مرارًا، حتى أمرت المحكمة اإلسرائيلية العليا باإلفراج 

عني عام 2007 لعدم وجود مبرر العتقالي.
عبد المجيد عطا محمد العمارنة
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ثانيًا: وليد إبراهيم عبد الله الهودلي 
المنع من السفر ... جريمة ال حدود لها، هل سيسمح لي بالسفر ميتا ؟!

“وليد ابراهيم عبد الله الهودلي، أسير محرر، ممنوع من السفر منذ عام 1989، 
سمح له بالسفر ورؤية عائلته  للمرة األخيرة شهر تشرين الثاني لسنة 1987، 
حاول أن يسافر لتأدية مناسك الحج في عام 1989 وتم ارجاعه من قبل سلطات 
اإلحتالل، حاول السفر مرة أخرى في شهر آب عام 2002 لرؤية عائلته وتم ارجاعه 

من قبل األمن األردني“.
يقول وليد: »عندما أغلق أعضاء الوفد الصحفي الهولندي كاميراتهم بعد لقاء 
مطول عن السجون االسرائيلية وأحوال المعتقلين الفلسطينيين فيها سألني 
أن  بعد  بأبنائك  عالقتك  على  أتعرف  ان  أود  وقال:  شخصي،  سؤال  أحدهم 
ذلك  وكان  بعد..  أرهم  لم  أنا  له  قلت  السجن؟  اثنتا عشرة سنة في  أمضيت 
من  منعي  وهو  السبب  على  تعرف  وعندما  سراحي،  إطالق  من  سنة  بعد 
هذه  قال:  االحتالل،  قبل سلطات  من   - عائلتي  تقطن  حيث   - لالردن  السفر 
جريمة تمارس بحقك وحق أبنائك فكيف يستمرون في عقوبتك بعد أن أخذت 

محكمتهم العسكرية حقها باستيفاء كامل سنوات حكمهم عليك.
أتمكن  القاسي لي وألبنائي عشر سنوات إضافية، لم  العقاب  واستمر هذا 
فيها من رؤية أبنائي، فأنا أتقدم للجسر الذي يفصلنا عن االردن فيتم احتجازي 
إلى الساعة الواحدة ليال ثم يتم استجوابي ومحاولة ابتزازي بطرق متعددة منها 
هذا العرض المغري: السفر بال عودة أو التهديد باالعتقال االداري الطويل إن 
رفضت هذا العرض، ففي أحد المرات في سنة 2009 تم احتجازي ستة أيام 
أو  الطويل  االداري  االعتقال  إما  جدي  العرض  بأن  إليهامي  عوفر  سجن  في 

السفر بال عودة.. !
كان ال بد من اللجوء الى ما يسمى محكمة العدل العليا لتعدل بيننا فما كان 
العام؛ ثالث  العسكري  االدعاء  أوهام  السفر وقبول  إقرار منعي من  إال  منها 
مرات أكدت هذه المحكمة قرارها بالمنع وانسجامها التام مع الجريمة المنظمة 
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التي تمارس علي كما تمارس على االف الفلسطينيين والفلسطينيات...
 ثم في سنة 2013 أصاب هذه المحكمة وخزة ضمير فاتخذت قرارًا جريئًا وهو 
زيارة فريدة في  لرؤية عائلتي لمدة ست ساعات، تذكرت  بالسفر  السماح لي 
السجن كانت لمرة واحدة وبعد جهود جبارة بذلتها السفارة االردنية وبعد توقيع 
اتفاقية وادي عربة للسالم فسمحوا باحضار أهالي االسرى االردنيين فحسبوني 
معهم فتمكنت من رؤية عائلتي في زيارة استمرت ثالث ساعات ونصف في 
سجن عسقالن )سنة 1999(، مثل زيارة السجن هذه سمحوا لي بالسفر لعمل 

زيارة سجن لعائلتي: ست ساعات في االردن!!  
الى  طرت  ساعة،  وأربعين  ثماني  على  فوافقوا  الحكم  هذا  على  أستانفت 
تسابقني  روحي  ..وكانت  أعماقي  في  المشتعل  الشوق  أجنحة  على  االردن 
لحضور حفل زفاف ابنتي الذي ينتظر اكتمال بهجته بحضوري، فرحة ال تتسع لها 
االرض وال حتى السموات السبع ، ولكنهم تمكنوا من القضاء عليها بابتسامة 
صفراوية تقاسمها ضابط أمن اسرائيلي وضابط أمن أردني، مررني االول من 
الثاني مبتسما بشقه االيمن فاكتملت  عنده مبتسما بشقه االيسر وأعادني 
االبتسامة لتنهمردموع المنتظرين في االردن لرؤية أبيهم المنبعث من غياب 

قسري دام أكثر من ربع قرن... 
أنا انسان أعيش حياتي فوق االرض، موظف إعالم وعالقات عامة في مصلحة 
مركز  ومدير  الفلسطينيين  واالدباء  الكتاب  اتحاد  وعضو  القدس  محافظة  مياه 
بيت المقدس لالدب وهذه الثالثة مرخصة من الحكومة الفلسطينية الشرعية، 
فالوهم المعّشش في رأس رجل االمن ال مبرر له فلست إال فلسطينيًا ال يريد 
اال أن يرفع عنه القيد ليكون أسيرا محررا بالفعل. والسؤال متى سيسمح لي 
بعد موتي في  بدفني  أوصي  العمر خمسًا وخمسين؟! هل  بلغت من  وقد 

االردن فقد يسمح لي بالسفر ميتا بعد أن منعوني من سفري حيا؟!«.
وليد ابراهيم عبد الله الهودلي
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تاريخ  حتى   2000 عام  منذ  السفر  من  منعت   / عناني  خالد  العال  عبد  ثالثًا: 
2010/02/07

أشغل  آنذاك  كنت  المجيدة،  األقصى  انتفاضة  انطالق  2000 ومع  العام  منذ 
مدير مكتب نواب المحافظة / رام الله والبيرة. ومع ارتفاع وتيرة االنتفاضة وازدياد 
حدة الهجمة اإلسرائيلية على مناطق)أ( ومراكز المدن وإبان االجتياح اإلسرائيلي 

.. كنُت مطاردًا من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
ومع مطلع العام 2002 تم اعتقالي على حاجز عسكري طيار قرب المقاطعة، وتم 
تحويلي إلى االعتقال اإلداري لمدة عام. وفي اليوم الذي تم إطالق سراحي 
السجن  خارج  كنت  ولكني  أخرى.  شهور  ستة  لمدة  اإلداري  األمر  تجديد  تم  به 
مما دفعني ألخذ الحيطة والحذر.. وبقيت على هذا الحال حتى تاريخ 2010/2/7. 
من خالل متابعة المحامي، تم حَل موضوع سفري وتنقلي في مناطق الضفة 

الغربية دون مالحقة من االحتالل.
ولم  نابلس..  مدينة  والوالدة يسكنون في  الوالد  كان  الله،  برام  وخالل وجودي 
أتمكن من زيارتهم ولو مرة واحدة. وفقط كان الهاتف هو السبيل للتواصل معهم.

كانت الوالدة مريضة... وُأدخلت المشفى في نابلس ولم أتمكن من رؤيتها.. 
وبعد تردي وضعها الصحي ذهبت للعالج في عمان وتم نقلها بواسطة سيارة 
اإلسعاف، وكانت آنذاك في غيبوبة ولم أتمكن من مرافقتها أيضًا، واقتصرت 
بالمستشفى  حالتها  متابعة  تولوا  والذين  عمان  أقاربي في  على  بها  العناية 

التخصصي/ عمان. 
والدتي  لزيارة  عمان  إلى  والذهاب  السفر  من  تمكنُت   2010/2/7 تاريخ  وبعد 
آالم  من  يشكو  األمر  كذلك  الوالد  كان  عودتي  وبعد  هناك.  بالمستشفى 
حادة بالظهر)مرض الديسك(، أرسلناه إلجراء عملية بالمقاصد، ولم أتمكن من 
مرافقته، علمًا بأنني اإلبن الوحيد لهما وال يوجد لهما أي ُمعيل غيري ال أوالد 

وال بنات.
عبد العال خالد عناني



13

رابعًا: سمر ضيف الله صالح الدين/ مدافعة عن حقوق المرأة؛ منعها اإلحتالل 
من حقها في السفر!

التاسعة مساءًا من ربيع عام 2013 جاء األمر من المخابرات االسرائيلية بمنعي 
من دخول األردن وإعادتي إلى بيتي، »لدواعي أمنية« وعندما سألت عن السبب، 

ال جواب وال نقاش… فقط إتباع التعليمات، والعودة أوال.
قمت بمراجعة مكتب اإلرتباط المدني اإلسرائيلي، وتقديم طلب، وبعد ثالثة 
أسابيع يأتيك الرد حول االسباب. شعور  بالقهر،  وإحساس بالعبودية، ودمعة 
التنقل، وظلم من  العيش بسالم وحرية في  بالحرمان من  إحساس  خنقتني، 
ونقمة  للكل  بكره  أحسست  فلسطينية،  لكوني  وإنما  لشئ  ال  غاشم  إحتالل 
الحنونه  الكل واستعدت بذاكرتي سبب خروجي... مهمة رسمية لجمعية  على 
في  للمشاركة  للجمعية  تابعة  فرقة  بشأن  معهم  التواصل  أجل  من  األردنية 
مهرجان وادي الشعير الثالث للثقافة والفنون الذي أشارك في لجنته التحضيرية 
والذي كان سينطلق في ذات الشهر في شمال فلسطين...فكان  قرار اإلحتالل 

أن منعي وقهرني وحطم حلمي وجعل الدمعة تسبق الفرح.
دمعة لم تفارق عيني طوال حجزي وطوال انتظاري لساعات، وعدت من حيث أتيت 
الحرية،  وانتزاع  اإلحتالل  بزوال  األمل  يفارقني  أن  دون  والغضب  بالقهر  أشعر 
حرية الحركة والتنقل وحرية الوطن. هناك على الجسر تركت خلفي عائلة مكونه 
أربعة افراد تعرفت عليهم في قاعة اإلنتظار أجبرتهم الظروف على ترك  من  
مدينة غزة ليسلكو طريقًا عبر الجسر متجهين نحو اإلمارات العربية، حيث الرغبة 

بالعيش عند ابنتهم، فال غزة وال رام الله آمنه لعيش وبناء مستقباًل لألطفال.
بعد ثالثة اشهر تقريبا تقرر مشاركتي في دورة تدريبية حول حقوق المرأة وأهمية 
التي  الثانية  المرة  فكانت  المغربية  المملكة  القرار في  لمواقع صنع  وصولها 
بباقي  الخارجي أسوة  العالم  التواصل مع  اإلحتالل قهري ومنعي من  يتعمد 
زميالتي من الدول العربية المجاورة وبدون أي سبب، يمكن أن أكون حالة من 
اآلف الحاالت التي يقوم اإلحتالل بمنعها من التواصل والتنقل عبر متنفسنا 
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الوحيد النصف االخر لوطني ولضفتنا أردننا الحبيب،  لكن التعنت اإلسرائيلي يزداد 
يومًا بعد يوم، والتفنن  بأساليب  القهر بين تأخير وتفتيش ومنع ال ينتهي،  ويطال 

كل يوم أعداد كبيرة من أبناء شعبنا. 
التفاؤل،  السفر وال يغيب عني  أكثر إلستمرار منعي من  بالقهر وبالغضب  أشعر 

فالظلم الى زوال... وزوال المحتل أمٌل يضئ قلب أبناء فلسطين.
إنتهاك  هو  حقوقنا  ألبسط  حرمان  من  الصهيوني  اإلحتالل  سلطات  تمارسة  ما 
حريتها  في  الشعوب  حقوق  كفلت  التي  الدولية  والمواثيق  األعراف  لكافة  صارخ 
على أرضها وحقها بالتنقل وباألخص اتفاقية جنيف الرابعة؛ محاولة بذلك عزل كل 

ما هو حى في وطننا.
فأي دولة تلك التي ال تحترم ما وقعت عليه من إتفاقيات وتصنف نفسها بأنها دولة 

ديمقراطية وتسعى للعيش بسالم؟!.
سمر ضيف الله صالح الدين

خامسًا: محمد صالح سالمة / منع ألول مرة عندما أنهى شهادة الثانوية العامة 
عام 1982. بدأت رحلتي مع تقييد حريتي بالسفر منذ عام 1982 عندما إنهيت شهادة 
لالردن  السفر  جيلي  إبناء  من  الكثيرين  مثل  وقررت  »التوجيهي«  العامة  الثانوية 
بحاجة  السفر  كان  وقتها  في  الخارج.  في  أخرى  ولجامعات  فيها  للجامعات  للتقدم 
لتقديم طلب ومن ثم  انتظار الرد. وجاءني الرد متأخرًا على الموافقة على سفري 
شريطة أن أمكث ستة اشهر خارج البالد قبل العودة. وهذا كان حال الكثيرين غيري. 
والمحظوظون كان يسمح لهم بالعودة بعد إتهاء شهر. وألنني سافرت متأخرًا فقد 
فاتني العام الدراسي ومكثت في األردن ستة أشهر كاملة وعدت للوطن بمجرد 
انتهائها. حاولت السفر عام 1996 وحتى عام 2005 أكثر من مرة وكان يتم اعادتي عن 
معبر الكرامة دون إبداء االسباب. وكوني كنت عضوًا في الهيئة التنفيذية لالتحاد 
فروع  مؤتمرات  لحضور  مرارًا  أسافر  أن  ذلك  تطلب  فقد  فلسطين،  لطلبة  العام 
اإلتحاد أو المشاركة في مؤتمرات وورش عمل إقليمية ودولية خاصة بالشباب لكن 

دون جدوى حيث استمر منع السفر حتى عام 2007. 
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بعد ذلك كان يسمح لي بالسفر لكن مع تاخير أثناء الخروج والدخول من وإلى فلسطين 
لساعات طويلة. منذ عام 2009 وحتى شهر آذار 2011 سافرت مرات عديدة للعالج 
من مرض مزمن، حيث كان العالج يتطلب أن أسافر مرتين إلى ثالث مرات شهريًا. 
عانيت في آخر اربع سفرات من تأخير أثناء الخروج والدخول لساعات طويلة تخلل ذلك 
الشخصية وتفتيش جسماني دقيق ومبالغ  في كل مرة تفتيش دقيق ألغراضي 
فيه دون إبداء أي أسباب. وكان واضحًا لي أن هذا التأخير والتفتيش ليس لسبب 
أمني أو لشيء، إنما هو ممارسة عنصرية إحتاللية الهدف منها التعجيز وممارسة 

القهر واالذالل.
الحسين  لطبيب في مستشفى  مراجعة  لي  كان  العام  نفس  من  آذار  أواخر  في 
بنفس  للتفتيش  أخذوني  ثم  ومن  طويلة  لساعات  تأخيري  تم  العالج.  الستكمال 
طريقة المرات السابقة. وبعد إنتهاء التفتيش أبلغوني بمنعي من السفر دون إبداء 
أية أسباب. وال زال هذا المنع ساريًا حتى اآلن  رغم حاجتي القائمة حتى هذه اللحظة 

للمتابعة الطبية والعالج.
محمد صالح سالمة 
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