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طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

املقدمة
«عندما تكون حياة وحقوق األطفال عىل املحك ،ال يجب أن يكون هناك شاهد أخرس»

-كارول بيالمي

إن حــق تربيــة األهــل ألطفالهــم يف مدينتهــم هــو حــق مطلــق ،ولكنــه مرفــوض منــذ زمــن طويــل ملواطنــي القــدس الرشقيــة .ففــي
عــام  ،2003سـ ّن املجلــس الترشيعــي اإلرسائيــي واحــدا ً مــن أكــر قوانــن إرسائيــل عنرصيـ ًة وتدمـرا ً وهــو قانــون املواطنــة والدخــول إىل
إرسائيــل («أمــر مؤقــت») ،وهــذا «األمــر املؤقــت» وصــل اآلن إىل عامــه الحــادي عــر ،وقــد أفســد حيــاة اآلالف مــن املواطنــن وعائالتهــم
يف القــدس الرشقيــة .وقــد تأكــدت وزارة الداخليــة اإلرسائيليــة (فيــا يــي «الــوزارة») مــن أن مواطنــي القــدس الرشقيــة اآلبــاء لــن يتمكنــوا
مــن توريــث الجنســية لألجيــال القادمــة مــن خــال سلســلة مــن القوانــن اإلضافيــة واللوائــح واإلجـراءات املكتوبــة وغــر املكتوبــة .وبــدالً
مــن مشــاركة األهــل العيــش يف مدينتهــم مــع أطفالهــم ،فهــم مينحونهــم حيــا ًة مــن الخــوف والقلــق والفقــر وانعــدام الجنســية.
وقــد ســاعدت مؤسســة ســانت ايــف – املركــز الكاثوليــي لحقــوق اإلنســان خــال العرشيــن ســنة املاضيــة العائــات التــي تحــاول تســجيل
أطفالهــا يف القــدس ،ومثلــت املؤسســة املئــات مــن العائــات الفلســطينية التــي تقــاوم اإلجـراءات االســتبدادية لتســجيل أطفالهــا ،ونجحــت
يف تحصيــل أوضــاع قانونيــة للكثــر مــن األطفــال.
ـنبي كيــف تخــرق
وســيظهر هــذا التقريــر الوســائل املتعــددة التــي تســتخدمها الــوزارة لتمـ ّزق عائــات املواطنــن يف القــدس الرشقيــة .وسـ ّ
الــوزارة خصوصيــة منــزل العائلــة لتــرق منهــا اســتقالليتها يف اتخــاذ أي ق ـرارات تخــص مــكان وكيفيــة تربيــة األطفــال .فــإن أرادت أي
مواطنــة مــن القــدس الرشقيــة أن تعيــش مــع زوجهــا وأطفالهــا يف القــدس عليهــا أن تطلــب إذنـاً مــن قــوات االحتــال ،األمــر الــذي يتــم
رفضــه دومــا ،وألســباب عــدة .تجــر الــوزارة العائــات أن تتفــرق بــدالً مــن حاميــة وحــدة األرسة وتع ـ ّرض أطفالهــا للصدمــة واالعتقــال
والرتحيــل والعيــش كأشــباح يف بلدهــم.
مل تــردد الــوزارة يف ابتــكار الطــرق حتــى ترفــض منــح املواطنــة ألكــر عــدد ممكــن مــن األطفــال بنــاء عــى قوانينهــا الصارمــة والعنرصيــة.
وتقــرب الــوزارة مبــرور كل ســنة مــن تحقيــق هدفهــا النهــايئ :أال وهــو تفريــغ املدينــة مــن ســكانها الفلســطينيني .ويهــدف هــذا التقريــر
إلظهــار كيــف أن تســجيل األطفــال هــو مــن األدوات التــي تســتخدمها الــوزارة لتحقيــق هــذا الهــدف.
يهــدف هــذا التقريــر أيضــا إىل تســليط الضــوء عــى اإلطــار القانــوين الــذي يحكم نظــام تســجيل األطفــال ومجموعة السياســات واملامرســات
التــي تصاحبــه .كــا أنــه يهــدف إىل التأكيــد عــى الحواجــز والصعــاب الهائلــة التــي تواجههــا العائــات الفلســطينية يف محاولتهــم لتســجيل
أطفالهــم يف القدس.
إن الغرض من هذا التقرير هو تنشيط الحوار حول هذا املوضوع – للتوعية والدفع للعمل ضد ترسيخ نظام تسجيل األطفال.
وســيحاول هــذا التقريــر اإلجابــة عــى األســئلة التاليــة :كيــف ميكــن أن يكــون تســجيل األطفــال مرتبط ـاً بسياســة «الرتحيــل الصامــت»
للمقدســيني الفلســطينيني؟ مــا هــي التداعيــات القانونيــة لتطبيــق نظــام تســجيل األطفــال يف القــدس وكيــف تؤثــر عــى العائــات
الفلســطينية التــي تعيــش يف املدينــة املقدســة؟ كيــف ينتهــك نظــام تســجيل األطفــال القانــون الــدويل ومــا هــي التزامــات الــدول األطـراف
الثالثــة مبوجبــه؟
ولإلجابــة عــى هــذه األســئلة ،ســيدرس التقريــر الســياق الســيايس والتاريخــي لتســجيل األطفــال ومــن ثــم يفحــص اإلطــار القانــوين الــذي
يحكمــه إضافــة إىل الحواجــز التــي ال ميكــن تجاوزهــا والتــي تصاحــب إج ـراءات تســجيل األطفــال ،وأخ ـرا ً ،ســيبحث التقريــر موقــف
القانــون الــدويل حــول قضيــة تســجيل األطفــال يف القــدس.

1.1الخلفية
ال ميكن فهم قضية تسجيل األطفال يف القدس مبعزل عن اإلطار التاريخي والسيايس األشمل الذي يحكم املقدسيني الفلسطينيني.
ففــي أعقــاب حــرب عــام  ،1967وقعــت القــدس الرشقيــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تحــت االحتــال العســكري اإلرسائيــي .وقــد
ضمــت إرسائيــل بق ـرار أحــادي الجانــب حــوايل  70500دونــم (مــا يعــادل  17400فــدان) مــن القــدس األردنيــة وأرايض الضفــة الغربيــة
لحــدود بلديــة مدينــة القــدس الغربيــة .وبذلــك جعلــت إرسائيــل مجمــوع مســاحة القــدس ثالثــة أضعــاف مــا كانــت عليــه ،لتجعلهــا أكــر
مدينــة يف إرسائيــل مــن حيــث املســاحة وعــدد الســكان .وهــذه األرض املســلوبة قـرا هــي مــا يعــرف ِب «القــدس الرشقيــة».
أنكــرت إرسائيــل وجــود احتــال عســكري يف القــدس وطبقــت قوانينهــا وســلطة قضائهــا وإدارتهــا يف القــدس الرشقيــة .وباإلضافــة إىل ذلــك،
ويف عــام  ،1980س ـ ّن الكنيســيت (املجلــس الترشيعــي اإلرسائيــي) القانــون األســايس« :القــدس عاصمــة إرسائيــل» .وينــص هــذا القانــون
يف املــادة ( )1منــه عــى أن «القــدس ،كاملــة وموحــدة ،هــي عاصمــة دولــة إرسائيــل» ،وبذلــك أعربــت ارسائيــل بوضــوح عــن موقفهــا
الســيايس بخصــوص القــدس ،حيــث تدعــي إرسائيــل الحــق بتطبيــق ســيادتها وقوانينهــا عــى املدينــة كلهــا ،مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة.
ووفقـاً لقانــون إرسائيــل املحــي فــإن القانــون اإلرسائيــي ينطبــق عــى أرايض القــدس الرشقيــة وتعتــر أيضـاً جــزءا ً ال يتجـ ّزأ مــن أراضيهــا.
يعــد ض ـ ّم إرسائيــل للقــدس الرشقيــة وتطبيــق القانــون اإلرسائيــي بالكامــل فيهــا أعــال غــر قانونيــة مبوجــب قواعــد القانــون الــدويل،
وينكــر املجتمــع الــدويل رشعيــة هــذا الضــم القــري الــذي ينتهــك حــق املقدســيني األســايس يف تقريــر مصريهــم .وكذلــك أكدت املؤسســات
والجهــات الدوليــة م ـرارا ً ،مبــا فيهــا مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،أن ضــم إرسائيــل للقــدس الرشقيــة ق ـرا يخالــف
قواعــد القانــون الــدويل وأن القــدس الرشقيــة تبقــى أرض ـاً محتلــة وليســت جــزءا ً مــن إرسائيــل .وتلتــزم إرسائيــل كقــوة محتلــة بحاميــة
األشــخاص كــا هــو منصــوص يف القانــون الــدويل بوضــوح .وكنتيجــة لذلــك ،فــإن الفلســطينيني يف القــدس الرشقيــة يعتــرون «أشــخاصاً
محميــن» تحــت القانــون الــدويل اإلنســاين.
1.1.1التوازن الدميوغرايف
عملــت إرسائيــل جاهــدة منــذ الضــم غــر الرشعــي للقــدس الرشقيــة ألرايض إرسائيــل عــام  1967للحفــاظ عــى مــا يســمى ب»التــوازن
الدميوغـرايف» يف القــدس ،بهــدف الحفــاظ عــى أغلبيــة يهوديــة وجعــل القــدس «عاصمــة الشــعب اليهــودي األبديــة» .وبــدالً مــن خلــق
«تــوازن» بــن ســكان القــدس املختلفــن ،فقــد هدفــت الدولــة غــر نادمــة إىل الحفــاظ عــى أغلبيــة يهوديــة وإىل ترحيــل الســكان
الفلســطينيني بــأي شــكل مــن األشــكال.
وتابعــت إرسائيــل بــا هــوادة سياســة امتــاك القــدر األكــر مــن األرايض بالقــدر األقــل مــن الســكان الفلســطينيني ،وخلقــت حقائــق عــى
أرض الواقــع لتجعــل سياســتها الدميغرافيــة أمـرا ً واقعـاً .وبالرغــم مــن
مقاومــة ســكان القــدس الرشقيــة مــن أجــل حقهــم يف العيــش يف
املــكان الــذي ولــدوا فيــه والــذي عاشــت فيــه عائالتهــم منــذ أجيــال،
فقــد أُجــر العديــد منهــم عــى الرحيــل بســبب سياســة إرسائيــل
املســتمرة يف التمييــز املتع ّمــد واملنهجــي ضدهــم والــذي يشــمل
إبطــال وضعهــم القانــوين ،وقيــود صارمــة عــى البنــاء ،وعــدم توفــر
بنيــة تحتيــة مناســبة ،ومخصصــات ماليــة متدنيــة للتعليــم ،بحيــث
تعتــر إرسائيــل أن الفلســطينيني يف القــدس الرشقيــة غــر مرغــوب
فيهــم يف مدينتهــم .وخلــف هــذا اإلهــال املتعمــد ألهــل القــدس
الرشقيــة يقبــع أمــل بــأن يســعى أهلهــا خلــف مســتقبل خــارج
حــدود املدينــة والــذي يخــدم بــدوره الهــدف الرســمي للحفــاظ عــى
التــوازن الدميوغ ـرايف يف املدينــة.
وكانــت الــوزارة أحــد العنــارص املخفيــة يف الحــرب الدميغرافيــة حــول
القــدس ،مصحوبــة باملتاهــة مــن القوانــن واللوائــح والسياســات
الداخليــة التــي تطبقهــا .فقــد صممــت الــوزارة مجموعــة مــن
السياســات العاملــة عــى تخفيــف عــدد ســكان القــدس الرشقيــة
الفلســطينيني وخلــق مــا يعــرف ب»الرتحيــل الصامــت».
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طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

وســركز التقريــر عــى األدوات التــي اســتعملتها الــوزارة للتأكــد مــن أن األجيــال القادمــة مــن األطفــال الفلســطينيني ليــس لديهــم أي
حــق باملطالبــة باإلقامــة يف القــدس .ســيتحقق هــذا التقريــر مــن كيفيــة إدراك الــوزارة لهدفهــا بإعطــاء إقامــة دامئــة ألقــل عــدد ممكــن
مــن األطفــال الفلســطينيني .ســنفحص كيــف خلقــت الــوزارة مخططـاً بواســطته يحمــل بعــض األطفــال املولوديــن واملرتعرعــن يف القــدس
الرشقيــة إقامــة دامئــة بينــا يحمــل بعضهــم إقامــة مؤقتــة وبعضهــم اآلخــر يحمــل ترصيحـاً عســكرياً يجــب تجديــده يف كل عــام ،بينــا
يبقــى آخــرون دون وضــع قانــوين حتــى بعــد بلوغهــم ســن الرشــد .ســنفحص كيــف متــزق سياســات الــوزارة القاســية العائــات واألثــر الــذي
ترتكــه هــذه السياســات عــى األطفــال والعائلــة عــى حــد ســواء.
1.1.2اإلقامة
أخــذ مواطنــو القــدس الرشقيــة وضعهــم القانــوين بعــد الضــ ّم عــام  ،1967و ُحــ ّدد وضعهــم القانــوين «كمقيمــن دامئــن» متاشــياً مــع
قانــون املواطنــة والدخــول إىل إرسائيــل  ،1952 – 5712وهــو قانــون هجــرة يعالــج دخــول األفــراد كســواح وإقامتهــم كمهاجريــن.
يــرى القانــون اإلرسائيــي الفلســطينيني املقيمــن يف القــدس الرشقيــة كأجانــب ميكــن إبطــال وضعهــم القانــوين بشــكل روتينــي
 ،ويعاملــون كأجانــب يخضعــون لحكــم قانــون الدخــول إىل إرسائيــل مــع أن إرسائيــل هــي التــي دخلــت أحياءهــم وهــم الســكان األصليــن
للمدينــة وليــس العكــس.
ومبــارشة بعــد حــرب عــام  ،1967قامــت إرسائيــل بإحصــاء ســكاين يف القــدس الرشقيــة ،و فقــط الذيــن كانــوا موجوديــن داخــل الحــدود
الجديــدة لبلديــة القــدس يف ذلــك الوقــت اخــذوا وضــع إقامــة دامئــة يف إرسائيــل .وأمــا الذيــن تــم إحصاؤهــم يف املناطــق األخــرى مــن
األرايض املحتلــة أو املســافرين فقــد ُحرمــوا مــن اإلقامــة ،بغــض النظــر عــن الروابــط العائليــة وأصولهــم وروابطهــم التاريخيــة مــع املدينــة.
متــت اإلقامــة الدامئــة للمواطنــة بصلــة ،فهــي ال متنــح الجنســية وال الحقــوق السياســية أو املدنيــة الكاملــة ،فليــس لــدى املقيمــن
ال ّ
الدامئــن حــق االنتخــاب يف الكنيســيت وال يحملــون جــواز ســف ٍر إرسائيــي ،وال يحصــل أطفالهــم عــى اإلقامــة الدامئــة تلقائيـاً عنــد والدتهــم.
باإلضافــة إىل ذلــك فــإن اإلقامــة الدامئــة بعيــدة كل البعــد عــن الدميومــة ،فتاريــخ صالحيتهــا ينتهــي إذا مل تسـ ِ
ـتوف بعــض الــروط .فمنــذ
ضـ ّم القــدس الرشقيــة ،فقـ َد أكــر مــن  14000فلســطينياً مــن القــدس الرشقيــة حقهــم يف العيــش يف مدينتهــم.
وميكننــا احصــاء أعــداد هائلــة مــن إبطــال اإلقامــات بعــد صــدور قــرار محكمــة العــدل العليــا اإلرسائيليــة يف قضيــة عــوض
عــام  .1988ومــع األخــذ بعــن االعتبــار أن القانــون اإلرسائيــي ينطبــق عــى مواطنــي القــدس الرشقيــة خالفــا للقانــون الــدويل ،فقــد
حكمــت املحكمــة أن ضــم القــدس الرشقيــة إلرسائيــل جعــل مــن املواطنــن يف القــدس الرشقيــة مقيمــن إرسائيليــن دامئــن وأن هــذه اإلقامة
الدامئــة «تنتهــي صالحيتهــا» بتغيــر مركــز الحيــاة لإلنســان .وعــى وجــه التحديــد فقــد طبقــت املحكمــة قوانــن الدخــول إىل إرسائيــل عــى
مواطنــي القــدس الرشقيــة .وفق ـاً لالئحــة  11Aيعتــر اإلنســان بأنــه تــرك إرسائيــل واســتق ّر يف بلــد آخــر إذا توفــر واحــد أو أكــر مــن
الــروط التاليــة فيــه )1( :اإلقامــة خــارج إرسائيــل ملــدة ال تقــل عــن  7ســنوات )2( ،اإلقامــة الدامئــة يف الخــارج؛ و( )3الجنســية األجنبيــة.

إن تطبيــق قانــون الدخــول إىل إرسائيــل عــى فلســطينيي القــدس الرشقيــة هــو إعــان ال لبــس فيــه مــن دولــة إرسائيــل بأنهــا تعتربهــم
أجانــب ال يختلفــون عــن الســواح والعــال األجانــب واملهاجريــن وأي شــخص آخــر يحــاول «الدخــول» إىل إرسائيــل ،فمنــذ منتصــف
التســعينات وهــم يضفــون الطابــع الرســمي عــى هــذا األســلوب ضمــن سياســة إرسائيليــة واســعة إلبطــال اإلقامــات والتــي أصبحــت تعــرف
ب»الرتحيــل الصامــت» ،فإبطــال وضــع اإلقامــة القانــوين كان مبنيّـاً عــى سياســة «مركــز الحيــاة» والتــي مــن خاللهــا ميكــن لوزيــر الداخليــة
إبطــال الوضــع القانــوين ألي كان إذا قـ ّرر بــأن مركــز حيــاة الشــخص قــد انتقــل «خــارج إرسائيــل» .وكانــت تطبــق هــذه السياســة يف كثــر
مــن األحيــان بأثــر رجعــي وبغــض النظــر عــن وضــع اإلقامــة القانــوين الحــايل للشــخص ،وبذلــك فــإن «مركــز الحيــاة» الحــايل يف القــدس ألي
شــخص ال يعطيــه حقــوق اإلقامــة إذا اعتــرت إرسائيــل أن «مركــز الحيــاة» يف املــايض وألي فــرة مــن الزمــن كان يف مــكان آخــر.
ومنــذ قـرار قضيــة «عــوض» اســتخدمت الــوزارة الحكــم الصــادر فيهــا كأداة إلبطــال الوضــع القانــوين لــآالف مــن الســكان الفلســطينيني
وللتخفيــف منهــم يف القــدس الرشقيــة .أصبــح قـرار عــوض قفصـاً قانونيـاً يحبــس داخــل قضبانــه ســكان القــدس الرشقيــة ويحرمهــم الحركــة
ويلزمهــم البقــاء يف مســاحة ضيقــة ومهجــورة حيــث ُولــدوا ،فعقوبــات مغــادرة املدينــة ألي فــرة محــدودة أو الحصــول عــى وضــع قانــوين
يف أي منطقــة أخــرى هــي خســارة موطنهــم واســتحالة الرجــوع إليــه.
وتبــن بيانــات تــم الحصــول عليهــا مــن الــوزارة لألعــوام  2006و 2008أن هــذه السياســة مل تتوقــف أبــدا ً ،بــل عــى العكــس ،فقــد عــادت
وعــى نطــاق أوســع بكثــر .وقــد أبطلــت الــوزارة إقامــة  4577مواطنـاً مــن القــدس الرشقيــة يف عــام  ،2008مــن ضمنهــم  99طفـاً .وقــد
أن أحــكام قانــون املواطنــة والدخــول إىل إرسائيــل [ ]...تخلــق واقعـاً نتيجتــه الواضحــة هــي تقليــص حقــوق اإلرسائيليــن
ألنهــم ببســاطة عــرب .فهــم يضفــون صفــة رشعيــة عــى مفهــوم غريــب عــن معتقداتنــا األساســية – التمييــز ضــد األقليــات
ببســاطة ألنهــم أقليــات .وكونهــا مبنيــة كــا هــي عــى ترتيــب معــن مــن التصنيفــات حســب الفئــة ،والــذي يحتــوي
عــى كل يشء مــا عــدا فحــص فــردي للتهديــد الــذي يشــكله الشــخص ،فإنهــا تخفــي صــورة الفــرد ،أي فــرد ،كعــامل قائــم
يف ذاتــه\ا ،ويتحمــل مســؤولية ترصفاتــه\ا .أنهــا تفتــح األبــواب ملزيــد مــن القوانــن الترشيعيــة التــي ال مــكان لهــا يف
أيديولوجيــة دميقراطيــة.
إدموند ليفي ،قايض املحكمة العليا( ،متقاعد).
محكمة العدل العليا  07\466م ك زهافا جالون ضد النائب العام ( 11يناير  )2012القسم  29من رأي القايض ليفي

شــهد عــام  2006تفاقــا مامثـاً يف عــدد إبطــال اإلقامــات حيــث وصــل العــدد إىل  .1363وبذلــك فــإن نصــف عــدد اإلبطــاالت منــذ عــام
 1967وحتــى عــام  2008حدثــت مــا بــن العامــن  2006و.2008
1.1.3قانون املواطنة :منع مل الشمل وتسجيل األطفال
تستعمل الوزارة أداة أخرى لتخفيف سكان القدس الرشقية اال وهي قوانني مل الشمل الصارمة.
خلــق ضــم القــدس الرشقيــة حاجـزا ً مصطنعـاً بينهــا وبــن بقيــة األرايض الفلســطينية املحتلــة .فقـرار إرسائيــل بضــم بعــض املناطــق فقــط
للقــدس كان اســتبدادياً وال يعكــس أبــدا ً البنيــة االجتامعيــة املوجــودة فيهــا ،فحتــى بعــد ضمهــا حافــظ أهــل القــدس الرشقيــة عــى
عالقاتهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة التاريخيــة مــع الضفــة الغربيــة وغــزة.
كان عــى ســكان القــدس الرشقيــة الذيــن تزوجــوا مــن غــزة ومــن الضفــة الغربيــة أو حتــى مــن جنســيات أجنبيــة واختــاروا العيــش يف
القــدس مــع عائالتهــم النضــال ضــد إج ـراءات الــوزارة الظاملــة يف «مل الشــمل» ليعيشــوا مــع أزواجهــم يف القــدس.
وقــد تــم تطبيــق اإلج ـراء الجديــد للــم الشــمل عــام  .1995فقــد كان أي زوج مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة يحصــل عــى ترصيــح
عســكري ملــدة  27شــهرا ً (أو  27شــهرا ً مــع فيــزا  B\1يف حالــة األزواج مــن الخــارج) ،أو إقامــة مؤقتــة ملــدة ثــاث ســنوات (A\5
6

7

طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

فيـزا) ،ويف نهايــة العمليــة يحصــل عــى إقامــة دامئــة .ويف كل مرحلــة
مــن مراحــل العمليــة يخضــع الــزوج لفحــص أمنــي وفحــص «مركــز
الحيــاة» .كانــت هــذه اإلج ـراءات طويلــة ومعقــدة ،بحيــث ترســل
الــوزارة الزوجــن مـرارا مــع طلبــات جديــدة لتحضــر األوراق الالزمــة
ويف كثــر مــن األحيــان كان األزواج يلجــؤون للمحاكــم لالســتئناف.
لكــن وعــى الرغــم مــن الصعوبــات إذا امتثــل األزواج لــكل طلبــات
مل الشــمل فــإن الــزوج األجنبــي كان يحصــل عــى اإلقامــة الدامئــة يف
نهايــة املطــاف.
لكــن ويف عــام  ،2002جمــد وزيــر الداخليــة معالجــة طلبــات مل
الشــمل التــي كان الــزوج فيهــا مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة ،ويف
مايــو  2002صــدر األمــر التنفيــذي ( )1813والــذي يتعلــق «بالتعامــل
مــع املقيمــن بصــورة غــر قانونيــة وسياســة مل الشــمل بخصــوص
ســكان الســلطة الفلســطينية واألجانــب مــن أصــل فلســطيني» .وقــد مــدد األمــر التنفيــذي التجميــد ويف  31يوليــو عــام  ،2003تــم تركيــز
التجميــد ضمــن قانــون املواطنــة والدخــول إىل إرسائيــل («األمــر املؤقــت») ،والــذي ســندعوه فيــا يــي «قانــون املواطنــة» أو «األمــر
املؤقــت».
ومنــذ عــام  ،2003اس ـتُعمل نظــام قانــون املواطنــة لترسيــع عمليــة الرتحيــل الصامــت للمواطنــن الفلســطينيني يف القــدس الرشقيــة مــن
موطنهــم .ويؤثــر قانــون املواطنــة عــى ســكان القــدس الرشقيــة بشــكل ســلبي مجحــف ،فقــد حرمــوا مــن مل الشــمل ليــس فقــط مــع
أزواجهــم وإمنــا مــع أوالدهــم القارصيــن أيضً ــا .1وبعــد مــرور  11ســنة عــى قانــون املواطنــة والــذي بــدأ كأمــر مؤقــت مــروط ،فهــو مــا
يـزال ســاري املفعــول حتــى اليــوم .ومــا زال قانــون املواطنــة العنــري ينتهــك الحــق يف العائلــة لســكان القــدس الرشقيــة منــذ أكــر مــن
عقــد مــن الزمــن ،وميــزق العائــات ويحكــم عــى األطفــال مبســتقبل غامــض.2
فأطفال هذه العائالت تحديدا هم املوضوع الرئييس لهذا التقرير.

املواطــن يف القــدس الرشقيــة محــروم مــن هــذا الحــق األســايس ،فعــى أبيــه أو أمــه أن يتقــدم بطلــب «تســجيل طفــل» وقــد يتطلــب األمــر
منــه أن ينتظــر أعوامـاً قبــل أن يحصــل الطفــل عــى اإلقامــة الدامئــة إذا اســتطاع ذلــك أصـاً.
يُعــرف اإلج ـراء الــذي يقــدم فيــه األبــوان مــن القــدس الرشقيــة طلب ـاً ليحصــل طفلهــا عــى اإلقامــة الدامئــة باســم «تســجيل األطفــال».
ويجــب أن تكــون مثــل هــذه العمليــة رسيعــة وفعالــة حتــى يطم ـ ّن األبــوان بأنــه بإمكانهــا حاميــة طفلهــا مــن أن ينشــأ دون وضــع
قانــوين ،ولكـ ّن الــوزارة تضــع العراقيــل تلــو األخــرى لتتأكــد مــن تســجيل أقــل عــدد ممكــن مــن األطفــال الفلســطينيني كمقيمــن دامئــن.
ويجــدر بنــا اإلشــارة إىل أنــه بينــا ت ُطبــق عمليــة تســجيل األطفــال عــاد ًة عــى أطفــال الزيجــات املختلطــة (حيــث يكــون أحــد األبويــن
فقــط مــن القــدس الرشقيــة) فــإن بعــض أطفــال األبويــن املقدســيني أيضـاً ميــرون أحيانـاً بنفــس اإلجـراءات التعســفية لتســجيل األطفــال،
ويف كثــر مــن األحيــان فــإن هــؤالء األطفــال ال يحصلــون عــى اإلقامــة اطالقــا.
وبــدالً مــن إنشــاء معايـرٍ واضحــة لتســجيل األطفــال ،فقــد خلقــت الــوزارة كابوسـاً بريوقراطيـاً يســتحيل عــى الشــخص العــادي اســتيعابه،
فــإن متاهــة القوانــن تتطلــب مــن األبويــن أن يحصــا عــى استشــارة قانونيــة ليحصلــوا عــى حــق أســايس مــن حقوقهــم ،ووحدهــم
محامــون متمرســون يف مداخــل ومخــارج قوانــن الــوزارة يســتطيعون تحـ ّدي قراراتهــا املتعســفة .وقــد جعلــت الظــروف الصعبــة يف فــرع
الــوزارة يف القــدس الرشقيــة مــن املســتحيل تقريبــا االســتعالم عــن الطلــب ،فالظــروف
الفظيعــة التــي كان فــرع الــوزارة عليهــا أجربتهــم عــى إغــاق الفــرع ونقــل مكانــه بأمــر
مــن املحكمــة بعــد تدخــل مــن مؤسســة ســانت ايــف.5
شــهدت سياســة الــوزارة فيــا يخــص تســجيل األطفــال تغـرات عــى وتــرة عاليــة ومــن
دون أن يتــم نرشهــا ،مــا جعــل مــن املســتحيل عــى العائــات واملحامــن واملعنيــن
فهــم معايــر التســجيل ،وبــدأت الــوزارة تكشــف سياســتها يف تســجيل األطفــال أخـرا ً يف
ســياق الدعــاوى فقــط .6وقــد أمــرت املحكمــة الــوزارة يف عــام  2011بتغيــر ثالثــة معايــر
يف تســجيل األطفــال ،وذلــك بعــد ســتة أعــوام مــن نــر العريضــة التــي تطالــب بتغيــر
املعايــر لتســجيل األطفــال .7وقــد حكمــت املحكمــة مــا يــي:

إن الهــدف املعلــن لقانــون املواطنــة هــو هــدف أمنــي ،وقــد أيدتــه محكمــة العــدل العليــا يف تحديــن دســتوريني مســتقلني .3وتــذرع
رع االرسائيــي بــأن قانــون املواطنــة رضوري لحاميــة الدولــة مــن خطــر أمنــي متوقــع مــن مل شــمل مواطنــن أو ســكان إرسائيليــن
امل ـ ّ
مــع ســكان األرايض الفلســطينية املحتلــة .فهــم ي ّدعــون أنــه قــد يكــون هنــاك تــورط يف عمليــات إرهابيــة مــن ســكان األرايض الفلســطينية
املحتلــة وأن إعطاءهــم وضعـاً قانونيـاً يف إرسائيــل ســيعطي املنظــات اإلرهابيــة املجــال الســتغالل هــذا الوضــع لتحقيــق أهدافهــم وتنظيــم
هجامتهــم.

 .1عندمــا تفشــل الــوزارة يف إعطــاء قـرار عنــد انتهــاء املوعــد النهــايئ بخصــوص تســجيل طفــل ،وهــو ســتة أشــهر ،فعليهــا
أن تعطــي الطفــل وضعـاً قانونيـاً مؤقتـاً يف إرسائيــل ،وإعطــاؤه حقــوق الضــان االجتامعــي يف انتظــار القـرار النهــايئ؛
 .2عــى الــوزارة أن تكمــل النظــر يف طلــب تســجيل طفــل حتــى وإن تــم رفــض طلــب مامثــل لفــرد آخــر مــن أف ـراد
العائلــة؛
 .3عــى الــوزارة أن تعلــم العائلــة شــفهياً وكتابيـاً (بالعربيــة إن لــزم األمــر) بــأن الوقــت حــان لرفــع الوضــع القانــوين مــن
مؤقــت إىل دائــم.

ولكــن بالرغــم مــن حجــة األمــن وقـرار املحكمــة ،فــإن قانــون املواطنــة يرجــع بوضــوح ألســباب دميوغرافيــة وعنرصيــة واقتصاديــة ،4فحجــة
األمــن ال صلــة لهــا باملوضــوع ،بــل ميكــن تقويضهــا بالكامــل عنــد األخــذ بعــن االعتبــار التقييــد الــذي يضعــه القانــون عــى إعطــاء وضـعٍ
رصت بحــزم عــى حجتهــا بــأن األطفــال الفلســطينيني والبالغــن عــى حــد ســواء
قانــوين لألطفــال .ومــع ذلــك فإننــا ســرى الحقـاً أن الــوزارة أ ّ
يشــكلون خطـرا ً أمنيـاً عــى دولــة إرسائيــل.

وقــد أهملــت الــوزارة االمتثــال لهــذه القـرارات وتعديــل إجراءاتهــا مبوجبهــا ،مــا دفــع موقعــو العريضــة إىل تقديــم التــاس بتهمــة ازدراء
قـرار املحكمــة ،وقــد صــدرت اإلجـراءات املعدلــة أخـرا ً يف ســبتمرب .2012
وقــد قدمــت الــوزارة أرقامهــا لتســجيل األطفــال مــا بــن األعــوام  2004ويوليــو  2013بعــد طلــب لحريــة املعلومــات قدمتــه مؤسســة
ســانت ايــف يف ســبتمرب  ،2013وخــال هــذا الوقــت ،كان هنــاك  17616طلب ـاً مقدم ـاً لتســجيل أطفــال حيــث كانــت والدة الطفــل يف

1.1اإلطار القانوين
يحــق لطفــل املواطــن اإلرسائيــي أن يحصــل عــى الجنســية تلقائيــا بفضــل ذويــه يف ظــل القانــون اإلرسائيــي ،ولكــن طفــل مواطــن
فلســطيني مــن القــدس الرشقيــة محــروم مــن هــذا الحــق ،فــا يتمتــع مبثــل هــذا الحــق تلقائيـاً ،كــا أنــه حتــى ولــو ولــد وتــرىب يف القــدس
فــا ميكــن لــه أن يــرث وضــع ذويــه القانــوين .فبينــا يحصــل طفــل املواطــن اإلرسائيــي عــى الجنســية اإلرسائيليــة حتــى وإن مل تطــأ قدمــه
تـراب أرض إرسائيــل أبــدا ً ،فــأن طفــل مواطــن مــن القــدس الرشقيــة يحصــل عــى اإلقامــة فقــط إذا أثبــت األب أو األم أن مركــز حياتهــا
وحيــاة الطفــل هــي القــدس .وبينــا يتــم تســجيل طفــل املواطــن اإلرسائيــي لــدى الــوزارة حتــى قبــل أن يغــادر املستشــفى ،فــإن طفــل

ـي عــى االعـراف املســتقل
الجانــب الثــاين [مــن احـرام وحــدة العائلــة] هــو حــق الطفــل يف الحيــاة العائليــة .وهــو مبنـ ّ
بحقــوق اإلنســان للطفل...فمصلحتــه تقتــي بــأن ال يتــم فصلــه عــن والديــه وأن يرتعــرع يف حضــن كليهام...ومــن وجهــة
نظــر الطفــل ،فــإن انفصالــه عــن أحــد والديــه قــد يعتــر كنــوع مــن التخــي وســيكون لــه تداعيــات يف منــوه العاطفــي.

 1بينام يحصل األطفال عىل جنسية األهل كام يحق لهم ،فإن األطفال الوحيدين الذين يتأثرون بقيود األمر املؤقت هم أطفال سكان القدس الرشقية.
 2لتحليل مفصل عن تجميد مل الشمل ،اقرأ تقرير سانت ايف «العائالت الفلسطينية تحت التهديد 10 :سنوات من تجميد مل شمل العائالت يف القدس» (ديسمرب .)2013
 3محكمة العدل العليا  03 \ 7052عدالة املركز القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل ضد وزير الداخلية ( 14مايو ( )2006قضية عدالة)؛ محكمة العدل العليا  07\466م ك زهافا جالون ضد النائب العام ( 11يناير ( )2012سندعوها فيام
ييل قضية جالون).
 4مثالً يف العرض املقدم أمام الحكومة ليلة التصويت عىل األمر التنفيذي  ،1813تحدثت الوزارة عن «األجانب ذوو الجنسية العربية» الذين يتكاثرون بإنجاب  12-10طفالً يف العائلة الواحدة ،والذي س ُيرصف عليه  3.3مليار شيقل من ميزانية
الدولة عىل إعانات األطفال مبرور  10أعوام.
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القــدس .ومــن بــن  17616طلبـاً تــم رفــض  .3933وتظهــر األرقــام أن  %24مــن القـرارات كانــت ســلبية .ومــن الجديــر بالذكــر أن ســجالت
الــوزارة تعكــس األرقــام الرســمية فقــط ،حيــث يقــدر عــدد األطفــال غــر املســجلني يف القــدس ِب  10000طف ـاً.
 5محكمة العدل العليا  03\2783رفول جربا روفا ضد وزير الداخلية ،املدير العام لوزارة الداخلية ومدير فرع القدس الرشقية .صدر القرار يف  .2003\12\3أمر احرتازي.
 6استئناف هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد يف القضية  06 \ 727نوفل ضد وزير الداخلية (فيام ييل نوفل)
 7حكم املحكمة املركزية يف القدس يف نوفل.
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طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

قبل قانون املواطنة
1.1.1تسجيل األطفال َ
بينــا فُــ ّوض وزيــر الداخليــة بالســلطة ملنــح اإلقامــة وســحبها يف
ظــل قانــون املواطنــة والدخــول إىل إرسائيــل ،والــذي ميــارس ســلطة
تقديريــة واســعة لهــذه األغ ـراض ،فــإن عمليــة تســجيل األطفــال يف
حالــة والدة طفــل يف إرسائيــل ألهــل يحملــون إقامــة دامئــة مبينــة
يف اللوائــح الحكوميــة ،باألخــص الالئحــة رقــم (( )12والتــي ســتعرف
فيــا يــي «باللوائــح») .وبتطبيــق قانــون إرسائيــل املحــي يف القــدس
الرشقيــة املضمومــة قـرا ً ،فــإن إرسائيــل تأكــدت أن قوانــن تســجيل
األطفــال ســتنطبق عــى أطفــال القــدس الرشقيــة ،فالوضــع القانــوين
لطفــل خــارج قانــون العــودة يعتمــد عــى الوضــع القانــوين لوالديــه،
واذا مل يكــن يحمــل كال الوالديــن إقامــة دامئــة فــإن الطفــل ســيحمل
الوضــع القانــوين لحامــل الحضانــة أو الــويص القانــوين.8
وبينــا تبــن اللوائــح تعليــات واضحــة بخصــوص طفــل مولــود يف إرسائيــل ،فهــي ال تنطبــق عــى األطفــال املولوديــن خــارج إرسائيــل .ومــع
ذلــك فــإن الــوزارة كانــت تعامــل األطفــال املولوديــن يف إرسائيــل ويف الخــارج ضمــن القوانــن واإلجـراءات ذاتهــا حتــى عــام  ،2001حيــث
كانــت تراجــع القضايــا تحــت نفــس الفئــة مــن طلــب «تســجيل طفــل» .وقــد كان املبــدأ التوجيهــي لهــا أن تعطــي الطفــل نفــس الوضــع
القانــوين الــذي يحملــه الوالــد إذا كان الطفــل يعيــش مــع هــذا الوالــد ضمــن حــدود الدولــة.
وضحــت املحكمــة العليــا أن الســبب وراء هــذه اللوائــح والتــي مبوجبهــا يحصــل الطفــل عــى نفــس الوضــع القانــوين لوالــده هــو منــع خلق
انفصــال أو هــوة بــن الطفــل والوالــد أو الوالــدة ،حيــث أن والدتــه يف إرسائيــل وحدهــا غــر كفيلــة مبنحــه اإلقامــة الدامئــة فيهــا ،وأيضــا ملــا
فيــه مــن مصلحــة الطفــل وحقــه يف الحيــاة العائليــة والحـرام وحــدة العائلــة.9
وقــد ناقشــت املحكمــة العليــا الطبيعــة املميــزة لهــذه اللوائــح كقانــون لحقــوق اإلنســان ،مصممــة لحاميــة الحــق الدســتوري يف الحيــاة
العائليــة وحــق القــارص يف العيــش مــع والديــه:
وقــد تجاهلــت الــوزارة كليـاً دعــوة املحكمــة العليــا لحاميــة حقــوق الطفــل وتحذيرهــا بخصــوص التأثــر املدمــر نفســياً النفصــال الطفــل
عــن والديــه .وقــد وضعــت الــوزارة سياســة تلــو األخــرى عــى مـ ّر الســنني بحيــث تحقــق أكــر قــدر ممكــن مــن الــرر ومتنــع مصلحــة
الطفــل وحقــه يف الحيــاة العائليــة ،بــدالً مــن أن تســعى جاهــدة لالمتثــال ألوامــر املحكمــة.
وقــد كان عــى الطفــل ووالــده مــن القــدس الرشقيــة النجــاح يف اختبــار «مركــز الحيــاة» حتــى عــام  ،2001حيــث كان عليهــم إظهــار أن
القــدس هــي مــكان ســكنهام الفعــي ومركــز حياتهــا .مل يكــن هنــاك فــرق بــن الطفــل املولــود يف القــدس الرشقيــة والطفــل املولــود يف
الخــارج (حيــث ينطبــق تعريــف «الخــارج» عــى الضفــة الغربيــة وغــزة) .وبالرغــم مــن أن هــذه اللوائــح صــدرت عــام  ،1974إال أن الــوزارة
مل تقبــل طلبــات تســجيل األطفــال مــن األمهــات املقيــات يف القــدس الرشقيــة حتــى عــام  ،1994فقبــل عــام  1994كانــت طلبــات تســجيل
األطفــال تقبــل مــن اآلبــاء املقيمــن يف القــدس فقــط ،بســبب التصــور العنــري املســبق بــأن املــرأة الفلســطينية مــن القــدس إذا تزوجــت
رج ـاً مــن الضفــة الغربيــة أو غــزة فإنهــا حت ـاً ســتنتقل للعيــش معــه .وبــدأت الــوزارة تنظــر يف طلبــات تســجيل األطفــال مبعــزل عــن
طلبــات مل الشــمل يف عــام  ،1996فحتــى ذلــك الوقــت ،كانــت طلبــات تســجيل األطفــال ال تؤخــذ عــى حــدة وكانــت تــرك مصــر وضــع
الطفــل القانــوين معلــق بطلــب الوالديــن للــم الشــمل.
ويف عــام  ،2001توقفــت الــوزارة عــن منــح اإلقامــة الدامئــة لألطفــال املولوديــن خــارج القــدس لوالديــن أحدهــا فقــط يحمــل إقامــة يف
القــدس .وكانــت هــذه نقطــة البدايــة ملامرســة الــوزارة التفرقــة بــن األطفــال املولوديــن داخــل إرسائيــل وخارجهــا ،معتــرة ان القــدس
الرشقيــة واملضمومــة ق ـرا تقــع يف ارسائيــل .فيحصــل األطفــال الذيــن ولــدوا يف إرسائيــل والذيــن نجحــوا يف اختبــار مركــز الحيــاة عــى
اإلقامــة الدامئــة بينــا يحصــل األطفــال املولوديــن خــارج إرسائيــل والذيــن نجحــوا يف اختبــار مركــز الحيــاة عــى اإلقامــة املؤقتــة ملــدة
ســنتني ( A\5في ـزا) ،ويســمح لهــم بعــد ذلــك فقــط بتقديــم طلــب الحصــول عــى إقامــة دامئــة.
 8املادة  12من قانون الدخول إىل إرسائيل 1974 - 5734
 9يف توضيح من محكمة العدل العليا  99\979كارلو (قارص) ضد وزير الداخلية ( 22نوفمرب ( )1999وستعرف فيام ييل بقضية «كارلو»).
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تسجيل األطفال تحت قانون املواطنة
1.2
أصبــح مل الشــمل بــن ســكان القــدس الرشقيــة وأزواجهــم مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة ممنوع ـاً عــام  2002بق ـرار األمــر التنفيــذي
( 1813وســيعرف فيــا يــي ب»األمــر») .وفيــا يتحــدث األمــر عــن مل شــمل العائــات بــن األزواج فقــط وال يشــر إىل تســجيل األطفــال،
فقــد وســعت الــوزارة تطبيــق األمــر لتجميــد تســجيل األطفــال أيض ـاً ،للفئتــن مــن األطفــال.
وقــد جمــد قانــون املواطنــة عــام  2003بشــكل مطلــق مل شــمل العائــات للبالغــن مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة .ولكنــه بعكــس األمــر
الــذي ســبقه ،فقــد أشــار قانــون املواطنــة بوضــوح إىل األطفــال 10واســتثنى األطفــال تحــت ســن  12ســنة مــن التجميــد بهــدف تجنــب
انفصــال الطفــل القــارص مــن والــده املقيــم يف القــدس الرشقيــة .ونتيجــة لذلــك القانــون ،فقــد انفصــل الكثــر مــن األطفــال عــن ذويهــم
وأقاربهــم الذيــن حالفهــم الحــظ بالحصــول عــى وضــع قانــوين .لقــد متــت معاقبــة هــؤالء األطفــال بحرمانهــم مــن الوضــع القانــوين لجرميــة
مولدهــم يف املــكان والزمــان الخاطئــن.
« 1.1.1مقيم يف املنطقة»
وقبل أن يتم تعديل تعريف «مقيم يف املنطقة» عام  ،2005كان التعريف األصيل كالتايل:
«مقيــم يف املنطقــة» – يشــمل أي شــخص يقيــم يف املنطقــة حتــى لــو مل يكــن مســجالً يف تعــداد املنطقــة الســكاين ،وال
يشــمل املقيــم يف مســتوطنة يهوديــة يف املنطقــة».
وكــا هــو مذكــور أعــاه فــإن الهــدف الشــامل للــوزارة هــو عــدم منــح اإلقامــات ألكــر عــدد ممكــن مــن األطفــال .ومــن هــذا املنطلــق،
فقــد شــوهت الــوزارة لغــة التعريــف رسيعـاً لتشــمل أكــر عــدد ممكــن مــن األطفــال مــن فئــة «املقيــم يف املنطقــة» .وقــد حكمت الــوزارة،
مخالفـ ًة اللّوائــح ،عــى األطفــال املولوديــن يف إرسائيــل لوالــد مــن القــدس الرشقيــة والذيــن عاشــوا كل حياتهــم يف القــدس «كمقيمــن يف
املنطقــة» بنــا ًء عــى معيــار واحــد فقــط – أن يكونــوا مســجلني يف التعــداد الســكاين لــأرايض الفلســطينية املحتلــة .ويبقــى هــؤالء األطفــال
املقدســيون بامليــاد ولكــن ليــس بالحــق ،دون أي وضــع قانــوين ويجــرون عــى تــرك املدينــة الوحيــدة التــي يع ّدونهــا موطنهــم.
مل تنظــر الــوزارة إىل الظــروف الفريــدة ملقدمــي الطلبــات القارصيــن ،ومل تفحــص مركــز حياتهــم ،فقــد كان موقــف الــوزارة مبني ـاً عــى
مبــدأ :التســجيل وحــده يكفــي لتطبيــق أحــكام األمــر املؤقــت.

مــا مــن شــك بــأن فصــل الوالــد عــن طفلــه ،وفصــل الطفــل عــن أحــد والديــه وتقســيم وحــدة العائلــة يشــمل انتهــاكات جديــة لحقــوق اآلبــاء
وحقــوق أطفالهــم .وتعــد هــذه االنتهــاكات مخالفــة ألبســط مبــادئ القانــون اإلرسائيــي وال تنســجم مــع مبــادئ حاميــة كرامــة اآلبــاء وأطفالهم
كونهــم بـرا ً ،والــذي تلتــزم بــه دولــة إرسائيــل كمجتمــع مــن عائلــة الــدول املتحــرة.
سليم جربان ،محكمة العدل العليا ،جلسة استامع أولية .14
محكمة العدل العليا  03\7052عدالة – املركز القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل ضد وزير الداخلية ( 14مايو .)2006

وجديــر بالذكــر أن األطفــال املولوديــن يف القــدس والذيــن تربــوا فيهــا مســجلون يف األرايض الفلســطينية املحتلــة لعــدة أســباب ،والتــي ال
تتعلــق مبركــز حياتهــم ،فمثـاً األهــل الذيــن ينتظــرون دون جــدوى قـرارا ً بوضــع قانــوين مــن الــوزارة يضطــرون أحيانـاً إىل تســجيل أطفالهــم
يف األرايض الفلســطينية املحتلــة حتــى ال يرتكوهــم دون أي وضــع قانــوين؛ فالتســجيل يتــم أحيانــاً ليمكنهــم مــن تســجيل أطفالهــم يف
املــدارس ،كــا أن الــوزارة أحيانـاً تدفــع األهــل لتســجيل أطفالهــم يف األرايض الفلســطينية املحتلــة كــرط مســبق لطلــب تســجيل أطفالهــم،
وأحيانـاً يقــوم الوالــد بتســجيل الطفــل مــن تلقــاء نفســه إلغاظــة الــزوج\ة بعــد مشــادة عائليــة.
وفقــاً للــوزارة ،فالتســجيل يف األرايض الفلســطينية املحتلــة يختلــف عــن التســجيل يف تعــداد ســكاين «عــادي» مبعنــى أنــه يعــر عــن
صلــة قانونيــة «كشــبه مواطنــة» .فالــوزارة تعتــر أن هــذا التســجيل يعــر عــن وفــاء للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،واســتطرادا ً لذلــك
فــإن التســجيل يصبــح بيانـاً سياســياً ويصبــح الشــخص املســجل خطـرا ً أمنيـاً .وعندمــا تطلــب الــوزارة برصاحــة توســيع مفهــوم «مقيــم يف
املنطقــة» ليشــمل األطفــال ،فهــي تكشــف عــن موقفهــا األســايس ،أال وهــو أن الطفــل القــارص – ســواء كان عمــره ســنتان أو  12ســنة-
املولــود يف القــدس واملســجل يف األرايض الفلســطينية املحتلــة يشــكل خط ـراً محتم ـاً عــى الدولــة.
 10يف مرشوع القانون الترشيعي األصيل مل تتم اإلشارة إىل األطفال إطالقاً ،ومل يتم ذكرها خالل تقديم املرشوع يف الجلسة الكاملة ( 18-17يونيو .)2003
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طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

وقــد طعنــت ورفضــت املحكمــة املركزيــة يف القــدس تطبيــق الــوزارة للقانــون وموقفهــا مــن األطفــال الذيــن ال يربطهــم بــاألرايض
الفلســطينية املحتلــة ســوى التســجيل يف ســبتمرب  ،2003وحكمــت بعــدة قـرارات أن التســجيل وحــده ال يكفــي لتحديــد طفــل مولــود يف
إرسائيــل «كمقيــم يف املنطقــة» .لكــن الــوزارة انتهكــت ق ـرارات املحكمــة امللزمــة بشــكل فاضــح واســتمرت يف تطبيــق سياســتها بشــكل
11
حــازم .ويف عــام  2008فقــط اعتــرت املحكمــة موقــف الــوزارة صــارم بشــكل مفــرط ومخالــف لألمــر املؤقــت.

النتيجــة املأســاوية هــي أن األطفــال فــوق ســن  14ســنة تحــت األمــر املؤقــت محرومــون مــن أي شــعور باألمــان حــول مســتقبلهم وبقائهــم
مــع عائالتهــم يف القــدس .فالتصاريــح العســكرية التــي تعطــى لهــؤالء األطفــال تســمح لهــم بالبقــاء يف القــدس ملــدة ســنة بعــد قبــول طلــب
مل شــمل العائلــة .15ويف كل عــام ،ال بــد مــن تقديــم طلــب جديــد مــن الوالــد حامــل الهويــة املقدســية وعــى الطفــل اجتيــاز امتحــان «مركــز
الحيــاة» وتفتيــش الســجل األمنــي واإلجرامي.

اقرتحــت الــوزارة تعدي ـاً لألمــر املؤقــت بهــدف توســيع مفهــوم «املقيــم يف املنطقــة» لتتأكــد مــن تحقيــق هدفهــا يف رفــض منــح وضــع
قانــوين ألكــر عــدد ممكــن مــن األطفــال .إضافــة إىل ذلــك فإنهــا اســتمرت يف رفــض منــح اإلقامــة لألطفــال املســجلني يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة مدعيــة أن تعديــل عــام  2005يطبــق بأثــر رجعــي .تــم تعريــف مصطلــح «مقيــم يف املنطقــة» وفقـاً للتعديــل كــا يــي:

ويســمح الترصيــح للطفــل العيــش يف إرسائيــل قانوني ـاً لكنــه ال يعطيــه «وضع ـاً قانوني ـاً» أو أيــة حقــوق اجتامعيــة .فــا يحــق للطفــل

«مقيــم يف املنطقــة» – شــخص مســجل يف التعــداد الســكاين للمنطقــة ،وأي شــخص يقيــم يف املنطقــة حتــى وإن مل يكــن
مســجالً يف التعــداد الســكاين للمنطقــة ،وال يشــمل مقي ـاً يف مســتوطنة إرسائيليــة يف املنطقــة.
ال ميكــن الن ـزاع عــى الحقائــق املوجــودة يف التعــداد الســكاين وفق ـاً لهــذا التعريــف الجديــد تحــت أي ظــرف كان .التســجيل واإلقامــة
أصبحــا مرتادفــات ،وأصبــح التســجيل يخلــق تلقائي ـاً رابط ـاً مــع األرايض الفلســطينية املحتلــة ال ميكــن فكــه .وهــذا التعريــف القانــوين
الواســع والصــارم غــر مســبوق و ال مثيــل لــه مــن قبــل وقــد صمــم خصيص ـاً لهــدف غــر قانــوين أال وهــو تطبيــق األمــر املؤقــت عــى
أكــر عــدد ممكــن مــن األطفــال .كــا أن تعديــل عــام  2005يشــمل أيضـاً تغيـرات إنســانية تهــدف إىل «تليــن» أثــر القانــون عــى حيــاة
العائــات الفلســطينية .وألول مــرة منــذ عــام  ،2002أصبــح بإمــكان النســاء فــوق ســن  25ســنة والرجــال فــوق ســن  35ســنة مــن األرايض
الفلســطينية املحتلــة الذيــن يتزوجــون مــن مواطنــن إرسائيليــن أن يجعلــوا إقامتهــم يف إرسائيــل قانونيــة ،ولكـ ّن تعليــات قانــون املواطنــة
تقــي بــأن األزواج يســتطيعون الحصــول عــى تصاريــح عســكرية قابلــة للتجديــد كل عــام بــدالً مــن أن يحصلــوا عــى إقامــة مؤقتــة أو
دامئــة.
 1.1.2الترصيح العسكري واملنع األمني
كذلــك رفــع تعديــل عــام  2005ســن األطفــال املؤهلــن للحصــول عــى اإلقامــة إىل  14عامـاً .وقــد فـ ّرق قانــون املواطنــة بــن األطفــال مــن
أعــار مختلفــة وخلــق وضعــن قانونيّــن مختلفــن عــن بعضهــا اختالفـاً جذريـاً:
12

•األطفال حتى سن  :14األطفال الذين قد يعطيهم وزير الداخلية وضعاً قانونياً يف إرسائيل.
•األطفــال فــوق ســن  :14األطفــال الذيــن يعـ ّد وزيــر الداخليــة غــر مخــو ٍل بإعطائهــم وضعـاً قانونيـاً يف إرسائيــل والذيــن
قــد يحصلــون ،عــى األكــر ،عــى ترصيــح للبقــاء يف إرسائيــل.
ويظهــر التعديــل أن حــق إعطــاء وضـعٍ قانــو ٍين متطابــقٍ ً لــكل مــن الوالــد والطفل مل
يعــد مقلقـاً ،بــل كل مــا يلــزم كان إنشــاء آليــة ملنــع االنفصــال بــن الوالــد والطفــل،
فالــوزارة والكنيســت مل يريــا أن هنــاك أي رضر يف رفــض إعطــاء القارصيــن وضع ـاً
قانونياً.
ويحصــل األطفــال مــا بــن عمــر  18-14ســنة عــى تصاريــح عســكرية قابلــة
للتجديــد يف املخطــط الجديــد ولــن يكونــوا مؤهلــن للحصــول عــى أكــر مــن ذلــك
مثــل آبائهــم مــن ســكان األرايض الفلســطينية املحتلــة .مل يناقــش التعديــل مصــر
األطفــال ذوي التصاريــح العســكرية عنــد وصولهــم ســن  18ســنة ،فمثـاً ،مل يفــر
قانــون املواطنــة مــا يحــدث المــرأة تريــد الــزواج بعــد وصولهــا ســن  18ســنة .هــل
ســتخرس حقهــا يف الحصــول عــى ترصيــح؟ هــل ســتضطر إىل مغــادرة القــدس؟ ومــرة
أخــرى وافقــت الــوزارة بعــد تقديــم دعــوى قضائيــة عــى تجديــد تصاريــح األبنــاء
البالغــن رشط بقائهــم يف القــدس ،13وقــد نــر موضــوع األبنــاء البالغــن يف سياســة
الــوزارة 14فقــط يف ســبتمرب .2012
 11املحكمة العليا بصفتها محكمة االستئناف االدارية استئناف املحكمة املركزية  05\5569عويسات ضد وزير الداخلية (فيام ييل عويسات)  10أغسطس 2008
 12املادة  3أ من قانون املواطنة.
 13هموكيد يف نطاق الدعوى يف قضية جالون.
امتثاال لحكم قضية نوفل (بعد أن اضطر مقدمو العريضة رفع دعوى ازدراء املحكمة لعدم االمتثال)
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تعيــش عائلــة ف .يف منــزل يف حــي بيــت حنينــا يف القــدس لكنــه يقــع خــارج الحــدود البلديــة للمدينــة .وكانــت األم مواطنــة مــن القــدس
الرشقيــة ولك ـ ّن مل يكــن ألوالدهــا وضع ـاً قانوني ـاً .وعنــد بنــاء جــدار الفصــل العنــري إىل جــوار منزلهــم ،تــم فصلهــم عــن املدينــة .وتلقــى
األبنــاء تصاريحـاً ليكملــوا تعليمهــم يف مدارســهم لكنهــم حرمــوا مــن ذلــك بعدهــا حيــث تــم رفــض دخولهــم املنطقــة .وبــدأت الــوزارة بعــد
ذلــك بإجـراءات إلبطــال إقامــة األم ونجحــت بذلــك .وبعدهــا تدخلــت مؤسســة ســانت ايــف وأعــادت لــأم إقامتهــا وتــم منــح أطفالهــا تحــت
ســن  14ســنة إقامــة واألوالد فــوق ســن  14ســنة تصاريح ـاً عســكرية.

للحصــول عــى تغطيــة يف تأمــن صحــي 16أو إعانــات األطفــال واملعاقــن أو الحــق يف التعليــم – رغــم ســكنه يف القــدس مــع والدتــه.
ويجــب عــى الطفــل تــرك منزلــه يف القــدس والذهــاب إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة مــرة واحــدة يف الســنة عــى األقــل لتأمــن ترصيــح
جديــد مــن مكتــب التنســيق األمنــي مــع الجيــش يف املنطقــة .ويف كثــر مــن األحيــان يتأخــر تحويــل الــوزارة للطفــل إىل مكتــب التنســيق أو
ال يكمــل املكتــب معالجــة الطلــب أو يكــون مغلقـاً لســبب أو آلخــر مــا يــرك الطفــل دون ترصيــح ســاري املفعــول ألشــهر ومــا يدفعــه
للعيــش يف حبــس منــزيل خوفـاً مــن التنقــل دون ترصيــح ســاري املفعــول.
ال يســتطيع الطفــل التنقــل يف القــدس بحريــة حيــث أن معظــم حواجــز التفتيــش يف القــدس وضواحيهــا ال تســمح مبــرور حامــي التصاريــح،
ويجعــل هــذا الواقــع مــن تنقــل العائلــة مــع بعضهــا صعب ـاً للغايــة وطوي ـاً وغــايل الثمــن .وتتلقــى مؤسســة ســانت ايــف اعرتاضــات
بانتظــام مــن العائــات بخصــوص رصاعهــم مــع قيــود التنقــل .إضافـ ًة إىل ذلــك فمعظــم التنقــات ال تخلــو مــن خطــر التوقيــف أو االحتجــاز
مــن الجيــش أو الرشطــة بســبب اإلجـراءات األمنيــة املشــددة يف القــدس وفصــل األحيــاء الفلســطينية عنهــا بجــدار الفصــل العنــري .أمــا
األطفــال مــن حامــي التصاريــح فكث ـرا ً مــا يتعرضــون للمضايقــات أو االحتجــاز دون ســبب ولذلــك يختــار الكثــر منهــم عــدم مغــادرة
أحيائهــم.
ر .عمــره أقــل مــن  18ســنة .بقيــة عائلتــه مســجلة تحــت إقامــة دامئــة بينــا يضطــر هــو وحــده لتقديــم طلــب ترصيــح
عســكري ســنوياً ،ويجــد نفســه أحيانـاً دون ترصيــح بســبب الحواجــز املتعــددة التــي متنــع إقامتــه القانونيــة يف إرسائيــل.
وتــم اعتقالــه ذات مــرة بســبب «إقامتــه غــر القانونيــة» يف إرسائيــل ،وبســبب ســجله اإلجرامــي بعــد ذلــك االعتقــال
تــم رفــض إعطائــه ترصيح ـاً (وتصاريح ـاً مســتقبلية) ألســباب «أمنيــة» – وكل ذلــك كان بســبب تأخــر الــوزارة والجيــش
بإعطائــه الترصيــح.
أُعطــي حاملــو التصاريــح الحــق يف العمــل يف القــدس مؤخ ـرا ً ً يف ينايــر  ،201317حيــث لطاملــا عــر الشــباب مــن حامــي التصاريــح عــن
شــعورهم الغامــر باإلحبــاط بســبب عــدم قدرتهــم عــى إيجــاد وظيفــة واملســاهمة يف مــروف العائلــة.
وقــد أُضيــف بنــد جديــد عــام  2005إىل األمــر املؤقــت يق ّيــد األطفــال القارصيــن بقســوة أكــر ،حيــث تــم إضافــة أســباب أمنيــة جديــدة
لعــدم منــح الترصيــح ،18وهــي ال تختــص بأفعــال مقــدم الطلــب ،ووفق ـاً لهــذه األســباب ال ميكنهــم الحصــول عــى ترصيــح للبقــاء يف
إرسائيل أو رخصة إقامة:
15مؤخرا ً أصبح حاملو التصاريح يحصلون عىل تصاريح سارية املفعول ملدة سنتني حيث كانوا يف السابق يحصلون أحياناً عىل ترصيح ملدة ستة أشهر فقط.
 16يف  6فرباير  2014تم تعديل قوانني التأمني الصحي الوطني لتشمل تأمني القارصين واألزواج من حاميل التصاريح العسكرية.
 ١٧تبعاً لعريضة قدمها هموكيد
 18املادة  3د من قانون املواطنة
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طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

إذا قــرر وزيــر الداخليــة أو قائــد املنطقــة ،حســب الحالــة ،وبتوافــق مــع رأي موظفــي األمــن األكفــاء ،بــأن املقيــم يف املنطقــة أو مقــدم
الطلــب اآلخــر أو أي مــن أفـراد عائلتــه قــد يشــكل خطـراً عــى أمــن دولــة إرسائيــل؛ وهنــا «أفـراد العائلــة» – الــزوج ،أو الوالــد ،أو االبــن،
أو األخ أو األخــت وأزواجهــم.
وينطبــق هــذا القســم عــى البالغــن والقارصيــن مــن عمــر  18-14ســنة .ووفق ـاً لهــذا البنــد املذكــور أعــاه فــا حاجــة الشــتباه أمنــي
بالطفــل نفســه لفصلــه عــن والــده أو والدتــه ،كــا أن القريــب املشــتبه بــه قــد ال يكــون قريبـاً .وال حاجــة إلدانــة القريــب املشــتبه بــه – ال
حاجــة ألن يكــون مطلوبـاً أو معتقـاً أو حتــى قيــد التحقيــق ،يكفــي أن يقــرر عضــو مــن موظفــي األمــن ال اســم وال هويــة لــه أن قريبـاً
بعيــدا ً للطفــل «قــد يشــكل» خطـرا ً أمنيـاً .والنتيجــة هــي «الجــرم بالتبعيــة» وهــي شــديدة باألخــص عنــد تطبيقهــا عــى األطفــال.
 .1.1.3التهديد «األمني»
أعلنــت إرسائيــل يف عــدة مناســبات أن القانــون ال غنــى عنــه لتلبيــة الحاجــة األمنيــة ،فمثـاً ويف رد عــى عريضــة قدمتهــا عدالــة  ،ادعــت
الدولــة أن  23مواطن ـاً مــن األرايض املحتلــة مــن الذيــن حصلــوا عــى وض ـعٍ قانــوين يف إرسائيــل كانــوا متورطــن يف «اعتــداءات» ضــد
إرسائيــل ،دون بيــان أي معلومــات إضافيــة عــن هــؤالء املعتديــن .ويبــدو أن دور املحاكــم يف إرسائيــل هــو التأكيــد عــى حاجــة الدولــة
«األمنيــة» :فعندمــا تطــرح الدولــة موضــوع «الحاجــة األمنيــة» متتنــع املحاكــم وحتــى املحكمــة العليــا مــن معالجــة الحقــوق املنتهكــة
ـص طف ـاً.
نتيجــة هــذا االدعــاء حتــى وإن كانــت تخـ ّ
19

وت ُبـ ّـن األرقــام التــي نرشتهــا الــوزارة عــام  2002أنــه مــا بــن  100,000و  140,000مواطــن مــن األرايض املحتلــة ســكن يف إرسائيــل بعــد
اســتكامل إجـراء مل شــمل .20ووفقـاً للدولــة ،كان  %0.02منهــم متورطــون يف اعتــداءات عــى إرسائيليــن .ومــع ذلــك ،ال يـزال الســؤال حــول
ـي عقــد عــى سـ ّنه.
فعال ّيــة القانــون يف تحقيــق الحاجــة األمنيــة مطروحـاً دون إجابــة حتــى بعــد مـ ّ
بنــا ًء عــى قانــون حريــة املعلومــات ،قامــت مؤسســة ســانت ايــف مبراســلة اإلدارة اإلرسائيلية
واســتعلمت عــن عــدد طلبــات تســجيل األطفــال املرفوضــة ألســباب أمنيــة (ضمــن أســئلة
أخــرى) ،21ومــن املســتغرب أن األرقــام تبـ ّـن أنــه مــن عــام  2000حتــى عــام  2013تــم رفــض
 13طلــب تســجيل أطفــال فقــط ألســباب أمنيــة ،مبــا معنــاه أنــه يتــم رفــض طلــب تســجيل
طفــل كل عــام ألســباب أمنيــة .وزيــادة عــى ذلــك ،فــإن نســبة  %0.3مــن إجــايل الطلبــات
املرفوضــة كانــت ألســباب أمنيــة يف القــدس الرشقيــة .ومــا بــن األعــوام  2013 – 2000تــم
رفــض طلــب مل شــمل قارصيــن لعائلــة واحــدة فقــط ألســباب أمنيــة .وبذلــك ،يكــون %2
مــن إجــايل طلبــات تســجيل األطفــال يف القــدس الرشقيــة مرفوضــة ألســباب أمنيــة مــا بــن
األعــوام .2013-2000
وتضــع األرقــام اســتنتاجاً محـ ّـرا ً :فمــن جهــة ووفق ـاً للحكومــة اإلرسائيليــة فهــدف القانــون هــو الحفــاظ عــى األمــن ،ومــن جهــة أخــرى
فأرقــام الرفــض األمنــي تتعــارض مــع هــذا االدعــاء حيــث أن تســجيل طفــل واحــد فقــط ُرفــض ألســباب أمنيــة يف الســنوات الثالثــة عــر
األخــرة .يفضــح تطبيــق القانــون عــى األطفــال بطــان هــدف األمــن حيــث أنهــم ال ميكــن أن يشـكّلوا أي خطــر عــى الســامة العامــة،
فهــذا القانــون يرفــض الحقــوق بنــا ًء عــى القوميــة .أمــا االعتــاد الرســمي عــى الحاجــة األمنيــة فهــو محاولــة لخلــق تغطيــة رشعيــة
وإل فســيصعب عــى الدولــة الدفــاع عــن الســبب الحقيقــي وراء ذلــك أال وهــو الحفــاظ عــى التــوازن الدميغ ـرايف.22
للقانــون ّ
رفض منح اإلقامة الدامئة لألطفال تحت سن  10سنوات
1.3
بــدأت الــوزارة أيض ـاً يف أواخــر عــام  2003بتأســيس سياســة جديــدة بخصــوص تســجيل األطفــال غــر موجــودة يف القانــون ،فقــد بــدأت
تشــر إىل وجــوب تقديــم طلــب «مل شــمل» لألطفــال املولوديــن خــارج إرسائيــل .احتــار املحامــون والعائــات ،حيــث أنهــا مل تنــر أي
إجـراءات جديــدة ومل يكــن هنــاك أي إرشــاد ملــا قــد تســتلزم عمليــة «مل الشــمل» الجديــدة ومــا ســيكون الوضــع القانــوين الــذي ســيحصل
عليــه الطفــل يف ختــام العمليــة وإن كان هنــاك رســوم لتقديــم الطلــب ،إلــخ.
 19محكمة العدل العليا  03\7052عدالة – املركز القانوين لحقوق األقلية العربية وآخرون ضد وزير الداخلية وأخرين
 20إدارة سكان القدس ،وزارة الداخلية ،هجرة واستقرار الرعايا األجانب يف إرسائيل ،مايو .2002
 21انظر امللحق
 22انظر « 1.1التوازن الدميغرايف» من هذا التقرير

ومــرة أخــرى كانــت هنــاك حاجــة إىل دعــوى إلجبــار الــوزارة عــى إظهــار سياســاتها .23ورصحــت الــوزارة أن أطفــال ســكان القــدس الرشقيــة
املولوديــن خــارج إرسائيــل ســيحصلون عــى إقامــة دامئــة عــن طريــق تقديــم طلــب مل شــمل .وستســتمر إجـراءات مل الشــمل ملــدة ســنتني،
ســيحصلون عــى إقامــة مؤقتــة ملــدة ســنتني (فيـزا  )A\5ويف نهايــة املــدة ســيحصلون عــى إقامــة دامئــة .وتــم تطبيــق عمليــة مل الشــمل
الجديــدة عــى األطفــال تحــت ســن  12ســنة والذيــن يقعــون ضمــن تعريــف «مقيــم يف املنطقــة».
ويف الحــاالت التــي كان ينطبــق فيهــا قانــون املواطنــة أ ّجلــت اإلجـراءات الجديــدة اســتحقاق األطفــال اإلقامــة الدامئــة ويف حــاالت أخــرى
منعتهــم كليـاً مــن الحصــول عليهــا حيــث أن االســتحقاق كان يتــم تقريــره بعــد اســتكامل الطفــل ســنتني تحــت اإلقامــة املؤقتــة .وعملــت
سياســة جديــدة للــوزارة عــى تخفيــض عــدد أطفــال القــدس الرشقيــة الذيــن ســيحصلون عــى وضــع قانــوين بتأجيــل موعــد تقديــم
الطلبــات االبتدائيــة.
كان عــى األم مــن القــدس أن تنتظــر ملــدة عامــن بعــد نقلهــا إىل القــدس قبــل تقديــم طلــب تســجيل الطفــل نيابــة عــن أطفالهــا.
وتســتطيع تقديــم الطلــب بعــد إثبــات أن القــدس هــي «مركــز الحيــاة» لهــا وألطفالهــا ملــدة عامــن قبــل تقديــم الطلــب .وبعــد التقديــم،
عليهــا أن تنتظــر مــدة أطــول – أحيان ـاً ألعــوام – قبــل اتخــاذ ق ـرار بشــأنها ،وعندهــا فقــط يبــدأ األطفــال املشــاركة يف عمليــة مراجعــة
اختباريــة لرتتيــب وضعهــم القانــوين .ومــع ذلــك ،مل يكــن هنــاك أي طريقــة للوالــد للمعرفــة بشــأن االنتظــار ملــدة ســنتني حيــث أنهــا مل
تــرد كتابــة بالعربيــة أو العربيــة – حتــى بعــد نــر سياســة تســجيل األطفــال بأمــر مــن املحكمــة.24
وقــد أرصت الــوزارة بالرغــم مــن القانــون أن عمــر الطفــل املناســب لتســجيله هــو العمــر الــذي يكــون عليــه بعــد ســنتني مــن االعـراف
مبركــز الحيــاة .وأرصت أيضـاً أن األطفــال الذيــن يصنفــون «كمقيمــن يف املنطقــة» يحصلــون عــى إقامــة مؤقتــة ملــدة ســنتني قبــل حصولهــم
عــى إقامــة دامئــة وأن العمــر املناســب للحصــول عــى إقامــة دامئــة هــو العمــر الــذي يكــون عليــه الطفــل بعــد اســتكامله مــدة اإلقامــة
املؤقتــة .وبذلــك ،وبانتهــاك تعديــل عــام  2005وبالرغــم منــه ،فــإن أي طفــل يتقــدم بطلــب وهــو بــن عمــر  14 – 12ســنة لــن يكــون
بإمكانــه أبــدا ً الحصــول عــى وضــع قانــوين دائــم يف إرسائيــل.
إن اإلقامــة املؤقتــة هــي كــا يشــر اســمها – مؤقتــة.
وبينــا متنــح الطفــل حقوقــاً اجتامعيــة فمــن الســهل
إبطالهــا .ويجــب تجديدهــا ســنوياً وهــي أيضــا عرضــة
الختبــار «مركــز الحيــاة» وقيــود أخــرى ،منهــا أن ال يكــون
لــه قريــب يشــكل خطــرا ً عــى أمــن الدولــة.
وتبعــاً ملخطــط الــوزارة األصــي املعقــد فــإن اإلقامــة
الدامئــة متنــح فقــط لألطفــال الذيــن انتقلــوا إىل القــدس
قبــل ســن  10ســنوات .فالطفــل تحــت ســن  10ســنوات
هــو الوحيــد القــادر عــى إثبــات «مركــز الحيــاة» ملــدة
عامــن – وبعــد ذلــك تقديــم الطلــب قبــل الوصــول لســن
 12ســنة – الحصــول عــى إقامــة مؤقتة واســتكامل ســنتني
بفيـزا  – A\5هــذا كلــه قبــل وصــول ســن  14ســنة – مــا
يجعلــه مؤه ـاً للحصــول عــى إقامــة دامئــة .أمــا إن كان
عمــر الطفــل  10ســنوات ويــوم واحــد عنــد انتقالــه إىل
القــدس فلــن يكــون مؤهـاً للحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة أبــداً .وحيــث رفــع تعديــل عــام  2005العمــر الفعــي لإلقامــة الدامئــة إىل 14
ســنة ،عملــت سياســة الــوزارة الصارمــة عــى تخفيــض العمــر إىل  10ســنوات لتضمــن أن التعديــل لــن يــؤدي الغــرض املقصــود منــه فعليـاً.
ويفــرض هــذا الســيناريو املذكــور أعــاه أن الوالــدة املواطنــة مــن القــدس الرشقيــة والتــي انتقلــت إىل القــدس ســتكون قــادرة عــى إثبــات
إقامتهــا منــذ لحظــة عودتهــا إىل املدينــة .مبعنــى آخــر إذا انتقلــت طفلــة عمرهــا  9ســنوات ونصــف مــع والدتهــا إىل القــدس ســتحصل عــى
اإلقامــة فقــط إذا اســتطاعت والدتهــا إثبــات أن العائلــة عــادت فعليـاً إىل القــدس عندمــا كان عمــر الطفلــة  9ســنوات ونصــف .تســتطيع
عائــات قليلــة فقــط أن تثبــت تاريــخ انتقالهــا الفعــي إىل القــدس.
 23استئناف  03\402جودا ضد وزير الداخلية ( 24أكتوبر )2004
 24كام ذكر سابقاً يف نقاش سياسات الوزارة املكتوبة ص  ،14مل يتم كتابة متطلب انتظار السنتني حتى سبتمرب .2012
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وال يســتطيع ّإل قلــة مــن النــاس تلبيــة متطلبــات فحــص مركــز الحيــاة يف الوقــت املناســب ألنــه متعــب للغايــة ،فعــى العائلــة أن تجهــز
مجموعــة مــن األوراق إلثبــات اإلقامــة كجــزء مــن فحــص الــوزارة ،ويصعــب الحصــول عــى الكثــر مــن هــذه األوراق يف أحيــاء القــدس
الرشقيــة .فمطلــوب مــن العائــات تقديــم أوراق عقــد اإليجــار ،وفواتــر املنــزل مثــل املــاء والكهربــاء ورضائــب البلديــة ،وإثبــات التحــاق
الطفــل مبدرســة يف القــدس ،وســجل الــوالدة والتطعيــم ،وقســيمة راتــب ،ووصــل خدمــات صحيــة يف املدينــة ،إلــخ .وعليهــم أن يتخطــوا
هــذه العقبــة البريوقراطيــة كل عــام عنــد تجديــد طلــب تســجيل الطفــل أو طلــب مل الشــمل.

وبالرغــم مــن األحــكام الســابقة ،فلــم تغــر الــوزارة سياســتها القاســية بخصــوص فــرة االنتظــار إلّ عنــد رفــع القضيــة أمــام محكمــة العــدل
العليــا .28ويف مايــو  2014راجعــت الــوزارة سياســتها كنتيجــة لالســتئناف .وتســمح السياســة الجديــدة للوالــد بتقديــم الطلــب قبــل «إثبــات»
مركــز الحيــاة يف القــدس ملــدة ســنتني ،وعنــد إثباتــه ملــدة ســنتني ســتحدد الــوزارة وضــع الطفــل القانــوين بنــا ًء عــى عمــره عنــد تقديــم
الطلــب .لكـ ّن الــوزارة احتفظــت بحقهــا يف تقييــد منــح وضــع اإلقامــة ،رافضــة منــح تطبيــق هــذا التســاهل الجديــد بأثــر رجعــي.

أمــا بالنســبة ملؤسســة التأمــن الوطنــي يف إرسائيــل (فيــا يــي« :التأمــن» ).فكلــا زاد عــدد األطفــال الســاكنني يف القــدس زاد انفــاق
الدولــة يف إعانــات هــؤالء األطفــال وعائالتهــم ،ولذلــك وبدافــع تقليــص نفقاتهــا فأنهــا تســتثمر الكثــر مــن وقتهــا وجهدهــا يف التحقــق
مــن ســكان القــدس الرشقيــة .ويُعــرف مفتشــو التأمــن .بتقنياتهــم غــر األخالقيــة يف التحقيــق والتــي تنتهــك عــى نحــو كبــر الخصوصيــة
واإلج ـراءات القانونيــة .والهــدف هــو االدعــاء أن الكثرييــن فشــلوا يف إثبــات إقامتهــم يف القــدس ،أو كحــد أدىن أن تــرح بــأن العائــات
انتقلــت بالفعــل إىل القــدس ولكــن يف وقــت الحــق مــن الوقــت الــذي أعطتــه ملؤسســة التأمــن الوطنــي .ويشــكل نهــج التأمــن  .خطـرا ً
مســتمرا ً عــى تســجيل األطفــال.
و»يفقــد» األطفــال أحيانـاً حقهــم يف اإلقامــة بســبب عــدم اقتنــاع الــوزارة بتاريــخ عودتهــم إىل
املدينــة ،حيــث أن الفشــل يف إثبــات اإلقامــة ملــدة ســنة أو حتــى شــهر واحــد يكــون يف كثــر
مــن األحيــان الحــد الفاصــل بــن حصــول الطفــل عــى اإلقامــة الدامئــة أو الترصيــح العســكري
أو ال يشء عــى اإلطــاق .فمثـاً األطفــال الذيــن فــوق ســن  16ســنة عنــد عودتهــم إىل القــدس
ســيبقون دون وضــع قانــوين وعرضــة للرتحيــل يف ظــل متطلــب إثبــات مركــز الحيــاة ملــدة
ســنتني .فليــس مــن املبالغــة القــول بــأن تعليــات الــوزارة تجــر أطفــال ســكان القــدس
الرشقيــة عــى العيــش يف املدينــة بشــكل غــر قانــوين خــال مــدة ســنتي االنتظــار .ومــن
الواضــح بــأن األم التــي تحــاول تربيــة أطفالهــا الذيــن ليــس لهــم وضــع قانــوين دون تعريضهــم
لخطــر الرتحيــل ســتواجه صعوبــة بالغــة يف إثبــات أن مركــز حياتهــا يف القــدس.
التطورات األخرية يف تسجيل األطفال
1.4
أصــدرت املحكمــة املركزيــة يف القــدس منــذ عــام  2008عــدة قـرارات ضــد سياســة الــوزارة التــي تحــرم األطفــال الذيــن بلغــوا  14ســنة مــن
عمرهــم خــال فــرة اإلقامــة املؤقتــة مــن اإلقامــة الدامئــة .فقــد حكمــت املحكمــة مــرة تلــو األخــرى بــأن سياســة الــوزارة أحبطــت هــدف
األمــر املؤقــت ،ومــع ذلــك مل تســتأنف الحكــم بــل أكملــت مامرســتها غــر الرشعيــة يف ازدراء للمحكمــة .ويف النهايــة ،جادلــت الــوزارة يف
ـوين دائــمٍ يف ظــل األمــر املؤقــت وأن اإلقامــة املؤقتــة كافيــة لتمنــع
إحــدى جلســات االســتئناف 25أنــه ليــس هنــاك التـزام بإعطــاء وضـعٍ قانـ ٍ
االنفصــال بــن األطفــال وذويهــم .وقــد رفضــت املحكمــة العليــا اســتئناف الــوزارة ووضحــت التــايل:
...ليــس لوزيــر الداخليــة الحــق يف اختــاق فــرق بــن القارصيــن بعمــر  12ســنة والقارصيــن بعمــر  14 – 12ســنة بهــدف
الحصــول عــى وضــع قانــوين يف إرسائيــل .مل يذكــر مثــل هــذا الفــرق يف صياغــة األمــر املؤقــت واملــادة  12أو التاريــخ
الترشيعــي الــذي ســبقهم وأنــه كذلــك غــر منســجم مــع األهــداف الكامنــة ورائهــم (.رسور جلســة االســتامع األوليــة .)46
وبالرغم من لغة الحكم التي ال لبس فيها ،مل تغري الوزارة إجراءاتها املكتوبة حتى سبتمرب  2012لتلتزم بحكم املحكمة العليا.
ـي
وكــا هــو مذكــور ســابقاً ،فقـرار حصــول الطفــل عــى وضــع قانــوين مثــل والديــه أو بقائــه دون وضــع قانــوين كالغريــب يف بلــده مبنـ ّ
عــى عمــر الطفــل يف تاريــخ تقديــم الطلــب .وقــد تــم التقــايض عــى مســتوى املحكمــة املركزيــة لإلجابــة عــى ســؤال موعــد تقديــم
مواطنــة القــدس الرشقيــة طلــب ترتيــب وضــع أطفالهــا القانــوين يف عــام  .26 2006ويف حكــم املحكمــة عــام  2008أمــرت الــوزارة بقبــول
طلــب ترتيــب الوضــع القانــوين للطفــل حتــى يف غيــاب مركــز الحيــاة ملــدة ســنتني وأ ّن العمــر املناســب لذلــك ســيكون هــو عمــر الطفــل يف
وقــت تقديــم الطلــب .إضافــة إىل ذلــك فقــد حكمــت املحكمــة أن يُعطــى الطفــل وضعـاً مؤقتـاً يف الفــرة االنتقاليــة والــذي يســمح للطفــل
بالســكن قانونيـاً مــع أهلــه يف إرسائيــل.27
 25قضية عائلة رسور .يف استئناف املحكمة املركزية  09\5718وزير الداخلية ضد رسور ()2011
 26انظر استئناف  06\1140زعاترة ضد وزير الداخلية ( 30نوفمرب )2007
 27استئناف  08\8340أبو غيط ضد وزير الداخلية ( 10ديسمرب ( )2008فيام ييل :أبو غيط).

 28استئناف املحكمة املركزية  11\8630رضوان ضد وزير الداخلية ( 11يونيو )2014
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جدول من سياسة الوزارة بخصوص األطفال طبقاً للامدة 12
(لطفل مولود يف إرسائيل ،حيث أحد والديه فقط يحمل إقامة دامئة)
غري مسجل بعد
ليس له رقم وطني

جدول من سياسة الوزارة لطفل مولود يف الخارج لوالد يحمل إقامة دامئة

مســجل يف املنطقــة أو
مسجل يف الخارج
جــواز ســفر أجنبــي أو طفــل ســاكن يف املنطقــة
ســاكن خــارج إرسائيــل دون أن يســجل يف التعــداد
الســكاين للمنطقــة
بشــكل دائــم
رقــم هويــة فلســطينية
(تحــت  14ســنة)

مســجل يف املنطقــة أو
طفــل ســاكن يف املنطقــة
دون أن يســجل يف التعــداد
الســكاين للمنطقــة
رقــم هويــة فلســطينية
(فــوق  14ســنة)

إعطــاء رخصــة ســكن
للطفــل وفقــاً للــادة 12
مطلــوب إثبــات مركــز
الحيــاة يف إرسائيــل ملــدة
ســنتني *
إقامــة مؤقتــة ()5\A
لســنتني ،بعدهــا يحصــل
عــى إقامــة دامئــة رشط
اســتمرارية إثبــات مركــز
الحيــاة يف القــدس* وقيــود
قانــون املواطنــة والبنــد ج
 6 3 2 1مــن السياســة.

إعطــاء رخصــة ســكن
للطفــل وفقــاً للــادة 12
مطلــوب إثبــات مركــز
الحيــاة يف إرسائيــل ملــدة
ســنتني *
فقط تصاريح عسكرية

مولــود يف إرسائيــل (املــادة إعطــاء رخصــة ســكن للطفــل وفقـاً إعطــاء رخصــة ســكن
للطفــل وفق ـاً للــادة 12
للامدة 12
)1 2
مطلــوب إثبــات مركــز الحيــاة يف مطلــوب إثبــات مركــز
الحيــاة يف إرسائيــل ملــدة
إرسائيــل ملــدة ســنتني*
ســنتني*
الحصول عىل إقامة دامئة.
إقامــة مؤقتــة ()5\A
لســنتني ،بعدهــا يحصــل
عــى إقامــة دامئــة رشط
اســتمرارية إثبــات مركــز
الحيــاة يف القــدس*
*سنتان من مركز الحياة مع والد يحمل إقامة دامئة.

مولــود خــارج إرسائيــل -يف
بلــد أجنبــي

غري مسجل بعد
ليس له رقم وطني

مسجل يف الخارج
جــواز ســفر أجنبــي
أو ســاكن خــارج
إرسائيــل بشــكل
دائــم

مســجل يف املنطقــة
أو طفــل ســاكن يف
املنطقــة دون أن يســجل
يف التعــداد الســكاين
للمنطقــة
رقــم هويــة فلســطينية
(تحــت  14ســنة)

مســجل يف املنطقــة أو طفــل
ســاكن يف املنطقــة دون أن
يســجل يف التعــداد الســكاين
للمنطقــة
رقــم هويــة فلســطينية
(فــوق  14ســنة)

طلــب رخصــة إقامــة يف
إرسائيــل **
مطلــوب إثبــات مركــز الحيــاة
يف إرسائيــل ملــدة ســنتني*
إقامــة مؤقتــة ( )5\Aلســنتني،
بعدهــا الحصــول عــى إقامــة
دامئــة.

طلــب رخصــة إقامــة
يف إرسائيــل **
مطلــوب إثبــات
مركــز الحيــاة يف
ملــدة
إرسائيــل
ســنتني* إقامــة
()5\A
مؤقتــة
لســنتني ،بعدهــا
انظــر بنــد ج .7 3

طلــب رخصــة إقامــة يف
إرسائيــل **
مطلــوب إثبــات مركــز
الحيــاة يف إرسائيــل ملــدة
ســنتني* إقامــة مؤقتــة
( )5\Aلســنتني ،بعدهــا
يحصــل عــى إقامــة
دامئــة وفقــاً لقيــود
قانــون املواطنــة

طلــب رخصــة إقامــة يف
إرسائيــل **
مطلــوب إثبــات مركــز
الحيــاة يف إرسائيــل ملــدة
ســنتني *
فقط تصاريح عسكرية

* سنتان من مركز الحياة مع والد يحمل إقامة دامئة.
**مل شمل لألطفال

الحواجز املستعصية لتسجيل األطفال
.2
صممــت الــوزارة سلســلة مــن الــروط اإلضافيــة لتســجيل األطفــال والتــي تكــون أحيانـاً غــر منطقيــة ويصعــب تحقيقهــا ،وكأن عمليــة
تســجيل األطفــال بحــد ذاتهــا ليســت متعبــة مبــا فيــه الكفايــة للعائــات املقدســية التــي تحــاول تســجيل أطفالهــا.
“اسمي م .لك ّني ال أعرف من أنا .ال تسألني من أنا ألنني ال أعرف ،وأود معرفة ذلك كثريا ً”.
-طفل منتفع من مؤسسة سانت ايف ،غري قادر عىل الحصول عىل وضع قانوين.

رفض معالجة املعامالت
1.2
تطلــب الــوزارة بانتظــام مــن مقدمــي الطلبــات أحيانـاً طلبــات ترغمهــم عــى خلــق حقائــق عــى األرض تــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل رفــض
الطلــب ،فقــد طلبــت الــوزارة مــن الكثــر مــن املتقدمــن بطلــب تســجيل أطفالهــم أن يقومــوا بتســجيلهم أوالً يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة ليحصلــوا عــى وضــع قانــوين – وهــو طلــب غــر منطقــي وغــر رشعــي ويحــدد مصريهــم «كمقيمــن يف املنطقــة».
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عــادت س .إىل القــدس بعــد أن عاشــت مــع ابنتيهــا يف فنزويــا .قُبــل طلبهــا بعــد  3ســنوات مــن التقديــم ،ولكــن بــرط أن
تحصــل عــى جــواز ســفر مــن فنزويــا لطفلتيهــا أو بعبــارة أخــرى أن تثبــت أنهــا غــر مؤهلــن للحصــول عــى جــوازات
ســفر .رفضــت س .االلت ـزام بهــذا الطلــب قائلــة بأنــه ال يوجــد مــا يدعــم هــذا الطلــب يف القانــون أو إج ـراءات الــوزارة
الداخليــة؛ حيــث أن إرسائيــل مل تعــد تربطهــا عالقــات دبلوماســية مــع فنزويــا لذلــك مــن املرجــح أن ترفــض فنزويــا
مســاعدتها ،وأنهــا إن غــادرت املنطقــة فليــس هنــاك أي ضامنــات أن تســمح لهــا الــوزارة بالعــودة.
وبينــا كانــت تخــوض س .معركتهــا لتســجيل طفلتيهــا ،كانــت الــوزارة تشـ ّن حربـاً أخــرى عليهــا محاولــة إبطــال إقامتهــا.
ومــن وجهــة نظــر الــوزارة كان إبطــال إقامتهــا الحــل األمثــل .فــإذا مل تعــد س .مواطنــة فلــن يحــق لهــا املطالبــة بوضــع
قانــوين لبنتيهــا.
وبينــا فــازت س .بحــرب اإلبطــال (مؤقتــاً عــى األقــل) فلــم يعــد لديهــا أي خيــار ســوى االلتــزام مبطلــب الــوزارة
للجــوازات ،وحصلــت الطفلتــان أخـرا ً عــى فيـزا إقامــة مؤقتــة ( )5\Aلســنتني .ويف نهايــة الســنتني رفضــت الــوزارة طلــب
س .بإعطائهــا إقامــة دامئــة زاعمــة بــأن س .مل تثبــت بالشــكل الــكايف أن مركــز حياتهــا يف القــدس وبالتــايل أمــرت الــوزارة
بــأن متــي طفلتاهــا ســنتني إضافيتــن مــع في ـزا  .5\Aوبعــد  10ســنوات مــن عودتهــا إىل القــدس مــا زالــت س تحــارب
الــوزارة مــن أجــل طفلتيهــا اللتــن مــا زالتــا تعيشــان دون وضــع قانــوين دائــم .واشــرت س .منــزالً العــام املــايض لتثبــت
نهائي ـاً أن القــدس هــي مركــز حياتهــا وحيــاة بناتهــا.

عــادت س.ا إىل القــدس الرشقيــة لتهــرب مــن زوجهــا الــذي يعاملهــا بســوء يف األردن .وقــد حصــل اثنــان مــن أوالدهــا
األربعــة عــى إقامــة دامئــة و ُرفــض اثنــان .قدمــت س.ا طلبهــا االبتــدايئ عــام  ،2006وقــد طلبــت منهــا الــوزارة أن تقــدم
مجموعــة مــن الوثائــق التــي مل يكــن باســتطاعتها أن تقدمهــا.
كان أحــد متطلبــات الــوزارة أن تغــر اســم ابنهــا (اســم عائلــة زوجهــا) وهــو بــن الدن .وتغيــر االســم هــذا كان يتطلــب
منهــا أن تعــود إىل األردن والــذي كان مــن املســتحيل نظ ـرا ً لخطــورة األمــر الــذي يشــكله زوجهــا الســابق عــى حياتهــا.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد كان طلــب الــوزارة يتعــارض مــع القانــون األردين والــذي مينــع األم مــن تغيــر اســم االبــن دون
املوافقــة الرصيحــة مــن األب .اســتأنفت س.ا القضيــة وهنــا جاءتهــا رضبــة إضافيــة حيــث ُرفــض طلبهــا ألن ابنيهــا كانــا
يدرســان يف مدرســة يف العيزريــة يف الضفــة الغربيــة وبالتــايل اســتنتجت الــوزارة أن القــدس ليســت هــي مركــز حيــاة
العائلــة .وقــد ســجلت س.ا أوالدهــا (مــن ضمنهــم بــن الدن) يف مدرســة يف العيزريــة بعــد أن فشــلت محاوالتهــا املتعــددة
لتســجيلهم يف مــدارس القــدس ألنهــم كانــوا دون وضــع قانــوين.
يبلــغ بــن الدن اآلن مــن العمــر  11ســنة وقــد يخــر فرصتــه يف الحصــول عــى إقامــة دامئــة إذا وصــل عمــر  14ســنة قبــل
تســجيله يف التعــداد الســكاين للمنطقــة .ويف تلــك األثنــاء ،اســتأنفت س.ا قضيتهــا يف محكمــة االســتئناف.

وأحيان ـاً تطلــب الــوزارة مــن اآلبــاء طلبــات قمعيــة مثــل إثبــات األبــوة كــرط أويل لتســجيل أطفالهــم ،ويف الحــاالت التــي ليــس فيهــا
وثائــق والدة مــن املستشــفى كانــت تطلــب أيضـاً إثبــات أمومــة .وترفــض الــوزارة االعتــاد عــى الوثائــق ،وشــهادات الشــهود (مبــا فيهــم
األطبــاء املرشفــن عــى عمليــة الــوالدة) وأي دليــل آخــر متعلــق باملوضــوع ،وتجــر العائلــة عــى توظيــف مستشــار والتــاس محكمــة
األرسة إلعــان نســب .ويطلــب قــايض محكمــة األرسة يف أحيــان كثــرة اختبــار الحمــض النــووي ،والــذي يعــد باهــظ الثمــن وبحســب ســياق
الطلــب قــد يحرمــه اإلســام.

يبلــغ ب .مــن العمــر  21عامـاً وقــد عــاش حياتــه كلهــا يف القــدس كشــبح .مــن بــن أخوتــه األربعــة هــو الطفــل الوحيــد
الــذي مل يحصــل عــى إقامــة دامئــة .وقــد تــزوج والــدا ب .عــام  1992ولكنهــا مل يوقعــا عقــد الــزواج حتــى عــام ،1995
بعــد والدة ب ،.ورفضــت الــوزارة تســجيل ب .دون فحــص الحمــض النــووي ويبقــى إىل يومنــا هــذا ب .دون وضــع قانــوين
يف بلــده .ويرفــض والــد ب .أن يخضــع لفحــص الحمــض النــووي العتبــارات دينيــة واجتامعيــة ،وقــد طلبــت مؤسســة
ســانت ايــف مــن محكمــة األرسة املســؤولة عــن القضيــة أن تعلــن النســب اعتــادا ً عــى الدليــل املقــدم أمامهــا .وقــد
ُرفــض الطلــب عــى أســاس أن القضيــة ال ميكــن البــت فيهــا دون فحــص الحمــض النــووي ،بالرغــم مــن أن إثبــات األبــوة يف
القانــون اإلرسائيــي هــي مســألة مــن مســائل القانــون املــدين وتخضــع لوســائل اإلثبــات املدنيــة.
ويعــاين ب .مــن صدمــة نفســية بســبب هــذه املحنــة .وقــد تــم إيقافــه عــدة مـرات لســاعات مــن رشطــة القــدس .ويســأل
النــاس باســتمرار عــن ســبب عــدم تســجيله يف هويــة والــده وعــدم قدرتــه عــى العمــل .ويخــاف ب .مــن مغــادرة املنــزل
وبــدأ يعــاين مــن مشــاكل الصحــة العقليــة بســبب الضغــط اليومــي الــذي يعــاين منــه ألنــه دون وضــع قانــوين.
يرغــم التأخــر يف معالجــة املعامــات مواطنــي القــدس الرشقيــة عــى تربيــة أبنائهــم يف املدينــة بشــكل غــر قانــوين ومخاطــرة صحتهــم
وســامتهم .يحــق لألطفــال املولوديــن يف القــدس أن يشــملهم التأمــن الصحــي الوطنــي ملــدة عــام ونصــف بعــد الــوالدة عــى اعتبــار أن
هــذه املــدة كافيــة لتســجيلهم لــدى الــوزارة .لك ـ ّن هــذه املــدة نــادرا ً مــا تكفــي .ففــي نهايــة هــذه املــدة يصبــح األطفــال غــر م َّؤمنــن
ويفتقــر أهلهــم إىل األمــوال لتأمينهــم صحي ـاً لــدى الــركات الخاصــة .ويقــف األهــل متفرجــن برعــب عــى أطفالهــم وهــم يحرمــون
العنايــة الصحيــة.
وتكــون محــاوالت األهــل لتســجيل أبنائهــم «غــر القانونيــن» يف املــدارس ودور الحضانــة يف القــدس عقيمــة .وبســبب إحساســهم بالعجــز،
فهــم يلجــؤون أحيانـاً لتســجيلهم يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ليكونــوا مســجلني يف مــكان مــا عــى األقــل ،أو كــا يف قضيــة بــن الدن
املذكــورة أعــاه فهــم يختــارون الطريقــة األصعــب وهــي تســجيل أوالدهــم يف مــدارس يف الضفــة الغربيــة .ولكـ ّن هــذه الترصفــات اليائســة
لألســف تعــرض األطفــال لخطــر رفــض طلــب تســجيلهم بصــورة أكــر.
رفض االعرتاف بالويص القانوين لألطفال ورفض سلطة محكمة الرشيعة
2.2
عندمــا يولــد طفــل يف إرسائيــل لوالديــن ال يحمــان إقامــة دامئــة ،يحصــل الطفــل عــى الوضــع القانــوين للــويص القانــوين أو الوالــد الــذي
لــه حضانــة الطفــل .29وعندمــا يكــون الــويص القانــوين ليــس أحــد الوالديــن وإمنــا الجــد أو الجــدة أو أحــد األقــارب ،تحــارب الــوزارة بــا
هــوادة لرفــض تســجيل الطفــل عــر رفضهــا االعـراف بالوصايــة القانونيــة وحكــم املحكمــة الرشعيــة .
وتعاملــت مؤسســة ســانت ايــف مــع عــدة قضايــا حيــث رفضــت الــوزارة االعـراف بالجــد أو الجــدة كــويص قانــوين وأرغمــت عــى التوجــه
إىل املحاكــم لطلــب االنتصــاف .ويف بعــض هــذه الحــاالت فشــل الوالــد املقيــم مــن القــدس الرشقيــة يف تســجيل أبنائــه بســبب الحبــس أو
الوفــاة حيــث أنــه اضطــر بنفســه إىل خــوض معركــة قانونيــة مطولــة الســتعادة إقامتــه بعــد إبطالهــا .ويف كثــر مــن الحــاالت كان األبنــاء
مولوديــن يف القــدس وعاشــوا فيهــا كل حياتهــم لكنهــم وجــدوا أنفســهم دون وضــع قانــوين يف بلدهــم.
م .مواطــن مــن القــدس وجــد لثالثــة أطفــال يتامــى يســعون وراء وضــع قانــوين .ب .هــو ابــن م .وهــو أبــو هــؤالء األطفــال،
وقــد تــرك القــدس ليســافر إىل الواليــات املتحــدة يف أواخــر الثامنينــات ليعمــل ويســاهم يف مــروف العائلــة .وهنــاك قابــل
زوجتــه املســتقبلية وهــي مواطنــة أمريكيــة وعــادا مع ـاً ليعيشــا يف القــدس عــام  .1995ومــات ب .عــن عمــر يناهــز 47
مخلف ـاً وراءه ثالثــة أطفــال مــن مواليــد القــدس ويحملــون جنســية أمريكيــة مــن أهلهــم .بعيــدا ً عــن الجــواز األمريــي،
ليــس لهــم أي صلــة بالواليــات املتحــدة.
مل يســتطع ب .تقديــم طلــب لزوجتــه أو أبنائــه ألنــه فــور عودتــه علــم بــأن الــوزارة أبطلــت إقامتــه .وأمــى الســنوات التــي تلــت وهــو
يناضــل مــن أجــل اســتعادة إقامتــه ،ولكنــه تــويف قبــل أن يســرجعها و قبــل أن يســتطيع تقديــم طلــب لبقيــة أف ـراد عائلتــه .وهكــذا،
وجــدت األم وأبناؤهــا أنفســهم يعاقبــون عــى مــوت أبيهــم املفاجــئ بعــد أن أمضــوا  20ســنة مــن حياتهــم يف القــدس وال تربطهــم يف
الواليــات املتحــدة أي صلــة – حيــث تحتــم عليهــم العيــش يف بلدهــم دون وضــع قانــوين فقــط ألن والدهــم وافتــه منيّتــه قبــل أن يقــوم
بتســجيلهم.
 29وفقاً ألحكام املادة .21
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بعــد وفــاة ابنــه ،قــام م .بالتــاس محكمــة الرشيعــة وحصــل عــى وصايــة قانونيــة لألطفــال؛ فهــو املعيــل الوحيــد لألبنــاء
وأمهــم ويعيــش معهــم يف نفــس املج َّمــع الســكني .فــاألم نفســها ليــس لهــا أي وضــع قانــوين يف ارسائيــل وبالتــايل ال
تســتطيع أن تدعــم أوالدهــا عاطفي ـاً أو مادي ـاً.
رفضــت املحكمــة التــاس م .لتســجيل األطفــال دون أي تفســر أو أســاس قانــوين وبتجاهــل تــام ملحكمــة الرشيعــة .قــررت
الــوزارة أن األم هــي الــويص القانــوين ورفضــت وصايــة الجــد ومتطلــب املــادة  12التــي متنــح األطفــال وضعـاً قانونيـاً مامثـاً
للــويص القانــوين عليهم.
قدمــت ســانت ايــف اســتئنافاً ملحكمــة االســتئناف ،الــذي تــم رفضــه تقريب ـاً لنفــس الحجــج املزعمــة مــن الداخليــة ،و
توجهــت املؤسســة للجنــة االنســانية ،كمنقــذ أخــر ملنــع وضــع قانــوين لــأم واوالدهــا الثالثــة.
عقاب األطفال بسبب سجن آبائهم
3.2
كــا ذكرنــا ســابقاً يخضــع األطفــال (فــوق  14ســنة) واألزواج األجانــب أو مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة لفحــص أمنــي وجنــايئ .ولكــن
يخضــع مواطنــو القــدس الرشقيــة لفحــص جنــايئ منفصــل خــاص بهــم .فاإلدانــة أو حتــى االتهــام يشــكل الفــرق بــن قبــول الطلــب ورفضــه.
فــإذا حكــم عــى الوالــد بالســجن ملــدة طويلــة مــن الزمــن يتــم رفــض تســجيل أبنائــه حتــى إن ولــدوا وعاشــوا يف القــدس.
بعــد ميــاد م .بأيــام فقــط ،متــت إدانــة األب وهــو مواطــن مــن القــدس الرشقيــة والحكــم عليــه بالســجن ملــدة  15ســنة .ويف الوقــت الــذي
ينهــي فيــه األب مــدة ســجنه ،ســيكون عمــر م 15 .ســنة .أعطــت محكمــة الرشيعــة الوصايــة القانونيــة للجــدة مــن جهــة األب بعــد أن
أعطــت أم الطفــل الوصايــة القانونيــة لحامتهــا عــن طيــب خاطــر .اضطــرت األم التخــي عــن طفلهــا لرتعــاه حامتهــا والعــودة إىل الضفــة
الغربيــة بعــد أن تــويف والداهــا لرتعــى اخوتهــا الثــاث القارصيــن وحدهــا.
تــم رفــض عــدة طلبــات ملنــح م .وضعـاً قانونيـاً كــا ُرفــض اســتئناف مؤسســة ســانت ايــف األخــر نيابــة عــن م .كان موقــف الــوزارة خــال
العمليــة أن الجــدة وهــي الوصيــة القانونيــة واملتقدمــة بالطلــب فشــلت يف إثبــات أن أم الطفــل غــر قــادرة عــى القيــام بواجباتهــا كأم
ووليــة أمــر الطفــل الطبيعيــة .وتدعــي الــوزارة أن الجــدة تحــاول اســتغالل الوصايــة «لتخــدع النظــام» ومتجاهلــة مــرة أخــرى قـرار محكمــة
الرشيعــة بخصــوص الوصايــة.
إن تواجــد الوالــد املواطــن مــن القــدس الرشقيــة رشط أســايس لطلــب تســجيل الطفــل .وهكــذا ،حتــى وإن مل يكــن الوالــد املواطــن يخضــع
ملــدة ســجن مطولــة ،قــد يفشــل يف تســجيل أطفالــه ألســباب أخــرى .فمثـاً األب الــذي يرتكــب الجنايــات باســتمرار ويجــد نفســه يدخــل
الســجن ويخــرج منــه بانتظــام لــن يســتطيع التنســيق بشــكل مناســب للزيــارة املطلوبــة ملكاتــب الــوزارة لتقديــم طلــب التجديــد أو طلــب
الوضــع القانــوين .فســلوك الوالــد املدمــر لذاتــه قــد يرغــم األوالد عــى العيــش دون وضــع قانــوين.
ج .مواطــن مــن القــدس الرشقيــة متــزوج بامــرأة مــن األردن .لديهــم أربعــة أطفــال تربّــوا كلّهــم يف القــدس ووصــل معظمهــم ســن الرشــد.
وخــال فــرة زواجــه وجــد ج .نفســه باســتمرار داخــل الســجن وخارجــه ،وبســبب اعتقاالتــه املتكــررة مل يســتطع االلتـزام مبتطلــب الــوزارة
والتواجــد خــال تقديــم الطلــب .وكنتيجــة لذلــك ،ال يحمــل األوالد األربعــة وال أمهــم وضعـاً قانونيـاً يف القــدس.
وقــد تــم اعتقــال أحــد األوالد دون أيــة وثائــق واحتُجــز لعــدة أشــهر حتــى مت ّكــن أحــد محامــي ســانت ايــف مــن إخراجــه .قدمــت مؤسســة
ســانت إيــف اســتئنافاً عــى قـرار الداخليــة الــذي تــم رفضــه ،و لذلــك توجهــت
بطلــب للجنــة االنســانية كمنقــذ أخــر إلنقــاذ املوقــف.
اإلجبار عىل إثبات اإلقامة
4.2
إن الوثائــق املطلوبــة إلثبــات «مركــز الحيــاة» مرهقــة لدرجــة كبــرة ولذلــك مل
ينجــح إال قلــة مــن النــاس «بإقنــاع» الــوزارة مبــكان ســكنهم .إضافــة إىل ذلــك،
وألنــه مل يتــم نــر معلومــة فحــص «مركــز الحيــاة» واالنتظــار مــدة الســنتني
املرافــق لــه قبــل عــام  ،2012مل يــدرك النــاس أن عودتهــم إىل القــدس لــن تقبــل
كحقيقــة واقعــة مسـلَّم بهــا وأنــه عليهــم إثباتهــا .تعمــل الــوزارة تحــت فرضيــة
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أن أهــل القــدس الرشقيــة مذنبــون حتــى تثبــت براءتهــم ،أي مبعنــى أنهــم «يتظاهــرون» بالعيــش يف القــدس الســتغالل إعانــات الدولــة
وأنهــم يف الحقيقــة يســكنون يف األرايض الفلســطينية املحتلــة أو غريهــا.
ر .مطلقــة عــادت للعيــش يف القــدس مــع أبنائهــا .وبعــد تقديــم الوثائــق الالزمــة الختبــار «مركــز الحيــاة» ،تــم اســتدعاؤها
إىل املحكمــة لعــدة جلســات اســتامع .مل تفهــم ر .األســئلة املوجهــة لهــا ومل تســتطع صياغــة اإلجابــة بوضــوح .افــرض ممثــل
الــوزارة أنهــا تكــذب وبــدالً مــن أن مينــح أطفالهــا إقامــة دامئــة ،منحتهــم الــوزارة فيـزا 5\Aتحــت «التجربــة» وواصلــت
القيــام بذلــك كل ســنة.
األطفال دون «وضع قانوين»
5.2
قدمنــا خــال هــذا التقريــر أمثلــة عــى أطفــال دون وضــع قانــوين يعيشــون يف القــدس مــع عائالتهــم .ويف الكثــر مــن األحيــان ،يكــون
هــؤالء األطفــال هــم الوحيديــن يف عائالتهــم الذيــن يحملــون تصاريح ـاً عســكرية مــا يجعــل افتقادهــم للوضــع القانــوين مصــدر توتــر
مســتمر وأحيانـاً عدائيــة واســتياء وحســدا ً .هنــاك عائــات أخــرى أيضـاً يكــون فيهــا وضــع بعــض األطفــال أو كلهــم حتــى «غــر قانــوين»،
وغــر مؤهلــن كلي ـاً للحصــول عــى إقامــة أو ترصيــح عســكري.
تتجنــب الــوزارة التعامــل مــع الحــاالت الخاصــة أو الخارجــة عــن املألــوف نهائيـاً ،حيــث تــر عــى أنهــا ليســت ملزمــة بــأن تحــرص عــى
عــدم انفصــال طفــل راشــد عــن أمــه حتــى وإن مل يكــن لــه أي مــكان آخــر يعتــره موطنــه .تأمــر الــوزارة بانتظــام الشــباب مبغــادرة القــدس
والعيــش يف مــكان آخــر يف األرايض الفلســطينية املحتلــة أو غريهــا .ومل متتنــع الــوزارة عــن ترحيــل الفتيــات وفصلهــم عــن عائالتهــم رغــم
معرفتهــا بحقيقــة أنــه محـ ّرم اجتامعيـاً عــى الشــابة بعمــر  18ســنة العيــش مبفردهــا يف بلــد غريبــة.
وحتــى بعــد التـزام الــوزارة باســتمرار تزويدهــا األبنــاء بعــد ســن  18ســنة بتصاريــح عســكرية فإنهــا مل تعلــن عــن أي يشء بخصــوص األبنــاء
الراشــدين املتزوجــن والذيــن كانــوا يحصلــون أصـاً عــى تصاريــح عســكرية تحــت األمــر املؤقــت .فــإذا اختــارت االبنــة الراشــدة الــزواج من
زوج مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة والعيــش معــه خــارج القــدس ،فهــي بذلــك تســلم حقهــا بالعيــش قانونيـاً يف القــدس.
ومــن الشــائع للزوجــة مــن القــدس الرشقيــة أن تعــود إىل بلدهــا كأم عازبــة بســبب الوفــاة أو الحبــس أو الطــاق أو العنــف املنــزيل أو
غــره .وال يحــق ملثــل هــذه األم املســكن إذا عــادت بعــد بلــوغ أوالدهــا ســن  18ســنة .وإذا أرادت األم العزبــاء العــودة إىل موطنهــا لتتلقــى
املعونــة مــن عائلتهــا املمتــدة ،فهــي بذلــك تعــرض أطفالهــا لحيــاة دون هويــة.
تزوجــت ي .مــن رجــل مــن الضفــة الغربيــة ومعــه ربــت ســتة أطفــال .ويف عــام  2010بــدأ زوجهــا يعــاين مــن مــرض
عصبــي شــديد وعــى إثــره انتحــر شــنقاً .كان انتحــار األب مصيبــة عائليــة كبــرة أدت بالعائلــة إىل االنتقــال إىل القــدس
ألنــه مل يكــن لديهــم أي مــكان آخــر للذهــاب إليــه ألن ي .تحمــل هويــة مقدســية .لكنهــم عنــد وصولهــم إىل القــدس كان
ثالثــة مــن األبنــاء قــد وصلــوا ســن  18ســنة ومل يتبـ َـق ســوى طفــل واحــد تحــت ســن  18ســنة .قدمــت مؤسســة ســانت
ايــف طلــب تســجيل لولــد واحــد فقــط مل يصــل آنــذاك جيــل الـــ  14و طلبـاً إنســانياً بالنيابــة عــن األبنــاء الثــاث حيــث أن
قانــون املواطنــة ال يســمح بتســجيل األبنــاء فــوق ســن  18ســنة .مــا زالــت الطلبــات قيــد االنتظــار.
تسجيل األطفال تحت القانون الدويل
.3
األطفــال هــم الفئــة األكــر ضعفـاً يف أي مجتمــع وبذلــك يحتاجــون اهتاممـاً خاصـاً لحاميــة حقوقهــم .مينــح القانــون الــدويل عنايــة خاصــة
لحاميــة القارصيــن مبــا يف ذلــك حقهــم يف التواصــل مــع كال الوالديــن ،والحاميــة املتســاوية لحقــوق الطفــل املدنيــة ،عــدم التمييــز بنــاء
عــى العــرق أو الجنــس أو األصــل القومــي أو الديــن أو اللــون أو أي صفــات أخــرى .وتنتهــك سياســة وإجـراء تســجيل األطفــال يف القــدس
مبــادئ القانــون الــدويل وتخلّــف عواقبـاً عــى الــدول التــي تعــد طرفـاً ثالثـاً نتيجــة هــذه االنتهــاكات.
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طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

الوضع القانوين
1.3
إن مبدأ مصلحة الطفل هو مبدأ أسايس يف القانون الدويل.
إن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي تــم التصديــق عليهــا مــن إرسائيــل ومعظــم الــدول يف أنحــاء العــامل تضــع مجموعــة مــن األحــكام املتعلقــة
بحامية وحــدة األرسى.
واقتناعــا منهــا [الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة] بــأن األرسة ،باعتبارهــا الوحــدة األساســية للمجتمــع والبيئــة الطبيعيــة
لنمــو ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاصــة األطفــال ،ينبغــي أن تــوىل الحاميــة واملســاعدة الالزمتــن لتتمكــن مــن االضطــاع
الكامــل مبســؤولياتها داخــل املجتمــع.
املــادة الثالثــة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل تنــص عــى أن «مصلحــة الطفــل» يجــب أن تكــون االعتبــار األول يف كل اإلجـراءات التــي تتخذهــا
الدولــة والتــي تخــص األطفــال .وتحــت املــادة ( )1( /)7مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل يســجل الطفــل بعــد والدتــه فــورا ويكــون لــه الحــق
منــذ والدتــه يف التســجيل والحــق يف اكتســاب جنســية ،ويكــون لــه قــدر اإلمــكان ،الحــق يف معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهــا.
وأكــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مركزيــة حقــوق األطفــال وعالجــت تحديــدا ً قضايــا أطفــال األقليــات وتســجيل األطفــال يف قرارهــا
 .241\63وأعلنــت األمــم املتحــدة أنهــا:
 .12تحـــث مـــرة أخـــرى جميـــع الـــدول األطــراف علـى تكثيـــف جهودهـا مـــن أجـــل التقيد بالتزاماتها مبوجـــب اتفاقيـة
حقـــوق الطفـل...وإتاحـــة تـــسجيل الطفـــل فـــور والدتــه وكفالــة أن تكــون إجراءات التســجيل بســيطة ورسيعة وفعالـــة
وزهيـــدة التكلفـــة أو مجانيـــة والتوعيــة بأهميــة تســجيل املواليــد ،عــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي واملحــي.

املــادة ( )1يف جميــع اتفاقيــات جنيــف األربــع تنــص عــى أن «تحــرم هــذه االتفاقيــة وتكفــل احرتامهــا» يف جميــع األحــوال .وهــذا يعنــي
أيضـاً االلتـزام بعــدم تشــجيع طــرف عــى النـزاع املســلح النتهــاك القانــون اإلنســاين الــدويل وعــدم اتخــاذ إجـراءات مــن شــأنها أن تســاعد
يف مثــل هــذه االنتهــاكات.
وقدمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر االقرتاحــات التاليــة كإج ـراءات تســتطيع الــدول التــي تعــد أط ـراف ثالثــة اتخاذهــا لدعــم
مســؤوليتهم فيــا يتعلــق بالقانــون اإلنســاين الــدويل:
•عىل الدول املشاركة يف مفاوضات رسية مع أطراف النزاع املسلح تشجيع االحرتام للقانون اإلنساين الدويل.
•عنــد انتهــاك القانــون اإلنســاين الــدويل عــى الــدول النظــر يف مامرســة الضغــط الدبلومــايس عــى الــدول املنتهكــة أو اســتنكار
االنتهــاكات بشــكل عــام.
•عــى الــدول االســتفادة مــن اآلليــات القامئــة للقانــون اإلنســاين الــدويل ،فمث ـاً إشــارة حــاالت الن ـزاع إىل لجنــة تقــي الحقائــق أو
تقديــم خدمــة أن تكــون قــوة حاميــة.
•عندمــا ينشــأ وضــع مــن خــال انتهــاكات القانــون الــدويل عــى الــدول أن ترفــض االعـراف بالوضع سياســياً وأن تســحب أي مســاعدات
أو معونــة حتــى يتــم تنــاول موضــوع انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين.
•عــى الــدول النظــر يف اتخــاذ تدابــر قرسيــة ضــد الــدول املنتهكــة (وتشــمل رفــض توقيــع اتفاقيــات أو معاهــدات مــع الــدول
30
املنتهكــة؛ طــرد الدبلوماســيني؛ قطــع العالقــات الدبلوماســية؛ ووقــف املســاعدات العامــة.

وفشل مخطط تسجيل األطفال يف إرسائيل يف تلبية املعايري األساسية ،وهو ينتهك التزامات إرسائيل تحت القانون الدويل.
وهنــاك حــق آخــر يختــص باألطفــال وهــو حــق النمــو .وبرفــض إقامــة األطفــال فــوق  14ســنة ،ينتهــك قانــون املواطنــة حــق األطفــال يف
حاميــة صحتهــم وتطويــر قدراتهــم ومؤهالتهــم التــي تســمح لهــم بالعيــش بكرامــة .وقــد تحدثــت املــادة( )6مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل
عــن الحــق بالنمــو ،والتــي تعــرف بالحــق الطبيعــي لــكل طفــل بالحيــاة وبالتـزام الــدول ببقــاء الطفــل ومنــوه .ويشــكل الحــق أســاس منــو
الطفــل بالشــكل املناســب ويشــمل التـزام الــدول بتزويــد حاجاتــه الجســدية والعاطفيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة .وقــد ُرفــض
هــذا الحــق ألطفــال القــدس الرشقيــة ،حيــث يتــم التمييــز ضدهــم يف معظــم نواحــي حياتهــم مقارنــة مــع املواطنــن واملقيمــن اآلخريــن
يف إرسائيــل .ويفاقــم تطبيــق قانــون املواطنــة إحساســهم بالتمييــز والعزلــة.
كــا أن مخطــط تســجيل األطفــال ينتهــك أيض ـاً حــق الطفــل يف الحيــاة األرسيــة ،وهــو حــق يدافــع عنــه القانــون الــدويل عــى نطــاق
واســع .فمثـاً املــادة ( )1( / )10مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ينــص عــى «وجــوب منــح األرسة،
التــي تشــكل الوحــدة الجامعيــة الطبيعيــة واألساســية يف املجتمــع ،أكــر قــدر ممكــن مــن الحاميــة واملســاعدة ،وخصوصــا لتكويــن هــذه
األرسة وطــوال نهوضهــا مبســؤولية تعهــد وتربيــة األوالد الذيــن تعيلهــم» .واملــادة ( )8مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان تنــص عــى
أنه لــكل إنســان حــق اح ـرام حياتــه الخاصــة والعائليــة وأنــه ال يجــوز للســلطة العامــة أن تتعــرض ملامرســة هــذا الحــق إال مبــا متليــه
الــرورة.
العواقب
2.3
وقــد تنــاول املجتمــع الــدويل مبــارشة قانــون املواطنــة اإلرسائيــي .وقــد وجــدت لجنــة حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة املســؤولة عــن
تنفيــذ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية أن إرسائيــل تنتهــك العهــد ودعــت إللغــاء قانــون املواطنــة فــورا ً .كام اســتنتجت
اللجنــة أن قانــون املواطنــة والدخــول إىل إرسائيــل (أمــر مؤقــت) يجــب أن يلغــى ،وأنــه عــى الدولــة الطــرف أن تعيــد النظــر يف سياســتها
بغيــة تســهيل مل شــمل األرس لجميــع املواطنــن واملقيمــن الدامئــن دون متييــز .ودعــت لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري ،ولجنــة
الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،واللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة إرسائيــل إلبطــال قانــون املواطنــة.
 38 .30اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تحسني االمتثال للقانون الدويل ،فوق  48 .38اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تحسني االمتثال للقانون الدويل فوق  38ص .3
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الخامتة والتوصيات
تســتخدم الــوزارة أداة شــنيعة إىل جانــب إبطــال اإلقامــة الــذي تقــوم بــه عــى نطــاق واســع لتخليــص القــدس مــن ســكانها الفلســطينيني.
ال تســتخدم الــوزارة عمليــة «تســجيل األطفــال» ملنــح اإلقامــة ،بــل لتمنــع تســجيل أكــر عــدد ممكــن مــن األطفــال املقدســيني ،والهــدف
هــو أن تصبــح القــدس الرشقيــة مدينــة أشــباح ،حيــث يكــر األطفــال ويصلــون ســن الرشــد دون أي وضــع قانــوين أو «حــق» للعيــش يف
مدينتهــم.
فعندمــا يجــر طفــل ذو  14عامـاً عــى حمــل ترصيــح عســكري ت ُســلب منــه الطفولــة واألمــان وهويتــه وشــعوره بقيمتــه ،فهــو مجــرد طفــل
يبلــغ  14عام ـاً ولكــن إرسائيــل تعتــره رج ـاً مطلوب ـاً وتهديــدا ً إرهابي ـاً .يعيــش طفولتــه أس ـرا ً خائف ـاً مــن تــرك منزلــه ،وعندمــا يخــرج،
يعــرف بــأن أي تصــادم مــع موظــف حكومــة إرسائيــي قــد يــؤدي إىل اعتقالــه.

•التدخــل العاجــل لوضــع إطــار زمنــي ملعالجــة طلبــات تســجيل األطفــال ومل شــمل القارصيــن ،لتجنــب اإلج ـراءات البريوقراطيــة
الطويلــة والتــي قــد تســتمر ملــدة أشــهر أو حتــى ســنوات ( 6.6ســنة كمعــدل للحصــول عــى قـرار ابتــدايئ) والتأثــر الســلبي الناتــج
عــن هــذا التأخــر ،أساس ـاً عــى صحــة الطفــل وتعليمــه.
•أقــى درجــات االعتبــار والتطبيــق ملبــدأ مصلحــة الطفــل يف سياســات إرسائيــل والنظــام القانــوين ،ليصبــح األطفــال قادريــن تحــت
واليتــه النمــو دون متييــز يف بيئــة أرسيــة مســتقرة وداعمــة.
•تنــاول التأث ـرات النفســية واالجتامعيــة والثقافيــة القاســية والناتجــة عــن القانــون والتــي تــرك آالف األطفــال دون هويــة أو تعليــم
أو عنايــة صحيــة.
تدعــو مؤسســة ســانت ايــف دولــة إرسائيــل لاللتـزام فــورا ً بالتزاماتهــا تحــت القانــون الــدويل وإلغــاء شــبكة القوانــن والسياســات املصممــة
لتحــرم األطفــال مــن حقهــم الطبيعــي يف التســجيل ،والنمــو ،وحاميــة حياتهــم األرسيــة.

ويحمــل عالمــة قايــن عليــه يف كل مــكان يذهــب إليــه وكلــا تقــدم يف العمــر ،زادت عذابــات الحيــاة يف القــدس .إنــه شــبح ال ميلــك
املطالبــة باملدينــة .ال ميكنــه املشــاركة بــأي نشــاط قانــوين .وحتــى اآلونــة األخــرة ،مل يكــن يســتطيع العمــل أو الســياقة .ليــس لــه أي إعانــات
اجتامعيــة وال يجــرؤ عــى املــرض دون تأمــن صحــي .وعندمــا يصــل ســن الــزواج ،ال يجــد أهلــه لــه زوجــة مناســبة ألنــه ال يعــد رشيــكاً
«مرغوبـاً بــه» دون أي وضــع قانــوين .يعيــش كل يــوم وهــو يعــرف أنــه قــد يتــم ترحيلــه وانفصالــه عــن أهلــه نهائيـاً .ويكــون أحيانـاً مــن
الصعــب تحمــل شــعوره بالحســد تجــاه اخوتــه األصغــر ســناً واالســتياء مــن أهلــه.
مــا هــي التداعيــات النفســية عــى جيــل كامــل مــن األطفــال الذيــن يعيشــون مثــل
هــذه الصدمــة اليوميــة؟ ومــا هــي التداعيــات النفســية عــى جيــل كامــل مــن األهــل
الذيــن ال يســتطيعون حاميــة أطفالهــم مــن حيــاة الخــوف الدائــم والعــذاب؟ جيــل
مــن األهــل يحمــل عــبء الذنــب بســبب مغادرتهــم املدينــة لفــرة مــن الزمــن مهــا
كانــت مدتهــا ،لتســجيل أطفالهــم يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ،لعــدم قدرتهــم
عــى إثبــات مركــز حياتهــم يف القــدس ،إلــخ .جيــل مــن األهــل يجــد نفســه يشــن
حروبــاً منفصلــة لــكل طفــل مــن أطفالهــم – يناضلــون لتحصيــل إقامــة دامئــة
ألحدهــم وترصيحـاً عســكرياً لآلخــر .ال يجــب أن يجــر أي والــد بالخيــارات الصعبــة
التــي يقــوم بهــا املقدســيون ،وال يجــدر أن تُحــرم أي والــدة مــن حــق تربيــة أطفالهــا
يف املدينــة التــي تعتربهــا موطنهــا.
تضمــن سياســة الــوزارة أن ال يكــون هنــاك جيـاً مســتقبلياً مــن ســكان مدينــة القــدس الرشقيــة .نجحــت هــذه السياســة شــديدة القســوة
يف قطــع الخــط مــن األم إىل الطفــل ،لتضمــن عــدم قــدرة الوالــدة عــى توريــث حــق يعتــر غــر قابــل للمصــادرة وهــو الســكن يف القــدس
وتربيــة أطفالهــا فيهــا .فاملدينــة الخاليــة مــن األطفــال املواطنــن تضمــن أن يبقــى التــوازن الدميغ ـرايف ســليامً وأن تحقــق الدولــة رؤيتهــا
للقــدس «كالعاصمــة األبديــة للشــعب اليهــودي».
ويف العقديــن املاضيــن ،مثلــت مؤسســة ســانت ايــف ســكان القــدس الرشقيــة وأطفالهــم يف قضايــا تســجيل األطفــال .وتشــهد ســانت ايــف
عــى األمل الــذي يعانيــه األطفــال وأهلهــم يف محاوالتهــم للحصــول عــى إقامــة وشــهدت أيض ـاً مئــات األطفــال الذيــن لــن يحصلــوا عــى
اإلقامــة أبــدا ً.
رص عىل التايل:
وتدعو مؤسسة سانت ايف املجتمع الدويل ليامرس الضغط عىل إرسائيل وي ّ
•عدم متديد صالحية القانون مام يؤدي إىل انتهاكات خطرية لحقوق األطفال وأرسهم.
•عدم تطبيق القانون عىل األطفال وعملية تسجيل األطفال إذا استمر التجديد فيها.
•االنتصــاف العاجــل للمشــكلة الخطــرة يف تســجيل آالف األطفــال فــوق ســن  14وتحــت  18ســنة ،وإيجــاد حــل معــن ليصبحــوا
قادريــن عــى الحصــول عــى وضــع قانــوين وهويــة.
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«مقيــم يف اإلقليــم» – يشــمل شــخص يعيــش يف اإلقليــم لكنــه غــر مســجل يف تعدادهــا الســكاين ،وال يشــمل شــخص يعيــش يف مجتمــع
يهــودي يف اإلقليــم.

457 81

2

7

5

4

القيود عىل الجنسية واإلقامة يف إرسائيل
 .1خــال الفــرة التــي يكــون فيهــا القانــون ســاري املفعــول ،عــى الرغــم مــن أحــكام أي قانــون ،مبــا فيهــا البنــد  7مــن قانــون
الجنســية ،فــإن وزيــر الداخليــة لــن مينــح أي مقيــم يف اإلقليــم الجنســية مبوجــب قانــون الجنســية ولــن يعطــي أي مقيــم يف اإلقليــم
ترصيــح إقامــة يف إرسائيــل مبوجــب قانــون الدخــول إىل إرسائيــل .ولــن يعطــي القائــد اإلقليمــي مثــل هــذا املقيــم ترصيحـاً للبقــاء
يف إرسائيــل مبوجــب قانــون الدفــاع يف املنطقــة .تحفظــات

184

2

1

2

1

2

1

79

41

أحكام انتقالية
 .3عىل الرغم من أحكام هذا القانون –
( )1قــد ميــدد وزيــر الداخليــة أو القائــد اإلقليمــي ،حســب الحالــة ،صالحيــة ترصيــح اإلقامــة يف إرسائيــل أو ترصيــح البقــاء يف
إرسائيــل الــذي يحملــه مقيــم يف اإلقليــم قبــل بدايــة هــذا القانــون.

1

3
3

1

12

17 185 388

4

28

6

142

5

600

9

1391

5

575

9

606

7

602

1

9

520

11 144 269 74

19

517

120 69 205 99

493

284 54

436

1

25 108 686 549

10

3

1

78 329 146

11

3

2

1

65 321 199

8

1

2

42 392 134

19

5

58 224 214

14

( )2قــد يعطــي القائــد اإلقليمــي ترصيح ـاً يســمح بالبقــاء املؤقــت يف إرسائيــل ملقيــم يف اإلقليــم والــذي تقــدم بطلــب الجنســية
مبوجــب قانــون الجنســية ،أو طلــب ترصيــح للبقــاء يف إرسائيــل مبوجــب قانــون الدخــول إىل إرسائيــل قبــل  12مايــو  2002والــذي
يــوم بدايــة هــذا القانــون مل يأخــذ ق ـرارا ً بشــأنه ،عــى رشط أن ال يعطــى هــذا املقيــم مبوجــب أحــكام هــذه الفقــرة الجنســية
مبوجــب قانــون الجنســية ،أو ترصيــح إقامــة دامئــة أو مؤقتــة مبوجــب قانــون الدخــول إىل إرسائيــل.
الصالحية
 .4يبقــى هــذا القانــون فعــاالً حتــى انقضــاء عــام مــن يــوم نــره .لكــن الحكومــة بإمكانهــا بأمــر ومبوافقــة الكنيســيت أن متــدد
صالحيــة القانــون ،مــن وقــت آلخــر ،ملــدة ال تزيــد عــن ســنة يف كل مــرة.

2010

4

310

2

( )2قــد يعطــي وزيــر الداخليــة الجنســية أو ترصيــح إقامــة يف إرسائيــل ملقيــم يف املنطقــة إذا اقتنــع بــأن هــذا الشــخص يتعاطــف
مــع دولــة إرسائيــل وأهدافهــا أو أن الشــخص أو أحــد أفـراد عائلتــه قــام بعمــل ذو معنــى للتقــدم باألمــن أو االقتصــاد أو غــر ذلــك
مــن األمــور املهمــة لهــذه الدولــة ،أو أن إعطــاء الجنســية أو الترصيــح لإلقامــة يف إرسائيــل مــن األهميــة مبــكان للدولــة .ويف هــذه
الفقــرة تعنــي كلمــة أفـراد عائلتــه الــزوج\ة ،أو الوالــد\ة ،أو االبــن\ة.

2011

الطلبات
غري
املعالجة

عدد الطلبات الكيل

1

 .2عىل الرغم من أحكام البند ()2
( )1قــد يعطــي وزيــر الداخليــة أو القائــد اإلقليمــي ،حســب الحالــة ،مقيـاً يف املنطقــة ترصيــح إقامــة يف إرسائيــل ،بهــدف العمــل
أو العــاج الطبــي ،لفــرة محــددة مــن الزمــن وأيضـاً ألســباب مؤقتــة – لفــرة تراكميــة ال تزيــد عــن ســتة أشــهر .وترصيــح اإلقامــة
وترصيــح البقــاء يف إرسائيــل [قــد تعطــى أيضـاً] ملنــع انفصــال طفــل تحــت ســن  12ســنة عــن والــده املقيــم قانونيـاً يف إرسائيــل.

2012

تعريفات
 .1يف هذا القانون –
«اإلقليم» – كل من :يهودا والسامرة وقطاع غزة؛
«قانون الجنسية»  -قانون الجنسية )85( 1952 – 5712؛
«قانون الدخول إىل إرسائيل»  -قانون الدخول إىل إرسائيل)86( 1952 – 5712 ،؛
«قائد اإلقليم» – قائد قوات الدفاع اإلرسائييل يف اإلقليم؛

سنة القرار األول بشأن الطلب
2013

“1.قانــون املواطنــة والدخــول إىل إرسائيــل” (األمــر املؤقــت) – 2003؛ كــا أقــره الكنيســيت (مجلــس إرسائيــل الترشيعــي) يف  31يوليــو
 ،2003ترجمته عدالة http://adalah.org/features/famuni/20030731fam_uni_law_eng. pdf

2014

املرفقات

 -2بنــا ًء عــى طلــب ســانت ايــف وفقـاً لحريــة املعلومــات 1998؛ معلومــات عامــة عــن معــدل عــدد الســنوات التــي تأخذهــا الــوزارة يف
معالجــة طلبــات مل الشــمل وتســجيل األطفــال

98

1

137 12
 85كتاب القوانني  ،)1952( 5712ص 146
 86كتاب القوانني  ،)1952( 5712ص 354
29

149

طـفـولـة بـال هـويـة
ت�سجيل الأطفال يف القد�س

ال ل�شاهد �صامت...

 -3بنــاء عــى طلــب ســانت ايــف :مــا عــدد طلبــات تســجيل األطفــال والذيــن يحمــل أحــد والديهــا هويــة فلســطينية تــم تقدميهــا مــا
بــن عامــي 2013-2000؟ كــم منهــا تلقــت املوافقــة؟ كــم منهــا تلقــت الرفــض؟ مــن املرفوضــة كــم منهــا رفضــت ألســباب أمنيــة؟ كــم
منهــا رفضــت بســبب مركــز الحيــاة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب اإلهــال؟
2004 -2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
عدد طلبات
تسجيل األطفال
الكيل

1819 1838 2024 2129 2074 1893 1929 1865 1150

895

17616

الطلبات املقبولة

822

1216 1381 1592 1617 1512 1389 1318 1113

287

12247

الطلبات املرفوضة

312

685

536

477

534

486

374

318

184

27

1125

املرفوضة ألسباب
أمنية

/

3

/

5

4

/

/

/

/

/

12

املرفوضة بسبب
مركز الحياة

235

428

414

371

400

322

268

198

135

25

2796

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2000 - 2013

عدد الطلبات

25

13

22

20

14

7

239

الطلبات املقبولة

13

7

14

11

1

2

120

الطلبات املرفوضة

9

5

6

4

1

/

75

املرفوضة ألسباب
أمنية

/

/

/

/

/

/

1

املرفوضة بسبب مركز
5
7
الحياة
مل ترد أي إشارة إىل الطلبات املرفوضة بسبب اإلهامل

2

3

/

1

44

 -4بنــا ًء عــى طلــب ســانت ايــف :كــم عــدد الطلبــات املقدمــة مــا بــن  2013 – 2000لطلــب وضــع قانــوين لفلســطيني بســبب أســباب
إنســانية (ال تشــمل طلبــات مل الشــمل العاديــة ومل شــمل األطفــال)؟ كــم منهــا تلقــت املوافقــة؟ كــم منهــا تلقــت الرفــض؟ مــن املرفوضــة؟
و كــم منهــا رفضــت ألســباب أمنيــة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب مركــز الحيــاة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب اإلهــال؟ كــم منهــا رفضــت ألن
الســبب اإلنســاين مل يـ ِ
ـف مبعايــر الــوزارة؟
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007-2013

مل ترد أي إشارة إىل الطلبات املرفوضة بسبب اإلهامل
األرقام فقط منذ عام  2004ألنها مل تكن مدخلة إىل الحاسوب قبل ذلك

 -3بنــا ًء عــى طلــب ســانت ايــف :كــم عــدد الطلبــات املقدمــة مــا بــن  2013 – 2000لطلــب وضــع قانــوين يف إرسائيــل لطفــل أحــد
والديــه يحمــل هويــة فلســطينية وعمــره أقــل مــن  18لكنــه مولــود خــارج إرسائيــل (مل شــمل ابن\ابنــة)؟ كــم منهــا تلقــت املوافقــة؟
كــم منهــا تلقــت الرفــض؟ مــن املرفوضــة؟ كــم منهــا رفضــت ألســباب أمنيــة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب مركــز الحيــاة؟ كــم منهــا رفضــت
بســبب اإلهــال؟
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

عدد الطلبات

8

4

1

/

18

55

32

20

الطلبات املقبولة

2

/

1

/

7

35

16

11

الطلبات املرفوضة

4

4

/

/

5

15

16

6

املرفوضة ألسباب
أمنية

/

/

/

/

/

/

/

1

املرفوضة بسبب
مركز الحياة

1

/

/

/

1

10

10

4

عدد الطلبات

52

191

113

148

120

176

100

900

الطلبات املقبولة

7

44

24

28

18

/

/

121

الطلبات املرفوضة

30

39

110

56

87

ال تشمل طلبات مل الشمل العادية التي وافت رشوط العمر.

31

64

59

/

415

