رقم القرار م.م.ق عبد الكريم حسيني ضد وزارة الداخمية
ممخص القرار:

يتعمؽ القرار بالتماس تـ تقديمو لممحكمة المركزية في القدس بصفتيا االدارية ،يطالب بموجبو الممتمس وىو السيد عبد
الكريـ الحسيني باستعادة رخصة اقامتو الدائمة التي تـ سحبيا بقرار مف وزير الداخمية بسبب نقؿ الممتمس مركز حياتو إلى

الواليات المتحدة األم ريكية وحصولو عمى الجنسية االمريكية عف طريؽ التجنيس .حيث أمضى الممتمس  27عاما خارج
البالد حيث عاد في اؿ  2004واشترى منزال ليسكف فيو .كاف محور النقاش وتبادؿ الطعوف خالؿ جمسات المحكمة يدور
حوؿ وجود روابط لمممتمس داخؿ إسرائيؿ أو عدـ وجودىا ،وكال الطرفيف قدما البينة حوؿ ادعاءاتيـ .وفي النياية جاء قرار
القاضي موافقا لموقؼ المدعى عميو وىو وزير الداخمية وعدـ وجود حاجة لمتدخؿ معمال ذلؾ بأف الوقائع وظروؼ الموضوع
تثبت اف الممتمس قد فؾ ارتباطو بالبالد ونقؿ مركز حياتو إلى بالد أجنبية وذلؾ باستق ارره فييا والحصوؿ عمى جنسيتيا مما
يخوؿ وزير الداخمية بأنياء اقامتو الدائمة في البالد وذلؾ وفقا لمقانوف الذي ينص عمى أف ترؾ البالد ونقؿ مركز الحياه إلى
دولة أخرى لمدة تزيد عمى سبع سنوات مع توافر شروط أخرى كالحصوؿ عمى الجنسية أو االقامة الدائمة لتمؾ الدولة ،يمنح

الصالحية لوزير الداخمية بأنياء اقامتو الدائمة .واضاؼ القاضي في تعميؿ ق ارره أف الممتمس بالرغـ مف زيارتو المتكررة
لمبالد ومكوثو فييا لعدة أشير اال أنو لـ يقدـ ما يثبت ارتباطو في البالد بشكؿ كافي يمنحو الحؽ في استعادة رخصة
االقامة الدائمة.

تنبيه واخالء مسؤولية

إف ىذا النص العربي ىو ترجمة غير رسمية صادرة عف موقع" المرجع-جامعة القدس "وىو غير ممزـ ،حيث أف النص األصمي

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

ينأى بنفسو وبجامعة القدس وكافة معاىدىا ومراكزىا عف أية مسؤولية قانونية تنتج عف أي خطأ في الترجمة ،عمماً بأف الموقع
قد بذؿ كؿ الجيد لتكوف الترجمة في أفضؿ مستوى مف الدقة .لالستفسار يرجى التواصؿ مع:
marje@law.alquds.edu
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عبد الكريم حسيني

التماس اداري (القدس) 1330/00

ضد

باسم الممتمس – المحامي شمومو لكر

وزير الداخمية

باسم المدعى عميه – المحامي حن جمعاد
المحكمة المركزية في القدس في جمستها كمحكمة لمشؤون االدارية

[]24.0..2010

حضرة القاضي د .يجائل مرزل

حكم

 .1في االلتماس الذي أمامي يعترض الممتمس السيد عبد الكريـ حسيني الذي كاف مف سكاف شرقي القدس وصاحب
مكانة ساكف دائـ في إسرائيؿ ،عمى قرار المدعى عميو (وزير الداخمية) حوؿ انتياء رخصة اقامتو الدائمة وعمى قرار
المدعى عميو المتأخر بعدـ اعادة ىويتو المذكورة بمضي عدد مف السنوات مكث فييا في اسرائيؿ منذ أف انتيت
رخصتو.
الخمفية ذات الصمة
.2

الممتمس عمره  51سنة ،وأب لولديف ،ولد في شرقي القدس وعاش ىناؾ حتى سنة  .1977مكانتو في اسرائيؿ كانت

رخصة اقامة دائمة .وسافر الى الواليات المتحدة األمريكية لغرض التعمـ والعمؿ وجمع الماؿ .تزوج مف مواطنة امريكية .وىناؾ
ولد ليما ولداف ،مواطنوف أمريكيوف .كما أف الممتمس حصؿ عمى الجنسية األمريكية وذلؾ ضمف اجراء التجنيس بحكـ الزواج.
وخالؿ السنوات ادعى الممتمس أنو كاف يقـ بزيارة اسرائيؿ مرة كؿ سنة ،مع أبناء عائمتو ،وفي ىذه الزيارات كاف بمكث لعدة

أشير مع أبناء عائمتو في القدس .وفي سنة  2004عاد الممتمس لمسكف في القدس مع ابنو الصغير في بيت اشتراه .ومع ذلؾ،
زوجة الممتمس وابنتو التي كاف عمرىا  16سنة بقيتا في أمريكا .وحسب أقواؿ الممتمس لـ يبؽ لو أي عقارات في امريكا.
.3

وفي شير آب  2004تـ ابالغ الممتمس أف رخصتو لإلقامة الدائمة في اسرائيؿ قد انتيت .وفي وقت الحؽ ،في

بداية سنة  2006توجو الممتمس الى و ازرة الداخمية بطمب الستعادة رخصتو المذكورة ،لكف قيؿ لو – حسب أقوالو-مف قبؿ
موظؼ مكتب الداخمية أف عميو االقامة في القدس لمدة سنتيف متتاليتيف حتى يتـ بحث طمبو .وبعد مرور سنتيف حصؿ ابف
الممتمس عمى مكانة مقيـ دائـ في اسرائيؿ .ومع ذلؾ فإف الطمب الذي قدمو الممتمس الستعادة رخصتو لإلقامة الدائمة ُرفض

بسبب حيازتو لمجنسية األمريكية عف طريؽ التجنيس .والممتمس قدـ اعتراضا عمى ىذا القرار؛ وتـ رفض االعتراض .وفي يوـ
 12.8.09قُدـ ىذا االلتماس ليذه المحكمة .وجدير بالذكر أيضا ،أنو بيف تقديـ االلتماس وبيف الجمسة التي جرت أمامي تـ
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االستماع لمممتمس ،وأيضا بعد جمسة االستماع لـ يجد المدعى عميو ما يستدعي تغيير ق ارره .أيضا جدير بالذكر ،أنو خالؿ
الجمسة األولى التي ُعقدت في ىذا الممؼ أمامي ( )4.2.2010وبعد مالحظات المحكمة وافؽ الطرفاف عمى فحص الموضوع
مف جديد أماـ المدعى عميو في كؿ ما ىو متعمؽ بإعادة رخصة الممتمس-بخالؼ انتيائيا .إال أف المدعى عميو أبمغ المحكمة
بعد ذلؾ أنو لـ يجد أف مف الصواب وفقا ظروؼ الحالة ،أف يعيد الرخصة لمممتمس .وذلؾ بسبب "مجمؿ ظروؼ الحالة
وارتباطات الممتمس بالبالد التي اقتصرت عمى زيارات قصيرة خالؿ فترة عيشو الطويمة في الواليات المتحدة واقامة مركز حياتو
ىناؾ" (بالغ مف يوـ  .)13.4.10ومف ىنا االلتماس الذي أمامي.
ادعاءات الممتمس
.4

في االلتماس يعترض الممتمس ،كما ىو مذكور ،عمى قرار انتياء رخصتو وقرار عدـ اعادتيا لو .بخصوص انتياء

الرخصة يؤكد الممتمس عمى العالقات واالرتباطات التي كانت لو بإسرائيؿ خالؿ كؿ السنوات التي عاش فييا في الواليات
المتحدة األمريكية .وحسب ادعائو ،فيو رأى دائما أف اقامتو في الواليات المتحدة اقامة مؤقتة وحافظ عمى عالقة متينة ودائمة
مع بيتو ومع عائمتو في اسرائيؿ .وابنو مقيـ دائـ في اسرائيؿ ،وبممكية الممتمس ممؾ عقاري في القدس وليس في الواليات
المتحدة .والممتمس أضاؼ ،أنو خالؿ جميع السنوات التي زار فييا البالد لـ يخفي حصولو عمى الجنسية األمريكية ،ورغـ ذلؾ،

لـ ُيقاؿ لو شيء عف أثر ذلؾ حتى قرار انتياء رخصتو في سنة  .2004ومف ناحية مبدئية ،وفي كؿ ما يتعمؽ بانتياء
الرخصة ،ادعى الممتمس رغـ السابقة القضائية التي تحددت في ممؼ العميا  282/88عوض ضد رئيس الحكومة ،قرار حكـ
ـ.ب (( )1988( 424 )2فيما يمي – قضية عوض) أنو يجب عدـ تطبيؽ ىذا الحكـ عمى سكاف شرقي القدس وذلؾ عمى
ضوء المكانة القانونية لشرقي القدس ولسكاف شرقي القدس .وفوؽ ذلؾ ادعى أنو مف البداية يجب عدـ تطبيؽ تعميمات قانوف

الدخوؿ الى اسرائيؿ الصادر سنة – ( 1952فيما يمي – قانوف الدخوؿ الى اسرائيؿ) عمى الذيف كانوا سكاف القدس الشرقية في

الماضي وفي الحاضر .ألف تعميمات ىذا القانوف واألنظمة التي صدرت بموجبو ،مخصصة لمف يطمب الدخوؿ الى اسرائيؿ
لممرة األولى ويطالب برخصة لإلقامة فييا وليس لمف ولد في اسرائيؿ وكاف مقيما دائما فييا.
.5

وبالنسبة إلعادة الرخصة ،ادعى الممتمس أنو حتى لو كاف انتياء الرخصة حسب القانوف – وكما ىو مذكور فإف

موقفو ىو أف األمر ليس كذلؾ – فإف عمى المدعى عميو ،أف يعيد لو الرخصة لعدة أسباب :أوال ،الممتمس عاد الى اسرائيؿ في
سنة  ،2004ومنذ ذلؾ الوقت وحتى اليوـ بقي في اسرائيؿ في بيتو في القدس .وابنو موجود في اسرائيؿ وحصؿ عمى رخصة
اقامة دائمة في اسرائيؿ .ثانيا ،الممتمس تصرؼ كما طمب منو ممثؿ و ازرة الداخمية في سنة  2006ومكث بشكؿ متتابع لمدة
سنتيف في اسرائيؿ .ثالثا ،يجب أف ُيطبؽ عمى الممتمس االجراء الدائـ في "تصريح شرانسكي" (تصريح وزير الداخمية حينئذ
السيد ناتاف شرانسكي يوـ  ،15.3.2000في إطار ممؼ المحكمة العميا  2227/98مركز حماية الفرد ضد وزير الداخمية،
وقُبؿ كأجراء لممدعى عميو) الذي يسمح بإعادة رخصة اقامة دائمة لمف انتيت رخصتو .بخصوص ىذا الموضوع ،فإف حقيقة
أف الممتمس حصؿ عمى الجنسية االمريكية يجب أف ال تشكؿ عائقا لتطبيؽ االجراء المذكور في التصريح المذكور عمى حالة
الممتمس.
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المدعى عميو طمب رفض االلتماس .وأف كؿ ما ىو متعمؽ بانتياء رخصة االقامة الدائمة تـ حسب القانوف .فالممتمس

غادر اسرائيؿ عندما كاف عمره  19سنة وعاد وىو ابف  46سنة .ومركز حياتو كاف وبقي في الواليات المتحدة .وحصؿ ىناؾ

عمى الجنسية .وىناؾ تتواجد عائمتو .وفي ظؿ ىذا الوضع ،وعمى ضوء حكـ عوض ،فاف انتياء رخصتو سنة  2004تمت
مر وقت طويؿ عمى انتياء رخصة االقامة بدوف توجو لممحكمة .وبالنظر لمشؽ الثاني مف
وفؽ القانوف .واضافة لذلؾّ ،
االلتماس المتعمؽ بإعادة الرخصة لمممتمس رغـ انتيائيا ،فإف موقؼ المدعى عميو ،ىو أف لوزير الداخمية الصالحية إلعادة
الرخصة التي انتيت .وىذه الصالحية ليس مصدرىا في "اجراء شرانسكي" الذي ال يسري عمى ىذا الموضوع  ،بؿ في صالحية

وزير الداخمية األصمية إلعطاء رخصة اقامة دائمة .إال أف اعادة الرخصة في ظروؼ كظروؼ ىذه الحالة تمزـ الممتمس
بإظيار ارتباطات كافية بإسرائيؿ؛ ارتباطات تبرر اعادة االقامة .وىذه االرتباطات لـ يتـ اثباتيا في ىذه الحالة .والممتمس اقاـ
مف سنة  2004فترة طويمة بدوف تصريح .ومركز حياتو وعائمتو بقيا في الواليات المتحدة .وواضح مف جمسة االستماع التي
أجريت لمممتمس ،أنو ينوي العودة لمواليات المتحدة عند استعادة االقامة .لذلؾ ال مكاف إلعادة اقامتو في ىذه اآلونة وال توجد
حجة لمتدخؿ في قرار وزير الداخمية في الموضوع.
النقاش والحسم
انتهاء رخصة االقامة الدائمة
.7

بعد معاينتي لممادة التي أمامي وسماعي لممتخاصميف بما يشمؿ استكماؿ ادعاء وكيؿ الممتمس مف يوـ

 ،27.6.2010استنتاجي ىو أف حكـ االلتماس ىو الرفض .وفي البداية سأبحث في مسألة انتياء االقامة الدائمة لمممتمس.
ونقطة االنطالؽ ليذا الموضوع ىي الحكـ الذي تقرر في قضية عوض المذكورة ،والتي بموجبيا ،فاف وجود ظروؼ تشير إلى
فؾ ارتباط صاحب رخصة االقامة الدائمة في اسرائيؿ تنتيي بموجبيا ىذه الرخصة تمقائيا (انظروا عوض ،ممؼ المحكمة العميا

 7952/96بستاني ضد وزير الداخمية( ،لـ ُينشر  )31.12.1996،؛ ممؼ العميا  7603/96مالعبي ضد المسؤوؿ عف
سجؿ السكاف في و ازرة الداخمية ،قرار حكـ ف.ط ( )2005( 337 )4؛االستئناؼ االداري  8791/08مشاىرة ضد دولة

ويضاؼ إلى ذلؾ العنصر المعياري في مواد أحكاـ قانوف الدخوؿ الى اسرائيؿ – 1974
اسرائيؿ (لـ ُينشرُ .))22.6.2010،
(فيما يمي – األحكاـ) التي تقرر في المادة ( 11ج) أف سرياف رخصة االقامة الدائمة ينتيي "إذا ترؾ صاحب الرخصة اسرائيؿ
واستقر في دولة خارج اسرائيؿ" .وفي ىذه األحكاـ تحددت قرينة قابمة لمدحض ،وىي االستقرار خارج اسرائيؿ في حاالت االقامة
خارج اسرائيؿ لمدة  7سنوات عمى األقؿ والحصوؿ عمى رخصة اقامة دائمة في دولة أجنبية أو الحصوؿ عمى جنسية الدولة
األجنبية عف طريؽ التجنيس (بند  11أ مف األنظمة).

ُيضاؼ أيضا ،أنو في قرار الحكـ في موضوع الطعف في االستئناؼ االداري رقـ  5829/05داري ضد وزير الداخمية
.8
(لـ ُينشر 20.9.2007 ،فيما يمي-قضية داري) نظرت المحكمة في مسألة سرياف الحكـ الذي تقرر في قضية عوض ،أيضا،
عمى سكاف شرقي القدس وعمى ظروؼ مف نوع ظروؼ الممتمس .وأشير إلى أنو عمى ضوء حكـ المحكمة العميا الواضح في
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الموضوع ،فيذا ىو الحكـ الذي ينطبؽ عمى موضوعنا ،حيث أف الممتمس لـ يقدـ أمامي أساسا مقبوال يضع سببا لتجاوز سوابؽ
واضحة وممزمة مف قبؿ المحكمة العميا .وكما ىو مذكور ،فإف جزء مف ادعاءات الممتمس في ىذا السياؽ تتعمؽ بسرياف قانوف
الدخوؿ الى اسرائيؿ وأنظمتو عمى سكاف شرقي القدس .ويكفي الحكـ الذي صدر في ىذه المحكمة في القضية رقـ 3080/04

نيى ضد ورثة المرحومة نجار (لـ ُينشر  )27.4.2006لكف وكما ىو مذكور فإف الحكـ الممزـ في ىذا الموضوع ،ىو الحكـ
الذي صدر قضية عوض وقضية داري المذكورتيف سابقا (انظروا عوض ،االستئناؼ االداري  10811/04سورخي ضد وزير
الداخمية ،قرار حكـ ف،ط ( .))2005( 411 )6واضافة لذلؾ نشير إلى استئناؼ معمؽ في المحكمة العميا عمى قرار حكـ في
القضية رقـ  3080/04المذكورة سابقا .وأخير فإف قرار الحكـ في القضية رقـ  3080/04المذكورة سابقا كاف حوؿ مسألة

مختمفة عف موضوعنا وفي ظروؼ تختمؼ وقائعيا.
.9

عمى ضوء ىذه الخمفية القانونية ،استنتاجي ىو أنو ال توجد حجة لمتدخؿ في قرار المدعى عميو الذي صدر في سنة

 2004حوؿ انتياء رخصة االقامة الدائمة لمممتمس .وجدير بالذكر أنو مف سنة  1977وحتى سنة  ،2004أي فترة  27سنة،
اقاـ الممتمس خارج اسرائيؿ وكاف مركز حياتو في الواليات المتحدة األمريكية .وتزوج ىناؾ ،وعمؿ ىناؾ ،وىناؾ أنجب أوالده،

وحصؿ عمى جنسية ىذه الدولة عف طريؽ التجنيس .وزوجتو وابنتو بقيتا في تمؾ الفترة ( )2004في الواليات المتحدة  .في ىذه
الظروؼ وعمى ضوء البنود  11أ ( )1و –  11أ ( )3مف األنظمة انتقؿ العبء الى أكتاؼ الممتمس – ليثبت أنو لـ يستقر في
دولة خارج اسرائيؿ .وىو لـ يقـ بيذا العبء (قارنوا مع ظروؼ أخرى – االستئناؼ االداري  279/07محسف ضد وزير
الداخمية ( .))16.1.2008وظروؼ الممتمس التي أمامي كما ىو مذكور تظير – بالتأكيد أنو في سنة  2004وىو موعد
ويضاؼ ليذا الموضوع أنو في ادعاء الممتمس حوؿ زيارتو
االبالغ عف االنتياء – تجذ ار واضحا ومستم ار في الواليات المتحدةُ .
ألبناء عائمتو مرة في السنة ليس فيو ما يكفي لدحض القرينة حوؿ استق ارره في الواليات المتحدة .واالستنتاج ىو أنو ال توجد
حجة لمتدخؿ في وجية نظر وزير الداخمية المدعى عميو في موضوع انتياء رخصة االقامة الدائمة.
اعادة الرخصة لإلقامة الدائمة
.10

مف ىنا ،إلى مسألة اعادة الرخصة .في ىذا الموضوع األخير تأسس ،كما ىو مذكور ،موقؼ المدعى عميو عمى أف

"اجراء شرانسكي" المذكور سابقا ال يسري عمى الممتمس  .وعمى أية حاؿ ،فإنو عمى ضوء ارتباطات الممتمس الواضحة
بالواليات المتحدة أيضا بعد  2004،ال توجد عمة العادة اقامتو في ىذا الوقت .وسنبحث ىذا الموقؼ مف كافة جوانبو.
عدـ سرياف "اجراء شرانسكي"
نذ ّكر أوال بداللة “اجراء شرانسكي" :االجراء حدد أنو في حاالت معينة مفصمة فيو ،تُعاد رخصة االقامة الدائمة – مف
.11
يوـ العودة إلسرائيؿ – لمف انتيت رخصتو ،بسمسمة مف الشروط منيا زياراتو إلسرائيؿ في الفترة التي كاف لنفس الشخص "بطاقة
خارج" وكذلؾ حقيقة أنو "يسكف في اسرائيؿ سنتيف عمى األقؿ" (البند ( 3أ) مف االجراء) .إال أنو ذكر في االجراء بشكؿ واضح

أنو يسري عمى َمف انتيت رخصتو عقب "نقمو لمركز حياتو الى خارج اسرائيؿ أكثر مف –  7سنوات" (بند ( 3أ) المذكور) .وىو
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ال يسري حسب نصو عمى الحاالت التي انتيت فييا الرخصة بسبب المبررات األخرى المذكورة في المادة  11أ مف األنظمة
التي مجمميا الحصوؿ عمى جنسية أجنبية أو رخصة اقامة دائمة في دولة أجنبية .وىكذا يظير مف البند ( 3ج) مف اجراء
شرانسكي نفسو وىكذا يظير أيضا مف قرار الحكـ في موضوع "داري المذكور سابقا ،الذي ُكتب فيو أف اجراء شرانسكي ال
يسري عمى الحاالت التي حصؿ فييا المقيـ الدائـ عمى جنسية أو رخصة اقامة دائمة لدولة أخرى (انظروا في الفقرة  12مف
قرار الحكـ) .وىكذا تـ الحكـ في سمسمة طويمة مف ق اررات الحكـ التي صدرت عف ىذه المحكمة (انظروا عمى سبيؿ المثاؿ:
االلتماس االداري  1023/09أميف ضد وزير الداخمية ()23.11.2009؛ االلتماس االداري  130/07خميؿ ضد وزير الداخمية
()4.5.2008؛ االلتماس االداري  247/07عمري ضد وزير الداخمية (.))9.10.2007
صالحية وزير الداخمية العادة رخصة اقامة دائمة انتيت
.12

إذف ،ما ىو القانوف في حاؿ أف شخصا كاف يممؾ رخصة اقامة دائمة في اسرائيؿ وانتيت حسب القانوف – سواء

بسبب الحصوؿ عمى جنسية أجنبية عف طريؽ التجنيس أو رخصة إلقامة دائمة في دولة أجنبية ويطالب ىذا الشخص باستعادة
الرخصة؟ في ىذا الوضع ،فإف اجراء شرانسكي نفسو ال يسري عميو .وىؿ ىذا يعني أف وزير الداخمية مازاؿ مخوال وبإمكانو
اعادة الرخصة التي انتيت؟ الجواب ،نعـ – كما أجابت أيضا وكيمة المدعى عميو في االجراء الذي أمامي – بإيجاب.

والصالحية إلعطاء رخصة دائمة كانت وما زالت بأيدي وزير الداخمية وذلؾ بحكـ المادة رقـ  2مف قانوف الدخوؿ الى إسرائيؿ،
وأيضا وفؽ االعتبارات التي بجانبو .وىكذا أيضا ،الصالحية لوزير الداخمية إللغاء انتياء رخصة اقامة دائمة .واجراء شرانسكي
ال يمس باالعتبارات الممنوحة لوزير الداخمية بحكـ القانوف ليعيد لشخص رخصة اقامة دائمة في اسرائيؿ – رخصة انتيت –
أيضا في حالة الحصوؿ عمى رخصة اقامة دائمة في دولة أجنبية أو التجنس فييا (وانظروا االلتماس االداري  649/07نيروخ

ضد وزير الداخمية ( )15.12.2008؛ وااللتماس االداري  1774/09فوزفوز ضد وزير الداخمية ( )16.12.2009؛وانظروا
غيرىا وقارنوا ،االستئناؼ االداري  787/06تميمي ضد وزير الداخمية ( .))7.10.2007ومع ذلؾ ،فمف لحظة أف اجراء
شرانسكي ال يسري عمى وضع كيذا ،يكوف الفرؽ في كؿ ما يتعمؽ بطالب استعادة الرخصة موجود في عبء االقناع :فعند
توفر شروط اجراء شرانسكي يمقى عمى المدعى عميو عبء تبرير عدـ اعادة الرخصة لمف تتوفر فيو شروط االجراء ،وواضح

أنو عندما يتعمؽ بإعادة رخصة ليس وفقا إلجراء شرانسكي يجب عمى طالب االستعادة أف يثبت لماذا يجب اعادة الرخصة لو
(انظروا في أقواؿ السيد القاضي ـ .سوبؿ في قضية نيروخ المذكورة أعاله.
وفي أية ظروؼ تُجدد رخصة االقامة الدائمة التي انتيت حسب القانوف؟ نقطة االنطالؽ ليذا الموضوع ىي أف لوزير
.13
الداخمية لوزير الداخمية صالحيات واسعة في مسألة الدخوؿ إلسرائيؿ واعطاء رخصة اقامة دائمة (انظروا ممؼ العميا 431/89
كندؿ ضد وزير الداخمية ،قرار حكـ ـ.و ( ))1992(،505 )4وأف ليس لطالب رخصة كيذا حؽ لمحصوؿ عمييا (أنظروا عمى
سبيؿ المثاؿ ممؼ العميا  83/88منتسح ضد وزير الداخمية (لـ ينشر .))7.3.1988،إضافة لذلؾ ،فإف الصالحية الواسعة

لوزير الداخمية إلعطاء رخصة اقامة دائمة تشمؿ أيضا سمسمة طويمة مف االعتبارات التي لوزير الداخمية الحؽ اعتمادىا ،مف
بينيا المنع األمني والماضي الجنائي والمصالح الحيوية لمدولة وسالمة الجميور (انظروا االستئناؼ المدني  8332/08زرينة
ضد و ازرة الداخمية ( )2.11.2009والمرجعيات ىناؾ) وكذلؾ اعتبارات انسانية (انظروا االستئناؼ المدني 4112/07
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فاولسوف ضد دولة اسرائيؿ ( .))3.5.2007واالعتبارات يمكف أف تشمؿ أيضا جواب السؤاؿ :ىؿ طالب االقامة عاد ليسكف
في اسرائيؿ (انظروا وقارنوا االستئناؼ المدني  311/06منير ضد وزير الداخمية (.))21.8.2008
.14

لكف ينبغي أف نضيؼ ،أنو عندما يكوف األمر متعمقا بمف كاف بيف يديو رخصة اقامة دائمة بشكؿ عاـ ،وبمف كاف

لديو رخصة بحكـ كونو مف سكاف القدس الذيف ولدوا في اسرائيؿ (أو في منطقة أصبحت جزءا مف اسرائيؿ) بشكؿ خاص ،ال

يمكف استبعاد امكانية اتخاذ معايير أكثر تساىال مع طالب استعادة الرخصة .والمعيار المتساىؿ في ىذا المفيوـ يتمثؿ ،في
ويعطى وزف خاص الى أساس اعطاء
تطبيؽ الصالحيات الواسعة لوزير الداخمية في مسألة اعادة رخصة االقامة الدائمة ُ
الرخصة لإلقامة الدائمة في البداية عندما يتعمؽ األمر بسكاف شرقي القدس الذيف ولدوا في اسرائيؿ (أو في منطقة أصبحت
جزء مف اسرائيؿ) .والتعبير عف ذلؾ يكوف ،في أف العبء الممقى عمى طالب تجديد الرخصة أيضا في حاالت انتياء الرخصة

بسبب الحصوؿ عمى جنسية أجنبية عف طريؽ التجنيس أو رخصة اقامة دائمة في دولة أجنبية – يكوف عبئا أسيؿ .وىذا
العبء يكوف فيو ما يعبر عف التعقيدات القانونية وواقع الحياة الخاص ليؤالء السكاف .وحقا في قضية "داري" أشارت حضرة
القاضية د .برلينر إلى أف:

"ممخص ما ىو مذكور حتى اآلف ،ىو أف ال مكاف لتجاوز حكـ عوض .وبكممات أخرى – سكاف شرقي

القدس ُيعتبروف ذوي رخصة اقامة دائمة في إسرائيؿ ،ولذلؾ فإف الطريقة التي قد يفقدوف فييا رخصتيـ
تحددت ىي أيضا بناء عمى قانوف الدخوؿ الى اسرائيؿ واألنظمة التي وضعت بناء عميو .وكما ىو مذكور
فإف صاحب رخصة اقامة دائمة قد يفقد رخصتو إذا تغير الواقع ،أي إذا لـ يعد فعميا مف سكاف البالد .واقع
كيذا يتبمور إذا استقر صاحب الرخصة في دولة أخرى ونقؿ الييا مركز حياتو .ومع ذلؾ ،ليس في ىذا
االستنتاج ما يسد الفراغ عمى االدعاء بأنو يجب التمييز بيف الذي حصؿ عمى مكانة مقيـ دائـ ألنو ولد في

اسرائيؿ (أو في منطقة أصبحت جزء مف اسرائيؿ) وكبر فييا وبيف الذي حصؿ عمى مكانة مقيـ دائـ بعد
أف ىاجر الى اسرائيؿ .وعف نقؿ مركز حياتو يمكف استنتاج ذلؾ مف عدة ارتباطات وعالقات وال يشكؿ أي
واحد منيا اختبا ار شامال وقاطعا .والتمييز بيف وضع فيو مواطف اسرائيمي يقيـ أي ارتباط مع دولة أخرى

وبيف وضع وصؿ فيو ىذا االرتباط لدرجة قطع عالقة االقامة مع اسرائيؿ ليس دائما سيال  ]...[.وفي اطار
الفحص والموازنة بيف المعطيات واالرتباطات المختمفة ىناؾ وزف أيضا لمسألة ما ىو األساس الذي تستند
عميو رخصة االقامة الدائمة .وعمى أية حاؿ فإف ىذه المسألة ال تستوجب حسما في موضوعنا ولذلؾ أتركيا
دوف حسـ ( " ...ىناؾ ،في البند  11مف قرار الحكـ .أنظروا أيضا البند  12مف قرار الحكـ).
وانظر بتمعف :حتى ولو أف األمر يتعمؽ بعبء أسيؿ ،فكما ىو مذكور ما زاؿ األمر ال يتعمؽ بعبء تافو

جدي وذلؾ مع االنتباه لالعتبارات الواسعة لوزير الداخمية في الموضوع .وألف اجراء شرانسكي مع
بؿ بعبء ّ
شروطو ال يسري .وحتى اآلف عمى طالب اعادة الرخصة أف يظير "مبر ار خاصا" إلعادة رخصتو لإلقامة
الدائمة ،خاصة بعد أف توفرت شروط انيا رخصة االقامة (انظروا قضية نيروخ المذكورة سابقا).
مف العاـ إلى الخاص
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عمى خمفية ما ىو مذكور أعاله ،يجب العودة لمحالة التي أمامي وفؽ ظروفيا .فمف المادة التي عرضت أمامي ،لـ

أجد أف الممتمس عرض حتى ىذه المحظة مبر ار كافيا لمتدخؿ في قرار وزير الداخمية بعدـ اعادة رخصة االقامة الدائمة لو.
ونقطة البداية ىي أف الرخصة انتيت قانونيا بسبب نقؿ مركز حياتو الى الواليات المتحدة األمريكية لفترة طويمة مف الزمف –

 27سنة؛ والحصوؿ عمى الجنسية االمريكية عف طريؽ التجنيس .والممتمس عاد في سنة  2004يرافقو ابنو فقط بينما زوجتو
وابنتو بقيتا حتى ىذه المحظة في الواليات المتحدة أي منذ سنوات بعد عودة الممتمس لمبالد (انظروا وقارنوا ،االلتماس االداري
 891/06محمود ضد وزير الداخمية ( .)21.2.2007ىذا اضافة :الى أنو كما يظير مف جمسة االستماع التي تمت لمممتمس
(في يوـ  ،26.1.2020ممحؽ ىػ مف الرد) عاد ابنو فعميا لمواليات المتحدة حيث سينيي تعميمو بعد ثالث سنوات .والممتمس

حافظ عمى جنسيتو االمريكية ولـ يصرح عف استعداده لمتخمي عنيا (قارنوا االلتماس االداري  1774/09المذكور أعاله) .فعدا

عف عقار األرض التي اشتراىا في سنة  ،2004وعائمة كبيرة لو في القدس لـ يثبت الممتمس ارتباطا بإسرائيؿ لدرجة االستنتاج
بأف مركز حياتو في اسرائيؿ وأف لديو النيو الواضحة لالستقرار فييا (أنظروا أيضا قضية نيروخ ،البند  9مف قرار الحكـ).
وحقيقة المكوث في اسرائيؿ منذ سنة  2004ليس فييا ما يؤسس حقا لمحصوؿ عمى رخصة اقامة دائمة (انظروا ممؼ العميا

ويضاؼ ليذا الموضوع األخير ،أنو يتضح مف االستماع
 )2527/03اسعيد ضد وزير الداخمية (لـ ينشرُ ))30.10.2003 ،
الذي تـ لمممتمس (ممحؽ ىػ مف رد المدعى عميو) أنو ينوي العودة لمواليات المتحدة بعد استعادة اقامتو وفقط بعد ذلؾ سيقرر في
موضوع عودة العائمة الى اسرائيؿ .في ىذه الظروؼ وحتى مع األخذ بعيف االعتبار حقيقة أف األمر يتعمؽ بممتمس كاف مف
سكاف القدس ومف مواليد اسرائيؿ لـ أجد في موقؼ المدعى عميو والتي بموجبيا لـ تتوفر ارتباطات تبرر اعادة رخصة االقامة
الدائمة لمممتمس ،وكذلؾ لـ تتوفر المعقولية التي تبرر تدخؿ ىذه المحكمة .ولـ أجد أيضا مكانا لتغيير استنتاجي ىذا ،بسبب

ادعاء الممتمس بأنو قيؿ لو أف عميو المكوث سنتيف في اسرائيؿ حتى يستطيع أخذ رخصتو لإلقامة الدائمة ،وىذا االدعاء تـ
تقديمو في االلتماس لكف بدوف أي تفصيؿ حوؿ الجية التي قالت لو ذلؾ والموعد الذي قيمت فيو ىذه األقواؿ أو أي توثيؽ آخر
ويضاؼ إلى ذلؾ أف موضوع
في الموضوع .ولـ يثبت أي التزاـ أو وعد بموجبو تعاد لمممتمس اقامتو بمرور سنتيف عمى إقامتوُ ،
االقامة في اسرائيؿ لمدة سنتيف موجود في اجراء شرانسكي لكف ىذا االجراء كما قيؿ سابقا ال يسري عمى الممتمس.
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النتيجة ىي أف حكـ االلتماس بشقيو ىو الرفض .وفي ظروؼ الموضوع لـ أجد مكانا إلصدار أمر حوؿ المصاريؼ.

السكرتاريا سترسؿ قرار الحكـ لمطرفيف.
صدر بتاريخ  2010/8/24بغياب الطرفيف.
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