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      مقدمة:   

 
على أثر التطور الكبير الذي حصل على وسائل النقل في العصر الحديث الذي ضمن سرعة التنقل من مكان 
إلى أخر، داخل إقليم الدولة أوخارجه، بات تمتع األفراد بحرية الحركة من المسائل البديهية المضمونة لكافة 
الشرائح االجتماعية على اختالف دخلها، مع ضرورة االلتزام ببعض اإلجراءات العادية مثل حمل الوثائق 
الالزمة من أجل ضمان التمتع السلس باحترام الحق بالتنقل والسفر بحرية، فعلى سبيل المثال ال الحصر نجد 
أن مواطني االتحاد األوروبي عندما يقرروا السفر أو التنقل داخل االتحاد األوروبي أو خارجه ال يفكرون 
إال باختيار وسيلة التنقل براً أو جواً أو بحراً وهذا السلوك  يفعله األغلبية العظمى من سكان الكرة األرضية 
عندما يرغبون في التنقل والسفر، حيث ال يوجد معيقات تدفعهم إلى القلق المسبق أو الخوف من عدم الوصول 

في الوقت المحدد.

األمر في فلسطين مختلف تماماً فال يحتاج األفراد إلى التفكير في الوسيلة فهي واحدة -عبر البر- داخل الضفة 
الغربية وخارجها من خالل المعبر الوحيد إلى األردن، إال أن التخطيط للتنقل داخل الضفة الغربية يحتاج 
إلى تفكير ممزوج بين مشاعر الخوف من فقدان الحياة والضغط الشديد نتيجة ساعات االنتظار الطويلة في 
بعض األحيان، واالضطرار إلى الذهاب قبل الوقت بساعات من أجل اضافة الحساب التقديري للزمن الذي 
سوف يستغرقه المرور عبر عدة حواجز عسكرية للتنقل من نقطة إلى نقطة داخل الضفة الغربية، باالضافة 
التنقل عبر المعبر الوحيد إلى العالم  البوابات االلكترونية والتفتيش الجسماني عند  التفتيش المذل عبر  إلى 

الخارجي.

لذا يجد المسافر الفلسطيني نفسه مجبراًعند مروره من النقطة الحدودية اإلسرائيلية في الذهاب واإلياب على 
أن يعيش تفاصيل يومان يجمع فيهما المشاعر المختلطة بين الخوف واإلذالل، ُيروى عنها حكايات تغطي 
على مشاعر البهجة والفرح ورونق األماكن الجديدة التي سوف يراها أو التي رآها  في رحلته، وهذا كله 
بفعل ساعات االنتظارالطويلة داخل الباص المتنقل من النقطة األردنية إلى اإلسرائيلية  وبالعكس، لدرجة 
ينتابه شعور بأن سفره يشكل جريمة يجري عقابه عليها بشكل مباشر بانتهاك واضح ألمنه الشخصي، كل 
ذلك من جراء الفحص األمني المتكرر والتفتيش الذي يهدف إلى إذالل المواطن الفلسطيني ال لشيء إال لكونه 
ينتمي إلى الشعب الفلسطيني الذي أصابه القدر بجريمة استمرار وجود قوة احتالل عنصري ألرضه، تمنح 
كل وسائل الراحة لضمان حرية الحركة والسفر  لمواطنيها دون تعقيدات، براً وجواً وبحراً وفي الوقت نفسه 

تخلق واقع معقد ومعيقات على حرية الحركة والتنقل ألبناء الشعب الفلسطيني.

 أوالً: واقع حرية الحركة والتنقل في فلسطين

حرية الحركة والتنقل والسفرفي فلسطين التاريخية التي تمثل النموذج األكثر تعقيداً على مستوى العالم بفعل 
حجم االعاقات التي تواجه سكانها األصليين بعد إنشاء دولة إسرائيل على الجزء األكبر منها  عام 1948 
استراتيجية  بتطبيق سياسات  اإلسرائيلية  االحتالل  بدأت سلطات  1967 حيث  منها عام  تبقى  ما  واحتالل 
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بعيدة المدى تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من األرض الفلسطينية ووضع تعقيدات من شأنها المساس 
بالديمغرافيا الفلسطينية، ويمكن مشاهدة ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع في العام 2018 بالنظر إلى 
الجدار العازل  بطول )750( كم الذي عزل الضفة الغربية عن القدس  وحصار قطاع غزة الذي تحول إلى 
سجن كبير بأعلى كثافة سكانية في العالم، باإلضافة إلى المئات من الحواجز العسكرية الثابتة والطيارة داخل 
الضفة الغربية التي تعيق حرية الحركة والتنقل من مكان إلى أخر داخل الضفة وخارجها، من خالل سياسة 
منع السفر التي طالت عشرات آالف المواطنين كعقوبة جماعية تمارس على الشعب الفلسطيني وصلت إلى 
حد منع محافظة الخليل بأكملها من السفر في عام 2014، هذا باإلضافة إلى وقائع تفصيلة تعيق حرية الحركة 

تم إحداثها على أرض الواقع كما يلي: 

قطاع غزة: مساحته )360(كم2 ويسكن فية أكثر من  1.943.398 مليون مواطن فلسطيني1 ، يعاني 
سكان القطاع من الحصار الدائم واإلغالق من قبل االحتالل اإلسرائيلي، حيث يمنع السكان من الخروج أو 
الدخول إليه إال على نطاق ضيق، والقطاع محاصر بشكل تام بين جدارمن األسالك  الشائكة الذي يفصله عن 
إسرائيل ومن الجهات األخرى البحر والحدود المصرية، ويوجد في القطاع  معبران لدخول إسرائيل ومعبر 
حدودي مع مصر )معبر رفح( والسكان ال يستطيعون الحركة خارج القطاع بسبب اإلغالق شبه الدائم لمعبر 

رفح بفعل تداعيات االنقسام وبسبب الظروف األمنية السائدة في سيناء.

الضفة الغربية: مساحتها )5.862(كم2 ويسكنها حوالي 3.008.770 مليون فلسطيني2  منهم 340.000 
ألف في القدس التي أصبحت خلف جدار الفصل والدخول إليها لسكان الضفة الغربية يحتاج إلى تصاريح  
خاصة وفق النظام المعمول به لدخول إسرائيل، وال تشمل مساحة الضفة الغربية القدس ألن إسرائيل تعتبرها 
من ضمن مساحة دولة إسرائيل، باإلضافة إلى ذلك يوجد 144.000 مواطن فلسطيني من سكان الضفة 
الغربية يعيشون خلف الجدار أو لهم أراضي أو ممتلكات في المنطقة بين الجدار وخط الهدنة لعام 1967  
يحتاجون لتصاريح خاصة للتنقل عبر بوابات الجدار بشكل يومي للدخول والخروج من وإلى الضفة الغربية، 
والتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية محدد للهيئات الدولية وبعض الشخصيات والحاالت المرضية، 
عبر المرور من داخل إسرائيل وفق النظام المعمول به للتصاريح الخاصة، باستعمال 39 حاجز ثابت لدخول 
إسرائيل باإلضافة إلى ذلك يوجد داخل الضفة الغربية 57 حاجز عسكري ثابت داخلي موزعين على كافة 
أنحاء الضفة الغربية3  باإلضافة إلى الحواجز الطيارة )غير ثابتة(، على امتداد شوارع الضفة التي بلغ عددها 
2491 وفق معطيات  )OCHA / عام 2017( )ما معدله 327 حاجًزا شهرياً(. كما أن سكان الضفة 
الغربية ال يسمح لهم بالتنقل إلى العالم الخارجي إال عبر معبر وحيد مع األردن مسيطر عليه من قبل إسرائيل 
وهو معبر الكرامة في أريحا، وتعمل سلطات االحتالل على منع المواطنين من السفر بحجج وذرائع أمنية 
واهية بدون قرار قضائي منذ بداية احتاللها للضفة الغربية عام 1967 حيث طالت هذه السياسة عشرات 
اآلالف لمدد قد تصل إلى مئة سنة وال يوجد أرقام ومعطيات دقيقة لعددهم اإلجمالي إال أن عدد الممنوعين 
 /2016( ،)1074 يلي: )5375/2014(، )2015/  بلغ، )8874( موزعين كما  في آخر أربع سنوت 

4 )978 /2017( ،)1447

كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، ص 21، جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، ديسمبر 2017  1
نفس  المرجع السابق  2

https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement   3
4   أرقام األجهزة األمنية )الوقائي والمخابرات( الواردة بشكل شهري للمركز
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 ثانياً: حرية الحركة والتنقل في القانون الدولي 

تعتبر حرية التنقل داخل إقليم الدولة وخارجها من الحقوق التي تمثل أهمية كبرى في حياة اإلنسان وعالقته 
في البنية االجتماعية التي يعيش بوسطها، وشرطاً ال بد منه من أجل إحداث التنمية الحرة للمجتمع وهذا الحق 
الذي يتفاعل مع مجموعة كبيرة من الحقوق األخرى المكفولة لإلنسان كالحق في التعليم والصحة والعمل، 
بالنظر لهذه األهمية الكبيرة لحرية الحركة أولت الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان اهتماماً بهذا الحق ونصت 
على ضروة تمتع كل فرد بهذا الحق  في كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة 13 منه بقولها 
»لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في 

ذلك بلده كما يحق له العودة إليه«.

أكد ذات المضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  في المادة 12 منه بقولها »لكل فرد 
يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، لكل فرد حرية مغادرة 
أي بلد بما في ذلك بلده، ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون 
وتكون ضرورية لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق األخرين 
وحرياتهم وتكون متماشية مع الحقوق األخرى المعترف بها هذا العهد، ال يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق 

الدخول إلى بلده«.

إن دولة إسرائيل هي المسؤولة عن ضمان تمتع المواطن الفلسطيني بحقه بحرية التنقل، بوصفها القانوني 
كقوة احتالل تنفذ سياسات جسدت وقائع جديدة على األرض تعيق حرية الحركة، كما أن إسرائيل تسيطر 
بشكل تام على المعبر الوحيد للعالم الخارجي، وهذا األمر يرتب عليها التزاماً بضمان تمتع األفراد بكافة 
الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سواء كانوا من مواطنيها أوغيرهم من 
الذين يعتبروا جزءاً من واليتها القانونية والقضائية، هذا االلتزام ال يمكن تجزئته ال على أساس التمييز أو 
االنتقاء أو التقديرات الخاصة بالدولة بل يجب تطبيقه وفق المعايير الدولية التي وضعتها التعليقات العامة 
التعليق العام رقم 27 على المادة 12 من العهد التي تتعلق بحق التنقل،  المفسرة لمواد العهد، وخصوصاً 
ويمكن معرفة مدى التزام دولة إسرائيل بالمعايير القانونية الدولية لحقوق اإلنسان عندما تقوم بمنع المواطنين 
الفلسطينيين من السفر إلى الخارج، باإلستناد إلى نتائج تحليل استمارات الممنوعين من السفر ومدى مطابقتها 

لهذه المعايير.

 ثالثاً: نتائج تحليل استمارات الممنوعين من السفر  

عند تقديم طلب المساعدة القانونية من قبل الشخص الممنوع من السفرلمركز الدفاع عن الحريات يطلب منه 
المحامي المختص بمتابعة قضايا المنع ، تعبئة استمارة ألغراض المتابعة القانونية لقضيته وهذه االستمارة 

مـمـنــوع مـــن الســفــر

Bann e d  f r om  T rav e l
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تتضمن مجموعة من األسئلة تركز على الجوانب التي تتعلق بقضية منعه من السفر من حيث الحالة االجتماعية 
وتاريخ المنع وطريقة تبليغه به وأسبابه والعلم المسبق بالمنع وكذلك سوابق االعتقال لدى سلطات االحتالل 
والغرض من السفر، إال أنه في إطار البحث والكشف عن معطيات وأرقام عن سياسية منع السفر هذه الجريمة 
من  اآلالف  عشرات  طالت  والتي  األولى،  االحتالل  بدايات  منذ  االحتالل  سلطات  تنتهجها  التي  المستترة 
المواطنين الفلسطينيين توجهنا إلى تحليل استمارات الممنوعين من السفر لغرض معرفة طبيعة المعايير التي 
تستخدمها سلطات االحتالل في إصدار قرارات المنع من السفر ومدى تناسبها ومالئمتها للمعايير القانونية 
الدولية لممارسة الحق في حرية التنقل  وبعد إجراء تحليل للمعطيات التي  تضمنتها االستمارات بعد اعتبارها 

من الناحية العملية كعينة للممنوعين من السفر عددها )287( يمكن استنباط المسائل االتية :

الجنس والفئات العمرية:

الفئات  الذكور  %90 ومن اإلناث  %10 ، كما بلغت نسبة الممنوعين من  بلغت نسبة  الممنوعين من 
العمرية من 25/18 سنة %5.5 ، 35/26 سنة %31 ، 50/36 سنة %38، 51 فما فوق 22%.

بناًء على هذه النسب يمكن استنتاج  ما يلي:

1- أن سياسة دولة إسرائيل بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر تشمل كافة الفئات العمرية من الشباب 
وكبار السن سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، إال أن الفئة العمرية األعلى في االستهداف كانت من عمر 36 إلى 
50 حيث بلغت %38 باإلضافة إلى %22 من 51 فما فوق فتصبح النسبة %60 من الممنوعين فوق سن 

36 سنة.

2- هذه الفئة من سن 36 فما فوق هي التي تمنحها عادًة سلطات االحتالل التصاريح لدخول إسرائيل في 
المناسبات واألعياد انطالقاً من قناعتها بأنها ال تشكل تهديداً أمنياً عليها، باإلضافة إلى السماح لجزء منها 
من عمر 55 سنة فما فوق لدخول إسرائيل بدون تصاريح بشكل دائم، وبنفس الوقت نجد أن  %60 من 
السياسات والمعاييرالتي  التناقض في  لذا يظهر بشكل واضح  الفئة،  ينتمون إلى هذه  الممنوعين من السفر 
تمارسها دولة إسرائيل عند البحث عن أسباب وضع القيود على حرية الحركة للسكان الفلسطينيين، األمر 

)النسب المئوية حسب الجنس والفئات العمرية (

38%

31%

26/3536/50 18/25 51+ نسبة النساء من 
الممنوعين

5.50%

22%

10%
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الذي يمكن اعتباره كجزء من اإلجراءات المزاجية المبنية على أسس غيرمنطقية  ال تستند إلى معايير ثابته 
بل يتم استغالل هذه القيود كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين بدون مسوغ قانوني.

الخاص  الدولي  العهد  أحكام  12 من  المادة  بموجب  التنقل   لحرية  المعاييرالقانونية  تخالف  النتائج  هذه 
بالحقوق المدنية والسياسية حيث تلتزم الدول بما يلي:

1- ضمان تمتع كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته 
داخل اإلقليم، ويحق لألشخاص التنقل من مكان إلى آخر واإلقامة في مكان ما حسب اختيارهم والتمتع بهذا 
الحق يجب أال يخضع ألي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو اإلقامة في مكان ما، وال 
يجوز أن تكون حرية الشخص في مغادرة أي إقليم في دولة ما خاضعة ألي غرض محدد أو متوقفة على 

المدة التي يختار الشخص أن يبقى خاللها خارج البلد.

2- استخدام معايير دقيقة للقوانين التي تجيز تطبيق القيود على حرية التنقل وال يجوز لها أن تمنح المسؤولين 
عن تنفيذها حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم، ويجب أن تتماشى التدابير التقيدية مع مبدأ التناسب، 
ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، وأن تكون أقل الوسائل تدخالً مقارنة بغيرها من الوسائل 
التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها، ويجب احترام مبدأ 

التناسب من جانب السلطات اإلدارية والقضائية .5

3- االستناد إلى أسس قانونية واضحة عند تطبيق القيود على أي حالة فردية ويجب أن تلبي شرط الضرورة 
ومتطلبات التناسب، فعلى سبيل المثال فإن هذه الشروط لن تلبى إذا منع فرد من مغادرة بلد ما لمجرد أنه 

يحمل »أسرار الدولة« أو إذا منع فرد من السفر داخلياً بدون إذن صريح .6

طريقة التبليغ بقرار منع السفر:

ضابط المخابرات
اإلسرائيلي العامل على
معبر الكرامة الحدودي

يفاجأ الممنوع
من السفر بقرار

منعه

التبليغ بقرار
المنع ىالشفوي
بنسبة %100

قرار  المنع هو
قرار إداري بنسبة 

%100

ال يبلغ
الممنوعين من
السفر بآلية 

التظلم على قرار
المنع

5         فقرتين +13 14 التعليق العام رقم 27:المادة 12)حرية التنقل (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
6         فقرة 16 نفس المصدرالسابق
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األشخاص المشمولين في تحليل العينة أفادوا بما يلي:

1- أن طريقة التبليغ بقرار المنع من السفر تتم بعد حجزهم لساعات طويلة في معبر الكرامة الحدودي لدرجة 
يمكن اعتبارها كأحد أشكال اإلذالل للكرامة اإلنسانية، تضاف إلى حرمان األشخاص الممنوعين من السفر 

لحقهم  بالتنقل بحرية. 

2- لم يكن لهم علم مسبق بالمنع من السفر حيث أن ما نسبته %100 من الممنوعين من السفر يتم إبالغهم من 
قبل ضابط المخابرات العامل على معبرالكرامة بأنهم ممنوعين من السفر دون إبداء األسباب، وبعد ساعات 
طويلة من االنتظار يمكن أن تصل أحياناً إلى موعد إغالق الجسر، وبعد ذلك يتم إرجاعه بدون حقائبه التي 

تكون قد وصلت إلى الجانب األردني.

3- قرار المنع يصدر من جهة إدارية بصورة شفوية وال يتم تزويد الممنوع بقرار المنع وال بإبالغه بسبل 
التظلم من أجل رفعه إلى الجهات القضائية األمر الذي يتناقض مع حق اإلنسان بالتظلم من جراء القرارات 

اإلدارية لدى الجهات القضائية المختصة.

4- قرار منعهم من السفرلم يصدر بموجب أمر قضائي بنسبة %100 والمنع يتم بقرار إداري من المخابرات 
اإلسرائيلية دون االفصاح عن أسباب المنع والجدير بالذكر أن قرار منع السفر ال يصدر من قبل الجهات 

القضائية سواء للذين سبق أن اعتقلوا لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي أو الذين لم يسبق اعتقالهم من قبل.

االعتقال السابق ليس بالضرورة األساس الذي يبنى عليه قرار منع السفر

ما نسبته %47 من األشخاص الممنوعين من السفر لم يسبق لهم أن اعتقلوا لدى سلطات االحتالل ولم يسبق 
أن تم استجوابهم ألي سبب من األسباب أو لدى أي جهة من الجهات األمنية اإلسرائيلية، وهذا األمر يؤكد عدم 
صحة اتخاذ إجراء تحفظي بحقهم والمتمثل بمنعهم من السفر دون التحقيق معهم أو استجوابهم وهذا اإلجراء 
يمكن للنيابة العامة أن تتخذه في أي دولة في العالم بعد تقديمها طلب للقضاء الذي ينظر بقضية الشخص 
وعندها تقرر المحكمة قرار منعه من السفر من أجل ضمان سير إجراءات المحاكمة للحيلولة دون تمكن 
المتهم من الفرارإلى دولة أخرى، إال أن مخابرات دولة االحتالل تتعامل مع قرار المنع ليس كإجراء تحفظي 
بل كعقوبة غير منصوص عليها في القانون اإلسرائيلي أو القوانين المقارنة، وهذا األمر مخالف لمبدأ قرينة 

البراءة األصيلة للمتهم ومبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني.

لفترات  اعتقل  من  ومنهم  مرات  لعدة  مرة  من  أمنية  بداوعي  اعتقالهم  تم  الممنوعين  من   53% نسبته  ما 
قصيرة ضمن إجراءات التوقيف االحتياطية ومنهم من كان معتقالً إدارياً أو من جرت محاكمته وقضى فترة 
محكوميته دون أن يتضمن قرار المحكمة أي إشارة إلى منعه من السفر كعقوبة تبعية للحكم بالسجن مع عدم 

جوازها قانوناً، وهذا ما يؤكد غياب المعايير القانونية في التعامل مع قضية المنع من السفر.
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كانت النسبة المئوية لغايات السفر للمنوعين من السفر كما يلي: 

النسبة األعلى لغرض الزيارات والتواصل العائلي مع األهل واألقارب في األردن وغيرها من البلدان العربية 
وصلت إلى %51، من ثم ألغراض أداء مناسك الحج والعمرة %14، وألغراض العالج والتداوي من 
األمراض التي ال يتوفر إمكانية عالجها في الضفة الغربية بنسبة %12، يليها ألغراض العمل في الدول 
العربية واألجنبية بنسبة %10، والمرور من األردن من أجل العيش في دولة أخرى بسنبة %5.5 وأخيراً 

ألغراض التعليم والدراسات العليا بنسبة 5%.

المالحظ أن المنع من السفر يؤثر على تمتع المواطن الفلسطيني بجملة من حقوق اإلنسان األخرى باإلضافة 
العبادة وأداء  العائلة والحق بحرية  أفراد  بين  والتواصل  العائلي  بالشمل  كالحق  والتنقل  الحركة  إلى حرية 
المناسك الدينية، بالمقابل توفر دولة إسرائيل لمواطنيها كافة الوسائل من أجل تمتعهم بهذا الحق في الوقت الذي 
تستخدم القيود القانونية الواردة على حرية التنقل فقط على المواطنين الفلسطينيين بحجة حماية أمنها القومي، 
والجدير بالذكر أن دولة إسرائيل اختارت استمرار ممارسة سلطتها كدولة احتالل لألراضي الفلسطينية بشكل 
منافي لقواعد القانون الدولي ولكافة المساعي الدولية الرامية لتحقيق السالم وبمخالفة صارخة ألسمى حق 
من الحقوق الديمقراطية للشعوب وهو حقها في تقرير مصيرها السياسي، باإلضافة إلى  ذلك فإن حرمان 
الممنوعين من السفر من حرية التنقل يؤثر على تمتعهم بالحقوق األخرى التي يكفلها القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، بشكل يتنافي مع أهداف ومقاصد العهد الدولي التي وضعت المعايير القانونية لتنظيم القيود الواردة 
على حرية التنقل  بنص المادة 12 فقرة 3 من العهد عندما عالجت الحاالت االستثنائية التي يمكن فيها تقييد 
الحق في التنقل  لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين 

وحرياتهم. 

غايات السفر بالنسبة لألشخاص الممنوعين:

حرمان
الفلسطيني من
السفر يؤثر
على تمتعه
بالحقوق
األخرى

أداء المناسك
الدينية وحرية
العبادة %14

الحق في
العمل %10

الحق في
التعليم %5

العيش في
دول اخرى

%5.5

العالج والحق
في الصحة

%12

الحق في لم
شمل العائلة
وتواصلها
%51
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يستوجب من أجل تنظيم هذه القيود:

1- أن يتم النص عليها بالقانون بشكل واضح وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وأن تكون متسقة 
مع جميع الحقوق األخرى المعترف بها بموجب العهد، وينبغي للدول لدى اعتمادها القوانين التي تنص على 
القيود المسموح بها أن تسترشد دائماً بالمبدأ القائل بعدم اعاقة جوهر الحق من جراء القيود، يحيث ال تقلب 

العالقة بين الحق والقيد وبين القاعدة واالستثناء.

2- يجب أن تكون القيود المسموح بها متسقة مع الحقوق األخرى المكفولة في العهد ومع المبادئ األساسية 
للمساواة وعدم التمييز، وبالتالي فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين    1و2 من المادة 12 عن 
طريق التمييز أياً كان نوعه، سواء كان على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو 
غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو النسب أو ألي سبب أخر يشكل انتهاكاً واضحاً 

للعهد .7 

النتائج المستخلصة تفيد بأن منع المواطنين الفلسطينيين من السفر يشكل انتهاكاً اللتزام دولة إسرائيل 
باحترام المعايير القانونية الدولية لحرية التنقل المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية وذلك لألسباب التالية: 

1- انتهاك حق الممنوعين من السفر بحماية أمنهم الشخصي وهذا واضح من خالل عملية الحجز لساعات 
طوية والتفتيش الجسدي المذل قبل إبالغهم بقرار المنع.

2- عدم استخدام معايير دقيقة للقوانين التي تجيز تطبيق القيود على حرية التنقل وفيما يتعلق بمنع السفر 
منحت المسؤولين عن تنفيذها قرار المنع  حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم الشخصية.

3- عدم االستناد إلى أسس قانونية واضحة عند تطبيق قرار المنع على أي حالة فردية  فاألشخاص الممنوعين 
نسبة كبيرة منهم ال سوابق اعتقالية لهم، وعدم تلبيه شرط الضرورة ومتطلبات التناسب، بين حماية الحق في 
التنقل والقيود الواردة عليه فال يجوز المنع من السفر لغرض أمني دون تحديد ماهية هذا الغرض وتعريفه.

4- القيود على منع السفر يجب أن يتم النص عليها بنص قانوني واضح ومحدد مع مراعاة عدم تعارضها مع 
التمتع بالحقوق األخرى التي يكفلها القانون، إذ أن قرار منع السفر يؤثر على تمتع الممنوعين من حقهم في 

التواصل العائلي وحرية العبادة والعمل والصحة والتعليم لدرجة قلبت العالقة بين الحق والقيد الوارد عليه.

5- يجب أن تكون القيود المسموح بها متسقة مع الحقوق األخرى المكفولة في العهد ومع المبادئ األساسية 
للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين واألجانب وسكان األراضي المحتلة ويجب أن تخدم هذه القيود حماية 

المجتمع الديمقراطي وليس مصالح دولة االحتالل.

7         فقرة 18 التعليق العام 27 على المادة 12 )حرية التنقل – العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية (
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  رابعاً: أنشطة وفعاليات المركز 

في سياق عمل مركز الدفاع الحريات بتقديم المساعدة القانونية للممنوعين من السفر تواصل المركز بشكل 
دائم مع األجهزة االمنية الفلسطينية التي تقدم بشكل شهري قوائم المرجعين من الجانب اإلسرائيلي على معبر 
إضافتها  تم  التي  أرقام هواتفهم  باستخدام  السفر  الممنوعين من  مع  التواصل  المركز على  ويعمل  الكرامة 
إلى القوائم بناًء على طلب المركز لتسهيل عملية التواصل معهم، باإلضافة إلى عقد عدة لقاءات مع وزراة 
الخارجية  ومدير مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في فلسطين من أجل تنسيق الجهود لتسليط الضوء 

على هذه الجريمة الصامتة.

 كما  تم إنجاز حملة تواقيع على نداء موجه إلى األمين العام لألمم المتحدة بخصوص قضية المنع من السفر 
شارك في التوقيع عليه  850 من الممنوعين من السفر ونص النداء كما يلي: 

لسيادتكم  نتوجه  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل سلطات  السفر من  من  تعسفاً  الممنوعين  أدناه  الموقعين  نحن 
انطالقاً من حرصكم على إعالء شأن حقوق اإلنسان كأحد مقاصد األمم المتحدة من أجل رفع الضيم والضرر 
الجسيم الذي لحق بنا جراء منعنا المتواصل من السفر على نحو ينتهك حقنا األساسي واإلنساني األصيل 
في حرية الحركة والتنقل الذي كفلته الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وأحكام القانون الدولي اإلنساني. إننا 
نهيب بكم لتجنيد مساعيكم واتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل إسرائيل، الدولة القائمة باالحتالل، على التوقف 
عن سياسة منع السفر التي تطال عشرات اآلالف من الفلسطينيين محولة أرض دولة فلسطين المحتلة إلى 

سجن كبير يضاف إلى عشرات المعتقالت والسجون التي ُيحتجز فيها آالف المناضلين من أجل الحرية.

كذلك شارك المركز في ماراثون في أريحا بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ومجلس 
منظمات حقوق اإلنسان ومركز شمس ومحافظة أريحا، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بمشاركة 
500 مشارك وتم افتتاح الماراثون في جامعة االستقالل بحضور رسمي وشعبي وبكلمته في حفل االفتتاح 
أكد مدير المركز حلمي األعرج  على حق اإلنسان الفلسطيني بالتمتع بكافة الحقوق التي نص عليها اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان وركز على حجم المعيقات التي تواجه المواطن الفلسطيني بفعل حواجز االحتالل 
الفلسطيني،  الشعب  أبناء  من  اآلالف  طالت  صامتة  جريمة  باعتبارها  السفر  منع  قضية  مبرزاً  ومعيقاته، 
حيث  سيرالمارثون  شارع  في  وقفة  عن  عبارة  كانت  الماراثون  في  المركز  مشاركة  أن  بالذكر  والجدير 
تم وضع حواجزحديدية على شكل ممرات بالتعاون مع شرطة مرور محافظة أريحا والفتات كتب عليها 
شعارات تعبرعن حق المواطن بحرية الحركة والسفر وقام طاقم المركز بمشاركة العشرات من الممنوعين 
من السفر بإيقاف المشاركين ووضع ختم على أياديهم كتب عليه ممنوع من السفر وإلصاق ملصقات على 
أيديهم  كتب عليها ممنوع من السفر وتوزيع منشورات تتعلق بهذه القضية، كل ذلك بهدف محاكاة قضية منع 

السفر ووصولها إلى أكبر عدد من فئات الشعب الفلسطيني واألجانب المشاركين في الماراثون.
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 خامساً: عالج قضايا المنع والنتائج 

 تتعمد سلطات االحتالل تبليغ الممنوعين من السفر بصورة شفوية وذلك بهدف عدم تسليط الضوء على هذه 
السياسة المستتترة وراء إجراءات ال تحترم حقوق اإلنسان في حرية الحركة وغيرها من الحقوق األخرى 
وأيضاً تعطيل المتابعة القانونية لملفات الممنوعين من السفر التي تحتاج إلى بناء ملف ورقي يمكن التقدم 
به للجهات اإلسرائيلية المختصة، هذا ويلزم الحصول على قرار المنع مكتوب من الجهات اإلسرائيلية من 
أجل السير قدماً بإجراءات الحقة، لذا يعمل محامي المركز على مراسلة االرتباط  العسكري اإلسرائيلي في 
محافظات الضفة من أجل توضيح أسباب منع السفر ومدته وهذا األمر يستغرق وقتاً  قد يصل إلى ثالثة أشهر 

من أجل الحصول على قرار المنع مكتوباً والسبب دائماً أمني دون تعليل.

وبلغ عدد ملفات الممنوعين من السفر التي تابعها المركز من تاريخ 2017/9/1 وحتى تاريخ 2018/2/15  
)72( حالة، وقد نجح المركز برفع المنع عن )34( بالمقابل تم رفض )18( حالة والعدد المتبقي بانتظار 

الردود، ومنها )6( حاالت ما زالت  قيد المتابعة أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية. 

  سادساً: قصص نجاح 

تقدم العديد من األشخاص الذين تم رفع منع السفر عنهم بعد المتابعة القانونية برسائل شكر لمركز الدفاع 
عن الحريات تعبيراً عن مشاعرهم اإلنسانية بالفرحة والشكر مبرزين مدى حاجتهم للسفر، واخترنا أربعة 

رسائل منها للنشر وهي:

أوالً: أنا حسام توفيق عرفات من مواليد قرية رامين قضاء محافظة 
طولكرم العام 1962، درست القانون في جامعة دمشق من العام 
1980 ولغاية العام 1987، ودرست الماجستير في جامعة بيرزيت 

في العام 2005 وأحّضر للدكتوراه في الجامعات المغربية.

وكانت  فلسطين  إلى  عدت  دمشق  جامعة  في  دراستي  انتهاء  بعد 
االنتفاضة األولى على أشدها، افتتحت مكتباً للمحاماة في مدينة رام 
هللا اعتباراً من عام 1992، واستمر عملي في هذا المكتب حتى 

اندالع االنتفاضة الثانية في سبتمبر 2000، وبسبب األوضاع التي كانت سائدة في ذلك الحين فقد غادرت 
مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وبطائرته الخاصة في زيارة رسمية إلى سوريا في شهر سبتمبر من العام 



2001 م.

وتم  فلسطين،  إلى  عدت  حيث   ،2010 العام  وحتى  التاريخ  ذلك  منذ  فلسطين  إلى  العودة  من  أتمكن  لم 
تعييني بوظيفة وكيل في السلطة الوطنية الفلسطينية، وأمارس مهامي الوظيفية كمستشار في منظمة التحرير 

الفلسطينية منذ ذلك الحين. كما أنني القي محاضرات في القانون في الجامعات الفلسطينية.

في شهر أيار من العام 2011 غادرت إلى مصر للمشاركة في اجتماعات الفصائل الفلسطينة في القاهرة، 
وعدت إلى فلسطين بعد انتهاء تلك االجتماعات.

حاولت السفر مرة أخرى في آواخر عام 2011، إال أنه تم ابالغي من قبل السلطات االسرائيلية بأنني ممنوع 
من السفر ألسباب أمنية.

توجهت إلى مكتب )مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية – حريات( الذين سمعت عنهم تخصصهم 
المنع وإتخاذ  السفر، لوضعهم في صورة وضعي ولفحص سبب  المنع من  وإنجازاتهم على صعيد قضايا 
اإلجراءات الالزمة لرفع المنع األمني بما في ذلك إمكانية رفع دعوى لدى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية 

في هذا الخصوص.

قام مركز حريات وبسرعة الفتة بمخاطبة الجهات اإلسرائيلية عن حقيقة منعي من السفر وأسباب هذا المنع، 
حيث ردت السلطات اإلسرائيلية بأنني فعالً ممنوع من السفر ألسباب أمنية.

بالسماح لي بالسفر  تابع مركز حريات القضية وتوجه بدعوى لدى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية مطالباً 
لعدم وجود أسباب قانونية لمنعي من السفر، وبسبب أن استمرار المنع يضر بي وبعملي الذي يستدعي السفر 

الدائم إلى الخارج.

إلى  بالسفر  بالسماح لي  الدعوى، وأن هناك قرار  بأني ربحت   2017/6/4 بتاريخ  أبلغني مركز حريات 
األردن والخارج في أي وقت أشاء.

قامت محامية مركز حريات األستاذة عبير بكر بتزويدي بكتاب رسمي من مكتبها وموقع منها يفيد بسماح 
االنتظار  وقت  اختصار  في  أساسي  دور  الكتاب  لهذا  كان  وقد  الخارج،  إلى  بسفري  اإلسرائيلية  السلطات 

للفحص على الجسور.

حاولت السفر للمرة األولى بعد هذا القرار، وكان مركز حريات قد أبلغني بأن اعلمهم بتاريخ سفري للمتابعة، 
وفعالً ظلت المحامية األستاذة عبير على تواصل معي طوال رحلتي، وعند عودتي أيضاً قمت بإبالغها بهذه 

العودة، وقد فعلت نفس الشيء عند سفري للمرة الثانية.

12
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أنني بهذا الكتاب أود أن اتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز )حريات( وجميع طواقم العمل فيه لهذا اإلنجاز الذي 
حققوه والذي أنقذني من ضرر بالغ على المستوى االكاديمي والمالي والشخصي فيما لو استمر هذا المنع، 
والبد أن أشكر في هذا المجال األخ حلمي األعرج رئيس المركز والذي تابع قضيتي باهتمام كبير، وال أنسى 
المحامي األستاذ الياس الصباغ الذي شعرت باهتمامه ومهنيته الكبيرة في هذا القضية، وال أنسى المحامية 

القديرة األستاذة عبير بكر التي كان الهتمامها ومتابعتها األثر الكبير في نفسي.

وأنني أرى في وجود جهة متخصصة تتابع هذا الملف على نحو دائم أمر في غاية األهمية بسبب األعداد 
الكبيرة الممنوعة من السفر من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

وقيام حريات بهذا الدور أمر هام، وهو يسلط الضوء على هذا االنتهاك المتواصل، ويوفر الجهد والوقت 
والمال على هذه الفئة الواسعة المتضررة من سياسة االحتالل بغير وجه حق، ألن حرية الحركة والتنقل 
والسفر من الحقوق المدنية األساسية المكفولة في القانون الدولي اإلنساني لكل إنسان والمساس بها يلحق أكبر 

الضرر بالمواطن الذي يتعرض لهذه السياسة. 

حسام توفيق عرفات 
2018/2/5

مدينة  من  عام   57 حويطي  مصطفى  عرسان  ندى  ثانياً:  
اتحاد  كمسؤلة  تعمل   ، واحد  طفل  ولها  متزوجة  طولكرم 
تم  نسوية  ناشطة  وهي  طولكرم  في  النسائي   العمل  لجان 
من  امني  المنع  وسبب   2014/1/6 بتاريخ  السفر  من  منعها 
أربع  بعد  الجسر  ضابط  أبلغها  حسبما  اإلسرائيلية  المخابرات 
ساعات من الحجز واالنتظار، وتقدمت للمركز بطلب المتابعة 
بتاريخ  المنع  رفع  بقرار  إبالغها  وتم   2017/9/9 بتاريخ 

2017/10/25، وأرسلت ندى رسالة للمركز تقول فيها :

األخوة في مركز الدفاع عن الحريات مدير المركز السيد حلمي 
األعرج  بعد التحية: يسعدني أن اتقدم  بالشكر الجزيل لمؤسستكم الموقرة عن دورها الحيوي والريادي في 
الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية للمواطنين في إطار منظومة المواثيق الدولية واألعراف التي 

تنتهكها سلطات االحتالل على مدار سبعة عقود من االحتالل. 

وكان لي الشرف الكبير أن أنسق لنشاط مع مؤسستكم الموقرة في لقاء موسع مع الممنوعين من السفر من 
محافظه طولكرم ألكون واحدة منهم حيث منعت من السفر منذ حوالي 7 سنوات تحت حجج وذرائع واهية 
تحت ملف أمني يشهد في وجه كل فلسطيني يرفع رأسه إلعالء كلمه الحق. وكانت سعادتي بالغه عندما ابلغت 
من طرفكم برفع قضية لي وأنني كسبت هذه القضية التي ستؤثر إيجاباً بحياتي على كافة األصعدة بدءاً من 
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حقي الشخصي من حركة السفر والتنقل ومروراً الحاجة للسفر بأغراض العمل والعالج. 

ال شك أنه عبء ثقيل وشبح داكن سيطر على حياتي طيلة السنوات الماضية وما تركه من معاناة لي في تكبيل 
حريتي ومنعي من السفر. 

اكرر شكري الجزيل متمنية لمؤسستكم دوام النجاح والتقدم في خدمه أبناء شعبنا. 
ندى طوير 
رئيسه احتاد جلان العمل النسائي الفلسطيني في الضفه
2017/11/25

ثالثاً: حسام محمود إبراهيم شيخ  54 عام، من بلدة بيت عنان 
محاقظة القدس، متزوج وله 7 أوالد، يعمل كرئيس لمركز المنتدى 
الثقافي في بلدة بيت عنان منع من السفر في أخر محاولة له في 
اإلسرائيلية  هموكيد  لمؤسسة  بطلب  وتقدم   2013 بسنة  السفر 
وردت محكمة العدل العليا بأن المنع من السفر أمني وطلب منه 
محامي المؤسسة التنازل عن القضية حتى ال يثبت قرار المنع من 
القضية وبعد سماعه  تنازل عن  وبالفعل  أبدي،  القضاء ويصبح 
السفر  منع  قضايا  متابعة  الحريات  عن  الدفاع  مركز  تولى  عن 
من اإلعالم والسوشال ميديا تقدم بطلب رفع المنع للمركز بتاريخ 
وفي   2017/12/21 بتاريخ  عنه  المنع  رفع  وتم   2015/3/5

رسالته الموجهة للمركز قال حسام :

اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان للسادة في مركز الدفاع عن الحريات على الجهد الذي بذلتموه من خالل المحامية 
األستاذة عبير والذي أثمر عن السماح لي بالسفر.. حيث كنت ممنوعاً من السفر منذ العام 1997 وقد تم 
إعادتي عن معبر الكرامة 7 مرات منذ ذلك التاريخ وحتى تم الموافقة لي على السفر من خالل مؤسستكم 
الرائدة في الدفاع عن الحريات ألبناء شعبنا الفلسطيني وتعتبر مؤسستكم من المؤسسات الريادية في مجال 
الدفاع عن حقوق اإلنسان في مناطق دولتنا الفلسطينية.. وأنا كمستفيد من هذا النشاط اتطلع إلى دور في تسليط 
الضوء على هذه المعاناة حيث يوجد المئات من أبناء شعبنا يعانون من هذه القضية.. ولكم في المؤتمرات 
التي عقدتموها في محافظات الوطن حول منع السفر للمناضلين من أبناء شعبنا فهذا الموضوع هو اعتداء 
على الحريات العامة لألفراد حيث ضمنت المواثيق الدولية لإلنسان حرية السفر والتنقل بدون أية عوائق.. 

أشد على أياديكم وكل التقدير لجهود القائمين على هذه المؤسسة ومديرها التنفيذي السيد حلمي األعرج...
آملين لجهودكم أن تستمر على هذا الصعيد ولمؤسستكم النجاح والتقدم.

حسام الشيخ رئيس املنتدى الثقافي بيت عنان 
 2018/1/5
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القدس  بلدة حزما محافظة  من  الدين  رابعاً: سمر ضيف هللا محمد صالح 
تعمل كرئيسة لبلدية حزما تم منعها من السفر بتاريخ 2014/3/10 وتقدمت 
بتاريخ  السفر  من  المنع  إزالة  وتم   2014/3/21 بتاريخ  للمركز  بطلب 

2017/12/27 وبعثت سمر برسالة للمركز وذكرت فيها:

والحقوق  الحريات  عن  الدفاع  لمركز  اتقدم  أن  إال  يسعني  ال  التحية  بعد 
يبذلوه  الذي  للمجهود  المدنية »حريات« بخالص مشاعر الشكر واالحترام 
من طاقم وإدارة على تسليط الضوء على قضية منع السفر التي تعتبر بمثابة 
جريمة متعددة اآلثار على حياة المواطن الفلسطيني ليس لها مسمى واضح 
ومحصور مع أنها من أكثر الجرائم التي تؤثر على االستقرار واالستمرار 

الطبيعي للحياة.

بهذا الوصف قد ينعتني البعض بالمبالغة لكن هذا األمر حقيقي فعندما منعت من السفر أصبحت أعيش حالة 
من القلق الدائم من جراء حرماني من حقي بالسفر حيث فقدت العديد من الفرص للسفر للخارج من أجل 
حضور لقاءات ومؤتمرات كان من الممكن أن تضيف قيمة نوعية لخبرتي الشخصية واألكاديمية، وأيضاً 
كوني ممنوعة من السفر كنت اتخيل حالة الرعب لفقدان األعزاء واألقارب في الخارج حيث أني محروم 
من رؤيتهم مع عظيم اشتياقي لهم وكان المشهد الذي يراودني بشكل دائم   استمر منعي  لفترة طويلة لدرجة 
ال سمح هللا ال تمكني من إلقاء نظرة الوداع األخيرة عليهم، هذه المشاعر جعلتني غير مستقرة ومضطربة 

ودائمة القلق.

األمر الذي جعل هذا الشعور شبه مستمر أنه في كل صباح عند خروجي من منزلي أرى الحواجز االسمنتية  
السفر خارج  لمنعي من  البلدة باإلضافة  التنقل بحرية خارج  بلدتي حزما وتحرمني من  التي تغلق مداخل 
فلسطين وتزداد مشاعر الحزن لدي عندما أجد نفسي مضطرة في كل صباح لمشاهدة المستوطنة اإلسرائيلية 
التي تبعد عشرات األمتار عن بلدتنا حيث أجد سكانها  يتحركون بكل حرية، لذا تزداد قناعتي بضرورة 
عمل كافة الجهات المختصة والمعنية بحالة حقوق اإلنسان في فلسطين   للعمل على تسليط  الضوء على هذه 
القضية وأثارها السلبية وتحميل سلطات االحتالل المسؤولية الدولية عن  هذا الواقع التمييزي الممارس بحقي 

واآلخرين فقط لكوننا فلسطينيين.

سمرصالح الدين رئيس بلدية حزما 
 2018/2/10

حریۀالحرکۀ والتنقل والسفر 
حق انسانی مکفول فی القانون الدولی 

لحقوق االنسان
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