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       مقدمة
في األوضاع االعتيادية تقوم الدول عادة بتوفير الحماية والرعاية لرعاياها، ومن اجل تحقيق هذا  

الغرض تقوم بتنظيم النصوص القانونية عبر دساتيرها وقوانينها الداخلية التي تترجم وتعكس رؤية 
  ولية،االتفاقيات والمواثيق الد

وحق األشخاص في المغادرة والعودة إلى /  شمل العائالت واعتبارها آوحدة عائلية  لم/  إن جمع
في ) 15/1(حيث نصت المادةالوطن هو حق من الحقوق التي آفلتها االتفاقيات والمواثيق الدولية، 

  :1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في على انه
  .لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما -1
  ".ال يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته -2
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على ) 23/1(أآدت عليه المادة آما 
  -:انه
األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع في "
 .2الخ من نص المادة …لدولةا
 والمتمثل في وجود االحتالل ،أما بالنسبة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة ألنها ذات وضع استثنائي 

 القواعد التي أرساها ، تلك فيصبح المعيار الذي يتم االسترشاد به، اإلسرائيلي على هذه األراضي
آأنظمة الهاي لسنة / ي والعديد من المعاهدات الدولية  والمتمثل بالقانون الدولي العرف،القانون الدولي

الخ من .. 1949وميثاق جنيف الرابع لسنة1907 واالتفاقية الملحقة باتفاقية الهاي الرابعة لسنة1907
  . المعاهدات المختلفة حول حقوق اإلنسان

 وأساسي إن حق العائلة، الزوج والزوجة واطفالهما في العيش على ارض فلسطين هو حق طبيعي 
إال أن المواطنين الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس ال يتمتعون 
بهذا الحق، هذا األمر لم يأتي صدفة، وإنما نتاج سياسة محسوبة تطبقها القوات اإلسرائيلية، وفي 

 ال حقا، -بوصف ذلك امتيازاأفضل األحوال، يتم منح الفلسطينيون إقامة دائمة في األراضي المحتلة، 
وفي أسوأ األحوال، فإن هؤالء الفلسطينيين يجبرون إما على العيش بشكل غير قانوني ويتحملون فاقة 
الحياة والضغوطات االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية، أو أن يعيشوا بعيدا عن شرآاء 

  .3 حياتهم وذويهم وبعيدا عن مسقط رأسهم ومرابع طفولتهم
هنالك بعض الحاالت التي تجد فيها العائالت الفلسطينية نفسها مشتتة وبعيدة عن عائالتهم وشرآائهم 
وأصدقائهم ومرابع طفولتهم وال يجدون أمامهم إال منفذا وعالجا وحيدا متاحا لهم بالعمل على التقدم 

ومن هذه سرائيلية، وفقا للتعليمات الصارمة اإل)  الشمل لم/ جمع(للسلطات اإلسرائيلية بطلب 
  :الحاالت

، 1967 وتشمل الفلسطينيون الذين انفصلوا عن أفراد عائالتهم وبيوتهم أثناء حرب حزيران – أوال
 فلم يتم إحصائهم واعتبرتهم 1967أو آانوا موجودين خارج البالد عند اندالع حرب حزيران 

  .  ومنعوا بالتالي من العودة4إسرائيل غير مقيمين

                                                 
  1948 ة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة سن-5
 1966لمدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة العهد الدولي الخاص بالحقوق ا  -26
  1آاندي ويتم ص/  الحق في جمع الشمل -7
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جد هنالك بعض الحاالت ألشخاص ولدوا في األراضي المحتلة ولم يغادروها بتاتا وآانوا وآما انه يو
موجودين أثناء اإلحصاء، إال انه لم يتم إحصائهم واعتبرتهم السلطات اإلسرائيلية غير مقيمين ويتحتم 

  .5 الشمل  لم/ عليهم التقدم بطلبات لجمع
  .أو أطفالهم/جهم و سكان اخررن يطالبون باالنضمام إلى أزوا-ثانيا
  .  السكان الذين فقدوا حقهم في العودة بسبب سحب بطاقات هويتهم-ثالثا
  . فقدان اإلقامة من خالل الحصول على مواطنة أجنبية أو إقامة في مكان آخر-رابعا
 فقدان اإلقامة بموجب األوامر العسكرية واألنظمة التي طبقتها القوات اإلسرائيلية بعد حرب – خامسا
1967.  

 
  :  إن أهمية الدراسة تكمن     

في العمل على تسليط الضوء على المعاناة السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية التي يعانيها 
أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس بوجه عام والنساء بشكل خاص، ومحاولة للفت 

لصارخة والضاربة بعرض الحائط المواثيق االنتباه إلى االنتهاآات اإلسرائيلية المتكررة وا
واالتفاقيات الدولية التي تكفل الحماية لحقوق اإلنسان والمتمثلة بحق أالف الفلسطينيين في إعادة 

شمل  لم /توحيد أسرهم خالفا ألحكام الشرعة الدولية وآشف األحكام والقواعد التي تحكم جمع
 من قبل الجانب اإلسرائيلي، آما أن هذه الدراسة العائالت في قضايا معينة غرضها إخفاء الحقيقة

  .تهدف إلى بيان دور محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في تشريع هذه الخروقات
ونظرا ألهمية الموضوع وإلضفاء الواقعية عليه فالمنهجية التي آان من المراد إتباعها في هذه     

 إال انه ولضيق -م عدد معين من االستمارات باستعمال المسح العميق وذلك عبر استخدا–الدراسة 
الوقت تم االستعاضة عنه بإجراء بعض المقابالت والرجوع إلى المؤسسات الحقوقية المتخصصة في 

الهيئة المستقلة لحقوق المواطنة الذين / الحق / هذا النوع من القضايا مثل مرآز المعلومات البديلة 
ال عن طريق تزويدنا مشكوين ببعض أعمالهم المتميزة أطلعونا على تجربتهم وذلك في هذا المج

  .لعمليةوالتي تستند إلى التجربة ا
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  :خلفية تاريخية
 احتلت األراضي الفلسطينية من قبل القوات البريطانية ووضعت رسميا تحت 1917في عام          

العثمانية المنقوصة من الناحية االحتالل البريطاني ومع ذلك بقي الفلسطينيين يحملون الجنسية 
، 1922الفعلية، بسبب زوال السيادة العثمانية اثر صدور صك االنتداب من قبل عصبة األمم في 

 انسلخت بريطانيا عن الدولة العثمانية رسميا وألول مرة 1924واثر سريان معاهدة لوزان سنة 
وبذلك فلقد أصبح "الفلسطينية الجنسية " يحصل فيها سكان فلسطين على جنسية جديدة سميت بــ

  .6جميع السكان المقيمين في فلسطين وبشتى أعراقهم وأديانهم يعرفون بالشعب الفلسطيني 
تعود معضلة جمع الشمل إلى نشوء المسألة الفلسطينية وعلى األخص الصراع العربي الفلسطيني 

، وقيام دولة 1948لسطينودخوله منعطفا جديدا باندالع حرب وانجالء االنتداب البريطاني عن ف
إسرائيل، فلقد انقسمت األرض الفلسطينية إلى ثالثة أجزاء، خضع آل جزء فيها لنظام سياسي 

  :وقانوني مختلف عن اآلخر، وهو آالتالي
  . القسم األعظم من فلسطين، وقع تحت االحتالل اإلسرائيلي، وأقيمت فيه دولة إسرائيل-
 ولقد تم إعطاء هؤالء الفلسطينيين(ردني، وضمت لألردن  ووقعت الضفة الغربية تحت الحكم األ-

  .7) الجنسية األردنية وآانت حقوقهم في اإلقامة وفي مغادرة وطنهم والعودة إليه مضمونة
إال أن هؤالء ( مصرية ولم يضم إلى مصر  أما بالنسبة إلى قطاع غزة، وقع تحت اإلدارة ال-

بينما تشتت األعظم من الشعب الفلسطيني في أنحاء  )  احتفظوا بالجنسية الفلسطينيةالفلسطينيين
العالم، وأصبح لكل قسم من الفلسطينيين وضع مختلف عن اآلخر فيما يتعلق بالجنسية، بحسب 

  .8المنطقة التي استقر فيها 
بالرغم من اعتراف إسرائيل بقرار التقسيم وقيامها على أساسه، إال أنها لم تعترف بالجنسية        

ينية للعرب المقيمين فيها، ولم تمنحهم أيضا الجنسية اإلسرائيلية، بينما منحت الجنسية الفلسط
اإلسرائيلية لليهود وبشكل عملي عن طريق وثيقة إعالن استقالل إسرائيل، وقانون العودة لدولة 

، الذي جعل فلسطين وطنا لكل اليهود، ومن حق آل اليهود الحصول على 1950إسرائيل سنة
، ليؤآد 1952وقانون الجنسية اإلسرائيلية الذي سن بعد أربع سنوات من إقامتها في عام جنسيتها، 

على اآتساب الجنسية بواسطة العودة، ولم يتطرق لجنسية العرب الفلسطينيين واعتبرهم أجانب 
بمقتضى هذا القانون إال انه وبمقتضاه منح الجنسية لبعض الفلسطينيين ولكن وفقا لشروط خاصة عن 

  . 9ق التجنسطري
فقط من العرب قد حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية %) 10(وفقا للمعايير اإلسرائيلية فإن    

 ولكن لهم الحق في اإلقامة في إسرائيل وبالتالي ال يتمتعون – عديمي الجنسية –واآلخرين بقوا 
  .بالحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطن العادي

مفعول الجنسية الفلسطينية اثر ظهور إسرائيل وأصبح سكان إسرائيل العرب بال وبذلك توقف    
الذي آان يوجب على إسرائيل منحهم ) 181(خالفا لقرار التقسيم رقم ) عديمي الجنسية(جنسية 

  . الجنسية اإلسرائيلية فورا
 شرد مئات 1967في أعقاب االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس سنة     

األلوف من الفلسطينيين من بيوتهم بسبب الحرب مباشرة وفي إثرها قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 بعد أن قامت بفرض حظر التجوال، 1967بإجراء عملية إحصاء للسكان في هذه المناطق في أيلول 

                                                 
  25-13معتز قفيشة من ص/تقرير حول الجنسية  6
  31معتز قفيشة ص/تقرير عن الجنسية 7
  31معتز قفيشة ص /تقرير عن الجنسية  8

  والتجنس ال يمنح إال لألجانب
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) 1,022,000(هوولقد اظهر اإلحصاء أن مجموع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس 
من عدد السكان الفلسطينيين اإلجمالي في هذه المناطق قبل % 25ويعني انخفاضا في بأآثر من 

  .الحرب
وبعد االنتهاء من اإلحصاء قامت األوامر العسكرية الجديدة بوضع شروط خاصة من اجل      

  :الحصول على اإلقامة الدائمة في المناطق المحتلة ومن هذه الشروط
ن حيازة بطاقة الهوية وهي شرط لإلقامة الدائمة في المناطق المحتلة والعمل، وأعطي هذا ال بد م

. الحق لمن يبلغ سن السادسة عشرة وما فوق الذين جرى إحصاؤهم وسجلتهم السلطات االسرائيية
وتم تعداد من هم تحت سن السادسة عشرة وتم إدخالهم في سجل السكان ومن حقهم الحصول على 

  .وية عندما يبلغون سن السادسة عشرةبطاقات ه
،  وجعل 10وفي إعقاب ذلك تم اإلعالن عن الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة      

الدخول والخروج منها خاضعا إلذن قائد المنطقة العسكري ، وهذا فإن ربع السكان الفلسطينيين الذين 
حرب وبالتالي وجدوا أنفسهم بعد ذلك خارج الضفة آانوا يسكنون في المناطق المحتلة حتى اندالع ال

  .الغربية وقطاع غزة وفقدوا حقهم في العودة إلى بيوتهم
وبعد فترة وجيزة من االحتالل أدخلت السلطات اإلسرائيلية إجراء جمع الشمل وبذلك أصبح        

م الذين فقدوا حقهم في بامكان سكان المناطق المحتلة التقدم بطلبات جمع الشمل لعودة أفراد عائالته
  .اإلقامة بموجب األوامر العسكرية الجديدة

ولكن سرعان ما عادت سلطات االحتالل النتهاج سياسة تهدف تحديدا إلى تخفيض عدد طلبات        
  : والتي حددها مكتب المدعي العام العسكري اإلسرائيلي بما يلي1983الشمل في نهاية أو لم جمع 

في   في يهودا والسامرة وقطاع غزة، تنص على انه1984طبقة منذ سنةإن السياسة الم.. ..

 لم الشمل، ة والخاصة جدا فقط، وألسباب إنسانية أو إدارية، تتم الموافقة علىـالحاالت االستثنائي

ا ــفي كلت ةـ على أن األغلبية العظمى من طلبات لم الشمل التي تقدم كل سندويجب التشدي

ة كون الناس ـلم الشمل بين أزواج، ولذا فإنه من الواضح، إن حقيقالمنطقتين، هي طلبات ل

وخاصة كما هو  موضع الحوار هم أزواج، ال يمكن بحد ذاتها أن تجعل من الطلب حالة استثنائية

  ".منصوص عليه

  .11 )ترجمة غير رسمية  ( 

ان إمكانية الحصول ومن المالحظ وانه بعد قيام إسرائيل بانتهاج هذه السياسة وكنتيجة لها ف      

الشمل كمشكلة لفتت انتباه لم /شمل للفلسطينيين أالن ضئيلة جدا، و مشكلة جمع لم /على جمع 

 امرأة وبالقوة ولم يكن من الضفة،  250 عندما قامت القوات اإلسرائيلية بطرد 1989العالم سنة

ح الزيارة، مع العلم أن وإنما زوجات لفلسطينيين وتجاوزت إقامتهن، الفترة التي تسمح بها تصاري

                                                 
الضفة الغربية) 5(األمر العسكري رقم 10  
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تصاريح الزيارة بالعادة تخدم فترة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتم ذلك عندما قامت قوات االحتالل 

بشن عمليات مداهمة عسكرية ليلية للمنازل، وأعطين فقط بضع دقائق من اجل حزم أمتعتهن ثم 

 الحدود األردنية، وفي معظم اجبرن على دفع أجرة السيارات التي أقلتهن إلى نقاط العبور على

األحيان اجبرن على دفع غرامة مالية، وفي بعض األحيان إذا ما كانت إقامة أطفالهن غير قانونية 

اجبر األطفال على المغادرة مع أمهاتهم، وكما حرمت الكثير من األمهات من الحصول على إذن 

  .بالدخول ثانية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة

 تم نقل الشؤون المدنية إلى السلطة الفلسطينية بناءا على اتفاقية إعالن 1994ار وفي أي       

المبادىء الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي نص على نقل صالحيات الشؤون 

) 1994ايار 4( الفلسطينية في الفترة االنتقالية إلى أن جاءت اتفاقية القاهرة ةالمدنية إلى السلط

هبت بكل الغموض لتؤكد أن إسرائيل تحتفظ بالقرار األخير لنفسها في جميع القضايا الرئيسية وذ

بما فيها قضية المواطنة الفلسطينية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وعليه ستبقى المشاكل 

  12م  الشمل لحين انتهاء مفاوضات الحل الدائ أو لمالمتعلقة بالمواطنة وتسجيل السكان وجمع

 عندما تم إعادة االنتشار اإلسرائيلي في قطاع غزة باشرت الشؤون 1994 أيار 17وفي       

 مناطق السلطة الفلسطينية والتي تعتبر بمثابة الوسيط ما بين الشعب الفلسطيني عملها فيالمدنية 

ة الوحيدة  وبين سلطات االحتالل اإلسرائيلي والتي أصبحت القناة الشرعيةوزارات السلطة المختلف

وبذلك انتهى التأثير المباشر على .التي تنقل قضايا المواطنة الفلسطينية إلى الجانب اإلسرائيلي

 المحامين، ونشطاء حقوق المواطنين،القرار والمحاكم اإلسرائيلية الذي مورس سابقا من قبل 

  .اإلنسان

لمنطقة أوقفت قوات ونتيجة النالع انتفاضة األقصى وما تبعه من تأثيرات على ا         

الشمل إلى أن عاد وزير الشؤون المدنية من جديد ليعلن أو لم االحتالل التعاطي مع طلبات جمع 

  .عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات من جديد
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  :لم الشمل/المقصود بجمع-2

ائل لم الشمل لوجود الكثير من المس/ وعليه بالرغم من عدم وجود تعريف محدد لجمع          

 كتعريف من هو الفلسطيني ومشاكل الجنسية ومشكلة الالجئين  في الشأن الفلسطيني،العالقة

 الشمل هو  لم/ الخ،  وعليه من خالل ما تقدم فإننا نستخلص على إن جمع.... 13ومشكلة النازحين

كل فلسطيني الذي ال تتوافر فيه الشروط لخاصة بالمقيم والذي حدده المحتل وفقا لتعليمات 

        .صارمة

هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات العسكرية التي فرضتها  : الممكن تعريفهنوالذي م 

السلطات اإلسرائيلية على مجموع األفراد أو عائالتهم الذين كانوا في مناطق إقامتهم في الضفة 

ا أو ابعدوا الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هم وإباؤهم وشردوا أو هجروا أو نزحوا أو أرغمو

أو غادروا األراضي المحتلة بتصاريح زيارة ولم يستطيعوا العودة بسبب انتهاء المدة المسموح 

لإلقامة خارج األراضي المحتلة والتي سلبتهم السلطات اإلسرائيلية حقهم في اإلقامة الدائمة أو 

هويتهم نتيجة اإلجراءات الذين تزوجوا بفلسطينيين أو فلسطينيات ليسوا سكانا فيها أو الذين فقدوا 

واألوامر العسكرية واألنظمة اإلسرائيلية المتالحقة وذلك من اجل الحصول على الحق في اإلقامة 

  ".الدائمة بطريقة قانونية في فلسطين

 عبارة عن مجموعة من اإلجراءات العسكرية التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية على مجموع أو"

 وذلك من ة المحتل الفلسطينيةال يملكون حق اإلقامة الدائمة قي األراضياألفراد أو عائالتهم الذين 

  ". ديارهماجل الحصول على الحق في اإلقامة الدائمة بطريقة قانونية في 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 8

وبما انه قد تم التعارف . وهذا أمر صحيح من ناحية القانون الدولي" نازح"الجىء وآلمة "ال يفرق البعض بين آلمة  13
على الجئي " نازح"، وآلمة1948على الجئي " الجىء" اإلسرائيلي على إطالق آلمة–بموجب إعالن المبادىء الفلسطيني 

 بيروت –مستقبل الالجئين الفلسطينيين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية / لسليم تماري  انظر في تعريف آلمة نازح 1967
  .87، ص1996



 -: الممارسات اإلسرائيلية–لم شمل العائالت / جمع

لنازحين والالجئين  الشمل وا أو لمفي إطار التسوية السياسية الراهنة فان موضوع جمع       

الفلسطينيين من ابرز المعضالت التي تواجه الفلسطينيين على طاولة المفاوضات بين الجانبين 

  اإلسرائيلي/الفلسطيني

 الذين يمنحون حق اإلقامة والفلسطينيون نشمل الفلسطينيوأو لم سيتم تناول جمع  في هذا اإلطار

يلية في العمل على الحد من الحصول على الذين يحرمون من حق اإلقامة والممارسة اإلسرائ

  -: الشمل بالتناوب لم/جمع

  -:اإلقامة حق يمنحونالفلسطينيون الذين : أوال

 الفلسطينيون الذين يحملون بطاقة هوية أو هم دون السادسة عشرة من عمرهم، ومسجلون إن   * 

  .ة وقطاع غزة لهم الحق في اإلقامة الدائمة في الضفة الغربينفي بطاقة احد الوالدي

 الفلسطينيون في الضفة الغربية الذين يحملون جوازات السفر األردنية وما زال البعض  أما*

يحملها ولكنها بموجب القانون العسكري اإلسرائيلي ال تمنحهم حق اإلقامة الدائمة في الضفة 

  الغربية

شمل والتي حددها مكتب  ال أو لملبات جمعالسياسة اإلسرائيلية تحديدا تهدف إلى تخفيض عدد ط* 

  : بما يلي1983المدعي العام العسكري اإلسرائيلي في نهاية 

في   في يهودا والسامرة وقطاع غزة، تنص على انه1984إن السياسة المطبقة منذ سنة.... 

لم الشمل،  الحاالت االستثنائية والخاصة جدا فقط، وألسباب إنسانية أو إدارية، تتم الموافقة على

في كلتا المنطقتين،  ديد على أن األغلبية العظمى من طلبات لم الشمل التي تقدم كل سنةويجب التش

كون الناس موضع الحوار هم  هي طلبات للم الشمل بين أزواج، ولذا فإنه من الواضح، إن حقيقة

  ". وخاصة كما هو منصوص عليه أزواج، ال يمكن بحد ذاتها أن تجعل من الطلب حالة استثنائية

  .14 )ة غير رسمية ترجم( 

 األطفال ل األوامر العسكرية الحالية بخصوص تسجيايمكن تلخيص أهم المتطلبات التي تنص عليه

  :بما يلي

 عشرة أيام من تاريخ والدة الطفل في الضفة لأن يتم إبالغ السلطات المختصة خال -1

  .الغربية
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 . عشرة من عمرهةأما بالنسبة إلى التسجيل في سجل السكان فيتم عند بلوغ سن السادس -2

ذا ولد الطفل خارج األراضي المحتلة وكان كال والديه من سكان المناطق المحتلة فيجب  -3

 .تسجيله قبل أن يبلغ سن الخامسة من العمر

إذا ولد الطفل الم من سكان المناطق المحتلة فيجب تسجيله قبل أن يبلغ سن الخامسة من  -4

  العمر

 وقبل 1987 الصادر في أيلول 1208العسكري رقم  على األمر ابناءجاءت وهذه التعليمات 

   . طفلهل بطاقة الهوية تسجيلمكان أي من الوالدين ممن يحمصدور هذا األمر كان بإ

 ل إذا ولد الطفل في الضفة الغربية وكان األب ال أالم ساكنا قانونيا فانه ال يمكن تسجي1987ومنذ 

 وذلك لكي تمنع القوات اإلسرائيلية اكبر عدد ا يحق للطفل البقاء بوصفه ساكنا مقيمالطفل، وال

  . من الناس من الحصول على حق اإلقامة بهدف الحصول على األرض خالية من سكانهانممك

ن الهدف من هذه القوانين هي إعطاء الفلسطينيين الذين يولدون في األراضي الفلسطينية وضعا إ

 يمنحون وضع نت المتحدة األمريكية، الذيمشابها، وان لم يكن مطابقا لوضع األجانب في الواليا

 يمنحون حق اإلقامة ث المترجم، حي-إضافة إلى ذلك ما يعرف محليا بالجرين كاردمقيم أجنبي 

 ي لهم بالعمل ويجبرون على دفع الضرائب إال انه ال يحق لهم المطالبة المواطنة التحالدائمة ويسم

 جانب ن عنه معالمحتلة، ويظلون عرضة للتراجتعطيهم الحق الذي ال يمكن إلغاؤه في األراضي 

  15.  جانب السلطات المحتلةنواحد م

  

  -:اإلقامةالفلسطينيون الذين يحرمون من حق : ثانيا

 حول ممارسات حقوق اإلنسان قد عمل على تلخيص 1988إن تقرير الواليات المتحدة لسنة 

  :المشكلة كما يلي

فاألشخاص الذين . محصورة فقط لعائالت على أسستجري الموافقة على طلبات لم الشمل ا"....

في المناطق المحتلة ال يسمح لهم عموما ) فلسطينيات( يتزوجــــــــون من فلسطينيين

، ألسباب ديموغرافية دالعائالت محدوويعترف المسئولون اإلسرائيليون أن لم شمل ... فيها بالسكن

  16..."  وسياسية
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 شمل تقع ضمن فئات متعددة، أما األنواع  لم/ ئالت بطلبات جمعإن الحاالت التي تتقدم فيها العا

   -:األكثر شيوعا وهي

   -:1967 نتيجة حرب )النازحين ( سكان انفصلوا عن أفراد عائالتهم– 1

إن هنالك الكثير من سكان األراضي المحتلة الذين تركوا أو اجبروا على ترك موطنهم ومرابع  

لى الفلسطينيون الذين انفصلوا عن أفراد عائالتهم وبيوتهم أثناء طفولتهم حيث تشتمل هذه الفئة ع

 فلم يتم 1967، أو كانوا موجودين خارج البالد عند اندالع حرب حزيران 1967حرب حزيران 

 ، في الوقت ذاته كان هنالك عدد كبير من الفلسطينيين 17إحصائهم واعتبرتهم إسرائيل غير مقيمين

  .ارج،  ومنعوا بالتالي من العودةالذين كانوا ويعملون في الخ

وكما انه يوجد هنالك بعض الحاالت ألشخاص ولدوا في األراضي المحتلة ولم يغادروها بتاتا  

 روكانوا موجودين أثناء اإلحصاء، إال انه لم يتم إحصائهم واعتبرتهم السلطات اإلسرائيلية غي

  .18 الشمل لم/ مقيمين ويتحتم عليهم التقدم بطلبات لجمع

 شمل العائالت التي تقع ضمن هذه الفئة لم/ وال توجد إحصائيات رسمية ثابتة كم من طلبات جمع 

  . وكم منها نال الموافقة،التي قدمت للسلطات

 من الفلسطينيين تم توكيله للجنة مكونة 1967 موضوع المتعلق بنازحينووفقا التفاقية اوسلو فا

 اإلسرائيلي بشأن نازحي  التعنتولكن) فلسطينيين، والل، إسرائينمصر، األرد(من أربعة أطراف 

م ما زال يراوح مكانه 1997القدس والذي يرفض إدخالهم ضمن قائمة المفاوضات لنازحي 

والمفاوض اإلسرائيلي يبني موقفه على أساس اتفاقيات اوسلو والتي تم بموجبها تأجيل بحث 

  19موضوع القدس إلى مفاوضات المرحلة النهائية

 في 1967 و 1948أن تنكر إسرائيل لحق الفلسطينيين الذين شتتهم حروب: ن الدوليالقانورأي 

 1977لعام ) 1( المادة74العودة إلى وطنهم يشكل خرقا صارخا التفاقية جنيف الرابعة، الفقرة 

يجب على األطراف الموقعة على االتفاقية واألطراف المتنازعة أن تقدم كل :"والتي تنص

 الالزمة إلعادة توحيد األسر التي تشتت نتيجة للنزاعات المسلحة، وعليها أن التسهيالت والوسائل

تسهل وتشجع على وجه الخصوص عمل المؤسسات اإلنسانية الناشطة في هذا الميدان عمال 

  ". بنصوص هذه المادة

  

                                                 
  19بقلم رزق شقيرص.../تشريعات وإجراءات المحتل بشأن اإلقامة
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  :أو أطفالهم/سكان آخرون يطالبون باالنضمام إلى أزواجهم و -3

الشمل  لم /من الحاالت جمع % 75ألراضي المحتلة وان وهي من الفئات األكثر شيوعا في ا

   وهي تتعلق20.ضمن هذه الفئة رفضت فيها الطلبات

  . في األراضي المحتلةتالغير مقيما/ات غير المقيمين/مشاكل األزواج -1

 مشاكل تتعلق بتسجيل األطفال  -2

نالك أسباب إن معظم الطلبات التي تقع ضمن هذه الفئة يجري رفضها بالفعل إال إذا كانت ه 

 1988وخاصة لقبولها كما ورد في تقرير الواليات المتحدة لسنة " استثنائية"إنسانية أو إدارية 

 الشمل سياسة إسرائيلية  لم/ حول ممارسات حقوق اإلنسان، وأصبح اآلن رفض طلبات جمع

  . شعبهانرسمية تهدف إلى   إخالء األرض الفلسطينية م

ن لهما أطفال ال يعتبر أمرا إنسانيا بما فيه الكفاية ليستحق إن مجرد زواج اثنين حتى ولو كا

  .اإلسرائيليةالمعايير الشمل حسب  لم/جمع

  

  : السكان الذين فقدوا حقهم في العودة بسبب سحب بطاقات هويتهم-3

إن هذه الفئة من األشخاص الذين يغادرون المناطق المحتلة لمدد طويلة من اجل العمل أو الدراسة 

 قوات االحتالل سقفا زمنيا للمكوث خارج البالد واالشحاص الذين يتجاوزون السقف حيث وضعت

الزمني التي يسمح فيها للشخص في المكوث خارج البالد ألي سبب فإنهم يفقدون حقهم في العودة 

  .شمللم /لب السترجاع الهوية أو طلبات جمعبصفة مقيمين دائمين والحل الوحيد لهم التقدم إما بط

 الجسرين أو عبر مطار بن غوريون إال أن قان يتم السفر لخارج البالد أما عن طري حيث ك

  : الزمنية تختلف حسب نقطة الخروجةاألنظمة الخاصة بالمد

تصلح للسفر عبر مطار بن (-ليسيه باسيه – وثيقة سفرإذا ما غادر الشخص بموجب  -1

سليم بطاقة الهوية إلى فالشخص الذي يريد السفر خارج البالد يقوم بت): غوريون فقط 

أما أهل القدس ال يضطرون إلى تسليم بطاقات الهوية ( دائرة تسجيل السكان قبل المغادرة 

وتقوم هذه الوثيقة مقام الهوية وفيها أيضا تأشيرة عودة إلى إسرائيل صالحة )  بهم ةالخاص

  .لمدة سنة وباللغة العبرية واإلنجليزية وليس باللغة العربية

 أن يتقدم الشخص إلى السفارة اإلسرائيلية من اجل تجديد الوثيقة لفترة أقصاها سنة ومن العادة

 ما تعطي معلومات مضللة األمر الذي ةوعلى األغلب فان السفارة عاد. إضافية وأحيانا سنتين
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يترتب عليه فوات الميعاد المخصص للعودة وبالتالي فقد اإلقامة األمر الذي يترتب عليه التقدم 

  .   الشمل أو لمجمعبطلب ل

 إلى األردن أو عبر رفح لمصر فعليه التقدم بطلب عبر الجسرينإذا سافر الشخص  -2

 الوصل الذي يحمله ىمكتوب باللغة العربية والعبرية عل(تصريح خروج لثالث سنوات 

وتسلم الهوية إلى سلطات الجسر حيث يجب أن يستعيد هذا الشخص هويته قبل )المسافر

 ال يفقد حقه في العودة إذا لم يجدد التصريح وعلى األغلب يمكن تجديد إلىانتهاء األجل وأ

  .ثالثة سنوات أخرى

انظر الجدول آالتي وذلك حسب تقديرات البنك الدولي لألشخاص الذين يقطنون خارج فلسطين 

  : له العودة بسبب فقدان الهويةقومن ال يح/ من يحق له العودة/

  ال يحق لهم العودة  لهم العودةمن يحق   القاطنين خارج البالد  

  54000  173000  227000  الضفة الغربية

  45000  75000  120000  قطاع غزة

  : فقدان اإلقامة من خالل الحصول على مواطنة أجنبية أو إقامة في مكان آخر-4

 اإن األشخاص الذين يحصلون على مواطنة أو على حق اإلقامة الدائمة في بلد آخر، عندم       

ون خارج المناطق المحتلة يعتبرون بأنهم أقاموا في الخارج وتخلوا عن إقامتهم في المناطق يكون

من قواعد دخول إسرائيل ) 11(المحتلة وبذلك فإنهم يخسرون بطاقات هويتهم وهذا ما أكده األمر 

  :تنص على ما يلي

  : إذا كان احد المقيمين الدائمين

   سنوات  يعيش خارج إسرائيل لمدة تزيد عن سبع-1

   أصبح مواطنا دائما في بلد آخر-2

   قدم طلب جنسية لبلد آخر -3

 إن هذا األمر يؤكد على انه من الممكن أن يفقد وضعه كمواطن دائم في دولة إسرائيل ة وعليه 

سأتطرق إلى ما يخص القدس الشرقية كمثال حي على الممارسات اإلسرائيلية في هذا المجال 

  :والذي يترتب عليه
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قد حرمت ) 11(وبموجب األمر رقم: اء حقوق سكان القدس الشرقية الذين يعيشوا في الخارجإلغ*

إسرائيل أالف الفلسطينيين من العودة إلى القدس الن هذا األمر يحمل في طياته عدم نية الجانب 

  .اإلسرائيلي قي إعادة أي شخص لوطنه



لعدة أسباب منها عدم وجود أو غالء  :الغربيةإلغاء حقوق سكان القدس الذين يعيشوا في الضفة *

تكاليف السكن في القدس يفضل الكثير من سكان القدس الشرقية العيش خارج المدينة والذي 

يترتب عليه عند علم السلطات اإلسرائيلية بهم فإنها تسعى إلى سحب بطاقات الهوية الزرقاء 

  .منهم

  . ، المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية1966الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان : رأي القانون الدولي

لكل شخص يعيش شرعيا داخل مناطق الدولة الحق في حرية التنقل والحق في ):" 12/1(بند

  ".اختيار مكان إقامته

  ".يمنع حرمان أي شخص من حقه في العودة إلى بلده):" 12/4(بند

  :والذي ينص) 13/2(أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة 

  ".لكل شخص الحق في ترك أي بلد، حتى بلده والعودة إليها" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14

  



 :لم الشمل/ إجراءات التقدم بطلبات جمع-ثالثا

نه يجد نفسه إن أي من الفلسطينيون الذين يجد نفسه ممن تنطبق عليه احد الحاالت السابقة فا      

بالخيار إما أن يتقدم إلى سلطات االحتالل إذا ما كان من سكان القدس أو ممن يحملون ألهويات 

 إلى الداخلية اإلسرائيلية وإذا ما كان من سكان المناطق الخاضعة للسلطة عالزرقاء بالرجو

ية الفلسطينية من الفلسطينية والذين يحملون ألهويات الخضراء أو البرتقالية بالرجوع إلى الداخل

   الشمل لم/اجل القيام بتقديم طلب لجمع

أو أن يلجأ للخيار الثاني بالدخول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بموجب تصاريح زيارة        

  . التصريح ثالثة اشهرةالمغادرة عند انتهاء التصريح وعلى األغلب تكون مد

   طويلة باإلضافة إلى انه مكلفةة وأي من هاتين الطريقتين تحتاجان لفترة زمني

  ): الشمللم/جمع( أال وهو العمل على تقديم الطلب الخيار األولاإلجراءات المتبعة بالنسبة إلى  

 المتعارف عليه على ن الشمل ولكن م لم/ال يوجد هنالك أنظمة منشور تنظم طلبات جمع 

  .انه يتم وفقا لما يليك

  .نطقة التي يعيش فيهاالتقدم بالطلب يتم إلى الوزارة في الم 

 فيها من ضريبة الدخل ا عدد من الدوائر المختلفة بمنالحصول على براءة ذمة م 

   .قبل أن يتم قبول الطلب... وضريبة القيمة المضافة ومن البلدية والمختار

وبعد استكمال جميع هذه اإلجراءات يتم قبول الطلب رسميا بعد أن يتم دفع رسم الطلب  

/ دون سن السادسة عشرة يشملون بالطلب الخاص بوالدتهم  لك أطفال ماوإذا ما كان هنا

  والدهم

وبعد ذلك يخضع مقدمي الطلبات إلى العديد من األسئلة مثل هل الشخص الذي تقدم لطلب  

   الشمل موجودا في البالد أم ال ؟ لم/جمع

جد جلسة وبعد ذلك يتم نظر الطلب من قبل لجنة عسكرية تجتمع بشكل غير منتظم وال يو 

لالستماع إلى الطلب وال تعط الفرصة لمقدم الطلب بعرض قضيته أو مناقشتها وال تجري 

مقابلة مقدمي الطلبات وال يعلم الفلسطينيين وفقا ألي معايير تستند القرارات باستثناء 

الخطوط العريضة لقبول الطلبات والتي تم تحديدها من االدعاء العام انه تعطى وفقا 

انية أو إدارية والتي تشمل حاالت من الصعب توافرها وفقا للمعايير لمعايير إنس

   .اإلسرائيلية
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  نه في اغلب األحيان يكون الرد قصيرا وشفهيا إذا ما رفض الطلب فإ 



من المعلوم انه ال يجوز استئناف الطلب الذي يتم رفضه ولكن يوجد إجراء يمكن أن تقوم   و

جبه بمراجعة الطلب إال انه عمليا إن محكمة العدل العليا قد محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بمو

  .رفضت الكثير حول هذا الموضوع

   .فض الطلب فانه عليه التقدم بطلب من جديدوإذا ما ر 

  

إذا ما   إلى المناطق المحتلة بموجب تصاريح زيارةل والخاص بالدخوالخيار الثانيأما بالنسبة إلى 

 إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بموجب تصاريح زيارة لخرفض الطلب فانه غير المقيم يد

 أو التصريح شهر واحد ومن اإلمكانية تجديده لمدة تبلغ مجموعها ثالثة اشهر ةاألغلب تكون مد

بموجب تأشيرة دخول سياحية وتمنح السلطات اإلسرائيلية مثل هذه التصاريح للبعض بعد التقدم 

 إلىر المقيم ممن يسكنون االراضيي المحتلة بطلب خاص بطلب من احد أفراد عائلة الشخص غي

  .الجهة المختصة

 األقل ىوعند انتهاء المدة فانه يترتب على الشخص غير المقيم بمغادرة البالد لمدة ستة اشهر عل

  .21قبل أن يسمح له أو لها بالدخول مرة ثانية بموجب تصريح زيارة 
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  -:الجانب القانوني

  :توطئة

 الحماية والرعاية لرعاياها ر األوضاع االعتيادية تقوم الدول عادة بتوفييا سبق وأضفنا انه فكم

 وقوانينها الداخلية اومن اجل تحقيق هذا الغرض تقوم بتنظيم النصوص القانونية عبر دساتيره

ها العائالت واعتبار لم /التي تترجم وتعكس رؤية االتفاقيات والمواثيق الدولية، إن جمع شمل

وحق األشخاص في المغادرة والعودة إلى الوطن هو حق من الحقوق التي كفلتها / كوحدة عائلية 

على ) 15/1(االتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة

  :22انه

  .لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما -4

 ".وال من حقه في تغيير جنسيتهال يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته  -5

دنية والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم) 23/1( المادة  أيضاوهذا ما أكدت عليه

  -:والتي نصت على أن

األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع في "

 .23الخ من نص المادة …الدولة

النسبة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة ألنها ذات وضع استثنائي والمتمثل في وجود أما ب

االحتالل اإلسرائيلي على هذه األراضي فيصبح المعيار الذي يتم االسترشاد به القواعد التي 

كأنظمة / أرساها القانون الدولي والمتمثل بالقانون الدولي العرفي والعديد من المعاهدات الدولية 

وميثاق جنيف الرابع 1907 باتفاقية الهاي الرابعة لسنةة واالتفاقية الملحق1907هاي لسنة ال

  : إلى آالتيسيتم التطرقالخ من المعاهدات المختلفة حول حقوق اإلنسان وعليه .. 1949لسنة

  . القوانين الدولية-أوال

  . القوانين المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة-ثانيا

  

  

  

  

                                                 
  1948 ةاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة سن 22
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة  23
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  1آاندي ويتم ص/ الحق في جمع الشمل 



  _:قوانين الدوليةال: أوال*

  :إن القانون الدولي المالئم لهذه المسألة والذي يمكن تقسيمه إلى الفئات التالية

 : حق الوحدة العائلية في الحماية-1

إن حق العائالت بأن تبقى أسرة واحدة وموحدة تحت سقف واحد قد كفلتها االتفاقيات الدولية 

لى المناطق المحتلة، وهنالك الكثير من النصوص والمواثيق واألعراف الدولية القابلة للتطبيق ع

  :القانونية الوارد في القوانين ومن أمثلة ذلك

 والمتعلقة بحماية األشخاص المدنيين 1949 جنيف الرابعة لسنة ةمن معاهد) 26( المادةت نص-

 :زمن الحرب

ئالت المشتتة البحث التي يقوم بها أفراد العا على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال" 

وعليه أن يسهل بصورة . بينهم، وإذا أمكن جمع شملهم بسبب الحرب، من اجل تجديد االتصال

 المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها، وان تراعى التدابير خاصة، عمل الهيئات

  ".التي اتخذها األمنية

  -:ى علنصت 27المادةو*

ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية  حق االحتراملألشخاص المحميين في جميع األحوال " 

على أن ألطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص ....وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم

  ".أو األمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب المحميين، تدابير المراقبة

اص بقوانين وأعراف  الملحقة بميثاق الهاي الرابع الخ1907أنظمة الهاي لسنة  هكما تناولت

   : على أنتوالتي نص) 46(المادة  فيالحرب البرية

 وكذلك المعتقدات والممارسة ةالملكية الخاص ، حياة األشخاص، اشرف العائلة وحقوقه".... 

  ". أن تحترمبالدينية، يج

  والذي تناوله في1949لسنة  الملحق بمعاهدات جنيف 1977لسنة) 1(بروتوكول رقم-

  -:74المادة

 إن تيسر األطراف السامية المتعاقدة وأطراف لنزاع، قدر االمكان جمع شمل األسر التي شتت "

نتيجة للمنازعات المسلحة وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات اإلنسانية التي تكرس ذاتها لهذه 

  ".نهاوإتباعا للوائح األمن الخاصة بكل م"البروتوكول" المهمة طبقا ألحكام االتفاقيات وهذا الملحق 

 18

إن إسرائيل توافق أن تنطبق المبادىء التي أرستها أنظمة الهاي التي تمثل القانون الدولي العرفي  

على الضفة الغربية وقطاع غزة، مع ذلك إال أنها ترفض تطبيق معاهدة جنيف الرابعة، وتدعي 



 ماهية هذه البنود، كما إسرائيل أنها تطبق البنود اإلنسانية منها باعتباره أمرا واقعا مع أنها لم تحدد

  : لم شمل عائالتهم على أساسيين عريضين وهما/ جمع أن إسرائيل انكرت حق الفلسطينيين في

لشمل للفلسطينيين ما هو إال عمل من اتدعي إسرائيل بأنه ليس هنالك حق كهذا وان منح -1

 :ئيلي بما يليأعمال الشفقة الذي يستند إلى ما ورد عن مكتب المدعي العام العسكري اإلسرا

 في يهودا والسامرة وقطاع غزة، تنص على أنها في 1984إن السياسة المطبقة منذ سنة.... 

 مل/جمعالحاالت االستثنائية والخاصة جدا فقط، وألسباب إنسانية أو إدارية، تتم الموافقة على 

  24الشمل

مل من نطاق ما تعتبره  الشلم/ تمنح بعض الفلسطينيين جمعاإلسرائيليةومن هنا نرى أن السلطات 

أسبابا إنسانية أو إدارية وليس من منطلق الواجب القانوني واألساسي الذي تفرضه وتحميه 

سويا، والذي أكدت  تعيش بحق العائلة في العيشاالتفاقيات والمعاهدات الدولية واألعراف الدولية 

  .من اتفاقية جنيف) 27( المادةعليه

 إنما يشكل تهديدا لألمن وله ،لم الشمل بوصفه /جمع  السماح بكما أن إسرائيل تدعي أيضا أن -2

 تؤكد عليه إسرائيل وباستمرار على انه من يمضاعفات سياسية واقتصادية وما إلى ذلك، والذ

 في أي ، لضمان أمنها وإسرائيل ال تغفل عن ذكر ذلك،حقها اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة

 تؤكد على انه ا أن األمن لمواطني إسرائيل هو جل اهتمامها، كم على،محفل من المحافل الدولية

ال يوجد هنالك أي التزام بالسماح ألي كان بدخول المناطق المحتلة وتعتبرها مناطق عسكرية 

  مغلقة ويتطلب الدخول إليها تصريحا معينا 

  

 : شخص بمغادرة وطنه والعودة إليها بحريةلحق ك -2

 كل شخص في مغادرة وطنه والعودة إليه متى يشاء وهذا الحق بصفة إن القانون الدولي يكفل حق

 ألنه هنالك الكثير من الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في ،خاصة ينطبق على الفلسطينيين

األراضي الفلسطينية إال انه قد تجاوز الفترة المسموح له بالبقاء فيها خارج البالد خالفا ألحكام 

  :على انه) 13/2( اإلنسان الذي نص في المادة اإلعالن العالمي لحقوق

  " في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وكذلك الحق في العودة إليه قلكل شخص الح" 

                                                 
  4آاندي ويتم ص/ الحق في جمع الشمل  24

  18بقلم رزق شقير ص/سطينية تشريعات وإجراءات المحتل بشأن اإلقامة الفل
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ولقد اعتبرت السلطات اإلسرائيلية أن لها الحق أن تعلن األراضي الفلسطينية مناطق عسكرية 

العسكري وذلك بحجة الحفاظ على  إليها يخضع لقرار من الحاكم جمغلقة فان الدخول والخرو

  أمنها 

 امن األشخاص الذين يريدون دخول األراضي الفلسطينية ليصبحو% 98إال انه من المالحظ أن 

 األمنو يعتبرون بأنهم يهددون  ا، وكما لو انه كان مشكوكا بهم، مواطنين فيها لم يعتقلوا أبدا

 ، ومن هنا يتضح هنا أن الموضوع برمتهالداخلي اإلسرائيلي لما سمحت لهم بالدخول للزيارة، 

 ،ليس موضوع امنيا بل انه موضوع سياسي وديموغرافي يهدف على إخالء األرض الفلسطينية

  .وعدم احتسابهم مستقبال جزءا من السكان في أية تسوية مستقبلية

  

 :حقوق الطفل-3

متحدة يعطي حماية خاصة إن االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والذي تبنته الجمعية العامة لالم ال

 :  منه) 7(للعائالت، كما ورد في نص المادة

اكتساب  يسجل الطفل فورا بعد والدته، و يكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في -1

  .جنسية ويكون له قدر االمكان، في معرفة والديه وتلقي رعايتهم

بموجب  والتزاماتهاتكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني  -2

عديم الجنسية غي  الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، وال سيما حيثما يعتبر الطفل

  25.حال عدم القيام بذلك

 شمله مع أسرته والتي لم/من االتفاقية التي تضمن وتكفل حق الطفل في جمع) أ/10(أما المادة 

  :تنص

الدول األطراف  ر، تنظ)9(من المادة) أ(ب الفقرةوفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف بموج" 

مغادرتها بقصد جمع شمل األسرة  في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو

  .بطريقة ايجابية وإنسانية وسريعة

 اإلطراف كذلك إال تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي وتكفل الدول

  26."ى أفراد أسرهمالطلب وعل

                                                 
  1987الصادر عن الجمعية العمومية اتفاقية الطفل  25
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  المصدر السابق26



وبالنتيجة ومما ذكر أعاله الحاجة إلى إعطاء جنسية لألطفال، فان األطفال الذين ولدوا في 

، آلباء هم سكان بشكل قانوني، ولسن أمهاتهم من السكان، 1987المناطق المحتلة منذ أيلول 

أعمارهم، يحرمون من إمكانية الحصول على بطاقة هوية عندما يبلغون سن السادسة عشرة من 

  27.ويسمح لهم بالبقاء بالتالي بصفة زوار
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  23آاندي ويتم ص/ جمع الشمل 



  

  

  :القوانين المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة: ثانيا*

  :القانون المحلي

 أمرا المسؤول عن فلسطين ب، أصدرت رسميا بريطانيا بوصفها سلطة االنتدا1925في سنة 

الجنسية " ان فلسطين على جنسية جديدة سميت بــيتعلق بالمواطنة وألول مرة يحصل فيها سك

 أعراقهم وأديانهم يعرفون ىوبذلك فلقد أصبح جميع السكان المقيمين في فلسطين وبشت"الفلسطينية 

  .28بالشعب الفلسطيني 

 د، وقيام دولة إسرائيل، فلق1948وغداة اندالع الحرب وانجالء االنتداب البريطاني عن فلسطين

سطينية إلى ثالثة أجزاء، خضع كل جزء فيها لنظام سياسي وقانوني مختلف انقسمت األرض الفل

  :ي كالتالوعن اآلخر، وه

  . تحت االحتالل اإلسرائيلي، وأقيمت فيه دولة إسرائيلع القسم األعظم من فلسطين، وق-

فلقد أعطوا الجنسية األردنية (  تحت الحكم األردني، وضمت لألردن الضفة الغربية ووقعت -

وبموجب قانون الجنسية .29) ت حقوقهم في اإلقامة وفي مغادرة وطنهم والعودة إليه مضمونةوكان

 الجنسية األردنية، مثل كل ن فان كل األطفال المولودين في األردن آلباء أردنيين، يمنحو1954

األطفال المولودين في األردن ألمهات أردنيات، حين يكون األب من جنسية غير معروفة أو ال 

 1951لسنة ) 92(ة لديه، وزوجة األردني تعتبر أردنية، كما نص قانون العائلة األردني رقم جنسي

  :بنص على انه

مسكن زوجها الشرعي،   الطاعة واإلقامة فيى بعد قبض مهر المعجل، عل–تجبر الزوجة " 

  ".واالنتقال معه إلى آية جهة أرادها الزوج

إال أنهم احتفظوا ( رة المصرية ولم يضم إلى مصر وقع تحت اإلدا قطاع غزةأما بالنسبة إلى  -

بينما تشتت األعظم من الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم، وأصبح لكل قسم )  الفلسطينية ةبالجنسي

 امن الفلسطينيين وضع مختلف عن اآلخر فيما يتعلق بالجنسية، بحسب المنطقة التي استقر فيه
 كفل د، ق1955 ايار11ن الصادر في 255لمصري رقمإلى جانب ذلك فان القانون األساسي ا.30

                                                 
  25-13معتز قفيشة من ص/تقرير حول الجنسية  28
  31معتز قفيشة ص/تقرير عن الجنسية 29
  31معتز قفيشة ص /تقرير عن الجنسية 30
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  والتجنس ال يمنح إال لألجانب



 إذا تعارض مع أي بند من بنود القانون ، إال ساري المفعول1922لن يظل دستور فلسطين لسنة

، ما يعطي سلطة إدارية ألي شخص ليمنع 1922 انه ال يوجد ما يمنع لسنةالمهم، ومن األساسي،

  .دخول أي فلسطيني يرغب في العودة إلى وطنه

 كان من حق أي فلسطيني غادر قطاع غزة للعمل أو الدراسة في الخارج، أو ألي 1967  وفي

من القانون األساسي قد ضمنت حق الفلسطينيين في ) 3( بحرية، كما أن المادةةسبب أخر، العود

  .غزةالسكن في 

الن هم إن هؤالء األشخاص كانوا يتمتعون بكل الحقوق المترتبة على المواطنة أما أومن المالحظ 

  . الدائمة الغير قابلة للتصرف في وطنهمقاربهم محرومون من هذا الحق باإلقامةوأحفادهم وأ
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  :السياسة اإلسرائيلية والمتمثلة بمحكمة العدل العليا بتدعيم هذه الخروقات*

 لم/لخاصة بجمعإن محكمة العدل العليا اإلسرائيلية قد استمعت إلى عدد كبير من القضايا ا    

إنها تفحص فقط فيما .إال أن هذه المحكمة ال تلتئم بوصفها محكمة استئناف. 1983الشمل منذ عام 

إذا كان قرار الحاكم العسكري صحيحا ضمن اإلطار القضائي القائم وهكذا فلقد قررت أن بامكانها 

 قراره غير خاطئة أو أنالتدخل فقط، إذا ما وجدت أن الحاكم العسكري قد اتخذ قرارا العتبارات 

  .منطقي وتعسفي

ولقد اعتبرت المحكمة انه طالما أن األراضي الفلسطينية هي أراض عسكرية مغلقة فان الدخول 

  : إليها يخضع لقرار من الحاكم العسكري حسبما أشارت المحكمة إلىجوالخرو

با كهذه فقط، هي التي استثنائية، فان أسبا حيث أن منح تصريح إقامة يتطلب وجود أسباب إنسانية"

منطقي وتعسفي،  رفض المدعي عليه السماح بلم شمل العائالت، إلى أمر غير تستطيع أن تحول

  ".مما برر تدخل المحكمة

  )ترجمة غير رسمية( 

 شملهم  لم/جمع  أووحقهم في إعادة) من المناطق المحتلة (تأما بالنسبة إلى حاملي بطاقات اللهويا

ن، فللمحكمة اإلسرائيلية في هذا الخصوص رأي يتمخض بأنه ليس لهم حق مع أقربائهم المباشري

  : وعبرت عنه بقولهاالشمل، لم  جمع أوأساسي في

إن الموافقة على مثل هذا الطلب هو، كما هو منصوص . إن لم شمل العائالت ليس حقا ممنوحا"

  ".إلنسانيةعليه، عمل خاص من أعمال الرأفة من جانب السلطات، تدعمه االعتبارات ا

  )ترجمة غير رسمية(

 معروفة فقط للسلطات يليست معرفة وال منشورة وال معممة وه" إنساني"إن معايير ما هو 

  .اإلسرائيلية

السياسة ظر قضية حول الموضوع، وفحص شرعية عندما قامت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بن

 بتوحيد حتم على السلطات اإلسرائيليةاإلسرائيلية الرسمية، قررت انه ليس هناك واجب محدد ي

  :العائالت واختتمت بالقول
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حقيقة أن هنالك مشاكل إنسانية جدية، وال )القائد العسكري للضفة الغربية(ال يتجاهل المدعى عليه

عندما تصبح ظاهرة   حالة ضمن سياقها، ولكن مخول باالستنتاج، انهلينكر الرغبة فيفحص ك

من الناس كل سنة، فانه ليس من الممكن االستمرار  ل عدة آالفمنفردة ما، ظاهرة عامة تشم



 يتفق ا أساس اعتباراته بمى، علمعايير فردية تماما، بل إن على المدعي عليه أعاله واجب بتطبيق

 ضوء طبيعة مركزه، أن يولي أهمية للداللة األمنية والسياسية مع قوانين الحرب، وعلى

  ..."اائجه للظاهرة ونتةواالقتصادية والعام

  )ترجمة غير رسمية( 

  :والنتيجة هي

توحيد العائالت، وليس من واجب  يقع العبء على المدعيين إلظهار الطبيعة االستثنائية لطلبهم" 

  ". خاصة لرفض االنحراف عن سياسة قائمة السلطات أن تظهر اعتبارات

  )ترجمة غير رسمية( 

لم شمل / جمعية قد انكرت على الفلسطينيينوبالنتيجة نرى أن محكمة العدل العليا اإلسرائيل

 شمل لم/عائالتهم بوصفه حقا ال بل اعتبرته امتيازا للفلسطينيين، وأكدت بإمكانية إعادة جمع

العائالت بأنه من الممكن أن يتم خارج المناطق المحتلة إذا ما أقام هذا الشخص في الخارج مع 

  .أفراد عائلته

 لسلطات االحتالل اإلسرائيلية ،ليا اإلسرائيلية مصادقة قانونية أن محكمة العدل العومن المالحظ

 وتشجيع ، التي تهدف إلى منع دخول الفلسطينيين إلى المنطقة،للسياسة اإلسرائيلية المخططة

 من اجل تحقيق هدف إسرائيل ، عبر تضييق الخناق على الفلسطينيين،الخروج من فلسطين

 والذي ،كنيها، بعد إخالء األرض من ساراضي الفلسطينية بإقامة دولة إسرائيلية في األ،األزلي

  .31أكدت عليه في أكثر من محفل دولي
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  26-24آاندي ويتم/  الشمللم/الحق في جمع31



  

لـم  /جمـع   بموجـب   ( اإلقامةاآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية على من يحرمون من حق          

  ):الشمل

ماعية الطبيعية  الوحدة الج، شخص العيش في فلسطين مع أسرتهأي أو/ إذا ما أراد أي فلسطيني

 خالفا ، بحماية المجتمع فعليه وقبل الخوض في هذه التجربة بحقهالتمتعو ،واألساسية في المجتمع

وبالتأكيد ، فسيواجه لما هو قائم في الدول المتحضرة والتي تنادي بالديمقراطية وحقوق اإلنسان

مع  سبيل المثال  علىاأهمه، ومن الصعاب في شتى الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  : أهم هذه اآلثارنعن غيرها، وم) أسرة( لخصوصية كل حالة االنتباه

سيتم اعتبار هذا الشخص مقيم غير شرعي في فلسطين، وفي حال اكتشاف السلطات  -1

اإلسرائيلية له فإنهم سيبدأون في الضغط على أقارب هذا الشخص من اجل مغادرة 

، 32ب هذا الشخص بدخول األراضي المحتلةالبالد من خالل عدم السماح ألقار

  .الخ....والعمل على فرض الغرامات المالية ، اقتحام البيوت ، االعتقاالت 

إن هذا الشخص إن لم يحصل على إذن باإلقامة أو لم يحصل على تصريح زيارة فانه  -2

سيضطر إلى االنفصال عن عائالتهم واقرب المقربين حيث يتوجب على شركاء 

رة بيوتهم وعائالتهم كل ثالثة اشهر خالفا ألحكام القوانين والمعاهدات الحياة مغاد

 الدولية التي تكفل وحدة العائلة

ونظرا لإلقامة الغير قانونية فسيتم مواجهة قيود شديدة تتعلق بحرية التنقل خالفا  -3

 .ألحكام الشرعة الدولية

ى تصريح زيارة كما أن هذا الشخص إن لم يحصل على إذن باإلقامة أو لم يحصل عل -4

فانه سيضطر إلى مغادرة البالد كل ثالثة اشهر األمر الذي معه يتسبب باضطراب في 

 .الدراسة والحياة العائلية العادية

كما انه سيلقي على عاتق العائلة مجموعة من األعباء المادية ناهيك عن انه في بعض  -5

 . الحاالت ال يجدون فيها عمال

 .ى العائلة بشكل خاص وعلى جميع من لهم صلةوهذا كله يفرض عبئا نفسيا عل -6

 .كما انه سيواجه قيود شديد تتعلق بالعمل واحتمالية عدم إيجاد عمل -7
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  المقصود باألراضي المحتلة 32



لكن في حال إذا ما أقام الشخص داخل المناطق التي تقع تحت اإلدارة الفلسطينية فإنه  -8

سيكون لدى هذا الشخص فرص اكبر من غيره في عدم مواجهة مضايقات فورية 

 .المؤكد انه إذا ما غادر المنطقة فإنه لن يستطيع العودة إليها ثانيةولكن من 

ولكن الحال نتيجة لتردي األوضاع السياسية الحالية نتيجة إلعادة االنتشار اإلسرائيلي  -9

لسلطتها فان اآلثار ... في األراضي الفلسطينية وإعادة سيطرتها اإلدارية واألمنية

 . ضا قد غدت واحدةغدت واحدة والعراقيل والصعوبات أي

إذا ما قام هذا الشخص بمغادرة فلسطين فانه ومن المؤكد انه لن يستطيع العودة   -10

إليها ثانية لذا فإنه عليه قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة التأكد من أن جميع الترتيبات 

  .33الهامة على السواء داخل أو خارج البالد 
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  :الخاتمة والتوصيات

نيون المقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هم بنظر السلطات اإلسرائيلية ال حقوق وال الفلسطي

أمن لهم، لتعلقها بالعادة بالجنسية، إذ يمكن للسلطات اإلسرائيلية أن تصادر هذا الحق من جانب 

  .واحد، وبدون استئناف، الحق في اإلقامة في المكان الذي ولدوا فيه هم وإباؤهم وأجدادهم

ي الممارسة العملية، نرى أن وضعا مشابها وان لم يكن مطابقا لوضع األجانب في الواليات فف

إضافة إلى ذلك ما يعرف محليا بالجرين كارد ) المتحدة األمريكية، الذين يمنحوا وضع مقيم أجنبي

  . المترجم–

 ن الفلسطينيولم الشمل التي يقدمها/جمع كانت السياسة اإلسرائيلية، رفض طلبات 1984منذ مطلع 

 انفصلوا عن ن لها ظروف استثنائية، إنسانية وإدارية فان العشرات من الفلسطينييما عدا تلك التي

  ).الخ..كالزوج، االبن ( أفراد عائالتهم المقربين

  : الذين يعانون من هذه المشكلةنومن أهم المشاكل التي تواجه الفلسطينيي

 فترات انتظار طويلة 

 ل الجاني السياسيعرضة للمضايقة من قب 

 غياب المعالجة القانونية  

 غياب المعلومات العامة عن هذا الموضوع 

 تداخل القوانين  

 34الرشاوى والوساطة 

  :لذا ال بد من العمل على

بشكل عام، وبشكل خاص  مستعجلة ةلم شمل األسر الفلسطينية كقضي/طرح موضوع جمع -1

 مفاوضات المرحلة لتأخير حتى وال تحتمل االشرقية،ات القدس /ات مواطنين/ألزواج

  .النهائية

العمل على تثبيت حق كل طفل ألم وأب مواطن في األراضي الفلسطينية المحتلة وعلى  -2

  .األخص في القدس الشرقية كمواطن دائم لهذه المدينة أيضا

الضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلعادة تفعيل قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية، المتعلق  -3

مين لجميع مواطني القدس الشرقية كما هو األمر في حالة المستوطنين اإلسرائيليين، بالتأ

  . االعتبارنحيث ال يؤخذ مركز حياتهم بعي
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  10ص-8عرض الواقع من ص 34



  :الهوامش

القانون :مشكلة جمع شمل العائالت في األراضي الفلسطينية المحتلة/ الحق في جمع الشمل -1

 وهي نشرة غير دورية 1990إعداد كاندي ويتم والصادر عن الحق لسنة / والممارسة

  ).8(رقم

من إصدار )  االنتخابات– اإلحصاء -ممارسات االحتالل(المواطنة الفلسطينية في القدس -2

بالتعاون وتحرير عضو المجلس الوطني ) القدس-وإعداد مركز المعلومات البديلة

 .1995بالل الشخشير ووحيد قرمش سنة / الفلسطيني 

ن إعداد وإصدار مركز المعلومات البديلة م) 74(مقتطفات من دوريات ونشرات  -3

 .1995شباط )  بيت لحم–القدس (مشروع جمع الشمل والمواطنة الفلسطينية والالجئين/

من إعداد /إرشادات للفلسطينيين المقيمين في األردن ويتأملون العيش في فلسطين المحتلة  -4

لسطينية والالجئين مشروع جمع الشمل والمواطنة الف/وإصدار مركز المعلومات البديلة 

 .1995شباط ) بيت لحم-القدس(

حقوق المواطنة الفلسطينية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد ثالث /عرض الواقع  -5

 .1998آذار /إعداد منال جمال وبثينة درويش /سنوات على قيامها 

حتلة تشريعات وإجراءات المحتل اإلسرائيلي بشأن اإلقامة الفلسطينية في األراضي الم -6

 .1997حزيران /بقلم رزق شقير /واألمور األخرى ذات العالقة 

في أواسط نيسان  /لإعداد الباحث ناثان كريستا/فلسطينيو القدس ومخاطر الطرد الصامت  -7

1995. 

 القانونية التي رمن سلسلة التقاري/للباحث جبريل محمد /دراسة حول فاقدي الهوية  -8

 .طنتصدرها الهيئة المستقلة لحقوق الموا

 حقوق رالواقع، الوضع القانوني، ومعايي)(200-1917(تقرير حول الجنسية الفلسطينية -9

 .للباحث القانوني معتز قفيشة)/اإلنسان
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  . السالمتالنازحون الفلسطينيون ومفاوضا -10

  


