 .16السياسات امل ّت َبعة جتاه الفلسطين ّيني الذين يقيمون
قانوني في إسرائيل وجتاه َمن يساعدونهم
على نحو غير
ّ
للفلسطينيني
قانونية
 .16.1تصنيف التصاريح املمنوحة إلقامة
ّ
ّ
في إسرائيل
 .1مُتنح التصاريح من قبل مدير ّية التنسيق واالرتباط لس ّكان الض ّفة الغرب ّية وغ ّزة (اخلاضعة
اإلسرائيلي) ،لغرض دخول إسرائيل ،واإلقامة والعمل.
للجيش
ّ
 .2مينح تصريح إقامة مؤ ّقتة من قبل دائرة الس ّكان في وزارة الداخل ّية اإلسرائيلية .مُتنح هذه
للم شمل العائالت ،وجرى جتميد معاجلة
التصاريح لس ّكان الض ّفة الغرب ّية وغ ّزة الذين قدّ موا طل ًبا ّ
الطلب باالستناد إلى قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة).2002 ،
تماس ٍّ
إداري من قبل أحد س ّكان األراضي الفلسطينية
 .3أصدرت احملكمة أم ًرا احتراز ًّيا على ضوء الْ ٍ
قانوني ،ويسمح له باإلقامة داخل إسرائيل ح ّتى
احملتلة الذي يقيم في إسرائيل على نحو غيـر
ّ
البت واحلسم في االلتماس.
ّ
على جميع ّ
السكان الفلسطين ّيني الذين يريدون الدخول إلى إسرائيل ،أو اإلقامة
ّ
كل واحد من
قانوني ،أن يتز ّودوا بأحد التصاريح املذكورة .يجري إبعاد
فيها على نحو
ّ
ّ
سكان الض ّفة الغرب ّية وغ ّزة الذين يقيمون في إسرائيل دون أن يكون بحوزتهم تصريح
قانوني بحسب التصنيفات التي ُذكرت آن ًفا ،باستثناء احلاالت التي ّ
تشكل فيها إعادتهم إلى
ّ
ثمة اعتبارات مختلفة عندما يدور احلديث عن
هناك خط ًرا عليهم .على الرغم من ذلكّ ،
عالقة زوج ّية بني أحد ّ
إسرائيلي/ة ،ومن خالل
سكان الض ّفة الغرب ّية أو غ ّزة مع مواطن/ة
ّ
فحص ما إذا بدأ
ذلك تُفحص احليث ّيات التي بسببها لم يغ ّير املقيم غير
القانوني مكانته ،و ُي َ
ّ
201
بإجراءات للحصول على تأشيرة إقامة.

ّ
الضفة
الفلسطينيني الذين ُف ِص َل مكان سكناهم عن
 .16.2مكانة
ّ
الغربية إثر بناء جدار الفصل
ّ

خاصة جتاه ّ
سكان الض ّفة الغرب ّية وغ ّزة التي ّ
ضمها إلى
ال ت ّتبع الشرطة سياسة ّ
مت ّ
مناطق إسرائيل إث َر بناء جدار الفصلُ .يفترض في هؤالء أن يقوموا بتسوية مكانتهم من
خاصة أقيمت لهذا الغرض بحسب قرار احلكومة .إذا لم يكن بحوزة ّأي منهم
خالل جلنة
ّ
ّ
احترازي من احملكمة) ،يجري إبعاده إلى الض ّفة الغرب ّية.
قانوني (مبا في ذلك أمر
تصريح
ّ
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فلسطينيون
الشرطي في الدخول إلى مكان يقيم فيه
 .16.3صالحية
ّ
ّ
قانوني في إسرائيل
على نحوٍ غير
ّ

ّ
كل وقت معقول إلى مكان غير مع ّرف
للشرطي أو املف ّتش الدخول في
ُيسمح
ّ
قانوني في إسرائيل،
شخصا ما فيه يقيم على نحو غير
كمكان للسكن ،والذي حتوم الشبهة ّأن
ً
ّ
202
بأمر يسمح
وذلك بغية إجراء استيضاح للموضوع .الدخول إلى مكان ُم َعدّ للسكن مشروط ٍ
قاض في محكمة الصلح 203.ال يجري الدخول إلى املنـزل إ ّال بعد
بالدخول إلى بيت ،يصدره ٍ
الشرطي أو املف ّتش بالتعريف بنفسه أمام َمن على ما يبدو ّأن البيت بحوزته ،وإخباره
أن يقوم
ّ
بالهدف الذي يستوجب الدخول إلى املكان املُ َعدّ للسكن ،ويقدّ م له أمر احملكمة.
إذا لم يسمح من يحتفظ بالبيت بالدخول إليهُ ،يسمح عندها لهؤالء باستخدام الق ّوة
املعقولة جتاه شخص أو ممتلكات بعد أن ّ
للشرطي أو
حذروا بأنّهم سيفعلون ذلكُ 204.يسمح
ّ
املف ّتش كذلك أن يطلب من شخص يشتبه (على أساس معقول) في ّأن إقامته في إسرائيل
تستوجب تصريح إقامة بحسب القانون ،أن يع ّرف بنفسه وأن يعرض الوثائق املتع ّلقة بإقامته،
وأن يقدّ م معلومات تتع ّلق مبكوثه.

القانونية
 .16.4حقوق املعتقل املشتبه باإلقامة غير
ّ
	ينح املعتقل املشتبه مبخالفة اإلقامة غير القانون ّية جميع احلقوق احملدّ دة في القانون،
مُ
محام .ال ّ
ّ
يحق للمعتقل (قبل
مقابلة
في
واحلق
اعتقاله،
حول
األقرباء
وأحد
محام
إعالم
ذلك
مبا في
ٍ
ٍ
205
تقدمي الئحة اتّهام ضدّ ه) استخدام الهاتف بتاتًا .في السنوات األخيرة نُقلت املسؤول ّية عن معاجلة
املعتقلني إلى مصلحة السجون.

 .16.5السياسات ّ
املتبعة جتاه املشتبه بإقامتهم في إسرائيل على نحو
قانوني
غير
ّ

على وجه العموم ،ك ّلما أُلْقِ َي القبض على مشت َبه باإلقامة غير القانون ّية ،فتحت
ملف حتقيق ضدّ الشخص ،ح ّتى في احلاالت التي يجري فيها إبعاده .يفتح ّ
الشرطة ّ
ملف
تسجل ضدّ ه مخالفات سابقة مبوجب قانون الدخول إلى
حتقيق ضدّ مقيم غير
قانوني لم َّ
ّ
206
إسرائيل،
القانوني الذي ميلك
ويتم إبعاده دون استنفاد اإلجراءات ضدّ ه .أ ّما املقيم غير
ّ
ّ
ّ
ً
فيتم اعتقاله وتُنقل املوا ّد ضدّ ه إلى سلطات
تسجي ًال سابقا (والذي تتوافر أدلة كافية ضدّ ه) ُ ّ
قانوني في املعتقل (قبل
االدّعاء العا ّم لفحص إمكان ّية محاكمتهُ .يسمح باحتجاز مقيم غير
ّ
207
إبعاده من إسرائيل) ملدّ ة ال تزيد عن أربعة أ ّيام.
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 .16.6السياسات ّ
املت َبعة ضدّ املشبوهني بتشغيل أو إيواء مقيمني
قانوني
فلسطينيني على نحو غير
ّ
ّ

ُيفتح ّ
عمال «أجانب» بدون تصريح ،ومن ضمنهم -
ملف ضدّ مش ّغل بسبب تشغيل ّ
عمال فلسطين ّيون ال يحملون تصاريح الدخول والعمل في إسرائيل .و ُيفتح ّ
ملف بسبب إيواء
قانوني .بصورة عا ّمة ،تط ّبق شرطة إسرائيل
قانوني ضدّ من ُيؤوي مقيماً غير
مقيم غير
ّ
ّ
ّ
القانون جتاه من يش ّغلون و ُيؤوون املقيمني غير القانون ّيني ،وال ُيغلق ّأي ملف حتقيق ضدّ من
َ
ّ
ُيؤوون املقيمني غير القانون ّيني حتت ذريعة غياب املصلحة العا ّمة إال في حاالت استثنائ ّية
ُ
ًّ
ضابط شعبة
جدا ،يفحص ويد ّون حيث ّياتِ ها رؤسا ُء مكاتب التحقيقات ،وال يغلِق املل ّفات إ ّال
208
لوائي.
عمل ّيات (أغام)
ّ

بغية إثبات البراءة ،على َمن قدّ م مكانًا للنوم ،أو ش ّغل عام ًال «أجنب ًّيا» في إسرائيل ،أن يثبت
قانوني ،أو
الفلسطيني وثائق تُظهر أنّه دخل إسرائيل على نحو
أنّه فحص ما إذا كان لدى
ّ
ّ
فلسطيني يقيم في إسرائيل
بأن املقصود هو
ّأن العمل قد جرى في ظروف لم يشتب َه فيها ّ
ّ
209
قانوني.
على نحو غير
ّ

 .16.7السياسات ّ
فلسطينيني
املت َبعة جتاه من يُ شتبه بنقله ملقيمني
ّ
بسيارته
غير
قانونيني ّ
ّ
السيارة
أ .عقوبة نقل املقيم غير
القانوني :حظر استخدام ّ
ّ

قانوني
الشرطي أساس معقول لالشتباه بارتكاب مخالفة نقل غير
إذا توافر لدى
ّ
ّ
لفلسطيني قيادة س ّيارة في إسرائيل ،أو قيادة
قانوني أو مخالفة السماح
فلسطيني غير
ملقيم
ّ
ّ
ّ
للشرطي أن يح ّرر إعال ًما لسائق الس ّيارة أو أصحاب
مسجلة في إسرائيل ،جاز عندها
س ّيارة
ّ
ّ
الس ّيارة بحظر استخدامها ملدّ ة  30يو ًما ،وسحب رخصة الس ّيارة لتلك الفترة ،وذلك إذا توافر
210
أحد الشروط التالية:
قانوني؛
فلسطيني يقيم في إسرائيل على نحو غير
 .1قام السائق في السابق بنقل
ّ
ّ
قانوني ،ولم
فلسطيني يقيم في إسرائيل على نحو غير
 .2استخدمت الس ّيارة في السابق لنقل
ّ
ّ
متض ثالث سنوات على هذه الفعلة املذكورة؛
ِ
 .3أدخلت تغييرات على الس ّيارة (مبا في ذلك إدخال إضافات أو تركيب جهاز) ،وذلك بغية إخفاء
الفلسطيني؛
ّ
ّ
قانوني في إسرائيل؛
ممن يقيمون على نحو غير
 .4نقل في الس ّيارة ستة فلسطين ّيني أو أكثر ّ
ّ
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 .5جرى النقل في إطار خدمات نقل تبتغي التمكني من دخول إسرائيل أو اإلقامة فيها على نحو
قانوني.
غير
ّ
ُيط َّبق حظر االستخدام من خالل تقدمي تبليغ لصاحب الس ّيارة ،أو للسائق ،حول
القرار بحظر استخدام الس ّيارة .يجب التشاور مع صاحب الس ّيارة حول مكان إيقافها ،ومراعاة
212
طلبه َوفق ما تقتضي الظروف 211.على التبليغ أن يشمل تفصي ًال لسبب فرض احلظر.

السيارة
ب .االستئناف على حظر استخدام ّ
ميكن االستئناف على قرار حظر استخدام الس ّيارة :يحدّ د القانون أنّه إن أراد السائق
للشرطي أن يأمر هذا الشخص مبرافقته ملقابلة
أو صاحب الس ّيارة إلغاء أمر احلظرُ ،يسمح
ّ
ضابط شرطة ،أو أن يقدّ م له استدعاء للظهور أمام ضابط شرطة خالل  48ساعة من موعد
تسليم تبليغ احلظرُ .يسمح لضابط الشرطة أن يأمر بإلغاء تبليغ احلظر وإعادة رخصة
الس ّيارة للشخص الذي ُسحبت منه .يحدّ د القانون كذلك واجب إدراج سبب احلظر في تبليغ
213
احلظر.
التوجه إلى محكمة الصلح بطلب إلغاء تبليغ احلظر ،وتقوم احملكمة بإلغاء
ميكن كذلك
ّ
احلظر إذا تبينّ :
ّأن الس ّيارة قد أُخذت من صاحبها دون علمه ودون موافقته؛
وأن
أو ّأن من يقود الس ّيارة قد تص َّر َف على العكس من تعليمات صاحب الس ّيارةّ ،
صاحب الس ّيارة قد بذل ّ
كل ما يستطيع بغية منع ارتكاب املخالفة.

بالسيارة
قانوني
ج .سياسة التقدمي إلى احملاكمة بسبب نقل مقيم غير
ّ
ّ

تتم ّثل سياسة التقدمي إلى احملاكمة في فتح حتقيق ضدّ ّ
كل من ينقل فلسطين ًّيا
قانوني ،باستثناء من ين ّفذ النقل بحافلة عا ّمة .ال ميكن
يقيم في إسرائيل على نحو غير
ّ
إغالق مل ّفات التحقيق ضدّ من ينقلون املقيمني غير القانون بذريعة غياب املصلحة العا ّمة إ ّال
في حاالت استثنائ ّية يد ّونها رؤساء مكاتب التحقيق ،وتغلق من خالل ضابط شعبة عمل ّيات
214
لوائي فقط.
ّ
الفلسطيني في مركبته يقع واجب فحص حيازة هذا األخير على
على من ينقل
ّ
قانوني .يسري واجب اإلثبات هذا على السفر
وثائق تشير أنّه قد دخل إسرائيل على نحو
ّ
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اجلزئي) في منطقة ّ
ماس (يشمل القدس بكاملها) ،وال يكون ذلك إ ّال عند
(الكامل أو
خط ال ّت ّ
ّ
نقل ّ 3
ممن ليسوا من أبناء عائلة السائق (أبناء العائلة:
سكان أجانب أو أكثر في الس ّيارة ّ
215
الوالدان ،واألبناء والبنات ،واألخوة واألخوات) ،أو إذا جرى الدفع مقابل النقل.
بحسب القانون ،يسمح لسائق س ّيارة األجرة أن يطلب من املسافر وثائق تبينّ أنّه
قانوني ،ويقيم فيها قانون ًّيا ،وإذا رفض الراكب عرضها
قد دخل إلى إسرائيل على نحو
ّ
216
ّ
فسيشكل األمر سب ًبا معقو ًال لعدم نقله.
كما ينبغي على صاحب وظيفة مرموقة في الشركة أن ْ
يشرف على منع نقل مقيم
وثمة فرض ّية قانون ّية ُمفادُها ّأن ارتكاب أحد
غير
قانوني من قبل الشركة أو أحد عامليهاّ ،
ّ
ّ
عاملي الشركة ملخالفة يعني ّأن املسؤول قد أخل بواجبه ،وبناء على هذا تُفرض عليه غرامة
217
قد تبلغ قيمتها  9,600شيكل جديد.

قانونيني
د .عقوبة نقل مقيمني غير
ّ
العقوبة احملدَّ دة في القانون على مخالفة نقل غير قانون ّية تصل إلى عامني في
السجن أو دفع غرامة .في احلاالت اخلطيرة (كما في إدخال تغييرات على الس ّيارة بغية
إخفاء املقيمني غير القانون ّيني ،أو نقل أكثر من  6مسافرين ،أو النقل في إطار خدمات
قانوني)،
سفر ّيات تبتغي التمكني من الدخول إلى إسرائيل أو اإلقامة فيها على نحو غير
ّ
تصل العقوبة إلى احلبس ملدّ ة ثالث سنوات أو الغرامة 218.العقوبة التي تُفرض على مرتكب
مسجلة في
قانوني قيادة س ّيارة في إسرائيل ،أو قيادة س ّيارة
مخالفة السماح ملقيم غير
َّ
ّ
إسرائيل ،هي احلبس ملدّ ة عامني ،أو دفع غرامة.
باإلضافة إلى هذه العقوبةُ ،يسمح للمحكمة التي أدانت الشخص بارتكاب مخالفة
قانوني بقيادة س ّيارة،
نقل املقيمني غير القانون ّيني أو بارتكاب مخالفة السماح ملقيم غير
ّ
ُيسمح لها بإصدار أمر يحظر استخدام الس ّيارة التي ارتُكبت فيها املخالفة لفترة ال تتعدّ ى
س ّتة أشهر .حتدّ د احملكمة في أمر حظر االستخدام مكان إيقاف الس ّيارة خالل فترة حظر
219
االستخدام.
احملكمة ملزمة بتمكني صاحب الس ّيارة من طرح ادّعاءاته قبل فرض األمر املذكور،
وال ُيفرض األمر إذا أُخذت الس ّيارة من صاحبها بدون إذنه أو بدون علمه؛ أو إذا تص ّرف سائق
الس ّيارة على النقيض من تعليمات صاحب الس ّيارة ،وفعل هذا األخير ّ
كل ما بوسعه بغية
منع ارتكاب املخالفة .إذا لم مُينح صاحب الس ّيارة ّ
حق إسماع ادّعاءاته قبل فرض احلظر
220
القضائيّ ،
يحق له
التوجه للمحكمة بطلب مراجعة القرار .باإلضافة إلى ما ُذكر ،تستطيع
ّ
ّ
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شخصا ما بارتكاب إحدى املخالفات املذكورة أن تأمر بسحب رخصة امل ّتهم
احملكمة التي أدانت
ً
221
أو حرمانه من احلصول على رخصة سياقة ملدّ ة ال تزيد عن س ّتة أشهر.
عالوة على ذلك ،إذا أدين الشخص الذي ارتكب واحدة من املخالفات املذكورة ثاني ًة
خالل ثالث سنواتّ ،
يحق للمحكمة إصدار قرار مبصادرة الس ّيارة التي ارتُكبت فيها املخالفة
لصالح الدولة ،إذا كان الشخص املُدان هو صاحب الس ّيارة أو من يستخدمها على نحو ثابت،
وكذلك إصدار األمر بسحب رخصة السياقة أو منعه من احلصول على رخصة كهذه ملدّ ة
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ال تزيد عن ثالث سنوات.
كل من يدير أو ّ
ّ
ينظم خدمات سفر
	تحُ دّ د تعليمات منفصلة في القانون ّأن
بغية متكني املقيمني غير القانون ّيني من الدخول إلى إسرائيل ،أو بغية متكينهم من اإلقامة
فيهاُ ،يحكم عليه باحلبس ملدّ ة خمس سنوات أو دفع غرامةّ .
يوضح القانون -في سياق
ارتكاب املخالفةّ -أن تقدمي هذا الشخص خلدمات قانون ّية أو تقدميه خلدمات ألهداف قانون ّية
باإلضافة إلى املخالفة املذكورة ،ال يغ ّير في األمر شي ًئا.
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