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�شكر وتقدير

والتقدير	 ال�سكر	 بعميق	 والجتماعي	 القانوين	 لالر�ساد	 املراأة	 مركز	 يتقدم	

لكل	اجلهود	التي	�ساهمت	يف	اخراج	هذه	الدرا�سة	اىل	حيز	النور.	ومن	هنا	

واملحامية	 نا�رس	 رندة	 د.	 الباحثات،	 اىل	 والتقدير	 بال�سكر	 املركز	 يتوجه	

منال	اجلعبة	والباحثة	حنان	ابو	غو�ص.	كما	ي�سكر	املركز	فريق	املراجعة	

واملحامي	 جاد	 ا�سالح	 الدكتورة	 من	 كل	 يف	 متمثال	 للدرا�سة	 اخلارجية	

ا�سامة	حلبي.

�ساهمو	 الذين	 املركز	 داخل	 والزمالء	 الزميالت	 جميع	 املركز	 ي�سكر	 كما	

املقابالت	 واجراء	 واملعلومات	 ال�ستمارات	 وحتليل	 جمع	 يف	 بدورهم	

امليدانية	ووجمع	ومراجعة	املواد	والدبيات	املرتبطة	بالدرا�سة،	ومراجعة	

رميا	 الزميالت:	 املراأة	 مركز	 فريق	 الدرا�سة	 وحترير	 وتدقيق	 ومناق�سة	

�سما�سنة،	فدوى	فرحان،	اميان	�سالح،	رانية	�سالح،	ختام	عواطلة،	�سونا	

حنيحن،	يا�سمني	عدوي،	�سابرين	�سامل،	هنادي	حميدات،	حليمة	ابو	�سلب،	

اينا�ص	اخلطيب،	�سناء	دويك،	لطيفة	�سحويل،	ا�سافة	اىل	الزمالء	ا�رسف	ابو	

حية	ونبيل	دويكات.	
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مقدمة

التق�سيم	 اإىل	فئات	خمتلفة.	ونتج	عن	هذا	 الفل�سطيني	 ال�سعب	 الإ�رسائيلي	 ق�سم	الحتالل	

اختالف	الو�سع	القانوين	لكل	فئة	عن	الأخرى،	فاملواطنون	الفل�سطينيون	املقيمون	داخل	

	فر�ست	عليهم	اجلن�سية	الإ�رسائيلية،	وبالتايل	فاإن	لهم	احلقوق	املفرو�سة	
1
اخلط	الأخ�رس

لالإ�رسائيليني،	وتقع	عليهم	اللتزامات	املفرو�سة	على	الإ�رسائيليني.	

اأما	املواطنون	الفل�سطينيون	املقيمون	يف	القد�ص	عام	1967،	فقد	منحتهم	دولة	الحتالل	
للمواطنني	 اإ�رسائيل	 متنحها	 التي	 املكانة	 وهي	 دائمني«	 »مقيمني	 مكانة	 الإ�رسائيلي	

الأجانب	الذين	يختارون	املجيء	اإىل	اإ�رسائيل	ويطلبون	العي�ص	فيها؛	ومينح	حق	الإقامة	

الحتياج	 دون	 اإ�رسائيل	 العمل	يف	 واحلق	يف	 ال�سكن	 احلق	يف	 الدائمني	 ال�سكان	 الدائمة	

التاأمني	 لقانون	 اجتماعية	وفقًا	 لهم	احل�سول	على	حقوق	 لت�ساريح	خا�سة،	كما	يحق	

البلدية	فقط	ولي�ص	يف	 الت�سويت	يف	النتخابات	 الوطني	والتاأمني	ال�سحي.	ويحق	لهم	

2
انتخابات	الكني�ست	)الربملان(.

الإقامة	 الغربية	وقطاع	غزة	 ال�سفة	 املقيمني	يف	 الفل�سطينيني	 املواطنني	 يتم	منح	 ومل	

الدائمة.	وعقب	قدوم	ال�سلطة	الفل�سطينية،	مت	منحهم	الهوية	اخل�رساء	ال�سادرة	عن	ال�سلطة	

للمواطنني	 ويحق	 	 فيها،	 يقيمون	 التي	 املحافظة	 با�سم	 واملميزة	 الفل�سطينية	 الوطنية	

موؤقت	 �سواء	 اأردين)	 �سفر	 على	جواز	 احل�سول	 الغربية	 ال�سفة	 املقيمني	يف	 الفل�سطينيني	

اأو	دائم(	وجواز	�سفر	فل�سطيني	اأي�سًا.	فيما	يحمل	الفل�سطينيون	املقيمون	يف	قطاع	غزة،	

3
جواز	ال�سفر	الفل�سطيني.

فرتة	حرب	 املحتلة	 املناطق	 يكونوا	حا�رسين	يف	 مل	 الذين	 الفل�سطينيني	 عدد	 بلغ	 وقد	

،	وقد	خ�رس	كل	
ّ
1967	ومل	ُي�سّجلوا	يف	التعداد	ال�سكايّن،	قرابة	390	األف	لجئ	فل�سطيني

.
4
هوؤلء	مكانتهم	ك�سكان	املناطق	املحتلة

1		اخلط	الأخ�رس	بفل�سطني،	هو	لفظ	يطلق	على	اخلط	الفا�سل	بني	الأرا�سي	املحتلة	عام	1948	والأرا�سي	املحتلة	

عام	1967.	وقد	حددته	الأمم	املتحدة	بعد	هدنة	عام	1949	التي	اأعقبت	احلرب	التي	خا�سها	العرب	مع	اإ�رسائيل	ع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8% ام	1948.	

)86%8A%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%81%D9%B6%D8%B1_)%D9

2  http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/legal_status

3  http://www.palqa.com/index.php?module=palestinians&id=7

4  http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/legal_status
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بداأت	�سيا�سة	التفرقة	بني	حاملي	الوثائق	املختلفة	املرتبطة	باملناطق	اجلغرافية	التي	

الفل�سطينيني،	عندما	 التوا�سل	بني	 الإ�رسائيلي	ت�سكل	عائقا	كبريا	يف	 فر�سها	الحتالل	

مت	و�سع	احلواجز	الع�سكرية	على	مداخل	مدينة	القد�ص،	ومت	بناء	اجلدار	وفر�ص	ت�ساريح	

اإىل	�سن	قرارات	بعدم	جمع	�سمل	العائالت	ملن	يقيمون	خارج	 اإ�سافة	 املرور	والإقامة،	

الهوية	 على	 باحل�سول	 الفل�سطينية	 الهوية	 حلملة	 ال�سماح	 وعدم	 الأخ�رس،	 اخلط	 حدود	

املقد�سية	ملن	 الهويات	 وثائق	 ل�سحب	 باإجراءات	 والقيام	 الإقامة،	 وثيقة	 اأو	 الإ�رسائيلية	

من	 عائالتهم	 لأفراد	 ال�سماح	 وعدم	 القد�ص،	 بلدية	 حدود	 خارج	 عائالتهم	 مع	 يقيمون	

وال�سيا�سات	 الت�رسيعات	 تلك	 كل	 القد�ص.	 يف	 بالإقامة	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 حملة	

ل�سنة	 العودة	 قانون	 ي�سكل	 فيما	 الفل�سطينيني،	 باملواطنني	 اخلا�سة	  والإجراءات	

قانون	 مبوجب	 الإ�رسائيلية	 اجلن�سية	 لنيل	 ال�سبل	 احد	 لالإ�رسائيليني	 بالن�سبة	 	1950
اجلن�سية	لعام	1952،	اإ�سافة	اإىل	الإقامة	والولدة	والتجن�ص،	حيث	مينح	قانون	العودة	
كل	يهودي	يف	اأي	مكان	يف	العامل	احلق	يف	القدوم	اإىل	اإ�رسائيل	كمهاجر	لي�سبح	مواطنا	

حق	 الهجرة	مبنح	 تو�سيع	 لي�سمح	 	1970 العام	 يف	 القانون	 تعديل	 مت	 وقد	 اإ�رسائيليا،	

حيث	 الثالث،	 اجليل	 حتى	 يهودي	 اأ�سل	 اإىل	 تنتمي	 التي	 اليهودية	 غري	 للذرية	  الهجرة	

.
5
عرف	اليهودي	على	انه	من	ولد	لأم	يهودية	اأو	تهود	ول	ينتمي	اإىل	دين	اآخر

	ال�سنني	�سيا�سة	منعت	الفل�سطينيني	من	التوّحد	مع	اأزواجهم	
ّ
لقد	مار�ست	اإ�رسائيل	على	مر

من	�سكان	ال�سفة	الغربية	اأو	قطاع	غزة	ب�سكل	كبري،	يف	حماولة	ل�سلخ	فل�سطينيي	القد�ص	

الغربية	 ال�سفة	 يف	 الفل�سطيني	 امتدادهم	 عن	 الأخ�رس	 اخلط	 داخل	 من	 والفل�سطينيني	

الإجراءات	 -ب�سبب	 الثبوتية	 الوثائق	 متعددة	 الفل�سطينية	 فالعائالت	 غزة؛	 وقطاع	

وال�سيا�سات	الإ�رسائيلية-	حترم	من	العي�ص	كاأ�رسة	واحدة	يف	بيت	واحد	يف	نف�ص	املدينة	

اأو	القرية،	كما	حترم	من	احلفاظ	على	توا�سلها	مع	اأفراد	اأ�رسها	يف	ال�سفة	الغربية	وقطاع	

غزة؛	وذلك	بعدم	ال�سماح	لهم	بالتنقل	وال�سفر	لزيارة	اأفراد	عائالتهم،	مما	اأدى	اإىل	ت�ستت	

العائالت	و�سّبب	معاناة	كبرية	لالأ�رس	الفل�سطينية	ب�سكل	عام	وللن�ساء	ب�سكل	خا�ص،	كما	

الفل�سطينيني	 و�سّجع	هجرة	 للعائالت،	 والنف�سي	 والقت�سادي	 الجتماعي	 بالو�سع	 	
ّ
م�ص

اإىل	خارج	البالد	ليجتمع	�سملهم	مع	اأبناء	عائالتهم.

فالإقامة	الدائمة	مبوجب	الت�رسيعات	الإ�رسائيلية	ل	متنح	تلقائيا	بوا�سطة	الزوج/ة	من	

حاملي	وثيقة	الهوية	املقد�سية	اأو	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي،	حيث	يتوجب	على	الفل�سطيني	

http://www.ahewar.org/debat/		.2009/7/12	.2705	العدد	املتمدن.	احلوار	غنام.	اأبو	مي�ساء		5

 show.art.asp?aid=177851
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ال�سمل	 للم	 طلبا	 يقدم	 اأن	 الإ�رسائيلي	 ال�سفر	 جواز	 اأو	 املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	

لزوجها/	زوجته	التي	حتمل	وثيقة	ثبوتية	خمتلفة،	كما	اأن	الإقامة	الدائمة	ل	تنقل	اإىل	

اأطفال	حاملها	ب�سفتها	»حق«	لهم،	مما	يوؤدي	اإىل	�سعوبات	يف	ت�سجيل	اأطفال	يف	الزواج	

.	وقد	ظلت	�سالحية	امل�سادقة	على	مل	�سمل	العائالت	بيد	دولة	الحتالل	
6
متعدد	الوثائق

الإ�رسائيلي	حتى	بعد	التوقيع	على	اتفاقات	اأو�سلو،	رغم	اأّن	ال�سالحيات	املدنية	الأخرى	

.
7
ُنقلت	اإىل	ال�سلطة	الفل�سطينية

وعلى	الرغم	من	الآثار	املتعددة	املرتتبة	على	قانون	املواطنة	على	العائالت	الفل�سطينية	

من	 ت�رسرا	 الأكرث	 الوثائق	 متعددة	 العائالت	 يف	 الفل�سطينية	 املراأة	 تبقى	 عام،	 ب�سكل	

ال�ستيطاين	 ال�ستعماري	 ال�سهيوين	 فامل�رسوع	 به؛	 املرتبطة	 وال�سيا�سات	 القانون	 هذا	

ي�ستهدف	كل	ما	هو	فل�سطيني	دون	متييز،	واملراأة	الفل�سطينية	واأطفالها	اأول	من	يعانون	

من	ال�سيا�سة	العن�رسية	الهمجية	بت�ستيتهم	عن	اأ�رسهم،	وتهجريهم	يف	اأرا�سيهم،	بال�سغط	

عليهن	من	اجل	ترك	مركز	حياتهن.

القوانني	 على	 املرتتبة	 الجتماعية	 والتداعيات	 القانونية	 الآثار	 حتليل	 ولغايات	

والإجراءات	والأنظمة	الإ�رسائيلية	يف	جمال	مل	�سمل	العائالت	الفل�سطينية	وت�ستيتها،	فقد	

الإ�رسائيلي	 الأول:	قانون	املواطنة	 الف�سل	 اإىل	ثالثة	ف�سول،	يتناول	 الدرا�سة	 مت	تق�سيم	

الثاين	 الف�سل	 ويتناول	 العائالت،	 �سمل	 ومل	 الزواج	 احلق	يف	 الدولية	حلماية	 واملعايري	

يتناول	 فيما	 املواطنة،	 قانون	 املرتتبة	على	 والنف�سية	 والقت�سادية	 الجتماعية	 الآثار	

الف�سل	الثالث	الآثار	القانونية	والتداعيات	الجتماعية	لتعدد	القوانني	يف	م�سائل	الأحوال	

ال�سخ�سية	وت�ستت	العائالت	الفل�سطينية.

اأهمية الدرا�شة

تربز	اأهمية	هذه	الدرا�سة	يف	كونها	من	اأوىل	الدرا�سات	التي	تركز	على	الآثار	القانونية	

والتداعيات	الجتماعية	لتعدد	القوانني،	والتي	تقع	املراأة	�سحية	لها	ل	�سيما	يف	حالت	

املراأة	حقوقها	يف	 الثبوتية؛	حيث	تفقد	 الوثائق	 الزواج	متعدد	 الطالق	يف	 اأو	 النف�سال	

اأبنائها،	وم�ساهدتهم،	ونفقتهم،	وحترم	من	حقها	يف	مقا�ساة	زوجها	ال�سابق،	 ح�سانة	

حيث	 التي	حتملها؛	 الهوية	 وثيقة	 ب�سبب	 عليها،	 التي	حت�سل	 املحاكم	 اأحكام	 تنفيذ	 اأو	

6  http://unispal.un.org/pdfs/OCHA_SpFocus-EJera.pdf

7  http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/legal_status
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تخرج	من	ولية	املحاكم	الإ�رسائيلية	واملحاكم	الفل�سطينية؛	فاإن	متكنت	من	الو�سول	اإىل	

الق�ساء،	امتنع	عليها	التنفيذ،	وهنا	تقف	املراأة	بني	�سندان	القوانني	ال�سارية	وبني	مطرقة	

وثيقة	الهوية	التي	حتملها.

والإقليمي	 الوطني	 ال�سعيد	 على	 بتو�سيات	 اخلروج	 يف	 الدرا�سة	 هذه	 اأهمية	 تربز	 كما	

هذه	 ت�سكل	 بحيث	 اآثارها،	 من	 والتخفيف	 والتحديات	 الإ�سكاليات	 ملواجهة	 والدويل	

النتائج	والتو�سيات	اأداة	ملنا�رسة	الن�ساء	يف	الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية.

اأهداف الدرا�شة

اأثر	�سيا�سات	وقوانني	املواطنة	الإ�رسائيلية	يف	ت�ستيت	الأ�رس	 تهدف	الدرا�سة	اإىل	حتليل	

الفل�سطينية	املختلفة	ح�سب	الإقامة	اأو	وثيقة	الهوية	للزوجني	والأبناء	يف	ال�سفة	الغربية	

الآثار	 على	 ال�سوء	 ت�سليط	 اإىل	 الدرا�سة	 تهدف	 كما	 الأخ�رس.	 اخلط	 وداخل	 غزة	 وقطاع	

متعدد	 الزواج	 حالت	 الن�ساء	يف	 على	 خا�سة	 القوانني	 لتنازع	 والجتماعية	 القانونية	

الوثائق	الثبوتية	ل	�سيما	يف	حالت	النف�سال	اأو	الطالق.		

اإ�شكالية الدرا�شة

تعاين	املراأة	الفل�سطينية	كغريها	من	اأفراد	ال�سعب	الفل�سطيني	من	القوانني	واملمار�سات	

وال�سيا�سات	الإ�رسائيلية	التمييزية	الهادفة	اإىل	ت�ستيت	العائالت	الفل�سطينية	وتقليل	اأعداد	

املواطنني	الفل�سطينيني	املقيمني	يف	القد�ص	وداخل	اخلط	الأخ�رس،	وحرمان	الأزواج	من	

الأحيان	 البع�ص	يف	املنا�سبات	الجتماعية	والعائلية،	ويف	بع�ص	 التواجد	مع	بع�سهم	

احلرمان	من	الأطفال.	كما	تعاين	املراأة	الفل�سطينية	نتيجة	للقوانني	الإ�رسائيلية	اخلا�سة	

الوثائق	 متعددة	 العائالت	 ا�سطرار	 ب�سبب	 القت�سادية	 الأعباء	 زيادة	 من	 ال�سمل	 بلم	

الثبوتية	اإىل	�رساء	اأو	ا�ستئجار	اأكرث	من	منزل	يف	القد�ص	وخارجها	للحفاظ	على	وثائقهم.	

من	 الفل�سطينية	 العائالت	 ت�ستيت	 عن	 الناجمة	 والجتماعية	 النف�سية	 الآثار	 عن	 ناهيك	

من	 والتخوف	 بالإهمال،	 وال�سعور	 الأهل،	 عن	 النف�سال	 و�سعوبة	 بالدونية،	 ال�سعور	

اللجوء	اإىل	املحاكم.	

بزيادة	 واملجتمع	 املنزل	 يف	 الفل�سطينية	 املراأة	 على	 العنف	 ممار�سة	 م�ستوى	 ويقرتن	

م�ستوى	العنف	والتهديد	الذي	يتعر�ص	له	الفل�سطينيون	على	يد	الإ�رسائيليني؛	وبالتايل	
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يرتفع	م�ستوى	تعر�ص	املراأة	الفل�سطينية	اإىل	العنف	املجتمعي	والعنف	يف	املجال	العام،	

وتزيد	ظاهرة	انت�سار	العنف		بني	الأزواج،	اأ�سف	اإىل	ذلك	ارتفاع	م�ستوى	تعر�ص	املراأة	

وتغري	 الإ�رسائيلية،	 املوؤ�س�سات	 مع	 للتعامل	 تعر�سها	 ازدياد	 ب�سبب	 للعنف	 الفل�سطينية	

بع�ص	ادوار	النوع	الجتماعي.

		سمل� بلم	 املتعلقة	 الإ�رسائيلية	 ال�سيا�سات	 عن	 الناجتة	 القانونية	 الآثار	 هي	 فما	

العائالت	الفل�سطينية؟

		الأ�رسي وللت�ستت	 الإ�رسائيلية،	 ال�سيا�سات	 لهذه	 الجتماعية	 التداعيات	 هي	 وما	

الناجم	عن	هذه	ال�سيا�سات؟

		متعدد الزواج	 يف	 النف�سال	 حالت	 يف	 عمقا	 الجتماعية	 التداعيات	 تزيد	 وهل	

الوثائق؟

	الق�سائية؟	الأنظمة	وتعدد	القوانني،	تعدد	عن	الناجتة	القانونية	الإ�سكاليات	هي	وما

�سرتكز	هذه	الدرا�سة	على	الآثار	القانونية	والجتماعية	لقانون	املواطنة،	والآثار	القانونية	

والتداعيات	الجتماعية	املرتتبة	على	انف�سال	الأزواج	يف	حالت	الزواج	متعدد	الوثائق.	

مراجعة االأدبيات

هام	 الثبوتية	هو	مو�سوع	 الوثائق	 متعدد	 الزواج	 الفل�سطينية	يف	 العائالت	 �سمل	 اإن	مل	

وحيوي	يف	فل�سطني؛	فهو	يعرب	عن	حاجة	اإن�سانية	تتمثل	يف	احلق	يف	الزواج	واحلق	يف	

جمع	�سمل	العائالت،	وهو	بال	�سك	له	تداعيات	اجتماعية	توؤثر	على	املجتمع	الفل�سطيني	

ككل،	والأ�رس	يف	حالة	الزواج	متعدد	الوثائق	ب�سكل	خا�ص.

اإىل	 يوؤدي	 الثبوتية	 الوثائق	 متعدد	 الزواج	 �سيما	يف	حالت	 ل	 القوانني،	 تنازع	 اأن	 كما	

اإ�سكاليات	كبرية	وينطوي	على	خماطر	كبرية	تتمثل	يف	اإنكار	العدالة؛	حيث	يوؤدي	تنازع	

القوانني	ال�سلبي	اإىل	فقدان	الأ�رس	احلقوق	وحرمانها	منها.

ويف	�سبيل	اإعداد	هذه	الدرا�سة،	فقد	متت	مراجعة	الأدبيات	التي	تناولت	موا�سيع	الو�سع	

القانوين	للمواطنني	املقد�سيني،	واحلق	يف	الإقامة،	واحلق	يف	احلركة،	وقانون	املواطنة...
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املكانة القانونية للمواطنني املقد�شيني

الفل�سطينيني	 للمواطنني	 القانوين	 الو�سع	 حول	 	
8
حلبي اأ�سامة	 املحامي	 درا�سة	 بينت	

اإطار	 غزة	يف	 وقطاع	 الغربية	 وال�سفة	 القد�ص	 �رسقي	 فرق	بني	 يوجد	 ل	 اأنه	 القد�ص	 يف	

 1967 عام	 القد�ص	 باحتالل	�رسقي	 قامت	 اإ�رسائيل	 اأن	 الإن�ساين.	حيث	 الدويل	 القانون	
بالقوة؛	وبالتايل	فاإن	العالقة	بني	اإ�رسائيل	كقوة	حمتلة	و�سكان	القد�ص	املحتلة	ينبغي	اأن	

حتكمها	قواعد	ن�سو�ص	القانون	الدويل	املتعلقة	بالحتالل	احلربي؛	ل	�سيما	اأن	اإ�رسائيل	

قد	�سادقت	على	معاهدة	جنيف	الرابعة	كقوة	حمتلة،	وبالتايل	فاإن	عليها	واجب	احرتام	

و�سمان	حقوق	املواطنني	املقد�سيني	كمدنيني	حمميني.	وبينت	الدرا�سة	الآثار	املرتتبة	

وال�سيا�سية	 املدنية	 حقوقهم	 وعلى	 املقد�سيني	 املواطنني	 على	 القد�ص	 �سم	 قرار	 على	

الإ�رسائيلي	 للقانون	 وفقا	 الدائمة«	 »الإقامة	 و	 »اجلن�سية«	 بني	 وميزت	 والجتماعية،	

النافذ	يف	القد�ص.	

واأو�سحت	الدرا�سة	ال�رسوط	املتعلقة	مبنح	الإقامة	الدائمة،	كالتو�سية	من	اجلهات	الأمنية	

قبل	 من	 بالطلب	 التقدم	 يجب	 حيث	 الإقامة،	 ملنح	 بطلب	 التقدم	 وكيفية	 الإ�رسائيلية،	

و�رسوط	 �سمل،	 مل	 اأزواجهم/زوجاتهن	 ملنح	 الدائمة	 الإقامة	 حاملي	 الأزواج/الزوجات	

عنوانهما	 يكون	 واأن	 القد�ص	 الزوجان	يف	 يعي�ص	 واأن	 ر�سمي،	 زواج	 عقد	 ذلك	من	وجود	

يف	القد�ص،	واأن	ل	يكون	ال�سخ�ص	املطلوب	مل	�سمله	لديه	اأي	خمالفات	جنائية	اأو	اأمنية،		

بالإ�سافة	اإىل	�رسط	متت	اإ�سافته	حديثا	وهو	اأن	يكون	ال�سخ�ص	املطلوب	مل	�سمله	اكرب	

من 25	عاما	لالإناث،	واكرب	من	35	عاما	للذكور.

وقد	بينت	الدرا�سة	انه	ل	يوجد	تاريخ	انتهاء	لالإقامة	الدائمة	»الهوية	املقد�سية«،	اإل	انه	

حالة	 تنتهي	يف	 الدائمة	 الإقامة	 فان	 	1974 لعام	 اإ�رسائيل	 اإىل	 الدخول	 نظام	 مبوجب	
مبغادرة	 دائمة	 اإقامة	 املقيم	 ال�سخ�ص	 قام	 حالة	 يف	 اأو	 الإقامة،	 منح	 �رسوط	 احد	 فقد	

اإ�رسائيل	وا�ستقر	يف	دولة	اأخرى،	وذلك	بالإقامة	خارج	اإ�رسائيل	ملدة	تزيد	عن	7	�سنوات،	

اأو	احل�سول	على	اإقامة	دائمة	يف	دولة	اأخرى،	اأو	احل�سول	على	جن�سية	دولة	اأخرى.

8  Usama Halabi.	Legal Status of the Population of East Jerusalem since 1967 and the 

Implications.	The Civic Coalition for Defending Palestinians’ Rights in Jerusalem.	42 

years of Occupation-	Jerusalem File.	December 2009
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وتعترب	اإ�رسائيل	الإقامة	يف	ال�سفة	الغربية	وقطاع	غزة	اإقامة	يف	دولة	اأخرى؛	وبالتايل	

فان	املواطنني	املقد�سيني	الذين	يقيمون	يف	ال�سفة	الغربية	اأو	قطاع	غزة	يفقدون	حقهم	

بالإقامة	الدائمة	يف	القد�ص.

ووفقا	 لأ�رسهم	 �سمل	 الفل�سطينيني	على	مل	 املفرو�سة	على	ح�سول	 القيود	 نتج	عن	 وقد	

�سمن  الثبوتية	 الوثائق  متعدد	 الزواج	 يف	 للفل�سطينيني	 جديد  تق�سيم	 	،
9
اجلعبة لنظمي	

املجموعات التالية:

1	 ومنهم . الغربية،  ال�سفة  يف	 وي�سكنون  الزرقاء  الهوية  يحملون  مقد�سيون 

من ميلك عنوانًا داخل	حدود بلدية القد�ص لإثبات الوجود على الورق على 

املوؤ�ش�شات  رحمة  حتت	 هوؤلء  ويقع	 احلقوق،  على  حفاظًا  التحديد  وجه	

الإ�رسائيلية، لذلك يتجنبون جتديد	هوياتهم وال�سفر كلما اأمكن ذلك. وهناك 

وترف�ص  الزرقاء،  هوياتهم  �سحبت  اأُخرى(  فئات  )ومن  منهم	 جمموعة	

ال�سلطة	الوطنية اإ�شدار هويات	فل�سطينية لهم، لذلك ل	يغادرون املدن التي 

اإثبات  عليهم  حيث يتعذر  تفتي�ص،  ا�سطدامهم	بنقطة  خ�سية  فيها  يقطنون 

�سخ�سيتهم.

2	  مقد�سيات متزوجات يف ال�سفة الغربية، ويحمل	اأطفالهن هوية فل�سطينية، .

ما زلن اإىل حٍد ما، ي�ستطعن	زيارة اأهلهن يف القد�ص، لكن بدون ا�سطحاب	

اأطفالهن.

3	 بت�رسيح . زوجاتهم  القد�ص	مع  داخل  ي�شكنون  الغربية،  ال�سفة  اأزواج من   

اأطفال  وبع�ص  ال�سمل،  جمع  على  باحل�سول  اأمل	 وبدون  ت�رسيح  بغري  اأو 

هوية،  بالهواء	بدون  معّلق  الآخر  والبع�ص  مقد�سية،  هوؤلء	يحملون هوية 

ينتظرون اأعوامًا طويلة حلل اإ�سكالية	وجودهم، وتزداد امل�سكلة حّدة حني 

رقم  من	 بد  ل  عندها  املدر�سة،  دخول  عليهم  يتوجب  �سّنًا  الأطفال	 يبلغ 

هوية، فتبداأ متاعب العائلة التي ل نهاية لها.

4	 بدون . اأو  بت�رسيح  القد�ص  يف	 اأزواجهن  مع  ي�شكن  الغربية  ال�سفة  من  زوجات 

القد�ص.	جملد	12.	العدد	13.	�سفحة	15.	�سيف	 حوليات	 وحتديات.	 م�ساهد	 جديد:	 من	 القد�ص	 اجلعبة.	 نظمي	 	9

 2012
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ت�رسيح، ول اأمل لهن	باحل�سول على جمع ال�سمل، ويحمل اأطفالهّن هويات	زرقاء.

5	 يحر�ص . فل�سطني،  خارج  اأو	موؤقتة  دائمة  يعملون ب�شورة  اأو  ي�شكنون  مقد�سيون 

النقطاع  يعني  حيث	 متقاربة،	 بزيارات  القد�ص	 مع  التوا�سل  على  منهم  الكثري 

مدة عن الوطن	فقدان حق الإقامة يف القد�ص،	بل حق العودة اإىل فل�سطني، حيث 

يجري �سحب	الهوية منهم مبجرد دخولهم اإىل فل�سطني، وقد ي�سمح	للبع�ص بزيارة 

الأهل مرة اأخرية. وت�سمل هذه الفئة	املقد�سيني حاملي جوازات	ال�سفر	)اجلن�سيات(	

للطرد  مر�سحًا  ي�سبح	 اأجنبية،  جن�سية	 على  مقد�سي  ح�سول  فبمجرد  الغربية،	

باأنه يعي�ش ب�شورة دائمة  ال�شخ�ش  ُيثبت	هذا  مل  يحدث ما  وهذا ما  القد�ص،  من 

ومتوا�سلة	يف القد�ص؛ واأما اإذا طالت اإقامة املقد�سي خارج	فل�سطني، فاإّنه يخ�رس 

بذلك الهوية املقد�سية.

6	 مقد�سيون يحملون الهوية املقد�سية، ولكن ي�سكنون	خارج جدار الف�سل العن�رسي، .

وهي  البلدية،	 حدود  تغيري  مبجرد  القد�ص  يف  حقوقهم  لفقدان	 معّر�سون  وهم 

القيام  عدم  يف  ال�شبب  ويكمن  الإ�رسائيلي،	 القرار  دوائر  يف  الدرا�شة  قيد  م�شاألة 

خ�سية  واإىل  الكني�ست؛	 من  قراراً  يتطلب  القد�ص  حدود  اأّن	تغيري  حقيقة  اإىل  بذلك 

اأ�سحاب القرار يف اإ�رسائيل من تدفق	اآلف املقد�سيني اإىل داخل اجلدار يف حالة 

تغيري	احلدود، وبذلك تكون النتيجة عك�ص ما تخطط الدولة	الإ�رسائيلية له.

7	 ال�رسقية، . القد�ص  يف  1948وي�سكنون  عام	  املحتلة  الأر�ص  من  فل�سطينيون 

ويظهر جزء منهم	بالتاأكيد يف الإح�سائيات الإ�رسائيلية. ي�شكن اأغلبية	هوؤلء يف 

القد�ص ال�رسقية، لكن منهم من ي�شكن يف	الأحياء الإ�رسائيلية، ومنهم من ي�شكن 

حدود  �سمن	 واقعة  اأرا�ٍص  على   1967 عام  بعد	 اأن�سئت  التي  امل�شتوطنات  يف 

وخ�سو�سًا يف  امل�ستوطنات،  هذه  ي�شكنون يف  مقد�سيون  ويوجد  القد�ص،  مدينة 

النبي يعقوب	وب�سغات زئيف، القريبتني من الأحياء العربية بيت	حنينا و�سعفاط.

8	 اأبو غو�ص اأو حتى	يف اللد . مقد�سيون انتقلوا اإىل ال�سكن	داخل	اخلط	الأخ�رس؛ يف 

والرملة واملثلث وحتى يف حيفا.

9	 مقد�سيون ممن جتّن�سوا وقبلوا اجلن�سية الإ�رسائيلية..

01	 الهوية . ويحملون  العن�رسي  الف�سل  جدار	 داخل  املقيمون  املقد�سيون  واأخرياً،  	 	

املقد�سية.
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قانون املواطنة االإ�رسائيلي ومل ال�شمل

الأ�سباب	 اإبراز	 اإىل	 العرقي	 والتطهري	 الق�رسي	 التهجري	 حول	 اأيوب	 نزار	 	
10
درا�سة هدفت	

العائالت	 �سمل	 جمع	 ب�ساأن	 الحتالل	 �سلطات	 تتبعها	 التي	 ال�سيا�سات	 وراء	 الكامنة	

القد�ص	 الفل�سطيني	يف	 بالوجود	 اآثار	ماأ�ساوية	مت�ص	 الفل�سطينية،	وما	يرتتب	عليها	من	

الوجود	اجل�سدي	 ت�ستهدف	 اأنها	 واإ�رسائيل	عامة،	بحكم	 الأر�ص	املحتلة	 خا�سة،	وداخل	

الأهداف	 حتقيق	 �سبيل	 يف	 وذلك	 الق�رسية،	 الهجرة	 على	 وجتربهم	 وطنهم،	 يف	 لهوؤلء	

الإ�رسائيلية	للتقليل	من	ن�سبة	الفل�سطينيني	يف	البالد،	وزيادة	ن�سبة	امل�ستوطنني	اليهود،	

الأمر	الذي	يندرج	حتت	مفهوم	ونطاق	التطهري	العرقي.

تنتهجها	 التي	 ال�سيا�سات	 على	 ينطبق	 العرقي	 التطهري	 تعريف	 اأن	 الدرا�سة	 بينت	 وقد	

جمع	 حظر	 وب�سمنها	 القد�ص،	 يف	 الفل�سطيني	 الوجود	 م�ستهدفة	 الإ�رسائيلية	 ال�سلطات	

القد�ص،	 الفل�سطينيني	يف	 اإقامة	 واإلغاء	حق	 املنازل،	 وهدم	 الفل�سطينية،	 العائالت	 �سمل	

احلركة	 حرية	 من	 واحلد	 البناء،	 على	 املفرو�سة	 واملعوقات	 الأرا�سي،	 على	 وال�ستيالء	

والتنقل،	مبا	يف	ذلك	الدخول	اإىل	القد�ص	واخلروج	منها	بحرية.	حيث	اأن	هذه	ال�سيا�سات،	

بانتهاكات	 وتت�سبب	 للمقد�سيني،	 ق�رسي	 تهجري	 اإىل	 توؤدي	 بها	 املرتبطة	 والإجراءات	

خطرية	للحقوق	املكفولة	مبوجب	اتفاقيات	حقوق	الإن�سان	املختلفة،	كحق	الفل�سطينيني	

يف	الإقامة	يف	القد�ص،	واحلق	يف	ال�سم	واجلن�سية،	واختيار	مكان	الإقامة،	وحرية	احلركة	

والتنقل،	واحلق	يف	العي�ص	بحرية	وكرامة	ويف	بيئة	اأ�رسية	�سليمة	العي�ص	بكرامة،	واحلق	

كنف	 والنمو	حتت	 الرتعرع	 واحلق	يف	 التعليم،	 واحلق	يف	 ال�سحية،	 اخلدمات	 تلقي	 يف	

الوالدين	ويف	بيئة	اأ�رسية	هادئة	و�سليمة.

االآثار والتحديات التي تعاين منها االأ�رس امل�شتتة

،	متت	درا�سة	الآثار	والتحديات	التي	
11
ويف	درا�سة	اأعدها	مركز	املراأة	لالأبحاث	والتوثيق

تواجه	الأ�رس	التي	تعاين	اأو	احد	اأفرادها	من	م�سكلة	يف	الإقامة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية،	

القد�ص.	 الإقامة	يف	 الفل�سطينيني	يف	 اإ�رسائيل	حلق	 انتهاكات	 العرقي.	 الق�رسي	والتطهري	 التهجري	 اأيوب.	 نزار	 	.10

الئتالف	الأهلي	للدفاع	عن	حقوق	الفل�سطينيني	يف	القد�ص.

11	الثار	والتحديات	التي	تواجه	الأ�رس	التي	تعاين	اأو	احد	اأفرادها	من	م�سكلة	يف	الإقامة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية:	

درا�سة	ا�ستك�سافية	بروؤية	النوع	الجتماعي.	مركز	درا�سات	التنمية-	جامعة	بريزيت.	متوز	2010
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والتي	ركزت	على	حق	الإقامة	كحق	اأ�سا�سي	من	حقوق	الإن�سان،	معتربة	اأن	انتهاك	هذا	

احلق	يهدد	حقوق	الإن�سان	الأخرى	يف	الإقامة	وال�سكن	والتعليم	والعمل،	والهم	من	ذلك	

كله	احلياة	الزوجية.

وقدمت	الدرا�سة	مناذج	للت�ستت	الأ�رسي	الناجت	عن	نكبة	عام	1948،	وموجة	النزوح	عام	
القانونية	يف	 الأو�ساع	 تنوع	 عن	 ال�سمل	جنمت	 ومل	 الإقامة	 م�سكلة	 اأن	 مبينة	 	،1967

الأرا�سي	الفل�سطينية	ويف	ال�ستات.

كما	بينت	الدرا�سة	التحديات	التي	تواجهها	املراأة	القادمة	لالأرا�سي	الفل�سطينية،	والآثار	

الجتماعية	 الآثار	 تقييم	 الدرا�سة	 حاولت	 كما	 العائلة.	 تفرقة	 على	 	 املرتتبة	 النف�سية	

مكان	 كتغيري	 الأ�رسي	 الت�ستت	 تبعات	 من	 الأ�رسي	 والت�ستت	 الإقامة	 مل�سكلة	 والنف�سية	

ا�سرتاتيجيات	 الدرا�سة	 تناولت	 كما	 لالأ�رس.	 املبا�رسة	 وغري	 املبا�رسة	 واخل�سائر	 ال�سكن،	

تاأقلم	العائالت	مع	الظروف	التي	يعي�سونها.

	لت�سع	الظروف	املعي�سية	والتجارب	اليومية	للن�ساء	
12
	وجاءت	درا�سة	عبدو	وكيفوركيان

ال�سيا�سات	 اآثار	 بفح�ص	 الباحثتان	 قامت	 حيث	 الوطني،	 ال�رساع	 اإطار	 يف	 املقد�سيات	

در�ست	 كما	 الجتماعي.	 النوع	 على	 املبني	 والعنف	 القانونية،	 والأنظمة	 الحتاللية،	

الباحثتان	و�سائل	التكيف	لدى	الن�ساء،	والأدوار	الجتماعية	اجلديدة	للن�ساء.

اأج�سادهم،	 باأن	 املقد�سيني	 م�ساعر	 	
13
كيفوركيان �سلهوب	 نادرة	 الباحثة	 تناولت	

وبينت	 	 م�سيدة.	 يف	 كمن	 فهم	 �سديدة	 �سيطرة	 حتت	 وت�رسفاتهم	 اليومية،	 وحتركاتهم	

الباحثة	كيف	توؤثر	جتربة	تغيري	مكان	الإقامة	لغايات	الإقامة	يف	القد�ص	على	الأزواج؛	

عن	 والبعد	 الجتماعية	 الناحية	 ومن	 والقت�سادية،	 املالية	 الأعباء	 زيادة	 ناحية	 من	

الأهل	والأقارب	واملعارف،	ناهيك	عن	الأعباء	النف�سية؛	حيث	عرب	امل�ساركون	يف	الدرا�سة	

ووقتهم	 اأج�سادهم،	 اأن	 وكيف	 بيوتهم،	 يف	 بالعزل	 �سعورهم	 ب�سبب	 اإحباطهم	 مدى	 عن	

وفراغهم	حمكومني	بالبنى	الع�سكرية	الإ�رسائيلية،	كذلك	فقدان	الثقة	بالنظام	الجتماعي	

غري	الر�سمي	والدائرة	الجتماعية	املبا�رسة.

12 Abdo and Kevorkian،	 Palestinian Women’s Ordeals in East Jerusalem،	 2006،	

Women’s Studies Center

13 Nadera Shalhoub-Kevorkian.	Trapped: The violence of Exclusion in Jerusalem.	

Jerusalem Quarterly.	Spring 2012-	Issue 49.
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كما	و�سفت	الباحثة	�سعور	الن�ساء	من	حملة	الهوية	الفل�سطينية	واملتزوجات	زواجا	متعدد	

الن�ساء	 هوؤلء	 ت�سعر	 حيث	 الأخ�رس؛	 اخلط	 داخل	 اأو	 القد�ص	 ويقمن	يف	 الثبوتية	 الوثائق	

باأنهن	غري	�رسعيات	وغري	مرغوب	بهن،	كما	ت�سعرن	باأن	اجلريان	يخ�سون	من	اتهامهم	

بالتعاون	معهن.	تلك	امل�ساعر	التي	توؤثر	على	العالقة	مع	الأزواج،	حيث	ت�سعر	املراأة	باأنها	

عبء	على	زوجها	واأهله،	وتفقد	الثقة	والدعم	من	املجتمع	واأهلها	مما	يزيد	من	ال�سعور	من	

ال�ستثنائية	والإحباط،	واحلد	من	احلركة	والعالقات	الجتماعية.

انتهاك حقوق االأطفال

اإىل  الدخول  لقانون	 وفقًا  �شدرت  اأنظمة   
14
القد�ص يف  الأطفال  ت�سجيل  عملية  يحكم 

اإ�رسائيل،  يف  املولود  للطفل  »بالن�شبة  اأنه:  على  منه   12 املادة  تن�ص  الذي  اإ�رسائيل، 

ذات  الوالدين  لكال  يكن  مل  فاإذا  والديه.  كمركز  يكون  اإ�رسائيل	 القانوين يف  مركزه  فاإن 

املركز القانوين،	يتم منح الطفل مركز اأبيه اأو و�سيه، اإل اإذا اعرت�ص الوالد الآخر على	ذلك 

كتابة.	ويف هذه احلالة، يتم منح الطفل ذات املركز القانوين لأحد	الوالدين، وفقًا لقرار	

وزير الداخلية.	يطبق النظام املن�شو�ش عليه اأعاله يف حالة ولدة الطفل يف اإ�رسائيل	اأو 

القد�ص. على ذلك، اإذا ولد الطفل خارج اإ�رسائيل اأو القد�ص ل ميكن اأن يتم ت�سجيله مبا�رسة 

كمقيم وعلى والديه التقدم بطلب احل�سول	على حق الإقامة له من خالل اإجراءات جمع 

�سمل العائلة، حتى ولو	كان كال الوالدين من �شكان القد�ص. يف حالة كان كال الوالدين 

من �سكان	القد�ص فاإن ال�سلطات الإ�رسائيلية تعترب حقيقة واقعة ميالد الطفل يف	القد�ص 

دلياًل كافيًا، ما مل يثبت العك�ص، على اأن مكان اإقامتهما الفعلي هو يف القد�ص. اأما يف 

حالة كون الأم وحدها هي �ساحبة حق الإقامة يف	القد�ص فاإن متطلبات اإثبات وجود 

مركز حياة يف القد�ص والوقت الذي	يتم خالله البت يف الطلب	تزداد. 

احلق يف التعليم

للم	 �سيما	ممن	مت	رف�ص	طلباتهم	 الثبوتية	-ل	 الوثائق	 الأ�رس	متعددة	 العديد	من	 تقوم	

�سمل	العائلة	اأو	ممن	مل	يتمكنوا	من	ت�سجيل	اأبنائهم	يف	الهويات	املقد�سية-	وحتت	تهديد	

14		م�سطفى	مرعي.	احلق	يف	جمع	�سمل	واإقامة	الأطفال:	املمار�سة	الإ�رسائيلية	يف	�سوء	معايري	حقوق	الإن�سان	

الدولية.	الهيئة	الفل�سطينية	حلقوق	املواطن.	�سل�سلة	التقارير	القانونية	)12(	رام	اهلل-	اآب	1999
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لق�ساياهم،	 الإ�رسائيلية	 ال�سلطات	 انتباه	 يلفتوا	 ل	 وحتى	 القد�ص،	 القانوين	يف	 و�سعهم	

ت�سجيل	 عدم	 يقرروا	 كاأن	 مقد�سيني؛	 كمواطنني	 التعليم	 اأبنائهم	يف	 بحقوق	 بالإجحاف	

اأبنائهم	يف	التعليم	الإلزامي	احلكومي	املجاين	التابع	للبلدية،	اأو	يقوموا	باختيار	ت�سجيل	

لالأبناء	 امل�ستقبلي	 الإقامة	 و�سع	 يعر�ص	 مما	 الغربية	 ال�سفة	 يف	 مدار�ص	 يف	 الأبناء	

	.
15
للخطر

تنازع القوانني

الت�رسيعات	 يف	 اختالف	 متعددة	 فئات	 اإىل	 الفل�سطيني	 ال�سعب	 تق�سيم	 عن	 نتج	 لقد	

الثبوتية،	 الوثائق	 متعدد	 الزواج	 حالت	 ويف	 الفئات.	 هذه	 على	 املطبقة	 وال�سيا�سات	

تختلف	القوانني	املطبقة	على	الزوجة	عن	تلك	املطبقة	على	الزوج.	ويف	حالت	اخلالف،	

يتم�سك	كل	منهما	بالقوانني	التي	متنحه	قدرا	اكرب	من	احلقوق	و/اأو	التي	حترم	الآخر	من	

تلك	احلقوق.	ويف	ظل	اختالف	القوانني،	و�سعوبة	الو�سع	ال�سيا�سي	وتعقيداته،	واختالف	

الأنظمة	الق�سائية،	ت�سيع	احلقوق،	ل	�سيما	حقوق	الطرف	الأ�سعف،	وهي	عادة	املراأة.

املراأة	 مركز	 يحاول	 القوانني،	 تنازع	 على	 املرتتبة	 الآثار	 حول	 الدرا�سات	 لندرة	 ونظرا	

والجتماعية	 القانونية	 والآثار	 الإ�سكالية	 هذه	 عر�ص	 والجتماعي	 القانوين	 لالإر�ساد	

العائالت	 العمل	على	منا�رسة	 اجل	 واإبرازها	من	 ال�سوء	عليها	 لت�سليط	 املرتتبة	عليها،	

امل�ستتة	يف	فل�سطني	بفعل	تعدد	القوانني	وال�سيا�سات	وتنازعها.	

منهجية الدرا�شة

مت	اإعداد	ا�ستبانه	الدرا�سة	من	خالل	اجلمع	بني	الفكر	والتحليل	لفريق	البحث	املخت�ص	يف	

القانون	واخلدمة	الجتماعية،	من	اأجل	التوفيق	بني	خربة	فريق	البحث	العملية	مع	الن�ساء	

من	العائالت	امل�ستتة	نتيجة	الختالف	يف	الإقامة،	وبني	املعرفة	املوجودة	يف	الدرا�سات	

15  Azra Khan.	Education in East Jerusalem: A Study in Disparity.	Children pay the price 

of the political conflict in Jerusalem.	Palestine-Israel Journal of politics،	 economics 

and culture.	Vol.8 No.1 2001
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ال�سابقة،	وبني	املالحظات	التي	مت	و�سعها	من	خالل	املقابالت	الأولية	مع	ن�ساء	يعانني	

من	م�ساكل	الختالف	يف	الإقامة	مع	باقي	اأفراد	اأ�رسهن.	مما	�سمح	بالتعرف	على	اأغلب	

واأبعاد	هذه	 وعلى	خ�سائ�ص	 الأفراد،	 من	 الفئة	 هذه	 عند	 املمكنة	 واملتغريات	 املفاهيم	

املفاهيم	املختلفة	يف	اإطار	ظاهرة	الأ�رس	امل�ستتة	نتيجة	الختالف	يف	الإقامة	بني	اأفراد	

الأ�رسة.	

كما	مت	عقد	عدد	من	الجتماعات	مع	ن�ساء	حقوقيات	وخمت�سات	يف	اخلدمة	الجتماعية	

العمل	 يف	 خربة	 ميتلكن	 ممن	 والجتماعي،	 القانوين	 لالإر�ساد	 املراأة	 مركز	 يف	 يعملن	

تعاين	من	 التي	 لالأ�رس	 واملعي�سية	 القانونية	 احليثيات	 للتعرف	على	 امل�ستتة؛	 الأ�رس	 مع	

الختالف	يف	وثائق	الهوية	والتي	ت�سمح	اأو	متنع	اأفراد	العائلة	الواحدة	من	التواجد	مع	

بع�سهم	البع�ص	يف	مكان	�سكن	موحد	يف	اأنحاء	فل�سطني	التاريخية	نتيجة	لقوانني	املواطنة	

وال�سيا�سات	الإ�رسائيلية.	ثم	متت	مراجعة	جمموعة	من	ملفات	الن�ساء	اللواتي	يعانني	من	

م�ساكل	الإقامة	ويتلقني	خدمات	من	مركز	املراأة	لالإر�ساد	القانوين	والجتماعي.	

ومن	اجل	درا�سة	ظاهرة	الت�ستت	الأ�رسي	الناجت	عن	تعدد	القوانني	يف	فل�سطني	على	اأر�ص	

ا�ستخدام	 مت	 فقد	 ولآثارها	 وملحدداتها	 للظاهرة	 و�سبط	 اأي	حتكم	 دون	 لالأ�رسة	 الواقع	

الأ�ساليب	التالية	جلمع	البيانات	واملعلومات	عن	ظاهرة	الدرا�سة:

1	 املجموعات	البوؤرية	مع	ن�ساء	مهنيات	وخمت�سات	يتعاملن	مع	الن�ساء	من	.

العائالت	امل�ستتة	نتيجة	و�سع	الإقامة

2	 املقابالت	املعمقة	وجهًا	لوجه	مع	الن�ساء	املت�رسرات	من	اإ�سكالية	وثيقة	.

الهوية.

3	 مع	. مفتوحة	 واأ�سئلة	 مغلقة	 اأ�سئلة	 على	 حتتوي	 با�ستبانة	 الكمي	 امل�سح	

املعامل	 ومت�سعبة	 معقدة	 الدرا�سة	 ظاهرة	 طبيعة	 لأن	 املت�رسرات؛	 الن�ساء	

املعمق	 الو�سف	 خالل	 من	 اإل	 عليها	 التعرف	 ميكن	 ول	 والآثار	 والأبعاد	

من	قبل	الن�ساء	اللواتي	يعانني	منها.	كما	مت	ا�ستخدام	منهج	امل�سح	الكمي	

للظاهرة	 املختلفة	 الأمناط	 توزيع	 اأو	 انت�سار	 مدى	 لر�سد	 مغلقة	 باأ�سئلة	

ح�سب	 الأ�رس	 بني	 الختالف	 على	 وللتعرف	 احلياة،	 مناحي	 على	 واآثارها	

و�سعهم	من	ناحية	وثيقة	الهوية/اجلن�سية.

4	 	املجموعات	البوؤرية	مع	الباحثات	يف	مرحلة	بعد	معاجلة	بيانات	اخلطوات	.

الأوىل،	من	اجل	نقا�ص	النتائج	والتاأكيد	من	م�سداقية	املعلومات	والنتائج.	
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وقد	ا�ستخدمت	يف	ال�ستبانة	النهائية	اأدوات	القيا�ص	التالية:

	.اجلن�سية	اأو	الهوية	اأو	الإقامة	يف	الختالف	و�سع

	.الأ�رسة	لأفراد	ال�سكن	مكان	وو�سع	الأ�رسي	الت�ستت

		مكان	توحيد	اأجل	من	ال�سمل/الإقامة	مل	على	للح�سول	املتخذة	الإجراءات

ال�سكن	جلميع	اأفراد	الأ�رسة.

		الإقامة/الهوية/اجلن�سية	اختالف	و�سع	على	املرتتبة	والإ�سكاليات	الآثار

بني	اأفراد	الأ�رسة	الواحدة.

	.بينهم	الزواج	بها	مت	التي	والكيفية	الزوجني	ارتباط

		و�سع	نتيجة	للزوجني	الجتماعي	النوع	اأدوار	على	ح�سلت	التي	التغريات

اختالف	الإقامة	ون�ساط	املراأة	بها	والتغريات	يف	�سخ�سية	وقدرات	الن�ساء	

ب�سبب	هذا	الن�ساط	يف	عملية	الإجراءات	واإيجاد	احللول.

	.البطريركية	وعالقات	الأ�رسي	العنف

		و�سع تبعيات	 تاأزم	 يف	 يلعبه	 الذي	 والدور	 )البطريركي(	 الأبوي	 النظام	

نتيجة	 لوحدهن	 يع�سن	 اللواتي	 للن�ساء	 املجتمع	 ونظرة	 لالأ�رسة	 الإقامة	

ت�ستت	الأ�رسة	بال�سكن	اأو	بالنف�سال	بني	الزوجني.

		الحتالل قبل	 من	 والعنف	 لالنتهاكات	 اأ�رستها	 واأفراد	 املراأة	 تعر�ص	

“الإ�رسائيلي”.

		.الو�سع	مع	الن�ساء	تعامل

		التي	اخلدمات	ونوع	املخت�سة	الفل�سطينية	املوؤ�س�سات	عن	الن�ساء	انطباع

ممكن	اأن	تقدمها	ملعاجلة	الو�سع.

	.واأ�رسهن	للن�ساء	واقت�سادية	واجتماعية	دميغرافية	معلومات

العينات	وطريقة	اختيارها:

		وخم�ص حماميات	 �سبع	 من	 العينة	 هذه	 تكونت	 البوؤرية:	 املجموعات	

والجتماعي،	 القانوين	 لالإر�ساد	 املراأة	 مركز	 من	 اجتماعيات	 اأخ�سائيات	
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الهوية/ يف	 الختالف	 نتيجة	 امل�ستتة	 الأ�رس	 مع	 العمل	 يف	 خربة	 ولهن	

املتخ�س�سات	 بهوؤلء	 الجتماع	 مت	 وقد	 الزوجني.	 بني	 الإقامة/اجلن�سية	

وعلى	 ال�سمل،	 ومل	 بالإقامة	 املتعلقة	 القوانني	 على	 للتعرف	 مرات	 ثالث	

وتنازع	 و«اإ�رسائيل«	 الفل�سطينية	 ال�سلطة	 بني	 القوانني	 يف	 الختالف	

العائالت	 هذه	 من	 الن�ساء	 على	 ذلك	 واثر	 ال�سلطتني،	 هاتني	 بني	 القوانني	

امل�ستتة.

		ن�ساء �سبع	 من	 العينة	 هذه	 تكونت	 وال�ستك�سايف:	 الأويل	 الكيفي	 البحث	

الهوية/الإقامة/اجلن�سية	بني	 ب�سبب	الختالف	يف	 امل�ستتة	 العائالت	 من	

الزوجني،	وقد	مت	الو�سول	لهن	من	خالل	معرفتهن	من	قبل	الباحثات.	وقد	

التي	 الإ�سكاليات	 وحيثيات	 تفا�سيل	 على	 للتعرف	 العينة	 هذه	 ا�ستخدمت	

تعاين	منها	الن�ساء	والأ�رس	امل�ستتة.

		عينة على	 فح�سها	 مت	 ال�ستبانة،	 اإعداد	 بعد	 ال�ستك�سايف:	 الكمي	 البحث	

 5 كالتايل:	 املناطق	 ح�سب	 توزعت	 امل�ستتة،	 العائالت	 من	 امراأة	 	15 من 

من	ال�سفة	الغربية	و5	من	مدينة	القد�ص،	و5	من	قطاع	غزة.	ومن	اجلدير	
بالذكر	انه	مت	الرجوع	لهوؤلء	الن�ساء	بعد	اإعداد	ال�ستبانة	النهائية.

		على الدرا�سة	 نفذت	 الأخرية	 املرحلة	 النهائي:	يف	 والكيفي	 الكمي	 البحث	

عينة	مكونة	من	79	امراأة	و	10	رجال	من	العائالت	التي	تعاين	من	اختالف	
يف	وثائق	الإقامة/الهوية/اجلن�سية،	وي�سكّن/ي�سكنون	يف	مناطق	ال�سفة	

ع�سوائية.	 القد�ص.	وهي	عينة	متاحة	غري	 مدينة	 اأو	 اأو	قطاع	غزة	 الغربية	

ومن	 الباحثات،	 واأ�سدقاء	 معارف	 خالل	 من	 العينة	 اأفراد	 اختيار	 مت	

واللواتي	 والجتماعي	 القانوين	 لالإر�ساد	 املراأة	 ملركز	 املتوجهات	 الن�ساء	

لبع�ص	 ال�سخ�سية	 املعرفة	 قانونية،	وعن	طريق	 ا�ست�سارة	 اأو	 تلقني	خدمة	

احلالت	من	قبل	موظفات،	ومن	املوؤ�س�سات	القاعدية	واملوؤ�س�سات	ال�رسيكة	

املجتمعي	 العمل	 وموؤ�س�سة	 الغربية	 ال�سفة	 �سمال	 النجدة	 )موؤ�س�سة	 مثل	

اإر�سال	تعريف	 يف	القد�ص	واملركز	الن�سوي،	ومركز	متكني	املراأة(	حيث	مت	

خا�ص	بامل�رسوع	وهدفه	وعن	طبيعة	احلالت	التي	تن�سجم	وامل�رسوع	ومت	

التن�سيق	معهن	من	اجل	توثيق	احلالت.	
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اخل�شائ�ص الدميغرافية الأفراد العينة:

امراأة   79 العينة	 الن�ساء	يف	 اأ�رسة.	بلغ	عدد	 الدرا�سة	متت	درا�سة	ت�سع	وثمانني	 يف	هذه	

وبلغ	عدد	الرجال	10،	وقد	توزعت	العينة	ح�سب	نوع	وثيقة	الهوية	كالتايل	)اجلداول	1.1 
و	1.2(:

	:منهن	الفل�سطينية،	الهوية	وثيقة	حامالت	)%51(	امراأة	واأربعون	خم�ص

 )%24(	اأي	11		امراأة	متزوجة	من	رجال	يحملون	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية،		

ولكنهن	م�ستتات	عن	اأزواجهن	بني	قطاع	غزة	وال�سفة	الغربية.

 )%29(	اأي	13		امراأة	متزوجات	من	رجال	يحملون	جواز	�سفر	اإ�رسائيلي.	

 )%47(	اأي	21	متزوجات	من	اأزواج	يحملون	هوية	القد�ص.	

	.القد�ص	هوية	حامالت	)%34(	امراأة	ثالثون

 )%87(	اأي	26	متزوجات	من	رجال	يحملون	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية،		

 )%3(	اأي	امراأة	واحدة	متزوجة	من	رجل	يحمل	وثيقة	الهوية	املقد�سية.	

 )%10(	اأي	3	متزوجات	من	رجال	يحملون	جن�سية	اأردنية.	

		متزوجات	وجميعهن	اإ�رسائيلي،	�سفر	جواز	حامالت	)%14(	امراأة	ع�رسة	اثنا

من	رجال	يحملون	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية.	

	.القد�ص	هوية	يحمل	رجل	من	متزوجة	اأردين	�سفر	زواج	حتمل	)%1(	امراأة

		بئر لتعمل	يف	 اأي	وثائق	وهي	من	غزة	وتركت	عائلتها	 بدون	 	)1%( امراأة	

ولكنها	 اأي�سًا	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 يحمل	 رجل	 من	 ومتزوجة	 ال�سبع	

عاجزة	عن	التوا�سل	مع	عائلتها.	

جدول )1.1(: نوع وثيقة هوية الن�شاء واأزواجهن

املجموعال يحمل اأي وثيقةجواز �شفر اأردينوثيقة الهوية املقد�شيةجواز �شفر اإ�رسائيليوثيقة الهوية الفل�شطينية

189 1%1 1%30 34%12 14%45 51%الزوجة

3089 3%23 26%13 15%50 56%الزوج
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العينة،	 %40	من	 الثانوي	 اأكرث	من	 تعليم	 م�ستوى	 لديهن	 الن�ساء	ممن	 ن�سبة	 بلغت	 وقد	

بينما	بلغت	ن�سبة	الن�ساء	ممن	لديهن	م�ستوى	تعليم	ثانوي	اأو	اأقل	%60.	وكان	م�ستوى	

لديهم	 الذين	 الأزواج	 ن�سبة	 بلغت	 الزوجات؛	حيث	 تعليم	 م�ستوى	 اقل	من	 الأزواج	 تعليم	

م�ستوى	تعليم	ثانوي	اأو	اأقل	%69،	اأما	الأزواج	الذين	م�ستوى	تعليمهم	اأكرث	من	ثانوي	

فبلغت	ن�سبتهم	31%.	

من	 اأعلى	 بن�سبة	 العمل	 �سوق	 الن�ساء	يف	 من	 العينة	 فت�سارك	 العمل،	 بالن�سبة	حلالة	 اأما	

اأن	هناك	فقط	 املعدل	الوطني،	لكن	هذه	املجموعة	تعاين	من	قلة	العمل	لالأزواج،	حيث	

%42	من	الأزواج	يعملون	بدوام	كامل،	و%11	بدوام	جزئي،	مما	يعني	اأن	ن�سبة	الأزواج	
%53.	وقد	بلغت	ن�سبة	الن�ساء	غري	العامالت	واللواتي	ل	يبحثن	عن	 غري	العاملني	هي	

عمل	%46	مقارنة	ب	%9	من	الأزواج،	فيما	بلغت	ن�سبة	الن�ساء	اللواتي	يبحثن	عن	عمل	

 20% كامل	 بدوام	 العامالت	 الن�ساء	 ن�سبة	 وبلغت	 الأزواج.	 من	 	8% ب	 مقارنة	 	15%
مقارنة	ب	%42	من	الأزواج،	اأما	العامالت	بدوام	جزئي	فبلغت	ن�سبتهن	%6	مقارنة	ب	

%11	من	الأزواج.	

تبني	 واملبحوثات،	 املبحوثني	 روؤية	 ح�سب	 لالأ�رسة	 القت�سادي	 للو�سع	 بالن�سبة	 اأما	

النتائج	اأن	ن�سبة	قليلة	منهم	اعتربوا	اأن	و�سعهم	القت�سادي	ممتاز	%3.4،	ون�سبة	اكرب	

%6.7،	واأفاد	%21	اأنهم	يعتربون	و�سعهم	 بقليل	يعتربون	و�سعهم	على	اأنه	جيد	جداً	

جيداً،	ولكن	%37	يعتربون	و�سعهم	�سيئ	و�سيئ	جداً.	
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ملخ�ص تنفيذي

غزة	 قطاع	 يف	 للمراأة	 القانونية	 وال�ست�سارات	 الأبحاث	 مركز	 قام	 	2011 العام	 يف	
القانوين	 لالإر�ساد	 املراأة	 ومركز	 	)JCW( للن�ساء	 القد�ص	 ومركز	 	)CWLRC(
	)UNDP( الإمنائي	 الأمم	املتحدة	 )WCLAC(	بالتعاون	مع	برنامج	 والجتماعي	
الن�ساء	 منا�رسة	 بهدف	 م�سرتك	 م�رسوع	 بتنفيذ	 	)FOSI( املفتوح	 املجتمع	 وموؤ�س�سة	
الفل�سطينيات	املنتهكة	حقوقهن	جراء	اختالف	وتعدد	القوانني	والإجراءات	التي	تفر�سها	

التي	يحملنها	 الثبوتية	 الوثيقة	 بناء	على	 الفل�سطينيني	 الإ�رسائيلي	على	 الحتالل	 دولة	

واملرتبطة	باملناطق	اجلغرافية	التي	ق�سم	الحتالل	الإ�رسائيلي	فل�سطني	لها.	كما	يهدف	

الوثائق	ملواجهة	 املتزوجات	زواجا	متعدد	 الفل�سطينيات	 الن�ساء	 اإىل	م�ساعدة	 امل�رسوع	

املراأة	يف	 كحق	 الأ�رسية؛	 املجالت	خا�سة	 لها	يف	خمتلف	 يتعر�سن	 التي	 النتهاكات	

الطالق	وح�سولها	على	احلقوق	املرتتبة	على	عقد	الزواج،	وح�سانة	الأطفال،	اإ�سافة	اإىل	

ال�سحية	واحلق	يف	 التنقل،	واحلق	يف	احل�سول	على	اخلدمات	 الإقامة	وحرية	 احلق	يف	

التعليم	والعمل.	حيث	تتحمل	الن�ساء	الفل�سطينيات	العبء	املزدوج	من	العنف	والتمييز	من	

القوة	املحتلة	ومن	القيم	الأبوية	وال�سلوك	ال�سائد	�سمن	املجتمع	الفل�سطيني.	

و�سمن	هذا	امل�رسوع،	قامت	املوؤ�س�سات	ال�رسيكة	بتنفيذ	هذه	الدرا�سة	بعنوان	:”العائالت 
هدفت	الدرا�سة	اإىل	التو�سع	يف	التعرف	 امل�ستتة	يف	فل�سطني	يف	ظل	تعدد	الت�رسيعات”.	

على	الإ�سكاليات	التي	تواجه	الأ�رس	امل�ستتة	نتيجة	�سيا�سات	وقوانني	املواطنة	الإ�رسائيلية	

وتعدد	واختالف	القوانني	ال�سارية	يف	املناطق	املختلفة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية	املحتلة.

وقد	مت	ا�ستخدام	رزمة	من	الأ�ساليب	جلمع	املعلومات	والبيانات	يف	الدرا�سة،	منها	منهج	

امل�سح	الكيفي	والكمي،	واأ�سلوب	البحث	الفعال	بامل�ساركة،	حيث	مت	عقد	جمموعات	بوؤرية	

مع	حماميات	واأخ�سائيات	اجتماعيات	يتعاملن	مع	الن�ساء	من	العائالت	امل�ستتة	نتيجة	

و�سع	الإقامة،	ومت	اإجراء	مقابالت	معمقة	وجهًا	لوجه	مع	الن�ساء	املت�رسرات	من	اإ�سكالية	

الإقامة/الهوية/اجلن�سية،	ومت	اإجراء	م�سح	كمي	مع	الن�ساء	املت�رسرات	با�ستبانة	حتتوي	

على	اأ�سئلة	مغلقة	واأ�سئلة	مفتوحة	كما	مت	عقد	جمموعات	بوؤرية	مع	الباحثات	امل�ساركات	

يف	جمع	البيانات	من	اجل	نقا�ص	النتائج	والتاأكد	من	م�سداقية	املعلومات	والنتائج.	

خل�شت الدرا�شة اإىل النتائج التالية:

		تق�سيم	عنه	نتج	جغرافيًا،	تق�سيمًا	فل�سطني	بتق�سيم	الإ�رسائيلي	الحتالل	قام
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املواطنني	الفل�سطينيني	اإىل	مواطنني	خمتلفي	الوثائق	ال�سخ�سية.	

		ال�سعب الوثيقة	 نوع	 الختالف	يف	 اأو	 الإقامة	 مكان	 الختالف	يف	 مل	مينع	

الفل�سطيني	من	التعارف	والزواج؛	ما	ترتب	عليه	الختالف	يف	نوع	الوثائق	

�سمن	العائلة	الواحدة	وذلك	يف	حالة	الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية.	

		وتعدد ال�سخ�سية	 الوثائق	 تعدد	 اء	
ّ
جر الت�ستت	 من	 الفل�سطينية	 الأ�رس	 تعاين	

القوانني	املعمول	بها	يف	املناطق	الفل�سطينية	والإ�رسائيلية،	ويزيد	من	هذه	

الأ�رسية	 امل�ساكل	 �سيما	يف	حالت	 الق�سائية،	ل	 الأنظمة	 اختالف	 املعاناة	

التي	ت�سل	اإىل	املحاكم؛	كالطالق	والنفقة	وح�سانة	الأبناء.

		واملعاهدات	والإعالنات	للمواثيق	منافية	واإجراءات	قوانني	اإ�رسائيل	تفر�ص

الدولية	حلقوق	الإن�سان،	ومتتنع	عن	تطبيق	القرارات	الدولية	اخلا�سة	بالق�سية	

التفاقيات	 ولكافة	 الدويل	 للقانون	 �سارخا	 انتهاكا	 ي�سكل	 ما	 الفل�سطينية،	

الدولية،	وهذا	الأمر	ينعك�ص	�سلبا	على	املواطنني	الفل�سطينيني	الذي	يقيمون	

من	حيث	 �سواء	 الإ�رسائيلي،	 الحتالل	 �سلطة	 الفل�سطينية	حتت	 الأرا�سي	 يف	

الإن�سانية	يف	خمتلف	 اأو	احل�سول	على	اخلدمات	 التمتع	باحلقوق	املختلفة	

املجالت	الجتماعية	والقت�سادية	واملدنية	وال�سيا�سية.

		ب�سفتهن الإقامة	 حق	 يف	 مزدوج	 متييز	 اإىل	 الفل�سطينيات	 الن�ساء	 تتعر�ص	

اإىل	 بالإ�سافة	 اأزواجهن،	 عن	 خمتلفة	 �سخ�سية	 وثائق	 يحملن	 فل�سطينيات	

التمييز	على	اأ�سا�ص	كونهن	ن�ساء.

		متييزيا قانونا	 	،2003 عام	 ال�سادر	 الإ�رسائيلي	 املواطنة	 قانون	 يعترب	
من	 �سخ�ص	 لأي	 اجلن�سية	 اإعطاء	 اأو	 الإقامة	 منح	 منع	 اإىل	 هدف	 عن�رسيا،	

الأرا�سي	الفل�سطينية	املحتلة	عام	1967	متزوج	من	مواطن	فل�سطيني	يحمل	
جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي	اأو	وثيقة	الهوية	املقد�سية.	

		الذي	املكان	يف	الإقامة	بني	اخليار	الثبوتية	الوثائق	متعددة	العائالت	تواجه

ال�سمان	 عدم	 مع	 القرار	 �سدور	 اإىل	حني	 الزيارة	 وعدم	 له	 ال�سمل	 مل	 طلبت	

اإىل	 والنتقال	 ال�سمل	 للم	 بطلب	 التقدم	 عدم	 اأو	 ال�سمل،	 مل	 على	 باحل�سول	

يف	 اإقامتهم	 �ص	
ّ
عر مما	 اأزواجها	 مع	 لتكون	 	1967 عام	 املحتلة	 املناطق	

معظم	 من	 اإىل	جتريدهم	 اإ�سافة	 اخلطر،	 اإىل	 الأخ�رس	 اخلط	 داخل	 اأو	 القد�ص	

اخلدمات	والتاأمينات	الجتماعية	وال�سحية	والتعليمية،	اأو	اختيار	العي�ص	مع	
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العائلة	�سمن	ت�رسيح	منتهية	مدته،	ويف	هذه	احلالة	يكون	ال�سخ�ص	معر�سًا	

اإىل	الطرد	اأو	عدم	ال�سماح	له/ا	بالدخول	مرة	اأخرى	يف	حال	مت	القب�ص	عليه/ا.	

		ال�سفة مناطق	 من	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	 املراأة	 ت�ستطيع	 ل	

املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 يحمل	 رجل	 من	 املتزوجة	 غزة	 قطاع	 اأو	 الغربية	

التوجه	اإىل	املحاكم	الإ�رسائيلية	لطلب	التفريق	من	الزوج	يف	حال	ا�ستحالت	

وفق	 وجودها	 اأن	 ذلك	 والرتحيل،	 لل�سجن	 التعر�ص	 خ�سية	 الزوجية	 العالقة	

القوانني	الإ�رسائيلية	يف	القد�ص	غري	قانوين.

		حملة من	 املراأة	 ح�سول	 من	 حتد	 الإ�رسائيلية	 املحاكم	 يف	 اإجراءات	 هناك	

وثيقة	الهوية	الفل�سطينية	على	حقها	يف	ح�سانة	اأطفالها.

		غزة	قطاع	اأو 	تفقد	املراأة	الفل�سطينية	التي	تقيم	يف	مناطق	ال�سفة	الغربية	

حقها	يف	م�ساهدة	اأطفالها،	حيث	ل	ت�ستطيع	دخول	هذه	املناطق	دون	ت�رسيح	

من	قبل	الحتالل	الإ�رسائيلي.	

		اخلدمات	على	احل�سول	الفل�سطينية	الهوية	وثيقة	حتمل	التي	املراأة	ت�ستطيع	ل

حالت	 يف	 العيادات	 اأو	 امل�ست�سفيات	 اإىل	 التوجه	 ت�ستطيع	 ول	 ال�سحية	

الطوارئ	لأنها	ل	تتمتع	بنف�ص	نوع	الوثيقة	الثبوتية	للزوج،	ول	حتى	التنقل	

بني	ال�سفة	الغربية	والقد�ص	اأو	قطاع	غزة	للح�سول	على	هذه	اخلدمات	خ�سية	

ترحيلها،	ول	العودة	اإىل	مكان	�سكنها	اإذا	خرجت	من	داخل	مدينة	القد�ص	اأو	

اخلط	الأخ�رس.

		تنفيذ	من	الإ�رسائيلية	املحاكم	من	قرارات	على	ح�سلت	التي	املراأة	تتمكن	ل

تلك	القرارات	يف	مناطق	القد�ص	اأو	مناطق	ال�سلطة	الفل�سطينية،	حيث	ي�سعب	

الزوج	 وثيقة	 كانت	 حال	 يف	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 �سلطات	 من	 كل	 تدخل	

وثيقة	 يحمل	 الزوج	 كان	 حال	 يف	 الفل�سطينية	 ال�سلطة	 تدخل	 اأو	 فل�سطينية	

هوية	مقد�سية.

وقد خل�شت الدرا�شة اإىل التو�شيات التالية:

نتيجة	للتعقيدات	التي	تعاين	منها	الن�ساء	يف	ظل	اختالف	القوانني	والأنظمة	والإجراءات	

الناجمة	عن	ا�ستمرار	الحتالل	الإ�رسائيلي	لالأرا�سي	الفل�سطينية،	والتي	توؤدي	اإىل	ت�ستت	
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عائالت	باأكملها	على	م�سمع	ومراأى	من	العامل	دون	اأن	يكون	هناك	اأي	حترك	حلل	هذه	

امل�سكلة	-التي	تزداد	تفاقما	يوما	بعد	يوم-	من	قبل	املجتمع	الدويل	واملنظمات	الدولية	

ذات	ال�سلة،	ونتيجة	لتعر�ص	املراأة	الفل�سطينية	اإىل	عنف	مزدوج	بو�سفها	»فل�سطينية«	

وبو�سفها	»امراأة«،	فاإن	بقاء	الأمور	على	ما	هي	عليه،	وا�ستمرار	دولة	الحتالل	باتخاذ	

التمييز	 عنوانه	 مرير	 واقع	 يكر�ص	 �سوف	 عن�رسية	 قوانني	 وت�رسيع	 اإ�سافية	 تدابري	

العن�رسي	وانتهاك	حقوق	الإن�سان.	وعليه،	ل	بد	من	قيام	كافة	الأطراف	املعنية	بتحمل	

م�سوؤوليتها	جتاه	املواطنني	الفل�سطينيني	حتت	الحتالل	واتخاذ	جمموعة	من	اخلطوات	

التي	تعيد	العتبار	لآدمية	الإن�سان	الفل�سطيني،	تو�سي	الدرا�سة	مبا	يلي:

على ال�شعيد الدويل

نطالب هيئة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن، وكافة امل�ؤ�س�سات العربية والدولية:

		الدويل والقانون	 الدويل	 القانون	 بتطبيق	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 اإلزام	

جنيف	 اتفاقيات	 وخ�سو�سًا	 الإن�ساين،	 الدويل	 والقانون	 الإن�سان	 حلقوق	

امللحقة،	 والربوتوكولت	 الحتالل	 املدنيني	حتت	 بحماية	 اخلا�سة	 الرابعة	

على	كافة	الأرا�سي	الفل�سطيني	التي	احتلت	يف	العام	1967	وتطبيق	كافة	

التفاقيات	الدولية	ذات	ال�سلة	بحقوق	الإن�سان	وحقوق	املراأة،	خا�سة	قرارات	

جمل�ص	الأمن	ذات	ال�سلة	بالق�سية	الفل�سطينية.

		ومعاينة	ر�سد	يف	بدورهم	املتحدة	لالأمم	التابعني	اخلا�سني	املقررين	قيام

املواطنني	 بحق	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 ترتكبها	 التي	 النتهاكات	

الفل�سطينيني	عامة	والن�ساء	خا�سة	وتقدميها	اإىل	الأمني	العام	لالأمم	املتحدة	

لتخاذ	الإجراء	الالزم.

		التفاقيات تطبيق	 مبراقبة	 اخلا�سة	 واللجان	 الإن�سان	 حقوق	 جمل�ص	 قيام	

الدولية	اخلا�سة	بحقوق	الإن�سان	مب�سوؤوليتها	جتاه	املواطنني	الفل�سطينيني	

وم�ساءلة	دولة	الحتالل	لنتهاكها	هذه	التفاقيات.

		والذي	احلربي	الحتالل	قانون	بتطبيق	اإ�رسائيل	اإلزام	املتعاقدة،	الدول	على

ال�سكان	 بحياة	 تتعلق	 التي	 والت�رسيعات	 القوانني	 تغيري	 عدم	 على	 ين�ص	

حماية	 ب�ساأن	 الرابعة	 	 جنيف	 اتفاقيات	 مبوجب	 الحتالل	 حتت	 املدنيني	

الأ�سخا�ص	املدنيني	زمن	احلرب	لعام	1949،	بتحمل	اإ�رسائيل	م�سوؤولياتها،	
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وتطبيق	 واحرتام	 التفاقية،	 عن	 النا�سئة	 بالتزاماتها	 الوفاء	 على	 واإلزامها	

املعايري	املن�سو�ص	عليها	يف	التفاقيات	واملواثيق	الدولية	حلقوق	الإن�سان.

		الن�ساء	جتنيب	يف	الدولية	والتزاماتها	م�سوؤولياتها	اأمام	املتحدة	الأمم	و�سع

قرار	 اأ�سدرت	 التي	 الهيئة	 باعتبارها	 امل�سلحة	 النزاعات	 ويالت	 والأطفال	

.1325

		الإ�رسائيلي	الحتالل	دولة	على	بال�سغط	هيئاتها	وكافة	املتحدة	الأمم	دعوة

مبا	 العن�رسية	 والإجراءات	 القوانني	 كافة	 باإلغاء	 تقوم	 لكي	 الفور،	 على	

الفل�سطينية	 الأرا�سي	 الفل�سطينيني	يف	 ال�سكان	 الع�سكرية	جتاه	 الأوامر	 فيها	

املحتلة،	وال�سماح	لل�سكان	الفل�سطينيني	بحرية	احلركة	والإقامة	والتنقل	بني	

اإ�رسائيل	لإلغاء	ما	ي�سمى	 كافة	املناطق	الفل�سطينية	املحتلة،	وال�سغط	على	

بحق	 العن�رسي	 للتمييز	 تر�سيخ	 يعترب	 الذي	 الإ�رسائيلي	 املواطنة	 قانون	

الفل�سطينيني/ات	لتمكني	كل	فل�سطيني/ة	من	ممار�سة	حقوقه	يف	الإقامة.

		احتالل كدولة	 م�سوؤوليتها	 لتحمل	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 على	 ال�سغط	

مبوجب	القانون	الدويل،	ومتكني	الن�ساء	من	احل�سول	على	ذات	وثيقة	الزوج	

اأو	العك�ص	باأن	يح�سل	الزوج	على	ذات	وثيقة	الزوجة	مبجرد	عقد	الزواج	دون	

من	 بطلب	 الوثيقة	 ذات	 على	 احل�سول	 ربط	 اأو	 ذلك	 من	 قانونية	حتد	 عوائق	

الزوج	اأو	ربطها	بالعمر	اأو	نوع	الوثيقة	التي	يحملها	الزوج/ة.

		حقهن	على	احل�سول	من	الن�ساء	بتمكني	الإ�رسائيلي	الحتالل	�سلطات	اإلزام

اإقامة	 مكان	 اإىل	 النظر	 دون	 لأطفالهن	 وح�سانتهن	 اأطفالهن	 م�ساهدة	 يف	

الزوجة،	ومتكني	الن�ساء	من	حرية	التنقل	بني	كافة	املناطق	اجلغرافية	دون	

اأية	عوائق.

		كافة	يف	الن�ساء التي	حت�سل	عليها	 اإلزام	�سلطات	الحتالل	بتنفيذ	الأحكام	

املناطق	ودون	عوائق،	وتذليل	كافة	العقبات	اأمام	الن�ساء	لتنفيذ	هذه	الأحكام.

		امل�سغرة العائلة	 باأفراد	 لالعرتاف	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 على	 ال�سغط	

الواقع	 تعك�ص	 بحيث	 املو�سعة،	 العائلة	 واأفراد	 املحتلة	 الأرا�سي	 ل�سكان	

الجتماعي	للمبنى	العائلي	يف	الأرا�سي	املحتلة.	

		العائلة �سمل	 مل	 اإجراءات	 لتنفيذ	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 على	 ال�سغط	



27 26

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

معلنة،	 اإجراءات	 ت�سمل	 �سليمة	 اإدارية	 لنظم	 العائلية	طبقا	 الزيارات	 وترتيب	

وردود	�رسيعة	على	الطلبات.

على ال�شعيد املحلي

على ال�سعيد ال�طني نطالب ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية بالعمل على:

		الن�سيج يف	 والتمزق	 الت�ستت	 ي�سبب	 والذي	 الفل�سطيني	 النق�سام	 اإنهاء	

�سمل	 مل	 ق�سايا	 تاأخري	 يف	 وي�ساهم	 الفل�سطيني	 وال�سيا�سي	 الجتماعي	

الذي	 اجلغرايف	 الواقع	 العتبار	 من	 مبزيد	 والأخذ	 الفل�سطينية،	 العائالت	

يفر�سه	الحتالل	الإ�رسائيلي.

		قطاع	وبني	الفل�سطينية	ال�سلطة	مناطق	يف	ال�سخ�سية	الأحوال	قوانني	توحيد

غزة	وال�سفة	الغربية،	لت�سهيل	متكني	الن�ساء	من	احل�سول	على	حقوقهن.

		،الفل�سطينيني	جتاه	اإ�رسائيل	متار�سها	التي	النتهاكات	وتوثيق	وم�سح	ر�سد

وتقدمي	امل�ساعدة	ل�سحايا	تلك	النتهاكات.

		يف	يقمن اللواتي	 للن�ساء	 �سحية	 وتاأمينات	 للرعاية	 خا�سة	 و�سائل	 اإيجاد	

الحتالل	 لقوانني	 نتيجة	 �سحية	 تاأمينات	 باأية	 يتمتعن	 ول	 القد�ص	 مدينة	

ت�سمح	 القد�ص	 مدينة	 يف	 م�ست�سفيات	 مع	 كالتعاقد	 واإجراءاته،	 الإ�رسائيلي	

لهوؤلء	الن�ساء	بتلقي	اخلدمات	ال�سحية.

		الهوية وثيقة	 حملة	 من	 الن�ساء	 عليها	 التي	حت�سل	 الأحكام	 تنفيذ	 ت�سهيل	

املقد�سية	يف	كافة	مناطق	�سيطرة	ال�سلطة	الفل�سطينية	ودون	عوائق،	وتذليل	

كافة	العقبات	اأمام	الن�ساء	لتنفيذ	هذه	الأحكام.

		تعانيه	ملا	واملنا�رسة	بالتعبئة	الن�سوية	واحلركة	املراأة	�سوؤون	وزارة	قيام

الن�ساء	من	ت�ستت	ا�رسي،	وو�سع	احلركة	الن�سوية	واملوؤ�س�سات	احلقوقية	اأمام	

م�سوؤولياتها.
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املبحث االأول: الت�رسيعات االإ�رسائيلية وحق ال�شعب 

الفل�شطيني يف الزواج ومل �شمل العائلت

تعترب	ال�سفة	الغربية	مبا	فيها	مدينة	القد�ص	مناطق	حمتلة	وفقا	لقواعد	القانون	الدويل،	

اإ�رسائيل	تغيري	معاملها	وجغرافيتها	وت�سييق	اخلناق	على	�سكانها	بق�سد	 ويحظر	على	

بالتزاماتها	 الوفاء	 احتالل-	 دولة	 -باعتبارها	 اإ�رسائيل	 على	 يتعني	 كما	 ترحيلهم.	

حماية	 بخ�سو�ص	 الرابعة	 التفاقية	 وحتديدا	 جنيف	 اتفاقيات	 يف	 عليها	 املن�سو�ص	

الدويل	 القانون	 وقواعد	 اأحكام	 وتطبيق	 	،1949 لعام	 احلرب	 املدنيني	وقت	 الأ�سخا�ص	
الإن�ساين	على	الأرا�سي	املحتلة	مبا	ي�سمن	احلماية	لل�سكان	املدنيني.

طال	 -مهما	 الحتالل	 مينح	 ول	 واحد،	 طرف	 من	 بال�سم	 يعرتف	 ل	 الدويل	 فالقانون	

اأمده-	ال�سيادة	التي	تبقى	منوطة	بال�سعب	املحتل	الذي	ي�سكن	املدينة،	وبحقه	يف	تقرير	

م�سيره،	وينح�رس	دور	التفاقيات	بحماية	ال�سكان	الفل�سطينيني	دون	غريهم	طاملا	بقي	

الحتالل	قائما.	

وتكت�سب	اتفاقية	جنيف	الرابعة	قيمة	قانونية	ملزمة	مبواجهة	كافة	الدول	الأطراف	فيها،	

كما	تعترب	من	�سمن	التفاقيات	التي	اعتمدتها	ووقعتها	اإ�رسائيل	عام	1951،	مما	يحتم	
عليها	احرتام	قواعد	واأحكام	التفاقية	وتطبيق	اأحكامها	يف	كافة	احلالت	التي	ت�ستوجب	

ذلك،	اأي	اإبان	النزاعات	امل�سلحة	ويف	حالة	الحتالل	احلربي.	

عن	 	1967 عام	 فل�سطني	 احتالل	 عقب	 الإ�رسائيلية	 للقوات	 الع�سكري	 القائد	 اأعلن	 وقد	
�سيطرته	التامة	عليها،	وبا�رس	باإ�سدار	البالغات	والأوامر	الع�سكرية	املعدة	م�سبقا	لتنظيم	

اأعلن	 كما	 العرب.	 تابعة	جلريانها	 اأرا�ص	 باحتالل	 اإ�رسائيل	 قيام	 النا�سئة	عن	 الأو�ساع	

الت�رسيعية	 ال�سلطات	 كافة	 بذلك	 لي�سع	 املناطق	 هذه	 يف	 ال�سالحيات	 كافة	 توليه	 عن	

اعتبار	 يف	 الإ�رسائيلي	 الر�سمي	 التوجه	 تلخ�ص	 يديه.	وقد	 يف	 والتنفيذية	 والق�سائية	

اأر�سُا	حمتلة،	بحيث	ينطبق	عليها	 التي	قد	يتم	احتاللها	 التابعة	لدول	اجلوار	 الأرا�سي	

القانون	الدويل	مبا	يف	ذلك	قواعد	واأحكام	اتفاقية	جنيف	الرابعة.	

ت�سري	 ن�سو�سا	 الحتالل	 قوات	 اأ�سدرتها	 التي	 الأوىل	 الثالثة	 البالغات	 ت�سمني	 وقد	مت	

 35 املادة	 اأ�سارت	 حيث	 جنيف	 معاهدات	 واأحكام	 قواعد	 تطبيق	 اإ�رسائيل	 اعتزام	 اإىل	
اأنه	يتوجب	على	 الع�سكرية	وت�سكيلها	 اإن�ساء	املحاكم	 3	ب�ساأن	 الع�سكري	رقم	 البالغ	 من	
الرابعة	 جنيف	 اتفاقية	 وقواعد	 اأحكام	 تطبيق	 	...« عليها	 والقائمني	 الع�سكرية	 املحكمة	

املتعلقة	بحماية	املدنيني	وقت	احلرب	ل�سنة	1949	بخ�سو�ص	كل	ما	يتعلق	بالإجراءات	



29 28

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

تكون	 الرابعة،	 والتفاقية	 الع�سكري	 الأمر	 بني	 تناق�ص	 ن�سوء	 واأنه	يف	حالة	 الق�سائية،	

الأف�سلية	لأحكام	التفاقية.

وبعد	انتهاء	الأعمال	احلربية	ومتكنها	من	ب�سط	�سيطرتها	الكاملة	على	الأرا�سي	املحتلة،	

بداأت	�سلطات	الحتالل	بتجاهل	القانون	الدويل	و�رسيانه	على	الأرا�سي	املحتلة	مبا	يف	

ذلك	اتفاقية	جنيف	الرابعة،	فقامت	يف	ت�رسين	الثاين/	اأكتوبر	1967	بحذف	املادة	35 

من	البالغ	الع�سكري	رقم	3	ليتم	بهذه	الطريقة	اإلغاء	العرتاف	باأف�سلية	اأحكام	اتفاقية	
جنيف	الرابعة	على	الت�رسيع	الع�سكري	يف	الأرا�سي	املحتلة.

بتطبيقها.	 اإ�رسائيل	 التزمت	 فقد	 	،1907 لعام	 الرابعة	 لهاي	 معاهدة	 بخ�سو�ص	 اأما	
وتتعلق	معاهدة	لهاي	الرابعة	بقوانني	واأعراف	احلرب	الربية	واأحكامها	امللحقة	ب�سفتها	

جزءا	من	القانون	الدويل	العريف	الذي	يعترب	جزءا	من	القانون	املحلي	لإ�رسائيلي.	وهي	

.
16
تخلو	من	الإ�سارة	الوا�سحة	لل�سكان	املدنيني	ووجوب	حمايتهم

املطلب الأول: املعايري الدولية حلماية احلق يف الزواج ومل �سمل 
العائالت

ذلك	يف	 على	�رسورة	 والتاأكيد	 الأ�رس	 وتكوين	 العائالت	 �سمل	 مل	 اأهمية	 على	 الن�ص	 مت	

التفاقيات	واملواثيق	الدولية	اخلا�سة	بحقوق	الإن�سان؛	فقد	ورد	ذلك	يف	الإعالن	العاملي	

حلقوق	الإن�سان،	والعهد	الدويل	اخلا�ص	باحلقوق	املدنية	وال�سيا�سية،	كما	اأكدت	اتفاقية	

حقوق	الطفل	واتفاقية	جنيف	الرابعة	والربوتوكول	الإ�سايف	الأول	على	�رسورة	مل	�سمل	

الأطفال.	وكذلك،	دعت	اأحكام	حمكمة	لهاي	اإىل	وجوب	احرتام	�رسف	وحقوق	العائلة.	

الثانية	من	الإعالن	العاملي	حلقوق	الإن�سان	احلق	يف	التمتع	بكافة	 وقد	�سمنت	املادة	

احلقوق	واحلريات	الواردة	يف	هذا	الإعالن	دومنا	اأي	متييز	من	اأي	نوع،	ول	�سيما	التمييز	

اأو	 اأو	غري	�سيا�سي	 اأو	الراأي	�سيا�سيا	 اأو	الدين	 اأو	اللغة	 اأو	اجلن�ص	 اأو	اللون	 ب�سبب	العن�رس	

اآخر.	وف�سال	عن	ذلك،	ل	 اأي	و�سع	 اأو	 اأو	املولد	 الرثوة	 اأو	 اأو	الجتماعي	 الوطني	 الأ�سل	

الذي	 الإقليم	 اأو	 للبلد	 الدويل	 اأو	 القانوين	 اأو	 ال�سيا�سي	 الو�سع	 اأ�سا�ص	 التمييز	على	 يجوز	

ينتمي	اإليه	ال�سخ�ص،	�سواء	اأكان	م�ستقال	اأم	مو�سوعا	حتت	الو�ساية	اأم	غري	متمتع	باحلكم	

الذاتي،	اأم	خا�سعا	لأي	قيد	اآخر	على	�سيادته.	

اأيوب.	الئتالف	الأهلي	للدفاع	عن	القد�ص.	القانون	الدويل	الإن�ساين	وتطبيقاته	على	الأرا�سي	املحتلة.	 16	نزار	
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كما	حظرت	املادة	12	من	الإعالن	واملادة	17	من	والعهد	الدويل	اخلا�ص	باحلقوق	املدنية	
اأو	 م�سكنه	 اأو	 اأ�رسته	 �سوؤون	 اأو	 اخلا�سة	 حياته	 تع�سفي	يف	 لتدخل	 اأحد	 تعري�ص	 وال�سيا�سية	

مرا�سالته،	اأو	حلمالت	مت�ص	�رسفه	و�سمعته،	ومنحت	كل	�سخ�ص	حق	يف	اأن	يحميه	القانون	من	

مثل	ذلك	التدخل	اأو	تلك	احلمالت.	كذلك،	فقد	�سمن	الإعالن	العاملي	حلقوق	الإن�سان	والعهد	

	لكل	فرد	احلق	يف	حرية	التنقل	ويف	اختيار	حمل	اإقامته	داخل	حدود	الدولة،	وكذلك	
17
الدويل

18.	كما	اعتربت	املادة	16 
احلق	يف	مغادرة	اأي	بلد	مبا	يف	ذلك	بلده	كما	يحق	له	العودة	اإليه

من	الإعالن	واملادة	23	من	العهد	الدويل	اأن	الأ�رسة	هي	اخللية	الطبيعية	والأ�سا�سية	للمجتمع	
ولها	حق	التمتع	بحماية	املجتمع	والدولة.	

اأن	 ،	على	
19
وال�سيا�سية املدنية	 الدويل	اخلا�ص	باحلقوق	 العهد	 الثانية	من	 املادة	 كما	تن�ص	

»تتعهد	كل	دولة	طرف	يف	هذا	العهد	باحرتام	احلقوق	املعرتف	مبا	فيه،	وبكفالة	هذه	احلقوق	

العرق	 ب�سبب	 متييز	 اأي	 دون	 وليتها	 يف	 والداخلني	 اإقليمها	 يف	 املوجودين	 الأفراد	 جلميع	

اأو	 القومي	 الأ�سل	 اأو	 �سيا�سي،	 اأو	غري	 �سيا�سيا	 الراأي	 اأو	 الدين	 اأو	 اللغة	 اأو	 اأو	اجلن�ص	 اللون	 اأو	

الجتماعي	اأو	الرثوة	اأو	الن�سب	اأو	غري	ذلك	من	الأ�سباب«.	

النزاع	 اأطراف	 من	 طرف	 كل	 »على	 ال�سمل:	 مل	 اإىل	 دعت	 الرابعة	 جنيف	 اتفاقية	 فان	 وكذلك	

اأفراد	العائالت	امل�ستتة	ب�سبب	احلرب	من	اأجل	جتديد	 اأن	ي�سهل	اأعمال	البحث	التي	يقوم	بها	

الت�سال	بينهم	واإذا	اأمكن	جمع	�سملهم«،	وتن�ص	املادة	24	من	اتفاقية	جنيف	الرابعة	على	
وجوب	اتخاذ	التدابري	ال�رسورية	ل�سمان	عدم	اإهمال	الأطفال	دون	اخلام�سة	ع�رسة	من	العمر	

الذين	تيتموا	اأو	افرتقوا	عن	عائالتهم	من	قبل	اأطراف	النزاع.

وقد	ن�ست	املادة	27	من	اتفاقية	جنيف	الرابعة	على:	»لالأ�سخا�ص	املحميني	يف	جميع	الأحوال	
حق	الحرتام	لأ�سخا�سهم	و�رسفهم	وحقوقهم	العائلية	وعقائدهم	الدينية،	ويجب	معاملتهم	يف	

جميع	الأوقات	معاملة	اإن�سانية	وحمايتهم	ب�سكل	خا�ص	من	جميع	اأعمال	العنف	اأو	التهديد«.

 74 رقم	 املادة	 ويف	 الرابعة،	 جنيف	 لتفاقية	 الأول	 الإ�سايف	 الربوتوكول	 فان	 وكذلك	

بخ�سو�ص	جمع	�سمل	الأ�رس	امل�ستتة،	اأكد	على	اأن	»تي�رس	الأطراف	ال�سامية	املتعاقدة،	واأطراف	

النزاع	قدر	الإمكان	جمع	�سمل	الأ�رس	التي	�ستت	نتيجة	للمنازعات	امل�سلحة،	وت�سجع	ب�سفة	

12	من	العهد	الدويل	اخلا�ص	باحلقوق	املدنية	وال�سيا�سية. 17 املادة 

13	من	الإعالن	العاملي	حلقوق	الإن�سان. 18 املادة 

19	اأ�سامة	حلبي.	الئتالف	الأهلي	للدفاع	عن	حقوق	الفل�سطينيني	يف	القد�ص.	القانون	والق�ساء	الإ�رسائيليني	اأداتان	

لتحقيق	اأهداف	�سيا�سية.	متوز	2006



31 30

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

التفاقيات	 لأحكام	 طبقا	 املهمة	 لهذه	 ذاتها	 تكر�ص	 التي	 الإن�سانية	 املنظمات	 عمل	 خا�سة	

وهذا	امللحق	»الربوتوكول«	واإتباعا	للوائح	الأمن	اخلا�سة	بكل	منها«.	

اأما	اتفاقية	حقوق	الطفل	فتعترب	الأ�رسة	مبثابة	الوحدة	الأ�سا�سية	للمجتمع	والبيئة	الطبيعية	

لنمو	ورفاهية	جميع	اأفرادها	وبخا�سة	الأطفال،	وتويل	اأهمية	خا�سة	للمواطنة،	ولو�سع	الطفل	

وال�سمانات	 يتمتع	باحلماية	واخلدمات	 اأ�سا�سها	 والتي	على	 والدولة،	 املجتمع	 القانوين	يف	

الجتماعية	التي	تقدمها	الدولة	ملواطنيها.	وتوؤكد	اتفاقية	حقوق	الطفل	على	حق	الطفل	يف	

نف�ص	 ويف	 الولدة.	 فورية	بعد	 الإمكان،	وعلى	�رسورة	اأن	ي�سجل	ب�سورة	 قدر	 والديه	 معرفة	

الوقت،	تقر	التفاقية	بحق	الطفل	يف	اكت�ساب	ا�سم	وجن�سية،	و�رسورة	اإق�ساء	اأي	تدخل	اأو	�ص

بب	غري�رسعي	من	�ساأنه	اأن	مي�ص	بتعهد	الدول	الأطراف	القا�سي	باحرتام	حق	الطفل	يف	احلفا

ظ	على	هويته،	وجن�سيته،	وا�سمه،	و�سالته	العائلية.	

الأ�سا�سية	 الوحدة	 الأ�رسة	هي	مبثابة	 اأن	 	1989 الطفل	املعقودة	�سنة	 اتفاقية	حقوق	 وتوؤكد	
للمجتمع،	وهي	البيئة	الطبيعية	لنمو	جميع	اأفرادها	ورفاهيتهم،	وخ�سو�سًا	الأطفال،	وتويل	

اأ�سا�سها	 على	 والتي	 والدولة،	 املجتمع	 القانوين	يف	 الطفل	 ع	 ولو�سْ للمواطنة،	 اأهمية	خا�سة	

تكفل	 )التفاقية(	 اأنها	 اإىل	 بالإ�سافة	 الجتماعية؛	 وال�سمانات	 واخلدمات	 باحلماية	 يتمتع	

للطفل	احلق	يف	معرفة	والديه	قدر	الإمكان،	واأن	ي�سجل	ب�سورة	فورية	بعد	الولدة؛	وتقر	بحق	

الطفل	يف	اكت�ساب	ا�سم	وجن�سية،	و�رسورة	اإق�ساء	اأي	تدخل	اأو	�سبب	غري	�رسعي	من	�ساأنه	اأن	

مي�ّص	بتعهد	الدول	الأطراف	القا�سي	باحرتام	حق	الطفل	يف	احلفاظ	على	هويته،	وجن�سيته،	

وا�سمه،	و�سالته	العائلية.	

وتن�ص	املادة	العا�رسة	من	اتفاقية	حقوق	الطفل:	»على	الدول	الأطراف	النظر	يف	الطلبات	التي	

بطريقة	 الأ�رسة،	 �سمل	 بق�سد	جمع	 اأو	مغادرتها	 دولة	طرف	 لدخول	 والداه	 اأو	 الطفل	 يقدمها	

القبيل	 هذا	 من	 طلب	 تقدمي	 على	 ترتتب	 األ	 اأي�سًا	 الأطراف	 الدول	 وتكفل	 واإن�سانية.	 اإيجابية	

نتائج	�سارة	على	مقدمي	الطلب	وعلى	اأفراد	اأ�رسهم«.	

املطلب الثاين: النتهاكات الإ�رسائيلية للحق يف الزواج ومل �سمل العائلة 
	،

20
لقد	وقعت	اإ�رسائيل	و�سادقت	على	العهد	الدويل	اخلا�ص	باحلقوق	املدنية	وال�سيا�سية

املحتلة.	 الفل�سطينية	 بالأرا�سي	 عالقاتها	 جمال	 يف	 بن�سو�سه	 ملزمة	 فهي	 وبالتايل	

الإ�رسائيليني	 والق�ساء	 القانون	 القد�ص.	 الفل�سطينيني	يف	 عن	حقوق	 للدفاع	 الأهلي	 الئتالف	 حلبي.	 اأ�سامة	 	 	20

اأداتان	لتحقيق	اأهداف	�سيا�سية.	متوز	2006
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وبالتايل	فهي	ملزمة	باأحكامه،	اإل	اأنها	مع	ذلك	ت�سدر	الت�رسيعات	وتتبنى	�سيا�سات	ابعد	

ما	تكون	عن	القواعد	املقررة	فيه،	ومت�ص		م�سا�سًا	بالغًا	جداً	باحلق	يف	احلياة	الأ�رسية،	

حيث	مينع	الأولد	ووالديهم	من	حياة	الأ�رسة	ال�سليمة	وامل�ستقرة.	بالإ�سافة	اإىل	ذلك،	فاإن	

	.
21
ال�سيا�سات	الإ�رسائيلية	مت�ص	بقدرة	الوالد	املواطن	على	الإيفاء	بالتزاماته	جتاه	اأبنائه

اأي	 التمييز،	 كحظر	 الإن�سان،	 الدولية	حلقوق	 للمعايري	 انتهاكًا	 املواطنة«	 »قانون	 وي�سكل	

ب�سفتها	 الأ�رسة	 حماية	 ووجوب	 كان،	 �سبب	 لأي	 متييز	 اأي	 دون	 القانون	 اأمام	 امل�ساواة	

املجتمع	 بحماية	 التمتع	 واحلق	يف	 املجتمع،	 والأ�سا�سية	يف	 الطبيعية	 اجلماعية	 الوحدة	

والدولة،	وحق	الرجل	واملراأة	يف	الزواج	وتاأ�سي�ص	اأ�رسة	عند	بلوغ	�سن	الزواج.			كما	يت�سبب	

هذا	القانون	وما	يرتبط	به	من	اإجراءات	مبعاناة	جلميع	الفل�سطينيني	تطال	حتديداً	الن�ساء	

والأطفال،	وت�سع	ع�رسات	اآلف	الأ�رس	الفل�سطينية	يف	اأو�ساع	حياتية	ماأ�ساوية	لعدم	متكن	

اإىل	 ال�سفر	 الأ�سخا�ص	 من	 الكثري	 ويهاب	 م�سرتك،	 �سقف	 العي�ص	حتت	 من	 وزوجته	 الزوج	

اخلارج،	مبا	يف	ذلك	لتلقي	العالج	الطبي،	خوفًا	من	منعهم	من	العودة	اإىل	اأح�سان	اأ�رسهم.	

وي�سكل	هذا	القانون	عائقًا	اأمام	ح�سول	الكثري	من	الأطفال،	يف	العائالت	متعددة	الوثائق	

اإ�رسائيل.	فالقانون	يحول	دون	ح�سول	الأطفال	 الثبوتية،	على	و�سع	قانوين	ثابت	داخل	

البالغة	اأعمارهم	بني	14-18	عامًا	على	مكانة	قانونية	ثابتة،	بالرغم	من	مكوثهم	داخل	
اإ�رسائيل	مع	اأحد	الوالدين	الذي	بحوزته	هوية	مقد�سية	اأوجواز	�سفر	اإ�رسائيلي،	اإذ	اأنه	ميكنهم	

الإقامة	يف	اإ�رسائيل	مبوجب	الت�رسيح	املوؤقت	مدة	ترتاوح	بني	ثالثة	اإىل	�ستة	اأ�سهر	فقط،	

دون	اإمكانية	ال�ستفادة	من	احلقوق	والمتيازات	الجتماعية.		اأما	الأطفال	ممن	هم	دون	

14	عامًا	من	العمر،	فيح�سلون	على	ت�رسيح	من	قبل	وزارة	الداخلية	ميّكنهم	من	الإقامة	
املوؤقتة	يف	القد�ص	اأو	داخل	اخلط	الأخ�رس.	ومبوجب	هذا	الت�رسيح	)مواطن	موؤقت(	يتمتعون	

الوطني،	 )التاأمني	 املواطن	 بها	 يتمتع	 التي	 الجتماعية	 واحلقوق	 ال�سمانات	 مبختلف	

والتاأمني	ال�سحي(،	غري	اأن	هذه	ال�سيا�سة	تقوم	على	منح	الت�رسيح	مدة	عامني	فقط،	�رسيطة	

	.
22
اأن	يتم	اإثبات	اأن	مركز	حياة	الطفل	موجود	داخل	اإ�رسائيل

القانون،	 اإ�رسائيل	بوا�سطة	 يف	 دائم«	 »مواطن	 مكانة	 على	 احل�سول	 يف	 احلق	 اإلغاء	 اإن	

ُيعترب	انتهاكًا	متوا�ساًل	حلقوق	العائالت	الفل�سطينية،	كما	يعترب	انتهاكًا	خطرياً	للمعايري	

الدولية	التي	ت�سمن	احلماية	لالأ�رسة	ب�سفتها	الوحدة	اجلماعية	الطبيعية	والأ�سا�سية	يف	

املجتمع،	واحلق	يف	التمتع	بحماية	املجتمع	والدولة،	واحلق	يف	الزواج	وتاأ�سي�ص	اأ�رسة	

		نزار	اأيوب.	مرجع	�سابق. 	21

اأيوب.	التطهري	العرقي	يف	القد�ص.	حوليات	القد�ص.	العدد	13.	�سيف	2012. 		نزار	 	22
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للرجل	واملراأة	ابتداًء	من	بلوغ	�سن	الزواج.	

فيها،	 طرف	 كونها	 من	 الرغم	 على	 الطفل	 حقوق	 اتفاقية	 اأحكام	 اإ�رسائيل	 تنتهك	 كما	

وعليها	واجب	احرتام	اأحكامها،	واإلغاء	احلظر	املفرو�ص	على	جمع	�سمل	الأ�رس	الفل�سطينية	

املادة	 املن�سو�ص	عليها	يف	 انتهاكًا	للتزاماتها	 ي�سكل	 الأطفال،	ما	 امل�ستتة،	وت�سجيل	

العا�رسة	من	التفاقية	والتي	تن�ص	على	التايل:	»على	الدول	الأطراف	النظر	يف	الطلبات	

التي	يقدمها	الطفل	اأو	والداه	لدخول	دولة	طرف	اأو	مغادرتها	بق�سد	جمع	�سمل	الأ�رسة،	

بطريقة	اإيجابية	واإن�سانية.	وتكفل	الدول	الأطراف	كذلك	األ	ترتتب	على	تقدمي	طلب	من	هذا	

القبيل	نتائج	�سارة	على	مقدمي	الطلب	وعلى	اأفراد	اأ�رسهم«.	

اإّن	»قانون	املواطنة«	وال�سيا�سات	الإ�رسائيلية	املرتبطة	به	ينطوي	على	خمالفة	وا�سحة	

املبادئ	 من	 ب�سفتها	 للطفل	 الف�سلى	 بامل�سلحة	 	
ّ
مي�ص حيث	 الطفل،	 حقوق	 لتفاقية	

؛	من	حيث	اإلزامها	للدول	بجعل	هذه	امل�سلحة	
23
امل�ستقرة	يف	القوانني	الدولية	والوطنية

املناطق	 يعي�سون	يف	 الذين	 بالأطفال	 املتعلقة	 ال�سيا�سات	 الأول	على	�سعيد	 املقام	 يف	

اإن	هذا	املبداأ	ُيحتم	متكني	الأطفال	من	الرتعرع	والعي�ص	يف	 اخلا�سعة	لنفوذها	الفعلي.	

ن�ست	 ما	 وهو	 والتعاون.	 واملحبة	 ال�سعادة	 من	 وداعمة،	ويف	جو	 م�ستقرة	 عائلية	 بيئة	

عليه	اتفاقية	حقوق	الطفل	يف	املادة	الثالثة	من	الن�ص	على	اإيالء	العتبار	مل�سالح	الطفل	

جراءات	التي	تتعلق	بالأطفال،	وما	ن�ست	املادة	التا�سعة	من	�سمان	 الف�سلى	يف	جميع	الإ

الدول	الأطراف	عدم	ف�سل	الطفل	عن	والديه	على	كره	منهما،	اإل	عندما	تقرر	ال�سلطات	

املخت�سة،	رهنا	باإجراء	اإعادة	نظر	ق�سائية.

املبحث الثاين: قانون املواطنة االإ�رسائيلي: �شعب واحد 

وت�رسيعات متعددة!

الأ�رس	 ت�ستيت	 لت�سمل	 الإ�رسائيلية	 الإجراءات	 بفعل	 الفل�سطيني	 ال�سعب	 معاناة	 متتد	

الفل�سطينية؛	فال�سعب	الفل�سطيني	مق�سم	يف	حقوقه	والتزاماته	والت�رسيعات	التي	يخ�سع	

لأحكامها	وفقا	ملكان	الإقامة؛	فل�سطينيو	1948	وفل�سطينيو	القد�ص،	وفل�سطينيو	ال�سفة	
الغربية	وقطاع	غزة،	اإ�سافة	اإىل	ال�سعب	الفل�سطيني	يف	ال�ستات.

يف	 القاطنون	 الفل�سطينيون	 اأ�سبح	 ال�سارية،	 الت�رسيعات	 ومبوجب	 	،1948 العام	 ففي	

اأيوب.	املرجع	ال�سابق 23		نزار	
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ال�سفة	 احتالل	 مت	 	،1967 العام	 ويف	 الإ�رسائيلية.	 اجلن�سية	 يحملون	 املحتلة	 املناطق	

الغربية	وقطاع	غزة	والقد�ص،	حيث		ح�سل	املواطنون	الفل�سطينيون	املقيمون	يف	القد�ص	

الفل�سطينيون	املقيمون	يف	ال�سفة	الغربية	وقطاع	غزة	 اأما	 الدائم«.	 على	مكانة	»املقيم	

فقد	ح�سلوا	على	وثائق	هوية	مميزة	باأ�سماء	املدن،	ومع	قدوم	ال�سلطة	الفل�سطينية	ح�سلوا	

جواز	 الغربية	 ال�سفة	 يف	 املقيمون	 الفل�سطينيون	 ويحمل	 فل�سطينية.	 هوية	 وثائق	 على	

ال�سفر	الأردين،	فيما	يحمل	الفل�سطينيون	املقيمون	يف	قطاع	غزة	وثائق	ال�سفر	امل�رسية.

وتختلف	مكانة	»املقيم	الدائم«	عن	اجلن�سية؛	حيث	مينح	املقيمون	الدائمون	احلق	يف	ال�سكن	

واحلق	يف	العمل	يف	اإ�رسائيل	دون	احلاجة	لت�ساريح	خا�سة،	اإ�سافة	اإىل	احلق	يف	احلقوق	

يف	 الت�سويت	 لهم	 ويحق	 ال�سحي.	 والتاأمني	 الوطني	 التاأمني	 لقانون	 وفقًا	 الجتماعية	

النتخابات	البلدية	فقط	لكن	لي�ص	يف	انتخابات	الكني�ست	)الربملان(.	ويتوجب	على	املقيم	

الدائم	املتزوج	من	امراأة	غري	مقيمة	اأن	يقدم	طلب	مل	�سمل	لتوحيد	العائلة	نيابة	عنها.	اأما	

24
احلق	القانوين	يف	العودة	اإىل	اإ�رسائيل	يف	اأي	وقت	فقد	منح	للمواطنني	الإ�رسائيليني	فقط.

ومع	بداية	النتفا�سة	الفل�سطينية	الثانية	يف	اأيلول	من	عام	2000،	وب�سيطرتها	�سيقت	

اإ�رسائيل	من	قيودها	على	اإقامة	الفل�سطينيني	حيث	منعت	الفل�سطينيني	الذين	مل	ت�سجلهم	

ك�سكان	يف	ال�سفة	الغربية	من	الدخول	اإليها،	كما	منعت	الفل�سطينيني	غري	امل�سجلني	من	

دخول	قطاع	غزة.

ومنذ	عام	2000،	رف�ست	اإ�رسائيل	نظر	طلبات	الت�سجيل	والإقامة	املقدمة	من	فل�سطينيني	
يف	 يقيمون	 كانوا	 واإن	 حتى	 املقربني،	 واأقاربهم	 وزوجاتهم	 واأزواجهم	 م�سجلني،	 غري	

ال�سفة	الغربية	اأو	قطاع	غزة	ل�سنوات	ولهم	عائالت	وبيوت	واأعمال	وروابط	اأخرى	هناك.

من	 غزة	 قطاع	 ك�سكان	يف	 امل�سجلني	 الفل�سطينيني	 جميع	 تقريبا	 اإ�رسائيل	 منعت	 كذلك	

الغربية،	 ال�سفة	 يف	 املقيمني	 للفل�سطينيني	 ال�سماح	 ورف�ست	 الغربية،	 لل�سفة	 الدخول	

اأن	هناك	 اإل	 الغربية.	 ال�سفة	 اإىل	 امل�سجلة	 وامل�سجلني	يف	قطاع	غزة،	بتغيري	عناوينهم	

ال�سفة	 دخلوا	 ممن	 غزة	 قطاع	 من	 الفل�سطينية-	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	 اآلف	 ب�سعة	

الآن	 يعتربون	 وهم	 مفعولها،	 انتهى	 موؤقتة	 ت�ساريح	 با�ستخدام	 فيها	 واأقاموا	 الغربية	

“مت�سللون” غري	�رسعيني،	يف	ديارهم،	مبوجب	الأوامر	الع�سكرية	الإ�رسائيلية.

كما	ا�ستهدفت	اإ�رسائيل	الوجود	الفل�سطيني	يف	القد�ص	باحلد	من	عدد	الفل�سطينيني	مقابل	

24 http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/legal_status
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زيادة	اأعداد	امل�ستوطنني؛	وبانتهاج	�سيا�سات	واإجراءات	حتول	دون	متكن	اأي	فل�سطيني	

من	ممار�سة	حقه	الطبيعي	يف	الإقامة	والعي�ص	داخل	القد�ص.	وتتمثل	هذه	ال�سيا�سات	يف	

الأرا�سي؛	 وال�ستيالء	على	 الفل�سطينية،	 العائالت	 �سمل	 ال�سيا�سات	كحظر	جمع	 عدد	من	

والت�سييق	 املحتلة؛	 الفل�سطينية	 الأرا�سي	 �سائر	 عن	 املدينة	 وعزل	 امل�ستوطنات؛	 وبناء	

على	املقد�سيني	يف	ق�سايا	البناء	وجعله	�سبه	م�ستحيل؛	وهدم	املنازل؛	واحلد	من	حرية	

القد�ص	 الإقامة،	مبا	يف	ذلك	داخل	 اختيار	مكان	 والتنقل	ويف	 الفل�سطينيني	يف	احلركة	

.
25
املحتلة،	واإن�ساء	جدار	ال�سم	والتو�سع

ال�سعب	 فئات	 بني	 واللتزامات	 احلقوق	 واختالف	 الفل�سطيني،	 ال�سعب	 لتق�سيم	 نتيجة	

امل�سجلني	 الفل�سطينيني	 والزوجات	 الأزواج	 اآلف	 قدم	 	،1967 عام	 ومنذ	 الواحد،	

لكن	 الأ�رسة«.	 �سمل	 »مل	 خالل	 من	 اإقامة	 طلبات	 غزة	 قطاع	 اأو	 الغربية	 ال�سفة	 يف	

للطلبات	 �سئيلة	 �سنوية	 كوتة	 وخ�س�ست	 بطء،	 يف	 الطلبات	 هذه	 نظرت	 اإ�رسائيل	

	.2000 عام	 الطلبات	 نظر	 عن	 توقفت	 اأن	 اإىل	 تع�سفية،	 معايري	 وا�ستخدمت	  املنظورة،	

للمواطنني	 الإقامة	 طلبات	 من	 الكثري	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 �سلطات	 رف�ست	 كما	

اأمنيًا	يف	كل	حالة	 املرفو�ص	طلبه	ميثل	تهديداً	 الفرد	 اأن	 اأن	تو�سح	 الفل�سطينيني	دون	

26.
على	حدة،	ودون	اأن	توفر	معلومات	عن	اأ�سباب	رف�ص	الطلبات	لكل	فرد

يف	متوز	2003	متت	قوننة	ال�سيا�سة	الإ�رسائيلية	املانعة	للم	ال�سمل	الفل�سطيني	من	خالل	
	حيث	

27
اإ�سدار	الكني�ست	لقانون	املواطنة	الإ�رسائيلي	والدخول	اإىل	اإ�رسائيل	)اأمر	موؤقت(

من	 فل�سطينيا	 الزوجني	 احد	 كان	 اإذا	 العائالت	 �سمل	 مل	 على	حظر	 القانون	 جوهر	 ن�ص	

�سكان	الأرا�سي	الفل�سطينية	املحتلة	يف	ال�سفة	الغربية	وقطاع	غزة،	ومنع	الفل�سطينيني	

من	احل�سول	على	اأية	اإقامة	اأو	مواطنة	يف	اإ�رسائيل،	ومنع	كل	من	ح�سل	على	اإقامة	موؤقتة	

من	ترفيعها	ملرتبة	اإقامة	دائمة.	

الإ�رسائيلية	 احلكومة	 �سيا�سة	 على	 الت�رسيعي	 اخلامت	 لي�سع	 اجلائر	 القانون	 هذا	 جاء	

لف�سل	وت�ستيت	العائالت	الفل�سطينية،	ومنعهم	من	العي�ص	وال�سكن	معا	كعائلة	واحدة	يف	

.	ومبوجب	هذا	القانون،	ل	يح�سل	من	�سودق	على	طلبه	بلم	ال�سمل	وح�سل	على	
28.
اإ�رسائيل

اأيوب.	املرجع	ال�سابق 25		نزار	
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ت�رسيح	اإقامة	يف	اإ�رسائيل،	بعد	انق�ساء	الفرتة	املحددة	)ومدتها	27	�سهرا(	على	تاأ�سرية	

احل�سول	 اإ�رسائيل،	حق	 العمل	يف	 اإ�سافة	حلق	 التي	متنحه	 وت�سمى)اأ/5(	 موؤقتة	 اإقامة	
الوطني	وحق	 التاأمني	 قانون	 الوطني«	مبوجب	 »التاأمني	 موؤ�س�سة	 على	خم�س�سات	من	

احل�سول	على	اخلدمات	ال�سحية	مبوجب	قانون	ال�سحة	الر�سمي.	

بتاريخ	 ال�سادر	 	)1813( رقم	 احلكومي	 القرار	 لي�ستبدل	 القانون	 هذا	 جاء	 وقد	

الوزارة	 واأغلقت	 ال�سمل	جميعها	 لم	 البت	يف	ملفات	 الذي	جمد	مبوجبه	 	2002/5/12
اأو	يف	 القد�ص	 ولدوا	خارج	 اأطفال	 لت�سجيل	 ذلك	 اأية	طلبات	جديدة	مبا	يف	 اأمام	 الباب	

	.
29
م	مقد�سية	واأب	من	ال�سفة	الغربية	اأو	قطاع	غزة القد�ص	لأ

اجلن�سية	 اإعطاء	 اأو	 الإقامة	 منح	 منع	 اإىل	 اإ�رسائيل،	 اإىل	 والدخول	 املواطنة	 قانون	 هدف	

اإ�رسائيلي،	�سواء	كان	هذا	املواطن	 لأي	�سخ�ص	من	املناطق	املحتلة	متزوج	من	مواطن	

ل	 القانون	 وبح�سب	 القد�ص.	 يف	 اإقامة	 حق	 اأو	 اإ�رسائيلي	 �سفر	 جواز	 يحمل	 الإ�رسائيلي	

اأي	مكانة	قانونية	 اإ�رسائيليني	على	 الذين	يتزوجون	من	مواطنني	 الفل�سطينيون	 يح�سل	

يف	اإ�رسائيل،	وبالتايل	مينع	مواطني	الدولة	وبالأ�سا�ص	مواطني	الدولة	العرب	من	حتقيق	

حقهم	يف	احلياة	العائلية	داخل	بلدهم،	وعليهم	لتحقيق	حياة	عائلية	اأن	يعي�سوا	يف	مناطق	

اأو	ينتقلوا	لل�سكن	يف	اأماكن	ل	تطبق	عليها	تلك	التقييدات	التي	تتعلق	بالإقامة	ومل	ال�سمل.	

الرجال	 اأمام	 املجال	 لإتاحة	 	2005 عام	 الإ�رسائيلي	 املواطنة	 قانون	 تعديل	 مت	 وقد	
الفل�سطينيني	ممن	هم	فوق	�سن	اخلام�سة	والثالثني	عاما،	واأمام	الن�ساء	الفل�سطينيات	ممن	

اإ�رسائيل،	 اإىل	 للدخول	 ت�ساريح	 على	 للح�سول	 عاما،	 والع�رسين	 اخلام�سة	 �سن	 فوق	 هن	

ت�ساريح	 الت�ساريح	 هذه	 وتعترب	 اأزواجهم/ن.	 مع	 العي�ص	 بهدف	 معينة،	 �رسوط	 بتوفر	

اأنها	 من	 الرغم	 وعلى	 وال�سنة،	 اأ�سهر	 ال�ستة	 بني	 مدتها	 وترتاوح	 دائمة	 ولي�ست	 موؤقتة	

متنح	حاملها	اإمكانية	العي�ص	مع	اأفراد	عائلته	داخل	احلدود	الإ�رسائيلية،	اإل	اأنها	جترده	

وقيادة	 بحرية	 املهن	 ومزاولة	 العمل	 مثل	 اأ�سا�سية	 وحريات	 من	حقوق	 ذاته	 الوقت	 يف	

املراكب	وحرية	التنقل	ومن	تلقي	اإعانات	اأو	خدمات	اجتماعية	وغريها.	عالوة	على	ذلك،	

مل	 كت�ساريح	 عالية	 قانونية	 اأهمية	 ذات	 وعمليا	 قانونيا	 تعترب	 ل	 الت�ساريح	 هذه	 فاإن	

ال�سمل	والإقامات	الدائمة	التي	متنح	حاملها	احلقوق	والإعانات	الجتماعية	واخلدمات	

ت�سمح	 بطاقات	 جمرد	 بكونها	 بب�ساطة	 الت�ساريح	 هذه	 اأهمية	 تنح�رس	 بل	 املختلفة،	

ل�ساحبها	بالدخول	اإىل	اإ�رسائيل	وتكون	خا�سعة	ل�رسوط	معينة.

اأ�سامة	حلبي.	مرجع	�سابق. 	 	 	29
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التي	مينع	 الدول	 دائرة	 تو�سيع	 ومت	 القانون،	 على	 اآخر	 تعديل	 ادخل	 	2007 العام	 ويف	

مواطنيها	من	احل�سول	على	مل	ال�سمل	والإقامة	يف	اإ�رسائيل،	لت�سمل	اأي�سا	كل	من	�سوريا	

ولبنان	واإيران	والعراق.

اإىل	 تهدف	 التي	 والإجراءات	 ال�سيا�سات	 كافة	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 تنتهج	 وفيما	

تغيري	الرتكيبة	ال�سكانية	للقد�ص	من	خالل	تقلي�ص	عدد	الفل�سطينيني	املقيمني	بالقد�ص	

ويف	الداخل	الفل�سطيني	وزيادة	التعداد	ال�سكاين	اليهودي	وتفريغ	املدينة	من	الفل�سطينيني،	

فاإن	القانون	ل	مي�ص	حقوق	ال�سبان	اليهود	بالإقامة	مع	الزوج	اأو	الزوجة	التي	يختارونها،	

لأنه	ل	يوجد	زواج	خمتلط	بني	اليهود	والفل�سطينيني	من	ال�سفة	الغربية	وقطاع	غزة،	اأما	

ال�سبان	الفل�سطينيون	فهم	من	ميكن	اأن	يكونوا	اأزواجًا	اأو	زوجات	للفل�سطينيني	من	داخل	

العامل	احلق	 اأي	مكان	يف	 العودة،	مينح	كل	يهودي	يف	 اأن	قانون	 .	كما	
30
اخلط	الأخ�رس

بالقدوم	اإىل	اإ�رسائيل،	ويتعامل	مع	اليهودي	املهاجر	لي�سبح	مواطنا.	وقد	مت	تعديل	قانون	

العودة	يف	العام	1970	لي�سمح	بتو�سيع	الهجرة،	ويعطي	حق	الهجرة	للذرية	غري	اليهودية	
والتي	تنتمي	اإىل	اأ�سل	يهودي	حتى	اجليل	الثالث،	وقد	عرف	اليهودي	باأنه	من	ولد	لأم	

يهودية	اأو	تهود	ول	ينتمي	اإىل	دين	اآخر.	اإ�سافة	اإىل	اأن	قانون	املواطنة	الإ�رسائيلي	الذي	

مت	تعديله	يف	العام	1980،	ليمكن	كل	اإ�رسائيلي	من	التمتع	يف	اجلن�سية	الإ�رسائيلية	�سواء	

ولد	داخل	اإ�رسائيل	اأو	خارجها.	على	عك�ص	التعامل	مع	الفل�سطينيني	والذي	يحرمهم	من	

احل�سول	على	احلق	يف	املواطنة	ومل	ال�سمل.	

املطلب الأول: احلق�ق واللتزامات القان�نية املرتتبة على احلق يف 
الإقامة 

تواجدهم	 مكان	 عن	 النظر	 بغ�ص	 الفل�سطينيني	 على	 اآثاره	 الإ�رسائيلي	 املواطنة	 لقانون	

دون	 الفل�سطينية	 الأ�سول	 وذوي	 الفل�سطيني	 ال�سعب	 ي�ستهدف	 قانون	 فهو	 واإقامتهم،	

غريهم.	كما	اأن	يف	ارتباط	اأي	عائلة	فل�سطينية	خمتلفة	الوثائق	ما	يجعل	من	اأي	ارتباط	

امل�ستمر؛	 اخلوف	 من	 حالة	 ال�رسكاء	يف	 ويبقي	 الغمو�ص،	 ويكتنفه	 باملخاطر،	 حمفوفًا	

واملراأة	من	حملة	 الإ�رسائيلية	 اجلن�سية	 اأو	 املقد�سية	 الوثيقة	 الزوج	من	حملة	 كان	 فاإذا	

الإ�رسائيلية	ت�سادق	على	قانون	مينع	مل	�سمل	العائالت	الفل�سطينية،	 العليا	 القد�ص،	بعنوان:	 30		مقال	يف	جريدة	

بتاريخ	2012/1/12.	



38

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

لها	 اأو	قطاع	غزة،	فاإن	هذا	له	و�سعية	قانونية	 الغربية	 ال�سفة	 الفل�سطينية	يف	 الوثيقة	

اآثارها	املمتدة	على	جميع	اأفراد	الأ�رسة	واملتعلقة	بكافة	احلقوق	التي	يجب	اأن	يتمتع	بها	

اأي	اإن�سان.

كذلك	الأمر	اإذا	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	

الغربية	وما	 ال�سفة	 الإ�رسائيلي	بخ�سو�ص	ف�سل	قطاع	غزة	عن	 التي	فر�سها	الحتالل	

اأنتجه	اأي�سا	من	قوانني	حترم	تواجد	اأي	فل�سطيني	من	حملة	وثيقة	قطاع	غزة	يف	مناطق	

ال�سفة	الغربية	وكذلك	منع	الفل�سطينيني	من	ال�سفة	الغربية	من	الذهاب	اإىل	قطاع	غزة،	

ومنع	اأهايل	قطاع	غزة	من	الذهاب	اإىل	ال�سفة	الغربية	جعل	الأمر	اأكرث	تعقيدا	يف	حالت	

الرتباط	بني	العائالت	اإذا	كانوا	من	حملة	الوثائق	الفل�سطينية	من	مناطق	خمتلفة.

فقانون	املواطنة	الإ�رسائيلي	يجمد	البت	يف	طلبات	مل	ال�سمل	عرب	�سطري	اخلط	الأخ�رس	

ويف	القد�ص	املحتلة،	ويفر�ص	قيودا	�سارمة	على	ذلك،		وجمع	�سمل	�رسكاء	احلياة	وت�سجيل	

الأطفال	�سبه	م�ستحيل.	وي�ستت	الأ�رس	الفل�سطينية	ويحرمها	من	حقها	يف	العي�ص	امل�سرتك	

يف	بيئة	اأ�رسية	اآمنة	و�سليمة.	ويجرب	الفل�سطينيني	على	الهجرة	الق�رسية	من	الأماكن	غري	

املرغوب	بهم	فيها.	وبالتايل	النكفاء	وراء	اجلدار	اأو	ترك	البالد	والهجرة	اإىل	اخلارج.	

 18-14 بني	 اأعمارهم	 البالغة	 كثريين	 اأطفال	 ح�سول	 اأمام	 عائقا	 القانون	 يقف	 كما	
عاما	من	العائالت	متعددة	الوثائق	على	و�سع	قانوين	ثابت	يف	اإ�رسائيل،	حتى	يف	حالة	

.
31
مكوثهم	مع	احد	الوالدين	الذي	بحوزته	وثيقة	هوية	مقد�سية	اأو	جواز	�سفر	اإ�رسائيلي

وقد	منحت	الت�رسيعات	ال�سارية	حقوقا	مرتتبة	على	املواطنة	واحلق	يف	الإقامة:	

اإ�رسائيلي،	حيث	يقت�رس	 �سفر  الرت�سيح واحل�س�ل على ج�از  النتخاب وحق  اأول: حق 
حق	النتخاب	وحق	الرت�سيح	للربملان	الإ�رسائيلي	على	املواطنني	الإ�رسائيليني،	يف	حني	

انتخابا	 املحلية	 لل�سلطات	 النتخابات	 يف	 امل�ساركة	 الدائمني	 للمقيمني	 القانون	 يجيز	

وتر�سيحا.	لذلك	فحق	�سكان	القد�ص	مق�سور	على	امل�ساركة	يف	النتخابات	لبلدية	القد�ص.

اأما	بالن�سبة	للح�سول	على	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي،	فوفقا	لقانون	اجلوازات	ل�سنة	1952 
فاإن	حق	احل�سول	على	جواز	�سفر	مق�سور	على	املواطنني،	وبالتايل	فان	�سكان	القد�ص	

31			د.	نزار	اأيوب.	الئتالف	الأهلي	للدفاع	عن	حقوق	الفل�سطينيني	يف	القد�ص.	احلق	يف	الإقامة:	انتهاكات	اإ�رسائيل	

حلق	الفل�سطينيني	يف	الإقامة	يف	القد�ص.	2008.	�ص19
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مل	 اإ�رسائيل،	 اإىل	 القد�ص	 ف�سم	 ؛	
32
�سفر وثيقة	 بل	 �سفر،	 جواز	 على	 احل�سول	 لهم	 يحق	 ل	

يرافقه	�سم	ال�سكان	اأو	اعتبارهم	مواطنني	يف	الدولة	التي	�سمت	مدينتهم	اإليها،	حيث	بقي	

املواطنون	الفل�سطينيون	من	حملة	وثيقة	الهوية	املقد�سية،	يحملون	جواز	ال�سفر	الأردين.	

اأما	وثيقة	الهوية	الإ�رسائيلية	فهي	موؤ�رس	على	الإقامة	الدائمة	يف	اإ�رسائيل.	

ثانيًا: احلق يف العمل،	حيث	تعترب	اجلن�سية	الإ�رسائيلية	�رسط	للتوظيف	يف	�سلك	الدولة،	
العمل	 وبا�ستثناء	 احلكومة.	 رئي�ص	 ي�سدره	 نظام	 مبوجب	 الوظائف	 من	 ا�ستثني	 ما	 اإل	

يف	خدمة	الدولة،	ل	ي�سرتط	القانون	الإ�رسائيلي	اجلن�سية	لقبول	العمل.	اإل	اأن	املواطنني	

الفل�سطينيني	ل	يجوز	لهم	دخول	اإ�رسائيل	والعمل	فيها	اإل	مبوجب	ت�ساريح	خا�سة.	ويف	

حالة	الزواج	متعدد	الوثائق،	فقد	كان	احل�سول	على	موافقة	على	»مل	�سمل«	العائلة«	ل	

يعني	املوافقة	على	العمل	يف	اإ�رسائيل؛	وبالتايل	يعاين	الأزواج	من	عدم	متتعهم	باحلق	يف	

العمل	يف	اأي	مكان	داخل	اإ�رسائيل،	وتداهمهم	ال�سلطات	الإ�رسائيلية.

ال�سن من قطاع غزة وحتمل  امراأة كبرية يف   )31( رقم  امل�ساركة  املثال  �سبيل  فعلى 
العي�س  لقمة  ت�فري  اأجل  من  للعمل  ال�سبع  بئر  اإىل  ذهبت  الفل�سطينية،  اله�ية  وثيقة 

لأ�رستها ومل تعد من مدة اأربع �سن�ات لتك�ن مع اأبنائها: 

»اأنا	الآن	يف	بئر	ال�سبع	منذ	اأربع	�سنوات.	مل	اأزر	غزة	ومل	اأر	اأبنائي	ب�سبب	�سعوبة	

الإجراءات	على	احلواجز	من	تفتي�ص	واعتقالت.	لذلك	بقيت	هنا	لأربع	�سنوات	

جميل.	 م�ستقبل	 لهم	 اأ�سمن	 وحتى	 لأبنائي	 العي�ص	 لقمة	 توفري	 اأجل	 من	 اأعمل	

لماكن	 الإ�رسائيلية	 ال�رسطة	 مداهمة	 ب�سبب	 خمتلفة	 اأماكن	 يف	 للعمل	 اأتنقل	

العمل	للبحث	عن	خمالفات	خا�سة	ب�سكان	غزة«.

اإل	انه	قد	مت	حديثا	اإ�سافة	عبارة	»ي�سمح	حلامله	بالعمل	يف	اإ�رسائيل«	لت�ساريح	الإقامة	

ومل	ال�سمل	التي	يح�سل	عليها	املواطنون	الفل�سطينيون	يف	عملية	»مل	�سمل«	العائالت.

ثالثًا: احلق يف التعليم، حيث لكل �سخ�س احلق يف تلقي التعليم؛	ومن	حق	املواطنني	
الفل�سطينيني	املقيمني	يف	القد�ص	بوثيقة	هوية	مقد�سية	تلقي	التعليم	احلكومي	املجاين	

	.
33
الذي	تقدمه	دائرة	التعليم	يف	البلدية	ووزارة	الرتبية	والتعليم	الإ�رسائيلية

للدفاع	عن	حقوق	الفل�سطينيني.	املكانة	القانونية	ل�سكان	القد�ص	منذ	العام	 الأهلي	 الئتالف	 حلبي.	 اأ�سامة	 	 	 	32

1967	واإ�سقاطات	ال�سم	على	حقوقهم	املدنية	والجتماعية	يف	القد�ص.	2008.	�ص16

33		مركز	القد�ص	للن�ساء.	اعرف/ي	حقوقك.	بدون	�سنة	ن�رس
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ومن	اأجل	ت�سجيل	الطالب	يف	مدر�سة	ر�سمية	يتطلب	ذلك	اإثبات	الإقامة	داخل	مدينة	القد�ص؛	

التي	فر�ستها	وزارة	املعارف	على	�سكان	 اأدت	هذه	املمار�سات	والتعقيدات	وال�رسوط	 حيث	

احلق.	 هذا	 على	 املقد�سية	 الهوية	 اآباوؤهم	 يحمل	 ل	 الذين	 الأطفال	 ح�سول	 عدم	 اإىل	 القد�ص	

وهذا	تلقائيًا	مينع	عملية	ت�سجيلهم	يف	املدار�ص	احلكومية،	مما	يتطلب	من	عائالتهم	التوجه	

اأو	اإيجاد	مقاعد	درا�سية	لهم	خارج	حدود	املدينة،	كما	اأن	مئات	الطلبة	 اإىل	مدار�ص	خا�سة،	

حدود	 خارج	 مبدار�ص	 يلتحقون	 القد�ص	 مدار�ص	 لهم	يف	 مقاعد	 يجدون	 ل	 الذين	 املقد�سيني	

البلدية،	وهذا	اأمر	يعيق	عملية	اإثبات	“مركز	احلياة” لأن	ال�سهادات	املدر�سية	هي	جزء	من	عدد	
كبري	من	الوثائق	التي	تقوم	بطلبها	وزارة	الداخلية	الإ�رسائيلية	لإثبات	ذلك،	وبالتايل	فاإنهم	

.
34
يواجهون	م�ساكل	يف	احل�سول	على	بطاقة	الهوية	عندما	يبلغون	�سن	ال�ساد�سة	ع�رسة

كما	حتجم	الكثري	من	العائالت	عن	ت�سجيل	اأبنائها	يف	املدار�ص	ب�سبب	الإقامة	بدون	الإثباتات	

،	بالرغم	من	اأن	الأبناء	يف	كثري	من	احلالت	يحملون	الهويات	املقد�سية.
35
الالزمة

ل�سنة	 الر�سمي	 ال�سحي	 التاأمني	 والعالج،	فبموجب	قانون	 ال�سحي  التاأمني  احلق يف  رابعًا: 
اأنه	 اأي	 ؛	

36
ال�سحي	مقيما العالج	 املعني	باحل�سول	على	 ال�سخ�ص	 اأن	يكون	 ي�سرتط	 	،1994

ال�سحية	 اخلدمات	 على	 احل�سول	 املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 يحملون	 الذين	 للفل�سطينيني	 يحق	

التي	تقدمها	ال�سلطات	الإ�رسائيلية،	وامل�سهود	مب�ستواها	العايل،	وميكنهم	الو�سول	اأي�سا	اإىل	

امل�ست�سفيات	الفل�سطينية	ال�ستة	غري	الربحية	يف	املدينة.	

اأما	الفل�سطينيون	من	حملة	وثيقة	هوية	ال�سفة	الغربية	اأو	قطاع	غزة	والذين	كانوا	عادة	يلجاأون	

اإىل	هذه	امل�ست�سفيات	للح�سول	على	اخلدمات	ال�سحية	الروتينية	واملتخ�س�سة	والطارئة	غري	

املتوفرة	يف	اأي	مكان	اآخر	يف	ال�سفة	الغربية	وقطاع	غزة،	فقد	اأدى	نظام	الت�ساريح	واحلواجز	

.
37
واجلدار	واحل�سار	يف	قطاع	غزة	اإىل	�سعوبة	و�سولهم	اإىل	هذه	امل�ست�سفيات

التاأمني	ال�سحي	والعالج،	 الدائمة«	للح�سول	على	 اإن	ا�سرتاط	احل�سول	على	مكانة	»الإقامة	

ال�سلحوت.	معاناة	الأطفال	املقد�سيني.	من�سورات	مركز	القد�ص	للحقوق	الجتماعية	والقت�سادية- اإميان	م�ساروة	وجميل	 	 	34

html.222189/07/03/http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011	.2011/3/7 2002-القد�ص

الآثار	والتحديات	التي	تواجه	الأ�رس	التي	تعاين	اأو	اأحد	اأفرادها	من	 بريزيت،	 التنمية،	جامعة	 درا�سات	 مركز	 	 	35

م�سكلة	يف	الإقامة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية:	درا�سة	ا�ستك�سافية	بروؤية	النوع	الجتماعي،	2010 

22 اأ�سامة	حلبي.	مرجع	�سابق.	�ص	 	 	36

http://unispal.un.org/pdfs/OCHA_SpFocus-EJera.pdf 37		الأمم	املتحدة.	مكتب	تن�سيق	

ال�سوؤون	الإن�سانية.	الأرا�سي	الفل�سطينية	املحتلة	القد�ص	ال�رسقية:	الأو�ساع	الإن�سانية	يف	القد�ص	ال�رسقية	خماوف	

رئي�سية.	تقرير	خا�ص.	حزيران/	يونيو	2010.	
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جعل	الن�ساء	من	حملة	الهوية	الفل�سطينية	واملتزوجات	زواجا	متعدد	الوثائق		اأمام	اإ�سكالية	

؛	كونهن	»غري	مقيمات«،	
38
كبرية	هي	حرمانهن	من	احلق	يف	احل�سول	على	اخلدمات	ال�سحية

الحتالل	 اإجراءات	 ب�سبب	 الفل�سطينية	 ال�سحية	 الرعاية	 اإىل	 الو�سول	 عليهن	 ي�سعب	 كما	

الإ�رسائيلي.	وهذا	الأمر	يوؤثر	على	الن�ساء	ب�سكل	خا�ص؛	حيث	ل	تتمكن	الن�ساء	من	تلقي	العالج	

اأو	حتى	اخل�سوع	للفحو�سات	التي	جترى	عادة	اأثناء	احلمل،	ل	�سيما	اأن	معظم	الن�ساء	املتاأثرات	

بالقانون	يف	�سن	الإجناب	مما	يعني	اأنهن	بحاجة	لرعاية	طبية	اأكرب	من	تلك	التي	يحتاج	اإليها	

.
39
الرجال.	وتبقى	تكاليف	الرعاية	ال�سحية	اخلا�سة	باهظة	الثمن	وبعيدة	املنال	بالن�سبة	لهن

التاأمني	 اأو	 العالج	 من	 الوثائق	 متعددة	 العائالت	 اأبناء	 حرمان	 اإىل	 الأمر	 هذا	 اأدى	 كما	

ال�سحي،	وفقدان	الن�ساء	من	حملة	وثيقة	الهوية	املقد�سية	واملتزوجات	زواجا	متعدد	الوثائق	

	نتيجة	لإقامتهن	مع	اأزواجهن	خارج	القد�ص.	
40
لتاأميناتهن	ال�سحية

بدفع	 الوطني	 التاأمني	 موؤ�س�سة	 تقوم	 حيث	 الوطني؛	 التاأمني	 يف	خم�س�سات	 احلق	 خام�سًا:	

	.1995 ل�سنة	 الوطني	 التاأمني	 قانون	 مبوجب	 امل�ستحقني	 لل�سكان	 املختلفة	 املخ�س�سات	

ال�سيخوخة،	 خم�س�سات	 القانون	 هذا	 مبوجب	 للم�ستحقني	 تدفع	 التي	 املخ�س�سات	 وت�سمل	

العمال	يف	بع�ص	 العجز،	تاأمني	حقوق	 البطالة،	 الأطفال،	 الأمهات،	 العمل،	 الأرامل،	م�سابي	

احلالت.

وي�سرتط	القانون	الإقامة	ولي�ص	املواطنة	ل�ستحقاق	املخ�س�سات	املذكورة،	وبالتايل	ي�ستحق	

التاأمني	 الإقامة	هذه	املخ�س�سات.	ومل	تكن	موؤ�س�سة	 القد�ص	ممن	تتوفر	فيهم	�رسوط	 �سكان	

بتغري	 انه	 اإل	 القد�ص.	 بلدية	 حدود	 �سمن	 امل�ستحقني	 �سكن	 ا�ستمرار	 بدايًة	 ت�سرتط	 الوطني	

من	 للعديد	 الأطفال	 خم�س�سات	 دفع	 الوطني	 التاأمني	 موؤ�س�سة	 اأوقفت	 الر�سمية،	 ال�سيا�سات	

.
41
العائالت	بعد	اأن	تبني	اأنهم	لي�سوا	مقيمني	يف	القد�ص

وهناك	اعتقاد	عام	باأن	الفل�سطينيني	الذي	يحملون	وثيقة	الهوية	املقد�سية	اأو	جواز	ال�سفر	

الإ�رسائيلي	يحاولون	احلفاظ	على	هذه	الوثائق	ب�سبب	اخلدمات	والفوائد	التي	يح�سلون	

38  Cohen and Leichtentritt،	Invisible Palestinian Women،	International Sociology،July2010،Vol.25 

اإ�رسائيل-الأر�ص	 )اأون�سا(.	 الإن�سانية	 ال�سوؤون	 لتن�سيق	 املتحدة	 الأمم	 مكتب	 )اأيرين(.	 الإن�سانية	 الأنباء	 �سبكة	 	39

http://arabic. 	.2008 اأغ�سط�ص	 	4 ال�سبع/يافا،	 بئر	 حقوق.	 دون	 ولكن	 متزوجون	 املحتلة:	 الفل�سطينية	

/irinnews.org

40	مركز	درا�سات	التنمية،	مرجع	�سابق.	

 21 اأ�سامة	حلبي.	مرجع	�سابق.	�ص	 	 	 	41
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عليها	من	نظام	التاأمني	الوطني،	اإل	اأن	نتائج	درا�ستنا	)جدول	)4.24(	تظهر	اأن	اأقلية	من	
الأ�رس	امل�ساركة	يف	الدرا�سة	حت�سل	بالفعل	على	هذه	اخلدمات	وهذه	الفوائد.	

جدول )4.24(: احلقوق واخلدمات التي يح�شل عليها كل من الزوجة والزوج يف القد�ص اأو اإ�رسائيل

الزوجةالزوج

ل1(	ال�سمان	الجتماعي	)خم�س�سات	ال�سيخوخة	والأرملة	واملطلقة(

نعم

املجموع

59%

41%

68

63%

37%

68

ل2(	خدمات	�سحية	

نعم

املجموع

49%

51%

67

57%

43%

74

ل4(	احلماية	من	ال�رسطة	يف	حال	مت	التعدي	عليك	من	زوجك

نعم

املجموع

55%

45%

73

ل5(	الر�ساد

نعم

املجموع

54%

46%

63

58%

42%

71

ل6(	خم�س�سات	بطالة

نعم

املجموع

58%

42%

64

65%

35%

69

ل7(	التعليم	

نعم

املجموع

55%

45%

62

61%

39%

67

�ساد�سًا: احلق يف ال�سفر وحرية احلركة وقيادة املركبات

يعترب	احلق	يف	حرية	احلركة	والتنقل	وال�سفر،	من	احلقوق	الأ�سا�سية	املكفولة	لالإن�سان،	وهو	

يعني	بكل	ب�ساطة،	حق	الفرد	بالنتقال	من	مكاٍن	اإىل	اآخر،	مبا	ي�سمل	حقه	يف	مغادرة	بلده،	

.	وقد	اأ�سارت	املواثيق	الدولية	املتعلقة	بحقوق	الإن�سان،	اإىل	هذا	احلق	ب�سكٍل	
42
والعودة	اإليها

http://www.muaten. املواطن.	 فل�سطني.	 وال�سفر	يف	 التنقل	 حرية	 يف	 احلق	 انتهاك	 البلوي.	 نا�رس	 	42

ps/?p=295.	بتاريخ	2013/6/10
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�رسيٍح	ووا�سح،	حيث	ن�ست	الفقرة	)1(	من	املادة		)13(	لالإعالن	العاملي	حلقوق	الإن�سان،	
واأكدت	 دولة”.	 كل	 حدود	 داخل	 اإقامته	 واختيار	حمل	 التنقل،	 حرية	 فرد	 لكل	  ” اأن	 على	
الفقرة	)2(	من	نف�ص	املادة	على	اأنه	” يحق	لكل	فرد	اأن	يغادر	اأية	بالد،	مبا	يف	ذلك	بلده،	
كما	يحق	له	العودة	اإليه.	كما	ن�ست	املادة	)12(	من	العهد	الدويل	اخلا�ص	باحلقوق	املدنية	
اإقليم	دولة	ما،	حق	حرية	 ” لكل	فرد	يوجد	على	نحو	قانوين	داخل	 اأنه	 وال�سيا�سية،	على	
التنقل	فيه،	وحرية	اختيار	مكان	اإقامته”،	واأكد	العهد	على	اأن	” لكل	فرد	حرية	مغادرة	اأي	
واأ�ساف	اأنه	ل	يجوز	تقييد	حرية	احلركة	والتنقل	باأية	قيود،	غري	 بلد،	مبا	يف	ذلك	بلده”،	

تلك	التي	ين�ص	عليها	القانون،	م�سدداً	على	اأن	تلك	القيود	يجب	اأن	تكون	�رسورية	حلماية	

الآخرين	 حقوق	 اأو	 العامة،	 الآداب	 اأو	 العامة،	 ال�سحة	 اأو	 العام،	 النظام	 اأو	 القومي،	 الأمن	

وحرياتهم.	كما	رف�ص	العهد	حرمان	اأي	�سخ�ص	تع�سفًا	من	العودة	اإىل	بلده.

وتعاين	الأ�رس	متعددة	الوثائق	الثبوتية	من	�سعوبات	عدة	يف	جمال	التنقل؛	فاحلركة	ما	

بني	�رسقي	القد�ص	وباقي	مناطق	ال�سفة	الغربية	مق�سمة	اإىل	12	حاجزا	اأقيمت	يف	اجلدار.	
ومع	هذا،	ُي�سمح	للفل�سطينيني	من	�سكان	ال�سفة	الغربية	الذين	ل	يحملون	بطاقات	هوية	

اإ�رسائيلية	با�ستعمال	اأربعة	منها	فقط،	طبقا	لغر�ص	ت�رسيح	الدخول	املمنوح	لهم:	قلنديا،	

الثمانية	املتبقية	فمخ�س�سة	 اأما	احلواجز	 الزيتون.	 جيلو،	حاجز	خميم	�سعفاط	وحاجز	

وثيقة	 حملة	 من	 الفل�سطينيني	 ذلك	 يف	 مبا	 الإ�رسائيليني،	 وال�سكان	 امل�ستوطنني	 ملرور	

.
43
الهوية	املقد�سية

كذلك	الأمر	عند	ال�سفر	عرب	اجل�سور	اإىل	الأردن؛	حيث	ي�سطر	حامل	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية	

اإىل	ال�سفر	من	املعرب	املخ�س�ص	لأهايل	ال�سفة	الغربية،	حتى	لو	كانت	لديه	موافقة	على	

»مل	�سمل«	الأ�رسة،	وبحوزته	ت�رسيح	زيارة.	وبالتايل	فاإن	املراأة	من	حملة	وثيقة	الهوية	

الفل�سطينية	ل	ت�ستطيع	مرافقة	اأبنائها	ال�سغار	على	اجل�سور	لكون	هويتها	خمتلفة	عنهم.

وقد	اأظهرت	النتائج	)ال�سطر	الأخري	يف	جدول	4.9(	اأن	)31(	اأ�رسة	بن�سبة	%39 من العينة 
تعاين	من	عدم	حرية	احلركة	لل�سخ�ص	الذي	تعترب	اإقامته	غري	قانونية	يف	املناطق	حتت	

�شيطرة “ال�سلطة	الإ�رسائيلية”.	وهناك	)37(	اأ�رسة	بن�سبة	%47 من العينة بها اأ�شخا�ش 

اأن	لديهم	 	14% يعانون	من	حرية	حركة	حمدودة،	بينما	اأكدت	)11(	اأ�رسة	فقط	بن�سبة	

حرية	حركة	تامة	يف	هذه	املناطق.	

الزوجات	 اأ�رس	 من	 	8% اأن	 حيث	 الزوجة،	 وثيقة	 نوع	 مع	 تتباين	 احلركة	 حرية	 اأن	 ويبدو	

43 http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/splitting_of_the_west_bank
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حامالت	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي،	يتمتع	اأفرادها	بحرية	حركة	تامة	مقارنة	مع	%11	من	اأ�رس	

الن�ساء	حامالت	وثيقة	الهوية	املقد�سية،	و%18	لأ�رس	الن�ساء	حامالت	الهوية	الفل�سطينية.

جدول )4.9(: حرية حركة ال�شخ�ص الذي اإقامته غري قانونية ح�شب نوع وثيقة هوية الزوجة

هوية/جن�سية	الزوجة
Q51حرية	احلركة	لل�سخ�ص	الذي	تعترب	اإقامته	غري	قانونية	يف	املناطق	

حتت	�سيطرة	“ال�سلطة” الإ�رسائيلية
املجموع

ل يوجد   حمدودة	 حرية	حركة	تامة	

1-	وثيقة	هوية	فل�سطينية

14 19 7 40

35.0% 47.5% 17.5% 100.0%

2-	جواز	�سفر	اإ�رسائيلي

4 7 1 12

33.3% 58.3% 8.3% 100.0%

3-	وثيقة	الهوية	مقد�سية

13 11 3 27

48.1% 40.7% 11.1% 100.0%

املجموع 31 37 11 79

39.2% 46.8% 13.9% 100.0%

اإن	هذا	الو�سع	ي�سكل	بال	�سك	�سغوطات	كبرية	على	الأفراد	يف	العي�ص	والتوا�سل	مع	اأفراد	

عائالتهم،	ويلوح	اخلوف	يف	خميلتهم	ودائمًا	يف	كل	حركة	ينوون	القيام	بها.	وقد	عربت	

بع�ص	الن�ساء	امل�ساركات	يف	الدرا�سة	عن	هذا	الأمر:

امل�ساركة رقم )64( من قطاع غزة وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية، متزوجة من رجل 
يحمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية وي�سكن يف ال�سفة الغربية

»امل�سكلة	اأنني	ل	ا�ستطيع	اأن	اخرج	من	بيتي	منذ	اأربع	�سنوات،	اأنا	ل	اعرف	�سيء	

اأنا	 اأعود	للبيت.	 اأن	 البلد،	ومرة	عندما	خرجت	لأطعم	ابني	تهت	ومل	ا�ستطيع	 يف	

اأخاف	دائمًا	من	اخلروج؛	لن	زوجي	اخربين	انه	اإذا	خرجت	من	البيت	ومت	اإم�ساكي	

واأولدي.	 لبيتي	 العودة	 ا�ستطيع	 ولن	 اأبنائي،	 عن	 واإبعادي	 ترحيلي	 يتم	 �سوف	

والآن	زوجي	متوفى،	ولذلك	قمت	بدعم	من	اأولدي	لعمل	طلب	لتغيري	هويتي	اإىل	

ال�سفة.	اأنا	مل	اأر	اأهلي	منذ	اأربعني	�سنة،	ولي�ص	يل	احد	يف	ال�سفة،	وبنتي	تزوجت	

منذ 1996	ومل	اأراها	لأنها	ت�سكن	يف	غزة	ول	ا�ستطيع	الذهاب	اإليهم	وزيارتهم«.	

امل�ساركة رقم )71( حتمل وثيقة ه�ية فل�سطينية، ومتزوجة من رجل يحمل وثيقة ه�ية 
مقد�سية
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غري	 اأنهم	 حيث	 اأولدي؛	 مع	 املعابر	 على	 التنقل	 يف	 �سعوبة	 من	 اأعاين	 »اأنا	

م�سجلني	بهويتي،	وعليهم	اأن	يحملوا	�سهادات	امليالد	واإل	ل	ي�ستطيعون	التنقل.	

لأنهم	ميرون	عن	 وبحرية؛	 ال�سيارة	 بنف�ص	 معهم	 التنقل	 ا�ستطيع	 ل	 اأنا	 واأي�سا	

طريق	خمتلف	واأنا	من	طريق	اآخر	على	املعرب	اخلا�ص	مبن	يحمل	الت�ساريح.«	

امل�ساركة رقم )78( حتمل وثيقة ه�ية فل�سطينية، ومتزوجة من رجل يحمل وثيقة ه�ية 
مقد�سية 

»ل	ا�ستطيع	الذهاب	اإىل	حفالت	ومنا�سبات	اأهلي	واإخوتي	وذلك	ل�سعوبة	التنقل	

مع	اأولدي	ول	ا�ستطيع	تركهم	فكنت	ابقي	معهم	ول	اذهب	لأي	منا�سبة.«	

امل�ساركة رقم )8( حتمل اله�ية الفل�سطينية وزوجها يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية: 

اأنا	من	ال�سفة	وزوجي	من	�سلوان،	اأعاين	من	عدم	القدرة	على	التنقل	بحرية	داخل	

القد�ص	وخارجها	وعدم	ا�ستطاعتي	من	احل�سول	على	عالج	طبي	يل	ولأولدي،	

وعند	ال�سفر	خارج	البالد	تواجهني	�سعوبة	اأن	اأكون	مع	زوجي	واأولدي،	حيث	

انزل	من	�سيارة	زوجي	ويتم	اإجباري	على	دخول	املعرب	)حاجز	الطرق(	عند	نقطة	

التفتي�ص	وتعر�سي	لالإذلل	وت�سييع	الوقت	يل	ولزوجي	وي�سبب	يل	ب�سكل	م�ستمر	

وال�سياقة،	 التنقل،	 �سواء	يف	 التمتع	باحلرية	 ا�ستطيع	 بالأمان	ول	 ال�سعور	 عدم	

وحتى	يف	التعليم.«	

قانون املواطنة االإ�رسائيلي واحلق يف االإقامة

ال�سكان	لكي	يح�سلوا	على	 اإىل	�سجل	 الفل�سطينيني	م�سافني	 باأن	يكون	 اإ�رسائيل	 تطالب	

اأوراق	الهوية	التي	توافق	عليها	اإ�رسائيل	وعلى	جوازات	ال�سفر.	ويف	ال�سفة	الغربية،	يحتاج	

العمل	 واأماكن	 املدار�ص	 اإىل	 ذلك	 داخليًا،	مبا	يف	 للتنقل	 هوية	 اأوراق	 اإىل	 الفل�سطينيون	

وامل�ست�سفيات	ولزيارة	الأقارب،	لأن	قوات	الأمن	الإ�رسائيلية	تدير	نقاط	تفتي�ص	تطالب	

بالطالع	على	هذه	الأوراق	قبل	اأن	ت�سمح	لالأفراد	باملرور.	وتطالب	ال�سلطات	الإ�رسائيلية	

امل�سيطرة	على	جميع	حدود	ال�سفة	الغربية	الفل�سطينيني	الراغبني	يف	الدخول	اأو	اخلروج	

من	الأرا�سي	الفل�سطينية	بعر�ص	بطاقة	الهوية	اأو	جواز	ال�سفر	لل�سماح	لهم	باملرور.

ال�شبان  بني  واللقاء  الغربية،  ال�سفة  جامعات  يف  الدرا�شة  اأو  العائلية،  الروابط  وب�سبب 

وال�سابات	يف اأماكن متعددة، تنتج	روابط زواج كثرية بني حملة وثيقة	الهوية	املقد�سية	
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يف	 لالأ�رس	 والجتماعية	 القانونية	 الأو�ساع	 ظل	 ويف	 الفل�سطينية،	 الهوية  حملة  وبني 

“الزواج	متعدد	الوثائق”،	فاإن	هذه	الأ�رس	تعاين	عددا	من	امل�ساكل؛	حيث	تكون	اأمام	احد	
خيارين:	اإما	ال�سري	يف	اإجراءات	الإقامة	القانونية	والتقدم	بطلب	مل	�سمل،	اأو	عدم	التقدم	

بطلب	مل	�سمل،	والإقامة	خارج	القد�ص	اأو	مناطق	اخلط	الأخ�رس.	

اأوًل: ال�سري يف اإجراءات الإقامة القان�نية والتقدم بطلب مل �سمل

يف	حال	رغبت	الأ�رسة	بالتقدم	بطلب	مل	ال�سمل،	فاإن	حامل	وثيقة	الهوية	املقد�سية	اأو	جواز	

اإثباتات	 يتطلب	 والذي	 املخت�سة،	 للجهات	 بالطلب	 بالتقدم	 املكلف	 هو	 الإ�رسائيلي	 ال�سفر	

على	 ي�ستحيل	 الأمر،	 هذا	 التعاون	يف	 املكلف	 الزوج	 يبد	 مل	 فاإذا	 ومعقدة.	 واإجراءات	طويلة	

اإذا	كان	الزوج	املكلف	متعاونا،	ومت	التقدم	بطلب	مل	 اأما	 �رسيكه	املبادرة	والتقدم	بالطلب.	

ال�سمل	لدى	اجلهات	املخت�سة	فقد	تتم	املوافقة	على	منح	الزوجة	مل	�سمل،	وبالتايل	ت�ستحق	

احلق	يف	الإقامة	يف	القد�ص	اأو	مناطق	اخلط	الأخ�رس	وتبقى	حقوقها	يف	احلركة	عرب	احلواجز،	

والعمل،	والتاأمني	ال�سحي،	والتعليم	منقو�سة؛	اأو	قد	يتم	رف�ص	طلبها	للم	ال�سمل،	وهنا	يكون	

اأمامها	احد	خيارين:	اإما	التواجد	غري	القانوين،	اأو	مغادرة	مكان	�سكن	الزوج.	

فاإذا	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.	واإذا	غادرت	مكان	�سكن	الزوج،	فاإنها	

اإما	اأن	تفقد	حقها	يف	حياة	اأ�رسية	طبيعية	يجمعها	م�سكن	واحد	هي	وزوجها	واأبناوؤهما،	

اأو	ي�سطر	الزوج	اإىل	العي�ص	معها	يف	م�سكن	خمالف	ل�رسوط	قانون	املواطنة	الإ�رسائيلي	

الحتفاظ	 يف	 هو	 حقه	 يفقد	 وبالتايل	 الأخ�رس«	 اخلط	 ومناطق	 القد�ص	 حدود	 »خارج	

بهويته	واإقامته.

التقدم بطلب »مل ال�شمل«

الإجراءات،	 �سوؤال	 على	 اأجابت	 التي	 اأ�رسة	 	)87( ال	 من	 اأنه	 الدرا�سة	 نتائج	 اأظهرت	 وقد	
قامت	)63(	اأ�رسة	)%72	من	العينة(	باتخاذ	الإجراءات	من	اجل	احل�سول	على	مل	ال�سمل	
والإقامة	يف	املناطق	التي	ي�سكن	بها	الزوج/	الزوجة	من	املناطق	التي	تقع	حتت	�سيطرة	

اإ�رسائيل	)العمود	الأخري	يف	جدول	)3.1(.	
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جدول )3.1(: هل قامت املراأة اأو الزوج باأي اإجراءات قانونية من اجل احل�شول على »مل �شمل«

التكرارالن�شبةهل	قامت	املراأة	اأو	الزوج	باأي	اإجراءات	قانونية	من	اجل	احل�سول	على	»مل	�سمل«

127.624(	ل
272.463(	نعم
100.087املجموع

الإجراءات	 باتخاذ	 قيامها	 عدم	 وراء	 الأ�سباب	 عن	 العينة	 من	 اأ�رسة	 	)25( وقد	�رسحت	
للح�سول	على	اإقامة/	مل	�سمل	)جدول	3.2(،	حيث	تبني	عدم	رغبة	الأزواج	بتقدمي	الطلب	
يف	)11(	اأ�رسة	)%44(،	فيما	تبني	اأن	ال�سبب	يف	)3(	اأ�رس	)%12(	هو	عدم	رغبة	الزوجات	
املادية،	 القدرة	 عدم	 نتيجة	 ذلك	 من	 	)8%( اأ�رستان	 تتمكن	 مل	 بذلك،	يف	حني	 بالقيام	

وكان	ال�سبب	لدى	اأ�رستني	)%8(	هو	اخلوف	من	فتح	اأبواب	عليهم	من	قبل	الإ�رسائيليني،	

يف	حني	حددت	)7(	ا�رس	)%28(	اأ�سبابًا	اأخرى	لعدم	القيام	باإجراءات	“مل	ال�سمل”.	

جدول )3.2(: اأ�شباب عدم القيام باإجراءات »مل ال�شمل«

التكرار الن�شبة ما	اأ�سباب	عدم	القيام	باإجراءات	»مل	ال�سمل«؟

3 12.0 1(	اأنا	ل	اأريد	ذلك

11 44.0 2(	زوجي/	زوجتي	ل	يريد/	تريد	ذلك

2 8.0 3(	مكلف	ولي�ص	هناك	قدرة	مادية

2 8.0 4(	خوفا	من	فتح	اأبواب	علينا

7 28.0 5(	اآخر

25 100.0 املجموع

وهناك	بع�ص	الختالف	يف	ن�سبة	الأ�رس	التي	اتخذت	اإجراءات	قانونية	من	اجل	احل�سول	

على	“مل	�سمل” ح�سب	نوع	وثيقة	هوية	الزوجة.	ويظهر	اأن	اأكرث	الأ�رس	التي	قامت	باتخاذ	
يظهر	 كما	 “الإ�رسائيلي”؛	 ال�سفر	 جواز	 الن�ساء	 فيها	 حتمل	 الذي	 الأ�رس	 هي	 الإجراءات	

%70	من	الأ�رس	التي	حتمل	 %92	مقارنًة	مع	 اأن	ن�سبة	هذه	الأ�رس	هي	 اجلدول	)3.3(	
هوية	 وثيقة	 الن�ساء	 فيها	 التي	حتمل	 الأ�رس	 من	 و67%	 فل�سطينية	 هوية	 وثيقة	 الن�ساء	

مقد�سية.

قد	يكون	ال�سبب	خلف	هذا	الختالف	هو	�سعوبة	عملية	“مل	ال�سمل” للرجال	والن�ساء	من	



48

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

حملة	وثيقة	الهوية	املقد�سية	بالن�سبة	حلاملي	جواز	ال�سفر	“الإ�رسائيلي”.	

وعند	النظر	اإىل	الختالف	يف	القيام	باإجراءات	“مل	ال�سمل” ح�سب	نوع	وثيقة	هوية	الزوج	

)جدول	3.4(	جند	اأن	اأكرث	ن�سبة	من	الأ�رس	التي	قامت	بالإجراءات	هي	الأ�رس	التي	يحمل	فيها	
الأزواج	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية	)%76(،	ثم	الأ�رس	التي	يحمل	فيها	الأزواج	وثيقة	الهوية	

املقد�سية	)%70(،	واأخريا	الأ�رس	التي	يحمل	فيها	الأزواج	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي	)67%(.	

جدول )3.3(: اتخاذ االإجراءات القانونية ح�شب نوع وثيقة هوية الزوجة )تكرار ون�شب(

هوية/جواز	�سفر	الزوجة اتخاذ	اإجراءات	من	اجل	احل�سول	على	مل	�سمل	اأو	هوية	الخ

1(	لاملجموع 2(	نعم

1--هوية	اأو	جواز	�سفر	فل�سطنيي 13 30 43

30.2% 69.8% 100.0%

2-	جواز	�سفر	اإ�رسائيلي 1 11 12

8.3% 91.7% 100.0%

3-وثيقة	الهوية	املقد�سية 10 20 30

33.3% 66.7% 100.0%

5-جواز	�سفر	اأردين 0 1 1

0%. 100.0% 100.0%

8-	ل	يحمل	اأية	وثيقة	اأو	جن�سية 0 1 1

0%. 100.0% 100.0%

املجموع 24 63 87

27.6% 72.4% 100.0%

ال�سفر	 جواز	 الن�ساء	 فيها	 حتمل	 التي	 الأ�رس	 من	 	)92%( اأن	 النتائج	 هذه	 من	 يت�سح	

“الإ�رسائيلي” يقمن	بالإجراءات	القانونية	للح�سول	على	مل	�سمل،	بينما	يقوم	بالإجراءات	
وذلك	يعود	 )%67(	فقط	من	الأ�رس	التي	يحمل	فيها	الرجال	جواز	ال�سفر	“الإ�رسائيلي”.	

اإىل	انه	من	املقبول	جمتمعيا	اأن	تبقى	املراأة	حبي�سة	املنزل،	وان	ل	تعمل،	وبالتايل	قد	

يقرر	الرجل	انه	ل	داعي	لن	يقدم	لها	طلبا	للم	�سملها،	ل	�سيما	اأن	القرار	بتقدمي	طلب	مل	

ال�سمل	وال�سري	بالإجراءات	يعود	له	وحده.	اأما	الرجل	فهو	بحاجة	اإىل	العمل	واىل	التنقل	

واحلركة،	وبالتايل	قد	تقوم	الزوجة	بقرار	منها	اأو	ب�سغط	منه	بالتقدم	بطلب	مل	ال�سمل	له	

ومتابعة	الإجراءات.
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جدول )3.4(: اتخاذ االإجراءات القانونية ح�شب نوع وثيقة الهوية للزوجة

هوية/جواز سفر الزوج
اتخاذ إجراءات قانونية من اجل لم الشمل

املجموع

1( ال 2( نعم

1- هوية أو جواز سفر فلسطيني

12 37 49

24.5% 75.5% 100.0%

2- جواز سفر إسرائيلي 4 8 12

33.3% 66.7% 100.0%

3-وثيقة الهوية املقدسية 7 16 23

30.4% 69.6% 100.0%

5-جواز سفر أردني 1 2 3

33.3% 66.7% 100.0%

املجموع 24 63 87

27.6% 72.4% 100.0%

متطلبات احل�شول على “مل ال�شمل”

ال�سخ�ص	باأزمة	 القد�ص	رحلة	عذاب؛	حيث	مير	 الداخلية	يف	 اإىل	مكتب	وزارة	 الذهاب	 يعترب	

يومية،	ويتعر�ص	لتفتي�ٍص	مذل.	ويكون	بحاجة	اإىل	�سل�سلة	من	الأوراق	الثبوتية:	وثائق	خا�سة	

باحلالة	ال�سخ�سية،	عقد	الزواج،	حلف	ميني	عزوبية،	اأولد	من	زواج	�سابق،	وحدانية	الزواج،	

عقد	اإيجار	اأو	ملكية	البيت،	�سهادات	امليالد	لالأولد	اأو	تباليغ	الولدة،	ر�سالة	من	»�سندوق	

وعائلته،	 الطلب	 ملقدم	 طبية	 خدمات	 على	 احل�سول	 بخ�سو�ص	 حوليم«	 كوبات	 املر�سى-	

ملقدم	 الراتب	 ك�سف	 الوطني،	 التاأمني	 على	خم�س�سات	 احل�سول	 يبني	 البنك	 ح�ساب	 ك�سف	

الطلب	وللمقّدم	له،	اإثباتات	درا�سية	و�سهادات	نهائية	لالأولد،	�سورة	من	حفلة	الزفاف	ت�سمل	

مقدم	الطلب	واملقدم	له	واأفراد	العائلة،	ثالث	�سور	�سخ�سية	ملقدم	طلب	مل	ال�سمل	وللمٌقدم	

له،	وفواتري	متعلقة	بال�سكن	با�سم	مقدم	الطلب:	اأرنونا،	كهرباء،	ماء،	هاتف.	وي�سطر	البع�ص	

للعودة للمكتب عدة مرات، ويف كل مرة يتم طلب	املزيد من الإثباتات منه.	

كذلك،	تقوم	وزارة	الداخلية	باإجراء	مقابلة	مع	الزوجني	املطالبني	بلم	ال�سمل	ب�سكل	فردي،	

بحيث	يتم	التحقيق	مع	كل	منهما	حول	مكان	ال�سكن	طيلة	فرتة	الزواج،	وكيف	مت	التعارف	

فيما	بينهما،	وعن	م�سادر	الدخل	وغري	ذلك،	وذلك	بالتن�سيق	مع	التاأمني	الوطني	الذي	

يكون	قد	زود	وزارة	الداخلية	مبلف	هذه	الأ�رسة.	
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يظهر	اجلدول	)3.7(	اأن	من	ال	63	م�سارك/ة	الذين	اتخذوا	اإجراءات	قانونية	للم	ال�سمل،	
اأجاب	)59(	منهم	على	ال�سوؤال	املتعلق	باملعرفة	بالإجراءات	القانونية	للم	ال�سمل.	حيث	
بالإجراءات	 معرفة	 لديهن/م	 زوجاتهم	 واأزواجهن/	 اأنهن/اأنهم	 على	 منهم	 	75% اأكد 

هذا	 )4(	على	 املعرفة،	ومل	يجب	 لديهم	هذه	 لي�ص	 اأنه	 %25	منهم	 اأكد	 بينما	 القانونية	

ال�سوؤال.	فيما	اأ�سار	ال	24	م�سارك/ة	الذين	مل	يتخذوا	اإجراءات	قانونية	للم	ال�سمل،	اأن	عدم	
معرفة	الإجراءات	القانونية	لي�ست	هي	�سبب	عدم	قيامهم	بهذه	الإجراءات.

جدول )3.7(: املعرفة عن االإجراءات القانونية للم ال�شمل/االإقامة )تكرار ون�شب مئوية(

هل	تعرف/ي	الإجراءات	القانونية	للم	ال�سمل التكرار الن�شبة

1(	ل 15 25.4

2(	نعم 44 74.6

املجموع 59 100.0

املجموع 89

 

ومن	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 التي	حتمل	 امل�ساركات	 اإحدى	 تتحدث	 ال�سدد،	 هذا	 ويف	

ال�سمل	 مل	 اإجراءات	 زوجها	يف	 لها	 قدمه	 الذي	 التعاون	 مدى	 عن	 الغربية	 ال�سفة	 �سكان	

ال�ساقة	والتي	تطول	حتى	دون	وجود	ذرائع	للرف�ص:	

الداخلية	 لوزارة	 ال�سمل	 مل	 بتقدمي	 زوجي	 قام	 	10 �شهر   2001 �سنة	 »يف	

الإ�رسائيلية،	وبعد	اأربع	اأ�سهر	مت	رف�سه.	ثم	قدمنا	اعرتا�ص	عن	طريق	حمامية،	

يوم	 اأجدده	كل	 للتجديد	كنت	 اإعطاء	ت�رسيح	�سفري	قابل	 ب�سهر	مت	 وبعد	ذلك	

مبكتب	الرتباط	يف	رام	اهلل	ثم	نقلوا	املكتب	اإىل	الرام.	يف	�سنة	2009	فقط	مت	

منحي	اإقامة	قانونية	موؤقتة	جتدد	كل	�سنة	وكنا	نعاين	معاناة	كبرية	اأمام	باب	

وزارة	الداخلية	حيث كان زوجي ينام على باب الوزارة حتى ي�شتطيع الدخول.	

ومل	يكن	ذريعة	لوزارة	الداخلية	لرف�ص	الطلب.«	

لكن	الغالبية	العظمى	من	اأفراد	العينة	%86	من	الن�ساء	املتزوجات	من	رجال	يحملون	

اخلدمات	 لهن	 ويقدمون	 معهن	 يتعاطفون	 اأزواجهن	 اأن	 اأكدن	 املقد�سية،	 الهوية	 وثيقة	

ال�رسورية	من	اأجل	توحيد	بطاقات	الهوية	ومل	�سمل		العائلة.

جدول )3.6(: الدعم املعنوي واملايل واملبادرة يف اتخاذ االإجراءات
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رف�ص	الزوجة	للم�ساعدةرف�ص	الزوج	للم�ساعدةتوفري	الدعم	املايل	من	ال�رسيك/ةاملبادرة	والدعم	من	ال�رسيك/ة

لنعملنعملنعملنعم

44

76%

14

24%

35

66%

18

34%

8

16%

41

84%

2

4%

46

96%

للتاأكد	من	 باإجراء	فح�ص	 يقومون	 باإر�سال	مندوبني	عنها	 الوطني	 التاأمني	 موؤ�س�سة	 وتقوم	

اأن	الزوج/ة	املقد�سي/ة	يعي�ص	يف	القد�ص	ولي�ص	خارجها،	ويف	حالة	ثبوت	عك�ص	ذلك	حترم	

.
44
العائلة	من	حقوقها

وقد	اأفادت	)19(	اأ�رسة	من	)77(	اأ�رسة	اأجابت	على	�سوؤال	القتحام	بن�سبة	)%25(	من	العينة	
اأن	منازلهم	تعر�ست	لالقتحام	من	قوات	الحتالل	الإ�رسائيلي	للتاأكد	من	وجودهم	يف	مكان	

ال�سكن	يف	املناطق	التي	تقع	حتت	�سيطرة	»اإ�رسائيل«	)ال�سطر	الأخري	يف	جدول	2.1(.	

ويت�سح	اأن	)%60(	من	الأ�رس	التي	تعر�ست	لالقتحام	هي	اأ�رس	الن�ساء	حامالت	جواز	ال�سفر	

الن�ساء	 اأ�رس	 ثم	 	،)26%( املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 حامالت	 الن�ساء	 اأ�رس	 يليها	 الإ�رسائيلي	

حامالت	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية	)%15.8(	)جدول	2.1(.

يت�سح	من	البيانات	ال�سابقة	اأن	الإ�رسائيليني	ي�سددون	على	الن�ساء	اللواتي	يحملن	جواز	ال�سفر	

الإ�رسائيلي	اأو	وثيقة	الهوية	املقد�سية	اأكرث	من	غريهم	بهدف	منعهم	من	الزواج	من	الرجال	

الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	 الرجال	 منع	 من	 اأكرب	 ب�سكل	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	

املقد�سية	اأو	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي	من	الزواج	من	ن�ساء	يحملن	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية،	

)1000(	امراأة	فل�سطينية	جلواز	�سفرهن	الإ�رسائيلي	بني	 وهو	ما	يت�سق	مع	ظاهرة	خ�سارة	
.
45
عامي	1999	و2003	لأنهن	متزوجات	من	رجال	يف	املناطق	حتت	»�سلطة«	فل�سطينية

جدول )2.1(: ن�شبة االأ�رس التي تعر�شت منازلها للقتحام من قبل ال�شلطات االإ�رسائيلية ح�شب نوع 

	.2009 	.2705 العدد	 اإ�رسائيل	ومل	�سمل	املقد�سيني.	احلوار	املتمدن.	 اجلن�سية	يف	 قانون	 غنام.	 اأبو	 مي�ساء	 	 	44

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177851	بتاريخ	2013/5/3

2003 45			زريق.	
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وثيقة هوية الزوجة.

Q33 االقتحام للمنزل للتأكد من وجودكم:
املجموع

1( ال 2( نعم
1- وثيقة هوية فلسطينية 32 6 38

84.2% 15.8% 100.0%
2- جواز سفر إسرائيلي 4 6 10

40.0% 60.0% 100.0%
3- وثيقة الهوية املقدسية 20 7 27

74.1% 25.9% 100.0%
5- جواز سفر أردني حدد ما هي 1 0 1

100.0% 0%. 100.0%
6- ال يحمل أية وثيقة أو جنسية 1 0 1

100.0% 0%. 100.0%
املجموع 58 19 77

75.3% 24.7% 100.0%

ثانيا: عدم التقدم بطلب “مل �شمل” اأو رف�ص الطلب

مبوجب	القانون،	فاإن	ال�سخ�ص	الذي	يحمل	الهوية	املقد�سية	اأو	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي	هو	

من	يجب	اأن	يقوم	بتقدمي	طلب	»مل	ال�سمل«	لزوجه.	فاإذا	مل	يكن	متعاونًا	مع	�رسيكه،	اأو	مل	

يرغب	يف	التقدم	بطلب	»مل	ال�سمل«	لأي	�سبب	من	الأ�سباب،	فاإنه	ي�ستحيل	على	الزوج	من	

حملة	الهوية	الفل�سطينية	احل�سول	على	»مل	�سمل«.

من	ناحية	اأخرى،	ويف	ظل	�سدور	قانون	املواطنة،	فقد	مت	تقييد	التقدم	بطلب	مل	ال�سمل	

املجتمع	 يف	 الزواج	 معدل	 اأن	 ظل	 ويف	 �سنة،	 	25 وللزوجة	فوق	 �سنة	 	35 فوق	 للزوج	
الفل�سطيني	هو	27	�سنة	للذكور	و	22	�سنة	لالإناث،	فكيف	�ستعي�ص	هذه	الأ�رس	ل	�سيما	مع	

وجود	جدار	الف�سل	العن�رسي؟

اأو	 ل�ستئجار	 الثبوتية«	 الوثائق	 »متعددة	 العائالت	 ت�سطر	بع�ص	 الأحوال،	 هذه	 ومع	

�رساء	بيوت	يف	منطقة	تخ�سع	لبلدية	القد�ص	وخارج	اجلدار،	بحيث	ي�ستطيع	حامل	وثيقة	

الهوية	الفل�سطينية	ومن	�سكان	ال�سفة	الغربية	من	الو�سول	اإىل	م�سكنه	دون	احلاجة	اإىل	

اإ�سافيا	 اأن	هذا	قد	�سكل	عبئا	 اإل	 ت�رسيح	دخول،	كحل	بديل	عن	احل�سول	على	الإقامة.	

على	الأ�رسة	خ�سو�سا	اأن	اأجرة	ال�سكن	مرتفعة	و�رساء	بيت	لي�ص	بالأمر	ال�سهل،	والبع�ص	

منهم	ميتلك	بيتا	يف	ال�سفة	الغربية	ول	يحتاج	ل�رساء	بيت	اآخر،	وبالتايل	اأ�سبحت	الأ�رس	
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الأ�رسي	 الرغبة	يف	ال�ستقرار	 ال�رساع	بني	 الثبوتية«	تعي�ص	حالة	من	 الوثائق	 »متعددة	

التي	ين�ص	 بحقوقها	 الحتفاظ	 احلق	يف	 وبني	 الأبوين،	 احد	 من	 الأبناء	 حرمان	 وعدم	

	.
46
عليها	القانون	والتي	من	اأهمها	حرية	اختيار	�رسيك/ة	احلياة

عدم التقدم بطلب »مل �شمل« 

مل	حت�سل	%16	من	الن�ساء	من	عينة	الدرا�سة	على	دعم	من	قبل	اأزواجهن	يف	التقدم	بطلب	

للم	�سملهن،	وهن	يعانني	من	ظلم	الزوج	يف	القيام	باإجراءات	»مل	ال�سمل«.	

كذلك،	فاإن	م�سكلة	ربط	التقدم	بطلب	»مل	ال�سمل«	بال�سن،	لها	اآثار	�سيئة	جدا	على	الن�ساء	يف	

الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية.

امل�ساركة رقم )86( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية ومتزوجة من 
رجل يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية:

�سمل	 مل	 تقدمي	 ا�ستطيع	 ل	 اأنني	 والإ�سكالية	 ون�سف،	 �سنتني	 منذ	 متزوجة	 »اأنا	

حتى	ابلغ	عمر	25	عام	واأنا	مل	ابلغه	وطلب	مني	زوجي	اأن	ادفع	له	املال	من	
)�ستاحيم(	  انك	م�ص	�سفة	 لو	 يقولون	يل	 اأهله	 ال�سمل.	 تقدمي	مل	 اجل	

�سفة	باللغة	العربية.	زوجي	ي�سعرين باأين ل �شي هو يقول يل ما بيطلعلك ا�شي 

اأنا قد�ش واأنت �سفة.	اأنا	اأعاين	كثريا	من	الناحية	ال�سحية	فاأنا	كنت	اأتعالج	يف	

رام	اهلل	وعلى	ح�ساب	اأهلي.«

امل�ساركة رقم )60( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية ومتزوجة من 
رجل يحمل ج�از ال�سفر الإ�رسائيلي:

»اأنا	م�سكلتي	اأنني	مل	ابلغ	ال�سن	القانوين	لتقدمي	طلب	مل	ال�سمل،	حيث	اأنني	تزوجت	

اأعاين	من	و�سع	�سعب	جدا	مع	زوجي،	ولدي	منه	 23	عام،	واليوم	 وكان	عمري	
الإ�رسائيلية.	 اجلن�سية	 على	 والدهم،	وحا�سلني	 بهوية	 فقط	 م�سجلون	 طفلني	وهم	

اليوم	اأنا	يف	حرية	واأفكر	األف	مرة	قبل	اأن	اتخذ	اأي	قرار	لأنني	اإذا	تطلقت	�ساأخ�رس	

كثري  زوجي  وبني  بيني  الو�سع  واليوم  والدهم  يتبعون	 لأنهم	 واأولدي	 حقوقي	

	.2009 	.2705 العدد	 املتمدن.	 احلوار	 املقد�سيني.	 �سمل	 اإ�رسائيل	ومل	 اجلن�سية	يف	 قانون	 اأبو	غنام.	 مي�ساء	 	 	46

2013/5/3 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177851	بتاريخ	
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�شعب ل ادري ماذا افعل.	ل ادري اإذا كان �سيقدم يل طلب مل �سمل.	زوجي ي�سعرين 

باأين ل�شت اإن�شانة.	اأنا	هربت	منه،	واأخذت	ابني!	الو�سع	القت�سادي	لزوجي	ممتاز.	

عمله	ممتاز	ودخله	كمان	ويلبي	احتياجاتنا	ولكن	معاملته	قا�سية	جدا.	الت�ستت	

الذي	اأعاين	منه	�سببه	الإقامة	اأول،	ثم	عمايل	زوجي	ثانيا.	واليوم	�رس	الت�ستت	اأنني	

ابحث	عن	مكان	اأجد	به	اأمان	حتى	ل	يتم	القب�ص	علي	واخذ	اأبنائي	مني.	اأنا	ب�سعر	

اأين	بعي�ص	مبنفى	اأنا	واأولدي	ول	اأحد	ي�ساأل	عني	ول	حتى	اأهل	زوجي.	ل	ا�ستطيع	

اأهلي	بفرحاتهم	ول	حتى	 اأهلي	لأنهم	بال�سفة.	ل	ا�ستطيع	م�ساركة	 التوا�سل	مع	

يف	مر�ص	والدي.	اأنا	ل	اأحترك	من	مكاين	فقط	باملنزل	ل	اخرج	وحتى	لو	خرجت	

يف	احلالت	النادرة.	حركتي	معدومة	وحياتي	ل	فائدة	منها	بفكرونا	م�ص	ب�رس.	

بخالفوين	 �سافوكي	معي	 لو	 بقويل:	 بخاف	 لأنه	 اأي	حمل	 ياأخذين	 برف�ص	 زوجي	

وب�سحبوا	رخ�ستي	مني	ما	بدنا	م�ساكل.«	

رف�ص طلب »مل ال�شمل«

اإن	التقدم	بطلب	»مل	ال�سمل«	ل	يعني	املوافقة	على	الطلب.	فنتيجة	الطلب	قد	تكون	الرف�ص،	

وبالتايل	عدم	احل�سول	على	مل	�سمل،	مما	يبقي	ال�سخ�ص	املعني	يف	و�سع	�سعب؛	فمكوثه	

يف	اإ�رسائيل	غري	قانوين	من	جهة	وبالتايل	فهو	ملزم	مبغادرتها،	ومن	جهة	اأخرى	فهو	

وتقدميه	 عليه	 القب�ص	 اإىل	 معر�سا	 يكون	 القانون،	 اإىل	 ين�سع	 مل	 فاإذا	 بعائلته.	 مرتبط	

للمحاكمة	التي	قد	تودعه	ال�سجن،	ما	ي�سكل	مانعا	جنائيا	يحول	دون	الت�سديق	على	طلب	

مل	ال�سمل؛	حيث	ل	تتم	امل�سادقة	على	طلبات	مل	ال�سمل	اإل	بتوافر	ثالثة	�رسوط	اأ�سا�سية	

اأو	 الأمني	 املانع	 وانعدام	 اإ�رسائيل،	 يف	 حياة	 مركز	 اإثبات	 ومثبت،	 �سحيح	 زواج	 هي:	

.
47
اجلنائي

الفل�سطينية	واملتزوجات	من	فل�سطينيني	 الهوية	 الن�ساء	من	حملة	وثيقة	 وتعي�ص	بع�ص	

من	داخل	اخلط	الأخ�رس	اأو	القد�ص،	ومت	رف�ص	طلباتهن	للم	�سمل	عائالتهن،	مع	اأزواجهن	

ب�سورة	»غري	قانونية«؛	في�سبحن	»اأ�سريات	منازلهن«	ل	ميكنهن	اخلروج	والتنقل	بحرية؛	

حتى	ل	يقب�ص	عليهن،	ويطردن	اإىل	مناطقهن	يف	ال�سفة	الغربية	اأو	قطاع	غزة	وينف�سلن	

للدفاع	عن	 الأهلي	 الئتالف	 �سيا�سية.	 اأهداف	 اأداتان	لتحقيق	 الإ�رسائيليني	 القانون	والق�ساء	 حلبي.	 اأ�سامة	 	 	47

حقوق	الفل�سطينيني	يف	القد�ص.	متوز	2006
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.
48
عن	اأزواجهن	واأطفالهن

ويظهر	اجلدول	)3.8(	اأن	من	ال	)63(	اأ�رسة	التي	خا�ست	عملية	»مل	ال�سمل«،	ح�سلت	عائلة	
واحدة	فقط	على	موافقة	نهائية،	فيما	ح�سلت	)9(	اأ�رس	بن�سبة	%15	من	العينة	على	موافقة	
مبدئية،	واأفادت	)8(	اأ�رس	بن�سبة	%13	من	العينة	اأن	معاملة	»مل	ال�سمل«	�سارية	ولكن	بدون	
نتائج.	كذلك	اأفادت	)13(	اأ�رسة	بن�سبة	%21	من	العينة	انه	قد	مت	جتميد	طلب	»مل	ال�سمل«	
اخلا�ص	بهم،	فيما	مت	رف�ص	الطلب	ل	)20(	اأ�رسة	بن�سبة	%33	من	العينة،	وح�سلت	)10(	

اأ�رس	بن�سبة	%16	على	نتائج	اأخرى،	بينما	مل	جتب	اأ�رستني	على	هذا	ال�سوؤال.	

جدول )3.8(: و�شع طلب مل ال�شمل/االإقامة )تكرار ون�شب مئوية(

ما  و�شع طلب مل ال�شمل/الإقامة؟ التكرار  النسبة

1( رفض 20 32.8

2( جتميد 13 21.3

3(املعاملة سارية ولكن بدون نتائج 8 13.1

4( قبول مبدئي 9 14.8

5( قبول نهائي 1 1.6

6( آخر................ 10 16.4

املجموع 61 100.0

ويظهر	اجلدول	)3.9(	اأنه	من	ال	)60(	اأ�رسة	التي	اأجابت	على	ال�سوؤال	املتعلق	بردة	فعل	
امل�ساركني/ات	نحو	اإجراءات	»مل	ال�سمل«،	والقرار	املتعلق	بال�ستمرار	يف	عملية	مل	ال�سمل،	

 10% اأبدى	 اأنهم	قرروا	التحدي	واملثابرة	على	املوا�سلة،	فيما	 %65	من	العينة	 اأبدى	

من	العينة	اأنهم	قد	ملوا	من	العملية	وقرروا	التوقف،	وقرر	%10	التوقف	نتيجة	اخلوف	

من	ال�ستمرار	يف	الإجراءات،	و%15	اأبدوا	اأن	لديهم	�سعور	وممار�سة	اأخرى،	و3	مل	يجيبوا	

على	هذا	ال�سوؤال.	

جدول )3.9(: ردة فعل امل�شارك/ة من االإجراءات القانونية املتخذة )تكرار ون�شب مئوية(

2013/4/27 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3189	بتاريخ	    48
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ما	ردة	فعل	امل�سارك/ة	من	الإجراءات	القانونية	املتخذة التكرار الن�شبة

1(	التحدي	واملثابرة	على	املوا�سلة 39 65.0

2(	ملل	من	العملية	والقرار	بالتوقف 6 10.0

3(	خوف	من	ال�ستمرار	والقرار	بالتوقف 6 10.0

4(	اآخر................................... 9 15.0

املجموع 60 100.0

هناك	ردة	فعل	ان�سحابية	اأو	انهزامية	بني	الأ�رس	التي	مت	رف�ص	اأو	جتميد	طلباتها	اأكرث	من	

الأ�رس	الأخرى،	حيث	تقرر	معظم	الأ�رس	التي	مت	رف�ص	اأو	جتميد	طلباتها	اأن	تتوقف	عن	

ال�ستمرار	بالإجراءات	)اجلدول	)3.10(.

جدول )3.10(: ردة فعل امل�شارك/ة من قرار االإجراءات ح�شب و�شع االإجراءات.

و�سع	الإجراءات	القانونية

ال�سعور	نحو	الإجراءات	وال�ستمرار	بها

	1املجموع التحدي	واملثابرة	.

على	املوا�سلة

2	 م������ل������ل	م���ن	.

العملية	والقرار	

بالتوقف

3	 خ������������وف	م���ن	.

ال�����ش����ت����م����رار 

والقرار	بالتوقف

4	 اآخر.

رف�ص.	5

11 5 0 4 20

55.0% 25.0% 0%. 20.0% 100.0%

جتميد.	6

7 1 3 1 12

58.3% 8.3% 25.0% 8.3% 100.0%

امل��ع��ام��ل��ة	���س��اري��ة	.	7

ولكن	بدون	نتائج

7 0 0 1 8

87.5% 0%. 0%. 12.5% 100.0%

قبول	مبدئي.	8

9 0 0 0 9

100.0% 0%. 0%. 0%. 100.0%

قبول	نهائي.	9

1 0 0 0 1

100.0% 0%. 0%. 0%. 100.0%

10	 اآخر......

4 0 3 3 10

40.0% 0%. 30.0% 30.0% 100.0%

11	 املجموع. 39 6 6 9 60
65.0% 10.0% 10.0% 15.0% 100.0%

ورغم	هذه	الأرقام	والن�سب	بخ�سو�ص	ردود	الأفعال	الناجتة	عن	�سري	الإجراءات	اخلا�سة	

بلم	ال�سمل،	اإل	اأن	هناك	من	الن�ساء	املتزوجات	زواجا	متعدد	الوثائق،	�سعيدات	بزواجهن	

ن�ساء	 وهناك	 باأزواجهن؛	 الجتماع	 و�سعوبة	 املواطنة،	 قانون	 حمددات	 من	 بالرغم	

الهوية،	 القرار	بالرتباط	برجال	يختلفون	عنهم	يف	وثيقة	 ياأخذن	 فل�سطينيات	ما	زلن	



57 56

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

بغ�ص	النظر	عن	ال�سعوبات	التي	يعلمن	اأنهن	�سيواجهنها.

فامل�ساركة رقم )41( »عائ�سة« من قطاع غزة تعرفت على �ساب من ال�سفة الغربية من خالل 
عملها معه. وبعد تعارفهما على بع�سهما، وجدا اأم�را كثرية جتمعهما، وقاما بالرتباط بالرغم 
من حالة املنع التي تفر�سها »اإ�رسائيل« على حركة الفل�سطينيني ما بني قطاع غزة وال�سفة 
زالت  �سابقان، وهي ما  الزوجان منا�سالن  الهاتف وتزوجا.  الغربية، حيث تقدم خلطبتها عرب 

�سعيدة بزواجها مع اأنها مل جتتمع به بعد، والعالقة بينهما عرب و�سائل الت�سال اللكرتونية. 

بيت	حلم	 ب�سخ�ص	من	 ارتبطت	 عامًا،	 	40 العمر	 وابلغ	من	 »اأنا	من	خانيون�ص	
عقد	 مت	 الغربية.	 بال�سفة	 مقيم	 وهو	 عام	 	48 العمر	 من	 ويبلغ	 كباحث	 يعمل	
القران	عن	طريق	وكالة	اأعطيت	ل�سخ�ص.	يعمل	زوجي	كباحث	وكاتب	وهو	من	

اأقربائي	يف	ال�سفة	الغربية	وطلب	مني	يف	يوم	م�ساعدته	يف	بحث	اأراد	من	خالله	

وتطورت	 بيننا	 للتعارف	 البداية	 نقطة	 كانت	 وهنا	 غزة،	 مدينة	 عن	 معلومات	

اأ�سبحت	مقت�رسة	عن	طريق	الهاتف	والنرتنت	فقط.	وقد	قام	 العالقة	ولكنها	

بخطبتي	عرب	الهاتف	لعدم	قدرته	املجيء	اإىل	قطاع	غزة	لأنه	يحمل	هوية	�سفة	

غربية	علما	باأنه	اأ�سري	�سابق	يف	�سجون	الحتالل	الإ�رسائيلي،	وبعد	عقد	القران	

مل	اأمتكن	من	الذهاب	اإليه	ب�سبب	الرف�ص	الأمني	من	قبل	اجلانب	الإ�رسائيلي	لأين	

احمل	هوية	غزة،	مع	العلم	باأنني	تقدمت	اأكرث	من	مرة	من	اجل	احل�سول	على	

ت�رسيح	ودائما	كان	يرف�ص	من	�سمنهم	اثنني	زواج	والآخر	مر�سي.	والآن	اأعاين	

كثريا	من	كرثة	الت�ساوؤلت	حول	خروجي	لأنه	ل	يوجد	اأمل	يف	ذهابي	خا�سة	

اأنني	اأ�سرية	حمررة	من	1997	حيث	ق�سيت	�ستة	�سنوات	يف	�سجون	الحتالل،	

والكل	يعترب	ذهابي	اإىل	ال�سفة	الغربية	�سبه	م�ستحيل	بالن�سبة	لل�سخ�ص	العادي	

فكيف	هو	احلال	بالن�سبة	لالأ�رسى،	مع	اأن	الذين	ب�سني	ي�سمح	لهم	لأين	جتاوزت	

اختياري  على  اأنا ل�شت نادمة  الأربعني	عاما.	ولكن	وعلى	الرغم	من	كل	�سيء 

بحق الرتباط رغم جميع ال�شعوبات والعقبات التي تواجهنا.«

غزة،  قطاع  يف  وت�سكن  الفل�سطينية  اله�ية  حتمل  التي   )27( رقم  امل�ساركة  كذلك 
واملتزوجة من رجل يحمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية ومن �سكان ال�سفة الغربية

اإىل	زوجي	يف	 الو�سول	 اأمتكن	من	 2010/3/17	ومل	 »مت	عقد	قراين	بتاريخ	
ال�سفة	الغربية	يف	مدينة	رام	اهلل،	حيث	مت	عقد	قراين	عن	طريق	وكالة	من	زوجي	

لأحد	الأقارب.	ومل	نتمكن	حتى	هذه	اللحظة	-رغم	كافة	املحاولت-	من	اإجراء	

اأي	تقدم	من	ناحية	�سفري	لالإقامة	مع	زوجي.«	

احلق	 على	 واحلفاظ	 بلدهن،	 يف	 تواجدهن	 اأن	 يعتقدن	 من	 الفل�سطينيات	 من	 وهناك	
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بالتواجد	مهم	لدرجة	اأنهن	قررن	تف�سيخ	عائالتهن.

امل�ساركة رقم )22( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل 
ج�از �سفر اأردين، تركت زوجها وحياتها يف الأردن من اأجل احلفاظ على حقها يف الإقامة 

يف مدينة القد�س، م�سقط راأ�سها ومكان طف�لتها ومكان �سكن جميع اأهلها.

»منذ	اأن	تزوجت	كنت	اأعي�ص	يف	الأردن.	واأجنبت	معظم	اأولدي	وبناتي	يف	الأردن.	

عامًا،	 	17 عن	 يزيد	 ما	 البلد	 من	 خرجت	 لأين	 هويتي	 �سحب	 مت	 قد	 اأنه	 علمت	 وملا	
اأ�سابني	تخوف.	وعندما	قررت	القدوم	والعي�ص	يف	القد�ص،	كان	من	اأ�سعب	قرارات	

القد�ص	 اإىل	 واأولدي	 اأنا	 اذهب	 اأن	 يريد	 ل	 وكان	 وزوجي،	 اأنا	 اختلفت	 لأين	 حياتي	

بحجة	اأن	لديه	حياة	كرمية	وكاملة	يف	الأردن.	فلماذا	الت�ستت؟؟	ولكنني	اأ�رسيت	على	

القدوم،	واأخذت	اأولدي	وبناتي	وقدمت	لهم	»مل	�سمل«.	منذ	1999	حتى	اليوم	واأنا	
2002	ح�رس	 موجودة	يف	القد�ص،	وا�سرتجعت	هويتي،	ولكنني	خ�رست	زوجي.	يف	

زوجي	اإىل	القد�ص	بتاأ�سرية	�سائح	وبقي	معنا	لفرتة	6	اأو	7	�سهور،	حيث	قب�ص	علية	
كمخالف	ومت	ترحيله	اإىل	الأردن.	زوجي	اأ�رس	اأنه	اإن	كنت	اأريده	زوجًا،	فيجب	اأن	اأعود	

اإىل	بيتي	يف	الأردن،	واأن	اترك	القد�ص	وكل	�سيء،	واأنا	رف�ست	ذلك	نهائيًا.	يف	البداية	

اأنا	ع�ست	عند	بيت	اأهلي،	ولكن	بعدها	جاء	اأخي	الذي	كان	ي�سكن	يف	ال�سفة	الغربية،	

و�سحبت	هويته،	جاء	لي�سكن	مع	اأهلي،	واأ�سبح	�سعب	جداً	العي�ص	معًا	لأن	لدي	�سبعة	

اأولد	ولأخي	�ستة	اأطفال	اأي�سا،	وكان	املنزل	ل	ي�سمح	لتواجدي	نهائيًا،	ف�سكنت	يف	

وادي	اجلوز	ثم	بعد	ذلك	ع�ست	لفرتة	يف	كفر	عقب،	ثم	عدت	للعي�ص	يف	الطور،	ثم	بعد	

ذلك	طلبت	مني	�ساحبة	البيت	اأن	اترك،	فانتقلت	للعي�ص	يف	راأ�ص	العامود،	ثم	بعد	ذلك	

مت	رفع	الإيجار،	ومل	يكن	مبقدوري	دفعها،	فا�ستاأجرت	يف	العي�سوية.«	

املطلب الثاين: الآثار الجتماعية والقت�سادية املرتتبة على قان�ن 
امل�اطنة

اإن	ال�سيا�سة	التي	انتهجها	الحتالل	الإ�رسائيلي	على	مدار	التاريخ	مع	ال�سعب	الفل�سطيني	يف	

مو�سوع	مل	ال�سمل،	تظهر	جليا	اأنها	�سيا�سة	ممنهجة	تهدف	اإىل	طرد	واقتالع	الفل�سطينيني	

الإجراءات	 حيث	 من	 ال�سيا�سة	 هذه	 يف	 ت�سعيد	 وهناك	 فل�سطني،	 الأ�سلي	 وطنهم	 من	

واملمار�سات	ما	ي�سكل	انتهاكا	للمواثيق	والتفاقيات	الدولية	امل�سار	لها	�سابقا.	

�سنبحث	فيما	يلي	الآثار	الجتماعية	والنف�سية	القت�سادية	املرتتبة	على	قانون	املواطنة؛	

الإقامة،	وت�ستت	 الأ�رسي	يف	حال	عدم	احل�سول	على	ت�ساريح	 الت�ستت	 اإىل	 يوؤدي	 الذي	
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العائلية	 املنا�سبات	 يف	 بع�سهم	 مع	 التواجد	 من	 والأطفال	 الزوجني	 وحرمان	 الأولد،	

النوع	الجتماعي؛	فمن	ناحية	 ادوار	 اإىل	تغري	يف	 اأدى	 الأ�رسي	 والجتماعية.	فالت�ستت	

للمنزل	ومراجعة	 الحتياجات	 اجتماعيا	ك�رساء	 لها	 لي�ست	 باأدوار	 تقوم	 املراأة	 اأ�سبحت	

املوؤ�س�سات،	واألزم	الأزواج	باملكوث	يف	املنزل	اأو	عدم	اخلروج	اإىل	العمل،	ما	ترتب	عليه	

بالإحباط	 الأزواج	 اإ�سابة	 املقابل	 ويف	 وتقويتها،	 ومتكينها	 نف�سها	 يف	 ثقتها	 زيادة	

والتوتر	نتيجة	عدم	مقدرته	على	ممار�سة	حياته	الطبيعية.	ويف	حني	تقبل	بع�ص	الأزواج	

الأمر	على	اعتبار	انه	ما	يف	اليد	حيلة،	فان	هذا	التغري	يف	الأدوار	مل	يغري	يف	القوى	يف	

عائالت	اأخرى.

ولهذه	الآثار	الجتماعية	اآثار	نف�سية	على	املراأة	الفل�سطينية	والأ�رسة	ب�سكل	عام؛	فاملراأة	

تعي�ص	بعيدا	عن	اأهلها	وعن	م�سادر	الدعم	لها،	وهي	ت�سعر	يف	كثري	من	الأحيان	بالغرتاب،	

وعدم	القبول،	ويف	اأحيان	اأخرى	يتم	اإ�سعارها	بالدونية	من	قبل	املجتمع	املحيط،	كل	ذلك	

يزيد	من	ال�سغوط	النف�سية	على	املراأة.

كما	اأن	لهذا	القانون	اآثار	اقت�سادية،	حال	اجتماعها	مع	الآثار	الجتماعية	والنف�سية	كما	

يوؤدي	قانون	املواطنة	اإىل	تغري	يف	الأدوار	الجتماعية	للزوجني،	ولذلك	اآثاره	على	احلياة	

الزوجية	التي	قد	تزيد	احلياة	�سعوبة	على	الزوجني	وقد	يزيد	العنف	الواقع	على	املراأة	

�سواء	يف	املجال	العام	اأو	داخل	الأ�رسة.	

الت�شتت االأ�رسي وتغري ادوار النوع االجتماعي

حتاول	الأ�رس	يف	الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية	العي�ص	�سويا،	اإل	انه	نتيجة	لختالف	الوثائق	

على	 منزلني-	حفاظًا	 ال�سكن	-بني	 مكان	 القهري	يف	 النف�سال	 اإىل	 الأ�رس	 ت�سطر	 الثبوتية،	

وثيقة	الهوية	واحلقوق	املرتتبة	عليها.	

على	 القت�سادية	 ال�سغوط	 من	 ويزيد	 الأ�رسة،	 ا�ستقرار	 على	 ال�سكن	 مكان	 الت�ستت	يف	 ويوؤثر	

الزوجني،	التي	تتوؤثر	كذلك	على	العالقات	الجتماعية،	بل	تكاد	تعدمها.	كما	يزيد	هذا	الت�ستت	

لقيادة	 الزوج	 كمرافقة	 اإ�سافية	 مبهام	 للقيام	 وا�سطرارها	 الأ�رسة	 داخل	 املراأة	 اأعباء	 من	

ال�سيارة،	ويزيد	من	الأعباء	النف�سية	على	الرجل	ب�سبب	البعد	عن	الأ�رسة	وعدم	اإمكانية	م�ساركة	

الأ�رسة	الأفراح	والأحزان،	كذلك	يزيد	من	ال�سعور	بالإحباط	ب�سبب	القيود	على	احلركة	والتنقل.	

فيها	 ي�سكن	 العينة	 من	 	42% بن�سبة	 اأ�رسة	 	)37( اأن	 الدرا�سة	 هذه	 نتائج	 اأظهرت	 وقد	
الزوجان	 فيها	 العينة	 من	 	28% بن�سبة	 اأ�رسة	 و)32(	 املكان،	 نف�ص	 يف	 معًا	 الزوجان	

�سكن	 اأماكن	 عن	 منازل	خمتلفة	 الزوجات	يف	 ت�سكن	 حيث	 ال�سكن	 مكان	 منف�سالن	يف	
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الزوجان	بني	منزلني	خمتلفني،	 العينة	يتنقل	فيها	 %2	من	 اأزواجهن،	واأ�رستني	بن�سبة	

القيام	 الزواج	ولكن	بدون	 العينة	مت	فيها	النف�سال	يف	 %15	من	 اأ�رسة	بن�سبة	 و)13(	
باإجراءات	الطالق،	و)8(	اأ�رس	بن�سبة	%9	من	العينة	فيها	الزوجان	مطلقان،	واأ�رسة	واحدة	

بن�شبة %1	من	العينة	لديها	و�سع	اآخر	)جدول	)4.1(.	

ت�سكل	ن�سبة	الأ�رس	امل�ستتة	يف	عينة	الدرا�سة	%55	)28	حالة	م�ستتون	يف	مكان	ال�سكن	

الزواج(؛	ويعود	 الإقامة	و21	حالة	م�ستتون	نتيجة	النف�سال	يف	 نتيجة	الختالف	يف	

ذلك	اإىل	اأن	الأ�رس	يف	الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية	حتاول	العي�ص	�سويا،	�سواء	يف	منزل	

م�ستقل	اأو	مع	اأهل	الزوج	اأو	الزوجة.	اإل	انه	يف	اأحيان	كثرية	ونتيجة	لختالف	الوثائق،	

ي�سطر	الأزواج	اإىل	الت�ستت	يف	مكان	ال�سكن	للحفاظ	على	وثيقة	الهوية	واحلقوق	املرتتبة	

كما	 الزوجني،	 على	 والقت�سادية	 الجتماعية	 ال�سغوط	 زيادة	 اإىل	 يوؤدي	 قد	 ما	 عليها،	

يزيد	الت�ستت	من	اأعباء	املراأة	داخل	الأ�رسة،	مما	يوؤثر	عليها	وعلى	عالقتها	بزوجها؛	حيث	

يقع	على	عاتق	املراأة	امل�سوؤوليات	املتعلقة	بالبيت	والأولد	ومتابعة	حالتهم	ال�سحية،	

يحظر	 حيث	 مقيدة،	 للزوج	 احلركة	 حرية	 بينما	 املوؤ�س�سات.	 مع	 التعامل	 اإىل	 بالإ�سافة	

عليه	قيادة	ال�سيارات	وتفتقد	الأ�رسة	ال�ستقرار،	ويف	ذات	الوقت	يعاين	الرجل	من	بعده	

عن	زوجته	واأولده	ما	قد	ي�سبب	له	اإحباطا	يتعلق	مبحدودية	حركته...كل	هذه	الظروف	قد	

توؤدي	يف	النهاية	اإىل	النف�سال.

جدول )4.1(: ال�شكن والت�شتت االأ�رسي

التكرار الن�شبة

31 34.8 1(	معا	وحدهم
4 4.5 2(	معا	مع	اأهل	الزوج
2 2.2 3(	معا	مع	اأهل	الزوجة
2 2.2 4(	معًا	ولكن	لديهم	بيتني	خمتلفني	وي�سكنان	بهما	معًا	)اأحيانا	هنا	واأحيانا	هناك(

28 31.5 5(	معًا	ولكنهم	ي�سكنان	يف	بيتني	خمتلفني	واحد	لها	وواحد	لزوجها	)اأي	اأنهما	منف�سالن	فقط	يف	مكان	ال�سكن(
13 14.6 6(	منف�سالن	يف	الزواج	ب�سكل	موؤقت
8 9.0 7(	منف�سالن	يف	الزواج	ب�سكل	دائم	)طالق(
1 1.1 8(	اآخر

89 100.0 املجموع

وثيقة  يحمل  رجل  من  ومتزوجة  املقد�سية،  اله�ية  وثيقة  )75( حتمل  رقم  امل�ساركة 
اله�ية الفل�سطينية

»اأنا	اأعاين	من	ت�ستت	كبري	بني	بيتي	يف	القد�ص	وبيتي	يف	ال�سفة	لأنني	اأتنقل	

اأي�سا	حرية	زوجي	 بني	بيتني	وهذا	يوؤثر	كثريا	على	وجود	جو	عائلي	م�ستقر.	
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حمدودة	فهو	ل	يتمكن	من	قيادة	�سيارته	وعمله	يتطلب	منه	ذلك	واأنا	بعد	�سغلي	

اأرافقه	لقيادة	ال�سيارة	ل�ساعات	كل	يوم.«	

امل�سارك رقم )46( من قطاع غزة وحمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية، ومتزوج من امراأة 
حتمل ج�از ال�سفر الإ�رسائيلي

اأعطيت	 8	�سهور	وبعدها	 ال�سبع.	عملت	مل	�سمل	 »اأنا	من	رفح	وعائلتي	من	بئر	
ت�رسيح	يجدد	من	معرب	ايرز	كل	3	�سهور.	واآخر	مرة	قالوا	يل	فيها	اإقامتك	غري	
مرغوب	بها.	زوجتي	تاأتي	لزيارتي	هي	والأولد	3-4	مرات	يف	العطل	الدرا�سية	
وكذلك	الأعياد	لأين	موجود	اليوم	يف	رفح.	اأطفايل	كربوا	لي�ص	اأمام	ناظري	واأمتنى	

اأن	اأجتمع	بهم	واأتوىل	�سوؤون	العائلة	بنف�سي.	اليوم	اأنا	ل	اأعمل	واأمتنى	العودة	

اإىل	بئر	ال�سبع	من	اجل	العمل	والقيام	بكل	واجباتي	كاأب	وزوج.	الأولد	دائما	

يبكون	لأنني	بعيد	عنهم،	وهم	يعانون	من	و�سع	اقت�سادي	�سعب	جدا	و�سيئ	

اإىل	ابعد	احلدود.	اأنا	ل	املك	اأي	�سيء	باإمكاين	اأن	اأقوم	به،	واأعاين	من	اإ�سكالية	

البعد	عن	اأولدي	فال	ا�ستطيع	م�ساركتهم	فرحهم	اأو	حزنهم	وفقط	اأتوا�سل	معهم	

عن	طريق	اجلوال.	بناتي	دائما	يقولون	يل	باأنهم	م�ستعدين	للت�سحية	باأنف�سهن	

من	اجل	اأن	اأكون	معهم	وا�سعر	بان	قلبي	ينفطر	عليهم	ولي�ص	بيدي	حيلة	اأمتنى	

اأن	اأراهم	وان	اأ�ساركهم	حياتهم.	الأبناء	يقولون:	نفديك	بروحنا	يا	والدي	ولكن	

ارجع	لنا.	الإقامة	كثري	اأثرت	علي	اأنا	كنت	عاي�ص	مع	زوجتي	بجنة	ولكن	فجاأة	

لقيت	حايل	ول	�سي	ول	�سي،	واحلل	من	وجهة	نظري	�سيا�سي	واكرب	منا	ول	بد	

من	تفعيل	دور	الق�سية	حتى	نح�سل	حقوقنا.«	

يت�سح	من	اجلدول	)4.2(	اأن	الن�ساء	حامالت	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي	هن	الأكرث	ت�ستتًا	عن	
اأزواجهن	من	ناحية	مكان	ال�سكن،	حيث	اأن	%58	)7	حالت	من	12	حالة(	منهن	ي�سكن	

يف	بيوت	منف�سلة	عن	اأزواجهن	مقارنة	مع	%33	من	الن�ساء	حامالت	الهوية	الفل�سطينية	

و	%17	من	الن�ساء	حامالت	وثيقة	الهوية	املقد�سية.	
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جدول )4.2(: توزيع �شكن الن�شاء ح�شب وثيقة هوية الزوجة )تكرار ون�شب مئوية(

ز	 هوية/جوا

�سفر	الزوجة

و�سعهم	من	حيث	ال�سكن	والت�ستت	الأ�رسي

املجموع

1	 م������ع������ا .

وحدهم

2	 مع . م��ع��ا 

اأه�����������ل	

الزوج

3	 مع . م��ع��ا 

اأه�����������ل	

الزوجة

4	 ولكن	. معًا	

ل���دي���ه���م	

ب���ي���ت���ني 

خمتلفني	

ن	 ي�سكنا و

بهما	معًا

5	 م��������ع��������ًا	.

ول��ك��ن��ه��م	

ي�����ش��ك��ن��ان 

بيتني  يف 

خم��ت��ل��ف��ني	

لها	 واح���د	

وواح���������د	

لزوجها

6	 منف�شالن .

يف	الزواج	

ب�������س���ك���ل	

موؤقت

7	 منف�شالن .

الزواج	 يف	

ب�������س���ك���ل	

دائ������������م	

)طالق(

8	 اآخر.

1	 هوية	. وثيقة	

فل�سطينية

13 2 1 0 15 8 5 1 45
28.9% 4.4% 2.2% 0%. 33.3% 17.8% 11.1% 2.2% 100.0%

2	 جواز	�سفر	.

اإ�رسائيلي	

5 0 0 0 7 0 0 0 12
41.7% 0%. 0%. 0%. 58.3% 0%. 0%. 0%. 100.0%

3	 وثيقة	الهوية	.

املقد�سية

13 1 1 2 5 5 3 0 30
43.3% 3.3% 3.3% 6.7% 16.7% 16.7% 10.0% 0%. 100.0%

4	 جواز	�سفر	.

اأردين

0 0 0 0 1 0 0 0 1
0%. 0%. 0%. 0%. 100.0% 0%. 0%. 0%. 100.0%

5	 ليحمل	.

اأية	وثيقة	

اأو	جن�سية

0 1 0 0 0 0 0 0 1

0%. 100.0% 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100.0%

املجموع 31 4 2 2 28 13 8 1 89
34.8% 4.5% 2.2% 2.2% 31.5% 14.6% 9.0% 1.1% 100.0%

امل�ساركة رقم )71( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية وزوجها يحمل 
وثيقة اله�ية املقد�سية:

اأقربائي	 مع	 والتوا�سل	 الذهاب	 من	 متنعني	 القت�سادي	 الو�سع	 �سعوبة	 »اإن	

وتكاليف	 نفقات	 اإىل	 يحتاج	 التوا�سل	 هذا	 لن	 »ال�سفة«(	 ي�سكنون	يف	 )الذين	

موا�سالت	وهدايا.	اأنا	ل	ازور	اأهلي	اإل	يف	الأعياد.	والدي	اأجرى	عملية	يف	عينه	

ال�سن	وحتتاج	 ا�ستطع	زيارته	رغم	كرب	�سنه	وكذلك	والدتي	�ست	كبرية	يف	 ومل	

لرعاية	واهتمام	كبري	ول	ا�ستطيع	اأن	اأكون	معها	وذلك	لن	اجلانب	الإ�رسائيلي	

�سيدعي	بعدم	اأحقيتي	لالإقامة	وبالتايل	اإلغاء	الت�رسيح.«	

ت�شتت اأطفال االأ�رس املنف�شلة مبكان ال�شكن و/اأو بالزواج 

يوؤدي	الت�ستت	يف	مكان	ال�سكن	اإىل	ت�ستت	الأطفال	بني	الوالدين،	الذين	اإما	ي�سكنون	مع	

اأمهاتهم؛	اأو	مع	اآبائهم،	اأو	ي�سكن	جزء	منهم	مع	الأم	واجلزء	الآخر	مع	الأب،	اأو	يتنقلون	
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بني	الوالدين.	وتربز	اإ�سكالية	ت�ستت	الأطفال	بني	الوالدين	يف	الأ�رس	املنف�سلة	يف	الزواج	

متعدد	الوثائق،	حيث	حترم	الأم	اأحيانًا	من	م�ساهدة	الأطفال	نهائيًا.	

وتظهر	النتائج	يف	جدول	)4.1(	اأنه	يوجد	)49(	اأ�رسة	فيها	انف�سال	يف	مكان	ال�سكن	اإما	

اأو	الطالق	يف	الزواج	)21(	 اأو	ب�سبب	النف�سال	 اأ�رسة(	 ب�سبب	الختالف	يف	الهوية	)28	

اأ�رسة.	اأي	اأن	هناك	اأطفال	ت�سعة	واأربعني	عائلة	م�ستتني	يف	مكان	ال�سكن	بني	الأبويني.	

وقد	اأظهرت	نتائج	اإجابات	�سوؤال	»اأين	ي�سكن	الأطفال؟«	اأن	هناك	)40(	اأ�رسة	فيها	الأطفال	
م�ستتون	بني	الزوجني	)جدول	)4.5(.

وقد	اأظهرت	النتائج	)جدول	)4.6(	اأن	ت�ستت	الأطفال	اأكرث	انت�ساراً	بني	الأ�رس	التي	حتمل	
م�ستتني	 اأطفال	 فيها	 التي	 الأ�رس	 ن�سبة	 اأن	 حيث	 الإ�رسائيلي،	 ال�سفر	 جواز	 الزوجة	 فيها	

هي %51	)6 من 12	اأ�رسة	يف	هذه	الفئة(،	تليها	الأ�رس	التي	حتمل	فيها	الزوجة	الهوية	

الفل�سطينية،	وتبلغ	ن�سبة	هذه	الأ�رس	%47	)20(	من	)43(	اأ�رسة	يف	هذه	الفئة(،	ثم	الأ�رس	

التي	حتمل	فيها	الزوجة	وثيقة	الهوية	املقد�سية	بن�سبة	%43	)13(	اأ�رسة	من	)30(	يف	

هذه	الفئة(.

جدول )4.5(: مكان �شكن االأطفال )تكرار ون�شب مئوية(

املوؤ�رس التكرار الن�شبة

1(	مع	الزوجني	 38 43.7

2(	مع	الزوج	 2 2.3

3(	مع	الزوجة	 34 39.1

4(	جزء	منهم	مع	الزوج	وجزء	مع	الزوجة	 3 3.4

5(	اأحيانا	مع	الزوج	واأحيانا	مع	الزوجة 1 1.1

6(	ل	يوجد	اأطفال	 9 10.3

املجموع 87 100.0
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جدول )4.6(: مكان �شكن االأطفال ح�شب نوع وثيقة هوية الزوجة

نوع	هوية/اإقامة/جن�سية	الزوجة

مكان	�سكن	الأطفال

املجموع

1.مع	
الزوجني

2.مع	الزوج 3.	مع	
الزوجة

4.	جزء	
منهم	مع	

الزوج	وجزء	

مع	الزوجة

اأحيانا	 	.5
مع	الزوج	

واأحيانا	مع	

الزوجة

6.	ل	يوجد	
اأطفال

1	 وثيقة	هوية	فل�سطينية.

15 1 16 2 1 8 43

34.9% 2.3% 37.2% 4.7% 2.3% 18.6% 100.0%

2	 جواز	�سفر	اإ�رسائيلي.

5 0 5 1 0 1 12

41.7% 0%. 41.7% 8.3% 0%. 8.3% 100.0%

3	 وثيقة	الهوية	املقد�سية.

17 1 12 0 0 0 30

56.7% 3.3% 40.0% 0%. 0%. 0%. 100.0%

4	 جواز	�سفر	اأردين.

0 0 1 0 0 0 1

0%. 0%. 100.0% 0%. 0%. 0%. 100.0%

5	 ل	يحمل	اأية	وثيقة	اأو	جن�سية.

1 0 0 0 0 0 1

100.0% 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100.0%

املجموع 38 2 34 3 1 9 87

43.7% 2.3% 39.1% 3.4% 1.1% 10.3% 100.0%

يت�سح	من	النتائج	اأن	الغالبية	العظمى	من	الأطفال	امل�ستتة	ي�سكنون	مع	اأمهاتهم؛	حيث	

اأنه	من	)40(	اأ�رسة		من	املنف�سلني	مبكان	ال�سكن	ل�سبب	الختالف	بالهوية	اأو	النف�سال	
يف	الزواج	)%39	من	املجموع(،	ي�سكن	اأطفال	)34(	اأ�رسة	منهم	مع	الأم،	بن�سبة	85% 

من	الأ�رس	املنف�سلة.	اأما	باقي	الأ�رس	املنف�سلة	في�سكن	%5	من	الأطفال	مع	الأب،	وي�سكن	

جزء	مع	الأم	واجلزء	الآخر	مع	الأب	يف	%2.5	من	الأ�رس،	اأو	يتنقل	الأطفال	بني	الوالدين	

)%7.5(،	وهناك	اأ�رستني	مل	حتدد	اأين	ي�سكن	الأطفال.	

ومن املهم هنا مالحظة �ساآلة ظاهرة حرمان الأم من م�ساهدة اأطفالها؛	وهو	ما	يخالف	العتقاد	
ال�سائد	باأن	املجتمع	الفل�سطيني	ظامل	لالأمهات،	واأن	الآباء	يقومون	يف	العادة	بحرمان	الأم	من	

م�ساهدة	اأطفالها	اأو	العي�ص	معهم	يف	حال	مت	النف�سال	اأو	الطالق	بني	الزوجني.	

وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه حتى يف الأ�رس املنف�سلة يف الزواج، هناك اأ�رسة واحدة 
فقط ي�سكن فيها الأطفال مع الأب ولي�س باإمكان الأم م�ساهدتهم،	وهناك	اأ�رسة	اأخرى	فيها	
الأطفال	منف�سلون	بني	الأبويني؛	حيث	الأم	ت�سكن	يف	غزة	والأب	يف	يافا،	ول	ميكن	لالأم	

م�ساهدة	الأطفال	الذين	ي�سكنون	مع	الأب.	
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حرمان الزوجني والأطفال من الت�اجد مع بع�سهم يف املنا�سبات العائلية 
والجتماعية 

يوؤثر	الت�ستت	يف	مكان	ال�سكن	على	العالقات	الجتماعية	مع	اأ�رس	الزوجني،	ويوؤدي	اإىل	

حرمان	الزوجني	والأطفال	من	التواجد	مع	بع�سهم	يف	املنا�سبات	العائلية	والجتماعية	

العالقات	 فقدان	 من	 الأ�رس	 تعاين	 كما	 الفل�سطينية،	 الهوية	 حامالت	 الن�ساء	 �سيما	 ل	

الجتماعية	مع	الأهل	والأ�سدقاء	اإل	يف	املنا�سبات،	وذلك	ب�سبب	انتقالهن	من	مكان	اإىل	

	.
49
اآخر،	مما	يدفعهن	اإىل	بذل	اجلهود	من	اأجل	اإعادة	التكيف	مع	املكان	اجلديد

من )80( م�سارك/ة اأجاب�ا على �س�ؤال يتعلق بحرمان الزوجني والأطفال من الت�اجد مع 
بع�سهم يف املنا�سبات العائلية والجتماعية،		اأكد	)39(	م�سارك	وم�ساركة	بن�سبة	49% 
من	امل�ساركني/ت	اأنهم	ل	ي�ستطيعون	اأن	يتواجدوا	مع	بع�سهم	يف	كافة	املنا�سبات	واأكد	

)29(	م�سارك/ة	بن�سبة	%36	اأنهم	ل	ي�ستطيعون	التواجد	مع	بع�سهم	يف	بع�ص	املنا�سبات،	
فيما	اأبدى	)12(	من	امل�ساركني	بن�سبة	%15	من	العينة	اأنهم	ل	يعانون	من	هذه	الظاهرة	
ومل	يجب	)9(	اأفراد	بن�سبة	%10	على	هذا	ال�سوؤال	)جدول	)4.7(.	ويظهر	جدول	)4.8(	اأن	
اأكرث	ن�سبة	من	الن�ساء	املحرومات	من	التواجد	مع	اأزوجهن	يف	كافة املنا�شبات هن من 

الن�ساء	احلامالت	للهوية	الفل�سطينية	)%56(،	ثم	الن�ساء	حامالت	زواج	ال�سفر	الإ�رسائيلي	

بن�سبة	)%50(،	ثم	الن�ساء	حامالت	وثيقة	الهوية	املقد�سية	)38%(.	

جدول )4.7(: اإمكانية تواجد اأفراد االأ�رسة مع بع�شهم يف املنا�شبات العائلية واالجتماعية )ن�شب 

Q44 )مئوية

اإمكانية	تواجد	اأفراد	الأ�رسة	مع	بع�سهم	يف	املنا�سبات	العائلية	والجتماعية التكرار الن�شبة

1.	ل	نتواجد	يف	املنا�سبات 12 15.0

2.نعم	بع�ص	املنا�سبات 29 36.3

3.	نعم	املنا�سبات	كافة 39 48.8

املجموع 80 100.0

49  Abdo and Kevorkian،	Palestinian Women’s Ordeals in East Jerusalem،2006،Women’s 

Studies Center
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جدول )4.8(: حرمان العائلة من التواجد مع بع�شهم يف املنا�شبات العائلية واالجتماعية ح�شب 

وثيقة هوية الزوجة )ن�شب مئوية(.

هوية/جواز	�سفر	الزوجة
الذهاب	معًا	اإىل	املنا�سبات	العائلية	والجتماعية

املجموع

1(	ل 2.نعم	بع�ص	املنا�سبات 3.	نعم	املنا�سبات	كافة

1-	وثيقة	هوية	فل�سطينية 6 12 23 41

14.6% 29.3% 56.1% 100.0%

2-	جواز	�سفر	اإ�رسائيلي 2 3 5 10

20.0% 30.0% 50.0% 100.0%

3-وثيقة	الهوية	املقد�سية 4 14 11 29

13.8% 48.3% 37.9% 100.0%

املجموع 12 29 39 80

15.0% 36.3% 48.8% 100.0%

امل�ساركة رقم )73( من القد�س وزوجها من ال�سفة ويحمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية

»نعم	و�سعنا	بالن�سبة	للهويات	يوؤثر	جداً	على	العالقات	الجتماعية،	بل	يكاد	

)مبعنى	 هم	 الإ�سافية.	 املوا�سالت	 بدل	 اقت�سادية	 ناحية	 من	 ويوؤثر	 يعدمها	

اأطفايل(	ل	يتوا�سلون	مع	عائلتي	على	الإطالق	اإل	يف	املنا�سبات.	والذين	بلغوا	

ال�سن	القانوين	واخذوا	الهويات	الفل�سطينية	ل	يذهبون	بتاتا.«	

امل�ساركة رقم )71( حتمل اله�ية الفل�سطينية وزوجها يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية: 

يتمنون	 وهم	 يزورهم.	 احد	 ول	 لهم،	 احد	 ل	 اأن	 ي�سعرون	 اأ�سبحوا	 »اأولدي	

اأوقات	 الذهاب	والتوا�سل	مع	خالتهم	واأخوالهم	وعند	جدتهم	وجدهم	يق�سوا	

ويزوروهم«.

امل�ساركة رقم )58( حتمل وثيقة اله�ية املقد�سية، حاليا مطلقة، وكانت متزوجة من 
رجل يحمل ج�از ال�سفر الأردين: 

»ع�ست	م�ستتة	اأول	9	اأ�سهر	يف	الأردن،	ثم	توفى	اأبوي	ورجعت	على	القد�ص	وع�ست	
الثوري.	 اأهلي	يف	 مع	 ع�ست	 زوجي	 طرد	 بعد	 ثم	 �سلوان،	 ثم	 �سعفاط	 يف	خميم	

زوجي	كان	معظم	وقته	بالبيت	وكان	ين�سغط	م�ص	قادر	يتحرك	وي�رسبني	اأنا	

اأولدي	وحدهم	بالبيت،	 	 اأجل	مل	�سمل	زوجي	كنت	ا�سطر	اترك	 والأولد.	ومن	

الو�سع	�سعب	كثري	كنت	 الداخلية.	كان	 لوزارة	 النهار	 �ساعات	 والذهاب	طيلة	
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4	ليال	وجه	الفجر	وي�ستيقظون	ول	يجدوين	وي�سلوا	يبكوا	وهذا	 اخرج	ال�ساعة	
دخلهم	بو�سع	نف�سي	�سعب	جدا«.

امل�ساركة رقم )5( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية ومتزوجة من 
رجل يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية.

اأنا	ما	 النا�ص،	م�ص	ب�ص	 �سنة،	وعمري	ما	�سفت	يوم	زي	 	18 »اأنا	متزوجة	من	
معي	ت�رسيح	»مل	�سمل«،	حتى	املعاناة	انتقلت	لأولدي؛	م�ص	كلهم	معهم	هويات	

ال�سمل،	 للم	 بقدر	يتحمل	م�ساريف	زيادة	 قد�ص،	وزوجي	معا�سه	على	قده،	ما	

وهذا	خ�رّسين	كثري	من	حقوقي.	ن�سكن	معا	ولكن	ما	بروح	معه	على	اأي	منا�سبات	

زوجي	بروح	على	منا�سبات	اأهله	حلاله.«

امل�سارك رقم )54( من قطاع غزة ح�سل على مل �سمل ومتزوج من امراأة حتمل ج�از 
�سفر اإ�رسائيلي.

الهوية	 وطلعتلي	 هناك،	 ا�ستغل	 عل�سان	 ال�سبع،	 بئر	 على	 غزة	 من	 طلعت	 »اأنا	

اعتقلتني	 هيك	 بعد	 ب�ص	 اأولد	 ع�رسة	 وخلفت	 هناك	 وتزوجت	 الإ�رسائيلية،	

بئر	 مبغادرتي	 اأمر	 �سدر	 الثالثة	 املرة	 وبعد	 مرات	 	3 الإ�رسائيلية	 املخابرات	
ال�سبع.	رفعت	ق�سيتني،	وخ�رستهم.	ونزلت	على	غزة	و�سار	يل	هون	اأربع	�سنوات	

جداً.	 �سعب	 هنا	 القت�سادي	 فو�سعي	 لزوجتي،	 �سيء	 اأي	 اأعمل	 قادر	 وم�ص	

والتوا�سل	 عنهم	 بعيد	 واأنا	 معي	 لي�ست	 فعائلتي	 م�ستقر	 غري	 الأ�رسي	 والو�سع	

بيننا	على	الهاتف	فقط.«	

امل�ساركة رقم )64( من قطاع غزة وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية ومتزوجة من رجل 
من ال�سفة الغربية ويحمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية.

»اأنا	من	غزة	وزوجي	من	ال�سفة.	جئت	اإىل	نابل�ص	بت�رسيح	ملدة	يوم،	ولكنني	بقيت	

يف	نابل�ص.	امل�سكلة	اأنني	ل	ا�ستطيع	اأن	اخرج	من	بيتي،	ومل	اأر	اأهلي	منذ	40	عاما.	
واأثناء	عودتي	تهت	يف	 ابني	 البلد،	ومرة	خرجت	لأّطّعم	 اأي	�سيء	يف	 واأنا	ل	اعرف	

زوجي	 اخلروج؛	لن	 من	 دائما	 اأخاف	 فاأنا	 البيت.	 اإىل	 اأعود	 اأن	 ا�ستطع	 ومل	 الطريق	

عن	 واإبعادي	 ترحيلي	 �سيتم	 علي،	 القب�ص	 ومت	 البيت	 من	 خرجت	 اإذا	 اأنني	 اخربين	

اأبنائي،	ولن	ا�ستطيع	العودة	لأولدي	نهائيا.	والآن	زوجي	متوفى	منذ	اأعوام،	ولذلك	

قمت	بدعم	من	اأولدي	لعمل	تغيري	هويتي	من	غزة	اإىل	هوية	�سفة.	حتل	م�ساكلي	اإذا	

ح�سلت	على	هوية	عنواين	فيها	�سفة	وبعدها	ميكنني	اخلروج	والتنقل«.	
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امل�ساركة رقم )65( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل 
ج�از �سفر اأردين.

�سابقني	ملدة	 اأ�سريين	 كنا	 اأنا	وزوجي	 اأنني	 �سببها	 بها	 اأمر	 التي	 »الإ�سكاليات	

الرملة،	 �سجن	 يف	 ال1985	 وحتى	 	1977 �سنة	 من	 اعتقلت	 حيث	 �سنوات،	 	8
وزوجي	كذلك.	ومت	الإفراج	عنا	يف	تبادل	�سنه	1985.	زوجي	مل	يكن	لديه	يف	

الأ�سا�ص	هوية؛	حيث	انه	يف	اجلي�ص	العربي	الذين	اأتوا	من	الأردن،	وتعرفت	عليه	

اأتقدم	بلم	 اأن	 اأثناء	املرحلة	الن�سالية	يف	ال�سبعينات.	ولهذا	حاولت	 يف	ال�سفة	

اأمنية	واهية	كما	تدعي	 �سمل	له،	ولكن	مل	تنجح	حماولتي؛	و�سبب	ذلك	حجج	

وثيقة	 حملة	 من	 اأ�سال	 اأنا	 الدولة(.	 امن	 على	 خطر	 )اأنت	 الإ�رسائيلية	 احلكومة	

الهوية	املقد�سية	ومن	القد�ص	وزوجي	من	نابل�ص.	مل	نقدم	معامالت	للم	ال�سمل	

ب�سبب	الو�سع	الأمني	مع	اإ�رسائيل.	وخ�رست	العالقات	الجتماعية	مع	اأهلي	يف	

القد�ص«.	)ي�سكنان	معًا	يف	نابل�ص	ولديهم	بيت	اآخر	يف	القد�ص(.	

امل�ساركة  رقم )2( حتمل وثيقة اله�ية املقد�سية متزوجة من رجل يحمل وثيقة اله�ية 
الفل�سطينية:

»اليوم	ما	يف	اإل	ت�ساريح	موؤقتة	وهذا	عمل	م�سكلة.	زوجي	ل	ي�ساركني	لزيارة	

يف	 ومرة	 اأ�سبوع	 ملدة	 بت�رسيح	 اإل	 يتواجد	 ل	 الولدة	 عند	 وخ�سو�سًا	 اأهلي،	

ال�سهر.	واأحيانا	هناك	رف�ص	على	الرغم	من	زواجي	منذ	ع�رس	�سنوات.	وهذا	�سبب	

يل	ولأولدي	م�سكلة.	فاأنا	لدي	ثالث	بنات	وولد	وبنت	واحدة	فقط	عندها	وثيقة	

الهوية	املقد�سية	والباقي	ما	عندهم	اإل	تباليغ	الولدة.	مل	ا�ستطع	تقدمي	اأوراق	

لزوجي	لأن	زواجنا	كان	يف	فرتة	النتفا�سة	الثانية	ومل	ي�سمح	لنا	بتقدمي	اأوراق	

مل	ال�سمل	واأي�سا	كان	عمره	اقل	من	35	وهو	ال�سن	القانوين	لتقدمي	الأوراق«	

امل�ساركة رقم )75( حتمل وثيقة اله�ية املقد�سية وزوجها وثيقة ه�ية فل�سطينية من 
ال�سفة الغربية

»قدمنا	طلب	مل	�سمل،	وكل	�سنة	جندد	الإقامة	املوؤقتة،	واأحيانا	زوجي	ميل	كثرياً	

لأنهم	يرهقوننا	يف	طلباتهم:	اأوراق	وماء	وكهرباء	وكل	ما	يطلب...	واأحيانا	ميل	

وبفكر	ين�سى	كل	املو�سوع	ولكني	اأ�سجعه.	وكل	�سنة	من�سي	يف	نف�ص	الإجراء	هذا	

م�ص	ب�ص	ب�سيبنا	بنوع	من	امللل	ولكن	نوع	من	الإحباط	ولكنني	اأ�سجع	زوجي	

القد�ص	ويناق�سنا	 انه	يحدد	تواجدنا	يف	 اأي	يهودي	 انه	م�ص	حق	 دائما	واأقوله	

كاأنه	هو	�ساحب	حق!!«	
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تتعر�ص	بع�ص	الن�ساء	يف	الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية	لعدد	من	امل�ساكل	على	ال�سعيد	

املتعلقة	 امل�ساكل	 اأو	 معها،	 التوا�سل	 �سعوبة	 اأو	 الأ�سلية	 عائلتهن	 عن	 كالبعد	 العائلي	

بعدم	 املتعلقة	 امل�ساكل	 اأو	 املحيط،	 مع	 العالقة	 يف	 اأو	 عائلته	 اأو	 الزوج	 مع	 بالعالقة	

ح�سولهن	على	العمل	واخلدمات	ال�سحية	والتعليم.	وما	يرتبط	بذلك	من	م�ساعر	�سعبة،	

وغ�سب	جتاه	عائالتهن	الأ�سلية	ب�سبب	ال�سغط	عليهن	ودفعهن	للزواج	اإ�سافة	اإىل	ال�سعور	

.	واأحيانًا	يتم	التعامل	مع	الن�ساء	يف	
50
بالإحباط	والأمل	والوحدة،	واخلوف	من	املجهول

الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية	على	اأ�سا�ص	اأنهن	غريبات.	فهن	ل	يتمكّن	قبل	احل�سول	على	

الإقامة،	من	زيارة	عائالتهن،	ول	تتمكن	عائالتهن	من	زيارتهن		ب�سبب	املنع	الإ�رسائيلي	

لذلك	يفتقدن	للدعم	الأ�رسي	الذي	يوفر	لهن	الدعم	العاطفي	والجتماعي	والقت�سادي.	

الثبوتية	بان	هناك	تهديد	دائم	لهن	 الوثائق	 الزواج	متعدد	 الن�ساء	يف	 كما	ت�سعر	بع�ص	

ب�سبب	عدم	امتالكهن	لالأوراق	الر�سمية،	واأن	الطالق	�سهل	جدا،	ل	�سيما	اأنهن	يعتمدن	على	

اأزواجهن	يف	عالقاتهن	مع	املوؤ�س�سات	ب�سبب	عدم	متكنهن	من	القراءة	والكتابة،	مما	زاد	

من	اعتمادهن	على	اأزواجهن	وعائالت	اأزواجهن،	مما	يقلل	من	�سعورهن	بثقتهن	بذاتهن	

الطالق	وال�سعور	 التفكري	يف	 الن�ساء	 .	كما	تواجه	
51
القرار اتخاذ	 ويقلل	من	قدرتهن	على	

.
52
بالندم،	والت�رسف	وكاأن	الزوج	غري	موجود

وتعاين	الن�ساء	بدرجة	اكرب	من	الذكور،	ب�سبب	اخليارات	املعي�سية	واحلياتية	لدى	الذكور،	

ال�سيا�سية	 الأن�سطة	 يف	 والنخراط	 والتنقل	 وال�سفر	 العمل	 يف	 الرجال	 فر�سة	 اأن	 حيث	

	.
53
والجتماعية	والن�ساطات	الأخرى	اأعلى	منها	لدى	الإناث

و�سفت	 وقد	 والظلم،	 واخلنوع	 والتهمي�ص	 الأمان	 بعدم	 الإح�سا�ص	 من	 الن�ساء	 وتعاين	

الن�ساء	يف	درا�سة	عبدو	وكفركيان	اأنف�سهن	باأنهن	م�سجونات	ورددن	باأنهن	ي�سعرن	اأنهن	

	.
54
مقتولت،	وكل	هذه	امل�ساعر	ح�سب	وجهة	نظرهن	ب�سبب	التهجري

50  Cohen and Leichtentritt،	Invisible Palestinian Women،	International Sociology،	July 

2010،	Vol 25

51  Cohen and Leichtentritt،	Ibid 

52		امل�سدر	ال�سابق

53  Cohen and Leichtentritt،	Invisible Palestinian Women،	International Sociology،	July 

2010،	Vol 25 

54  Abdo and Kevorkian،	Palestinian Women’s Ordeals in East Jerusalem،2006،Women’s 

Studies Center
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كما	تزداد	اإمكانية	حدوث	امل�ساكل	الأ�رسية	ب�سبب	امل�سكلة	الدائمة	ملو�سوع	الإقامة،	وتعاين	

الن�ساء	من	عدد	من	امل�ساكل	الجتماعية	ب�سبب	التدخل	من	املحيط	الجتماعي	الذي	تع�سن	

تلجاأ	 التي	 املوؤ�س�سات	 من	 امل�سايقات	 اإىل	 اإ�سافة	 الزوجني،	 اأهل	 قبل	 من	 والتدخل	 فيه،	

املحيط،	 املجتمع	 من	 وال�سغوط	 والتحديات	 بالإقامة،	 املتعلقة	 م�ساكلها	 املراأة	حلل	 اإليها	

اأ�رسي	يتعلق	 العي�ص	بعيدا	عن	الأزواج،	ب�سبب	ذوبان	احلدود	بني	ما	هو	 ل	�سيما	يف	حالة	

الن�ساء	هن	 اأن	 وب�سبب	 املمتدة	 بالعائلة	 املتعلق	 النووية	وما	هو	عائلي	 ال�سغرية	 بالأ�رسة	

احللقة	الأ�سعف	اأي�سا	يف	عالقات	القوى	املوجودة،	ويزيد	ذلك	التدخل	كلما	ابتعدت	املراأة	

55
عن	اأ�رستها	وقلت	ا�ستقالليتها.

	اإىل	اأن	مو�سوع	�سناعة	القرار	داخل	الأ�رسة	يتغري،	وتزداد	فر�سة	
56
وت�سري	بع�ص	الدرا�سات

تدخل	العائلة	املمتدة	ب�سبب	بعد	الرجل	عن	العائلة.	

اأزواجهن	يتعاطفون	معهن	ويقدمون	لهن	اخلدمة	 اأن	 الدرا�سة	 الن�ساء	يف	 اأكدت	غالبية	 وقد	

ال�رسورية	من	اأجل	مل	�سمل	العائلة،	اإل	اأن	بع�ص	الن�ساء	يف	الزواج	متعدد	الوثائق	ل	يح�سلن	

على	دعم	من	قبل	اأزواجهن	ويعانني	من	ظلم	الزوج	خالل	اإجراءات	مل	ال�سمل،	كما	تعاين	بع�ص	

الن�ساء	من	اإهمال	اأهل	الزوج	وعدم	احرتامهن،	مما	ي�سبب	لهن	ال�سعور	بالدونية.

امل�ساركة رقم )78( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية، ومتزوجة من رجل 
يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية.

»زوجي	ا�ستغل	وجودي	وحيدة	بعيدة	عن	اأهلي	فازدادت	معاملته	�سوءاً	يل.	لو	كنت	

بني	اأهلي	لكان	و�سعي	اأف�سل	وتلقيت	حماية	من	اأهلي	ومن	ال�رسطة.«		

امل�ساركة رقم )14( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية، متزوجة من رجل 
يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية تزوجت منذ )16( عامًا، ومل يقدم لها زوجها طلبا للم �سمل 

حتى الآن، تق�ل يف هذا ال�سياق:

الهوية	املقد�سية(	 16	عامًا،	وزوجي	مل	يقدم	يل	مل	�سمل	)هو	وثيقة	 تزوجت	منذ	
نهائيًا،	وحتى	الآن	مل	يربر	ذلك	�سوى	اأنني	طامعة	بلم	�سمل،	وكاأين	تزوجته	فقط	

من	اأجل	ذلك.	هو	يقول	اإين	متكربة	دون	مل	�سمل	فكيف	مع	مل	�سمل.	املك	ت�رسيح	

الأ�رس	التي	تعاين	اأو	اأحد	اأفرادها	من	 تواجه	 التي	 والتحديات	 الآثار	 بريزيت،	 جامعة	 التنمية،	 درا�سات	 مركز	 	55

م�سكلة	يف	الإقامة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية:درا�سة	ا�ستك�سافية	بروؤية	النوع	الجتماعي،	2010 

56	مركز	درا�سات	التنمية،	مرجع	�سابق
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عمل.	تواجدي	يف	القد�ص	فقط	منذ	�سنتني	قبل	ذلك	كنت	يف	كفر	عقب.	كان	معي	

ت�رسيح	من	بطريركية	الروم«.	

امل�ساركة رقم )6( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية، متزوجة من رجل 
يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية

»كانوا	)زوجي	واأهله(	ينظرون	يل	اإين	اقل	منهم،	اأهله	رف�سوا	اأن	يقدم	يل	مل	�سمل،	

ملا	قّدم	زوجي	اأوراق	مل	�سمل،	والده	قرر	اإين	لزم	اأظل	�سفة	وزوجي	وقف	املعاملة«.

امل�ساركة رقم )84( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية، متزوجة من رجل 
يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية

»تزوجت	عام	2001	وا�ستمريت	يف	زواجي	معه	�ستة	�سنوات	ومل	يقبل	زوجي	عمل	
مل	�سمل	يل	حتى	اأجنب	اأطفاًل.«	)ولكنها	طلقت	ومل	تنجب	اأطفال(	

وتق�ل امل�ساركة )56( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية، متزوجة من رجل يحمل 
وثيقة ه�ية فل�سطينية: 

»لي�ص	حلد	دونية	ولكن	قيمته	بنظري	كانت	تقل	ولأنه	ل	يعمل	ول	ميكن	اأن	يعمل«	

)نتيجة	و�سعه	من	الهوية،	حيث	ل	يحق	له	العمل	يف	القد�ص،	لأنه	ل	يحمل	الهوية	

املقد�سية(

القانوين	 لالإر�ساد	 املراأة	 مركز	 خالل	 من	 قانونيًا	 املراأة	 هذه	 متثل	 التي	 الباحثة	 اأن	 اإل	

والجتماعي	�سمعتها	عدة	مرات	تردد	العبارات	التالية:	

»اأنا	اإيل	عملته	و�سويته«،	»اأنا	اإيل	ب�رسف	وبت�رسف	عليه«،	و«اأنا	لولي	لكان	هو	

بال�سارع«.

رف�ص زواج االأبناء والبنات زواجا متعدد الوثائق

نحو	 الأفراد	 توجه	 على	 الزوجني	 بني	 الهوية	 وثائق	 يف	 الختالف	 ظاهرة	 اأّثرت	 لقد	

من	 موقفهم	 خالل	 من	 التاريخية	 فل�سطني	 يف	 املختلفة	 املناطق	 �سكان	 بني	 التوا�سل	

الزواج	لأبنائهم	وبناتهم	من	اأفراد	يحملون	هوية	مكان/اإقامة	خمتلفة.	وقد	اأكد	78% 

من	امل�ساركني	يف	الدرا�سة	على	عدم	موافقتهم	على	تزويج	اأبنائهم	وبناتهم	من	زوجات	
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املعار�سني/ ن�سبة	 بني	 طفيف	 اختالف	 وهناك	 هوية	خمتلفة،	 وثيقة	 يحملون	 واأزواج	

اأبنائهم	 اأن	ن�سبة	الن�ساء	والرجال	الذين	رف�سوا	تزويج	 ات	من	املناطق	املختلفة،	حيث	

وبناتهم	من	اأزواج	وزوجات	يحملون	وثيقة	هوية	خمتلفة	من	حامالت	الزواج	الفل�سطيني	

هي %71	مقارنة	مع	%77	من	حامالت	وثيقة	الهوية	املقد�سية	و%100	من	حامالت	

جواز	�سفر	اإ�رسائيلي	)جدول	5.1(.	

زواجا	خمتلف	 املتزوجون	 يعي�سها	 التي	 املعاناة	 الأمر	يحمل	دللت	كبرية	على	 وهذا	

الوثائق،	وعلى	التبعات	النف�سية	والآثار	الجتماعية	التي	يرغب	الأهل	يف	جتنيب	اأبنائهم	

وبناتهم	حتملها.

جدول )6.1(: هل �شتزوج/ين ابنك اأو بنتك من �شخ�ص يحمل وثيقة هوية خمتلفة؟

هوية/جواز	�سفر	الزوجة هل	�ستزوجني	اأو	�ستزوج	ابنك	اأو	ابنتك	من	�سخ�ص	يحمل	هوية	مكان	خمتلفة؟ املجموع

1(	ل 2(	نعم

هوية	اأو	جواز	�سفر	فل�سطيني.	1

27 11 38

71.1% 28.9% 100.0%

جواز	�سفر	اإ�رسائيلي.	2

11 0 11

100.0% 0%. 100.0%

وثيقة	الهوية	املقد�سية.	3

20 6 26

76.9% 23.1% 100.0%

جواز	�سفر	اأردين.	4

1 0 1

100.0% 0%. 100.0%

ل	يحمل	اأية	وثيقة	اأو	جن�سية.	5

1 0 1

100.0% 0%. 100.0%

املجموع 60 17 77

77.9% 22.1% 100.0%

ت�ستيت	 بني	 الختيار	 يف	 وم�سريية	 �سعبة	 قرارات	 باتخاذ	 الن�ساء	 بع�ص	 قامت	 وقد	

عائالتهن	من	اأجل	مكان	م�سقط	الراأ�ص	ومكان	تواجد	الأهل،	بالرغم	من	�سعوبة	احلياة	

وق�سوتها.

امل�ساركة رقم )22( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل 
ج�از �سفر اأردين، تركت	زوجها	وحياتها	يف	الأردن	من	اأجل	احلفاظ	على	حقها	يف	الإقامة	

يف	مدينة	القد�ص،	م�سقط	راأ�سها	ومكان	طفولتها	ومكان	�سكن	جميع	اأهلها.
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»ا�سعر	دائما	اأين	حزينة،	يائ�سة.	اأنا	اأ�سبحت	بحاجة	كل	الب�رس.	ا�سعر	بالذنب	لأين	

اإىل	القد�ص	كي	ل	اأخ�رس	حقي	بالهوية،	وحرمتهم	من	منزل	يف	 عدت	واأولدي	

الأردن	ومكان	عمل	يرزق	فيه	زوجي	اأكرث	من	هال	األف	مرة«.

وتو�سح	القتبا�سات	التالية	من	الن�ساء	والرجال	طبيعة	الو�سع	عند	وجود	اختالف	يف	

الهوية:

امل�ساركة رقم )1( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل وثيقة 
اله�ية الفل�سطينية.

وقفنا	حمامية	 كثريا.	 عانيت	 لزوجي،	 �سمل«	 »مل	 قّدمت	 	95 ال	 �سنة	 من	 »اأنا	
واأخذت	فلو�ص	كثري.	ب�ص	دائمًا	كان	�سبب	الرف�ص	اأن	زوجي	متزوج	من	اأخرى	

تقدمي	 ي�سملها	طلب	 التي	 الأوراق	 توفر	كافة	 الغربية،	وعدم	 ال�سفة	 �سكان	 من	

مل	ال�سمل،	مثل	الأرنونا	واملاء	والكهرباء.	ورغم	اأننا	قدمنا	بع�ص	هذه	الأوراق	

ال�سنني	 هذه	 وكل	 متزوجة،	 �سنة	 ع�رس	 خم�سة	 اإيل	 واأنا	 ترف�ص.	 الداخلية	 بقيت	

م�ستتة	وغري	مرتاحة،	وتواجد	زوجي	غري	قانوين	وبدون	ت�رسيح،	وخلوين	اأوّقع	

اإين	ما	ب�ستقبل	زوجي	والآن	فقط	اجتمع	مع	زوجي	يف	ال�سفة.«	

امل�ساركة رقم )4( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية ومتزوجة من رجل 
يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية.

»تزوجت	عام	2005	من	زوج	يحمل	وثيقة	الهوية	املقد�سية،	وبقيت	معه	ملدة	�سنة	
يف	العي�سوية	والزعيم	وبالنهاية	يف	�سوريف.	مل	يغري	زوجي	الهوية	من	اأعزب	اإىل	

متزوج،	مما	�سّكل	يل	�سعوبة	كبرية	جداً	يف	ت�سجيل	اأبنائي	)ولد،	وبنت(،	وا�سطررت	

اأن	اأ�سجلهم	يف	ال�سفة	لن	اأبوهم	مل	يعرتف	بهم.	ومنذ	عام	2008	فقدت	الت�سال	

به،	وقد	غرّي	رقم	هاتفه.	ومب�ساعدة	املركز	)مركز	املراأة	لالإر�ساد	القانوين(	ا�ستطعت	

اإنهاء	زواجي.	زوجي	لديه	م�ساكل	كبرية	جداً	مع	الق�ساء	الإ�رسائيلي	ودائمًا	ب�سبب	

�رسقة	ال�سيارات	ودائمًا	يف	ال�سجن.	اأنا	مقطوعة	عن	زوجي	واأنا	مقيمة	مع	اأهلي	

اأو	 اأوراق	ثبوتية	 اأولدي	على	 اأولدي.	حياتي	متوقفة	ب�سبب	عدم	ح�سول	 ومعي	

�سهادات	ميالد،	واأنا	اأرى	بان	م�ستقبل	اأبنائي	يف	�رساع.«

امل�ساركني	 �سوؤال	 مت	 الزوجني	 عالقة	 على	 املواطنة	 وثائق	 يف	 الختالف	 اأثر	 ولر�سد	

وامل�ساركات	عن	اآثار	و�سع	الإقامة	على	العالقة	بني	الزوجني	وكانت	الإجابات	تتوزع	

كالتايل:
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جدول )4.15(: اأثر و�شع االإقامة على العلقات بني الزوجني ح�شب نوع وثيقة هوية الزوجة.

هوية/جواز	�سفر	الزوجة كيف	اأثر	و�سع	الإقامة	على	العالقة	بني	الزوجني املجموع

1(	اثر	ب�سكل	�سلبي 2(	اثر	ب�سكل	اإيجابي 3(	مل	يوؤثر

1	 هوية	اأو	جواز	�سفر	فل�سطنيي. 27 1 13 41

65.9% 2.4% 31.7% 100.0%

2	 جواز	�سفر	اإ�رسائيلي. 6 0 6 12

50.0% 0%. 50.0% 100.0%

3	 وثيقة	الهوية	املقد�سية. 18 0 12 30

60.0% 0%. 40.0% 100.0%

4	 جواز	�سفر	اأردين. 1 0 0 1

100.0% 0%. 0%. 100.0%

5	 ل	يحمل	اأية	وثيقة	اأو	جن�سية. 1 0 0 1

100.0% 0%. 0%. 100.0%

املجموع 53 1 31 85

62.4% 1.2% 36.5% 100.0%

م�سارك	 	)85( ال	 من	 اأنه	 	)4.15( جدول	 من	 الأخري	 ال�سطر	 النتائج	يف	 توؤ�رس	

عالقاتهم	 اأن	 �رسحوا	 منهم	 	62% ال�سوؤال،	 هذا	 على	 اأجابوا	 الذي	 وم�ساركة	

و1%  تتاأثر	 مل	 عالقتهم	 اأن	 �رسحوا	 و37%	 �سلبي	 ب�سكل	 تاأثرت	 الزوجية	

الن�ساء	 بني	 اأكرث	 منت�رس	 ال�سلبي	 والأثر	 اإيجابي.	 ب�سكل	 تاأثرت	 اأنها	 �رسحوا	

الهوية	 وثيقة	 الن�ساء	حامالت	 بني	 ومن	 	، 	66% الفل�سطينية	 الهوية	 حامالت	

املقد�سية	%60	ومن	حامالت	زواج	�سفر	اإ�رسائيلي	50%.	

امل�ساركة رقم )62( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية، ومتزوجة من رجل يحمل 
وثيقة اله�ية املقد�سية.

»م�سكلتي	بداأت	يف	�سنة	2000	منذ	زواجي	مل	اأكن	على	وعي	ب�سعوبة	احلياة	

يف	ال�سفة	الغربية	خ�سو�سًا	اأنني	وزوجي	من	�سكان	القد�ص	ولكن	الإقامة	هي	

التي	فر�ستها	 بناء	اجلدار	وبعد	كل	املعيقات	 �سبب	دمار	وت�ستت	حياتي.	بعد	

يف	 منزلنا	 ترك	 اأجل	 من	 يوم	 كل	 نت�ساجر	 اأن	 وزوجي	 اأنا	 ا�سطررنا	 اإ�رسائيل	

العيزرية	والبحث	عن	منزل	يف	القد�ص	لن	موؤ�س�سة	التاأمني	الوطني	قطعت	عني	

التاأمني	ال�سحي	و�سحبت	هويتي.	طلبت	من	زوجي	اأن	ن�ستاأجر	منزل	يف	مناطق	

القد�ص	ثم	نعود	لبيتنا	بعد	اأن	اأرتب	كافة	اأموري	بخ�سو�ص	الهوية	ولكنه	رف�ص	
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فا�سطررت	اأن	اآخذ	اأولدي	الأربعة	واأذهب	للعي�ص	يف	منزل	والدي،	ومنذ	2004 

حتى	اليوم	اأعي�ص	وحيدة	اأنا	واأولدي	دون	والدهم	ذلك	اأن	زوجي	اليوم	م�سحوبة	

هويته...	وكمان	انه	اليوم	تزوج	من	اأخرى	ويقيم	معها	يف	اأريحا.«

ول�سوت	املراأة	الواحدة	التي	ادعت	اأن	و�سع	الختالف	يف	وثيقة	الهوية	بينها	

وبني	زوجها	قد	اأثر	ب�سكل	اإيجابي	على	عالقتهما	الزوجية،	امل�ساركة	رقم	)11(	
من	القد�ص	وحتمل	وثيقة	الهوية	املقد�سية	ومتزوجة	من	رجل	من	ال�سفة	الغربية	

ويحمل	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية،	وي�سكنان	معًا	يف	ال�سفة.

املخاطرة	 يتحمل	 ل	 القت�سادي	 و�سعنا	 اأن	 ونعرف	 بع�ص	 مع	 نعي�ص	 »لأننا	

وفتح	بيتني	فنحن	متفهمني	مع	بع�سنا	ونعي�ص	براحة	و�سالم	�سويًا.«

االآثار النف�شية على اأفراد العائلة

تظهر	النتائج	يف	جدول	4.23	اأن	الن�ساء	)الزوجات(	يتاأثرن	نف�سيًا	من	و�سع	الختالف	

يف	وثيقة	الهوية	ب�سكل	عام	اأكرث	من	اأزواجهن	واأطفالهن.	ولكن	ب�سكل	عام،	تعاين	الن�سبة	

الأكرب	من	الأزواج	والأطفال	من	معظم	احلالت	النف�سية	التي	قمنا	بقيا�سها	يف	البحث.	

وهذا	متوقع،	حيث	اأن	الو�سع	ال�سعب	الذي	تتعاي�ص	معه	الأ�رس	واأفرادها	ل	ميكن	تخيله	

بالن�سبة	لكثري	من	النا�ص.	

اإل	اأن	هناك	عدد	مقبول	)يرتاوح	ما	بني	%22	اإىل	%50	من	الن�ساء	و	%37	اإىل	64% 

من	الرجال	و	%42	اإىل	%55	من	الأطفال(	يقاومون	وي�سنعون	لأنف�سهم	ف�ساًء	نف�سيًا	

ال�ستقرار	 وعدم	 والوحدة	 وامللل	 والإحباط	 والتوتر	 الأمان	 بعدم	 ي�سعرون	 ول	 مريحًا،	

واخلوف	من	الطرد	حتى	يف	ظل	التهديد	والت�ستت	نتيجة	الختالف	يف	وثيقة	الهوية.	
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جدول )4.23(: اأثر و�شع االختلف يف وثائق املواطنة على بع�ص االأمور النف�شية للزوج 

والزوجة واالأطفال.

اأطفالزوجةزوجو�سع	الختالف	يف	وثائق	املواطنة

لالأمان

نعم

املجموع

)25(	42%

)34(	58%

59

)37(	54%

)31(	46%

68

)30(	52%

)28(	48%

58
لاخلوف	من	الطرد

نعم

املجموع

)37(	64%

)21(	36%

58

)35(	50%

)35(	50%

70

)28(	55%

)23(	45%

51
لالتوتر	والإحباط

نعم

املجموع

)22(	37%

)37(	63%

59

)18(	24%

)56(	76%

74

)21(	42%

)29(	58%

50
لامللل	والوحدة	والغرتاب

نعم

املجموع

)28(	47%

)32(	53%

60

)22(	29%

)54(	71%

76

)25(	52%

)23(	47%

48
لعدم	ال�سعور	بال�ستقرار

نعم

املجموع

)18(	31%

)40(	69%

58

)16(	22%

)57(	78%

73

)20(	43%

)27(	57%

47

تغري علقات النوع االجتماعي

اإن	الو�سع	الذي	تعي�سه	الأ�رس	متعددة	الوثائق	الثبوتية	فر�ص	عليها	تغيرياً	يف	عالقات	

واأدوار	النوع	الجتماعي،	حيث	تتحمل	غالبية	الن�ساء	يف	الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية	

العديد	من	امل�سوؤوليات	التي	مل	تكن	لتتحملها	يف	املجتمع،	وتقوم	باأدوار	مل	تكن	لتقوم	

بها	لول	زواجها	متعدد	الوثائق،	ولول	القيود	على	حرية	حركة	الزوج؛	فقد	اأ�سبحت	الن�ساء	

اأطفالها	التعليمية	وال�سحية،	 اأمور	 يف	الزواج	متعدد	الوثائق	الثبوتية	م�سطرة	ملتابعة	

ومراجعة	املوؤ�س�سات	الإ�رسائيلية	وموؤ�س�سات	حقوق	الإن�سان،	وغريها.	واأ�سبحت	الن�ساء	

اأكرث	احتكاكا	باملجال	العام	نتيجة	للم�سوؤوليات	اجلديدة	التي	اأ�سيفت	لهن.	

اإن	دخول	الن�ساء	يف	هذه	املجالت	اجلديدة	زاد	من	قدرتهن	على	التفاو�ص،	حيث	مطالبتهن	

الإن�سان	وباملوؤ�س�سات	 ال�سمل	واحتكاكهن	مبوؤ�س�سات	حقوق	 التي	تعني	بلم	 للموؤ�س�سات	
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التي	تقدم	اخلدمات،	والتعامل	اليومي	مع	املحامني،	واأي�سا	فان	معاناة	الن�ساء	اليومية	

يف	قطع	احلواجز	والنقا�ص	اأو	اجلدل	مع	اجلنود	والتعامل	مع	�سائقي	ال�سيارات	ومقابلة	

الن�ساء	ومتكينهن	يف	بع�ص	 زيادة	معرفة	 التجربة	عملت	على	 ن�ساء	ورجال	جدد،	هذه	

	.
57
املجالت،	وزادت	من	العنف	والتحر�ص	يف	جمالت	اأخرى

فقد	ازداد	اعتمادهن	على	اأنف�سهن،	وزادت	قدرتهن	على	اتخاذ	القرارات	اخلا�سة	بالأ�رسة،	

واأ�سبحن	يقمن	مبفردهن	بكافة	الإجراءات	واملعامالت	الأ�رسية	يف	احليز	العام،	وزادت	

	.
58
قدرتهن	على	التحكم	بال�رسف	والت�رسف	باأمالك	الأ�رسة

ومن	ناحية	اأخرى،	ت�سري	بع�ص	الدرا�سات	الجتماعية	اإىل	اأن	البطالة	يف	�سفوف	معيلي	

الأ�رس	حتدث	اأزمة	اجتماعية	وعائلية؛	اإذ	تخلق	قلبًا	لأدوار	الأبوين	يرتتب	عليه	زيادة	يف	

القانوين	والجتماعي«	 	لالإر�ساد	 الأ�رسي؛	فقد	ذكر	تقرير	»ملركز	املراأة	 العنف	 م�ستوى	

اأن	فر�ص	القيود	على	تنقل	الرجال،	ي�سطر	العديد	من	الن�ساء	اإىل	اخلروج	من	)�رسنقتهن	

املنزلية	التي	حتميهن(	للبحث	عن	وظائف	لإعالة	اأ�رسهن؛	يف	حني	يبقى	اأزواجهن	الذكور	

يف	املنزل!	وقد	اأخل	هذا	القلب	الق�رسي	والفجائي	لالأدوار	بني	الن�ساء	والرجال	با�ستقرار	

العالقات	الأ�رسية	يف	العديد	من	العائالت؛	نتيجة	تنازع	ال�سيطرة	على	العائلة	بني	الزوج	

.
59
والزوجة

ال�سفة  اله�ية املقد�سية، متزوجة من رجل من  القد�س وحتمل وثيقة  )75( من  امل�ساركة 
الغربية ويحمل ج�از �سفر كندي

متا�سك	 على	 يوؤثر	 وكزوجة،	 كاأم	 علي	 يوؤثر	 به	 اأقوم	 الذي	 والعبء	 الدور	 »هذا	

اأتواجد	 واأنا	ل	 عائلتي	وعلى	دوري	كاأم	وخ�سو�سا	بناتي	يف	بداية	املراهقة	

الذهاب	 ارف�ص	 لأنني	�رست	 اأت�ساجر	كثريا	مع	زوجي	 اأنا	�رست	 معهم	كثريا.	

معه	اإىل	عمله	كتاجر،	اأنا	ا�سعر	لأنني	من	القد�ص	ل	بد	من	دفع	الثمن	وال�رسيبة	

لهذا	المتياز	كون	زوجي	ل	يحمل	هذا	المتياز«.	

57  Abdo and Kevorkian،	ibid.

تواجه	الأ�رس	التي	تعاين	اأو	اأحد	اأفرادها	من	 التي	 والتحديات	 الآثار	 التنمية،	جامعة	بريزيت،	 درا�سات	 	مركز	 	58

م�سكلة	يف	الإقامة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية:	درا�سة	ا�ستك�سافية	بروؤية	النوع	الجتماعي،	2010

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3189   59	بتاريخ	2013/4/27
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تنامي	 تتمثل	يف	 انعكا�سات	 له	 الثبوتية	 الوثائق	 الأ�رس	متعددة	 تعي�سه	 الذي	 الواقع	 اإن	

الن�ساء.	وحتمل	بع�ص	 لدى	 بالأ�رسة	 املتعلقة	 امل�سئوليات	املختلفة	 ال�ستقاللية	وحتمل	

تغيب	 هناك	 كان	 اإذا	 بالأ�رسة	خا�سة	 اخلا�سة	 املختلفة	 القرارات	 اتخاذ	 لعملية	 الن�ساء	

للزوج	اأو	حمدودية	يف	التوا�سل	معه.	

وقد	اأظهرت	نتائج	الدرا�سة	انه	من	)67(	امراأة	اأجنب	عن	مدى	ن�ساطهن	يف	عملية	اإجراءات	
مل	ال�سمل،	تبني	اأن	%38	من	الن�ساء	ن�سيطات	جداً	يف	هذه	العملية	و%9	ن�سيطات	ب�سكل	

و�سط،	و%52	غري	ن�سيطات	)جدول	4.25(.	ومن	ال	)40(	الذين	اأجابوا	على	ال�سوؤال	عن	

كيفية	تاأثري	هذا	الن�ساط	على	قدراتهن	ومعرفتهن	وتقوية	�سخ�سيتهن	ومكانتهن	يف	نظر	

اأ�ساف	 الن�ساط	 هذا	 اأن	 	75% اأكدت	 املجتمع،	 ونظر	 اأزواجهن	 اأهل	 نظر	 ويف	 اأزواجهن	

تقوية	 واىل	 معرفتهن	 اإىل	 اأ�ساف	 اأنه	 	82% واأكدت	 وو�سط،	 كبري	 ب�سكل	 قدراتهن	 اإىل	

�سخ�سيتهن	)%80)،	واىل	حت�سن	يف	مكانة	املراأة	يف	نظر	زوجها)%75)،	واىل	حت�سن	

يف	مكانتها	يف	نظر	اأهل	زوجها	)%53)،	ويف	نظر	املجتمع	)76%(.	

جدول )4.25(: ن�شاط الن�شاء يف عملية اإجراءات مل ال�شمل ح�شب نوع وثيقة هوية الزوجة

هوية/جواز	�سفر	الزوجة م�ستوى ن�شاطها يف عملية اإجراءات مل ال�سمل: املجموع

1(	غري	ن�سيطة

)انتقل	اإىل	�سوؤال	137(

2(	و�سط 3(	ن�سيطة

1-	وثيقة	هوية	فل�سطينية 20 6 12 38

52.6% 15.8% 31.6% 100.0%

2-	جواز	�سفر	اإ�رسائيلي 0 0 2 2

0%. 0%. 100.0% 100.0%

3-	وثيقة	الهوية	املقد�سية 14 0 11 25

56.0% 0%. 44.0% 100.0%

4-	جواز	�سفر	اأردين 1 0 0 1

100.0% 0%. 0%. 100.0%

اأو	جن�سية اأية	وثيقة	 -5	ل	يحمل	 0 0 1 1

0%. 0%. 100.0% 100.0%

املجموع 35 6 26 67

52.2% 9.0% 38.8% 100.0%

اإىل	الف�ساء	العام	واىل	 اأن	يخرجن	 اأن	الن�ساء	اللواتي	ا�سطررن	 يت�سح	من	هذه	النتائج	



79 78

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

حوايل	 �سكلن	 الهوية	 وثيقة	 يف	 الختالف	 م�سكلة	 مع	 للتعامل	 الإ�رسائيلية	 املوؤ�س�سات	

%48	من	عينة	الدرا�سة،	ونتيجة	لهذا،	فقد	تطورت	ن�سبة	كبرية	منهن	باأ�سكال	خمتلفة.	
ومن	الوا�سح	اأن	نظرة	املجتمع	للمراأة	حت�سنت	نتيجة	ن�ساطها	وفعاليتها	يف	اإجراءات	مل	

%75 من  اأكرث	من	 اأن	 الو�سع،	حيث	 الناجت	عن	هذا	 ال�سمل	ومتطلبات	احلياة	والت�ستت	

اأن	 اأكدن	 اقل	 اأزواجهن	واملجتمع	ون�سبة	 اأن	مكانتهن	حت�سنت	يف	نظر	 اأكدن	 الن�سيطات	

مكانتهن	حت�سنت	يف	نظر	اأهل	اأزواجهن	)53%(.	

النوع	 اأدوار	 الذي	طراأ	على	 التغيري	 اأجابت	عن	 امراأة	 	)54( انه	من	 النتائج	 اأظهرت	 كما	
الجتماعي	نتيجة	و�سع	وثيقة	الهوية،	�رسحت	%57	من	العينة	انه	قد	طراأ	تغيري	عليهن	

اأجابوا	على	هذا	 الذين	 )99(	رجل	 ال	 النوع	الجتماعي،	ومن	 ادوار	 اأزواجهن	يف	 وعلى	

ال�سوؤال،	اأكد	%100	حدوث	هذا	التغيري	)جدول	4.26(.	

جدول )4.26(: التغيري الذي طراأ على ادوار النوع االجتماعي لعينة الن�شاء ح�شب نوع وثيقة هوية للزوجة

هوية/جواز	�سفر	الزوجة هل ت�سعرين اأنه حدث تغيري يف	اأدوارك واأدوار	زوجك نتيجة لظروف و�سع الإقامة ؟ املجموع

1(	ل 2(	نعم

1-	وثيقة	هوية	فل�سطينية 15 15 30

50.0% 50.0% 100.0%

2-	جواز	�سفر	اإ�رسائيلي 1 0 1

100.0% 0%. 100.0%

3-وثيقة	الهوية	املقد�سية 8 14 22

36.4% 63.6% 100.0%

5-جواز	�سفر	اأردين 0 1 1

0%. 100.0% 100.0%

املجموع 24 30 54

44.4% 55.6% 100.0%

اللواتي	 الن�ساء	 ن�سبة	 على	 التعرف	 مت	 التغيري	 هذا	 حقيقة	 على	 التعرف	 اأجل	 من	 ولكن	

ي�ساركن	يف	القرارات	املختلفة	يف	الأ�رسة،	وذلك	لر�سد	ما	اإذا	كانت	الن�ساء	بالفعل	يقمن	

باتخاذ	قرارات	واأدوار	تختلف	عن	القرارات	والأدوار	املحددة	تقليديًا.	
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لالأ�رسة	يف	 واملعامالت	 الإجراءات	 	-1

احليز	العام:

%41	من	الن�ساء	يقمن	بذلك	دائمًا	اأو	اأكرث	من	الزوج	و%23	يقمن	بذلك	بالت�ساوي	مع	اأزواجهن.

اأكرث	من	الزوج	و%26	بالت�ساوي	مع	اأزواجهن.2-	الت�رسف	باأمالك	الأ�رسة: اأو	 %26	من	الن�ساء	يقمن	بذلك	دائمًا	

%46	املراأة	تقوم	بذلك	دائمًا	اأو	اأكرث	من	الزوج	و%39	بالت�ساوي	مع	الزوج.	والباقي	)%15(	3-	الهتمام	ب�سوؤون	ودميومة	الأ�رسة:
الزوج	يقوم	بها	دائما	واأكرث	من	الزوجة.

اأكرث	من	الزوج،	%11	بالت�ساوي	مع	الزوج،	و%14	الزوج	دائما	واأكرث	4-	�سوؤون	الأطفال	اليومية: الزوجة	دائما	و	 	76%
من	الزوجة.

%41	بالت�ساوي	بني	الزوجني،	و	%31	الزوج	دائمًا	واأكرث	من	الزوجة.5-	قرارات	تزويج	البنات	والأبناء: %28	الزوجة	دائمًا،	

بني	الزوجني،	و%46	الزوج	دائمًا	6-	�رساء	�سيارة:	 بالت�ساوي	 و34%	 الزوج،	 من	 واأكرث	 دائمًا	 الزوجة	 	20%
واأكرث	من	الزوجة.

%20	الزوجة	دائمًا	واأكرث	من	الزوج،	%31	بالت�ساوي،	و%49	الزوج	دائمًا	واأكرث	من	الزوجة.7-	بيع	اأو	�رساء	اأر�ص:

اأخذ	قر�ص: %20	الزوجة	دائمًا،	و%36	بالت�ساوي	مع	الزوج،	و%44	الزوج	دائمًا	واأكرث	من	الزوجة.8-	

%38	الزوجة	دائمًا	واأكرث	من	الزوج،	%33	بالت�ساوي	بني	الزوجني،	و%29	الزوج	دائمًا	واأكرث	9-	قرار	بان	تعمل	املراأة	خارج	املنزل:
من	الزوجة.

ت�سارك	%54	من	الن�ساء	مع	اأزواجهن	بالت�ساوي	اأو	لوحدهن	يف	قرارات	احل�سول	على	

قر�ص،	وبيع	و�رساء	ار�ص،	و�رساء	�سيارة،	وهذه	اأمور	تقليديًا	من	تخ�س�ص	الرجال.	وهذا	

�ساركت	يف	 التي	 املختلفة	 العائالت	 الن�ساء	يف	 اأدوار	 الختالف	يف	 وجود	 على	 موؤ�رس	

البحث،	ومن	املمكن	اأن	تكون	كذلك	يف	املجتمع	الكلي.	

التايل	بع�ص	الق�س�ص	للن�ساء	اللواتي	يقمن	باأدوار	تقليديا	من	تخ�س�ص	الرجال:

امل�ساركة رقم )33(

لتلبية	 ال�سوق	 اإىل	 اأذهب	 الآن	 فاأنا	 كثرية،	 �سغالت	 تغريت	 زوجي	 �سفر	 »بعد	

طلبات	املنزل	متابعة	الأولد	يف	املدار�ص	ويف	البيت،	ولكن	�سابقًا	مل	اأكن	اأذهب	

اأجهز	 واأنا	فقط	كنت	 الأغرا�ص	 ال�سوق.	وزوجي	كان	هو	من	يذهب	ويرتب	 اإىل	

الطعام	واأرتب	املنزل	واأتابع	درو�ص	الأبناء.	اأما	الآن	فاأنا	اأقوم	بكافة	الأعمال	

وامل�سوؤوليات«.

امل�ساركة رقم )35(

»اأ�سبحت	اأقوم	بدور	الأم	والأب	يف	اآن	واحد.«	

اإل	اأن	بع�ص	الن�ساء	من	عينة	الدرا�سة	من	اللواتي	ا�سطررن	اأن	يقمن	مبعظم	اأعباء	احلياة،	

ل	يتقبلن	ذلك،	وي�سعرن	اأن	هذه	املهام	من	اأدوار	الرجل	الأ�سا�سية	ولي�ص	من	اأدوارهن.
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امل�ساركة رقم )61(

ابحث	عن	مكان	يل	ولبنتي	وعن	م�ساعدات	لأعتا�ص	 اأن	 املفرو�ص	 »كان	من	

منها	واأطعم	ابنتي.	هو	)زوجي(	ل	يتحمل	م�سوؤولية	جتاهنا	نهائيًا.«	

امل�ساركة رقم )62(

اأنا	بها.	وكل	الأعباء	التي	يتحملها	الأب	 اأقوم	 »كل	الأعباء	التي	تتحملها	الأم	

اأقوم	اأنا	بها.	العب	دور	الرجل	واملراأة	لالأ�سف.«	

تقول	 املنزل،	 خارج	 اإ�سافية	 م�سوؤوليات	 يتحملن	 مل	 اللواتي	 الن�ساء	 من	 القليل	 وهناك	

امل�ساركة رقم )8(:

اأخرج	لأنني	 اأن	 اأحب	 اأنا	منعزلة	ل	 اإل	نادراً،	 البيت	 اأخرج	من	 »بالن�سبة	يل	ل	

حتمًا	�سوف	اأتعر�ص	لل�سعوبات.	اأخرج	يف	احلالت	ال�رسورية.	وزوجي	متويل	

كل	�سيء	خارج	املنزل.«	

مثل	 ولأ�سباب	خمتلفة	 املختلفة،	 الأماكن	 الن�ساء	يف	 على	 الق�رسية	 الهجرة	 اأثر	 يختلف	

	.
60
الطبقية	والتدين	ومكان	ال�سكن	اجلغرايف

جدول)4.27(: التغري يف ادوار النوع االجتماعي للعينة الكلية ح�شب نوع وثيقة هوية الزوجة

وثيقة	هوية	الزوجة هل	ت�سعر/ين	انه	حدث	تغري	يف	الأدوار	لك	ولزوجك	نتيجة	و�سع	الإقامة املجموع

1(	ل 2(	نعم

وثيقة	هوية	فل�سطينية.	1 15 15 30

50.0% 50.0% 100.0%

2	 جواز	�سفر	اإ�رسائيلي. 1 7 8

12.5% 87.5% 100.0%

3	 وثيقة	الهوية	املقد�سية. 8 16 24

33.3% 66.7% 100.0%

4	 جواز	�سفر	اأردين. 0 1 1

0%. 100.0% 100.0%

املجموع 24 39 63

38.1% 61.9% 100.0%

.70 	،19 	،14  :2006 60			كوفوركيان	وعبده	
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من	الوا�سح	اأن	تغري	الأدوار	للزوجني	نتيجة	و�سع	الإقامة	يتباين	ح�سب	نوع	وثيقة	الهوية	

للزوجة.	حيث	اأن	ن�سبة	الأ�رس	التي	اأكدت	على	حدوث	تغيري	يف	الأدوار	للزوجني	هي	88% 

من	الأ�رس	التي	حتمل	فيها	الن�ساء	جواز	ال�سفر	الإ�رسائيلي،	يليها	%67	من	الأ�رس	التي	حتمل	

الهوية	 الن�ساء	 فيها	 التي	حتمل	 الأ�رس	 من	 	50% ثم	 املقد�سية،	 الهوية	 وثيقة	 املراأة	 فيها	

“مل	 واإجراءات	 الأ�رس	 منه	هذه	 تعاين	 الذي	 الت�ستت	 ذلك	 ال�سبب	يف	 يكون	 وقد	 الفل�سطينية.	

والن�ساء	حامالت	وثيقة	 الإ�رسائيلي	 ال�سفر	 الن�ساء	حامالت	جواز	 ما	ينطبق	على	 ال�سمل”.	
الهوية	املقد�سية.

وتظهر	النتائج	يف	جدول	4.29(	اأن	اإجابات	ال	)55(	م�سارك	وم�ساركة	الذين	اأجابوا	على	

ال�سوؤال	عن	موقف	الزوج	من	قيام	املراأة	باأدوار	الرجال	تقليديا	كانت	كالتايل:	%18	الزوج	

راف�ص	وغري	را�ص،	%29	الزوج	اأحيانا	را�ص	واأحيانا	راف�ص،	و%52	الزوج	را�ص	متامًا.	

وبالتايل	كان	اأغلبية	الأزواج	�سمن	عينة	الدرا�سة	يتقبلون	التغيريات	التي	حدثت	يف	اأدوار	

اأو	يعنفون	زوجاتهم	ب�سبب	حتملهن	 النوع	الجتماعي	نتيجة	و�سع	الإقامة،	ول	يعاقبون	

م�سوؤوليات	واأدوار	تقليديًا	من	اخت�سا�ص	الرجال.	

اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل  القد�س وحتمل وثيقة  )3( من  امل�ساركة رقم 
وثيقة اله�ية الفل�سطينية 

»زوجي	را�سي	كليًا	عن	قيامي	بجميع	الأدوار	واأنا	�سايلة	كل	العبء	والهم	عنه«.

امل�ساركة رقم )30( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل 
وثيقة اله�ية الفل�سطينية 

الأ�رسة	فهو	بالطبع	ل	ي�ستطيع	م�ساركتي	 اأن	يتواجد	مع	 الذي	مُينع	 الزوج	 »لن	

بذلك«.

النوع	الجتماعي،	 ادوار	 بالتغري	احلا�سل	يف	 الأزواج	يعجبون	 اأن	بع�ص	 الرغم	من	 وعلى	

حيث	تقوم	الزوجة	بالكثري	من	املهام	خارج	املنزل،	اإل	اأنهم	ينتهون	برف�ص	هذا	التغري	يف	

نف�ص	الوقت،	وتبقى	له	ال�سلطة	العليا؛	فالتغري	احلا�سل	يتمثل	بوقوع	عبء	اأكرب	على	كاهل	

املراأة،	ولكن	دون	تغيري	يف	عالقات	القوة	بني	الرجل	واملراأة	اأو	عالقات	النوع	الجتماعي.

اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل  القد�س وحتمل وثيقة  )1( من  امل�ساركة رقم 
وثيقة اله�ية الفل�سطينية 
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»زوجي	يقول	يل	اإنه	اأنت	ب�ص	م�ص	زملة	)�سكورتة(	برتكن	عليك.	زوجي	بقول	يل	اأنت	

زملة.	كثري	مرات	بروح	على	ال�سفة	بجيب	اخل�رسة	وبحطها	حتت	الكرا�سي.	بتابع	

بروحه«.		 وَبرَجع	 �سباحًا	 	5 من	 �سغله	 على	 زوجي	 بو�سل	 الدار.	 احتياجات	 كل	
ولكن	مع	ذلك	زوجها	ي�رسخ	وي�ستمها	ومينعها	من	حرية	احلركة.	

وعن	الأزواج	غري	املتقبلني	للتغري	يف	اأدوار	النوع	الجتماعي	تقول امل�ساركة رقم )20( من 

القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية 

»هو	راف�ص	وغري	را�سي	ولكن	ما	يف	اليد	حيلة،	ويعرب	عن	غ�سبه	بال�سكوت«.

ويظهر	اجلدول	)4.28(	اأن	اأكرث	الأزواج	تقباًل	ب�سكل	كلي	للتغيري	يف	اأدوار	النوع	الجتماعي	
الن�ساء	 اأزواج	 ثم	 	،)58%( املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 حامالت	 الن�ساء	 اأزواج	 هم	 لزوجاتهم	

اإ�رسائيلي	 �سفر	 جواز	 حامالت	 الن�ساء	 اأزواج	 واأخريا	 	)52%( الفل�سطينية	 الهوية	 حامالت	

)%38(،	ولكن	اأي�سا	اأزواج	هذه	الفئة	من	الن�ساء	اقلهم	رف�سًا	لهذه	التغريات	)%13(	مقارنة	

مع %19	و%21	لأزواج	الن�ساء	حامالت	الهوية	الفل�سطينية	واملقد�سية،	على	التوايل.

جدول )4.28(: تقبل االأزواج لتغريات ادوار النوع االجتماعي ح�شب وثيقة هوية الزوجة

هوية/جواز	�سفر	الزوجة موقف الزوج	من قيام	الزوجة بهذه الأدوار املجموع

1(	راف�ص	وغري	را�ٍص 2(	اأحيانا	ير�سى	واأحيانا	يرف�ص 3(	را�ٍص	
كلّيا

وثيقة	هوية	فل�سطينية.	1 5 8 14 27

18.5% 29.6% 51.9% 100.0%

جواز	�سفر	اإ�رسائيلي.	2 1 4 3 8

12.5% 50.0% 37.5% 100.0%

وثيقة	الهوية	املقد�سية.	3 4 4 11 19

21.1% 21.1% 57.9% 100.0%

جواز	�سفر	اأردين.	4 0 0 1 1

0%. 0%. 100.0% 100.0%

املجموع 10 16 29 55

18.2% 29.1% 52.7% 100.0%
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ويظهر	هذا	التغري	يف	الأدوار	اأكرث	ما	يربز	يف	الأ�رس	التي	حتمل	فيها	الن�ساء	جواز	ال�سفر	

الإ�رسائيلي،	يليها	الأ�رس	التي	حتمل	فيها	املراأة	وثيقة	الهوية	املقد�سية،	ويعود	ال�سبب	يف	

ذلك	اإىل	كون	الرجل	يف	هذا	الزواج	مقيد	احلركة	والتنقل،	ول	يحق	له	قيادة	ال�سيارات،	

قلب	 احلركة،	مما	 ولها	حرية	 للزوج،	 ال�سمل	 مل	 اإجراءات	 بال�سري	يف	 ملزمة	 املراأة	 بينما	

اأدوار	النوع	الجتماعي.

وت�سعر	الن�ساء	يف	بع�ص	الأحيان	باأن	الدور	الذي	يقمن	به	قد	مكنهن	و�ساهم	يف	تقوية	

�سخ�سياتهن	و�ساعدهن	على	اتخاذ	القرارات	يف	العائلة.	اإل	اأن	الكثري	من	الن�ساء	ل	يتقبلن	

وثيقة	 يحملن	 كونهن	 “�رسيبة”  هو	 به	 يقمن	 الذي	 الدور	 هذا	 اأن	 وي�سعرن	 التغيري	 هذا	
اإ�سايف	على	املراأة،	وعدم	حتمل	 ال�سفر	الإ�رسائيلي؛	فهو	عبء	 اأو	جواز	 الهوية	املقد�سية	

للم�سوؤولية	من	قبل	الزوج.

التي	 بالتغيريات	 ويقبلون	 التغري	 بهذا	 تر�سى	 فالغالبية	 لالأزواج؛	 بالن�سبة	 الأمر	 كذلك	

حدثت	يف	اأدوار	النوع	الجتماعي	نتيجة	و�سع	الإقامة،	ول	يعاقبون	اأو	يعنفون	زوجاتهم	

ب�سبب	حتملهن	م�سوؤوليات	واأدوار	تقليديًا	من	اخت�سا�ص	الرجال،	اإل	اأن	هناك	من	الأزواج	

من	ل	يقبل	هذا	التغري،	ويعرب	عن	غ�سبه	بال�سكوت.

اآلثار االقتصادية املترتبة على حق اإلقامة وقانون املواطنة

التاأثريات	 بع�ص	 من	 عام،	 ب�سكل	 الإقامة،	 يف	 م�سكلة	 من	 تعاين	 التي	 الأ�رس	 تعاين	

القت�سادية	كخ�سارة	م�سدر	رزق	الأ�رسة	اأو	اأحد	اأفرادها،	اأو	فقدان	الوظائف،	اأو	ال�سطرار	

لإغالق	م�ساريع	اأو	حمالت	يعملون	بها،	اأو	فقدان	م�سادر	رزق	اأخرى	كاأرا�ص	وم�ساريع	

اأو	فقدان	التاأمينات	ال�سحية	 اأو	القد�ص،	 اأو	فقدان	عملهم	داخل	اخلط	الأخ�رس	 وحمالت،	

والجتماعية.	

كما	ا�سطرت	العديد	من	الأ�رس	لتغيري	مكان	�سكنهم	من	بيوت	ميلكونها	اإىل	بيوت	م�ستاأجرة	

والعديد	منهم	لديه	بيتان.	كما	زادت	اأعبائهم	املالية	بال�سطرار	لل�سفر	اإىل	خارج	فل�سطني	

الفل�سطينية،	 الأرا�سي	 العائلة	املتواجدين	خارج	 اأفراد	 اأكرث	�سنويا	للتوا�سل	مع	 اأو	 مرة	

الذين	 املحامني	 بع�ص	 قبل	 من	 املادي	 وال�ستغالل	 الباهظة	 التكاليف	 ذلك	 اإىل	 اأ�سف	

زاد	 والذي	 القد�ص،	 خا�سة	يف	 الإقامة،	 م�ساكل	 من	 تعاين	 التي	 الأ�رس	 ق�سايا	 يتابعون	

القد�ص	 �سكان	 على	 املفرو�سة	 العالية	 ال�رسائب	 اإىل	 اإ�سافة	 عليهم،	 املالية	 الأعباء	 من	
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.
61
والرتاخي�ص،	الأرن�نا	وم�ساريف	اأخرى

كالتاأمني	 احلقوق	 ببع�ص	 املقد�سية	 الهوية	 من	حملة	 املواطنني	 من	متتع	 الرغم	 وعلى	

ال�سحي	وخم�س�سات	التاأمني	الوطني،	اإل	اأن	ال�سكان،	خا�سة	يف	مدينة	القد�ص،	يعانون	

من	الأعباء	التي	تلقيها	ال�رسائب	الباهظة	لدولة	الحتالل،	دون	وجود	فر�ص	عمل	جيدة،	

ودون	خدمات	بيئية	و�سحية	كما	هو	متوفر	لالإ�رسائيليني	وامل�ستوطنني.	

امل�ساركة رقم )71( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية وزوجها يحمل 
وثيقة اله�ية املقد�سية:

»اأعاين	من	اأعباء	ال�سكن	واملاء	والكهرباء	والرنونا	وتراكم	الديون	على	زوجي	

)من	ال�رسيبة(.	اأدى	هذا	اإىل	توجه	الدوائر	احلكومية	الإ�رسائيلية	بدعاوى	�سد	

باحلجز	 وقاموا	 والتنفيذ،	 احلجز	 اجل	 من	 الإجراء	 بدائرة	 ملفات	 وفتح	 زوجي	

اأثرت	 ال�سغوطات	 هذه	 اإن	 نف�سية.	 �سغوطات	 اإىل	 اأدى	 وهذا	 املنزل	 اأثاث	 على	

ب�سكل	�سلبي	على	زوجي.	واليوم	يعاين	زوجي	من	جلطة	يف	القلب	واأجرى	عملية	

�سوءا	 يزداد	 و�سعه	 اأن	 الأطباء	 يوؤكد	 حيث	 �سكري	 مر�ص	 من	 ويعاين	 �سنطور	

ب�سبب	الأو�ساع	النف�سية	التي	مير	بها.«	

امل�ساركة )75( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية، متزوجة من رجل من ال�سفة 
الغربية ويحمل ج�از �سفر كندي

»اأنا	من	القد�ص	وزوجي	من	بيت	حلم.	عندما	تزوجنا	مل	يكن	هناك	م�ساكل	لن	

اأي	م�سكلة.	فقط	قبل	 �سفر	كندي،	وكنا	نروح	ونيجي	دون	 زوجي	يحمل	جواز	

على	 يتنقل	 يقدر	 زوجي	 وبطل	 ال�سفة	 اأهل	 على	 ت�سديد	 هناك	 �سار	 �سنوات	 	6
جواز	�سفره	الكندي،	وبطل	يقدر	ي�سوق	�سيارتنا،	واإذا	كان	ي�سوقها	يخاطر	لأنها	

التنقل	يف	كثري	 القانون.	زوجي	تاجر	و�سغله	بطلب	منه	 جرمية	يعاقب	عليها	

من	املناطق	الإ�رسائيلية،	وهو	ما	بقدر	لأنه	ممنوع	ي�سوق	فاأنا	اإيل	ب�سوق	وبروح	

بكون	على	ح�ساب	وقتي	ووقت	عائلتي،	خ�سو�سا	 معه	وهذا	عبء	كثري	كبري	

العطل	 باأيام	 اأو	 الدوام	 بعد	 وت�سوروا	 	3:30 ال�ساعة	 على	 وبروح	 موظفة	 اأين	
معه	 اق�سي	 زوجي	 مع	 بروح	 ببيتي	 وارتاح	 اأ�رستي	 مع	 اقعد	 ما	 بدل	 الر�سمية	

تواجه	الأ�رس	التي	تعاين	اأو	اأحد	اأفرادها	من	 التي	 والتحديات	 الآثار	 بريزيت،	 جامعة	 التنمية،	 درا�سات	 مركز	 	61

م�سكلة	يف	الإقامة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية:درا�سة	ا�ستك�سافية	بروؤية	النوع	الجتماعي،2010 
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�سغله.	و�سعنا	القت�سادي	كان	ممكن	يكون	اأكرث	بكثري	اأح�سن	ولكن	لأنني	افتح	

بيتني	فهذا	ي�سيف	عبء	مايل	كثري	كبري.«

امل�ساركة رقم )56( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية ومتزوجة من رجل يحمل 
وثيقة اله�ية الفل�سطينية.

قّدمت	طلب	»مل	 	،1991 الغربية.	يف	عام	 ال�سفة	 القد�ص	وزوجي	من	 »اأنا	من	

�سعوبة	 ب�سبب	 	.1996 عام	 حتى	 ال�سمل	 مل	 رف�ص	 مت	 الوقت	 هذا	 يف	 �سمل«.	

الأو�ساع	القت�سادية،	انتقلت	للعي�ص	يف	كفر	عقب،	وهي	منطقة	�سفة	غربية	

يف	 اأعي�ص	 اأنني	 اأ�سا�ص	 على	 املحكمة،	 من	 بقرار	 هويتي	 �سحب	 مت	 وبعدها	

ال�سفة	الغربية.	ثم	ا�سطررت	اأن	ا�ستاأجر	بيت	يف	العي�سوية،	وهي	منطقة	قد�ص،	

وثبتت	و�سعي،	وبعدها	جددت	هويتي،	وبعدها	قدمت	طلب	»مل	�سمل«	لأولدي	

ال�سمل	يف	 اأ�سهر	متت	املوافقة	على	طلب	مل	 	6 اأرقام	هويات،	وبعد	 واإعطاءهم	
زوجي	 وا�سطر	 نهائيا،	 عمل	 ت�رسيح	 زوجي	 يعط	 ذلك،	مل	 ورغم	 	.2000 �شنة 

للبحث	عن	عمل،	ويف	اإحدى	املرات	كان	يف	طريقه	اإىل	تل	اأبيب	يبحث	عن	عمل،	

مت	القب�ص	عليه	حيث	اأن	اإقامته	املوؤقتة	ل	تخوله	دخول	تل	اأبيب،	ومت	القب�ص	

واأي�سا	 �سيكل،	 	3000 مبلغ	 بكفالة	 عنه	 الإفراج	 مت	 ثم	 ليومني	 وتوقيفه	 عليه	
للم	 النظر	مبلفه	 اأن	يغلق	هذا	امللف	حتى	ي�ستمروا	يف	 وكلت	حمامي	من	اجل	

»مل	 طلب	 رف�ص	 يتم	 ال�سخ�ص	 �سد	 جنائية	 ملفات	 فتح	 حالة	 لأنه	يف	 ال�سمل؛	

2000	�سيكل	 اأنني	دفعت	له	مبلغ	 اإل	 ال�سعبة	 ال�سمل«.	ورغم	الظروف	املالية	
لوزارة	الداخلية	ومت	جتديد	الإقامة	املوؤقتة،	كتجديد	�سنوي.«	

امل�ساركة رقم )71( من ال�سفة الغربية وحتمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية ومتزوجة من 
رجل يحمل وثيقة اله�ية املقد�سية.

يل	 �سمل«	 »مل	 طلب	 بتقدمي	 زوجي	 قام	 القد�ص.	 من	 وزوجي	 ال�سفة	 من	 »اأنا	

ثالث	مرات،	ومت	رف�سه	يف	املرات	الثالث.	وبعد	ذلك	يف	�سنة	ال	2000،	قّدمت	

التما�ص	عن	طريق	حمام	ملحكمة	العدل	العليا	وكان	هناك	قرار	بتجميد	طلبات	

مل	ال�سمل.	بعد	ثالث	�سنوات،	اأعطوين	ت�رسيح	�سفري	)اأي	ملدة	24	�ساعة	يوميا(	
الت�رسيح،	 اأجدد	هذا	 اليوم	كل	�سنة	 اأ�سهر.	ولكن	 اأجدده	كل	�ستة	 اأ�سهر،	 	6 ملدة 

اأن	هذا	الت�رسيح	ل	ي�سمل	امتيازات	ال�سمان	الجتماعي	وال�سحي	حيث	 علما	

والقد�ص	 ال�سفة	 بني	 التنقل	 من	 وفقط	ميكنني	 نهائيا.	 العمل	 ا�ستطيع	 ل	 اأنني	

وبهذا	تعطلت	كل	اأموري	وازدادت	�سوء	وخ�سو�سا	الأعباء	القت�سادية«.	
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امل�ساركة رقم )78( من القد�س وحتمل وثيقة اله�ية املقد�سية، ومتزوجة من رجل من 
ال�سفة الغربية ويحمل وثيقة اله�ية الفل�سطينية 

»يف	�سنة	1995	قمت	بتقدمي	مل	�سمل	لزوجي	وبعد	درا�سة	الطلب	التي	ا�ستغرقت	

�سنتني	مت	رف�سه	دون	اأي	مربر	وكان	الدعاء	الوحيد	هو	اأن	الطلب	غري	مكتمل	

وان	الزوج	ل	تتوفر	فيه	ال�رسوط	املطلوبة.	وابني	نزار	كان	ما	معه	هوية	فقد	

وتوجهت	 واحد	 يوم	 وتاأخرت	 الطلب	 على	 موافقة	 اإر�سال	 ومت	 كمان	 اله	 طلبت	

للداخلية	من	اجل	طلب	معلومات	عن	الطلب	رف�سوا	اإعطائي	اأي	معلومة	و�سحبوا	

املوافقة.	واليوم	عندي	اأربع	اأولد	واحد	يحمل	هوية	اإ�رسائيلية	وثالثة	رف�سوا	

متواجدة	 وبقيت	 مقد�سية	 كمواطنة	 حقي	 فقدت	 اأنا	 واليوم	 الهوية،	 اإعطائهم	

�سمل	لن	 له	طلب	مل	 اأقدم	 اأن	 يرف�ص	 اأولدي	وزوجي	يف	جنني.	وزوجي	 عند	

الإجراءات	معقدة	وحتتاج	اإىل	وقت	ولن	احلياة	يف	املناطق	الإ�رسائيلية	معقدة	

عطاء	 موؤ�س�سة	 طريق	 عن	 فقدمت	 لأولدي	 بن�سبة	 اأما	 التكاليف.	 وباهظة	 جدا	

طلبات	ورف�ست	لأنه	كان	�رسط	التواجد	بالقد�ص	وهم	يف	ال�سفة	الغربية.«



88

ت�ستت الأ�رش الفل�سطينية يف ظل تعّدد الت�رشيعات

املبحث الثالث: االآثار القانونية والتداعيات االجتماعية لتعدد 

القوانني يف م�شائل االأحوال ال�شخ�شية وت�شتيت العائلت الفل�شطينية

يطبق	يف	قطاع	غزة	والقد�ص	يف	جمال	الأحوال	ال�سخ�سية	قانون	قرار	العائلة	العثماين	

ال�رسعية	 املحاكمات	 اأ�سول	 وقانون	 حنيفة	 اأبي	 واأحكام	 	1954 ول�سنة	 	1917 ل�شنة 

ل�شنة   61 رقم	 الأردين	 ال�سخ�سية	 الأحوال	 قانون	 الغربية	 ال�سفة	 يف	 ويطبق	 	،1965
1976	وقانون	اأ�سول	املحاكمات	ال�رسعية	رقم	31 ل�شنة 1959.	

 
62
اخت�سا�سها تندرج	�سمن	 والتي	 ال�رسعية	 الق�سايا	 النظر	يف	 وتتحد	كل	املحاكم	يف	

واحل�سانة	 والإرث	 والزواج	 والطالق	 والو�ساية	 والولية	 واإن�ساوؤه	 الوقف	 ق�سايا	 مثل	

يف	 عادة	 تختلف	 ول	 ال�رسعية،	 الق�سايا	 من	 والعديد	 الرتكات	 وحترير	 وامل�ساهدة	

الخت�سا�ص	املو�سوعي	اإل	اأن	الختالف	ي�سب	وب�سبب	الحتالل	بالخت�سا�ص	املكاين	

حيث	كل	منطقة	اأ�سبحت	ذريعتها	اأن	لديها	�سيادة	على	املواطنني	املوجودين	يف	حدودها	

فقط	وبالتايل	ل	اخت�سا�ص	للنظر	يف	بع�ص	الق�سايا	الأخرى.

وللو�سع	القانوين	والق�سائي	يف	القد�ص	خ�سو�سية	نابعة	من	خ�سو�سية	الو�سع	ال�سيا�سي	

اإىل	 الأطراف	 توجه	 ال�رسعية	ح�سب	 الق�سايا	 موازي	يف	 اخت�سا�ص	 وهناك	 القد�ص،	 يف	

املحكمة	ال�رسعية	اأو	حمكمة	�سوؤون	العائلة	يف	كافة	الق�سايا	عدا	ق�سايا	الزواج	والطالق	

حيث	ل	متتلك	حمكمة	�سوؤون	العائلة	اخت�سا�سًا	النظر	يف	هاتني	الق�سيتني.	

اإن	اختالف	القوانني	املطبقة	يف	كل	منطقة	اأدى	اإىل	تنازع	كبري	وتناق�ص	اكرب	يف	عدد	

من	الق�سايا	بنيت	على	ح�ساب	معاناة	الكثري	من	الن�ساء	اللواتي	كن	�سحايا	لهذا	التنازع	

وبالتايل	فقدان	عدد	من	احلقوق.

املطلب الأول: الآثار القان�نية لتعدد الق�انني يف م�سائل الأح�ال 
ال�سخ�سية

ترتبط	ق�سايا	الأ�رسة	الفل�سطينية	باختالف	القوانني	التي	حتكم	املناطق	الفل�سطينية	يف	

التطبيق	والتنفيذ؛	فارتباط	اأي	عائلة	فل�سطينية	خمتلفة	الوثائق	يجعل	املراأة	والرجل	يف	

	-	الخت�سا�ص:	هي	�سالحية	املحاكم	للنظر	يف	نوع	معني	من	الق�سايا	دون	املوا�سيع	الأخرى	وتق�سم	اإىل	 	62

اخت�سا�ص	مكاين	واخت�سا�ص	مو�سوعي.
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حالة	من	ال�ستباك	مع	اختالف	القوانني	التي	حتكم	كل	منهما.	فاإذا	ح�سل	خالف	لحقا،	

يكون	هناك	ا�ستباك	من	نوع	اآخر	يف	الف�سل	يف	الآثار	املرتتبة	على	هذا	الواقع	املعقد	من	

اختالف	القوانني.

اأوًل: الختالف يف الق�انني ال�سارية

يعاين	الفل�سطينيون	من	واقع	قانوين	هو	الأغرب	على	جميع	الأ�سعدة	املحلية	والدولية	حيث	

اأننا	ل	جند	مثل	هذا	الواقع	يف	دول	العامل	الأخرى،	ولكن	وكنتيجة	حتمية	لوجود	الحتالل	

الإ�رسائيلي	ومد	اذرعه	على	معظم	اأجزاء	فل�سطني	بكافة	اأجهزتها	والياتها	وتدخالته	وفر�ص	

�سلطته	وقوانينه	على	كل	اأبناء	�سعبها،	اأ�سحى	ال�سعب	الفل�سطيني	�سحية	لعدد	من	القوانني	

ومن	الإجراءات	القانونية	التي	تختلف	يف	ظل	الدولة	الواحدة	وعلى	اأبناء	ال�سعب	الواحد.

فنجد	اأن	اختالف	هذه	القوانني	يف	حد	ذاته	هو	الأ�سا�ص	لتنازع	وت�سارب	القوانني	وتنفيذها	

.
63
ومن	ثم	حت�سيل	احلقوق	لأ�سحابها،	وخا�سة	يف	جمال	الأحوال	ال�سخ�سية

حيث	تطبق	املحاكم	ال�رسعية	التابعة	لل�سلطة	الفل�سطينية	يف	ال�سفة	الغربية	قانون	الأحوال	

لل�سلطة	 التابعة	 ال�رسعية	 املحاكم	 تطبق	 غزة	 قطاع	 1976،	ويف	 للعام	 الأردين	 ال�سخ�سية	
الفل�سطينية	قانون	حقوق	العائلة	ال�سادر	عن	الإدارة	امل�رسية	لقطاع	غزة	بالأمر	رقم	303 
للعام	1954	وفيه	بع�ص	الختالفات	عن	القانون	املطبق	يف	ال�سفة	الغربية،	ويف	القد�ص	
تطبق	املحاكم	ال�رسعية	التابعة	لالإدارة	الأوقاف	الإ�سالمية	التابعة	للحكومة	الأردنية	قانون	

قانون	 القد�ص	 يطبق	يف	حمكمة	 كما	 وتعديالته،	 	1976 لعام	 الأردين	 ال�سخ�سية	 الأحوال	
الأحوال	ال�سخ�سية	الإ�رسائيلي	ل�سنة	1956،	اإل	اأن	هذه	القوانني	يف	معظمها	ت�ستمد	اأحكامها	

وموادها	ومرجعياتها	من	الفقه	الإ�سالمي	وخا�سة	املذهب	احلنفي	لدى	امل�سلمني	ال�سنة.

ولكل	منطقة	جغرافية	اإجراءات	التنفيذ	اخلا�سة	بها؛	فاإذا	ح�سلت	املراأة	على	حكم	من	اإحدى	

املحاكم	 تنفيذه	يف	 ي�سعب	 فاإنه	 الأخ�رس،	 اخلط	 داخل	 اأو	 القد�ص	 الإ�رسائيلية	يف	 املحاكم	

الفل�سطينية	ل�سعوبة	مرافقة	قوات	التنفيذ	الإ�رسائيلية	للمحكوم	لها،	كما	ي�سعب	تنفيذ	احلكم	

بو�ساطة	املحاكم	الفل�سطينية	عن	طريق	رفع	دعوى	تنفيذ	حكم	اأجنبي.	

63			-	الأحوال	ال�سخ�سية:	هي	الأحكام	واملبادئ	وامل�سائل	املنظمة	للعالقات	داخل	الأ�رسة	وت�سمل	اأحكام	القا�سي	

يف	اخلطبة	والزواج	واملهر	ونفقة	الزوجة	وواجباتها	جتاه	زوجها	والطالق	والتفريق	بني	الزوجني	واخللع	والن�سب	

والر�ساع	وح�سانة	الأولد	واملرياث	والو�سية	والوقف.
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اأبرز املحاور اخللفية بني القوانني

• تعدد الزوجات	

يعترب	تعدد	الزوجات	جائز	�رسعا	وفق	القوانني	ال�سارية	يف	ال�سفة	الغربية	وقطاع	

غزة.	اأما	يف	املحاكم	النظامية	الإ�رسائيلية	فيعترب	تعدد	الزوجات	خمالفة	جنائية	

ا�ستثنائية.	 ظروف	 لديه	 كانت	 اإذا	 اإل	 �سنوات	 خم�ص	 بال�سجن	 الزوج	 عليها	 يعاقب	

الذي	حلق	 املعنوي	 ال�رسر	 عن	 ماليا	 تعوي�سا	 ويدفع	 ماليا	 يتزوج	 من	 كل	 ويغرم	

الزوجة	نتيجة	لهذا	الزواج.	

الراغب	 املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 اأو	 الإ�رسائيلية	 اجلن�سية	 يحمل	 الذي	 الرجل	 ويلجاأ	

يف	تعدد	الزوجات	اإىل	التحايل	على	القانون،	بطالق	املراأة	يف	املحاكم	الإ�رسائيلية	

املحاكم	 يف	 عليها	 الزواج	 ثم	 ومن	 الأردنية	 املحاكم	 يف	 ع�سمته	 اإىل	 واإعادتها	

و�سعية	 م�ستغال	 كذلك	 القوانني،	 والختالف	يف	 التناق�ص	 بذلك	 م�ستغال	 الأردنية،	

املراأة	التي	ل	حتمل	وثيقة	الهوية	املقد�سية	والتي	تعترب	بحكم	القوانني	والإجراءات	

الإ�رسائيلية	اإن	مل	يكن	معها	ت�رسيح	اأن	وجودها	غري	�رسعي	يف	مدينة	القد�ص	مما	

يجعلها	ت�سكت	على	الزواج	الثاين	كون	اعرتا�سها	اأمام	القانون	والق�ساء	الإ�رسائيلي	

�سيعر�سها	للرتحيل	من	مدينة	القد�ص	وتخ�رس	العي�ص	مع	اأبنائها،	وبذلك	تدفع	ثمن	

القبول	بالزواج	الثاين

• �سن الزواج	

الإ�رسائيلية	 الت�رسيعات	 وفيما	حتظر	 الإقامة،	 مكان	 باختالف	 الزواج	 �سن	 يختلف	

الزواج	من	»امراأة	مل	تتم	ال�سابعة	ع�رسة	�سنة	كاملة«.	جتيز	الت�رسيعات	ال�سارية	يف	

اأمتت	 التي	 ال�ساد�سة	ع�رسة	واملخطوبة	 �سن	 اأمت	 الذي	 الغربية	زواج	اخلاطب	 ال�سفة	

اخلام�سة	ع�رسة	هجرية،	فيما	ا�سرتط	قانون	حقوق	العائلة	�ساري	املفعول	يف	قطاع	

غزة	اأن	يكون	�سن	اخلاطب	ثماين	ع�رسة	فاأكرث	و�سن	املخطوبة	�سبع	ع�رسة	�سنة	فاأكرث،	

كذلك	يجوز	ا�ستثناء	تزويج	ال�سغار	بناء	على	التعميم	الق�سائي	املعّدل	ل�سن	الزواج،	

اإذا	بلغت	الفتاة	اأربعة	ع�رسة	�سنة	�سبعة	�سهور	الفتى	خم�سة	ع�رسة	�سنة	�سبعة	�سهور.

وحيث	اأن	حمكمة	�سوؤون	العائلة	الإ�رسائيلية	ل	ميكنها	عقد	نكاح	القا�رس،	فقد	درج	

يتم	 ثم	 القا�رس	هناك،	ومن	 الأردنية	وعقد	نكاح	 اإىل	املحكمة	 التوجه	 النا�ص	على	

التوجه	اإىل	املحكمة	ال�رسعية	الإ�رسائيلية	لتثبيت	الزواج.
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• النفقة	

التي	 تلك	 اأعلى	من	 نفقة	كفاية	 والأطفال	 للزوجة	 الإ�رسائيلية	 يفر�ص	يف	املحاكم	

تفر�ص	يف	املحاكم	الفل�سطينية.	وياأخذ	القا�سي	بعني	العتبار	مكان	�سكن	الزوجة	

القا�سي	على	 الفل�سطينية،	يفر�ص	 ال�سلطة	 وال�سغار	فاإذا	كانوا	يقيمون	يف	مناطق	

الزوج	مبالغ	اقل	من	تلك	املفرو�سة	لو	كان	مكان	الإقامة	يف	القد�ص	اأو	داخل	اخلط	

الأخ�رس	وذلك	على	اعتبار	اأن	م�ستوى	املعي�سة	اقل.

• احل�سانة	

لكافة	 املرجع	 يعترب	هو	 والذي	 ال�سنة	 امل�سلمني	 الفقهاء	 لدى	 احلنفي	 املذهب	 حدد	

قوانني	الأحوال	ال�سخ�سية �سن	احل�سانة	للبنت	9	�سنوات	وللولد	�سن	7	�سنوات،	اأما	

وقرارات	حمكمة	 الإ�رسائيلية	 النظامية	 املحاكم	 املطبق	يف	 العائلة	 �سوؤون	 قانون	

العدل	الإ�رسائيلية	فحددت	�سن	احل�سانة	لالم	اأن	يكون	الطفل	مل	يبلغ	6	�سنوات،	وبعد	
ذلك	يكون	املعيار	م�سلحة	ال�سغري،	حيث	تلزم	قا�سي	املحكمة	ال�رسعية	ب�رسورة	

حتويل	امللف	لل�سوؤون	الجتماعية	للبحث	يف	م�سلحة	ال�سغري.

بينما	متتد	ح�سانة	الأم	التي	حب�ست	نف�سها	على	تربية	وح�سانة	اأولدها	اإىل	بلوغهم	

�سن	احل�سانة	يف	قطاع	غزة	 يعترب	 	،1976 لعام	 ال�سخ�سية	 الأحوال	 لقانون	 وفقا	
ت�سع	�سنوات	للبنت	ويجوز	متديدها	لت�سل	اإىل	�سن	احلادية	ع�رس	و�سبع	�سنوات	للولد،	

ويجوز	متديدها	لت�سل	اإىل	ت�سع	�سنوات	اإذا	راأى	القا�سي	اأن	يف	ذلك	م�سلحة	لل�سغري	

اأو	ال�سغرية.	ول	تخيري	للولد	اأو	البنت	يف	حال	�سم	الأب	لهما	اأما	الولد	فيتم	تخيريه	

اإذا	كان	ال�سم	بعد	بلوغه	�سن	اخلام�سة	ع�رسة.

• الطالق التع�سفي	

	دون	علمها	واإرادتها	يف	حمكمة	�سوؤون	العائلة	
64
ميكن	طلب	تعوي�ص	عن	طالق	املراأة

الإ�رسائيلية،	وت�سل	التعوي�سات	اإىل	مبالغ	عالية.	كما	يعاقب	قانون	العقوبات	الزوج	

الذي	طلق	زوجته	دون	موافقتها	واإذنها	باحلب�ص	والغرامة	املالية.

معقول	 �سبب	 لغري	 طلقها	 كاأن	 تع�سفًا	 زوجته	 الزوج	 طلق	 اإذا	 الغربية	 ال�سفة	 ويف	

64		-	الطالق	التع�سفي:	هو	تطليق	املراأة	دون	علمها	وموافقتها	مما	يلحق	بها	�رسرا	نف�سيا	تطالب	بالتعوي�ص	عنه.
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وطلبت	من	القا�سي	التعوي�ص	حكم	لها	على	مطلقها	بالتعوي�ص	الذي	يراه	منا�سبًا	

ب�رسط	اأن	ل	يتجاوز	مقدار	نفقتها	عن	�سنة	ويدفع	هذا	التعوي�ص	جملة	اأو	ق�سطًا	ح�سب	

الزوج	ي�رساً	وع�رساً	ول	يوؤثر	ذلك	على	باقي	 مقت�سى	احلال	ويراعى	يف	ذلك	حالة	

.	ول	يوجد	يف	قطاع	غزة	
65
العدة الزوجية	الأخرى	للمطلقة	مبا	فيها	نفقة	 احلقوق	

تعوي�ص	عن	الطالق	التع�سفي.

ثانيًا: الختالف يف النظام الق�سائي 

والقوانني	 لل�سيا�سات	 املبا�رسة	 النتائج	 كاأحد	 الت�ستت	 من	 الفل�سطينية	 الأ�رس	 تعاين	

الإ�رسائيلية	التي	متنع	حرية	احلركة	للفل�سطينيني،	وحتّد	من	مل	�سمل	العائالت	الفل�سطينية.	

بني	 بها	 املعمول	 القوانني	 وتعدد	 الق�سائية	 الأنظمة	 اختالف	 املعاناة	 هذه	 من	 ويزيد	

املناطق	الفل�سطينية	والإ�رسائيلية،	ل	�سيما	يف	حالت	امل�ساكل	الأ�رسية	التي	ت�سل	اإىل	

املحاكم؛	كالطالق	والنفقة	وح�سانة	الأبناء.

يعي�ص	 الذي	 الإقليم	 على	 اعتماداً	 ق�سائية	خمتلفة	 لأنظمة	 يخ�سع	 الفل�سطيني	 فال�سعب	

الأفراد	من	 اأو	�سخ�سيا،	وبالتايل	يحرم	 فيه،	حيث	تخت�ص	املحاكم	اخت�سا�سا	مكانيا	

اأو	 فل�سطينية	 وثيقة	 يحملون	 كونهم	 ب�سبب	 الإ�رسائيلية	 املحاكم	 بع�ص	 اإىل	 الو�سول	

بالعك�ص،	كما	قد	يوؤثر	الخت�سا�ص	املكاين	وال�سخ�سي	يف	احلرمان	من	بع�ص	احلقوق	

عند	تنفيذ	الأحكام	الق�سائية.

للمحاكم	يف	 اأن	هناك	اخت�سا�ص	مواز	 الواحدة؛	حيث	 كما	تتعدد	املحاكم	يف	املنطقة	

القد�ص؛	فاإذا	كان	اأحد	الزوجني	يحمل	وثيقة	مقد�سية	يحق	له	التوجه	اإىل	املحكمة	الأردنية	

اأو	حمكمة	دير	 	،1976 لعام	 ال�سخ�سية	 الأحوال	 التي	تطبق	قانون	 ال�رسقية	 القد�ص	 يف	
يا�سني	التابعة	لوزارة	العدل	الإ�رسائيلية	والتي	تطبق	قانون	حقوق	العائلة	ل�سنة	1917،	
اأو	حمكمة	�سوؤون	العائلة	التي	تطبق	قانون	الأحوال	ال�سخ�سية	الإ�رسائيلي	ل�سنة	1956،	

املحكمة	 اإىل	 التوجه	 ميكنه	 فال	 الإ�رسائيلية	 اجلن�سية	 يحمل	 الزوجني	 اأحد	 كان	 اإذا	 اأما	

الأردنية.	كما	يعتمد	اكت�ساب	ال�سالحية	على	توجه	احد	الأطراف	لإحدى	املحكمتني	)مبداأ	

الأ�سبق	بالزمن(	اأو	ما	ي�سمى	مببداأ	الفوز	بال�سالحية؛	فاإذا	توجه	احد	الأطراف	ملحكمة	

�سوؤون	العائلة	اأول	عندها	متتلك	حمكمة	�سوؤون	العائلة	ال�سالحية	املو�سوعية	ول	يحق	

لأي	حمكمة	اأخرى	النظر	والبت	يف	الق�سية.

 134 65  املادة 
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الق�ساء	 »جمل�ص	 قاعدة	 تطبيق	 الإ�رسائيلية	 املحاكم	 يف	 برز	 الأخرية،	 الآونة	 ويف	

املنا�سب«	التي	تعني	اأن	القا�سي	قد	يرى	اأن	املجل�ص	الق�سائي	املنا�سب	ل�سماع	دعوى	

نفقة	قدمت	من	قبل	مدعية	تقيم	يف	مناطق	ال�سلطة	الفل�سطينية	هو	املحكمة	ال�رسعية	يف	

مكان	اإقامتها	اأي	املحاكم	الفل�سطينية.	وميكن	للقا�سي	اأن	يثري	هذا	املبداأ	من	تلقاء	نف�سه	

لن	هذا	املبداأ	يعترب	اقرب	اإىل	ال�سالحية	املو�سوعية	منه	اإىل	ال�سالحية	املكانية.	وهذا	

يوؤدي	اإىل	عدد	من	امل�ساكل	كاملبلغ	الذي	ميكن	للمراأة	اأن	حت�سله	من	املحاكم	الفل�سطينية	

بالإ�سافة	اإىل	تنفيذ	احلكم	بالنفقة.	

املراأة وتنفيذ االأحكام
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يحق	لكل	من	يح�سل	على	قرار	�سادر	من	حمكمة	اإ�رسائيلية	التوجه	اإىل	دائرة	الإجراء

اإل	 لتنفيذ	احلكم،	وهناك	العديد	من	الإجراءات	التي	�سنت	من	اجل	ال�سغط	على	املدين،	

انه	اإذا	كان	الزوج	املدين	من	حملة	الهوية	الفل�سطينية،	تنح�رس	الإجراءات	يف	احل�سول	

على	قرار	مبنعه	من	ال�سفر،	اأو	احل�سول	على	قرار	بال�سجن	اإن	كان	معه	ت�رسيح	لدخول	

اإ�رسائيل.

الإ�رسائيلية	 اجلن�سية	 اأو	 املقد�سية	 الهوية	 حملة	 من	 والزوجة	 الزوج	 من	 لكل	 يحق	 كما	

واملقيمني	يف	مناطق	تابعة	لل�سلطات	الإ�رسائيلية،	ولديهم	�سغار	يف	ح�سانة	الأم	اللجوء	

اإ�رسائيل،	 التاأمني	الوطني	التي	تعترب	م�سئولة	عن	ال�سمان	الجتماعي	ل�سكان	 ملوؤ�س�سة	

ويف	حال	عدم	توفر	احد	هذه	ال�رسوط،	ميكن	لالأطراف	اللجوء	لدائرة	الإجراء.

اإل	اأن	موؤ�س�سة	التامني	الوطني	متاطل	يف	املوافقة	على	�رسف	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.

ت�سليم	 ال�سغار	 ت�سليم	 القرارات	مثل	 لتنفيذ	بع�ص	 الإ�رسائيلية	 ال�رسطة	 اإىل	 اللجوء	 ويتم	

املالب�ص	وحاجيات	الزوجة،	وكذلك	يف	اأمر	احلماية	ومنع	الزوج	من	دخول	بيت	الزوجية.	

تخ�سع	 املناطق	 تلك	 كانت	 وان	 حتى	 اجلدار	 وراء	 املناطق	 يف	 يقيم	 الزوج	 كان	 فاإذا	

لل�سيطرة	الإ�رسائيلية	فال	تقوم	ال�رسطة	الإ�رسائيلية	بتنفيذ	تلك	القرارات	واإمنا	يتم	حتويل	

66	دائرة	الإجراء	هي	الذراع	التنفيذي	للق�ساء	ويتم	فيها	تنفيذ	القرارات	املالية	التي	تتخذها	املحاكم	بعد	احل�سول	

على	القرارات.
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الزوجة	اإىل	مكتب	الرتباط	DCO.	ويف	كثري	من	الأحيان	ترف�ص	اجلهات	الفل�سطينية	

تنفيذ	القرارات	ال�سادرة	عن	املحاكم	الإ�رسائيلية.

اأما	يف	مناطق	ال�سلطة	الفل�سطينية،	فتخت�ص	دائرة	الإجراء	بتنفيذ	الأحكام	ال�سادرة	عن	

املحاكم	ال�رسعية	واملحاكم	النظامية	الفل�سطينية.	فبعد	ح�سول	املراأة	على	حكم	بالنفقة،	

ملفا	جديدا	ملتابعة	حت�سيل	 وتفتح	 البداية	 التنفيذ	يف	حمكمة	 دائرة	 اإىل	 املراأة	 تتوجه	

التبليغ	 اأو	ج،	ي�سعب	 الزوج	يقيم	يف	منطقة	ب	 الزوج،	فاإذا	كان	 اأن	يبلغ	 املبلغ	ويجب	

املبلغ	 املراأة	 فاإذا	مل	حت�سل	 لالإ�رسائيليني.	 املنطقتني	 هاتني	 الأمنية	يف	 ال�سيطرة	 لأن	
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النفقة �سندوق	 اإىل	 الإجراء	 دائرة	 من	 كتاب	 على	 ح�سولها	 بعد	 تتوجه	 به،	 املحكوم	

لتح�سيل	النفقة،	وهنا	يوجد	اأي�سا	م�سكلة	لأن	ال�سندوق	ل	ي�ستطيع	اأن	يغطي	كل	اأحكام	

النفقة	لقلة	املوازنة.

وتخت�ص	ال�سابطة	العدلية	اأي	ال�رسطة	بتنفيذ	قرارات	املحكمة	ال�رسعية	من	خالل	دائرة	

التنفيذ	يف	حمكمة	البداية	يف	ق�سايا	احل�سانة	وت�سليم	ال�سغار	وت�سليم	املالب�ص....	فاإذا	

كانت	الزوجة	حتمل	هوية	فل�سطينية	والزوج	يحمل	هوية	مقد�سية	اأو	جن�سية	اإ�رسائيلية،	اأو	

بالعك�ص،	ي�سبح	اأمر	التنفيذ	غري	وارد.

ففي	 الإ�رسائيلية؛	 املحاكم	 عن	 ال�سادرة	 الأحكام	 تنفيذ	 عديدة	يف	 عوامل	 تتداخل	 وقد	

تنفيذ	حكم	احل�سانة	لالم	من	حملة	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية،	قد	توؤثر	م�سلحة	الأطفال	

اإمكانية	 بتنفيذ	حكم	احل�سانة،	وتعار�ص	ذلك	مع	 الأم	 قرار	 القد�ص	يف	 الإقامة	يف	 يف	

اإقامة	الأم	يف	القد�ص،	تفر�ص	على	الأم	اأن	ل	تتابع	تنفيذ	احلكم؛	حيث	اأن	اإقامة	الأطفال	

مع	اأمهم	خارج	حدود	مدينة	القد�ص	�ستوؤدي	اإىل	فقدانهم	حلقهم	يف	الإقامة	يف	القد�ص،	

وفقدانهم	حلقهم	يف	خم�س�سات	التاأمني	وال�سحي.

وفيما	قد	يرتفع	�سقف	احلكم	يف	ق�سايا	النفقة	يف	املحاكم	الإ�رسائيلية،	فاإن	قيمة	املبالغ	

فعندما	 وبالتايل	 بكثري.	 اأقل	 الفل�سطينية	 املحاكم	 يف	 النفقة	 ق�سايا	 يف	 بها	 املحكوم	

الفل�سطيني	 القا�سي	 فاإن	 الإ�رسائيلية	 املراأة	يف	تنفيذ	حكم	بالنفقة	من	املحاكم	 ترغب	

يقوم	بتخفي�ص	املبلغ	املحكوم	به	ليتنا�سب	مع	اأحكام	املحاكم	الفل�سطينية.

67	�سندوق	النفقة،	يتبع	رئي�ص	جمل�ص	الوزراء	ويتمتع	بال�سخ�سية	العتبارية	وله	موازنة	م�ستقلة،	ويهدف		ال�سندوق	

اإىل	�سمان	تنفيذ	حكم	النفقة	الذي	يتعذر	تنفيذه	ب�سبب	تغيب	املحكوم	علية	اأو	جهل	حمل	اإقامته	اأو	عدم	وجود	مال	

ينفذ	منه	احلكم	اأو	لأي	�سبب	اآخر.
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وي�سعب	كذلك	تنفيذ	احلكم	بامل�ساهدة	لالم	من	حملة	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية،	فهي	ل	

يحق	لها	الو�سول	اإىل	القد�ص	وداخل	اخلط	الأخ�رس	دون	احل�سول	على	ت�رسيح،	وهي	يف	

ذات	الوقت	لي�ص	لديها	اأي	حق	يخولها	احل�سول	على	ت�رسيح.	وبالتايل	فاإنها	ل	ت�ستطيع	

تنفيذ	هذا	احلكم	مب�ساهدة	اأبنائها	)م�ساهدة	اأطفالها	يف	حالة	النف�سال	اأو	الطالق(.

وحتى	يف	حالت	�سجن	الأب	اأو	غيابه،	فاإن	وزارة	ال�سوؤون	الجتماعية	الإ�رسائيلية	ت�سع	

واأنهم	 حمايتهم	 بداعي	 الغربية	 ال�سفة	 اإىل	 نقلهم	 من	 الأم	 ومتنع	 	 الأطفال،	 على	 يدها	

من	 للتاأكد	 والإ�رسائيلية	 الفل�سطينية	 الجتماعية	 ال�سوؤون	 وزارة	 بني	 للتن�سيق	 بحاجة	

العادة	ل	يحدث	هذا	 لديهم،	ويف	 املعايري	املوجودة	 لالأطفال	وفق	 توفري	م�سكن	مالئم	

مما	 الفل�سطينية	 الجتماعية	 ال�سوؤون	 وزارة	 لدى	 الآليات	 هذه	 مثل	 وجود	 لعم	 التن�سيق	

يحرم	الأطفال	من	احد	الوالدين.

واإذا	كانت	الأم	حتمل	الهوية	املقد�سية	والأولد	عند	والدهم	املقيم	يف	ال�سفة	الغربية،	فاإن	

الرتباط	الع�سكري	ل	يتدخل	لتنفيذ	احلكم	�سواء	كان	م�ساهدة	اأو	�سم	اأو	ح�سانة.	واإذا	قام	

م�ساهدة	 املراأة	من	 وبالتايل	حترم	 امللزمة،	 التنفيذية	 الو�سائل	 فاأنه	ل	ميلك	 بالتدخل،	

اأبنائها	اأو	ا�سطحابهم	ملنطقة	القد�ص.	

ومن	الإ�سكاليات	التي	تواجه	املراأة	من	حملة	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية	واملتزوجة	من	

اإ�سكالية	الإقامة	غري	القانونية،	 اأو	اجلن�سية	الإ�رسائيلية	 �سخ�ص	يحمل	الهوية	املقد�سية	

وما	يرتتب	عليها	من	�سعوبة	التوجه	لل�رسطة	لتنفيذ	حكم	حمكمة	ل�ساحلها،	فوجودها	

اخلط	 داخل	 من	 اأو	 القد�ص	 مدينة	 عن	 الرتحيل	 خلطر	 يعر�سها	 مما	 قانوين،	 غري	 ابتداء	

الأخ�رس،	والبتعاد	عن	اأبنائها	واأ�رستها.

من	 لأنه	 الدولة،	 نف�ص	 يف	 مقيمان	 الوالدان	 يكون	 اأن	 فيجب	 احل�سانة	 م�ساألة	 يف	 اأما	

اإ�رسائيل	دولة	 الفل�سطيني،	تعترب	 الو�سع	 امل�ساهدة.	ويف	 والآخر	 اأحدهما	احل�سانة	 حق	

ومناطق	ال�سلطة	باملفهوم	الأمني	دولة	اأخرى.	ويف	ظل	الدور	الهزيل	الذي	تقوم	به	مكاتب	

الرتباط	ي�سعب	تنفيذ	الأحكام	باحل�سانة.
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املطلب الثاين: التداعيات الجتماعية والإن�سانية والقت�سادية لتعدد 
الق�انني يف م�سائل الأح�ال ال�سخ�سية

اأمام	خيارات	�سعبة،	يرتتب	على	كل	 الثبوتية	 الوثائق	 الزواج	خمتلف	 املراأة	يف	 تكون	

منها	اآثار	قانونية	واجتماعية	ونف�سية	توؤثر	عليها،	فاإذا	اجتمعت	اإ�سكاليات	مل	ال�سمل	مع	

اإ�سكاليات	يف	الزواج،	فاإن	التعقيدات	القانونية	والجتماعية	والنف�سية	تزيد،	وتزيد	معها	

معاناة	املراأة.	حيث	تتداخل	الآثار	الجتماعية	والنف�سية	للمركز	القانوين	لإقامة	املراأة	

مع	اإ�سكاليات	تنازع	القوانني	وتنازع	الأنظمة	الق�سائية	املخت�سة،	وما	يرتتب	على	ذلك	

اأحكام	املحاكم	باختالف	املناطق،	و�سياع	حلقوق	املراأة	 اإ�سكاليات	يف	تنفيذ	 كله	من	

واأطفالها	يف	احل�سانة	وامل�ساهدة،	وانتقا�ص	حلقها	وحق	اأطفالها	يف	النفقة.

اأوًل: التداعيات الجتماعية لتعدد الق�انني

التخوف من اللجوء اإىل املحاكم و�شعوبة احل�شول على اخلدمات من املوؤ�ش�شات

والرتحيل،	 العتقال	 من	 واخلوف	 الأمان	 بعدم	 ي�سعرها	 القانوين	 غري	 املراأة	 وجود	 اأن	

وحتى	عندما	تكون	املراأة	يف	مرحلة	مل	�سمل	العائلة	فاإنها	تبقى	ت�سعر	بالتوتر	والقلق،	

تعزيز	 تت�سافر	يف	 امل�ساعر	 هذه	 كل	 الأبناء،	 عن	 البتعاد	 من	 اخل�سية	 الوقت	 ذات	 ويف	

خوفها	من	اللجوء	اإىل	املحاكم	الإ�رسائيلية	يف	حال	ح�سول	م�ساكل	بينها	وبني	زوجها.

اإحدى امل�شاركات من حملة وثيقة الهوية الفل�شطينية، تزوجت من رجل يحمل وثيقة 

الهوية املقد�شية واأجنبت	منه	ثالثة	اأطفال،	الزوج	حاول	طردها	من	منزله	بالقد�ص	اأكرث	

من	مرة	اإل	اأن	حماولته	باءت	بالف�سل،	توجه	ملحكمة	�سوؤون	العائلة	الإ�رسائيلية	وادعى	

اأن	زوجته	اعتدت	عليه	بال�رسب		واأنها	�رسبت	ابنته	»من	زوجة	اأخرى«	وح�سل	على	قرار	

حماية	واإبعاد	لزوجته	من	بيت	الزوجية.	الزوجة	و�سغارها	باتوا	ليلتهم	بالعراء،	ويف	

�سباح	اليوم	التايل	توجهت	ال�سيدة	لل�سوؤون	الجتماعية	التي	رف�ست	م�ساعدتها	كونها	

حتمل	هوية	ال�سفة	الغربية،	بعد	ذلك	توجهت	ملركز	املراأة	لالإر�ساد	القانوين	والجتماعي،	

القرار	ال�سادر	بحقها	وح�سلنا	على	 العائلة	واأبطلنا	 حيث	توجهنا	فوراً	ملحكمة	�سوؤون	

قرار	ميكنها	من	دخول	بيتها	ويحميها	من	زوجها،	توجهت	ال�سيدة	للبيت	لكنها	مل	تتمكن	

من	دخوله		لن	زوجها	غرّي	الأقفال،	فتوجهنا	لل�رسطة	الإ�رسائيلية	لتنفيذ	القرار،	ال�رسطي	

يف	البداية	رف�ص	التعاون	كونها	حتمل	هوية	�سفة	واأخربنا	اأنه	ملزم	قانونًا	باإبعادها	

البيت	 تدخلي	 بدك	 باحلرف:	 لها	 وقال	 بالقد�ص	 بيتها	 لدخول	 م�ساعدتها	 ل	 القد�ص	 عن	
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اك�رسي	الباب،	ف�ص	حد	مبنعك	اأما	اإحنا	ما	بن�ساعدك	لأنه	وجودك	بالقد�ص	غري	قانوين،	اإل	

اأننا	مل	ن�ست�سلم	وحتدثنا	مع	اأكرث	من	م�سئول	بال�رسطة	وب�سعوبة	بالغة	اأجربنا	ال�رسطة	

على	التدخل	وبالفعل	متكنت	املراأة	من	العودة	اإىل	بيتها	بعد	يومني	كاملني	من	املعاناة.

حرمان االأم من ح�شانة االأبناء اأو حتى م�شاهدتهم

من	اأهم	الإ�سكاليات	التي	تربز	عند	الختالف	بني	الرجل	واملراأة	يكون	الختالف	القانوين	

الطالق	وح�سانة	 اأحكام	 الزوجية،	فكافة	 العالقة	 اإنهاء	 بالآثار	املرتتبة	على	 يتعلق	 فيما	

الأطفال	ونفقتهم	وم�ساهدتهم	وما	يرتتب	للن�ساء	من	م�ستحقات	نتيجة	لإنهاء	هذه	العالقة	

يكون	فيها	ال�ستباك	مع	قوانني	الأ�رسة	املختلفة	باختالف	الوثائق	التي	ا�رسنا	لها	اآنفا.

فكافة	قوانني	الأ�رسة	التي	مت	ذكرها	ل	تتيح	للن�ساء	اإنهاء	العالقة	الزوجية	مبفردهن،	واإمنا	

يتطلب	منهن	اأن	يكون	هناك	م�سوغات	حددتها	هذه	القوانني	وهي	بال�سعوبة	مبكان	من	اأن	

ت�ستطيع	الن�ساء	حتقيقها	من	اجل	احل�سول	على	الطالق،	وان	اللجوء	اإىل	هذه	املحاكم	يتطلب	

اأو	على	 اجتماعيا	 اأو	 نف�سيا	 اأو	 اقت�ساديا	 �سواء	كان	 اأن	تدفع	ثمنا	باهظا	جدا،	 الن�ساء	 من	

ح�ساب	اأمنهن	ال�سخ�سي،	فلكل	حالة	من	احلالت	التي	تكون	فيها	اختالف	يف	الوثاق	لها	

اإجراءاتها	وتعقيداتها	املختلفة.

واملراأة،	 الرجل	 من	طرف	 كانت	 �سواء	 الزوجية	 العالقة	 فيها	 تنتهي	 التي	 احلالت	 اأما	يف	

تدخل	الن�ساء	معركة	قانونية	مريرة	نتيجة	لختالف	هذه	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	ذات	الوثيقة	التي	يحملها	الزوج	

الن�ساء	بهذا	الإجراء	فاإنهن	ل	 ال�سمل(،	وان	مل	تقم	 القانون	الإ�رسائيلي	)مل	 وهذا	ي�سمى	يف	

ي�ستطعن	التقدم	باأي	طلب	اأو	معاملة	يف	مدينة	القد�ص،	ويعتربن	اأنهن	مقيمات	غري	�رسعيات	

بنظر	القانون	الإ�رسائيلي.

القوانني	والإجراءات	ما	يرتبط	بح�سانة	 الن�ساء	من	خالل	هذه	 اأهم	ما	تتعر�ص	له	 اإن	من	

اأطفالها	يف	حال	وجود	الأطفال	وانتهاء	العالقة	الزوجية،	القانون	املعني	ب�سوؤون	الأ�رسة	

واملطبق	يف	مناطق	القد�ص	يعطي	حق	احل�سانة	الأطفال	اإىل	الأم	يف	حال	اأنها	مل	تتزوج	من	

رجل	اآخر	بعد	انتهاء	العالقة	الزوجية،	لكن	كون	الأطفال	متت	ولدتهم	يف	مدينة	القد�ص	فهم	

تلقائيا	يتم	ت�سجيلهم	ن�سبة	اإىل	وثيقة	الأب،	وبالتايل	يح�سلون	على	وثيقة	مقد�سية	ن�سبا	اإىل	

الأب،	وبذلك	تكون	الأم	خارج	كل	ال�سياق؛	فالأب	والأطفال	يحملون	وثيقة	خمتلفة	عن	تلك	

التي	حتملها	الأم،	ويف	هذه	احلالة	على	الأم	اأن	تتقدم	بطلب	اإىل	املحاكم	ال�رسعية	يف	القد�ص	
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والتي	تطبق	قانونًا	خمتلفًا	عن	قانون	الزوجية	لطلب	ح�سانة	اأطفالها.

يف	احلالت	التي	تنتهي	فيها	العالقة	الزوجية،	وتكون	الأم	مل	تتح�سل	على	ذات	وثيقة	

الزوج	فهي	تعود	اإىل	مكان	�سكن	عائلتها	والتي	غالبا	ما	تكون	يف	مناطق	ال�سفة	الغربية،	

الأحيان،	وخا�سة	 اغلب	 والدخول	يف	 العودة	 الزوجة	 امل�ستحيل	على	 ي�سبح	من	 وبذلك	

اأنها	لبد	اأن	تتقدم	اإىل	اإدارة	احلاكم	الع�سكري	يف	مناطق	ال�سفة	الغربية	للح�سول	على	

ت�رسيح	دخول	اإىل	مدينة	القد�ص	والذي	غالبا	يتم	رف�ص	اإعطائها	ت�رسيح	دخول	بحجة	

ذرائع	خمتلفة،	حيث	ت�سعى	الن�ساء	اإىل	توكيل	حمامني	من	القد�ص	ملتابعة	ق�ساياهن		يف	

املحاكم	واإذا	ما	اأخذنا	بعني	العتبار	الفرق	يف	م�ستوى	املعي�سة	والدخل	ما	بني	املناطق	

الدعاوي	 رفع	 اجل	 من	 جدا	 باهظة	 اقت�سادية	 بتكاليف	 يثقلن	 الن�ساء	 فان	 املختلفة،	

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	

الن�ساء	على	حقهن	يف	ح�سانة	 اإجراءات	حتد	من	ح�سول	 اأن	هناك	 اإقامته،	جند	 ومكان	

اأطفالهن،	ورغم	اأن	القانون	املطبق	يف	مناطق	القد�ص	يتيح	للن�ساء	احل�سول	على	ح�سانة	

اأطفالهن،	حيث	يقر	القانون	املطبق	وهو	قانون	حقوق	العائلة	للعام	1917،	حق	الن�ساء	
يف	ح�سانة	اأطفالهن	اللذين	مل	يبلغوا	7	�سنوات	للذكور	و	9	�سنوات	لالإناث،	اإل	اأن	ما	اأقرته	
املحاكم	الإ�رسائيلية	من	قرارات	يتطلب	اأن	يتم	حتويل	كل	طلب	من	قبل	الن�ساء	واخلا�ص	

بح�سانة	الأطفال	اإىل	وزارة	ال�سوؤون	الجتماعية	لكي	تقوم	باإجراء	فح�ص	حول	م�سلحة	

الدعوى	وطلب	املراأة	للح�سول	على	احل�سانة	 الطفل،	واملحكمة	املخت�سة	يف	نظر	هذه	

الأحيان	 اغلب	 ويف	 الإ�رسائيلية،	 الجتماعية	 ال�سوؤون	 وزارة	 بتقرير	 كليا	 التزاما	 تلتزم	

يكون	تقرير	الوزارة	هو	منع	الأم	من	ح�سانة	اأطفالها	وخا�سة	اأن	الأم	تكون	ت�سكن	يف	

الأطفال	 اإذا	كان	 القد�ص	وبالتايل	 الأم	خارج	منطقة	 الغربية	وان	وجود	 ال�سفة	 مناطق	

معها	�سيكونون	اأي�سا	خارج	مدينة	القد�ص	فان	ذلك	يعترب	لي�ص	يف	م�سلحة	الطفل	وبناء	

عليه	يتم	رف�ص	ح�سول	الأم	على	ح�سانة	اأطفالها،	مما	يعني	اأن	على	الأم	يف	هذه	احلالة	

النتقال	اإىل	معركة	قانونية	اأخرى	تتعلق	بطلب	احل�سول	على	حق	م�ساهدة	اأطفالها	فقط.

ثانيًا: انتهاك حقوق الن�شاء نتيجة اختلف القوانني واالإجراءات

يعترب	احلق	يف	املواطنة	حق	اأ�سا�سي	ت�سمنه	املواثيق	الدولية	املتعلقة	بحقوق	الإن�سان،	

اإن	انتهاك	هذا	احلق	ل	يهدد	فردا	لوحده	بل	يهدد	اأ�رسة	بكاملها	ويف	كافة	نواحي	احلياة،	

لي�سمل	احلق	يف	الإقامة	واحلق	يف	حرية	احلركة	والتنقل	ومنه	احلق	يف	ال�سكن،	وعندما	
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ينتهك	هذا	احلق	فاإن	تاأثريه	ياأتي	مبا�رساً	على	الأ�رسة	يف	مت�سكها	ووحدتها.

فحرمان	اأحد	اأفراد	الأ�رسة	من	احلق	يف	املواطنة	يف	الأرا�سي	الفل�سطينية	)ال�سفة	الغربية	

وقطاع	غزة	والقد�ص	وداخل	اخلط	الأخ�رس(	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	متلك	احلق	يف	تقدمي	الطلب،	فيما	ميلك	

احلق	يف	تقدمي	طلب	مل	ال�سمل	الزوج	حامل	وثيقة	الهوية	املقد�سية	اأو	اجلن�سية	الإ�رسائيلية،	

فاإنها	تكون	عاجزة	عن	فر�ص	اأب�سط	حقوقها،	ول	تكون	قادرة	على	التواجد	القانوين	يف	

املدينة	املقد�سة،	مما	قد	يعر�سها	لالأذى	والقلق	امل�ستمر،	نتيجة	ا�ستغالل	زوجها	الذي	قد	

ي�سيطر	عليها	وي�سعف	من	دورها	مما	يحرمها	من	التمتع	باحلقوق	التي	متتلكها	كما	مت	

الإ�سارة	يف	هذا	البحث.

وقد	اأدى	اإقرار	اإ�رسائيل	لقانون	املواطنة	الإ�رسائيلي	عام	2003	اإىل	ت�سعيب	عي�ص	الن�ساء	
اأو	 املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	 اأزواجهن	 مع	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	

وانتقلت	 املقد�سية،	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	 املراأة	 كانت	 اإذا	 اأما	 الإ�رسائيلية.	 اجلن�سية	

للعي�ص	مع	زوجها	من	حملة	الهوية	الفل�سطينية،	فاإنها	تواجه	خطر	�سحب	وثيقة	الهوية	

من	قبل	ال�سلطات	الإ�رسائيلية،	وبذلك	جتريدها	من	معظم	احلقوق	والتاأمينات	الجتماعية	

وال�سحية	والتعليمية.

وحواجز	 اغالقات	 من	 الغربية	 ال�سفة	 مُتار�ص	يف	 التي	 الإ�رسائيلية	 لل�سيا�سات	 ونتيجة	

قيود	 ن�ساأت	 يعي�سه	قطاع	غزة،	 الذي	 التام	 العزل	 العن�رسي	وحالة	 الف�سل	 وبناء	جدار	

املعابر	 مناطق	 جميع	 على	 اإ�رسائيل	 ت�سيطر	 حيث	 والتنقل،	 احلركة	 حرية	 على	 جديدة	

ال�سفة	 �سكان	 على	 ي�سعب	 وبالتايل	 ال�سفر	 يف	 حتى	 الفل�سطينيني	 حركة	 وعلى	 الربية،	

الغربية	الو�سول	اإىل	القد�ص	والتوا�سل	مع	الأهل	والأقارب	وهو	ما	يفاقم	التحدي	الذي	

تواجهه	الن�ساء	املتزوجات	من	حملة	الهوية	املقد�سية	اأو	اجلن�سية	الإ�رسائيلية	اأو	العك�ص	

يف	�سعوبة	الو�سول	اأو	ال�سكن	يف	القد�ص	اأو	داخل	اخلط	الأخ�رس	اأو	حتى	التنقل	اأو	احلركة.

تلك	هي	�سيا�سة	املحتل	الإ�رسائيلي	التي	تفر�ص	قيوداً	على	حركة	ال�سكان	الفل�سطينيني	

اإىل	داخل	اخلط	الأخ�رس	والقد�ص،	 الفل�سطينيني	 والتي	تهدف	ب�سكل	رئي�سي	ملنع	دخول	

ال�سفة	 اأو	يف	 القد�ص	 مدينة	 تواجدها	يف	 منها	خالل	 الفل�سطينية	 املراأة	 ت�سلم	 والتي	مل	

الغربية	اأو	قطاع	غزة،	وُفر�ص	عليها	بوؤ�ص	احلياة	لي�ست	هي	فقط	بل	على	اأ�رستها	بالكامل؛	

فاملراأة	الفل�سطينية	التي	ل	متتلك	ت�رسيح	مرور	اأو	اإقامة	يف	القد�ص	يكون	م�سريها	احلب�ص	

البيتي،	وذلك	اأنه	لي�ص	باإمكانها	اخلروج	اأو	الدخول	نهائيًا	واإل	كانت	عر�سة	للرتحيل	يف	
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اأي	وقت	كان،	بل	اأنها	ممنوعة	من	ممار�سة	حياتها	ب�سكل	طبيعي	فال	متتلك	حرية	التنقل	

ول	حتى	حرية	احلركة.

اأو	داخل	اخلط	الأخ�رس	تقيد	حقها	يف	 كذلك،	فالإقامة	غري	القانونية	للمراأة	يف	القد�ص	

القانونية،	ما	 التوجه	لطلب	امل�ساعدة	من	املوؤ�س�سات،	ل	�سيما	مع	قلة	وعيها	بحقوقها	

يوؤدي	اإىل	عدم	ح�سولها	على	اأي	حقوق،	عندما	جترب	على	التنازل	عن	اأب�سط	حقوقها.	

هذا	الأمر	عر�ص	املراأة	الفل�سطينية	اإىل	متييز	مزدوج	يف	حق	الإقامة	ب�سفتهن	فل�سطينيات	

اجلن�سية	 اأو	 املقد�سية	 الهوية	 وثيقة	 حاملة	 املراأة	 تفقد	 ناحية،	 فمن	 ن�ساء؛	 وب�سفتهن	

الإ�رسائيلية،	حقها	يف	الإقامة	عند	زواجها	من	غري	�سكان	القد�ص	اأو	اخلط	الأخ�رس،	ومن	

ناحية	اأخرى	فاإن	حق	املراأة	الفل�سطينية	املقد�سية	ومن	داخل	اخلط	الأخ�رس	بنقل	الإقامة	

لزوجها	واأطفالها	مقيد	باإجراءات	ووثائق	كثرية،	مما	يعر�ص	الأطفال	�سمن	دائرة	الأ�رسة	

لنتهاكات	مت�ص	حقوقهم	ابتداًء	من	حقهم	يف	الهوية	)املواطنة(،	وما	يرتبط	بحق	املواطنة	

من	احلق	يف	احل�سول	على	التعليم	وال�سحة،	حيث	اأن	املراأة	ل	تتمكن	من	احل�سول	على	

التاأمني	ال�سحي	لأبنائها،	وتواجه	م�سكلة	يف	ت�سجيل	اأبنائها	يف	املدار�ص	ب�سبب	الإقامة.

�شعوبة تنفيذ اأحكام النفقة

عند	ح�سول	املراأة	حاملة	الوثيقة	املقد�سية	على	حكم	بالنفقة	من	حماكم	القد�ص،	فاإنها	ل	

ت�ستطيع	تنفيذها	على	الزوج	اأو	الطليق	اإذا	كان	يحمل	الهوية	الفل�سطينية.	وحتتاج	املراأة	

لتنفيذ	احلكم	اأن	تلجاأ	اإىل	املحاكم	النظامية	الفل�سطينية	لت�سديق	القرار	فل�سطينيا	بدعوى	

تنفيذ	حكم	اأجنبي	لدى	حمكمة	البداية	واإعطائه	�سبغة	النفاذ	الوطني؛	وهنا	يقوم	الق�ساة	

بتخفي�ص	املبلغ	املحكوم	به	للمراأة	كنفقة	لها	و/اأو	لأولدها	على	اعتبار	اأن	الدخل	يف	

ال�سفة	الغربية	اقل	بكثري	من	الدخل	يف	مدينة	القد�ص،	وذلك	على	الرغم	من	كون	املراأة	

تعي�ص	يف	القد�ص.	

وثيقة	 يحمل	 رجل	 من	 ومتزوجة	 املقد�سية،	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	 امل�ساركات	 اإحدى	

الهوية	الفل�سطينية،	كانت	قد	ح�سلت	على	قرارات	من	املحاكم	الإ�رسائيلية،	على	اأنها	مل	

تتمكن	من	تنفيذ	تلك	القرارات،	وذلك	اأن	الزوج	قد	انتقل	لالإقامة	بال�سفة	الغربية،	بالرغم	

اأنه	كان	يقيم	مع	ذويه	يف	مناطق	القد�ص	الذين	يحملون	الهوية	املقد�سية،	وهو	ل	يحمل	

هوية	القد�ص	مل�سكلة	معينة،	وعندما	حدثت	الإ�سكاليات	بينه	وبني	زوجته	وحتى	يتهرب	

اجلهات	 حيث	 اهلل،	 رام	 ملنطقة	 للعي�ص	 انتقل	 و�سغريتيهما	 ال�رسعية	 حقوقها	 دفع	 من	
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التنفيذية	رف�ست	تنفيذ	القرارات	ال�سادرة	عن	املحاكم	ال�رسعية	الإ�رسائيلية	وعلى	الرغم	

من	مرور	�سنوات	مل	تتمكن	املراأة	من	ح�سول	اأي	من	حقوقها	و�سغريتيها.

�سعوبة	احل�سول	على	اأحكام	باحل�سانة

وثيقة	 يحمل	 رجل	 من	 تزوجت	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 حملة	 من	 امل�ساركات	 اإحدى	

الهوية	املقد�سية،	وعا�ست	معه	بالعي�سوية	واأجنبت	منه	�ستة	اأطفال،	الزوج	كان	يتعاطى	

احل�سي�ص	وي�رسبها	با�ستمرار	وباإحدى	الليايل	�رسبها	ووالده	�رسبا	مربحا	وطردها	من	

بيت	الزوجية.	توجهت	اإىل	مركز	املراأة	لالإر�ساد	القانوين	والجتماعي،	واإيل	التقدم	بدعوى	

ح�سانة	لدى	حمكمة	دير	يا�سني	ال�رسعية.	اأثناء	ال�سري	بالدعوى	واجهت	املركز	العديد	من	

ال�سوؤون	 امل�ساكل	منها	�سعوبة	ح�سول	املنتفعة	على	ت�ساريح	مل�ساهدة	�سغارها	لدى	

بان	تكون	احل�سانة	 للمحكمة	 تقدمي	تو�سيات	 ال�سوؤون	من	 ماأمورة	 الجتماعية،	خوف	

بيد	الأم	لأنها	من	�سكان	ال�سفة	العربية	وانتقال	ال�سغار	للعي�ص	معها	يوؤثر	على	حقوقهم	

القانونية،	اإل	اأن		حمامي	املركز	طرح	حال	على	املحكمة	وال�سوؤون	لقى	القبول	وهو	اأن	

تعي�ص	املنتفعة	مبنطقة	عناتا	مع	�سغارها،	بهذا	تتمكن	هي	من	احلركة	لن	املنطقة	وراء	

للقد�ص،	 تابعة	 املنطقة	 لأن	 القانونية	 اأولدها	حقوقهم	 يخ�رس	 ل	 الوقت	 وبنف�ص	 اجلدار	

وبالفعل	وافقت	املحكمة	على	هذا	الطرح	و�سدر	قرار	باحلكم	للمنتفعة		بح�سانة	�سغارها	

مبنطقة	تابعة	للقد�ص.
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النتائج

		ونتيجة الوثائق	 لتعدد	 نتيجة	 الت�ستت	 من	 الفل�سطينية	 الأ�رس	 تعاين	

للفل�سطينيني	 احلركة	 حرية	 متنع	 التي	 الإ�رسائيلية	 وال�سيا�سات	 للقوانني	

وحتّد	من	مل	�سمل	العائالت	الفل�سطينية،	ويزيد	من	هذه	املعاناة	اختالف	

الفل�سطينية	 املناطق	 القوانني	املعمول	بها	بني	 الق�سائية	وتعدد	 الأنظمة	

والإ�رسائيلية،	ل	�سيما	يف	حالت	امل�ساكل	الأ�رسية	التي	ت�سل	اإىل	املحاكم؛	

كالطالق	والنفقة	وح�سانة	الأبناء.

		،الإن�سان	حلقوق	الدولية	للمواثيق	منافية	واإجراءات	قوانني	اإ�رسائيل	تفر�ص

ومتتنع	عن	تطبيق	التفاقيات	الدولية	اخلا�سة	بالق�سية	الفل�سطينية،	مما	

ي�سكل	انتهاكا	�سارخا	للقانون	الدويل	ولكافة	التفاقيات	الدولية،	وينعك�ص	

الفل�سطينية	 الأرا�سي	 الذي	يقيمون	يف	 الفل�سطينيني	 �سلبا	على	املواطنني	

حتت	�سلطة	الحتالل	الإ�رسائيلي،	�سواء	من	حيث	التمتع	باحلقوق	املختلفة	

اأو	احل�سول	على	اخلدمات	الإن�سانية.

		ب�سفتهن	الإقامة	حق	يف	مزدوج	متييز	اإىل	الفل�سطينيات	الن�ساء	ص�
ّ
تتعر

فل�سطينيات	وب�سفتهن	ن�ساء.

		منح منع	 اإىل	 	،2003 عام	 الذي	�سدر	 الإ�رسائيلي	 املواطنة	 قانون	 هدف	
املحتلة	 الفل�سطينية	 الأرا�سي	 �سخ�ص	من	 لأي	 اجلن�سية	 اإعطاء	 اأو	 الإقامة	

عام	1967 

		اأحد	اأمام	وتكون	الثبوتية«.	الوثائق	خمتلف	»الزواج	يف	الثمن	الن�ساء	تدفع

خيارين:	اإما	ال�سري	يف	اإجراءات	الإقامة	القانونية	والتقدم	بطلب	مل	�سمل،	اأو	

عدم	التقدم	بطلب	مل	�سمل،	والإقامة	خارج	القد�ص	اأو	مناطق	اخلط	الأخ�رس؛	

مما	يجعلها	تواجه	خطر	�سحب	وثيقة	الهوية	وجتريدها	من	معظم	اخلدمات	

والتاأمينات	الجتماعية	وال�سحية	والتعليمية.

		يحمل	رجل	من	واملتزوجة	الفل�سطينية	الهوية	وثيقة	حملة	من	املراأة	تواجه

اإىل	املحاكم	الإ�رسائيلية	 اإ�سكالية	�سعوبة	التوجه	 وثيقة	الهوية	املقد�سية	

لطلب	التفريق	من	الزوج	يف	حال	ا�ستحالت	العالقة	الزوجية	خ�سية	التعر�ص	
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لل�سجن	والرتحيل.

		من	املراأة	ح�سول	من	يحد	اجلغرايف	املكان	ح�سب	واملحاكم	القوانني	تعدد

حملة	وثيقة	الهوية	الفل�سطينية	على	حقها	يف	ح�سانة	اأطفالها.

		غزة	قطاع	اأو	الغربية	ال�سفة	مناطق	يف	تقيم	التي	الفل�سطينية	املراأة	تفقد

حقها	يف	م�ساهدة	اأطفالها،	حيث	ل	ت�ستطيع	دخول	القد�ص	اأو	مناطق	اخلط	

الأخ�رس	دون	ت�رسيح	من	قبل	الحتالل	الإ�رسائيلي.	

• على		 احل�سول	 الفل�سطينية	 الهوية	 وثيقة	 حتمل	 التي	 املراأة	 ت�ستطيع	 ل	

العيادات	يف	 اأو	 امل�ست�سفيات	 اإىل	 التوجه	 ت�ستطيع	 ول	 ال�سحية	 اخلدمات	

التنقل	بني	 الزوج،	ول	حتى	 وثيقة	 بذات	 تتمتع	 ل	 لأنها	 الطوارئ	 حالت	

ال�سفة	والقد�ص	اأو	قطاع	غزة	للح�سول	على	هذه	اخلدمات	خ�سية	ترحيلها،	

اخلط	 اأو	 القد�ص	 مدينة	 داخل	 اإذا	خرجت	من	 �سكنها	 اإىل	مكان	 العودة	 ول	

الأخ�رس.

• من		 الإ�رسائيلية،	 املحاكم	 من	 قرارات	 على	 ح�سلت	 التي	 املراأة	 تتمكن	 ل	

تنفيذ	تلك	القرارات	يف	مناطق	القد�ص	اأو	مناطق	ال�سلطة	الفل�سطينية،	حيث	

ي�سعب	تدخل	كل	من	�سلطات	الحتالل	الإ�رسائيلي	يف	حال	كانت	وثيقة	

الزوج	يحمل	 الفل�سطينية	يف	حال	كان	 ال�سلطة	 اأو	تدخل	 الزوج	فل�سطينية	

وثيقة	هوية	مقد�سية.
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التو�شيات

نتيجة	للتعقيدات	التي	تعاين	منها	الن�ساء	يف	ظل	اختالف	القوانني	والإجراءات	الناجمة	

عن	ا�ستمرار	الحتالل	الإ�رسائيلي	لالأرا�سي	الفل�سطينية،	والتي	توؤدي	اإىل	ت�ستت	عائالت	

باأكملها	على	م�سمع	ومراأى	من	العامل	دون	اأن	يكون	هناك	اأي	حترك	حلل	هذه	امل�سكلة	

الدولية	ذات	 الدويل	واملنظمات	 تزداد	تفاقما	يوما	بعد	يوم-	من	قبل	املجتمع	 -التي	

تدابري	 باتخاذ	 الحتالل	 دولة	 وا�ستمرار	 عليه،	 هي	 ما	 على	 الأمور	 بقاء	 فاإن	 ال�سلة،	

العن�رسي	 التمييز	 عنوانه	 مرير	 واقع	 يكر�ص	 �سوف	 عن�رسية	 قوانني	 وت�رسيع	 اإ�سافية	

وانتهاك	حقوق	الإن�سان.	وعليه،	ل	بد	من	قيام	كافة	الأطراف	املعنية	بتحمل	م�سوؤوليتها	

تعيد	 التي	 اخلطوات	 من	 واتخاذ	جمموعة	 الحتالل	 الفل�سطينيني	حتت	 املواطنني	 جتاه	

العتبار	لآدمية	الإن�سان	الفل�سطيني،	تو�سي	الدرا�سة	مبا	يلي:

على ال�سعيد الدويل

 نطالب هيئة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن، وكافة امل�ؤ�س�سات الدولية والعربية:

• الدويل		 والقانون	 الدويل	 القانون	 بتطبيق	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 اإلزام	

جنيف	 اتفاقية	 وخ�سو�سًا	 الإن�ساين،	 الدويل	 والقانون	 الإن�سان	 حلقوق	

الأرا�سي	 كافة	 على	 الحتالل،	 حتت	 املدنيني	 بحماية	 اخلا�سة	 الرابعة	

الفل�سطيني	التي	احتلت	يف	العام	1967	وتطبيق	كافة	التفاقيات	الدولية	

ذات	ال�سلة	بحقوق	الإن�سان	وحقوق	املراأة،	خا�سة	قرارات	جمل�ص	الأمن	ذات	

ال�سلة	بالق�سية	الفل�سطينية.

• قيام	املقررين	اخلا�سني	التابعني	لالأمم	املتحدة	بدورهم	يف	ر�سد	ومعاينة		

املواطنني	 بحق	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 ترتكبها	 التي	 النتهاكات	

الإجراء	 لتخاذ	 املتحدة	 لالأمم	 العام	 الأمني	 اإىل	 وتقدميها	 الفل�سطينيني	

الالزم.

• التفاقيات		 تطبيق	 اخلا�سة	مبراقبة	 واللجان	 الإن�سان	 قيام	جمل�ص	حقوق	

الدولية	اخلا�سة	بحقوق	الإن�سان	مب�سوؤوليتها	جتاه	املواطنني	الفل�سطينيني	

وم�ساءلة	دولة	الحتالل	لنتهاكها	هذه	التفاقيات.
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• على	الدول	املتعاقدة،	اإلزام	اإ�رسائيل	بتطبيق	قانون	الحتالل	احلربي	والذي		

ال�سكان	 بحياة	 تتعلق	 التي	 والت�رسيعات	 القوانني	 تغيري	 عدم	 على	 ين�ص	

حماية	 ب�ساأن	 الرابعة	 	 جنيف	 اتفاقيات	 مبوجب	 الحتالل	 حتت	 املدنيني	

الأ�سخا�ص	املدنيني	وقت	احلرب	لعام	1949،	بتحمل	اإ�رسائيل	م�سوؤولياتها،	
التفاقية،	واحرتام	وتطبيق	 النا�سئة	عن	 بالتزاماتها	 الوفاء	 واإلزامها	على	

املعايري	املن�سو�ص	عليها	يف	التفاقيات	واملواثيق	الدولية	حلقوق	الإن�سان.

• جتنيب		 يف	 الدولية	 والتزاماتها	 م�سوؤولياتها	 اأمام	 املتحدة	 الأمم	 وو�سع	

التي	 الهيئة	 باعتبارها	 ين	 امل�سلحة	 النزاعات	 ويالت	 والأطفال	 الن�ساء	

اأ�شدرت قرار 1325.

• دعوة	الأمم	املتحدة	وكافة	هيئاتها	بال�سغط	على	دولة	الحتالل	الإ�رسائيلي		

مبا	 العن�رسية	 والإجراءات	 القوانني	 كافة	 باإلغاء	 تقوم	 لكي	 الفور،	 على	

فيها	الأوامر	الع�سكرية	جتاه	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�رسائيل	لإلغاء	ما	ي�سمى	

بحق	 العن�رسي	 للتمييز	 تر�سيخ	 يعترب	 الذي	 الإ�رسائيلي	 املواطنة	 قانون	

الفل�سطينيني/ات	لتمكني	كل	فل�سطيني/ة	من	ممار�سة	حقوقه	يف	الإقامة.

• احتالل		 م�سوؤوليتها	كدولة	 بتحمل	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 ال�سغط	على	

مبوجب	القانون	الدويل،	بتمكني	الن�ساء	من	احل�سول	على	ذات	وثيقة	الزوج	

اأو	العك�ص	باأن	يح�سل	الزوج	على	ذات	وثيقة	الزوجة	مبجرد	عقد	الزواج	دون	

الوثيقة	بطلب	من	 اأو	ربط	احل�سول	على	ذات	 عوائق	قانونية	حتد	من	ذلك	

الزوج	اأو	ربطها	بالعمر.

• واإلزام	�سلطات	الحتالل	الإ�رسائيلي	بتمكني	الن�ساء	من	احل�سول	على	حقهن		

اإقامة	 مكان	 اإىل	 النظر	 دون	 لأطفالهن	 وح�سانتهن	 اأطفالهن	 م�ساهدة	 يف	

الزوجة،	ومتكني	الن�ساء	من	حرية	التنقل	بني	كافة	املناطق	اجلغرافية	دون	

اأية	عوائق.

• كافة		 الن�ساء	يف	 عليها	 املتح�سلة	 الأحكام	 بتنفيذ	 الحتالل	 �سلطات	 اإلزام	

هذه	 لتنفيذ	 الن�ساء	 اأمام	 العقبات	 كافة	 وتذليل	 عوائق،	 ودون	 املناطق	

الأحكام.

• ال�سغط	على	دولة	الحتالل	الإ�رسائيلي	لالعرتاف	باأفراد	العائلة	امل�سغرة		

الواقع	 تعك�ص	 بحيث	 املو�سعة،	 العائلة	 واأفراد	 املحتلة	 الأرا�سي	 ل�سكان	
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الجتماعي	للمبنى	العائلي	يف	الأرا�سي	املحتلة.	

• العائلة		 �سمل	 مل	 اإجراءات	 لتنفيذ	 الإ�رسائيلي	 الحتالل	 دولة	 على	 ال�سغط	

اإدارية	�سليمة	ت�سمل	اإجراءات	معلنة،	 وترتيب	الزيارات	العائلية	طبقا	لنظم	

وردود	�رسيعة	على	الطلبات.

على ال�سعيد املحلي

على ال�سعيد ال�طني نطالب ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية بالعمل على:

• غزة		 قطاع	 وبني	 الفل�سطينية	 ال�سلطة	 مناطق	 يف	 القوانني	 توحيد	

الت�ستت	 ي�سبب	 والذي	 الفل�سطيني	 النق�سام	 باإنهاء	 الغربية،	 وال�سفة	

يف	 وي�ساهم	 الفل�سطيني	 وال�سيا�سي	 الجتماعي	 الن�سيج	 يف	 والتمزق	

يفر�سه	 الذي	 الواقع	اجلغرايف	 العتبار	 والأخذ	بعني	 الق�سية،	 تاأخري	

الحتالل	الإ�رسائيلي.

• جتاه		 اإ�رسائيل	 متار�سها	 التي	 لالنتهاكات	 ور�سد	 وم�سح	 توثيق	

الفل�سطينيني،	وتقدمي	امل�ساعدة	ل�سحايا	النتهاكات	الإ�رسائيلية.

• اإيجاد	و�سائل	خا�سة	وتاأمينات	�سحية	للن�ساء	وخا�سة	اللواتي	يقمن		

مع	 تعاقد	 من	 �سحية،	 تاأمينات	 باأية	 يتمتعن	 ول	 القد�ص	 مدينة	 يف	

م�ست�سفيات	يف	مدينة	القد�ص	ت�سمح	لهوؤلء	الن�ساء	من	تلقي	اخلدمات	

ال�سحية،	نتيجة	حلرماهن	من	هذه	اخلدمات	نتيجة	لإجراءات	وقوانني	

الحتالل	الإ�رسائيلي.

• الهوية		 وثيقة	 حملة	 من	 الن�ساء	 عليها	 حت�سل	 التي	 الأحكام	 تنفيذ	

املقد�سية	يف	كافة	املناطق	ودون	عوائق،	وتذليل	كافة	العقبات	اأمام	

الن�ساء	لتنفيذ	هذه	الأحكام.

• واملنا�رسة	ملا		 بالتعبئة	 الن�سوية	 واحلركة	 املراأة	 �سوؤون	 وزارة	 قيام	

تعانيه	الن�ساء	من	ت�ستت	ا�رسي،	وو�سع	احلركة	الن�سوية	واملوؤ�س�سات	

احلقوقية	اأمام	م�سوؤولياتها.
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