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هم املواطنون الفل�سطينيون املقيمون يف مدينة القد�س واحلاملون للوثيقة املقد�سية.

فل�سطينيو ال�ضفة الغربية

هم املواطنون الفل�سطينيون املقيمون يف ال�ضفة الغربية واحلاملون للوثيقة الفل�سطينية.

فل�سطينيو قطاع غزة

هم املواطنون الفل�سطينيون املقيمون يف قطاع غزة واحلاملون للوثيقة الفل�سطينية.

حملة اجلن�سية الإ�رسائيلية

هم الفل�سطينيون ممن ح�صلوا على اجلن�سية الإ�رسائيلية.
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هي وثيقة �صادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية ،تخول حاملها الإقامة يف مناطق ال�ضفة الغربية
�أو قطاع غزة ،وال متنحه احلق بالدخول �إىل القد�س �أو داخل اخلط الأخ�رض.

داخل اخلط الأخ�رض

املناطق الفل�سطينية املحتلة عام .1948

العائالت خمتلفة الوثائق

العائالت التي يكون فيها الزوج والزوجة من حملة وثائق خمتلفة (وثيقة مقد�سية ،وثيقة
فل�سطينية ،جن�سية �إ�رسائيلية)

العائالت امل�شتتة

العائالت التي تعاين من االنف�صال يف مكان الإقامة نتيجة اختالف الوثائق وما يرتتب
عليه مبوجب الإجراءات الإ�رسائيلية.
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وهو طلب يتم تقدميه �إىل وزارة الداخلية الإ�رسائيلية من اجل احل�صول على وثيقة الهوية
املقد�سية بعد ح�صول الزواج بني من يحمالن وثيقتني خمتلفتني �إحداهما وثيقة هوية
مقد�سية.

الوثيقة

الوثيقة عبارة عن بطاقة �شخ�صية تثبت مكان �إقامة ال�شخ�ص جغرافيا ويرتتب عليها حتديد
االخت�صا�ص املكاين �سواء للحقوق التي يتمتع بها الإن�سان مبفهوم االحتالل الإ�رسائيلي
كتحديد املناطق امل�سموح الإقامة بها �أو احل�صول على اخلدمات ال�صحية والتعليمية
وغريها �أو حتديد اخت�صا�ص املحاكم.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
مل تكن �سيا�سة التفرقة بني حاملي الوثائق املرتبطة باملناطق اجلغرافية التي فر�سها الحتالل الإ�رشائيلي املختلفة
من الفل�سطينيني ت�سكل عائقا كبريا يف التوا�سل بني الفل�سطينيني ،اإىل اأن بداأت اإ�رشائيل يف و�سع العوائق يف اولة
ل�سل ïفل�سطينيي القد�ض والفل�سطينيني من داخل اخلط الأخ�رش عن امتدادهم الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة;
فا�ستهدفت ت�ستيت العائالت خمتلفة الوثائق من خالل �سن قرارات بعدم جمع �سمل العائالت ملن يقمن خارج حدود اخلط
الأخ�رش وعدم ال�سماح حلملة الهوية الفل�سطينية باحل�سول على الهوية الإ�رشائيلية اأو وثيقة الإقامة ،والقيام باإجراءات
ل�سحب وثائق الهويات املقد�سية ملن يقيمون مع عائالتهم خارج حدود بلدية القد�ض ،وعدم ال�سماح لأفراد عائالتهم من
حملة وثيقة الهوية الفل�سطينية بالإقامة يف القد�ض.
اإن ال�سيا�سة الإ�رشائيلية يف م�ساألة مل �سمل العائالت الفل�سطينية ،حترم هذ√ العائالت من العي�ض كاأ�رشة واحدة يف بيت
واحد يف نف�ض املدينة اأو القرية ،كما حترمهم من احلفا® على توا�سلهم مع اأفراد اأ�رشهم يف ال�سفة الغربية وقطاع
غزة وPل∂ بعدم ال�سماح لهم بالتنقل وال�سفر لزيارة اأفراد عائالتهم ،مما اأد iاإىل ت�ستت العائالت وتفككها ،وت�سكل هذ√
ال�سيا�سة معاناة كبرية لالأ�رشة الفل�سطينية ب�سكل عام وللن�ساء ب�سكل خا�ض .كما مت�ض هذ√ ال�سيا�سة بالو�سع الجتماعي
والقت�ساد… والنف�سي للعائالت ،ومتنع الهجرة اإىل داخل املناطق الفل�سطينية ،وت�سجع هجرة الفل�سطينيني اإىل خارج
البالد ليجتمع �سملهم مع اأبناء عائالتهم.
وتÈز اإ�سكاليات العائالت خمتلفة الوثائق يف اختالف القوانني; حي åيعاين الفل�سطينيون من واقع قانوين هو الأغرب
على جميع الأ�سعدة الدولية واملحلية بخ�سوعهم لعدد من القوانني اعتمادا kعلى املكان الذ… يعي�سون فيه والوثائق التي
يحملونها تبعا ملكان الإقامة ،وPل∂ يف Xل منع القوانني الإ�رشائيلية حلرية احلركة للفل�سطينيني ما يوDد… اإىل ت�ستت
الأ�رش الفل�سطينية خمتلفة الوثائق وحرمانها من ال�ستقرار.
ويزيد من هذ√ املعاناة تعدد القوانني املعمول بها; فالت�رشيعات املطبقة على الفل�سطينيني يف ›ال الأحوال ال�سخ�سية
تختل∞ يف القد�ض عنها يف ال�سفة الغربية عنها يف قطاع غزة ،وحتى يف القد�ض فهناك قانونان مطبقان يف كمتني
�رشعيتني .وهذا الختالف يف الت�رشيعات ال�سارية ،يوDد… اإىل اختالف يف الأحكام املطبقة على الأ�سخا�ض ،ويوDد… هذا
الختالف اإىل فقدان احلقوق.
كما تعاين العائالت من اإ�سكالية تنفيذ قرارات املحاكم ،حي åل حتمي الإجراءات املتبعة اأ… حق ول ت�ساهم يف اإرجاع
احلقوق لأ�سحابها ،ل �سيما اإPا كان الدائن من مواطني ال�سفة الغربية وقطاع غزة واملدين من القد�ض .ومن هذ√
الإ�سكاليات عدم توفر قوة لتنفيذ احلكم عند احل�سول على حكم مب�ساهدة ال�سغار ،اأو �سعوبة تنفيذ احلكم ب�سبب الختالف
يف الوثيقة التي يحملها ال�سخ�ض �سواء كان رجل اأو امراأة; ويف هذ√ الأحوال تف�سل الن�ساء البقاء يف اأو�ساعهن ،حتى ولو
كن يعانني معاناة �سديدة; لأن حقوقهن ل حت�سل ،ول توجد احتمالت لنجاح ق�ساياهن.

ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ /ﻛﻴﻒ ﻳﻤﺰﻕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
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ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻀﺮﺏ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
يوDكد القانون الدو‹ وقرارات ال�رشعية الدولية على اأن مدينة القد�ض والأرا�سي التي احتلت عام  1967هي اأرا�ض فل�سطينية
تلة ،حي åن�ض على Pل∂ قرارا ›ل�ض الأمن  (1967( 242و  ،)1973( 338ومبوجب Pل∂ تنطبق عليها اأحكام اتفاقية
جني∞ الرابعة لعام  ،1949كما جر iالتاأكيد على عدم العرتاف بقانونية و�رشعية الإجراءات الإ�رشائيلية التي Œاهلت
القانون الدو‹ ،فقد اأ�سدرت اجلمعية العامة القرار ( 4/7/1967 (2253الذ… دعا الحتالل الإ�رشائيلي اإىل اإلغاء كافة
التدابري املتخذة ب�ساأن القد�ض والمتناع عن اأ… عمل من �ساأنه تغيري و�سع املدينة ،ثم ليتكرر نف�ض امل�سمون بالقرار ((2254
 ،14/7/1968حي åاعت Èجميع الإجراءات الإدارية والت�رشيعية والأعمال التي قامت بها دولة الحتالل الإ�رشائيلي والتي
من �ساأنها تغيري الو�سع القانوين للقد�ض اإجراءات باطلة ،ول ميكن اأن تغري من و�سع القد�ض كمدينة تلة .كما تال Pل∂ قرار
›ل�ض الأمن ( )252/1968الذ… اعت Èكافة الإجراءات والأعمال والت�رشيعات الإدارية التي اتخذها الحتالل الإ�رشائيلي
مبا فيها انتزاع الأرا�سي واملمتلكات والتي من �ساأنها تغيري الو�سع القانوين للقد�ض باطلة وعاجزة عن تغيري هذا الو�سع
القانوين ،لياأتي الرد على ما اأ�سدرته احلكومة الإ�رشائيلية يف  31/7/1980واملتمثل يف القانون الأ�سا�سي للقد�ض والذ…
ت�سمن اإعالن القد�ض املوحدة عا�سمة اأبدية لالحتالل الإ�رشائيلي ،حي åاأ�سدر ›ل�ض الأمن القرارين ( )476و ( )478يف
حزيران واBب  1980والذ… وجه اللوم اإىل اإ�رشائيل ب�سبب �سدور Pل∂ القانون واأكد اأنه يخال∞ القانون الدو‹ ،ولي�ض من �ساأنه
اأن مينع ا�ستمرار �رشيان اتفاقية جني∞ الرابعة  1949على القد�ض.
وقد ” اإعادة التاأكيد يف فتو iكمة العدل الدولية ال�سادر يف  9متوز  ،2004واملتعلقة بالBثار القانونية النا�سÄة عن
ت�سييد اجلدار من قبل دولة الحتالل الإ�رشائيلي يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ،بان موق∞ القانون الدو‹ وقرارات ال�رشعية
الدولية توDكد على عدم جواز اكت�ساب الأر�ض بالقوة والتي تعت Èالقد�ض مدينة تلة تنطبق عليها قواعد واأحكام القانون
الدو‹ الإن�ساين وبخا�سة اتفاقية جني∞ الرابعة ل�سنة  1949التي �سادقت عليها اإ�رشائيل ،اإ�سافة اإىل اأن مدينة القد�ض ينطبق
عليها الأنظمة امللحقة بالئحة لها… للعام  ،1907حي åكان من اأهم ما ت�سمنته الفتو iتاأكيدها على جملة من املبادÇ
القانونية اأهمها التاأكيد على انطباق و�س∞ الأرا�سي املحتلة على الأرا�سي الفل�سطينية وبالتا‹ انطباق و�رشيان مواثيق
القانون الدو‹ الإن�ساين على العالقة الناXمة حلقوق والتزامات دولة الحتالل يف الأرا�سي الفل�سطينية ف�سال عن حقوق
الفل�سطينيني كمدنيني خا�سعني لالحتالل ،والتاأكيد على حق ال�سعب الفل�سطيني امل�رشوع بتقرير امل�سري ،اإ�سافة اإىل التاأكيد
على التزامات دولة الحتالل الإ�رشائيلي املتعلقة باحرتام وتطبيق مواثيق القانون الدو‹ حلقوق الإن�سان (العهد الدو‹
اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدو‹ اخلا�ض باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق
الطفل) ،كما ” التاأكيد على حظر اكت�ساب و�سم اأقاليم الغري بالقوة وعلى وجوب احرتام دولة الحتالل الإ�رشائيلي لهذا املبداأ
على �سعيد الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.1

 - 1اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﰲ اﻟﻘﺪس -ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 11 ,ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  | 20:57 2010ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ :ﺯﻳﺎﺩ ﺣﻤﻴﺪﺍﻥ-
http://www.alternativenews.org/arabic/index.php/blogs/2011-05-02-10-57-26/3159-2010-08-11-21-04-
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
مل تق∞ معاناة ال�سعب الفل�سطيني على اغت�ساب الحتالل الإ�رشائيلي لأر�سه ،واأ�رش اأبنائه ،وقتل الBباء ...اإ‰ا امتدت املعاناة
لت�سمل ت�ستيت الأ�رش الفل�سطينية بفعل الإجراءات الإ�رشائيلية; فال�سعب الفل�سطيني مق�سم يف حقوقه والتزاماته والت�رشيعات
التي يخ�سع لأحكامها وفقا ملكان الإقامة; فل�سطينيو  1948وفل�سطينيو القد�ض ،وفل�سطينيو ال�سفة الغربية وقطاع غزة،
اإ�سافة اإىل ال�سعب الفل�سطيني يف ال�ستات.
ففي العام  ،1948اأ�سب íالفل�سطينيون القاطنون يف املناطق املحتلة يخ�سعون للت�رشيعات الإ�رشائيلية .ويف العام ،1967
” احتالل ال�سفة الغربية وقطاع غزة والقد�ض ،حي åا�ستمر العمل بالقوانني والأنظمة التي كانت �سارية يف ال�سفة الغربية
وقطاع غزة بالإ�سافة اإىل الأوامر الع�سكرية الإ�رشائيلية .اأما مدينة القد�ض ،فقد �سار املواطنون الفل�سطينيون املقيمون
فيها يخ�سعون للت�رشيعات الإ�رشائيلية .وعند اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية عام  1993عقب اتفاقيات اأو�سلو ،ا�ستمر العمل
بالت�رشيعات التي كانت �سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بدءا من احلكم العثماين ،النتداب الÈيطاين ،احلكم الأردين يف
ال�سفة الغربية ،وامل�رش… يف قطاع غزة ،واأخريا الحتالل الإ�رشائيلي ،وPل∂ اإىل حني تعديلها .اإل اأن النق�سام الفل�سطيني وما
اأد iاإليه من تعطيل للمجل�ض الت�رشيعي الفل�سطيني قد عززا تق�سيم ال�سعب الفل�سطيني وفقا ملكان الإقامة; حي åتوق∞ اإ�سدار
الت�رشيعات التي توحد الأحكام ال�سارية على الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
اإن تعقيدات ق�سايا الأ�رشة الفل�سطينية كثرية ،وترتبط هذ√ الق�سايا باإ�سكاليات تتعلق باختالف القوانني التي حتكم املناطق
الفل�سطينية يف التطبيق والتنفيذ; فارتبا• اأ… عائلة فل�سطينية خمتلفة الوثائق يجعل من اBثار اأ… ارتبا• فوف kا باملخاطر،
ويكتنفه الغمو�ض ،وانعدام الأمل ،ويبقي ال�رشكاء يف حالة من اخلوف امل�ستمر; فمجرد الرتبا• يجعل املراأة والرجل على حد
�سواء يف حالة من ال�ستباك مع اختالف القوانني التي حتكم كل منهما .فاإPا كان الزوج من حملة الوثيقة املقد�سية اأو اجلن�سية
الإ�رشائيلية واملراأة من حملة الوثيقة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة ،فهذا له و�سعية قانونية لها اBثارها املمتدة
على جميع اأفراد الأ�رشة واملتعلقة بكافة احلقوق التي يجب اأن يتمتع بها اأ… اإن�سان ،فاإما اأن يكون عقد الزواج يف الأ�سل
يخ�سع للقانون املرتبط بوثيقة الرجل ومكان اإقامته ،اأو يخ�سع للقانون املرتبط بوثيقة الزوجة ومكان اإقامتها ،ولكن اإPا ما
كان هناك اأ… خالف لحقا اأي�سا يكون هناك ا�ستباك من نوع اBخر يف الف�سل يف الBثار املرتتبة على هذا الواقع املعقد من
اختالف القوانني.
كذل∂ الأمر اإPا كان الرجل يحمل وثيقة فل�سطينية والعنوان فيها قطاع غزة واملراأة وثيقة فل�سطينية بعنوان ال�سفة الغربية،
فالتق�سيم اجلغرايف املرتبط بالبعد الأمني والإجراءات التي فر�سها الحتالل الإ�رشائيلي بخ�سو�ض ف�سل قطاع غزة عن
ال�سفة الغربية وما اأنتجه اأي�سا من قوانني حترم تواجد اأ… فل�سطيني من حملة وثيقة قطاع غزة يف مناطق ال�سفة الغربية
وكذل∂ منع الفل�سطينيني من ال�سفة الغربية من الذهاب اإىل قطاع غزة ،ومنع اأها‹ قطاع غزة من الذهاب اإىل ال�سفة الغربية
جعل الأمر اأك Ìتعقيدا يف حالت الرتبا• بني العائالت اإPا كانوا من حملة الوثائق الفل�سطينية خمتلفة املناطق.
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ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اإن الختالف يف و�سع الوثائق التي يحملها املواطنون الفل�سطينيون تبعا ملكان اإقامتهم ،يرتتب عليه الختالف يف و�سع
الوثائق �سمن العائلة الواحدة وPل∂ يف حالة الزواج خمتل∞ الوثائق; فالختالف يف مكان الإقامة اأو الختالف يف و�سع
الوثيقة مل مينع ال�سعب الفل�سطيني من التعارف والزواج.
وقد و�سعت اإ�رشائيل قيودا ومعايري �سارمة يف التعامل مع طلبات مل ال�سمل ،و” رف�ض الكثري من الطلبات ،مما ترتب عليه
منع مقدم الطلب من الدخول اإىل القد�ض اأو مناطق اخلط الأخ�رش لزيارة العائلة .وواجهت العائالت القرار بالختيار بني
الإقامة يف املكان الذ… طلبت مل ال�سمل له وعدم الزيارة اإىل حني �سدور القرار مع عدم ال�سمان باحل�سول على مل ال�سمل،
اأو عدم التقدم بطلب للم ال�سمل والنتقال اإىل املناطق املحتلة عام  1967لتكون مع اأزواجها مما ع qر�ض اإقامتهم يف القد�ض
اأو داخل اخلط الأخ�رش اإىل اخلطر ،اأو اختيار العي�ض مع العائلة �سمن ت�رشي íمنتهية مدته ،ويف هذ√ احلالة يكون ال�سخ�ض

معر�ض اإىل الطرد اأو عدم الدخول مرة اأخر iيف حال ” القب�ض عليه.2

ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
تعاين الأ�رش الفل�سطينية من الت�ستت كاأحد النتائ èاملبا�رشة لل�سيا�سات والقوانني الإ�رشائيلية التي متنع حرية احلركة
للفل�سطينيني ،وحت qد من مل �سمل العائالت الفل�سطينية .ويزيد من هذ√ املعاناة اختالف الأنظمة الق�سائية وتعدد القوانني
املعمول بها بني املناطق الفل�سطينية والإ�رشائيلية ،ل �سيما يف حالت امل�ساكل الأ�رشية التي ت�سل اإىل املحاكم; كالطالق
والنفقة وح�سانة الأبناء.
فال�سعب الفل�سطيني يخ�سع لأنظمة ق�سائية خمتلفة اعتمادا kعلى الإقليم الذ… يعي�ض فيه ،حي åتخت�ض املحاكم اخت�سا�سا مكانيا
اأو �سخ�سيا ،وبالتا‹ يحرم الأفراد من الو�سول اإىل بع�ض املحاكم الإ�رشائيلية ب�سبب كونهم يحملون وثيقة فل�سطينية اأو بالعك�ض،
كما قد يوDثر الخت�سا�ض املكاين وال�سخ�سي يف احلرمان من بع�ض احلقوق عند تنفيذ الأحكام الق�سائية.
كما تتعدد املحاكم يف املنطقة الواحدة; حي åاأن هناك اخت�سا�ض مواز للمحاكم يف القد�ض; فاإPا كان اأحد الزوجني يحمل وثيقة
مقد�سية يحق له التوجه اإىل املحكمة الأردنية يف القد�ض ال�رشقية التي تطبق قانون الأحوال ال�سخ�سية لعام  ،1976اأو كمة دير
يا�سني التابعة لوزارة العدل الإ�رشائيلية والتي تطبق قانون حقوق العائلة ل�سنة  ،1917اأو كمة �سوDون العائلة التي تطبق قانون
الأحوال ال�سخ�سية الإ�رشائيلي ل�سنة  ،1956اأما اإPا كان اأحد الزوجني يحمل اجلن�سية الإ�رشائيلية فال ميكنه التوجه اإىل املحكمة
الأردنية .كما يعتمد اكت�ساب ال�سالحية على توجه احد الأطراف لإحد iاملحكمتني (مبداأ الأ�سبق بالزمن) اأو ما ي�سمى مببداأ الفوز
بال�سالحية; فاإPا توجه احد الأطراف ملحكمة �سوDون العائلة اأول عندها متتل∂ كمة �سوDون العائلة ال�سالحية املو�سوعية ول يحق
لأ… كمة اأخر iالنظر والبت يف الق�سية.

MIFTAH, ”Family Reuniﬁcation”,6August2007.Available at http//www.miftah.org/Display. 2
.(cfm?Docld=14464&Category=4 (visited 20 September 2011
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ويف الBونة الأخرية ،برز يف املحاكم الإ�رشائيلية تطبيق قاعدة {›ل�ض الق�ساء املنا�سب zالتي تعني اأن القا�سي قد ير iاأن
املجل�ض الق�سائي املنا�سب ل�سماع دعو iنفقة قدمت من قبل مدعية تقيم يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية هو املحكمة ال�رشعية
يف مكان اإقامتها اأ… املحاكم الفل�سطينية .وميكن للقا�سي اأن يثري هذا املبداأ من تلقاء نف�سه لن هذا املبداأ يعت Èاقرب اإىل
ال�سالحية املو�سوعية منه اإىل ال�سالحية املكانية .وهذا يوDد… اإىل عدد من امل�ساكل كاملبل≠ الذ… ميكن للمراأة اأن حت�سله من
املحاكم الفل�سطينية بالإ�سافة اإىل تنفيذ احلكم بالنفقة.

ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ
تت�سابه معظم قوانني الأ�رشة ال�سارية يف اأحكامها وم�سامينها من حي åاملرجعيات امل�ستندة لها هذ√ القوانني ،ففي ال�سفة
الغربية يطبق قانون الأحوال ال�سخ�سية الأردين للعام  1976وتطبقه املحاكم ال�رشعية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،ويف
قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة ال�سادر عن الإدارة امل�رشية لقطاع غزة بالأمر رقم  303للعام  1954وتطبقه
املحاكم ال�رشعية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية وبه بع�ض الختالفات عن القانون املطبق يف ال�سفة الغربية ،ويف القد�ض يطبق
اأي�سا قانون الأحوال ال�سخ�سية الأردين مع التعديالت التي اأدخلت عليه وتطبقه املحاكم ال�رشعية التابعة لالإدارة الأوقاف
الإ�سالمية التابعة للحكومة الأردنية ،كذل∂ يطبق يف القد�ض قانون الأحوال ال�سخ�سية الإ�رشائيلي ل�سنة  ،1956اإل اأن هذ√
القوانني يف معظمها ت�ستمد اأحكامها وموادها ومرجعياتها من الفقه الإ�سالمي وخا�سة املذهب احلنفي لد iامل�سلمني ال�سنة.
ولكل منطقة جغرافية اإجراءات التنفيذ اخلا�سة بها; فاإPا ح�سلت املراأة على حكم من اإحد iاملحاكم الإ�رشائيلية يف القد�ض اأو
داخل اخلط الأخ�رش ،فاإنه ي�سعب تنفيذ√ يف املحاكم الفل�سطينية ل�سعوبة مرافقة قوات التنفيذ الإ�رشائيلية للمحكوم لها ،كما
ي�سعب تنفيذ احلكم بو�ساطة املحاكم الفل�سطينية عن طريق رفع دعو iتنفيذ حكم اأجنبي.

ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
äÉLhõdG Oó©J
يعت Èتعدد الزوجات جائز �رشعا وفق القوانني ال�سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة .اأما يف املحاكم النظامية الإ�رشائيلية
فيعت Èتعدد الزوجات خمالفة جنائية يعاقب عليها الزوج بال�سجن خم�ض �سنوات اإل اإPا كانت لديه Xروف ا�ستثنائية .ويغرم
كل من يتزوج ماليا ويدفع تعوي�سا ماليا عن ال�رشر املعنو… الذ… حلق الزوج نتيجة لهذا الزواج.
ويلجاأ الرجل الذ… يحمل اجلن�سية الإ�رشائيلية اأو وثيقة الهوية املقد�سية الراغب يف تعدد الزوجات اإىل التحايل على القانون،
بطالق املراأة يف املحاكم الإ�رشائيلية واإعادتها اإىل ع�سمته يف املحاكم الأردنية ومن ثم الزواج عليها يف املحاكم الأردنية،
م�ستغال بذل∂ التناق�ض والختالف يف القوانني ،كذل∂ م�ستغال و�سعية املراأة التي ل حتمل وثيقة الهوية املقد�سية والتي تعتÈ
بحكم القوانني والإجراءات الإ�رشائيلية اإن مل يكن معها ت�رشي íاأن وجودها غري �رشعي يف مدينة القد�ض مما يجعلها ت�سكت
على الزواج الثاين كون اعرتا�سها اأمام القانون والق�ساء الإ�رشائيلي �سيعر�سها للرتحيل من مدينة القد�ض وتخ�رش العي�ض مع
اأبنائها ،وبذل∂ تدفع ثمن القبول بالزواج الثاين
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êGhõdG ø°S
يختل∞ �سن الزواج باختالف مكان الإقامة ،وفيما حتظر الت�رشيعات الإ�رشائيلية الزواج من {امراأة مل تتم ال�سابعة ع�رشة �سنة
كاملةŒ .zيز الت�رشيعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية زواج اخلاطب الذ… اأ” �سن ال�ساد�سة ع�رشة واملخطوبة التي اأمتت اخلام�سة
ع�رشة هجرية ،فيما ا�سرت• قانون حقوق العائلة �سار… املفعول يف قطاع غزة اأن يكون �سن اخلاطب ثماين ع�رشة فاأك Ìو�سن
املخطوبة �سبع ع�رشة �سنة فاأك ،Ìكذل∂ يجوز ا�ستثناء تزوي èال�سغار بناء على التعميم الق�سائي املع qدل ل�سن الزواج ،اإPا بلغت
الفتاة اأربعة ع�رشة �سنة �سبعة �سهور الفتى خم�سة ع�رشة �سنة �سبعة �سهور.
وحي åاأن كمة �سوDون العائلة الإ�رشائيلية ل ميكنها عقد نكاح القا�رش ،فقد درج النا�ض على التوجه اإىل املحكمة الأردنية
وعقد نكاح القا�رش هناك ،ومن ثم يتم التوجه اإىل املحكمة ال�رشعية الإ�رشائيلية لتثبيت الزواج.

á≤ØædG
يفر�ض يف املحاكم الإ�رشائيلية للزوجة والأطفال نفقة كفاية اأعلى من تل∂ التي تفر�ض يف املحاكم الفل�سطينية .وياأخذ
القا�سي بعني العتبار مكان �سكن الزوجة وال�سغار فاإPا كانوا يقيمون يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،يفر�ض القا�سي على
الزوج مبال≠ اقل من تل∂ املفرو�سة لو كان مكان الإقامة يف القد�ض اأو داخل اخلط الأخ�رش وPل∂ على اعتبار اأن م�ستوi
املعي�سة اقل.

áfÉ°†◊G
حدد املذهب احلنفي لد iالفقهاء امل�سلمني ال�سنة والذ… يعت Èهو املرجع لكافة قوانني الأحوال ال�سخ�سية �سن احل�سانة للبنت
� 9سنوات وللولد �سن � 7سنوات ،اأما قانون �سوDون العائلة املطبق يف املحاكم النظامية الإ�رشائيلية وقرارات كمة العدل
الإ�رشائيلية فحددت �سن احل�سانة لالم اأن يكون الطفل مل يبل≠ � 6سنوات ،وبعد Pل∂ يكون املعيار م�سلحة ال�سغري ،حي åتلزم
قا�سي املحكمة ال�رشعية ب�رشورة حتويل املل∞ لل�سوDون الجتماعية للبح åيف م�سلحة ال�سغري.
بينما متتد ح�سانة الأم التي حب�ست نف�سها على تربية وح�سانة اأولدها اإىل بلوغهم وفقا لقانون الأحوال ال�سخ�سية لعام
 ،1976يعت� Èسن احل�سانة يف قطاع غزة ت�سع �سنوات للبنت ويجوز متديدها لت�سل اإىل �سن احلادية ع�رش و�سبع �سنوات للولد،
ويجوز متديدها لت�سل اإىل ت�سع �سنوات اإPا راأ iالقا�سي اأن يف Pل∂ م�سلحة لل�سغري اأو ال�سغرية .ول تخيري للولد اأو البنت يف
حال �سم الأب لهما اأما الولد فيتم تخيري√ اإPا كان ال�سم بعد بلوغه �سن اخلام�سة ع�رشة.

»Ø°ù©àdG ¥Ó£dG
ميكن طلب تعوي�ض عن طالق املراأة دون علمها واإرادتها يف كمة �سوDون العائلة الإ�رشائيلية ،وت�سل التعوي�سات اإىل مبال≠
عالية .كما يعاقب قانون العقوبات الزوج الذ… طلق زوجته دون موافقتها واإPنها باحلب�ض والغرامة املالية.
ويف ال�سفة الغربية اإPا طلق الزوج زوجته تع�سف kا كاأن طلقها لغري �سبب معقول وطلبت من القا�سي التعوي�ض حكم لها على
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مطلقها بالتعوي�ض الذ… يرا√ منا�سب kا ب�رش• اأن ل يتجاوز مقدار نفقتها عن �سنة ويدفع هذا التعوي�ض جملة اأو ق�سط kا ح�سب
مقت�سى احلال ويراعى يف Pل∂ حالة الزوج ي�رشا kوع�رشا kول يوDثر Pل∂ على باقي احلقوق الزوجية الأخر iللمطلقة مبا فيها
نفقة العدة .3ول يوجد يف قطاع غزة تعوي�ض عن الطالق التع�سفي.

ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ºcÉëŸG ¤EG Aƒé∏dG øe ±ƒîàdG
تعاين املراأة من حملة وثيقة الهوية الفل�سطينية اأو من حملة جواز ال�سفر الأجنبي واملتزوجة من �سخ�ض يحمل وثيقة الهوية
املقد�سية اأو جواز ال�سفر الإ�رشائيلي ،اأو بالعك�ض اأ… املراأة التي حتمل وثيقة الهوية املقد�سية اأو جواز ال�سفر الإ�رشائيلي
واملتزوجة من �سخ�ض يحمل وثيقة الهوية الفل�سطينية اأو جواز ال�سفر الأجنبي {الزواج متعدد املناطق zعدد من امل�ساكل;
فهي اأمام احد خيارين :اإما ال�سري يف اإجراءات الإقامة القانونية والتقدم بطلب مل �سمل ،اأو عدم التقدم بطلب مل �سمل ،والإقامة
خارج القد�ض اأو مناطق اخلط الأخ�رش.
ويف حال رغبت املراأة بالتقدم بطلب مل ال�سمل ،فاإن حامل وثيقة الهوية املقد�سية اأو جواز ال�سفر الإ�رشائيلي هو املكل∞
بالتقدم بالطلب للجهات املخت�سة ،والذ… يتطلب اإثباتات واإجراءات طويلة ومعقدة .فاإPا مل يبد الزوج املكل∞ التعاون يف
هذا الأمر ،ي�ستحيل على �رشيكه املبادرة والتقدم بالطلب .اأما اإPا كان الزوج املكل∞ متعاونا ،و” التقدم بطلب مل ال�سمل
لد iاجلهات املخت�سة فقد تتم املوافقة على من íالزوجة مل �سمل ،وبالتا‹ ت�ستحق احلق يف الإقامة يف القد�ض اأو مناطق
اخلط الأخ�رش وتبقى حقوقها يف احلركة ع Èاحلواجز ،والعمل ،والتاأمني ال�سحي ،والتعليم منقو�سة; اأو قد يتم رف�ض طلبها
للم ال�سمل ،وهنا يكون اأمامها احد خيارين :اإما التواجد غري القانوين ،اأو مغادرة مكان �سكن الزوج .فاإPا ا�ستمرت بالتواجد
غري القانوين يف مكان �سكن الزوج ،امتنع عليها ممار�سة حقها يف احلركة والتعليم والعمل والتاأمني ال�سحي ،وترتب عليها
مالزمة امل�سكن لأنها تكون عر�سة لل�سجن والرتحيل يف حال اكت�ساف اأمرها .واإPا غادرت مكان �سكن الزوج ،فاإنها اإما
اأن تفقد حقها يف حياة اأ�رشية طبيعية يجمعها م�سكن واحد هي وزوجها واأبناوDهما ،اأو ي�سطر الزوج اإىل العي�ض معها يف
م�سكن خمال∞ ل�رشو• قانون املواطنة ”خارج حدود القد�ض ومناطق اخلط الأخ�رش“ وبالتا‹ يفقد حقه هو يف الحتفا®
بهويته واإقامته.

á«fhódÉH Qƒ©°ûdG
على الرغم من اأن غالبية الن�ساء يف درا�سة العائالت امل�ستتة قد اأكدن اأن اأزواجهن يتعاطفون معهن ويقدمون لهن اخلدمة
ال�رشورية من اأجل مل �سمل العائلة ،اإل اأن بع�ض الن�ساء يف الزواج املختلط ل يح�سلن على دعم من قبل اأزواجهن ويعانني
من Xلم الزوج خالل اإجراءات مل ال�سمل ،كما تعاين بع�ض الن�ساء من اإهمال اأهل الزوج وعدم احرتامهن.
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�ساهمت الBثار املرتتبة على الزواج املختلط يف خلق توجه معار�ض من زواج الأبناء والبنات زواجا خمتل∞ الوثائق ،الأمر
الذ… يحمل دللت كبرية على املعاناة التي يعي�سها املتزوجون زواجا خمتل∞ الوثائق ،وعلى التبعات النف�سية والBثار
الجتماعية التي يرغب الأهل يف Œنيب اأبنائهم وبناتهم حتملها.
فاملراأة يف الزواج خمتل∞ الوثائق تكون اأمام خيارات �سعبة ،يرتتب على كل منها اBثار قانونية واجتماعية ونف�سية توDثر
عليها ،فاإPا اجتمعت اإ�سكاليات مل ال�سمل مع اإ�سكاليات يف الزواج ،فاإن التعقيدات القانونية والجتماعية والنف�سية تزيد،
وتزيد معها معاناة املراأة .حي åتتداخل الBثار الجتماعية والنف�سية للمركز القانوين لإقامة املراأة مع اإ�سكاليات تنازع
القوانني وتنازع الأنظمة الق�سائية املخت�سة ،وما يرتتب على Pل∂ كله من اإ�سكاليات يف تنفيذ اأحكام املحاكم باختالف
املناطق ،و�سياع حلقوق املراأة واأطفالها يف احل�سانة وامل�ساهدة ،وانتقا�ض حلقها وحق اأطفالها يف النفقة.
فوجود املراأة غري القانوين ي�سعرها بعدم الأمان واخلوف من العتقال والرتحيل ،وحتى عندما تكون املراأة يف مرحلة مل
�سمل العائلة فاإنها تبقى ت�سعر بالتوتر والقلق ،ويف Pات الوقت اخل�سية من البتعاد عن الأبناء ،كل هذ√ امل�ساعر تت�سافر
يف تعزيز خوفها من اللجوء اإىل املحاكم الإ�رشائيلية يف حال ح�سول م�ساكل بينها وبني زوجها.

º¡JógÉ°ûe ≈àM hCG AÉæHC’G áfÉ°†M øe ΩC’G ¿ÉeôM
من اأهم الإ�سكاليات التي تÈز عند الختالف بني الرجل واملراأة يكون الختالف القانوين فيما يتعلق بالBثار املرتتبة على
اإنهاء العالقة الزوجية ،فكافة اأحكام الطالق وح�سانة الأطفال ونفقتهم وم�ساهدتهم وما يرتتب للن�ساء من م�ستحقات نتيجة
لإنهاء هذ√ العالقة يكون فيها ال�ستباك مع قوانني الأ�رشة املختلفة باختالف الوثائق التي ا�رشنا لها اBنفا.
فكافة قوانني الأ�رشة التي ” Pكرها ل تتي íللن�ساء اإنهاء العالقة الزوجية مبفردهن ،واإ‰ا يتطلب منهن اأن يكون هناك
م�سوغات حددتها هذ√ القوانني وهي بال�سعوبة مبكان من اأن ت�ستطيع الن�ساء حتقيقها من اجل احل�سول على الطالق ،وان
اللجوء اإىل هذ√ املحاكم يتطلب من الن�ساء اأن تدفع ثمنا باهظا جدا� ،سواء كان اقت�ساديا اأو نف�سيا اأو اجتماعيا اأو على ح�ساب
اأمنهن ال�سخ�سي ،فلكل حالة من احلالت التي تكون فيها اختالف يف الوثاق لها اإجراءاتها وتعقيداتها املختلفة.
اأما يف احلالت التي تنتهي فيها العالقة الزوجية �سواء كانت من طرف الرجل واملراأة ،تدخل الن�ساء معركة قانونية مريرة
نتيجة لختالف هذ√ القوانني والإجراءات التي تتبع يف كل منطقة جغرافية ينطبق عليها وثيقة خمتلفة ،مبجرد اأن ترتبط
الن�ساء من رجال يحملون وثيقة مقد�سية ،يتوجب عليهن التقدم بطلب للح�سول على Pات الوثيقة التي يحملها الزوج وهذا
ي�سمى يف القانون الإ�رشائيلي (مل ال�سمل) ،وان مل تقم الن�ساء بهذا الإجراء فاإنهن ل ي�ستطعن التقدم باأ… طلب اأو معاملة يف
مدينة القد�ض ،ويعتÈن اأنهن مقيمات غري �رشعيات بنظر القانون الإ�رشائيلي.
اإن من اأهم ما تتعر�ض له الن�ساء من خالل هذ√ القوانني والإجراءات ما يرتبط بح�سانة اأطفالها يف حال وجود الأطفال
وانتهاء العالقة الزوجية ،القانون املعني ب�سوDون الأ�رشة واملطبق يف مناطق القد�ض يعطي حق احل�سانة الأطفال اإىل الأم
يف حال اأنها مل تتزوج من رجل اBخر بعد انتهاء العالقة الزوجية ،لكن كون الأطفال متت ولدتهم يف مدينة القد�ض فهم
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تلقائيا يتم ت�سجيلهم ن�سبة اإىل وثيقة الأب ،وبالتا‹ يح�سلون على وثيقة مقد�سية ن�سبا اإىل الأب ،وبذل∂ تكون الأم خارج
كل ال�سياق; فالأب والأطفال يحملون وثيقة خمتلفة عن تل∂ التي حتملها الأم ،ويف هذ√ احلالة على الأم اأن تتقدم بطلب اإىل
املحاكم ال�رشعية يف القد�ض والتي تطبق قانون kا خمتلف kا عن قانون الزوجية لطلب ح�سانة اأطفالها.
يف احلالت التي تنتهي فيها العالقة الزوجية ،وتكون الأم مل تتح�سل على Pات وثيقة الزوج فهي تعود اإىل مكان �سكن
عائلتها والتي غالبا ما تكون يف مناطق ال�سفة الغربية ،وبذل∂ ي�سب íعلى الزوجة من امل�ستحيل العودة والدخول يف
اغلب الأحيان ،وخا�سة اأنها لبد اأن تتقدم اإىل اإدارة احلاكم الع�سكر… يف مناطق ال�سفة الغربية للح�سول على ت�رشيí
دخول اإىل مدينة القد�ض والذ… غالبا يتم رف�ض اإعطائها ت�رشي íدخول بحجة Pرائع خمتلفة ،حي åت�سعى الن�ساء اإىل توكيل
امني من القد�ض ملتابعة ق�سياها يف املحاكم واإPا ما اأخذنا بعني العتبار الفرق يف م�ستو iاملعي�سة والدخل ما بني
املناطق املختلفة ،فان الن�ساء يثقلن بتكالي∞ اقت�سادية باهظة جدا من اجل رفع الدعاو… املتعلقة باحل�سول على حقها
يف ح�سانة اأطفالها اأو احل�سول على نفقتهم.
عند دخول الن�ساء يف ال�ستباك مع القوانني املختلفة التي يخ�سع لها الزوج بحكم وثيقته ومكان اإقامته‚ ،د اأن هناك
اإجراءات حتد من ح�سول الن�ساء على حقهن يف ح�سانة اأطفالهن ،ورغم اأن القانون املطبق يف مناطق القد�ض يتي íللن�ساء
احل�سول على ح�سانة اأطفالهن ،حي åيقر القانون املطبق وهو قانون حقوق العائلة للعام  ،1917حق الن�ساء يف ح�سانة
اأطفالهن اللذين مل يبلغوا � 7سنوات للذكور و � 9سنوات لالإنا ،çاإل اأن ما اأقرته املحاكم الإ�رشائيلية من قرارات يتطلب اأن
يتم حتويل كل طلب من قبل الن�ساء واخلا�ض بح�سانة الأطفال اإىل وزارة ال�سوDون الجتماعية لكي تقوم باإجراء فح�ض حول
م�سلحة الطفل ،واملحكمة املخت�سة يف نظر هذ√ الدعو iوطلب املراأة للح�سول على احل�سانة تلتزم التزاما كليا بتقرير
وزارة ال�سوDون الجتماعية الإ�رشائيلية ،ويف اغلب الأحيان يكون تقرير الوزارة هو منع الأم من ح�سانة اأطفالها وخا�سة اأن
الأم تكون ت�سكن يف مناطق ال�سفة الغربية وان وجود الأم خارج منطقة القد�ض وبالتا‹ اإPا كان الأطفال معها �سيكونون
اأي�سا خارج مدينة القد�ض فان Pل∂ يعت Èلي�ض يف م�سلحة الطفل وبناء عليه يتم رف�ض ح�سول الأم على ح�سانة اأطفالها،
مما يعني اأن على الأم يف هذ√ احلالة النتقال اإىل معركة قانونية اأخر iتتعلق بطلب احل�سول على حق م�ساهدة اأطفالها
فقط.

ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎء.
يف الأو�ساع الطبيعية تنتقل املراأة لالإقامة يف مكان اإقامة الزوج ،ويف حال النف�سال تعود املراأة اإىل الإقامة مع عائلتها،
وتعطي قوانني الأحوال ال�سخ�سية للمراأة احلق يف ح�سانة اأبنائها ال�سغار ،اإل اأن هذ√ القوانني �سواء املطبقة يف قطاع غزة
اأو ال�سفة الغربية ل تتي íللن�ساء مغادرة مكان الإقامة وال�سفر بال�سغري اإىل مكان اBخر دون موافقة الأب.
ويف حال كانت الزوجة حتمل وثيقة هوية فل�سطينية ،والعنوان فيها خمتل∞ عن عنوان اإقامة الزوج (ال�سفة الغربية وقطاع
غزة اأو بالعك�ض) ،فاإنها يف حال انف�سالها عن زوجها ،وحتى لو ح�سلت على قرار بح�سانة اأطفالها ،ل ت�ستطيع اأن تغادر
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مكان اإقامة الزوج والعودة اإىل مكان اإقامة عائلتها; لأن الزوج يف اأغلب احلالت ل ي�سم íمبغادرة اأبنائه وPل∂ ب�سبب
اإجراءات الحتالل وعدم من íالأب اأو املراأة ت�ساري íمن اجل التنقل بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة ،ولكون املراأة ل
ت�ستطيع العي�ض لوحدها يف مكان اإقامة الزوج بعد النف�سال ،فاإنها حترم من ح�سانة اأطفالها بحكم الواقع اجلغرايف الذ…
يفر�سه الحتالل الإ�رشائيلي.

ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
يعت Èاحلق يف املواطنة حق اأ�سا�سي ت�سمنه املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ،اإن انتهاك هذا احلق ل يهدد فردا
لوحد√ بل يهدد اأ�رشة بكاملها ويف كافة نواحي احلياة ،لي�سمل احلق يف الإقامة واحلق يف حرية احلركة والتنقل ومنه احلق
يف ال�سكن ،وعندما ينته∂ هذا احلق فاإن تاأثري√ ياأتي مبا�رشا kعلى الأ�رشة يف مت�سكها ووحدتها.
فحرمان اأحد اأفراد الأ�رشة من احلق يف املواطنة يف الأرا�سي الفل�سطينية (ال�سفة الغربية وقطاع غزة والقد�ض وداخل اخلط
الأخ�رش) يرتتب عليه حرمان العائلة من وحدتها يف احلركة والتنقل داخل الوطن الواحد .وعندما يتعلق الأمر مبو�سوع مل
ال�سمل ،فاإنه يرتتب عليه تقييد حرية احلركة للمراأة; فهي عندما ل متل∂ احلق يف تقد Ëالطلب ،فيما ميل∂ احلق يف تقدË
طلب مل ال�سمل الزوج حامل وثيقة الهوية املقد�سية اأو اجلن�سية الإ�رشائيلية ،فاإنها تكون عاجزة عن فر�ض اأب�سط حقوقها،
ول تكون قادرة على التواجد القانوين يف املدينة املقد�سة ،مما قد يعر�سها لالأ iPوالقلق امل�ستمر ،نتيجة ا�ستغالل زوجها
الذ… قد ي�سيطر عليها وي�سع∞ من دورها مما يحرمها من التمتع باحلقوق التي متتلكها.
فقد اأقرت اإ�رشائيل قانون املواطنة عام  .2003هدف القانون اإىل منع من íالإقامة اأو اإعطاء اجلن�سية لأ… �سخ�ض من
املناطق املحتلة عام  1967متزوج من مواطن اإ�رشائيلي �سواء هذا املواطن الإ�رشائيلي يحمل جواز �سفر اإ�رشائيلي اأو
وثيقة هوية مقد�سية .وبالتا‹ مينع قانون املواطنة الفل�سطينيني والفل�سطينيات من دخول القد�ض ومناطق اخلط الأخ�رش،
الأمر الذ… ي�سعب على الن�ساء العي�ض مع اأزواجهن من حملة وثيقة الهوية املقد�سية اأو اجلن�سية الإ�رشائيلية .اأما اإPا كانت
املراأة من حملة وثيقة الهوية املقد�سية ،وانتقلت للعي�ض مع زوجها من حملة الهوية الفل�سطينية ،فاإن املراأة تواجه خطر
�سحب وثيقة الهوية من قبل ال�سلطات الإ�رشائيلية ،وبذل∂ Œريدها من معظم احلقوق والتاأمينات الجتماعية وال�سحية
والتعليمية.
ونتيجة لل�سيا�سات الإ�رشائيلية التي oمتار�ض يف ال�سفة الغربية من اغالقات وحواجز وبناء جدار الف�سل العن�رش… وحالة
العزل التام الذ… يعي�سه قطاع غزة ،ن�ساأت قيود جديدة على حرية احلركة والتنقل ،حي åت�سيطر اإ�رشائيل على جميع مناطق
املعابر الÈية ،وعلى حركة الفل�سطينيني حتى يف ال�سفر وبالتا‹ ي�سعب على �سكان ال�سفة الغربية الو�سول اإىل القد�ض
والتوا�سل مع الأهل والأقارب وهو ما يفاقم التحد… الذ… تواجهه الن�ساء املتزوجات من حملة الهوية املقد�سية اأو اجلن�سية
الإ�رشائيلية اأو العك�ض يف �سعوبة الو�سول اأو ال�سكن يف القد�ض اأو داخل اخلط الأخ�رش اأو حتى التنقل اأو احلركة.
تل∂ هي �سيا�سة املحتل الإ�رشائيلي التي تفر�ض قيودا kعلى حركة ال�سكان الفل�سطينيني والتي تهدف ب�سكل رئي�سي ملنع
دخول الفل�سطينيني اإىل داخل اخلط الأخ�رش والقد�ض ،والتي مل ت�سلم املراأة الفل�سطينية منها خالل تواجدها يف مدينة القد�ض
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اأو يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة ،وفoر�ض عليها بو�Dض احلياة لي�ست هي فقط بل على اأ�رشتها بالكامل; فاملراأة الفل�سطينية
التي ل متتل∂ ت�رشي íمرور اأو اإقامة يف القد�ض يكون م�سريها احلب�ض البيتي ،وPل∂ اأنه لي�ض باإمكانها اخلروج اأو الدخول
نهائي kا واإل كانت عر�سة للرتحيل يف اأ… وقت كان ،بل اأنها ممنوعة من ممار�سة حياتها ب�سكل طبيعي فال متتل∂ حرية
التنقل ول حتى حرية احلركة.
كذل∂ ،فالإقامة غري القانونية للمراأة يف القد�ض اأو داخل اخلط الأخ�رش تقيد حقها يف التوجه لطلب امل�ساعدة من املو�Dس�سات،
ل �سيما مع قلة وعيها بحقوقها القانونية ،ما يوDد… اإىل عدم ح�سولها على اأ… حقوق ،عندما  ÈŒعلى التنازل عن اأب�سط
حقوقها.
هذا الأمر الذ… عر�ض املراأة الفل�سطينية اإىل متييز مزدوج يف حق الإقامة ب�سفتهن فل�سطينيات ون�ساء ،فمن ناحية تفقد
املراأة حاملة وثيقة الهوية املقد�سية اأو اجلن�سية الإ�رشائيلية ،حقها يف الإقامة عند زواجها من غري �سكان القد�ض اأو اخلط
الأخ�رش ،ومن ناحية اأخر iفاإن حق املراأة الفل�سطينية املقد�سية ومن داخل اخلط الأخ�رش بنقل الإقامة لزوجها واأطفالها
مقيد باإجراءات ووثائق كثرية ،مما يعر�ض الأطفال �سمن دائرة الأ�رشة لنتهاكات مت�ض حقوقهم ابتدا kء من حقهم يف الهوية
(املواطنة) ،وما يرتبط بحق املواطنة من احلق يف احل�سول على التعليم وال�سحة ،حي åاأن املراأة ل تتمكن من احل�سول على
التاأمني ال�سحي لأبنائها ،وتواجه م�سكلة يف ت�سجيل اأبنائها يف املدار�ض ب�سبب الإقامة.
Pل∂ هو قانون {املواطنة zاملجح∞ واإجراءات الحتالل الإ�رشائيلي ال�سافرة لكافة املواثيق الدولية وحقوق الإن�سان التي
تناد… باأهم مبداأ وهي العي�ض الكر Ëيف Xل اأ�رشة واحدة متما�سكة ،فاأين هذا القانون من كل تل∂ املعايري الدولية.

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
يحق لكل من يح�سل على قرار �سادر من كمة اإ�رشائيلية التوجه اإىل دائرة الإجراء لتنفيذ احلكم ،وهناك العديد من
الإجراءات التي �سنت من اجل ال�سغط على املدين ،اإل انه اإPا كان الزوج املدين من حملة الهوية الفل�سطينية ،تنح�رش
الإجراءات يف احل�سول على قرار مبنعه من ال�سفر ،اأو احل�سول على قرار بال�سجن اإن كان معه ت�رشي íلدخول اإ�رشائيل.
كما يحق لكل من الزوج والزوجة من حملة الهوية املقد�سية اأو اجلن�سية الإ�رشائيلية واملقيمني يف مناطق تابعة لل�سلطات
الإ�رشائيلية ،ولديهم �سغار يف ح�سانة اإلم اللجوء ملو�Dس�سة التاأمني الوطني التي تعت Èم�سÄولة عن ال�سمان الجتماعي
ل�سكان اإ�رشائيل ،ويف حال عدم توفر احد هذ√ ال�رشو• ،ميكن لالأطراف اللجوء لدائرة الإجراء.
اإل اأن مو�Dس�سة التامني الوطني متاطل يف املوافقة على �رشف النفقة مما يدخل الزوجة يف �سغوطات مالية ونف�سية كبرية،
كما قد ينقل الزوج اإقامته اإىل مناطق ال�سلطة الوطنية من اجل حرمان الزوجة من تنفيذ قرارات النفقة.
ويتم اللجوء اإىل ال�رشطة الإ�رشائيلية لتنفيذ بع�ض القرارت مثل ت�سليم ال�سغار ت�سليم املالب�ض وحاجيات الزوجة ،وكذل∂ يف
اأمر احلماية ومنع الزوج من دخول بيت الزوجية .فاإPا كان الزوج يقيم يف املناطق وراء اجلدار حتى وان كانت تل∂ املناطق
تخ�سع لل�سيطرة الإ�رشائيلية فال تقوم ال�رشطة الإ�رشائيلية بتنفيذ تل∂ القرارت واإ‰ا يتم حتويل الزوجة اإىل مكتب الرتبا•
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ /ﻛﻴﻒ ﻳﻤﺰﻕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
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 .DCOويف كثري من الأحيان ترف�ض اجلهات الفل�سطينية تنفيذ القرارت ال�سادرة عن املحاكم الإ�رشائيلية.
اأما يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،فتخت�ض دائرة الإجراء بتنفيذ الأحكام ال�سادرة عن املحاكم ال�رشعية واملحاكم النظامية
الفل�سطينية.فبعد ح�سول املراأة على حكم بالنفقة ،تتوجه املراأة اإىل دائرة التنفيذ يف كمة البداية وتفت íملفا جديدا ملتابعة
حت�سيل املبل≠ ويجب اأن يبل≠ الزوج ،فاإPا كان الزوج يف منطقة ب اأو ج ،ي�سعب التبلي≠ لأن ال�سيطرة الأمنية يف هاتني
املنطقتني لالإ�رشائيليني .فاإPا مل حت�سل املراأة املبل≠ املحكوم به ،تتوجه بعد ح�سولها على كتاب من دائرة الإجراء اإىل
�سندوق النفقة لتح�سيل النفقة ،وهنا يوجد اأي�سا م�سكلة لأن ال�سندوق ل ي�ستطيع اأن يغطي كل اأحكام النفقة لقلة املوازنة.
وتخت�ض ال�سابطة العدلية اأ… ال�رشطة بتنفيذ قرارات املحكمة ال�رشعية من خالل دائرة التنفيذ يف كمة البداية يف ق�سايا
احل�سانة وت�سليم ال�سغار وت�سليم املالب�ض ....فاإPا كانت الزوجة حتمل هوية فل�سطينية والزوج يحمل هوية مقد�سية اأو جن�سية
اإ�رشائيلية ،اأو بالعك�ض ،ي�سب íاأمر التنفيذ غري وارد.
وقد تتداخل عوامل عديدة يف تنفيذ الأحكام ال�سادرة عن املحاكم الإ�رشائيلية; ففي تنفيذ حكم احل�سانة لالم من حملة وثيقة
الهوية الفل�سطينية ،قد توDثر م�سلحة الأطفال يف الإقامة يف القد�ض يف قرار الأم بتنفيذ حكم احل�سانة ،وتعار�ض Pل∂ مع
اإمكانية اإقامة الأم يف القد�ض ،تفر�ض على الأم اأن ل تتابع تنفيذ احلكم; حي åاأن اإقامة الأطفال مع اأمهم خارج حدود مدينة
القد�ض �ستوDد… اإىل فقدانهم حلقهم يف الإقامة يف القد�ض ،وفقدانهم حلقهم يف خم�س�سات التاأمني وال�سحي.
وفيما قد يرتفع �سق∞ احلكم يف ق�سايا النفقة يف املحاكم الإ�رشائيلية ،فاإن قيمة املبال≠ املحكوم بها يف ق�سايا النفقة يف
املحاكم الفل�سطينية اأقل بكثري .وبالتا‹ فعندما ترغب املراأة يف تنفيذ حكم بالنفقة من املحاكم الإ�رشائيلية فاإن القا�سي
الفل�سطيني يقوم بتخفي�ض املبل≠ املحكوم به ليتنا�سب مع اأحكام املحاكم الفل�سطينية.
وي�سعب كذل∂ تنفيذ احلكم بامل�ساهدة لالم من حملة وثيقة الهوية الفل�سطينية ،فهي ل يحق لها الو�سول اإىل القد�ض وداخل
اخلط الأخ�رش دون احل�سول على ت�رشي ،íوهي يف Pات الوقت لي�ض لديها اأ… حق يخولها احل�سول على ت�رشي .íوبالتا‹
فاإنها ل ت�ستطيع تنفيذ هذا احلكم مب�ساهدة اأبنائها.
ومن الإ�سكاليات التي تواجه املراأة من حملة وثيقة الهوية الفل�سطينية واملتزوجة من �سخ�ض يحمل الهوية املقد�سية اأو
اجلن�سية الإ�رشائيلية اإ�سكالية الإقامة غري القانونية ،وما يرتتب عليها من �سعوبة التوجه لل�رشطة لتنفيذ حكم كمة
ل�ساحلها ،فوجودها ابتداء غري قانوين ،مما يعر�سها خلطر الرتحيل عن مدينة القد�ض اأو من داخل اخلط الأخ�رش ،والبتعاد
عن اأبنائها واأ�رشتها.
اأما يف م�ساألة احل�سانة فيجب اأن يكون الوالدان مقيمان يف نف�ض الدولة ،لأنه من حق اأحدهما احل�سانة والBخر امل�ساهدة.
ويف الو�سع الفل�سطيني ،تعت Èاإ�رشائيل دولة ومناطق ال�سلطة باملفهوم الأمني دولة اأخر .iويف Xل الدور الهزيل الذ… تقوم
به مكاتب الرتبا• ي�سعب تنفيذ الأحكام باحل�سانة.
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ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
نتيجة للتعقيدات التي تعاين منها الن�ساء يف Xل اختالف القوانني والإجراءات الناجمة عن ا�ستمرار الحتالل الإ�رشائيلي
لالأرا�سي الفل�سطينية ،تدفع الن�ساء اإىل ت�ستت عائالت باأكملها دون اأن يكون هناك اأ… حترك من قبل املجتمع الدو‹
واملنظمات الدولية Pات ال�سلة.
اإن بقاء الأمور على ما هي عليه ،وا�ستمرار دولة الحتالل باتخا Pتدابري اإ�سافية وت�رشيع قوانني عن�رشية �سيكر�ض واقع kا
مريرا kعنوانه التمييز العن�رش… وانتهاك حقوق الإن�سان .وعليه ،ل بد من قيام كافة الأطراف املعنية بتحمل م�سوDولياتها
Œا√ املواطنني الفل�سطينيني حتت الحتالل واتخا› Pموعة من اخلطوات التي تعيد العتبار لBدمية الإن�سان الفل�سطيني
ويف هذا ال�سدد نو�سي مبا يلي:

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ:
اإلزام دولة الحتالل الإ�رشائيلي بتطبيق القانون الدو‹ والقانون الدو‹ حلقوق الإن�سان والقانون الدو‹ الإن�ساين على
كافة الأرا�سي الفل�سطيني التي احتلت يف العام  1967وتطبيق كافة التفاقيات الدولية Pات ال�سلة بحقوق الإن�سان
وحقوق املراأة ،خا�سة قرارات ›ل�ض الأمن Pات ال�سلة بالق�سية الفل�سطينية.
قيام املقررين اخلا�سني التابعني لالأ· املتحدة بدورهم يف ر�سد ومعاينة النتهاكات التي ترتكبها دولة الحتالل
الإ�رشائيلي بحق املواطنني الفل�سطينيني وتقدميها اإىل الأمني العام لالأ· املتحدة لتخا Pالإجراء الالزم.
قيام ›ل�ض حقوق الإن�سان واللجان اخلا�سة بالتفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان مب�سوDوليتها Œا√ املواطنني
الفل�سطينيني وم�ساءلة دولة الحتالل.
على الدول املتعاقدة مبوجب اتفاقيات جني∞ بتحمل م�سوDولياتها واإلزام دولة الحتالل الإ�رشائيلي باحرتام اتفاقيات
جني∞ وخا�سة اتفاقية جني∞ الرابعة ،واحرتام وتطبيق املعايري املن�سو�ض عليها يف التفاقيات واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان.
اإلزام اإ�رشائيل بتطبيق قانون الحتالل احلربي والذ… ين�ض على عدم تغيري القوانني والت�رشيعات التي تتعلق بحياة ال�سكان
املدنيني حتت الحتالل.

ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ /ﻛﻴﻒ ﻳﻤﺰﻕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
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دعوة الأ· املتحدة وكافة هيÄاتها دولة الحتالل الإ�رشائيلي اإىل اإلغاء كافة القوانني والإجراءات العن�رشية مبا فيها
الأوامر الع�سكرية Œا√ ال�سكان الفل�سطينيني يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ،وال�سماح لل�سكان الفل�سطينيني بحرية احلركة
والإقامة والتنقل بني كافة املناطق الفل�سطينية املحتلة ،وال�سغط على اإ�رشائيل لإلغاء ما ي�سمى قانون املواطنة الذ… يعتÈ
تر�سي ïللتمييز العن�رش… بحق الفل�سطينيني/ات لتمكني كل فل�سطيني/ة من ممار�سة حقوقه يف الإقامة.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
مطالبة دولة الحتالل الإ�رشائيلي بتحمل م�سوDوليتها كدولة احتالل مبوجب القانون الدو‹ ،بتمكني الن�ساء من احل�سول
على Pات وثيقة الزوج اأو العك�ض باأن يح�سل الزوج على Pات وثيقة الزوجة مبجرد عقد الزواج دون عوائق قانونية حتد من
Pل∂ اأو ربط احل�سول على Pات الوثيقة بطلب من الزوج اأو ربطها بالعمر.
مطالبة �سلطات الحتالل الإ�رشائيلي بتمكني الن�ساء من احل�سول على حقهن يف م�ساهدة اأطفالهن وح�سانتهن لأطفالهن
دون النظر اإىل مكان اإقامة الزوجة ،ومتكني الن�ساء من حرية التنقل بني كافة املناطق اجلغرافية دون اأية عوائق.
مطالبة �سلطات الحتالل بتنفيذ الأحكام املتح�سلة عليها الن�ساء يف كافة املناطق ودون عوائق ،وتذليل كافة العقبات
اأمام الن�ساء لتنفيذ هذ√ الأحكام.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ:
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توحيد القوانني يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية وبني قطاع غزة وال�سفة الغربية ،والأخذ بعني العتبار الواقع اجلغرايف الذ…
يفر�سه الحتالل الإ�رشائيلي.
توثيق وم�س íور�سد لالنتهاكات التي متار�سها اإ�رشائيل Œا√ الفل�سطينيني ،وتقد Ëامل�ساعدة ل�سحايا النتهاكات
الإ�رشائيلية.
اإيجاد و�سائل خا�سة وتاأمينات �سحية للن�ساء وخا�سة اللواتي يقمن يف مدينة القد�ض ول يتمتعن باأية تاأمينات �سحية،
من تعاقد مع م�ست�سفيات يف مدينة القد�ض ت�سم íلهوDلء الن�ساء من تلقي اخلدمات ال�سحية ،نتيجة حلرماهن من هذ√
اخلدمات نتيجة لإجراءات وقوانني الحتالل الإ�رشائيلي.
تنفيذ الأحكام التي حت�سل عليها الن�ساء من حملة وثيقة الهوية املقد�سية يف كافة املناطق ودون عوائق ،وتذليل كافة
العقبات اأمام الن�ساء لتنفيذ هذ√ الأحكام.
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