رقم القرار :م.م.ق  51003-11-11لينا الجوالني وسميمان الجوالني ضد وزير الداخمية
ممخص القرار:

يتعمق القرار بتحسين وضعية اإلقامة ألحد الممتمسين وىو السيد سميمان الجوالني وىو زوج الممتمسة األولى السيدة لينا

الجوالني حيث لديو ىوية إقامة مؤقتة من نوع \5أ ويطالب بيوية إقامة دائمة .قدم وىو زوجو طمبا لتحسين الوضعية إال انو
تم رفضو وبعد ذلك توجو الممتمسان بواسطة المحامي األستاذ وائل دراوشة إلى المحكمة المركزية بصفتيا اإلدارية ضد و ازرة
الداخمية بسبب رفض طمب تحسين وضعية اإلقامة .جاء قرار المحكمة برفض الطمب موضوع االلتماس وذلك باالستناد إلى

قانون الموطنة والدخول إلى إسرائيل – أمر مؤقت ( .)2003وتم تسويغ رفض الطمب بأن المعطيات الواقعية لمممتمسين ال
تمنح لمممتمس الثاني تحسين وضعية اإلقامة وضمن ىذه المعطيات أن الممتمسين يقيمون في مدينة الخميل التابعة لمناطق
الضفة .وقد أضعف موقف الممتمسين التضارب في إعطاء المعمومات خالل التحقيقات التي أجرتيا مؤسسة التأمين الوطني
مما جعل الممتمسة محل اتيام بإعطاء معمومات زائفة.

تنبيه واخالء مسؤولية

إن ىذا النص العربي ىو ترجمة غير رسمية صادرة عن موقع" المرجع-جامعة القدس "وىو غير ممزم ،حيث أن النص األصمي

بالمغة العبرية ىو النص األصمي والممزم .يصدر موقع"المرجع-جامعة القدس "ىذا النص فقط في سبيل نشر المعمومة ،وىو

ينأى بنفسو وبجامعة القدس وكافة معاىدىا ومراكزىا عن أية مسؤولية قانونية تنتج عن أي خطأ في الترجمة ،عمماً بأن الموقع
قد بذل كل الجيد لتكون الترجمة في أفضل مستوى من الدقة .لالستفسار يرجى التواصل مع:
marje@law.alquds.edu
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لمحكمة المركزية في القدس بجمستيا كمحكمة إدارية
أمام القاضي األونرابل الدكتور يغال مرزل
التماس رقم  30225-01-11جوالني وخخرون ضد -و ازرة الداخمية
المستدعين:

 .1لينا جوالني
 .2سميمان جوالني
بواسطة المحامي وائل دراوشة
 -ضد -

المستدعى ضدىم .1 :و ازرة الداخمية
 .2مدير مكتب إدارة السكان (شرقي القدس)

بواسطة المحامي عدي بن ديفيد منع

مكتب المدعي العام لواء القدس (مدني)
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حكم
 .1يتعمق االلتماس الوارد في طمب الممتمسين بتحسين وضعية الممتمس ( )2ورفض المستدعى ضدىم لطمبيم ذلك .كخمفية
واقعية عن العريضة تجدر اإلشارة إلى أن المستدعية ( )1السيدة لينا جوالني ،والتي ىي مقيمة دائمة في إسرائيل ،حيث
تقيم في رأس العامود في القدس .وأن الممتمس ( ،)2السيد سميمان جوالني ،ولد في األردن وىو مواطن أردني .الممتمسان
 1و 2متزوجان من بعضيما البعض .وبعد إجراءات مختمفة سمح في تاريخ  09/05/2002لمممتمسين بتقديم طمب لم
شمل األسرة ،وقد حصل الممتمس ( )2عمى تصريح إقامة سنوي تم تجديده حتى فبراير  .2005وفي ذلك الوقت ،تمت

ترقية وضعية المستدعي  2إلى تأشيرة أ .5/وىي المكانة التي يحتفظ بيا حتى ىذه المحظة .وعندما سعى الممتمسون إلى
رفع مستوى وضعيتيم تم رفض الطمب .وسبب الرفض ىو أنو ينطبق عمى الممتمسين قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
(أمر مؤقت)( 2003-5763 ،يتم ذكره فيما بعد :القانون) ،وذلك عمى أساس االدعاء أن الممتمس ( ،)2يعتبر "من سكان
مناطق الضفة" (ممحق مذكرة الرد ،رسالة مؤرخة  .)2009/6/9ومتابعة لذلك ،قدم الممتمسون اعتراضا لمجنة االعتراضات
التي تبحث في مواضيع األجانب .وفي قرار لجنة االعتراضات الصادر في يوم  27ديسمبر  ،2010رفض االعتراض.
وقررت لجنة االعتراضات بأنو يوجد لدييا أسس أدلة إدارية كافية لموقف المستدعى ضدىم بأن الممتمس ( )2ينبغي أن
يعتبر من مقيمي مناطق الضفة ،وأحالت قرارىا لعدة أسباب (يفصل أدناه).
.2

وفي االلتماس الذي أمامي قدم ادعاء بأنو يوجد عيب موضوعي في ق اررات المستدعى ضدىم .المسألة األساسية في

االلتماس ىو أنو ال ينبغي أن ينظر إلى القانون بأنو ينطبق عمى الممتمس ( )2ألنو في األوقات المنسوبة لو باعتباره من سكان
منطقة الضفة ،ىو لم يكن من سكان مناطق الضفة :فمم يكن مسجل في سجل السكان في مناطق الضفة ،فقد كان يحمل
بطاقة اليوية األردنية وجواز السفر األردني .والفترات القصيرة التي سكنيا بمناطق الضفة كان بسبب عدم تنظيم وضعيتو في

إسرائيل ،وليس ألي سبب خخر.
.3

بعد أن درست المواد المعروضة أمامي وسمعت حجج محاميي األطراف ،أخرج بنتيجة بأنو يجب رفض االلتماس.

في الواقع ،السؤال المركزي الذي يجب توضيحو لمالبسات ىذه القضية المعروضة أمامي ،إذا كان ىناك ما يمكن أن نراه في
القانون الذي يمنع باألساس ترقية الوضعية من حيث المبدأ ،ما ينطبق عمى الممتمس ( )2من خالل المواد المعروضة أمامي

والتي ارتكز عمييا قرار المستدعى ضدىم أيضاً ،استنتج انو فعميا في الوقت المعين ذي العالقة بالموضوع يتبين بأنو من
الممكن رؤية الممتمس ( )2كـ "مقيم مناطق الضفة " -و أوضح ذلك كما يمي :وفقا لتعريف مصطمح " مقيم مناطق الضفة "

وذلك بحسب الصيغة األصمية لمقانون (منذ عام  ،) 2003يتضمن التعريف طرقا متعددة لإلقامة ،حتى أولئك الذين سكنوا في
مناطق الضفة ،عمى الرغم من عدم تسجيميم في سجل سكان مناطق الضفة (انظر أيضا ،في االستئناف اإلداري رقم

 05/5569و ازرة الداخمية ضد عويسات (لم ينشر 10 ،سبتمبر  .))2009وتعديل القانون المؤرخ  ،01/08/2005أضاف إلى
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ىذا التعريف -كأساس من تمقاء نفسيا -أيضا التسجيل في السجل السكاني لمناطق الضفة ،ولكن لم ينقص من المعيار الذي

موضوعة السكن في الضفة ،حتى ولو لم يكن مسجل في سجل السكان في مناطق الضفة .والسؤال بحسب ذلك ،بما يتعمق

بالممتمس ،ليس ما إذا تم تسجيل ذلك أم ال (ففي الحقيقة ،ليس ىناك خالف عمى أنو لم يكن مسجل) ،ولكن إذا كان ىنالك
ارتباط كافي بمنطقة الضفة لكي يرى من "سكان مناطق الضفة " (انظر المزيد من مراجع االستئناف اإلداري رقم 08 / 1621
إسرائيل ضد خطيب (لم ينشر ،)30/1/2011 ،وانظر أيضا استئناف إداري رقم  09/5718دولة إسرائيل ضد سرور (لم

ينشر بعد .))27/4/2011 ،نضيف ونشير كذلك أيضا أن ليس بكون الممتمس ( )2مواطنا أردنيا ما يخرجو من إطار تطبيق
القانون (انظر عمى سبيل المثال ،محكمة العدل العميا  02/9794العبيد ضد وزير األمن العام (لم تنشر.))29/5/2007 ،
.4

كما ىو مبين أعاله ،توفرت أدلة كافية لمسمطة اإلدارية لالستنتاج بموجبيا أن الممتمس( )2عاش في مناطق الضفة

في ذلك الوقت -ىو تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى قبل ذلك ،في وقت قرار الحكومة رقم .)12/05/2002( 1813
وفي ىذا الصدد تجدر اإلشارة منذ البداية بأن محكمة العمل الموائية في القدس أعطت صبغة قرار الحكم لطمب وكيل

الممتمسين (بتاريخ  )15/4/2004الممتمسة وبموجبو الممتمسة تعرف كمقيمة في إسرائيل من جديد منذ سبتمبر  2003والى
وقت الحق .محامي الممتمسين قدم ادعاء أمام لجنة االعتراضات وأمامي بأن قرار الحكم صدر عن طريق التسوية -بسبب
مشكمة التقادم ،وأنو معد لإلجراء الذي يضمنو أعطي الق ارر وال يمكن االستدالل منو بأن موقع السكن كان في مكان خخر في
وقت سابق .ومع ذلك ،من الصعب تجاىل ىذا االتفاق ،الذي حصل عمى صالحية قرار الحكم ،مع كل ما ينتج عنو ذلك
(انظر أيضاً استئناف إداري رقم  04/9018منى ضد و ازرة الداخمية (غير منشور .))12/9/2005 ،وعالوة عمى ذلك ،وكيل
الممتمسين ادعى أن القرار كان معروفا لدى المستدعى ضدىم في وقت مبكر من منتصف عام  ،2004ولم يتم تناول ىذه

المسألة من قبل المستدعى ضدىم .ولكن كان واضحا خالل الجمسات التي أجريت أمامي ،واستكماالً لسؤال المحكمة حول ىذه

المسألة ،أن ترقية الوضعية التي حصمت في فبراير  ،2005تم التعامل مع الممتمس حينيا كمقيم في األردن .وفي وقت الحق

فقط تغيرت الصورة.
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ومع ذلك ،حتى لو قبمت حجج محامي الممتمسين بشأن المعنى الجزئي فقط ،عمى كل حال ،في شأن ما يمكن أن

يعزى إلى الحكم الصادر عن محكمة العمل (والمطالبة باالعتماد عمى الحجج المتضمنة في االدعاءات المتعمقة في ىذا الشأن

واالرتقاء في الوضعية الذي حصل عميو في فبراير  ،)2005يتبين أن األساس لقرار المستدعى ضدىم متعمق بأدلة أخرى كان
يجب ذكرىا .المستدعى ضدىم أعطوا الوزن ليس فقط لقرار حكم محكمة العمل ولكن أيضا إلى النتائج التي توصمت إلييا في
جمسة استماع لمقدمي االلتماس ولمتحقيقات التي أجرتيا مؤسسة التأمين الوطني .في جمسة اإلسماع التي عقدت لمممتمسة (في

 )2002/04/21ذكرت الممتمسة بذاتيا أنيا سكنت مع الممتمس " نحو نصف سنو ،سبعة أشير في الخميل" .وتحقيقات
مؤسسة التأمين الوطني التي نفذت في 2000/06/28أفادت بأن الممتمسة أعطت عنوانا زائفا ليا في سموان (بمنزل والدييا)،
لكنيا فعميا كانت تسكن في الخميل .بجمسة االستماع بتاريخ  ،2002/4/21ذكرت الممتمسة أنيا بعد زواجيا من الممتمس كانت
تزوره في بيتو في الخميل بينما كان يعيش مع أختو .وكشف التحقيقات الذي أجرتو مؤسسة التأمين الوطني لمممتمسة بتاريخ
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 2004/3/4عن أن أخت زوج الممتمسة ذكرت بأن الممتمسة عاشت في الخميل لمدة سنة .وفي ىذا التحقيق ،أفيد أيضا بأن

الممتمس ذاتو عاش في إسرائيل "منذ حوالي  4سنوات تقريباً أو  4.5سنوات وليس أكثر" .وفي التحقيقات الكاممة التي أجرتيا

مؤسسة التأمين الوطني ،والتي تضمنت شيادة الممتمسة في  ،2000/6/26أكدت الممتمسة أنيا انتقمت لمعيش إلى الخميل ،في

شقة مستأجرة ،ولم يكن لدييا حتى غرفة نوم في منزل والدييا .وعند سؤال الممتمسة في جمسة االستماع التي عقدت بتاريخ
 ،2009/02/02إذا ما بقيت حتى عام  2003مع الممتمس في الخميل ومنذ تمك السنة والحقاً موجودين في إسرائيل ،أجابت:

"نعم ،كما قمت لك كنت في حالة ذىاب واياب ولكن بمجرد أن مؤسسة التأمين الوطني اعترفت بنا كمقيمين انتقمنا لمعيش بشكل

ثابت" وأضافت الممتمسة بأن زوجيا سكن القدس بعد أن أعطي لو تصريح وحتى ذلك الحين سكن في الخميل .وعند مواجيتيا
بأن التصريح أعطي لو فقط في عام  ،2002ذكرت الممتمسة" بأنيا ال تذكر التواريخ ".والممتمس ذاتو ذكر في جمسة االستماع
التي عقدت بتاريخ  2009/02/02بأنو ال يذكر منذ متى وىو يسكن القدس "من  2000أو  2001أو  2002أو  ،2003لم
يكن يعرف ".وفيما يتعمق بيذه المسألة ادعى وكيل المستدعين بأنو لم يكن حاض ار في جمسة االستماع (صفحة  4سطر 3إلى
 4من البروتوكول) ،ولكن بحسب رأي ،وفقاً لما يبرز من األدلة التي تستنتج من جمسة االستماع وتحقيقات التأمين

الوطني ،يشكل أساسا كافيا الستنتاج المستدعى ضدىم بأن الممتمسين قد عاشوا في مناطق الضفة في الوقت ذي العالقة
بقرارىم وبذلك يكون المستدعي ( )2يعتبر " ساكناً في مناطق الضفة “ ،فيما يتعمق بتطبيق ونفاذ القانون عميو .وأود أن
أضيف ،ما تم ذكره أيضاً في لجنة االعتراضات ،أنو من خالل ىذه المعطيات يوجد أساس عمى ما يبدو لقرار المستدعى
ضدىم في قرار عدم ترقيتو بسبب إيصال معطيات مغموطة عند موعد تقديم الطمب وما بعدىا.

.6

االستنتاج الذي يخمص مما ذكر أعاله ىو أن ظروف القضية ال يوجد بيا سببا لمتدخل في قرار المستدعى ضدىم،

وأنيا تستند إلى أدلة إدارية كافية .لذلك ،يجب رفض االلتماس ،وبناءاً عميو ترفض الدعوى .ويتحمل الممتمسون تكاليف

المستدعى ضدىم بمبمغ وقدره  7500شاقل جديد ،والتي ستحمل فوائد مربوطة بجدول الغالء من تاريخ صدور الحكم حتى

الدفع الفعمي.

وترسل السكرتارية قرار الحكم ىذا إلى محامي األطراف ،عن طريق الفاكس.

أعطي اليوم 27 ،مايو  ،2011في غياب األطراف.
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