
قطاع غـزة
مواطنــــون بال هـــوية

المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

مــــــارس/آذار  2021





مقدمة

خلفية عن أصل المشكلة

المرحلة األولى:	 

منذ بداية احتالل غزة والضفة حتى اتفاقية أوسلو )1994-1967(

المرحلة الثانية: 	 

لفترة الالحقة التفاقية أوسلو الثانية )2000-1995(

المرحلة الثالثة:	 

ما بعد االنتفاضة الثانية حتى الفترة الحالية )حالة قطاع غزة(

البطاقة التعريفية والجواز الُمصّفر

اآلثار المترتبة على فقد الهوية

الحقوق المسلوبة بفقدان الهوية

خلفية قانونية

توصيات

4

7

8

13

16

20

24

29

30

36

المحتويات



4 قطاع غزة.. مواطنون بال هوية

مقدمة

تعــّرف بطاقــة تحقيــق الشــخصية أو مــا يعــرف بالهويــة الشــخصية أّنهــا بطاقــة رســمية تصدرهــا 

الدولــة لرعاياهــا لتحقيــق الشــخصية وهــي أهــم الوثائــق الوطنيــة لألشــخاص، حيــث تحتــوي علــى 

اســم الشــخص وتاريــخ ميــاده ومــكان إقامتــه وجنســيته وغيرهــا مــن البيانــات التــي تفيــد فــي إثبــات 

شــخصيته، بــل أصبحــت البطاقــة الشــخصية عنــد بعــض الــدول تعــّوض عــن جــواز الســفر عنــد 

ــٍد إلــى آخــر، تمامــًا كمــا فــي دول االتحــاد األوروبــي.  االنتقــال مــن بل

وبمــا تمثّلــه األهميــة الكبيــرة للهويــة بالنســبة لحاملهــا فــي الــدول كافــة، والتــي تمكّنــه مــن التمتــع 

بامتيازاتــه بموجــب حــق المواطنــة، فــإّن فاقــدي الهويــة يُحرمــون مــن ممارســة مجموعــة أساســية 

مــن حقوقهــم لعــدم حصولهــم علــى الهويــة. وبالنظــر إلــى الوضــع فــي فلســطين، نجــد أّن آالف 

الفلســطينيين –وبالتحديــد فــي قطــاع غــزة- محرومــون مــن اســتصدار بطاقــة هويــة بســبب عــدم 

وجودهــم فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة أثنــاء إجــراء الســلطات العســكرية اإلســرائيلية تعــداد 
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الســكان للفلســطينيين فــي القطــاع  فــي ســبتمبر/أيلول 1967، ثــم اســتطاعوا الدخــول إلــى قطــاع 

غــزة إمــا قبــل عــام 2000 مــن خــال تصاريــح الزيــارة الممنوحــة مــن الســلطات اإلســرائيلية وبقــوا في 

القطــاع، أو بعــد عــام 2000، ســواء كان ذلــك أثنــاء الفتــرات التــي تــم فيهــا اختــراق الجــدار الحــدودي 

بيــن مصــر وغــزة أو عبــر األنفــاق.

وبمــا أن إســرائيل قــوة محتلــة مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي، فــإن بنــود ومواثيــق القانــون الدولــي 

الخاصــة بحــاالت االحتــال الحربــي تنطبــق عليهــا بمــا فيهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 التــي 

وقعــت عليهــا، واتفاقيــة الهــاي لســنة 1907 التــي تقضــي بعــدم تغييــر الوضــع القائــم فــي المناطــق 

المحتلــة فــي مختلــف المســتويات خاصــًة الوضــع القانونــي.

وعنــد النظــر إلــى مشــكلة فقــد الهويــة، نجــد أن مــا يزيــد علــى 5 آالف فلســطيني فــي قطــاع غــزة 

محرومــون مــن الحصــول علــى هويــة، وبالتالــي يعانــون مــن اســتمرار حرمانهــم مــن حقوقهــم المدنيــة 

والسياســية منــذ عودتهــم إلــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة. فمــن حيث اآلثار المترتبــة على فقدان 

الهويــة، توفــي كثيــر مــن فاقــدي الهويــات ممــن يعانــون مــن أمــراٍض مزمنــٍة وخطيــرة بســبب عــدم 

تمكنهــم مــن الســفر للعــاج خــارج األراضــي الفلســطينية المحتلــة، خاصــًة أن القطــاع الصحــي غيــر 

قــادر علــى التعامــل مــع الكثيــر مــن األمــراض الصعبــة والتــي تحتــاج إلــى عــاج قــد يكــون غيــر متوفــر 

ــة دقيقــة وحساســة، فضــًا عــن عــدم االســتفادة مــن  ــى تدخــات جراحي ــاج إل داخــل القطــاع، أو تحت

التحويــات الطبيــة للعــاج داخــل إســرائيل والتــي تصــدر عــادًة للعمليــات العاجلــة أو لعــاج األمــراض 

الخطيــرة والمزمنــة.

أمــا علــى صعيــد الدراســة، فالعائــات التــي تعانــي مــن فقــدان الهويــة يُحــرم أبناؤهــا الطــاب مــن 

الســفر  مــن  تمكنهــم  عــدم  بســبب  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  خــارج  بالجامعــات  االلتحــاق 

والتنقــل، كــون أن فاقــد الهويــة ال يســتطيع اســتخراج جــواز ســفر ُيمّكنــه مــن الســفر والتنقــل بحريــة 

كمــا باقــي المواطنيــن المتمتعيــن بالهويــة.

ــة االنتقــال للعمــل فــي الخــارج فــي حــال تحّصــل علــى فرصــة عمــل  كذلــك ال يســتطيع فاقــد الهوي
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مناســبة، وال االلتقــاء بعائلتــه فــي حــال كان البعــض منهــم يعيــش فــي الخــارج، مــا يعنــي تشــتيت 

الكثيــر مــن األســر وحرمانهــم ممــا يســمى بـــ »لــم الشــمل« بســبب معضلــة فقــد الهويــة.

ومــا يفاقــم هــذه المعانــاة أكثــر هــو اســتمرار العجــز الرســمي تجــاه حــل هــذه القضيــة اإلنســانية، 

خاصــًة وأنهــا مــا تــزال تــراوح مكانهــا منــذ ســنوات. 

فــي هــذا التقريــر، يســلط المرصــد األورومتوســطي الضــوء علــى قضيــة فاقــدي الهويــات فــي قطــاع 

غــزة، ومــدى خطورتهــا علــى مســتوى الحقــوق والحريــات، ويســتعرض مجموعــة مــن الشــهادات 

التــي حصــل عليهــا مــن أشــخاص يعانــون مــن هــذه المشــكلة، ثــم يبــرز الجانــب القانونــي اســتنادًا 

إلــى المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي تناولــت هــذه المشــكلة كحــق أصيــل للمواطــن الفلســطيني 

وكذلــك المشــكات المتعلقــة باالحتــال اإلســرائيلي وأثــره فــي مفاقمــة هــذا االنتهــاك.
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خلفية عن أصل المشكلة

للحديــث عــن أصــل مشــكلة فاقــدي الهويــات، البــد مــن المــرور بالمراحــل التــي اســتطاع مــن خالهــا 

االحتــال اإلســرائيلي منــع المواطنيــن الفلســطينيين مــن الحصــول علــى الهويــة، وتبــدأ المرحلــة 

األولــى مــن عــام 1967 حتــى عــام 1994، والمرحلــة الثانيــة مــن عــام 1995 حتــى عــام 2000، والمرحلــة 

الثالثــة تمتــد مــن بعــد عــام 2000 وحتــى اليــوم.
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المرحلــة األولــى/ منــذ بدايــة احتــالل قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة حتــى 	 

توقيــع اتفاقيــة أوســلو )1967- 1994(  

احتلــت إســرائيل بالقــوة العســكرية قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة فــي يونيو/حزيــران 1967، بعــد أن 

كان قطــاع غــزة يخضــع لحكــم مصــر والضفــة الغربية لحكم األردن، وأعلنت أن األراضي الفلســطينية 

المحتلــة »منطقــة مغلقــة«، وفرضــت علــى الفلســطينيين المقيميــن فــي هــذه األراضــي الحصــول 

علــى تصاريــح مــن الســلطات العســكرية اإلســرائيلية عنــد الدخــول أو الخــروج منهــا.

فــي ســبتمبر/أيلول 1967، أجــرى الجيــش اإلســرائيلي تعــداًدا ســكانًيا للفلســطينيين الذيــن كانــوا 

مقيميــن فــي األراضــي المحتلــة، وأصبــح هــذا التعــداد هــو المرجــع الرئيســي لــكل مــا يتعلــق بالســجل 

الســكاني للفلســطينيين. بنــاًء علــى هــذا التعــداد أصبحــت إســرائيل تصــدر بطاقــات هويــة شــخصية 

للفلســطينيين الموجودة أســمائهم في هذا الســجل، وكل شــخص ال يوجد اســمه في هذا الســجل 

ــة. أيضــًا أصــدرت الســلطات العســكرية اإلســرائيلية قــرارًا  ُيحــرم مــن الحصــول علــى بطاقــة الهوي

يقضــي بعــدم منــح الجنســية اإلســرائيلية لحاملــي بطاقــات الهويــة، وإنمــا يحــق لهــم فقــط اإلقامــة، 

والعمــل، والملكيــة الخاصــة والميــراث فــي األراضــي المحتلــة.

غيــر  الفلســطينيين  أمــا  الســكاني،  التعــداد  فــي  المســجلين  بالفلســطينيين  يتعلــق  فيمــا  هــذا 

المســجلين فــي التعــداد الســكاني فــا يحــق لهــم الدخــول إلــى األراضــي المحتلــة إال مــن خــال تصاريــح 

مؤقتــة محــددة المــدة ُتعطــى لهــم مــن الســلطات اإلســرائيلية. وعنــد النظــر إلــى األســباب التــي 

جعلــت هــؤالء الفلســطينيين غيــر موجوديــن فــي األراضــي المحتلــة لحظــة إجــراء التعــداد الســكاني 

وبالتالــي غيــر مســجلين فــي التعــداد الســكاني، نجــد أن هنــاك عــدة أســباب مــن بينهــا؛ أن هــؤالء 

الفلســطينيين إمــا ُهّجــروا أو نزحــوا مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة أثنــاء الحــرب ولــم يتمكنــوا مــن 

ــّدر عــدد مــن نزحــوا أثنــاء الحــرب بحوالــي 300 ألــف  العــودة لحظــة إجــراء التعــداد الســكاني، حيــث ُق

نــازح، وإمــا كانــوا أصــًا خــارج األراضــي الفلســطينية المحتلــة لحظــة إجــراء التعــداد الســكاني لســبب 

التعليــم أو الدراســة أو مقيميــن فــي الخــارج أو ألي ســبٍب آخــر، وإمــا أنهــم حصلــوا علــى تصاريــح ســفر 

ــة. ــح دون عودتهــم لألراضــي الفلســطينية المحتل للخــارج وانتهــت مــدة التصاري
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األورومتوســطي  للمرصــد  الميدانــي  الفريــق  أجــرى 

مقابلــة مــع »زهــرة أبــو علــوان«، 75 عامــًا، وهــي مــن 

فئــة األشــخاص الذيــن غــادروا قطــاع غــزة قبــل احتــال 

إســرائيل للقطــاع عــام 1967، حيــث غــادرت هــي وزوجها 

لغــرض العمــل، ولــم يســتطيعا الحصــول علــى الهويــة 

إجــراء  أثنــاء  القطــاع  فــي  تواجدهمــا  عــدم  بســبب 

التعــداد الســكاني. تقــول »أبــو علــوان«: »فــي عــام 1965 

ــت لغــرض العمــل،  ــة الكوي ــى دول ــا وزوجــي إل غــادرت أن

وبالتالــي لــم نكــن موجوديــن علــى أرض القطــاع أثنــاء 

احتالــه مــن إســرائيل عــام 1967. عدنــا إلــى قطــاع غــزة 

عــام 2000 مــن خــال زيــارة تصريــح. ومنــذ عــام 2000 

ونحــن نعانــي مــن مشــكلة فقــد الهويــة، حيــث أن لــدي 

ابــن يعيــش فــي الخــارج ولــم أســتطع رؤيتــه منــذ أكثــر 

مــن 20 ســنة، ألننــي ال أســتطيع الخــروج مــن غــزة ألنــي 

ــرًا بســبب  ــي عانيــت كثي ــى أنن ــة. باإلضافــة إل ــدون هوي ب

مــرض زوجــي، حيــث أن زوجــي كان يعانــي من مرض عدم 

االتــزان نتيجــة مضاعفــات إصابتــه بالســكري، واســتمر 

يعانــي مــن هــذا المــرض لمــدة طويلــة، وقــد عرضنــاه 

علــى جميــع األطبــاء فــي قطــاع غــزة ولكــن لــم يســتطع 

أحــد أن يجــد العــاج المناســب، فكنــا بحاجــة ماســة إلــى 

ــة  ــه للعــاج فــي الخــارج، إال أن مشــكلة فقــد الهوي نقل

حالــت دون ذلــك، مــا ســبب لنــا ألمــًا ومعانــاة كبيــرة«.
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وأضافــت »لــم تقــف األمــور عنــد هــذا الحــد، فزوجــي يعانــي 

مــن مــرض الســكري منــذ أكثر مــن 30 عامًا وبدأت أعراض 

هــذا المــرض تظهــر بشــكل كبيــر فــي اآلونــة األخيــرة، وبعــد 

عــدة فحوصــات أخبرنــا األطبــاء أنــه البد من بتر ســاقه، ألن 

عــاج هــذه الحــاالت غيــر متوفــر فــي مشــافي قطــاع غــزة، 

وفــي حــال تــم نقلــه للخــارج فإنــه مــن الممكــن تــدارك هــذا 

األمــر. حاولنــا مــرارًا وتكــرارًا نقلــه للعــاج فــي الخــارج ولكــن 

دون جــدوى لعــدم امتاكــه هويــة. لألســف لــم يســفعنا 

ازداد وضــع زوجــي  قــدم زوجــي.  بتــر  وتــم  آنــذاك  الوقــت 

ســوءًا وتمكــن المــرض منــه بالكامــل، وقــد حاولنــا بشــتى 

الطــرق إنقــاذ حياتــه قبــل أن يــزداد الخطــر، إال أن مشــكلة 

الهويــة لــم تمكّنــا مــن إســعافه وعاجــه فــي الخــارج، مــا 

أدى إلــى وفاتــه«.   

ورغــم حرمــان آالف الفلســطينيين مــن تقييدهــم فــي الســجل الســكاني بفعــل اإلجــراءات اإلســرائيلية 

آنفــة الذكــر، إال أن القيــود اإلســرائيلية علــى الســجل ازدادت أكثــر، حيــث كانــت الســلطات اإلســرائيلية 

تشــطب أســماء الفلســطينيين المغادريــن لألراضــي المحتلــة والذيــن قضــوا فــي الخــارج فتــرات 

تجــاوزت مــا هــو مصــرح بــه فــي تصاريــح الخــروج الصــادرة لهــم مــن الســلطات اإلســرائيلية عنــد 

المغــادرة.
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فــي الفتــرة الواقعــة مــن عــام 1967 إلــى عــام 1994، قــام الجيــش اإلســرائيلي بإلغــاء مــا يقــارب 

مــن 140 ألــف شــخص مــن التعــداد الســكاني وبالتالــي حرمانهــم مــن تملــك بطاقــة الهويــة. كمــا 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه حتــى هــذه اللحظــة ال توجــد أي إجــراءات يمكــن اللجــوء إليهــا لاعتــراض علــى 

الممارســات اإلســرائيلية الســابقة المتمثلــة فــي إلغــاء اإلقامــات.

أيضــًا فــي نفــس العــام )1967( أقامــت الســلطات اإلســرائيلية منظومــة خاصــة بـ«جمــع شــمل 

األســرة«، وهــي منظومــة ُتمّكــن الفلســطينيين المســجلين فــي التعــداد الســكاني مــن تقديــم طلبات 

إقامــة دائمــة ألقاربهــم الفلســطينيين الذيــن كانــت لديهــم إقامــة دائمــة فــي األراضــي المحتلــة ثــم 

فقدوهــا النتهــاء مــدة تصاريحهــم وهــم فــي الخــارج، إال أن الســلطات اإلســرائيلية لــم ُتفّعــل هــذه 

المنظومــة بــل وضيقــت بشــكٍل شــديد وتعســفي فــي تطبيقهــا. فعلــى ســبيل المثــال، منعــت 

الســلطات اإلســرائيلية كل األطفــال والرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 16 إلــى 60 عامــًا مــن حــق 

االســتفادة مــن هــذه المنظومــة، حيــث حرمتهــم مــن إمكانية العــودة إلى األراضــي المحتلة والحصول 

علــى وضعيــة مقيــم. 

فــي المــدة الواقعــة مــن 1967 إلــى 1973، قــدُم للســلطات اإلســرائيلية حوالــي 140 ألــف طلــب لجمــع 

الشــمل، لــم تقبــل منهــم ســوى 45 ألفــًا. وفــي الفتــرة الواقعــة مــن 1973 إلــى 1983 ُقــدم حوالــي 150 

ألــف طلــب للســلطات اإلســرائيلية، إال أنهــا لــم تقبــل إال مــا يقــارب 1000 طلــب ســنويًا، أي بمعــدل 

10 آالف طلــب فقــط خــال العشــر ســنوات.

اســتمرت إســرائيل فــي اتبــاع سياســة التضييــق فــي إصدار اإلقامات للفلســطينيين وتصاريــح الزيارة 

المؤقتــة وقبــول طلبــات جمــع الشــمل، حتــى توقفــت نهائيــًا فــي الفتــرة الواقعــة مــن 1995 إلــى 1996 

عــن إصــدار تصاريــح الزيــارة، وتوقفــت كذلــك عــن دراســة بعــض طلبــات جمع الشــمل.
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أجــرى األورومتوســطي مقابلــة مــع »ســلمى أبــو طيــر«، 41 عامــًا، وهــي مــن األشــخاص التــي 

ــد وصولهــم لقطــاع غــزة،  ــات جمــع الشــمل عن ــت هــي وعائلتهــا مــن توقــف دراســة طلب عان

حيــث أدى تعطــل دراســة طلبــات جمــع الشــمل إلــى حرمانهــا هــي وعائلتهــا مــن الحصــول علــى 

الهويــة، والــذي أثــر عليهــا بشــكٍل كبيــر وعّرضهــا لمعانــاة كبيــرة بعــد أن أصيــب طفلهــا بمــرض 

الســرطان، حيــث واجهــت معانــاة شــديدة فــي ســبيل مرافقتــه فــي رحلــة عاجــه، تقــول »أبــو 

طيــر«: »كنــت مقيمــة فــي الجزائــر كونــي مــن أب فلســطيني وأم جزائريــة، وفــي ذاك الحيــن كان 

مســموًحا لنــا زيــارة غــزة كل 5 ســنوات عبــر الوثيقــة المصريــة التــي أعطيــت لنــا علــى اعتبــار أننــا 

نازحيــن أثنــاء حــرب الـــ1967. فــي عــام 1999 قدمنــا إلــى غــزة مــن خــال تصريــح زيــارة وقّدمنــا 

ــا  ــزال طلباتن ــة، ومنــذ ذلــك الحيــن مــا ت طلبــات جمــع الشــمل فــي ســبيل الحصــول علــى هوي

حبيســة األدراج حتــى هــذه اللحظــة. فــي عــام 2007 حصلنــا علــى بطاقــات تعريفيــة خاصــة 

ــدي طفــل  ــًا وال حتــى مــن الســلطة الفلســطينية. ل فــي قطــاع غــزة، ليــس معتــرف بهــا دولي

مريــض بالســرطان قبــل شــهرٍ واحــد حصلــت لــه علــى تحويلــة عــاج مــن مستشــفى المطالــع 

بالقــدس، وقدمــت أوراقــي ألكــون مرافقــة لــه فــي رحلتــه العاجيــة، حيــث أننــي حاولــت بــكل 

جهــدي مــن أجــل قبــول طلبــي وبعــد كل مناشــداتي اإلنســانية تــم رفــض طلبــي ألننــي ببســاطة 

ال أحمــل هويــة، ولألســف شــقيقاتي كذلــك ال يســتطعن الذهــاب برفقــة ولــدي ألنهــن أيًضــا ال 

يحملن الهوية«. 

وأضافــت »بقــي طفلــي فــي حالــة نفســية ســيئة وعــدم اســتجابة لجرعــات الكيمــاوي نظــرًا 

لحاجتــه لــي بجانبــه كطفــل مريــض، األمــر الــذي جعــل إدارة المستشــفى تتوســط لــي بشــكٍل 

اســتثنائي، حيــث قامــت بالتنســيق لــي مــن خــال وثيقتــي المصريــة المنتهيــة رأفــًة بحالــة طفلــي 

المتدهــورة، وتمكنــت خالهــا مــن االلتحــاق بابنــي«. 

وأكملــت »بعــد أقــل مــن شــهر هنــاك مراجعــة طبيــة لطفلــي، وأخشــى أن تتكــرر معاناتــي التــي 

عشــتها فــي ســبيل االلتحــاق بولــدي كونــي فاقــدة للهويــة«. 
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المرحلة الثانية/ الفترة الالحقة                                                             	 

التفاقية أوسلــــو الثانية )1995- 2000(  

وقعــت الســلطة الفلســطينية وإســرائيل فــي عــام 1995 مــا يعــرف بـ«اتفاقيــة أوســلو الثانيــة«، وهــي 

اتفاقيــة تضمنــت فــي جــزٍء منهــا بعضــًا مــن الصاحيــات والمســؤوليات المتعلقــة بمســألة الســجل 

الســكاني فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، حيــث نقلــت إســرائيل بموجــب االتفاقيــة صاحيــات 

الســلطة  تحافــظ  بحيــث  الفلســطينية،  للســلطة  الســكاني  الســجل  فــي  والتوثيــق  التســجيل 

الفلســطينية علــى الســجل الســكاني وفــق الشــكل والمعلومــات الــذي تســلمته مــن إســرائيل، 

وتعمــل علــى إدارتــه مــن ناحيــة التســجيل والتوثيــق المســتقبلي وإصــدار كافــة الوثائــق والشــهادات 

ذات العاقــة.

ــة المســندة للســلطة الفلســطينية، التزمــت الســلطة بمجموعــة مــن  ــات الماضي بجانــب الصاحي

المهــام، تمثلــت فــي إبــاغ الجانــب اإلســرائيلي بــكل المســتجدات التــي تطــرأ علــى الســجل الســكاني، 

مــن منــح وثائــق إلــى تغييــر فــي عناويــن اإلقامــة ألي مواطــن وغيرهــا مــن األمــور التفصيليــة المتعلقــة 

بالســجل. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الصاحيــات التــي تتمتــع بهــا الســلطة فيمــا يتعلــق بمنــح 

الوثائــق كالهويــات والشــهادات وغيرهــا هــي مقتصــرة فقــط علــى األســماء المســجلة مســبقًا مــن 

الجانــب اإلســرائيلي، أمــا األســماء الجديــدة فــا تملــك الســلطة الفلســطينية تســجيلها ومنحهــا 

اإلقامــة إال بعــد أخــذ موافقــة مــن الجانــب اإلســرائيلي عمــًا بمــا ورد فــي االتفاقيــة.

كان الجانــب الفلســطيني وفــي إطــار مهمتــه بمعالجــة أمــر الســكان المســجلين حديًثــا فــي األراضــي 

الفلســطينية المحتلــة يطالــب الجانــب اإلســرائيلي بتوفيــر بطاقــات هويــة، وكانــت الحصــة المطلوبــة 

ترتفــع مــن ســنة ألخــرى، إال أن الجانــب اإلســرائيلي فــي عــام 1995 رفــض طلــب الجانــب الفلســطيني 

بزيــادة الحصــة المطلوبــة مــن بطاقــات الهويــة، فضًا عن التضييق التعســفي فيما يتعلق بتســجيل 

الســكان الجــدد وقبــول طلبــات جمــع الشــمل المتراكمــة باســتمرار، ما دفــع الجانب الفلســطيني إلى 

وقــف العمــل مــع الجانــب اإلســرائيلي احتجاجــًا علــى الممارســات المرتكبــة مــن الجانــب اإلســرائيلي، 
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والــذي بــدوره أدى إلــى تراكــم مــا يزيــد علــى 17500 طلبــًا مــن طلبــات جمــع شــمل األســرة فــي الفتــرة 

الممتــدة مــن 1996 إلــى 1998. 

فــي نهايــة عــام 1998 وطــوال عــام 1999، قامــت إســرائيل ببعــض التســهيات، والتــي تمثلــت فــي 

الموافقــة علــى 3000 طلــب ســنويًا مــن طلبــات جمــع الشــمل، ازدادت لتصبــح 4000 طلــب خــال 

عام 2000، قبل أن تعلق إســرائيل دراســة طلبات جمع الشــمل المتبقية بســبب اندالع االنتفاضة 

الفلســطينية الثانيــة فــي ســبتمبر/أيلول 2000.
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أجــرى األورومتوســطي مقابلــة مــع »وليــد عبــد الغنــي جــودة«، 34 عامــًا، وهــو أحــد األشــخاص 

الذيــن عانــوا هــو وعائلتــه مــن مشــكلة فقــدان الهويــة رغــم أنهــم دخلــوا بشــكٍل قانونــٍي إلــى 

القطــاع عبــر تصريــح الزيــارة، إال أن أحــداث االنتفاضــة الثانيــة )عــام 2000( أدت إلــى تعليــق 

ــر كبيــر علــى وليــد فــي تحقيــق طموحاتــه فيمــا  دراســة جميــع الطلبــات. كان لفقــدان الهويــة أث

ــه  ــه مــن إكمــال دراســته فــي الخــارج رغــم أن ــى حرمان يتعلــق بالدراســة، حيــث أدى هــذا الفقــد إل

ــداّي قطــاع غــزة عــام  ــد: »غــادر وال ــة العامــة. يقــول ولي حصــل علــى معــدل متفــوق فــي الثانوي

1965 متجهيــن إلــى دولــة الكويــت لغــرض العمــل، حيــث عشــنا فــي الكويــت ثــم العــراق حتــى عــام 

2000. فــي عــام 2000 وصلــت مــع والــدّي إلــى قطاع غزة بواســطة تصريح زيــارة. وقّدم والداّي 

طلًبــا للــّم الشــمل لجميــع أفــراد العائلــة، ولكــن بعــد مضــي فتــرة قصيــرة علــى ذلــك، وبالتحديــد 

بعــد أحــداث انتفاضــة األقصــى، جّمــدت إســرائيل جميــع اإلجــراءات الجاريــة للــّم الشــمل«.

وأضــاف »فــي عــام 2004 أنهيــت الثانويــة العامــة وقــد حصلــت علــى معــدل 95.4%، وهــو 

معــدل يؤهلنــي لدراســة العديــد مــن التخصصــات فــي الخــارج. وبالفعــل حصلــت علــى منــح 

ــا ومنحــة فــي  ــة تركي ــدة للدراســة فــي الخــارج وكان مــن ضمــن هــذه المنــح، منحــة فــي دول عدي

دولــة تونــس لدراســة طــب األســنان، وثالثــة فــي اليابــان لدراســة هندســة المعــدات الطبيــة، إال 

أن فقــدي الهويــة حــال دون ذلــك، حيــث أننــي وعائلتــي غيــر حامليــن للهويــات، األمــر الــذي عّطلنــا 

عــن التحــرك خــارج الوطــن، ســواء كان ذلــك تعليــم، أو عمــل، أو عــاج أو زيــارة فــي الخــارج، وكل 

ــا للهويــة وحرماننــا منهــا مــن االحتــال اإلســرائيلي«. ذلــك بســبب عــدم امتاكن

وأكمــل »قــررت أن أدرس فــي كليــة التكنولوجيــا والمعلومــات فــي إحــدى جامعــات غــزة، وتخّرجــت 

منهــا بتفــوق، غيــر أننــي لــم أتمكــن بعدهــا مــن إكمــال الدراســات العليــا فــي الخــارج مثــل باقــي 

زمائــي. مشــكلة فقــد الهويــة حرمتنــي مــن تحقيــق طموحــي فــي إكمــال دراســتي والحصــول 

علــى شــهادة مــن إحــدى أقــوى الجامعــات فــي العالــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــدّي أخ يعيــش فــي 

أيرلنــدا، ولــم أســتطع ال أنــا وال عائلتــي زيارتــه أو رؤيتــه منــذ 21 عامــًا بســبب عــدم امتاكنــا الهويــة 

وبالتالــي عــدم إمكانيــة الحصــول علــى جــواز ســفر يمكننــا مــن التنقــل بحريــة خــارج القطــاع، وهــو 

كذلــك ال يمتلــك الهويــة فــا يســتطيع دخــول القطــاع«.
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المرحلــة الثالثــة/ مــا بعــد االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة حتــى الفتــرة 	 

الحاليــة )حالــة قطــاع غــزة(

بســبب انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة فــي أواخــر ســبتمبر/أيلول 2000، تبنــت إســرائيل 

سياســة جديــدة تمثلــت فــي وقــف منــح تصاريــح الزيــارة للفلســطينيين الموجوديــن فــي الخــارج غيــر 

المســجلين فــي الســجل الســكاني، وهــذا بــدوره حــرم العديــد مــن العائــات مــن الدخــول لقطــاع غــزة 

لزيــارة أقاربهــم. كمــا لــم تتنــاول الســلطات اإلســرائيلية ملفــات العائــات التــي دخلــت القطــاع قبــل 

عــام 2000 مــن خــال تصاريــح الزيــارة وقدمــت طلبــات جمــع الشــمل، بســبب انــدالع االنتفاضــة أثناء 

وجودهــم فــي القطــاع، وهــو مــا جعلهــم يحرمــون كذلــك مــن الحصــول علــى الهويــة. هــذه السياســة 

أيضــًا دفعــت العديــد مــن الفلســطينيين المقيميــن فــي الخــارج والذيــن يــودون العــودة لاســتقرار 

ــم فيهــا  ــي ت ــرات الت ــاء الفت ــك أثن فــي قطــاع غــزة بالدخــول للقطــاع بعــد عــام 2000، ســواء كان ذل

تحطيــم الجــدار الحــدودي بيــن مصــر وغــزة أو عبــر األنفــاق )فــي الفتــرة بيــن 2014-2008(.

منــذ ذلــك الوقــت تعانــي هــذه الفئــات مــن عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى بطاقــة 

أســمائهم  وجــود  لعــدم  إياهــا  اإلســرائيلي منحهــم  الجانــب  رفــض  الهويــة، بســبب 

ضمــن الســجل الســكاني الخــاص بالفلســطينيين المقيميــن فــي القطــاع، وبالتالــي 

عــدم قدرتهــم علــى التمتــع بحقــوق المواطنــة علــى الرغــم مــن كونهــم فلســطينيين. 

هــؤالء الفلســطينيين أصبحــوا محتجزيــن داخــل القطــاع، إذ أنهــم يعانــون مــن تعنــت الســلطات 

اإلســرائيلية فــي منحهــم بطاقــات الهويــة وبالتالــي حصولهــم علــى جــوازات الســفر التــي تمكنهــم مــن 

التنقــل بحّريــة إمــا للعــاج، أو الدراســة، أو العمــل أو االلتقــاء باألقــارب. فمــن نافــل القــول أنــه مــن 

المســتحيل للفلســطينيين غيــر المســجلين فــي غــزة دخــول إســرائيل للعــاج الطبــي غيــر المتوفــر في 

مستشــفيات القطــاع  ذات اإلمكانيــات األقــل، أو الســفر إلــى مصــر عــن طريــق معبــر رفــح الحــدودي، 

ألن الجانــب المصــري مــا زال يضــع قيــودًا علــى الفلســطينيين غيــر المســجلين، إذ يطالبهــم بتقديــم 
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بطاقــات هويــة مرتبطــة بســجل الســكان الــذي تســيطر عليــه إســرائيل للســماح لهــم بالدخــول إلــى 

مصــر.

الجديــر بالذكــر أن الســلطات اإلســرائيلية اعتبــرت أن الفلســطينيين – غيــر المســجلين فــي الســجل 

الســكاني - الذيــن دخلــوا إلــى قطــاع غــزة بعــد عــام 2000 غيــر مؤهليــن ليتــم إدراجهــم ضمــن الحصــة 

التــي تعهــدت بدراســتها فــي عــام 2007 والتــي كانــت عبــارة عــن 50 ألــف طلــب لجمــع الشــمل، 

بذريعــة أن دخولهــم للقطــاع لــم يكــن قانونيــًا )بــدون تصاريــح زيــارة(.

وبحســب األرقــام التــي حصــل عليهــا المرصــد األورومتوســطي مــن مكتــب وزارة الشــؤون المدنيــة 

الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، فقــد وافقــت إســرائيل علــى 12326 طلبــًا مــن طلبــات جمــع الشــمل 

لســكان القطاع في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشــرين األول 2007 إلى نهاية عام 2008، وأصدرت 

بطاقــات هويــة بعــدد الطلبــات الُمَوافــق عليهــا. غيــر أن جميــع الطلبــات التــي نظــرت فيها الســلطات 

اإلســرائيلية لــم تشــمل فــي أي منهــا الفلســطينيين الذيــن دخلــوا إلــى قطــاع غــزة بشــكل غيــر قانونــي، 

وإنمــا فقــط طلبــات الفلســطينيين الذيــن دخلــوا قطــاع غــزة هــم وأفــراد عائاتهــم بطريقــة قانونيــة 

–باســتعمال تصاريــح الزيــارة اإلســرائيلية- بحســب تصنيــف هــذه الســلطات.

منــذ عــام 2008 إلــى اآلن جمــدت إســرائيل تســوية المكانــة القانونيــة للمواطنيــن الفلســطينيين فــي 

القطــاع فاقــدي الهويــات، وبقــي مــا يزيــد علــى 5000 حالــة عالقــة إلــى اليــوم، مــن أصــل 55 ألــف حالــة.
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أجــرى األورومتوســطي مقابلــة مــع »منــال فيــاض«، 57 عامــًا، تعمــل فــي 

مهنــة التعليــم، وهــي فاقــدة للهويــة، حيــث ســعت للحصــول عليهــا دون 

جــدوى منــذ قدومهــا لقطــاع غــزة عــام 2000 حتــى عــام 2008 عندمــا 

جمــدت الســلطات اإلســرائيلية العمــل علــى هــذا الملــف، حيــث قالــت: 

 1967 عــام  الســعودية  إلــى  النازحيــن  الفلســطينيين  مــن  والــداي  »كان 

بســبب الحــرب اإلســرائيلية. ولــدت فــي الســعودية وبقيــت هنــاك حتــى 

عــام 2000، وهــو العــام الــذي أتيــت فيــه إلــى قطــاع غــزة عبــر معبــر رفــح 

كزائــرة مــن خــال تصريــح زيــارة، حيــث حصلــت االنتفاضــة وأغلقــت المعابــر 

ولــم أســتطع الخــروج مــن القطــاع. ومنــذ عــام 2000 وأنــا أعيــش معانــاة 

للحصــول عليهــا، واســتمر  أننــي ســعيت جاهــدة  الهويــة، حيــث  فقــدان 

ســعيي فــي ذلــك حتــى عــام 2009 عندمــا توقفــت الحــرب اإلســرائيلية علــى 

قطــاع غــزة، وأعلنــت الســلطات اإلســرائيلية وقتهــا عــن وقــف اتخــاذ أي 

إجــراء فيمــا يتعلــق بمشــكلة فاقــدي الهويــات«.

وأضافــت »مضــى مــا يقــارب العشــرون عامــًا وأنــا بعيــدة عــن أهلــي، لــم 

ُيســمح لــي بزيارتهــم نظــرَا ألنــي شــخص ال يحمــل جــواز ســفر أصــًا، وتوفــي 

والــدي فــي عــام 2011 فــي الســعودية ولــم أســتطيع الســفر إليــه أو إلقــاء 

نظــرة أخيــرة عليــه، وبقيــت فــي غــزه أتابــع مسلســل القهــر المتواصــل عــن 

ــن  ــة غــوث وتشــغيل الاجئي ــي أعمــل فــي وكال ــى الرغــم مــن أنن بعــد . وعل

الفلســطينيين »أونــروا« وقدمــت مــن أجــل الحصــول علــى تصريــح زيــارة، 

كل  أن  إال  الوكالــة،  لموظفــي  وامتيــازات  تســهيات  خــال  مــن  وذلــك 

ــي.  ــم رفــض كل محاوالت ــاءت بالفشــل حيــث ت المحــاوالت ب
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البطاقة التعريفية والجواز المصفر

بعــد عــام 2008، وبســبب األحــداث التــي حصلــت فــي قطــاع غــزة مــن اقتتــال داخلــي بيــن حركتــي 

حمــاس وفتــح والــذي ُعــرف الحقــًا باســم »االنقســام«، توقفــت الســلطات اإلســرائيلية عــن إصــدار 

الهويــات تمامــًا لــكل األشــخاص، وتــم وقــف التعامــل مــع قطــاع غــزة، حيــث ُحّلــت مشــكلة فاقــدي 

الهويــات فــي الضفــة الغربيــة تمامــًا، وبقــي أكثــر مــن 5000 حالــة فــي غــزة تعانــي مــن هــذه المشــكلة 

حتــى هــذه اللحظــة.

ــة، أصــدرت ســلطة حمــاس فــي قطــاع غــزة بطاقــات تعريــف  ــة للهوي ــق بديل وفــي إطــار إيجــاد وثائ

)هويــة زرقــاء( لتســهيل المعامــات اليوميــة الداخليــة لفاقــدي الهويــة فــي القطــاع، مثــل الــزواج 

والعــاج والدراســة والتوظيــف والمعامــات الحكوميــة، إاّل أن هــذه البطاقــات غيــر معتــرٍف بهــا مــن 

الســلطة الفلســطينية، ومــن كافــة مؤسســاتها فــي غــزة، كمــا أن حامليهــا ال يســتطيعون الســفر 

ألي ســبب، بمــا فــي ذلــك العــاج أو التعليــم أو أداء الشــعائر الدينيــة.
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فــي المقابــل أصــدرت الســلطة الفلســطينية جــوازات ســفر لفاقــدي الهويــة فــي القطــاع ُســّمي  

بـ«الجــواز المصفــر«، وهــو ســمي كذلــك ألنــه يفتقــد الــى رقــم حقيقــي وصحيــح فــي خانــة الهويــة 

ويوضع بدل منه رقم وهمي يبدأ بصفرين. 

تكمــن مشــكلة هــذا الجــواز أنــه غيــر معتــرف بــه مــن إســرائيل ومصــر واألردن، وبالتالــي لــم يعــد لــه أي 

قيمــة كــون أن منافــذ العبــور فــي غــزة متصلــة بشــكل مباشــر ولصيــق بمصــر مــن خــال معبــر رفــح، 

وبإســرائيل واألردن مــن خــال معبــر إيــرز.
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أجــرى الفريــق الميدانــي لألورومتوســطي مقابلــة مــع »ختــام 

القــدرة«، 42 عامــًا، وهــي مــن األشــخاص المحرومــة مــن حــق 

التنقــل وزيــارة عائلتهــا في األردن كونها فاقدة للهوية، فضًا 

عــن أن الجــواز المصفــر الــذي بحوزتهــا لــم يمكنهــا مــن التنقــل 

بــأي شــكٍل مــن األشــكال، حيــث قالــت: »لــم يحصــل والــدي 

علــى الهويــة الفلســطينية ألنهمــا كانــا مــن الفلســطينيين 

النازحيــن إلــى األردن عــام 1967، حيــث قضيــت عمــري كاجئــة 

فــي مخيــم حطيــن، ثــم حصلــت علــى جــواز ســفر أردنــي مؤقــت 

لمــدة عاميــن. فــي عــام 2000 دخلــت إلــى قطــاع غــزة كونــي 

متزوجــة وزوجــي مقيــم فــي القطــاع، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم 

أســتطع الخــروج مــن غــزة، حيــث انتهــت مــدة جــواز ســفري 

المؤقتــة ولــم أســتطع تجديــده«.

وأضافــت »أهلــي وكل عائلتــي فــي األردن، ولــم ألتــِق بهــم منــذ 

أكثــر مــن 20 عامــًا. توفــي أبــي وأمــي وأنــا مــا زلــت عالقــة هنــا 

ال أســتطيع الســفر، تعرضــت ألزمــة نفســية حــادة اســتمرت 

ألكثــر مــن 6 أشــهر نتيجــة محاولتــي الســفر ورؤية أهلــي، وبعد 

حصولــي علــى عــدم ممانعــة مــن الجانــب األردنــي تــم رفضــي 

مــن الجانــب اإلســرائيلي ألننــي أحمــل جــواز مصفــر، وبذلــك 

بقيــت هنــا مســلوبة الحريــة تمامــا وكأننــي فــي ســجن«.
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ومــن أبــرز المشــاكل أيضــًا التــي يعانــي منهــا األشــخاص فاقــدي الهويــات فــي قطــاع غزة هــي صعوبة 

التعامــات البنكيــة، فعلــى ســبيل المثــال ترفــض البنــوك إقراضهــم أو اعتمــاد كفالتهــم بنــاء علــى 

تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية، وال تســمح لهــم بإجــراء المعامــات البنكيــة إال فــي حــدود 

ضيقــة جــًدا.

فــي شــهر مــارس مــن عــام 2019 كان هنــاك حــراك شــعبي بســبب أخبــار إيجابيــة حــول الســماح 

لألشــخاص الذيــن يحملــون الهويــة الزرقــاء بالحــج والعمــرة، ولكــن ثبــت فيمــا بعــد عــدم صحــة األمــر 

ورفــض الســلطات المصريــة بشــكٍل قاطــع ســفر هــذه الفئــات. ومــا يــزال حــق الســفر لهــذه الفئــة 

مقيــدًا بفعــل الممارســات اإلســرائيلية التــي تماطــل فــي اتخــاذ أي إجــراءات إيجابيــة نحــو هــذا الملــف، 

حيــث أن هــذه المعانــاة أصبحــت تــورث كــون أن الطفــل الــذي يكــون مــن أم وأب ال يحملــون الهويــة 

يظــل يكابــد نفــس المعانــاة لبقيــة عمــره مــا دامــت المشــكلة قائمــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا الطفــل 

يكــون مــن مواليــد قطــاع غــزة.
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اآلثار المترتبة على فقد الهوية

ــار المتمثلــة فــي حرمــان فاقديهــا  ــة يترتــب عليــه مجموعــة مــن اآلث ممــا ال شــك فيــه أن فقــد الهوي

مــن العديــد مــن الحقــوق األساســية األصيلــة، التــي ال يجــوز بــأي حــاٍل مــن األحــوال حظرهــا أو حرمــان 

األشــخاص منهــا، ســواًء كان ذلــك علــى مســتوى القوانيــن الوطنيــة أو القوانيــن واألعــراف الدوليــة.

وعنــد النظــر إلــى الحقــوق األساســية التــي قــد ُيحــرم منهــا األشــخاص فاقــدي الهويــات، نجــد أنهــا 

تتعلــق بالحــق فــي الســفر والتنقــل خــارج الوطــن، ســواًء كان ذلــك بهــدف زيارة األقارب، أو لم الشــمل 

العائلــي، أو العمــل، أو العــاج أو الدراســة.

فعلــى صعيــد العمــل فــي الخــارج، فقــد العشــرات ممــن ال يملكــون الهويــة فــي قطــاع غــزة حــق 

الســفر للخــارج بغــرض العمــل، حيــث ال يســتطيعون التنقــل بســبب عــدم امتاكهــم جــواز ســفر 

والــذي لــم يتمكنــوا مــن الحصــول عليــه بســبب عــدم امتاكهــم هويــة، إذ أن جــواز الســفر ال يصــدر 

للشــخص إاّل فــي حــال امتاكــه هويــة صــادرة عــن الســلطات اإلســرائيلية.  
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فــي مقابلــة لفريــق األورومتوســطي مــع الصحفــي »مثنــى النجــار«، 36 عامــًا، وهــو مــن 

األشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى هويــة رغــم أن عائلتــه بأكملها حصلت 

علــى هويــات، قــال: »جــاء أهلــي مــن العــراق فــي عــام 1994 مــن خــال تصاريــح زيــارة مــن 

أجــل االســتقرار فــي قطــاع غــزة، ومنــذ تلــك اللحظــة ســعينا أنــا وجميــع أفــراد أســرتي 

ــة، ولكــن المفاجــأة كانــت حينمــا حصــل جميــع أفــراد أســرتي علــى  للحصــول علــى هوي

الهويــة، وبقيــت أنــا الوحيــد المســتثنى مــن ذلــك. حاولــت مــرارًا وتكــرارًا مراجعــة دائــرة 

الشــؤون المدنيــة فــي ســبيل معرفــة أســباب رفــض منحــي الهويــة، إال أن الجــواب 

الوحيــد المتكــرر دائمــًا هــو أن الرفــض مــن الســلطات اإلســرائيلية جــاء ألســباٍب أمنيــة، 

والتــي مــا زلــت أجهلهــا حتــى هــذه اللحظــة«.

وأضــاف »كونــي ناشــط صحفــي فــي القطــاع أتيحــت لــي العديــد مــن فــرص الســفر 

لحضــور دورات أو تغطيــات خــارج القطــاع، فضــًا عــن العديــد مــن الفــرص المتعلقــة 

بعملــي المهنــي، ولكــن لألســف ظــل جــواز الســفر الــذي ال أمتلكــه بســبب عــدم امتاكــي 

الهويــة هــو الصخــرة التــي تاشــت عليهــا جميــع أحامــي وطموحاتــي«.

ــة الزرقــاء الصــادرة عــن وزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة،  ــا مــن حملــة الهوي وأكمــل »أن

ــر  ــة تمثــل فقــط بطاقــة تعريفيــة ال أســتطيع الســفر مــن خالهــا عبــر معب وهــي هوي

إيــرز الــذي يربطنــا مــع االحتــال اإلســرائيلي أو معبــر رفــح البــري الــذي يربطنــا مــع دولــة 

مصــر. باإلضافــة إلــى ذلــك كان أبــي رجــًا مريضــًا يحتــاج للســفر والعــاج فــي الخــارج، 

ولكــن بســبب فقــده للهويــة لــم يتمكــن مــن الســفر، وتوفــي وهــو يعانــي بســبب مرضــه 

ومنعــه مــن العــاج، ومــا زلــت أنــا والكثيــر مــن أمثالــي نتطلــع إلــى حــل هــذه األزمــة 

والحصــول علــى حقنــا فــي الســفر كمــا باقــي المواطنيــن«.  
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وكذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الدراســة فــي الخــارج، جمــع الفريــق الميدانــي لألورومتوســطي 

إفــادات لطــاب مــن قطــاع غــزة لــم يتمكنــوا مــن الســفر إلكمــال الدراســة فــي الخــارج وتحقيــق 

طموحاتهــم العلميــة، علــى الرغــم مــن أنهــم حصلــوا علــى معــدالت متفوقــة فــي الثانويــة العامــة 

تؤهلهــم لدراســة أفضــل التخصصــات فــي الخــارج. 

فــي مقابلــة أجراهــا األورومتوســطي مــع »بهــاء الســعدوني«، 22 عامــًا، وهــو 

طالــب فــي كليــة الصيدلــة، تفــّوق فــي الثانويــة العامــة، وكان يحلــم بدراســة الطــب، 

إال أن فقــده للهويــة حــال دون ذلــك، حيــث قــال »أنا فلســطيني من أب فلســطيني 

وأم مصريــة، نــزح والــدّي إلــى مصــر أثنــاء حــرب الـــ 1967، وبقــوا هنــاك إلــى أن قدمنــا 

إلــى غــزة عــام 2000، حيــث دخلنــا إلــى القطــاع بواســطة الوثيقــة المصريــة التــي 

بحوزتنــا، وســعينا منــذ تلــك اللحظــة للحصــول علــى الهويــة الفلســطينية، وحاولنــا 

بشــتى الطــرق إال أن المحــاوالت كانــت بــا جــدوى، كل مــا حصلنــا عليــه هــو بطاقــة 

زرقــاء تعريفيــة لتســهيل حياتنــا اليوميــة داخــل حــدود القطــاع«.

وأضــاف »معاناتــي الحقيقيــة كانــت عندمــا أنهيــت الثانويــة العامــة وحصلــت علــى 

معــدل مرتفــع يؤهلنــي لدراســة الطــب فــي الخــارج، إال أن أحامــي تبخــرت حينمــا 

حاولــت الســفر عبــر الوثيقــة المصريــة التــي نمتلكهــا، والتــي تــم رفضهــا كونــي ال 

أمتلــك جــواز ســفر.
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وفــي مقابلــة أخــرى مــع »محمــد عبــد الجــواد هــارون«، 40 عامــًا، طبيــب أســنان عانــى 

مــن مســألة فقــد الهويــة وكانــت لهــا أثــرًا ســلبيًا كبيــرًا علــى حياتــه الدراســية والمهنيــة 

1991 حيــث  الكويــت حتــى عــام  أنــا وعائلتــي فــي دولــة  أقيــم  والعائليــة قــال: »كنــت 

اندلعــت وقتهــا حــرب الخليــج الثانيــة، وبعدمــا انتهــت الحــرب بــدأت المضايقــات تحــل 

بنــا كفلســطينيين فــي دولــة الكويــت، حيــث بــدأت الكويــت بترحيــل الفلســطينيين مــن 

أراضيهــا ألســباٍب سياســية، مــا دفعنــا للرحيــل إلــى العــراق. فــي عــام 2003 تخرجــت 

مــن كليــة طــب األســنان فــي جامعــة بغــداد، وقــد تزامنــت فــي هــذه الســنة الحــرب 

األمريكيــة علــى العــراق. اضطــررت بعــد ذلــك إلــى البقــاء فــي العــراق لمــدة 4 ســنوات 

تقريبــًا بســبب رفــض جميــع الــدول اســتقبالي كونــي ال أملــك جــواز ســفر أو هويــة«.

وأضــاف »بعدهــا قدمــت أوراقــي لدولــة اليمــن حيــث أننــي لــم أســتطع البقــاء أكثــر فــي 

العــراق نظــرًا للحــرب األمريكيــة وخطــورة األوضــاع هنــاك. وبالتنســيق بيــن دولتــي 

اليمــن والعــراق، اســتطعت المغــادرة إلــى اليمــن ، حيــث قبلــت بوجــودي علــى أراضيهــا 

مــع أننــي ال أحمــل الهويــة الفلســطينية. وفــي اليمــن بقيــت مــدة 6 ســنوات أمــارس 

مهنــة الطــب غيــر أنــي لــم أحصــل علــى إقامــة لــذات الســبب وهــو فقــدي للهويــة«. 

وأكمــل »فــي عــام 2000 وصــل والــدي إلــى قطــاع غــزة وبقيــت أمــي معــي فــي اليمــن، 

ولــم تســتطع الوصــول إلــى غــزة إال بعــد 10 ســنوات بعــد معانــاٍة كبيــرة لتحقيــق ذلــك. 

بعــد ســقوط النظــام السياســي فــي مصــر عــام 2011 اســتطعت الوصــول إلــى قطــاع 

غــزة. ورغــم وجــودي فــي وطنــي منــذ ذلــك الوقــت، إال أننــي مــا زلــت أعانــي مــن مشــكلة 

فقــد الهويــة، حيــث أننــي لــم أســتطع حضــور العديــد مــن المؤتمــرات فــي الخــارج، ولــم 

أســتطع أن أكمــل الدراســات العليــا التــي كنــت أنــوي إجرائهــا فــي الخــارج«.
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أيضــًا أدى فقــد الهويــة إلــى حرمــان األشــخاص مــن االلتقــاء بعائاتهــم وزيارتهــم، فــإذا كان الشــخص 

مقيمــًا فــي الخــارج، فإنــه ال يمكنــه زيــارة عائلتــه وأقاربــه المقيميــن داخــل القطــاع، كذلــك الحــال لمــن 

يتواجــد داخــل القطــاع ال يمكنــه االلتقــاء بذويــه وأقاربــه مهمــا كانــت أســباب وظــروف الزيــارة.   

وثــق األورومتوســطي مقابلــة مــع »رضــا بركــة«، 28 عامــًا، وهــي مــن األشــخاص 

الذيــن دخلــوا قطــاع غــزة بغــرض الزيــارة، ولــم تســتطع الخــروج والعــودة إلــى 

عائلتهــا حتــى هــذه اللحظــة بســبب فقدهــا للهويــة، حيــث قالــت »كان والــدّي مــن 

الفلســطينيين النازحيــن إلــى مصــر عــام 1967، وقــد حصــا علــى الوثيقــة المصرية. 

فــي عــام 2014 كنــت فــي زيــارة ألقاربــي فــي قطــاع غــزة، حيــث دخلــت إلــى القطــاع 

ــى  ــت الســفر والرجــوع إل ــي. وحينمــا حاول ــي بحوزت ــة الت بواســطة الوثيقــة المصري

مصــر تــم رفــض طلبــي ألننــي بحاجــة إلــى جواز ســفر والــذي ال يصــدر إال بهوية. أهلي 

فــي مصــر وأنــا محجــوزة فــي القطــاع لــم أســتطع الســفر، ويــكاد مــن المســتحيل 

الحصــول علــى هويــة. ال زلــت أنتظــر أن ينظــر المســؤولون فــي أمرنــا«. 
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خلفية قانونية
عنــد الحديــث عــن مســألة فاقــدي الهويــة مــن الناحيــة القانونيــة، نجــد أنــه مــن المهــم اإلشــارة إلــى 

التزامــات إســرائيل بموجــب القانــون الدولــي، إلــى جانــب الحديــث عــن الحقــوق المســلوبة بســبب فقــد 

الهويــة؛ مثــل الحــق فــي جمــع شــمل األســرة، الحــق فــي حريــة التنقــل، الحــق فــي امتــاك الهويــة 

والجنســية القانونيــة، الحــق فــي عــدم التعــرض للعقــاب الجماعــي، وانتهــاًء بالحديــث عــن ســلطات 

إســرائيل باعتبارهــا قــوة احتــال.

أواًل: التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي

ــى األراضــي الفلســطينية  ــد عل ــي، وبالتحدي ــون الدول ــة فــي نظــر القان ــار أن إســرائيل قــوة محتل باعتب

المحتلــة ومنهــا قطــاع غــزة، فــإن أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

تنطبــق تمــام االنطبــاق علــى اإلجــراءات والممارســات المرتكبــة مــن طــرف الســلطات اإلســرائيلية 

علــى هــذه األراضــي.

وبمــا أن إســرائيل ســلطة محتلــة وذلــك مــن خــال ســيطرتها الفعليــة علــى هــذه األراضــي، فإنهــا 

تعــد ملزمــة باحتــرام القانــون الدولــي فــي جميــع تعاماتهــا مــع الســكان الُمحَتّليــن الخاضعيــن تحــت 

ســيطرتها، وهــذا يشــمل القوانيــن والمعاهــدات التــي تمثــل القانــون الدولــي اإلنســاني فيمــا يتعلــق 

باالحتــال؛ وهــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 بشــان حمايــة المدنييــن فــي أوقــات الحــرب، 

ومعاهــدة الهــاي لعــام 1907.

والتــي صادقــت عليهــا  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  بقوانيــن ومعاهــدات  االلتــزام  وكذلــك 

والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مثــل  فيهــا؛  طرفــًا  وأصبحــت  إســرائيل 

والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري.

والقصــد بااللتــزام هنــا بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، هــو أن 

أي انتهــاك للحقــوق الــواردة فــي هــذه القوانيــن، والمتمثلــة فــي هــذا التقريــر بالرفــض التعســفي فــي 
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منــح بطاقــات الهويــة للمواطنيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة ممــا يؤثــر علــى التركيبــة الســكانية 

فــي القطــاع ويســلبهم حقوقهــم األساســية غيــر القابلــة للمــس، يعــد خرقــًا كبيــرًا لالتزامــات الواجب 

القيــام بهــا مــن طــرف الســلطات اإلســرائيلية كقــوة محتلــة.

ثانيًا: الحق في جمع شمل األسرة 

جــاء القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ليقــر بالحــق فــي جمــع شــمل 

الوحــدة األساســية للمجتمــع. باعتبــار أن األســرة  األســرة، 

فالنصــوص الــواردة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني كفلــت هــذا الحــق، حيــث نصــت المــادة )46( مــن 

معاهــدة الهــاي لعــام 1907 والموجهــة لقــوة االحتــال علــى »ينبغــي احترام شــرف األســرة وحقوقها، 

وحيــاة األشــخاص والملكيــة الخاصــة، وكذلــك المعتقــدات والشــعائر الدينيــة. ال تجــوز مصــادرة 

الملكيــة الخاصــة«. 

أيضــًا جــاءت المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنييــن فــي أوقــات الحــرب لتقــر 

هــذا الحــق، حيــث نصــت علــى » لألشــخاص المحمييــن فــي جميــع األحــوال حــق االحتــرام ألشــخاصهم 

وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم. ويجــب معاملتهــم فــي 

جميــع األوقــات معاملــة إنســانية«.

كذلــك األمــر فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، حيــث جــاء هــو اآلخــر ليقــر هــذا الحــق ويكفلــه فــي 

العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات. فقــد جاء  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 

لينــص فــي المــادة )23( علــى »األســرة هــي الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة واألساســية فــي المجتمــع، 

ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة«. 

 كمــا جــاء فــي التعليــق العــام رقــم )19( فــي المــادة رقــم )23( الفقــرة رقــم )5( المتعلقــة باألســرة 

والصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي الــدورة التاســعة والثاثــون لعــام 

)1990( ليقــر الحــق بجمــع شــمل االســرة حيــث نــص علــى »وينطــوي الحــق فــي تكويــن أســرة، مــن 

حيــث المبــدأ، علــى إمكانيــة التناســل والعيــش معــا. وعندمــا تعتمــد الدول سياســات لتنظيم األســرة 
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فينبغــي أن تكــون هــذه السياســات متوافقــة مــع أحــكام العهــد وأال تكــون علــى وجــه الخصــوص 

تمييزيــة وال قهريــة. وبالمثــل، فــإن إمكانيــة الحيــاة معــا تقتضــي اعتمــاد تدابيــر مناســبة، ســواء علــى 

الصعيــد الداخلــي أو، عندمــا يقتضــي الحــال، بالتعــاون مــع دول أخــرى، لتأميــن وحــدة األســر أو جمــع 

شــملها، ال ســيما عندمــا يعــود انفصــال أعضائهــا إلــى أســباب ذات طبيعــة سياســية أو اقتصاديــة 

أو إلــى أســباب مماثلــة«.

ثالثًا: الحق في حرية التنقل

كفــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الحــق فــي حريــة التنقــل، بمــا يشــمل حــق 

األفــراد بمغــادرة بادهــم والرجــوع إليهــا بــكل حريــة دون تضييــق أو قيــود، حيــث نصــت المــادة )12( 

منــه علــى »2. لــكل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده. 3. ال يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة 

أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة األمــن القومــي أو 

النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية 

مــع الحقــوق األخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد. 4. ال يجــوز حرمــان أحــد، تعســفا، مــن حــق الدخــول 

إلــى بلــده.

أيضــًا أقــرت االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري بحــق األفــراد فــي حريــة التنقــل، حيــث 

نصــت المــادة )5( الفقــرة )د( مــن االتفاقيــة علــى »إيفــاء لالتزامــات األساســية المقــررة فــي المــادة 

2 مــن هــذه االتفاقيــة، تتعهــد الــدول األطــراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة 

أشــكاله، وبضمــان حــق كل إنســان، دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل القومــي أو االثنــي، 

فــي المســاواة أمــام القانــون، ال ســيما بصــدد التمتــع بالحقــوق التاليــة:

ــده، وفــي  ــك بل ــد، بمــا فــي ذل ــة األخــرى، وال ســيما: »2« الحــق فــي مغــادرة أي بل )د( الحقــوق المدني

ــي بلــده«. العــودة إل

كمــا جــاءت أيضــًا اتفاقيــة حقــوق الطفــل لتكفــل هــذا الحــق حينمــا نصــت فــي المــادة )10( الفقــرة 

)2( علــى »2. للطفــل الــذي يقيــم والــداه فــي دولتيــن مختلفتيــن الحــق فــي االحتفــاظ بصــورة منتظمــة 
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بعاقــات شــخصية واتصــاالت مباشــرة بــكا والديــه، إال فــي ظــروف اســتثنائية. وتحقيقا لهــذه الغاية 

ووفقــا اللتــزام الــدول األطــراف بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 9، تحتــرم الــدول األطــراف حــق الطفــل 

ــك بلدهــم هــم، وفــى دخــول بلدهــم. وال يخضــع الحــق فــي  ــد، بمــا فــي ذل ــه فــي مغــادرة أي بل ووالدي

مغــادرة أي بلــد إال للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة األمــن الوطنــي، أو 

النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم وتكــون متفقــة مــع 

الحقــوق األخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذه االتفاقيــة«.

وبنــاًء علــى هــذه النصــوص، فإنــه يتبيــن أن القانــون الدولــي جــاء ليحفــظ حــق األفــراد المواطنيــن فــي 

حريــة التنقــل مــن وإلــى بادهــم، وأن يلتــزم االحتــال بضمــان هــذه الحقــوق، طالمــا أن لهــؤالء األفــراد 

صــات فعليــة وحقيقيــة بتلــك األراضــي، بغــض النظــر عــن كونهــم مســجلين فــي التعــداد الســكاني 

ــى ســلب حقــوق المواطنيــن  مــن عدمــه، إذ أن إجــراء التعــداد هــو فكــرة إســرائيلية ال تنطــوي إال عل

الفعلييــن لهــذه األراضــي.

وبالنظــر إلــى الممارســات اإلســرائيلية، نجــد أنهــا انتهكــت القانــون الدولــي ونصوصــه مــن خــال 

مصــادرة حــق آالف الفلســطينيين فــي اإلقامــة والتنقــل ولــم الشــمل.

رابعًا: الحق في امتاك الهوية والجنسية القانونية

كفلــت االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري حــق األفــراد فــي الحصــول 

علــى الجنســية والمواطنــة، حيــث نصــت المــادة )1( الفقــرة )3( علــى »يحظــر تفســير أي حكــم مــن 

أحــكام هــذه االتفاقيــة بمــا ينطــوي علــي أي مســاس باألحــكام القانونيــة الســارية فــي الــدول األطــراف 

فيمــا يتعلــق بالجنســية أو المواطنــة أو التجنــس«.

كذلــك كفــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حــق األطفــال فــي الحصــول علــى 

الجنســية، حيــث نصــت المــادة )24( مــن االتفاقيــة علــى »3. لــكل طفــل حــق فــي اكتســاب جنســية«. 

وهــو مــا لــم تلتــزم بــه الســلطات اإلســرائيلية حينمــا حرمــت العديــد مــن األطفــال مــن الحصــول علــى 

الهويــة والجنســية، بســبب تجميــد أوضاعهــم مــع عائاتهــم، حيــث تجــاوزوا ســن الطفولــة وفقــدوا 
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حقهــم األساســي فــي الحصــول علــى جنســية تمكنهــم مــن التمتــع بكامــل حقوقهــم.

خامسًا: الحق في عدم التعرض للعقاب الجماعي

ُيعــرف العقــاب الجماعــي بأنــه فــرض عقوبــات أو مضايقــات أو قيــود مــن أي نــوع علــى أســاس 

جماعــي، وهــو مــا ارتكبتــه الســلطات اإلســرائيلية بحــق المواطنيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، 

مــن خــال حرمانهــم بشــكٍل جماعــي مــن حقهــم فــي الحصــول علــى الهويــة ومــا يترتــب عليهــا مــن 

حقــوق أساســية.

وقــد جــاءت معاهــدة الهــاي لعــام 1907 لتحظــر هــذا النــوع مــن العقوبــات، حيــث نصــت فــي المــادة 

)50( منهــا علــى »ال ينبغــي إصــدار أيــة عقوبــة جماعيــة, ماليــة أو غيرهــا, ضــد الســكان بســبب أعمــال 

ارتكبهــا أفــراد ال يمكــن أن يكــون هــؤالء الســكان مســئولين بصفــة جماعيــة«.

جــاءت كذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 لتؤكــد علــى حظــر هــذا النــوع مــن العقوبــات، حيــث 

نصــت المــادة )33( مــن االتفاقيــة علــى » ال يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عن مخالفــة لم يقترفها 

هــو شــخصيًا. تحظــر العقوبــات الجماعيــة وبالمثــل جميــع تدابيــر التهديــد أو اإلرهــاب«.

سادسًا: سلطات إسرائيل كقوة احتال 

ُتعــد إســرائيل ســلطة احتــال فــي نظــر القانــون الدولــي، حيــث أكــدت علــى ذلــك العديــد مــن قــرارات 

مجلــس األمــن والنصــوص القانونيــة الــواردة فــي االتفاقيــات الناظمــة لاحتــال، والتــي تعــد إســرائيل 

طرفــًا فيهــا.

ــة  ــة تقتصــر فقــط علــى األعمــال الضروري ــاًء علــى ذلــك، فــإن ســلطات إســرائيل كســلطة محتل وبن

لألمــن وحفــظ الحقــوق والحريــات الشــخصية للســكان الُمحَتّليــن. نصــت المــادة )64( مــن اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة علــى »أنــه يجــوز لدولــة االحتــال إخضــاع ســكان األراضــي المحتلــة للقوانيــن التــي تراهــا 

الزمــة لتمكينهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بمقتضــى هــذه االتفاقيــة«. وهــو مــا يعنــي أنــه مــن حــق دولــة 

االحتــال فــرض قوانينهــا الازمــة فــي األراضــي المحتلــة، غيــر أن هــذه القوانيــن يجــب أن توضــع 

بهــدف تمكيــن ســلطات االحتــال مــن الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الســكان الُمحَتّلين. غير أن الســلطات 



قطاع غزة.. مواطنون بال هوية35

اإلســرائيلية فعلــت عكــس ذلــك مــن خــال فــرض قوانيــن وإجراءات تهــدف لمصادرة حقوق الســكان 

الخاضعيــن لاحتــال والتــي تتنافــي مــع التزامــات ســلطات االحتــال بموجــب االتفاقيــة.

أيضــًا يســتند مفهــوم قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني المتعلــق بســلوك ســلطات االحتــال أثنــاء 

ــات وحقــوق المدنييــن المقيميــن فــي األراضــي المحتلــة، دون  االحتــال إلــى فكــرة الحفــاظ علــى حري

المســاس بهــا بشــكٍل عــام، وذلــك اســتنادًا إلــى مــا ذهــب إليــه تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.



36 قطاع غزة.. مواطنون بال هوية

توصيــــــــــــات
بناًء على ما ورد في هذا التقرير، يوصي المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان باآلتي:

ــى حــق إقامــة  ــواردة عل ــود التعســفية ال ــى الســلطات اإلســرائيلية إلغــاء القي عل  .1

المواطنيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، وإنهــاء تجميــد طلبــات جمــع الشــمل، وبــدء 

النظــر فيهــا فــورًا ومعالجتهــا علــى النحــو الــذي يمكــن هــؤالء المواطنيــن مــن الحصــول 

علــى بطاقــات الهويــة.

والتــي  رفــح،  الخاصــة بمعبــر  السياســات  المصريــة مراجعــة  الســلطات  علــى   .2

تحظر ســفر الفلســطينيين لعدم حيازتهم الهوية الفلســطينية الصادرة عن الســلطات 

اإلســرائيلية، والســماح لهــذه الفئــة اســتثناًء بالتنقــل دخــواًل وخروجــًا مــن وإلــى قطــاع غــزة 

كونهــم مواطنيــن فلســطينيين.

علــى الســلطة الفلســطينية وضــع آليــة جديــدة تتمثــل فــي اســتئناف وتحديــث   .3

الطلبــات الخاصــة بفاقــدي الهويــات، وبــذل الجهــود الازمــة فــي ســبيل معالجــة هــذا 

5000 فاقــد للهويــة فــي قطــاع غــزة. أكثــر مــن  الملــف، وحــل مشــكلة 

علــى المجتمــع الدولــي الضغــط علــى إســرائيل للوفــاء بالتزاماتهــا باعتبارهــا قــوة   .4

محتلــة، وحــل قضيــة فاقــدي الهويــات، بمــا يتســق والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي 

اإلنســان.  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
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