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 مقدمة

 وتفصل ما بين  ،1967عام ال ا صارمة على حركة الفلسطينيين داخل األراض ي املحتلةفرض سلطات االحتالل اإلسرائيلي قيود  ت

أحد أساليب ك، دون تصريح إسرائيلي مسبقمن منع سكانها من التنقل بين كل منطقة وأخرى تو ، والقدس، وقطاع غزة، الضفة

 السيطرة االستعمارية املستخدمة تجاه هذه املناطق.

 إلىإطار السياسة اإلسرائيلية الهادفة في ، 2006عام الإلسرائيلي على قطاع غزة منذ الحصار ا تعززت هذه القيود بعد فرض

غرافي الذي نتج عنه مشكلة حاملي هوية قطاع غزة املتواجدين ، بما في ذلك الفصل الديمقطاعالضفة والتكريس الفصل بين 

 "مقيمين بشكل غير قانوني" في وطنهم.و "كمتسللينا "يتم التعامل معهم إسرائيلي  إذ في الضفة، 

 
 حقائق مهمة

 أسست إسرائيل  
 

بطاقات هوية مختلفة لكل على أساسه وفرضت ، 1967عام الا لسكان األرض املحتلة  جديد  سجال

 زرقاء للقدس، برتقالية للضفة، حمراء للقطاع. :منطقة

 ا يفرض على أبناء الضفة عسكري   اأمر  ، 1991عام ، في الأصدرت إسرائيل

أو ، بين املنطقتينوالقطاع وجوب الحصول على تصريح مسبق للتنقل 

 .48القدس وأراض ي  إلىلدخول ا

 ينص "اتفاق أوسلو" على أن الضفة والقطاع وحدة إقليمية واحدة ،

 السلطة. إلىسجل السكان وتغيير العنوان نقل صالحيات على وكذلك 

  على حاالت املسبقة واشترطت موافقتها  1996عام في العادت إسرائيل

 الضفة. إلىتغيير العنوان من القطاع 

  و  ، 1999عام الفي  
 
 بروتوكول تشغيل املمر اآلمن بين الضفة والقطاع، ع  ق

ل به  م 
 ألشهر قليلة فقط.وع 

   ورفضت االعتراف بأي 2000عام في الدت إسرائيل سجل السكان جم ،

 2تغيير عليه يتم دون موافقتها.

  في أن حاملي هوية قطاع غزة املتواجدين  2002عام في الأعلنت إسرائيل

 الضفة.بالسكن في أنهم ال يملكون الحق  2009عام في ال، وأكدت لضفة، متواجدون بشكل غير قانونيا

 حاالت تغيير العنوان

 1(2018-2002) ترةفخالل ال

 الرفض فقةااملو  املقدم السنة

 2002 -

2010 

ير غ

 معروف
388 

 

غير 

 معروف

2011  

 

8228 

 

2763  

 

177 

 

2012 207 

2013 0 

2014 141 

2015 52 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

 177 3939 8228 املجموع
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 ها تسمح لسكان، إذ تستخدم إسرائيل تغيير العنوان لخلق ممر باتجاه واحد للتحكم بأعداد الفلسطينيين في الضفة

 للعيش في القطاع بشرط التخلي عن عنوان الضفة.باالنتقال 

  تغيير العنوانل املقدمة طلباتفي ال إسرائيلال تدرس  
 
 .انساني  إا سوى الحاالت اإلنسانية، وال تعتبر العالقة العائلية مسوغ

  تصاريح إقامة مؤقتة لحاملي هوية القطاع في الضفة.  2007عام في الاستحدثت إسرائيل 

   والسفر خارج الضفة. ،والعودة للقطاع ،الرفض األمني :في حاالت الضفة في القطاع هوية لحامليلغى تصريح املكوث ي 

  من التصاريح القديمة وفق أسس  اد جزء  جدأي تصريح مكوث ألفراد جدد، بل تخالل السنوات األخيرة لم تصدر إسرائيل

 3وإجراءات غير واضحة.

 دون من املتسلل ليشمل من دخل الضفة  فتعريفيه عت س  و  ، (1650رقم ) اعسكري   اأمر   2010عام الفي  أصدرت إسرائيل

أعوام كحد أقص ى لحاالت الدخول غير القانوني،  7العقوبة لتكون  تعدون تصريح مكوث. ووس  من من يقيم فيها و  ،تصريح

 5د أقص ى لحاالت الدخول القانوني واملكوث غير القانوني.حأعوام ك 3و

  غير الحاصلين على  ؛هي: حاملي هوية قطاع غزة في الضفة ،ثالث مجموعات انظري  ( 1650)األمر العسكري رقم يستهدف

األجانب املتواجدين بالضفة وترفض  ؛"لم الشمل" املتواجدين في الضفة"

 تجديد تأشيراتهم. لسرائيإ

   بعد ، 2012عام في الأمام املحكمة العليا  يةسرائيلالحكومة اإل تعهدت

ترحيل حاملي هوية  بعدم، )هموكيد( الفردعن ركز الدفاع التماس من م

 .2005عام القبل الضفة  إلىالذين انتقلوا قطاع غزة 

  ت  ن اسرائيليتاإل واملحكمة العليا  النيابةأقر 
 
  الوحدة

 
بين الضفة  اإلقليمية

بما تقييد السكن وحصره الترحيل ليس عملية طرد، بل  كدتا أن  أو ، القطاعو 

 والسياس ي"."مكان يتمتع بالتماسك االجتماعي واللغوي والثقافي أسمته 

  بالعمل في الضفة (وحدة عوز ) "سرائيلإمكافحة الهجرة في "لوحدة ، 2012ام في الع ،إسرائيلسمحت. 

 حوالي  2018عام في ال -صورة غير قانونية ن بل باملتواجديفهم إسرائيصنين تالذ - قطاع في الضفةبلغ عدد حاملي هوية ال

  6."هموكيد" حسب مركز لكألف، وذ 20
  حول عدد 2012على معلومات مفصلة من "جيش االحتالل" في العام ركز الدفاع عن حرية الحركة )مسلك( محصل 

على النحو اآلتي: حسب التصنيف اإلسرائيلي ا موزعين شخص   30455، وقد بلغ عددهم الضفة في القطاع هوية حاملي

ي رت شخص 3890، 2000عام الانتقلوا قبل  7919قانوني ) 11809، ور قانونيغي 18646
 
 7(.عناوينهم غ

  غزة املتواجدين في الضفة من الجانب حاملي هوية لترفض هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية استالم أي قوائم أسماء

 8إلى القطاع. ترحيلهممها بإلزا ، بما في ذلكاإلسرائيلي، حتى ال يكون هناك أي تبعات قانونية تجاه السلطة

 إلىأعداد املرحلين من الضفة 

القطاع بسبب حملهم هوية قطاع 

 4(2017-0420)غزة 

2004-2010 94 

2011-2015 4 

2016 6 

2017 27 

 131 املجموع
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  تداعياتال

  الضفة رحلة باتجاه واحد. إلىاالنتقال جعل و  ،الف العائالت بين الضفة والقطاعآلتشتت من االغتراب والخلق حالة 

  في الضفة خاصة مع تأسيس أغلبهم مراكز حياة ، الضفةفي ملي هوية قطاع غزة حاعلى  االعتقال والترحيلهاجس سيطرة

 و الزواج.أمن خالل العمل 

 الدائم من الحواجز واالقتحامات.والخوف التحرك خارج مراكز املدن،  عدم 

  إال ملرة واحدة بالخروج دون إمكانية العودة إليها.ارج الضفة إمكانية السفر خعدم 

 
 املصادر

 bit.ly/2Z2o6gN .2010-2002مركز الدفاع عن الفرد )هموكيد( عن الفترة إحصاءات  1

 .2017-2011عن الفترة يئة الشؤون املدنية الفلسطينية همقابالت وإحصاءات رسمية صادرة عن و 

 .2013مركز املعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراض ي املحتلة )بتسيلم(، ، سكان معدومو املكانة القانونية 2

 .2019 شباط رام هللا، دنية الفلسطينية،هيئة الشؤون املب الحاسوب دائرة عام مدير ،شعار أبو دغشمقابلة مع  3

 .2012 منظمة هيومن رايتس ووتش،، 2010-2004 الفترة عن السيطرة اإلسرائيلية على إقامة الفلسطينيين 4

  .2017، مركز هموكيد، 2017-2011عن الفترة  القطاع إلىبيان حول ارتفاع عدد األشخاص الذين تم ترحيلهم من الضفة و 

 .2010 ،(مسلك) الحركة حرية عن الدفاع مركز ،بعاد من الضفة الغربية والقرار الجديد املتعلق بمنع التسللخطر اإل 5

، هموكيدمركز  ،قطاع غزة إلىا الضفة بعد ترحيلها مسبق   إلىيل تسمح لفتاة فلسطينية بالعودة ل هموكيد، إسرائبعد تدخ 6

2018. 

 .2012 ،مسلكمركز  ،جل هو غزةسا عنوانهم املفلسطيني   18646في الضفة الغربية يعيش  7

 .2019، رام هللا، شباط الفلسطينية املدنية الشؤون بهيئةق، مسؤول لجنة غزة مع صالح الز  مقابلة  8

                                                           


