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املقدمة
»أمر مؤقت« – هو العنوان الالحق لقانون »املواطنة والدخول الى إسرائيل« الذي سَنُه الكنيست، اجمللس التشريعي اإلسرائيلي، في 31 متوز 

2003. قام هذا التشريع بتجميد حق لم الشمل لآلالف من العائالت الفلسطينية والتي يكون فيها أحد الشريكني مقدسي أو فلسطيني 
يحمل هوية إسرائيلية، وقد تسبب مبعاناة وتدهور في ظروف املعيشة على نطاق واسع لشريحة كبيرة من اجملتمع الفلسطيني في 

القدس. 

تنص الرواية اإلسرائيلية على أنه في عام 2002، وبعد تدهور األوضاع األمنية خالل االنتفاضة الثانية، أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي 
مرسوماً يقضي بتجميد إجراءات لم شمل العائالت ملواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، زاعماً بأن الفلسطينيني املنتفعني من لّم 

الشمل كانوا متورطني في هجمات إرهابية1. واعتمدت وزارة الداخلية التجميد اإلداري األولي كقانون مؤقت بعد 16 شهراً والذي ما زال 
يجدده الكنيست كل سنة. 

لكن سجل املناقشات التي كانت تدور في مجلس الوزراء واجمللس التشريعي تكشف قصة أخرى2. فالتركيبة الدميغرافّية السكانية 
للقدس كانت محور نقاش علني في تلك املناقشات، فإلى جانب اخملاوف األمنية، فإن القانون يهدف بشكل واضح إلى احلد من الوجود 

الدميوغرافي للفلسطينيني في األراضي اإلسرائيلية، خاصًة في القدس الشرقية واحملتلة بشكل غير شرعي. إنه موّجه بصورة مباشرة 
للسكان الفلسطينيني وينتهك بصورة متييزية وغير مناسبة احلقوق العائلية املعتمدة في االتفاقات الدولية وفي القوانني اإلسرائيلية 

احمللية أيضاً. 

وقد مثلت مؤسسة سانت إيف في العقد األخير املئات من العائالت واألفراد الذين كانوا ضحايا هذه اإلجراءات التعسفية والتي يقضيها 
تطبيق هذا القانون. فمع مرور كل سنة لتطبيق هذا القانون تظهر أشكال جديدة من التحديات واملصاعب للعائالت الفلسطينية 

صاحبة احلقوق احملدودة جداً بسبب السياسات واملمارسات التي تطبقها السلطات اإلسرائيلية، والتي تهدف إلى احملافظة على أغلبية 
يهودية في القدس بأّي ثمن3. 

يهدف هذا التقرير لتحقيق هدفني اثنني:

أوالً: تسليط الضوء على األثر اخلاص لهذا القانون على حياة الفلسطينيني في القدس. في الواقع، بالرغم من أن هذا القانون يؤثر على 
حياة املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل عامة، فإن له عواقب ذات ابعاد أخرى على املقدسيني خاصة الذين لهم وضع قانوني مختلف. 
ثانياُ: تسليط الضوء على الوضع بعد 10 سنوات من تطبيق هذا »القانون املؤقت«، وذلك ببيان يهدف إطالة أمد تنفيذه، األمر الذي يؤدي 
إلى عواقب وخيمة لوضع حقوق االنسان املزرية الذي يعاني منه السكان األصليني لهذه املدينة املقدسة. وعلى الرغم من أن تشريع عام 
2003 يوفر لبعض احلاالت االستثنائية واملتعلقة بعمر الزوج\ة وبعض احلاالت االنسانية احلرجة، فإن هذا التقرير يهدف الى التوضيح بأن 

هذه اإلعفاءات كلها مقيدة جداُ وبعيدة عن أن تكون كافية لتخفيف انتهاك احلقوق التي قد انتهكت بتجميد لم الشمل.

وأخيراُ فإن هدف التقرير هو تنشيط النقاش واحداث عصف ذهني حول املوضوع  كأداة تأييد، وذلك لزيادة الوعي والدفع إلى العمل على 
الغاء أحكام القانون أو متديده. 

بهذا اخلصوص، فإن التقرير يحاول الرد على األسئلة التالية: ما هي اآلثار القانونية »لقانون املواطنة اإلسرائيلية والدخول إلى القدس عام 
2003« بعد 10 سنوات من سنَّه هذا القانون؟ كيف أثر هذا القانون على وضع حقوق اإلنسان للفلسطينيني في القدس الشرقية؟ ما هي 

الصعوبات القانونية التي نتجت جراء تطبيق هذا القانون؟ كيف ينتهك هذا القانون القانون الدولي؟  

لإلجابة على هذه األسئلة، سنوضح أوالً كيف أن قانون عام 2003 هو جزء من سياسة أكبر تهدف إلى إزاحة الفلسطينيني خارج املدينة، 
من ثم سيتم تناول املواضيع املتعلقة باحلفاظ على تطبيق القانون ملدة 10 سنوات. وأخيراً سنتناول االنتهاك الرئيسي لهذا القانون 

للقانون الدولي وحقوق اإلنسان. 

1  على سبيل املثال ميكن االطالع على يائيل ستاين »العائالت املمنوعة، لم الشمل وتسجيل االطفال في القدس الشرقية« تقريرمن بتسيلم وهاموكد 2004 ص 11.  
2  ميكن االطالع على اجلزء االول النقطة الثانية لنقاش اكبر عن الهدف الدميوغرافي وآثار القانون

3 االطالع على تقرير رؤساء البعثات من االحتاد االوروبيhttp://fr.scribd.com/doc/78665443/EU-Heads-of-Mission-East-Jerusalem-Report 2012، 2012 الفقرة الرابعة من التقرير. يندد التقرير 
ب« احملاوالت لتعزيز الهوية اليهودية للمدينة على حساب مواطنيها املسيحيني واملسلمني:جمعية حقوق املواطن في إسرائيل، احلقائق واألرقام في القدس الشرقية، تقرير، يونيو 2008، ص 3-4 حيث 
يعتبر التقرير »السبب املنطقي الوحيد لهذا التمييز )في السياسات ضد املواطنني في القدس( هو أنه جهد متعمد من سلطات احلكومة لدفع املواطنني الفلسطينيني خارج حدود املدينة كوسيلة 

للحفاظ على أغلبية يهودية على املدى البعيد« ايتان فلنر، سياسة التمييز: مصادرة األراضي والتخطيط والبناء في القدس الشرقية، بتسيلم، تقرير 1995.  
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اجلزء األول: قانون لم شمل العائالت كأداة
لتهجير العائالت املقدسية

إطار العمل القانوني للمقدسيني. 1

في أعقاب حرب األيام الستة عام 1967، وقعت القدس الشرقية إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة حتت االحتالل العسكري للجيش 
االسرائيلي، وحيث أن اسرائيل تعتمد سياسة التشكيك بوجود االحتالل العسكري في األراضي الفلسطينية فإنها لم تعترف به مطلقاً 

في القدس. بعد احلرب مباشرةً، أعلنت اسرائيل عن قدس موحدة وعن تطبيق القوانني اإلسرائيلية الداخلية في املدينة4. 

ومن أجل حتقيق »القدس هي العاصمة األبدية للشعب اليهودي«، كانت إسرائيل بحاجة إلى خلق تغييرات جذرية في وضع املدينة. 
منذ عام 1967 طبقت إسرائيل سياسة مزدوجة5 بال هوادة، مبنية على مبدأين رئيسني:

االستيالء على أقصى حد من األراضي مع أقل عدد من السكان الفلسطينيني.	 
خلق واقع على األرض والتي كانت تأمل بأن يتم تقبلها أخيراً بحكم القانون – سياسة الوضع حتت األمر الواقع.	 

وقد ترجمت هاتان السياستان بتغيير جوهري في جغرافية املدينة من جهة مصحوبة بقانون دميوغرافي مخصص للتعامل مع 
الفلسطينيني في املدينة من جهة أخرى. 

1.1 سياسة األراضي في القدس الشرقية

ان سياسة التغيير اجلغرافي في القدس واضحة وابتدأت منذ احتالل املدينة عام 1967حتى اآلن. وقد أدت هذه السياسة إلى تشويه كامل 
لوجه املدينة بتحويلها من مدينة متعددة الثقافات إلى مدينة تسود فيها الهيمنة اليهودية. وكثيراً ما تتم اإلشارة إلى هذه السياسة 

مبصطلح »التهويد«6. فيما يلي، سنسلط الضوء على املناحي الرئيسية لهذا التغيير فقط:

أ. تغيير احلدود احمليطة

في عام 1967 استولت احلكومة اإلسرائيلية على حوالي 72 كم مربع من »الضفة الغربية«7، من ضمنها أراٍض من مدن مجاورة مثل البيرة 
في الشمال وبيت حلم وبيت ساحور في اجلنوب8. معظم تلك املناطق كانت غير مأهولة فيما كانت القرى الفلسطينية احمليطة مكتظة 

بالسكان9. رسمت إسرائيل من جانبها حدود بلدية مدينة القدس حول تلك املناطق املستولى عليها حديثاً باإلضافة إلى ما كان يطلق 
عليها ِب »القدس الغربية« من عام 1948 إلى عام 1967. 

وسعت إسرائيل في أجزاء كبيرة من هذه املناطق املستولى عليها حديثاً خللق مستوطنات كبيرة. ومن أجل تغيير طابع املدينة بنت خطوة 
بخطوة أكبر ثالثة مستوطنات حول القدس: معالي أدوميم في الشرق، بسغات زئيف في الشمال، وجيلو في اجلنوب. في عام 2011 كان 
هناك اثناعشر مستوطنة في القدس حيث كان يقطن فيها حوالي 200,000 مستوطن10، ويربط فيما بينها طرق التفافية وبنية حتتية 
تربطها ببعض وبوسط املدينة. وهكذا خلقت إسرائيل شبكة سكنية تفصل القدس عن محيطها التاريخي واالجتماعي من الضفة 

الغربية. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد حاصرت اسرائيل هذه املستوطنات مبجموعة من العوائق ونقاط التفتيش والتي أوجدت بشكل دائم منذ بداية 
التسعينات وذلك بهدف ابعادها عن املناطق الّسكنية الفلسطينية احمليطة. هذه احلواجز املادية جعلت دخول سكان الضفة الغربية إلى 

القدس شبه مستحيل دون احلصول على تصريح خاص من السلطات اإلسرائيلية، والذي يصعب احلصول عليه اساسا11. 

4  طبقت إسرائيل فوراً القانون اإلسرائيلي في القدس. مع أنها لم تعترف باالستيالء على القدس حتى 1980 لكنها اعتمدت خطاب محلي يعتبر القدس عاصمة أبدية إلسرائيل. ابحث عن جون 
  .XXIVXXV ، 1994 كويجلي »الوضع القانوني للقدس« في الكتاب السنوي التركي اجمللد رقم

5   استخدم املسؤولون اإلسرائيليون هذه الصيغة مرات عدة، )انظر رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون يخاطب اجلمعية العامة في األمم املتحدة في اجللسة العامة الستني، حيث يبدأ حديثه: 
»وصلت إلى هنا من القدس، عاصمة الشعب اإلسرائيلي منذ أكثر من 3000 عام، والعاصمة املوحدة واألبدية لدولة إسرائيل«. 

6  انظر مثالً اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية ، نشرة القدس مايو 2002، ص 3.
7  انظر مثالً دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، نسيج احلي: إرشادات جديدة من مصادرة األراضي في القدس الشرقية احملتلة، قانون أمالك الغائبني اإلسرائيلي، وسائل اإلعالم 

باختصار، أغسطس 2012.
8  انظر مثالً سياسة التمييز، مصادرة األراضي، التخطيط والبناء في القدس الشرقية، ص 10.

9  انظر مثالً معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج( التخطيط اجليوسياسي للقدس 2006 ص 5.
10  انظر مثاًل األمم املتحدة، القدس الشرقية: اخملاوف االنسانية األساسية، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة، مارس 2010 ص 51، األثر االنساني لسياسات االستيطان 

اإلسرائيلي، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة، صحيفة الوقائع ديسمبر 2012. 
11 انظر مثاًل القدس الشرقية: اخملاوف االنسانية األساسية ص 9.
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في عام 2002، بدأت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري. لكن اجلدار ال يتناسب مع احلدود البلدية ملدينة القدس، حيث أنه وبينما يحتّل 
9.4% أخرى من أراضي الضفة الغربية12، فإنه يقصي حوالي 55000 فلسطيني يقطنون في األحياء التابعة حلدود بلدية القدس ولكنها 
اآلن خارج حدود اجلدار13، وبذلك، فإن إسرائيل تعيد تعريف حدود القدس وتغير في تركيبتها السكانية. إن الكتل االستيطانية جنباً إلى 

جنب مع العوائق واجلدار تضيق اخلناق على القدس بشكل فعال وتفصلها عن الضفة الغربية وهي فعلياً تعيد تشكيل واقع القدس اجليو 
سياسي.  

ب. إعادة تشكيل األحياء الداخلية 

إلى جانب تغيير احلدود احمليطة بالقدس فإن إسرائيل أجرت تغييرات على الواقع داخل املدينة، ومن أهم اجلوانب بهذا اخلصوص تدمير احلي 
املغربي في البلدة القدمية14 في القدس من أجل إنشاء الساحة أمام اجلدار الغربي، وكذلك مصادرة حوالي 100 م2 عند باب اخلليل في 

البلدة القدمية والتي »اعطيت« للحي اليهودي15.

أهم عامل مُيكّنْ إسرائيل من حتقيق هذه التغيرات هو أداة »القانون«. فبعد حرب ال1967 مباشرةَ طبقت إسرائيل القانون اإلسرائيلي في 
التخطيط العمراني والبناء في املدينة، ويشمل ذلك قوانني مصادرة أمالك الغائبني. باستخدام تلك القوانني استولت إسرائيل على أعداد 

كبيرة من ممتلكات الفلسطينيني الذين هربوا من احلرب بإعالنها لهم كغائبني وبيوتهم كأمالك غائبني16. صادرت إسرائيل في أول ثالث 
سنوات من االحتالل 18270 دومن من األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية17، وقد استخدمت هذه األراضي لبناء طبقات داخلية من 

املستوطنات كي تؤمن سكن للشعب اليهودي في منطقة العاصمة. تقع هذه الطبقات الداخلية في قلب املناطق الفلسطينية املأهولة 
في املدينة، خاصًة في املنطقة التي تعّد ضمن »احلوض املقدس«18. 

12 األمم املتحدة، األثر االنساني للجدار، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة، حقائق رئيسية يوليو 2013. 
13  انظر مثاًل القدس الشرقية: اخملاوف االنسانية األساسية.

14  انظر بخصوص التعديل اجلوهري للبلدة القدمية في القدس: سيمون ريكا، إعادة اختراع القدس: إعادة بناء إسرائيل للحي اليهودي بعد 1967، أي بي توريس احملدودة، الطبعة األولى، لندن 2007، 
وأيضاً اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية نشرة القدس ص 13. 

15  انظر اجلدول الذي يوضح املصادرة عام 1967 في سياسة التمييز: مصادرة األراضي، التخطيط والبناء في القدس الشرقية ص 40.
16   انظر مثاًل نسيج احلي: إرشادات جديدة من مصادرة األراضي في القدس الشرقية احملتلة، قانون أمالك الغائبني اإلسرائيلي.

17  انظر مثاًل نشرة القدس ص 13.
18  انظر مثاًل القدس الشرقية: مخاوف انسانية أساسية ص 61.
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في هذه األثناء لم يسمح للشعب الفلسطيني أن يقوم بالبناء قانونياً الى أن وضعت خطط مفصلة لألحياء الفلسطينية ومتت املوافقة 
عليها من البلدية، ولم تكن هذه اخملططات املنشورة تهدف أبداً إلشباع حاجة السكان الفلسطينيني املتزايدة إلى البناء، فقد خصصت 

بلدية القدس حوالي 13% من سطح املدينة للتعمير الفلسطيني حيث ميكن للفلسطينيني فيها احلصول على تراخيص بناء؛ لكن 
هذا فقط من الناحية النظرية حيث أن تلك املناطق معّمرة بالفعل على أرض الواقع19. في عام 1995 نشرت منظمة حقوق اإلنسان 

اإلسرائيلية »بتسيلم« تقريراً يبني كيف أن بلدية القدس كانت متاطل في تخطيط بناء املساكن في األحياء الفلسطينية، فاخملّططات 
الثالثة عشر املتاحة تهدف في الغالب إلى احلد من التوسع في البناء للفلسطينيني بدل أن تتيح لهم املصادر لتغطية حاجاتهم 

األساسية لإلسكان20. 

في هذا السياق ومع عدد السكان الفلسطينيني املتزايد فقد أصبح هناك حاجة ملحة إلسكانات إضافية في القدس الشرقية، ونتيجة 
لذلك، فقد اضطرّ السكان الفلسطينيون في املدينة إلى البناء دون تراخيص بناء؛ فإّما أنهم لم يستطيعوا احلصول على تلك التراخيص 

بسبب غياب مخطط عمراني ملنطقتهم أو أنهم لم يستطيعوا من الناحية املادية أو العملية حتمل اخلوض في هذه اإلجراءات الطويلة 
واملعقدة واملكلفة للحصول على هذه التراخيص. وقد ردت إسرائيل على هذه اإلنشاءات غير القانونية بتطبيق القوانني بشدة واستهداف 

هذه الوحدات البنائية بأوامر هدم. حالياً فإن أكثر من ثلث هذه الوحدات البنائية في القدس الشرقية مهددة بالهدم، مما يهدد بتشريد 
حوالي 93100 فلسطيني مقدسي21. إضافًة إلى ذلك، فإن القانون اإلسرائيلي يفرض غرامات عالية على ضحايا هدم املنازل مما يدفع 
أصحاب هذه املنازل إلى هدمها بأنفسهم ليوفروا على األقل تكاليف الهدم. وتشكل هذه الغرامات دخالً جيداً لبلدية القدس حيث 

جمعت ما بني األعوام 2000 – 2009 ما معدله 20.8 مليون شيقل في السنة )5.8 مليون دوالر أمريكي( من هذه الغرامات22. 

يؤدي هذا النهج املنحاز بوضوح للتعامل مع قضايا األراضي واملمتلكات الفلسطينية، مقروناً بالوضع القانوني غير املستقرّ 
للفلسطينيني في املدينة املقدسة إلى تدهور أوضاع ونوعية حياة املقدسيني الفلسطينيني. 

2.1 وضع املقيم القانوني

قامت إسرائيل بإجراء احصاء سكاني عام مباشرةً بعد حرب األيام الستة في عام 1967 في األراضي احملتلة حيث اعتبر فقط األشخاص 
الذين مت احتسابهم جسدياً كمواطنني في القدس. أما األشخاص الذين مت احتسابهم مع مدن أخرى في األراضي احملتلة أو الذين كانوا 

خارج الوطن خالل التعداد فقد مت استبعادهم من وضع اإلقامة كمقدسيني وخسروا حقهم في البقاء في املدينة قانونياً بغض النظر عن 
أصولهم وروابطهم األسرية وارتباطهم باملدينة23. 

أما الوضع القانوني الذي مت منحه للمقدسيني والذين مت احصاؤهم في عام 1967 فقد كان »إقامة دائمة«. وقد نتجت هذه احلالة من متديد 
تطبيق »قانون الدخول إلى إسرائيل 1952« والذي يعطي وزير الداخلية حرية التصرف في منح أنواع مختلفة من التأشيرات لإلقامة داخل 

إسرائيل لألشخاص الذين ال يوفون متطلبات القوانني اليهودية »قانون العودة 1950« و«قانون اجلنسية 1952«24.  

أما وضع اإلقامة الدائمة فهو وضع غير ثابت حيث أنه ال مينح اجلنسية أو حقوقاً سياسية ومدنّية كاملة، فيمكن ملن جرى تصنيفهم كـ 
»مقيمني« أن يشاركوا في انتخابات البلدية ولكن ليس االنتخابات على الصعيد الوطني، ويحق لهم احلصول على حقوق اجتماعية ودفع 

الضرائب واحلصول على أوراق سفر من الدولة. كما أن وزير الداخلية له سلطة سحب وضع اإلقامة حتت ظروف معينة25.  

وملّا كان من الشائع نسبياً للدول أن متنح نوعاً خاصاً من اإلقامة للمهاجرين إلى أراضيهم فإن حالة الفلسطينيني في القدس تتفرد 
بكونهم ليسوا مهاجرين أساساً ولذلك فمعظمهم ال ميلك جنسية أخرى26. إنهم السكان األصليني لألرض ولم يهاجروا إلى دولة 

إسرائيل؛ ولكن الدولة هي التي أتت اليهم. 

19  انظرمثاًل القدس الشرقية: مخاوف انسانية أساسية ص 2.
20   انظر مثاًل سياسة التمييز: مصادرة األراضي، التخطيط والبناء في القدس الشرقية ص 56 – 60.

21  الرقم يتزايد باستمرار حيث تصدر بلدية القدس أوامر هدم جديدة كل يوم لوحدات سكنية في القدس الشرقية. انظر مثاًل القدس الشرقية: مخاوف انسانية أساسية، األثر االنساني لسياسات 
االستيطان اإلسرائيلية.

22 انظر مثاًل القدس الشرقية: مخاوف انسانية أساسية ص 36. 
23  انظر مثاًل نشرة القدس ص 4.

http://hamoked.org/files/2011/2240_eng.pdf 1952 – 5712 24  انظر قانون الدخول إلى إسرائيل
25  انظر املواد 11 – 13 من قانون عام 1952 والذي يعطي وزير الداخلية احلق لسحب اإلقامة وترحيل صاحبها. مثاًل مت سحب اإلقامة من ثالثة من أعضاء اجمللس التشريعي املنتخب حديثاً من حماس 

بقرار من وزير الداخلية ومت ترحيلهم من املدينة. انظر احلق: حتليل قانوني: النقل القسري لبرملانيني القدس يدل على تصعيد اإلجراءات اإلسرائيلية لنقل الفلسطينيني من القدس الشرقية احملتلة 17 
يونيو 2010.  

26 حافظ املقدسيون على جوازات سفر أردنية والتي مت تصديرها أثناء احلكم الهاشمي للضفة الغربية والقدس الشرقية ما بني 1948 – 1967. لكن منذ 1988 ال متنح هذه اجلوازات صاحبها مواطنة 
أردنية كاملة. فمثالً ال تسمح للفلسطينيني اإلقامة في األردن دون التقدم بطلب تأشيرة خاصة، أو جتبرهم على دفع الضرائب أو تأدية اخلدمة العسكرية. 
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ميكن سحب اإلقامة الدائمة إذا لم تكن القدس أو لم تعد القدس بنظر السلطات اإلسرائيلية »مركز احلياة« للشخص املعني. ففي عام 
1988 مت رفع عريضة باسم قضية مبارك عوض27 أمام محكمة العدل العليا. وقد اضطرت احملكمة إلى مراجعة قرار وزارة الداخلية بترحيل 
فلسطيني انتقل للعيش في الواليات املتحدة ملدة قرن وحصل على اجلنسية األمريكية. وقد رفضت احملكمة مرافعة محامي عوض والذي 

قال بأن حقوق اإلقامة في القدس الشرقية ال ميكن سحبها حيث أن مواطني القدس الشرقية ال ميكن اعتبارهم مهاجرين28. وقد كانت 
تلك القضية أول مرة تؤكد احملكمة فيها تطبيق »قانون الدخول إلى إسرائيل 1952« بلوائحه وأنظمته. وأكدت بأن األنظمة التي يصدرها 

وزير الداخلية عام 1974 والتي توفرها املادة 14 من »قانون الدخول إلى إسرائيل 1952«29  تخلق حالتني ميكن فيهما أن تعتبر اإلقامة الدائمة 
منتهية الصالحية: تنتهي صالحية اإلقامة تلقائياً إذا غاب املقيم مدة سبع سنوات عن عنوانه في إسرائيل أو إذا حصل على إقامة دائمة 

في أي دولة أخرى. 

وقد مهدت قضية عوض الطريق للسلطات اإلسرائيلية لتبدأ بسياسة منهجية بسحب اإلقامة والهويات من املقدسيني. ولم يقتصر 
سحب اإلقامة على املقدسيني املقيمني خارج الوطن فقط، بل وأيضاً أولئك الذين يعيشون في مناطق أخرى من الضفة الغربية خارج 

حدود بلدية القدس أو في قطاع غزة. وفيما بني عام 1967 وعام 2012، خسر 14260 فلسطيني إقاماتهم في القدس، حيث مت سحب 4577 
اقامة في عام 2008 وحده30. وأكدت القضايا الالحقة في احملاكم اإلسرائيلية فهم وزارة الداخلية ومدت سلطاتها إلى أبعد من املعايير 

املتاحة في قانون 1952 واألنظمة ذات الصلة31. 

ضرورة إثبات مركز احلياة للحفاظ على اإلقامة والقيود على السكن والوصول إلى املدينة لم تؤدِّ إلى ضعف خطير في نوعية حياة 
املقدسيني فقط، بل وكذلك جعل عناوين السكن وأنواع الهويات عائقاً كبيراً في خيارات الزواج واحلياة العائلية العادية ليس فقط 

للمقدسيني ولكن ألحبائهم في بقية أنحاء األراضي الفلسطينية احملتلة كذلك. 

2. الشروط القانونية للم شمل العائالت: أصفاد في حياة املقدسيني

وفي هذا السياق من اخلضوع اجلغرافي والتشنج الدميوغرافي يجب أن نفهم إجراءات لم شمل العائالت للفلسطينيني املقيمني في 
القدس الشرقية. كذلك يجب أن نتذكر- إلى جانب أهداف السياسات اإلسرائيلية - أنه ميكن قطع الروابط العائلية والنسيج االجتماعي 

بني القدس وبقية األراضي الفلسطينية باحلواجز املادية. 

27  محكمة العدل العليا 282\88 مبارك عوض ضد يتزهاك شامير رئيس الوزراء، 5 يونيو 1988.
28 محكمة العدل العليا 282\88، املذكور فوق 27، الفقرة الرابعة. 

29  قانون الدخول إلى إسرائيل حسب تعديل عام 1974.
30  القدس الشرقية: اخملاوف اإلنسانية األساسية، ص 14. 

31 انظر مثاًل محكمة العدل العليا 7023 \ 94، فتحية شقاقي ضد وزير الداخلية )غير منشورة(، قضية قراعني، نوقشت في أسامة حلبي الوضع القانوني للفلسطينيني في القدس الشرقية، 
املمارسات القانونية لتقوية مجتمع القدس اليهودي وتضعيف الفلسطيني، اجمللة السياسية الفلسطينية اإلسرائيلية، االقتصاد والثقافة، مجلد 4 رقم 1، أوالد الصراع، 1997، محكمة العدل 

العليا 2797 \ 11، قراعني وآخرون ضد وزير الداخلية، 21 مارس 2012، حيث أكدت محكمة العدل العليا سابقة عوض باعتبار أنه وجب على امللتمس أن يخطط حياته على أساس أن الغياب الطويل 
عن املدينة سوف يؤدي إلى خسارة حقوق اإلقامة.
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لم تتم عملية جتميد لم شمل العائالت مبرحلة واحدة؛ لكنها متت بخطوة تلو األخرى حيث أصبح من الصعب على العائالت من مختلف 
مناطق األراضي الفلسطينية أن يختاروا بحرية مكان إقامتهم والتوحد في ملجأ مشترك، فمنذ عام 1967 وحتى أوائل 1990، أعطت 

إسرائيل مواطني الضفة الغربية وغزة إذناً بحرية التحرك، وقد أطلق على ذلك »سياسة اجلسر املفتوح«، لكن بطل مفعول هذا اإلذن إثر 
أحداث حرب اخلليج. وأما اآلن فإن الفلسطينيني خارج حدود الدولة )والذي يعني فعلياً فلسطينيي الضفة الغربية وغزة( يجب أن يحصلوا 

على تصريح للدخول إلى القدس. 

عملياً هذا يعني أنه وجب على العديد من العائالت والتي تتكون من زوجني، أحدهما مقيٌم في الضفة الغربية أو قطاع غزة واآلخر في 
القدس والذين لم يتخلوا أبداً عن إجراءات لم الشمل املعقدة، أن يجدوا مبرراً لوجودهم في املدينة والتقدم بطلب إقامة خاضع إلجراءات 

لم شمل العائالت بحسب القانون االسرائيلي. 

لم تتقبل وزارة الداخلية في البدء طلبات الزوجات اللواتي حتملن هوية القدس ليجتمعوا مع أزواجهم في القدس، وذلك على فرض 
أن الزوجة في اجملتمع العربي تتبع زوجها دائماً وليس العكس. وفقط عام 1994 وبعد رفع إلتماس إلى محكمة العدل العليا ضد هذه 

املمارسات، قام مكتب النائب العام بتزويد احملكمة بكتاب يوافق فيه على استقبال الطلبات من النساء اللواتي حتملن هوية القدس في 
املستقبل شريطة أن يكون بامكانهن إثبات أن القدس هي مركز احلياة بالنسبة لهن، وعدم وجود أي سجل إجرامي أو أمني للزوج32. 

أصبحت طلبات لم الشمل في عام 1995 شيئاً أساسياً؛ ونتيجة لذلك بدأت دولة إسرائيل بتطبيق إجراء جديد يدعى »باملسار املّدرج« 
ينتهي باحلصول على اإلقامة الدائمة. من اجلدير بالذكر أن هذا النظام ينطبق على املواطنني اإلسرائيليني والفلسطينيني على حد سواء، 
ولكنه يؤثر بشكل أكبر على املقدسيني حيث أنهم أكثر طلباً للم الشمل. وفقاً الحصائيات وزارة الداخلية، ما بني عام 1993 وعام 2002، 

فمن أصل 16007 طلبات لم شمل، كان من بينها 5291 طلباً مقدماً من مواطني القدس الشرقية33. 

32   انظر مثاُل كتاب احملامي يوشي جنسن كبير النواب حملامي الدولة، إلى احملامي الياهو ابرامز من جمعية حقوق املواطن في إسرائيل في 23 يونيو 1994، بعد محكمة العدل العليا 2797\93 جابريت 
ضد وزير الداخلية، العائالت املمنوعة، لم الشمل وتسجيل األطفال في القدس الشرقية ص 7

33 وزارة الداخلية الهجرة واستقرار األجانب في إسرائيل، دائرة السكان في القدس، مايو 2002، واملذكورة في: عريضة هاموكديس 2007 ضد جتدبد القانون اإلسرائيلي أمام محكمة العدل العليا 
) http://www. hamoked.org/items/8732_eng.pdf :والعريضة على http://www.hamoked.org.il/items/5760.pdf :العرض موجود على الرابط(
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تتكون عملية لم الشمل من 4 مراحل:

املرحلة األولى: على الزوجني املتقدمني بطلب لم الشمل إثبات صدق زواجهما، ومركز احلياة للزوج املقيم أو املواطن، وتقدمي سجل 	 
إجرامي نظيف لزوج املتقدم. 

منذ اللحظة التي يقدم فيها الطلب وحتى قبوله، مضى من الوقت ما يقارب 5 أعوام، لم يكن فيها للزوج\ة أي وضع قانوني، مما يعني 
أنه لم يكن باستطاعة الزوجني اإلقامة معاً بشكل قانوني34. 

املرحلة الثانية: ما أن يتم قبول الطلب، يحصل املتقدم على تصريح B1  ملدة 15 شهراً، يتم جتديده ملدة 12 شهراً إضافياً، أي ما 	 
مجموعه نظرياً فترة 27 شهراً. يسمح هذا التصريح للزوج\ة اإلقامة في إسرائيل دون احلصول على أي حقوق اجتماعية أو مدنية. 

لكن التطبيق العملي لذلك مختلف: كانت وزارة الداخلية تقوم بتجديد تصريح االثني عشر شهراً عدة مرات قبل املوافقة على 
االنتقال إلى املرحلة التالية. 

املرحلة الثالثة: يحصل املتقدم على تأشيرة A5 أو ما يدعى بهوية مؤقتة ملدة 3 أعوام، تتجدد كل عام. تعطي هذه الهوية صاحبها 	 
احلقوق ذاتها تقريباً التي يحصل عليها املقيم الدائم. 

املرحلة الرابعة: يحصل املتقدم على الوضع ذاته املوجود لدى املتقدم بطلب لم الشمل )املواطنة للمواطن، اإلقامة للمقيم(. 	 

وبينما نظرياً ُصممت عملية لّم الشمل التدريجية لتأخذ خمس سنوات وأربع أشهر فإنها تتطلب فعلياً ما معدله 10 سنوات35، والسبب 
في ذلك التأخير هو طرق وزارة الداخلية في التعامل مع الطلبات، فعلى سبيل املثال غيرت الوزارة من جانبها املتطلبات عدة مرات دون 

إعالم اجلمهور. وفي عدة قضايا لم تؤكد استالمها الطلبات أو ترد في الوقت املناسب على الطلب بحيث ينتقل إلى املرحلة التالية في 
الوضع التدريجي، أو أضاعت بضع أوراق أو حتى الطلبات نفسها. وقد أدى ذلك إلى حقيقة أنه حني مت جتميد عملية لم شمل العائالت إدارياً 

عام 2002 كان باستطاعة عدد كبير من األزواج الفلسطينيني احلصول على اإلقامة الكاملة ولكنهم لم يحصلوا عليها بسبب التأخير 
من الوزارة. وفي احلقيقة فقد علق عدد كبير من املتقدمني في املرحلة الثانية )81 تصريح(. وال ميكن تفسير توقيت التجميد عام 2002 دون 

األخذ بعني االعتبار العدد الكبير من الفلسطينيني الذين كان يحق لهم أخذ الهوية املؤقتة أو إقامتهم حسب العملية التدريجية. 

ومن الضروري مبكان تسليط الضوء على طبيعة النقاشات التي جاءت جنباً إلى جنب مع قرار جتميد لم شمل العائالت. فبعد املرسوم 
الوزاري عام 2002 من وزارة الداخلية تبنى الكنيست القرار كقرار رئيس الوزراء 1813 في أيار 2002 قبل أن يتحول إلى قانون. خالل 

النقاشات في مجلس الوزراء حول القرار قدمت وزارة الداخلية عرضاً جمللس الوزراء، ورد فيه أن عملية لم شمل العائالت هي »]...[ عبء 
عام، بشكل أساسي من الناحية الدميوغرافية على مستقبل دولة إسرائيل«36. باإلضافة إلى ذلك فقد ركز العرض في الغالب على عدد 

الفلسطينيني احلاصلني على وضعية قانونية خالل إجراءات لم شمل العائالت والتكلفة املستقبلية التي سيحملها هؤالء على سلطات 
الضمان االجتماعي االسرائيلية. كانت قضايا تعدد الزوجات في اجملتمع اإلسالمي وعدد األطفال الناجت عنهم أحدى اخملاوف األساسية 

في العرض. وقد زعمت أيضاً أن الرجال الفلسطينيني سيتزوجون زواجاً كاذباً من نساٍء حامالت هوية القدس فقط من أجل املستندات 
االسرائيلية على الرغم من ثبوت العكس باحصائيات الوزارات نفسها. يتحدث االحصاء عن 29% من الطلبات التي مت رفضها ألسباب 

قانونية )عدم إثبات مركز احلياة أو عدم التأكد من مصداقية الزواج أو السجل اإلجرامي غير الواضح أو أي سبب غير ذلك كسحب العائالت 
للطلب أو عدم متابعتها أو عدم تقدميهم األوراق املطلوبة(. وهذا يعني أن 71% من الطلبات ميكن أن حتقق املتطلبات اإلسرائيلية. 

وقد قدمت نقاشات مجلس البرملان اإلسرائيلي مؤشراً آخر على السبب الدميوغرافي للقانون، ففي 17 متّوز 2001 وخالل جلسة الكنيست، 
عقدت جلسة استماع بخصوص »حتقيق حق العودة من عمال فلسطينيني أجانب من خالل وسيلة الزواج املنتفع«. خالل جلسة 

االستماع صرح رئيس إدارة السكان هرتزل جويج: »املشكلة معقدة ولها أبعاد دميوغرافية ]...[ أعتقد بأن هذا املوضوع يستوجب نقاشاً 
يتعلق بالتركيبة السكانية في املستقبل والوضع الذي سيتطور في دولة إسرائيل«37. 

تشكل األرقام بشكل عام مؤشراً جيداً أن سياسة جتميد لم شمل العائالت لها سبب ودافع دميوغرافي، ففي نيسان 2013 طلبت 
مؤسسة سانت ايف من وزارة الداخلية توضيحاً حول عدد الطلبات املقدمة للم الشمل ومعدل جناحها من عام 2000 حتى عام 2013 

لدراسة تأثير تشريع 2003. 

34  انظر مثاًل العائالت املمنوعة، لم الشمل وتسجيل األطفال في القدس الشرقية ص 8.  
35 اخلبرة التي ذكرها محاميي سانت ايف، انظر ايضاً العائالت املمنوعة، لم الشمل وتسجيل األطفال في القدس الشرقية ص 8.

36  انظر مثاًل الهجرة واستقرار األجانب في إسرائيل 33. 
37  انظر مثاًل العائالت املمنوعة، لم الشمل وتسجيل األطفال في القدس الشرقية ص 16. 
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كان رد الوزارة بتاريخ ايلول 2013، وقد بنّي أنه ما بني كانون ثاني 2000 ومتوز 2013 مت رفض 43% من طلبات لم الشمل، منها 20% من 
الطلبات املرفوضة بناًء على أسباب أمنية، و13% منها بناًء على عدم توفر إثبات ملركز احلياة )ما مجموعه 12284 عائلة، حيث 5629 من 

الطلبات مت قبولها و 4249 مت رفضها(38.

تشير األرقام أيضاً أن هناك تأخيراً كبيراً في معاجلة الطلبات واتخاذ القرار فيها، ففي عام 2012 رفعت 809 طلبات جديدة بينما اختتمت 
منها 332 فقط. في اجملموع، 2406 قضية على األقل معلقة وتنتظر القرار. فإذا فرضنا مثالً أن عائلة من أربعة أشخاص – بناًء على حجم 

العائالت الفلسطينية – فهذا يعني أن هناك 9624 فلسطيني على األقل يعيشون في حالة من عدم اليقني، وهو ما يعادل 2.6% من 
مجتمع القدس الشرقية. وال بد من الذكر أن الرقم احلقيقي هو أعلى من ذلك بكثير حيث أن 2.6% يشمل فقط املعامالت املفتوحة، دون أن 
يشمل الطلبات املرفوضة أو العائالت التي ال تستوفي العمر املطلوب أو املعايير األمنية التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية، أو حتى هؤالء 

الذين ال ميلكون الوسائل املالية ليتقدموا بالطلبات. 

تشير األرقام أيضاً بشكل كبير على تأثير جتميد لم الشمل والسياسات التي فرضتها وزارة الداخلية. فهناك انخفاض ملحوظ في عدد 
الطلبات واملوافقات ما بني األعوام 2002-2004، حيث أن هذا هو اإلطار الزمني حتى أصبح اإلجراء واضحاً للمتقدمني واإلدارة على حد 

سواء. فمن 1234 طلباً في عام 2001 انخفض العدد إلى أكثر بقليل من 500 قضية في السنوات الثالَث التالية. ومن ناحية املوافقات فقد 
وافقت الوزارة على 9 طلبات في عام 2003 و19 طلباً في عام 2004، بينما وافقت على 665 طلباً في عام 2001 و303 طلباً في عام 2005. 

ما بني عام 2004 ومتوز 2013 تلقت الوزارة 17616 طلباً لتسجيل األوالد من الزواجات اخملتلطة )حيث أحد األبوين يحمل هوية فلسطينية 
واآلخر هوية القدس(. هؤالء األوالد الذين ولدوا في القدس ولكن بسبب وضع الوالد من الضفة الغربية، فكي يتم تسجيل الطفل عليهم 

املرور بإجراءات اضافية. تسجيل هؤالء األوالد مرتبط بطلب األبوين للم شمل العائلة حيث أن املعاملتني حتتاجان إلى إثبات مركز احلياة 
للعائلة. متت املوافقة على 12247 من هذه الطلبات لتسجيل األطفال بينما رفضت 3933، وهذا يعني أن 4000 طفل يعيشون في القدس 

دون وضع قانوني مبا في ذلك انعدام الشروط األساسية مثل التأمني الصحي والتعليم. وال بد من التنويه أن األعداد احلقيقية أكبر بكثير 
من ذلك وأن األعداد املذكورة أعاله هي فقط األرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية. يقدر العدد احلقيقي بعشرة آالف طفل غير 

مسجل في القدس39. 

تشير األرقام إلى أن 24% من القرارات كانت سلبية، 
و29% منها رُفضت على أساس سياسة مركز احلياة. 
في 12 حالة لم يُسجل األوالد بسبب دواٍع أمنية مع 

األخذ بعني االعتبار أن األوالد املعنيني هم حتت سن 
األربعة عشر عاماً. تشير االحصائيات إلى أن 1436 

حالة تسجيل أطفال كانت عالقة. ال تستطيع الوزارة 
تزويد بيانات قبل عام 2004 حيث أنها قبل ذلك العام 

لم تكن   املعلومات تدرج في نظام احلاسوب. 
في حاالت تسجيل األوالد ضمن إجراء لم الشمل حيث 

يخّص األطفال الذين لم يولدوا في القدس، فقد مت 
تقدمي 239 طلباً ما بني عامي 2000-2013، حيث قُبل 

منها 120 طلباً منها ورُفض 75. واحدة من احلاالت 
رُفضت ألسباب أمنية و44 منها بناًء على سياسة 

مركز احلياة.

  .)www.saintyves.org( ،2013 38  مؤسسة سانت ايف، وزارة الداخلية: 43% من طلبات لم شمل العائالت رُفضت ما بني عام 2000 وعام 2013، بيان صحفي من 16 سبتمبر
39  انظر مثاًل القدس الشرقية: اخملاوف اإلنسانية األساسية ص 12.
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اجلدول الزمني للم الشمل  

1991-1967

تصريح عام لكل سكان األراضي احملتلة )من ضمنها هضبة اجلوالن 
وسينا حتى كامب ديفيد( بالتنقل بحرية في أرض دولة إسرائيل.

1991

بعد حرب اخلليج األولى أصبح مواطنو الضفة الغربية وغزة يحتاجون 
لتصاريح خاصة للوصول إلى أرض دولة إسرائيل )والقدس الشرقية 

احملتلة أيضاً(. بنيت احلواجز العسكرية للسيطرة وحد  الوصول. 

 1994

تؤكد محكمة العدل العليا اإلسرائيلية حق مواطني القدس )الزوج 
والزوجة( في احلصول على لم الشمل أحدهما لآلخر. عدد كبير من 

الطلبات يتبع قرار احملكمة.

1995

أنشأت وزارة الداخلية عملية تدريجية للم الشمل. قبل 1995 كانت 
اإلقامة الدائمة تعطى فور قبول الطلب. 

أذار 2002 

مت جتميد كل طلبات لم الشمل مبرسوم من الوزارة

أيار 2002

يصدر قانون من رئيس الوزراء يؤكد املرسوم الوزاري حتى يتم وضع 
سياسة واضحة. في هذه األثناء املتقدمني ميكنهم اإلبقاء وجتديد 

وضعهم احلالي.  

متوز 2003

يصدر الكنيست قانون »املواطنة والدخول إلى إسرائيل« - أمر مؤقت 
ويجمد عملية لم شمل العائالت 

 2006

تعلن محكمة العدل العليا سريان القانون 

 2007

يتوسع القانون ليشمل »الدول املعادية«. ويتم إنشاء اللجنة اإلنسانية

2012

حتكم محكمة العدل العليا مرة أخرى بأن هذا القانون دستوري
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اجلزء الثاني: تطبيق القانون:
10 سنوات من الصراع اإلداري والقانوني

ينص قانون »املواطنة والدخول إلى إسرائيل« بصيغته املعدلة في 2007 
على ما يلي:

»في الفترة التي يكون فيها القانون سارياً، على الرغم من ما ورد في 
أي قانون آخر مبا في ذلك القسم 7 )والذي يعالج لم شمل العائالت( 

من قانون املواطنة، لن مينح وزير الداخلية املواطنة ملقيم في املنطقة 
)الضفة الغربية وقطاع غزة( أو ملواطن أو مقيم في الدول املذكورة في 
اجلدول )الدول املعادية( وذلك وفقاً لقانون املواطنة، ولن مينحه ترخيص 

لإلقامة في إسرائيل وفقاً لقانون الدخول إلى إسرائيل ولن مينح قائد 
املنطقة املقيم في املنطقة تصريحاً للبقاء في املنطقة.« 40  

هذه املادة حتدد األرضية التي مينع فيها لم شمل العائالت جلميع املقيمني 
في الضفة الغربية )دون شمل القدس الشرقية( وقطاع غزة واملقيمني أو مواطنني الدول املعادية وهي سوريا ولبنان والعراق وايران. 

لكن يوجد بعض االستثناءات لهذه املادة مفصلة في بند من القانون. هذه االستثناءات هي: أوالً، أولئك الذين كانوا قد حصلوا على وضع 
قبل احلظر ميكنهم احلفاظ عليه في ظروف معينة. ثانياً، يستطيع املتقدمون اجلدد حتت شروط معينة طلب تصريح للزوج غير املقيم 

ليسكن معه. ثالثاً، في احلاالت ذات األبعاد اإلنسانية ميكن لألزواج طلب تصريح. 

في هذه الفئات الثالث ورغم اختالف األوضاع، فإن وزارة الداخلية متنح تصاريحاً سنوية فقط. ان جتديد التصريح واستمرار العائلة بتحقيق 
شروط الوزارة كل سنة هو امر في موضع شك مستمر، وهذا يؤثر سلبياً بشكل كبير على احلياة اليومية لهذه العائالت املعنية بإجراءات 

لم الشمل. 

اإلجراءات التي يتبعها املتقدمون بطلب لم شمل العائالت. 1

للحصول على حتليل دقيق للموضوع فإنه من الضروري التمييز بني هؤالء الذين تقدموا بطلبات لم الشمل قبل سن قانون 2003 وبني 
املتقدمني منذ ذلك احلني. 

1.1 املتقدمون بالطلبات قبل قانون التجميد

مييل الناس عموماً إلى االعتقاد املشروع بأن القوانني واألحكام في املستقبل لن تضعف وضعهم القانوني. لكّن قانون »املواطنة والدخول 
إلى إسرائيل« عام 2003 يقوم بذلك فعلياً. 

عند قراءة القانون ألول مرة، يؤكد القانون أنه لن يخسر أحد الوضع الذي سبق وأن حصل عليه. ولكن في احلقيقة فإن هؤالء الذين كانوا 
يخضعون لإلجراءات التدريجية للحصول على إقامة كاملة أو وضع مواطن وجدوا أن وضعهم قد مت جتميده في املرحلة التي وصلوا إليها 

في عام 2002. هذا يعني أن عدداً كبيراً من املتقدمني الذين كان يجب أن يحصلوا على إقامة كاملة ما زالوا يعملون على جتديد الوضع 
الذي كانوا عليه في عام 2002 حتى يومنا هذا. 

في هذه احلاالت، سواء كانوا قد حصلوا على B1  )تصريح 27 شهراً( أو A5  )الهوية املؤقتة( فأن هؤالء املتقدمني يجب أن يقوموا بتجديد 
وضعهم القانوني سنوياً، ويقبل التجديد حتت شروط معينة. إذا أخّلوا بأحد هذه الشروط فإن املتقدم يخسر حقه في الدخول إلى املدينة 
بغّض النظر عن طول املدة التي أقام فيها في املدينة. إن متديد هذا القانون الذي استمر 10 سنوات متتابعة إضافة إلى السنة التي جّمد 

فيها الوزير الطلبات يعني أن اآلالف من املتقدمني ما زالوا في مستنقع إداري ملدة 11 سنة ويحاولون احلفاظ على أوضاعهم غير اآلمنة 
للبقاء في املدينة مع عائالتهم. وتصف الفصول التالية الشروط التي يجب حتقيقها لتجديد التصريح السنوي. 

40  انظر قانون الدخول إلى إسرائيل )األمر املؤقت( – 2003 امللحق رقم 1. 
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مركز احلياةأ. 

يقدم الطالب من القدس الشرقية سنوياً وثائق كثيرة41 للوزارة إلثبات أنه يسكن في القدس الشرقية وله مدخول فيها ويدفع الضرائب 
ويعلم أطفاله داخل حدود املدينة. وأما الوثائق املطلوبة إلثبات السكن في القدس فتشمل مثالً سجالً كامالً من فواتير الغاز والكهرباء 

واملاء والهاتف والهاتف احملمول واإليجار وضريبة األرنونا42، باإلضافة إلى احلسابات البنكية وشهادات األطفال من املدرسة وأي وثيقة أخرى 
تطلبها وزارة الداخلية للتأكد من مصداقية وجود العائلة في القدس. إن إجراءات إثبات مركز احلياة كل سنة يشكل ضغطاً نفسياً هائالً 

على العائلة. 

حتقيقات مؤسسة التأمني الوطنيب. 

مؤسسة التأمني الوطني هي وكالة الدولة املسؤولة عن إدارة جتميع املساهمة االجتماعية اإللزامية وتوزيع املنافع االجتماعية 
للمستفيدين الشرعيني. وتشمل هذه املنافع التأمني الصحي ومنافع البطالة والتقدم في السن، الخ. وتكون حتقيقيات مؤسسة التأمني 

الوطني لتحديد »شرعية« املنتفع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إلثبات »مركز احلياة«. 

ان للمقدسيني ذوي إقامة دائمة احلق في االستفادة من هذه املنافع، حيث أن القانون يسمح للمواطن أو املقيم بفتح ملف له في 
مؤسسة التأمني الوطني بعمر 18 سنة. لكن هذا امللف ال يفتح تلقائياً للمقيمني، والذين عادةً ما يقومون بتأخير فتح ملفهم إلى حني 

تلّقيهم مدخوالً يخّولهم بدفع املساهمات. 

يختلف تعريف مؤسسة التأمني الوطني ملن يحق لهم احلصول على 
استحقاقات الضمان االجتماعي عن ما ينصه قانون 1952، فمؤسسة التأمني 

الوطني ال متنح املنافع ألي شخص غير مقيم »بفعالية« في القدس. وكي 
تضمن املؤسسة من أن األشخاص املستحقني فقط يتلقون املنافع فإنهم 

يوظفون طاقماً خاصاً بهم من احملققني الذين يراجعون املعلومات املقدمة من 
املقيمني املتقدمني بطلب لهذه املنافع. والتحقيق هو عملية طويلة يكون 

فيها املنتفعون محرومني من أي حماية اجتماعية أو تأمني صحي. 
وقد انتقدت عدة مؤسسات حلقوق اإلنسان مؤسسة التأمني الوطني 

النتهاكها مبادئ اإلدارة السليمة وانتهاكها الصارخ حلقوق السكان43، 
فالتحقيقات ال تتبع مبادئ احليادية وال اإلجراءات القانونية، ولطاملا انتهك 

احملققون خصوصية املتقدمني بالطلب عندما يقومون بزيارتهم في منازلهم. 

وحتقق مؤسسة التأمني الوطني مع األزواج احلاصلني على إقامات مختلطة. 
ولذلك فإن وزارة الداخلية في كثير من األحيان تطلب من املتقدمني بلم 

الشمل أن يفتحوا ملفاً في مؤسسة التأمني الوطني، وما أن يفتحوا امللف 
حتى تستلم الوزارة نتائج التحقيق من املؤسسة، وإذا وجد احملققون دليالً على 

أن املتقدمني بالطلب يسكنون خارج حدود القدس )أي في الضفة الغربية( 
فلن يتم رفض طلب لم الشمل وحسب، بل تستخدم نتائج التحقيق ايضاً إللغاء إقامة طالب لم الشمل. 

لذلك فإن مؤسسة التأمني الوطني تعد فاعالً رئيساً من األدوات السياسية لتهجير الفلسطينيني من القدس44.     

خلّو السجل األمني واجلنائي	. 

يتوجب على املتقدمني بطلب لم الشمل إثبات سجل أمني وجنائي نظيف واحلفاظ عليه. فأي مخالفة غير مخالفات السير قد تؤدي إلى 
إلغاء وضع اإلقامة، وهذا يشمل مثالً الشجار مع اجليران أو كما ذكرنا سابقاً البناء غير القانوني.

فخلّو السجل األمني واجلنائي ال يرتبط فقط بالزوج الذي يقدم طلب التجديد ولكن الزوج املطلوب أيضاً. وقد أثّر الوضع باألخّص على 
النساء اللواتي يعتمدن على أزواجهّن. فمثالً النساء تخشى من التبليغ عن العنف املنزلي للسلطات ألنهن قد يخسرن وضعهّن القانوني 

في القدس، أي بيوتهّن وعائلتهّن وأطفالهّن وحياتهّن. 

في حالة حققت الشرطة مع طالب لم الشمل كمشتبه به أو متهم أو صدر حكم عليه بأية جرمية جنائية، عندها يتم تعليق إجراء لم 

41  امللحق رقم 2: استمارة الطلب املقررة من وزارة الداخلية، االستمارة رقم 6. 
42   األرنونا هي ضريبة البلدية للمساكن.

  )http://www.btselem.org/jerusalem/social_security( 2012 43  انظر مثاًل املعلومات على موقع بتسيلم بخصوص احلقوق االجتماعية والتأمني الصحي في القدس الشرقية، يناير
44  انظر مثاًل إلغاء احلقوق االجتماعية والتأمني الصحي في القدس الشرقية.
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الشمل إلى أن تنتهي جميع اإلجراءات القانونية. ونتيجة لذلك يضطر الزوج في هذه احلاالت إلى العيش لعدة أشهر أحياناً أو حتى سنني 
دون أي وضع قانوني في القدس. 

يتوجب على طالب لم الشمل جتديد تصريحه قبل شهرين من انتهائه، ولكن القيام بذلك قد يستغرق أشهراً أحياناً حتى تنتهي وزارة 
الداخلية من عملية فحص الوثائق املطلوبة واتخاذ قرار. وهناك الكثير من طالبي لم الشمل الذين ال يستلمون تصريحهم اجلديد خالل 
هذين الشهرين ويضطرون إلى البقاء في املدينة في هذا الوقت بشكل غير قانوني حتى صدور التصريح. لكن البقاء في املدينة بشكل 

غير قانوني هو جرمية جنائية وقد يؤدي إلى إبطال التصريح. لذلك فإن طالبي التصريح ملزمون بالبقاء في املنزل حتى ال ميسك بهم أحد 
خارج املنزل دون تصريح ساري املفعول.

2.1 املتقدمون اجلدد

املتقدمون اجلدد بطلبات لم الشمل هم ليسوا فقط هؤالء الذين تقدموا بطلبات بعد تطبيق التجميد عام 2002، ولكنه يشمل أيضاً 
كل املتقدمني في وقت التجميد الذين لم يتلقوا املوافقة على طلبهم )انظر املرحلة األولى من العملية التدريجية(. فال يحق لهؤالء إاّل 

تصاريح دخول إلى املدينة يقوم بإصدارها احلاكم العسكري على منطقة سكن املتقدم بالطلب بعد املوافقة على طلب لم الشمل من 
وزارة الداخلية. 

ولكي يكون املتقدم مؤهالً للحصول على تصريح فإن املعايير السابقة كلها تُطّبق مثل مركز احلياة وخلو السجل األمني واإلجرامي. 
باإلضافة إلى ذلك فإن املتقدمني يجب أن يوفوا شروط جيل معينة، فإذا كانت الزوجة بحاجة إلى تصريح يجب أن تكون في سن 25 أو أكبر، 
أما الزوج فيجب أن يكون في سن 35 أو أكبر كي يكون بوسعهم ان يتقدموا بطلب لم الشمل. هذا يعني أنه إذا كانوا قد تزوجوا قبل هذا 

السن  فإن أحد الزوجني سيضطر إلى السكن في القدس بشكل غير قانوني أو أن تفترق العائلة خالل هذا الوقت. يأخذ إجراء احلصول على 
تصريح ألحد الزوجني للم الشمل من الوقت نظرياً ما يقارب السنة ولكن العملية قد تأخذ أكثر من ذلك بكثير اعتماداً على قدرة الزوجني 

على التعامل مع مطالب وزارة الداخلية املستمرة للتوضيح. وتقسم اإلجراءات إلى عدة خطوات:

موعد استالم الطلب: ميأل الزوجان استمارة موجهة إلى وزارة الداخلية يطلبان فيها موعداً ليتلقوا نسخة من الطلب الذي عليهم . 1
تعبئته. وال مينح ذلك املوعد عادةً قبل عدة أسابيع وأحياناً أكثر من شهر منذ طلب املوعد. 

تعبئة الطلب: تتكون االستمارة من 22 صفحة أصال45ً، حتتوي على أسئلة عن معلومات بطبيعتها خاصة جداً وتهدف إلى جمع . 2
أكبر قدر ممكن من االستخبارات حول الزوجني وعائالتيهما وأصدقائيهما، وأي معلومة غير صحيحة قد تؤدي إلى رفض الطلب. ال 

ميكن ترك أي سؤال دون إجابة إاّل إذا كانت »ال يوجد« أو »ال تخصني« وإاّل يعد الطلب غير مكتمل. لهذا السبب فإن هذه الطلبات ال 
ميكن تعبئتها دون استشارة قانونية ومهنية. 

عالوة على ذلك فهناك الئحة من اإلثباتات املطلوبة، فالكثير من الوثائق مثل التعهدات والبيانات يجب أن يصادق عليها من ِقبل 
محاٍم، ومثل هذه اإلجراءات الشكلية تكلف كثيراً وقد ال تكون بالضرورة متوفرة للفئة األضعف.

الطلب بانتظار املوافقة: عند تقدمي الطلب مكتمالً للوزارة، من املتوقع مرور فترة متتد من سنتني إلى ثالث قبل تلقي القبول أو . 3
الرفض. وعموماً يرسل الطلب إلى األجهزة األمنية لتحقيق شامل حول خلفية املتقدمني بالطلب. بالرغم من أنه ال يوجد شفافية 

في اإلجراء، إاّل أن اخملتّصني يعتقدون أن التأخير سببه بطء إجراءات الفحص األمني. 

اجللسة: إذا تلقت االستمارة القبول حتدد الوزارة موعداً جللسة استماع مع الزوجني. يتم استجواب الزوجني معاً أوالً ثم كّل على . 4
حدة، واألسئلة قد تكون حميمية وخاصة. التناقضات واملعلومات غير الصحيحة قد تؤدي إلى رفض الطلب. 

3.1 احلاالت اإلنسانية 

تأسست اللجنة اإلنسانية عام 2007 كاستجابة خملاوف محكمة العدل العليا والتي جاءت في عريضة إلعادة النظر في دستورية قانون 
عام 2003. وقد كان يأمل ليفي أن يرى الهيئة التي ستأخذ بعني االعتبار »احلاالت اإلنسانية اخلاصة«46.

45  انظر امللحق رقم 2: استمارة الطلب املقررة من وزارة الداخلية )النموذج الكامل مترجم(.
46 محكمة العدل العليا 7052\03 عدالة املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل ضد وزير الداخلية )2006(.
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اللجنة املنشأة هي هيئة إدارية لها السلطة للنّظر في القضايا التي ال تفي مبتطلبات معايير قانون لم الشمل، حيث أنها تتعامل مع 
قضايا لم الشمل47 في كل أنحاء إسرائيل وليس فقط احلاالت املذكورة في قانون 2003 وتتمركز اللجنة في مكتب وزارة الداخلية في تل 

ابيب. 

تتشكل اللجنة كما ورد في املادة A1 C 3، كما يلي:

تتشكل اللجنة من:
شخص يكون مؤهالً لتعيينه كقاضي في محكمة املقاطعة، يتم تعيينه من قبل وزير الداخلية، ويكون هذا الشخص الرئيس؛. 1
مندوب يُعّينه وزير الدفاع؛. 2
مندوب من بني موظفي جهاز األمن يُعّينه مدير جهاز األمن العام؛. 3
مندوب من بني موظفي وزارة الداخلية يُعّينه وزير الداخلية؛. 4
مندوب عن العامة ويُعّينه وزير العدل ووزير الداخلية48. 5

جتتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر ملراجعة احلاالت التي قدمها طالبو لم الشمل. تستلم اللجنة أكثر من 100 حالة في السنة49، ولها 
احلق في منح وضع A5 )هوية مؤقتة( في حاالت لم الشمل املُقدمة من الفلسطينني. 

بالرغم من أن اللجنة اإلنسانية سريعة في تقدمي قراراتها )جنحت مؤسسة سانت ايف في احلصول على وضع قانوني لعدة مستفيدين من 
خالل مناشدة هذه اللجنة(، إاّل أنه ال بد من تسليط الضوء على مشاكل جدية في تشكيل اللجنة ووضع سير عملها:

عدم وجود معايير وتعريف ملا هو إنساني: يجب التعامل مع قضية لم الشمل كلها وبعض احلاالت اخلاصة كقضايا إنسانية. . 1
عدم وجود شفافية في طريقة عمل اللجنة: تتلقى اللجنة الطلبات فقط عن طريق البريد املسجل أو الفاكس؛ وال تعقد . 2

جلسات استماع مع املتقدمني املعنيني أو من ميثلهم، وال يوجد أي سجل عام إلجتماعاتها. هذا يعني أنه ليس هناك مؤشر 
إلى عدد احلاالت التي تراجعها وما هي احلجج الشرعية لالستئناف. ليس هناك إمكانية توجه للمعلومات. 

وجود حصة محددة لعدد احلاالت التي ميكن املوافقة عليها: قانون عام 2003 يعطي وزير الداخلية إمكانية القرار بشأن عدد . 3
احلاالت التي ميكن أن توافق عليها اللجنة50. 

تزوجت ليلى وهي من جنوب الضفة الغربية )حاملة هوية فلسطينية( من مصطفى عام 1995 وهي تسكن معه في 
القدس، وقد تقدموا بطلب لم شمل عام 1999، لديهم أربعة أطفال، أحدهم يعاني من االعاقة الشديدة. في عام 2012 

اعتقلت الشرطة مصطفى بتهمة السرقة وتعاطي اخملدرات، بعد ذلك وعندما ذهبت ليلى لتجديد تصريحها مت رفض 
طلبها بسبب سجل زوجها اإلجرامي. توجهت ليلى إلى مؤسسة سانت ايف، ولم يجد محامي سانت ايف خياراً آخر 

سوى التوجه بطلب إلى اللجنة اإلنسانية في وزارة الداخلية لتمنحها تصريحاً كي تبقى في إسرائيل قانونياً. وقد كان 
املتقدم بالطلب هو االبن املعاق والذي يحتاج رعاية من األّم – فمن دونه، على الرغم من أن لها ثالثة أطفال آخرين، كانت 

األم سُترّحل. 

 أثر جتميد لم شمل العائالت . 2

أحدث قانون 2003 عّدة تأثيرات مرتبطة بفترة التجميد وأيضاً بنطاق وبنود النص القانوني نفسه. يهدف هذا اجلزء إلى تسليط الضوء 
على التأثيرات الكبرى التي أنتجها قانون 2003 للعائالت املتقدمة بطلب لم الشمل. 

1.2 نطاق عمليات التفتيش األمنية

بحسب املادة D3 من قانون عام 2003 فانه يتوجب على كل متقدم بطلب لم شمل من الضفة الغربية اخلضوع لتفتيش أمني صارم 
ال يشملهم مبفردهم فقط بل يرتبط أيضاً »بأفراد العائلة«. ويعرّف القانون »أفراد العائلة« باألزواج واألبوين واألطفال واألخوة وأزواجهم\

زوجاتهم. تفتيش كهذا هو واسع جداً وقد يعني أشخاصاً يكاد طالب لم الشمل ال يعرفهم أو ال متت له عالقة بهم مثل األخوة غير 
األشقاء، األصهار والزوجات أو األزواج السابقني لألهل أو األخوة. 

47  املادة A1 3 قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت( 2003 امللحق رقم 1. 
48 قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت( 2003 امللحق رقم 1.

49  امللحق رقم 3: أرقام لم شمل العائالت، السؤال د. 
50   املادة A1 3 قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت( 2003 امللحق رقم 1
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باإلضافة إلى ذلك فإن هذه املادة ال تلزم األجهزة األمنية باحلصول على أدلة فعلية بوجود »تهديد أمني«، فاألدلة اإلدارية في ملف هؤالء 
الذين يخصهم بالذكر تعريف »أفراد العائلة« قد يكون كافياً لرفض الطلب. 

ال يحق لهؤالء الذين قد يعتبرون »تهديداً أمنياً« حتت هذا البند أن يلجؤوا إلى اللجنة اإلنسانية. وعالوة على ذلك فإن املادة3D  تنص على 
أن سكان منطقة معينة قد يعتبرون تهديداً أمنياً فقط بسبب منطقة سكنهم، وإلى اآلن فإن قطاع غزة فقط )كوحدة واحدة( يعتبر 

منطقة تهديد أمني، مما يعني أن طلب سكان منطقة غزة للم الشمل ال ميكن أن يتلقى القبول، كما أن االستئناف إلى اللجنة االنسانية 
ليس ممكناً. كنتيجة لذلك فإن األزواج من غزة والذين تزوجوا قبل التجميد بعدة سنوات ولم يحصلوا على اإلقامة الكاملة ال ميكنهم 

البقاء في القدس.

تزوج فوزي من القدس من منى )حاملة هوية فلسطينية( قبل ثالث سنوات. تقدم فوزي بطلب لم شمل عندما وصلت 
زوجته السن القانوني، ومع أنها حتمل تصريح عمل في القدس والذي يتطلب تفتيش أمني مسبق فإن الطلب والذي قُّدم 
بعد أكثر من سنتني ما زال في انتظار املوافقة األمنية. وقد وضح محامو سانت ايف أنه إذا كشف التفتيش األمني للم 

الشمل معلومات عن املتقدمة بالطلب وعائلتها واملقربني منها بأنهم قد يعتبرون تهديداً أمنياً فقد تخسر منى تصريح 
العمل اخلاص بها أيضاً. ومع ذلك فقد جنحت مؤسسة سانت ايف بتسجيل طفلهم قبل املوافقة األخيرة على طلب لم 

الشمل لألم. 

2.2 تسجيل األطفال

ال يسجل األطفال من الزوجات ذوات اإلقامات اخملتلطة تلقائياً مع الوالد صاحب الهوية املقدسية، بل يتبعون إجراءات مختلفة:

إذا كانوا دون سن 14 في موعد تقدمي الطلب وولدوا داخل حدود بلدية القدس أو في إسرائيل فإنهم يتبعون إجراء تسجيل األطفال 	 
ويحصلون على إقامة كاملة. 

إذا كانوا دون سن 14 في موعد تقدمي الطلب وولدوا خارج حدود بلدية القدس أو إسرائيل، فإنهم يتبعون إجراءات لم الشمل حيث 	 
يثبت الوالد املقيم مركز احلياة. لكن يحق لهم احلصول على إقامة كاملة إذا متت املوافقة على الطلب. 

إذا كانوا فوق سن 14 وبغض النظر عن مكان الوالدة، فيحق لهم احلصول على تصريح إقامة ليبقوا مع »العائلة« لكن دون احلصول 	 
على أي حقوق اجتماعية. 51

قبل بلوغ أطفالهم جيل الّسنة. كان هناك العديد من  لم تستطع الكثير من العائالت تسجيل أطفالها في سجل السكان اإلسرائيلي  
األسباب التي تسببت بذلك مثل عدم القدرة على إثبات مركز احلياة أو شح اإلمكانيات املالية أو الظروف االجتماعية. 

 العديد من هؤالء اآلن في العشرينات من عمرهم وما زالوا بال وضع قانوني. 

إضافة إلى ذلك، تفّسر وزارة الّداخلّية القانون منذ زمن طويل 
على أن جيل 14 هو السن الذي يجب أن تقبل فيه معاملة 
تسجيل الطفل، مع العلم أن الوزارة تربط ملف تسجيل 

الطفل بطلب لم الشمل حيث أن االثنني يحتاجان إلى إثبات 
مركز احلياة، لكن األمر يستغرق سنوات أحياناً قبل املوافقة 

على الطلب. وقد أكدت محكمة املقاطعة عام 522006 أن سن 
14 يرجع إلى العام الذي يجب أن يقدم فيه الطلب وليس سن 

املوافقة على الطلب. 

51  حتى تعديل القانون عام 2005 كان السن الذي مييز الوضع هو 12 عاماً وليس 14 عاماً. 
52  محكمة املقاطعة قضية رقم 727\06 نوفل ضد وزير الداخلية. 
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تعيش عائلة فاروق في بيت حنينا قضاء القدس، لكن البيت يقع خارج حدود بلدية القدس. حتمل األم سهير هوية القدس 
الشرقية بينما زوجها يحمل هوية فلسطينية. تلقى األطفال تعليمهم في القدس وتعتمد حياتهم على املدينة. بدأت 
املشاكل حني بني اجلدار الفاصل إلى جوار بيتهم بحيث فصلهم عن املدينة. وقد منح األطفال والذين لم ميلكوا وضعاً 

قانونياً تصريحاً ملدة ثالثة أشهر ليكملوا تعليمهم في القدس وبعد ذلك ُمنعوا من دخول املدينة. عالوة على ذلك أبطلت 
وزارة الداخلية إقامة األم وذلك ألنها فشلت في إثبات مركز احلياة في القدس. تولت مؤسسة سانت ايف القضية وجنحت 

في إرجاع إقامة األم. كما واستطاع محامي العائلة أن يحصل على تصاريح لألوالد الذين هم فوق سن 14، وهويات 
لألطفال الذين هم دون سن 14. فواز، ابن ال-23 عاماً، بدأ يدخل في مشاكل مع القانون )إثر شجارات(. رفضت وزارة 

الداخلية هذه السنة جتديد تصريحه بناًء على ملفه عند الشرطة. ما زالت سانت ايف تقدم عرضاً قانونياً له للسماح له 
باإلقامة مع عائلته. 

رميا من القدس الشرقية تزوجت من أردني لعدة أعوام. خالل هذه األعوام كانت متر في اجراء تقدمي طلب لم شمل لزوجها، 
إال انها طلقت زوجها مؤخراً وتعيش وحدها مع ابنتها. بسبب اإلجراءات القانونية لزوجها السابق، لم تكن االبنة قد 

سجلت في هوية األم بعد. تقدمت االبنة ملا بطلب تسجيل قبل سنوات لكن القضية كانت معلقة بسبب ملف الوالد. 
واآلن بعد انفصال الوالدين وملا قد تخطت سن الـ14، فإن وزارة الداخلية تزعم أن اإلبنة يجب أن تتبع نظام التصاريح 

لألطفال فوق سن 14. وقد قدمت سانت ايف عريضة للمحكمة ضد هذا القرار، حيث أن طلب تسجيل ملا مع أمها األول 
كان قبل سن 14 ولذلك تستحق إقامة كاملة. 

في حالة زواج هؤالء األبناء من حاملي هوية الضفة الغربية فإنهم يخسرون حقهم في التصاريح أو اإلقامة في القدس أو حتى دخولها 
قانونياً. ليس لديهم خيار آخر غير اإلقامة في الضفة الغربية مع أزواجهم واحلصول على أوراق خالل أزواجهم. 

هناك العديد من األسئلة غير الواضحة هنا، فإذا تزوج األبناء حاملو التصاريح من حاملي هوية القدس أو من مواطنني إسرائيليني فهل 
سيضطرون إلى املرور بإجراء لم الشمل من جديد؟ وماذا إذا كانوا حتت سن 25 للنساء و35 للرجال، فهل يحق لهم أن يقدموا طلب للم 

الشمل قبل بلوغهم السن املطلوب؟

إن سياسة وزارة الداخلية ما زالت غير واضحة. أن تسجيل األوالد واحد من أفضل األمثلة واألشد مأساوية على املشاكل اجلديدة التي 
تظهر بسبب متديد القانون. 

3.2 وفاة املتقدم بطلب لم الشمل

بالرغم من أن هناك إرشادات عامة بخصوص حالة طالبي املواطنة اإلسرائيلية بلم الشمل في حاالت املوت والطالق، إاّل أن هذه القوانني 
تستثني ضمنياً معظم املعنيني في »قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل« 53.2003 

تعطي هذه اإلرشادات احلق لهؤالء الذين مروا بنصف إجراء لم الشمل )احلاصلني علىA5  أو هوية مؤقتة( احلق في البقاء في إسرائيل. 
القليل من الفلسطينيني وصلوا هذه املرحلة، أما هؤالء غير املشمولني في املبادئ التوجيهية فإنهم يخسرون تلقائياً حقهم بخصوص 

وضعهم في القدس مبجرد موت املتقدم بطلب لم الشمل، لذلك يلجؤون إلى احلاالت اإلنسانية. 

»خضرة« حاملة هوية فلسطينية، تزوجت عام 1991 من مقدسي، تقدم زوجها بطلب لم شمل لها عام 1998، في عام 
2005 مت تشخيصه مبرض سرطان مزمن والذي يعرض طلب لم الشمل للخطر. مثلت سانت ايف الزوجة لتجديد تصريح 

إقامتها في القدس خالل طلب للجنة اإلنسانية. لم يصدر القرار بعد.   

53 قانون رقم 5.2. 0017 اإلرشادات ملقاطعة طلب األزواج احلاصلني على وضع في لم الشمل 11 مايو 2009. 
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4,2 حرمان األزوا	 التي تسعى وراء لم شمل العائلة من االستقاللية 

حتى بداية سنة 2013، ُحرم اآلالف من الساعني وراء لم الشمل والذين لم يحصلوا على B1 أو A5 أو إقامة كاملة )حملة تصاريح الدخول( 
من االستقاللية االقتصادية حيث لم يسمح لهم قانونياً بالعمل. في بداية 2013 غيرت محكمة العدل العليا هذا الوضع في نهاية 

املطاف عبر احلفاظ على حق العمل لطالبني لم الشمل54. 

وقد التزمت وزارة الداخلية في ردها على احملكمة بأن تسمح في عام 2013 لطالبي لم الشمل الذين متت املوافقة على طلبهم بالعمل 
داخل إسرائيل مبا في ذلك القدس الشرقية احملتلة. 

باإلضافة إلى حق العمل، فإن طالبي لم الشمل ذوي تصاريح دخول ال ميكنهم قيادة سيارة قانونياً داخل األراضي اإلسرائيلية، وهذا له 
عواقب رئيسية في احلد من استقاللية وحرية احلركة لطالبي لم الشمل وحياة العائالت اليومية. 

وقد أثر حرمان أحد الزوجني من حقهم في العمل واملصاريف العالية التي يتكبدانها من اإلجراءات الطويلة واملعقدة للم الشمل اقتصادياً 
بشكل كبير على طالبي لم الشمل وعائالتهم، ويؤدي ذلك إلى تهميش أكبر للفئات الضعيفة أصالً في اجملتمع.

تزوج صالح من عائشة عام 1995. بعد االستشارة القانونية الضعيفة وإدخال قانون عام 2002، أمضت العائلة 17 سنة 
دون أن يكون لصالح أي وضع قانوني، وبعد عدة سنوات من العوز، التجأت العائلة إلى مؤسسة سانت ايف على أمل 
حتسني أوضاعهم. وتروي عائشة أنها لسنوات كان عليها وحدها أن جتني مدخول العائلة وأن تكون السائقة الوحيدة 

أيضاً. كان األوالد يرتعبون من اخلروج مع والدهم خارج املنزل، وكانوا يقولون لوالدتهم دوماً أنهم يريدون أوراقاً كأوراقها 
وليس كوالدهم ألنهم ال يريدون العيش مثله. وقد ترددت عائشة حتت هذه الظروف في اجناب األطفال ألنها كانت تخاف أن 

تتحمل عبء تسجيل األطفال مثل ما حدث مع طفليها األولني. 

واضطر صالح للخروج إلى الضفة الغربية والدخول عن طريق التهريب طوال هذه الفترة لزيارة أمه املريضة مخاطراً 
بحياته في العديد من املرات، وفد ضبطته الشرطة وبقية أفراد عائلته أكثر من مرة ألنهم ال يحملون أوراقاً. 

جنحت مؤسسة سانت ايف في احلصول على تصريح لصالح مما يسمح للعائلة العيش في ظروف أفضل، بالرغم من أن 
صالح ال يزال غير قادر على إيجاد وظيفة وال يسمح له بالقيادة. بعد املوافقة على لم الشمل لصالح أجنبت العائلة طفالً 

جديداً عمل محامو سانت ايف على تسجيله بسرعة. 

االستئناف واحللول القانونية. 3

في الفترة التي سبقت عام 2007 كانت احملاكم اإلدارية متلك سلطة القضاء في كل القضايا املرتبطة برفض لم الشمل. ومتاشياً مع 
سياسة عامة للتخفيف من أعباء القضايا الكثيرة على احملاكم كانت حتول قضايا الرفض للجان أخرى مثل اللجنة اإلنسانية كالتي 

ذكرناها في األعلى، ومت إنشاء حلول إدارية أخرى. 

1.3 احللول اإلدارية: جلنة االستئناف

جلنة االستئناف عملت كذلك لغاية اواسط سنة 2014، وكان لها وضع »شبه قضائي«؛ إذ أنها موجودة فقط في القدس وتل أبيب 
وتتعامل فقط مع الطلبات التي تقع حتت أقسام قانون عام 2003. يترأس هذه اللجنة شخص مؤهل أن يكون قاضياً من حيث املهنة وله 
خبرة في مسائل قانونية مشابهة. وقد نشأت جلنة االستئناف عندما مت جتديد القانون عام 2009 لتخفيف الضغط على احملاكم اإلدارية، 

ولها السلطة ملراجعة الطلبات املرفوضة من وزارة الداخلية.

اجلدير بالذكر أنه في اواسط عام 2014 تولت األمر محكمة االستئناف وبالتالي انتهى عمل »جلنة االستئناف«.

54  محكمة العدل العليا 6615\11 سلهب وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرون.



1019 سنوات على جتميد لم شمل العائالت الفلسطينية في القدس

شكّلت اللجنة إشكالية لعدة أسباب:

الدور: ميكن طلب اللجنة ملراجعة ملف مرفوض من وزارة الداخلية، لكنها ال تستطيع البّت في قرار الوزارة أو احلكم بأنه مغلوط أو . 1
حتى إلغاءه دون أن تسمع رد الوزارة أوالً. كما وأنه ليس لها سلطة إصدار أمر قضائي أو إجبار وزارة الداخلية على إعطاء رد.

احليادية: إن مقر اللجنة متواجد في مكتب وزارة الداخلية؛ ومن غير الواضح من يعمل فيها أيضاً إلى جانب الرئيس. وال تلتقي . 2
اللجنة مبمثلني قانونيني للمستأنفني أو حتى املستأنفني أنفسهم. 

 
الشفافية: ال تستلم اللجنة طلبات االستئناف إاّل عن طريق الناسوخ، ليس لها عنوان بريد وال جلسات استماع عامة، وليس هناك . 3

سجل لقراراتها. 

الكفاءة: تتأخر اللجنة في إصدار القرارات، فمن املمكن أن تأخذ سنة قبل إصدار قرارها. كما أن اللجنة تدعم قرار الوزارة في الكثير . 4
من األحيان، وفي احلاالت النادرة التي ال تفعل ذلك، فإنها تعيد الطلب إلى الوزارة إلعادة النظر في قرارها في نقاط معينة.

وتثير املشاكل املذكورة في سلوك هذه اللجنة أسئلة جادة حول هدفها احلقيقي وإن كانت موجودة فقط حلرمان طالبي لم الشمل من 
وسائل حقيقية للسعي وراء حلول أخرى. 

كما ذكر سابقاً فقد انتهى دور اللجنة في أواسط سنة 2014، واقيمت بعدها محكمة االستئناف.

2.3 احللول القضائية   

متاشياً مع السياسة العامة للتخفيف من االلتماسات املقدمة حملكمة العدل العليا، شرع الكنيست قانون احملاكم اإلدارية والذي حول 
فيه الكثير من السلطات القضائية حملكمة العدل العليا إلى محكمة املقاطعة، والتي كانت مبثابة محكمة إدارية. لكن محكمة العدل 

العليا ما زالت لها صالحيات قضائية في العديد من اجلوانب املرتبطة مبوضوع لم الشمل. 

محكمة املقاطعةأ. 

متلك محكمة املقاطعة بوصفها محكمة إدارية الصالحية بالدرجة األولى ملراجعة كل األسئلة املتعلقة بطلبات لم الشمل املرفوضة 
والتصاريح املرفوضة من ضمنها الرفض ألسباب أمنية. ومع ذلك فإن احملاكم اإلسرائيلية تتردد كثيراً في التشكيك في التقييم األمني 

لألجهزة األمنية. كما أن احملكمة تشرف على قرارات اللجنة اإلنسانية. 

ال تستلم محكمة املقاطعة القضايا إاّل إذا كانت كل احللول اإلدارية املتوفرة قد اسُتنِفَدت. ومنذ إنشاء جلنة االستئناف، أصبح الوصول 
إلى احملكمة عملية طويلة. وهذا الوضع يضعف جدياً حق احملاكمة العادلة ويسبب تأخيرات كبيرة للباحثني عن العدالة. 
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محكمة العدل العليا في إسرائيلب. 

متلك محكمة العدل العليا في إسرائيل الصالحية ملراقبة ملفات لم الشمل على اصعدة مختلفة ميكن تلخيصها كقضايا ذات أهمية 
حاسمة وتتطلب تدخل احملكمة العليا. 

وعملياً فمحكمة العدل العليا مخولة بالتدخل من ضمن غيرها:	 
لطلب االستئناف لقرارات محكمة املقاطعة )درجة ثانية من العدل(	 
تستطيع بوصفها محكمة العدل العليا أن تكون درجة ثالثة للفحص.	 

أن ترد على مسائل مبدئية لتوضيح احلدود لتطبيق القانون وحماية احلقوق األساسية )التحكم في دستورية القانون55(.
  

وقد قدمت منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية 
عريضة حملكمة العدل العليا مرتني بخصوص قانون 

2003 مشككني في دستوريته، مرة بعد تطبيقه 
مباشرة عام 2003، ومرة أخرى بعد تعديله في 

الكنيست وتوسيع نطاقه ليشمل الدول املعادية 
عام 2007. في املرتني كانت أغلبية من 6 قضاة ضد 5 

يحكمون بدستورية القانون. 

في العريضة األولى، قدمت احملكمة قرارها عام 562006. 
وقد أقرّ القضاة بأنه وإن كان القانون ينتهك احلقوق 

األساسية فإن االنتهاك يتناسب مع املنفعة األمنية. 

ولذلك ال ينبغي إالغاء نصوصه. ولكن احملكمة طلبت 
من السلطات أن يأخذوا بعني االعتبار حاالت معينة لها 

احتياجات إنسانية خاصة57. 

وأما القرار الثاني فقد صدر في 12 يناير 2012. ومرة أخرى أقرّت محكمة العدل العليا دستورية القانون. كما وأقرّت بأنه وإن كان حق األسرة 
له أساس في حق الكرامة والتي لها قيمة دستورية في إسرائيل فإن قانون عام 2003 ال يتعدى على هذا احلق بشكل غير متناسب، فحق 
األسرة الدستوري ال يجب بالضرورة أن مُيارس في إسرائيل. عالوة على ذلك، فإن القانون ال يحد من احلقوق الدستورية املوجودة بشكل غير 

متناسب خارج اعتبارات املصلحة العامة. وقد كانت كلمات جرونيس رئيس احملكمة العليا كما يلي: »حقوق اإلنسان ليست وصفة انتحار 
وطني«58.  

55 محكمة العدل العليا 7052\03 عدالة املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل ضد وزير الداخلية )2006(، محكمة العدل العليا 466\07 جالون ضد النائب العام) 2007(.
56  محكمة العدل العليا 7052\03 عدالة املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل ضد وزير الداخلية )2006(.
57   محكمة العدل العليا 7052\03 عدالة املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل ضد وزير الداخلية )2006(.

58  انظر عدالة املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل، مراجعة عدالة للقضية: قرار محكمة العدل العليا في املواطنة ولم الشمل، مجلة عدالة اإللكترونية، مجلد رقم 91، مارس 2012 
ص 4.
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اجلزء الثالث: الالشرعية حتت القانون الدولي
فّصلت األجزاء السابقة من التقرير كيف أن جتميد لم شمل العائالت ال ميكن فهمه دون فهم الوضع القانوني والسياق املعقد ملا يسببه 

متديد االحتالل واالستيالء غير القانوني على القدس. والشيء ذاته ينطبق على فهم إطار القانون الدولي والذي ينطبق على جتميد لم 
الشمل. 

القدس حتت القانون الدولي. 1

1.1 وضع القدس

وفقاً للقانون الدولي فإّن اسرائيل ال تستطيع أن تدعي السيادة على القدس، فخطة التقسيم عام 1947 والتي وافقت عليها معظم 
الدول األعضاء في قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 181 والتي قبلتها إسرائيل أبقت القدس كياناً منفصالً حتت والية األمم املتحدة59. 

باإلضافة إلى ذلك، عندما منحت إسرائيل العضوية الكاملة في األمم املتحدة عام 1949 فإن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 303 أكد 
للمرة الثانية وضع القدس هذا وجعلها كياناً منفصالً خاضعاً لنظام دولي خاص، وتتولى األمم املتحدة إدارتها، وتعني مجلس وصاية ليقوم 

بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عنها60. 

إن مبدأ حظر اكتساب األراضي عن طريق القوة أو التهديد هي قاعدة آمرة من القانون الدولي التي ال تقبل االستثناءات، لذلك فال يحق 
إلسرائيل أن تستفيد من وضع غير قانوني خلقته هي وأن تدعي سيادتها على القدس61. يعتبر ذلك صحيحاً بالنسبة لألرض التي حصلت 

عليها عام 1948 62 وكذلك األرض التي احتلتها عام 631967 . فهناك عدد قليل من الدول الذين اعترفوا بسيادة إسرائيل على القدس64. 

بعد تصويت الكنيست على القانون األساسي عام 1980 والذي استولى على القدس رسمياً، قدم مجلس األمن في األمم املتحدة قرار 
478 والذي »يقر أن جميع اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل، القوة احملتلة، والتي غيرت معالم مدينة القدس 

الشريف]...[ هي إجراءات باطلة أصالً ويجب إلغاؤها«65.

1.2 املقدسيون حتت احلماية

قدمت محكمة العدل الدولية عام 2009 رأياً استشارياً حول اجلدار الفاصل والذي بنته إسرائيل في األراضي الفلسطينية احملتلة. وفي 
املناسبة التي قدمت فيها القرار أكدت احملكمة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي حلقوق اإلنسان حول الفلسطينيني 

كأشخاص محميني داخل األراضي احملتلة، وهذا يشمل بوضوح القدس الشرقية66.  

ينص القانون االنساني الدولي حول االحتالل العسكري على واجب دولة إسرائيل بأن تعامل جميع األشخاص في األراضي الفلسطينية 
احملتلة معاملة إنسانية ودون عنصرية67. تنص املادة 27 في اتفاقية جنيف الرابعة بأن األشخاص احملميني لهم »حق األسرة«. تعليق 

اللجنة الدولية للصليب األحمر على هذه املادة يوضح أن »االلتزام الحترام حق األسرة ]...[ يهدف إلى حماية صالت الزواج ومجتمع اآلباء 
واألبناء والذين يشكلون األسرة والتي هي نواة اجملتمع، وبالتالي يجب حماية مسكن األسرة ومنزلها؛ ال يجب أن يكونوا هدفاً للتدخل 

التعسفي«68.

خلق جتميد لم الشمل عام 2003 وضعاً من التمييز غير املبرر بني الفلسطينيني حتت االحتالل والفلسطينيني حاملني الهوية اإلسرائيلية 
من جهة، واملواطنني اإلسرائيليني من غير العرب من اجلهة األخرى. 

 .XXIV 1994 59  جون كويجلي، وضع القدس القانوني حتت القانون الدولي، الكتاب السنوي التركي، مجلد
60  اجلمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/ 303 )IV( فلسطني: مسألة وضع نظام دولي ملنطقة القدس وحماية األماكن املقدسة، االمم املتحدة، قرار 303، 9 ديسمبر 1949. 

61  انظر مثاًل محكمة العدل الدولية اآلثار القانونية الناشئة عن بناء اجلدار في األراضي الفلسطينية احملتلة، فقرة 75، 9 يوليو 2004. 
62   وضع القدس القانوني حتت القانون الدولي، مثل نقطة 60 فوق.

63  اآلثار القانونية الناشئة عن بناء اجلدار في األراضي الفلسطينية احملتلة مثل نقطة 62 ص 21. 
64  وضع القدس القانوني حتت القانون الدولي، مثل نقطة 60 فوق ص 21.

65  قرار مجلس األمن لألمم املتحدة 478 في 20 أغسطس 1980.
66 اآلثار القانونية الناشئة عن بناء اجلدار في األراضي الفلسطينية احملتلة مثل نقطة 62.

67  املادة 2 من اتفاقية جنيف الرابعة، 1949.
68   اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة املادة 27 اجلزء 3

http://www.icrc.org/ihl/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0 066f226/25179a620578ad49c12563cd0042b949?OpenDocument
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في شهر آذار 2012 اختتمت جلنة القضاء على التمييز العنصري في األمم املتحدة في جلستها رقم 80 وخالل مراقبتها لدولة إسرائيل 
بالوصول إلى أن األخيرة تنتهك املادة 2 واملادة 5 من »االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري« عبر إبقاء قانون 
»املواطنة والدخول إلى إسرائيل«، بينما تشكل السياسات في القدس الشرقية والتي تهدف إلى »توازن دميوغرافي« انتهاكاً للمادة 1 

)حظر التمييز العنصري(، )حظر التمييز والفصل العنصري( واملادة 16 )التزام تسوية املنازعات بني الدول على املستوى الثنائي أو من خالل 
هيئات ووكاالت األمم املتحدة(69. 

وقد دعت »جلنة حقوق اإلنسان«70 لألمم املتحدة و«اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« لألمم املتحدة إسرائيل إلى 
إبطال قانون 2003 والذي ينتهك التزامات إسرائيل ضمن اتفاقيات حقوق اإلنسان71. 

القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق اجلنسية واإلقامة . 2

هناك إجماع عام بني خبراء القانون الدولي أن الوضع احلالي للقانون بخصوص حقوق اجلنسية واإلقامة تطور منذ القضية املغربية 
والتونسية عام 1923 72، والتي تعتبر أن مسألة حقوق اجلنسية تكمن فقط ضمن تقدير القانون احمللي. وعموماً هناك إجماع أن الدولة ال 
ميكنها استخدام سلطتها بطريقة تعسفية في منح ومنع حقوق اجلنسية ألسباب دميوغرافية73. إضافة إلى ذلك، فال ميكن للدول احلط 

من قدر مبدأ عدم التمييز حتت أي ظرف74. 

في مقالة مبوضوع التغيير اجلماعي للجنسية للبروفيسورة آن بيتيرز، اخلبيرة في القانون اإلنساني الدولي في جامعة بازل، ذكرت خمس 
عوامل حتدد سلطة الدولة بخصوص املنح اجلماعي حلقوق اجلنسية واإلقامة: مبدأ سيادة الدولة، حظر التعسف، حق اإلنسان األساسي 

في تغيير أو االحتفاظ بجنسية، حظر اإلساءة للعالقات الودية مع الدول اجملاورة ومبدأ االستقرار القضائي75. 

ولكل مجموعة احلق في قبول أو رفض جنسية، بناًء على مبدأ حق الشعوب في تقرير املصير، على الرغم من أن هذا احلق ليس مطلقاً، ال 
ميكن حتديده دون هدف شرعي متعلق مبصلحة الدولة76. 

في عام 1952 سحبت اسرائيل اجلنسية الفلسطينية من هؤالء الذين منحهم االنتداب البريطاني اجلنسية الفلسطينية، وقد شمل هذا 
فلسطينيني الذين بقوا في األراضي احملتلة بعد النكبة عام 1948 حتت حكم عسكري حتى استلموا اجلنسية اإلسرائيلية بشكل جماعي 

عام 1966. كما شمل كذلك الجئني فلسطينيني منعتهم إسرائيل من العودة. 

أنتج االحصاء السكاني الذي أجرته 
إسرائيل كقوة محتلة عام 1967 

سجالً مدنياً جديداً، استثنى اآلالف من 
الفلسطينيني الذين هربوا خالل حرب 

األيام الستة ولم يسمح لهم بالعودة. 
كما وفرضت أيضاً نظاماً تعسفياً لفئات 

مختلفة من مواطني األراضي احملتلة الذين 
مت نسبهم وفقاً للمكان الذي مت تسجيلهم 
فيه في السجل املدني77. وقد ُسمح حلاملي 

هوية القدس )الزرقاء( بتجنيس فردي داخل 
إسرائيل والذي كان مرفوضاً بشكل جماعي 

اعتراضاً على االستيالء غير القانوني على 
املدينة. أدت اتفاقية أوسلو عام 1995 

إلى نقل محدود جداً من السجل املدني 
للفلسطينيني من احلاكم العسكري 

اإلسرائيلي للسلطة الفلسطينية، ونسب 
هويات فلسطينية إلى سكان الضفة 

الغربية وغزة باستثناء القدس الشرقية78. 
http://www.badil.org/en/al-majdal/ item/1763-art3 2012 ،69   انظر مثاًل نورا عريقات، اختتام جلسة 2012 من األمم املتحدة للنظام اإلسرائيلي مبثابة فصل عنصري

70  مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة اختتام املراقبة في اجللسة 99 من 12-30 يوليو 2010.
71   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تختتم مراقبتها في اجللسة 47 من 14 نوفمبر – 2 ديسمبر 2011.

72   فيكتور قطان، جنسية الفلسطينيون غير املتجنسني، مجلة القانون الدولي االسكندنافية رقم 74 2005 ص 67 رقم 102.
73  أن بيترز، التغييرات اجلماعية للجنسية اجلمعية الفرنسية للقانون الدولي، 2012 ص 177.

74   جنسية الفلسطينيون غير املتجنسني، مثل نقطة 73 فوق.
75  التغييرات اجلماعية للجنسية، مثل نقطة 74 فوق.
76  التغييرات اجلماعية للجنسية، مثل نقطة 74 فوق.

77   ما بني األعوام 1967 و1995 كان هناك 3 ألوان للهوية؛ زرقاء للمقدسيني، برتقالية ملواطني الضفة الغربية دون القدس، وخضراء ملواطني قطاع غزة واألسرى األمنيني املطلق سراحهم.
78  انظر مثاًل هيومن رايتس ووتش »انساه، انه ليس هنا« سيطرة إسرائيل على اإلقامة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة تفرير 2012.
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ال بد أن نذكر أيضاً أن السلطة 
الفلسطينية لم متنح شخصية قانونية 

في اتفاقية اوسلو ولذلك ال تستطيع 
منح اجلنسية الفلسطينية للمقيمني 
في املناطق التي حتت سلطتها. فدولة 
فلسطني، والتي لم ينتهِ وجودها يوماً 
قانونياً منذ نسبتها عصبة األمم حتت 

االنتداب البريطاني عام 791923، ال 
تستطيع ممارسة حقوقها وواجباتها 

بخصوص منح اجلنسية نظراً لعدم وجود 
رقابة فعالة بسبب استحواذ إسرائيل غير 

القانوني على األراضي. 

وقد تسببت أفعال دولة إسرائيل منذ 
عام 1948 وصاعداً في جعل الغالبية 

العظمى من الفلسطينيني بال دولة80. 
فاالحتالل العسكري املطول واإلنكار 

املتواصل بالسماح للفلسطينيني مبمارسة حق تقرير املصير81 هي خرق مليثاق األمم املتحدة والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية واالتفاقيات األخرى التي تنص على حق التجنس، وكذلك االتفاقية بشأن انخفاض حاالت انعدام اجلنسية والتي شاركت فيها 

إسرائيل )خاصة املواد 10-7(.

ال ميكن رؤية النظام القانوني التنظيمي املتعسف اخلاص بحقوق اإلقامة للفلسطينيني في األراضي احملتلة، وبشكل خاص لم الشمل في 
القدس الشرقية، كنظام مبرّر في ظل احلالة الراهنة للقانون الدولي. 

ان »قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل« 2003 ما هو إاّل خطوة أخرى في انتهاك حقوق اإلقامة واجلنسية للفلسطينيني في األراضي 
احملتلة. فإسرائيل مطالبة بإعطاء حقوق جنسية متساوية لكل األشخاص احملميني حتت سيطرتها أو أن تسمح لهم بحق تقرير املصير 

والذي مينحهم حقوق جنسية كاملة. وفي هذه األثناء فالقانون اإلنساني الدولي يجبر القوة احملتلة أن تضمن الرفاهية للمواطنني احملليني 
وأن حتفظ لهم ظروف معيشة طبيعية. 

كما أن قانون 2003 ينتهك أيضاً الواجبات التي ينصها القانون اإلنساني الدولي على الدولة احملتلة في نواٍح أخرى عدة، فمن بني هؤالء، ال 
بد من ذكر التالي:

 
اتفاقية جنيف الرابعة متنع قطعياً من عمليات نقل أو ترحيل فردية أو جماعية بالقوة لألشخاص احملميني في األراضي احملتلة )املادة . 1

 .)49

ممنوع إرغام األشخاص احملميني جسدياً أو معنوياً إعطاء معلومات عن أطراف ثالثة، فاالستبيان في طلب لم الشمل ينتهك مباشرةً . 2
املادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

املادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص أن يكون العقاب محدداً للجاني فقط، وأن حترم أشخاصاً محميني من اختيار مكان اقامتهم . 3
مع عائالتهم بناًء على جرائم ارتكبها أشخاص آخرون من العائلة يناقض هذه املادة.

79  وضع القدس القانوني حتت القانون الدولي، مثل نقطة 60 فوق.
80   كنتيجة لذلك حمل بعض الفلسطينيون جنسية إسرائيلية بينما حمل آخرون جوازات سفر أردنية في الضفة الغربية حتى عام 1988. إضافة إلى ذلك فهناك العديد من الفلسطينيني في 

الشتات يحملون اليوم جنسيات الدول التي هاجروا اليها.  
81  مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة، قرار رقم 22\27 12 ابريل 2013. 
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التزامات الدولة الثالثة. 3

تنص املادة األولى في اتفاقية جنيف الرابعة على »احترام وضمان احترام« هذه االتفاقيات في جميع الظروف. هذا يعني أيضاً االلتزام بأن ال 
تشجع طرفاً في نزاع مسلح النتهاك القانون اإلنساني الدولي أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد في مثل هذه االنتهاكات82. 

أدرجت اللجنة الدولية للصليب األحمر اخليارات التالية كإجراءات ميكن لطرف ثالث اتخاذها لتحمل مسؤوليتها في القانون اإلنساني 
الدولي:

على الدول أن تشارك في مفاوضات سرية مع األطراف املشتركة في نزاع مسلح الّتشجيع على احترام القانون اإلنساني الدولي.	 

حيث يتم انتهاك القانون اإلنساني الدولي، على الدول النظر في ممارسة ضغط دبلوماسي على الدول التي تنتهك القانون أو إعالن 	 
استنكارها العام لإلنتهاكات.

على الدول استخدام اآلليات املوجودة في القانون اإلنساني الدولي، مثالً إحالة حاالت النزاع إلى اللجنة الدولية لتقصي احلقائق أو 	 
تقدمي خدماتها كقوة حامية.

عندما تنشأ حالة من خالل انتهاك القانون اإلنساني الدولي، على الدول أن ترفض اإلعتراف بهذه احلالة سياسياً وأن تسحب أي 	 
مساعدات أو معونات حتى يتم معاجلة موضوع انتهاك القانون اإلنساني الدولي. 

على الدول النظر في اتخاذ تدابير قسرية ضد الدول املنتهكة للقانون )يشمل ذلك رفض الدخول في معاهدات أو اتفاقات مع الدول 	 
املنتهكة للقانون؛ طرد الدبلماسيون؛ قطع العالقات الدبلوماسية؛ وقف املساعدات العامة(83.

82 احترام القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مثل نقطة 83
83   احترام القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مثل نقطة 83، ص3. 
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امللخص والتوصيات
بررت إسرائيل خالل السنوات املاضية الكثير من أفعالها في األراضي الفلسطينية احملتلة على أساس أنها ضرورية حلفظ األمن ملواطنيها. 

أصبح األمن »الدين اجلديد« في إسرائيل والذي يستخدم في تبرير أي إجراء مثير للجدل تتخذه الدولة. 

وقد استخدمت إسرائيل الذريعة ذاتها في جتميد إمكانية لم الشمل للسكان الفلسطينيني املواطنني في دولة إسرائيل. لكن احلقيقة 
ترسم صورة أخرى: ال بد من رؤية جتميد لم الشمل كأداة أخرى في سلسلة من التدابير املتخذة لتهجير الفلسطينيني من القدس. 

وملدة 10 سنوات، فقد كانت الطريقة الوحيدة للزوجني الفلسطينيني اللذين ميران في إجراءات لم الشمل التقدمي وإعادة التقدمي لتصريح 
سنوي.

تصريح لم يكن يسمح حلامله بالعمل حتى مؤخراً. 

تصريح ال يسمح حلامله بقيادة سيارة.

تصريح ال يعطي حامله أي امتيازات اجتماعية وال حتى تأمني صحي، حتى مؤخراً.

تصريح يجعل الوضع القانوني لألوالد في خطر. 

للوضع الراهن تأثيرات سلبية نفسية واقتصادية واجتماعية هائلة على العائالت املتأثرة به. وتؤدي هذه التأثيرات، ومتطلبات وزارة الداخلية 
املتعلقة بطلب لم الشمل، واإلجراءات القانونية اخلالية من الشفافية أمام اللجان اخملتلفة، واحللول احملدودة ضد قرارات وزارة الداخلية، إلى 

تهجير العديد من الفلسطينيني من القدس.

كما أن قانون »املواطنة والدخول إلى إسرائيل« 2003 والذي جمد عمليات لم الشمل هو قانون متييزي – على أقل تغير- وينتهك احلقوق 
األساسية لإلنسان آلالف الفلسطينيني في القدس الشرقية وغيرها. كما أنه يتعدى على القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي. 

تعتبر العائلة النواة الطبيعية واجلوهرية للمجتمع، ولذلك يحمي قانون حقوق اإلنسان خصيصاً حق الزواج وتأسيس عائلة. عندما يكون 
األزواج من جنسيات مختلفة فإن على الدول اخلاضعة للقانون الدولي التعامل مع طلبهم للم الشمل بطريقة إنسانية سريعة. في حالة 

املقدسيني الفلسطينيني –كما ورد في هذا التقرير- فهذه ليست احلالة.

إن املتقدمني بطلبات لم الشمل وأزواجهم في القدس هم فلسطينيون يعيشون حتت االحتالل، وأصل املشكلة هو الوضع القانوني 
اخملتلف لكل منهم والذي فرضته عليهم إسرائيل بعد االحتالل، فالقوانني والتشريعات التي سنتها وزارة الداخلية والكنيست اإلسرائيلي 

عبر السنوات هو السبب في جعل العيش معاً بشكل قانوني لهذه األزواج أمراً صعباً جداً.  

ألكثر من 15 سنة تعاملت مؤسسة سانت ايف مع موضوع لم الشمل – قبل وبعد سن قانون »املواطنة والدخول إلى إسرائيل« عام 
2003. ساعدت مؤسسة سانت ايف املئات من العائالت في اإلجراءات الطويلة والصعبة لتسكن معاً في النهاية، لكن النظام اإلسرائيلي 

لهو نظام عنصري، وبسبب القوانني اإلسرائيلية العنصرية ال يوجد أي إمكانية قانونية للمئات بل واآلالف من العائالت أن جتتمع وتسكن 
معاً.

يقول األسقف ديزموند توتو: »أنت ال تختار عائلتك. إنها هبة اهلل لك كما أنت لهم.« وتود مؤسسة سانت ايف أن تضيف: لذلك ال يجب 
تقسيم العائلة.

تدعو مؤسسة سانت ايف اجملتمع الدولي ملمارسة الضغط على احلكومة اإلسرائيلية واإلصرار على التالي:	 

إبطال قانون »املواطنة والدخول إلى إسرائيل« 2003 العنصري.	 

تسهيل لم الشمل لكل املواطنني واملقيمني الدائمني دون متييز.	 

االعتراف بحق األسرة وضمان أكبر حماية ومساعدة ممكنة للعائلة.	 
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املرفق
قانون »املواطنة والدخول إلى إسرائيل« )أمر مؤقت( 2003 –كما مرره الكنيسيت )البرملان اإلسرائيلي( في 31 يوليو 2003، ترجمة . 1

)http://adalah.org/features/famuni/20030731fam_uni_law_eng.pdf( عدالة

تعريفات:

في هذا القانون:. 1
»منطقة« – كل من: يهودا والسامرة وقطاع غزة؛

»قانون اجلنسية« – قانون اجلنسية، 5712 – 841952؛

»قانون الدخول إلى إسرائيل« - قانون الدخول إلى إسرائيل 5712 – 851952؛

»القائد اإلقليمي« – قائد قوات الدفاع اإلسرائيلي في املنطقة؛

»مقيم في املنطقة« – تشمل شخص يسكن في املنطقة لكن ليس مسجالً في التعداد السكاني للمنطقة، وال يشمل مقيم في 
مجتمع إسرائيلي في املنطقة.

قيود على اجلنسية واإلقامة في إسرائيل

خالل الفترة التي يكون فيها القانون سارياً وعلى الرغم من أحكام أي قانون، من ضمنه البند السابع من قانون اجلنسية، فإن وزير . 2
الداخلية لن مينح أي مقيم في املنطقة جنسية مبوجب قانون اجلنسية ولن مينح أي مقيم في املنطقة تصريحاً لإلقامة في إسرائيل 
مبوجب قانون الدخول إلى إسرائيل. ولن مينح القائد اإلقليمي أي مقيم تصريحاً للبقاء في إسرائيل مبوجب قانون الدفاع في املنطقة.

التحفظات )شواذ( على الرغم من أحكام البند الثاني –. 3

)1( ميكن لوزير الداخلية أو القائد اإلقليمي، حسب احلالة، أن مينح مقيماً في املنطقة تصريحاً باإلقامة في إسرائيل أو البقاء في إسرائيل، 
ألغراض العمل أو العالج الطبي، ملدة محددة من الوقت، وألسباب مؤقتة أخرى – لفترة تراكمية ال تتعدى ستة أشهر. تصريح اإلقامة أو 
تصريح البقاء في إسرائيل )والذي أيضاً قد يعطى( قد يكون ملنع فصل الطفل حتت سن 12 سنة عن الوالد املقيم في إسرائيل قانونياً. 

)2( ميكن لوزير الداخلية أن مينح اجلنسية أو يعطي تصريحاً لإلقامة في إسرائيل ملقيم في املنطقة إذا اقتنع أن هذا املقيم يتعاطف مع 
دولة إسرائيل وأهدافها وأن املقيم أو أفراد عائلته قاموا بعمل ذي معنى هام للحفاظ على أمن أو اقتصاد أو أي أمر آخر ذي أهمية للدولة 

واملضي بهم قدماً، أو إذا كان منح اجلنسية أو إعطاء التصريح لإلقامة في إسرائيل ذا أهمية خاصة للدولة. في هذه الفقرة فإن »أفراد 
األسرة« تعني الزوج، الوالد، الطفل.

أحكام انتقالية

على الرغم من أحكام هذا القانون –. 4

)1( ميكن لوزير الداخلية أو القائد اإلقليمي، حسب احلالة، أن ميدد صالحية تصريح اإلقامة في إسرائيل أو تصريح البقاء في إسرائيل التي 
كان يحملها املقيم قبل ابتداء هذا القانون. 

)2( ميكن للقائد اإلقليمي أن يعطي تصريحاً يسمح باإلقامة املؤقتة في إسرائيل ملقيم في املنطقة والذي قدم طلب جنسية مبوجب قانون 
اجلنسية أو طلب تصريح إقامة في إسرائيل مبوجب قانون الدخول إلى إسرائيل قبل 12 ايار 2002، والذي في يوم ابتداء هذا القانون لم مينح 

قراراً بشأنه، على أن ال مينح هذا املقيم، مبوجب أحكام هذه الفقرة، جنسيًة مبوجب أحكام قانون اجلنسية، أو تصريحاً إلقامة مؤقتة أو 
دائمة مبوجب قانون الدخول إلى إسرائيل. 

84   كتاب القوانني 5712 ]1952[ ص 146
85   كتاب القوانني 5712 ]1952[ ص 354
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الصالحية

يبقى هذا القانون سارياً حتى انتهاء سنة من تاريخ نشره. لكن ميكن للحكومة، في أمر خاص، مبوافقة الكنيست، متديد فترة . 5
صالحية القانون، من وقت آلخر، ملدة ال تزيد عن عام في كل مرة. 
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مناذ	 الطلبات املطلوبة من وزارة الداخلية، مترجمة لإلجنليزية في مؤسسة سانت ايف. 2

النموذج األول

دولة إسرائيل \ وزارة الداخلية

تاريخ التسجيل السكاني \ رقم الطلب

إلى السيد\ السيدة

املوضوع: طلب لم الشمل لعائلتكم – الطلب األول لكم

املتقدم بطلب لم الشمل: __________________

طالب لم الشمل:        _____________________

الوثائق التالية مطلوبة لطلب لم الشمل األول إلثبات مركز احلياة في إسرائيل )حسب الطلبات(:. 1
شهادة الزواج ◊
وثائق تثبت احلالة الزوجية: مطلق \ أعزب \ أرمل  ◊
تصريح مشفوع بالقسم بحالة العزوبية \ األطفال من زيجات سابقة \ تصريح مشفوع بالقسم بالزواج األحادي مصدقة من  ◊

محاٍم
عقد اإليجار أو إثبات ملكية للمتقدممنذ أول يوم للزواج ◊
الفواتير املتعلقة مبكان السكن )باسم املتقدم أيضاً(: أرنونا )ضريبة السكن للبلدية(، الكهرباء، املاء، الهاتف ◊
بيان من اجمللس القروي أو البلدية يثبت أن مركز احلياة هو إسرائيل ◊
شهادات ميالد لألطفال أو تقارير ميالد ◊
بيان من مزود الرعاية الطبية حول احلصول على اخلدمات الطبية للمتقدم وعائلته. مثالً بطاقة التطعيم، بطاقة اشتراك ◊
كشف حساب من البنك يثبت تلقي مخصصات التأمني الوطني ◊
كشف رواتب لالثنني- املتقدم وطالب لم الشمل ◊
إثبات التعليم والشهادات األخيرة لألوالد في املستويات اخملتلفة للتعليم، ابتداًء من عمر 6 سنوات ◊
شهادة حسن سلوك من بلد الزوج الطالب )سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة من السلطة الفلسطينية( ◊
تصريح مشفوع بالقسم للزوج الطالب خللو األمراض املعدية التي ميكن أن تهدد السالمة العامة، مصدقة من محاٍم ◊
بيان تفصيلي للفترات التي سكن فيها االثنان، املتقدم وطالب لم الشمل داخل وخارج إسرائيل ◊
تأشيرة دخول إلى إسرائيل سارية املفعول ◊
صورة للزوجني في حفل الزفاف مع أفراد عائالتهم ◊
ثالث صور شخصية لالثنني املتقدم والطالب ◊

للمعلومات: قد يطلب منك تقدمي وثائق أخرى خالل معاجلة الطلب. 2
في حال كنت ال تستطيع احضار كل الوثائق املطلوبة، ارفق بيانأ مكتوباً تشرح فيه لم ال تستطيع تقدميها الستكمال الطلب. 3
تستطيع تقدمي أي وثائق رسمية أخرى إلثبات مركز احلياة في إسرائيل. 4
إذا كنت مقيماً في سكن غير مسجل باسمك، عليك تقدمي تصريح مشفوع بالقسم مصدق من محكمة أو محاٍم. 5
عليك تقدمي نسخ من الوثائق املذكورة أعاله باإلضافة إلى النسخ األصلية ليقوم املوظف بالتأكّد منها. في حال تقدميك للنسخ دون . 6

النسخ األصلية فيجب أن يصادق عليها محامياً مزاوالً في إسرائيل
بعد تقدميك كل الوثائق املذكورة أعاله سيتم النظر في طلبك. 7

مع االحترام
اسم املوظف
توقيعه
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النموذج الثاني

طلب احلصول على تصريح وإقامة دائمة في إسرائيل

تفاصيل املتقدم )للتعبئة في منوذ	(. 1

االسم األول \ اسم األب \ اسم اجلد \ اسم العائلة \ رقم الهوية

احلالة املدنية \ الديانة والعرق \ تاريخ امليالد \ الوظيفة \ اجلنسية

تاريخ الدخول إلى إسرائيل \ العنوان: املدينة، الشارع، رقم البيت

تفاصيل الطالب. 2

االسم األول \ اسم األب \ اسم اجلد \ اسم العائلة

تاريخ امليالد \ مكان الوالدة \ الديانة والعرق \ احلالة املدنية \ الوظيفة

تاريخ اخلروج من إسرائيل \ العالقة باملتقدم \ مكان اإلقامة في اخلارج: البلد، املدينة، الشارع ورقم البيت

املعالون من الزوجة: االسم األول \ اسم األب \ اسم اجلد \ اسم العائلة \ تاريخ امليالد

األطفال حتى سن 16 سنة. 3

االسم األول \ اسم األب \ اسم اجلد \ اسم العائلة \ تاريخ امليالد \ مكان الوالدة
1 .  
2 .   
3 .   
4 .   

األشخاص التالية أسماؤهم يعرفونني جيداً وميكنهم إعطاء تفاصيل عن عائلتي وعن املتقدم وعن طالب لم الشمل . 4
)اذكر أسماء عامل الرعاية االجتماعية، الطبيب، موظف احلكومة أو عضو اجمللس احمللي، رجل دين، شخصية عامة(

االسم األول \ اسم األب \ اسم العائلة \ رقم الهوية \ العنوان
1 .
2 .
 

دولة إسرائيل، وزارة الداخلية، التسجيل السكاني والهجرة

السيد\السيدة:______________ هوية رقم _______________

طالب إقامة دائمة ِل: _________________

االسم األول \ اسم األب \ اسم اجلد \ اسم العائلة

الرجاء عدم االستفسار قبل مرور أربعة أشهر
التاريخ \ التوقيع

أقر بأن التفاصيل في هذا الطلب صحيحة، وأنا أفهم بأنه سيتم النظر في طلبي عند ذلك. كما أني أتعهد بتزويد الوسائل املالية 
والسكن للطالب\الطالبني عند قدومهم إلى إسرائيل، حاجاتهم ومصاريفهم املتعلقة بعيشهم وسكنهم هي مسؤوليتي 

الكاملة دون احلاجة إلى مساعدة من السلطات احمللية أو أي مؤسسات أخرى. أتعهد بالوفاء بهذه االلتزامات. 
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إقرار

أقر في طلب لم الشمل هذا:

بأن زوجتي هي الزوجة الوحيدة على ذمتي ◊
بأن زوجي غير متزوج بإمرأة ثانية وبأني الزوجة الوحيدة على ذمته  ◊

التاريخ *** \ التوقيع أو البصمة )بصمة اإلبهام أو األصبع من اليد اليسار(

مالحظات:

أي شخص يقدم معلومات غير صحيحة أو يكذب سيعاقب كما تنص املادة 12 )2( من قانون الدخول إلى إسرائيل 1952.أ. 
على الطالب تقدمي شهادة الزواج و\أو شهادة الطالق ذات الصلة الخ. مع هذا اإلقرار إلثبات أن املعلومات الواردة في اإلقرار أعاله ب. 

صحيحة.
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النموذج الثالث

رقم الهوية 

رقم الطلب

إقرار الزو	 الداعي )املتقدم(

الرجاء اإلشارة إلى اخليارات املرتبطة بإقرارك: ◊

بالتاريخ احلاضر أقرّ بأني مسؤول عن استقبال الطالب وأحتمل املسؤولية عنهم وتوفير السكن ومصاريف املعيشة لهم دون  ◊
حاجتهم إلى املساعدة من السلطات احمللية أو أي مؤسسات أخرى ذات صلة يوفرها القانون.

املتقدم هو زوجي الوحيد وأنا متزوجة فقط منه \ املتقدمة هي زوجتي الوحيدة وأنا متزوج منها فقط ◊

زوجي غير متزوج بنساء أخريات، وأنا الزوجة الوحيدة على ذمته \ زوجتي غير متزوجة برجال آخرين وأنا زوجها الوحيد ◊

زواجنا صادق وليس بهدف احلصول على وضع قانوني في إسرائيل ◊

أنا غير مسجل على أني متزوج من أي جهة )ما عدا زوجي\زوجتي( في سجل أي دولة أخرى. إذا كنت ال تستطيع إقرار أي من اخليارات أعاله، 
الرجاء التوضيح:

___________________________________________________________________________

التفاصيل املبينة أعاله صحيحة وقد ذكرتها لطلبي. أنا أعرف بأن تزويد معلومات غير صحيحة أو تفاصيل غير كاملة، تشمل تفاصيل 
ناجتة عن مواد مزودة كما في الطلب قد تتسبب بإلغاء أي وضع ممنوح لي حسب املادة 11 من القانون، كذلك اخملاطرة بترحيلي من إسرائيل 

حسب املادة 13 من القانون، كما أعلم أن إعطاء معلومات غير صحيحة أو إرفاق أوراق مزيفة هي جرمية حسب القانون اإلسرائيلي. 

املكان: \ التاريخ: \ التوقيع

الستعمال املكتب 

مت استالم اإلقرار في: \ التاريخ \ املوظف: \ توقيع املوظف:
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النموذج الرابع

وزارة الداخلية

دائرة السكان

تصريح حلامل اإلقامة الدائمة وفقاً لقانون الدخول إلى إسرائيل 1952 )فيما يلي القانون( أنا املوقع أدناه: اسم العائلة \ االسم األول \ رقم 
الهوية

أقر ما يلي، لدعم احلصول على إقامة دائمة في إسرائيل:

أنوي اإلقامة في إسرائيل ◊
أعيش في إسرائيل بشكل مستمر منذ: ◊
لم أتخذ أي إجراءات ضد األمة اليهودية، أو أمن الدولة أو املنطقة قط. ◊
لم أكن قط عضواً أو داعماً، بشكل مباشر أو غير مباشر )يشمل الدعم املالي( ألي منظمة أو حركة عملت أو تعمل ضد دولة  ◊

إسرائيل ومواطنيها واملقيمني فيها. 
لم أرتكب قط أي جرائم جنائية )ال تشمل مخالفات السير( ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف ضدي قط ولم أكن مطلوباً  ◊

للعدالة/ للشرطة أو املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني في أي دولة قط.
لم يتم إصدار أي أوامر للطرد أو الترحيل ضدي من إسرائيل قط. لم أكن مضطراً لترك إسرائيل من أٍي من سلطاتها قط. ◊
لم يتم القبض علي قط أو توجيه االتهام لي ولم أقِض وقتاً في السجن قط ألي جرمية باستثناء مخالفات السير. ◊
لم أكن مريضاً قط بأي مرض قد يعرض الصحة العامة في إسرائيل للخطر. ◊
ليس لدي أي مرض عقلي. ◊

في حالة حصلت على وضع إقامة كنتيجة للم الشمل، أقر التالي:

هذه زوجتي الوحيدة، وأنا متزوج منها فقط. ◊
زوجي ليس متزوجاً ألي امرأة أخرى وأنا زوجته الوحيدة. ◊
زواجنا صادق ولم يتم لهدف احلصول على إقامة في إسرائيل. ◊
أنا لست مسجالً كمتزوج ألي شخص غير زوجي\زوجتي في أي مكان آخر. ◊

إذا كنت ال تستطيع اإلقرار بواحد أو أكثر من املذكور أعاله، وّضح:

املعلومات املبينة أعاله صحيحة وقد ذكرتها لطلبي. تزويد معلومات غير صحيحة أو معلومات غير كاملة، تشمل معلومات ناجتة عن 
مواد مزودة كما في الطلب قد تتسبب بإلغاء أي وضع ممنوح لي حسب املادة 11 من القانون، كذلك اخملاطرة بترحيلي من إسرائيل حسب 

املادة 13 من القانون، كما أعلم أن إعطاء تفاصيل غير صحيحة أو إرفاق أوراق مزيفة هي جرمية حسب القانون اإلسرائيلي. 

املكان: \ التاريخ: \ التوقيع

الستعمال املكتب 

مت استالم اإلقرار في: \ التاريخ \ املوظف: \ توقيع املوظف:
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النموذج اخلامس

اإلقرار املرفق لعقد اإليجار – لألزوا	

أنا املوقع أدناه ____________________ حامل هوية رقم ________________ بعد أن ُطلب مني قول احلقيقة وخالفاً 
لذلك أكون عرضة لتحمل عقوبة قانونية أقرّ التالي:

باسم زوجته \ زوجها ________________ حامل\ة جواز رقم ________________أ. 

أقر بأنني املالك لهذا العقار املوجود في ****** بعنواني ****** وبأن العقار مسجل باسمي )إذا كان العقار شقق سكنية – الرجاء ب. 
اإلشارة والتفصيل(

إذا كان العقار منزالً \ وحدة سكنية مبساحة كاملة **** متر مربع وتتكون من **** طوابق و**** غرف.ت. 

أقدم هذا اإلقرار لتدعيم طلب احلصول على اإلقامة في إسرائيل: *ابني\ابنتي *غير ذلك _______ اسم املستأجر \ رقم هويته \ ث. 
رقم طلبه \ تاريخ الطلب

املنزل \ العقار مؤجر للزوجني املذكورين أعاله -* حسب معرفتي ال يسكن في العقار أحد آخرج. 

أبنائي وأنا نسكن في العقار ولهم عائالتهم املذكورين أدناه )الرجاء التوضيح وفقاً لذلك(: ح. 

الطابق األول
اسم العائلة، االسم األول \ اسم األب \ رقم الهوية \ العالقة \ منذ )تاريخ( \ طريقة الدفع:

الطابق الثاني
اسم العائلة، االسم األول \ اسم األب \ رقم الهوية \ العالقة \ منذ )تاريخ( \ طريقة الدفع:

تدفع الفواتير أدناه كما يلي:خ. 
اإليجار

الكهرباء
املاء

الهاتف
األرنونا )ضريبة السكن للبلدية(

تتم الدفعات كالتالي ______________د. 

احلالة الشخصية: أعزب \ متزوج \ مطلق \ أرمل عدد األوالد حتت السن القانوني )حتت 18( ________________ الوظيفة ذ. 
________________

كما أقر أنه منذ حلظة توقيع هذا العقد فأن الناس املذكورين أعاله فقط يسكنون في العقار املذكور أعاله.ر. 

سأقوم بإبالغ وزير الداخلية إذا ترك املستأجر السكن.ز. 

التاريخ      التوقيع
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النموذج السادس

السيرة الذاتية لطلب وضع في إسرائيل

يجب إرفاق:

3 صور شخصية للطالب )املدعو( ◊
نسخ من هوية الضفة الغربية أو اجلواز األجنبي ◊
3 صور شخصية للمتقدم )الداعي( ◊
نسخة عن هوية املتقدم ◊

التفاصيل والسيرة الذاتية للمتقدمني بطلب وضع قانوني في إسرائيل والذين هم مواطنو السلطة الفلسطينية والدول العربية )إذا 
كانت إحدى املعلومات التالية غير متوفرة الرجاء ذكر السبب(

املعلومات املطلوبة من مواطني السلطة الفلسطينية والدول العربية

االسم الكامل )األول، األب، اجلد، العائلة( واسم األم. مواطن الدولة العربية عليه أيضاً تعبئة االسم باالجنليزية كما هو مكتوب في . 1
اجلواز.

اسم الزوجة قبل الزواج. 2
العالقة بني املتقدم والطالب. 3
تاريخ امليالد. 4
رقم هوية الضفة الغربية \اجلواز األجنبي \ اإلسرائيلي )حتى إذا كان منتهي(. 5
مكان امليالد. 6
اسم الزوج\ة السابق\ة. 7
مكان وتاريخ الزواج. 8
عدد األوالد )يشمل املتزوجني(. 9

عدد األخوة واألخوات )يشمل غير األشقاء منهم(. 10
أذكر أيضاً إذا كنت متلك أي جنسيات أخرى واكتب رقم اجلوازات القدمية. 11
العنوان احلالي في إسرائيل: البلد \ املدينة \ الشارع \ الرقم. 12
العنوان في مكان امليالد: البلد \ املدينة \ الشارع \ الرقم. 13
كل أرقام الهواتف األرضية التي متلكها. 14
كل أرقام الهواتف احملمولة التي متلكها. 15
عنوان البريد اإللكتروني الشخصي. 16
الوظيفة. 17
اسم وعنوان العمل: البلد \ املدينة \ الشارع \ الرقم. 18
رقم هاتف مكان العمل: . 19
رقم الهاتف احملمول ملكان العمل:. 20
عنوان البريد العمل اإللكتروني. 21
هل عشت في إسرائيل في السابق: نعم \ ال. 22
إذا كانت إجابتك نعم أذكر متى: تواريخ السكن في إسرائيل منذ__حتى. 23
رخصة القيادة سارية املفعول )احمللية أو الدولية(، مكان إصدارها ونسخة منها. 24
عنوان السكن الدائم أو املؤقت في إسرائيل: املدينة \ الشارع \ الرقم. 25

املتقدم اإلسرائيلي

االسم الكامل )األول، األب، اجلد، العائلة(. 1
تاريخ امليالد. 2
مكان امليالد: البلد \ املدينة. 3
العالقة بني املتقدم والطالب. 4
أذكر أي جنسيات أخرى )اكتب رقم اجلواز إن وجد(. 5
كل أرقام الهواتف األرضية التي متلكها. 6
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كل أرقام الهواتف احملمولة التي متلكها. 7
تاريخ الزواج. 8
عنوان البريد اإللكتروني الشخصي. 9

الوظيفة اسم وعنوان العمل: البلد \ املدينة \ الشارع \ الرقم. 10
رقم الهاتف احملمول ملكان العمل:. 11
عنوان البريد العمل اإللكتروني. 12

تفاصيل شخصية يجب إظهارها في السيرة الذاتية للطالب )املدعو(

أين ولدت؟ أين ترعرعت؟ أذكر السنني والعناوين عند تنقلك من مكان إلى آخر.. 1
املعاهد واجلامعات التي درست فيها.. 2
كل البعثات التي حصلت عليها )أذكر الداعم(. 3
كل الدول التي عاش فيها الطالب أو زارها وسبب السكن والتواريخ. 4
الوظيفة السابقة واحلالية. 5
أ. أي عالقات مع استخبارات أجنبية و\أو في السلطة الفلسطينية و\أو خارج السلطة الفلسطينية يشمل ذلك إذا اعتقلت أو مت . 6

التحقيق معك أو استدعيت.
ب. أي صالت مع نشطاء في أجهزة االستخبارات و\أو األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية

ج. تفاصيل كل األقارب الذين يعملون مع أجهزة االستخبارات و\أو األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية و\أو دول أجنبية
د. تفاصيل كل األقارب الذين يعملون مع األجهزة احلكومية للسلطة الفلسطينية و\أو األجهزة في مسقط رأسك

أي عالقات مع أناس و\أو منظمات لها عالقة و\أو تعمل مع أي هيئات تُعتبر غير قانونية أو أنظمة إرهابية من إسرائيل أو أي دولة أخرى. 7
أذكر إذا مت اعتقالك أو احتجازك أو التحقيق معك أو اتهامك بأي جرائم جنائية أو أمنية من األجهزة األمنية اإلسرائيلية. 8
أي عالقات مباشرة أو غير مباشرة مع دولة عربية وطبيعة هذه العالقة )يشمل ذلك العالقة ألي أفراد عائلتك املتواجدين في بلدان . 9

عربية(
أسماء أصدقاء الطالب الذين ما زالت جتمعه عالقة بهم )االسم الكامل، أرقام الهاتف، أرقام احملمول(. )اسم الصديق من الدولة . 10

العربية )باالجنليزية(، مع تاريخ امليالد، العنوان الكامل في املدينة، الشارع ورقم املنزل، رقم الهاتف، رقم احملمول ومقدمة االتصال 
للدولة، ما هي العالقة؟

اشرح اخللفية وكيف التقى فيهم الطالب ومدى طول مدة املعرفة )عائلة، أصدقاء، انترنت، أي طريقة أخرى(.. 11
في حال كنت متواجداً في إسرائيل أو ما زلت متواجداً فيها، اشرح تاريخ الزيارة، اإلقامة في إسرائيل، سبب الزيارة، مكان اإلقامة في . 12

إسرائيل، كيف حصلت على التصريح، مدة الزيارة )من، إلى(.

تفاصيل حول عائلة املتقدم، األزوا	، الزوجات، العنوان الكامل، رقم الهاتف األرضي واحملمول، وفي حالة تواجد أي أفراد عائلة آخرين، 
أذكر أسماؤهم في الئحة مرفقة:

املعايير املطلوبة )لكل الناس املذكورين أدناه(: االسم الكامل )بالعبرية واالجنليزية(، تاريخ امليالد، رقم الهوية لإلسرائيليني وهوية الضفة 
الغربية )واجلواز لألجانب(، العنوان الكامل، رقم الهاتف، رقم احملمول )يشمل رمز االتصال(، العالقة

الناس: أبو الطالب، زوجة األب، أم الطالب، زوج األم، األخوة \ األخوات للطالب وزوجاتهم \ أزواجهم، ابن\ة الطالب، زوج\ة االبن\ة.

أسماء أصدقاء الطالب الذين كان أو ما زال على عالقة بهم )االسم الكامل، أرقام الهواتف وأرقام احملمول(. )اسم الصديق من الدولة . 1
العربية )باالجنليزية(، مع تاريخ امليالد، العنوان الكامل في املدينة، الشارع ورقم املنزل، رقم الهاتف، رقم احملمول ومقدمة االتصال 

للدولة، ما هي العالقة؟
اشرح اخللفية وكيف التقى فيهم الطالب ومدى طول مدة املعرفة )عائلة، أصدقاء، انترنت، أي طريقة أخرى(.. 2
في حال كنت متواجداً في إسرائيل أو ما زلت متواجداً فيها، اشرح تاريخ الزيارة، اإلقامة في إسرائيل، سبب الزيارة، مكان اإلقامة في . 3

إسرائيل، كيف حصلت على التصريح، مدة الزيارة )من، إلى(.

أذكر بالتفاصيل أي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة:
في حال كانت بعض التفاصيل غير مكتملة، أرفق رسالة تشرح السبب.

أي طلب غير مكتمل سيؤخر املعاملة.

أنا املوقع أدناه أقر بأن التفاصيل الواردة أعاله ستستعمل لدراسة طلبي. وأنا أعرف أنه إذا قمت بتزويد تفاصيل غير صحيحة بهدف 
احلصول على تصريح إقامة، فوزير الداخلية مخول بإلغاء تصريحي مبوجب املادة 11 من قانون الدخول إلى إسرائيل 1952. التوقيع:
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رقم الطلب \ االسم األول واسم العائلة \ التوقيع 

رقم الهوية أو اجلواز للطالب \ االسم األول واسم العائلة \ التوقيع

تصديق اإلقرار من احملامي
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أرقام طلبات لم الشمل ما بني األعوام 2000 إلى 2013، طلبات تسجيل األطفال من 2004 إلى 2013، واحلاالت املتقدمة للجنة . 3
اإلنسانية من 2007 – 2013، صادرة عن وزارة الداخلية بعد طلبها من ِقبل مؤسسة سانت ايف حتت قانون حرية املعلومات.

طلبت سانت ايف: ما هو عدد الطلبات املقدمة بني 2000 – 2013 والتي طلبت وضعاً قانونياً في إسرائيل على اثر زواج مواطن\مقيم أ. 
في إسرائيل من حامل\ة هوية فلسطينية )لم شمل زوج\ة فلسطيني\ة(. كم عدد الطلبات التي تلقت موافقة؟ كم عدد الطلبات 

املرفوضة؟ من الطلبات املرفوضة، كم عدد الطلبات املرفوضة ألسباب أمنية؟ كم عدد الطلبات  املرفوضة بسبب سياسة مركز 
احلياة؟ كم عدد الطلبات املرفوضة بسبب اإلهمال )لم يتم معاجلة الطلب بسبب عدم متابعة الطالب له خالل سنة(؟ كم عدد 

الطلبات املرفوضة ألن الزوج\ة حتت السن املطلوب؟

2000200120022003200420052006

863123456734556611811869مجموع طلبات لم الشمل

5136652089193031101عدد امللفات املوافق عليها

264452283291356704625عدد الطلبات املرفوضة

50211\\7410419املرفوضة ألسباب أمنية

املرفوضة بسبب سياسة مركز 
احلياة

428341\\39172

2007200820092010201120122013-2000
2013

94392092188780180937812284مجموع طلبات لم الشمل

535495521541471228205629عدد امللفات املوافق عليها

273284271193133104164249عدد الطلبات املرفوضة

9271715238619852املرفوضة ألسباب أمنية

املرفوضة بسبب سياسة مركز 
احلياة

62503825143\569

ليس هناك مؤشر على الطلبات املؤجلة بسبب اإلهمال. 

ليس هناك مؤشر على الطلبات املؤجلة ألن الزوج\ة حتت السن املطلوب.
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طلبت سانت ايف: كم عدد الطلبات لتسجيل األطفال، والذين يحمل أحد والديهما هوية فلسطينية، التي قدمت ما بني 2000-ب. 
2013؟ كم عدد الطلبات املقبولة؟ كم عدد الطلبات املرفوضة؟ من املرفوضة، كم عدد الطلبات املرفوضة ألسباب أمنية؟ كم عدد 

الطلبات  املرفوضة بسبب سياسة مركز احلياة؟ كم عدد الطلبات املرفوضة بسبب اإلهمال؟

2004200520062007200820092010201120122013-2004
2013

مجموع طلبات 
تسجيل األطفال

11501865192918932074212920241838181989517616

8221113131813891512161715921381121628712247الطلبات املقبولة

312685536477534486374318184271125الطلبات املرفوضة

املرفوضة ألسباب 
أمنية

\3\54\\\\\12

املرفوضة بسبب 
سياسة مركز احلياة

235428414371400322268198135252796

ليس هناك مؤشر على الطلبات املؤجلة بسبب اإلهمال. 

األرقام فقط بعد عام 2004 ألنها لم تكن تدخل على نظام احلاسوب.
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طلبت سانت ايف: كم عدد طلبات الوضع القانوني في إسرائيل املقدمة ما بني 2000 – 2013 لطفل أحد والديه يحمل هوية ت. 
فلسطينية وعمره أقل من 18 ولكن مولود خارج البلد )لم شمل ابن أو ابنة(؟ كم عدد الطلبات املقبولة؟ كم عدد الطلبات 

املرفوضة؟ من املرفوضة، كم عدد الطلبات املرفوضة ألسباب أمنية؟ كم عدد الطلبات  املرفوضة بسبب سياسة مركز احلياة؟ كم 
عدد الطلبات املرفوضة بسبب اإلهمال؟

20002001200220032004200520062007

18553220\841مجموع الطلبات

7351611\1\2الطلبات املقبولة

515166\\44الطلبات املرفوضة

الطلبات املرفوضة ألسباب 
أمنية

\\\\\\\1

الطلبات املرفوضة بسبب 
سياسة مركز احلياة

1\\\110104

2008200920102011201220132013-2000

25132220147239مجموع الطلبات

137141112120الطلبات املقبولة

75\95641الطلبات املرفوضة

الطلبات املرفوضة 
ألسباب أمنية

\\\\\\1

الطلبات املرفوضة بسبب 
سياسة مركز احلياة

75321\44

ليس هناك مؤشر على الطلبات املؤجلة بسبب اإلهمال. 
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طلبت سانت ايف: كم عدد الطلبات املقدمة لوضع قانوني في إسرائيل ألسباب إنسانية ما بني 2000 – 2013 )ال تشمل الطلبات ث. 
للم الشمل العادي أو لم شمل األطفال( (؟ كم عدد الطلبات املقبولة؟ كم عدد الطلبات املرفوضة؟ من املرفوضة، كم عدد الطلبات 
املرفوضة ألسباب أمنية؟ كم عدد الطلبات  املرفوضة بسبب سياسة مركز احلياة؟ كم عدد الطلبات املرفوضة بسبب اإلهمال؟ كم 

عدد الطلبات املرفوضة ألن األسباب اإلنسانية لم حتقق املعايير املطلوبة من وزارة الداخلية؟

20072008200920102011201220132013-2000

مجموع 
الطلبات

52191113148120176100900

الطلبات 
املقبولة

744242818\\121

الطلبات 
املرفوضة

3911056876459\415

ال تشمل الطلبات العادية للم الشمل حيث حتققت معايير العمر. 


