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 على لقيود االحتالل دولة فرض يدين شمس مركز..  الجديد صحافة من التالي الموضوع مشاهدة

 . التفاصيل إلى واالن والتنقل الحركة في الحق

 "إسرائيل" قيام بشدة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أدان الوطن دنيا - هللا رام

 دخولب الراغبين األجانب على والتنقل الحركة حرية على جديدة قيود فرض باالحتالل القائمة القوة

 تقديم ينيةالفلسط األراضي زيارة يريد أجنبي أي على سيتعين حيث ، المحتلة الفلسطينية األراضي

 هي الجديدة اإلجراءات هذه إن المركز وقال ، يوما  ( 44) قبل دخول تأشيرة على للحصول طلب

 . وعنصري تمييزي طابع ذات إجراءات

 الخارج يف المقيمين الفلسطينيين ُتحرم أن شأنها من التعسفية اإلسرائيلية الخطوة أن المركز وقال

 أصعدة عدة على ارتدادات لها الخطوة هذه أن كما ، بحرية بلدهم دخول من أجنبية جنسيات ويحملون

 صيفيةال العطل في سواء ، الخطوة هذه جراء سلبا   ستتأثر التي االجتماعية العالقات مقدمتها وفي ،

 ةالمشارك من قدرتهم عدم جانب إلى هذا ، ذويها زيارة من الفلسطينية األسر آالف سيحرم الذي األمر

 . األتراح أو باألفراح سواء االجتماعية المناسبات مختلف في

 يةواإلغاث الحقوقية المؤسسات مع العاملين األجانب دخول يحدد أن شأنه من القرار هذا فإن ذلك وإلى

 ىعل الحصول من والمهمشة الفقيرة األسر آالف عشرات سيحرم الذي األمر ، اإلنساني الطابع ذات

 في يماس ال ، والمختصين الخبراء نقص جراء المؤسسات تلك توفرها التي ، األساسية احتياجاتها

 لفلسطينيةا األراضي مغادرة من األجنبية الجنسيات حملة على يتعين حيث ، والطبية الصحية القضايا

 لدخول جديد من الحظ حالفهم ما إذا ، جديدة تأشيرة على الحصول أجل من لسنة وربما عدة ألشهر ،

 خولد تأشيرات منح اللحظة لغاية ترفض االحتالل دولة وأن سيما.  المحتلة الفلسطينية األراضي

 . سنوات ثالث من أكثر منذ المتحدة لألمم التابع السامي المفوض مكتب وموظفي لمدير

 

 خدمتهااست التي العسكرية وبالقرارات واألساليب الوسائل بكل العالم يذكر أنه" شمس" مركز وقال

 بساعات الإ التنقل من أصال   بمنعهم سواء ، بالتنقل حقهم فيها بما الفلسطينيين ضد االحتالل دولة

 البالد غادرةم بعدم أو ، شهور التسعة أو ، الشهر تصريح قبيل من بالسفر عليهم بالتضييق أو محددة،

 عضب بمنع أو ، االحتالل لسلطات وتسليمها الجسر على الهوية بوضع أو ، سنوات ثالثة من ألكثر

 ذات هوية األسرى منح أخرها وليس ، الجبرية باإلقامة أو ، بالدهم مغادرة من أصال   الفلسطينيين

 7991 عام الشعبية االنتفاضة أبان أشهر ستة لمدة أخضر لون

 الدول" شمس" مركز طالب الصحفي بيانه نهاية وفي
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