
أُلغّي قانون المواطنة – ما الذي علينا فعله اآلن؟

 

دليل حقوقي ألفراد عائالت المتضررين من قانون المواطنة (لم الشمل) – تموز 2021

حول قانون المواطنة 
ودخول اسرائيل الملغّي 

في 6 يوليو / تموز 2021، انتهى العمل بقانون المواطنة
والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) 2003، بعد أن رفض
الكنيست طلب الحكومة تمديده. يحظر القانون؛ الذي

كان ساري المفعول لسنوات عديدة؛ منح اإلقامة أو
الجنسية للفلسطينيين سكان األراضي المحتلة

ومواطني كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان الذين
تزوجوا فلسطينيين من مواطني أو سكان اسرائيل،

وكذلك أوالد فلسطينيين مواطنين او سكان اسرائيل.
"جّمد" القانون وضع أولئك الذين ُمنحوا مكانة مؤقتة
قبل تشريعه، وبقوا في الوضع الذي كانوا عليه دون
إمكانية التغيير لألفضل، وسمح -إلى حدٍّ ما - إصدار

تصاريح لألزواج ولحاالت اإلغاثة اإلنسانية.
 

بذلت جهود عديدة على مر السنين- بما في ذلك جهود
جمعية حقوق المواطن – لمعارضة القانون ومحاولة

ضمان حقوق العائالت المتضررة منه. صادقت المحكمة
العليا بقرار أغلبية على دستورية القانون بعد إدعاء

السلطات بأنه يرتكز على دوافع أمنية؛ لكل في كل فرصة
أخرى تم االعتراف بأن الدوافع ديموغرافية.

 
مما ال شك فيه ، مّس القانون بشكل خاص باألقلية
الفلسطينية في اسرائيل وسكان القدس الشرقية،

الذين تربطهم عالقات أسريّة وزواج مع فلسطينيين من
األراضي المحتلة. تدخل القانون في أبسط الحقوق -

العيش مع أفراد األسرة - وفرض على اآلالف من
العائالت التعاسة والمعاناة. ومهما كانت أسباب

انتهاء صالحيته، يجب االحتفاء بزوال هذا العار من كتاب
القوانين.

 

ما هي السيرورة للحصول على مكانة من
قبل أفراد العائلة؟

مع انتهاء صالحية القانون، يعود سريان القوانين
واإلجراءات المعتادة لتنظيم حالة أفراد األسرة على

األزواج وأبناء فلسطينيين مواطني او سكان اسرائيل.
يمكن للمتزوجين من مواطنين الحصول على الجنسية

في إجراء تدريجي يستمر لمدة أربع سنوات ونصف،
ويمكن للمتزوجين من مقيمين دائمين الحصول على

إقامة دائمة في إجراء تدريجي يستمر لمدة خمس
سنوات وثالثة أشهر. يمكن لألزواج "المعروفين علًنا"
الحصول على إقامة دائمة في نهاية إجراء مدته سبع

سنوات.
 

يُطلق على إجراء الحصول على المكانة اسم إجراء تدريجي
ألنه يفحص من وقت آلخر ممارسة الحياة األسرية،

وصدق العالقة وحصريتها، وإدارة المعيشة المنزلية
بشكل مشترك، وأن مركز الحياة للزوجين في إسرائيل

وعدم وجود موانع أمنية أو جنائية. بعد كل فحص دوري
يتم إصدار تصريح מת"ק (تصريح صادر عن اإلدارة المدنية

وفًقا لتوجيهات سلطة السكان والهجرة) أو تصريح
إقامة (عادة اإلقامة المؤقتة والمعروفة باسم א/ 5). عند

انتهاء هذا اإلجراء يتم منح اإلقامة الدائمة – مواطنة أو
إقامة دائمة حسب نوعية اإلجراء.

 
إجراءات لم شمل األسرة األخرى هي إجراءات لتنظيم

مكانة األطفال كمقيمين دائمين. بينما يحق ألبناء
المواطنين المولودين في إسرائيل الحصول على
الجنسية منذ الوالدة، فإن تنظيم وضع األطفال

كمقيمين دائمين أمر أكثر تعقيًدا. هناك فرق بين
األطفال المولودين في إسرائيل وأولئك المولودين خارج

إسرائيل، بما في ذلك في األراضي المحتلة.
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باإلضافة إلى إجراءات الحصول على المكانة كأزواج أو
أطفال، من الممكن تقديم طلبات لتنظيم المكانة

ألسباب إنسانية، إذ تقرر سلطة السكان والهجرة ما إذا
كانت ستناقشها لجنة مشتركة بين الوزارات. اذا ما

تمت مناقشة الطلبات لدى اللجنة، يمكن أن توصي مدير
عام السلطة بمنح مكانة من نوع معين. تقدم للجنة –

وفق قرار السلطة - ملفات ليست إنسانية أو خاصة إنما
رائجة: مثل أزواج سابقين لمواطنين وسكان لديهم أوالد
مشتركون حملة الجنسية اإلسرائيلية، حاالت وفاة الزوج
حامل الجنسية اإلسرائيلية قبل انتهاء اإلجراء التدريجي،

والحاالت التي يكون فيها العنف سبًبا في التفريق بين
الزوجين.

 دائرة السكان والهجرة استكمال المستندات المطلوبةما هو الحال في وضع اإلغاثة اإلنسانية؟
في غضون 45 يوًما من فتح الملف، وإال فإنها عادة ما

تغلق الملف ويجب إعادة تقديمه.
 

يتم دفع رسوم في بداية اإلجراء، مع كل طلب لتجديد
التصريح أو رخصة السياقة وكذلك في نهاية اإلجراء.
يمكن التقدم بطلب إعفاء من دفع الرسوم ألسباب

اجتماعية على أساس الوضع االقتصادي.
 

على الذين يريدون التقدم بطلب إلنهاء اإلجراء اآلن؛
بمرور سنوات على بدئه والقانون ال يسمح لهم بإتمامه

وفق اإلجراءات التي تنطبق على األزواج غير
الفلسطينيين؛ التوجه إلى مكتب دائرة السكان والهجرة

والتقدم بطلب للحصول على الجنسية أو اإلقامة
الدائمة. ما هي الخطوات المتاحة اآلن ألفراد

العائلة الذين منعهم القانون من
الحصول على مكانة أو منحهم إقامة

مؤقتة؟
من لم يسمح لهم القانون بتقديم طلبات لتنظيم
المكانة - يمكنهم التوجه إلى مكتب دائرة السكان

والهجرة في منطقة إقامتهم والتقدم بطلب وفًقا
لإلجراء المناسب – للمتزوجين او المرتبطين علًنا أو

المواطنين أو المقيمين الدائمين، أو ألسباب إنسانية.
لم يعد هناك تقييد على الجيل عند التقدم بطلب لتنظيم

المكانة. 
 

أولئك الذين حصلوا على تصريح מת"ק أو تصريح إقامة
مؤقتة، وأكملوا عدد السنوات المطلوبة لإلجراء

المناسب لهم (للمواطنين أو المقيمين، وما إلى ذلك)
يمكنهم التوجه الى مكتب دائرة السكان والهجرة حيث

تجري معامالت ملفهم والتقدم بطلب للحصول على
الجنسية فوًرا - إذا كانوا أزواًجا لمواطنين- او الحصول

على إقامة دائمة إذا كانوا أزواًجا لمقيمين دائمين.
 

من حصلوا على تصريح מת"ק أو تصريح إقامة مؤقت
ألسباب إنسانية واحتفظوا به لعدة سنوات - يمكنهم

التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة لدى مكتب دائرة
السكان والهجرة. بما أن اإلجراءات بالنسبة األزواج

منظمة في القوانين وكذكلك الجداول الزمنية للحصول
على اإلقامة الدائمة،- يتم فحص كل حالة إنسانية حسب

ظروفها وخصائصها.
 

مع انتهاء صالحية القانون، ستستأنف اإلجراءات
المعتادة لتنظيم وضع األطفال كمقيمين دائمين، ولم

يعد هناك ما يمنع منحهم مكانة والديهم دون وجود
قيود على إمكانية الحصول على اإلقامة الدائمة.

كيف يتم تقديم طلبات للحصول على
مكانة؟

كيف يتم التوجه للدائرة؟ كيف يتم تحديد
موعد؟

لتقديم طلبات متعلقة بالمكانة من أي نوع، يجب التوجه
لدائرة السكان والهجرة األقرب إلى مكان سكناكم.

يمكنك حجز موعد باستخدام نموذج محوسب عبر
اإلنترنت، ويمكنكم التوجه بطلب لبدء إجراء تدريجي

باستخدام نموذج محوسب عبر اإلنترنت، والذي يجب
إرفاق المستندات المطلوبة من خالله. إذا لم يتم الرد

على طلبكم، يجب عليكم التوجه إلى مكتب الدائرة وتحديد
موعد.

في حال لم ترد دائرة السكان والهجرة
على االستفسارات أو ترفضتها؟

تشتهر دائرة السكان والهجرة بالمعامالت البيروقراطية
المرهقة، واإلدارة غير السليمة، والمعاملة غير النزيهة

تجاه طالبي الحصول على مكانة، وغالًبا ما ال تقوم بالرد.
كان هذا هو الحال في وزارة الداخلية قبل القانون،

ولألسف ال يزال هذا هو الحال اليوم.
 

يجب توثيق كل طلب يتم تقديمه إلى دائرة السكان
والهجرة - متى تم تقديمه، وبأي طريقة، ومع من تم

الحديث، وماذا قيل وما إلى ذلك. يجب االحتفاظ بنسخ
من جميع المستندات المقدمة للدائرة، وكذلك وصوالت

دفع الرسوم واالستدعاءات والرسائل الواردة من الدائرة
وغير ذلك. من الضروري الحصول على إجابة مكتوبة على

كل طلب، على الرغم من أنه- لألسف- ال يمكن ضمان
كيفية تصرف مسؤولي الدائرة وفًقا للقانون.

 
يمكن تقديم استئناف على قرارات الدائرة، وكذلك عدم
االستجابة للطلبات، أمام محكمة االستئناف في وزارة

العدل. توجد محاكم استئناف في القدس وتل أبيب وبئر
السبع وحيفا ويتم االستئناف حسب المنطقة الجغرافية

التي يوجد بها مكتب دائرة السكان والهجرة (ما لم يكن
القرار صادًرا عن مقر دائرة السكان والهجرة في القدس،

ثم االستئناف أمام محكمة القدس). يمكن االستئناف
على قرارات الهيئة القضائية أمام المحكمة اللوائية،

ويمكن استئناف األحكام أمام المحكمة العليا.

يرتبط تقديم الطلبات الجديدة بقائمة طويلة من الوثائق
المتعلقة بالهوية ووثائق إلثبات العالقة وأن مركز حياة

الزوجين في إسرائيل. إذا تم تقديم طلب جديد، تطلب 
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