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  المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

  
 مـن قبــل  1995تأسـس فـي إبريـل    . ح، مقــره مدينـة غـزة  مرآـز قـانوني فلـسطيني مـستقل ال يـستهدف الـرب      

ويعمـل المرآـز علـى      .  مجموعة من المحامين والناشطين المهتمين بأوضـاع حقـوق اإلنـسان فـي قطـاع غـزة                
حمايــة واحتــرام حقــوق اإلنــسان ودعــم ســيادة القــانون وتنميــة مؤســسات ديمقراطيــة ومجتمــع مــدني فــي  

بولة دوليـًا، آمـا يعمـل علـى مـساندة حقـوق الـشعب الفلـسطيني                 فلسطين طبقًا للمعايير والممارسات المق    
  .التي يقرها القانون الدولي

  
يتمتع المرآز الفلسطيني لحقـوق اإلنـسان بـصفة استـشارية خاصـة لـدى المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي           

 لهـا سـمعة     يـة ل دو وائز اإلنسان، حصل المرآز على جـ      وتقديرًا لجهوده في ميدان حقوق    .  التابع لألمم المتحدة  
  :مرموقة، وهم

  ).فرنسا (1996جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق اإلنسان للعام  �
 ).النمسا (2002جائزة برونو آرايسكي لإلنجازات المتميزة في ميدان حقوق اإلنسان للعام  �
  .     )بريطانيا( 2003للعام ) UNAIS( المتحدة األممجائزة منظمة الخدمات الدولية لرابطة  �
  

ط المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان شـبكة عالقـات واسـعة مـع منظمـات حقـوق اإلنـسان وغيرهـا مـن           وترب
لحقـوق اإلنـسان،    وعربيـة    منظمات دولية    أربعوهو عضو في    .  ة أنحاء العالم  منظمات المجتمع المدني في آاف    

  :لها حضورها وفاعليتها على الساحة الدولية، وهي آل من
  

  ليةلجنة الحقوقيين الدو) 1(
منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف في سويسرا، تكرس جهودها لتعزيز ومراقبة مبدأ سـيادة القـانون                 

وتتمتــع المنظمــة بالــصفة االستــشارية فــي آــل مــن  .  والحمايــة القانونيــة لحقــوق اإلنــسان فــي العــالم
ألوروبـي، ولهـا    المجلس االقتصادي واالجتماعي الخـاص بـاألمم المتحـدة، منظمـة اليونـسكو والمجلـس ا               

  .العديد من الفروع في أآثر من ستين بلدًا في العالم
  
  
  الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ) 2(

منظمة دولية غير حكومية مقرها باريس، تكرس نفسها للدفاع عن حقوق اإلنسان فـي العـالم آمـا هـي                    
 وتضم  1922ة الدولية في العام     تأسست الفيدرالي . 1948معرفة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام        

  . منظمة في جميع أنحاء العالم89في عضويتها 
  
  
  الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان) 3(

شـبكة مـن منظمـات حقـوق اإلنـسان واألفـراد مــن الـشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا واالتحـاد األوروبــي،            
وتهدف الشبكة إلى المساهمة فـي حمايـة مبـادئ حقـوق اإلنـسان بموجـب                .  1997تأسست في العام    

  .1995إعالن برشلونة في العام 
  

  
  )أيالك(مجموعة المساعدة القانونية الدولية ) 4(

وتضم في عـضويتها أآثـر    .  م األجسام القانونية الدولية، وتعنى بالتدريب القضائي والقانوني       واحدة من أه  
نقابة المحامين األمريكيـة؛ اتحـاد المحـامين العـرب؛          :  منظمة قانونية مرموقة في العالم، من بينها       30من  

 .مجلس نقابة المحامين إلنجلترا وويلز
  
  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان) 5(

 آمنظمــة غيــر حكوميــة تهــدف إلــى العمــل علــى احتــرام وتعزيــز حقــوق اإلنــسان   1983ت عــام تأســس
والشعوب والحريات األساسية في الوطن العربي لجميـع المـواطنين واألشـخاص الموجـودين علـى أرضـه                 

ة وقعـت المنظمـة اتفاقيـ     .  طبقًا لما تضمنته اإلعالنات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقـوق اإلنـسان           
 .، وانتقل مقرها من ليماسول في قبرص إلى القاهرة2000مقر مع جمهورية مصر العربية في مايو 
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المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان هو هيئة قانونية مستقلة مكرسة لحماية حقوق اإلنسان، احتـرام سـيادة         
  .القانون ورعاية مبادئ الديمقراطية في األراضي الفلسطينية المحتلة

  
  

  إلدارةمجلس ا
  راجي الصوراني
  جبــر وشـــــاح
  ايـــــاد العلمي
  حمــدي شقورة

  
  المديـــر

  راجي الصوراني
  
  

  عنـــوان المراسلــــة �
  

  المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
  .1328ب . ص– غزة  - بجوار فندق األمل - شارع عمر المختار 29: المقر الرئيسي

  08 2823725 / 2825893 / 2824776: تليفاآس
  . متفرع من شارع جمال عبد الناصر بجوار آلية التربية–شارع األمل : فرعنا في خانيونس

  08 2061035 / 2061025: تليفاآس
  . معسكر جباليا مقابل محطة تمراز للبترول: فرعنا في جباليا

  08 2454160 / 2454150: تليفاآس
  . خلف مؤسسة النقد الفلسطينية–س  شارع نابل–البيرة :  رام اهللا–فرعنا في الضفة الغربية 

   02 2406698 / 2406697: تليفاآس
  pchr@pchrgaza.org: بريـــد إلكتروني
 www.pchrgaza.org: صفحة الويب بيج
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  مقدمة

  
ابر          الق المع ك إغ ي ذل ا ف زة، بم اع غ ى قط رائيلي عل ي اإلس تالل الحرب لطات االح ها س ي تفرض شامل الت صار ال ة الح نعكس سياس ت

دامى                         د خارج قطاع غزة، الجدد والق ين في جامعات ومعاه ويحرم  .  المخصصة لمرور األفراد، سلبًا على الطالب الفلسطينيين الملتحق
ة في                            االلت الطالب من هؤالء   ة أو في المؤسسات التعليمي ة واألجنبي دول العربي حاق بمؤسساتهم التعليمية خارج قطاع غزة، سواء في ال

ويتهدد الطلبة مصيرا مجهوال، وبخاصة أولئك الطلبة الذين ضاقت  .  الضفة الغربية المحتلة، ما يهدد مصيرهم التعليمي ويعرضه للخطر  
سفر وااللتحاق           سبل، وعجزوا عن ال د                    .  بمقاعدهم الدراسية    بهم ال ا بتهدي ة قطاع غزة الدارسين في الخارج ذروته وبلغت أوضاع طلب

  .بعضهم بالفصل من جامعاتهم أو إلغاء قيدهم الدراسي
  

ة                        ر حيوي ضلونها، والتي تعتب ي يف يم في الخارج في التخصصات الت وقد حرم الحصار وإغالق المعابر اآلف  الطالب من فرصة التعل
 القطاع، واضطر المئات منهم إلى تغيير رغباتهم الدراسية، والقبول بالتخصصات المتاحة في القطاع، والتي ال تتفق                 وضرورية لسكان 

ا                     وا به ي التحق ى الجامعات الت نهم من الوصول إل سبب عدم تمك وحهم ب وات االحتالل     . مع رغباتهم، وال تحقق طم د أدت إجراءات ق وق
ات آخرين                      اإلسرائيلي التعسفية إلى حرمان اآلال     ان مئ ى حرم ة، عالوة عل ف من طلبة قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربي

تهم   لة دراس ضفة لمواص ى ال ن الوصول إل و  .  م زال نح ا ال ي ة   250آم الي المختلف يم الع ل التعل ي مراح ا ف ة وطالب الوريوس ( طالب بك
ال                 ، ممن يدرسون في جامعات في الخارج، أو التح        )وماجستير ودآتوراة  ى خارج القطاع إلآم سفر إل ى ال قوا بها مؤخرا غير قادرين عل

 .1تعليمهم في الجامعات والمعاهد في دول العالم المختلفة
  

ى قطاع غزة،                          ي اإلسرائيلي عل يسلط هذا التقرير الضوء على أثر سياسة الحصار الشامل واإلغالق الذي تفرضه قوات االحتالل الحرب
الم،    على مئات الطالب الجامعيين    الذين لم يتمكنوا بفعل الحصار من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية خارج قطاع غزة سواء في دول الع
  .   2أو في جامعات الضفة الغربية

  
ى سياسة الحصار واإلغالق              آما يسعى هذا التقرير إلى لفت أنظار المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة تلك التي تعني بحقوق اإلنسان، إل

  .  3ها سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على السكان المدنيين في القطاعالتي تفرض
  

  لسفر إلى خارج قطاع غزة تدريجيًاتقليص طرق ا
  

ا                           ة منه ر طرق مختلف سفر عب ل انتفاضة األقصى،ال ا قب رة م : اعتاد طالب قطاع غزة الدارسين في الخارج، آباقي سكان القطاع، في فت
دولي           معبر رفح على الحدود المصر     ي    .  ية، مطار بن غوريون، جسر اللنبي على الحدود األردنية ومطار غزة ال ر أن اإلجراءات الت غي

انون                   ر بيت ح ق معب دريجيًا، حيث أغل سفر ت ز " اتبعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى قلصت طرق ال ا  " ايري آلي
ة             أمام حرآة وتنقل سكان القطاع، ما حرم سكان القطا         ان طلب ى حرم ي، عالوة عل ع من السفر عن طريق مطار بن غوريون وجسر اللنب

ا قضى      . القطاع الدارسين في الضفة الغربية من الوصول إلى جامعاتهم         ومع بداية االنتفاضة دمرت قوات االحتالل مطار غزة الدولي، م
ه      على فرص سفر الفلسطينيين جوا، وانحصرت طرق السفر في معبر رفح البري على   سافر الطالب من خالل  الحدود المصرية، حيث ي

ومع إغالقه أغلق المنفذ الوحيد المتبقي لمغادرة الطالب قطاع غزة،      .  إلى جمهورية مصر العربية ومن ثم ينطلقون إلى بقية أنحاء العالم          
  :ة لمرور األفرادوفيما يلي عرض تفصيلي لما تعرضت له منافذ القطاع المخصص.  وااللتحاق بجامعاتهم خارج القطاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 طالب وطالبة من السفر بعد معاناة شديدة، 500 وقد تمكن نحو الخارج،بجامعاتهم في  خالل فترة اإلغالق آان المئات من الطالب عاجزين عن السفر لاللتحاق - 1

  . خالل الفترة من العامين الماضيين
لمزيد حول اثر .   ال يقتصر اثر الحصار الشامل وإغالق المعابر على الطالب الدراسين في الخارج، وإنما تمتد آثاره لتطال جميع أوجه حياة سكان قطاع غزة- 2

 : الحصار وإغالق المعابر على القطاع، راجع مجموعة التقارير التي أصدرها المرآز حول حالة معابر قطاع غزة على الموقع االلكتروني للمرآز
http://www.pchrgaza.ps/PCHR/a/campaigns_clous_update.html  

  في قطاع لالطالع على اثر الحصار الشامل وإغالق المعابر على السكان المدنيين - 3
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ك                :4"ايريز" معبر بيت حانون     دس، وذل ا الق  أغلق المعبر تمامًا أمام حرآة وتنقل فلسطينيي القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية بما فيه

ل الدبلوماسيين األجا       .29/9/2000عشية اندالع انتفاضة األقصى في       ة بتنق ب، والموظفين   وفي وقت الحق سمحت فيها القوات المحتل ن
ى                          اط اإلسرائيلي عل سبقة من خالل مكتب االرتب سيق م الدوليين، العاملين في منظمات دولية، والصحفيين األجانب، وذلك عبر عملية تن

سيقها مع                  .  المعبر تم تن ارة ي رامج زي ا لب سجون اإلسرائيلية، وفق آما سمحت سلطات االحتالل بمرور غير منتظم ألهالي المعتقلين في ال
دد  ا ار، والمرضى من ذوي الحاالت الحرجة واألمراض المستعصية، وع ن التج دا م دد محدود ج ر، وع صليب األحم ة لل ة الدولي للجن

ة ضمن                   ).  2004منعوا من دخول إسرائيل عام      (محدود من العمال     سلطات المحتل رهم ال م تعتب ات، ول ذه الفئ ولم يدرج الطالب ضمن ه
ضفة                الحاالت اإلنسانية، ما فاقم من ا      د ال لمخاطر التي باتت تهدد مستقبلهم األآاديمي، وبخاصة طلبة القطاع الدارسين في جامعات ومعاه

  .الغربية
  

ا  " ايريز" ، أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي معبر بيت حانون         16/2/2007وبتاريخ   ات          . معبرا دولي د استمر وجوب حصول الفئ وق
ى                    .  السلطات المحتلة المحدودة من سكان القطاع علي تصاريح من         ر إل از المعب م باجتي سمح له ذين ي ل ُقلص عدد المرضى ال وفي المقاب

  .أدنى مستوى، وُمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون اإلسرائيلية بشكل تام
  

ة اإلن                       ة القاسية والحاطة بالكرام ر من المعامل ر المعب المرور عب انوا         وعانى الفلسطينيون الذين سمح لهم ب ي آ ان الت ة االمته سانية، وحال
ة، ويتعرضون لضغوط                          يش مهين ق وإذالل وتفت ال تحقي ة، حيث يخضعون ألعم ة المحتل وات الحربي ود الق دي جن ى أي يتعرضون لها عل

زازهم       دهور الوضع الصحي،                     .شديدة من أجهزة األمن اإلسرائيلية البت م االضطرارية ضربًا من اإلرهاق والتعب وت   وشكلت رحالته
ة                  سلطات المحتل رة رفضت ال ات آثي دخول، وفي أوق م ال سنى له ر لي ى المعب حيث اضطر العشرات منهم إلى االنتظار ساعات طويلة عل

 . دخولهم عبر المعبر رغم حصولهم على التصاريح الالزمة
  

 هجمات على المطار، حيث قامت  ، شنت القوات اإلسرائيلية عدة  2000منذ بدء انتفاضة األقصى في أواخر سبتمبر        : 5مطار غزة الدولي  
ات للمناهل       4/12/2001الدبابات والجرافات اإلسرائيلية بتاريخ      ع لألوصال وإتالف  بأعمال تجريف وتخريب مدرج المطار، شملت تقطي

  .وشبكة اإلنارة الخارجية بالمدرج وأعمال تشويه للسطح
  

نى الرادار بشكل آامل، آما دمر القصف محطة الكهرباء الخاصة  قامت الطائرات اإلسرائيلية بقصف وتدمير مب    12/12/2001وبتاريخ  
بالمبنى ومنطقة أجهزة المراقبة وهوائي الرادار وشبكة الكهرباء وإنذار الحريق وعدد من أجهزة التكييف ومكتب األرصاد الجوية من      

  . تدمير آامل
ل،          2001/ 15/12وبتاريخ   درج المطار بالكام اريخ         ، أجهزت قوات االحتالل على م صعوبة، وبت الغ ال را ب ه أم ذي جعل ترميم األمر ال

   . ، قامت قوات االحتالل بتدمير ما تبقى من منشات فيه14/2/2004
  

وب القطاع وخالل             26/7/2006وبتاريخ   ه في جن  قام جيش االحتالل بإعادة احتالل منشات المطار واستخدامه آقاعدة عسكرية لعمليات
  . والمعدات وحطم مرافق رئيسة فيهتواجده دمر ونهب جميع األجهزة 

  
  

                                                           
شمال غرب مدينة بيت حانون في محافظة شمال غزة، وآان يستخدم للتنقل والحرآة إلى الضفة الغربية أو إسرائيل، وعبور " ايرز" يقع معبر بيت حانون - 4

 في قطاع غزة  لمنظمات الدوليةالعمال إلى إسرائيل والمنطقة الصناعية في ايرز، وتنقل ومرور فرق وطواقم المساعدات الدولية ومندوبيها العاملين في ا
والوفود الدبلوماسية والصحافيين الزائرين العاملين في ميدان اإلعالم والصحافة، ومرور الحاالت المرضية من فلسطينيي القطاع المحولين للعالج في 

خرى والمحدودة والتي آانت تمنح تصاريح مرور لزيارة المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو المستشفيات اإلسرائيلية، وبعض الحاالت اإلنسانية األ
 واستخدم أيضًا،  .األهل في الضفة الغربية أو لزيارة األماآن الدينية المسيحية واإلسالمية، أو لزيارة أهالي المعتقلين في السجون اإلسرائيلية من قبل ذويهم

بروتوآول جرى توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ولفترة محدودة قبل اندالع انتفاضة األقصى، آممر آمن، وفقًا ل
   .5/10/1999في 

وآان المطار يضم .  آيلو مترا36 يقع مطار غزة الدولي شرق مدينة رفح، في المنطقة المحاذية للحدود الدولية الفلسطينية المصرية، ويبعد عن مدينة غزة نحو - 5
ط واإلقالع، صالة سفر،صالة الشرف واستقبال الرئيس وآبار الزوار، مبنى إداري، عنابر الصيانة، مبنى الرادار، مبنى الشحن، األرصاد الجوية، مدرجا للهبو

 الثالثاء بدأ التشغيل الرسمي لمطار غزة الدولي يوم.  مخازن البترول، محطات اإلسعاف واإلطفائية والكهرباء والصرف الصحي وساحات وقوف السيارات
في رحالتها األسبوعية المنتظمة إلى مطارات " الفلسطينية"وبدأت الطائرات .  ف وسلطات االحتالل.ت.بين م" واي ريفر"، وفقا لمذآرة 24/11/1998

لجوية الملكية المغربية واستقبل مطار غزة الدولي رحالت أسبوعية منتظمة للخطوط ا.  عمان، القاهرة، جدة، الدوحة، أبو ظبي، دبي، الرانكا واسطنبول
  . والخطوط الرومانية والخطوط الروسية، وفقا التفاقيات تبادل الرحالت الجوية مع الشرآات الطيران العربية واألجنبية
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ري    اريخ            :6معبر رفح الب دء انتفاضة األقصى بت ذ ب ذ          9/10/2000 من ع المناف ري، وأغلقت جمي ح الب ر رف ة معب وات المحتل ، أغلقت الق
  لتقرير تواصل ومنذ تلك الفترة وحتى تاريخ صدور هذا ا . والمعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل

  
غير أن المعبر قد تعرض إلى مستويات .  السلطات المحتلة إغالق هذا المعبر الخاص بحرآة وتنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والخارج     

  .مختلفة من اإلغالق الكلي أو الجزئي
  

اريخ  ي وجه سك07/9/2005 فبت ًا ف ري آلي ح الب ر رف ي اإلسرائيلي معب وات االحتالل الحرب سفر ، أغلقت ق تهم من ال ان القطاع ومنع
ه  ودة إلي الم، أو الع صر والع ى م ه إل ة      .خارج ا الحربي راد قواته ة أف ن آاف اع م الء القط ة إخ وات المحتل ذ الق اب تنفي ي أعق ك ف اء ذل  ج

  .  ومستوطنيها من قطاع غزة، وإعادة إنتشار جنودها على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة
  

ة في قطاع غزة،                             15/11/2005وبتاريخ   ابر الحدودي اق حول المع ى اتف سطينية وسلطات االحتالل اإلسرائيلي إل سلطة الفل  توصلت ال
ام      .وبرعاية وزيرة الخارجية األمريكية     وقد نص االتفاق على فتح معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب القطاع، أم

ون        .11/2005 /25م الخارجي ابتداًء من     تنقل وحرآة سكان القطاع إلى مصر والعال       سطينيون ومراقب ولى الفل ة ت ذه االتفاقي  وبموجب ه
راقبين                                 ة من خالل الم اميرات مراقب اطع بث حي من آ ل مق تم نق ى أن ي ر، عل سطيني من المعب من االتحاد األوروبي إدارة الجانب الفل

اميرات       من السلطة الفلسطينية وقوات ا  ويراقب ضباط أمن .األوروبيين ه الك ا تنقل ين م راقبين األوروبي الحتالل الحربي اإلسرائيلي والم
    .على بعد عدة آيلومترات من معبر رفح البري) آيرم شالوم( من غرفة تحكم في معبر آرم أبو سالم 

  
سا                               ة الم سيابا في حرآ ر، وشهد ان ى حد آبي ر إل ة، تحسن العمل في المعب ادمين  وفي الفترة التي تلت تطبيق االتفاقي اريخ  .  فرين والق وبت

ع    25/6/2006 سكرية ضد موق ة ع سطينية عملي ة الفل ذ المقاوم اب تنفي ي أعق ك ف ي، وذل شكل آل ح ب ر رف تالل معب وات االح ت ق ، أغلق
ود إسرائيليي   دي آخر    عسكري إسرائيلي في معبر آرم أبو سالم، شرق رفح قتل فيها ثالثة جن وفي وقت الحق قامت بفتحه      .  وأسر جن

  .  على فترات متباعدة، ووفق شروط معقدةجزئيًا
  

ى قطاع غزة في          10/6/2007وبتاريخ   ، وفي أعقاب تصاعد االقتتال الداخلي بين حرآتي حماس وفتح، والذي انتهى بسيطرة األولى عل
ة األخرى،                     15/06/2007 ابر القطاع الحدودي ة مع ري وآاف ح الب ر رف امالً    ، أغلقت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي معب ًا آ   . إغالق

بتمبر    هر س ن ش شرين م ي التاسع والع ة انتفاضة األقصى ف ذ بداي ي اإلغالق من د ف رة هي األش ذه الفت ر ه ول/ 2000وتعتب ذ   . أيل ومن
 وحتى صدور هذا التقرير، ما زال المعبر مغلقا، ويستثنى من ذلك فتح السلطات المصرية للمعبر من جانب واحد ألسباب                   10/06/2007
دة        إنسان ق         .  ية، بشكل جزئي في أوقات متباعدة، لفترات محدودة جدا، ووفق شروط معق دد محدود ممن تنطب سفر سوى لع سنى ال م يت ول

  .   بسبب االزدحام، وطول فترة إغالق المعبر) المرضى، الطلبة وأصحاب االقامات(عليهم الشروط 
  

سفر، واقتصر                  بسبب الظروف المعقدة والعراقيل والصعوبات التي باتوا يواجهو        ل  ال ات المرات قب نها، أصبح سكان القطاع يفكرون مئ
  .السفر فقط على أصحاب الحاجات والمصالح الطارئة، وبعد عدة محاوالت شاقة وانتظار لعدة شهور

  
  :التعليم خارج قطاع غزة ضرورة ال يمكن االستغناء عنها

  
ى   يعتمد سكان قطاع غزة في تعليمهم الجامعي، خصوصا لدراسة ال    تخصصات النادرة والدراسات العليا غير المتوفرة  في قطاع غزة عل

ة                             الوريوس الحيوي رامج البك د من ب وفر العدي دم ت ك لع الجامعات خارج القطاع، سواء في الضفة الغربية أو الدول العربية واألجنبية، وذل
ة  والضرورية التي يحتاجها سكان القطاع بشدة، خصوصا في العلوم الطبية والهندس           نح الجامعات في القطاع درجة            .  ية الحديث ا ال تم آم

ة في بعض            نح درجة الماجستير للطلب الدآتوراه في أي من التخصصات األآاديمية المختلفة، بينما يوجد بعض البرامج المحدودة التي تم
ول ا    .  التخصصات ة دخ سلطات المحتل ع ال ث تمن رات، حي ي الخب ن نقص ف ذلك م اع آ ات القط اني جامع اديميين وتع لمحاضرين األآ

ي    شارآة ف واء للم ارج، س سفر للخ ن ال زة م ن قطاع غ اديميون م رم المحاضرون واألآ ا يح اع، آم ات القط ي جامع ل ف راء للعم والخب
  . المؤتمرات العلمية أو الحصول على درجات أآاديمية وتنمية قدراتهم، أو للتبادل العلمي مع جامعات أخرى في الضفة  الغربية والخارج

  
اني                          د من المب آذلك ترك العدوان اإلسرائيلي الشامل على قطاع غزة آثارا سلبية على الجامعات والكليات والمعاهد، حيث تعرضت العدي
ة                والمنشآت للقصف والتجريف المباشر، وما زالت األضرار على حالها بسبب إغالق معابر القطاع، ومنع دخول المواد األساسية الالزم

ا                              للبناء والترميم،  دت معظمه ي فق رات، الت زة المختب ة وأجه را في  األدوات التعليمي صا خطي اني نق ة تع  آما ال زالت المؤسسات التعليمي
  . خالل العدوان وتمنع  قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي دخول بدائل عنها

                                                           
ر حاليًا المنفذ  يقع المعبر في أقصى جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل األراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية، ويعتب- 6

في وجه المواطنين الفلسطينيين، وتدمير قوات االحتالل الحربي " ايريز"الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد إغالق معبر بيت حانون 
 . اإلسرائيلي لمطار غزة الدولي
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  :الواقع الراهن والمصير المجهول لطلبة قطاع غزة الدارسين في الخارج

  
ستقبلهم          في ضوء ما يتع    ى م ه عل رضون له، أصبح طلبة القطاع الدارسين في الخارج، يعانون واقعا مريرا، ومصيرا مجهوال يلقي بظالل

دء الفصل الدراسي             .   العلمي والعملي، ويتهدد طموحهم وتطلعاتهم     د ب لقد بلغت أوضاع طلبة قطاع غزة الدارسين في الخارج ذروتها بع
دهم الدراسي                  ، وقرب انت  2009/2010األول للعام    اء قي د بعضهم بالفصل أو إلغ .  هائه، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى جامعاتهم، وتهدي

ى                               ر اإلغالق عل ي تعترضهم، واث ذين تحدثوا عن المشكالت الت ة، ال المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان التقى مجموعة من هؤالء الطلب
  . تقبلهممسيرتهم التعليمية واألخطار المحدقة بهم، وتتهدد مس

  
  إغالق المعبر يغير المستقبل، ويحد من الطموح •
  

د نجاحه        18 الطالب رشيد جمال حميدان شعث،  ا، وبع ه أن يكون مهندس ذ طفولت م من  عاما، من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، حل
ية مصر العربية، غير أن إغالق المعبر حال        في الثانوية العامة، التحق باألآاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهور           

ة                                ر وجه ى تغيي ك إل د أدى ذل ادرة القطاع، وق دون تمكنه من السفر إلى مصر لاللتحاق باألآاديمية، ومع مرور الوقت، فقد األمل في مغ
ر  ما حدث مع هذا الطالب هو تكرار لما حدث مع مئ   .  دراسته، والتنازل عن طموحه في دراسة تخصصه الذي أحبه         ات الطلبة، الذين تغي

  :وقد أفاد الطالب رشيد شعث لباحث المرآز بما يلي.  مستقبلهم بسبب إغالق معبر رفح
  

وم         "  ة للعل ة العربي ة لألآاديمي ة التابع ة الهندس ي آلي ة ف ب للدراس دمت بطل ي، تق و الماض ي يولي ة ف ة العام ائج الثانوي ور نت د ظه بع
سفر                      والتكنولوجيا والنقل البحري، ووصلني خ     ة في غزة لل دت في آشوف وزارة الداخلي طاب قبولي في شهر أغسطس، وعلى الفور قي

سفر                  .  عندما يتم فتح المعبر للحاالت الطارئة      وائم بانتظار ال ى الق ومع  .  في الحقيقة علمنا أن أعداد آبيرة جدا سجلت قبلنا وموجودة عل
بصحبة والدي إلى المعبر علني أتمكن من اجتيازه والوصول إلى مصر            ذلك سجلنا، وعند فتح المعبر في شهر رمضان الماضي، توجهت           

دني  .  لاللتحاق بدراستي، غير أنني انتظرت وعانيت وقتا طويال قبل أن يغلق المعبر وأعود إلى منزلي   المشهد الذي رأيته على المعبر افق
ر،  األمل في إمكانية السفر خالل القترة القادمة، لذلك، وحرصا مني على عدم ضي       اع الوقت، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص المعب

التحقت بكلية التجارة في جامعة األزهر، وقد وجدت في الجامعة العديد  من الطالب مثلي الذين فضلوا االلتحاق بالتخصصات المتاحة في                    
 ".غزة، بدال من انتظار المجهول

 
  زار أهله، فاحُتجز في غزة، وُحرم من إآمال دراسة الطب •
  
ا                     22،  امة الجدي أس ة الطب فيه  عاما، من مخيم البريج، وسط قطاع غزة، يخشى أن يفصل قيده من جامعة القاهرة، بعد أن درس في آلي

  .لمدة أربع سنوات، وقدم إلى القطاع لزيارة ذويه، وعلق فيه بسبب إغالق معبر رفح، ولم يتمكن من العودة إلى القاهرة لمواصلة دراسته                
  :لباحث المرآز بما يليوقد أفاد الطالب 

  
ع                                      "  ي أرب دا عن أهل ة، حيث مكثت بعي ة مصر العربي م أغادر جمهوري ع سنوات، وخالل دراستي ل ذ أرب اهرة من التحقت بكلية طب الق

ى            3/8/2009سنوات متتالية، وبعد انتهاء امتحانات السنة الرابعة، وتحديدا بتاريخ           ك، عل ة اقتضت ذل ى القطاع لظروف عائلي ، عدت إل
أيلول، ويتحتم أن أآون على مقعد      / ن تستمر هذه الزيارة أسبوعا أو أسبوعين على ابعد تقدير، الن الفصل الجديد يبدأ في شهر سبتمبر                  أ

ل األعذار                            ة، وال تقب سنه الكامل ام ال ة، وتعمل بنظ اهرة حكومي ة الق ة الفصل، خاصة أن جامع دت في وزارة       .  دراستي قبل بداي ذلك، قي ل
ر               19/8/2009، بتاريخ   الداخلية بغزة  تح المعب ، ألسافر ضمن الفئات المسموح لها بمغادرة القطاع عند فتح معبر رفح استثناء، غير أن ف

أخير               على فترات متباعدة جدا، ووجود أعداد آبيرة جدا مقيدة للسفر، وتنطبق عليهم الشروط المحددة للمسموح بسفرهم، قد تسبب في ت
 شهور إجباريا، وال اعلم متى ستنتهي هذه الزيارة، التي لو طالت  3تدت زيارتي إلى القطاع إلى أآثر من        لقد ام .  سفري حتى هذه اللحظة   

ات نصف الفصل في ظل                     ة المتحان أآثر من ذلك ستدمر مستقبلي، حيث أن العام الدراسي قد بدأ منذ شهرين، آذلك تقدم زمالئي في الكلي
أخرت            غيابي، وسيؤثر ذلك سلبا على أدائي ودرجاتي         و ت ا ل ام، أم ذه األي اهرة ه ى الق للسنة الخامسة هذا في حال تمكنت من الوصول إل

أآثر من ذلك فان ذلك يعني رسوبي في العام الدراسي الخامس، مع إجباري على دفع الرسوم الدراسية آاملة، التي تعتبر مرتفعة في ظل                   
آذلك، تسبب حرماني من الخروج من القطاع، بتعقيد      .  لى نفقتي الخاصة  الظروف االقتصادية المتردية في القطاع، ال سيما أنني ادرس ع         

اهرة،                 امتي في الق اء إق سبب انته ر مضمون ب اهرة غي ى الق أموري الشخصية، فحتى لو تمكنت من الخروج من القطاع أصبح دخولي إل
  .24/10/2009والتي آان من المفترض أن أعود إلى القاهرة قبل نهايتها بتاريخ 
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  توفيت شروط السفر وانضممت إلى آالف المنتظريناس •
  

  : عاما، من معسكر جباليا ، شمال غزة، أفادت لباحث المرآز بما يلي18، أسماء عماد الدين عوض شحادة
  

ى       - آلية الحقوق -على الرغم من قبولي  للدراسة في جامعة دمشق  "  ى الوصول إل ادرة عل ر ق أنني غي   منذ ما يزيد عن ثالثة شهور، ف
رات متباعدة، ومن ضمن         .  سوريا بسبب إغالق معبر رفح الحدودي      ى فت ما يثير قلقلي فتح معبر رفح بشكل استثنائي لفئات محدودة عل

ا                    سفر إليه وي ال دان المن ى تأشيرة دخول للبل دوري حاصلة    .  هذه الفئات الطالب الملتحقين بالجامعات في الخارج والحاصلين عل ا ب وأن
سبتمبر الماضي للتسجيل في وزارة الداخلية ليتسنى لي السفر قبل بدء الدراسة، غير             / لمطلوبة، وتوجهت منذ أيلول     على آافة األوراق ا   

ر                        تح المعب دا، وأن ف أن الجهات المعنية في الوزارة أبلغتني بأنه ال يمكنني التسجيل في ذلك الوقت، الن عدد المسجلين المنتظرين آبير ج
قصيرة، لن يكون آافيا لسفر نصف المقيدين بكشوف الداخلية، خاصة أنهم مقيدين بإدخال أعداد معينة، لذلك        على فترات متباعدة ولفترة     

اق شروط من                             ة، وانطب ة األوراق الالزم لم يتم تسجيلي، وبالتالي لم يتم إدراج اسمي في قوائم المسافرين، على الرغم من امتالآي لكاف
رة                         اآلن وبعد .  يسمح لهم بالسفر على حالتي     سفر في الفت ع ال سجيلي ضمن اآلالف المنتظرين، وال أتوق م ت  االنتظار ألآثر من شهرين ت

القريبة، بسبب استمرار إغالق معبر رفح، وحتى عندما يتم فتحه، فان يفتح لعدد محدود جدا ولفترة قصيرة ال تتناسب وعدد األشخاص                  
 ".اتها، السيما انه منفذ سكان القطاع الوحيد للسفر إلى الخارجالمقيدين للسفر وهم بحاجة ماسة له وتنطبق عليهم الشروط ذ

  
 تفوقنا فحصلنا على منح دراسية في ميدان الطب، والمعبر يحدد مصيرنا •
  

نح دراسية لدراسة           ى م محمد محمود طباشة، عميد عليان فارس أبو معيلق، خليل زهير إبراهيم بشير، ثالثة طالب متفوقين، حصلوا عل
  .، ويخشون فقدانها بسبب اإلغالق المستمر لمعبر رفحالطب في اليمن

  
  : من مخيم البريج وسط قطاع غزة، أفاد لباحث المرآز بما يلي عاما،18محمد محمود طباشة، الطالب 

  
ة     % 92,4بعد نجاحي بتفوق في امتحانات الثانوية العامة، وحصولي على معدل          "  ، حصلت على منحة دراسية لدراسة الطب في جامع
د                       .  حديدة في اليمن  ال اهرة، وق ة بالق سفارة اليمني يمن من ال وعلى الفور أرسلت جوازي إلى القاهرة للحصول على تأشيرة الدخول إلى ال

اريخ                       يمن خالل شهر ونصف، وتنتهي صالحيتها بت ذلك       20/11/2009حصلت على التأشيرة التي تسمح لى بدخول ال م أعطوني ب ، وه
أيلول، وذلك في حال آانت األوضاع مستقرة والمعابر مفتوحة لتنقل       / ، التي تبدأ الدراسة فيها في سبتمبر        فرصة جيدة لاللتحاق بالجامعة   

ى                   .  الناس غير إن أوضاعنا في القطاع مختلفة، فما زال إغالق معبر رفح الحدودي، وانعدام أي طريقة أغادر فيها القطاع ألصل يحول إل
أخير              .اآلن دون الوصول إلى جامعتي في اليمن       ر أن ت شكل استثنائي، غي ر ب تح المعب د ف سفر عن   سجلت لدى وزارة الداخلية في غزة لل

إن عدم  .  فتح المعبر لفترات طويلة، واقتصار من يسمح لهم بالمغادرة على فئات محدودة، تسبب في تأخيري عن السفر إلى هذه اللحظة      
ة أخرى سأفقد فرصتي      تمكني من السفر خالل هذه الفترة يعني دمار مستقبلي، فمن          ناحية سأفقد المنحة التي حصلت عليها، و من ناحي

    ".في دراسة التخصص الذي أحببته
  

  :، أضاف لباحث المرآزالطالب عميد عليان فارس أبو معيلقزميله 
  

ودا       اعتقدت أن حصولي على منحة لدراسة الطب البشري في جامعة ذمار في الجمهورية اليمنية، بداية تحقيق أحالم                "  ذلت جه ي ب ي الت
إن .  آبيرة من اجل الحصول عليها، غير أنني أخشى من أن تتحطم أحالمي بسبب اإلغالق المستمر لمعابر القطاع، وخصوصا معبر رفح               

    .           "ي الحالي، و ربما بفقدان المنحةعدم وصولي إلى الجامعة في اقرب وقت يعني فقدان األمل في االلتحاق بالعام الدراس
  

  : من دير البلح، وسط القطاع، أضاف لباحث المرآز ما يلي الطالب خليل زهير إبراهيم بشير،أما زميله
  

ا لدراسة                             "  ي حصلت عليه الي، سيفقدني المنحة الت وفمبر الح ة ن ل نهاي فقد أبلغتني السفارة الفلسطينية في اليمن، إن عدم وصولي قب
ح،    . يمنالطب البشري في جامعة حضرموت في جمهورية ال        ر رف إني أخشى أن يذهب جهدي طوال سنوات دراستي سدا، إذا لم يفتح معب

  ". ويتاح لي السفر، والوصول إلى اليمن
  
 العدوان آشف أهمية التخصص واإلغالق يمنعني من دراسته •
  

ي        عامًا، من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، حاصل على منحة للحصول             33،  الطبيب محمد عدنان عبد الفتاح عزام      ورد األردن ى الب  عل
ة                              رغم من أهمي ى ال ح عل ر رف سبب إغالق معب من المستشفى اإلسالمي، وهو غير قادر على مغادرة قطاع غزة والوصول إلى األردن ب

اد لباحث          . واحتياج قطاع غزة له، جراء ما يتعرض له من اعتداءات عسكرية إسرائيلية            – الجراحة   –تخصصه الطبي      الطبيب عزام أف
  :المرآز
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ر،        "   أن حجم ونوعية اإلصابات الخطيرة التي تعرض سكان قطاع غزة لها خالل االعتداءات اإلسرائيلية، وخاصة العدوان الحربي األخي
رأس والمخ                 اني إصابات في ال ي تع ك الت .  قد آشف احتياج قطاع غزة الشديد ألطباء متخصصين في عالج الحاالت الحرجة، خصوصا تل

سفر                           وقد اخترت هذا التخص    م أتمكن من ال ي ل ر أنن ة دراستي، غي ة نفق ص ليكون موضوع دراستي العليا، وقد حصلت على منحة لتغطي
   ".حتى اآلن بسبب إغالق معبر رفح

  
  ضاع الفصل األول، والخشية من ضياع الثاني •
  

ى مص               18،  أمير محمد عبد اهللا الديني     سفر إل ة مصر، حاول ال ه،      عاما، مقيد بجامعة سيناء في جمهوري ر عدة مرات لاللتحاق بجامعت
ابر قطاع غزة          ساطه            .  غير انه لم يفلح في ذلك بسبب إغالق مع ذي سدد آامل أق دء الفصل الدراسي األول، ال ل ب سفر قب ر ال حاول أمي

سيا        اقي الجن ه من ب ت، واقترب  المالية، وآرر المحاوالت مع آل فتح استثنائي للمعبر، جميع محاوالته فشلت، وتأخر عن اللحاق بزمالئ
اق    ادرة القطاع لاللتح ن مغ تمكن م ل أن ي ا زال يأم ر م ى مصر، أمي ن الوصول إل تمكن م ه دون أن ي ن نهايت الفصل الدراسي األول م

  :    وقد أفاد لباحث المرآز بما يلي.بالفصل الدراسي الثاني
  

ى                 / في شهر حزيران  "   ة وحصلت عل ة العام ات الثانوي دل  يونية الماضي نجحت في امتحان شهر      %82,2مع دمت في نفس ال د تق ، وق
ة           ة مصر العربي ة سيناء بجمهوري اريخ  .  بطلب لدراسة طب األسنان في جامع ا،      12/8/2009وبت ولي للدراسة فيه ة بقب  جاء رد الجامع

ول    هر أيل ي ش تبدأ ف ة س بتمبر / وان الدراس سافرين ب    2009س اص بالم ة الخ ب وزارة الداخلي ي مكت سجيل ف رعت بالت ذا أس اريخ ، ل ت
ر     40، وحصلت على قسيمة تفيد بان اسمي مدرج في الباص رقم   18/8/2009 ر، غي تح المعب دما يف ، وآنت آمال أن أصل إلى جامعتي عن

رات متباعدة                        ى فت تح عل ر يف رغم أن المعب ادرة القطاع، ب ى مغ درتي عل ر، حال دون ق أن االزدحام الشديد بسبب اإلغالق المستمر للمعب
دما        .  ية وتحديدا المرضى و الطالب وأصحاب االقامات      للحاالت االستثنائ  حاليا أعيش أوضاع صعبة للغاية، وازدادت األوضاع صعوبة عن

ذي          بدء الفصل الدراسي وأنا ما زلت في القطاع، وتزداد األوضاع سوءا مع مرور الوقت، ويقلل ذلك من فرصة اللحاق بالفصل األول، ال
امعتي، ودراسة                       د 2800سددت رسومه والبالغة قيمتها      ه لاللتحاق بج اني من مغادرت والر، ومع استمرار احتجازي في القطاع، وحرم

سبب            ادرة القطاع ب ى مغ ادر عل ر ق الفصل األول الذي قارب على االنتهاء، حاولت تأجيل الدراسة، خاصة بعد دخول شهر نوفمبر وأنا غي
ه ال يمك ي بأن ة أبلغتن ر أن إدارة الجامع ح، غي ر رف ذلكإغالق معب اء الوقت المخصص ل سبب انته ل ب ي التأجي ارين .  نن ين خي ا اآلن ب أن

ة،                      ك صعبا للغاي صعبين أولهما أن أغادر القطاع والتحق بدراستي في الفصل الدراسي، الذي لم يتبقى له سوى أيام معدودة، وسيكون ذل
ا عا     ي، وربم صل الدراس ياع الف يكلفني ض ذا س فري، وه دم س و ع اني فه ر الث ا األم ا،    أم ه مالي ا تكلفت ى م افة إل امال، إض يا آ ا دراس م

  ".  آمدفوعات لرسوم الجامعة
 

  فصلت من معهد بسبب إغالق المعبر فالتحقت بآخر وأخشى نفس المصير  •
  

  : أفادت لباحث المرآز بما يلي عاما، من حي الشيخ زايد، شمال قطاع غزة،26، شيماء يوسف رزق حسن
  
ر            لقد تم قبولي لدراسة الحاسب ا     "  سفر عب ى أتمكن من ال د حت آللي في معهد السالم في القاهرة، قبل نحو عام، وحصلت على شهادة قي

ة               ة مصر العربي ى جمهوري سجيل في               . معبر رفح عندما يفتح بشكل استثنائي، والدخول إل ة في غزة للت ى وزارة الداخلي ذلك توجهت إل ل
ات     قوائم الراغبين في السفر وينطبق عليهم الشروط المحددة،    ستقلها مئ ة وي ة للداخلي  وقد توجهت مرتين إلى معبر رفح في حافالت تابع

دم وصولي      .  المسافرين،  وفي المرتين حرمت من اجتياز المعبر والدخول إلى مصر     دي لع اء قي سالم بإلغ وبعد مرور عام ابلغني معهد ال
ا حدث مع               من جديد، التحقت بمعهد اللغات للتكنولوجيا و المعلو       .  في الوقت المحدد   رر م مات، واخشى أن يستمر إغالق المعبر، وان يتك

   ".المعهد األول
  

  غزة تفتقد التخصصات النادرة بسبب اإلغالق •
  

دآتوراه                      32،  محمد إبراهيم حسين سرور    امج ال ا لاللتحاق ببرن ى ماليزي سفر إل  عاما، من سكان مشروع بيت الهيا، ينتظر السماح له بال
ر               .  ، منذ نحو عام ونصف    في جامعة آوااللمبور   ر أن االآتظاظ غي رات، غي سافرين عدة م ة الم ى قائم وخالل تلك الفترة أدرج اسمه عل

  :   وأفاد سرور لباحث المرآز بما يلي.المسبوق للمواطنين على قائمة االنتظار للسفر، ما زال يعيق سفره
  

.   في جامعة آواالمبور، وقد اخترت هذا التخصص لندرته في القطاعمنذ نحو عام ونصف التحقت ببرنامج الدآتوراه في علوم األغذية     "  
ل   .  آما يفتقد القطاع لخطط واستراتيجيات لرفع المستوى التغذوي، خصوصا عند النساء واألطفال       ى آ فور قبولي في الجامعة حصلت عل

ة في غزة عدة مرات               . األوراق الثبوتية والمطلوبة، والتي تتيح لي السفر عبر معبر رفح إذا ما تم فتحه              دى وزارة الداخلي  وقد سجلت ل
رات متباعدة، ووجود عدد                               ى فت ر رفح أو فتحه عل إلدراجي ضمن قوائم المسافرين المسموح لهم بالسفر، غير أن استمرار إغالق معب

دء في     لقد تسبب منعي من الوص .  آبير على قوائم المسافرين حال دون أتمكن من مغادرة قطاع غزة حتى هذه اللحظة              ا للب ى ماليزي ول إل
ذي                            ا، وضياع جهدي ال ولي نهائي اء قب ى إلغ ا إل دراستي إلى تأجيل قيدي مرتين، وأخشى في حال استمرار منعي من الوصول إلى ماليزي

  ".بذلته من اجل قبولي في برنامج الدآتوراه لهذا العام
   

  اإلغالق يحرمني من تحقيق طموحي العلمية والعملية •
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  : أآتوبر، في جمهورية مصر العربية،  أفادت لباحث المرآز بما يلي6 عاما، من مدينة غزة، مقيدة بجامعة 19، يل عامرسارة محمد خل
  
امعتي         4 أآتوبر منذ    6التحقت بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  في جامعة         "  ادرة قطاع غزة وااللتحاق بج  شهور، وحتى أتمكن من مغ

ى             في القاهرة، سددت المصروفات      الدراسية، وحصلت على شهادة قيد في الكلية، وتقدمت بهذه األوراق إلى وزارة الداخلية في غزة، حت
لكن استمرار إغالق المعبر لفترات طويلة، أدى إلى ازدحام آبير في أعداد من تنطبق                 .  يتسنى لي السفر عند فتح المعبر بشكل استثنائي       

م أتمكن          .   يتم فتح هذا المعبر لخروج هذه األعداد الكبيرة        عليهم الشروط الخاصة باجتياز معبر رفح، وال       لذلك، أنا ما زلت في القطاع، ول
ذلك      .  من مغادرته إلى اآلن، رغم بدء الدراسة للفصل األول منذ ما يزيد عن شهرين            امعتي، وب إنني  أخشى أن ال أتمكن من االلتحاق بج

 ".صتي في الدراسة وفي تحقيق طموحي في مواصلة تعليمي الجامعيسأفقد المصروفات الدراسية التي سددتها، و سأفقد فر
  
  دراسة طب األطفال ممنوعة أيضًا •
  

وب قطاع        عاما،   37 عاما، وحسام عبد الرحمن حسين العسولي،        33هيثم سالم سليمان عمران،      ونس، جن هما طبيبان من مدينة خان ي
دان               غزة، جمعهما القلق المشترك على مستقبلهما، في ظل عدم قد          امج الماجستير المقي ا، لاللتحاق ببرن ى أوآراني سفر إل ا من ال رة آالهم

الي،                             .  فيه ام الح ا بااللتحاق بالدراسة خالل الع يفقدهما حقهم رة قصيرة، س سفر خالل فت ى ال درتهما عل ان من أن عدم ق ويخشى الطبيب
  .  ويتطلب التسجيل للعام القادم إجراءات معقدة ومصرفات مالية جديدة

  
  : طبيب هيثم عمران، أفاد لباحث المرآز بما يليال
  

را                          "  صا آبي اني نق بعد تعرض قطاع غزة لعدوان شامل، ووقوع آالف القتلى واإلصابات، بينهم مئات من األطفال، تبين أن قطاع غزة يع
لت ببرنامج ماجستير طب   في عدد األطباء والكفاءات المتخصصة في عالج األطفال، لذا قررت التخصص في طب أعصاب األطفال، وسج    

ا تنتهي                         ى تأشيرة دخول ألوآراني ة ، وحصلت عل األطفال في جامعة بيراآوف في جمهورية أوآرانيا، وقد سددت الرسوم المالية المبدئي
اريخ  دد     .  15/11/2009صالحيتها بت ع لع دد المرتف ر أن الع سفر، غي سجيل لل هرين للت ن ش ر م ذ أآث ة من وزارة الداخلي ت ل د توجه وق

ا زال يحول دون تمكني من            ا رات متباعدة، م لمنتظرين على الئحة السفر، واستمرار إغالق معبر رفح، وفتحه لفتره قصيرة جدا على فت
  ".السفر، وااللتحاق بدراستي في الوقت المناسب

  
   :أضاف لباحث المرآززميله الطبيب حسام العسولي، 

  
سفر      دون تمكننا من السفر 15/11/2009إن مرور تاريخ    "  ة ال وح، وإمكاني  سيعرضنا لمصاعب آنا في غنى عنها لو أن معبر رفح مفت

سفر                  .  متاحة للجميع  راد بال دد محدود من األف سماح لع ضعها الجهات المختصة لل ي ت شروط الت ان ال ح، ف ر رف وحتى في ظل إغالق معب
ر      تنطبق علينا، ومع ذلك فإننا غير قادرين على السفر بسبب العدد الكبير جدا من               المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط، وعدم فتح المعب

ر        ا                      .  لعبورهم، السماح لعدد محدود فقط باجتياز المعب سفر، يتطلب من ا من ال امج الماجستير دون تمكنن إن انقضاء موعد االلتحاق ببرن
رغم من الظروف      القيام بإجراءات تسجيل جديدة، بكل ما تحتويه من مصاعب، ويتطلب منا آذلك تسديد رسوم مال             ى ال ية مرة أخرى، عل

 ".االقتصادية الصعبة التي نعيشها، أسوة بباقي سكان القطاع، عالوة على االنتظار لعام آخر
  
  اإلغالق يعيق الدراسات العليا •
  

  : عاما، من مخيم البريج ، وسط قطاع غزة، أفاد لباحث المرآز بما يلي37، يوسف عوض يوسف عوض
  

ام        - تخصص زراعة    –اجستير  التحقت ببرنامج الم  "  اهرة في الع ة الق ان مفترضا   2005 في جامعة األزهر بغزة بالتنسيق مع جامع ، وآ
سبب في                2007أن انهي دراستي في العام       اهرة، ت ى الق ، غير أن إغالق معبر رفح، وانعدام آافة السبل لمغادرة قطاع غزة، والوصول إل

ا                  .   تأخير االنتهاء من دراستي ألآثر من عام       ور مصري، آم فقد حال إغالق المعبر دون االلتقاء بالمشرف الثاني على دراستي وهو دآت
اهرة، حيث                دات في الق يتوقف االنتهاء من البحث الذي أجريه لنيل درجة الماجستير على نتائج  تحليل عينات في المختبر المرآزي للمبي

وفر             دم ت رات      ال يمكن إجراء تحليل لهذه العينات داخل القطاع لع ذه المختب ل ه ي                .   مث ي، سمح ل ى ظروف د االطالع عل ذلك، وبع ونتيجة ل
ح، وتنقضي                       ر رف ستمر إغالق معب ى اآلن، وأخشى أن ي ك حت م أتمكن من ذل ي ل ر أنن بتمديد القيد لفصل آخر حتى يتسنى لي السفر، غي

 ". لسنوات من الجهدالمدة دون تمكني من الوصول إلى القاهرة وانجاز المطلوب مني، حيث سيكون ذلك ضياع
  
  
  

 تصاعد اإلجراءات اإلسرائيلية ضد طالب القطاع ينهي وجودهم  في جامعات الضفة الغربية
  

د                      ة، وق استمرت إجراءات قوات االحتالل اإلسرائيلي التعسفية الهادفة إلى حرمان طلبة قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربي
ان آال         ى                        أسفرت  هذه اإلجراءات عن حرم ات آخرين من الوصول إل ان مئ ى حرم ضفة، عالوة عل ة من االلتحاق بجامعات ال ف الطلب
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زيين المتواجدين في                           .  الضفة لمواصلة دراستهم   دد المحدود من الطالب الغ وات االحتالل مؤخرا بتعقب الع وفي تطور خطير قامت ق
  .  ، وقامت بترحيل عدد منهم إلى قطاع غزةالضفة الغربية، والذين نجحوا في الوصول إليها بعد رحلة عناء طويلة

  
ع              د عن الرب ، حيث  %)26( وآان نسبة طالب قطاع غزة الدارسين في جامعات الضفة الغربية قبل بدء ممارسات االحتالل ضدهم تزي

   .1994آان عدد الطالب الغزيين في جامعات الضفة الغربية يزيد عن الثالثة آالف طالبة وطالب قبل العام 
   

 أمرا يقضي بترحيل 12/3/1996، بدأت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، بتنفيذ سياستها عمليا، وأصدرت بتاريخ      1996 العام   وفي
ة،                     جميع الطلبة الغزيين المتواجدين في الضفة الغربية قبل فرض الحصار الشامل على قطاع غزة، وداهمت قوات االحتالل مساآن الطلب

ل     واعتقلت العشرات منهم،     ى حاجز          32و تم نق نهم إل ًا م رز " طالب سطيني           " اي ى الجانب الفل سليمهم إل .  شمالي قطاع غزة حيث جرى ت
تهم في جامعات            1200وبموجب هذه اإلجراءات حرم ما يزيد عن          طالب وطالبة من أبناء القطاع من حقهم في مواصلة واستكمال دراس

تهم في                وقد منعت حي    .ومعاهد الضفة الغربية دونما أي مبرر      رًا في دراس نها آافة الطالبات والطالب، واللذين آانوا قد قطعوا شوطًا آبي
ونتيجة لتلك السياسة تناقصت أعداد       . تلك المؤسسات، من التوجه من بيوتهم في القطاع إلى الضفة الغربية، الستكمال تحصيلهم الدراسي             

ون باال             انوا يرغب ذين آ ى                الطلبة والطالبات، من أبناء القطاع وال ى أدن ة إل ضفة الغربي سطينية في مدن ال د الفل لتحاق بالجامعات والمعاه
  .مستوى، لم يتجاوز العشرات منهم

 
ام     زيين                              2000في الع ة الغ ك انخفض عدد الطلب ة و قطاع غزة، وجراء ذل ضفة الغربي ين ال ل ب وات االحتالل إجراءات التنق ، شددت ق

اء القطاع،                        المقيدين في جامعات الضفة إلى أدنى مستوياته،       ات الماجستير، من أبن ة وطالب نهم العشرات من طلب ة، بي ات الطلب  وحرم مئ
  .والدارسين في جامعات الضفة الغربية، من الوصول إلى جامعاتهم الستكمال دراستهم

      
سانية ال                 ضايا اإلن ستمر عن استعدادها لمعالجة الق ى من      بالرغم من إعالن سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي الم سفر إل ط، لل ة فق عاجل

ى قطاع غزة              "ايرز"القطاع إلى إسرائيل أو الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون            ادوا إل د ع انوا ق ذين آ ، إال أنها منعت طلبة القطاع، ال
  .خالل فترة اإلجازات، ورفضت منحهم تصاريح عودة إلى جامعاتهم، ما يهدد بخسارتهم للعام الدراسي آامًال

  
ة، حيث                      2005لدراسي  في العام ا   ذه المؤسسات التعليمي سجيل وااللتحاق به ة من الت ان هؤالء الطلب ه في حرم د وصل األمر ذروت ، وق

ى حوالي                  ة بيرزيت وحدها إل د عددهم عن         30تقلص عدد المسجلين من أبناء القطاع في جامع ان يزي ا آ ط ، فيم ة فق ًا وطالب  500 طالب
امعتهم، ويضطر            وواجه    .1994طالبة وطالب قبل العام      صاريح مرور لج نحهم ت هؤالء الطلبة العديد من المشاآل، والناجمة عن عدم م

    .بعضهم أحيانا إلى السفر إلى جمهورية مصر العربية، ومنها إلى المملكة األردنية، ثم التوجه إلى الضفة الغربية
  

ضفة        وفي تطور جديد بدأت سلطات االحتالل بالبحث والتفتيش على من تمكن من ط         ات ال الب قطاع غزة االلتحاق والدراسة في جامع
  .، وترحيلهم إلى القطاع"ايريز" الغربية، وتقوم باحتجازهم ومن ثم اقتيادهم إلى معبر بيت حانون 

  
اريخ   ولص عزام،       28/10/2009فبت ي جريس ب ة بيت لحم، برلنت ي جامع ة ف ة الغزي  21، أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الطالب
ًا ة    عام ضفة الغربي ي ال د ف ا تتواج ة أنه سكرية، بذريع واجز الع د الح ى اح اعات عل دة س ا ع ا واحتجازه ب توقيفه زة، عق ى قطاع غ ، إل

  ".بصورة غير قانونية"
  

ساعة        ام ال ي تم ز، فف ث المرآ ا باح ي أجراه ة الت ات الميداني ق التحقيق تالل     1:00ووف ود االح ف جن اله، أوق ذآور أع وم الم ر الي  ظه
، المقام عند مفترق السواحرة الشرقية، على طريق وادي النار، شمالي محافظة بيت             "الكونتينر"حاجز عسكري   ن على معبر و   المتمرآزي

ق              .  لحم، الطالبة برلنتي عزام، خالل عبورها الحاجز       ة غزة، أخضعوها للتحقي ا من مدين رفتهم أنه ا، ومع ة هويته وبعد التدقيق في بطاق
ا، لنحو                 الميداني حول سبب تواجدها ف     ا واحتجازه دام       8ي مناطق الضفة الغربية، قبل أن يقوم ضباط االحتالل بتوقيفه ل اإلق  ساعات، قب

سيارة  ا ب ا، ونقله ديها وتعصيب عيونه د ي ى تقيي ب"عل انون  " جي ت ح ر بي ى معب رائيلية، أوصلتها إل يارة شرطية إس م س " عسكرية، ث
  .29/10/2009وقد وصلت مدينة غزة نحو منتصف ليلة الخميس الموافق ، على حدود قطاع غزة، حيث جرى إبعادها له، "ايريز

  
، حيث  2005وأفادت الطالبة عزام خالل اتصال هاتفي مع باحث المرآز، بعد عملية إبعادها، أنها آانت تقيم في مدينة بيت لحم منذ العام    

ا، سوى شهرين      في جامعة بيت لحم، وهي في الفصل      ) إدارة األعمال (تنتظم في دراستها بكلية      ى تخرجه الدراسي األخير، ولم يتبقى عل
دي                  .  فقط د حدي ى مقع الجلوس عل ذآور، أجبرت ب ى الحاجز الم ود االحتالل عل وأآدت انه عقب توقيفها واحتجازها من قبل ضباط وجن

سبب           ة      "على جانب الحاجز، بعد أن أبلغت بتوقيفها ب ر قانوني ة   " تواجدها بصورة غي ضفة الغربي ذي تواصل    وخال . في ال ا ال ل احتجازه
 مساءا، بحالة من هبوط الضغط وارتخاء في األطراف،      4:10حتى ساعة متأخرة مساءا، أصيبت المواطنة المذآورة في حوالي الساعة           

هول  بسبب على ما يبدوا عدم تناولها أي نوع من الطعام في ذلك النهار، وحالة الخوف التي تملكتها خالل عملية االحتجاز والمصير المج               
  .لنهاية هذا االحتجاز، ولم يعرض عليها جنود االحتالل، سوى ماء الشرب، والطلب منها بتحريك أطرافها
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زام  ة ع ت المواطن ساعة  : وقال والي ال ي ح داهن      8:00وف ت إح دات، قام ا بعض المجن سكرية، به ب ع يارة جي وة س ضرة ق ساء، ح  م
ل أن             ي الشخصية، قب ه،                      بإخضاعي للتفتيش الجسدي لي ولحقيبت ذي آنت أتلحف ب شال ال داي واستخدام ال د ي ود االحتالل، بتقيي وم جن يق

ى                   ذآورة، إل سيارة الم ي من ال ل نقل ساعة، قب ر من ساعة ونصف ال ي أآث سير ب ا، وال لتعصيب عيناي، ونقلي بسيارة الجيب المشار إليه
ر         سيارة أخرى تابعة للشرطة اإلسرائيلية، واصلت نقلي إلى حدود قطاع غزة، الذي ع              ر معب سرا، عب ه ق رز "دت إلي ساعة   "اب ، حوالي ال

زل                     .  مساءا 11:00 ى أن وصلت من ومن هناك وبعد أن سلمت لي بطاقة هويتي وحقيبتي الشخصية، أجبرت على الدخول لقطاع غزة، إل
ي                      راج عن ر عقب اإلف ى المعب أهلي خالل وجودي عل صالي ب ل، عقب ات ه   وأشار .  عائلتي في مدينة غزة، عند منتصف اللي ت عزام، أن

ه               ه عن وخالل نقلها، فان القيد في يداها، تضيق تلقائيا على معصميها جراء الحرآة، ورفضت المجندات تخفيف إحكامه، إلى أن جرى فك
  ".ايرز"على معبر 

  
لبة عزام، مشيرة إلى ومن جانبها، أآدت إدارة جامعة بيت لحم على لسان مديرة العالقات العامة في الجامعة، دينا عواد، ما أفادت به الطا               

شا   "أن عملية إبعادها إلى قطاع غزة، جاءت على رغم تدخل مؤسسة              سان     -غي وق اإلن ى      " اإلسرائيلية لحق اة إل اد الفت ي تفاجأت بإبع ، الت
سلطات اإلسرائيلية،               اق المؤسسة مع ال ى مرآز    "غزة، رغم اتف ا إل ا  "بتحويله دوبين عن المؤسسة والنظر      " توقيف نتاني ة من في  لمقابل

  .  وأآدت عواد لباحث المرآز، أن المؤسسة المذآور، تقدمت بالتماس للمحكمة العليا اإلسرائيلية، للنظر في القضية". قضيتها
  

ز (، عقدت قوات االحتالل جلسة قضائية عند معبر بيت حانون     17/11/2009وبتاريخ   سبوقة، للنظر في قضية        ) ايري ر م في خطوة غي
سح المجال         وقد.  الطالبة برلنتي عزام   م يف ه ل  عقدت الجلسة بأمر من المحكمة العليا التي قالت أن الجيش لم يتبع اإلجراءات المناسبة، وأن

  . لبرلنتي لعرض قضيتها
  

ى                                    ذي ترآز عل ق، ال ا، وتعرضت للتحقي ا ذهبت إليه سة، وأنه ا بموعد الجل ا ابلغه ان محاميه ز، ب وقد أفادت الطالبة عزام لباحث المرآ
ق تصريح رسمي صادر عن سلطات االحتالل                     طريقة دخولها  ان عن طري ذي آ ة أن الجيش    .   إلى الضفة الغربية، وال وأضافت الطالب

 .22/11/2009اإلسرائيلي سيبلغ المحكمة العليا بقراره بتاريخ 

  
سبب                    ذي ت ل سلطات االحتالل، وال ة    وعبرت إدارة جامعة بيت لحم عن احتجاجها التخاذ هذا اإلجراء التعسفي من قب ان الطالب في حرم

دة أن             ة، مؤآ برلنتي من استكمال تحصيلها العلمي وتخرجها من الجامعة، مطالبه بالسماح للطالبة المذآورة باستكمال دراستها في الجامع
  .ذلك يعد مساس مباشر بحق حرية التنقل والتعليم

  
  حرمان سكان القطاع من التعليم في الخارج عمل غير قانوني

  
سان                        إن حرمان الطلبة   وق اإلن ة لحق شرعة الدولي ا ال ي تقره  الفلسطينيين من حقهم في التعليم يمثل انتهاآًا سافرًا لمبادئ حقوق اإلنسان الت

اءاتهم،       "  فلكل شخص حق في التعليم ويجب أن           .والقانون الدولي اإلنساني   ًا لكف ع تبع ًا للجمي الي متاح يم الع ك بموجب   "يكون التعل ، وذل
سان       من اإلعال  26المادة   وق اإلن المي لحق ادة        . ن الع ا تتضمن الم ـة               13آم صادية واالجتماعيــ الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  من العه

دم               1966والثقافية لعـــام    ى ق ع عل ًا للجمي الي متاح يم الع  إقـــرار الـدول األطراف فيه بحق آل فرد في التربية والتعليم، وآذلك جعل التعل
صًا                     وحيث أن سلطات   . المساواة ا ن االلتزام بهم ة ب ا مطالب  االحتالل الحربي اإلسرائيلي هي أحد األطراف المصادقة على هذا العهد، فإنه
  .وروحًا

  
غير أن سياسة الحصار الشامل واإلغالق المفروض على األراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، ومنذ بدء انتفاضة األقصى                  

ذه        .، شكلت، وما تزال، انتهاآًا فاضحًا لحق الفلسطينيين في التعليم         2000 العام   في التاسع والعشرين من سبتمبر من      أثيرات ه  وتفاقمت ت
ي مواصلة االلتحاق   م ف اك حقه ى انته ات إل ة والطالب ادي عن قطاع غزة، حيث تعرض الطلب صال األح ذ خطة االنف د تنفي سياسة بع ال

ة ة والتعليمي ساتهم التربوي اة ال .بمؤس تمرت معان رائيلي   واس ي اإلس تالل الحرب لطات االح م س سبب تحك ارج، ب ي الخ ين ف طالب الدارس
ة لقطاع غزة         ذ البري ذ خطة الفصل عن                                  .بجميع المناف اء من تنفي اب االنته دة شهرين و نصف، في أعق ح لم ر رف ا أدى إغالق معب  آم

شاآل التخلف           القطاع، إلى منع آالف الطلبة من السفر وااللتحاق بمقاعدهم الدراسية في جامعات            د من م م العدي ق له ا خل هم في الخارج، م
م          .عن دراستهم  رانهم وزمالئه أخر تخرجهم عن أق د من      . وقد اضطر المئات منهم إلى تأجيل الفصل الدراسي، وبالتالي ت د العدي د فق  وق

اتهم        الطلبة والطالبات إقاماتهم في الدول التي يدرسون فيها، وذلك لعدم مقدرتهم على مغادرة القطاع               ى جامع سفر للوصول إل  جدير    . وال
سجيلهم في                              ًا لت ك وفق ا، وذل ي يدرسون فيه دان الت اتهم في البل بالذآر أن فلسطينيي القطاع من الطلبة والطالبات آانوا يحصلون على إقام

  .راسيمقاعدهم الدراسية في جامعاتهم في بداية آل عام دراسي، وآان يتم تجديد هذه اإلقامات مع بداية آل عام د
  

 مسؤولية إسرائيل في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
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زة   ة لقطاع غ وة المحتل صفتها الق رائيل، ب ى إس ارج عل ي الخ ين ف زة الدارس ان طالب قطاع غ ة لحرم سؤولية الكامل ع الم زال . تق ا ي فم
ة                    االحتالل الحربي اإلسرائيلي قائمًا في القطاع، بوجهيه، العملي        ق خطة الفصل أحادي شار وتطبي ادة االنت رغم من إع ى ال  والقانوني، عل

ام           ابره                       .2005الجانب عن قطاع غزة في سبتمبر من الع ى أجواء القطاع وبحره وحدوده ومع سيطر عل زال ت ا ت ة م سلطات المحتل .   فال
ام   ة لع ف الرابع ة جني ًا التفاقي ة عل 1949ووفق يطرته الفعلي دى س تالل بم رف االح د  ، يع ي يؤآ ع العمل دنيين، والواق سكان الم اة ال ى حي

    .السيطرة الكاملة للقوات المحتلة على سكان القطاع المدنيين، وآافة مناحي حياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحياتية
  

ة                        ا مدين ا فيه ة بم ضفة الغربي احتالل قطاع غزة وال ام    ومنذ قيام قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ب دس، في الع م، والمجتمع  1967الق
ة                     ام اتفاقي ة، وأن أحك سطينية هي أراض محتل ي وأن األراضي الفل وة احتالل حرب وات اإلسرائيلية هي ق ى أن الق د عل ر ويؤآ الدولي يق

ي اإلسرائيلي   ، تنطبق عليها قانونًا، وأن سلطات االحتالل      1949جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام            الحرب
شكل         .ملزمة بتطبيق أحكام االتفاقية في األراضي الفلسطينية       ا وب  ورغم ذلك فإن سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي أمعنت في انتهاآه

سكان ا                              ا بال ة وعالقته سطينية المحتل ا لألراضي الفل ق بإدارته ا يتعل دولي فيم انون ال ة ومجمل قواعد الق ام االتفاقي سطينيين  منظم ألحك لفل
ضحايا     .المدنيين الذين يخضعون للحماية    ة ل وفير الحماي  جدير بالذآر أن القانون الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لت

  . الحروب وتحديدًا للسكان المدنيين في األراضي المحتلة
  
ا         وتمثل سياسة الحصار وإغالق المعابر التي تمارسها إسرائيل ضد سكان ق         ي يحظره ة الت ة الجماعي طاع غزة، شكًال من أشكال العقوب

دولي             1949القانون الدولي اإلنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام           انون ال  الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والق
ى جرائم      من االتفاقية المشار إليها تحظر على قوات االحتالل الح33 فالمادة   .لحقوق اإلنسان  ين عل ربي القيام بمعاقبة األشخاص المحمي

    .لم يرتكبونها، آما تحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم
   
ا                     دولي الخ د ال ة عشرة من العه ادة الثاني ة، وتنص الم ص وتؤآد المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على حق آل شخص في التنقل والحرآ

ه          ه، وحق ان إقامت ار مك ل واختي ة التنق بالحقوق المدنية والسياسية على حق آل شخص يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حري
ده         ك بل ا             .في حرية مغادرة أي بلد، بما في ذل ي اإلسرائيلي آونه ة االحتالل الحرب ة لدول سان ملزم وق اإلن دولي لحق انون ال ام الق  إن أحك

ي م ًا ف ةطرف ات الدولي م االتفاقي صادية   . عظ الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ع العه ررة م ر المب ة غي ال العدواني ذه األعم اقض ه ا تتن آم
شه                : "، حيث تنص على أنه    )1(، بموجب المادة    1966واالجتماعية والثقافية للعام     ان أي شعب من أسباب عي ال يجوز في أية حال حرم

ة أو جماعة أو شخص مباشرة      : " نفس العهد، والتي تنص على أنمن) 5( وبموجب المادة    ".الخاصة ى أي دول شاط أو  "تحظر عل أي ن
   ".القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد
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 خالصة وتوصيات

وة الصمت الم                    دين بق سان وي وق اإلن سطيني لحق ستهجن المرآز الفل ة       على ضوء ما سبق، ي ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق ق لألطراف ال طب
سطينية                        1949جنيف الرابعة لعام     سطينيين في األراضي الفل دنيين الفل ي ترتكب ضد الم اه االنتهاآات الجسيمة وجرائم الحرب الت ، تج

ا    ويتساءل إن آانت هذه األطراف تعمل حقيقة على ضمان احترام وتطبيق هذه االتفاقية من قبل دول            .المحتلة  وإزاء  .ة أخرى طرف فيه
  :ذلك يدعو المرآز

دنيين في قطاع                         .1 سكان الم المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي التي تسلكه القوات المحتلة بحق ال
  . غزة

ي تم                     .2 ة االحتالل     مجلس األمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات فورية، من شأنها وقف هذه االنتهاآات الجسيمة والخطرة الت ارسها دول
  . اإلسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين

ام               .3 ة لع ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل ا، وضمان    1949ويطالب باإلسراع في عقد مؤتمر األطراف السامية المتعاق ضمان احترامه  ل
  . التزام دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلي بأحكامها

سماح للطالب                  بالضغط وال   آذلك يطالب األسرة الدولية    .4 ع الحصار وال ة االحتالل اإلسرائيلي لرف تحرك الفوري والعاجل تجاه دول
  . العالقين في قطاع غزة بالسفر عبر معبري رفح وبيت حانون

ويذآر المجتمع الدولي، وآذلك سلطة االحتالل، بان قطاع غزة ما زال يخضع لالحتالل، وعليه فإن السلطات المحتلة تتحمل آامل     .5
  .  القانونية واألخالقية عما يحدث في قطاع غزةالمسئولية

صادية        .6 وق االقت ال الحق ه يط ن أن ضًال ع سياسية ف ة وال وق المدني ال الحق و يط ًا فه ًا مرآب د انتهاآ ى أن الحصار يع د عل ا يؤآ آم
  . واالجتماعية والثقافية

  
  
  
  
  
  


