رقـ القرار ـ.ع.ع  7803/06أبك عرفة كاخركف ضد كزير الداخمية
ممخص القرار:

مكضكع القرار ىك التماس عمى قرار الكزير القاضي بإلغاء رخصة االقامة الدائمة مف نكاب عف حركة حماس ككزير
سابؽ في البرلماف عمى خمفية خرؽ الكالء .قاـ األطراؼ بتبادؿ الطعكف ككانت كجية نظر ككيؿ الممتمسيف ىك أنو ال

يحؽ لكزير الداخمية الغاء االقامات لعدـ الكالء كذلؾ نظ ار لعدـ كجكد نص قانكني يخكلو بذلؾ باإلضافة الى الكضعية
الخاصة لسكاف القدس الشرقية كسكاف أصيمكف يقبعكف تحت االحتالؿ كيحؽ ليـ االنتخاب كالترشح لمجمس النكاب

الفمسطيني بحسب االتفاقات الدكلية .ككجية نظر الطرؼ الثاني ارتكزت عمى أف ىؤالء النكاب ينتمكف كيمثمكف تنظيـ
معادم يطالب بإزالة دكلة اسرائيؿ كأف القكانيف السارية تمنح كزير الداخمية صالحيات كاسعة في الغاء االقامات .تال

ذلؾ تداكؿ القضاء لممكضكع بيف مؤيد لقرار الكزير كرافض لاللتماس كبيف معارض لو كقابؿ لاللتماس مع تعميؽ،

بنى القضاة المعارضكف كجية نظرىـ عمى اف مثؿ ىذا األجراء عمى درجة مف الخطكرة التي تحتاج الى تشريع مفصؿ

كليس فقط الى صالحية تقديرية لمكزير تخضع لمقكاعد االدارية كخاصة بػأف صدر بحقيـ اجراء سحب االقامة
سيصبحكف بال مكاف يقيمكف حيث يجب فحص ىذا المكضكع كمعالجتو بكضكح .كاستندكا في بناء كجية نظرىـ

باإلضافة الى حقكؽ النساف االساسية الى دراسة كمقارنة لتشريعات كق اررات محاكـ دكؿ عديدة عالجت مثؿ ىذا
المكضكع ،كما كأبدك تفيما كاضحا الختالؼ درجة الكالء المطمكبة بيف مكاطف كامؿ المكاطنة كبيف مقيـ اقامة دائمة.

ككقؼ القاضي بكلجماف عمى مكضكع كضعية االق امة الدائمة لدل سكاف شرقي القدس بكثير مف التفصيؿ كالتحميؿ.

كبالنسبة لمقضاة المؤيديف قرار الكزير كرافضي االلتماس فقد بنكا كجية نظرىـ عمى ماضي الممتمسيف كحاضرىـ

بانتمائيـ لتيار معادم بشدة لدكلة اسرائيؿ .ككجدكا أف ال حاجة لكجكد تشريع مفصؿ كانما الى تفسير ضيؽ لمنصكص
كخضكع سمطة الكزير التقديرية لقكاعد كمبادئ القانكف االدارم كأنو في الحالة المعركضة يقع قرار الكزير في المكاف

السميـ .كلجأكا الى تحميؿ لغكم مكسع كعميؽ لتقصي كجية نظر المشرع لقانكف الدخكؿ إلسرائيؿ كناقشكا أيضا
مكضكع تعارض تشريع محمي كقانكف الدخكؿ إلسرائيؿ كقانكف أساس (كرامة االنساف كحريتو) كألم منيـ تككف الغمبة
في الحالة المعركضة امامنا كفقا لممعطيات المطركحة .في النياية ،العتبارات األمف كحماية دكلة اسرائيؿ تـ تغميب

التشريع المحمي .كلتأييد كجية نظرىـ استندكا أيضا الى تشريعات كاحكاـ دكؿ أخرل تطرقت لذات المكضكع في الحالة
المعركضة

كفي المحصمة جاء قرار األغمبية بقبكؿ االتماس مع تعميؽ قرار الكزير لمدة ستة أشير ريثما يصدر تعديؿ لمقانكف

يخكؿ فيو لمكزير بصفة صريحة الغاء االقامات.

1
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

تنبيو كاخالء مسؤكلية

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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المحكمة العميا كمحكمة العدؿ العميا

منظكر أماـ:

ـ.ع.ع 7803/06

الرئيس المكقرة ـ .نائكر
نائب الرئيس المكقر (متقاعد) أ .ركبنشتايف
نائب الرئيس المكقر (متقاعد).س .جبراف
سعادة القاضية أ .حيكت
سعادة القاضي ح .ميمتزر
سعادة القاضي م .دانزيجر
سعادة القاضي ف .ىندؿ
سعادة القاضي ع .فكجمماف
سعادة القاضي د .باراؾ-إيريز

الممتمسكف:

 .1خالد أبك عرفة
 .2مركة أبك عرفة
 .3محمد أبك عرفة
 .4معاذ أبك عرفة
 .5ميدم أبك عرفة
 .6أسيؿ أبك عرفة
 .7آسيا أبك عرفة
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 .8محمد أبك طير
 .9سيير أبك طير
 .10أركع أبك طير
 .11مصعب أبك طير
 .12خكلو أبك طير
 .13محمكد أبك طير
 .14ىند أبك طير
 .15محمد عمراف طكطح
 .16زينب كماؿ
 .17عال طكطح
 .18تسنيـ طكطح
 .19معاذ طكطح
 .20عبد الرحمف طكطح
 .21أحمد محمد عطكف
 .22نسريف محمكد عطكف
 .23مجاىد أحمد عطكف
 .24محمد أحمد عطكف
 .25مريـ أحمد عطكف
 .26محمكد أحمد عطكف

ضػػػد
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الممتمس ضدىـ:

 .1كزير الداخمية
 .2شكرات ىديف  -مركز القانكف اإلسرائيمي

أصدقاء المحكمة .1 )Amicus Curiae( :عدالة  -المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ
 .2الجمعية لحقكؽ المكاطف في إسرائيؿ

االعتراض عمى أمر احترازم

()5.05.2015

تاريخ الجمسة:

 5أيار 2015

ككيؿ الممتمسيف:

المحامي فادم قكاسمي

ككيؿ الممتمس ضده :1

المحامي يكخي جنسيف

ككيؿ الممتمس ضده :2

المحامي ركعي ككخافي ،المحامي نيتسانو درشكف-اليتنر

ككيؿ صديؽ لممحكمة :1

المحامي حسف جباريف

ككيؿ صديؽ المحكمة :2

المحامي داف يكير ،المحامي عكدد فمر
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القرار
القاضي ع .فكجمماف:

إف الممتمسيف  1ك  8ك  15ك ( 21يشار إلييـ فيما يمي ب "الممتمسيف") ىـ مف المقيميف في القدس الشرقية بصفة
قانكنية إقامة دائمة .في االنتخابات التي جرت في السمطة الفمسطينية في شير كانكف الثاني  /يناير  ،2006انتخب ثالثة
مف الممتمسيف لمبرلماف الفمسطيني عف قائمة "اإلصالح كالتغيير" التابعة لمنظمة لحماس .انتخب الممتمس  1ليعمؿ ككزير
في حككمة السمطة الفمسطينية نيابة عف ىذه القائمة .في  30يكنيك  /حزيراف  ،2006قرر كزير الداخمية (المشار إليو
فيما يمي باسـ الكزير أك الممتمس ضده) إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة الخاصة بالممتمسف بادعاء " خرؽ الكالء" .ضد ىذا
القرار مكجو ىذا االلتماس المنظكر أمامنا.

أساس

 - 1في  25كانكف الثاني  /يناير  ، 2006أجريت انتخابات لممجمس التشريعي لمسمطة الفمسطينية (فيما يمي:
االنتخابات) .ككفقا لالتفاؽ اإلسرائيمي  -الفمسطيني المؤقت بشأف الضفة الغربية كقطاع غزة المؤرخ  28أيمكؿ  /سبتمبر
 1995يحؽ لسكاف القدس الشرقية التصكيت في انتخابات ا لمجمس التشريعي الفمسطيني مف خالؿ إرساؿ استمارات
التصكيت مف مكاتب البريد اإلسرائيمية في القدس الشرقية إلى لجنة االنتخابات الفمسطينية .كبيذه الطريقة ،صكت سكاف
مف القدس الشرقية في انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني التي أجريت في عاـ  1996كفي انتخابات رئيس السمطة
الفمسطينية التي اقيمت في العاـ .2005
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 -2في االنتخابات اشتركت عدة قكائـ كمف ضمف القكائـ قائمة "اإلصالح كالتغيير" .ككاف الممتمس  8مدرجا في القائمة
الكطنية ،في حيف كاف الممتمساف  15ك  21عمى القائمة اإلقميمية لمقدس الشرقية .بقرار حككمة اسارئيؿ  4636حددت
الترتيبات الالزمة إلجراء االنتخابات .كمف ضمنيا تنص المادة  1مف القرار عمى ما يمي:

ترل حككمة إسرائيؿ اىمية اجراء االنتخابات في السمطة الفمسطينية ،لكف
مشاركة منظمات إرىابية في االنتخابات ،منيا منظمة حماس ،المنظمة التي
تدعك إلى ابادة إسرائيؿ ،تضر بصكرة اساسية بشرعية االنتخابات كتتعارض
مع أحكاـ االتفاقية المرحمية ،ككذلؾ المعايير الدكلية المقبكلة فيما يتعمؽ
بمشاركة احزاب داعمة لمعنؼ كاالرىاب [ ]...لألسباب المذككرة أعمنت إسرائيؿ
أنيا لف تمنع قياـ االنتخابات ،كلكف نظ ار لمشاركة حماس كمنظمات إرىابية
أخرل في االنتخا بات ،فإف إسرائيؿ لف تتعاكف مع السمطة "(القرار 4636
لمحككمة اؿ "30اتخاذ الترتيبات لغايات االنتخابات التشريعية لمسمطة
الفمسطينية "( 15يناير  /كانكف الثاني .)2006

في المادة ( 2ب) لمقرار أضيؼ أف جيش الدفاع اإلسرائيمي كقكات األمف ستتخذ تدابير لتسييؿ االنتخابات ،بما في ذلؾ
"تأميف حرية الحركة كانتقاؿ المشاركيف في االنتخابات :مرشحكف كناشطكف كدعاة ،باستثناء األشخاص الناشطيف في
منظمات إرىابية" .مادة ( 2د) يسمح بتكاجد مراقبيف محمييف في االنتخابات  ،كفقط "غير المرتبطيف بمنظمات إرىابية".
بالمادة ( 3أ) حدد أنو لف تككف ى ناؾ أم دعاية انتخابية "الشخاص مرتبطيف بمنظمات إرىابية في نطاؽ القدس".
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 - 3كبعد فرز األصكات ،أصبح مف الكاضح أف قائمة "اإلصالح كالتغيير" فازت بأغمبية في المجمس التشريعي ،كتـ انتخاب
الممتمسيف  8ك  15ك  21ليككنكا أعضاءا في المجمس التشريعي مف طرؼ القائمة ىذه .تـ تعييف الممتمس ( 1مف اآلف
فصاعدا :أبك عرفة) ،الذم لـ يترشح في االنتخابات ،كزي ار لشؤكف القدس في الحككمة الفمسطينية الجديدة التي شكميا
حزب "اإلصالح كالتغيير".

 .4بيكـ  29/05/2006أبمغ كزير الداخمية انذاؾ ،ركني براكف ،الممتمسيف ،انو ينظر في إلغاء تصاريح اإلقامة الدائمة
في إسرائيؿ الخاصة بيـ  ،بمكجب السمطة المخكلة لو في المادة ( 11أ) قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ عاـ ( 1952مف اآلف
فصاعدا :قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ أك القانكف) .ىذا ألف الممتمسيف انتيككا كاجبيـ في الكالء لمدكلة بسبب عضكيتيـ
النشطة في حماس كالبرلماف الفمسطيني كبسبب عضكية الممتمس رقـ  1في الحككمة الفمسطينية .عمى الرغـ مف ىذا،
سمح الكزير لمممتمسيف باالستقالة مف الحككمة كالمجمس التشريعي الفمسطيني كبيذا يمنع الغاء تصاريحيـ ،كبدال مف ذلؾ
بعثكا دفكعيـ اليو ،كؿ ىذا خالؿ فترة  30يكـ ،الممتمسكف قدمكا طمبيف لتمديد ىذه الفترة ،كلكف المستدعى ضده رفض
الطمباف .بيكـ  30/6/2006قرر األخير إلغاء تصاريح اإلقامة الدائمة لمممتمسيف في إسرائيؿ .كنظرا ألىمية ىذا القرار في
حالتنا ،نقتبسيا نصيا:

]"[...باساس القرار إللغاء تصريح اإلقامة تكمف عضكيتيـ النشطة لمككميؾ في
المجمس ال تشريعي الفمسطيني ،كمقرىا في راـ اهلل ،نيابة عف منظمة حماس،
كبككف مككميؾ ناشطيف رئيسييف بمؤسسات منظمة حماس اإلرىابية.
حاليا مككمكؾ نكاب برلماف سمطة أخرل ،كبالتأكيد سمطة في صراع مع إسرائيؿ،
كذلؾ نيابة عف منظمة إرىابية ىدفيا ىك مقاتمة إسرائيؿ ،كىك عمؿ يشكؿ خرقا
لكاجب الكالء لدكلة إسرائيؿ كمقيميف في الدكلة ،كنظ ار لكاجب الكالء االعمى
الذم يدينكف بو لمسمطة الفمسطينية.
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كفي ظؿ ىذه الظركؼ ،كفي ضكء الخرؽ الصارخ لمكالء المذككر أعاله ،قررت
ممارسة سمطتي كابطاؿ تصريح اإلقامة الدائمة الخاص بمككميؾ في إسرائيؿ".

 - 5ىذا ا لقرار ىك في صميـ االلتماس المنظكر أمامنا ،الذم يطمب فيو الممتمسكف أف نأمر بالغاءه .كمنذ تقديمو حتى
اآلف ،عقدت عدة جمسات في االلتماس ،أماـ ىيئمت مختمفة .عمى خمفية بالغ الممتمسيف خالؿ الجمسة بتاريخ
 10/9/2008أنيـ ال يزاكلكف فعميا مياميـ في البرلماف الفمسطيني كالحككمة الفمسطينية ،سمحت ىذه المحكمة
لمممتمسيف  -في القرار الصادر بتاريخ  - 11/09/2008التكجو لممستدعى ضده بطمب لتجديد اقامتيـ مف دكف اف
يككف بيذا تنازال عف دفكعيـ االساسية في االلتماس .تكجو الممتمسكف إلى المستدعى ضده خطيا ،كافردكا ادعاءاتيما
بشأف إلغاء تصريح إقامتيـ الدائمة كالتمسكا لتجديده .ادعي أف أبك عرفة تكقؼ فعميا عف ممارسة عممو كزي ار في الحككمة
الفمسطينية منذ اعتقالو مف قبؿ إسرائيؿ ،كأنو ال يزاكؿ بام كظيفة كانت  ،في حيف أف الممتمسيف  8ك  15ك  21قد
تكقفكا عف المزاكلة كأعضاء في المجمس التشريعي الفمسطيني مف يكـ اعتقاليـ ،سكاء بسبب اعتقاليـ ،كأك بسبب اف
المجمس التشريعي الفمسطيني مشمكؿ كال يجتمع .كما أعرب الممتمسكف  8ك  15ك  21عف استعدادىـ لالستقالة مف
كظائفيـ كعدـ مزاكلة أم مينة في السمطة الفمسطينية.

في رسالتو المؤرخة مف يكـ  25/01/2009رفض كزير الداخمية بكقتيا ،السيد مئير شطريت ،طمب الممتمسيف ،مشي ار إلى
أنو ال يكجد أسباب حقيقية تدعك إلى إعادة النظر في مسألة الكضع القانكني ليـ ،خصكصا أف "البيانات المحدثة حكؿ
[الممتمسيف  -استئناؼ جزاء[ إعطاء تعزيز لمقرار الصادر بحقيـ " .مف بيف أمكر أخرل ،شدد الكزير عمى أف أبك عرفة
يكاصؿ المشاركة في النشاط التنظيمي لحركة حماس ،كأشار إلى أنو ال يكجد أم تغيير سياسي في نطاؽ السمطة
الفمسطينية ،ألسباب ال تتعمؽ بالممتمسيف ،مف أجؿ اعتبارىا لصالحيـ .كفي  20يكنيك  /حزيراف  ،2010رفضت المحكمة
طمب الحصكؿ عمى أمر مؤقت قدمو الممتمسكف ،مشيريف إلى أف الطمب متصؿ بجكىره في الطمب الرئيسي ،كأف الحديث
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ليس عف خطكة ال يمكف عكسيا .ببياف صادر عف المستدعى ضده بتاريخ  09/03/2010قيؿ عمى أف الممتمسيف  8ك
 15ك  21عادكا بعد اإلفراج عنيـ مف السجف لمنشاط في نطاؽ حماس ،بما في ذلؾ أنشطة سرية ذات خطر محتمؿ عمى
السالمة العامة ،كبذلؾ عمى الرغـ مف تصريحاتيـ ىـ ال زالكا بمثابة أعضاء كبار في منظمة حماس.

 6.كفي نياية جمسة يكـ ( 06.09.2010الرئيس د .بينيش ،القاضية (مسماىا انذاؾ) ـ .ناأكر كالقاضي ع .فكجمماف)،
أبمغا ككيؿ الممتمسيف بتصحيح تكجيو لكزير الداخمية بإعادة النظر في قرار سحب تصريح اإلقامة الدائمة مف مككميو كبأف
يكجو لمكزير كتابا جديدا .قررنا أف عمى المستدعى ضده تقديـ بالغ محدث بعد اعطاء رد لمكتاب .كفي البالغ المحدث
المؤرخ بيكـ  11كانكف الثاني  /يناير  ،2011ابمغ المستدعى ضده أنو رفض طمب الممتمسيف بعد أف قدـ طمب فحص
المكضكع مع جيات خدمات االمف العاـ .في كتاب الرد مف طرفو بتاريخ  30.11.2010أكد كزير الداخمية في ذلؾ الكقت،
السيد إيمي يشام ،عمى أف الممتمسيف لـ يستقيمكا مف كظائفيـ ابدا في حماس كلـ ينسحبكا مف حزب "اإلصالح كالتغيير"،
التي ليست سكل فرع مف حركة حماس ف ي المجمس التشريعي الفمسطيني .أضاؼ الكزير أف معمكمات استخباراية تشير إلى
أف الممتمسيف حاليا يكاصمكف العمؿ كناشطيف رئيسييف في حماس ،كأنيـ اختاركا عف معرفة مكاصمة خدمة المنظمة كالعمؿ
نيابة عنيا .أشار الكزير أيضا إلى أف الممتمسيف ال يحترمكف قرار ىذه المحكمة التي امتنعت عف منح أمر مؤقت في
االلتماس ،كمكاصمة البقاء في القدس بشكؿ غير قانكني.

 .7بتاريخ  23/10/2011صدر أمر احترازم كالذم يأمر المستدعى ضده "بإظيار سبب لماذا ال يمغي قراره مؤرخ
 30/6/2006اآلمر بإلغاء تصريح اإلقامة الدائمة لمممتمسيف  1ك  8ك  15ك  ،21ككاف ذلؾ جزئيا بسبب عدـ كجكد
تخكيؿ صريح كمفصؿ في القانكف كعدـ كجكد الئحة تنفيذية في القانكف إللغاء اإلقامة الدائمة لألشخاص المكلكديف في
القدس الشرقية عمى أساس خيانة الثقة أك ألسباب أخرل يدعييا الممتمس ضده  ." 1في يكـ  1يكليك  /تمكز  ،2012تـ
تقديـ الالئحة الجكاب ية مف الممتمس ضده ،كبعد ذلؾ تـ تقديـ الدفكع الرئيسية مف األطراؼ .بيكـ  16.01.2013عقدت
جمسة باالعتراض عمى منح االمر المؤقت كالتي تـ فييا االستماع لدفع االطراؼ.
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كفي نياية الجمسة أمرنا األطراؼ بإبالغ  -ضمف اإلطار الزمني المحدد  -إذا كاف يمكف التكصؿ إلى حؿ مؤقت لقضية
الممتمسيف ،كبو تعطى ليـ في مرحمة أكلية إقامة دائمة لمدة سنة كاحدة .باإلضافة إلى ذلؾ ،أمرنا الممتمسيف إبالغ المدعى
عميو في غضكف  30يكما إذا كاف ىناؾ رغبة مف جانبيـ لكتابة خطابات استقالة مف مؤسسات السمطة الفمسطينية ،كقررنا
أف المدعى عميو يتعيف عميو تبميغ المحكمة كجزء مف البالغ المكمؿ إذا كاف ىذا يغير مكقفو.

 - 8كافؽ الممتمسكف عمى االقتراح كأعربكا عف استعدادىـ لكتابة رسالة استقالة مف مؤسسات السمطة الفمسطينية إذا ألغي
قرار إلغاء إقامتيـ .باإلضافة إلى ذلؾ ،أابمغ الممتمسكف أف الممتمس  1لـ ينتخب كلـ يكف عضكا في المجمس الفمسطيني؛
حيث أنو تكقؼ عف العمؿ ككزير في الحككمة الفمسطينية بعد اعتقالو في عاـ 2006؛ كأنو لـ يعد إلى ىذا المنصب أك أم
منصب آخر في السمطة الفمسطينية .في  ،29/8/2013أعمنت ككيمة المدعى عميو أنو بعد إعادة النظر في القضية ،قرر
الكزير في ذلؾ الكقت  -السيد جدعكف ساعر  -أنو ال مكاف لتغيير القرار بشأف إلغاء تصريح اقامة الممتمسيف .كأكد أيضا
أنو ال يكجد أم مبرر لمنح الممتمسيف تصريح اقامة آخر في إسرائيؿ .في البالغ التكميمي ،عاد كأشار المدعى عميو إلى أف
الممتمسيف في ذات الكقت ال يزالكف مف كبار العامميف ف ي منظمة حماس .حتى أف المدعى عميو أبمغ بأف الممتمسيف  1ك
 15أدينكا بنشاط بتنظيـ إرىابي (بمكجب المادة  2مف قانكف منع اإلرىاب الصادر عاـ  ،1948ألغيت فيما بعد كجزء مف
سف قانكف مكافحة اإلرىاب( 2016 ،انظر المكاد  73ك ( ( 101ق) مف ىذا القانكف)) ،كضمف الحكـ أشاركا إلى أنيـ لـ
يندمكا عمى أفعاليـ كلـ يعمنكا أنيـ يعتزمكف االنسحاب مف العمؿ في منظمة حماس .كتجدر اإلشارة أيضا إلى أف العقكبة
المفركضة عمييـ ىي السجف الفعمي لمدة  30شي ار مف تاريخ إلقاء القبض عمييـ ،كاصدار عقكبة مع كقؼ التنفيذ لفترة
كبشركط محددة في الحكـ ،؛ اعتقؿ الممتمس رقـ  8في  02/07/2013اعتقاال إداريا لمدة ستة أشير بعد أف اقتنع
القائد العسكرم بأنو "ناشط رفيع في حماس [ ]...كنسب لو نشاط كبير ذم فائدة جكىريو ألنشطة منظمة حماس كأىدافيا".
كأف الممتمس  21ىك أيضا مكجكد في االعتقاؿ اإلدارم ألسباب مماثمة ،بؿ إنو ينظر في إمكانية تقديـ الئحة اتياـ ضده.
كما أضاؼ المدعى عميو أف الجيات األمنية عرضكا معمكمات استخباراية حديثة عف نشاطيـ الرئيسي لمممتمسيف في
منظمة حماس .مف البالغ التكميمي المقدـ مف الممتمسيف بتاريخ  19/03/2014يظير أف االستئناؼ عمى الحكـ كالعقكبة
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قبؿ

تخفيض فترة السجف لمفترة التي قضاىا حتى ذلؾ التاريخ (استئناؼ جزاء  13/5979فالف ضد إسرائيؿ

( ،))16/01/2014أف الممتمسيف  1ك  15تـ اإلفراج عنيـ بتاريخ  16يناير  ،2014كمنذ ذلؾ الحيف ىـ مقيمكف في
المناطؽ.

 .9في قرارنا بتاريخ  13/05/2014قررنا ( نائب الرئيس (كما كانت آنذاؾ) ـ .ناءكر ،القاضي ع .فكجمماف كاالقاضية
د .باراؾ -ايرز) أف يعيف االلتماس إلستمرار الجمسات مف قبؿ ىيئة مكسعة .تـ االستماع إلى دفكع األطراؼ أماـ الييئة
المكسعة بتاريخ  .5/5/2015في الجمسة أبمغ ككيؿ الممتمسيف اف الممتمسيف  8ك  15ك  21عمى استعداد لتقديـ
خطابات االستقالة إلى رئيس السمطة الفمسطينية ،كأف الممتمس  1غير مستعد لتقديـ تصريح يعمف بو انو ال يرل نفسو
كزير في الحككمة الفمسطينية (محضر الجمسة  ،05/05/2015صفحة  ،20كاالسطر  .)6- 32بيكـ ،10/9/2015
أعمف ككيؿ المدعى عميو أنو في ضكء المعمكمات االستخباراية التي أمامو فاف الممتمسيف  1ك  8ك  15ك  21مكاصمكف
بنشاط كبير كجزء مف حركة حماس ،لـ يجد كزير الداخمية (في ذلؾ الكقت)  -السيد سيمفاف شالكـ  -قياـ ظركؼ تبرر
تغيير قرار كزراء الداخمية الذيف سبقكه .كباإلضافة إلى ذلؾ ،لـ ير كزير الداخمية ضركرة منح تصاريح لمبقاء في إسرائيؿ.

مع نياية مرحمة التقاضي الطكيمة التي ثبتنا عمى اساسياتيا ،كعندما لـ تعطى مكافقة كزير الداخمية عمى االقتراح الذم
أثير ،فإف قرارنا بشأف االلتماس أصبح مطمكبا.

دفكع الممتمسيف

 . 10كفقا لمممتمسيف ،قرار المدعى عميو بسحب اإلقامة الدائمة منح مف دكف صالحية ،دكف أساس قانكني أك كاقعي ،عمى
أساس اعتبارات غريبة ،غير معقكلة ،غير متناسبة كبيا انتياؾ لحقكؽ أساسية .كيشكك الممتمسكف مف أنو قبؿ إبطاؿ
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إقامتيـ الدائمة ،لـ يمنحكا حقا معقكال في بياف حججيـ كاسماعيا .كفي ىذا السياؽ ،يشير الممتمسكف أف المدعى عميو
منحيـ فترة  30يكما لالستقالة أك لتبياف حججيـ أمامو .ككفقا ليـ ،رفضت طمباتيـ لمحصكؿ عمى تمديد معقكؿ بسبب
تعقيد القضية ،عمى الرغـ مف االنتياؾ الشديد لحقكقيـ بسبب إلغاء تصريح إقامتيـ الدائمة .يعتقد الممتمسكف كذلؾ أنو
كفقا لمقانكف الدكلي ،فإف القدس الشرقية ىي أراض محتمة ،شأنيا شأف بقية الضفة الغربية ،ال يمكف إلسرائيؿ أف تضميا
الييا أك تنفذ داخميا عممية نقؿ قسرم لممدنييف المحمييف .حسب أقكاؿ الممتمسيف ،اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف
في كقت الحرب لعاـ ( 1949فيما يمي :اتفاقية جنيؼ) تعترؼ بسمطة دكلة االحتالؿ في "تعييف مكاف اإلقامة" لممدني
المحمي في األراضي المحتمة ،كلكف ينظر إلى ىذه الصالحية كاستثناء يمكف تنفيذه فقط عندما تككف ىناؾ أدلة إدارية
قكية بشأف الخطر الشخصي لممكاطف المحمي ،كىذه ليست الحالة التي أمامنا.

 .11بخصكص الصالحية ادعي أنو حتى في ظؿ القانكف المحمي اإلسرائيمي ،لممدعى عميو لـ تعط الصالحية إللغاء
تراخيص اإلقامة الدائمة الممتمسيف في إسرائيؿ بسبب خرؽ كاجب الكالء لمدكلة ،في ظؿ غياب حكـ يسمح لو بذلؾ في
قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ .ككفقا لمممتمسيف ،إبطاؿ تصاريح اإلقامة الدائمة الخاصة بيـ يمكف الغاءىا فقط إذا ثبت أف
مركز حياتيـ ليس في دكلة إسرائيؿ أك أنيـ سعكا إلى قطع صمتيـ بيا .بالنسبة ليـ ،عمى عكس الحكـ الكارد في قانكف
الجنسية لعاـ ( 1952فيما يمي :قانكف الجنسية) فيمف يطمب الحصكؿ عمى الجنسية ،أنو قبؿ منح الجنسية يصرح ىذا
األخير أف أككف مخمصا لدكلة إسرائيؿ ،ال يكجد حكـ مماثؿ يتطمب مف كؿ مقيـ دائـ العالف كالئو ،حسبما ذكر ،ال يتحقؽ
الشرط االكؿ مف شركط المساس بالحقكؽ االساسية (פסקת ההגבלה ) كالذم حسبو المس بحقكؽ اساسية ال يككف اال
"بقانكف" .كأضاؼ الممتمسكف أف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ يفتقر إلى ترتيبات مفصمة لتفعيؿ الصالحية المعنية ،كبالتالي
فإنو ال يمكف بمكجبو انتياؾ حقكؽ أساسية.

 . 12ككفقا لما ذكره الممتمسكف ،ايضا بالسمطة التقديرية لممدعى عميو كقعت عيكب تبرر إلغاء القرار .بداية ،يقكلكف أف
القرار تشكبو اعتبارات غريبة حيث كاف أساس قبكليا الرغبة في معاقبتيـ عمى المشاركة في االنتخابات كبسبب قرار قادة
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حماس عدـ ادانة اليجكـ الذم كقع في تمؾ االياـ في تؿ أبيب .كيدعكف أيضا أف قرار المدعى عميو غير معقكؿ كغير
متناسب بصكرة متطرفة ،حيث أف إلغاء إقاماتيـ خطكة متطرفة ال تتناسب مع أفعاليـ .حسب أقكاليـ عند اتخاذ القرار لـ
يعط االعتبار الكاجب لحقيـ الدستكرم في الحياة األسرية ،كىك أمر معترؼ بو أيضا في القانكف الدكلي .كيتجمى ىذا
الضرر في أف أفراد أسر الممتمسيف لف يتمكنكا مف االستمرار في العيش مع بعضيـ تحت سقؼ كاحد ،االمر الذم يمحؽ
ضر ار بالغا بأطفاليـ .ضرر اضافي حسب ادعاء الممتمسيف لـ تعط كزنا عند اتخاذ القرار ىك اعتمادىـ المعقكؿ عمى قرار
الحككمة اإلسرائيمية السماح لسكاف القدس الشرقية بالتصكيت كالترشح في االنتخابات .حسب تكجييـ أف إلغاء اإلقامة
بسبب المشاركة في االنتخابات ينتيؾ حقكقيـ بأثر رجعي ،فضال عف قيـ اليقيف كاالستقرار .يدعي الممتمسكف أيضا أنو ال
يتكجب رؤية أفعاليـ المستنفذة بالمشاركة باالنتخابات التشريعية الفمسطينية التي جرت بمكافقة إسرائيؿ ،بأف تشكؿ خرقا
لمكالء تجاه الدكلة.

حجج جمعية حقكؽ المكاطف ك منظمة عدالة

 - 13كفي قرار ىيئة محكمة سابقة كالتي نظرت في االلتماس ،قبمت المحكمة طمبات جمعية حقكؽ المكاطف كمنظمة
عدالة  -المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ – لالنضماـ إلى اإلجراءات كصديؽ لممحكمة (انظر قرار 25
ديسمبر  .) 2006إضافة الى ادعاءات الممتمسيف يضيؼ أصدقاء المحكمة أف قرار المدعى عميو ،إلغاء تصريح اإلقامة
الدائمة لمممتمسيف ينتيؾ حقيـ الدستكرم في اإلقامة  -كالتي معناىا الحؽ في االستمرار في العيش في مكاف اقامتيـ دكف
خطر الترحيؿ  -فضال عف حقيـ في ممارسة الحياة األسرية في مكاف سكناىـ .ككفقا القكاليـ ،في غياب معايير كاضحة
كصريحة إللغاء االقامة الدائمة المنصكص عمييا في التشريعات الرئيسية ،ال ينبغي اعتبار المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف
الدخكؿ إلى إسرائيؿ مصد ار لمصالحية إللغاء تصاريح اإلقامة الدائمة كما ذكر ،بالمناسبة انتياؾ حقكؽ أساس; كمف ثـ
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ينبغي تجنب استخداـ ىذا التدبير عمى أساس خرؽ الثقة المرتكز عمى إعماؿ حؽ ذلؾ المقيـ في أف ينتخب لبرلماف بمد
أجنبي.

-14يضيؼ كيدعي أصدقاء المحكمة أنو كفقا لممعايير المنصكص عمييا في القانكف الدكلي ،فإف القدس الشرقية ىي
أراض محتمة ضمت بصكرة غير مشركعة لدكلة إسرائيؿ ،كبالتالي ال يمكف لمقانكف المحمي اإلسرائيمي أف يسمك عمى قكاعد
القانكف الدكلي السارية عمى اإلقميـ .في إطار ىذا األخير  ،تحظر اتفاقية جنيؼ الرابعة النقؿ القسرم لممقيميف المحمييف
كاتخاذ إجراء اختيار إقامة في األرض المحتمة ،إال ألسباب أمنية كككسيمة أخيرة .يدعكف أيضا أف دكلة إسرائيؿ ال تعتبر في
كاقع األمر سكاف القدس الشرقية مف سكانيا ،بؿ كتشجع عمى ا ستمرار صمتيـ بالسمطة الفمسطينية ،كلذلؾ ال ينبغي بحث
سمككيـ كفقا لممعايير التي تنطبؽ عمى المكاطنيف .كفي ذات الصمة يشير االخيركف الى أنو بمكجب "اتفاؽ أكسمك" اعترفت
إسرائيؿ بحؽ سكاف القدس الشرقية مف المشاركة في انتخابات االمجمس الفمسطيني كفي انتخاب رئيس السمطة ،حتى أف
ىذا االعتراؼ دمج في التشريعات كنفذ في نظـ انتخابات عقدت سابقا لمكضكع االلتماس ىذا .أيضا عممية االنتخابات في
عاـ  2006نفذت بمكافقة الحككمة اإلسرائيمية ،مكافقة أعطيت عمى الرغـ مف أف الدكلة كانت عمى عمـ بمشاركة
الممتمسيف في االنتخابات .بما أنو سمح لسكاف القدس الشرقية الفمسطينييف بالمشاركة في االنتخابات ،فإف انتخاب
الممتمسيف ال يختمؼ عف انتخاب أم فمسطيني آخر ،كىي ال تؤثر عمى حقكؽ االقامة الخاصة بالممتمسيف.

دفكع المدعى عميو

 -15يدعي المستدعى ضده أنو لـ يقع أم عيب في قراره بتجريد الممتمسيف مف رخصتيـ لإلقامة الدائمة .حسب ادعاءه،
حددت السكابؽ القانكنية اف سكاف القدس الشرقية يتكاجدكف في إسرائيؿ بمكجب تصريح إقامة حسب قانكف الدخكؿ إلى
إسرائيؿ ،كبالتالي ال يقبؿ المكقؼ أف سكاف القدس الشرقية يعيشكف في إسرائيؿ "بقكة الكالدة" أك أف لدييـ كضع خاص "
شبو مكاطنة" أك "المكاطنة الدستكرية" .في الالئحة الجكابية ،يتطرؽ المدعى عميو باسياب لكضع اإلقامة الدائمة في
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إسرائيؿ ك االمتيازات العديدة المرافقة لو ،بما في ذلؾ االمتيازات االجتماعية كامكانية التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى الجنسية.
حسب أقكالو ،اإلقامة الدائمة ال تقتصر عمى اختبار تقني-مادم عمى كجكد اإلنساف في إسرائيؿ ،بؿ يشمؿ صمة الفرد
بالدكلة ،بما في ذلؾ اشتراط "كالء أساسي" ليا .النكاة الصمبة ليذا المطمب ىك كاجب عدـ االضرار بالدكلة ككاجب أف يككف
كفيا بشكؿ قاطع لممجتمع كاإلطار الحككمي.

 -16بمستكل الصالحية يؤشر الممتمس ضده الى المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،الذم يخكلو صراحة
كبكضكح حسب رأيو إلغاء تصريح اإلقامة .حسب أقكالو فاف الحديث عف صالحيات كاسعة لمكزير ،مستفادة مف أف القانكف
ينص عمى أنو يجكز لمكزير إلغاء تصريح اإلقامة "حسب تقديره" .كيضيؼ المدعى عميو أف ىذه المحكمة قد اعترفت
بسمطتو لتفعيؿ ما ىك محدد في المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ تجاه مقيمي القدس الشرقية .يطمب المدعى
عميو التمييز بيف الخيار المتاح لو ليعمف انتياء رخصة اإلقامة  -خطكة تـ اختبارىا كفقا لمالئحة  11أ مف لكائح دخكؿ
إسرائيؿ( 1974 ،فيما يمي :المكائح أك لكائح الدخكؿ الى إسرائيؿ) حسب معيار "مركز الحياة" -كبيف سمطتو إلغاء تصريح
اإلقامة حتى ألسباب أخرل ،بما في ذلؾ بسبب انتياؾ خطير لكاجب الكالء األساسي ،كفقا لذلؾ تككف ممارسة الصالحية
عمى أساس اعتبارات مكضكعية ،بحذر كبعقالنية كفي حاالت استثنائية ،ككذلؾ ألسباب تتعمؽ باالضرار باألمف كالسمـ
العامييف .اضافة الى ما ذكر ،يرل المستدعى ضده أف سمطتة في إلغاء رخصة اإلقامة الدائمة تفيـ مف السمطة المخكلة لو
لمنح رخصة االقامة بمكجب المادة ( 2أ) مف قانكف الدخكؿ إسرائيؿ (كفقا لممادة  15مف قانكف التفسير ( 1981قانكف
التفسير))

 . 17كفقا لممدعى عميو ،بمكجب مادة حفظ االحكاـ في المادة  10مف قانكف أساس :كرامة اإلنساف كحريتو ،ال تخضع
تعميمات قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ  -التي سبقت القانكف األساسي في النفاذ -مراجعة دستكرية .في الكاقع ،كما حكـ أكثر
مف مرة ،القانكف  -مثؿ أم ق انكف آخر سبقت نفاذ القانكف األساسي  -يجب أف تفسر في ضكء المبادئ كالقيـ المنصكص
عمييا في القانكف األساس :كرامة اإلنساف كحريتو كالحقكؽ المستمدة منو ،كلكف ىذا ال يسمح بتفسير أحكاـ القانكف بما
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يتعارض مع النص .المدعى عميو رفض الطعف بأف التفكيض غير مفصؿ بالقانكف بما فيو الكفاية .حسبما يرل ،سمطتو في
إلغاء تصريح اإلقامة "حسب تقديره" ،كما ىك منصكص عمييا في المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ
صريحة تجبر السمطة عمى تحديد المعايير لممارسة الصالحية ،التي ال يجب أف تككف متضمنة في تشريع اساسي .يضيؼ
كيدعي أف جميع الترتيبات األكلية ىي مبدأ تفسيرم يتمتع بكضع قرينة قابمة لمدحض .في ىذه الحالة اختار المشرع بشكؿ
كاضح كصريح لنقض ىذا االفتراض ،كتخكيؿ كزير الداخمية إلغاء اإلقامة في اسرائيؿ بناء عمى تقديره ،كيجب احتراـ ىذا
االختيار لممشرع .كطعف أيضا أف فحص جكىر الترتيب إل لغاء رخصة إقامة دائمة ال يؤدم إلى استنتاج بأف الحديث عف
ترتيب يمزـ تنظيما مفصال في التشريعات العادية (القكانيف) .كال ينكر المدعى عميو أف ممارسة السمطة اللغاء تصريح إقامة
دائـ ألسباب تتعمؽ بخرؽ كاجب الكالء ىي خطكة تتسبب بضرر جسيـ .كلذلؾ ،فإنو يرل أنو يتكجب ممارسة ىذه الصالحية
بحذر كفي نطاؽ ضيؽ ،كفقط في حاالت اإلخالؿ الجسيـ بالكاجب األساسي لمكالء لدكلة إسرائيؿ أك السباب إلحاؽ ضرر
جسيـ بالمصالح الحيكية لمدكلة .حسب مكقفو ،فاف ممارسة ىذه الصالحية يجب أف تخضع لقيكد مكضكعية كاجرائية،
تؤمف عدـ إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة إال في حاالت فريدة كنادرة كالتي تبرر اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء.

 -18كعمى المستكل اإلجرائي ،يصرح المدعى عميو أنو يتكجب عميو أف يتخذ قرار إلغاء إقامة شخص ما بنفسو؛ كخطكة
أخيرة؛ كفي نياية دراسة حذرة ،معمقة كدقيقة لمظركؼ الخاصة؛ بالتشاكر مع جميع األطراؼ المعنية بالمكضكع؛ كاستشارة
المستشار القانكني لمحككمة.

 . 19فيما يخص شكؿ تفعيؿ السمطة التقديرية في ىذه القضية ،يدعي المدعى عميو أنو ال تكجد أسباب لتدخؿ المحكمة،
حيث تـ انتخاب الممتمسيف لمخدمة في المجمس التشريعي الفمسطيني مف طرؼ حزب "اإلصالح كالتغيير" لمنظمة حماس،
التي رفعت راية تدمير إسرائيؿ .كما أنيـ يعممكف أيضا كناشطيف كبار كمخضرميف في المنظمة ،حيث تـ إرساليـ الرتكاب
جرائـ أمنية خطيرة نيابة عنيا .كجية نظر المدعى عميو أف األنشطة النشطة كالمستمرة التي يقكـ بيا الممتمسكف تحت
قيادة منظمة حماس تشكؿ انتياكا خطيرا لكاجبيـ األساسي في الكالء لمدكلة ،كال يمكف قبكؿ ادعاءىـ بأنيـ ال يدينكف ليا
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بكاجب الكالء عمى اإلطالؽ .بادعائو  ،حتى لك كاف نطاؽ كاجب الكالء مف المقيميف الدائميف أقؿ مف الكاجب الممقى عمى
المكاطنيف ،حيث أف نشاط الممتمسيف ال يتماشى مع كاجب الكالء بالحد االدنى الممتزـ بيا كؿ مقيـ في الدكلة .إلى جانب
خرؽ كاجب االكالء األساسي ،يدعي المدعى عميو أف أعماؿ الممتمسيف ،الذيف يعممكف عمى تعزيز سياسة منظمة حماس
في البرلماف كالحككمة الفمسطينياف ،تضر بأمف الدكلة .كفي رأيو ،مف المستحيؿ التمييز بيف الكظيفة المدنية لحماس
كال عسكرية ،ألف االكلى تيدؼ الى مساعدة النشاط العسكرم كأف تككف ليا أساس كبنية .يعتقد المدعى عميو أف انتياؾ
حقكؽ الممتمسيف ليست خطيرة كما زعـ ،ألف لدييـ إمكانية لمعيش في مناطؽ السمطة الفمسطينية حيث خدمكا في مناصب
رفيعة المستكل ،فضال عف إمكانية جمع شمميـ مع أسرىـ في ىذه المنطقة .كما يؤكد المدعى عميو أنو ال يعتزـ إلغاء
تصاريح إقامة أسر الممتمسيف في إسرائيؿ ،كأنو لف يعترض عمى ترتيب كضع الممتمسيف في المنطقة .كأخيرا ،يذكر المدعى
عميو أف قرار إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة الخاص بالممتمسيف اتخذ ممتزما بالقيكد اإلجرائية ذات الصمة بيذه المسألة –
المدعى عميو اتخذ القرار بصفة شخصية ،بمكافقة المستشار القانكني لمحككمة ،كقبؿ اتخاذه ،عرض عمى الممتمسيف
التخمي عف إقامتيـ كعضكيتيـ في الحككمة كالبرلماف الفمسطينياف حتى التككف حاجة إللغاء تصريح إقامتيـ ،كلكنيـ
رفضكا.

دفكع شكرات ىديف  -مركز القانكف اإلسرائيمي

 -20بناء عمى طمبيا ،تـ ضـ شكرات ىديف  -مركز القانكف اإلسرائيمي (المشار إليو فيما بعد ب "شكرات ىاديف") كمدعى
المحكمة كاف بسكء نية كبغياب النزاىة .كذلؾ مف خالؿ انكارىـ ككنيـ مف كبار الناشطيف البارزيف في حماس .كيعتقد
كذلؾ أف القانكف الذم ينطبؽ في القدس الشرقية ىك القانكف اإلسرائيمي ،كال يكجد بو ام نقص في مسألة إلغاء تصريح
إقامة دائمة لمقيـ يقيـ في القدس الشرقية .كزيادة عمى ما ىك مطمكب في رأيو ،يرل شكرات ىديف أنو حتى كفقا لمقانكف
الدكلي ،فإف إسرائيؿ في حالة طكارئ تبرر قرار المدعى عميو .اضافة الى ىذا ،يدعي شكرات ىديف بأنو يكفي كجكد أدلة
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إدارية كاضحة كمقنعة ،مثؿ األدلة المعركضة في ىذه القضية ،لغاية إيجاد أساس كقائعي لقرار الكزير .ككفقا لو ،ال يكجد
أم أساس الدعاء الممتمسيف بأف إلغاء تصريح إقامتيـ كاف عقابا عمى نشاطيـ في حماس أك عمى نتائج االنتخابات.
ككفقا الدعائو ،لك كاف ىذا االعتبار في أساس قرار المدعى عميو ،فإنو لـ يكف ليقترح عمى الممتمسيف االمتناع عف إلغاء
إقامتيـ في مقابؿ تنازليـ عف عضكيتيـ في البرلماف عف حماس ،كايضا كاف قد سبؽ بالغاء إقامتيـ عند الترشح في
مرحمة االنتخابات كليس االنتظار لنتائجيا .كفيما يتعمؽ باسباب القرار ،تدعي شكرات ىاديف إنو ال اساس لالدعاء بإنتياؾ
حؽ الممتمسيف في الحياة األسرية كأف الفصؿ القسرم بينيـ كبيف أبنائيـ ينتيؾ مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ .ككفقا لو،
فإف ىذا القرار مف شأنو أف يجعؿ مضمكف المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ال معنى لو ،ألنو لف يككف مف
الممكف تطبيؽ المادة عمى الشخص الذم ىك رب أسرة .ككفقا القكاؿ شكرات الديف ،ال اساس الدعاء الممتمسيف بأنيـ
اعتمدكا عمى قرار حككمة إسرائيؿ بالمكافقة عمى االنتخابات ،حيث أف الدكلة لـ تسمح أبدا بالعمؿ في حماس ،كىي منظمة
إرىابية كجمعية غير مشركعة.

المناقشة كالحسـ

اإلطار المعيارم

القانكف السارم في القدس الشرقية

 - 21في البداية يجب تكضيح انو عمى قرار المدعى عميو بإلغاء رخصة الممتمسيف لإلقامة الدائمة في إسرائيؿ يسرم
القانكف االسرائيمي .دفع الممتمسكف ،كما ذكر ،أف الق دس الشرقية تخضع لقكانيف القانكف الدكلي التي تتناكؿ األراضي
المحتمة ،أكال كقبؿ كؿ شيء أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كليس القانكف اإلسرائيمي .كادعائيـ ،بأف دراسة قرار المدعى عميو
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عمى خمفية أحكاـ ىذه االتفاقية تشير إلى عدـ شرعية ىذا القرار .غير أف ىذا الرأم رفض في القانكف اإلسرائيمي الداخمي.
كلمتمييز عف منطقة الضفة الغربية التي بيا يسرم نظاـ االحتالؿ الحربي ،فإنو عمى القدس الشرقية طبؽ ،كما ىك معركؼ،
القانكف كالكالية القضائية كاإلدارة الخاصة بدكلة إسرائيؿ .في  27حزيراف  ،1967سنت المادة  11ب مف مرسكـ اجراءات
القانكف كاإلدارة ،1948 ،الذم حدد فيو أف "القانكف كالكالية القضائية كاإلدارة الخاصة بالدكلة تسرم عمى جميع مناطؽ
أرض-إسرائيؿ التي حددتيا الحككمة بأمر" .بمكجب ىذه المادة ،اصدرت حككمة اسرائيؿ في اليكـ التالي أمر اجراءات
القانكف كالنظاـ (رقـ  .1967 ،)1نص األمر عمى أ نو ينطبؽ عمى المنطقة المحددة في الممحؽ "القانكف كالكالية القضائية
كاإلدارية الخاصة بالدكلة" .في ذات الكقت  ،في  27يكنيك  ،1967المادة  8أ مف قانكف البمديات [نسخة جديدة] ،تـ
اعطاء الصالحية لكزير الداخمية لتكسيع نطاؽ كالية بمدية معينة كفقا لسمطتو التقديرة .كعمى ىذا األساس ،أعمف كزير
الداخمية في اليكـ التالي تكسعة الصالحية المكانية لبمدية القدس إلى مناطؽ إضافية في الجزء الشرقي مف المدينة ،عمى
النحك المفصؿ في ممحؽ ذلؾ اإلعالف .قانكف أساس :القدس عاصمة إسرائيؿ ،الذم سف في عاـ  ،1980كاف ييدؼ فقط
إلى تعزيز كتصديؽ ال معايير المختمفة التي اعتمدت قبال فيما يتعمؽ بسرياف القانكف اإلسرائيمي عمى القدس الشرقية (انظر
االلتماس لمحكمة العدؿ العميا  01/256رباح ضد محكمة الشؤكف المحمية في القدس .))2002( ،كحتى اف كانت ىناؾ
آراء في القانكف الدكلي تنص عمى أف القدس الشرقية منطقة تقع تحت االحتالؿ الحربي ،فإف ذلؾ ال يساعد الممتمسيف.
كما حكـ أكثر مف مرة ،في غياب التطابؽ بيف القانكف اإلسرائيمي الداخمي كمعايير القانكف الدكلي ،القاعدة ىي أف لألكؿ
اليد العميا (التماس لمحكمة العدؿ العميا  87/785عفك ضد قائد قكات جيش الدفاع اإلسرائيمي في الضفة الغربية-
 ،1988استئناؼ مدني  55/25الكصي عمى أمالؾ الغائبيف ضد سماره ،1956- ،إرنا بف نفتالي كيكفاؿ شني القانكف
الدكلي بيف الحرب كالسمـ  .)) 2006( 300-301كلذلؾ ،ينبغي رفض مطالبة الممتمسيف مف اساسيا بأنو عمينا تطبيؽ
أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى قضيتيـ ،كمف جي ة أخرل ال يطمب منا اتخاذ مكقؼ بشأف أسئمة مثارة في ىذا الصعيد.

سرياف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ عمى سكاف القدس الشرقية  -سابقة عكض
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 -22يدعي الممتمس ضده ،كما ذكر آنفا ،أف سمطتو بإلغاء إقامة الممتمسيف ترتكز عمى قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ .اف
سرياف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ كتطبيقو عمى سكاف القدس الشرقية نكقش في الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ العميا
 88/282عكض ضد رئيس الكزراء( )1988( ،فيما يمي :قضية عكض) .في قضية عكض ،كاف صمب النقاش ىي حالة
مقدـ االلتماس الذم كلد في القدس الشرقية كأصبح مقيما في إسرائيؿ عند تعداده في سجؿ السكاف الذم نفذ في المدينة
بعد حرب األياـ الستة .كفي عاـ  ، 1970سافر الممتمس إلى الكاليات المتحدة ألغراض الدراسة ك فيما بعد حصؿ عمى
الجنسية األمريكية .كفي عاـ  ، 1987أثناء إحدل زياراتو إلسرائيؿ ،أبمغ مقدـ االلتماس بأنو لـ يعد يعتبر مقيما في إسرائيؿ
كأف إقامتو في الدكلة ىي عمى أساس تأشيرة زائر فقط .كبعد ىذا ،رفض طمبو لتمديد تصريح إقامتو المؤقت في إسرائيؿ
كطمب منو مغادرة البالد ،في ضكء دعمو ؿ "العصياف المدني" لسكاف المناطؽ تجاه دكلة إسرائيؿ .االلتماس المقدـ ضد ىذا
القرار رفض عمى يد ىذه المحكمة .حكـ أف تكاجد سكاف القدس الشرقية الذيف لـ يحصمكا عمى الجنسية ىك بناء عمى
تصريح إقامة ،كلذلؾ يجب رؤية أم شخص أحصي في السجؿ السكاني المنفذ في عاـ  1967كمف حصؿ عمى تصريح
إقامة دائمة في إسرائيؿ بمكجب قانكف الدخكؿ الى اسرائيؿ .كبعبارة أخرل ،قرر أنو ليس ىناؾ ما يدعك لمتمييز بيف المكانة
القانكنية لسكاف القدس الشرقية ككضع السكاف اآلخريف الذيف منحيـ المدعى عميو تصريح إقامة دائمة ،كرفض االدعاء
بأف لسكاف القدس الشرقية كضع خاص  -أنو "شبيو لمكاطنة" أك "المكاطنة الدستكرية" (المرجع نفسو  .)430-431 ،في
الحكـ ،أشار القاضي (كمسماه آنذا ؾ) أ .باراؾ إلى أف ىذا القرار مستمد مف تكجو التشريع لخمؽ تزامف بيف القانكف كالكالية
القضائية كادارة الدكلة كالقدس الشرقية كالمقيميف فييا .بعد أف حدد أف إقامة مف سكاف القدس الشرقية في إسرائيؿ ليست
اال بحكـ تصريح إقامة دائمة بمكجب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،كاصؿ القاضي أ .باراؾ أف عمى تصريح إقامة دائمة
بمكجب قانكف الدخكؿ يمكنو االنتياء كفقا لمشركط المنصكص عمييا في لكائح الدخكؿ إلى إسرائيؿ أك "مف ذاتو" ،مف دكف
أم عمؿ إلغاء مف قبؿ المتمس ضده .كبكمماتو:
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"تصريح إقامة دائمة ،عند منحو ،يستند إلى كاقع االقامة الدائمة .عندما يككف ىذا
الكاقع مرة اخرل غير قائـ تنتيي الرخصة  ،تنتيي صالحية الرخصة مف تمقاء ذاتيا.
فعال ،تصريح إقامة دائمة  -لتمييزه عف طمب المكاطنة  -ىك مخمكؽ ىجيف .مف
جية ،لو صفة دستكرية يقر حؽ اإلقامة الدائمة ،كمف جية أخرل انو ذا طبيعة
اعالنية ،حيث يعبر عف كاقع اإلقامة الدائمة .عندما يختفي ىذا الكاقع ،ال يتبؽ ما
يستند اليو ،كيبطؿ تمقائيا ،مف دكف الحاجة إلى فعؿ إلغاء الرسمي [ ]...في الكاقع،
"اقامة دائمة" .بحكـ جكىرىا ك حقيقة الحياة .الترخيص ،عند منحو ،يعطي قكة قانكنية
ليذا الكاقع .كلكف بمجرد اختفاء الكاقع ،ال يتبؽ لمرخصة أم معنى ،كتمغى في حد
ذاتيا "(المرجع نفسو ،ص .)433

كفي الحالة المحددة ،تقرر أف تصريح اإلقامة الدائـ لمسيد عكض انتيى ألنو غادر إسرائيؿ لسنكات عديدة كاستقر في
الكاليات المتحدة ،حيث حصؿ ىناؾ عمى مكانة مقيـ دائـ كمكاطف.

 -23في االستئناؼ االدارم  05/5829دارم ضد ك ازرة الداخمية (( )20/09/2007مف اآلف فصاعدا ) تطرقت ىذه
المحكمة مرة ثانية لمسابقة القانكنية المحددة في حالة عكض (بيا في الفقرة  .)7في ذات المكضكع دفع المستانفكف أنو
بعد بدء نفاذ القانكف األساسي :كرامة اإلنساف كحريتو ،يتكجب إعادة النظر في مسألة الكضع القانكني لساكني القدس
الشرقية في ضكء مبادئ القانكف األساسي .كمع ذلؾ ،تقرر أنو ليس ىناؾ مجاؿ لالنحراؼ عف السابقة القانكنية المقررة
في حالة عكض .كجدت المحكمة أنو ال تكجد كسيمة لتفسير أحكاـ قانكف دخكؿ الى اسرائيؿ كقانكف الجنسية بطريقة ال
تشمؿ تطبيؽ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ عمى سكاف القدس الشرقية الذيف ليسكا مكاطنيف لدكلة إسرائيؿ .عالكة عمى ذلؾ،
تبيف أف ىذه القاعدة تفي بالمعايير الدستكرية ،حيث انو باشتراط استمرار كجكد كضع اإلقامة الدائمة كاستمرارية لكجكد
صمة اقامة بالبالد ال يكجد تمييز ،في ضكء كجكد س بب ذا صمة لمتمييز بيف مقيـ كمكاطف .كعميو فقد عادت المحكمة ك
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قضت أف سكاف القدس الشرقية يعتبركف مالكيف لتصريح اإلقامة الدائمة بمكجب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،كنتيجة لذلؾ،
يتـ تحديد الطريقة التي يفقدكف بيا تراخيصيـ كفقا ألحكاـ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ كالمكائح الصادرة بمكجبو (المرجع
نفسو).

 -24سابقة عكض  -التي عادت الييا المحكمة في قضية دارم كفي حاالت أخرل – تخطط لمسار قانكني كاضح يحكؿ
دكف الغمكض بشأف الترتيبات التي تسرم عمى ساكني القدس الشرقية ككضعيـ .ىذا النيج يتيح انسجاـ تشريعي كيمنع
الحالة التي يككف فييا سكاف القدس الشرقية الذيف لـ تمنح ليـ المكاطنة في كضع غامض ليست ذات طبيعة كاضحة،
كعمى كجو الخصكص  -إمكانية ككيفية إلغاءىا .يقكؿ القاضي أ .باراؾ:

"ىذا النيج التفسيرم يحقؽ الغرض مف التشريع لتطبيؽ ىذا القانكف ككالية
كادارة الدكلة عمى القدس الشرقية ،كيمنع كجكد 'فراغات' قانكنية ،بؿ يخمؽ
المساكاة بيف كؿ مف ىك مكجكد في إسرائيؿ بشكؿ قانكني (ليسكا مكاطنيف
أك اصحاب تصاريح ىجرة) يتكافؽ مع الممارسة عمى مدار السنكات []...
مانعة لقياـ مكانة جديدة "المكاطنة الدستكرية أك"شبو جنسية" لـ تذكر
بقانكف ،كاحكاميا سياسات غامضة" (عكض في .)430

 -25غير أنو الى جانب االيجابيات المذككرة ،ال يمكف تجاىؿ أف ىذا النيج التفسيرم ال يعطي كزنا كبيرا لمكضع الفريد
لسكاف القدس الشرقية .إف صمة سكاف القدس الشرقية بمناطؽ سكنيـ قكية جدا ،كمف حياتو في ىذه المنطقة لعشرات
السنكات .العديد منيـ كلدكا ككبركا كبمغكا في القدس الشرقية ،كذلؾ كالدييـ كأحيانا آباء كالدييـ .كعالكة عمى ذلؾ ،البالغيف
منيـ (بما في ذلؾ الممتمساف  1ك  )8يقيماف في القدس الشرقية حتى قبؿ تطبيؽ القانكف كالكالية القضائية كادارة دكلة
23
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

إسرائيؿ ىناؾ .سكاف القدس الشرقية ليسكا مياجريف أك أبناء مياجريف قادميف إلى إسرائيؿ مف بمد آخر كحصمكا عمى
مكانة كفقا لقرار ما مف كزير الداخمية حسب تقديره .ىؤالء ىـ في معظميـ كليدك المكاف ،الذيف منحكا مكانة اإلقامة الدائمة
بطريقة استداللية ،كما ىك مكضح في قضية عكض .كمع ذلؾ ،كما اتضح مف دراسة المالحظات الكاردة في الكنيست كجزء
مف العممية التشريعية ككما سيتـ تفصيمو أدناه ،كاف المقصكد مف الترتيب المنصكص عميو في قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ
لتطبيقو عمى االجانب كالسياح ،الذيف رابطتيـ بالبالد أقؿ .لذا فإف السؤاؿ ىك ما إذا كاف مف المناسب استخداـ الصالحيات
الكاسعة  -عمى ما يبدك دكف حدكد كقيكد – الممنكحة لممدعى عميو في القانكف بالنسبة لسكاف القدس الشرقية ،حيث
بدأت اقامتيـ قبؿ سرياف القانكف اإلسرائيمي المطبؽ في ىذه المنطقة كالذيف صمتيـ بو منفصمة كمستقمة عف صمتيـ
بالدكلة  -كما أف ىذه الصالحية كجيت ذاتيا مف البداية "لألجانب" ،الذيف صمتيـ مع إسرائيؿ ضعيفة .كما ىك مكضح
الحقا ،ايضا إف االفتراض ىك أف غير المكاطنيف ليس ليـ حؽ مكتسب في دخكؿ البالد كأنو حتى لك سمح دخكلو الييا فاف
التزامات البالد نحكىـ أقؿ  -مف المشككؾ فيو جدا ما إذا كاف ىذا االفتراض فيما يخص سكاف القدس الشرقية بذات
المقدا ر .كبالتالي ،فإف األساس المنطقي الذم يقكـ عميو منح سمطة كاسعة لممدعى عميو بمكجب قانكف الدخكؿ إلى
إسرائيؿ ال ينطبؽ بذات الشدة عند التعامؿ مع سكاف القدس الشرقية.

 - 26كبالنظر إلى ىذه الصعكبة ،فإف السؤاؿ المطركح ىك ما إذا كانت سابقة عكض ،أك عمى األقؿ الطريقة التي طبقت
بيا ،تعطي الكزف المناسب لمظركؼ الخاصة بسكاف القدس الشرقية .عمى الرغـ مف ذلؾ ،الظاىر اف لسكاف القدس
الشرقية  -كما لكؿ مقيـ دائـ في إسرائيؿ  -حؽ التجنس بمكجب المادة  5مف قانكف الجنسية ،كبالتالي "يكفؿ" مكانتو في
إسرائيؿ (مكضكع دارم ،الفقرة  .)10كمع ذلؾ ،بسبب التعقيد السياسي الذم ينطكم عميو ىذا اإلجراء ليذه الفئة مف
السكاف بعد مركر خمسيف عاما عمى تطبيؽ القانكف ككالية الحككمة كادارتيا عمى القدس الشرقية ،فإف الغالبية العظمى مف
سكاف القدس الشرقية ال يحمؿ الجنسية اإلسرائيمية .حتى فيما يتعمؽ بدارم ،ذكرت المحكمة ،دكف تحديد قكاعد ،أنو "ال
يكجد بيذا االستنتاج [أم ،االستنتاج بأف تطبيؽ سابقة عكض حتى بعد سف القكانيف األساسية] حتى يغمؽ بالضركرة الجدؿ
فيما يتعمؽ بالطعف أنو يجب التمييز بيف أكلئؾ الذيف حصمكا عمى كضع مقيـ دائـ بسبب كالدتو في إسرائيؿ (أك بالمنطقة
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التي أصبحت جزءا مف إسرائيؿ) ،كنشأ ىناؾ ،كبيف مف حصؿ عمى مكانة اإلقامة الدائمة بعد اليجرة إلى إسرائيؿ " ،كأنو"
في إطار كزنيا كتحقيؽ التكازف بيف المعطيات كاالرتباطات المختمفة ،ممكف كيكجد كزف ايضا لسؤاؿ ما ىك األساس الذم
يرتكز عميو تصريح اإلقامة الدائمة "(المرجع نفسو ،الفقرة  .)11كذلؾ ،رفعت المحكمة اإلمكانية  -دكف اتخاذ قرار في ىذه
المسألة – حيث أف كجكد الئحة محددة الستعادة تصريح اإلقامة الدائمة بعد انتيائو ( "الئحة شارانسكي") ،التي صيغت
بشكؿ عاـ ككجيت الى مكاتب ك ازرة الداخمية في القدس الشرقية ،يظير ربما انو تكجد اىمية في اساس التصريح باإلقامة
الدائمة الخاصة بسكاف القدس الشرقية (أم الكاقعة أف ىذا الشخص المكلكد في المكاف كالذم يحمؿ تصريح إقامة دائمة،
لتمييزه عمف ىاجر اك كصؿ ليذا المكاف) ،يسكغ اىتماما خاصا تجاىيـ في نطاؽ اعماؿ السمطة التقديرية (الفقرة 12؛
كانظر أيضا استئناؼ ادارم  9807/09زارينا ضد ك ازرة الداخمية الفقرة ( )01/08/2011( 21فيما يمي :زارينا) ؛ التماس
ادارم (ادارم القدس)  09/1630حسيني ضد كزير الداخمية ( ))24/08/2010بعد ذلؾ  ،بمسألة الحؽ ،قررت أف الكزف
في اساس اإلقامة لسكاف القدس الشرقية يحمؿ معو أىمية عند تقييـ السمطة التقديرية لمكزير بكؿ ما يتعمؽ في الق اررات
المتعمقة بمكانة سكاف القدس الشرقية استئناؼ ادارم  (3268/14الحؽ ضد زير الداخمية ،الفقرة )2017/03/14( 19
(فيما يمي :الحؽ)) .كفي ىذا الصدد أشرت إلى أنو "عندما يتطرؽ الكزير لدراسة طمب استرداد إقامة دائمة لمف ىك مف
سكاف القدس الشرقية ،عميو اعتبار كضعيـ الفريد ليؤالء السكاف  -عمى عكس أكلئؾ الذيف ىاجركا إلى إسرائيؿ كيطمبكف
الحصكؿ عمى مكانة – ىـ أصحاب صمة قكية بمكاف سكناىـ ،ككمف كلدكا في ىذه االرض  -كأحيانا حتى آبائيـ كآباء
آبائيـ كلدكا عمييا – كىـ يقيمكف حياة أسرية كمجتمعية ىناؾ لسنكات "(المرجع نفسو).

 . 27كعمى الرغـ مف مالحظتي ىذه ،لـ أر مكانا لمتكسع في شرح سابقة عكض كشكؿ تنفيذىا نظ ار لالختالؼ الكبير بيف
ىذه القضية كمختمؼ األحكاـ الصادرة في نطاؽ سابقة عكض (انظر ،مف بيف أمكر أخرل :مكضكع دارم ،محكمة العدؿ
العميا  96/7603مالعبي ضد المفكض عمى سجؿ السكاف في كزارة الداخمية ،)2005( ،رازؽ ضد كزير الداخمية
(( )22.05.2002الحقا :مكضكع رازؽ) المحكمة العميا  96/7952بستاني ضد كزير الداخمية ( . )31.12.1996كما
ىك ىذا االختالؼ؟ بحالة عكض كالسكابؽ القضائية التي جاءت الحق ة النتياء تصريح اقامة دائمة بسبب نقؿ مركز الحياة
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الى دكلة أخرل :انتياء الصالحية المنصكص عمييا في لكائح الدخكؿ الى إسرائيؿ ،أك كبديؿ  -مف خالؿ الرخصة ذاتيا.
كما ذكر كحكـ في سابقة عكض ،تصريح لإلقامة الدائمة يستند عمى أساس كاقع السكف الدائـ ،كعندما يككف ىذا الكضع
مرة أخرل غير قائـ ،تنقضي صالحية التصريح مف تمقاء ذاتو ،دكف الحاجة إلى إلغاء رسمي .عمى ىذا النحك ،كلمتمييز
عف حالتنا ،في ذات الحاالت ال يتطرؽ كزير الداخمية لتفعيؿ سمطتو الجكىرية "إلغاء ترخيص اقامة " بمكجب المادة ( 11أ)
( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،كلكف الحديث عف مسألة تصريح فقط .عمى الرغـ مف ىذا ،فإف تراخيص الممتمسيف
في القضية المعركضة عمينا تنتيي ،كلكف ألغيت بطريقة دستكرية  ،نتيجة لقرار الكزير .كيبدك أنو ليس ىناؾ حاجة إلى
الحديث الكثير عف الفرؽ بيف الترخيص الذم ينتيي مف تمقاء نفسو بسبب النقؿ الطكعي لمركز الحياة إلى دكلة أخرل،
كبيف القرار الدستكرم بإلغاء الترخيص  -كىك قرار يجبر الفرد عمى االبتعاد عف مكاف سكناه.

إلغاء تصريح إقامة لمقيـ في القدس الشرقية

 -28استنادا إلى الخمفية المذككرة أعاله ،ننتقؿ إلى المسألة المعركضة عمينا :ىؿ تقيد المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف
الدخكؿ إلى إسرائيؿ سمطة الكزير بإلغاء تصريح إقامة دائمة لمقيـ في القدس الشرقية عمى أساس "اإلخالؿ بكاجب الثقة"
لمدكلة .أقدـ النياية عمى البداية :كفي القضية المعركضة عمينا ،تكصمت إلى استنتاج مفاده أنو ينبغي اإلجابة عمى السؤاؿ
المذككر في شكؿ سمبي ،كىك استنتاج مستمد مف تفسير المادة ( 11أ) ( )2مف القانكف ،التي سنناقشيا أدناه ،كالمبادئ
األساسية المبينة في السكابؽ القضائية لدينا.

كسيككف نطاؽ المناقشة عمى النحك التالي :بداية سنقدـ األساسات القانكنية لمعمؿ عمى التفسير اليادؼ .كبعد
ذلؾ سنقكـ بدراسة لغة تعميمات القانكف السالفة الذكر؛ الغاية الشخصية (الغير مكضكعية) كما نتعمميا مف التاريخ
التشريعي؛ كالغاية المكضكعية التي تتطمب كزنا بيف المصالح المختمفة الكامنة كراء التعميمات .كأخي ار سنزف مف جديد
المراحؿ الثالث لمعممية التفسيرية لإلجابة عمى السؤاؿ التفسرم الذم نحف بصدد البت فيو.
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اإلطار التفسرم :ميمة التفسير اليادؼ

 – 29يبدأ تفسير التشريع ،كما ىك معركؼ ،بفحص عنصر المغة (النص) .لغة القانكف ىي نقطة البداية .كينبغي أال
يعطى القانكف معنى ال يمكف أف تتقبمو المغة .في ىذه المرحمة ،يجب أف نستخمص مف كممات القانكف كؿ المعاني الممكنة
بنطاؽ االحتماالت المغكية كازالة تمؾ التي تفتقر إلى أساس لغكم (انظر  07/8622ركتماف ضد معاتس ـ.ض( .شركة
الطرؽ الكطنية) ،الفقرة ( )14.5.2012( 34فيما يمي :قضية ركتماف) ،استئناؼ مدني  07/8863ب.ـ كفريس دادك
ـ.ض .ضد مدير ضريبة القيمة المضافة بحيفا ،الفقرة  )28.3.2010( 18استئناؼ مدني  09/8453الصندكؽ ضد بنؾ
ديسككنت إسرائيؿ ـ.ض ،.الفقرة  .))2.1.2012( 19بما أف المرحمة األكلى تترؾ كراءىا أكثر مف إمكانية كاحدة ،نككف
مطالبيف بأف نختار مف البدائؿ القائمة اإلمكانية الفضمى لتحقيؽ غاية القانكف.

 -30تتككف غاية القانكف مف غاية مكضكعية كأخرل شخصية (غير مكضكعية) استئناؼ ادارم  7749/09أكرط
إسرائيؿ ضد المفكض عمى لكاء القدس في ك ازرة الداخمية ،الفقرة  )30.11.2011( 22طمب استئناؼ مدني 8233/08
ككبشي ضد شكارتز(( )2010فيما يمي مكضكع ككبشي)) .الغاية الشخصية لمقانكف ،المعركفة أيضا ب"نية المشرع"،
تشمؿ األىداؼ كالقيـ التي سعى المشرع إلى تحقيقيا عف طريؽ التشريع (محكمة العدؿ العميا  10/273آؿ ميزرؽ ضد
محكمة العمؿ الكطنية القدس ،الفقرة  .))2.09.2011( 14ىذه ىي النية التي كانت أماـ عيني المشرع ساعة سف أحكاـ
القانكف .ليست ىي نية مفترضة ،كليست تخمينا لنكايا المشرع إذا ما كاف مدركا لمسؤاؿ .كلممقارنة ،فإف اليدؼ المكضكعي
يشمؿ األىداؼ كالسياسات ،كالقيـ كالمبادئ التي تيدؼ إلى تحقيؽ كؿ تشريع في مجتمع ديمقراطي حديث (مكضكع
ككبشي ،ىناؾ :اىركف باراؾ التفسير القانكني ،الجزء الثاني – تفسير دستكرم ( )1993( 202فيما يمي  :باراؾ) .القيـ
األساسية لمنظاـ القانكني ىي "نكع مف" مظمة معيارية مكزعة عمى جميع التشريعات" ،كفي ظؿ تمؾ القيـ االساسية ينبغي
أف تفسر(استئناؼ مدني

 165/82كيبكتس حاتسكر ضد مكظؼ التقييـ برحكفكت .))1985( ،مشمكؿ بيا الرغبة
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كالحاجة إلى تحقيؽ قيـ العدالة كاألخالؽ كحقكؽ اإلنساف ،فضال عف مبدأ سيادة القانكف ككاجب اإلنصاؼ الحككمي.
المفترض أف كؿ قانكف يقصد بو أف يحققيـ (طمب سماح استئناؼ مدني  04/3899دكلة إسرائيؿ ضد افف زكىار،
( ،)2006محكمة العدؿ العميا  95/6698قعداف ضد إدارة األراضي اإلسرائيمية ،)2000( ،محكمة عدؿ عميا 92/4562
زاندبيرغ ضد سمطة البث (( ))1996فيما يمي :مكضكع زاندبيرغ) .بالتالي ،فإف اليدؼ المكضكعي مف التشريع ال يعكس
رغبة كاقعية لممشرع .ىك خارج عف النص كسياقو المحدد ،كيعبر عف نية "المشرع المعقكؿ" أك "االسمكب القانكني"
(مكضكع ككبشي ،ىناؾ ،باراؾ ،الصفحة .)204

 -31بالنسبة لغاية المعيار ( ،) Normيعمميا المفسر مف مصادر داخمية ،مثؿ لغة القانكف ،مكاف التعميمات فيما يتعمؽ
بالتعميمات االخرل في ذات القانكف ،كالييكؿ العاـ لمقانكف كالغايات المحددة بو؛ كمف مصادر خارجية مثؿ التاريخ التشريعي
كالبرلماني لمقانكف كالمبادئ األساسية لألسمكب (مكضكع ركتماف فقرة  ،49التماس  07/6824مناع ضد سمطة
الضرائب( )2010(،فيما يمي :مكضكع مناع) ،محكمة العدؿ العميا  08/909إيو آم إـ دم ـ.ض .ضد المشرؼ عمى
االلماس ،الفقرة  )29.12.2009( 12استئناؼ مدني  02/8269مكظؼ التقييـ بحيفا ضد كارمؿ أكليفينيـ ـ.ض،.
( ،)2004باراؾ ،ص  .) 202كباإلضافة إلى ذلؾ ،يجكز لممحكمة أف تعطي كزنا لممكقؼ التفسيرم لإلدارة ،كما يتبيف ،مف
جممة أمكر ،مف األنظمة التي صدرت بقكة القانكف كمف طريقة ممارسة الصالحية الحككمية (باراؾ ،في الصفحات -803
)795؛ كيجب أف يت طمع إلى تفسير القانكف عمى خمفية النظاـ التشريعي الذم يكجد فيو مف أجؿ الحفاظ عمى االنسجاـ
التشريعي قدر اإلمكاف (قارف يغاؿ مارزؿ عمى السمطة التقديرية الكاسعة لكزير الداخمية حسب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ
عاـ  " 1952كتاب ادمكند ليفي صفحة الصفحات  16 – 6بخط اليد (اىكد جكردكف ايستر حيكت ،ركبينشطيف محرراف،
متكقع النشر في عاـ ( )2017فيما يمي :مارزؿ)).

 -32استنتاج نمكذج التفسير اليادؼ ىك أف أحكاـ القانكف يجب أف تفسر عمى أساس األىداؼ المكضكعية كالغير
مكضكعية التي يقصد تحقيقيا .عممية التكازف المكصكؼ تشمؿ اعماؿ السمطة التقديرية القضائية كالتأثر بالتطكرات
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القانكنية كاالجتماعية كاالقتصادية ك أخرل حدثت في الطريقة ( استئناؼ مدني  2622/01ؿ مدير ضريبة تحسيف
االراضي ضد ليبنكف (2002)،309، 326؛ باراؾ ،في الصفحات  .)264-267كأصر الرئيس أ .باراؾ في طمب استئناؼ
مدني  97/2000ليندكرف ضد كارنيت  -صندكؽ تعكيض ضحايا حكادث الطرؽ.))1999( 32-33 ،

"المعنى الكاجب اعطاءه لكالـ القانكف [ ]...ليس دائما كثابتا إلى األبد .القانكف ىك جزء
مف الحياة ،كالحياة متغيرة .مع تغير الكاقع يتغير فيمنا لمقانكف ايضا .نص القانكف
يتحدث عف نعت ،لكف معناه يختمؼ مع "ظركؼ الحياة المختمفة" [ ]...القانكف مندمج
مع الكاقع الجديد .ىكذا يتحدث قانكف قديـ مع االنساف المعاصر .مف ىنا االسمكب
التفسيرم ،اف "القانكف يتحدث دائما [ ]...التفسير ىك اجراء متجدد .كيجب اعطاء
محتكل حديث لمنص القديـ ، ،كبيذا تصغر اليكة بيف القانكف كبيف الحياة .عمى ىذه
الخمفية ،مف الصحيح القكؿ [ ]...أف المفسر قد يفيـ القانكف أفضؿ ممف سنو ،كأف
القانكف ىك دائما أكثر ذكاء ممف سنو  ...القانكف ىك كائف حي ،كينبغي أف يككف
تفسيره ديناميكيا .يتكجب فيمو بصكرة تدمجو مع الكاقع الحضارم ك كيطكره[...] ".

كباإلضافة إلى ذل ؾ ،يتأثر التكازف السالؼ الذكر مف سف القانكف األساسي :كرامة اإلنساف كحريتو ،كالقانكف األساسي:
حرية العمؿ .كىكذا ،ذكر الرئيس أ .باراؾ في قضية  95/2316غنيمات ضد دكلة إسرائيؿ( )1995( 648-649 ،فيما
يمي :غنيمات):

"إف الكضع الدستكرم لمقانكف األساسي يعكس نفسو في جميع أجزاء
القانكف اإلسرائيمي .كىذا اإلنعكاس ال يمغي القانكف القديـ .ال بؿ ىك أيضا
جزء مف قانكف دكلة إسرائيؿ .كىك ايضا نسج مف نسيجيا .االنعكاسات
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الدستكرية المنعكسة مف قانكف اساس تؤثر عمى كافة اجزاء القانكف
االسرائيمي .ىي بصكرة مؤكدة تؤثر عمى القانكف القديـ .أمر ال ريب فيو ،
ىك الحفاظ عمى سرياف القانكف القديـ .شدة اإلسقاط لمقانكف األساسي
تجاىو ىي ،مف ثـ ،قكتو أقؿ مف انعكاس قانكف جديد .ىذا االخير ممكف
ابطالو إذا كاف يتعارض مع أحكاـ القانكف األساسي .القانكف القديـ محمي
مف اإللغاء .لصالحو مظمة دستكرية تحميو .كلكف القانكف القديـ ليس
محميا مف تفسير جديد فيما يخص معناه [ ]...كؿ معيار قانكني يجب أف
يفسر في ضكء القانكف األساس [ ]...المكاف اليندسي لمتغيير في فيـ
القانكف القديـ ىك الغاية المكضكعية لمتشريع [ ]...في نطاؽ ىذه الغاية
المكضكعية كثيرا ما يطمب تحقيؽ التكازف بيف قيـ أساسية متضاربة .نقطة
التكازف تتغير مع تغيير في كزف القيـ كالمصالح المتعارضة [ ]...كىنا
يعمؿ القانكف األساسي عممو التفسرم .كبمكجبو يمكف إعطاء كزف مختمؼ
عما كاف قد أعطي في الماضي لمقيـ كالمصالح المنصكص عمييا فيو.
كنتيجة لذلؾ ،قد تتغير نقطة التكازف بيف المصالح كالقيـ التي تحدد الغاية
المكضكعية لمقانكف .كنتيجة لذلؾ ،تتغير الغاية المكضكعية ذاتيا .كليذا
السبب ،فإف الغاية النيائية تختمؼ (نتاج التكازف بيف الغاية الشخصية
(الغير مكضكعية) كالغاية المكضكعية) لالمكر التشريعية .كىكذا ،فإف
التشريع القديـ يقدـ إلينا بمعناه الجديد .التشريع ال يختمؼ ،كلكف معناه
يثختمؼ .يتـ الحفاظ عمى سرياف القانكف القديـ ،كلكف يتغير نطاؽ انتشاره
"(المرجع نفسو؛ انظر أيضا 95/537 :غنيمات ضد دكلة إسرائيؿ ()1995
محكمة عدؿ عميا  96/2390كارسيؾ ضد دكلة اسرائيؿ (.))2001
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كفي نطاؽ العممية التف سيرية ،يجب أف نكازف بيف مختمؼ األىداؼ كأف نفسر القانكف عمى خمفية المبادئ المنصكص عمييا
في القكانيف األساسية كفي نظامنا القانكني .ككفقا لقكاعد التفسير ىذه ،سننتقؿ إلى تفسير المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف
الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،كسنبدأ بفحص لغة المادة.

)أ) لغة المادة القانكنية

 -33يسمح قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ لكزير الداخمية بمنح كالغاء أنكاع مختمفة مف تصاريح اإلقامة .تصريح إقامة دائمة
ما ىك إال كاحد منيـ (المادة ( 2أ) مف القانكف؛ قارف استئناؼ ادارم  5718/09دكلة إسرائيؿ ضد سركر ،الفقرة 30
( .))27/04/2011مصدر الصالحية الييا يكجو الممتمس ضده ىك المادة ( 11أ) (  )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ،
الذم ينص عمى ما يمي:

إلغاء التأشيرات ( 11أ) ( )2يجكز لكزير الداخمية ،بناء عمى تقديره ،إلغاء تصريح
اإلقامة الممنكح بمكجب ىذا القانكف.

 -34ككفقا لسابقة عكض القديمة كتطبيقيا في الس كابؽ القضائية ،فإف إقامة الممتمسيف في إسرائيؿ ال تككف إال بمكجب
تصريح إقامة دائمة ،كىك "تصريح إقامة يمنح بمكجب ىذا القانكف" .يمكنؾ االدعاء بأف المدعى عميو مخكؿ بإلغاء تصريح
إقامة دائـ لسكاف القدس الشرقية ألم سبب مف األسباب ،ألف القانكف ال يتضمف قائمة عمى سبيؿ الحصر بأسباب ممارسة
ىذه السمطة .كفي رأيي أف ىذا ليس استنتاجا ممزما.
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 -35الصندكؽ "حسب سمطتو التقديرية" ىك محكر نقاشنا .إف المكقؼ التفسيرم لممدعى عميو يرل أف المعنى المغكم الذم
يجب أف يمنح ليذا الصندكؽ ىك بمسار الصالحية ،أف سمطتو التقديرية إللغاء ترخيص االقامة الدائمة غير محدكدة ،كفقا
لقكاعد القانكف اإلدارم ،كؿ سبب يمكف أف يأتي في إطارىا .عمى الرغـ مف أف ىذا التفسير يتفؽ مع "إحساس المغة" ،كما
كرد في محكمة العدؿ العميا  93/846باراؾ ضد محكمة العمؿ الكطنية ،القدس( )1994( ،فيما يمي :مكضكع باراؾ)) نائب
الرئيس (كما كاف لقبو آنذاؾ) أ .باراؾ" ،الترجمة ليست لغكيات" .كبالتالي ،فإف السؤاؿ ليس تفسير الكالـ "حسب سمطتو
التقديريو" في المغة العبرية ،كانما ماىية الرسالة المعيارية الكامنة فيو  -ما ىك المعنى القانكني (لتفرقتيا عف المغة) الذم
ينشأ مف القانكف .عندما نتعامؿ مع معنى قانكني ،فمف الكاضح أف الكالـ "كفقا لسمطتو التقديرية" قد يحتكم معاف مختمفة
في سياقات مختمفة .ىكذا ،بمكضكع باراؾ ،مف قبؿ تكصمت ىذه المحكمة إلى استنتاج مفاده أف ال ينبغي تفسير تعميمات
في نظاـ عالقة تعاقدية كالتي يحؽ بمكجبيا لممكظؼ مخصصات تأميف إذا ترؾ الخدمة في شركة "ألم سبب كاف" التي
تغطي ترؾ العمؿ في ظركؼ تنفيذ جرائـ خطيرة مف سرقة كخيانة لألمانة .كما أكضح ىناؾ نائب الرئيس (كما كاف كصفو
في ذاؾ الكقت) باراؾ:

" حقا ىذا فعؿ تفسيرم .في بعض األحياف يعطي لمغة معنى لغكم بعيد عف معناه المغكم الطبيعي كالعادم("تفسير كاسع ")،
كأحيانا تعطي معنى ضيؽ يحد مف مفيكميا الطبيعي كالعادم (" التفسير الضيؽ ") .بقدر ما نيج التفسير الكاسع أك الضيؽ
ال تعتبر ادكات تفسيرية ممزمة لنتيجة تفسيرية ما .ىي نتيجة تفسيرية تتطمبيا القكاعد التفسيرية "(المرجع نفسو ،ص
.)13

في حالتنا ىذه ،أضا ؼ كأكضح نائب الرئيس (كما كانت صفتو آنذاؾ) أ .باراؾ أف ىذا الخطاب ("ألم سبب")  -مثؿ أم
خطاب آخر  -يحتاج إلى تفسير" :ال يكجد نص ال يحتاج إلى تفسير .كؿ نص يستقبؿ لدينا بعد تفسيره (بالكعي أك بال
كعي) .ال يمكف قبكؿ الرأم ،المعركض أمامنا مف قبؿ محامي الممتمس ،أف الخطاب "ألم سبب" ىك كاضح ،كبالتالي ال
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يحتاج إلى تفسير .النص ال يتحدث "في حد ذاتو" .ال يكجد لمنص معنى سابؽ-تفسيرم .نص يجيب عف االسئمة التي نسألو
إياىا ،كىك يتحدث إلينا مف خالؿ تفسيره .ككؿ تعميمات تتطمب تفسيران "(المرجع نفسو).

 -36كبالمثؿ ،بخصكص ساندبرج نكقشت تعميمات قانكف ،كالمعركؼ باسـ "قانكف التصديؽ" ،التي تنص عمى أف الرسكـ
لحيازة المذياع أك التمفاز "تسرم عمى كؿ قانكف ككؿ أمر كمكضكع مف تاريخ تحديده ".كقد تقرر أف مصطمح "لكؿ قانكف
ككؿ أمر كمكضكع" يتطمب حتى ىك تفسيرا ،يمكف بمقتضاه القكؿ بأف عبارة "لكؿ قانكف ككؿ شيء" ينبغي أف تقمص ،كاف ال
نطبقو عمى نتائج معينة تناقض الغرض الكامف باساس القانكف المناقش ىناؾ .كما كضح في تمؾ الحالة الرئيس أ .باراؾ:
"ىذا الحد مف التعبير" ألم قانكف كلكؿ شيء ،عمؿ في إطار اعتبارات غير لغكية .كعمؿ العتبارات ذات صمة باعتبارات
التشريع "(المرجع نفسو ،ص  .)805كبذات الحالة تكصؿ الرئيس أ .باراؾ الى نتيجة أف الغرض مف القانكف ىك إعطاء
صالحية بأثر رجعي لرسكـ محددة كلغالء المعيشة عمييـ ،كلكف لف تككف قكة بأثر رجعي لمخالفات المتأخرات عمى تمؾ
المبالغ ،حتى بالمعنى المغكم يمكف القكؿ أف الرسـ يسرم سكاء مف حيث اضافة غرامات المتأخرات ،سكاء مف حيث
فركقات غالء المعيشة .ىذا االستنتاج النيائي بشأف مخالفة المتأخرات  ،أشار الرئيس" ،ال تتفؽ مبدئيا فيما يبدك مع
النص الكاسع مف قانكف التصديؽ .حسبو ،الرسكـ صالحة "لكؿ قانكف ككؿ أمر كمكضكع" .ىؿ يمكف اعطاء تفسير ضيؽ
لمغتو الكاسعة لقانكف التصديؽ بصكرة إعطاء السرياف ،عمى الرغـ مف صياغتو العامة ،ال يسرم عمى غرامة المتأخرات؟
ممكف ،كفقا لقكاعد التفسير المقبكلة لدينا ،أف نفسر بصكرة ضيقة صياغة كاسعة ايضا لغاية ضيقة اكثر مف الكامنة
بأساسو؟ أعتقد أف الجكاب ىك بااليجاب "(المرجع نفسو ،ص  .)810-811كىكذا أكضح الرئيس أ .باراؾ النتيجة التي
تكصؿ إلييا:

" ال يحؽ لمقاضي أف يبدم الالمباالة تجاه كضع ال تتحقؽ فيو غاية التشريع ...
عميو أف يعمؿ جيدا تفسيريا لتحقيؽ غاية التشريع [ ]...عميو أف يفسر
القانكف بناء عمى غايتو .أحيانا يؤدم ىذا التفسير إلى نتيجة مفادىا أنو لنص
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القانكف يمكف اعطاء تفسير كاسع .في بعض األحياف ،كىذا ىك حاؿ مكضكعنا،
يؤدم ىذا التفسير إلى استنتاج مفاده أنو لنص القانكف يجب إعطاء تفسي ار
ضيقا .المعيار الحقيقي ىك غاية القانكف .لغاية تحقيقيا يجكز لممفسر اف
يقمص معناه (المغكم) الكاسع لمقانكف ](" [...المرجع نفسو ،ص).811 .

في الكاقع ،ال تجديد في ىذا .ككما شرح في قضية زاندبرغ ،خمصت المحكمة في كثير مف الحاالت إلى أف التفسير اليادؼ
يؤدم إلى استنتاج مفاده أنو لمغة كاسعة  -كأحيانا كاسعة جدا  -يجب أف يعطى تفسير (ىادؼ) ،تككف نتيجتو مفيكـ
(قانكني) ضيؽ .كىكذا ،عمى سبيؿ المثاؿ ،تقرر في عدد كبير مف القكانيف أف ق اررات معينة تككف نيائية .كعمى الرغـ مف
ىذه الصياغة العامة ،فقد تقرر في سمسمة طكيمة مف الق اررات ،أف ىذه األحكاـ ال يككف بيا ما يحرـ محكمة العدؿ العميا مف
صالحيتيا :فعبارة "ال شيء كراء ذلؾ" قد فسرت عمى أنيا تسمح بالتكجو لمحكمة العدؿ العميا؛ كبالمثؿ ،فسرت كممة "نيائي"
عمى أنيا خاضعة الستثناء بشأف التكجو ليذه المحكمة (انظر المراجع العديدة ىناؾ ،في الصفحة  812كما يمييا).

كىكذا  ،فإف عبارة "كفقا لسمطتو التقديرية" المنصكص عمييا في البند ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ تتطمب
التفسير الذم سيحدد حدكد امتداد ىذا المصطمح.

 -37كمف المسائؿ التي نشأت في ىذه القضية ما إذا كاف يمكف اعتبار لكائح الدخكؿ إلى إسرائيؿ عمى أنيا تحد سمطة
تقدير المدعى عميو .إجابتي عمى ىذا السؤاؿ سمبية .أكال أشير إلى أف األنظمة التي صدرت حتى اآلف بمكجب السمطة
الممنكحة بقانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ تتعمؽ أساسا بانتياء صالحية تصريح إقامة دائمة ،حيث يترؾ حامؿ الرخصة إسرائيؿ
كيستقر في بمد آخر ،ككذلؾ ايضا تركز نقاشنا في أحكامنا ،كما ذكر أعاله ،بانتياء تصريح إقامة دائمة لألسباب الكاردة في
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المكائح ،لتفرقتو مف سحب تصريح اقامة دائمة ألسباب أخرل (راجع محكمة العدؿ العميا  00/9047يغمكر ضد زير
الداخمية (( )2003/01/12فيما يمي :يغمكر)).

ثانيا كاألىـ ،حتى لك فرضت ىذه المكائح متى تنتيي صالحية تصريح إقامة دائمة (انظر المادة ( 11ج) ليذه المكائح" :إف
صالحية تصريح اإلقامة الدائمة تنتيي [ ]...إذا ترؾ صاحب التصريح اسرائيؿ كاستقر في دكلة خارج اسرائيؿ" ،ككذلؾ -
بمكجب المادة ( 11أ) ( )4ك ( 11أ) ( )5التي تكجو الييـ المادة ( 11ج) مف ىذه المكائح"  -إذا عمؽ الكزير صالحية
الترخيص بكجكد أم مف الشركط كالشرط لـ يتحقؽ" ،أك "إذا عمؿ بمستند السفر الذم بو اعطي التصريح تعديؿ أك تغيير
بيد مف ال صالحية لو لعمؿ ذلؾ ،اعتمدت ىذه المحكمة في السابؽ عمى ق اررات الكزير بإلغاء تصريح إقامة الشخص الدائـ
ألسباب ال تعدد في الكائح .عمى سبيؿ المثاؿ ،في  8844/04شعباف ضد كزارة الداخمية (( :)2006/02/12مف اآلف
فصاعدا شعباف) رفضت الدفكع ضد قرار المدعى عميو إللغاء تصريح إقامة دائمة بعد اف تبيف انو حصؿ عميو بغش كبسبب
بيانات كاذبة ،كذلؾ عمى الرغـ مف عدـ تحديد ىذه االسباب صراحة في القانكف أك بالمكائح كسبب إللغاء تصريح إقامة.
قرار الحكـ بخص كص شعباف يبيف أف المدعى عميو مخكؿ بسحب تصاريح إقامة دائمة أيضا ألسباب غير مذككرة في
المكائح .تجدر اإلشارة في الناحية المذككرة أف القرار اإلدارم بشأف شعباف  -ككذلؾ في حاالت أخرل أيضا  -مختمؼ عف
مكضكعنا بشكؿ جكىرم ،ألنو يتطرؽ الى إلغاء تصريح إقامة دائمة اعطي عمى يد الممتمس ضده إلى فمسطيني مقيـ في
المنطقة في إطار طمب لـ شمؿ .عنكاف القرار كاف عمى "مياجر" ك ليس "مقدسي" ،كمكانتو في إسرائيؿ اعطيت لو عمى يد
الممتمس ضده في نطاؽ اجراءات اليجرة.

أيضا أسباب إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة في إسرائيؿ  -الحصكؿ عمى المكانة مف خالؿ االحتياؿ كتقديـ بيانات خاطئة –
ترتبط ارتباطنا
مباشر بالحديث حكؿ أف ىذا الترخيص الممنكح عمى يد الممتمس ضده بمكجب قرار إدارم معيف في نطاؽ
نا
إجراءات اليجرة.
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انظر ايضا استئناؼ ادارم رقـ  06/3658لكح ضد كزير الداخمية  (05/03/2008؛ سابقة يغمكر) .كعالكة عمى ذلؾ،
في سياؽ أقكاؿ عارضة ذكرت ىذه المحكمة أف المدعى عميو مخكؿ بالغاء تصريح اقامة دائمة "السباب مكضكعية" (سابقة
عكض ،صفحة  ،) 431أك أف "أسباب أمنية" قد تشكؿ ،في حاالت استثنائية ،سببا إللغاء تصريح إقامة دائمة (قضية
زارينا ،الفقرة  .)21بالنظر إلى ما سبؽ ،كمع مراعاة سابقة عكض ،أنا مستعد أف أفترض أف المادة ( 11أ) ( )2قانكف
الدخكؿ إلى إسرائيؿ تخكؿ المدعى عميو إلغاء تصريح إقامة دائمة ألم مف سكاف القدس الشرقية ألسباب أخرل غير تمؾ
التي ذكرت في المكائح ،ال تشكؿ ترتيبات شاممة في مكضكع مجمكع االعتبارات المخكؿ المدعى عميو باعتبارىا عند الغاء
تصريح اقامة دائمة.

 -38كبعد قكلنا ىذا ،نعكد إلى دراسة تفسيرية لنطاؽ السمطة الممنكحة لمكزير .كحددنا أنو في المفيكـ المعيارم ،ال
بالمعنى المغكم ،أسباب كثيرة قد تدخؿ في إطار تقدير الكزير ،البعض اآلخر قد يككف خارجو .ىذا يدؿ عمى أف تفسير
الممتمسيف ،ايضا تفسير المدعى عميو لتعميمات القانكف مكجكدة في مجاؿ احتماالت لغكية لممادة ( 11أ) ( )2مف القانكف.
في ضكء ىذا االستنتاج ،يجب أف يتـ تحديد ام احتماؿ مف بيف ىذه االحتماالت يحقؽ عمى النحك األمثؿ الغاية مف
التشريع – كال عناصره الذاتية كالمكضكعية  -كتعزز معناىا القانكني لتعميمات القانكف (انظر ركتماف ،الفقرة 49؛ استئناؼ
مدني  10554/02قيـ المحافظ االستثمارية ( ) 1993المحدكدة الضماف ضد مراقب التخميف تؿ أبيب ،الفقرة 14
(.))21.11.2006

(ب) الغاية مف القانكف

(ب) (" )1نية المشرع"  -الغاية الذاتية مف القانكف
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 -39سف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ في العاـ  ،1952كسبقتو مناقشات مستفيضة .مف ىذه المناقشات يمكف لممرء أف
يعمـ عف القمؽ الذم أثاره أعضاء كنيست المختمفيف ضد الصالحية العامة لممدعى عميو في منح كالغاء تصاريح اإلقامة.
كىكذا ،في نطاؽ ىذه المناقشات ،طعف أع ضاء المعارضة (بما في ذلؾ األحزاب الحزب الشيكعي االسرائيمي كحزب العماؿ
المتحدكف ) الخكؼ مف اف سمطة المدعى عميو كاسعة جدا ،كدعكا إلى تعريؼ العمؿ لمنح كاللغاء تصاريح اإلقامة في
القانكف ذاتو .كبيذه الركح ،ذكر عضك الكنيست يسرائيؿ بار ييكدا مف حزب العماؿ المتحدكف ،في تطرقة إلى صالحيات
الكزير في منح كالغاء تصاريح اإلقامة ،ما يمي:

"أنتـ ال تحددكف ما ىك الفعؿ ،الذم بو مخالفة كجريمة كالتي الجميا متكقع
عقاب ،كلكف انتـ فقط تحددكف مف ىك الشرطي في المحظة التي يريد أف يستخدـ
كؿ العقكبات التي يريد –ىذا فقط ،ىذا ىك كؿ مضمكف القانكف .ليس مف الكاضح
لماذا كتبتـ الكثير مف المكاد في مشركع القانكف .أمكنكـ أف تكتبكا كؿ شيء في
مادتيف مختصرتيف" :كزير الداخمية" ككؿ مف يراه مناسبا يعطي أك ال يعطي لمف
يريد أف يعطي  -ىكذا تككف المسألة أكثر بساطة كايضا مباشرة أكثر" (كقائع
الكنيست  ،المجمد .)2021 ،11

أشار العديد مف أعضاء المعارضة إلى الخكؼ مف أف يأخذ المدعى عميو باعتبارات سياسية غريبة في ق ارراتو بإلغاء
تصاريح اإلقامة ،ال سيما فيما يتعمؽ باألجانب المصبكغيف باألفكار الشيكعية؛ كأف ىذه السمطة ستطبؽ أيضا عمى
األشخاص الذيف ليـ صمة أكثؽ مع إسرائيؿ ،مثؿ العرب سكاف إسرائيؿ ( .)3173 ،12كما اشتكى عضك حزب الصياينة
العمكمييف عز ار إخيمكؼ مف صالحيات الكزير الكاسعة لكضع لكائح تنفيذية لتطبيؽ صالحياتو ،كأشار إلى أف "ىذا ىك
فائض مف الناحية الدستكرية كالترتيبات الداخمية فيما يتعمؽ بسمطات كزير ،خاصة عندما يتعمؽ األمر بيذه األمكر ،التي
مف الممكف أف تككف مسألة انقاذ حياة (.)2019 ،11
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 -40كردا عمى ىذه المخاكؼ ،أكضح العديد مف أعضاء الكنيست أف تطبيؽ القانكف  -الذم كاف يسمى في األصؿ "قانكف
اليجرة"  -سيككف محدكدا :فالقصد مف القانكف ىك تطبيقو عمى أنكاع مختمفة مف المياجريف كتنظيـ دخكليـ إلى البمد
كاستقرارىـ بو .كأكد عضك حزب عماؿ أرض اسرائيؿ أمي أسؼ (باسـ األغمبية في لجنة الداخمية) أف القانكف كاف يقصد بو
أف ينطبؽ عمى "االشخاص األجانب" الذيف ليس لمدكلة تجاىيـ "أم التزاـ أك كاجب " .في كمماتو:

"ىذا القانكف ال يتحدث عف مكاطني دكلة إسرائيؿ ،كال يتعمؽ بالييكد في أم
مكاف  -خارج دكلة إسرائيؿ ،ال يتعمؽ بالسكاف المكجكديف في دكلة إسرائيؿ،
قبؿ سف ىذا القانكف ،حتى لك لـ يككنكا مكاطنيف .ىك يتعمؽ فقط
باالشخاص الغرباء الراغبيف بالدخكؿ لدكلة اسرائيؿ [ ]...الحديث عف
أشخاص ال كاجب عمينا كال التزاـ تجاىيـ في الكقت الراىف ،كما يجب أف
نككف ،حكاما في بيتنا ،أحرار بصكرة مطمقة بسمطتنا التقديرية إذا نسمح
ليـ بالدخكؿ ،إذا كانت لدينا أم أسباب لعدـ السماح ليـ بالدخكؿ ،تعميالت
مختمفة لتقييد بشركط مختمفة دخكليـ إلى إسرائيؿ كاستقرارىـ بيا "(مضاؼ
استئناؼ جزاء .)3171 -

أضاؼ عضك مجمس األمة عمي أسؼ أنو "بما أف الحديث عف أشخاص ال التزاـ عمينا تجاىيـ ،بمعنى ال يكجد أم مبرر،
لتقييد المدعى عميو ،تفسيره  -الحككمة ،تفسيره  -السمطة التنفيذية ،التي نككؿ لو حماية شؤكف المحافظة عمييا" ذاتو).

 -41كبالمثؿ ،قاؿ رئيس لجنة الداخمية ،يكسؼ سابير ،أف السمطة الكاسعة في القانكف ال تستيدؼ األشخاص الذيف ليـ
صمة أكثؽ بإسرائيؿ ،مثؿ العرب سكاف إسرائيؿ الذيف لـ يحصمكا الم سبب كاف عمى الجنسية اإلسرائيمية بعد إنشاء الدكلة.
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"في تحديد رأييا كمكقفيا بشأف ىذه المسائؿ ،لـ تر المجنة في ىذا القانكف
مساسا مباشرة بيؤالء المقيميف [ ]...كؿ ىؤالء السكاف الذيف ال ينطبؽ عمييـ
القانكف ،يبقكف في كضع سابؽ لنفاذ أحكاـ القانكف .المجنة أرادت أف ال يدخؿ
القانكف أم تغيير في كضع ىؤالء الناس [ ]...لـ يأت ىذا القانكف الضفاء
حقكؽ أك لمحرماف منيا ،كلكف لمحفاظ عمى الكضع الراىف ،كبما اف أمكرىـ
الرئيسية غير مشمكلة في إطار القانكف ،بمعنى القضايا األخرل سيتـ تسكيتيا
[ ]...دكف أم صمة بيذا القانكف "(المرجع نفسو ،ص .)3174

 .42حقا ،كما يذكر زميمي القاضي ف .ىاندؿ ،في العاـ  1996عدؿ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ في نسختو األصمية،
كاضيفت لو المادة ( 18ب) أف " ال تمنع ىذه التعميمة مف كزير الداخمية منح تصريح إقامة دائمة لشخص دخؿ كما ذكر،
كاذا ما اعطي التصريح ،تسرم عميو أحكاـ ىذا القانكف " .حسب مكقؼ زميمي ،فإنو يترتب عمى ذلؾ أف "المجمس التشريعي
نظر إلى القانكف ككحدة كاحدة ،كطمب تطبيقو بصكرة كاممة عمى جميع مف يسرم عمييـ  -بغض النظر عف عالقتيـ
بمنطقة سكنيـ" (الفقرة  14مف رأيو) .استنتاجي مف مراجعة التاريخ التشريعي مختمؼ .النتيجة تستخمص أكال مف لغة
القانكف في ىذه المادة ،التي تتناكؿ مف "يدخؿ" الى إسرائيؿ  -مختمفا عمف يقيـ بيا .ايضا في المذكرات التكضيحية ليذا
التعديؿ ذكر أف "ىناؾ أشخاص دخمكا الى إسرائيؿ قبؿ اليكـ  ،5.9.52كىك تاريخ سرياف القانكف الرئيس ،كليس لدييـ
تصريح باإلقامة الدائمة .مقترح ،اعطاء الصالحية بصكرة صريحة لكزير الداخمية اعطاء تصاريح اقامة دائمة كأف تسرم
عمييـ بيذه الطريقة تعميمات القانكف" أحكاـ القانكف "(التشديد مضاؼ  ،المذكرات التكضيحية عمى مشركع قانكف الدخكؿ
إلى إسرائيؿ (تعديؿ).)1965 ،بناء عميو ،لـ يكف القصد التشريعي "أف يصيد" بشبكتو سكاف البالد .يمكف االستفادة أيضا
مف المادة ( 18ج) لمقانكف ،حيث ذكر بالنسخة األصمية مف القانكف  ،كصيغتو عمى النحك التالي" :مف كاف ،في يكـ 29
نكفمبر  1947مف سكاف المنطقة التي كانت اقميـ إسرائيؿ ،كخرج مف ىذه المنطقة قبؿ ىذا التاريخ ،كطمب ،في غضكف
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سنتيف مف بدء نفاذ ىذا القانكف العكدة إلى إسرائيؿ  -مخكؿ كزير الداخمية أف يمنحو تأشيرة بيذا "(التشديد مضاؼ ع.
ؼ .).بسيكلة نرل أنو في ىذه المرحمة التشريعية األكلية ،طمبت السمطة التشريعية تشخيص كضع سكاف الدكلة؛ كحتى
أنيـ أشاركا إلييـ بمغة مختمفة :ليس "الذيف دخمكا" كلكف "الذم كاف [ ]...مقيما في اإلقميـ" .ىذا االختالؼ االصطالحي ىك
في الكاقع مناسب لظركؼ المكضكع.

 .43كىكذا ،يستفاد مف التاريخ التشريعي ،أنو بكاسطة التشريع الذم ىك محكر نقاشنا سعى المشرع إلى إعطاء المدعى
عميو سمطة لمنح أك سحب تصاريح إقامة في البمد بالنسبة ألكلئؾ الذيف صمتيـ باسرائيؿ أقؿ  -األجانب كالسياح القادميف
عبر بكاباتيا .اليدؼ الذاتي (غير مكضكعي) لمقانكف ،المستفادة مف نية المشرع العمنية  ،كانت في عدـ تطبيقو عمى
أكلئؾ الذيف ىـ بالفعؿ مكجكدكف عمى أبكاب بمدنا ،كلكف ألكلئؾ الذيف يطرقكف أبكابيا .كبعبارة أخرل ،نية المشرع كانت أف
القانكف ال ينبغي أف يسرم عمى الفئة مكضكع نقاشنا .كىكذا فيـ المشرعكف لغة النص الذم سنكه (باراؾ ،ص .)152

كبعد أف قمنا ىذه األشياء عف اليدؼ الذاتي مف القانكف ،ننتقؿ إلى دراسة ىدفو المكضكعي.

(ب) ( )2اليدؼ المكضكعي كالمبادئ األساسية لالسمكب

(أ) سيادة الدكلة

 -44تتمثؿ المبادئ األساسية في أف لمدكلة السيادة لتحديد مف يدخؿ بكاباتيا كبأم شركط ،بصكرة تمكنيا مف افعاليتيا
السميمة كالحماية لحقكؽ مكاطنييا .السكابؽ القضائية القديمة العيد الخاصة بيذه المحكمة بشأف قانكف الدخكؿ إلى
إسرائيؿ كممارسة الصالحيات بحكـ قكتو تكضح أف السمطة التقديرية الكاسعة الممنكحة لمممتمس ضده في القانكف بكؿ ما
يتعمؽ بمنح أك سحب تصاريح الدخكؿ كتصاريح اإلقامة في اسرائيؿ يعكس الطابع السيادم لمبالد (محكمة العدؿ العميا
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 05/11437الخط لمعامؿ ضد ك ازرة الداخمية )2011( 152 ،122محكمة العدؿ العميا ، 93/1031بصرك ضد كزير
الداخمية ص  ،)1995( 705 ،661محكمة العدؿ العميا  .88 / 758كندؿ ضد كزير الداخمية ،ص 113 .ك 117
( .))1972محكمة العدؿ العميا  71/482كالرؾ ضد كزير الداخمية ،ص .)1972( 117 ،113 .الغاية مف الصالحية
الثابتو إللغاء تصريح إقامة ،المنصكص عميو في المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،مستمدة مف غاية
القانكف بعمكمو :كىي  --الصالحية -تمنح لكزير الداخمية كاعتراؼ حصرم مف الدكلة التخاذ قرار تجاه مف ىـ ليسكا
مكاطنيف اذا كاف باستطاعتيـ االستمرار في االقامة بيا كتحت أم ظركؼ" ،بصكرة تسمح لعمميا الصحيح كحماية حقكؽ
مكاطنينيا كمقيمييا" (محكمة العدؿ العميا  13/7385ايتاف سياسة ىجرة إسرائيمية ضد حككمة اسرائيؿ ،الفقرة 51
( .)) 22/09/2014الفرض األساسي ،ىك بالتالي أف غير المكاطنيف ليس ليـ حؽ مكتسب لمدخكؿ إلى الدكلة ،كحتى لك
سمح لو بالدخكؿ ،فاف التزاـ الدكلة تجاىو أقؿ.

(ب) أمف الدكلة كالسالمة العامة

 -45مبدأ اضافي يكمف في اساس النظاـ القانكني في دكلة إسرائيؿ كىك مبدأ حماية السالمة كاألمف العاـ (باراؾ،
الصفحات  .) 453-454إف نقطة االنطالؽ في مجتمع ديمقراطي ىي أف الديمقراطية مخكلة باتخاذ ،ال بؿ كاجب عمييا ،أف
تتخذ تدابير لحماية نفسيا.
عندما يككف ىناؾ خطر االضرار بالدكلة أك بأمف سكانيا مف خالؿ استخداـ اإلطار الديمقراطي  ،في أم حاؿ  ،ال يمكف
تحقيؽ الحقكؽ كالحريات التي تمنحيا بفعالية(.محكمة عدؿ عميا  03/7052عدالة  -المركز القانكني لحقكؽ األقمية
العربية في إسرائيؿ ضد كزير الداخمية( )2006( ،فيما يمي :مكضكع عدالة) ،محكمة العدؿ العميا  7015/02عجكرم ضد
قائد قكات الجيش االسرائيمي في الضفة الغربية ،)2002( ،محكمة العدؿ العميا  5627/02سياؼ ضد مكتب الصحافة
الحككمي ،)2004( ،تدقيؽ جنائي اضافي  ،7048/97مجيكلكف ضد كزير األمف  ،الصفحة  721ك .))2000( 741
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كمف ثـ ،كحتى في إطار القيكد المفركضة عمييا ،فإف الديمقراطية ليست ممزمة بمساعدة مف يحفر تحتيا أك يتصرؼ
بالتعاكف مع أعدائيا مف أجؿ إيذاءىا.

اضافة الى ىذيف االمريف ،كالتي يمكف أف تدعـ تفسير كاسع فيما يتعمؽ باعماؿ سمطة كزير الداخمية بمكجب المادة 11
(أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،قيـ أساسية اضافية يمكف استنباطيا مف المبادئ األساسية لمنظاـ القانكني
اإلسرائيمي كمف المنظكمة التشريعية المكجكد بيا قد يدعـ تفسي ارن ضيقان ليذه الصالحية.

(ج) تعزيز حقكؽ اإلنساف

 -46تسف أحكاـ القانكف في قانكننا كتفسر عمى خمفية نظاـ حقكؽ اإلنساف في دكلتنا .االفتراض ىك أف كؿ جزء مف
التشريعات يسعى إلى تعزيز حقكؽ اإلنساف كال يسعى إلى اإلضرار بيا .كلذلؾ ،فإف االعتراؼ بحقكؽ اإلنساف يشكؿ اليدؼ
المكضكعي لكؿ تشريع (استئناؼ مدني " ،88/524ثمار الكادم"  -الجمعية التعاكنية الزراعية المحدكدة ضد حقؿ يعقكب،
 529ك )1991( 561؛ باراؾ ،ص  )553قاعدة عامة معركفة أف ام قانكف ينتيؾ حقكؽ اإلنساف يفسر بشكؿ ضيؽ
كمحدد (طمبات مختمفة  71/78دكلة إسرائيؿ ضد أبك قسيس 240 ،ك )1978( 246؛ باراؾ ،صفحة  .)555أصرت ىذه
المحكمة بأشارتيا إلى أف "عند التعامؿ مع صالحية التي بيا اضرار حقيقي بحؽ أساسي لمكاطف في مجتمع حر ،فإننا لف
تتردد في اتخاذ قرار لصالح التفسير الذم يقمؿ مف انتياؾ حقكؽ المكاطف،حيث أف الفرضية ىي أف المشرع يحترـ ىذه
الحقكؽ" (محكمة العدؿ العميا  124/70صفحة  505ك  .))1971( 513في حالة أخرل أقر أنو "بما اف الحديث عف
الغاء لحؽ طبيعي كأساسي لعالقة بيف كالد كطفمو ،نأمر بالمحافظة عمى تفسير جكىر كمحتكل االستثناءات ىذه ،الذيف
يسمحكف بحرماف ىذا الحؽ ،بحذر شديد كبطريقة التفسير الضيؽ" استئناؼ مدني  488/77فالف ضد المستشار القانكني
لمحككمة 421 ،ك  .))1978( 432إف المستكل العالي لحقكؽ اإلنساف في قانكننا يأمر بأف كؿ تشريع يقيد حقا أساسيا
يجب أف يفسر تفسي ار ضيقا.
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 -47تنطكم إمكانية إلغاء تصريح إقامة دائمة عمى انتياؾ صارخ لمحقكؽ األساسية .يسمح تصريح اإلقامة الدائـ لحاممو
بالعيش في إسرائيؿ .العقكبة الفكرية نتيجة إللغاء تصريح اإلقامة الدائمة ،دكف منح تصريح إقامة مف نكع آخر ،ىك ابعاد
مف الغيت رخصتو عف اسرائيؿ (انظر المادة  13مف القانكف الذم ينص عمى أف "كؿ مف ىك ليس مكاطنا اسرائيميان أك عائد
كفقا لقانكف العكدة ،عاـ  ،1950كمكجكد في إسرائيؿ ،مف دكف تصريح اقامة (في ىذا القانكف – متكاجد بصفة غير
شرعية) ،يتـ ترحيمو مف إسرائيؿ في أقرب كقت ممكف") كمف المعمكـ أف شدة الضرر بحقكؽ كمصالح الفرد المتصمة
باالبعاد كما ذكر ليا اثر مباشر عمى شدة عالقتو بإسرائيؿ كمكاف سكنو :كمما سكف الفرد في الدكلة فترة متكاصمة أكثر،
يككف طرده مف منزلو مربكط بانتياؾ لمزيد مف الحقكؽ التي منحت مكانة دستكرية في قانكننا .إلغاء التصريح  -كنتيجة
لذلؾ :ابعاد الفرد مف اسرائيؿ – يضر ضمنيا بكرامت كبحرية الفرد .باالضافة ليذا ،الغاء التصريح مف الممكف أيضا أف
يؤدم إلى انتياؾ صارخ لمحؽ في الحياة األسرية ،الذم اعترؼ بو في القانكف اإلسرائيمي بكصفو حقا دستكريا مستمدا مف
حؽ اإلنساف في الكرامة (محكمة العدؿ العميا  3648/97ستمكا ضد كزير الداخمية .))1999( 782 ،728 ،كما تـ
التشديد عميو في قضية عدالة " ،رغـ أف ىذا الحؽ ،الحؽ في الزكاج كاقامة حياة أسرية ،لـ يتـ ذكرىا عمى كجو التحديد
مع الحقكؽ األساسية المعترؼ بيا صراحة في القكانيف األساسية .نتفؽ جميعا  -نتفؽ كنصرح أنو -مستمدة ىي ،مف
اكائؿ الحقكؽ المستمدة ،مف كرامة اإلنساف "(المرجع نفسو ،ص .)400

 . 48الى جانب ىذا كمو ،إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة الخاص بالفرد يؤثر أيضا عمى أىميتو في الحصكؿ عمى مزايا كحقكؽ
عديدة كالتي تمنح لمف يحمؿ تصريحا مف ىذا النكع  -الحقكؽ كالمزايا التي تتجاكز الحؽ في السكف ،بصفة دائمة ،في
نطاؽ الدكلة .كمف بيف أمكر أخرل ،يحؽ لممقيـ الدائـ الحصكؿ عمى حقكؽ اجتماعية بمكجب قانكف التأميف الكطني
[الصيغة المكحدة] ،1995 ،لمحؽ في الحصكؿ عمى خدمات صحية بمكجب قانكف التأميف الصحي الكطني1994 ،؛
(المادة  13مف قانكف السمطات المحمية (االنتخابات) ،)1965 ،لحرية تنقؿ كاممة في جميع أنحاء الدكلة (حيث أنو حامؿ
لبطاقة ىكية إسرائيمية بمكجب المادة  24مف قانكف سجؿ السكاف)1965 ،؛ كامكانية تكظيفيـ في الخدمة المدنية كفي
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مناصب عامة أخرل (المادة ( 16أ) مف قانكف الخدمة المدنية (التعيينات)  . . 48الى جانب ىذا كمو ،إلغاء تصريح اإلقامة
الدائمة الخاص بالفرد يؤثر أيضا عمى أىميتو في الحصكؿ عمى مزايا كحقكؽ عديدة تمنح لمف يحمؿ تصريحا مف ىذا النكع
 الحقكؽ كالمزايا التي تتجاكز الحؽ في السكف ،بصفة دائمة ،في نطاؽ الدكلة .كمف بيف أمكر أخرل ،يحؽ لممقيـ الدائـالحصكؿ عمى حقكؽ اجتماعية بمكجب قانكف التأميف الكطني [الصيغة المكحدة] ،1995 ،الحؽ في الحصكؿ عمى خدمات
صحية بمكجب قانكف التأميف الصحي الكطني1994 ،؛ (المادة  13مف قانكف السمطات المحمية (االنتخابات)،)1965 ،
حرية تنقؿ كاممة في جميع أنحاء الدكلة (حيث أنو حامؿ لبطاقة ىكية إسرائيمية بمكجب المادة  24مف قانكف سجؿ
السكاف)1965 ،؛ كامكانية تكظيفيـ في الخدمة المدنية كفي مناصب عامة أخرل (المادة ( 16أ) مف قانكف الخدمة
المدنية (التعيينات)  ))1969-عمميا ،الفرؽ الرئيسي بيف مكاطف كمقيـ دائـ مف ناحية مجمكعة الحقكؽ الممنكحة لو ىي
الحؽ في أف ينتخب كينتخب لمكنيست ،الممنكحة لممكاطف فقط (المادتيف  5ك  6مف قانكف أساس :الكنيست) ،فضال عف
الحؽ في الحصكؿ عمى جكاز سفر إسرائيمي ( القسـ ( 2أ) مف قانكف جكازات السفر.)1952 ،

 .49كتجدر اإلشارة إلى أف اإلعال ف عف " انتياء" تصريح إقامة دائمة ينطكم عمى فقداف حقكؽ ال يمكف االستيانة بيا،
عندما يككف الحديث عف "الغاء" ترخيص ،فاف شدة الضرر يككف -بطبيعة الحاؿ  -بدرجة شديدة ال يمكف قياسيا .كما ىك
ممحكظ ،انتياء رخصة اإلقامة حسب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ كاألنظمة الصادرة بمكجبو ،تحدث تمقائيا ،بعد حكـ "األمر
الكاقع" لالقامة في البالد  -عمى سبيؿ المثاؿ ،عندما يترؾ مقيـ دائـ اسرائيؿ لفترة طكيمة كيقكـ بتحكيؿ  -نتيجة اختياره
الحر  -مركز حياتو إلى دكلة آخرل .في ىذه الحالة األخيرة ،تمقائيا تضعؼ صمة الفرد بإسرائيؿ ،كمنيا يشتؽ أيضا شدة
الضرر المرتبطة بانتياء تصريح اإلقامة .عمى الرغـ مف ذلؾ ،عندما يككف تعاممنا مع إلغاء تصريح اإلقامة ،تفسير األمر -
مف الناحية العممية  -اصدار أمر ابعاد قسرم لشخص ما مف مكاف اقامتو (محكمة العدؿ العميا  ،05/1661المجمس
اإلقميمي ساحؿ غزة ضد الكنيست اإلسرائيمي .))2005( 755 ،561 563 ،481 ،كبالتالي ،لف يككف خالؼ في أف
االنتياؾ الذم ينطكم عميو اإللغاء الدستكرم لتصريح إقامة دائمة يعتبر انتياكا خطيرا .كمف المثير لالىتماـ أف نالحظ في
ىذا السياؽ أف فكرة متجددة حكؿ صالحية مماثمة أدل إلى إلغائيا .تتكجو نيتي إلى المادة  112مف لكائح الدفاع
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(الطكارئ)( 1945 ،لكائح الدفاع) ،التي خكلت القائد العسكرم ،مف بيف أمكر أخرل ،إصدار أمر ترحيؿ لمكاطف إسرائيؿ -
الئحة ألغيت بمكجب قانكف في إطار تغييرات تشريعية شاممة تمت فيما يتعمؽ بصالحيات االعتقاؿ الكاسعو المتضمنة في
لكائح الدفاع .ف سر التغيير بأنو "[ ]...ال يمكف قبكؿ كجكد المكائح المتطرفة كما كانت ال تزاؿ سارية المفعكؿ" .كسرد آخركف
اسبابا اضافية في أف ىدفو "إللغاء المكائح اإلنتدابية كتحكيميا الى قانكف إسرائيمي يمبي االحتياجات األمنية مع التأكيد
الصارـ بصكرة قصكل عمى مبادئ ىامة في أنظمة سيادة القانكف" (انظر المالحظات التكضيحية لمشركع قانكف صالحيات
الطكارئ (االحتجاز كأحكاـ متنكعة) ،عاـ  ،1978المادة  12مف قانكف سمطات الطكارئ (االعتقاالت).)1979 ،

 .50كقاعدة عامة ،كذلؾ بفعالية أكبر عندما نتعامؿ مع سكاف القدس الشرقية .عندما يتعمؽ األمر بسكاف القدس الشرقية،
فاف شدة الضرر المرتبط بإلغاء تصريح اإلقامة الدائمة كابعادىـ أصعب مف اإلضرار في مقيميف دائميف "عادييف" ،الذيف
حصمكا عمى تراخيصيـ في ظؿ إجراءات اليجرة .كما ذكر ،فإف صمة سكاف القدس الشرقية بمنطقة سكناىـ ليست مساكية
لصمة مف حصؿ عمى كضع اإلقامة الدائمة في ظؿ اجراءات ىجرة .العديد منيـ كلدكا ككبركا كنشأكا في القدس الشرقية
ككانكا يعيشكف ىناؾ لعقكد ،ككذلؾ أيضا آبائيـ كأحيانا أبآء آبآئيـ (انظر أيضا مكضكع الحؽ ،الفقرة  .)19كمجمكعة
ككفئة ،سيككف مف الصكاب القكؿ أف قرار إلغاء تصريح إقامة دائـ لمقيـ في القدس الشرقية ىك خطكة أكثر شدة في
إنتياؾ الحقكؽ األساسية.

بالتأكيد ،إف سمطة كزير الداخمية بإلغاء تصريح إقامة دائمة تشمؿ ،مف جممة أمكر ،انتياؾ الحقكؽ التي منحت مرك از
دستكريا في قانكننا بعد سف قانكف أساس :كرامة اإلنساف كحريتو .كما ذكر آنفان ،عمى الرغـ مف أف سرياف قانكف الدخكؿ
الى اسرائيؿ ليس مكضكع نقد في ضكء تعميـ (أمر) عدـ االضرار بالقكانيف السابقة المنصكص عمييا في القانكف
األساس ،تفسير حدكد سمطة كزير الداخمية تتـ بناء عمى المبادئ كالقيـ المحددة في القانكف األساس كالحقكؽ المستمدة
منو (مكضكع مناع ،ص  ،511استئناؼ إنتخابات  92/03مكفاز ضد رئيس لجنة االنتخابات المركزية لمكنيست السادس
عشر 793،ك ، )2003( 811غنيمات ص  643ك.)653
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 .51كفي ذات السياؽ ،أكد أف أشير إلى أنو حتى السنكات األخيرة اعتاد الممتمس ضده عمى إعماؿ صالحيتو في سحب
تصاريح االقامة دائمة الخاصة بسكاف القدس الشرقية ألسباب غير انتياء اقامتيـ بسبب مغادرتيـ البالد كاستقرارىـ في
دكلة أخرل ،كذلؾ لألسباب المذككرة صراحة في المادة 11أ مف تعميمات الدخكؿ إلى إسرائيؿ (انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ،
مكضكع زارينا كمكضكع دارم محكمة العدؿ العميا  96/7603كفا ضد مدير السجؿ السكاني بكزارة الداخمية340 ،337 ،
( ،)2005إلتماس إدارم (إدارم تؿ أبيب) ( )10-01-23714خيك ضد كزير الداخمية ( 22مارس  /آذار ،)2011
قضية رازؽ التماس إدارم(ادارم القدس)  05/666زيداف ضد دكلة إسرائيؿ ،كزير الداخمية (( ،)9.3.2006إدارم القدس)
 652/05مصطفى ضد دكلة إسرائيؿ ( 21تشريف الثاني  /نكفمبر )2005؛ التماس إدارم (ادارم القدس)  03/457سالـ
ضد كزير الداخمية ( 25آب  /أغسطس ) 2003؛ أك عندما يتـ الحصكؿ عمى المكانة القانكنية "مقيـ دائـ" بشكؿ احتيالي
(انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ ،التماس ادارم (إدارم القدس)  13-03-6146أبك قبع ضد كزير الداخمية (.))30.7.2013
عمميا ،حتى لك استطعنا فيـ مدل اتساع نطاؽ السمطة التقديرية الممنكحة لمكزير بناء عمى المكاد الخاصة المتعمقة
تفعؿ الدكلة صالحياتيا تجاه الخارج فيمف ليس لديو حؽ مكتسب في الدخكؿ
بترتيبات الدخكؿ إلى إسرائيؿ كالتي بناء عمييا ّ
مف بكاباتيا (انظر الفقرات  39-43أعاله؛ انظر أيضا مارزؿ ،صفحة  ،)12 - 14في أساس الغاية الشخصية التي
أصررنا عمييا كبكضكح لـ تكف ىنالؾ نية لإلضرار بحقكؽ أساسية لمف تـ شمميـ في الفئة مكضكع ىذا االلتماس ،كمف
الممكف اف يككف بيذا ما يشرح ،لماذا لـ تتـ ممارسة سمطة الكزير بشكؿ يسحب مف مقيـ دائـ "مكلكد" تصريح اقامتو
بسبب االخالؿ بالكالء تجاه الدكلة .يمكف أيضا القكؿ ،إف ىذه ىي المرة األكلى التي يصؿ فييا الى ىذه المحكمة قرار إدارم
بإبطاؿ تصريح اإلقامة الدائمة لمقيـ في القدس الشرقية (حيث ىك أك كالديو،
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حصمكا عمى المكانة القانكنية مف التسجيؿ في سجؿ السكاف في عاـ  ،)1967كعمى كجو الخصكص  -عندما ألغي
التصريح بحجة "خرؽ الكالء" .أيضا يصرح الممتمس ضده أف ىذه القضية (باالضافة الى قضية أخرل ما زالت منظكرة أماـ
المحكمة اإلدارية في القدس حيث تـ إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة ألعضاء "خمية سمكاف" في شير أيار  /مايك – 2005
التماس إدارم (إدارم القدس)  06/303عمى قساـ ضد كزير الداخمية) تشكؿ سابقة لممارسة ىذه الصالحية .عندما يطمب
الكزير إعماؿ صالحيتو بطريقة مختمفة عف الطريقة التي كاف يعمؿ بيا في الماضي ،يسرم بتشدد أكبر مبدأ أف الطريقة
التي تمارس بيا صالحيتو يجب اف تفسر كفقا لركح قكانيف األساس.

انتياؾ بحقكؽ أساس كطمب التفكيض الصريح كالمفصؿ

 .52جانب آخر مف النيج المقبكؿ لمتفسير ىك أنو ال يجكز تفسير تشريع كمجيز النتياؾ حقكؽ أساس إال بكجكد
تفكيض كاضح كال لبس فيو (محكمة العدؿ العميا  85/333أبياؿ ضد كزير العمؿ كالشؤكف االجتماعية600 ،581 ،
( )1991محكمة العدؿ العميا  79/355كتمف ضد مصمحة السجكف 57/200 )1980( 308 ،303 ،294 ،برنشتياف
ضد المجنة المحمية بيت شيمش ،)1958( 268 ،264 ،باراؾ ،الصفحة  .)558الى جانب متطمب التفكيض الصريح ،تـ
االعراب في ق ارراتنا القضا ئية عف كجية النظر كحسبيا ،عندما يتعمؽ األمر بفعؿ ينتيؾ حقكؽ أساس ،ال يكفي كجكد
تفكيض صريح مبيـ ،عاـ كجارؼ ،بؿ يتكجب االشارة الى تفكيض كاضح "ينص عمى معايير عامة لخصائصو األساسية
لمضرر المسمكح بو مف خالؿ تشريعات ثانكية" (محكمة العدؿ العميا " 03/10203التعداد الكطني" المحدكدة ضد
المستشار القانكني لمحككمة .))2008( 823 ،715 ،في ىذا السياؽ قضي أف "مستكل التفصيؿ الخاص بالتفكيض
المطمكب تستمد مف شدة الضرر بالحؽ المصكف ،مف جكىر القضية كمف سياؽ األمكر "(التشديد مضاؼ – بكاسطة
فكجمماف؛ فقرة .)12
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كفقا ليذا المكقؼ -كالتي اعتمدت الحقا مف قبؿ ىذه المحكمة كسابقة ممزمة – كمما كاف الحؽ ميـ أكثر كاإلضرار بو أكثر
شدة ،ىكذا ،تطمب المحكمة بتشدد أكبر عمى طمب التفكيض كتفسرىا بصكرة محدكدة (انظر أيضا جمسة اعادة نظر محكمة
العدؿ العميا  9411/00أركك لمصناعات الكيربائية المحدكدة ضد رئيس بمدية ريشكف لتسيكف،)2009( 65 – 63،41 ،
محكمة العدؿ العميا  07/1800نقابة المحاميف االسرائيمية ضد ديكاف الخدمة المدنية ،فقرة  ،)7.10.2008( 7دفنو باراؾ
 -إيرز القانكف اإلدارم المجمد األكؿ ( )2010( 122-125فيما يمي :باراؾ  -إيريز)).

 .53في أساس طمب التفكيض الصريح كالتفصيمي يكجد اساس منطقي متشابو .التفكيض في القانكف الذم ال ينص
تحديدا عمى الصالحية في إنتياؾ حؽ أساس أك يحدد ذلؾ بصكرة كاسعة كعامة ىك غير مرغكب فيو ،ألنو يتعارض مع
مبدأ الفصؿ بيف السمطات كمبدأ سيادة القانكف ككاجب العدالة مف طرؼ السمطات (راجع محكمة العدؿ العميا 05/2557
مقر االغمبية ضد شرطة اسرائيؿ( )2006( 213 ،200 ،فيما يمي :مكضكع مقر االغمبية)) .مبدأ الفصؿ بيف السمطات
يتطمب أف يككف الكنيست ،كليس السمطة التنفيذية ،ىك الذم يحدد الصالحية اإلدارية النتياؾ الحقكؽ األساسية ك
المعايير العامة إلعماؿ ىذه الصال حية .في حالة انتياؾ حقكؽ الفرد ،تتحدد الحاجة الى تكضيح برلماني عاـ لالعتبارات
الدستكرية كالقيـ الضركرية في المسألة ،بشكؿ يضمف "[ ]...ضماف مؤسساتي مف نكع ما لعدـ االضرار بالحقكؽ األساسية
إال عند الضركرة" (محكمة العدؿ العميا  97/5936لـ ضد المدير العاـ لكزارة التربية كالتعميـ كالرياضة 673 ،ك 684
( ،)1999انظر أيضا محكمة العدؿ العميا  02/1437جمعية حقكؽ المكاطف في إسرائيؿ ضد كزير األمف الداخمي  746ك
.))2004( 765-766
أىمية التقنيف في تشريع لمصالحية االدارية التي تنتيؾ الحقكؽ األساسية كالمعايير إلعماليا مستمدة ىي أيضا مف مبدأ
سيادة القانكف ،الذم يتطمب أف يككف كؿ تشريع " كاضح كمؤكد كقابؿ لمفيـ بشكؿ يمكف الجميكر مف إدارة ،بناء عميو،
شؤكنو " (محكمة العدؿ العميا  96/2740شنسى ضد المشرؼ عمى األلماس كك ازرة الصناعة 481 ،ك ))1997( 520؛
كمف كاجب العدؿ الحككمي ،أف يتضمف كاجب تحذير الفرد قبؿ اإلجراء الحككمي الذم ينطكم عمى انتياؾ لحقكقو ،كتمكينو
مف ضبط سمككو حتى يتسنى لو عدـ اإلضرار بحقكقو (باراؾ ،صفحة  ،548-549باراؾ-ايرز ،ص .)346-347
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التفكيض الغير الصريح أك الذم تتـ صياغتو بشكؿ عاـ كغامض يضر بقدرة أفراد الجميكر عمى معرفة حقكقيـ ككاجباتيـ
بشكؿ صحيح (مكضكع مقر أألغمبية ،ص  .) 213إف غياب تفكيض صريح بانتياؾ حؽ أساس  -تفكيض يتضمف معايير
كاضحة كمكحدة إليضاح السمطة التقديرية اإلدارية  -قد يزيد مف خطر الخطأ ،كمف تنفيذ إنتقائي ،كبالتالي التعسؼ في
تنفيذ القانكف .أيضا ،كبطبيعة الحاؿ ،فإف ىذا الكضع – الذم يككف بو عمؿ اإلدارة غير منظـ أك مفصؿ في القانكف -
يجعؿ مف الصعكبة بمكاف إجراء رقابة قضائية عمى إجراءات اإلدارة المحددة (راجع محكمة العدؿ العميا  03/11163لجنة
المتابعة العميا لشؤكف العرب في إسرائيؿ ضد رئيس كزراء حككمة إسرائيؿ.))2006( 42 ،

 . 54في حالتنا ىذه ،ليس فقط أف أحكاـ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ال تشمؿ معايير العماؿ الصالحية إللغاء تصريح
لإلقامة الدائمة  -أيضا المكائح الصادرة بمكجب القانكف ال تحدد المعايير الالزمة لتفعيؿ ىذه الصالحية ،كمنشغمة فقط
بانتياء صالحية تصريح اإلقامة – أم :الغا ء اعالني فقط .يدعي الممتمس ضده ،كما ذكر ،أف المادة ( 11أ) ( )2مف
قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ تخكيمو بصفة صريحة ككاضحة بإلغاء تصريح إقامة .اال أف ،مراجعة لممادة ( 11أ) ( )2مف
القانكف تشير إلى أف الصالحية الممنكح لكزير الداخمية بسحب تصريح إقامة ،بما في ذلؾ تصريح إقامة دائمة ،ىي عامة
كغامضة .المادة ال تفصؿ ،كلك بخطكط عامة ،أم االعتبارات مخكؿ أف ينظر فييا الكزير في إطار صالحيتو ىذه كما ىي
األسباب التي بمكجبيا تككف لو الصالحية في إلغاء تصريح إقامة ،بما في ذلؾ تصريح إقامة دائمة .في الكاقع ،الحديث
يدكر عف تشريع غير كاضح (مبيـ) ،الذم ال يشمؿ أم تكجيو لمسمطة التقديرية اإلدارية (لمناقشة الحاجة بتكجيو لمسمطة
التقديرية اإلدارية فيما يخص صالحية كزير الداخمية اعتمادا عمى قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ انظركا كقارنكا مارزؿ ،صفحة
 .)18المادة مكضكع نقاشنا ال تحدد بصفة صريحة حؽ المتضررة نتيجة الفعؿ اإلدارم ،كما أنو ال يفصؿ كيحدد نطاؽ
المعايير النتياؾ الحؽ.

في نياية ىذا األمر كليس عمى ىكامشو ،ال بد مف القكؿ بكضكح :مف كجية نظرم ،ىذه المبادئ – كما ىي -لـ يكف
ىنالؾ أم تعميؿ كاؼ لمنتيجة التي بحسبيا ،ال صالحية لكزير الداخمية لسمب تصريح لإلقامة الدائمة الخاصة بمقيميف في
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القدس الشرقية عمى أساس خيانة األمانة ،كلك كانكا يقفكف لكحدىـ لـ يكف بمقدكرىـ لكم الممعقة .كلكف في سياؽ عمؿ
التكازف التفسيرم ،نحف مطالبكف بدراستيا كجزء مف اعادة الكزف اإلجمالي المطمكب.

الترتيبات األكلية 1كسبب "خرؽ الثقة"

 .55قاعدة تفسيرية اضافية تدعـ االستنتاج القائؿ بأنو ينبغي إعطاء تفسير ضيؽ لمصالحيات محكر نقاشنا ،ىي قاعدة
الترتيبات األكلية .ككفقا ليذه القاعدة التفسيرية ،ساتطرؽ لمنقاط الرئيسية بيا ،افتراض تفسيرم ،ىك أف تفكيض االدارة
لمتشريع الثانكم أك لمتعميمات اإلدارية ىك تفكيض إلنشاء ترتيبات ثانكية فقط .ىذا االفتراض أصبح قكيا بعد سف القكانيف
األساسية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف (محكمة العدؿ العميا  97/3267ركبنشتايف ضد كزير الدفاع ،الصفحات  481ك
( )1998( 517-524فيما يمي :مكضكع ركبنشتايف)).

 . 56أصررنا عمى أف منح صالحيات كاسعة لم سمطة التنفيذية في ىذه المسائؿ ،دكف تحديد نطاقيا بتشريعات الكنيست
كتحديد المعايير األساسية إلعماؿ ىذه الصالحية ،يمكف أف يتناقض مع النظاـ الديمقراطي كمبدأ الفصؿ بيف السمطات كمبدأ
سيادة القانكف .األمكر تتعزز في سياؽ عمة "خرؽ الكالء" .مبدأ معركؼ جيدا ىك أف السياسة العامة كالمبادئ التكجييية
لحؿ الق اررات المصيرية ،أساسية كجكىرية لحياة الفرد يككف مف المناسب أف تحدد في القانكف مف قبؿ الكنيست ،كيككف
عمى السمطة التنفيذية أف تحدد كسيمة تحقيؽ كتطبيؽ "الترتيبات األكلية" (محكمة العدؿ العميا  08/6051المجمس المحمي
ركش بينا المجمس ضد كزير الخدمات الدينية ،الفقرة  ،)2012/08/05( 24محكمة العدؿ العميا  244/00جمعية حكار
جديد ،مف أجؿ الخطاب الديمقراطي ضد كزير البنى التحتية الكطنية)2002( 56 ،25 ،؛ مكضكع ركبنشتايف في ص
 ،) 502كفقا لمبادئ سيادة القانكف كقانكنية اإلدارة ،كعمى غرار الصرامة القصكل في ماىية المقدار الذم عميو أف تككف
سمطة اإلدارة مفصمة عندما يككف التعامؿ مع الترتيب المتعمؽ بانتياؾ لمحقكؽ األساسية ،تتطمب زيادة الصرامة عمى مبدأ
هً االمور التً ال ٌجوز تنظٌمها اال بقانون ,مثال :فرض الخدمة العسكرٌة االلزامٌة أو فرض الضرائب (اضافة المترجم أ.ش)
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الترتيبات األكلية حيث تككف مخالفة محتممة لمحقكؽ األساسية (انظر كقارف محكمة العدؿ العميا  13/4491المركز
األكاديمي لمقانكف كاألعماؿ ضد حككمة إسرائيؿ ،الفقرة  21مف رأم الرئيس أ .جركنيس  .)2.7.2014انظر أيضا المراجع
المشار إلييا في الفقرات  52-53أعاله).

 . 57نيج الممتمس ضده ،كالذم بحسبو يحؽ لو حرماف سكاف القدس الشرقية مف رخصة إقامتيـ الدائمة عمى أساس
خرؽ ال كالء ،يثير أسئمة معقدة كحساسة كمثيرة لمجدؿ ،سكاء في أساس السبب الكامف كراء قرار اإللغاء ،كأيضا عمى صعيد
مف عمييـ كاجب الكالء (عمى خمفية خصائصيـ الفريدة لسكاف القدس الشرقية) .كعمى مستكل السبب الكامف ،يطرح السؤاؿ
ما إذا كاف الفرد ممزما بالكالء تجاه الدكلة؛ كبقدر ما يككف الجكاب ايجابي  -ما ىك نطاؽ ىذا االلتزاـ ،أم األفعاؿ تعتبر
انتياكا لو ،كماذا تككف العقكبة المفركضة عمى ىذه الخيانة .كينبغي أيضا التأكد مف أف الجزاءات المتعمقة بانتياؾ االلتزاـ
المذككر تفي بمتطمبات التناسبية .2كعمى مستكل المتمقيف لمكاجب ،يثكر التساؤؿ عما إذا كاف المقيمكف الدائمكف -
لتمييزىـ عف المكاطنيف  -ممزميف بكاجب الكالء تجاه الدكلة؛ كيجب دراسةا ألمكر بطريقة جكىرية فيما يتعمؽ بسكاف القدس
الشرقية ،بظركفيـ الخاصة.

 .58حتى نعترؼ بكجكد أساس "خرؽ الكالء" كالتي بمكجبيا يمكف فرض عقكبات عمى األفراد ،ينبغي أف تحدد أكال ما اذا
كاف الفرد عميو كاجب األمانة تجاه الدكلة ،كمف ثـ تحديد محتكاه كنطاقو كشدة الكاجب المذككر .في األدب ىناؾ مقاربات
مختمفة حكؿ ىذه المسألة :البعض يحمؿ راية المنيج المكسع لكاجب الكالء ،كالبعض يفضؿ منيجا أكثر تقييدا .يركز
المنيج التقييدم عمى االلتزاـ بعدـ اإلضرار بالدكلة بشكؿ يمكف أف يشكؿ خطرا عمى استمرار كجكدىا كعمميا ،في حيف أف
المنيج المكسع يشمؿ أيضا االلتزاـ بالقياـ باألفعاؿ التي تعبر عف الكالء لمدكلة ،مثؿ الخدمة العسكرية أك المدنية ،إعالف
الكالء لمدكلة كالحفاظ عمى ىكية الدكلة كقيميا (انظر لياب أكرجيد "لغز الكالء  -مف يديف بماذا كلمف كلماذا" القانكف
كاالنساف :بطكلة لممؤلؼ أمنكف ركبنشطيف  -قانكف كأعماؿ ( )2012(723فيما يمي أكرجاد) ،يافا زيمبريتش "الكالء
Proportionality
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لمدكلة" ،كتاب اسحؽ زمير :القانكف كالحككمة كالمجتمع (( )2005( )491كيشار إليو فيما بعد ب :زيمبرشاتس) )؛ إفرات
رحؼ ،عمى الرغـ مف ككنو خطاء  -إسرائيمي ىك؟  -سحب الجنسية بسبب خرؽ الكالء ( )2008( 58-66فيما يمي:
رحؼ)) .ككفقا ألقكاؿ المفكر ركسك ،لكؿ بمد "مبادئ أساسية لإلعتقاد" تعني أف الكالء لمدكلة معناه الكالء كفقا ليا (جاف
جاؾ ركسك  -الميثاؽ االجتماعي  .))2003( 210-212كبالمثؿ ،تؤكد ىابرماس أف الكالء لمدكلة معناه الكالء لمقيـ
الدستكرية العالمية ،عمى الرغـ مف أف ىذه سكؼ تفسر كفقا لمظركؼ ذات الصمة في دكلة معينة .لنيجو ،في كؿ دكلة
منظكمة قيـ مشتركة بالحد األدنى كالتي كفقا ليا يككف التعبير عف الكالء  -التي تشمؿ ،مف بينيا ،فعؿ لمحفاظ عمى الدكلة
جكرغف ىابرماس ما بعد القكمية كككبة كمستقبؿ الديمقراطية ،في كككبة ما بعد القكمية :مقاالت سياسية 112-58
(ماكس بينسكي إد .)) 2001 ،.تعدد المناىج يشير إلى البدائؿ الممكنة فيما يخص نكعية منظكمة القيـ التي الييا بالذات
يمتزـ المستدعي بتنفيذ كاجبو :التزاـ أساسي لمقيـ العالمية إلى التزاـ كاسع لطبيعة كلرمكز كلقيـ الدكلة .كعمى أية حاؿ،
يتبيف مما سبؽ إلى أنو حتى أكلئؾ الذيف يدعمكف كاجب الكالء لمدكلة مقسمكف عمى مسألة ماذا ينبغي أف يككف نطاؽ
كشدة الكاجب المذككر.

 .59كأثيرت أسئمة مماثمة بشأف إمكانية تحديدىا لػ "خرؽ الكالء" كسبب إللغاء الجنسية .يحدد قانكف المكاطنة بصيغتو
الحالية ،أف "المحكمة اإلدارية [ ]...مخكلة ،بناء عمى طمب مف كزير الداخمية ،إلغاء الجنسية اإلسرائيمية لشخص ما إذا
[ ]...قاـ ىذا الشخص بفعؿ يشكؿ خرقا لمكالء لدكلة إسرائيؿ [ ،" ].. .حيث تعريؼ" خرؽ الكالء لدكلة إسرائيؿ " مكجكد
في المادة ( 11ب) ( )2مف ىذا القانكف عمى أنو أم مف األفعاؿ التالية:

(أ) عمؿ إرىابي كما ىك معرؼ في قانكف مكافحة اإلرىاب،]...[ 2016 ،مساعدة أك
التحريض عمى عمؿ كما ذكر ،أك المشاركة بصكرة فعالة في منظمة إرىابية أك في
منظمة إرىابية أعمنت حسب التعريؼ في القانكف المذككر؛
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(ب) عمؿ يشكؿ خيانة بمكجب المكاد مف  97إلى  99مف قانكف العقكبات ،1977 ،أك
تجسس خطير بمكجب المادة ( 113ب) مف القانكف المذككر؛
(ج) اكتساب الجنسية أك الحؽ في اإلقامة الدائمة في دكلة أك إقميـ مدرج في التذييؿ
"[إيراف كأفغانستاف كلبناف كليبيا كالسكداف كسكريا كالعراؽ كباكستاف كاليمف كقطاع
غزة].

 . 60التسمسؿ التشريعي الذم أكصؿ إلى النطاؽ الحالي (الذم بدأ سريانو في عاـ  )2008يشير إلى التعقيد الذم يتصؿ
بامكانية التجريد مف الجنسية بسبب "خرؽ الكال ء" لمدكلة .في مشركع قانكف الحككمة األصمي المقدـ في أكائؿ سنكات
الخمسينات "لـ تُشمؿ إمكانية إلغاء المكاطنة عمى أساس خرؽ الكالء ،كفقط بعد جمسات مطكلة ،تقرر شمميا باالقتراح
( .)1858-1863خالؿ المناقشات في الكنيست ،ظير السؤاؿ الذم يطرح نفسو ما إذا كاف ينبغي فرض كاجب الكالء فقط
عمى مف "تجنس" أك أيضا أكلئؾ الذيف كلدكا أك عاشكا ىناؾ في كقت مف قياـ الدكلة .ىذا السؤاؿ كاف مثيرا لمجدؿ إلى حد
كبير .فمف ناحية ،رأل بعض مف أعضاء الكنيست أنو ال يمكف سحب المكاطنة مف شخص كلد في البمد ("مكاطف طبيعي")،
بما في ذلؾ عرب إسرائيؿ ،بسبب فعؿ يرقى إلى "خرؽ الكالء" (أنظر أقكاؿ عضك الكنيست يعقكب شابي ار (مف حزب عماؿ
أرض اسرائيؿ) كأقكاؿ عضك الكنيست شمكئؿ ميككنيس مف حزب الحزب الشيكعي اإلسرائيمي،؛ذاتو صفحة رقـ ،1859
 .)1862-1863مف ناحية أخرل‘ ،اعتقد عضك الكنيست ديفيد بار راؼ-ىام (ىك ايضا مف حزب عماؿ أرض اسرائيؿ)
أنو يتكجب أف يحدد في القانكف خيار قانكني إللغاء مكاطنة مف ىك مكاطف اسرائيؿ حتى لك كاف ىك أيضا مكاطف إسرائيمي
"طبيعي" فيما يتعمؽ بخرؽ الكالء ،في تطرقو بصكرة جكىرية إلمكانية مف مف بيف مكاطني إسرائيؿ العرب ينضـ إلى القكات
القتالية في إسرائيؿ (المرجع نفسو ،ص  )1860في نياية مناقشات مطكلة تقرر السماح سحب الجنسية بسبب "خرؽ
الكالء" فقط لمف " اكتسب الجنسية االسرائيمية يناء عمى التجنس" .كمع ذلؾ ،في عاـ  1968تـ تعديؿ المادة كتقرر أنو
يمكف سحب جنسية كؿ مكاطف خرؽ كاجب الكالء تجاه لمدكلة.
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 .61م سألة أخرل كانت محط خالؼ كتـ حميا بصكرة مختمفة عمى مر السنيف ،ىي مف ينبغي أف تككف بيده سمطة إلغاء
الجنسية .في مشركع القانكف األصمي لعاـ  ،1950إقترح منح كزير الداخمية سمطة إلغاء الجنسية (رحؼ ،ص  .)76كفي
نياية المطاؼ ،منحت سمطة إلغاء الجنسية إلى المحكمة المرك زية ،رىنا بحؽ االستئناؼ أماـ المحكمة العميا .غير أنو في
عاـ  1980عدؿ قانكف الجنسية كنقمت الصالحية إللغاء الجنسية إلى كزير الداخمية (التعديؿ رقـ  .)4أثار ىذا النقؿ
صعكبة .في محكمة العدؿ العميا  96/2757الرام ضد زير الداخمية ( ،)1996نكقش التماس ضد قرار الكزير بعدـ سحب
جنسية يغئاؿ عمير ،بعد إدانتو باغتياؿ رئيس الكزراء اسحؽ رابيف .كفي إعالف قدمو كزير الداخمية الى المحكمة بذات
القضية قيؿ أف "نتيجة ىذا التعديؿ [نقؿ الصالحية لسحب الجنسية الى كزير الداخمية -ع .فكجمماف] ،فيما يتعمؽ بالسبب
في المادة ( 11ب) مف القانكف [بشأف خرؽ الكالء ع .فكجمماف] ،ىي منح صالحية كاسعة كجارفة لجسـ إدارم ،حيث أف
عمة إعماليا غامضة .عمى حسب عممنا ،ليس ليذا االسمكب كجكد مشابو لدل النظـ القانكنية المعركفة لدينا" .في العاـ
 ،2006أكصى المستشار القانكني لمحككمة حينيا ،مني مزكز (فيما يمي :المستشار القانكم أك المستشار) ،أف يتـ دعـ
مشركع القانكف الحككمي الذم حسبو سيتـ تحكيؿ الصالحية إللغاء الجنسية بسبب خيانة الكالء لممحكمة ،بناء عمى طمب
مف كزير الداخمية ،كبمكافقة المستشار القانكني لمحككمة .في العاـ  ،2008تـ تعديؿ قانكف الجنسية في نسختو ىذه،
بحيث تـ منح صالحية إلغاء الجنسية بسبب خرؽ الكالء لمحكمة الشؤكف اإلدارية .في شركحات مقترح القانكف الخاصة
بعضك الكنيست جمعاد ارداف ،الذم اقترح بالمكازاة مع المقترح الحككمي ،تـ ذكر " سحب حؽ ىاـ مف ىذا القبيؿ ،مف
المناسب أف يتـ مف خالؿ إجراء قضائي كليس كإجراء إدارم" (مشركع قانكف المكاطنة (التعديؿ رقـ ( )9صالحية سحب
المكاطنة) ،لعاـ  ،2007الكنيست مشركعات القكانيف ( )11 ،175فيما يمي :التعديؿ رقـ  9لقانكف المكاطنة)) .إضافة الى
ما ذكر ،كضعت قيكد إجرائية عمى اإلجراءات في المحاكـ في نطاؽ طمب سحب الجنسية .كبالتالي ،طمب لسحب الجنسية
بسبب خرؽ الكالء ال يقدـ إال بمكافقتة الخطية لممستشار القانكني لمحككمة (المادة ( 11ج) مف قانكف الجنسية)؛ جمسة
االستماع بالطمب تنعقد بحضكر المكاطف (المادة ( 11د) مف ىذا القانكف) ،ستككف المحكمة مخكلة باالنحراؼ عف قكاعد
البينات كأف تطمع عمى أدلة سرية في نطاؽ جمسة استماع الطمب ،بشركط معينة (المادة ( 11ق) مف القانكف)؛ تعيف لجنة
يرأسيا شخص قانكني لتقديـ المشكرة لكزير الداخمية فيما يتعمؽ بالق اررات كطمبات سحب الجنسية (المادة ( 11ح) مف
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القانكف) ،كتصحيح الممحؽ لمقانكف في (دكؿ معادية االقامة بيا ىي سبب مف أسباب سحب الجنسية) يتـ فقط عمى يد
كزير الداخمية بمكافقة لجنة الداخمية كحماية البيئة في الكنيست (المادة ( 11ط) مف القانكف).

 . 62لـ تقتصر اثارة التساؤالت فقط حكؿ ىكية الجية المخكلة بسحب المكاطنة كالمساحة اإلجرائية ،بؿ أيضا الطابع
الغامض لعمة خرؽ الكالء .في العاـ  ، 2006عندما طمب مف المستشار القانكني كقتيا مزكز أف يعبر عف رأيو فيما يخص
إمكانية سحب المكاطنة مف عضك كنيست ما بعمة خرؽ الكالء ،أبمغ المستشار القانكني أنو يعتقد أنو ال مكاف الستخداـ
ىذه الصالحية في شكميا الحالي ،كأنو مف المناسب تحديد األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية لتنظيـ ىذه المسألة .تجدر اإلشارة
إلى أف المادة ( 11ب) مف قانكف المكاطنة ،بصيغتو في ذاؾ الكقت ،نص عمى أنو "يجكز لكزير الداخمية أف يسحب
الجنسية اإلسرائيمية لشخص ارتكب فعال يشكؿ خرقا لمكالء لدكلة إسرائيؿ" .كأضاؼ المستشار أنو "بشكؿ عاـ ،يتكجب
االمتناع عف ممارسة ىذه الصالحية لسحب الجنسية عمى أساس" خرؽ الكالء" ،كأنو عمى أم حاؿ ،ال ينبغي ممارسة
صالحية سحب الجنسية ضد مكاطف إسرائيمي  ...كلكف [ [...بعد أف يحدد في القانكف[ ،ب] شكؿ محدد ،عمؿ السحب"
(بالغ مكتب المتحدث الرسمي نقال عف رسالة المستشار القانكني لمحككمة ،ك ازرة العدؿ 6 ،أغسطس  /آب .)2006
كبالفعؿ ،كبمكجب التعديؿ  9لقانكف المكاطنة ،أنشأ المشرع محتكاه بعمة "خرؽ الكالء" ،مف خالؿ النص عمى أف "خرؽ
الكالء" ىك أحد األمكر التالية :عمؿ إرىابي ،مساعدة أكاقناع لعمؿ إرىابي ،أخذ جزء فعاؿ في منظمة ارىابية ،خيانة أك
تجسس شديد؛ أك اكتساب الجنسية أك إكتساب جنسية أك إقامة دائمة في دكلة معادية (المكاد ( 11ب) (( )2أ) ( -ج) مف
ىذا القانكف).

 -63تبيف بالتالي أف إمكانية سحب الجنسية بسبب خرؽ كاجب الكالء تجاه الدكلة كاف أمرا مناط خالؼ عمى مستكيات
عدة :إذا كاف مف المناسب السماح بسحب الجنسية بعمة "خرؽ الكالء"؛ إذا كاف مف المالئـ السماح باعماؿ ىذه الصالحية
في مكاجية مكاطف بالكالدة أك فقط نحك شخص اكتسب جنسيتو عف طريؽ التجنيس؛ إذا كاف مف المناسب أف تمارس ىذه
الصالحية بكاسطة ىيئة إدارية أك مف خالؿ إجراء قضائي؛ كاذا كاف باإلمكاف سحب الجنسية بعمة عامة "خرؽ الكالء" مف
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دكف أف تككف األفعاؿ المدرجة في التعريؼ محددة في التشريع .كلذلؾ ،يبدك أنو ليست ىذه التساؤالت فقط ،حيث أف
المشرع كجد مف المناسب تنظيـ ىذه المسألة بصكرة مفصمة في تشريع رئيس ،نظ ار لشدة الضرر المرتبط بالحقكؽ كالتعقيد
النظرم كال عممي الكامف بسحب المكاطنة ،لكنو رأل أيضا ضركرة أف يعيد بصالحية اإللغاء الى المحكمة ككضع قيكد اجرائية
جكىرية عمى إعماليا.
كيبدك مما سبؽ أف مسألة إلغاء مكانة بسبب انتياؾ كاجب الكالء يشكؿ مسألة حساسة إىماليا أدل الى أثارت نزاع كاسع
النطاؽ .كلذلؾ يبدك أف المبادئ األساسية الىمالو تتطمب أف تخضع مسألة حساسة كمثيرة لمجدؿ مف ىذا النكع لتنظيـ
تشريعي مفصؿ كصريح في تشريع رئيس.

 -64سؤاؿ كاحد يطفك كيظير في سياؽ المالحظات المطركقة ىنا :لمكىمة األكلى ،إذا ما كاف القانكف يسمح بسحب
الجنسية بسبب خرؽ الكالء ،يدعي المدعي حسب منطؽ "سيؿ كشديد "3كعمى خمفية الرغبة بكئاـ تشريعي (خاصة بيف
القكانيف المنتمية إلى ذات "النمط التشريعي") ،حيث يتكجب السماح بذلؾ فيما يخص المقيـ الدائـ .كمع ذلؾ ،فإف مسألة
ىكية مف يتكجب عميو كاجب الكالء ،ىي أيضا ،مسألة معقدة .ىناؾ مف يعتقد أنو ال ينبغي أف يككف ىناؾ تمييز بيف
المقيميف الدائميف كالمكاطنيف ،ألف كؿ شخص نشأ في البمد ،تعمـ بو ،تمتع بمكاردىا كيتمتع بحمايتو مناسب ىك اللقاء
كاجب الكالء ،حتى لك لـ يكف مكاطنا (أكرجاد ،ص  .)734يعترؼ القانكف اإلسرائيمي أيضا بأف تعابير معينة خاصة بكاجب
الكالء تنطبؽ أيضا عمى غير المكاطنيف .كعمى سبيؿ المثاؿ ،ايضا المقيمكف الدائمكف ،كليس فقط المدنييف ،ممزمكف
بالخدمة في دكائر األمف (القسـ  1مف قانكف خدمة األمف [الصيغة المكحدة] .)1986 ،كما يفرض القانكف الجنائي
مسؤكلية جنائية فيما يخص جرائـ انتياؾ الكالء ايضا عمى مف ليس مكاطف اسرائيمي  -كخصكصا أكلئؾ الممزمكف بالخدمة
في دكائر األمف (انظر المادتيف  101ك  131مف قانكف العقكبات .)1977 ،ىذا ىك النيج الذم يرفع رايتو الممتمس ضده
في الئحتو الجكابية .يعتقد الممتمس ضده أف اإلقامة تستند ،مف بيف جممة أمكر ،عمى الصمة القائمة بيف المقيـ كالدكلة؛

3
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كأف كضع المقيميف الدائميف يشمؿ بداخمو شرطا مدمجا مف التزاـ ككالء أساسي تجاه الدكلة ،مكاطنييا كمقيمييا ،كىذا
انطالقا مف إحساس الشراكة المتبادلة بيف الدكلة كالفرد .كفيما يتعمؽ بنطاؽ ىذا االلتزاـ ،يعتقد الممتمس ضده أف المقيـ
الدائـ ممزـ عمى األقؿ ب "بذرة أساسية" لمكالء لمدكلة ،كىي "االلتزاـ بعدـ اإلضرار بالدكلة أك كاجب اف ال يككف غير أميف
بصكرة متكاصمة لممجتمع كلإلطار المتعمؽ بالدكلة" .كمف ناحية أخرل ،ىناؾ مف يعتقد أف كاجب الكالء ال يسرم عمى
المقيميف ،نظ ار لالختالفات الجكىرية بيف المقيميف كالمكاطنيف .تتعمؽ ىذه االختالفات بطبيعة الحقكؽ الممنكحة لكؿ
مجمكعة مف المجمكعات في عالقاتيا مع الدكلة ،فيما يخص قكة العضكية ضمف نطاؽ الدكلة الخاصة باألفراد المنتميف
لكؿ مجمكعة ،كالتزاماتيـ تجاه الدكلة كنتيجة ضمنية .بعبارة أخرل ،تصريح إقامة دائمة يمنح سمة مقمصة أكثر مف الحقكؽ
مق ارنة بالمكاطنة ،كبالمثؿ فإف التزامات المقيـ تجاه الدكلة  -بطبيعة الحاؿ  -تككف مقمصة أكثر مف تمؾ الخاصة بالمكاطف
تجاىيا .باإلضافة إلى ذلؾ ،خالفا لمتعميمات المحددة في قانكف المكاطنة بشأف شخص يسعى إلى التجنس ،الذم يقضي
بأنو قبؿ منحو الجنسيو ،يصرح أنو سيككف "م كاطنا مخمصا" لدكلة إسرائيؿ ،ال يكجد شرط مشابو يمزـ مقيـ دائـ أف يعمف
عف كالئو كشرط لمحصكؿ عمى تصريح اإلقامة .في ذات السياؽ ،المقيميف الدائميف ،لتمييزىـ عف المكاطنيف ،ال يساىمكف
في الحياة السياسية عمى الصعيد الكطني ،حيث أنيـ ال يتمتعكف بحؽ التصكيت كالترشح لالنتخابات العامة كمكاطنيف في
الدكلة.

 -65التعقيد الذم ناقشتو أعاله ،صحيح بأىمية أكبر عند التعامؿ مع مقيمي القدس الشرقية ،كىذا عمى خمفية الكاقع
السياسي الذم يعيشكف فيو .لمقيمي القدس الشرقية صمة كثيقة مع الجميكر الفمسطيني في الضفة الغربية كفي نطاؽ
السمطة الفمسطينية .كعالكة عمى ذلؾ ،سمحت دكلة إسرائيؿ لمقيمي القدس الشرقية بالتصكيت في االنتخابات العامة
لمسمطة الفمسطينية؛ كفي سياقات معينة ،مثاؿ مكضكع التعميـ ،أيضا تعترؼ دكلة إسرائيؿ بخصائصيـ الفريدة .ىكذا ،في
مؤسسات تعميمية رسمية في القدس الشرقية ،يدرس منياج فمسطيني (مايا حكشف" ،النظاـ التعميمي الفريد الخاص
بالقدس" 40 ،سنة في القدس ;)2008( 266 ،257 ،2007-1967 ،يكفاؿ فرجماف نظاـ التعميـ في القدس الشرقية:
صفكؼ تعميمية كمناىح تعميمية ( مركز البحث كالمعمكمات الخاص بالكنيست .))2010 ،فرض كاجب الكالء عمى سكاف
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القدس الشرقية  -نظ ار لمصراع طكيؿ األمد بيف الجميكر الفمسطيني كدكلة إسرائيؿ  -تحديد نطاؽ ىذا الكاجب؛ كتحديد أف
خرؽ الكاجب يبرر إلغاء تصريح إقامتيـ ،يتطمب الحذر الشديد (انظر كقارف زيمبرشتز ،ص  ،)529-532كحسب رأيي،
ليس مكانو ضمف إطار قرار إدارم تحت صالحية مقننة كاسعة كغامضة .إف إعطاء مثؿ ىذا القرار إلى المشرع لف يككف بو
ما يضر بالتطمع إلى الكئاـ التشريعي حيث المفركض أف ىذا األخير يدركو  -إلى جانب االعتبارات األخرل المستمدة مف
االختالؼ بيف مختمؼ الفئات التي ناقشناىا .كعمى أية حاؿ ،كفي ضكء مختمؼ النماذج التشريعية ،ال يمكف أف يؤدم
اعتبار االنسجاـ التشريعي إلى استنتاج تفسيرم في حالتنا قبؿ أف يحدد المشرع الرئيسي الترتيب السميـ فيما يتعمؽ
بالمقيميف الدائميف.

كال يعني ىذا بالطبع اتخاذ مكقؼ بشأف مسألة ما إذا كاف يكجد مكاف لفرض كاجب الكالء عمى المقيميف الدائميف كما ىك
نطاؽ ىذا الكاجب ،فضال عف السؤاؿ حكؿ ماىية العقكبة بعد انتياكو .ىذا القرار معطى لممشرع (رىنا بالقيكد الدستكرية
المستمدة مف القانكف األساس :كرامة اإلنساف كحريتو).

حتى االف فيما يتعمؽ بجكانب تفسيرية مختمفة خاصة بالتشريع مكضكع نقاشنا .اآلف
مكضكعت عناصر التفسير أماـ
ه
القاضي" .نصبت أمامو عديد االحتماالت المغكية كالغايات المختمفة التي تكمف كراء القاعدة القانكنية " السجينة" في النص.
ىنا تبدأ المرحمة التالية في العممية التفسيرية .عمى المفسر أف يشكؿ المعنى القانكني لمنص .عميو مف بيف خيارات لغكية
مختمفة اختيار معنى كاح دا ليكجد بو ،كأكثر مف أم معنى لغكم آخر يحقؽ الغرض مف التشريع .ىذا ىك المعنى القانكني
ن
لمنص .كىذا مبناه القانكني "(مكضكع زاندبيرغ ،ص  ). 804بعد انتيائنا مف دراسة الغايات المختمفة ذات الصمة بمسألتنا،
يتكجب عمينا كضعيا في مكضع المقارنة مف أجؿ تحقيؽ التكازف بينيا كتحقيؽ الغاية النيائية مف التشريع.

مرحمة االستنتاجات :تفسير القانكف في مرآة الغاية
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 .66ىذا كاف مسارنا :أكال ،كجدنا أف لغة القانكف تحتمؿ عدة تفسيرات ،كبالتالي ال يمكف االستفادة مف ىذه المغة في
األسباب التي عمى ضكئيا يحؽ لمممتمس ضده إلغاء تصريح اإلقامة .كفي كقت الحؽ ،تطرقنا لمغاية الشخصية كلمغاية
المكضكعية مف التشريع .رحمتنا في التاريخ التشريعي اظيرت أف المشرع لـ يطمب تطبيؽ ىذا القانكف عمى األفراد الذيف
ينتمكف إلى الفئة مكضكع دراستنا :كما تبيف في المناقشات التي سبقت سف القانكف ،كانت نية المشرع تنظيـ مركز
"األجانب" مف خاللو ،الذيف يسعكف إلى الدخكؿ إلسرائيؿ كالبقاء ىناؾ ،كليس مكانة أكلئؾ الذيف كلدكا في الدكلة كعاشكا
بيا قبؿ سرياف ىذا القانكف عمييـ ،كالذيف صمتيـ بالدكلة كثيقة أكثر .كفيما يتعمؽ بالغاية المكضكعية ،ناقشنا عدة غايات
كمبادئ أساسية مذككرة في التشريع الذم احتجنا تفسيره .حددنا أف القانكف يعبر عف مبدأ سيادة الدكلة كقدرتيا عمى تحديد
مف سيحصؿ عمى حؽ الدخكؿ مف بكابتيا ،كفضال عف التعبير الكامف بو عف القيمة األساسية ألمف الدكلة كالسالمة
العامة .أماـ ىاتيف الغايتيف ،التي حسبيف مطمكب تفسير كاسع لمعبارة "حسب تقديره" مف المادة ( 11أ)( )2مف قانكف
الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،كقفنا عمى الضرر الجسيـ بالحقكؽ األساسية المشتقة مف إعماؿ الصالحية في سياؽ مكضكعنا كعمى
غمكضيا كعمكميتيا لمصالحية في القانكف .كما كقد كقفنا عمى أف المكائح الصادرة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف تطرقت الى
ت عميمات انتياء ترخيص االقامة كليس الغاء تأسيسي 4ليذه الرخصة ،كانو لغاية السنكات األخيرة لـ يمارس الممتمس ضده
الصالحية المذككرة في حالة مشابية عمى سكاف القدس الشرقية؛ كما السبب في خرؽ كاجب الكالء .أخيرا ،شددنا عمى أنو
يتكجب رؤية المسألة التي تقع في صميـ الخال ؼ في ىذه القضية عمى أنيا "ترتيب أكلي" يمزـ تنظيمو في تشريع أساسي
مف الكنيست.

 . 67حسب رؤيتي ،بمكضكعنا يؤدم التكازف بيف مختمؼ الغايات إلى استنتاج مفاده أف الشرط "حسب سمطتو التقديرية" ،ال
يمنح لكزير الداخمية صالحية إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة لسكاف القدس ال شرقية بسبب خرقيـ لمكالء .الغايتاف المتاف يجب
الكقكؼ عندىما عند تفسير القانكف  -الغاية الشخصية كالغاية المكضكعية  -كالىما يؤدياف إلى ىذا االستنتاج .عمى
مستكل الغاية الشخصية ،يبدك أف منتجي القانكف لـ يركا أماـ عيكنيـ مف ىـ مكجكدكف معنا ،كلكف أكلئؾ القادمكف
الصالحٌة او المقدرة على تأسٌس أو سّن constitutive
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كالساعكف لدخكؿ بكاباتنا .كبيذا المعنى ،تؤيد الغاية الشخصية االستنتاج الذم مفاده يتكجب تفسير عبارة "كفقا لسمطتو
التقديرية" عمى أنيا ال تنطبؽ عمى الفئة التي يندرج فييا الممتمسكف المذككركف أدناه .كاالصرار عمى الغاية المكضكعية
يتطمب كزنا معقدا أكثر .سمسمة مف ال مبادئ األساسية تمقي باشعاعاتيا في مكضكعنا عمى تفسير القانكف في ضكء الغاية
ىذه ،كالتنافس عمى األسبقية :مف ناحية ،نصب مبدأ سيادة كأمف الدكلة .كمف الناحية األخرل  -الحقكؽ األساسية،
كمتطمب الصالحية الصريحة كالتفصيمية كجميع الترتيبات األكلية .في حالتنا ،ىناؾ صراع داخمي بيف القيـ كالمبادئ
كالمصالح التي ييدؼ القانكف إلى تحقيقيا .في ىذه الحالة ،يتـ تحديد الغاية بناء عمى التكازف المناسب بيف القيـ كالمبادئ
كالمصالح فيما بينيا (محكمة العدؿ العميا  95/7157عراد ضد رئيس الكنيست  .))1996( 585-586 ،573كيختمؼ
التكازف بيف ىذ ه المبادئ مف حالة إلى أخرل .رأيي ىك أنو عندما نتعامؿ مع سكاف القدس الشرقية بمكضكع خرؽ الكالء -
بسبب حساسية كتعقيد القضية التي بحثتيا أعاله  -يتطمب مكازنة بيف مختمؼ المبادئ كتكفير تفسير ضيؽ لمنص
التشريعي .كعمى الرغـ مف أنني لست متساىال عمى اإلطالؽ في المباد ئ األساسية لسيادة الدكلة كأمنيا ،كىما اعتباراف ذكا
كزف خاص ككبير ،فإف تطبيقيما ليس متساكيا في مختمؼ الفئات.

 . 68فعال ،لمدكلة السيادة لتقرر مف تريد أف تدخؿ مف خالؿ بكاباتيا ،كمف ترغب في ابقاءه داخؿ حدكدىا .عندما يككف
الحديث عف مياجريف كأجانب ،فإف الدكلة ذات سيادة لتحديد ،حسب القكانيف ،ما إذا كانت ال ترغب في السماح ألم شخص
بالدخكؿ أك السماح ببقاءه داخؿ حدكدىا .مختمفة ىي األمكر عندما نتعامؿ مع مف ىـ مكجكدكف معنا .كعندما يككف
الحديث عف السكاف األصمييف ،حيث ناقشنا خصائصيـ أعاله ،تضعؼ القكة النسبية ليذا المبدأ بسبب اعادة تقييـ القيـ
المتنافسة؛ كعالكة عمى ذلؾ ،مف نافمة القكؿ أنو حتى تقرر السمطة التشريعية الترتيب التشريعي ،إذا ما رأت ذلؾ مناسبا،
يجكز لمسمطات المختصة إعماؿ مجمكعة أخرل مف الصالحيات لمتعامؿ مع خطر عمى أمف الدكلة كسالمة الجميكر .كمف
ناحية أخرل ،فإف شدة انتياؾ الحقكؽ األساسية بسبب إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة في ىذه الحالة كبيرة كصعبة لمغاية.
حيث ال يكجد تقريبا أم حؽ ال ينتيؾ عندما يككف الحديث عف طرده مف منزلو الحد السكاف االصمييف المقيميف في إسرائيؿ
لفترة معتبرة ،بسبب إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة الذم يحممو :الحؽ في الكرامة كالحؽ في الحرية كالحؽ في الحياة
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األسرية .نياية المسألة ىي أف قكتيـ النسبية لمختمؼ االعتبارات في مكضكعنا تميؿ الكفة تجاه تفضيؿ تفسير ضيؽ
لصالحية الممتمس ضده المنصكص عمييا في المادة  11مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،مع اإلشارة إلى الفئة المعنية.
كاالستنتاج التفسيرم ىك أف الممتمس ضده غير مخكؿ بإلغاء تصريح اإلقامة الدائمة لسكاف القدس الشرقية ألسباب تتعمؽ
بانتياؾ الكالء.

تمخيص المسألة

 .69تكصمنا إلى استنتاج مفاده أف المادتيف ( 2أ) ك ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ال تستثني الصالحية
لس حب تصريح اقامة دائمة مف مقيـ دائـ في القدس الشرقية بسبب "خرؽ الكالء" ،كأنو مف أجؿ تنفيذ قرار إدارم في مثؿ
ىذا المكضكع محؿ مناقشتنا ،ىناؾ حاجة لترتيب تشريعي مفصؿ في التشريع األساسي لمكنيست (التي تخضع ،بطبيعة
الحاؿ ،لمراجعة الدستكر) .كفي ىذه الظركؼ ،ال يكجد مناص مف القرار بأف قرار الممتمس ضده بإلغاء تصريح اإلقامة
الدائمة مف مقدمي االلتماسات فيما يتعمؽ بانتياؾ كاجبات الكالء لمدكلة باطؿ.

عمى خمفية ىذا االستنتاج ،لقد كجدت أف الكزير غير مخكؿ بإلغاء كضع اإلقامة الدائمة في القدس الشرقية عمى أساس
"خرؽ الكالء" في ظؿ االعتماد عمى التخكيؿ الصريح في المادة ( 11أ) مف ىذا القانكف ،لـ أجد مكانا لمناقشة الدفع البديؿ
الذم أثاره الممتمس ضده ،مف أف سمطة إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة مف الممتمسيف مشتقة مف صالحيتو العامة لمنح
رخصة باالقامة حسب المادة (2أ) مف القانكف حسب المادة  15مف قانكف التفسيرات ،حيث إف السمطة الصريحة إللغاء
تصريح اإلقامة ال تسمح لمكزير بالتصرؼ كما تصرؼ ،حتى الصالحية العامة ،المفيكمة ضمنا مف صالحية منح تصاريح
اإلقامة (كالتي في ىذه الحالة أعطيت بشكؿ بناء) غير كافية .كيككف ىذا األمر ذا أىمية زائدة عندما يتعمؽ األمر
بالصالحية المتعمقة بانتياؾ الحقكؽ األساسية (قارف حالة مناع ،في الصفحة  .)526استنتاجنا ىذا الذم كصمنا اليو يغني
عف مزيد مف النقاش في الدفكع الفردية ،بما في ذلؾ االدعاءات التي دفع بيا في جمسة االستماع أمامنا محامكا
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الممتمسيف ،حسبيا أف مبدأ سيادة القانكف يكجب أف الفرد يمكنو معرفة كيؼ يتكجب عميو التصرؼ كما ىي العقكبات
المتكقعة عمى ىذا السمكؾ أك غيره ؛ كفي ضكء سمكؾ الدكلة قبؿ االنتخابات ،لـ يكف بإمكاف الممتمسيف تكقع أف تؤدم
المشاركة في االنتخابات إلى إلغاء تصاريح اإلقامة الدائمة.

مالحظات قبؿ االنتياء

 -70كي شير القرار مكضكع االلتماس ،الذم ناقشناه بالتفصيؿ ،بكضكح إلى أف أساس القرار كاف االعتبار في اإلخالؿ
بكاجب كالء مقدمي االلتماسات تجاه الدكلة .كلذلؾ ،تركز نقاشنا في مسألة صالحية الكزير بإلغاء رخصة اقامة دائمة مف
سكاف القدس الشرقية بادعاء "خرؽ الكالء"  -ىك السبب الكامف كراء ىذا القرار مكضكع ىذا اإللتماس مكضكع البحث،
كحكؿ ىذا السؤاؿ كحده .كفي ىذه الحالة ،لـ نجد أف ىذا السبب كاؼ لمسماح بإلغاء رخصة اإلقامة الدائمة.

 . 71كباإلضافة إلى ما ذكر ،أكد أف أضيؼ ما يمي :لـ أكف قد أغفمت ادعاء الممتمس ضده بأف مقدمي االلتماسات انتخبكا
لمعمؿ بالنيابة عف منظمة حماس "اإلرىابية" ،التي تنكر كجكد دكلة إسرائيؿ كتسعى إلى تدميرىا في كفاح مسمح .كغني عف
القكؿ إف دكلة إسرائيؿ ال تحتاج إلى تقديـ يد العكف إلى عناصر منظمة إرىابية كيذه .إف قرارنا التفسيرم ال يتمحكر عمى
قضية الممتمسيف بالذات ،بؿ عمى مسألة تفسيرية تتعمؽ بالتطبيؽ العاـ عمى كافة سكاف القدس الشرقية .كنتيجة لذلؾ،
قرارنا ىذا مقيد في مجاؿ الصالحية في السياؽ الذم ناقشناه ،كعميو فقط .كىي ال تعالج أيدم المشاركيف في الحرب عمى
اإلرىاب .كالقاعدة األساسية ىي أنو حتى في الحرب عمى اإلرىاب ،تقيد دكلة إسرائيؿ نفسيا في إطار أحكاـ القانكف .إف
الحفاظ عمى سيادة القانكف كاالعتراؼ بالحريات الفردية يشكؿ عنصر ىاـ في جدكؿ أعماؿ الديمقراطية اإلسرائيمية .كفي
رأيي ،يجب أف نكاصؿ الحفاظ عمى ىذا المبدأ األساسي .كسيستمر الكفاح المتكاصؿ ضد اإلرىاب ،مع اتخاذ مختمؼ التدابير
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التي ينص عمييا القانكف لمسمطات المسؤكلة عف ذلؾ؛ كبطريقة مماثمة ،يجكز لممشرع ،اذا ما رال االمر مناسبا ،أف
يتطرؽ الى ىذه المسألة ،كأف يضع ترتيبات مفصمة تتفؽ مع القانكف األساسي :كرامة اإلنساف كحريتو.

بعد ىذه األمكر  -المحكمة تَ ُحكـ ،كالمشرع ُي َّ
شرع

 . 72عقب كتابتي لرأيي ،استممت آرآء زمالئي الشاممة ،نائب الرئيسة أ .ركبنشتايف (القاضي) كالقاضي ف.ىندؿ .زمالئي،
الذيف لدييـ رأم مخالؼ عف رأيي ،عممكا جيدا مكقفيـ – كلكنني عمى رأيي بقيت .أكد أف اتطرؽ فقط الى نقطة كاحدة ذكرت
في نياية رأم زميمي القاضي ف .ىندؿ ،كىي تتعمؽ بما عرفو زميمي بأنو حكار بيف المحكمة كالسمطة التشريعية .كيعتقد
زميمي  -كمف ثـ فيك مخمص لنيجو  -أنو "سيككف مف المالئـ أف نرسـ لممشرع ،كلك حتى بمبادئ تكجييية ،المجاؿ
الدستكرم المشركع لتحقيؽ تسكية مستقبمية" .كىكذا ،كفقا لطريقتو فاف النتيجة التي تكصمت إلييا تعادؿ اإللغاء العممي
لمقانكف ،كال يمكف االستخالص منيا إذا كاف لممشرع الحؽ في اعتماد ممارسة إلغاء تصاريح اإلقامة كدمجيا صراحة في
التشريع (الفقرة  38مف رأيو) .كال اتفؽ مع رأم زميمي في ىذا الشأف ،كسأشرح مكقفي بإيجاز.

 - 73أكال ،إف النتيجة التفسيرية التي تكصمت إلييا ال ترقى إلى إلغاء سمطة إبطاؿ تصاريح إقامة دائمة  -كال حتى مف
قريب .كؿ ما قمتو ،كأسبابي التي سردت باسياب ،ىك أف الفحص التفسيرم لمصالحية المخكلة لمكزير في المادة ( 11أ)
( )2مف القانكف تشير إلى أنو غير ذم صالحية  -أم  -بمكجب القانكف الحالي ،ليس مخكال ىك  -عمى أساس "خرؽ
الكالء" القياـ بالغاء تصريح اقامة دائمة خاص بمقدسي مف القدس الشرقية .ىذه حرفة التفسير ،كىذه ىي نتيجتيا .نشأ
أمامنا سؤاؿ محدد ،كعميو أجبنا :كجدنا أف اإلجراء اإلدارم ال يدخؿ في نطاؽ الصالحية القائمة ،كبالتالي فحكميا البطالف.
كىذا ىك الحاؿ في عالـ التفسير ،الذم ال يدعي أبدا أنو يشمؿ السمطة مف جميع أطرافيا كيحدد ما الذم يقع بيف جدرانيا
كما سيترؾ خارجيا .ال يمكف لمتفسير أف يفعؿ ىذا  -ألف جميع الحاالت الراىنة كالمستقبمية في العالـ ،التي سيراكـ عمييا
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 حتى انو مف غير المناسب أف يفعؿ ذلؾ .المشرع ،إف أراد ذلؾ ،سكؼ يفعؿ بحكمتو  -كليس لممحكمة التخمينات .كقدنكقش ىذا في كتابو المكتشؼ ،أىاركف باراؾ:

"كظيفة المحكمة ىي تفسير القانكف بطريقة تحقؽ ىدفو .كظيفتو ليست تشتيت النظر الى
الخطكات القادمة لممشرع في محاكلة لتخميف ما ستككف ردة فعمو .ىذا الرد الممكف  -ال تكجد
لدل القاضي األدكات الالزمة لمعرفة مضمكنيا  -يجب أف ال تؤثر عمى التفسير .القاضي يفسر
كالمشرع يشرع [ ]...ال يكجد لدل القاضي أم "استراتيجية" فيما يخص اجراءاتو الممكنة لممشرع،
ككيفية منعيا أك تسريعيا" .استراتيجية" ىي أجنبية لمقاضي" (باراؾ القاضي في الديمقراطية 381
(.((2004

فعميا ،مف الممكف  -كأنا ال أتخذ مكقفا بشأف ىذه المسألة  -أف أم ترتيب تشريعي مستقبمي يسعى إلى منح الكزير
السمطة التي كجدنا أنيا غير قائمة لو حتى اآلف لف يصمد أماـ التدقيؽ الدستكرم .االستنتاج في ىذه المسألة سيستمد مف
تفاصيؿ ذلؾ الترتيب .كلكف التقرير عمى أف الصالحية القائمة ال تحد مف سمطة تنفيذ إجراء إدارم معيف  -ال يعني أف
تشريعا مستقبميا يأذف صراحة بيذا اإلجراء لف يككف مخاطرة .ككما ىك معمكـ ،فإف عمؿ القضاء يحدد نفسو بالمسائؿ
المحددة المعركضة عمى المحكمة التخاذ القرار في اال لتماس المعركض عمييا .كاقع األمر" ،يضع القاضي نفسو داخؿ
سمسمة مف القكاعد .ال يتطرؽ القاضي في أحكامو إال لما أحضرت األطراؼ أمامو .يقيد نفسو باالسئمة الجكىرية التي
لمتقرير بيا منفعة حقيقية كالتي مف ضركرم التقرير بيا .ال يعطي شيادات خبرة استشارية [ ]...ك ال يقرر بالسؤاؿ الذم
لـ تدخؿ بعد إلى حيز الكجكد أك السؤاؿ الذم لـ يعد ليا كجكد في ىذا العالـ" (قضية عدالة ،ص  .)542إذا ما اختار
المشرع أف يؤسس في تشريع أساسي صالحية مف النكع المطمكب ىنا  -فإف الترتيب المسقبمي سيخضع ،بالطبع ،لمتدقيؽ
الدستكرم الذم يجرم كفقا لمقكانيف األساسية .كلكف ليس لنا أف نحدد مسبقا بدال مف المشرع ما عميو اف يشرع ككيؼ.
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خاتمة

 - 74محكر ىذا االلتماس ىك مسألة صالحية كزير الداخمية بإلغاء تصريح اإلقامة الدائمة لسكاف القدس الشرقية بسبب
"خرؽ كاجب الكالء" تجاه الدكلة .بداية قد ناقشت القانكف الكاجب التطبيؽ في ىذه المسألة .أكضحت أف القانكف اإلسرائيمي
يسرم عمى قرار كزير الداخمية بإلغاء مركز إقامة الممتمسيف؛ كأنو كفقا لسابقة عكض القضائية ،عمى المقيميف بالقدس
الشرقية تسرم الترتيبات المنصكص عمييا في قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ .تطرقت لضركرة إعطاء كزف مناسب لمكضع
الفريد لسكاف القدس الشرقية كصمتيـ الكثيقة بمكاف إقامتيـ .كقد افترضت أف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ينطبؽ عمى
الممتمسيف ،كأف المادة ( 11أ) مف القانكف تجيز لكزير الداخمية إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة الخاصة بيـ ألسباب مختمفة.
كمف ىنا تكجو نقاشنا الى تفسير القانكف .تفسير التشريعات أبتدأت بنص القانكف .في ىذه المسألة ،كجدت أف لغة القانكف
تحتمؿ عدة تفسيرات ،كال يستشؼ منيا أف الممتمس ضده ،الذم يحؽ لو إلغاء الترخيص "كفقا لتقديره" ،مخكؿ ىك أف يفعؿ
ذلؾ ألم سبب كاف .دراسة الغاية الشخصية أظيرت أف المشرع لـ يقصد مطمقا ،في مكعد سف القانكف ،تطبيؽ ىذا الترتيب
المحدد بو عمى كليدم المكاف ،الذيف ىـ لييسكا مف المياجريف أك مف أبناء المياجريف الذيف كصمكا إلى إسرائيؿ مف دكلة
أخرل كفقا لقرار المدعى عميو ككفقا لتقديره .كفي إطار اليدؼ المكضكعي ،ناقشت عدة أىداؼ كقيـ أساسية لمنظاـ قد تؤثر
عمى التكازف السميـ في ىذه الحالة .عمى خمفية الضرر الجسيـ بحقكؽ أساس دستكرية التي تنتج عند ممارسة ىذه
الصالحية ،كجدت أف تحقيؽ التكازف بيف غايات القانكف تؤدم إلى استنتاج مفاده أنو ال يمكف تفسير عبارة "حسب تقديره"
التي تمنح صالحية لكزير الداخمية بإلغاء تصريح اإلقامة الدائمة عمى ىذا النحك بما يتضمف صالحية إلغاء تصاريح إقامة
دائمة لممقيميف في القدس الشرقية عمى أساس "خرؽ الكالء".
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كليذا السبب ،أقترح عمى زميالتي كزمالئي قبكؿ االلتماس ،كجعؿ األمر االحترازم دائما ،كتحديد أف قرار الكزير بإلغاء
ترخيص الممتمسيف الغ.
كفيما يتعمؽ بتعميؽ إعالف البطالف بالنسبة إلى مقدمي االلتماسات  1ك  8ك  15ك  ،21فإني أنضـ إلى ما قيؿ في الفقرة
 4مف رأم زميمتي القاضية إ .حيكت.

قاضي

القاضي م .دانزيجر:

أنا أتفؽ مع ما كرد في الرأم المفصؿ مف قبؿ زميمي ع .فكجمماف ،كعمى كجو الخصكص االستنتاج الذم تكصؿ اليو ،الذم
حسبو تككف أحكاـ المكاد ( 2أ) ك ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ال تعطي الصالحية لمكزير إللغاء تصريح
اإلقامة الدائمة لممقيميف في القدس الشرقية عمى أساس مف "خرؽ الكالء" .لذلؾ ،إرتأيت مف المناسب تأييد اقتراحو بقبكؿ
االلتماس ،كجعؿ األمر االحترازم المؤقت دائما كتحديد أف قرار الكزير  -الذم في اساسو كاف اعتبار خرؽ كاجب
الممتمسيف بالكالء تجاه الدكلة – سحب تراخيص الممتمسيف ،الغ.

كبعد قراءة رأم زميمتي القاضية إ.حيكت ،رأيت مف المناسب قبكؿ اقتراحيا بتعميؽ قرار كزير الداخمية لمدة ستة أشير
لألسباب المذككرة في الفقرة  4مف رأييا .تتيح ىذه الفترة الزمنية لمسمطة التشريعية  -بقدر ما تراه مناسبا  -سف ترتيب
أكلي مناسب ،ما اذا تـ سنو يمكف ىك مف اتخاذ قرار حديث فيما يخص الممتمسيف  1ك  8ك  15ك .21

قاضي
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القاضية د .باراؾ-إيريز:

 .1أوافؽ عمى حكـ زميمي القاضي ع .فوجمماف ،وأطمب االنضماـ إليو .ومف وجية نظري أيضا فإف نطاؽ واجب الثقة المفروض
عمى المقيميف في الدولة والعقوبات المناسبة في حالة انتياكيا ىي مسائؿ شديدة األىمية التي ال يمكف أف ترؾ ترتيبيا
لمسمطة التنفيذية دوف إذف صريح ومفصؿ في التشريع.
 .2حقيقة ،نشأت خالفات في ىذه المحكمة في بعض األحياف بخصوص مسألة ما إذا كاف ترتيب معيف يتطمب قواعد تفصيمية في
تشريع أساسي (في شكؿ ترتيب أولي) أـ ال (انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ ،محكمة العدؿ العميا  02/1437الجمعية لمحقوؽ
المدنية في إسرائيؿ ضد وزير األمف الداخمي 13/4491 ،)2004( 757 ،746 ،المركز االكاديمي لمقانوف واالعماؿ ضد
حكومة إسرائيؿ ( ،)2.7.2014التماس  15/4374الحركة لغاية جودة الحكـ باسرائيؿ (جمعية مسجمة) ضد رئيس وزراء
إسرائيؿ ( 27آذار  /مارس  .)2016مع ذلؾ ،وفي ظؿ ظروؼ القضية ،أعتقد أف الكؼ تميؿ بوضوح نحو ضرورة وضع
ترتيب أساسي في التشريع.
 .3ومف وجية نظري ،يستند ىذا االستنتاج عمى أربعة أطر :اإلطار التفسيري الداخمي  -الذي يتعمؽ بتفسير قانوف الدخوؿ إلى
إسرائيؿ( 1952 ،فيما يمي :قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ) مقارنة بأحكاـ تشريعية أخرى؛ االطار النظري – الذي موضوعو
الخالؼ فيما يخص تعريؼ نطاؽ الواجب الثقة وآثاره القانونية ،فضال عف "تسرب" أو عدـ وضوح الحدود بيف قوانيف
المواطنة وقوانيف اإلقامة؛ االطار الدولي  -التي يتناوؿ فحص أشكاؿ الحماية الموجودة في القانوف الدولي لألشخاص الذيف
ليـ عالقة إقامة مع االقميـ  -واالطار المقارف  -الذي يتناوؿ دراسة مختمؼ الترتيبات المشمولة في تشريعات دوؿ ديمقراطية
أخرى بكؿ ما يتعمؽ بإلغاء مكانة قانونية في الدولة.

الجزء األكؿ :إطار تفسيرم داخمي  -قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ في بيئتو التشريعية
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 .4تفسير قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ مقارنة مع نصوص تشريعية أخرى ،وفقا لتوجو االنسجاـ التشريعي ،مكوف ىو أيضا
مف عدة طبقات :مقارنة مع قانوف الجنسية لعاـ ( 1952فيما يمي :قانوف الجنسية)؛ إلغاء صالحية الترحيؿ بموجب
لوائح تنفيذية الدفاع (أنظمة الطوارئ (فيما يمي" :لوائح الدفاع") ،والتمييز الواضح في التشريع بيف مدى واجب الوالء
لممواطف بمقابؿ مدى واجب الوالء لممقيـ ،عمى النحو المبيف أدناه.

 .5مقارنة قانوف الجنسية  -كما تفضؿ زميمي القاضي فوجمماف ،المقارنة بيف الترتيبات القائمة في قانوف الجنسية عمى
سحب اقامة عمى أساس "خرؽ الوالء" ،قبؿ وبعد التعديالت التي أدخمت عميو ،والصمت المطبؽ لقانوف الدخوؿ إلى
إسرائيؿ فيما يتعمؽ بتمؾ المسألة ىو أمر ممفت لمنظر .قانوف الجنسية تناوؿ مادة مشابية وتـ َسنوُ في نفس العاـ
الذي تـ فيو َس ُف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ .في حيف ،أف الكنيست في قانوف الجنسية تطرؽ صراحة إللغاء الجنسية
بسبب عدـ الوالء ،وقانوف الدخوؿ إلى إس ارئيؿ ليس فيو ترتيب مماثؿ فيما يتعمؽ بإلغاء تأشيرات وتصاريح االقامة.
عالوة عمى ذلؾ ،إف قانوف الجنسية يتضمف أليات وظيفتيا ،التأكد مف أف إلغاء مكانة قانونية ليذا السبب لف يتـ
القياـ بو عرضا ،وال تودع في يد السمطة التنفيذية وحدىا ،خالفا لقانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ ،الذي يترؾ لوزير
الداخمية سمطة تقديرية واسعة بيذا الشأف.

 .6الصياغة األصمية مف قانوف الجنسية ومثمة قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ الذي ُس َف في عاـ  ،1952أوكمت صالحية
سحب الجنسية فقط لمقضاء ،عمى الرغـ مف ىذا ،فقط بخصوص مف اكتسبيا مف خالؿ التجنس .الصالحية
المذكورة منحت لوزير الداخمية وتسري أيضا عمى المواطنيف بالوالدة فقط الحقا (انظر قانوف الجنسية (التعديؿ رقـ
 .)1980 ،)4كما يدعـ ىذا التاريخ الموقؼ القائؿ بأف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ  -مف حيث البيئة التشريعية التي
بيا ُس َف بالسنوات األولى لمدولة  -لـ تأخذ في االعتبار اعطاء الصالحية لوزير الداخمية باتخاذ قرار متطرؼ بتغيير
مكانة اقامة شخصما .مف نافمة القوؿ ،أف تعديؿ عاـ  1980لـ يدرج في اقتراح القانوف الحكومي لتعديؿ قانوف
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الجنسية ولكف ُس َف في "المحظة األخيرة" في نطاؽ نقاش تحفظات في جمسة الييئة العامة لمكنيست (انظر :قانوف
الجنسية المقترح (تعديؿ رقـ  . 1979 ،)4فعال كما ذكر زميمي القاضي فوجمماف ،في نياية األمر ،تـ إلغاء ىذا
الترتيب ،وصوال الى "إعادة األمر الى ما كاف عميو" وتعديؿ اضافي لقانوف الجنسية ادى الى استعادة الصالحية في
اتخاذ قرار بشأف سحب الجنسية الى يد المحكمة (قانوف الجنسية (التعديؿ رقـ  .2008 )9اليوـ ،ينصب قانوف
الجنسية شروط إضافية فيما يتعمؽ بسحب المكانة القانونية ألسباب تتعمؽ بخرؽ الوالء  -موضوعية واجرائية .تباعا،
يتوجب عمى المحكمة أف تتأكد مف أف الشخص الذي سيتـ سحب جنسيتو لو مكانة مدنية في دولة آخرى ،واذا لـ
يكف كذلؾ ،فإف المحكمة تأمر بمنحو تصريح إقامة في إسرائيؿ (المادة ( 11ب) ( )2مف قانوف المواطنة) .باإلضافة
إلى ذلؾ ،لطمب سحب مكانة قانونية ليذه االسباب يجب أف تقدـ مرفقة بموافقة خطية مف المستشار القانوني لمحكومة
(النائب العاـ) (المادة ( 11ج) مف قانوف الجنسية(.
.7

ظاىريا ،يمكف الدفع بوجود فروقات جوىرية تبرر التمييز القائـ فيما يتعمؽ بالطريقة التي ينظـ بيا القانوف سحب
الجنسية ،مف ناحية ،وسحب اإلقامة مف ناحية أخرى .إف ارتباط أقوى لمواطف بدولة ما مف دولة إقامتو ،وبالتالي ،في
الحالة العادية ،سحب الجنسية يؤدي إلى انتياؾ الحقوؽ بشكؿ أشد مف إلغاء اإلقامة .مف ناحية أخرى ،يمكف القوؿ،
كما ىو موضح أدناه ،أف واجب الوالء لممواطف في الدولة ىو أعمى مستوى مف ذلؾ الخاص بالمقيـ بيا ،حتى اف
خرقو ممكف التحقؽ حتى بحالة يكوف التصرؼ بيا ما كاف ليعتبر تعبي ار عف عدـ الوالء مف قبؿ شخص ذا صمة أقؿ
مع الدولة .غير أف ىذه االختالفات ال يمكنيا أف تبرر أو تفسر عدـ وجود أي تنظيـ فيما يتعمؽ باالعتبارات والقيود
التي ينبغي أف تنطبؽ عمى سحب اإلقامة الدائمة .ويصدؽ ىذا بشكؿ خاص عندما يتعمؽ األمر بإلغاء مكانة أولئؾ
الذيف لـ يياجروا إلى إسرائيؿ ،ولكنيـ ولدوا بيا (أي ،ليس في الوضع النموذجي الذي كاف قائما أماـ الكنيست عندما
سنت قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ) .لذلؾ ،خالؿ الخطوات التشريعية التي اتخذت لتنظيـ صالحية سحب الجنسية
يتوجب تعزيز االستنتاج التفسيري في أف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ ،بصيغتو الحالية ،ال يمنح وزير الداخمية سمطة
سحب مكانة دائمة في إسرائيؿ ألسباب عدـ الوالء .كما أظير زميمي القاضي فوجمماف في حكمو .كذلؾ اعتقد
الكنيست في الوقت الذي تـ بو سف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ ،ولـ يتـ إدخاؿ أي تعديؿ لإلشارة إلى تغيير في ىذا.
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 .8الخصوصية فيما يتعمؽ بسرياف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ أيضا عمى أولئؾ الذيف ليسوا مف المياجريف  -قانوف
الدخوؿ إلى إسرائيؿ ،الذي سف بدايةً لتطبيقو عمى أولئؾ الذيف يطمبوف الدخوؿ الى إسرائيؿ ،وعمى مدى السنوات
طبؽ أيضا عمى المقيميف الدائميف في القدس الشرقية الذيف ولدوا في اقميـ دولة إسرائيؿ ولـ يياجروا إلييا (انظر:
التماس  88/282عوض ضد رئيس الوزراء( )1988( ،فيما يمي :قضية عوض) ،استئناؼ اداري  05/5829داري
ضد و ازرة الداخمية (( ) 20.9.2007فيما يمي :قضية داري)) .أشار زميمي القاضي فوجمماف في رأيو إلى أف ىذه
الق اررات تثير أسئمة معقدة ،وأنا أتفؽ معو أيضا .اال أنو ،حتى عندما تكوف نقطة البداية ىي سرياف قانوف الدخوؿ إلى
إسرائيؿ حتى عمى أولئؾ الذيف لـ يدخموا إسرائيؿ بالمعنى التقميدي لمكممة ،ال نغفؿ األسئمة التفسيرية الخاصة التي
يثيره االسرياف .كما سأفصؿ أدناه ،كما يبدو ،يوجد مسوغ ليذا ،بأف المعايير إللغاء مكانة مف ولد في اسرائيؿ وعاش
بيا طواؿ حياتو ستكوف مغايرة لمعايير إلغاء مكانة أولئؾ الذيف ىاجروا الييا .عمميا ،ىذا التمييز ىو فكرة إرشادية ما
زالت تحت التكويف في تشريعات دوؿ أخرى ،بما في ذلؾ البمداف المذكورة في رأي زمالئي ،ويجب أف تكوف أماـ نظر
المشرع عند تحديد الترتيبات األولية 5بشأف ىذه المسألة.

 .9إلغاء صالحية الترحيؿ في أنظمة الدفاع  -في عاـ  ،1979اعتبر أم ار جمالً في إسرائيؿ .التشريعات ذات الطبيعة
الجوىرية – قانوف صالحيات أنظمة الطوارئ (االعتقاؿ)( 1979 ،فيما يمي :قانوف صالحيات أنظمة الطوارئ) -
الغاء بعض الصالحيات األكثر وحشية مف لوائح الدفاع في زمف االنتداب .إحدى الصالحيات التي تـ إلغاؤىا ،ولـ
يعيف بديؿ ليا ،ىي الصالحية لترحيؿ "أي شخص كاف" مف نطاؽ إسرائيؿ ،التي كاف منصوصا عمييا في المادة
 112مف أنظمة الدفاع .الحديث يدورعف قرار واع وذا مغ اًز مف الحكومة والكنيست بذات الوقت والذي يتخمى عف
االصالحية اإلدارية العامة بشأف ترحيؿ "أي شخص كاف" (حسب نص المادة) مف دولة إسرائيؿ (انظر المذكرات
التوضيحية لمشروع قانوف صالحيات أنظمة الطوارئ (االعتقاؿ وأحكاـ مختمفة) .)1978 ،في الواقع ،مركز ثقؿ
ترتيبات أولية :هً أمور ٌتوجب على المشرع شملها بتشرٌع ٌسن فً البرلمان ولٌس بلوائح تنفٌذٌة أو أوامر إدارٌة صادرة عن السلطة اتنفٌذٌة
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التعديؿ كاف ،مف طبيعة األمور ،اإللغاء التاـ لطرد المواطنيف .ومع ذلؾ ،فإنو ال يقتصر عمى ذلؾ .كما يدعـ ىذا
التعديؿ تفسي ار ضيقا لصالحية وزير الداخمية في قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ لسحب مكانة اإلقامة الدائمة لممقيميف
الدائميف بإدعاء انتياؾ مزعوـ لواجب الوالء ،ناىيؾ عف سحب ىذه المكانة مف سكاف ولدوا في المكاف حيث مف
المتوقع أف يتـ طردىـ نتيجة إللغاء مكانتيـ (كما كاف الحاؿ في القضية المعروضة عمينا(.

الجزء الثاني :اإلطار النظرم  -جكىر كاجب الكالء كالتمييز بيف المكاطنيف كالمقيميف

 .10مالحظة عميقة لمجوانب المختمفة لمبدأ واجب الوالء وخرقو يؤدي إلى استنتاج مفاده أنو ليس مف الممكف إرساء
صالحية إبطاؿ خرؽ واجب الوالء بتعميمة عامة وضبابية ال تحدد المعايير لذلؾ .ىذا ،بسبب أف الترتيب الذي يسعى
إلرساء صالحية مف ىذا النوع ينبغي أف يأخذ بعيف االعتبار التعقيد المنطوي عميو ،مثاؿ عمى تمؾ الخالفات بشأف
نطاؽ واجب الوالء وسريانو عمى مف يممكوف مكانة مدنية مختمفة.
 .11الخالفات فيما يتعمؽ بواجب الوالء والتمييز بيف المواطنيف والمقيميف – الصعوبة المنطوية في القرار بإلغاء إقامة
دائمة بادعاء "خرؽ الوالء" مف دوف ترتيب تشريعي واضح بالنظر إلى الطبيعة "الغير مستقرة" الخاصة بواجب الوالء
(كمفيوـ قانوني) والخالفات بشأف نطاقو المحدد .أقالـ كثر سالت في تعريؼ معنى واجب الوالء ،فيما يتعدى مفيوـ
االلتزاـ باحتراـ قوانيف الدولة (التي ال تقتصر عمى المواطنيف والمقيميف الدائميف) .أشارت األدبيات القانونية مرة أخرى
إلى صعوبة تحديد نطاقو .ىؿ يعبر عنو ب الخدمة في الجيش؟ ما ىو الفرؽ بيف واجب الوالء الممقى عمى المواطنيف
وبيف المفروض عمى المقيميف؟ واختيار الشخص عدـ قبوؿ جنسية الدولة ،و الحقوؽ المتعمقة بيا ،ال يبرر فرض
واجبات والء بقوة أقؿ مف تمؾ المفرضة عمى المواطف (دوف االنتقاص مف واجب طاعة القانوف)؟ ال يقؿ أىمية  -ما
ىي االستجابة القانونية المناسبة لخرؽ الوالء ،مع المالحظة أف االستجابة المعتادة لخرؽ القانوف ىي رد عقابي؟
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(انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ ،يافا زيمبرتشتز "الوالء لمدولة" كتاب اسحؽ زامير عف القانوف والحكومة والمجتمع 491
(يوآؼ دوتاف وارييؿ بف دور محرراف)2005 ،؛ ليئاؼ اورجد "معضمة الوالء :مف يديف بماذا ولمف ولماذا؟" العدالة
واإلنساف  -القانوف واألعماؿ القريبة  .))2012 ( 723ىذه األسئمة ذات األىمية تشحذ حقيقة أف مسألة الوالء في
بند عاـ والذي يمنح صالحية عامة وليست صريحة في يد السمطة التنفيذية ال تتناسب مع طبيعة وتعقيد ىذه المسألة،
التي تمزـ  -عمى األقؿ – شمميا في تشريع.
 .12واجب الوالء في عيف التشريع اإلسرائيمي  -يمكف مالحظة الصعوبات التي ينطوي عمييا تعريؼ تحديد مدى واجب
الوالء لممقيميف في التشريع اإلسرائيمي ذاتو .الواقع أف قانوف العقوبات لعاـ  1977يحيؿ في الفصؿ السابع،
وموضوعو جرائـ الخيانة ،بصورة غير معمقة مطمقا في أف أي شخص متورط باألمر لو مكانة ما مدنية .مع ذلؾ ،ال
خالؼ في أف قوانيف دولة إسرائيؿ ،كما ىي قوانيف دوؿ أخرى ،تعترؼ أف عمى المواطف واجب والء مغمظ ،والذي
يختمؼ في نطاقو عف واجب والء أولئؾ الذيف لـ يحمموا مكانة مواطف (لخصوصة رباط المواطنة لمدولة انظر أيضا:
محكمة العدؿ العميا  83/754رانكيف ضد وزير الداخمية  )1984( 117 ،113يافا زيمبرتشتز " الجنسية :ما ىي وما
ستكوف؟ بحث قانوني  .))2000( 55مصطمح احتفالي لواجب الوالء استعمؿ في المادة ( 5ج) مف قانوف الجنسية
حيث ن صو "قبؿ منح الجنسية يقوـ مقدـ الطمب باإلدالء بالتصريح التالي" :أعمف أنني سأكوف مواطنا أمينا لدولة
إسرائيؿ" .مع ذلؾ ،غير ىذا التصريح ،قانوف الجنسية ال يمقي بأي محتوى حقيقي عمى واجب الوالء وال يوضح
بالضبط ماىية الوالء مف وجية النظر القانونية ،تميي از لو مف وجية النظر األخالقية والقيمية أو اإلثنية .مثاؿ آخر
يمكف أف نقدمو مف القانوف األساس :يمكف لمبرلماف  -الكنيست أف يتعمـ منو ،وفي حالة وجود جنسية اضافية لعضو
منتخب في الكنيست ،فإف تصريح الوالء الخاص بو (بموجب المادة  15مف القانوف األساسي) تتخذ فقط "بعد أف
يبذؿ كؿ ما يمزـ لمتحرر منيا" (كما ورد في المادة 16أ مف القانوف األساسي) .وال يتضمف القانوف األساسي حكما
مماثال بشأف رباط أقؿ بدولة أجنبية (عمى سبيؿ المثاؿ ،في شكؿ "جريف كارد") .ومف ىذا أيضا يمكف أف نتعمـ أف
الكنيست يفترض أف نطاؽ واجب الوالء التي تصاحب اإلقامة ىو أقؿ .واذا كاف األمر كذلؾ ،فإف واجب الوالء ىو
واجب قد يكوف مقسـ فيما يتعمؽ بجوانبو األساسية ،بمعزؿ عف االلتزاـ الواضح والحاسـ باالنصياع لقوانيف الدولة.
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ومع ذلؾ ،مف الواضح أف عمة "انعداـ الوالء" الذي يرغب الممتمس ضده في تأسيس ادعاءه عمييا ليست موجية الى
أي انتياؾ قانوني كاف ،والحتى لكؿ انتياؾ قانوني جدي .بسبب ىذا التعقيد أيضا ،يتطمب قرار بإلغاء مكانة بسبب
خرؽ الوالء ،ترتيبا تشريعيا واضحا.
 .13عدـ وضوح الحدود بيف المواطنة واإلقامة الدائمة  -أخيرا ،ومف االتجاه المعاكس ،الصعوبة التي نواجييا تزداد قوة
عندما نأخذ بعيف االعتبار الحقيقة في أف الفئات "الجنسية" و"االقامة" لـ تعد واضحة كما كانت في الماضي .حيث
فعميا ،بصورة تقميدية ،الحقوؽ الزائدة لممواطنيف ،فضال عف ارتباطيـ الزائد بالدولة بكؿ معنى ،كانت واضحة .ومع
ً
ذلؾ ،خصوصا في عالـ اليوـ ،مع حركتيا العالمية المستمرة ،تكثر حاالت الناس الذيف يعتبروف مف ناحية شكمية
مواطنوف ،ولكف حياتيـ بعيدة عف الدولة وعالقتيـ بيا ضعيفة ،مف ناحية أخرى  -الناس الذيف ىـ "فقط" مقيموف
دائموف في الدولة ،ولكف حياتيـ مزروعة بيا بكؿ شكؿ مف األشكاؿ .عمى ىذه الخمفية ،ومف وقت لوقت تطؿ عيمنا
مقترحات لتوسيع دائرة الحقوؽ الممنوحة لممقيميف الدائميف وتقمؿ مف شدة التمييز بينيـ وبيف المواطنيف (انظر ،عمى
سبيؿ المثاؿ يوكو جاي ويرزما ،المساواة في توظيؼ المواطف األجنبي المقيـ الدائـ في الواليات المتحدة :متى يكوف
الوالء ىو السؤاؿ ،ولكف ليس الموضوع)BEHAV SCI LAW 141 (2002 20 ،؛ الكسندر رايمي وتيزيانا
توريسي ،حقوؽ التصويت لممقيميف الدائميف .)UNSW LJ 401 (2016 )1( 39 ،عالوة عمى ذلؾ ،في عصرنا
ىذا تكثر الحاالت التي بيا لمشخص أربطة جادة مع أكثر مف دولة واحدة .إف وجود رابط مع أكثر مف دولة واحدة ال
ينفي بطبيعة الحاؿ والء ىؤالء الناس لدولتيـ الجديدة .إف رابط العديد مف الييود في جميع أنحاء العالـ بدولة إسرائيؿ
ىو مثاؿ واضح عمى ىذا الوضع المعقد .ليس بال معنى رفض المحكمة العميا في الواليات المتحدة لقرار التطرؽ
لمتصويت في االنتخابات اإلسرائيمية كتصرؼ يبرر سحب جنسية ييودي مواطف في الواليات المتحدة (انظر :أفرويـ
ضد راسؾ ،وزير الخارجية( )US 253 (1967 387 ،فيما يمي :أفرويـ  .))Afroyim -وبالتالي ،فإف وجود رابط،
أيضا بينة ،ال يشكؿ لدولة أخرى في حد ذاتو دليال عمى عدـ الوالء (انظر أيضا :إيالف تسفي باروف ،مشكمة الوالء
المزدوج .CAN J )4( 42 ،العموـ السياسية  .))2009( 1025وبطبيعة الحاؿ ،ال يوجد وجو شبو بيف شخص ذي
صمة بأكثر مف دولة واحدة في الظروؼ التي تكوف فييا تمؾ الدوؿ في عالقات جيدة وبيف حالة الشخص الذي تكوف
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ىناؾ ظروؼ صراع بينيا ،ومع ذلؾ ،عمى وجو التحديد بسبب تعقيد الحاالت التي قد تنشأ ،تعريؼ انتياؾ الوالء
والقرار حوؿ االنتياؾ يتطمباف ترتيبا واضحا ،وال يمكف أف يؤسس عمى سمطة تقديرية ذات نطاؽ واسع وغامض
وتكوف مخولةً لوزير الداخمية .لموىمة األولى ،يمكف القوؿ بأف الضبابية الذي أشرت إليو بيف الجنسية واإلقامة يعزز
التوقع بأنو في ظؿ ظروؼ معينة يمك ف أيضا إلغاء مكانة اإلقامة ألسباب عدـ الوالء .ومع ذلؾ ،حتى لو كاف ظاىر
األمر كذلؾ ،فإف األمر يتطمب تنظيما تشريعيا صريحا ،بعد أف تحظى جميع جوانب القضية بدارسة في العممية
التشريعية ،كما يفترض ويؤمؿ.
 .14القضية المعروضة أمامنا ،التي في جوىرىا تكمف مسألة وضع سكاف القدس الشرقية ،تضرب مثال عمى ضبابية
معينة بيف وضع المواطنيف وبيف مكانة المقيميف .فمف ناحية ،يدور الحديث عمف ليسوا مف مواطني الدولة ،مع كؿ
اآلثار المترتبة عمى ذلؾ .ىـ ال يتحمموف أي جزء مف االلتزامات التي تسري عمى مواطني الدولة وال يعمنوف ليا
الوالء .ومف ناحية أخرى ،يدور الحديث عمف ولدوا وترعرعوا داخؿ أراضي دولة إسرائيؿ أو إقميـ كاف إقميـ دولة
إسرائيؿ ،ولـ يياجروا إليو .لذلؾ ،وكما أشار إلى ذلؾ زميمي القاضي فوجمماف ،ناقشت ىذه المحكمة مسألة القانوف
الذي ينبغي تطبيقو عمى ىؤالء المقيميف (انظر عوض وداري) .وبدوف مناقشة ىذه المسألة بكامميا ،يبدو أف عمى
المشرع أف يعطي عمى األقؿ رأيو في التمييز بيف أولئؾ المولوديف في إسرائيؿ وأولئؾ الذيف ىاجروا إليو أثناء
صياغتو ترتيبات تسري عمى سحب المكانة الخاصة بالمقيميف الدائميف .وىذه قضية عامة وقيمة معقدة مف المناسب
أف ينظرىا المشرع كشرط مسبؽ التخاذ الق اررات بالمسألة مف قبؿ السمطة التنفيذية.

الجزء الثالث :االطار الدكلي كتفسير قكانيف الدكلة بطريقة تسعى إلى المكاءمة مع القانكف الدكلي

 .15فيما يتعدى النقاش الذي يرتكز عمى القانوف اإلسرائيمي ذاتو ،أعتقد أف ىذه ىي إحدى الحاالت التي ينبغي فييا
إعطاء تفسير لمقانوف عمى نحو يتفؽ مع القانوف الدولي.
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 .16كما ىو معموـ ،إف النيج األساسي لمقانوف اإلسرائيمي يسعى ،قدر اإلمكاف ،إلى موائمة القانوف المحمي مع القانوف
الدولي .الواقع ،في حالة االصطداـ المباشر فإف يد القانوف الداخمي تسمو .اال أنو ،قرينة عمى المشرع بأنو يسعى إلى
سف تشريعات تتواءـ مع القانوف الدولي (انظر عمى سبيؿ المثاؿ محكمة العدؿ العميا  51/279أمسترداـ ضد وزير
المالية ،بد  ،)1952( 966 ،945استئناؼ جزاء  67/131كميار ضد دولة اسرائيؿ ،)1968( 112 ،85
 97/7048مجيولوف ضد وزير الدفاع ،ص  )2000( 742-743استئناؼ جزاء  06/6659مجيوؿ ضد دولة
إسرائيؿ  .)) 2008( 353 ،329أعتقد أنو في حالة مناقشة تعميمة عامة وشاممة ،وأف أقؿ ما يقاؿ أف ىناؾ بالفعؿ
نزاعا حقيقيا فيما يتعمؽ بتفسيرىا ،يتوجب إيالء وزف خاص لقواعد القانوف الدولي .ويصدؽ ذلؾ بشكؿ أكبر عندما
يكوف تفسير تعميمة تترتب عميو ،أيضا ،آثار عمى دوؿ أخرى (مف وجية نظر استيعاب المقيميف الدائميف الذيف
يحرموف مف مكانتيـ وبالتالي يتركوف إقميـ الدولة).

 .17ولذلؾ ،مف المالئـ االنتباه الى عدة قواعد معترؼ بيا في القانوف الدولي ،فضال عف المبادئ التي تقؼ مف خمفيا،
بالقدر الذي تمزـ فيو ىذه القواعد دولة إسرائيؿ مباشرة.

 .18بداية ،توجد أىمية لتعميمات العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ( ( 269 ،31وضع لمتوقيع في
 .))1966الواقع أف المادة  13مف االتفاقية توضح أف حماية غير المواطنيف في الدولة ("األجانب") مف الترحيؿ ىي
صغيرة نسبيا ،وتركز عمى الحماية ذات الطبيعة اإلجرائية .ومع ذلؾ ،كما يظير مف االتفاقية ،وخاصة التفسير
العرفي ليا ،أنو في بعض األحياف تعتبر دولة "بمد" شخص ،بمعنى أنو ال يعتبر "غريبا" فيما يتعمؽ بجميع األمور،
حتى عندما يدور الحديث عف شخص ليس بمواطف .المادة  )4( 12مف االتفاقية تنص عمى أنو "ال يجوز حرماف
أحد ،تعسفا ،مف حؽ الدخوؿ إلى بمده ".وفسر ىذا القسـ مف قبؿ المجنة التنفيذية في إطار المالحظات العامة
لالتفاقية رقـ  " 27مالحظة عامة رقـ  :27المادة ( 12حرية التنقؿ) )CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 ( ،التاني
مف تشريف الثاني  /نوفمبر  ،)1999عمى النحو التالي:
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" تشمؿ ،عمى أقؿ تقدير ،فردا ال يمكف اعتباره مجرد أجنبي ،بسبب صالتو
أك ادعاءاتو الخاصة ببمد معيف .ىذه قد تككف الحالة ،عمى سبيؿ المثاؿ،
مكاطني بمد ما الذيف تـ تجريدىـ ىناؾ مف جنسيتيـ في انتياؾ لمقانكف
الدكلي ،كاألفراد الذيف تـ دمجيـ أك نقميـ إلى كياف كطني آخر ،كالذم
يحرميـ مف جنسيتو ".

أما فيما يتعمؽ باف الترتيب في االتفاقية يتركز عمى حظر سحب "تعسفي" مف الدخكؿ لمدكلة ،تستمر المالحظة العامة رقـ
 27بالحديث كتكضح:

"إف اإلشارة إلى مفيكـ التعسؼ  ...ضمانات بأف يككف التدخؿ المنصكص
عمييا في القانكف يجب أف يككف كفقا لمكاد كأىداؼ كغايات العيد كينبغي
أف يككف ،في أم حاؿ ،معقكؿ في ظؿ الظركؼ المعينة .كترل المجنة أف
ىناؾ عدد قميؿ ،إف كجد ،مف الظركؼ التي يمكف اف تعتبر الحرماف مف
الحؽ في الدخكؿ إلى بمده قد تككف معقكلة .ال يجكز لمدكلة الطرؼ  ،مف
خالؿ تجريد شخص مف الجنسية أك طرد أم شخص إلى بمد ثالث ،أف تمنع
تعسفيا ىذا الشخص مف العكدة إلى بمده".
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في الكاقع ،ىذه األمكر ال تشير صراحة إلى القرار بشأف الحرماف مف المكانة ،كلكف لدييـ ما يمكف أف يمقي بظاللو عمى
كيفية تنظيـ الحرماف مف المكانة القانكنية حيث أنيا تحد مف قدرة الشخص عمى البقاء في بالده (حتى في مكانة أقؿ مف
تمؾ الخاصة بالمقيـ دائـ).

 .19جانب آخر لو تأثير عمى موضوعنا ىذا ىو موقؼ الحماية في القانوف الدولي الممنوحة لألشخاص مف الطرد مف
وجية نظر حقيـ في إقامة حياة أسرية .ومثاال عمى ذلؾ يمكف أف نستحضر مف ق اررات المحكمة األوروبية لحقوؽ
اإلنساف ،التي وسعت الحماية الممنوحة لممقيميف "بعيدة المدى"  -بيف المقيميف الذيف ولدوا في الدولة كأبناء الجيؿ
الثاني لمياجريف وبيف مقيميف ىاجروا الييا في سف مبكرة  -مف الترحيؿ بقوة الحؽ في الحياة الخاصة والحياة
األسرية المنصوص عمييا في المادة ( )8مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف (الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة
واألسرية) .في الواقع ،كررت وأكدت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف أف لمدوؿ الحؽ في طرد األجانب (أي مف
ليسوا مواطنيف) مف أراضييا ،ولكف بذات الوقت اعترفت بوجود االخذ بالحسباف صالتيـ بالدولة المرحمة ليـ،
المتأثروف ،مف بيف أمور أخرى ،مف مدة إقامتيـ بيا (انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ . :سيمفينكو ضد التفيا ،مستقيـ ضد
بمجيكا ،رقـ  ،86/12313األمثؿ 46-35 .محكمة حقوؽ اإلنساف األوروبية ()1991؛ [ ،]GCطمب رقـ
 ،99/48321األمثؿ .أنظر أيضا :دانياؿ ثيـ ،احتراـ الحياة الخاصة واالسرية تحت المادة  8محكمة حقوؽ اإلنساف
األوروبية في قضايا اليجرة :حؽ االنساف في تقنيف إقامة غير قانونية؟  57القانوف الدولي والمقارف كيو 87
( .)2008في قضيتنا ىذه ،لـ تكف ىناؾ حاجة الى فحص جوىري فيما يخص انتياؾ حقوؽ الممتمسيف مقابؿ
اال عتبارات الداعمة لمقرار الذي اتخذ ،حيث أف فحص ىذا االعتبار تـ مف أجؿ مناقشة السؤاؿ التمييدي ىؿ مف
الممكف أف ننسب إلى المشرع نيةً بمنح وزير الداخمية صالحية بيذا القدر مف الضرر مف دوف أي تنظيـ أساسي
آخر؟
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 .22وتجدر اإلشارة إلى أف االعتراؼ بصمة انساف بدولة يقيـ في اقميميا ،تتعزز فيما يتعمؽ بالسكاف الذيف ولدوا في ذات
االقميـ .عمى سبيؿ المثاؿ ،اتفاقية الحد مف حاالت انعداـ الجنسية لمعاـ ( 1961

Convention on the

 ، Reduction of Statelessnessفيما يمي :اتفاقية بشأف خفض حاالت انعداـ الجنسية) تنص في المادة ()1
( )1أف الدوؿ األعضاء تمنح الجنسية ألولئؾ الذيف ولدوا في اقميميا واال سيكوف عديـ الجنسية (.)Stateless
ونتيجة لذلؾ ،يعترؼ بعالقة الشخص باإلقميـ حيث يقيـ بشكؿ دائـ حتى لو انتقؿ ىذا االقميـ مف دولة إلى آخرى
(انظر قرار الجمعية العامة  ،153/55جنسية األشخاص الطبيعييف في حالة خالفة الدوؿ،A / RES / 55/153 ،
 30كانوف الثاني  /يناير  .)) 2001وىذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف اإلقميـ لمف ولدوا بو أو الذيف يعيشوف بو بشكؿ
دائـ ،بعد تبادؿ السيادة ،وتعزيز االستنتاج فيما يتعمؽ بالحاجة إلى التنظيـ بتشريع (ترتيب اولي) إلغاء المكانة الذي
يؤدي الى فصؿ ىذه العالقة.

 .21زاوية أخرى ميمة ىي إحجاـ واضح لمقانوف الدولي ،عف حرماف شخص مف مكانة بشكؿ يؤدي إلى أف يصبح "عديـ
الجنسية" (انظر المادة  8مف االتفاقية بشأف خفض حاالت انعداـ الجنسية .انظر أيضا :عف االتفاقية المتعمقة بمكانة
عديمي الجنسية( 553 ،فتح باب التوقيع عمييا في ( )1954فيما يمي :االتفاقية المتعمقة بمكانة عديمي الجنسية)).
يعكس قانوف المواطنة االستيعاب لمعيار دولي في جعؿ صالحية إلغاء مكانة مدنية "بسبب إلغاء الجنسية اإلسرائيمية
ال يبقى الشخص نفسو دوف جنسية ،واذا بقي مف دوف المواطنة كما ذكر – يعطى إذنا باإلقامة في إسرائيؿ" (المواد
( 11ب) ( )2و ( 11أ) مف قانوف الجنسية) .ىذا المبدأ شمؿ أيضا في قوانيف دوؿ أخرى محيطة .قانوف الدخوؿ
إلى إسرائيؿ لـ يتطرؽ الى ىذه المسألة عمى اإلطالؽ .في الواقع ،إلغاء مكانة قانونية بناء عمى قانوف الدخوؿ إلى
إسرائيؿ ليس بامكانو لوحده أف يؤدي الى أف يصبح شخص ما عديـ الجنسية (حيث أنو قبال لـ يتمتع بمكانة
المواطف) .ومع ذلؾ ،فإف القانوف الدولي يحد أيضا مف إمكانية الدوؿ في طرد عديمي الجنسية (انظر المادة  31مف
االتفاقية المتعمقة بمركز عديمي الجنسية) .غياب أي تشريع فيما يخص ىذا الموضوع في قانوف الدخوؿ الى إسرائيؿ
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 بخالؼ قانوف الجنسية  -يدعـ ىذا الغياب االستنتاج بأنو لـ يكف ينوي منح الصالحية التي معناىا الغاء المكانةالتي تؤدي ،عمميا ،إلى الطرد مف إسرائيؿ.

 .22وعمى اليامش ،أود أف أضيؼ أف جوىر التفاتي لمقانوف الدولي كما ىو مقترح أعاله يختمؼ عف ادعاء الممتمسيف.
سعى الممتمسوف إلى إثارة حجج متعمقة بالمركز الدولي لمقدس .وقد سعت ىذه الحجج إلى التغمب عمى موقؼ القانوف
اإلسرائيمي مف أف القدس تخضع لمقانوف اإلسرائيمي ،وبالتالي لـ يكف بإمكانيـ النجاح .وعالوة عمى ذلؾ ،إف حجج
الممتمسيف بشأف ىذه المسألة لـ يكف ليفيدىـ ،حسب طريقتيـ ،حيث ىدفوا إلى حظر ترحيؿ األشخاص المحمييف
بموجب قوانيف الحرب .إبعاد الممتمسيف مف القدس ومف إسرائيؿ وتركيـ في األراضي التي تحتميا إسرائيؿ احتالال
عسكريا ،بحيث لـ يتـ ابعادىـ عف ىذا اإلقميـ بالكامؿ (في ىذا الصدد ،انظر التمييز بيف المادة  49المادة  78مف
اتفاقية جنيؼ بشأف حماية األشخاص المدنييف في وقت الحرب( 453 ،1 ،التي فتح باب التوقيع عمييا في عاـ
 )1949دوف أف تقرر بالطبع شروط تطبيؽ البند  78المذكور في ىذه الحالة).

الجزء الرابع :اإلطار المقارف كطريقة تنظيـ صالحية سمب المكانة القانكنية في الدكلة

 .23أخيرا ،أعتقد أف القانوف المقارف يؤيد أيضا االستنتاج الذي توصؿ إليو زميمي القاضي فوجمماف .وال بد مف القوؿ اآلف
أف مقارنة بالنظـ القانونية لدوؿ أخرى يجب أف تتكوف ليس فقط مف مسألة ما إذا كاف يمكف ألحد أف يسمب مكانة
مقيميف دائميف في الدولة ،ولكف أيضا ،وخاصة ،تعريؼ أسباب مثؿ ىذا القرار في التشريع واالعتبارات التي تنطبؽ
عمييا ،بما يشمؿ مقدار االكتراث بفترة مكوث المقيـ في الدولة وواقعة أنو مولود بالمكاف ،لمتمييز عف المياجر.
أيضا ،ينبغي اعتبار الترتيبات المعموؿ بيا عند سحب الجنسية ،مشي ار إلى أنو يتـ استخداـ قوانيف الجنسية في
األحواؿ العادية كإطار لمناقشة حالة سحب المكانة مف السكاف األصمييف ،في حيف أف قوانيف اليجرة التي تنظـ
التراخيص الصادرة لإلقامة الدائمة وعادة ما تطبؽ عمى أولئؾ الذيف ىاجروا إلى البالد .أيضا ،مف الجدير بالذكر
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أيضا أف مف طبيعة األمور وج ود عالقة بيف االطار الدولي واالطار المقارف :حيث يستند القانوف الدولي ،في جممة
ما يستند عميو ،عمى الممارسة لمختمؼ الدوؿ ،وبالمقابؿ أيضا  -الممارسة في مختمؼ الدوؿ تتأثر بتفسير القانوف
الدولي.

 .24الواقع ،أف الترتيبات المتعمقة بإلغاء مكانة اإلقامة تختمؼ مف بمد الى آخر .عالوة عمى ذلؾ ،والحؽ يقاؿ بنظرة "مف
مرتفع" قد يجادؿ بأف مقارنة النظـ القانونية لدوؿ أخرى بالذات تدعـ االستنتاج بإمكانية سحب مكانة اإلقامة الدائمة
ألسباب تتعمؽ بحماية األمف القومي الذي ىو تصرؼ مقبوؿ حتى في الدوؿ الديمقراطية ،كما أشار زميمي نائب
الرئيس أ .روبنشتايف والقاضي ف .ىندؿ .ومع ذلؾ ،حتى مف ناحية "النتيجة النيائية" .الصحيح أف مكانة المقيـ الدائـ
ال تعتبر مكانة قوية ،حيث يمكف العتبارات أمف الدولة أف تسمو عميو ،وتشير المقارنة أيضا الى القيود أو الى
ركاكة ،ليا أىمية كبيرة لقضيتنا .أوال ،إف أسباب سحب اإلقامة في مختمؼ الدوؿ مشمولة صراحة في التشريعات ذات
الصمة ،وىذا ليس ىو الحاؿ في إطار الصالحية العامة في قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ .ثانيا ،في بعض الدوؿ يعطي
النيج التشريعي وزنا لمسألة مدة الفترة التي تمتع فييا الشخص المعني بمركز إقامة دائمة .ثالثا ،يبدو أف ىناؾ مجاال
لإلدعاء أنو ينبغي لنا أف نقارف نطاؽ إمكانية إلغاء وضع اإلقامة الدائمة لممقيميف في إسرائيؿ ،المقيميف بيا بقوة
والدتيـ مع نطاؽ إمكانية إلغاء مكانة مواطني الدوؿ التي تعطي الجنسية "تمقائيا" لممولوديف بيا ،وليس لقانوف اإلقامة
بيا ،الذي يسري عمى ا لمياجريف فقط .رابعا ،استكماال ليذا ،مف الميـ دراسة التنظيمات التشريعية في مختمؼ الدوؿ
عمى خمفية الحاالت النموذجية التي سيسري عمييا .وسأشرح بإيجاز المعنى المنسوب ليذه النقاط.

تحديد أسباب إلغاء اإلقامة في التشريع

 .25وبالنظر الى النظـ القانونية لمدوؿ األخرى يمكننا أف نشاىد أف التشريعات التي تنظـ إمكانية حرماف األفراد مف مكانة
المقيـ (بما في ذلؾ مكانة اإلقامة الدائمة) ،مف المعتاد  ،أف تحدد أسباب ىذا القرار بالتفصيؿ وبوضوح (مطمب
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صالح أيضا في إطار إجراءات لصياغة الوثائؽ الدولية في عصرنا (انظر وقارف المادة  )2( 5مف (مسودة المواد
عمى طرد األجانب (األمـ المتحدةDraft Articles on the Expulsion of Aliens (United (( ))2014 ،
 .))Nations, 2014نظ ار لضيؽ المجاؿ ،يجب عمينا التركيز عمى الدوؿ التي ىي بمداف مستيدفة لميجرة ،ال سيما
تمؾ المذكورة في قوؿ نائب الرئيس زميمي روبنشتايف والقاضي ىاندؿ.

 .26كندا  -يسمح قانوف اليجرة وحماية الالجئيف ،2001 ،ج Immigration and Refugee Protection Act, ( 27
( ) S.C 2001, c.27المشار إليو فيما بعد :القانوف الكندي) يسمح بإلغاء مكانة مقيـ دائـ عندما ال يستوفي
الشروط المطموبة لمحصوؿ عمى مكانة اإلقامة الدائمة المحددة في المواد  33-36مف القانوف (انظر إميمي كاراسو،
غير المواطنيف في كندا  -المكانة والحقوؽ EMILY CARASO, NON-CITIZENS IN CANADA – ( )2012( 97
( )STATUS AND RIGHTS 97 (2012المشار إلييا فيما يمي :كارسو)) .ىذه المواد تعرؼ بوضوح ثالث فئات مف
األسباب ذات الصمة :األسباب األمنية ،انتياؾ حقوؽ اإلنساف واإلدانة الجنائية .وفيما يتعمؽ بيذه المجموعات،
يتضمف القانوف الكندي تعريفات محددة بشأف الحاالت التي يمكف فييا الغاءالمكانة (أو ،كما ُذكر ،بعدـ منح ىذه
المكانة في المقاـ األوؿ) .مماثؿ أف السبب األكثر قربا لموضوعنا ىو عضوية في منظمة مف المرجح أنو ضالع في
نشاط تجسسي ضد كندا ،وتقويض أسس ديمقراطية حكومة كندا أو اإلرىاب (انظر المادة ( 34و" )"fمف القانوف
الكندي.
 .27أستراليا  -أيضا قانوف اليجرة االسترالي لعاـ () Migration Act, 1958( 1958المشار إليو فيما بعد بالقانوف
األسترالي ) يشمؿ عدة أسباب تسمح بطرد غير المواطنيف مف الدولة ،بما يشمؿ أولئؾ الذيف ليـ مكانة إقامة دائمة.
ويسمح القانوف بذلؾ في الظروؼ التي يرتكب فييا شخص ما جريمة حكـ عميو بموجبيا بالسجف لمدة سنة واحدة
عمى األقؿ (المرجع نفسو ،في المادة )201؛ إذا كاف سموؾ ذلؾ الشخص يشكؿ خط ار أمنيا ،رىنا برأي الخبرة الذي
تقدمو دائرة االستخبارات االسترالية خصيصا ليذا الغرض فيما يخص ىذا المقيـ(المرجع نفسو ،الفقرة ))1( 202؛ أو
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عندما يرتكب أحد المقيميف الدائميف إحدى الجرائـ الخطيرة التي يعددىا القانوف صراحة (المرجع نفسو ،في المادة
.(203

 .28الواليات المتحدة  -وأخيرا ،فإنو مف المثير لالىتماـ أف نسرد انو عمى وجو الخصوص في الواليات المتحدة ،حيث
الصالحية بشأف إلغاء مكانة اإلقامة الدائمة ىي عامة نسبيا ،فإف التشريع ال يزاؿ يحتوي عمى عناصر جوىرية
وواضحة تساعد في تحديدىا .وىكذا ،فإف قانوف الجنسية واليجرة األميركي ( Immigration and Nationality
( )Actقانوف اليجرة والجنسية) يعترؼ بعدد مف األسباب لترحيؿ مقيـ دائـ مف الدولة ،في جممة األمور ألسباب أمنية
(األمف وأسباب ذات صمة ،وانظر :جامعة جنوب كاليفورنيا §( 1227أ) (Security and Related ( ))4
 ;Groundsראו .)8 U.S.C. §1227(a)(4) :وبالفعؿ ،إلى جانب السبب الصريح الذي ىو مشاركة في األعماؿ
اإلرىابية ،حددت أيضا عمة "عامة" تتعمؽ "بالنشاط الذي ييدد المصمحة العامة" (في المادة(أ) (( )4أ)) .وفي ذات
الوقت ،يتضمف ىذا األخير أيضا أقساـ فرعية تساعد في تعييف الحدود وتفسيرىا .وتنص ىذه المواد عمى أف العمة
تشمؿ أولئؾ الذيف ينفذوف "نشاط إجرامي" والذي يعرض األمف القومي لمخطر؛ الشخص الذي ينفذ أنشطة تنطوي
عمى معارضة لمحكومة أو محاولة لإلطاحة بيا بواسطة القوة و العنؼ و غير ذلؾ مف الوسائؿ غير المشروعة؛
فضال عف أي شخص ينتيؾ القانوف مف خالؿ التجسس ونقؿ المعمومات أو تصدير السمع والتكنولوجيا (المرجع
نفسو).

 .29بصفة عامة  -فإف القوانيف في مختمؼ الدوؿ ،بما في ذلؾ تمؾ التي يذكرىا أعضاء الييئة روبنشتايف نائب الرئيس
والقاضيي ىندؿ ،يعدداف صراحة وبالتفصيؿ األسباب التي يمكف الجميا سحب مكانة اإلقامة الدائمة .وباإلضافة إلى
ذلؾ ،مف الميـ أف يستند كثير مف ىذه الجرائـ عمى اإلدانة الجنائية ،أي الحاالت التي تـ فييا اتخاذ إجراء قانوني
يداف فيو الشخص المعني.
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الكزف المعطى لمدة الفترة لإلقامة الدائمة

 .32الى ىذا يجب إضافة أنو ليس أم ار ناد ار أف تعطي التشريعات في دوؿ أخرى وزنا لطوؿ مدة وجود الشخص في البمد
كجزء مف تنظيـ صالحية إلغاء مكانة مقيـ دائـ .الواقع أف ىذا التشريع ال ينفي إمكانية إلغاء مكانة المقيـ الدائـ الذي
عاش في الوالية لفترة طويمة مف الزمف .ومع ذلؾ ،فإف التمييز الذي يتعمؽ بطوؿ مدة االقامة في بمد ما ىو تمييز ذا
وزف معيف.

 .31أستراليا  -في ىذا السياؽ ،يمكف اإلشارة إلى قاعدة "العشر سنوات" في أستراليا (القاعدة العشرية) ( The Ten
 . )Year Ruleىذه القاعدة تحدد ،كؿ ما يتعمؽ بأسباب إلغاء المكانة المعدة في الفقرات  201-202القانوف
األسترالي ،ترحيؿ شخص ليس مواطنا في الدولة ،يعمؿ بو فقط في ظروؼ يكوف بيا الشخص في البالد مدة أقؿ مف
عشر سنوات متتابعة .ىذه القاعدة مؤسسة عمى أنو بعد عشر سنوات عمى األقؿ مف اإلقامة الدائمة ،حتى الشخص
الذي ليس مواطف يصبح بحكـ الواقع جزء مف المجتمع األسترالي ،بصورة تحتاج لمحصوؿ عمى اعتراؼ ما ،حتى لو
كاف ذاؾ الشخص قد ارتكب جريمة أو تصرؼ بصورة اشكالية (انظر :برلماف الكومنولث أستراليا ابعاد المجرميف
الغير مواطنيف  27المجنة الدائمة المشتركة لميجرةThe Parliament of the Commonwealth of ( )1998 ،
NON-CITIZEN CRIMINALS 27 Joint Standing Committee of

OF

Australia DEPORTATION

 .)Migration, 1998أوصت لجنة خاصة معنية بمسألة ترحيؿ غير المواطنيف لمبرلماف األسترالي بأف تقمص قاعدة
العشر سنوات بحيث ال تسري إال عمى الذيف دخموا أستراليا قبؿ سف الثامنة عشرة (المرجع نفسو ،الصفحتاف  36و
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 .)35واستندت ىذه التوصية إلى اعتباريف رئيسييف :الحاجة إلى حماية أستراليا ومواطنييا مف ناحية ،واالعتراؼ بأف
الشخص الذي وصؿ إلى البمد عندما كاف قاص ار وقضى أكثر مف  10سنوات يكوف،عمى ما يبدو ،قد فقد االتصاؿ
ببمده األصمي وسيكوف مف الصعوبة بمكاف اعادتو اليو مف جية ثانية( ،ذات المرجع ،ص .)33 .وفي ىذا السياؽ،
قررت المجنة أف استراليا تتحمؿ "مسؤولية أكبر" بالنسبة ألولئؾ الذيف أمضوا معظـ سنواتيـ التكوينية في الدولة (أو
كميا) ،وأف ىذه المسؤولية يجب أيضا التعبير عنيا في سياؽ سياسة اليجرة (المرجع ذاتو) .الستكماؿ الصورة ،تجدر
اإلشارة إلى أف قاعدة العشر سنوات ال تنطبؽ عمى أولئؾ الذيف ألغيت مكانتيـ بسبب االدانة بجريمة خطيرة بموجب
المادة  203القانوف األسترالي ،فضال عف أولئؾ الذيف الغيت مكانتيـ بموجب المادة  )2( 201مف ىذا القانوف ،عمى
أساس "اختبار الشخصية" ،المتعمؽ ،مف بيف أمور أخرى عمى تيديد أمني محتمؿ النابع مف المقيـ الدائـ (انظر
سانجيثا بيالي ،حقوؽ ومسؤوليات المواطنة االسترالية :تحميؿ تشريعي 37 ،ميمب))2014( 762-761 ،736 ،
(( Sangeetha Pillai, The Rights and Responsibilities of Australian Citizenship: A
).))Legislative Analysis, 37 MELB. U. L. REV. 736, 761-762 (2014

 .32دوؿ في االتحاد األوروبي  -وأمثمة أخرى ذات صمة مؤسسة عمى تنظيـ مكانة اإلقامة "الطويمة األجؿ" في بعض
دوؿ االتحاد األوروبي .ىذا المركز مقنف في مختمؼ الدوؿ بموجب التشريعات الوطنية التي تبنت المبادئ المتداخمة
بشدة في توجيو مجمس االتحاد األوروبي في ىذا الموضوع (انظر :توجيو المجمس  25 ،EC- 109/2003نوفمبر
Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of ( 2003
( )third-country nationals who are long-term residentsفيما يمي( :التوجيو) .التوجيو يحدد أف
الشخص الحامؿ لمكانة مقيـ طويمة األمد يحؽ لو االستمتاع بحماية قوية في وجو االبعاد مف الدولة (انظر ديباجة
التوجيو) .تكمف أىمية ىذه الحماية في أف طرد المقيميف الحامميف إلقامة طويمة األمد يعمؿ بيا فقط عندما يشكؿ
المقيـ خط ار جديا وممموسا وحقيقيا ( (" ))"Actual and sufficiently serious threatعمى األمف العاـ أو
المصمحة العامة (المادة  )1( 12مف التوجيو) .وعالوة عمى ذلؾ ،في ظؿ التوجيو ،قبؿ اتخاذ قرار بشأف إبعاد مقيـ
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الحامؿ بإقامة طويمة األمد  ،يتوجب أف تؤخذ بالحسباف االعتبارات التالية :مدة اإلقامة في الدولة ،سف المقيـ ،عواقب
الترحيؿ عمى المقي ـ وعمى عائمتو ،والعالقات التي أنشأىا المقيـ في الدولة أو غياب عالقات لممقيـ في دولة منشأه،
التي الييا سيتـ ترحيمو (المادتاف  )2( 12و  )3( 12مف التوجيو) .تمت صياغة التوجيو بروح األحكاـ الصادرة عف
المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف ،وطبقا ليا تبنت دوؿ عديدة أعضاء في االتحاد االوروبي األحكاـ التي تنفذ كجزء
مف القانوف الداخمي (انظر :دييغو أكوستا أركارازو ،حالة اإلقامة طويمة األجؿ كشكؿ فرعي لممواطنة في االتحاد
األوروبي :تحميؿ مباشر :التوجيو DIEGO ACOSTA ARCARAZO, THE (( ))2011( 123-122 109/2003
EU CITIZENSHIP: AN ANALYSIS

OF

SUBISIDIARY FORM

AS A

LONG-TERM RESIDENCE STATUS

) .))OF DIRECTIVE 2003/109 122-123 (2011ىنا ،أيضا ،مف المناسب أف نؤكد أنو في السياؽ الحالي -
عندما يكوف السؤاؿ المطروح ىو حاجة ىذا الطمب الى ترتيبات أولية (تشريع) – النقطة المركزية ليست أف إبعاد
أ والئؾ الحامميف لمكانة إقامة طويمة األمد ليس مستحيال تماما ،ولكف ىذا موضوع معترؼ بو كمستحؽ لتشريع مفصؿ
ومعايير واضحة.

الكزف المعطى لمعالقة بدكلة ما نتيجة الكالدة

 .33كما سبؽ إيضاحو ،القضية المعروضة أمامنا تختمؼ عف الحالة العادية لممقيميف الدائميف في دوؿ أخرى حيث درس
موضوعيا أعاله في سياؽ الدراسة المقارنة .عادة ما يكوف المقيموف الدائموف الذيف ينظـ مكانتيـ التشريع ىـ مف
المياجريف إلى الدولة وليسوا مف السكاف األصمييف الذيف يعيشوف فييا طواؿ حياتيـ .وبالتالي فإف تعريؼ الصالحية
في إلغاء مكانتيـ في الدولة نابع أساسا مف االفتراض بأنيـ زوار (واف كانوا قدماء نسبيا) في الدولة .وعمى النقيض
مف ذلؾ ،في بعض الدوؿ يتـ منح السكاف األصمييف تمقائيا مكانة مواطف ،والتي يكوف مف الصعب بمكاف سحبيا.
وفي دوؿ أخرى ،في كثير مف األحياف يكوف السكاف األصميوف مؤىميف لمحصوؿ عمى الجنسية إذا ما استوفيت شروط
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إضافية ،مثؿ العيش في الدولة لفترة مف الزمف .مقارنة القانوف اإلسرائيمي مع قوانيف الدوؿ األخرى يجب أف تأخذ في
االعتبار أف قوانيف اإلقامة في بعض ىذه القوانيف ال تنطبؽ عمى أشخاص مثؿ الممتمسيف أمامنا.
 .34الطريقة التي تستحؽ التوقؼ عندىا في ىذا السياؽ ،ويرجع ذلؾ جزئيا إلى أف زميمي نائب الرئيس روبنشتايف
والقاضي ىينديؿ فعال ذلؾ ،ىي تمؾ الخاصة بالقانوف األمريكي .في الواليات المتحدة ،مولودي المكاف ىـ مواطنوف
"بصفة تمقائية" بحکـ والدتيـ بو (انظر  .)8 U.S.C §1401وعمى أية حاؿ ،مف المفيوـ ،بالتالي ،أف الشخص
الم ولود في الواليات المتحدة لف يخضع لمصالحيات الواسعة النطاؽ الخاصة بإلغاء مكانة المقيـ الدائـ .لذلؾ يتوجب
اضافة التمييز الواضح في القانوف األمريكي بيف أولئؾ الذيف اكتسبوا مكانتيـ المدنية بالوالدة (بما في ذلؾ الوالدة في
اإلقميـ األمريكي) وبيف أوالئؾ الذيف اكت سبوا ذات المكانة بواسطة التجنس .وتعترؼ قوانيف الجنسية األمريكية
بصالحية أوسع لسمب جنسية الشخص الذي اكتسبيا بموجب عممية التجنس ،لمتمييز عف جنسية الشخص المولود
كمواطف أمريكي .وفي الواقع ،يمكف إلغاء وضع المواطف المجنس في حاالت استثنائية ،وفقط بعد إثبات أف الشخص
تخمى طواعية عف جنسيتو (انظر :أفرويـ فانس ،وزير الدولة ضد تي ارزاس.))1979( 344 U.S 252, 262 ،
وعمى النقيض مف ذلؾ ،فإف سمطة إلغاء جنسية الشخص الذي "تجنس" ىي صالحية أكثر إتساعا .وىكذا ،عمى
سبيؿ المثاؿ ،يمكف إلغاء جنسية الشخص الذي "تجنس" إذا ،في غضوف خمس سنوات مف تجنيسو ،انضـ لعضوية
منظمة وكانت ىذه العضوية ستمنع منذ البداية إمكانية استيفاء شروط "التجنس" (انظر.)8 U.S.C §1451(c) :

القانكف المقارف في الممارسة العممية

 .35بصورة أكثر عمومية ،ينبغي استخداـ أداة القانوف المقارف بطريقة تراعي ليس فقط "القانوف الوارد في الكتاب" وانما
أيضا "القانوف أثناء العمؿ" .وأوضح قصدي :عندما يرغب المرء في أف يتعمـ مف الحالة القانونية السائدة في دولة
معينة ،مف الميـ أف ننظر الى القاعدة موضع المقارنة ،ليس فقط كقاعدة "عارية" ،بؿ أيضا بالنظر إلى تطبيقيا
86
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

العممي .ولذلؾ ،مف الميـ أف ندرس ليس فقط ما إذا كانت دوؿ ديمقراطية أخرى تعترؼ بإمكانية إلغاء مكانة اإلقامة
الدائمة ،ولكف أيضا ما إذا كانت ق اررات تتخذ فعال والتي بموجبيا يطرد منيا الشخص الذي ولد وعاش معظـ أياـ
حياتو داخؿ الدولة .وفي ىذا الصدد ،أعمؽ أىمية عمى أف زمالئي ،نائب الرئيس روبنشتايف والقاضي ىندؿ ،لـ يشي ار
إلى سوابؽ مماثمة لموضوعنا  -ليس فقط مف حيث الطريقة التي تنظـ بيا الصالحة وانما أيضا مف ناحية الظروؼ
التي فييا تمارس ىذه السمطة.
 .36وكما أشرت سابقا ،مف البديييات أف كؿ شخص ولد داخؿ الواليات المتحدة يكتسب تمقائيا الحؽ في المواطنة .أضؼ
إلى ذلؾ ،أف األمر ال يقتصر فقط عمى أف حالة فقداف المكانة المدنية لشخص ولد كمواطف لمواليات المتحدة يمكف
أف تعتمد فقط عمى اكتشاؼ نية واضحة لو ،ولكف الحاالت نادرة لمغاية ،التي كانت بيا المحاكـ في الواليات المتحدة
عمى استعداد لرؤية اإلجراءات المتخذة مف قبؿ الشخص الذي ولد كمواطف أمريكي ،كشؼ رأي ال لبس فيو ليس كافيا
لمقياـ بذلؾ .مف ىـ أولئؾ المواطنيف الذيف فقدوا جنسيتيـ بيذه الطريقة؟ وأبرز األمثمة عمى ذلؾ ىو مواطف أمريكي
خدـ في وافف س.س .في أوروبا( ))1993 U.S. v. Schiffer, 831 F. Supp. 1166 (E.D. Paوالمواطنوف
م ف أصؿ ياباني الذيف غادروا الواليات المتحدة في أوج الحرب العالمية الثانية بعد توقيعيـ عمى نماذج يتخموف

بموجبيا عف جنسيتيـ األمريكية (نوريو كياما ضد دولسNorio Kiyama v Dulles, 258 F. 2d 109 (9th ،
 ).1958 ،Cir.مف ناحية أخرى ،لـ تصؿ الى ردىات المحاكـ ق اررات تتعمؽ بإلغاء مكانة المواطنيف المولوديف
كمواطنيف الذيف حصموا عمى مكانتيـ بحكـ والدتيـ بكؿ ما يتعمؽ في مكافحة اإلرىاب .الصالحيات في ىذا المجاؿ
تـ اعماليا فيما يخص مياجريف ،استنادا الى الصالحية الخاصة السارية عمييـ .وبيذا المعنى ،أعتقد أننا يجب أف
نتعامؿ بحذر مع المقارنة مع القانوف األمريكي ،عندما تكوف المسألة المطروحة ىي تفسير قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ
فيما يخص مولودي البالد وعاشوا بيا كامؿ حياتيـ.

نتيجة المنطكؽ
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 .37ولجميع األسباب المبينة أعاله ،أعتقد ،مثؿ زميمي القاضي فوجمماف ،أنو ال مناص مف إلغاء قرار وزير الداخمية
بشأف الممتمسيف .الى جانب ىذا ،وبعد وزف األمور وأخذىا عمى محمؿ الجد ،أضـ صوتي إلى صوت زميمتي
القاضية أ .حيوت والتي حسبيا يتوجب تأجيؿ االلغاء لمدة ستة أشير،
آخذت بعيف االعتبار جميع ظروؼ الموضوع.
ً
كما أوضحت زميمتي ،فإف القضية المعروضة أمامنا استثنائية مف نواح كثيرة ،ومف جممة األمور ،الفترة الطويمة التي
انقضت منذ صدور القرار موضوع االلتماس ،ومع مراعاة عدـ إصدار أمر قضائي مؤقت بشأف إبعاد الممتمسيف.
وازاء ىذه الخمفية ،أعتقد أيضا أنو ينبغي إعطاء الكنيست والحكومة فترة مناسبة مف اإلعداد.

مع تكقيع

 .38إف االلتماس المعروض عمينا يثير مسألة معقدة .ال شؾ أف السكاف أيضا يتحمموف واجبات الوالء لمدولة .مع ذلؾ،
فإف إلغاء مركز اإلقامة الدائمة مف األشخاص الذيف ولدوا في ىذه األرض وعاشوا بيا طواؿ حياتيـ عمى أساس
إدعاء مبيـ بخرؽ واجب الوالء يخمؽ صعوبات كثر – فيما يخص جوانب التنظيمات التشريعية األخرى لمتشريع
نفسو ،وفي جوانب أساسية تتعمؽ بنطاؽ تطبيؽ واجب الوالء ومعناه ،سواء وفقا لمقانوف الدولي ،و كذلؾ مف حيث
النظـ القانونية المقارنة في دوؿ أخرى .ىذه الصعوبات تتطمب عمى األقؿ أف تمنح ىذه المسألة تنظيما تشريعيا
صريحا ومفصال .وعمى فرض أنو إذا ما قرر الكنيست تنظيـ المسألة فسوؼ يضع االعتبارات المذكورة أعاله أماـ
عينيو ،وينتج مف بيف يديو تنظيـ مفصؿ ،الذي يشمؿ مبادئ وأسباب ومعايير ،التي مف شأنيا أف تساعد في تحديد
الحاالت التي يكوف فييا مف المناسب ممارسة الصالحية في سمب مكانة اإلقامة الدائمة وتحت أي ظروؼ يتـ
اعماليا .غني عف القوؿ ،اذا ما تـ تمرير مثؿ ىذا التشريع  -كما ىو الحاؿ في بمداف أخرى  -كؿ قرار يتـ اتخاذه
يكوف بناء عمى ىذا التشريع يكوف عميو استيفاء ،بذاتو ،امتحانات الشرعية الناشئة مف القانوف اإلداري والدستوري -
جوىريا ،وبالطبع أنا لست مع أي موقؼ بشأف ىذه المسألة.
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 .39التوقع بتحديد الترتيبات األولية في التشريع اعترؼ بيا بالفعؿ في سوابقنا القضائية ،ولو حتى كمبدأ تفسيري (فيما
يخص وجيات النظر المتباينة فيما يتعمؽ بنطاؽ تطبيؽ مبدأ ،انظر جدعوف سابير "الترتيبات األولية" ()2010؛
يوآؼ دوتاف "الترتيبات األولية ومبدأ الشرعية الحديث" ( )2012أىروف باراؾ ،التناسب ( )Proportionalityفي
المحاكـ – الضرر بالحؽ الدستوري وحدوده ( )2010باراؾ دولة "األساس الدستوري فيما يخص الواجب ‘ في تحديد
تنظيمات أولية’ رد عمى يواؼ دوتاف وعمى جيدعوف سابير (محاكمات ( .))2012كما ذكرت آنفا في افتتاحيتي،
خالؿ السنوات تـ االعراب عف آراء مختمفة عمى مر السنيف فيما يتعمؽ بمسألة ما إذا كانت حالة معينة ىي قضية
يجب أف تحدد فييا الترتيبات األولية (انظر الفقرة  2أعاله مف رأيي) .ومع ذلؾ ،حتى عند النظر في جميع الحاالت
حيث يتوجب أف يكوف موضوعنا مثاال بار از إلعماؿ قاعدة الترتيبات األولية :ىؿ حرماف شخص ما مف مكانة في
مكاف والدتو غير مطموب منيا التطرؽ لتشريعات أولية واضحة ومفصمة عمى مستوى أعمى مف الحاالت األخرى التي
فييا تـ تطبيؽ ىذا الواجب؟

 .42إف الممتمسيف أمامنا ليسوا أصدقاء دولة إسرائيؿ ،أقؿ ما يقاؿ .إف تضامنيـ مع حماس ليو أمر صعب ومغضب
لكؿ مف يشعر بالقمؽ إزاء سالمة إسرائيؿ .ومع ذلؾ ،فإنيـ أيضا مقيموف دائموف في الدولة وأداروا حياتيـ بيا .إف
دولة إسرائيؿ ال تفتقر إلى األدوات القانونية التي تستجيب بصرامة النتياكات القانوف التي تيدد سالمتيا وأمنيا ،وفي
الحاالت المناسبة مقاضاة ومعاقبة مف فشموا بيذا .والخطوة التي اتخذىا وزير الداخمية ليست مف بينيا.
قاضية
نائب الرئيس (متقاعد) أ .ركبنشتايف:

أ.

المسألة المطروحة عمينا ىي صالحية زير الداخمية بسحب إقامة مقيـ في القدس الشرقية،عضو بحماس ،وفقا لممادة
( 11أ) مف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ لعاـ  ،1952التي تنص عمى أف "وزير الداخمية مخوؿ ،حسب تقديره )2( ...
إلغاء تصريح إقامة أعطي وفقا ليذا القانوف " .بعد مراجعات عديدة ومتكررة لمرأي الشامؿ الخاص بزميمي القاضي
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فوجمماف ،حتى فيما يتعمؽ بجزء كبير مف األمور التي نراىا بشكؿ متطابؽ ،ال يمكنني ،لألسؼ ،االنضماـ إلى
استنتاجو بشأف ىذه المسألة ،والتي ىي ذات الصمة حتى في ىذه الفترة (انظر البياف الصحفي بتاريخ 21.05.2015
عمى موقع االنترنت الخاص بسمطة السكاف واليجرة بشأف جمسة استماع قبؿ إلغاء اإلقامة لمف شاركوا في ىجمات
الفترة األخيرة) .وباختصار ،أعتقد أننا نتعامؿ مع مسألة السمطة التقديرية ،وأف صالحية وزير الداخمية حسب المادة
( 11أ) ،قائمة ،ولكف استخداميا يجب أف يكوف بحذر ،مقمص ومحدد .وأعتقد في ىذه الحالة ،أف السمطة التقديرية
لوزير الداخمية تسمح لو بإلغاء تصريح إقامة عندما ينتيؾ الشخص المعني باألمر واجب الوالء الذي يسري عمى
مقيمي القدس الشرقية ،والتي ىي مقمصة عما ىو بالنسبة لممواطنيف ،لكف يشمؿ الواجب بعدـ العمؿ ضد الدولة مف
خالؿ االنضماـ إلى أعداءىا .في ىذه الحالة تعاممنا مع حماس يكوف باعتبارىا – منظمة إرىابية مف أعداء إسرائيؿ
البارزيف ،حيث ال خالؼ عمى أف الممتمسيف ينتموف إلييا ،ونيابة عنيا انتخبوا أعضاء في المجمس التشريعي
الفمسطيني ،في حزب يحمؿ إسـ "اإلصالح والتغيير".

ب .كما وصفو زميمي القاضي فوجمماف ،فإف قرار الممتمس ضده ( فيما يمي أيضا وزير الداخمية) ،إلغاء مكانة إقامة
الممتمسيف يسري بموجب القانوف اإلسرائيمي ،وفقا لممحكمة العميا  88/282عوض ضد رئيس الوز ار( (1988فيما
يمي :حكـ عوض) ،تسري عمى المقيميف في القدس الشرقية الترتيبات المنصوص عمييا في قانوف الدخوؿ إلى
إسرائيؿ( 1952 ،المشار إلييا فيما يمي بقانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ أو القانوف) .مع ذلؾ ،يعتقد زميمي أف لغة المادة
( 11أ) مف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ ال يمكف االستنباط منيا ،أف لمممتمس ضده الصالحية بموجب القانوف بالغاء
تصريح اإلقامة "حسب سمطتو التقديرية" التي تمكنو أف يفعؿ ذلؾ ألي سبب مف األسباب .فحص القاضي فوجمماف
الغاية مف التشريع – سواء الغاية الذاتية وكذلؾ الغاية الموضوعية  -وفي النياية توصؿ إلى استنتاج عاـ أنو ال
يمكف تفسير كممة "وفقا لتقديره" والذي يتضمف أيضا سمطة إلغاء مكانة إقامة دائمة لسكاف القدس الشرقية عمى أساس
خيانة الوالء .وجرى التأكيد أيضا عمى أف المسألة التي تقع في قمب الخالؼ ينبغي أف ينظر إلييا عمى أنيا "ترتيب
أولي" يتطمب تقنينا في تشريع صادر عف الكنيست .وأشار القاضي فوجمماف أيضا إلى أنو إلى جانب مزايا حكـ
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عوض ،فإنو لـ يعط بو وزنا كبي ار لموضع الفريد لسكاف القدس الشرقية وظروفيـ ،إال أنو لـ يجد مف المناسب أف
يحكـ بيذا الشأف في ىذ ا السياؽ ،في ضوء االختالؼ ،وفقا لنيجو ،بيف مسألتنا ىذه وبيف األحكاـ المختمفة التي
صدرت استنادا إلى سابقة عوض.
ت .ومف البدييي أف عبارة "وفقا لتقديره" ال تتضمف أي موجب يخطر عمى الباؿ كسبب في إلغاء تصريح اإلقامة .وفي
ىذا الصدد ،فإنني أتفؽ مع زميمي القاضي فوجمماف بشأف ضرورة تحديد حدود امتداد ىذا الخطاب بقدر اإلمكاف.
ويتطمب ىذا الخطاب تفسيرا ،آخذيف باالعتبار الحقوؽ األساسية لمفرد والقيـ األساسية لقانوننا مف جية ،واألمف العاـ
وأمف الدولة مف جية أخرى؛ بالطبع سيكوف حاض ار في ىذا النقاش العقؿ والمنطؽ السميماف:

"التعبير (ىذا) ظير أكثر مف مرة في سكابقي القضائية (العقؿ السميـ)،
كلكف أقتبس مف كممات مف ىـ أكبر قدرا مني ،مثؿ القاضي (حسب لقبو
في حينو) سيمبرغ استئناؼ جزاء  31/50ممتشكي ضد النائب العاـ
(‘ )1950يكجد امتحاف كاحد يمكف االعتماد عميو في جميع األكقات ،كىك
امتحاف العقؿ السميـ ،أك المنطؽ السميـ كالبسيط في الحياة الكاقعية‘ .في
التكراة المقدسية تكجد قصة تناسب قضيتنا (ببا ميتزعا  .)5 :2قصة عف
شمعكف بف شطح الذم أجاب مصير الشعب الييكدم .سألو تالمذتو" :ىؿ
مف الكاجب إعادة فاقد غير الييكدم؟ رد عمييـ الحاخاـ شيمعكف'" :מה
البحث عن معناها

אתון סברין ؟ شمعكف بف شطح "المغزل مف القصة بسيط  -ىناؾ أمكر

Comment [u1]:

ال تحتاج الى متابعة صارمة في الحظر كالسماح كليس الى دراسات معمقة
يككف ضررىا أكبر مف نفعيا ،كلكف عقؿ سميـ كقمب صادؽ ،احد عظماء
الجيؿ األخير ،الحاخاـ ش"ز أكيرباخ ،قاؿ‘ :غير مكتكب في أم مكاف أنو
يمنع إدخاؿ القطط في تابكت العيد .ىذا عقؿ (سمع ىذا مف فـ الحاخاـ
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يسرائيؿ ركزيف ،في المقاؿ "،ىؿ يسمح ادخاؿ القطط في تابكت العيد؟
"السبت السبت ،تفسير ناسك 28 ،مايك  .)2015مناسبة ىي أيضا كممات
الحاخاـ الدكتكر أىاركف ليختنشتايف ،الذم تكفي مؤخ ار (الشريعة الييكدية
ك االجراءات كشخصية أخالقية’ القيـ في اختبار الحرب (القدس،
( .))1984التماس ادارم لمعميا  2684/12حركة تعزيز التسامح في
التعميـ الديني ضد النائب العاـ)  ،( 2015الفقرة في) ((:9.12.15

كتجدر اإلشارة بداية إلى أنو في سياؽ مداكالت لجنة الشؤكف الداخمية في الكنيست فيما يخص قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ
فانو في بداية األمر اقترح ممثؿ كزارة العدؿ الدكتكر أكرم ياديف (حسب كصفو في حينو) إضافة مصطمح "حسب سمطتو
التقديرية" ،حيث أف "ىذه الكممات قد تكضح قميال لمحكمة العدؿ العميا ،أف الصالحية ىي تقديرية ،أم ،كفقا لذات القكاعد
القانكنية التي تمكف محكمة العدؿ العميا مف دراستيا الحقا (" ...محضر جمسة  24حزيراف  /يكنيو  ،1952الصفحة .)5
كبعبارة أخرل ،فإف السمطة التقديرية الممنكحة لكزير الداخمية كاسعة جدا طالما أنو يمتثؿ لقكاعد القانكف اإلدارم :غياب
التعسؼ كالمعقكلية كالمساكاة كما شابو ذلؾ .المحترـ م .مارزؿ في مقالو "بشأف سمطتو التقديرية (الكاسعة) لكزير
الداخمية في إطار قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ" (مف المتكقع نشره في الكتاب ادمكند ليفي  -فيما يمي مارزؿ) ،كيكضح أنو
في ضكء حساسية كأىمية الق اررات المتعمقة باليجرة ،ال سيما بسبب العنصر "السيادم" الخاص بيا ،فاف نقطة االنطالؽ في
السكابؽ القضائية ىي كجكد سمطة تقديرية كاسعة جدا لكزير الداخمية؛ انظر عمى سبيؿ المثاؿ ،محكمة العدؿ العميا
 431/89ريتشارد كيندؿ ضد كزير الداخمية ،505 (1992) ،الذم تناكؿ ،مف بيف أمكر أخرل ،غياب الزاـ تعميؿ ق اررات
كزير الداخمية تحت ق انكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،كلكف أيضا تعميؽ كانتقاد القاضي (كما كصفيا آنذاؾ) ـ .حيشف (ص
 )527-528بشأف نقد السمطة التقديرية .انظر أيضا أسباب أخرل لمسمطة التقديرية الكاسعة الممنكحة لكزير الداخمية في
الباب األكؿ مف مقاؿ مارزؿ  -الخبرة كسيادة الدكلة كعدـ كجكد حؽ مكتسب في دخكؿ لمدكلة كالتكاجد فييا .في الكاقع،
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ىذه السمطة التقديرية الكاسعة صنفت في األحكاـ القضائية خالؿ السنكات بكسائؿ مختمفة ،مثؿ كاجب كضع تعميمات
ككاجب كزف االعتبارات اإلنسانية ،كلكف كقاعدة عامة ،كما أظير مارزؿ ،التدخؿ القضائي في مثؿ ىذه الحاالت ىك
مح دكد .كما يعتقد ىك أف ترؾ سمطة تقديرية كاسعة لكزير الداخمية ىك إلى حد كبير نتيجة لجكانب السياسة العامة ،ككذلؾ
فرضية أف السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية (كليس المحكمة) ىي المختصة كالمناسبة لمنظر في تداعيات المسائؿ
الفردية ،لسياسة شاممة لميجرة .أكد أف أضيؼ كأؤكد :في الكاقع ،ليس العاـ  ،1952عاـ سف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ،
كعاـ  ،1988السنة التي حكـ فييا بحكـ عكض ،كليس ىك نفسو الحاؿ في العاـ  ،1992عندما حكـ في سابقة كيندؿ.
كىذه السنكات ليست مثؿ ىذه األياـ الحديثة .كعمى مر السنيف ،كسعت األحكاـ القضائية سيطرتيا عمى التفسير ،كخاصة
فيما يتعمؽ بقضايا حقكؽ اإلنساف ،كرأيي ىك أكثر مالءمة .كلكف أليس ىناؾ خط ال يمكف عبكره؟ أعتقد أف اإلجابة ىي
أنو يكجد مثؿ ىذا الخط ،كىك يتعمؽ بسكاف القدس الشرقية  -كعمى الرغـ مف أنو غير مطمكب منيـ أداء يميف الكالء
لمحركة الصييكنية ،اال ان و ال يسمح ليـ بشف نضاؿ ضد الدكلة (كما تفعؿ حماس) ،كنصبح ،ال قدر اهلل ،السفياء في العالـ
عندما يبصقكف في كجينا نقكؿ "المطر الكفير".
ث .وكما ذكر ،صحيح أنني أقطع شوطا طويال في طريؽ زميمي ،وأنا أتفؽ  -مع كؿ االحت راـ  -مع رؤيتو لمغاية
الموضوعية والغاية الشخصية لمقانوف .فعال ،كما تبيف مف المناقشات التي سبقت صدور القانوف (تفسيرات الكنيست
 ،) 3171 ،12وقد كانت نية المشرع مف أساسيا ىي تنظيـ مركز األجانب ،وليس وضع أولئؾ الذيف ولدوا فييا
وعاشوا ىناؾ قبؿ تطبيؽ القانوف عمييـ؛ ولغاية ىذه المرحمة الزمنية لـ تكف مسألة إقامة "خاصة" قيما يتعمؽ بسكاف
القدس الشرقية ،التي وجدت بعد حرب األياـ الستو .كما أيضا يمكننا أف نتعمـ مف اسـ مشروع القانوف " -قانوف
اليجرة" ومف الجية المخولة في النياية عف تطبيقو – "ضابط اليجرة" (مشروع قانوف اليجرة ، 1952 ،مشاريع قانوف
 .) 134 ، 5712ىذه األمور تتفؽ مع البعد التاريخي ،حيث أنو في قانوف الجنسية  1952تـ تنظيـ ،في ذات الفترة،
مكاننتيـ كمواطنيف في إسرائيؿ ،العرب المولوديف فييا وأبناؤىـ ،في حيف جاء ضـ العرب في القدس الشرقية كمقيميف
دائميف مرتبطة كانت كما ذكر في ضباب المستقبؿ .وفي جانب الغاية الموضوعية ،ذكر زميمي القاضي فوجمماف أف
القانوف يعبر عف مبدأ سيادة الدولة ،فضال عف التعبير عف قيمة أمف الدولة والسالمة العامة مف ناحية ،ومنع انتياؾ
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الحقوؽ األساسية مف ناحية أخرى .مما ال شؾ فيو ،أف الموازنة بيف ىاتيف الناحيتيف أمر معقد ويحتوي عمى توتر ال
مفر منو (انظر قائمة "المشورة القانونية لمحكومة وانفاذ القانوف" في الكتب الحكومية (قانوف وحكـ)  -قضايا في
القانوف العاـ في إسرائيؿ ( ،)50 ،41 ،)2002ونشرت قبؿ ذلؾ في الدراسات القانونية  ،ص .)2001( 7

ج .وعند دراسة مختمؼ االعتبارات ،يجب أال ننسى أف ىذه المسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بالنزاع الفمسطيني  -اإلسرائيمي.
نحف ال نتعامؿ مع تفسير القانوف في سفينة تبحر في مياه ىادئة ،وانما حولنا عاصفة ىوجاء تعصؼ .إف دولة
إسرائيؿ لـ تصؿ لمرحمة إنياء آالميا والوصوؿ إلى حالة مف اليدوء .القدس ىي واحدة مف الساحات التي عمييا
النزاع ،وىي أيضا واحدة مف القضايا المذكورة ،وفقا لالتفاؽ مع الفمسطينييف ،لمناقشتيا في المفاوضات حوؿ اتفاقات
الوضع النيائي .إف مسألة مستقبؿ األحياء العربية في القدس الشرقية ،حيث سكانيا ىـ مقيموف بصفة دائمة في
إسرائيؿ وليسوا مواطنييا ،ىي بالطبع عمى جدوؿ األعماؿ .وال يمكف إنكار أف عرب القدس الشرقية لـ يأتوا إلى دولة
إسرائيؿ ،بؿ ىي جاءت إلييـ في عاـ  ،1967وكما أوضح زميمي ،فإف سكاف القدس الشرقية موجودوف في وضع
فريد مف نوعو؛ ال يدور الحديث عمف ىاجر إلى دولة إسرائيؿ ،بؿ أولئؾ الذيف عاشوا في المنطقة بعد والدتيـ أو
عاشوا ىناؾ لسنوات كثيرة ،وىذا ىو حاليـ وقت الحرب .ومع ذلؾ ،فإف اإلقامة الدائمة الممنوحة لممقيميف الذيف لـ
يختاروىا جمبت ليـ حقوقا كثيرة مماثمة لحقوؽ المواطف ،باستثناء حؽ التصويت لمكنيست ،بما في ذلؾ التأميف
الوطني والتأميف الصحي والحؽ في العمؿ والحؽ في التنقؿ في جميع أنحاء البالد .والى جانب ىذه الحقوؽ ،فإف
االلتزامات قميمة جدا :مبدأ االمتثاؿ لمقانوف ودفع الضرائب؛ بشكؿ رسمي ىناؾ واجب التجنيد ،ولكف ىذا األمر "عمى
الورؽ" فقط وفؽ شروط ،والكممات كثيرة لكف ال داعي ليا .إنيا ليست بأمر تافو .فإنو ليس مف المستغرب ،إذف ،أف
ىناؾ "طمب" كبير عمى مكانة اإلقامة الدائمة ،بسبب الحقوؽ الكثيرة والقميؿ مف االلتزامات التي يحمميا في جعبتو،
وشاىد عميو عديد الممفات التي تنظرىا محكمة القضاء اإلداري وىذه المحكمة (انظر مف بيف العديد المحكمة العميا
 7576/06عفانة ضد سمطة السكاف في القدس ()2006؛ محكمة العدؿ العميا  3220/06أبو سنينة محمد نمر
ضد و ازرة الداخمية ( .))2006وقد أتيحت لي الفرصة لمتعبير عف نفسي في ىذا السياؽ في الماضي:
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"يسكف معنا عدد كبير مف السكاف ،معظميـ مف العرب ،مف سكاف
القدس الشرقية ،الذيف لـ يقبمكا جنسية الدكلة عمى الرغـ مف تطبيؽ
القانكف اإلسرائيمي في عاـ  ،1967كلكف ليـ مجمكعة متنكعة مف
الحقكؽ في إسرائيؿ ،بما في ذلؾ حقكؽ مالية كاجتماعية حقيقية،
حقكؽ عمؿ كحركة كغيرىا .كليس عبثا في ضكء ىذه الحقكؽ ،فإف
عديديف يقاتمكف في المحاكـ مف أجؿ الحصكؿ عمى مكانة اإلقامة
الدائمة ،مع جميع الحقكؽ التي تنتجيا ،مع التزامات قميمة جدا ،كليست
ىناؾ حاجة الى اإلطالة .االستفسارات األمنية كاألخرل التي ينتجيا ىذا
الكضع

معركفة ،كيعبر عنيا بطرؽ شتى في التشريعات كالسكابؽ

القضائية ،كال سيما في الكاقع ،بما في ذلؾ صالت متنكعة بالسمطة
الفمسطينية .حتى المحظة – كحتى التكصؿ الى اتفاؽ دائـ مع
الفمسطينييف ،كربما حتى بعده – إمساؾ سكاف باحكاـ بسكاف ،األمر
الذم يؤدم إلى ترتيبات ممتكية طبقة فكؽ طبقة ،كربما ال مفر منيا في
ظركؼ حزينة تتطمبيا الحياة ،كبالتالي يتطمب تقديـ التفسير المعقد الذم
قدمو زميمي .كليس مف قبيؿ الصدفة أف عمؿ السمطات صعب جدا.
صانعي السالـ ،كحتى ذلؾ الكقت  -لممشرع ،حمكؿ 5718/09 " ...
دكلة إسرائيؿ ضد ىدل محمد سركر.))2011( 355 ،319،

95
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

ح .كما ذكر ،حسب رأيي ،إلغاء اإلقامة المذكورة لوضع المقيـ في القدس الش رقية في حالة (الذي سحبت إقامتو) في
وضع يكوف بو (لوال اإلقامة الدائمة)  -أي في الماضي ػ في مكانة قانونية في المممكة األردنية الياشمية ،واآلف في
السمطة الفمسطينية التي ينتخب السكاف العرب مف القدس الشرقية في مؤسساتيا ألجؿ االنتحابات ىنالؾ .أصر
زميمي عمى وجود نزاع حوؿ مضمونيا ونطاؽ قوة واجب الوالء الخاص بسكاف القدس الشرقية تجاه الدولة .مصطمح
"واجب الوالء" ىو تعبير مميء؛ وال يوجد خالؼ بأف مواطني الدولة عمييـ واجب الوالء تجاىيا ،والذي يشمؿ مضمونا
ِق َيمي ًا .بالنسبة لزميمي ،واجب المقيـ الدائـ ،خصوصا ذاؾ الذي "قدمت اليو االقامة" في المسألة قيد المناقشة ،يتوجب
أف تكوف أ قؿ قميال مما ىو لممواطف ،ولكنيا ليست ال شيء .وفي رأيي واجب ال يتوجب إغفاؿ النظر فيو وىو واجب
عدـ تقويض الدولة ووجودىا وأمنيا .ال يدور الحديث عف واجب والء بمفيومو االيجابي  -التماىي مع قيـ دولة
إسرائيؿ وااللتزاـ بيـ ،عمى الرغـ مف أف ىذا األمر موجود بيف السك اف العرب في القدس الش رقية ،وىنا ما ىو جيد،
ولكف بواجب الثقة في في مفيوميا السمبي" والمحدود (انظر مقاؿ ؿ .أورجد " لغز الوالء – مف يديف ماذا ولمف
ولماذا" القانوف واألعماؿ  738 ،731-729 ،723 ،فيما يتعمؽ بواجب األوالء في مفيوميا اإليجابي والسمبي،
وكذلؾ واجب ال والء المشتؽ مف المبررات لو :االمتناف بالمعروؼ وتاريخ ومصير مشتركاف وضماف الحريات الفردية
والقبوؿ وعقد صريح أو ضمني كجزء مف "العقد االجتماعي") .مؤكد؛ ليس ىناؾ توقع بأف واجب الوالء المطموب مف
المقيميف الدائميف سوؼ يكوف مماثال لذلؾ المطموب مف المواطف العادي ،والتماىي مع العمـ والنشيد الوطني والقيـ
األساسية مف خمفيـ ،ولكف المطموب عمى األقؿ أف "ال تمقي حج ار في البئر الذي شربت منو" .وحسبما أعتقد أنو مف
الممكف – ىو أمر يتحدى المنطؽ واإلنصاؼ – أف يعمؿ مقيـ دائـ عمى تقويض الدولة ،مف خالؿ االنتماء الى ألد
أعداءىا  -والتمتع ببركات اإلقامة داخميا وبذات الوقت توجيو ركالت قوية بحدىا األدنى؛ " قوضت اساسات دولة
إسرائيؿ وأيضا حصمت عمى فوائد منيا"؟ ولذلؾ حسب وجية نظري عمينا أف نفكر في تسمسؿ لواجب الوالء ،ونتيجة
لذلؾ ،التسمسؿ اليرمي النتياكيا .يظير أف ىذا التصور التدريجي الخاص بجوىر واجب الوالء يتماشى مع نيج
المشرع ،كما ىو مبيف في المادة ( 11ب) ( )2مف قانوف المواطنة ،1952 ،الذي يسعى لتعريؼ ما ىو" :خرؽ الوالء
لدولة إسرائيؿ"" :في ىذه الفقرة‘ ،خرؽ الوالء لدولة إسرائيؿ’ كؿ مما يمي( :أ) عمؿ إرىابي عمى النحو المحدد في
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قانوف حظر تمويؿ اإلرىاب ،2005 ،المساعدة أو استدراج مثؿ ىذا الفعؿ ،أو القياـ بنشاط فاعؿ في منظمة إرىابية
عمى النحو المحدد في القانوف المذكور( .ب) الفعؿ الذي يشكؿ خيانة بموجب المواد مف  97إلى  99مف قانوف
العقوبات ،1977 ،أو تجسس خطير بموجب المادة ( 113ب) مف القانوف المذكور؛ (ج) الحصوؿ عمى جنسية أو
حؽ إقامة دائمة في دولة أو مكاف المحدد في الممحؽ"؛ في ىذه الحالة – يمكف القياس مف الحالة األشد عمى
األسيؿ .مف وجية نظري أسباب المادة ( 11ب) مف قانوف الجنسية يمكف استعماليا بالتأكيد في القياس في
موضوعنا ،وتحديدا – الغاية في المادة ( 11ب) (( )2أ) مف الجزء األخير ،مف القياـ بنشاط فاعؿ في منظمة
إرىابية .أضيؼ أيضا ،في سابقة عوض قيؿ (الصفحة  ،431-430مف فـ القاضي – حسب تسميتو آنذاؾ أ .براؾ)
يمكف اعتبار سكاف القدس الشرقية كمف حصموا عمى تصريح إقامة دائمة  ...اإلقامة الدائمة ىي بالقانوف ،وفقط
اعتبارات موضوعية ليا القدرة عمى تفعيؿ صالحية وزير الداخمية .وغني عف البياف أف ممارسة ىذه الصالحية ،مف
الناحية العممية ،تخضع لممراجعة القضائية" .كما أف وقائع سابقة عوض كانت مختمفة (الحصوؿ عمى الجنسية
األمريكية ونقؿ مركز الحياة) ،حسب رأيي يمكف القياس في مسألة السمطة التقديرية التي يمكف لموزير أف ي ِ
عممَيا فيما
ُ
يخص سكاف القدس الشرقية ،و أنني ال أرى أي سبب في إفراغ الصالحية مف جوىرىا مطمقا؛ المصطمح "رخصة"
يتضمف في مضمونو شرط إلغاء الرخصة .في الواقع لتصريح اإلقامة الدائمة جانب خاص بسبب تاريخو ،وبالتالي
يجب أف يك وف إلغاءه حذ ار ومتناسبا مع نتائجو ،ولكف مف ىنا إلى غاية إلغاء الصالحية ىناؾ مسافة كبيرة ،ال أعتقد
أننا سنعبرىا.

خ .وفي ذات األمر :محكمة العدؿ العميا  07/2934خدمة القانوف ( Israel Law Centerمركز القانوف االسرائيمي)
ضد رئيس الكنيست  )2007( 116 ،92وبناء عميو الحقا تـ تعديؿ المادة  11مف قانوف الجنسية المذكور أعاله،
الذي يتعمؽ بسحب الجنسية ،حدد عمى أف أحكاـ المادة ( 11أ) مف قانوف الجنسية بصيغتو وقتيا،ال تكوف سببا في
سحب المواطنة في حالة المغادرة بشكؿ غير قانوني إلى دولة عدو ،وأنو لغاية إلغاء الجنسية يتطمب موافقة وزير
الداخمية ،أشرت ىناؾ:
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"كفي نياية اليكـ ،حجـ أىمية المكاطنة لإلنساف ،كما كضح زميمي حسب المعطيات
المختمفة ،أيضا حجـ الحذر في الغاءىا أك سحبيا .كدكلة ييكدية التي تعتبر كطنا
قكميأ لقكـ لسنكات عديدة كاف يتنقؿ مف إجالء الى آخر ،في غياب جنسية كمكانة،
التزمت اسرائيؿ بضبط النفس في ىذا المكضكع .باإلضافة إلى ذلؾ ،يتكجب تفسير
المادة ( 11أ) مف قانكف الجنسية كمنتجة لػ"قرينة تنازؿ" ،كقكؿ زميمي ،كال ينطكم
عمى إلغاء الجنسية بصكرة فكرية .لكف ،ال أرل نفسي معفيا مف القكؿ بأف " قرينة
التنازؿ" ليست قرينة تافية ،حيث أف الشخ ص الذم يرغب في الحصكؿ عمى الجنسية
يتكجب عميو أف يعطي شرعية لجنسيتو ،فإنو ال يمكف أف يحمؿ الحبؿ مف كال طرفيو
– أم ،أف نرل المكاطنة بمثابة شرنقة مف الراحة التي ال يكجد بداخميا اال محتكل
يقتصر عمى الحقكؽ فقط ،بؿ أيضا التزامات الكالء كالكفاء ،كما فصؿ زميمي .حقيق نة،
ال تكجد دكلة الئقة ،كدكلة إسرائيؿ مف بينيا ،كفقا لخمفيتيا كتاريخيا ،في عجمة مف
امرىا لسمب الجنسية مف شخص ،ىكذا مف المناسب  -كلكف لممشرع قكلو في المادة
( 11أ) كلـ يفسدكه بال مقابؿ ،كليست ىناؾ حاجة باالكثار مف الكالـ "(التشديد ليس
في األصؿ – أ"ر)

كاأل مكر أكثر أىمية في مكضكعنا ،حيث يمكف التصكر أف األعداء النشطيف لمدكلة يكاصمكف التمتع بفكائدىا.

ىنا ،أرل خط التصدع كخط التحديد؛ كلذلؾ ،عمى عكس زميمي القاضي فكجمماف ،ال أعتقد أنو يتكجب سمب كزير الداخمية
تماما مف الصالحية كما ىي .ممارسة الصالحية ،كما أشار الممتمس ضده ،مف المناسب ليا أف تمارس  -عمى النحك
المذككر – بطريقة حذرة كذكية كفي حاالت استثنائية؛ كينبغي التأكيد ،عمى أف الممتمس ضده صرح أمامنا تحت القسـ
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القانكني أنو ينكم في الحاالت المناسبة التخاذ قرار بعد اتماـ دراسة متأنية لمظركؼ الفردية كبمكافقة النائب العاـ (عمى
غرار المادة ( 11ج) مف قانكف المكاطنة)؛ كغني عف البياف أف األمر يتطمب جمسة استماع كما ىك السائد .في الكاقع ،في
قانكف المكاطنة ،ىذا الترتيب ىك أكثر تفصيال ،كلكف ىذا ال يعني تعطيؿ الصالحية في قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ.

د .أوضح زميمي القاضي فوجمماف ،أف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ ال يشمؿ معايير العماؿ الصالحية بإلغاء ترخيص
لإلقامة الدائمة ،وأنو حتى األنظمة الصادرة بموجب القانوف ،ال تحدد المعايير إلعماؿ ىذه الصالحية ،ومنشغمة فقط
في انياء صالحية رخصة إقامة .ويدعـ زميمي دعائمو بقرينة ،أف منح الصالحية لإلدارة بالتشريع الثانوي أو
التوجييات اإلدارية ىي الصالحية في تحديد الترتيبات الثانوية فقط؛ ولذلؾ فيو يعتقد أف المبادئ األساسية لنظامنا
تتطمب أف يكوف ىناؾ تنظيـ تشريعي مفصؿ فيما يخص مسألة حساسة مثؿ المسألة المعروضة عمينا .كما ىو
معموـ ،ىناؾ مقاربات مختمفة بشأف الت رتيبات األولية :األولى ،يرى أف جميع الترتيبات تشكؿ مبدأ في القانوف
اإلداري ،األمر الذي يتطمب إذنا صريحا في التشريع كمما يسعى الكنيست لنقؿ السمطة الى اإلدارة العامة الصالحية
في تنظيـ الترتيبات األولية (ج سابير "الترتيبات األولية" نظرية القانوف  ،5ي .دوتاف" ،الترتيبات األولية ومبدأ
الشرعية الجديد" ،محاكمات  .)379المقاربة األخرى تذىب إلى أف القاعدة بشأف الترتيبات األولية ليا وضع دستوري،
وعالج خرقو يكوف في كثير مف األحياف حرماف السمطة اإلدارية مف صالحية العمؿ ،لكف اذا ما خوؿ القانوف
السمطة اإلدارية صالحية تحديد الترتيبات األولية الخاصة بيا (ب’ دولة "المبدأ الدستوري بشأف الواجب في تحديد
"الترتيبات األولية" بقانوف  -رد عمى يواؼ دوتاف وجيدعوف سابير ،محاكمات.))449 ،
ذ .كقاعدة عامة ،يكوف وجود ترتيب أولي ضروريا عندما ال ينظـ التشريع المسألة عمى اإلطالؽ .أما بالنسبة لمستوى
تجريد الترتيب األولي ،ىي متغيرة مف موضوع آلخر .كقاعدة عامة ،كمما زاد انتياؾ الحرية الفردية ىكذا ال يمكف
االكتفاء بمستوى تجريد أكثر مف المطموب ،وباتالي تكوف ىناؾ حاجة إلى ترتيب في التشريع األساسي الذي يحدد،
ولو بشكؿ عاـ ،طبيعة أو نطاؽ االنتياؾ .وعندما يكوف موضوع الترتيب موضوعا معقدا ،يتطمب خبرة كبيرة ،فإنو
غالبا ما يكوف مف الممكف االكتفاء بمستوى عاؿ مف التجريد (محكمة العدؿ العميا  97/3267روبنشتايف ضد وزير
99
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

األمف ،ص  .))1998( 515وكما حدد أيضا ،مما ال شؾ فيو ،أف فحص مصدر التفويض يتـ مف خالؿ النظر في
الصورة العامة وجميع مواد القانوف ،وليس فقط في بند القانوف الممموس (محكمة العدؿ العميا  04/11075جيربي
ضد وزيرة التربية والتعميـ ( .))2007في ىذا الخصوص التفويض في القانوف قائـ باألساس ،وليس موضوعنا وضع
خاو ،و ال حتى صالحية مجردة ،عمى الرغـ مف أنو في رأيي أيضا ،مف المستحسف ترتيب أكثر وضوحا لمصالحية
وادخاؿ المحتوى في القانوف القائـ ،نظ ار لتعقيد القضية والتوتر بيف االعتبا رات المختمفة؛ أنظروا نقاشيا المنير لألمور
لمبروفسور مرجيت كوىف بموضوع الدفوع الحجج التي تدعـ غموض تنظيـ قضايا محددة ،وال سيما تمؾ التي في
مجاالت ال تحظ ى بتوافؽ عاـ وسياسي ،في كتابيا صالحيات عامة لمسمطة التنفيذية (الطبعة الثانية) .232 ،انظر
أيضا مرزيؿ ،الذي يثير إمكانية ترتيب "شبو ابتدائي"  -تحدده الحكومة في جمستيا العامة وليس مف قبؿ وزير
الداخمية وحده .وعمى أية حاؿ ،ال أعتقد أننا في وضع "شمؿ في الترتيبات" يحوؿ دوف ممارسة الصالحية ،في ظؿ
ىذه الشروط .أضيؼ :زميمي نائب الرئيسة (متقاعد) جبراف تطرؽ الى الجانب الدستوري مقارنة بالعالقة بيف مبدأ
شرعية اإلدارة وبيف التقيد بالقوانيف (المادة  )10مف القانوف األساسي :كرامة اإلنساف وحريتو .أحضر ىو (الفقرة )7
كشرط مساعد لزميمي ألقواؿ زميمتي القاضية باروف مؤخ ار في قرار محكمة العدؿ العميا  15/7339جمعية حماية
حقوؽ الفرد ضد وزير الداخمية ،الفقرة  31( 3أغسطس  )2017حكما كنت أحد أعضاء ىيئتو .مف أجؿ ازالة الشؾ
أصرح عمى الرغـ مف أف نظاـ حفظ القوانيف كاف مساومة سياسية ،مف أجؿ الوصوؿ الى موافقة لسف قانوف االساس
– معو الدعـ ،ولـ تحدد زميمتي خالؼ ذلؾ حتى ىذا الوقت ،وبالطبع ،بالذات ،بسبب االحتراـ لمقوانيف األساسية
يجدر فحص مكانتيا والعالقة قبؿ العائد ،لمتغيرات االجتماعية أىمية ،ولكف يتوجب فحصيا بموضوعية مقابؿ
مكونات القانوف االساس ،وفي أحياف أخرى يقاؿ ،أف " كؿ مف يريد تغيي ار يده ىي السفمى" كما جاء في القانوف
العبري .لممستقبؿ حموؿ ،كميا بالعقؿ السميـ.
ر .أود أف أضيؼ ،بالنسبة لمحبة القانوف العبري ،حيث أف فيو كما فيو القانوف اإلسرائيمي ،تسمسؿ ىرمي بيف المعايير
القانونية المختمفة .يبدو ،بالتوازي مع الترتيبات الثانوية التي ىي أنظمة الجميور (انظر لنقاش تفصيمي ـ .ألوف
لمقانوف العبري وتاريخو ومصادره ومبادئو ب  558وما بعد؛ أيضا أنظر "حكـ المجتمع والعالقات الفردية والعامة في
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القانوف العبريي" سنة بسنة  ،209أ .ىاليفي بيتشنيؾ (محرر) ،)1978( ،أ .نحموف" ،صالحية العموـ في سف الموائح
وفقا ليتشباتس (أجوبة شمعوف بف تسزيـ  -كتاب في القانوف العبري) :الييئة التي تسف الموائح"عنصر القانوف
العبري ،أ’  .)1974( 142ىذه ىي القواعد التي قبمت مف قبؿ المجتمع الييودي وأعطيت قوة إجرائية ممزمة .يمكف
العثور عمى ادلة عمييا في الكتاب المقدس ،في وصؼ القرار الجماعي بعدـ الزواج مع سبط بنياميف في أعقاب قصة
"المعركة عمى التمة" ((" - ))The Battle of Gibeahومف ىو شخص اسرائيمي أقسـ بالقوؿ شخص منيـ ال
يعطي إبنتو لبنياميف كزوجة" (قضاة عبرانيوف) .مصدر توراتي أكثر صراحة لمصالحية العامة في سف لوائح موجود
في الممحؽ بافا ميتزيا  23 ،11وأيضا في التممود البابمي بافا بات ار ح .السبت  21ب ،حيث قيؿ" :ومخولوف أبناء
المدينة االشتراط عمى القياسات ،والبوابات ،وأجور العماؿ ،والدفع بتخفيضيـ" .وىذه الصالاحية ليست مطمقة ،ولكنيا
تخضع لعدد مف القواعد .كما قاؿ الحاخاـ ر .موشيو ايسرليش  ،في القرف السادس عشر ،بولندا)" :ببساطة أنو ال
توجد قوة في يد اىالي المدينة لسف الموائح فقط سوى ما في يدىـ مف قوة القانوف وليس ما يحمو ليـ ،وىذا لـ يكف
ولف يكوف" (جواب شرعي الحاخاـ موشو اسرليش ،فقرة  ،)53أي أف لوائح الجميورال يمكنيا أف تخرؽ أوامر الشريعة
الييودية ،كما أف التشريعات الثانوية (الموائح) ال يمكنيا أف تخرؽ التشريعات األولية (القانوف والدستور) .قيد إضافي
مرتبط بأىمية الموضوع الذي فيو يتـ اتخاذ قرار جماعي؛ ىكذا كتب في جواب شرعي البِ ُر والعدالة (انظر تسدقو بف
رابي سعديو حوتسيف القرف الثامف عشر ،العراؽ)" :كنا قادريف بناء عمى تعاليـ الحاخاـ موشو بف نحماف ،بالضبط
في الكنيس عمموىا كطقوس وصية لمصادرة قدسية أي وقت يرغبوف ز .محسني المدينة ،بحضور أىؿ المدينة ولكف
في طقوس القدسية ال توجد سمطة في يد سكاف المدينة وال محسني مدينة لتقض قدسيتيـ عمى اإلطالؽ" (يو ار دعا
الفصؿ الثامف عشر) .وىذا يعني أف مف صالحية العامة مصادرة قدسية طقوس الوصية (مثاؿ شوفار) ،في المقابؿ
طقوس الوصية (مثاؿ كتاب التوراة) الذي قدسيتيـ غير قابمة لمنقض بسبب أىميتيا؛ وىذا يشبو مبدأ "الترتيبات
األولية".
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ز .وأخيرا ،لمحة موجزة عف القوانيف المقارنة ،تبيف أنو في عدد مف الديمقراطيات الغربية يمكف تجريد شخص ما مف
إقامتو الدائمة ألسباب تتعمؽ بالمصمحة العامة والصالح العاـ :والصورة متنوعة .في بعض الدوؿ تعطى لمجية
المسؤولة عف السياسات الداخمية سمطة تقديرية واسعة ،كما أف القانوف ال يحدد اسباب ومعايير اساسية في إعماؿ
الصالحية – في المممكة المتحدة يمكف ترحيؿ شخص ،ليس مواطف الدولة ،اذا ما قرر وزير الدولة أنو مف الضروري
ذلؾ لمصالح العاـ ( "يخدـ الصالح العاـ") [الجزء ( )5( 3أ) مف قانوف اليجرة لعاـ §3(5)(a) of the -- 1971
 ] Immigration Act 1971كما يمكف لوزير الدولة ليذه األسباب أيضا سحب الجنسية ( "تفضي إلى الصالح
العاـ") [الجزء  )2( 40مف قانوف الجنسية البريطاني لعاـ §40(2) of the British Nationality --1981
 .]Act 1981لذلؾ ،بتوافر ثالثة شروط ،يمكف السماح بسحب الجنسية عمى الرغـ مما ذكر (تعديؿ )1( :)2014
الجنسية نتيجة التجنيس (الجنسية  )2( ) naturalization ( --سحب الجنسية مبني عمى أساس المصمحة العامة،
حيث تصرؼ المواطف خالفا لممصالح الحيوية (المصالح الحيوية) لمدولة ،و ( )3لممستوى االداري المختص أساس
معقوؿ لالعتقاد بأف المواطف يستطيع الحصوؿ عمى جنسية دولة آخرى [الجزء ( 40أ )4مف قانوف الجنسية
البريطانية .] §40(4A) of the British Nationality Act 1981 -- 1981وفؽ القانوف األسترالي ،يجوز
إلغاء أو تغيير شروط اإلقامة ألي مواطف أجنبي إذا رأى وزير اليجرة أنو مطموب منو ذلؾ في ضوء المصمحة العامة
[الجزء  197أ.د .مف قانوف اليجرة لعاـ  .]§197AD of the Migration Act 1958 --1958وعالوة عمى
ذلؾ ،إذا ما اعتقد الوزير أف أنشطة المواطف األجنبي ،في أستراليا أو في خارجيا ،تشكؿ خط ار أمنيا عمى الدولة،
يجوز لو أف يرحمو رىنا بعدد مف الشروط التراكمية [األجزاء  200و  202مف قانوف اليجرة لعاـ -- 1958
 .]§§200, 202 of the Migration Act 1958مواطف الدولة الذي يتصرؼ بطريقة ال تتفؽ مع والئو
لمدولة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،يشارؾ في أنشطة إرىابية ،تموؿ اإلرىاب وما شابو ذلؾ ،يعتبر كمف تخمى عف جنسيتو
[ الجزء  33أأ(  ) 2 (- ) 1مف قانوف الجنسية االست رالي --

§33AA(1)-(2) of the Australian

 .] Citizenship Act 2007وفي دوؿ أخرى ،حدد القانوف تحديدا واضحا أسباب ممارسة الصالحية :في الواليات
المتحدة األمريكية ،يجوز إلغاء الجنسية ،مف جممة أمور ،مف مواطف المرتكب لعمؿ خيانة ،يحاوؿ استخداـ السالح
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ضد الواليات المتحدة األمريكية وما شابو ذلؾ 8 [ .القانوف الفدرالي االمريكي ( 1481أ) (8 USC -- )7
) . ] 1481(a)(7في كندا ،يمكف إلغاء اإلقامة الدائمة ألسباب مختمفة ،بما في ذلؾ األنشطة المتصمة باإلرىاب
[ الجزء  ) 1 ( 34مف قانوف اليج رة وحماية الالجئيف §34(1) of the Immigration and --
 .] Refugee Protection Actالصورة ،كما ذكر ،متعددة الوجوه  -ولكف الجوىر قائـ.

س .نعود لموضوعنا .كما ذكر ،فأنني ال أعتقد أنو بيذا الخصوص عممنا بغياب الترتيب التشريعي مف اساسو وفي غياب
الصالحية ،كاف مف األفضؿ أف يعطي التشريع مزيدا مف التفاصيؿ ،وبنظرة الى المستقبؿ ،إذا ما تـ ذلؾ فإف ىذا
أمر جيد ،ولكف التفويض الحالي ال يمكف برأيي تفريغو مف محتواه ،ويمكف إعمالو بعد أف يقتنع وزير الداخمية ،وفقا
ألدلة إدارية جيدة ،بانتياؾ واجب الوالء بالمعنى الضيؽ ،كما فصؿ ،كما في نشاط حماس ،وبعد التشاور مع النائب
العاـ ،وبطبيعة الحاؿ خاضع لجمسة استماع سميمة .يضاؼ الى ىذا ،ال يترؾ مف سحبت منيـ مكانتيـ القانونية
عديمي المكانة ،ألسباب إنسانية وألسباب دولية ال مكاف ليا ،مكانتيـ ىي ،ىكذا يجب أف يفترض ،كتابعي السمطة
الفمسطينية .أضيؼ ،أنني رأيت جوىر إجراء قرار الوزير ،كما ذكر ،في إلغاء المزايا الممنوحة مف قبؿ دولة إسرائيؿ.
ال يكوف بيذا ما يمنع مف سحبت اقامتيـ الدائمة مف التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى مكانة مؤقتة ،وىو ليس إقامة دائمة،
وىو ما ستتـ دراستو.

في ضكء كؿ ما سبؽ ،إذا ما أخذ برأيي ،قد ألغي األمر المشركط (االحترازم) ككنت سأرد االلتماس.
نائب الرئيسة (متقاعد)

القاضي ف .ىندؿ:
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 .1ىؿ مخوؿ وزير الداخمية بإلغاء تصريح اإلقامة الدائمة لمقيـ في القدس الشرقية بسبب "خرؽ الوالء" تجاه دولة
إسرائيؿ؟ ىذا ىو السؤاؿ الموجو لنا في بداية نقاشنا .وبشكؿ أكثر تفصيال ،موجو ىذا االلتماس ضد قرار الوزير مف
تاريخ  ،30/6/2006إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة لمممتمسيف  1و  8و  15و ( 21الممتمسوف)  -سكاف القدس
الشرقية الذيف تـ اختيارىـ مف قائمة "التغيير واإلصالح" ،التابعة لمنظمة حماس (فيما يمي :حماس) إلى المناصب
العميا في المؤسسات الحكومية الفمسطينية .ووفقا لرأي الوزير ،نشاط مقدمي االلتماسات كجزء مف "منظمة إرىابية
ىدفيا محاربة إسرائيؿ" ىو انتياؾ صارخ لواجب الوالء الذي يدينوف بو لمدولة  -وليذا ،مف صالحيتو إلغاء تصريح
إقامتيـ .يتـ ذلؾ بموجب صالحيتو بموجب المادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ( 1952 ،المشار إليو فيما
يمي بقانوف الدخوؿ) ،الذي ينص عمى أنو-

"يجكز لكزير الداخمية ،حسب تقديره -
][...
) (2إلغاء تصريح إقامة يمنح بمكجب ىذا القانكف" .

كىؿ كاف مف صالحية الكزير أف يفعؿ ذلؾ؟ بتاريخ  ،23/10/2011أعطي أمر مشركط (احترازم) يأمره أف يشرح لماذا ال
يتـ الغاء القرار مكضكع ىذا االلتماس " كيرجع ذلؾ جزئيا ،إلى عدـ كجكد تفكيض كاضح كمفصؿ كعدـ كجكد تشريعات
كبغياب ترتيب أساسي لسحب حؽ اإلقامة مف أكلئؾ الذيف كلدكا في القدس الشرقية عمى أساس خيانة الكالء أك ألسباب
أخرل حسبما يدعي المستدعى ضده األكؿ " .يرل زميمي ،القاضي ع .فكجمماف ،أنو يتكجب أف يعكس ىذا األمر الى مطمؽ
كأف يتـ الغاء قرار الكزير .كمع ذلؾ ،كبعد استعراض المكاد ،كجدت أف انضـ الى رأم زميمي ،نائب الرئيس أ .ركبنشتايف،
الذم يعتقد بأف الكزير تصرؼ في حدكد صالحيتو .إلى جانب تعميالت زمالئي المحترمة ،أكد أف أؤكد فيما يمي مف
الصفحات عمى التحميؿ ال قانكني لممسألة في ضكء القانكف األساسي :كرامة اإلنساف كحريتو عمكما ،كالقكانيف ذات الصمة
كقكاعد التفسير كالقيـ المتضاربة في مسألتنا عمى كجو الخصكص.
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األساس المعيارم – فقرة المحافظة عمى القكانيف

 .2إف نقطة البداية في مناقشة موضوع صالحية الوزير موجودة في فقرة الحفاظ عمى القوانيف بالمادة  10مف قانوف
أساس :كرامة اإلنساف وحريتو (فيما يمي فقرة الحفاظ عمى القوانيف) ،التي تحمي المادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ مف
مراجعة الدستور .وذلؾ ألف قانوف الدخوؿ  -بما في ذلؾ المادة ( 11أ) ،الذي ىو في صميـ قضيتنا  -دخؿ حيز
الوجود في وقت مبكر مف عاـ  ،1952أجياؿ قبؿ سف القانوف األساسي في عاـ  .1992وىذا يعني أف ىذه المادة
محصنة مف النقد الدستوري الذي يمكف أف يسبب بإلغائيا" .فق رة المحافظة عمى القوانيف أتت لتقوؿ أف قانوف أساس
كرامة اإلنساف وحريتو ال يمكف تطبيقو بأثر رجعي (مناقشة اضافية مدنية  5698/11دولة إسرائيؿ ضد الديراني،
فقرة  5مف رأيي ( .))15/01/2015وىذا يعني أنو حتى في الحالة التي يكوف فييا القانوف القديـ ال يمبي النقد
الدستوري ،بما في ذلؾ اختبارات فقرة التقييد (المادة  8مف قانوف أساس :كرامة اإلنساف وحريتو) ،ال يمكف الطعف
بصحتو .ولكف ىذا ال يعني أف قانوف أساس :كرامة اإلنساف وحريتو ليس ذي صمة بالقانوف القديـ وال يقيـ أي حوار
معو .عمى النقيض عرؼ متجذر أف المكانة الدستورية لمقوانيف األساسية ينعكس عمى تفسير التشريعات السابقة -
بطريقة قد تغير ىيكميا ،بحيث تكوف متسقة مع الييكؿ المعياري الجديد ( جمسة اضافية جزاء  95/2316غنيمات
ضد دولة اسرائيؿ )1995؛ (فيما يمي موضوع غنيمات) .لذلؾ ،فإف السؤاؿ المطروح أمامنا ىو تفسري بجوىره :ىؿ
مف الصحيح تفسير المادة (( )11أ) مف قانوف الدخوؿ – الذي ال يحتوي عمى معايير لطريقة ممارسة الصالحيات
الممنوحة لموزير ،وترؾ لو ،ظاىريا ،سمطة تقديرية واسعة – بشكؿ يمنع إلغاء رخص االقامة الخاصة بالممتمسيف.
ىذا مف بيف أمور أخرى ،حتى بالنظر الى روح القانوف األساسي :كرامة اإلنساف وحريتو.

 .3الواقع أف استخداـ القوانيف األساسية كأداة تفسيرية محدود بطبيعتو .سنيـ (أو ،ربما ،إنشاءىـ) ال يسمح بتجاىؿ
النص واجبار التشريعات القديمة األخذ بتفسير ال يحتممو النص  -أو لمسكب بيا محتوى يتعارض مع المعنى
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األصمي (ىناؾ :استئناؼ جزاءا  2281/06ابف زوىر ضد دولة إسرائيؿ ،الفقرة  5مف رأي رأي القاضي س .جبراف
()28/04/2010؛ فيما يمي :موضوع ابف زوىر) وىكذا ،عمى سبيؿ المثاؿ ،رفض مف االساس االلتماس الموجو إلى
المادة  136مف قانوف االنتخابات [النسخة الموحدة] ،1969 ،الذي يأمر أرباب العمؿ في القطاع الخاص بدفع مقابؿ
عدـ عمميـ يوـ االنتخابات في الكنيست ،وأوضح أنو-

"صيغة المادة ىك أمر قطعي ،كنص فيو صراحة عمى أف" يدفع صاحب
العمؿ أجر المكظؼ الذم يحصؿ عميو يكـ االنتخابات إف كاف قد عمؿ.
ال أرل كيؼ يمكف تفسير القانكف بشكؿ مختمؼ كفقا لركح القانكف
األساسي ،حيث يفرض عمى الدكلة االلتزاـ بالدفع ،كما ىك مقترح مف
قبؿ الممتمسات" (التماس عميا  14/8940أ.ؼ.ط أدفانس باكر
تكنمكجيا ـ.ض .ضد كنيست إسرائيؿ ،فقرة .))18.1.2015( 6

كبالمثؿ ،ال تؤثر القكانيف األساسية عمى تحميؿ الغاية الذاتية مف التشريع السابؽ؛ كتعكس ىذه الغاية نكايا المشرع في
الكقت الحقيقي ،كجذكرىا في مكعد العممية التشريعية .اذا ما تطرقنا لنص الرئيس أ .باراؾ –

"غاية ذاتية ال تتغير .ىي ثمرة معطى نفسي كتاريخي بشأف نية كاتبي
النص .كىذا القصد ىك" حقيقة "ال تتغير" (مكضكع غنيمات ،ص .)654

كأكد أف أضيؼ :حتى لك كاف فحص الغاية الشخصية ىك نكع مف رحمة تجريبية ،فإنو ال يدكر الحديث عف فحص فني دكف
أية رؤية .ال يقتصر االمتحاف عمى أسئمة ما قالو المشرع كبام مكضكع قالو .مف الممكف أف المشرعيف لـ يتطرقكا الى حالة
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كاقعية ناشئة جديدة ،التي نشأت بعد سنكات طكيمة مف سف قانكف معيف ،كلكف مف محتكل ما قالكا خالؿ العممية التشريعية
مف الممكف التعرؼ عمى مكقفيـ فيما يتعمؽ بتطكر الحؽ.

 .4تأثير القوانيف األساسية في المستوى التفسيري تتركز في جوىرىا بمراحؿ تحميؿ الغاية الموضوعية لمتشريع  -الغاية قد
تختمؼ بسبب قيمة المواقؼ الخاصة بالقيـ والمصالح ذات الصمة  -واعداد الميزاف النيائي بيف نص القانوف ،والغاية
الشخصية والغاية الموضوعية (ذات المرجع 8622/07روثماف ضد ماعتس الشركة الوطنية لمطرؽ في إسرائيؿ
ـ.ض ،.الفقرة )14.05.2012( 37؛ فيما يمي :موضوع روثماف) .وفقا لذلؾ ،عندما تكوف لغة القانوف ليست
قاطعة ،والغاية الشخصية ال تقمب الموازيف ،فمف المناسب تفضيؿ ،مف بيف التفسيرات المحتممة ،أكثر تفسير يتوافؽ
مع القيـ األساسية .ولكف التفسير في ضوء القوانيف األساسية " كاسميا ىي  -ىو تفسير وليس نياية" (قضية ابف
زوىر ،الفقرة  10مف رأي القاضي س .جبراف) .ىذا التفسير ،كما أوضحت القاضية أ .بروكاتشيا-

"محدكدة كمحصكرة في حكاؼ تعميمات القانكف القديمة ،كليس بمقدكرىا
مف عكس منشئييا ،كتغيير جكىرىا في نكاتيا العميقة  ...فحص تفسير
المبادئ الدستكرية التي تضمنيا القانكف األساسي في كقت الحؽ ال يمكف
أف يغير جمد الترتيب التشريعي القائـ أك النظرة التشريعية االساسية القائمة
في خمفيتو" (المرجع ذاتو ،الفقرة  10مف رأييا).

االلتزاـ بالحفاظ عمى الغاية األصمية مف التشريعات ذات الصمة ،كعمى ترتيباتيا الجكىرية ،كبرت بتناسب مباشر مع حجـ
تعقيد نطاؽ تأثراتو ((المرجع نفسو ،الفقرتاف  10ك  .) 11كبناء عمى ذلؾ ،حدد ،عمى سبيؿ المثاؿ ،في مكضكع ابف زكىر،
أف الالئحة  125مف لكائح الدفاع (الطكارئ) لعاـ  ،1945التي تخكؿ القائد العسكرم ليعمف بأمر عمى إغالؽ أم منطقة
كانت ،تخمؽ "ترتيبا سمبيا" ،يسمب مف مالكي األراضي الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض .يؤدم ىذا التفسير ،في الكاقع ،إلى
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انتياؾ "صارخ" لمحؽ في الممكية  -ال سيما في ضكء تغير الظركؼ األمنية التي شكمت أساس الالئحة .عمى الرغـ مف
ذلؾ ،تقرر أنو "يجب أف تككف مف المبنى التشريعي ،في صيغتيا كفي غاياتيا" ،كبيذا يتكجب رفض البدائؿ التفسيرية التي
تتالءـ مع ركح القانكف األساسي  -مثاؿ تصنيؼ الصمت التشريعي بشأف مسألة التعكيضات كػ"نقص" قابؿ لمتعكيض
(المرجع نفسو الفقرة  7رأم القاضي جبراف ،كالفقرة  7ك  ،11-10مف رأم القاضية أ .برككاتشيا ،بالمقابؿ ،انظر الفقرات
 60-57مف رأم القاضي م .دانزيجر) .كيمكف تمخيص ىذه المسألة بكممات زميمتي القاضية إ .حايكت (استئناؼ مدني
 12/4220العقبي ضد دكلة إسرائيؿ ،الفقرة  82مف رأييا (--))14.5.2015

"التفسير بركح القكانيف األساسية ليست صيغة سحرية يمکف أف تخمؽ حقكقا ال أصؿ
ليا ،كقد صرح الرئيس أ .باراؾ بالفعؿ بأف:

كينبغي االعتراؼ بأنو ال يمكف في كؿ االحكاؿ إعطاء تفسير ديناميكي لمقانكف .ليس
مف الممكف دائما ،بطريقة التفسير ،تكييؼ القانكف مع الكاقع االجتماعي الجديد.
ىناؾ أيضا قكانيف ،غرضيا "جامد" [ ]...كفي ىذه القكانيف ال تكجد إمكانية لمتفسير
الديناميكي .كالمفسر األميف يعطي ىذه القكانيف تفسيرات تنناسب مع غرضيا في يكـ
تشريعيا‘ ".

المفسر المؤتمف يفسر بصدؽ كبعدالة .خصائصو  -الصدؽ كالنزاىة .تماما كما عمى القاضي المفسر أف يعبر بالحرية
الممنكحة لو بمكجب المادة  8مف قانكف أساس :كرامة اإلنساف كحريتو فيما يتعمؽ بالتشريعات الجديدة ،يجب عميو أف
يعطي االحتراـ الكاجب لمقيكد التي تفرضيا فقرة حفظ القكانيف بالمادة  10مف القانكف األساسي بشأف التشريعات القديمة.

مبادئ التفسير
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 .5يجب أف يستند التفسير السميـ لمتشريعات القديمة وفقا لفقرة الحفاظ عمى القوانيف بحيث يجب أف ترتكر عمى أحكاـ
القوانيف والمبادئ العامة لمتفسير في نظامنا القانوني .استعرض بداية ىذه المبادئ ،التي ليست سوى مبادئ التفسير
حسب الغاية .ثـ أحدد ما إذا كانت تسمح بأدوات تفسيرية تقوـ بالحد مف المادة ( 11أ) مف القانوف ،بشكؿ يشذ عف
نطاؽ صالحية الوزير في الخيار إللغاء تصاريح اإلقامة لسكاف القدس الشرقية عمى أساس خيانة الوالء.

كما ىك معركؼ ،تفسير التشريعات يتـ عمى ثالث مراحؿ (استئناؼ ادارم  4955/07المجنة المحمية لمتخطيط كالبناء في
رعنانا ضد صندكؽ تكراة كعمؿ ،الفقرة  ،30مف رأم القاضي ع .أربيؿ ()26.10.2010؛ فيما يمي :تكراة كعمؿ) :في
المرحمة األكلى ،يجب عمى المفسر فحص لغة القانكف كاستبعاد التفسيرات التي ال أساس ليا بيا " .حدكد التفسير ىي
حدكد النص" ،ىكذا التأسيس النصي ،ك لك كاف بالحد األدنى ،ىك شرط ضركرم لتبني بديؿ تفسيرم معيف ( عدؿ عميا
 6824/07مناع ضد مصمحة الضرائب ،الفقرة  19مف حكـ القاضي ع .فكجمماف ()20/12/2010؛ فيما يمي :قضية
مناع) .كفي ىذا السياؽ ،يتمتع المفسر بمساحة مناكرة كاسعة نسبيا ،حيث التعابير المستعممة ،في لغة اإلنساف ،كذات
أىمية كاضحة كحاسمة ،ال تككف بالضركرة كذلؾ في المجاؿ القانكني .عمى سبيؿ المثاؿ ،في إشارة إلى المادة ( 190أ)
( )1مف قانكف التخطيط كالبناء ، 1965 ،التي تنص عمى أف "ال تتـ مصادرة جزء مف قطعة أرض بمقابؿ أك مجانا ،اذا ما
كاف نتيجة ذلؾ انخفاض قيمة المتبقي مف االرض" ،اعتقدت ىذه المحكمة باف-

"التعبير" تقؿ قيمتة "ىك قكؿ ذك" نسيج مفتكح’ كالذم يمكف أف يعزل إليو
العديد مف التفسيرات .ما ىك مقدار انتقاص القيمة؟ ىؿ كؿ انتقاص حتى
التافو منيا ،أك انتقاص معقكؿ أك انتقاص جكىرم" (مكضكع تكراة كعمؿ،
الفقرة .)31
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ىنا يتكجب ،الغكص تحت بدييية  -أك مقبكلية  -النص ،مف أجؿ استنفاذ مجمكعة االحتماالت النصية المتنضمنة فيو
(أىاركف باراؾ ،تفسير في القانكف المجمد الثاني  -تفسير التشريع )1993( 118-117؛ مف فيما يمي :التفسير
القانكني) .كفي جممة أمكر ،مع مراعاة السياؽ الذم يظير فيو الحكـ ذم الصمة (المرجع نفسو ،الصفحة  .)104كمع
ذلؾ ،فإف حدكد النص ليس غياب الحدكد .ىك غير مخترؽ .ال يمكف اطالتو بشكؿ مصطنع .الترجمة الحرفية تحتكم عمى
المركنة ،كأحيانا عمى مركنة كبيرة ،كلكنيا ليست لعبة تيدؼ إلى إخفاء كممة مكتكبة بأم طريقة مف الطرؽ .كالحذر كاجب
أكثر في التشريع القديـ ،المحمي بفقرة الحفاظ عمى القكانيف.

 .6إذا ما كانت لغة القانوف تتسؽ مع عدد مف االحتماالت التفسيرية ،يكوف عمى المفسر االختيار ،ضمف المرحمة الثانية
مف عممية التفسير ،تمؾ التي تحقؽ بنحو أمثؿ الغاية مف التشريع (محكمة العدؿ العميا  91/693افرات ضد مفوض
السجؿ السكاني ،749 ،الفقرة  11مف حكـ الرئيس أ .باراؾ ( ،)1993فيما يمي :قضية إفرات) .حتى في المرحمة
الثانية ىناؾ مجاؿ إلعطاء بعض الوزف لدرجة التوافؽ المغوي في تفسير معيف أو آخر  -جنبا إلى جنب مع الفحص
حسب الغاية .يتكوف ىذا الفحص مف طبقتيف رئيسيتيف :أوال – الغاية الشخصية التي رغب المشرع في المضي قدما
بيا مف خالؿ القانوف ( "القصد التشريعي") ،وكانت ،في الواقع ،أماـ عينيو .وبيذا يعممنا التاريخ الدستوري والبرلماني،
كما تجمى ،في جممة أمور ،في الخمفية االجتماعية والقانونية لمتشريع ،والمذكرات التفسيرية لمشروع القانوف ،أو إشارة
المشرعيف الييا خالؿ العممية التشريعية .ومف الممكف أيضا ،كما ذكرنا ،أف نستعيف بمغة القانوف ،واألىـ مف ذلؾ -
تحميؿ ىذا الموضوع الذي يرغب في تنظيمو ،ىيكؿ القانوف ،الترتيبات المختمفة التي يحتوييا والتفاعالت بينيـ
(المرجع نفسو الفقرة  ،15-13تفسير في القانوف ،ص .)202-201

ينضـ الى اليدؼ المكضكعي  ،الذم يركز عمى األىداؼ المعيارية لمقانكف كعمى السياسة التي ييدؼ إلى تحقيقيا ،إلى
الغرض الشخصي .في الكاقع" ،أكثر مف مرة ،لمتشريع غرض مكضكعي ،حيث أف أعضاء الييئة التشريعية لـ تخطر عمى
باليـ" (مكضكع إفرات ،ص  .)12عمى ىذا المستكل ،مف المقبكؿ التمييز بيف الغرض المممكس  -المستمد مف "طبيعة
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التشريع كنكع ترتيباتو" – كبيف الغرض العاـ لمقانكف ،المكجكد عمى مستكل أعمى مف التجريد ،كيتضمف القيـ األساسية
لمنظاـ (تفسير في القانكف ،ص  .)203-202كعمى سبيؿ المثاؿ" ،العنصر المركزم" بيدفو المكضكعي الخاص بترتيبات
الضرائب (الجباية) ،ىك الحاجة إلى ضماف تحصيؿ الضرائب بصكرة فعالة مف أجؿ تمكيؿ الخدمات العامة اليامة .غير أف
ىذه الترتيبات تشكؿ جزءا مف النسيج العاـ لمتشريعات اإلسرائيمية ،كمف ثـ فإف ليا أغراضا إضافية في شكؿ حماية الحقكؽ
األساسية المعترؼ بيا (مكضكع مناع ،ص  .)28-25منطؽ مشابو يبيف انو بتطبيؽ غاية القانكف ينبغي أف ناخذ بعيف
االعتبار محتكل الترتيبات الدستكرية "ذكات الصمة المكضكعية" ،حتى كاف لـ يكف ليا كضع دستكرم ،مف أجؿ تعزيز
االنسجاـ المعيارم (مكضكع ركتماف فقرة 98؛ طمب سماح استئناؼ عدؿ عميا  4393/11مكصمي ضد دكلة إسرائيؿ ،فقرة
 16مف حكـ القاضي ع .فكجمماف)  8نكفمبر  /تشريف الثاني  ،( 2011فيما يمي :قضية مكصمي) .قد يككف التشريع
الثانكم ذا صمة أيضا في صياغة الغاية الرئيسية مف التشريع  -عمى الرغـ مف أف كزنيا غير حاسـ (مكضكع ركتماف،
فقرة 56؛ تفسير القانكف ،ص .)803-801 .كمع ذلؾ ،بعد تحديد القيـ كالمصالح كاالعتبارات المختمفة ،يجب عمى
المفسر أف ينقح اليدؼ المكضكعي لمقانكف  -كما ينبثؽ منيا.

كمما كانت األىداؼ المختمفة التي تـ التعرؼ عمييا تؤدم إلى نتيجة تفسيرية كاضحة ،ال تثار صعكبة .كمع ذلؾ ،في كثير
مف الحاالت ،يتطمب مف المفسر أف يستمر إلى المرحمة الثالثة مف اإلجراء ،كأف يحقؽ الغاية النيائية مف القانكف بعد
المكازنة بيف الغايات المتضاربة التي تـ الكشؼ عنيا في المرحمة الثانية ،كضمف نطاؽ المغة المبيف في المرحمة األكلى.
كقاعدة عامة ،تتمتع الغاية المكضكعية بالسيادة عمى الغاية الشخصية ،اال اذا برزت ىذه األخيرة "بصكرة صريحة ،ال لبس
فييا ككاضحة" مف منطكؽ القانكف (مكضكع إفرات ،فقرة  ،12تفسير القانكف ،الصفحات  .)261-260كعمى أية حاؿ،
فإف االستنتاج التفسيرم النيائي يخضع لسمطة تقديرية قضائية ،كينفذ في كؿ حالة عمى حدة .كينجمي بعد دراسة نص
القانكف كغاياتو المختمفة كطيؼ التفسيرات المستمدة منيف.

قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ  -الخمفية
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 .7وباستخداـ مجموعة األدوات التفسيرية ىذه ،سنستعرض اآلف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ الذي ينظـ اإلقامة في
إسرائيؿ لمف ال يحمموف الجنسية اإلسرائيمية أو تأشيرة ىجرة أو شيادة مياجر (المادة ( 1ب) مف القانوف) .وتخوؿ
المادة ( 2أ) مف القانوف لوزير الداخمية منح التأشيرات وتصاريح اإلقامة،

"يجكز لكزير الداخمية أف يعطي-
][...
)(4تأشيرة كتصريح باإلقامة الدائمة.

قانكف دخكؿ كاألنظمة الصادرة بمقتضاه (لكائح دخكؿ إسرائيؿ ،عاـ  ،1974فيما يمي :الالئحة) ،ال تعيف معايير منح
الترخيص ،كتترؾ سمطة تقديرية كاسعة لمكزير .كمع ذلؾ ،فإف نطاؽ الصالحية محدكد – حيث أف الكزير غير مخكؿ
باعتبار اعتبارات خارجة عف نطاؽ غاياتو الصريحة كالضمنية لمقانكف  -كيخضع تطبيقو ألسباب النقد المقبكلة في القانكف
اإلدارم (محكمة العدؿ العميا  88/758كاندؿ ضد كزير الداخمية 505 ،ك  520ك )1992( 528-527؛ فيما يمي:
مكضكع كندؿ) .كفقا لذلؾ ،امتنعت ىذه المحكمة عف التدخؿ في سياسة الكزير التي يتـ بناء عمييا ،منح تصاريح اإلقامة
الدائمة في حاالت استثنائية كألسباب خاصة (عدؿ عميا  00/2828ككبمسكي ضد كزير الداخمية 27 ،ك  21ك 27
()2003؛ عدؿ عميا  04/10533فايس ضد كزير الداخمية ،فقرة  19لرأم القاضي أ .برككتشيا (.))28.06.2011
كباإلضافة إلى ذلؾ ،تـ االعتراؼ بصالحية الكزير في النظر في االعتبارات المتعمقة بالخطر الذم يشكمو مقدـ الطمب عمى
أمف الدكلة أك األمف العاـ  -في جممة أمكر ،عمى خمفية ماضيو الجنائي (محكمة العدؿ العميا  03/9993حمداف ضد
حككمة إسرائيؿ ،فقرة  10-9لرأم الرئيسة د .بينيش (.))9.2.2005
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 .8السمطة التقديرية الواسعة الممنوحة لموزير في نطاؽ قانوف الدخوؿ تـ النص عميو أيضا في المادة ( 11أ) مف ىذا
القانوف ،الذي ىو ،كما تذكروف ،ركيزة االلتماس الحالي .ىذه المادة ىي الوجو اآلخر لمعممة :في حيف أف المادة 2
تعطي لموزير صالحية عامة لمنح تراخيص االقامة ،المادة ( 11أ) تتعامؿ مع الصالحية في إلغاء ىذه التراخيص.
وىنا أيضا ،لـ يحدد المشرع معايير توجييية ،واكتفى بتفويض عاـ -

"يجكز لكزير الداخمية ،حسب تقديره -
][...
( )2إلغاء تصريح إقامة يمنح بمكجب ىذا القانكف ".

كحتى المكائح المنصكص عمييا بعيدة عف استنفاذ نطاؽ صالحية اإللغاء التي في المادة ( 11أ) .سأكضح :المكائح ( 11أ)
( )5( ،)4ك ( 11ج) مف المكائ ح تعدد الحاالت التي ينتيي بيا تصريح اإلقامة الدائمة  -مثؿ عدـ االمتثاؿ لشرط اشترطو
الكزير ،أك االستقرار في دكلة أجنبية .كمع ذلؾ ،أصؿ ىذه الالئحة في المادة  )2( 6مف قانكف الدخكؿ  ،الذم يعطي
الكزير صالحية أف يشترط مدة رخصة اإلقامة بشركط مختمفة  -بما في ذلؾ شركط ذات طابع عاـ  -كليس بالمادة 11
(أ) لو (عدؿ عميا  282/88عكض ضد رئيس الكزراء  ،424فقرة  13مف حكـ الرئيس أ .براؾ (( )1988فيما يمي :حكـ
عكض)؛ انظر أيضا محكمة العدؿ العميا  02/4542جمعية خط العامؿ ضد حككمة إسرائيؿ ،فقرة  45لحكـ القاضي أ .أ.
ليفي (( )30.03.2006فيما يمي :مكضكع خط العامؿ) .كباإلضافة إلى ذلؾ ،فإف انتياء الترخيص في الحالة الثالثة -
االستقرار في دكلة أجنبية  -مشتقة مباشرة مف ترتيبات قانكف الدخكؿ .تصريح اإلقامة ىك "ذك طابع تصريحي ،الذم يعبر
عف كاقع اإلقامة الدائمة " ،بحيث أف انتقاؿ الحامؿ لمتصريح إلى دكلة أخرل "ينسؼ األساس مف أسفؿ الترخيص "كيمغى
تمقائيا مف ذاتو" ،دكف الحاجة ألم فعؿ رسمي باإللغاء" (قضية عكض ص .)433 .كلذلؾ ،فمف الكاضح أنو ال يمكف أف
نرل بالمكائح أم "تعداد عمى سبيؿ الحصر" ،المستنفذه لصالحية اإللغاء حسب المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ؛ بؿ عمى
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العكس ،إلعطاء محتكل ليذه الصالحية ،فمف الضركرم االعتراؼ بأسباب إضافية  -باستثناء تمؾ المحددة في المكائح فيما
يتعمؽ بانقضاء الرخصة – كاال تككف المادة ( 11أ) كصالحية زائدة عف الحاجة كفارغة مف المحتكل.

 .9في قضية عوض أفادت المحكمة أنو في أعقاب فرض القانوف ووالية وادارة دولة اسرائيؿ واالراضي في القدس
الشرقية (بموجب المرسوـ ترتيبات الحكـ والقانوف (رقـ  ،1967 ،)1والمادة  11مف مف الئحة ترتيبات القانوف
واإلدارة( 1948 ،فيما يمي :أوامر السرياف) ،تـ تنظيـ مكانة سكاف المنطقة بواسطة قانوف الدخوؿ ،وبالتالي فيـ
يخضعوف لجميع أحكامو .و في قمب ىذه القضية يوجد أمر ترحيؿ ضد الممتمس ،وىو مولود في القدس الشرقية،
ألنشطتو "ضد سيطرة إسرائيؿ عمى الضفة الغربية وقطاع غزة" .وقد تـ احصاء الممتمس في احصاء السكاف الذي
أجري في القدس الشرقية في العاـ  ،1967وحصؿ في حينو عمى بطاقة ىوية إس ارئيمية .وبعد بضع سنوات ،غادر
البالد لمدراسة ،وحصؿ ،بناء عمى طمبو ،عمى الجنسية األمريكية ،وكانت زياراتو إلسرائيؿ قميمة ومقتضبة .وحسب
رؤية الوزير ،فإف صاحب االلتماس ،في ظؿ ىذه الظروؼ ،وكما جاء في إطار المادة ( 11ج) مف الموائح ،تنتيي
مدة إقامتو وليس ىناؾ ما يمنع مف ترحيمو .ومف ناحية أخرى ،جادؿ الممتمس بأف سكاف القدس الشرقية يتمتعوف
بوضع خاص ال يخضع لقانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ ،وال يمكف إلغاؤه أو إبطالو.

كاعتمدت المحكمة مكقؼ الكزير ،كذكرت أنو عمى الرغـ مف أف سكاف القدس الشرقية لـ يحصمكا أبدا عمى تصريح إقامة
رسمي ،فإف "منح الترخيص قد يفيـ ضمنا بناء عمى ظركؼ القضية"  -كفي ىذه الحالة ،تنفيذ مسؤكؿ السكاف تسجيؿ
الذيف تـ احصائيـ في سجؿ السكاف كمنحيـ بطاقات ىكية إسرائيمية (المرجع نفسو ،ص  .)430لذلؾ ،حكـ الرئيس أ.
باراؾ بأف-
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"شرعية كجكد سكاف القدس الشرقية ،غير المجنسيف  ،تتـ بقكة رخصة إقامة،
كنرل في كؿ مف تـ احصاؤه في إحصاء  1967كمف حصؿ عمى تصريح إقامة
دائمة" (سابقة عكض ،ص .)431

كرفضت الحجج التي قدميا الممتمس بشأف أىمية المقيميف في القدس الشرقية لكضع فريد " -شبو المكاطنة" .كقيؿ إنو
عندما يمنح ىؤالء السكاف إمكانية الحصكؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية ،فإف الحالة التي يسعى إلييا الممتمس "حالة شاذة ال
مبرر ليا أك منطؽ" (المرجع نفسو ،الصفحة  .)430معنى ىذا االمر ،ىكذا كتب ،الحصكؿ عمى الحقكؽ المدنية دكف
األلتزامات المتعمقة بيا ،ككذلؾ حصانة شاممة ضد إلغاء مستقبمي لممكانة –حتى في الحاالت التي يمكف بيا الغاء الجنسية
(انظر المادة  11مف قانكف الجنسية لعاـ  ، 1952فيما يمي :قانكف الجنسية) .ال يمكف قبكؿ أف "لشبو المكاطنة "
امتيازات أكسع التي لممكاطنة ذاتيا .كأيضا فإف االعتراؼ بمكانة فريدة لسكاف القدس الشرقية ،كخمؽ فئات مختمفة بيف غير
المكاط نيف ،يتعارض مع مبدأ المساكاة ،كيقكض ىدؼ تعميمات السرياف ،التي تعمؿ لتطكير "المزامنة بيف القانكف كالكالية
القضائية كادارة الدكلة كالقدس الشرقية كالمقيميف فييا" (سابقة عكض ،ص .)430 .في غياب إمكانية االعتراؼ بمكانة
كيذه ،ال يكجد مناص مف االستنتاج بأف المصدر ا لمعيارم الكحيد لتنظيـ إقامة سكاف القدس الشرقية الذيف اختاركا عدـ
الحصكؿ عمى الجنسية ىك قانكف الدخكؿ.

عمى نحك طارئ ،يذكر أف مكانة األبناء المكلكدكف ليؤالء المقيميف بعد اعطائيـ رخصة اإلقامة يككف كمكانة كالدييـ –
حسب الالئحة  12مف المكائح .

عمى أساس التحدي د الجكىرم ،حممت المحكمة آثار إقامة الممتمس الطكيمة في الكاليات المتحدة ،كتجنسو ىناؾ ،كفقا
لترتيبات قانكف الدخكؿ كالمكائح المرفقة  -ككجدت أنو حسب ظركؼ المكضكع انتيت رخصتو تمقائيا (ص ،433-432
كانظر فقرة  9أعاله كفقرة  17أدناه) .في الكاقع ،مف أقكاؿ الرئيس باراؾ في ذات المسألة ،مف الكاضح أف عمى سكاف
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القدس الشرقية تنطبؽ أيضا أحكاـ إلغاء تصريح اإلقامة  -كليس فقط انتياءه" :صالحية اإللغاء لكزير الداخمية ال تحكؿ
االقامة الدائمة الى إقامة إحساف .6اإلقامة الدائمة ىي في القانكف ،كفؽ اعتبارات مكضكعية بمكجبيا يمكف تفعيؿ
صالحيتو "(حكـ عكض ،ص  .) 431كبعبارة أخرل ،كفقا ليذا االستثناء العاـ يككف لمكزير صالحية إلغاء تصاريح إقامة
المقيميف في القدس الشرقية.

 .12وبعد سف القانوف األساسي :كرامة اإلنساف وحريتو ارتفعت األصوات بالحاجة إلى إعادة النظر في مكانة سكاف القدس
الشرقية ،نظ ار لمضرر الشديد الذي ينطوي عمى الحرماف مف تصاريح اإلقامة في ظؿ ترتيبات قانوف الدخوؿ .ومع
ذلؾ ،تـ رفض ىذه االدعاءات في قضية داري ،حيث تـ التوضيح ىناؾ أف المادة ( 1ب) مف قانوف الجنسية تنتج
ترتيبا سمبيا لمف يمنحوف لقانوف الدخوؿ افضمية بكؿ ما ىو متعمؽ بتنظيـ سكنيـ في إسرائيؿ لممقيميف الغير
مواطنيف (،بالتناوب ،ىوية أو تأشيرة مياجر) –

" رؤية المشرع ىي أف مكضكع اإلقامة في إسرائيؿ متحكـ بو بصكرة
محكمة مف قبؿ قانكف المكاطنة كقانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ [ ]...بما
أنو لسكاف القدس الشرقية لـ تمنح الجنسية بصكرة جارفة بناء عمى
خيارىـ (كما ىك مكضح أعاله) – ليذا ،فاإلطار القانكني الكحيد الممكف
لتنظيـ مكانتيـ ،كما ذكر  ،ىك االعتراؼ برخصة اإلقامة الدائمة التي
بحكزتيـ "(استئناؼ ادارم  05/5829دارم ضد ك ازرة الداخمية ،ص 9
( ،)20.9.2007فيما يمي :قضية دارم).

صدقة

6
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بما اف مكاد القانكف التي تشك ؿ ترتيبا سمبيا سبقت قانكف أساس :كرامة اإلنساف كحريتو ،حيث أف فقرة المحافظة عمى
القكانيف تحمييـ مف المراجعة الدستكرية ،كتمنع بالتالي االعتراؼ بمكانة جديدة ،غير مسطكرة ،بخصكص سكاف القدس
الشرقية .عمى الرغـ مف كاجب تفسير التشريعات القديمة بركح القكانيف األساسية ،فقد تقررأنو-

"ال تكجد طريقة لتفسير أحكاـ القانكف المذككرة عمى نحك ال يشمؿ تطبيؽ
قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ عمى سكاف القدس الشرقية الذيف ليسكا مف مكاطني
دكلة إسرائيؿ" (المرجع نفسو).

تـ تبني ىذا الرأم في السكابؽ القضائية ،كتـ اعطاؤه الدعـ في سمسمة طكيمة مف السكابؽ القضائية التي تتعامؿ مع
مختمؼ جكانب مكانة سكاف القدس الشرقية (انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ ،المحكمة العميا  08/5373أبك لبده ضد كزير
التربية كالتعميـ ،الفقرة  ،22مف رأم القاضية أ .برككاتشا ( [ )6.02.2011الحؽ بالتعميـ االلزامي المجاني] استئناؼ
ادارم  09/9807زرينو ضد كزير الداخمية فقرة [ )1.8.2011( 20انتياء صالحية رخصة اإلقامة الدائمة] (فيما يمي:
"قضية زرينو)؛ استئناؼ ادارم  04/10811سكحرم ضد كزارة الداخمية ،فقره [ )17.03.2005( 5التماس لمحصكؿ عمى
رخصة باالقامة الدائمة]؛ استئناؼ مدني  08/4664مشعؿ ضد القيـ عمى أمالؾ الغائبيف ،الفقرة 13-10
([ )11.7.2010مكانة سكاف القدس الشرقية بمكضكع قانكف أمالؾ الغائبيف.)] 1950 ،

كنتيجة لذلؾ ،رأت المحكمة مرة أخرل أف أحكاـ قانكف الدخكؿ إلى اسرائيؿ فيما يتعمؽ بشركط انتياء أك إلغاء تصاريح
اإلقامة تنطبؽ أيضا عمى المقيميف في القدس الشرقية-
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"التحديد أف كضع ساكني القدس الشرقية ىك كالشخص الذم حصؿ عمى
تصريح إقامة دائمة بمكجب قانكف الدخكؿ كبطبيعة الحاؿ فاف سحب المكانة
سيتـ كذلؾ كفقا لمترتيب المنصكص عمييا في القانكف كاألنظمة الصادرة
بمقتضاه.

][...

االستنتاج حتى اآلف ىك أنو ال يكجد مكاف لمشذكذ عف سابقة عكض .كبكممات
أخرل – تحددت مكانة سكاف القدس الشرقية ،كالممتمسيف ،بأف لدييـ تصريح
اإلقامة الدائمة في إسرائيؿ أيضا كأيضا تعييف الطريقة التي بمقتضاىا يفقدكف
رخصة االقامة يتـ حسب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ كاألنظمة الصادرة
بمقتضاه (الفكائد الضارم ،اآليات  7ك ).11

كتدكر قضية دارم ،كما في قضية عكض ،حكؿ مسألة انتياء صالحية تصاريح إقامة سكاف القدس الشرقية الذيف استقركا
خارج إسرائيؿ .لكف ،ككما يتضح مف النص المقتبس أعاله ،فإنو ينص عمى أف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ تطبؽ عمى
ىؤالء السكاف ككحدة كاحدة ،كأ ف مجمكع تعميماتو فيما يتعمؽ بفقد تصاريح اإلقامة  -بما في ذلؾ مسألة إاللغاء – يسرم
عمييـ.

المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ  -التفسير
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 .11ىذه الصورة الواسعة لترتيبات قانوف الدخوؿ الى إسرائيؿ تسمح لنا اآلف أف نتوجو إلى المسألة الجوىرية في جوىر
االل تماس الحالي :ىؿ مف صالحية وزير الداخمية اف يسحب تصاريح إقامة دائمة مف سكاف القدس الشرقية الذيف
يحمموف مناصب في الحكومة الفمسطينية مف طرؼ منظمة حماس ،عمى أساس "خرؽ الوالء" تجاه دولة اسرائيؿ.

كما ذكر ،مقدما في سابقة عكض ،حكمت ىذه المحكمة أف مكانة سكاف القدس الشرقية مشمكؿ بتراخيص اإلقامة التي
تتمقاىا بمكجب القانكف ،كاستثنى إمكانية كجكد كضع فريد مف نكعو في شكؿ "شبو المكاطنة" ،الذم يتكاجد إلى جانب
ترتيبات لمقانكف كغير خاضع ليا .كما ىك مكضح فيما يتعمؽ بسابقة دارم ،القكانيف األساسية لـ تغير شيئا في ىذه
المجاؿ ،حيث أف قانكف الدخكؿ  -مف خالؿ مادة ( 1ب) منو ،محصف مف المراجعة الدستكرية – ذا صالحية تامة فيما
يتعمؽ بترتيب االقامة في إسرائيؿ ،كيستبعد بدائؿ أخرل  -بما في ذلؾ االعتراؼ بمكانة "طبيعية" كغير مكتكبة خاصة بسكاف
القدس الشرقية .في الكاقع ،حقيقة أف الحديث يدكر عف السكاف الذيف عاش بعضيـ بالمكاف حتى قبؿ سرياف القانكف
اإلسرائيمي ،ال معنى لو .كتميز ىذه الخاصية بيف سكاف القدس الشرقية ك بيف المياجريف الذيف جاؤكا مف زمف قريب -
الذيف تككف صمتيـ بإسرائيؿ ،كميا ،متعمقة بقرار الكزير بمنح تصريح إقامة  -كقد يككف لو أىميتو في مجاؿ ممارسة
السمطة التقديرية لمكزير (انظر ،في جممة أمكر ،المرجع نفسو ،الفقرة  .)11كمع ذلؾ ،عالقة ىؤالء السكاف بمكاف إقامتيـ
ال يمكف أف يخمؽ مف العدـ ،كيمنحيـ مكانة مستقمة ،كالتي لـ تذكر في أم كتاب .كفي غياب مصدر بديؿ لترتيب مكانتيـ،
كما ىك مكضح في قضية دارم (فقرة  7ك  ،)11بمعنى أف يخضع سكاف القدس الشرقية لمجمكع أحكاـ قانكف الدخكؿ ،بما
في ذلؾ ما يتعمؽ بانتياء كالغاء تصاريح إقامتيـ.

كمع ذلؾ ،فإف السرياف الجكىرم لصالحية اإللغاء عمى سكاف القدس الشرقية ال ينيي النقاش ،حيث أنو مف الضركرم
تحديد مسألة أم األسباب تمنح الكزير ممارسة ىذه الصالحية .عمى كجو الخصكص ،كلمكضكعنا ،ىؿ كاف لديو القدرة عمى
إلغاء تراخيص الممتمسيف بسبب "عضكيتيـ النشطة  ...في المجمس التشريعي الفمسطيني ،في راـ اهلل ،نيابة عف حماس،
ك [ ]...بككنيـ نشطاء رئيسييف في مؤسسات حماس اإلرىابية"؟ كبحسب الممتمسيف ،نظ ار لمكانتيـ الفريدة كمقيميف في
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القدس الشرقية ،كفي ضكء الضرر الشديد المترتب عمى إلغاء تصاريح إقامتيـ ،ينبغي أف يتـ تفسر المادة ( 11أ) عمى
نحك ضيؽ بحيث ال تمكف الكزير مف التصرؼ كما فعؿ .ىؿ يتفؽ ىذا التفسير مع صياغة القانكف كمقاصده؟

لغة القانكف

 .12الم عنى المغوي البسيط والواضح لألحكاـ الواردة في المادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ ،التي تنص عمى أف وزير
الداخمية "يجوز لو ،وفقا لسمطتو التقديريو  ...إلغاء تصريح اإلقامة الممنوح بموجب ىذا القانوف" ،ىي واسعة .ىذا
بمفيوميف اثنيف .سأبدأ مف النياية .وال يقتصر نطاؽ سرياف المادة عمى نوع معيف مف تصاريح اإلقامة ،أو عمى
مجموعة معينة مف الحامميف ليا .لغة القانوف ليست مقيدة .وبالتالي ،فإف سمطة اإللغاء تنطبؽ أيضا عمى تصريح
اإلقامة الدائمة لسكاف القدس الشرقية .ىذه ىي لغة القانوف ،وكذلؾ ىي السوابؽ القضائية مذ حكـ عوض .وكما
ذكرت آنفا(فقرة  9إلى  ،) 10فقد سبؽ أف ذكر صراحة أف تصاريح إقامة سكاف القدس الش رقية منحت بموجب قانوف
الدخوؿ إلى إسرائيؿ  -وبالتالي فإنيا تخضع أيضا لسمطة االلغاء في المادة ( )11أ).

نعكد الى بداية المادة ( 11أ) " -يجكز ،كفقا لسمطتو التقديره" .الصالحية اللغاء تصاريح اإلقامة كاضحة .الى جانب ىذا،
يتضح لي أف نطاؽ السمطة التقديرية لمكزير ليست محدكدة .كمف أجؿ التكصؿ إلى ىذا االستنتاج ،تكفي القكاعد الممزمة
لمقانكف اإلدارم .منح الصالحية لكزير لمتصرؼ كفقا لسمطتو التقديره ال يعني شيكا مفتكحا " -حسب سمطتو التقديره -يكف
أيا كاف" .عند ىذه النقطة سأقتصر باعطاء مثاؿ عمى أف الكزير ال يقرر بشكؿ تعسفي عمى إلغاء سكاف القدس الشرقية
الذيف أسماء عائالتيـ تبدأ بالحركؼ أ  -ؿ .ألمثمة جكىرية أكثر سأتطرؽ ليا الحقا .فمتكف حدكد الصالحية أيا كانت،
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النتيجة المغكية ىي ذاتيا كحسبيا تفسير النص اليمكف أف يؤدم ،كلك حسب امتحاف النتيجة ،إلى تفريغ صالحية الكزير
باإللغاء مف كؿ محتكل .التفسير المغكم كاجب عميو أف يتكصؿ الى نتيجة حسبيا الكزير مخكؿ بإلغاء تصاريح اإلقامة -
أيضا لسكاف القدس الشرقية  -عمى أساس سبب .ليس ألم سبب ،لكف ،عمى األقؿ ،سبب أك أسباب محددة.

إفحص ،سبب إلغاء الترخيص كليس انتياء صالحيتو .االثنتاف مشابيتاف ،ككالىما تؤدياف إلى فقداف تصريح إقامة دائمة.
كيؼ يمكف تمييز الفرؽ بينيما؟ عف ىذا يمكف أف نتعمـ مف المكائح .ككفقا لمكائح ( 11أ) ( )5( - )4ك ( 11ج) ،تنتيي
صالحية تصريح اإلقامة الدائمة في الظركؼ التالية-

) "(4إذا كاف الكزير اشترط لصالحية الترخيص قياـ شرط ما كلـ يتـ
الكفاء بيذا الشرط؛
) (5إذا تـ تعديؿ أك تغيير كثيقة السفر التي منح فييا الترخيص مف قبؿ
شخص لـ يؤذف لو بذلؾ.
][...
(ج) [ ]...إذا غادر صاحب الترخيص إسرائيؿ كاستقر في دكلة خارج
إسرائيؿ"

قد يككف ىذا الترتيب أداة لفيـ صالحية اإللغاء المنصكص عمييا في المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ  -حيث أف انتياء
التصريح كالغاء التصريح مختمفاف أحدىما عف األخر ،كبالتالي فاف صالحية االلغاء تشير إلى أسباب مختمفة عف تمؾ التي
تؤدم إلى انتياء الترخيص .كالكاقع أف كزف التشريع الثانكم في تفسير القانكف ليس حاسما ،كلكنو معطى تفسيرم يجب
أف تأخذه المحكمة باالعتبار(انظر أعاله ،الفقرة .)6
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كعالكة عمى ذلؾ ،فإف التمييز بيف اإللغاء كاالنتياء يظير في القضية المعركضة عمينا مف القانكف نفسو ،كليس فقط مف
المكائح .ككما ذكرنا ،فإف حكـ عكض ينص عمى أف قطع الصمة الكاقعية مع إسرائيؿ يؤدم ،في جكىره ،إلى انتياء تصريح
اإلقامة ،دكف الحاجة إلى إجراء رسمي لإللغاء-

" يمكننا التكصؿ إلى استنتاج بشأف انتياء تصريح اإلقامة الدائمة حتى مف
دكف لكائح كمف تفسير قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ [ ]...في الكاقع ،اف
تصريح إقامة دائمة  -عمى النقيض مف المكاطنة  -ىك مخمكؽ ىجيف .مف
ناحية لديو الجانب التاسيسي ،الذم يمثؿ الكاقع الخاصة باالقامة الدائمة.
عندما يختفي ىذا الكاقع،ال يتبقى لمتصريح ما يتعؽ بو ،كيمغى مف تمقاء
نفسو ،مف دكف الحاجة الى اجراء الغاء رسمي" (صفحة  ،433التأكيد ليس
مف المصدر)

كلذلؾ ،في ضكء القرينة بأف المشرع ال يمقي كمماتو الى الخكاء (انظر عمى سبيؿ المثاؿ ،الفقرة  15مف حكـ الرئيسة ـ.
ناكر في محكمة العدؿ العميا  09/10017صندكؽ دكلؼ لمعدالة الطبية ضد حككمة إسرائيؿ ( 20مايك  /أيار  )2010كال
تقتصر سمطة الكزير في االلغاء عمى حاالت قطع الصمة الكاقعية مع إسرائيؿ  -النتياء الصالحية  -حيث أنو في ىذه
الحاالت ال تكجد حاجة إلى إلغاء تصاريح اإلقامة .كسيؤدم تفسير آخر إلى تحكيؿ النص الكاضح لممادة ( 11أ) ،الذم
يدعك الى اعطاء كزير الداخمية صالحية حقيقية في الغاء تصاريح االقامة ،الى حرؼ ميجكر كخاؿ مف المحتكل (انظر ك
راجع كا  09/4105بمدية حيفا ضد جمعية الجالية الييكدية السفاردية ،فقرة  47مف حكـ الرئيسة ـ .ناعكر
() 2.2.2012؛ فيما يمي :قضية بمدية حيفا) .كلسبب مماثؿ ،ينبغي أف يتقرر أف األسباب التي يتعيف عمى الكزير أف ينظر
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فييا ال تقتصر عمى األسباب الكاردة في البند ( 11أ) ( )4ك ( )5مف المكائح  -حيث أنو اذا ما تكافرت األخيرة فاف
الترخيص ينتيي تمقائيا ،كال حاجة إلى إلغائو .بما أف مصدر الصالحية ليذه المكائح  -كما ىك مكضح في حكـ عكض
(انظر القسـ  8أعاله)  -ىك البند  )2( 6مف القانكف ،فإف االستنتاج بأف المادة ( 11أ) ينبغي أف يعطي تفسي ار كاسعا مف
شأنو أف يكفر لو محتكل يتجاكز أسباب االنتياء المنصكص عمييا بالفعؿ في المادة  ،)2( 6ينشأ مباشرة مف قانكف
الدخكؿ نفسو كليس فقط مف التشريع الثانكم.

كىكذا ،كعمى الرغـ مف أف المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ال تشكؿ تفكيضا جارفا لمكزير ،فإف لغتو تتطمب
االعتراؼ بمجمكعة كاسعة مف أسباب اإللغاء  -ألف تقييد الصالحية لألسباب المبينة في المكائح سيجعميا زائدة عف
الحاجة ،كيؤدم الى افراغ المغة المفكضة الكاضحة في القانكف مف محتكاىا .كبعبارة أخرل ،تشير المغة إلى أنو يجكز
لمكزير إلغاء تصاريح اإلقامة حتى في الحاالت التي ال يزاؿ فييا صاحب اإلقامة يعيش في إسرائيؿ ،كلـ تنتيي صمتو الفعمية
بيا (خالفا لمحالة المنصكص عمييا في المادة ( 11ج) مف الالئحة) .كيظير ىذا االستنتاج أيضا مف مقارنة صياغة
المادتيف ( 2أ) ك  ( 11أ) مف القانكف :ففي حيف أف المادة األكلى التي تتناكؿ سمطة منح تصاريح اإلقامة ،تستخدـ
مصطمح "يجكز" لكصؼ السمطة التقديرية الممنكحة لمكزير ،البند ( 11أ) يبرز عنصر السمطة التقديرية كيؤكد عمى أنو
يحؽ لمكزير إلغاء تصاريح اإلقامة "حسب سمطتو التقديره" .كيبيف ىذا التأكيد أف كزير العدؿ يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة
في اإللغاء ،عمى الرغـ مف انعكاسات ىذه السمطة عمى حقكؽ حاممي التراخيص.

كمف ثـ ،فإف نقطة البداية ىي أف التفسير المغكم يدعـ تكسيع نطاؽ السمطة التقديرية لمكزير .لغاية التقرير في مكضكع
أسباب االلغاء مكضكع االلتماس -مؿء المناصب الحككمية العميا نيابة عف منظمة إرىابية تتصرؼ ضد الدكلة كسكانيا –
ينبغي المركر إلى المراحؿ التالية مف التفسير المكضكعي ،كالكقكؼ عمى غايات القانكف المفكض.

الغرض الشخصي
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 .13وتدؿ كممات المشرعيف أثناء مناقشة القانوف عمى األىمية التي تعزى ،مف حيث الغرض الشخصي ،إلى تفويض
سمطة تقديرية واسعة بيد لموزير  -سواء عمى الصعيد المؤسسي أو عمى المستوى الجوىري .وىكذا ،عمى سبيؿ
المثاؿ ،رفض التحفظ الذي طمب مف الوزير أف يرسي في الموائح شروط منح تصريح إقامة (بموجب المادة  6مف
القانوف) في ضوء الرغبة في منحو أقصى قدر عاؿ مف المرونة-

"مف الصعب جدا التكصؿ إلى استنتاجات في المكائح التي تستجيب
لجميع الحاالت كجميع أنكاع األشخاص الذيف قد تككف ىناؾ شركط
تقييدية لشركط إقامتيـ في إسرائيؿ [ ]...كليس ىناؾ ما يبرر تقييد
كزير الداخمية ،كتفسيره – الحككمة ،تعني  -السمطة التنفيذية،
المؤتمنو عمى الدفاع عف أمكر الدكاة كحمايتيـ (عضك الكنيست
عامي أساؼ ،نيابة عف األغمبية في لجنة الشؤكف الداخمية
بالكنيست)3171 ،

كاعرب رئيس المجنة الداخمية لمكنيست يكسؼ سابير عف مكقؼ مماثؿ ،مؤكدا انو "فى كؿ الدكؿ التى تتمتع بنظاـ
ديمقراطى ،تعطى ىذه الصالحية لمكزير المعني" .كحسب أقكالو إنو ال ينبغي إسناد سمطة اإللغاء بمكجب المادة ( 11أ) إلى
السمطة القضائية .كشدد عضك الكنيست سابير عمى دكر المحاكـ في اإلجراءات ،كالتكازنات التي يتضمنيا القانكف عمى
المستكل المكضكعي-

"حتى لك قيؿ " بناء عمى السمطة التقديرية لمكزير " ،فإنو مع ذلؾ
يمكف الطعف بيا أماـ محكمة العدؿ العميا .عمى الرغـ مف أف
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محكمة العدؿ العميا محدكدة الصالحية في ضكء ىذا التعريؼ
لسمطة الكزير ،كلكف في الكقت نفسو كاف مف المفترض أف الكزير
يجب أف يثبت عمى أم حاؿ أنو كزف رأيو .في الظركؼ العامة
لممسائؿ قيد المناقشة ،لـ يكف ىناؾ شؾ في أف نظر الكزير ينبغي
أف يككف جديا لدرجة أنو لف يفشؿ في أم مف النكايا التي عرضت
عميو ،أك ألم أسباب أخرل [ ]...كعمى أية حاؿ ،اقتنعت المجنة
أنو ،في جميع البمداف ذات النظاـ الديمقراطي تككف ىذه الصالحية
منكطة بالكزير المعني باالمر كيجب الحكـ في الحاالت الفردية
المحددة"(د.خ .))3173 ،12

كبعبارة أخرل ،رأل المشرع أنو ال ينبغي السماح لمكزير العمؿ كفؽ اعتبارات سياسية غير سميمة ،بركح مف المخاكؼ التي
عبر عنيا أعضاء الكنيست مف المعارضة أثناء المناقشة (المرجع نفسو ،الصفحات  .)3173-3172كمع ذلؾ ،كاف لدل
المشرع نية كاضحة إلعطاء الكزير سمطة تقديرة كاسعة ،استنادا أيضا إلى أسباب جكىرية لإللغاء كليس فقط إجرائية --

"لـ تقبؿ المجنة تقييد عضك الكنيست آراـ ،الذم لف ينطبؽ إال في حالة
إعطاء معمكمات كاذبة ،ألف أسباب إلغاء تصريح اإلقامة ال يجب أف
تستند فقط إلى معمكمات كاذبة" (المرجع نفسو ،الصفحة .)3174

ككاف ينظر إلى كزير الداخمية عمى أنو " حافظ" لمحدكد اإلسرائيمية (محكمة العدؿ العميا  03/8093أرتيميؼ ضد ك ازرة
الداخمية  ،في  – ))2004( 584ليذا ،كما انو مف المناسب إعطاءه صالحية جكىرية ،التي ال تقتصر عمى إلغاء
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التراخيص ا لممنكحة في إجراء معيب .كلذلؾ ،كفي ضكء تعريؼ حماية أمف الدكلة باعتباره أحد األغراض الرئيسية التي
منحت الكزير ىذه الصالحية (انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ ،عضك الكنيست مايكؿ حزني ،د.خ  ،))2073 ،11يبدك أف الييئة
التشريعية سعت إلى منح سبب خرؽ الكالء مكاف مركزم بمكجب المادة ( 11أ) مف القانكف.

 .14والواقع أف دراسة التاريخ التشريعي تبيف أف المشرع يعتقد أف مسألة وضع السكاف العرب في إسرائيؿ الذيف لـ يصبحوا
مواطنيف "ينبغي أف تناقش في اإلطار المناسب" (أقواؿ عضو الكنيست يوسؼ سابير ،المرجع السابؽ ،ص )3169
لذلؾ ،ال يمكف اعتبار الوعي بالسمات الخاصة ليذه الفئة سببا مف أجؿ منحيا الحصانة مف سمطة الوزير في
اإللغاء .وعمى العكس مف ذلؾ ،أوضح المشرع أنو-

"أرادت المجنة مف ىذا القانكف عدـ إحداث أم تغيير في مكانة ىؤالء
الناس .كالقانكف لـ يأت لمنح حقكؽ أك سمب الحقكؽ كلكف
لممحافظة عمى الكضع القائـ ،كبما أف القضايا الرئيسية غير
مشمكلة في القانكف ،كسيتـ تنظيـ األمكر األخرل كما قمت ،مف دكف
أية صمة بيذا القانكف "(المرجع نفسو ،ص .)3174

كعالكة عمى ذلؾ ،حتى لك ظمت مسألة السكاف المحمييف معمقة كقت سف القانكف ،فقد تغيرت األمكر فيما بعد .كفي النص
األصمي ،كبنية ترؾ الكضع القائـ عمى حالو ،كغير المنظـ ،لمعرب اإلسرائيمييف الذيف لـ يتجنسكا بعد (المرجع نفسو ،ص
 ،)3179تنص المادة ( 18ب) مف قانكف الدخكؿ عمى أف "الشخص الذم دخؿ إسرائيؿ قبؿ دخكؿ ىذا القانكف حيز النفاذ،
يككف حكمو كما لك أف ىذا القانكف لـ يسف" .أم ،في عاـ  1966تـ تعديؿ القانكف األصمي ،كأضيؼ لو التحدم أنو –
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" ال يمنع ىذا الحكـ كزير الداخمية مف منح تصريح إقامة دائمة
لمشخص الذم دخؿ كما ذكر ،كعند منح الترخيص لو ،تسرم عميو
أحكاـ ىذا القانكف" (قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ (التعديؿ رقـ ، )1
1969-5729؛ التأكيد ليس في األصؿ).

كبعبارة أخرل ،كبعد دراسة مستكفية لقضية ىؤالء السكاف ،امتنع المشرع عف االعتراؼ الجارؼ بحقيـ في اإلقامة في
إسرائيؿ ،كعيد إلى الكزير بسمطة تنظيـ فردية لمكانة المتقدميف .كعالكة عمى ذلؾ ،تـ التكضيح بصكرة قاطعة ال تحتمؿ
التأكيؿ أنو عند استالـ الترخيص ،تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى صاحبيا – حسب الظاىر ،بما في ذلؾ ما يتعمؽ بانقضاءه
أك إلغائو .كفي ىذه الظركؼ ،عندما دخؿ التعديؿ السالؼ الذكر حيز النفاذ قبؿ تطبيؽ القانكف ،الكالية القضائية كاإلدارية
في القدس الشرقية ،فإنو ال يمكف اعطاء كزف حاسـ لػ "نية المشرع" األصمية ،حيث تـ تعديؿ القانكف بطريقة تعكس نيجا
مختمفا تماما .بؿ عمى العكس مف ذلؾ ،مف الضركرم القياس عمى قضية الممتمسيف مف الترتيب المعدؿ ،بما يشير إلى أف
المشرع رأل القانكف كقطعة كاحدة كطمب تطبيقو بالكامؿ عمى جميع الذيف يدخمكف بكابتو ،بغض النظر عف مدل ارتباطيـ
بمناطؽ سكنيـ .كبما أف كضع سكاف القدس الشرقية كاف خاضعا لمتنظيـ ،كما جاء في قانكف الدخكؿ ،فإف نية المشرع
ىي أف تطبؽ عمييـ كامؿ نطاؽ ترتيباتو ،بما في ذلؾ مسألة اإللغاء.

كيبدك أف الغرض الشخصي يدعـ منح كزير الداخمية سمطة تقديرية كاسعة النطاؽ في إلغاء تصريح إقامة  -عمى أساس
األسباب التي يجب أف ينظر فييا ،كفيما يتعمؽ بالسكاف الذيف ىـ أبناء القاطنة العرب في القدس الشرقية .كمع ذلؾ،
التفسير النزيو كالعادؿ يتطمب تعميقيف إضافييف :األكؿ ،أف استخداـ كممات المشرع لغاية تحديد الغرض الشخصي محدكد
بطبيعتو ،كما سأكضح أدناه (فقرة  .)34ثانيا ،في كقت سف القانكف ( )1952كفي كقت التعديؿ رقـ  ،)1966( 1لـ يكاجو
المشرعكف القضية المممكسة لسكاف القدس الشرقية ،كىي قضية لـ تنشأ إال بعد حرب األياـ الستة في عاـ  .1967كىذا
المعطى قد يقمؿ مف كزف الغرض الشخصي في تفسير القانكف ،عمى الرغـ مف أىميتو ،كمف جية أخرل ،منذ عاـ ،1967
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امتنع المجمس التشريعي عف كضع ترتيب فريد لسكاف القدس الشرقية ،عمى الرغـ مف الحكـ في قضية عكض ،الذم ال
يزاؿ سارم المفعكؿ حتى اليكـ.

اليدؼ المكضكعي

.15

إف دراسة اليدؼ الموضوعي لمقانوف ىو عنصر ىاـ مف عناصر العممية التفسيرية .حساسة ىي .وعمى ىذا

المستوى مف اإلجراءات ،يجب عمى القاضي تفسير السياسة واألىداؼ المناسبة .وال يستند ىذا إلى النية الذاتية
لمسمطة التشريعية ،بؿ عمى أساس األىداؼ التي تنشأ عف القانوف بشكؿ عاـ ،والمادة التي ىي موضوع الفحص
التفسيري عمى وجو الخصوص  -ألنيا تنشأ عف "نص تشريعي عمى خمفية مبادئ النظاـ القانوني" (موضوع بمدية
حيفا ،فقرة  24لحكـ الرئيسة ـ .نائور)  .وىكذا ،فإف الغرض الموضوعي يختمؼ عف اآلخر ،الغرض شخصي.
ويتطمب اليدؼ الموضوعي تحديد المصالح والقيـ التي تتعارض أحيانا مع بعضيا البعض .وسوؼ يتأثر القرار
بينيما بناحية محددة مف القانوف المعني وحتى بالقيـ األساسية لمنظاـ القانوني .وعندما يكشؼ تحميؿ اليدؼ
الموضوعي عف "صراع" بيف الحقوؽ والقيـ األساسية الدستورية األخرى ،يمزـ وجود توازف محدد بيف القيـ المتضاربة.
وكما أوضحت زميمتي الرئيسة --

"إف القيـ األساسية لمنظاـ تترجـ بالتفسير اليادؼ لمقرائف المتعمقة باألغراض
العامة لكؿ قانكف" (أىاركف باراؾ ،تفسير الغرض في القانكف 421
( .))2003الحديث عف قرائف  --كجية النظر في مسائؿ مثؿ األمف،
كاليقيف كاالنسجاـ كاالتساؽ في القانكف كالقيـ األخالقية كاألىداؼ االجتماعية
128
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

كالسمكؾ السميـ كحقكؽ اإلنساف كتطبيؽ التشريع في الكقت المناسب
(أىاركف باراؾ ،تفسير في القانكف ،المجمد ]...[ )1993 .يختمؼ الكضع
في التضارب بيف قرائف  -غاية في مكضكع حقكؽ اإلنساف كبيف قرائف –
غاية آخر  ...أحيانا يككف التكتر قائما بيف الحقكؽ األساسية كالمبادئ
الدستكرية كما إلى ذلؾ (مثؿ التكتر بيف كرامة اإلنساف كحرية التعبير) ،
كالتكازف بينيما أقؿ "عامكديا" مف التكازف بيف المبادئ الدستكرية األساسية
كاإلرادة الذاتية الكاضحة لممشرع في قانكف معيف "(المرجع نفسو).

 .16ويحدد قانوف الدخوؿ ترتيبا تشريعيا شامال وعاما .وتبيف دراسة القانوف أف رغبتو في وضع ترتيب شامؿ فيما يتعمؽ
بالمسألة اليامة لمدخوؿ والخروج مف إسرائيؿ ،واالستقرار فييا .وىي مقسمة إلى عدة فصوؿ – أوالً ،الدخوؿ
واالستقرار؛ ثانيا ،ترتيبات الدخوؿ؛ ثالثا ،إلغاء التأشيرات والجرائـ؛ رابعا ،االستبعاد والحضانة؛ والرابع ،الذي تـ سنو
قبؿ خمس سنوات تقريبا ،يتعمؽ بمحكمة االستئناؼ؛ خامسا ،أحكاـ مختمفة.

كفي أساس قانكف الدخكؿ تنتصب تمؾ المصالح كالقيـ التي يعبر عنيا أيضا ضمف سمطة اإللغاء المنصكص عمييا في
المادة ( 11أ) :مف ناحية ،سيادة الدكلة ،التي تمنحيا "حقا طبيعيا" بالسيطرة عمى ىكية مف يدخؿ الييا كبشركط بقائيـ
فييا(.عدؿ عميا  7052/03عدالة ضد كزير الداخمية ،الفقرات  51-50مف رأم نائب الرئيس ـ .حيشيف ( 14مايك
)2006؛ فيما يمي مكضكع عدالة) .تقييد الدخكؿ إلى إسرائيؿ  -ناىيؾ عف القيكد المتعمقة بمنح الجنسية أك اإلقامة -
يخدـ مجمكعة مف األىداؼ ،بما في ذلؾ المحافظة "عمى الثقافة الخاصة لسكاف الدكلة كىكيتيـ [ ]...عمى مصالحيـ
االقتصادية كالنظاـ كاألخالؽ العاميف (محكمة العدؿ العميا  93/1031بيسرك (غكلدشتايف) ضد كزير الداخمية،661 ،
 .))1995( 705إلى جانب غاية الحفاظ عمى تكجد أىمية قصكل أيضا لحماية األمف القكمي كسالمة مكاطنييا  -الغاية
التي قد تبرر تعديالت كتغييرات في قكانيف اليجرة كفقا الحتياجاتيا األمنية (مكضكع عدالة ،الفقرات  84-79رأم نائب
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الرئيس ـ .حشيف) .كمف ناحية أخرل ،ىنالؾ غاية إضافية  -في بعض األحياف متناقضة – كىي تتعمؽ بالحاجة إلى حماية
حقكؽ حاممي تصاريح اإلقامة .سحب التراخيص يؤدم إلى تعريض حاممييا لخطر الترحيؿ مف إسرائيؿ (انظر المادة ( 13أ)
مف قانكف الدخكؿ) ،مع كؿ ما يترتب عمى ذلؾ  -كينطكم عمى فقداف مزايا اجتماعية كمينية كسياسية مختمفة .كىك بذلؾ
يضر بكرامتيـ كحرياتيـ .صحيح أف حاممي تصاريح اإلقامة ليسكا مكاطنيف ،كلكف تعممنا مف قانكف أساس :كرامة اإلنساف
كحريتو أنو "ال يتـ انتياؾ حياة أك ىيئة أك كرامة أم شخص ما داـ أنسانا " فما بالؾ بمقيـ دائـ  ،لديو صمة حقيقية
بالبالد .كبعبارة أخرل ،حتى إذا كاف نطاؽ الحماية الدستكرية لمقيـ دائـ مقيد مقارنة بمكاطف ،فإف االضرار بمكانتو أك
بالمنافع المترافقة لو ،ال تزاؿ تخضع لممراجعة القضائية.

كتعكس ىذه األىداؼ المتعارضة غرضا محددا لقانكف الدخكؿ  -التي كاف يسمى في األصؿ "قانكف اليجرة"  -كتعكس
أىداؼ مجمكعة أكسع مف التشريعات التي تنظـ الدخكؿ إلى إسرائيؿ كاالستقرار فييا كالمستمدة مف المبادئ األساسية ليذه
الطريقة .كنظ ار لطبيعة ككزف ىذه األغايات ،ال يمكف اعتبار انتياؾ لحقكؽ الحامؿ لترخيص اإلقامة سببا لترجيح الكفة -
كعمى المفسر صياغة غرضو المكضكعي لمقانكف عف طريؽ إجراء تكازف سميـ بيف القيـ المتضاربة.

 .17أعتقد أف التوازف بيف القيـ المتضاربة يؤدي إلى استنتاج مفاده أف السمطة التقديرية المخولة لموزير ،وفقا لممادة 11
(أ) مف قانوف الدخوؿ ،عمى الرغـ مف أنو مقيد بأسس معينة  -ولكف سبب "خرؽ الوالء" ،عمى األقؿ في الظروؼ
االستثنائية التي في أساس ىذا االلتماس ،ىو بينيـ .وعندما نصؿ إلى تحديد سمطة اإللغاء ،يمكننا االستعانة بقبوليا
لترتيبات قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ واألنظمة المصاحبة لو فيما يتعمؽ بانتياء صالحية تصاريح اإلقامة الدائمة.
وينص حكـ عوض عمى أف ىذه السمطات تعكس "واقع اإلقامة الدائمة" ،وبالتالي" ،عندما يختفي ىذا الواقع ،فإف
الرخصة ال يعود ليا أي أساس ،وتمغى مف تمقاء ذاتيا") (ص  .)433وبعبارة أخرى ،فإف فقداف المكانة لمشخص
الذي يترؾ دولة إسرائيؿ ،واختار أف يستقر في دولة أجنبية  -أو ،بمساف قانوني ،انتياء رخصة إقامتو  -ىو نتيجة
لق ارره بتغيير الواقع بالبقاء في البالد ووضع حد ليا .وينتيي ترخيصو ألف سموكو لـ يعد متسقا مع تعريفو كمقيـ
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دائـ .وبطبيعة الحاؿ .صالحية اإللغاء تختمؼ عف ترتيب -االنتياء  --وكما أوضحت أعاله ،ينطبؽ أيضا عمى
الحاالت التي تستمر فييا الصمة المادية لحامؿ الترخيص باسرائيؿ .ومع ذلؾ ،نظ ار لحقيقة أف الحديث يدور عف
اثنيف مف "المسا رات" المتوازية ،والحصرية ،ولفقداف تص ريح اإلقامو بإسرائيؿ يتوجب التأكيد عمى المشترؾ بينيـ ،
وخمؽ ترتيب مشترؾ متناغـ ومتماسؾ.

عمى ما يبدك ،بالتالي ،عمى غرار ترتيبات انتياء الصالحية ،السمطة التقديرية لمكزير بمسار االلغاء  -ما كراء أسباب
إجرائية ،مثاؿ إلغاء الترخيص الممنكح عف طريؽ االحتياؿ (انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ 8844/04 ،شعباف ضد ك ازرة
الداخمية ( - )02/12/2006تقتصر عمى عمؿ جكىرية كحقيقية كالتي ليا صمة جكىرية بنتيجة فقداف المكانة .أم يسبب
ما ينجـ عف السمكؾ الذم ينطكم عمى نبذ خيالي لحامؿ مكانة االقامة ،حتى لك لـ يقطع االتصاؿ المادم مع المكاف .بيذه
الطريقة ،االعماؿ التي ليس ليا كضع رابط جكىرم لمكانة الحامؿ  -مثؿ كقكع حادث سير أك حتى ارتكاب بعض الجرائـ -
ال يمكف أف تككف أساسا إللغاء ترخيصو .بيذا تـ التعبير عف كزف حقكؽ األساس التي تمنع ضر ار تعسفيا كغير متكازف
با لمقيميف الدائميف .عمى الرغـ مف ذلؾ ،خيانة الكالء تجاه الدكلة ىك عمؿ ينكر مكانة اإلقامة .االعماؿ المندرجة ضمف
نطاؽ ىذه الفئة ،مثؿ التجسس الخطر أك الخيانة ،تشير إلى أف حامؿ الترخيص اختار قطع عالقتو الجكىرية مع إسرائيؿ،
كأف يعارض مكانتو كمقيـ دائـ .لذلؾ ،فإف األغراض األساسية لمحفاظ عمى سيادة الدكلة كأمنيا كسالمة مكاطنييا ،تؤيد
السمطة الكاسعة إللغاء ترخيصو  -عمى الرغـ مف انتياؾ حقكقو.

في مكضكع أىمية انتياؾ خطير لمكالء في سياؽ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،يمكننا أف نتعمـ أشياء قيمت في محكمة العدؿ
العميا  05/7061عطاكنة ضد كزير الداخمية ( .)20/11/2005كفي رفض التماس لمحصكؿ عمى تصريح إقامة ألسباب
"لـ الشمؿ العائمي" ،كشددت ىذه المحكمة عمى أف-

131
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

"ال يمكف لمقدـ الطمب لمحصكؿ عمى إقامة دائمة في إسرائيؿ أف يككف
مرتبطا بنشاط إرىابي معاد أك باإلرىاب .إف االقامة في إسرائيؿ كما الصمة
بيذه الجيات ىك فحص لمتناقضات ،كمف الضركرم بمكاف أف يككف ىناؾ
قدر مف السذاجة ،أف ال يتـ اتخاذ
تعبير أكثر قكة ،حتى يسمح المستدعى
نا
ضدىـ في ظؿ ىذه الظركؼ لمممتمس باالستمرار في االجراء المتدرج

7

كاالستقرار بشكؿ دائـ كما لك اف العالـ يستمر بالتكازف كما لك انو لـ
يحصؿ شيء .كاف يتكجب عمى الممتمس ،الذم يرغب في أف يككف مقيما
دائما في الدكلة ،أف يتصرؼ كفقا لاللتزاـ الذم يفرضو عميو االمر ،كلكنو
لـ يفعؿ ذلؾ .كلذلؾ ،ال يمكننا أف نكافؽ عمى االلتماس "الفقرة ( )3مف
رأم نائب الرئيسة ،أ .ركبنشتايف ،التشديد مضاؼ).

في الكاقع ،الطمب لمحصكؿ عمى ترخيص يككف منفصال ككذلؾ إلغاء الترخيص الذم منح يككف أيضا منفصال .بيد أف ىذه
المالحظات تشير إلى أف المشاركة الفعمية في النشاط اإلرىابي تقؼ في معارضة عميقة كمكضكعية لمركز اإلقامة الدائمة
 كمف ثـ ،فمف المناسب ،حتى عمى مستكل اإللغاء ،إيالء أىمية كبيرة لو .اعتراؼ الدكلة بانو لشخص ما الحؽ باالقامةالدائمة داخؿ حدكدىا مف دكف تقييد بالزماف يكاد يصؿ الى منح حؽ مف درجة عالية جدا .كلذلؾ ،فإف النشاط الياـ الذم
يتجاىؿ جكىر سمطة الدكلة ىك بالتأكيد ال يتماشى مع كضع اإلقامة الدائمة.

ٌكون فً طلبات لم الشمل

7
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 .18بما انو تـ ال تحديد في السوابؽ القضائية ،أف وضع سكاف القدس الشرقية مبني عمى تصاريح اإلقامة الممنوحة ليا
بموجب قانوف الدخوؿ  -وليس عمى حؽ "طبيعي" غير مكتوب – حيث اف التوازف العاـ المنصوص عميو في القانوف
يكوف ساريا عمييـ ،أو ،عمى حد قوؿ ىذه المحكمة في سابقة داري" :سكاف القدس الشرقية [ ]...ينظر الييـ
كأصحاب إقامة دائمة في إسرائيؿ وعميو فاف االطريقة التي يمكف أف يفقد مف خالليا رخصتو لإلقامة الدائمة في
اسرائيؿ حدد أيضا في قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ وأنظمتيا" (فقرة  ،11انظر الفقرة  10أعاله) .صمتيـ التاريخية
ليؤالء السكاف في مكاف إقامتيـ مف الممكف أف تؤثر عمى أسموب اعماؿ الصالحية عمى يد الوزير .ومع ذلؾ ،حتى
لو كانت ليذه المجموعة خصائص فريدة ،فإنيا تعتمد عمى أحكاـ قانوف الدخوؿ وليست خارج نطاؽ تطبيقو .كما
توسعت في إطار تحميمي لمغاية الشخصية ،فإف االستنتاج أف السكاف "وليدي" الذيف نظمت مكانتيـ بحكـ قاوف
الدخوؿ يخضعوف لمجموع أحكامو  -بما في ذلؾ مسألة االلغاء – كما ىو واضح مف المادة ( 18ب) مف قانوف
الدخوؿ ،في نسختو المعدلة (انظر الفقرة  14أعاله) .ولذلؾ ،ال يوجد أساس لبناء جدار بيف سكاف القدس الشرقية
وغيرىـ مف المقيميف بكؿ ما يتعمؽ بوجود أسباب يجوز لموزير النظر فييا بموجب المادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ.

مؤشر آخر عمى سرياف صالحية اإللغاء عمى سكاف القدس الشرقية يمكف العثكر عميو في أنو عمى الرغـ مف التغييرات
التي أدخمت عمى قانكف الدخكؿ عمى مر السنيف ،المادة ( 11أ) مف القانكف فانو أبقي عمى حالو حتى بعد عاـ – 1967
مف دكف أف يعمؿ المشرع عمى إزالة ىذه الفئة مف السكاف مف نطاؽ الصالحية" .صمت" المشرع كاضح ،خصكصا عمى
خمفية الترتيبات التشريعية األخرل التي استثنت صراحة المقيميف في القدس الشرقية مف القاعدة -مثاؿ ذلؾ المادة  3مف
قانكف ترتيبات القانكف كاإلدارة [النسخة المكحدة] ،1970 ،الذم نص عمى أف قانكف أمالؾ الغائبيف ، 1950 ،لف ينطبؽ
عمييـ (انظر ك راجع استئناؼ مدني  06/5931حسيف ضد ككىيف ،فقرات  23ك  25مف حكـ الرئيس أ .غركنيس
( .)) 15.4.2015يمكف الفيـ مف صمت السمطة التشريعية ما يقكم نيج السكابؽ القضائية مذ سابقة عكض ،بشأف
تطبيؽ كامؿ أحكاـ قانكف الدخكؿ عمى سكاف القدس الشرقية  -بما في ذلؾ مسألة اإللغاء.
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 .19ايجاز أولي لمغرض الموضوعي يوضح أنو ينبغي االعتراؼ بصالحية واسعة لوزير الداخمية في إلغاء تصاريح
اإلقامة ،ليس فقط بسبب لغة القانوف فحسب ،بؿ أيضا لممصالح المركزية المتأصمة فيو .وكما ذكر ،فإف ىذه تشمؿ،
مف جية ،صياغة سياسة اليجرة ،والحفاظ عمى طبيعة الدولة وأمنيا وسيادتيا .ومف ناحية أخرى ،يشكؿ إلغاء تصريح
إقامة دائمة ضر ار بالغا بالشخص الذي يحممو .التوازف بيف ىذه الغايات يخبرنا أف القانوف يخوؿ الوزير إلغاء
تراخيص بسبب سموؾ غير معتاد ومتطرؼ لمحائز ،الذي قد يصؿ الى تنكر مف وضعو كمقيـ دائـ .إلغاء ترخيص
بسبب خرؽ الوالء ،عمى األقؿ في الحالة الجوىرية لمممتمسيف ،يتوافؽ مع الغرض الموضوعي لمقانوف .وسيكوف مف
الصعب القوؿ بأنو إفراط في استخداـ سمطة اإللغاء ،وىو أكثر إقناعا بأننا نتعامؿ مع االستخداـ السميـ لمصالحية
الممنوحة لموزير.

كمع ذلؾ ،فإف مسالتنا خاصة ،كالسبب في ذلؾ ىك أف الممتمسيف ىـ مف سكاف القدس الشرقية الذيف منحكا تصاريح إقامة
دائمة بحكـ كالدتيـ كتاريخ ىؤالء السكاف .مف ناحية ،قمنا أف قانكف الدخكؿ ينطبؽ عمييـ كأم شخص يحمؿ تصريح إقامة
دائمة .كمف ناحية أخرل ،فإف الكاقع معقد كال يمكننا القياـ بالتصنيفات الثنائية .ىؿ مف الممكف "اكماؿ أطراؼ الدائرة" كىؿ
مف المناسب القياـ بذلؾ؟ ككما ذكر ،فإف الجزء ذم الصمة مف قانكف الدخكؿ محصف مف المراجعة الدستكرية بمكجب
المادة  8مف القانكف األساسي :كرامة اإلنساف كحريتو .كمف ناحية أخرل ،تنص المادة  10مف القانكف األساسي (فقرة
صيانة القكانيف) عمى أف يجرم العمؿ التفسيرم كفقا لركح القانكف األساسي ،كلكف دكف اإلخالؿ بصالحية التشريع القديـ.
كلذلؾ ،قبؿ الكصكؿ إلى نتيجة نيائية ،أكد أف أركز عمى عدد مف االعتبارات ذات الكزف الخاص التي تميؿ الكفة لناحية
رفض االلتماس .ىذه االعتبارات أيضا تؤكد عمى ضركرة إجراء تفسير مكضكعي كفقا لقاعدة صيانة القكانيف .دعكنا ال
ننسى أف السير عمى ىذا الطريؽ ىك كصية المشرع.

التفسير :الغاية المكضكعية كقاعدة صيانة القكانيف
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 .22المادة  10مف القانوف األساسي :كرامة اإلنساف وحريتو حددت أف "ىذا القانوف ال يؤثر عمى صحة قانوف كاف قائما
قبؿ بدء العمؿ بالقانوف األساسي" .ومع ذلؾ ،عمى الرغـ مف أف ىذا لـ يذكر بوضوح (خالفا ألحكاـ المادة  10مف
القانوف األساسي :حرية العمؿ) ،فإف السابقة المتجذرة ىي أنو أيضا يتوجب تفسير التش ريع "القديـ"  -المحمي مف
التدقيؽ الدستوري  -ينبغي أف يفسر بروح القانوف األساسي :كرامة اإلنساف وحريتو .وتتضمف فقرة صيانة القوانيف
مبدأييف إثنيف :ال تفعؿ ،وافعؿ .األوؿ ىو االمتناع عف اإلضرار بسالمة التشريعات القديمة – قاعدة السرياف .والثاني
ىو توفير معنى يتناسب مع روح القانوف األساسي  -قاعدة التفسير .وىذه المفاىيـ ،حتى واف لـ تستوؼ المعايير
نفسيا ،تتطمب دراسة متأنية لمغايات المتضاربة التي يقوـ عمييا التشريع القديـ .وفي الحالة المعروضة عمينا ،يدور
الحديث ،مف ناحية ،عف حقوؽ حاممي تصاريح اإلقامة ،ومف ناحية أخرى ،في اعتبارات السيادة واألمف .يضاؼ ليذا
التوتر العاـ بيف ىذه القيـ والمبادئ حقيقة معطى فريد ،أف الممتمسيف ىـ مف سكاف القدس الشرقية  -أي أفراد
مجموعة سكانية صمتيا بالمنطقة سبقت تطبيؽ القانوف والوالية القضائية واإلدارة اإلسرائيمية في عاـ  .1967ال
يمكف تجاىؿ السوابؽ القضائية مذ حكـ عوض ولغاية اليوـ ،بما يتضمف ما بعد سف القانوف األساسي :كرامة اإلنساف
وحريتو – وحسب ىذه السوابؽ فإف سمطة اإللغاء تنطبؽ أيضا عمى ىؤالء السكاف .لكف ،حتى لو كاف سكاف القدس
الشرقية ليسوا ضمف مجموعة فريدة (  )Sui generisمف الناحية القانونية ،فقد يكوف ىذا مف الناحية الفعمية .ىذا ما
قصدتو أعاله بقولي فيما يخص الحاجة إلى اكماؿ أطراؼ الدائرة .وال يمكف ازالة وجود صالحية إلغاء فيما يتعمؽ
بيؤالء السكاف ،ولكف مف المناسب في الوقت نفسو تقميصيا .ويجب االعتراؼ بصالت الممتمسيف العميقة بمكاف
إقامتيـ ،وادراجيا في تفسير ضيؽ لسمطة الوزير بموجب المادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ .ومع ذلؾ ،ومف ىذا
المنظور أيضا ،أرى أف قضية الممتمسيف المعروضيف عمينا ىي في صميـ سمطة اإللغاء .وىكذا ،وفقا لمتفسير المغوي
والغايات الذاتية والموضوعية لمقانوف ،وحتى مف ثالثة أسباب إضافية  -سأتوسع بخصوصيا فيما يمي :أ .تعميمات
أحكاـ المادة ( 11ب) ( )2مف قانوف الجنسية ،التي تعتبر "خرقا لموالء" كأساس إللغاء الجنسية؛ ب .طابع أفعاؿ
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الممتمسيف ،التي تقع في نياية مقياس "خرؽ الوالء" وتعكس رفضا صارخا لمكاف اإلقامة؛ ج .موقؼ القانوف المقارف،
الذي يبيف أف سحب المكانة في مثؿ ىذه الحاالت المعروضة عمينا ىو مقبوؿ في األنظمة الديمقراطية.

قانكف الجنسية

 .21تقر المادة ( 11ب) ( )2مف قانوف الجنسية صراحة باألفعاؿ التي تشكؿ "خرقا لموالء" ضد الدولة كسبب اللغاء
الجنسية اإلسرائيمية لشخص .وبالنظر إلى التقارب الجوىري بيف قانوف الدخوؿ وقانوف الجنسية ،المذاف ينظماف معا
مسألة االستقرار في إسرائيؿ (انظر الفقرة  10أعاله) ،ينبغي إيالء ىذا الحكـ وزنا كبيرا ،والذي ينص -

"( .11ب) يجكز لمحكمة الشؤكف اإلدارية (في ىذه المادة -
المحكمة) ،بناء عمى طمب كزير الداخمية ،إلغاء جنسيتة اإلسرائيمية
لشخص ما إذا كاف تكافر فيو أحد الشركط التالية:
[ )2( ]...ذات الشخص ارتكب فعال يشكؿ خرقا لمكالء لدكلة
إسرائيؿ ،شريطة أف ال يترؾ الشخص الذم تسحب جنسيتو
عديـ أم جنسية ،كاذا ترؾ مف دكف أية جنسية كما ذكر،
يمنح تصريح باإلقامة في إسرائيؿ ،كما تأمر المحكمة []...
في ىذه الفقرة" ،خرؽ الكالء لدكلة إسرائيؿ" ،كؿ مما يمي:
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(أ) عمؿ إرىابي عمى النحك المحدد في قانكف حظر
تمكيؿ اإلرىاب ،2005، ،تقديـ المساعدة أك
التماس مثؿ ىذا الفعؿ ،أك المشاركة بنشاط فاعؿ
في منظمة إرىابية عمى النحك المحدد في القانكف
المذككر؛
(ب) فعؿ يشكؿ خيانة بمكجب المكاد مف  97إلى
 99مف قانكف العقكبات ،1977 ،أك التجسس
الخطير بمكجب المادة ( 113ب) مف القانكف
المذككر؛
(ج) اكتساب جنسية أك حؽ في إقامة دائمة في
دكلة أك إقميـ مف المذككريف في الجدكؿ.

كبعبارة أخرل ،يعتبر اإلخالؿ الخطير بالكالء تجاه الدكلة  -بمعنى التجسس أك الخيانة أك النشاط في منظمة إرىابية -
مبر ار لسحب الجنسية .كينبغي التأكيد عمى أف الجنسية تعتبر حؽ أساسي ،الذم يمنح الحؽ في االنتخاب كالترشح ،كىك
أساس النظاـ الديمقراطي (محكمة العدؿ العميا  96/2757الرام ضد كزير الداخمية ص 18ك  .))1996( 22كبالتالي،
فإف سمبيا لو بالذات آثار خطيرة لمغاية :ليست تمؾ فقط التي يمكف أف تحرـ المكاطف مف الحؽ في االستمرار في العيش في
البمد  -إلى جانب حقكؽ اجتماعية كحقكؽ العمالة  -بؿ تسمب أيضا مركزه كعضك في المجتمع السياسي اإلسرائيمي
كتمنعو مف المشاركة الكاممة في تشكيؿ مستقبميا – بما يشمؿ الحؽ في التصكيت كالترشح .كىذه حقكؽ أساسية لممكاطف
في مجتمع ديمقراطي .ىكذا يخمؽ تناغـ سياسي ،كىكذا يتـ انتخاب السمطة .كؿ صكت لمفرد يساكم صكت أم فرد آخر.
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كمع ذلؾ ،فقد اعتبر أنو في حالة خرؽ الكالء ،يتـ تفضيؿ اعتبارات السيادة كحماية الجميكر ،التي تسمح لمدكلة بأف تقرر
مف يدخميا كمف يسمح ليـ باالستقرار فييا ،حتى حؽ المكاطف في الحفاظ عمى مكانتو.

يجب أف يذكر بكضكح :أنا ال أعتزـ "استيراد" الترتيب المنصكص عميو في قانكف المكاطنة ،بكامؿ مكاده دكنما أم استثناء.
ىذا ترتيب مختمؼ ،يحتكم عمى نظاـ مف الضكابط كالتكازنات الغير قائمة في قانكف الدخكؿ .خذ مثاال ،ىكية الجية التي
تحمؿ الصالحية ،كخذ مثاؿ اإلجراءات لإللغاء (ليذه المسائؿ ،انظر أدناه ،انظر الفقرتيف  29ك  .)31كمع ذلؾ ،عندما
ننتقؿ إلى مسألة الغاية المكضكعية لممادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ ،ال يمكف تجاىؿ المكقؼ المبدئي المعبر عنو في
المادة ( 11ب) ( ) 2مف قانكف الجنسية فيما يخص أسباب إلغاء المكانة .كما ذكرنا ،بيف القانكنيف المذيف يحكماف ااالقامة
داخؿ إسرائيؿ ،ىناؾ تشابو أساسي ،لذلؾ فإف السعي إلى الكئاـ التشريعي يتطمب تفسير قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ بركح
ترتيبات قانكف الجنسية (انظر أيضا مكصمي ،فقرة  16مف حكـ القاضي القاضي ع .فكجمماف) .عالكة عمى ذلؾ" ،عمى
الرغـ مف أف إلغاء االقامة ليس بمسألة تافية ،شدتو أقؿ مف شدة إلغاء الجنسية"( مكضكع شعباف ،فقرة  - )4كمف ىنا
اف التكازف الجكىرم المتبنى ف ي مسار الجنسية ممكف التطبيؽ مف مبدأ "إحالة الحكـ مف الحالة الصعبة عمى الحالة
السيمة" في قكانيف االقامة الدائمة .ليذا القياس أىمية كبيرة خاصة بالنظر إلى ادعاءات الممتمسيف بكجكد كضع فريد
مستمد مف عالقتيـ الطكيمة األمد بالقدس الشرقية .صحيح أف ليذه العالقة كزف معيف ،كلكف  -كما أكضح في حكـ عكض
 ال يكجد بيا ما يمكنيا مف منح المقيميف الذيف اختاركا االمتناع عف الحصكؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية حقكقا أكسع مفالحقكؽ الممنكحة لمكاطني الدكلة .كعندما أصبح كاضحا أف المكاطنيف قد يفقدكف جنسيتيـ النتياؾ الكالء ،فإف االستنتاج
التفسيرم ىك أف المقيميف الدائميف يتعرضكف أيضا لعقكبة مماثمة  -بصرؼ النظر عف عالقتيـ باألرض .كسيككف مف
المستغرب أنو إذا اختار المقيـ الدائـ الحصكؿ عمى الجنسية ،فسيتعرض ألسباب االلغاء التي ال تنطبؽ عمى مقيـ دائـ.
كبعبارة أخرل ،يتكجب أف يتمتع المكاطف بحماية أشمؿ لمركزه مف المقيميف الدائميف .كحتى إذا قمنا أنو ينبغي تضييؽ
الفجكة ،فمف غير المعقكؿ أف يككف المكاطف أكثر عرضة إللغاء جنسيتو ألسباب ال كجكد ليا بالنسبة لمقيـ دائـ .كالكاقع
أف ىذه ستككف النتيجة إذا قمنا أف خرؽ الكالء كأساس إللغاء تصاريح اإلقامة ال ينطبؽ عمى المقيميف في القدس الشرقية
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الذيف لـ يجنسكا .كيبدك أف المقارنة مع أسباب إلغاء الجنسية في قانكف الجنسية تؤيد االستنتاج القائؿ بأنو ينبغي رفض
االلتماس.

مكقع إجراءات الممتمسيف عمى سمـ خرؽ الكالء

 .22إف أسباب "خرؽ الوالء" ،كما تـ تعريفيا في قانوف الجنسية ،واسعة جدا .وىو يمنح السمطة إلغاء جنسية الشخص
الذي "يشارؾ بنشاط في منظمة إرىابية" أو يكتسب الجنسية في إحدى الدوؿ المذكورة فيو .ومف الممكف أف نتساءؿ
عما إذا كاف مف المناسب ،بناء عمى األسس الموضوعية ،اعتماد أسباب واسعة كيذه لإلبطاؿ فيما يتعمؽ بالمقيميف
الدائميف بصفة عامة ،ومقيمي القدس الشرقية عمى وجو الخصوص .سؤاؿ صعب في عيني ،ىؿ عضوية " بحتة" في
المنظمات اإلرىابية  -أو مجرد الحصوؿ عمى مكانة في دولة معادية  -يبمغوف درجة التنصؿ مف اإلقامة الدائمة،
وعما إذا كانت التنصؿ "المطمؽ" ىو شرط أساسي لمدخوؿ في صالحية اإللغاء الخاصة بالوزير .وعمى أية حاؿ ،فإف
الممتمسيف المعروضيف عمينا ليسوا أعضاء عادييف؛ وانما تـ انتخابيـ لمناصب عميا في قائمة "التغيير واإلصالح"
التابعة لحركة حماس ،وىي الجسـ الذي أخذ عمى عاتقو تدمير دولة إسرائيؿ ،وأعمنت منذ وقت طويؿ كمنظمة
إرىابية وتجمع غير مشروع .وكما ذكرت ىذه المحكمة -

"حماس ىي تنظيـ إرىابي سفاح ،مف المنظمات اإلرىابية المتطرفة كالخطيرة،
كغايتو المصرح بيا كالكاضحة ىي معركة الجياد التي سستمسح إسرائيؿ مف عمى
كجو األرض [ ]...منذ تاسيسو ،تخكض حماس حربا إرىابية صعبة كقاتمة ضد
إسرائيؿ كتضرب السكاف دكف رحمة .كقتؿ المئات كجرح اآلالؼ في ىجمات
انتحارية مف مدرسة التنظيـ " (قضية عدالة ،فقرة  10-9مف رأم نائب الرئيس
ـ .حيشيف).
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تـ تعييف الممتمس  1نيابة عف حماس "كزيرا لشؤكف القدس" في الحككمة الفمسطينية ،في حيف تنافس – كانتخب -
الممتمسكف  8ك  15ك  21كانتخبكا لممجمس التشريعي الفمسطيني .كبالتالي ،فإف مقدمي االلتماسات ليسكا ناشطيف
مبتدئيف يقكمكف بالتعبير عف التضامف مع أىداؼ حماس أك بمساعدة محددة لتحقيقيا .ىؤالء قادة سياسيكف كبار ،يقفكف
في "شباؾ العرض" لممنظمة كىـ ناشطكف بيف سكاف القدس الشرقية  -كالسكاف الفمسطينييف جميعا  -مف أجؿ تكسيع
كتعزيز دعـ حماس كأىدافيا .كتشمؿ ىذه األىداؼ ،كما ىك مذككر أنشطة إرىابية كاسعة النطاؽ ضد المكاطنيف
اإلسرائيمييف كتقكيض كجكد الدكلة ذاتو .كتجدر اإلشارة إلى أف الممتمسيف انتخبكا كانتخبكا لتمثيؿ حماس في المناصب
العميا في المؤسسات الحاكم ة لمسمطة الفمسطينية في فركعيا المختمفة .مع كؿ الخطكرة المنسكبة لألنشطة "المدنية"
المنفذة كجزء مف منظمة إرىابية ،تسبغ تصرفات الممتمسيف درجة خطكرة مختمفة (فيما يخص معنى األنشطة "المدنية"
لممنظمات اإلرىابية أنظر استئناؼ جزاء  14/1784عاشكر ضد دكلة إسرائيؿ ،الفقرة  38-37مف حكـ القاضية د.
باراؾ-ايرز ( .)) 03/09/2015قد يتساءؿ البعض ،في ضكء اعتراؼ السكابؽ القضائية بػ"المنع األمني" كسبب لإللغاء،
لماذا ال يككف لسبب خرؽ الكالء مركز مماثؿ  -حتى كلك في ظركؼ مكضكعنا (انظر كقارف بيف مكضكع زارينا  ،فقرة  3ك
.)21

كعالكة عم ى ذلؾ ،حتى عندما كضعت لمممتمسيف امكانية االستقالة مف مناصبيـ كشرط إللغاء قرار الكزير في قضيتيـ،
اختاركا االستمرار في تمثيؿ حماس في النظاـ السياسي الفمسطيني .كبالتالي فإف سمككيـ يعكس رفضا أيديكلكجيا عميقا
كحقيقيا لمكانة اإلقامة  -رغـ أف صمتيـ الفعمية بالقدس الشرقية لـ تنقطع في ذلؾ الكقت .التطكرات األخيرة في الساحة
الفمسطينية الداخمية ،التي أدت إلى كضع حد لألنشطة العممية لممجمس التشريعي كحؿ حككمة حماس ،ليست ذات صمة
عمى ىذا المستكل كال 'تعالج' خيانة كالء الممتمسيف  -ال سيما في ضكء عدـ رغبتيـ في االستقالة مف مكاقعيـ حسبما
طمب منيـ الكزير.
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كىكذا ،اختار الكزير مزاكلة صالحيتو باإللغاء في حالة قصكل .بداية ،تـ تقييد استعماؿ الصالحية ،عمميا ،لسبب انتياؾ
الكالء .كثمة طبقة أخرل مف التقميصات في ممارسة السمطة التقديرية ىي الشدة الخاصة بانتياؾ الكالء في الظركؼ
الجكىرية ال معركضة عمينا .كيشير ىذا التخفيض المزدكج إلى الطريقة التي تصرؼ بيا الكزير فيما يتعمؽ بصالحية اإللغاء
الممنكحة لو بمكجب القانكف .كينبغي أف نتذكر أف ما ال يقؿ عف ستة كزراء داخمية ،مف مختمؼ المعسكرات السياسية كمع
مركر الكقت ،أيدكا القرار الذم ىك مكضكع االلتماس .لكؿ ممتمس مف الممتمسيف أعطي الحؽ في أف يستمع إليو ،ككما
ذكر أعاله ،فقد أتيحت ليـ فرصة لمتكصؿ إلى اتفاقية يمكنيـ مف خالليا الحفاظ عمى مركزىـ .كيالحظ أف الكزير تصرؼ
بحذر كتقدير .كبالنظر إلى الكضع القانكني الذم ال يمكف بمكجبو إلغاء سرياف المادة ( 11أ) مف القانكف ،كلكف فقط
إعطائو معنان مختمفا ،فميذا أىمية .كال أدعي بأف لمكزير ممارسة صالحية اإللغاء فقط في قضية مماثمة لمقضية المعركضة
أمامنا .قد تككف ىناؾ حاالت أخرل بذات مستكل الشدة في سمـ نطاؽ خرؽ الكالء ،كيمكف أف تبرر فرض عقكبة إلغاء
تصاريح إقامة دائمة .الغرض مف تمؾ األمكر ىك أف تككف بمثابة خط تكجييي لدراسة صالحية الكزير ،كعدـ تحديد حدكده
بدقة .أساس ىذا االلتماس ىك السمكؾ المممكس مف الممتمسيف  -كأعتقد أنو كامف في صميـ الصالحية.

القانكف المقارف

 .23ويدعـ ىذا االستنتاج أيضا عف طريؽ التحميؿ المقارف ،الذي يعمـ أف ينظر إلى خيانة الوالء كذريعة رئيسية إللغاء
مكانة المقيميف والمواطنيف ،في النظـ القانونية الديمقراطية البارزة والعديدة .صحيح أف القانوف المقارف ىو خارج
التشريع ،ولكف قد قيؿ بالفعؿ أنو يمعب دو ار ىاما في تحميؿ غايتو الموضوعية-

"القانكف المقارف ىك مصدر ىاـ ،منو يمكف لممفسر معرفة
الغاية المكضكعية لمتشريع .كمع ذلؾ ،سكاء فيما يتعمؽ بغاية
محددة (المقارنة الصغرل  )Micro -كفيما يتعمؽ بغاية عامة
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(المقارنة الكبرل  .)MACRO -حسب الغاية المحددة يمكف
أف يككف مصدر اإللياـ مف تشريعات في نظاـ قانكني مماثؿ
بأسمكب قانكني ديمكق ارطي أجنبي .كىذا ىك الحاؿ عندما
تطمب دراسة الغاية التي يرتكز عمييا التشريع الذم ينظـ
"المؤسسة" القانكنية ،مثؿ الككالة أك عقد إيجار.

][...

كفي كثير مف األحياف ،قبؿ أف يقرر القاضي
مضمكف كنطاؽ مؤسسة قانكنية مكجكدة في
نظامو ،سيتكجو إلى أنظمة قانكنية أخرل لممقارنة.
كالغرض مف ىذه المقارنة ىك االستقراء .شرط حيكم
في االستقراء ىك المقارنة بيف مؤسسات قانكنية
قابمة لممقارنة ،أم أنيا تقكـ عمى افتراضات أساسية
مشتركة كالتكصؿ إلى تحقيؽ أىداؼ مشتركة"
(أىاركف باراؾ قانكف تفسير ىادؼ 421-420
(.))2003

بطبيعة الحاؿ ،عمى المفس ر استعماؿ القانكف المقارف بعناية ،كفقط في األماكف التي يكجد بيا تشابو جكىرم بيف النظـ
القانكنية مكضكع الدراسة (ذات المرجع طمب باستئناؼ مدني  .5267/09لندبيؾ ضد اكنيفارـ المحدكدة ،الفقرة  72مف
حكـ القاضي م .دنينجز ( 15مارس  .)2010كلكف ،ىذه االلتماس يثير عمى جدكؿ األعماؿ مسألة ذات مككنات عالمية:
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كما اكضح أدناه ،مسألة شرعية الغاء مكانة مقيميف ،أك مكاطنكف يعممكف ضد الدكلة كيسعكف لتقكيض أمف كسالـ
سكانيا ،ال تعتبر إسرائيؿ فريده في ىذا .كلذلؾ فمف المناسب أف أشير إلى أمكر ذات صمة قيمت في مكضكع آخر-

"في كؿ العالـ تتطرؽ الدكؿ في السنكات األخيرة لمتعامؿ مع معضالت
مختمفة متعمقة بجكدة البيئة .بعض المعضالت يحمؿ في داخمو مف بيف
أمكر أخرل جكانب قانكنية كاقتصادية كأخالقية [ ]...بسبب الطبيعة
العالمية ليذه القضية المنظكرة أمامنا ،أعتقد انو سكؼ تنتج نعمة مف
تحكيؿ األذف المتعاطفة عمى االتجاىات القانكنية في جميع أنحاء العالـ
(محكمة العدؿ العميا ايتنيت مكاد بناء ـ.ض .ضد دكلة إسرائيؿ ،الفقرة 10
مف رأم الخبرة خاصتي (.))02/04/2013

مع كؿ الحذر الكاجب ،كيبدك أنو بالذات في مجاالت القانكف الدستكرم ،التحميؿ المقارف لمطرؽ الديمقراطية المختمفة يمكف
أف يعطي القاضي أداة ،حتى لك لـ تكف ممزمة  -ستساىـ في فيـ المصالح المختمفة ،بشرط مكائمة الفحص لمقانكف
كالمجتمع اإلسرائيمياف.

 .24لجوىر موضوعنا ،يظير مسح لمقانوف المقارف عمى نزعة ساحقة مف االعتراؼ باالعتبارات األمنية كسبب في سحب
المكانة  -سواء أكانت إقامة دائمة أـ جنسية .سيتـ التركيز عمى القضية المطروحة ىنا  -سمب تصريح إقامة دائمة
بسبب خرؽ الوالء.
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اإلقامة الدائمة

 .25يسمح القانوف األمريكي بترحيؿ مقيميف دائميف مف أراضييا ( ” )“permanent residentأدينوا بتيمة الخيانة أو
التجسس أو سموؾ إجرامي آخر" الذي ييدد السالمة العامة أو األمف القومي" (قانوف الجنسية اليجرة 8 ،قانوف فدرالي
قسـ ( 237أ) (( ) 4أ) ،فيما يمي( )INA :

§ Immigration Nationality Act, 8 U.S.C.

) .)237(a)(4)(Aتدبير مماثؿ يمكف اتخاذه ضد المقيـ الذي يعرب عف دعـ المنظمات اإلرىابية ،بحيث يقوـ
باقناع أنا س آخريف لمقياـ بذلؾ ،أو أنو "ممثؿ  ...منظمة إرىابية  ...أو مجموعة سياسية أو اجتماعية ،أو مجموعة
أخرى تؤيد أو تتبنى النشاط اإلرىابي" (§ ( 237أ) (( )4ب) ،قانوف فدرالي  8قسـ ( 1182أ) (( )3ب) ( §
) .) 237(a)(4)(B); 8 U.S.C. § 1182(a)(3)(Bوبعبارة أخرى ،ينظر الى األعماؿ "السياسية" اإلرىابية
كأساس مناسب اللغاء مكانة اإلقامة والطرد مف أراضي الواليات المتحدة .واستكماال لمصورة ،يعتبر القانوف األمريكي
أيضا جرائـ جنائية خالية مف الجوانب األمنية  -مثؿ جرائـ المخدرات واالتجار أو العنؼ أو االعتداء عمى األطفاؿ -
سببا كافيا لإلبعاد ( ). ) INA §§ 237(a)(2)(E)-(F

في بريطانيا ،يمكف ترحيؿ مقيـ دائـ مف الدكلة (الذم يحمؿ "إجازة غير محددة األجؿ لالقامة") إذا اعتقد الكزير المسؤكؿ
أف طرده مف البالد سيككف لفائدة الجميكر (قانكف اليجرة لعاـ  ،1971ج  ،77قسـ Immigration Act ( ))5( 3
) .) 1971, c. 77, §3(5عمميا ،تقرر أنو عندما يتعمؽ األمر في مجرـ أجنبي -أم الشخص المداف بارتكاب جرائـ
معينة ،أك فرضت عميو عقكبة بالسجف لمدة  12شي ار أك أكثر – يتكجب عمى الكزير أف يتصرؼ بيذه الطريقة ،كيقكـ
بترحيؿ المقيـ الدائـ ،إال في حاالت يككف بيا "تضارب" مع المعاىدات الدكلية التي كقعتيا المممكة المتحدة (قانكف حدكد
المممكة المتحدة ،ج ( 32§ ،30الميندس)) ( ( ) .)) UK Borders Act, c. 30, §32 (Eng.كعالكة عمى ذلؾ ،حتى
في حالة تعذر ترحيؿ المجرـ ألم سبب مف األسباب ،يجكز لمكزير إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة الخاص بو (قانكف الجنسية
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كاليجرة كالمجكء لعاـ  ،2002المادة  ،41البند Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, ( ( )76
).) c. 41, §76 (Eng.

كفي كندا أيضا ،تتمتع سمطات اليجرة بسمطة كاسعة إل زالة المقيميف الدائميف مف خالؿ أمر اإلبعاد .كفي بعض الحاالت،
يجكز لمكزير المكمؼ أف يتصرؼ م باشرة لطرد ىؤالء السكاف ،كأحيانا يمزـ إجراء أكثر تعقيدا يتـ بمكجبو إصدار أمر الترحيؿ
مف قبؿ شعبة اليجرة بعد عقد جمسة استماع أكلية ( Immigration and Refugee Protection Act, SC
) 2001, c. 27, §§44(1)-(3), 46(1) (c؛ فيما يمي .) IRP :مف بيف األسباب التي يمكف أف تمنع المقيميف
الدائميف مف دخكؿ كندا ،أك طردىـ منيا ،عيف المشرع الكندم اعتبارات األمف القكمي  -مثاؿ التكرط في التجسس أك
اإلرىاب أك التخريب ضد حككمة ديمقراطية (المرجع نفسو( )1( 34§ ،أ) ( -ج)) .في الكاقع أف العضكية في المنظمات
المتكرطة في أنشطة مف ىذا النكع تك في إلعطاء إدارة اليجرة سمطة التصرؼ (المرجع نفسو ،الفقرة ( )1( 34ك)) .الى
جانب االعتبارات األمنية ،تقرر أنو باإلمكاف طرد خارج البالد المقيميف الذيف شارككا في جريمة خطيرة (ذاتو )36§ ،أك
إنتيككا حقكؽ إنساف أساسية (ذاتو ،)35§ ،ككذلؾ حاممي تراخيص حصمكا عمييا بتقديـ معمكمات كاذبة (بخصكص الشبو
الجكىرم بيف أسباب منع الدخكؿ الى كندا كابعاد المقيميف الدائميف المتكاجديف فييا ،انظر إميمي كاراسكك ،غير المكاطنيف
في كندا :الحالة كالحقكؽ ( ))2012( 100

AND

C ANADA : S TATUS

IN

E MILY C ARASCO , N ON -C ITIZENS

).) R IGHTS 100 (2012

الجنسية

 .26فيما يتعمؽ بالحرماف مف المواطنة ،ينص القانوف األمريكي عمى أف شخصا ارتكب طوعا أعماال مختمفة تعكس نبذ
الجنسية  -بما في ذلؾ تمؾ التي ال تنطوي عمى اإلضرار بأمف الدولة ،مثؿ إعالف الوالء لدولة أجنبية أو التجنس
بجنسيتيا– يفقد مكانتو .ىذا يسري عمى ما إذا كاف المواطف مولودا أو المتجنس الذي عالقتة مع المكاف قصيرة االمد
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( 8أوسؾ § ( 1481أ) ( .) 8 U.S.C. § 1481(a)(1)-(2) ( ))2( - )1وىذا ىو الحكـ نفسو عمى األعماؿ
األكثر خطورة ،مثاؿ الخيانة أو المشاركة في األعماؿ الحربية ضد الواليات المتحدة ،التي ينتج عنيا أيضا فقداف
الجنسية (المرجع نفسو( 1481 § ،أ) ( .))7( ،)3ولف تحدث ىذه النتيجة إال عندما يكوف المواطف "يتصرؼ بقصد
التخمي عف جنسية الواليات المتحدة" (المرجع نفسو ،الفقرة ( 1481أ)) .وفي ىذا الصدد ،لدينا مالحظتاف :أوال ،أف
شرط النية نابع مف لغة التعديؿ الرابع عشر لمدستور األمريكي ( Afroyim ; U.S. Const. Amend. XIV
v. Rusk, 387 U.S. 253, 267 (1967); Vance v. Terrazas, 444 U.S. 252, 263
) ، ) (1980وبصورة أعـ ،قيمة الحرية الفردية .ثانيا ،أف سموكا معينا معترؼ بو في حاالت مختمفة ،يخمؽ شبو
قرينة  -إف لـ تكف قاطعة – تشير الى نية بشأف التخمي عف الجنسية (انظر المناقشة ( Peter J. Spiro,
). ) Expatriating Terrorists , 82 F ORDHAM L. R EV . 2169 (2014

كعمى أية حاؿ ،تعبير إيجابي عف النية بالتخمي عف الجنسية ال يعتبر شرطا أساسيا إللغاء ىذا الكضع في النظـ القانكنية
األخرل .عمى سبيؿ المثاؿ ،ترل ا لمحاكـ الكندية المساس باالمف الكطني سببا في إلغاء مكانة المكاطنة ،كيخكؿ الكزير
المسؤكؿ لمتحرؾ ضد شخص مداف بالخيانة ،كالمشاركة في اإلرىاب أك سمسة الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف الدفاع
الكطني .كعالكة عمى ذلؾ ،يمكنؾ أيضا سحب الجنسية مف شخص خدـ في جيش أجنبي أك مجمكعة مسمحة أخرل "التي
كانت متكرطة في نزاع مسمح مع كندا" ) Citizenship Act, RSC 1985, c. C-29, §10(2؛ فيما يمي :قانكف
المكاطنة).

في أستراليا ،كيفية الحصكؿ عمى الجنسية ىي ذات أىمية أكثر كضكحا .لذلؾ ،عندما يتعمؽ األمر حكؿ "المكاطنة بالنسب"
 أم شخص كلد لمكاطف استرالي في خارج حدكد الدكلة  -الكزير المسؤكؿ لو صالحية إلغاء جنسيتو إذا كاف مقتنعا بأفالمحافظة عمى المكانة "سيككف مخالفا لممصمحة العامة" .كمع ذلؾ ،عندما يتعمؽ األمر بجنسية ممنكحة لشخص أجنبي (
"الجنسية بالمنح") ،أسباب االلغاء أكسع بكثير  -رغـ أنو في ى ذه الحالة يجب التأكد مف أف فقداف المكاطنة لف يتركو بدكف
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مكانة في دكؿ أخرل (قانكف الجنسية االسترالية عاـ  ،2007القسـ  .)34كباإلضافة إلى ذلؾ ،يحؽ لمكزير سحب جنسية
شخص يحمؿ الجنسية األجنبية كيعمؿ في القكات المسمحة لدكلة في حالة حرب مع أستراليا (المرجع نفسو ،الفقرة )1( 35
(ب)) .كىكذا ،دكف الحاجة لمغكص في التفاصيؿ الدقيقة ليذا الترتيب ،االنطباع بأف القانكف األسترالي أيضا يعتبر المصمحة
العامة بشكؿ عاـ  -االعتبارات األمنية بشكؿ خاص -سبب ذا ثقؿ كبير في سحب جنسية شخص ما.

ىكية الجية المفكضة

 .27دراسة الترتيبات التشريعية المعروضة في الفرع المذكور أعاله تبيف أنو عادة ما يكوف الوزير المخوؿ  -أو غيره مف
المحاكـ اإلدارية  -ليـ سمطة إلغاء مكانة الجنسية أو اإلقامة.

كىكذا ،عمى سبيؿ المثاؿ ،يمنح القانكف االنجميزم كزير الخارجية سمطة كاسعة إللغاء الجنسية ،حيث يككف الكزير مقتنعا
بأف ىذا االلغاء يخدـ الصالح العاـ (قانكف الجنسية البريطاني لعاـ  ،1981المادة  ،61القسـ British () )2( 40
) .) Nationality Act 1981, c. 61, §40(2كفي الحاالت القصكل ،عندما يترؾ إلغاء الجنسية شخصا عديـ
الجنسية ،تمنح المزيد مف الحماية لممكاطف بالكالدة ،كلكف السمطة األساسية ال تتأثر بطريقة اكتساب الجنسية .كبعبارة
أخرل ،اعتبارات السيادة كالصالح العاـ يمنحكف صالحية إللغاء المكانة حتى عندما يتعمؽ األمر بالمكاطف بالكالدة ،كليس
بمكاطف الذم كصؿ حديثا (المرجع نفسو ،الفقرة  .))A 4( - )4( 40كبالمثؿ ،يعيد القانكف الكندم بسمطة إلغاء الجنسية
الكندية الى الكزير المسؤكؿ  -إال في حاالت استثنائية ال يجكز فييا لمكزير سكل الشركع في إجراء اإللغاء ،كلكف المحكمة
ممزمة باتخاذ قرار في المكضكع (قانكف الجنسية ،الفقرة  .) 10.1أما فيما يتعمؽ بإلغاء تصريح اإلقامة الدائمة ،فإف الصكرة
أكثر تع قيدا إلى حد ما ،كلكف ىنا مرة أخرل ،مف الكاضح أف الصالحية مكضكعة تماما في يد السمطة التنفيذية .كفي بعض
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الحاالت ،يتخذ الكزير نفسو القرار ،كأحيانا يجب عميو إحالة النتائج إلى شعبة اليجرة مف أجؿ "جمسة تحديد المقبكلية")(
 .)) 2( 44 § ، IRPكيضع القانكف األسترالي أيضا سمطة إلغاء الجنسية بيد الكزير المفكض ،كيمنح الكزير ،بصفة
شخصية أك عف طريؽ إدارة اليجرة ،سمطة تقديرية بشأف ما إذا كاف ينبغي إلغاء اإلقامة الدائمة حيث تـ استيفاء شركط
ذلؾ (قانكف اليجرة  ،1958القسـ  .) 501 ،C133 ،)1( 116كىناؾ ترتيب مماثؿ قائـ في الكاليات المتحدة االمريكية،
حيث تككف سمطة إصدار أمر بالترحيؿ  -الذم يحرـ المقيـ الدائـ مف مكانتو كيسمح بإبعاده  -في يد "قاضي اليجرة" التابع
إلى السمطة التنفيذية (  INAالقسـ  (a) (1) (1) (240أ)) ىذه الجية تحدد مصير حامؿ الترخيص بعد القياـ بجمسة
استماع ،ككفقا لقكاعد المحاكمة العادلة ( ( )Due processالمرجع نفسو ،الفقرة ( 240ب)).

نطاؽ النقد القضائي

 .28وباإلضافة إلى ذلؾ ،يمكف أخذ انطباع مف الفحص المقارف بأف نطاؽ المراجعة القضائية لق اررات موظفي اليجرة فيما
يتعمؽ بإلغاء المكانة القانونية  -محدود.

كفي بريطانيا ،يمكف استئناؼ قرار الكزير بشأف إلغاء الجنسية إلى محكمة ابتدائية .كمع ذلؾ ،فإف مثؿ ىذا اإلجراء غير
ممكف حيف يصدر الكزير شيادة بالسرية فيما يتعمؽ بالمعمكمات التي يقكـ عمييا القرار ،كأكد أف ىذا الكشؼ يضر باألمف
القكمي كالعالقات الخارجية أك غيرىا مف المصالح العامة (قانكف الجنسية البريطانية.))A (1) - (2)).40 § ،

في كندا ،يمكنؾ استئناؼ قرار الكزير كشعبة اليجرة بشأف إلغاء اإلقامة الدائمة  (IRP ،§63 (3)) ،أماـ المحكمة التي
يعيف أعضاءىا مف قبؿ الحككمة (المرجع نفسو ،))1( 153§ ،كالتي تمنحيا كالية قضائية منصفة ( Equitable
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 - ) jurisdictionالتي تمنحيا المركنة فيما يتعمؽ بقكانيف البينات .كيجكز ليذه المحكمة أف تتدخؿ في الحاالت التي
يككف فييا عيكب في الكقائع أك القانكف تككف قد سقطت في القرار أك ،بدال مف ذلؾ ،عندما تنتيؾ مبادئ العدالة الطبيعية.
غير أف الحؽ في الطعف ال ينطبؽ عمى صاحب ا لحؽ الذم ألغي مركزه ألسباب تتعمؽ باألمف أك التعدم عمى حقكؽ
اإلنساف (المرجع نفسو ،الفقرة  .)) 1( 64كيمكف تقديـ االستئناؼ لممحاكـ العادية (المحاكـ االتحادية) فقط بعد استنفاد
إجراءات الطعف التي ينص عمييا القانكف ،كتخضع العطاء مكافقة باالستئناؼ  -التي سكؼ تعطى فقط إذا نشأ استفياـ
فيما يتعمؽ ب "مسألة خطيرة ذات أىمية عامة §§72 (1) ،ك ( 74د" (IRP ،

يعكس الترتيب المقبكؿ في أستراليا الرغبة في تقميؿ المراجعة القضائية لق اررات السمطة التنفيذية المتعمقة بإلغاء الجنسية.
كفي بعض الحاالت ،يمكف الطعف أماـ ىيئة االستئناؼ اإلدارية  ،Administrative appeals Tribunal -كلكف ىذا
الحؽ ال يككف مكجكدا عند إلغاء الجنسية بسبب الخدمة العسكرية في بمد أجنبي أثناء حالة حرب مع أستراليا (قانكف
الجنسية األسترالية ،الفقرة ( ) 1( 52ك)) .االستئناؼ ضد الق اررات بشأف إلغاء تأشيرات الدخكؿ لإلقامة الدائمة ىك أيضا
محدكد ببعض أسباب االلغاء – بينما اذا تعمؽ األمر باالستئناؼ الى المحكمة اإلدارية ،كبيف المجكء إلى المحكمة االتحادية
(قانكف اليجرة.))A،4( 500 ،478-475§ ،

مما سبؽ ذكره يتبيف أف الغاء الجنسية – كمف باب أكلى إذف إقامة دائمة  -ألسباب تتعمؽ بالحفاظ عمى سيادة الدكلة
كأمنيا كسالمتيا العامة تقبميا األنظمة القانكنية الديمقراطية التي تتقاسـ مفاىيـ أساسية مماثمة لممفاىيـ المقبكلة في
إسرائيؿ .كعالكة عمى ذلؾ ،إلى ما بعد االعتراؼ بيذا الحؽ األساسي لمدكلة .كيبيف التحميؿ المقارف أف كضع الصالحية،
الكاسعة ،بيد الكزير المعيف  -مع الحفاظ عمى مراجعة قضائية في بعض األحياف،عمى ق ارراتو  -ىك أيضا متكافؽ مع ما
ىك مقبكؿ في العالـ .كفي ظؿ ىذه الظركؼ ،فإف الحجة القائمة بأف التكازف المالئـ بيف الغايات المتعارضة التي تمغي
تفسيرا يعترؼ بسمطة الكزير بإلغاء تصاريح إقامة دائمة عمى أساس خرؽ الثقة تفقد مف كزنيا .بؿ عمى العكس ،كبالنظر
إلى كظيفة مماثمة التي تمعبيا مؤسسات المكاطنة كاإلقامة الدائمة في إسرائيؿ كفي الدكؿ التي شمميا االستطالع ،كفي
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ضكء المبادئ األساسية التي تقكـ عمييا اساليبيـ القانكنية ليذه الدكؿ ،يمكف أف نعرؼ بأف انتياؾ خطير لمكالء تجاه
الدكلة يتكاجد في قمب جكىر الغاية األساسية مف المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ.

 .29وفي الفقرات السابقة ،قدمت ثالث حجج تؤيد موقؼ الوزير .ليس فقط أف قوتيا التراكمية تعزز ىذا االستنتاج فحسب،
بؿ إف التعميؿ متشابؾ ىذا بذاؾ .عمى سبيؿ المثاؿ ،يتضمف قانوف الجنسية أسباب اإللغاء المتعمقة بخرؽ الوالء .وفي
مناقشاتنا ،ال داعي لمتعبير عف موقؼ بشأف إلغاء اإلقامة الدائمة الرتكاب جريمة جنائية ال تتسـ بطابع أمني .إف
االعتراؼ المحدود بأسباب اإللغاء ،الذي يستند إلى الظروؼ الممموسة المعروضة عمينا ،يتفؽ مع الوضع الخاص
ل سكاف القدس الشرقية .وبعبارة أخرى ،حتى لو تعاممنا معيـ كمواطنيف ،فإف القانوف اإلسرائيمي والقانوف المقارف
يعترفاف بأسباب خرؽ الوالء كأساس إللغاء المكانة .صحيح أف المادة ( 11ب) ( )2مف قانوف الجنسية تشمؿ
خاصيتيف إضافيتيف المتيف لـ تكونا موجودتيف ضمف صالحية إلغاء الرخص الدائمة ،حسب المادة ( 11أ) مف قانوف
الدخوؿ :أوال ،إف القرار األولي بشأف الحرماف مف المكانة ىو بصالحية المحكمة .وثانيا ،فإف اإللغاء ممكف فقط رىنا
بذلؾ-

"تبعا إللغاء الجنسية اإلسرائيمية ال يترؾ الشخص دكف أية جنسية
كما ذكر -يمنح إذنا لإلقامة في إسرائيؿ ،كما تكجو لممحكمة".

أما بالنسبة لمخاصية األكلى ،فإف المقارنة بيف القانكف المقارف تبيف أنو مف أجؿ إلغاء الجنسية أك اإلقامة ،ليس مف
الضركرم أف تتخذ المحكمة ،عمى عكس ىيئة إدارية ،الق ارراألكؿ .بيد أنو مف الضركرم إجراء مراجعة قضائية لمقرار.
بمعنى ،أف الحائز ال يحرـ مف التكجو لممحاكـ .كفي حالتنا ،ىناؾ مثؿ ىذا األمر ،كىك دليؿ عمى أف قرار الكزير بشأف
الممتمسيف مكضكع تحت المراجعة القضائية ليذه المحكمة ،مع كؿ ما يترتب عمى ذلؾ .أما بالنسبة لمخاصية الثانية ،التي
نشأت أثناء الجمسة ،عمى خمفية مكانة الممتمسيف  -الذيف انتخبكا ،كما نذكر ،لكظائؼ سياسية عميا في السمطة
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الفمسطينية  -مف الصعب قبكؿ الحجة القائمة بأنو ليس بامكانيـ الحصكؿ عمى مكانة في السمطة الفمسطينية .كعمى أية
حاؿ ،فإف ىذا االلتماس يتناكؿ إمكانية إلغاء تصاريح إقامة دائمة ،دكف إبداء مكقؼ بشأف مختمؼ االحتماالت التي
يكاجييا الممتمسكف فيما يتعمؽ بالحصكؿ عمى مكانة بديمة في إسرائيؿ.

 .32ولألسباب السالفة الذكر ،وىذه ىي النقطة الرئيسية ،فإف االستنتاج الواضح ىو أف الغرض الموضوعي مف المادة 11
(أ) مف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ يؤيد إلغاء تصاريح اإلقامة فيما يتعمؽ بخرؽ الوالء  -عمى األقؿ في حالة فريدة
مف نوعيا أمامنا .اختار الممتمسوف ،كما نذكر ،لمؿء المناصب العميا نيابة عف حماس ،التي تعمؿ بشكؿ منيجي
ومستمر ضد دولة إسرائيؿ وسكانيا .ىؤالء ليسوا أشخاصا شاركوا في قالقؿ معينة ،أو أعربوا عف دعـ غير واع
لإلرىاب -بؿ ىـ قادة في قيادة حماس .زعيـ في معناىا الحرفي  -وليس بحكـ قدرتو في الميداف ،ولكف مف قبؿ
صالحية حكومية .إجراء تفسيري ستكوف نتيجتة أنو "إذا عدلنا بوثيقة السفر التي بيا اعطيت رخصة أو تـ تعديميا
مف قبؿ شخص غير مصرح لو بيذا" يفقد حائز الترخيص رخصتو (حسب المواد ( 11أ) ( )5و ( 11ج)) ،بينما
الخدمة في درجات القيادة والحكـ لمنظمة إرىابية تتحدى وجود الدولة نفسيا لف تضر بمركزه  -فمف الصعب قبوليا
موضوعيا .فيؿ يعقؿ أف إلغاء اإلقامة ستكوف بمؿء طمب لمحصوؿ عمى ترخيص وأف انتخاب صاحب الرخصة بعد
ذلؾ ،ال فرؽ وال معنى لشدتيا ،ال يؤثر عمى المكانة؟ كنت ساجيب بالسمب .وىذا ىو الحاؿ أيضا بموجب القانوف
المحمي  -المادة ( 11ب) ( )2مف قانوف الجنسية  -والقانوف المقارف الذي تـ تقديمو.

ممخص

 .31مجموع مكونات التفسير  -لغة القانوف ،الغاية الشخصية ،الغاية الموضوعية ،القيود وفقرة الحفاظ عمى القوانيف -
يؤدي ،بالتالي ،إلى استنتاج أف المادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ يخوؿ الوزير بإلغاء تصاريح اإلقامة لسبب "خرؽ
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الوالء" ضد الدولة .ىذا عمى أقؿ تقدير ،عندما نتعامؿ ،كما ىو الحاؿ في حالتنا ،مع انتياؾ جوىري ومستمر ومثير
لمتحدي ،يعكس تخمي حقيقي عف مركز اإلقامة.

المحاكلة لمتميي ز في ىذا السياؽ بيف سكاف القدس الشرقية كأصحاب تصاريح اإلقامة يعني "عادية" معناه االعتراؼ ،بحكـ
األمر الكاقع ،بمكانة فريدة  -المتمتع بحصانة مطمقة مف الضرر ،كيعطي السكاف "المكلكديف" حقكؽ مف غير كاجبات .كما
تـ ايضاحو ،كىذا مخالؼ ألحكاـ ىذه المحكمة المتسقة ،ال تي قضت بأف قانكف الجنسية كالدخكؿ ينظماف "بصكرة محكمة"
قضية اإلقامة في اسرائيؿ ،كبالتالي ال يمكف االعتراؼ بمكانة غير مكتكبة ،استنادا فقط عمى صمة سكاف القدس الشرقية مع
مناطؽ سكناىـ .عمى العكس مف ذلؾ ،فإف كضع ىؤالء السكاف ينبع ىك أيضا مف تصاريح اإلقامة التي منحكىا بناء عمى
قانكف الدخكؿ ،كليذا ىـ خاضعكف لكامؿ أحكامو  -بما في ذلؾ انتياء الترخيص أك إلغاءىا.

كلذلؾ ،أعتقد أف الكزير تصرؼ في نطاؽ صالحيتو عندما اتخذ القرار الذم ىك مكضكع االلتماس الحالي .كبطبيعة الحاؿ،
ىذا ال يعني أف الكزير مخكؿ بإلغاء تصاريح اإلقامة الدائمة في أم حالة مف "خرؽ الكالء" ،كما ىك محدد تحديدا كاسعا في
قانكف الجنسية .كيمكف القكؿ بأف المشاركة البسيطة كالمحدكدة في أنشطة منظمات إرىابية  -ال سيما عندما يتعمؽ األمر
بنشاط "مدني"  -ال ترقى إلى "إنكار" مكانة اإلقامة كال تشكؿ سببا سميما إللغاء تصريح اإلقامة .كمف دكف البت في ىذه
المسألة المعقدة ،سأكتفي بالقكؿ أيا كانت الحدكد الدقيقة لصالحية الكزير ،فإف قضية الممتمسيف في قمبيا.

كينبغي التأكيد عمى أنو مف المادة المعركضة عمينا ،يتبيف أف الدكلة ال تنكر التزاميا بممارسة سمطة اإللغاء "بحدكد شديدة
الضيؽ" كم ف خالؿ إدراؾ النتائج الخطيرة ليذه الخطكة عمى حاممي التراخيصز كعمى الصعيد الجكىرم ،تـ تكضيح أف
الصالحية لف تمارس إال في حاالت انتياؾ أكثر الطبقات أساسية مف كاجب الكالء تجاه الدكلة ،أك نتيجة "إلحاؽ ضرر بالغ
الخطكرة" بأمف الدكلة كسيادتيا .كأشارت الدكلة أيضا إ لى أف الكزير ممتزـ بالقكاعد اإلجرائية التي تنص عمى أنو يجب عميو
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أف يتخذ شخصيا قرار إلغاء تصريح إقامة دائمة كأف يفعؿ ذلؾ بعد فحص دقيؽ كبعد االستعانة برأم النائب العاـ كاستخداـ
سمطتو كممجأ أخير فقط .كمف المناسب القياـ بذلؾ  -كبالتأكيد عندما يتعمؽ األمر بسكاف القدس الشرقية الذيف جذكرىـ
مزركعة في أرضيـ ،كليسكا غرباء عنيا .ككما ذكر ،فإف ىذا المقيـ ليس بمنأل عف إلغاء ترخيصو مف كجية نظر
معيارية ،كلكف في الكقت نفسو ىناؾ مجاؿ لمنظر في ظركفو الكقائعية .ككما ذكر ،فإف الكزير مارس صالحيتو بصكرة
معقكلة كمتناسبة .كينبع ىذا االستنتاج أيضا مف أف مقدمي االلتماسات منحكا الحؽ في االستماع إلييـ كأتيحت ليـ فرصة
المحافظة عمى مكانتيـ  -كىي فرصة اختاركا عدـ استغالليا .كعمى الرغـ مف أف الكزير لـ يقـ في الماضي بإلغاء تصاريح
إقامة دائمة خاصة بسكاف القدس الشرقية ،فإف صالحيتو في القياـ بذلؾ تبرز بكضكح مف لغة القانكف ،التي تحمييا فقرة
المحافظة عمى القكانيف كانفاذىا في الظركؼ القصكل .كعمينا أال ننسى أف قضية الممتمسيف تشكؿ "نمكذجا أكليا" لمحاالت
التي يكجد فييا مبرر إللغاء اإلقامة ،نظ ار لتخمييـ عف ىذه المكانة ،كالضرر الشديد الذم لحؽ بأمف الدكلة كسالمة
سكانيا .كبالنظر إلى ما كرد أعاله ،بما في ذلؾ غايات المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ ،التي ناقشتيا بإسياب ،كالحذر
الذم مارسو الكزير في ممارسة صالحيتو ،ال يكجد أم أساس لمتدخؿ في جكىر ق ارره.

كلذلؾ ،فإف رأيي ىك أنو ال يكجد أساس لقبكؿ االلتماس.

المالحظات المنيجية

 .32توصمت إلى النتيجة التي توصمت إلييا مف األسباب المفصمة أعاله .لقد درست بدقة الرأي المفصؿ والتفصيمي
لزميمي القاضي ع .فوجمماف .وجيات نظرنا حوؿ ىذه المسألة مختمفة .إف البت في مثؿ ىذه القضايا ليس باألمر
السيؿ ،وبالتالي ىناؾ أىمية كبيرة ليس فقط لمنتيجة ،بؿ أيضا بالنسبة لمطريقة .ولف يعتبر ىذا اكتشافا إذا قيؿ إف
ىذا األخير يؤثر عمى األوؿ .ولذلؾ وجدت أنو مف المناسب أف اتطرؽ ،مف أجؿ ذلؾ ،الى التوجو المنيجي الذي
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ينبغي بموجبو تفسير التشريع القديـ بصفة عامة ،والمادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ عمى وجو الخصوص .يبدو أنو
في بعض القضايا ىناؾ اختالفات في النيج بيني وبيف زمالئي .أبعد مف ذلؾ ،ما سمطت الضوء عميو مختمؼ في
المنيجية المناسبة أكثر مف مجرد القرار لجعؿ صورة االعتبارات أكثر وضوحا .ونظ ار ألىمية المسألة ،سأناقش ،ولو
بإيجاز ،عمى المسائؿ التالية :أ .التفسير المغوي؛ ب .الغاية الشخصية؛ ج .الغاية الموضوعية محددة وعمومية؛ د.
كافة الترتيبات األولية و "واجب التفسير"؛ ىػ .الفقرتاف  8و  10مف القانوف األساسي :كرامة اإلنساف وحريتو؛ و.
الخطاب بيف المحكمة والكنيست.

أ.

التفسير المغوي

 .33يبدأ التفسير بمغة النص .ىذا ىو اإلطار .وقد يؤدي الفحص المغوي إلى نتائج مختمفة .أنظر عمى سبيؿ المثاؿ،
نص المادة ( 9ب) مف قانوف المحاكـ [الصيغة الموحدة] 1984 ،عمى أنو-

"إف مدة كالية الرؤساء كنكاب رئيس المحاكـ المركزية كقضاة محاكـ الصمح
تككف سبع سنكات مف تاريخ التعييف ،كال يمكف العكدة كتعينيـ لفترة كالية
ثانية في ذات الكظيفة في محكمة ليا ذات المرتبة لمرتبة المحكمة الذم بو
خدـ في ىذه االكظيفة".

لغة ىذه المادة تقيد مدة العضكية كتقدـ إجابة ال لبس فييا فيما يخص طكؿ مدة مزاكلة الكظيفة كامكانية العمؿ في ذات
المنصب لفترة اضافية .كفي حاالت أخرل ،ال تح سـ المغة المسألة القانكنية ،كلكنيا تحدد حدكد نطاؽ المناقشة كتحدد نطاؽ
االحتماالت التفسيرية .أم أف ىناؾ تحديدا  -كلكف ليس ىناؾ قرار نيائي .كيمكف تعريؼ ذلؾ بأنو "استنتاج لغكم" .في
حالتنا ىذه ،لغة المادة ال تعطي إجابة كاضحة حكؿ اختصاص اإللغاء عمى أساس خرؽ الكالء ،كلكف ىناؾ استنتاج لغكم
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يبرز منيا :فيك يشير إلى أف الكزير مخكؿ بإلغاء تصاريح االقامة ،كمحددة الشؾ التفسيرم لسؤاؿ بأم مف الحاالت
كاألسباب .كباإلضافة إلى ذلؾ ،ال تميز المغة بيف مختمؼ حائزم التراخيص ،حتى أف سكاف القدس الشرقية لـ يستبعدكا مف
تطبيؽ سمطة اإل لغاء.

كالكاقع أف عبارة "طبقا لصالحيتو التقديرية" ال تتضمف بالضركرة أم أساس .كلكف عندما يأتي القاضي المفسر إلى المراحؿ
التالية مف عمؿ التفسير فيك مزكد بمغة يكجد فييا حاالت تجيز لمكزير إلغاء تصاريح اإلقامة .كال يمكف لمقاضي المفسر أف
يعفي نفسو مف بياف عاـ بش أف المعاني المختمفة التي قد يحمميا تعبير معيف في سياقات مختمفة .عميو كضع ىذه البدائؿ
التفسيرية لمتشريعات تحت اختبار التشريعات المحددة في مكضكع النقاش  -كفي حالتنا ،المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ
– كأف يبيف أف مصدر ىذه الصالحية ،بخصكصية ظركفو كجميع تعميماتو ،يحتمؿ ذات البدائؿ.

كتجدر اإلشارة إلى أنو سيتـ بحث ىذه المسألة في إطار منح الكزير سمطة اإللغاء .كالمغة نفسيا ال تحدد صراحة السبب
الذم يخكؿ الكزير إلغاء تصاريح اإلقامة .كمف ىنا تأتي أىمية مراحؿ التفسير التالية .كلكف االستنتاج المغكم ال يزاؿ قائما
بذاتو .ما ىي حدكد القطاع .التحميؿ التفسيرم كالنتيجة يتكجب أف يككنا بداخميا .كلذلؾ ،إذا خمص القاضي المفسر إلى أف
السبب المعني غير الئؽ ،فإنو سيتعيف عميو أف يفسر السبب كالظركؼ التي يجكز لمكزير أف يمغي .فالمغة تحد مف سمطة
القاضي التقديرية ،كال يحؽ لو تجاىؿ السمطة الكا ضحة الممنكحة لمكزير .في رأيي ،مف أجؿ تحديد مكقؼ أف خرؽ الكالء ال
يدخؿ في صالحية الكزير ،سيككف عمى القاضي الذم يدرس القضية أف يشرح كيشير إلى أسباب أخرل تدخؿ ضمف
صالحية الكزير في اإللغاء كيكفر ليا محتكل إيجابي .كفي غياب ىذه البدائؿ ،فإف اعتماد المكقؼ الذم ينكر صالحية
الكزير فيما يتعمؽ بأسباب خرؽ الكالء يعني إلغاء السمطة فعميا  -كىي خطكة تتناقض بشكؿ كاضح مع لغة القانكف.

كتؤثر الحدكد الكاسعة لمغة عمى نطاؽ الفحص المكضكعي .عمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف القكؿ انو اذا كانت ىناؾ أعماؿ تضر
بأمف الدكلة كسكانيا ال تسمح لمكزير بالغاء تصاريح اإلقامة ،فمف الصعب أف نتصكر أم مف ىذه الحاالت ىي جكىر
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صالحية اإللغاء – جكىر ال يمكف إنكاره ،كما ذكر ،لكجكده .في رأيي ،مف أجؿ الكصكؿ الى استنتاج أف المغة ال تتطمب
االعتراؼ بصالحية اإللغاء لخرؽ الكالء ،فمف الصحيح رفع عبء االثبات كاالقناع أف ىذا االستنتاج لف يفرغ سمطة اإللغاء
مف المحتكل .كبخالؼ ذلؾ ،يتـ إلغاء لغة المادة ( 11أ) مف القانكف  -حتى في المجاؿ العممي.

ب .الغرض الشخصي

 .34نقطة اضافية تفحص الوزف الذي يعزيو زميمي إلى أمور قاليا عدة أعضاء كنيست أثناء مناقشة القانوف  -والتي
تشير ،في رأيو ،الى أف المشرع سعى لعدـ تطبيؽ ترتيبات قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ "عمى أولئؾ الذيف كانوا بالفعؿ
متواجديف في بمدنا" .في تقريري (أعاله ،الفقرات  )14-13أصريت عمى أف ىذا التفسير لنية المشرع ال يخمو مف
الصعوبات ،مشي ار إلى أف الصورة الكاممة تبيف أف غايتو الشخصية لمقانوف تدعـ سريانو عمى الممتمسيف ومف
يشابييـ .وتجدر اإلشارة إلى واالضافة ،عمى المستوى المنيجي ،أف االعتماد عمى التصريحات التي أدلي بيا في
الكنيست كدليؿ عمى أف الغاية مف القانوف تثير صعوبات كبيرة ،بما في ذلؾ عمى المستوى المعرفي  -كيؼ يمكف أف
نعرؼ موقؼ المشرع .في مسألة أخرى كتبت أف-

" باحثكف في البالد كخارجيا حذركا مف إعطاء كزف زائد لنية المشرع ،عند تطرؽ المحكمة
لميمة تفسير القانكف (انظر عمى سبيؿ المثاؿ تفسير أ .باراؾ لمقانكف ،المجمد األكؿ
(النظرية العامة لمتفسير)  ،ص 360-357؛ ر .دكركيف ،إمبراطكرية القانكف جامعة
ىارفارد .مطبعة ،كامبريدج ،ماس .)354-313 )1986( .حتى أف البركفسكر دكركيف
أثير دفع عمميا ضد اعتماد المحكمة عمى تفسيرات المشرع خالؿ المناقشات أثناء العممية
التشريعية .يسأؿ ،كنحف نفترض أف ثالثة نكاب أعربكا بطريقة معينة ،قد يككف ىناؾ سبعة
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نكاب إضافييف يختاركف عدـ التعبير عف آرائيـ في تمؾ المرحمة سمكبارؾ لمتكنمكجيا ـ.ض.
ضد ميمجاـ الخمكية المحدكدة  ،الفقرة .))22.02.2011( 6

كفي نسخة أخرل ،ذكر زميمي ،القاضي م .دانزيغر أف-

"إف مكقؼ أحد أعضاء الكنيست أك غيره ،كحتى مكقؼ مؤيدم القانكف كالمقترحيف ،ال
يعكس بالضركرة مكقؼ المشرع ،الذم يتألؼ مف العديد مف األعضاء الذيف يمثمكف تنكع
اآلراء السياسية لمكاطني الدكلة .ليذا ،معمكـ التكجو

" اليمكننا البحث في التاريخ

التشريعي عف مكقؼ عضك كنيست معيف أك غيره فيما يتعمؽ بالمشكمة المعينة المقمقة
لنا .الحؿ ليذه المشكمة ممقى عمينا ،كعمينا كحدنا "(محكمة العدؿ العميا 11/5239
أفنيرم ضد الكنيست ،الفقرة  47الرأم (.))15/04/2015

كبطبيعة الحاؿ ،فإف ىذا ال ينفي تماما استخداـ ىذه األداة التفسيرية المعركفو ،كلكف ينبغي التعامؿ معيا بالحذر الكاجب.

ت .اليدؼ الموضوعي

 .35مالحظة إضافية تتعمؽ بمنيجية وطريقة دراسة الغاية الموضوعية مف القانوف .ويمكف تمثيؿ ىذه الغاية بمبنى مؤلؼ
مف طابقيف ،يشتمؿ الطابؽ األوؿ عمى الغايات المحددة مف التشريعات ،بينما الطابؽ الثاني يضيؼ الييا غايات
عامة مستمدة مف المبادئ األساسية لمنظاـ ومف ترتيبات تشريعية مماثمة .ويشكؿ ىذاف الطابقاف الييكؿ بأكممو ،مما
يسمح لممفسر تحديد مجموع القيـ والمصالح التي تخمؽ الغاية الموضوعية لمقانوف  -ولكف ال نزاؿ أماـ طابقيف
مختمفيف .إف التمييز بيف المقاصد الممموسة لمقانوف واألىداؼ العامة ميـ بطرؽ عدة :مف الناحية العممية ،قد يؤدي
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التحميؿ الشامؿ لمغاية الموضوعية إلى زيادة في ترجيح المبادئ األساسية ،مع تأجيؿ أىداؼ الغاية المحددة -حيث
يحتاج استيضاحيا النزوؿ لمتحقيؽ في أمور التشريع الجوىرية المطروحة لمنقاش .التشويش ،ىذه الغاية تخمؽ أيضا
تشويو معياري ،أنو "مف حيث المبدأ ،فإف التفسير اليادؼ سوؼ يفضؿ الغاية الفردية عمى قرينة الغاية العامة"
(تفسير ىادؼ في القانوف ،ص  .)429ولذلؾ ،يجب إجراء تحميؿ عمى مرحمتيف ،يتوقؼ فيو المفسر عمى مختمؼ
الغايات  -وليس فقط المبادئ األساسية المعروفة  -ويعطييا الوزف المناسب في صياغة اليدؼ الموضوعي لمقانوف.
حتى ترتيب الطوابؽ أمر ميـ .فمف غير الممكف ،و غير صحيح ،تخطي الطابؽ األوؿ – ىي الغاية المحددة
لمقانوف .ومف الضروري البحث عف الغايات التي فضميا المشرع نفسو ،كما ىي ظاىره مف التشريع المعني  -بما في
ذلؾ المواد األخرى ذات الصمة فيو  -قبؿ النظر في المبادئ األساسية لمنظاـ .يبدأ التفسير بفحص كممات القانوف
والقانوف الممموس ذاتو .ىذا ىو السياؽ والخمفية األولية  -نوع مف البنية التحتية الواقعية .عمى سبيؿ المثاؿ ،القاعدة
ىي أنو،

" ال يحؽ لمقاضي أف يقكؿ إف الغاية مف القانكف ال تركؽ لو ،كممارسة سمطتو
التقديرية مف أجؿ تحقيؽ الغاية التي يراىا أفضؿ" (التفسير التشريعي ،ص )92
"(أيضا استئناؼ مدني  06/8569مدير الضرائب العقارية حيفا ضد بكليطي،
الفقرة  39مف رأم الرئيسة ـ .ناعكر (.))2008/5-28

صحيح أنو في بعض األحياف ىناؾ تداخؿ بيف الغاية المحدد كالعامة  -خاصة عندما يتضمف تشريعات مكضكعية تتناكؿ
تنظيـ القضايا األساسية ،مثؿ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ .كلكف مف كاجب المفسر أف يككف حاض ار في كؿ طابؽ ،كأف يكلي
االعتبار لياذينف الطابقيف مف أجؿ ضماف إعطاء الكزف المناسب لمجمكع القيـ كالمصالح ذات الصمة.
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ث .مبدأ الترتيبات األولية و "واجب التفسير"

 .36استعراض رأي زميمي يظير أنو يمكف أف يكوف عمى وزف كبير لجميع الترتيبات األولية  -مبدأ تفسيري ينص عمى أف
"مسائؿ تندرج ضمف الترتيبات األولية ،ال يسمح لمسمطة اإلدارية العمؿ إال بموجب تفويض واضح مف المجمس
التشريعي" (يوآؼ دوتاف "الترتيبات األولية ومبدأ الشرعية الجديد "محاكمات  .))2012( 411 ،379وبعبارة أخرى،
فإف االفتراض األساسي ىو أف المشرع سعى إلى تركو سمطة تحديد المبادئ السياسة بيده ،وعيد إلى السمطة التنفيذية
بميمة تنفيذىا .وفقا لرأي زميمي ،نظ ار لتعقيد المرتبطة بإلغاء تصاريح اإلقامة الدائمة لسكاف القدس الشرقية عمى
أساس خرؽ الوالء ،يدور الحديث عف ترتيب أساسي  -وبالتالي ،عدـ وجود معايير توجييية واردة في المادة ( 11أ)
مف قانوف الدخوؿ ،يتوجب تفسير القانوف بصورة ال تخوؿ الوزير صياغة سياسات في ىذه المسألة الحساسة.

حقيقة ،أف مبدأ الترتيبات األكلية يشكؿ عنص ار ىاما مف عناصر العممية التفسيرية  -كبالتأكيد عندما تككف الحقكؽ
األساسية ىي مكضكع البحث .بيد أنو ينبغي أال يغيب عف الباؿ أف ىذا افتراض أكلي قابؿ لمدحض ،حيث أف المكاف الذم
يكجد بو تفكيض كاضح لتحديد ترتيبات أكلية ،فاف السمطة التنفيذية مخكلة بالعمؿ كفقا ليا .أكثر مف ذلؾ ،عندما يككف
مطركحا لمنقاش تشريع سبؽ بكجكده القكانيف األساسية  -كصالحيتة محمية ،بالتالي ،بكاسطة فقرة الحفاظ عمى القكانيف –
يتكجب تمييف طمب "التفكيض الصريح" المشتؽ مف مبدأ الترتيبات األكلية (محكمة العدؿ العميا  13/4491المركز األكاديمي
لمقانكف كاألعماؿ ضد حككمة إسرائيؿ ،فقرة  21مف حكـ الرئيس أ .جركنيس ()2.07.2014؛ فيما يمي :مكضكع المركز
االكاديمي) .كفيما يتعمؽ بمكضكع خطاب جديد ،تكجيو القانكف الذم بمكجبو يحدد مجمس أراضي إسرائيؿ "سياسة األرض
التي تعمؿ بمكجبيا إدارة األراضي" ،يأذف لممجمس بصياغة الترتيبات األكلية عمى الرغـ مف أف القانكف ال يحتكم عمى أم
إرشادات بشأف السياسة المرغكبة (محكمة العدؿ العميا  00/244جمعية نقاش جديد ضد كزير البنية التحتية الكطنية،
 29( 59-58آب  /أغسطس .)2002
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عمى خمفية ىذه األمكر ،أعتقد أف التكجيو الكارد في المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ  -الذم ينص صراحة عمى أنو يجكز
لمكزير إلغاء تصريح إقامة "كفقا لسمطتو التقديريو"  -يتكافؽ مع شرط التفكيض الصريح .كأيا كاف نطاقو ،ال يمكف الشؾ
في كجكد أم صالحية إللغاء تصاريح اإلقامة .كمع ذلؾ ،إلعادة صياغة كممات القاضي أكر في مكضكع حكار جديد (ص
 ،)58القانكف المفكض ال يتطرؽ لمغايات الكاجب تكافرىا لمكزير ،أك القكاعد كالمبادئ التي ينبغي أف يسترشد بيا في تحديد
ترتيب الدخكؿ إلسرائيؿ كاإلقامة بيا .ىذه الكظيفة ممنكحة لمكزير المختص .مكقؼ آخر يعني نفي عممي إلمكانية إلغاء
الرخصة ،ألم سبب كاف ،كتحكيؿ المادة ( 11أ) مف القانكف إلى حكـ ميمؿ .خطكة كيذه ليست "تفسيرا" ضيقا لمقانكف،
عمى النحك الذم تقتضيو قاعدة الترتيبات األكلية ،بؿ إلغائو التاـ( .كأكد أف أضيؼ باقتضاب أف نيج التي المشرع ال يحؽ
لو أف يفكض الصالحية لتحديد الترتيبات األكلية لـ يتـ االعتراؼ بيا في السكابؽ القضائية؛ انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ،
المركز األكاديمي  ،الفقرات  25-22مف حكـ الرئيس أ .جركنيس .كمع ذلؾ ،عندما يتعمؽ األمر ،كما في ىذه الحالة،
بتشريع صالحيتو محمية مف خالؿ فقرة حماية القكانيف ،بالتاكيد ليس ىناؾ أم أىمية لمبعد الدستكرم لجميع الترتيبات
األكلية).

كعالكة عمى ذلؾ ،حتى لك افترضت  -كليس ىذا ىك مكقفي  -أنو كقع خطأ في التفكيض الكارد في المادة ( 11أ) مف
قانكف الدخكؿ ،ليس في ذلؾ ما ينقذ الممتمسيف .حتى إذا كانت ىناؾ حاالت متطرفو فاف ىذا االدعاء يستحؽ الفحص،
إبطاؿ تصاريح إقامة بسبب خيانة كالء حادة كبالشكؿ الذم قاـ بو الممتمسكف (انظر المادة  22أعاله) ،ال تثير صعكبات -
مف الكاضح أف ىذا ىك جكىر الصالحية (راجع أقكاؿ نائب الرئيس ـ .حشيف في محكمة العدؿ العميا  96/2740شنصي
ضد مراقب األلماس 481 ،ك  ،) 1997( 514-513حيث ذكر ىنالؾ أنو عمى الرغـ مف أف أمر مراقبة األلماس
كاستيراده كتصديره يثير صعكبة مف كجية نظر مبدأ الترتيبات األكلية ،كال يمكف إنكار شرعية قرار عدـ منح الممتمس
ترخيصا  -حيث أنو ال يكجد شؾ حقيقي في أف ىذا الرفض ىك في صميـ الصالحية.
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بيف قكسيف ،أكد أف أشير إلى أف تعريؼ أسباب خرؽ الكالء ؾ "ترتيب أكلي" ال يخمك مف الصعكبات .كالكاقع أف ىناؾ
تعقيدا كبي ار في تحديد التزامات المقيميف الدائميف  -كبالتأكيد أكلئؾ الذيف ينتمكف إلى السكاف "األصمييف" .كىكذا ،عمى
سبيؿ المثاؿ ،يصر زميمي عمى كجكد نيج مختمؼ فيما يتعمؽ بمسألة ما إذا كاف ينبغي تجنيد ىؤالء السكاف لمخدمة
العسكرية ،أك مطالبتيـ بإعالف الكالء لمدكلة -كيرل بذلؾ شيادة عمى كجكد خالؼ في مكضكع نطاؽ كاجب الكالء الخاص
بالقيميف الدائميف( فقرة 58مف رايو) .كمع ذلؾ ،فإف المسألة المعركضة عمينا ليست نطاؽ التزامات حامؿ تصريح إقامة
دائمة مف كجية نظر إيجابية ،كلكف متى يككف سمككو سمبيا كقاسيا بحيث يمكف أف يبرر إلغاء مكانتو .كلذلؾ ،مكضكعنا،
حكؿ القضية المقتضبة في المكانة ،التي تعتبر حالة لكحدىا ،كليس في كضع ترتيب أكلي كاسع كشامؿ بشأف التزامات
المقيميف الدائميف .كىذه المسألة بالطبع معقدة أيضا ،كلكف نطاقيا أضيؽ .ككما ذكر أعاله فيما يتعمؽ بالتفسير المغكم،
مف كجية النظر المنيجية ،ينبغي لممرء أف يركز عمى المسألة المممكسة المعنية.

كالجكىر ىك كاجب القاضي بتفسير القانكف .حتى في حالتنا .كتنشأ سمطة اإللغاء بكضكح عف لغة القانكف ،كالقضية
التفسيرية ىي ما إذا كانت ىذه الصالحية تتضمف خرؽ الكالء ،في الظركؼ المكصكفو ،مف قبؿ سكاف القدس الشرقية.
كلألسباب المذككرة أعاله ،بما في ذلؾ البند  10مف القانكف األساسي :كرامة اإلنساف كحريتو ،فإف نيجي ىك أنو ال يكجد
مناص سكل التعبير عف مكقؼ تفسيرم بشأف جكىر العمة.

ج .بيف فقرة التقييد وفقرة حماية القوانيف  -المادتيف  8و  10مف القانوف األساسي :الكرامة اإلنسانية والحرية

 .37ثمة نقطة منيجية أخرى ذات صمة بالفقرة التالية بشأف الحوار بيف الكنيست والمحكمة ،ىي الفرؽ بيف فقرة الحفاظ
عمى القوانيف (المادة  )10وبيف فقرة التقييد (المادة  .)8في الواقع ،زميمي ال يصب محتوى قانوني في القانوف الحالي،
عمى سبيؿ المثاؿ عف طريؽ الحد مف السمطة التقديرية ألسباب محددة ،ولكف بدال مف ذلؾ تحوؿ التحدي لمكنيست.
إي " ،وأنو مف أجؿ تنفيذ قرار إداري مف ىذا القبيؿ ،يتطمب موضوع مناقشتنا ترتيب تشريعي مفصؿ ،المنصوص
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عميو في التشريع الرئيسي لمكنيست" (الفقرة  69مف رأيو) .كما ذكر ،بموجب مبدأ الترتيبات األولية ،يرى زميمي أنو ال
يوجد مناص مف أف تتخذ الكنيست موقفا جديدا بشأف ىذه المسألة .ىذا النيج متصمب في رأيي لمسبب التالي :المادة
( 11أ) مف قانوف الدخوؿ ىي تشريع قديـ يخوؿ الوزير ،صراحة ،إلغاء تصاريح اإلقامة .وكقانوف قديـ ،ال ينبغي
انتياؾ صالحيتو وينبغي تفسيره بروح القوانيف األساسية .مف شأف التوجيو الذي يقضي بأف يعيد الكنيست ترتيب
المسألة أف يؤدي إلى أف الترتيب الجديد ليس قانونا قديما ،ولكف قانونا جديدا يتعرض لالختبارات األكثر صرامة مف
فقرة التقييد .وعمى كؿ حاؿ ،فإف فقرة الحفاظ عمى القوانيف اسميا كما ىو معناىا .يتوجب المحافظة عمى القانوف .ال
يمكف األمر بإبطاؿ القانوف المحمي  -ولكف ىنا أيضا ،ىذه ىي النتيجة العممية لنيج زميمي .وأعتقد أنو ال يوجد
أساس إلنشاء آلية لنقؿ المسار بطريقة تحدد أف القانوف القديـ ممغى كأمر واقع ،وال يتبؽ اال إصدار قانوف جديد.

ح .الخطاب بيف المحكمة والمشرع

 .38في ق ارره ،يصر زميمي عمى االعتبارات المتعارضة الناشئة في حالتنا  -سيادة الدولة مقابؿ الضرر الشديد بحقوؽ
الفرد  -ولكف ال يخطو خارج حدود التفسير ،والتي يمكف استخداميا كػ "خارطة الطريؽ" لمشرع مستقبمي .في رأيو،
موقؼ فيما يتعمؽ بدستورية إلغاء تصاريح إقامة في ظروؼ الحالة المعروضة أمامنا ،وال يمكف أف نتعمـ منيا ما إذا
كاف المشرع مخوال بتبني ىذه الممارسات واعطاءىا تقنينا صريحا في التشريع .وىذا يمكف أف يؤدي إلى جولة ثانية
وغير ضرورية لاللتماس الحالي ،وىذه المرة عمى المستوى الدستوري ،وحتى إلغاء الترتيبات التشريعية التي سيتـ
إنشاؤىا بسبب ىذا الحكـ  -إذا ما قبؿ موقؼ زميمي .في رأيي ،ىذا ىو إضرار بالخطاب بيف ىذه المحكمة
والكنيست .صحيح ،مف وجية النظر الشكمية ،ال يطالب زميمي بالغاء القانوف ،ولكف كما ذكرت أعاله النتيجة
التفسيرية التي توصؿ إلييا تعادؿ إلغائو العممي .في ىذه الظروؼ ،وأعتقد أنو مف المناسب المضي قدما في الموقؼ
الذي أعرب عنو زميمي القاضي ح .ميمتزر ،في نطاؽ النقاش في الجولة الثالثة مف النقاش المتداوؿ في االلتماسات
ضد التعديالت لمنع التسمؿ (الجرائـ واالختصاص القضائي) -1954
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" سيككف ىذا الئؽ [ ]...أف تعطى لممشرعيف ليس فقط ما ىك غير
دستكرم ،كلكف يقاؿ بخطكط عامة أيضا ما ىك متكقع لتمبية المتطمبات
الدستكرية" (محكمة العدؿ العميا  14/8665ديستا ضد كنيست ،الفقرة 7
مف رأيو (.))11/08/2015

ىذه المحكمة ليست ممزمة بتكجيو المشرع  -كبالتأكيد ليس مف المفترض أف يحكـ في مسألة ليست مطركحة أمامو .كمع
ذلؾ ،في ضكء احتماؿ متكقع أف تتخذ خطكات تشريعية لتشمؿ صالحيات الكزير ،اذا ما تـ قبكؿ التماس -يككف مف
المناسب تحديد مبادئ تكجييية لممجمس التشريعي ،المساحة الدستكرية الشرعية لصياغة تسكية مستقبمية .عمى سبيؿ
المثاؿ ،ىؿ مف الممكف أف يفكض الكزير ،بشكؿ كمي أك جزئي ،بإلغاء تراخيص اإلقامة الدائمة عمى أساس خرؽ الكالء،
عمى النحك المحدد في قانكف الجنسية .كىكذا ،مف خالؿ تقديـ خطكط عامة ،سيككف مف الممكف منع احتماؿ الغاء سبب
خرؽ الكالء ضد المقيميف الدائميف في القدس الشرقية ،مف الناحية العممية ،مرتاف  -أكال ،بأدكات تفسيرية ،كمف ثـ مف
خالؿ المراجعة الدستكرية مرة ثانية.

 .39وفي السطور السابقة ،قدمت سمسمة مف التعميقات المنيجية المتعمقة بتفسير المادة ( 11أ) مف قانوف الدخوؿ.
أصررت عمى الحاجة إلى اعطاء تفسير لغوي شامؿ ،يدرس المغة عمى خمفية سياقيا ويضمف أف التفسير ال يفرغ
القانوف مف محتواه .أيضا ،أشرت إلى صعوبة االعتماد عمى قوؿ المشرع كمؤشر لمغرض الشخصي لمقانوف ،وشددت
عمى أىمية دراسة منفصمة لغايات موضوعية محددة وعامة .بعد ذلؾ ،تطرقت الى واجب المفسر بتفسير التشريعات
المحمية  -وليس انتياؾ سريانيا .وفي ىذا السياؽ ،قيؿ أنو ال يمكف تجاىؿ التفويض الصريح الوارد في المادة 11
(أ) مف القانوف ،والذي يسود عمى القرينة التفسيرية لمبدأ الترتيبات األولية .أيضا عرضت لمصعوبة المتعمقة بالنتائج
التي معناىا إلغاء عممي لمقانوف  -عمى الرغـ مف فقرة الحفاظ عمى القوانيف – ووضحت أنو اذا ما كانت نتيجة
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االجراء تسمب الوزير مف صالحيتو في النظر في أسباب خرؽ الوالء ،فمف المناسب تحديد مبادئ توجييية لتنظيـ
تشريعي مستقبمي لمقضية.

مدرؾ أنا أنو يمكف تشريح المسألة التي يثيرىا االلتماس بطرؽ مختمفة .ينبغي التأكيد عمى أف المقصكد مف التعميقات
المنيجية التي عرضتيا أعاله ،في القضية الجكىرية ،حماية سرياف المادة ( 11أ) مف قانكف الدخكؿ ،كأحكاـ عكض
كدارم ،التي سمبت االعتراؼ بمكانة خاصة سكاف القدس الشرقية ،كأحكاـ فقرة الحفاظ عمى القكانيف المكجكدة في القانكف
األساسي :كرامة اإلنساف كحريتو.

 .42ختاما ،أتفؽ مع رأي زميمي نائب الرئيسة أ .روبنشتايف بأنو ينبغي رفض االلتماس والغاء األمر االحترازي المؤقت.
وفي ظؿ ىذه الظروؼ ،سامتنع عف فرض مصاريؼ .ومف الواضح أف ىذا الحكـ ال يمنع الممتمسيف مف تقديـ طمب
جديد لمحصوؿ عمى مركز في إسرائيؿ  -ولو بصورة مؤقتة  -وىو ما سيتعيف عمى الوزير أف ينظر فيو جوىريا،
بالنظر إلى المجمؿ.

قاضي

نائب الرئيسة (متقاعد) س .جبراف:
 .1أوافؽ عمى رأي زميمي القاضي ع .فوجمماف وزميمتي القاضية د .باراؾ  -إيريز .مثميـ أعتقد أف قبوؿ االلتماس،
تحويؿ األمر االحترازي المؤقت الى دائـ واألمر بالغاء قرار وزير الداخمية إللغاء تصريح اإلقامة الدائمة مف

الممتمسيف عمى أساس "خرؽ الوالء" ،حيث أنيا كانت نفذت مف غير صالحية.كاف زميمي وزميمتي جيداف في شرح
وتعميؿ األسباب الكامنة وراء ىذا االستنتاج ،وبالتالي فإنني لف أتناوليا عمى نطاؽ واسع في إطار رأيي .في نفس

الوقت ،أود أف أوضح فواصؿ ىذه القضايا األساسية في القرار المخـ الذي أمامنا -التفاعؿ بيف مبدأ المشروعية
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اإلدارية ،وعمى وجو الخصوص مبدأ الترتيبات األولية ،وبيف القوانيف األساسية ،في ظروؼ حيث تسري فقرة الحفاظ

عمى القوانيف في المادة  10مف قانوف أساس :كرامة اإلنساف وحريتو (قانوف األساس).

 .2استنادا إلى مبدأ المشروعية اإلدارية ،ليس لمسمطة اإلدارية غير الصالحيات الممنوحة ليا بموجب القانوف أو بحكمو،
وبالتالي فإف عمؿ سمطة حكومية المتجاوزة حدود اإلذف القانوني تعاني خمال جوىريا مف عدـ االختصاص (انظر

محكمة العدؿ العميا  15/4374الحركة مف أجؿ جودة الحكـ في إسرائيؿ (جمعية مسجمة) ضد حكومة
إسرائيؿ( )27.03.2016(،فيما يمي :مسار الغاز) ؛ عدؿ عميا  13/4491المركز األكاديمي لمقانوف واألعماؿ ضد

حكومة إسرائيؿ ،الفقرة  16مف رأي الرئيس أ .غرونيس(( )2.07.2014فيما يمي:موضوع تصدير الغاز)؛ اسحؽ
زمير الصالحية اإلدارية الجزء األوؿ )2010( 74؛باروخ برخة قانوف اداري الجزء األوؿ  .))1997( 35ىذا المبدأ
ينبع مف نظرة تطمب تقييد قوة السمطة الحاكمة ،وىو يعبر عف مبدأ سيادة القانوف ،الذي حسبو يتوجب عمى السمطة

الحاكمة تنفيذ كؿ فعؿ حسبما ينص القانوف الصادر مف السمطة التشريعية؛ ومبدأ الفصؿ بيف السمطات ،والذي حسبو
يتوجب فصؿ السمطة الحاكمة وايداعو بيد عدد مف السمطات الموازنة والكابحة كؿ لألخرى(انظر "الترتيبات األولية

ومبدأ الشرعية الجديد" يوآؼ دوتاف القانوف )2012( 383 ،379؛ دافني باراؾ-ايرز القانوف اإلداري المجمد -98
.))2010( 97
 .3ثمة إشتقاؽ ىاـ مف مبدأ الشرعية اإلدارية ىو قاعدة الترتيبات األولية التي تنص عمى أنو ال يجوز لمسمطة اإلدارية،
العمؿ في غياب تفويض مف السمطة التشريعية ،أف تستخدـ تفويضا غامضا يعطى ليا وأف تضع ترتيبات "أولية" ،
وليذا السبب فيو محفوظ بطبيعتو لمسمطة التشريعية ولممنتخبيف الذيف ينتموف إلييا .لفحص ما إذا كاف ترتيب معيف

ىو ترتيب أولي  -وبالتالي يتطمب تشريع -أو ما إذا كاف يكتفي بتوجيو مف درجة معيارية أقؿ مف ذلؾ ،يجب
عمى المحكمة أف تعطي رأييا ،مف بيف أمور أخرى ،ومدى تأثير ىذا الترتيب عمى الجميور ،ومدى األضرار التي

تمحؽ بالحقوؽ الفردية المتعمقة بو و آثاره المالية  ،الحاجة الممحة إلى تنظيـ المسألة التي تقع في صميـ الترتيب،
والتعقيد والمعرفة المينية المطموبة .أيضا يعطى وزف كبير ألىمية ولحيوية الت رتيب ،فضال عف كونو مثير لمجدؿ

عمى مستوى الجميور (انظر محكمة العدؿ العميا  16/3430إتحاد شركات تأميف الحياة ـ.ض ضد مفوض التأميف
وسوؽ الماؿ واالدخار في و ازرة المالية (2016/06/30)،؛ قضية خط الغاز ،فقرة كميغ ،محكمة العدؿ العميا

 ،11/616اتحاد الطالب اإلسرائيمي ضد حكومة إسرائيؿ ( ،)25.5.2014محكمة العدؿ العميا  02/4253كيرياتي

ضد النائب العاـ ( 17مارس  ،)2009محكمة العدؿ العميا  03/11163لجنة المتابعة العميا لممواطنيف العرب في
إسرائيؿ ضد رئيس وزراء إسرائيؿ [ ،]1الصفحة .))2006( 68

 .4جميع الترتيبات األولية موجودوف معنا منذ األياـ األولى لمقانوف اإلسرائيمي ،ولكف جرت العادة عمى التمييز بيف
فترتيف رئيسيتيف فيما يتعمؽ بمعناه ونطاؽ تفسيره – قبؿ سف قانوف أساس :كرامة اإلنساف وحريتو األساسية :حرية
العمؿ (مف اآلف فصاعدا :القوانيف األساسية) ،وبعدىما  .وفي الفترة األولى ،كانت القاعدة قرينة تفسيرية ،حسبيا
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موافقة السمطة اإلدارية بسف تشريع ثانوي أو وضع تعميمات إدارية ىو اإلذف بإنشاء ترتيبات ثانوية فقط ،وعدـ تحديد
ترتيبات أولية .ومع ذلؾ ،ىذه القرينة قابمة لمنقض .وفقا لمحكـ التوجييي في ذلؾ الوقت ،تفويض السمطة اإلدارية

يمكف أف يشمؿ تحديد ترتيبات أولية تنطوي عمى إضرار أو تقييد لمحقوؽ األساسية ،شريطة أف تتمقى السمطة

تفويضا صريحا مف المشرع األساسي لوضع تدابير مف ىذا النوع (لتصدير الغاز ،الفقرة  19مف رأي الرئيس أ.

جرونيس؛ التماس عميا  97/3267روبينشطيف ضد وزير األمف ( )1998( 520-517 ،481فيما يمي :موضوع
رونشطيف)؛ أىروف باراؾ التناسب في القانوف – االضرار بالحقوؽ الدستورية وتقييدىا )1994(.))2010( 149

(بالعبرية) ،ص  ،)2010( 149أعاله ،ص.) .

في الفترة الثانية ،كبعد كضع القكانيف األساسية ،تـ التنبيو في السكابؽ القضائية أنو تـ تغيير مكانة القاعدة (مكضكع

ركبنشتايف ،ص  ،) 522كبعد ذلؾ اعتمد بكصفو إجراء ممزـ الذم حسبو يتكجب تفسير شرط التفكيض الصريح بقدر كاؼ
يتطابؽ مع طبيعة كشدة الحؽ المعتدل عميو (انظر طمب استئناؼ جزاء  09/10141بف حاييـ ضد دكلة إسرائيؿ ،في

الفقرة  22مف رأييا لمرئيسة (متقاعدة د .بينيش ()2012/06/03؛ أركك لمصناعات الكيربائة ـ.ض .ضد رئيس بمدية
ريشكف لتسيكف ،الفقرات  7-12مف رأم الرئيسة د .بينيش ()19/10/2009؛ عميا رقـ  07/1800نقابة المحاميف في

إسرائيؿ ضد لجنة الخدمة المدنية  ،الفقرة  7مف رأم القاضي أ .أ .ليفي (.))7.10.2008

 .5حسب ظروؼ ىذا االلتماس ،ليس ىناؾ خالؼ عمى أف قرار الوزير ينتيؾ الحقوؽ األساسية التي تتطمب أقصى قدر
مف الحماية (انظر الفقرات  46-49مف رأي زميمي القاضي ع .فوجمماف؛ والفقرة  16مف رأي زميمي القاضي ف.

ىاندؿ) .ومع ذلؾ ،في ذات الوقت ،تحمي فقرة حماية القانوف في المادة  10مف قانوف أساس :كرامة اإلنساف وحريتو

عمى صالحية المادة ( 11أ) قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ عاـ ( 1952قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ) ،والتي بموجبيا رأى
وزير الداخمية أف لو الصالحية في إلغاء تصريح اإلقامة الدائمة لمممتمسيف .السؤاؿ الذي يطرح نفسو ،لذلؾ ،ىو أية
أىمية يتوجب أف تعزى في ىذا اإلطار المعياري الفريد مف نوعو في تنفيذ جميع الترتيبات األولية عمى ىذه الحالة،

وتحديد صالحية وزير الداخمية.

 .6اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نجدىا في رأيو األكثر شمولية والمعمؿ جيدا لزميمي القاضي ف .ىاندؿ .ووفقا لو ،فإف
الترتيبات األولية تكوف عادة لمحصوؿ عمى تفسير ضيؽ بالنسبة لمقانوف المشموؿ تحت فقرة حماية القوانيف ،ووفقا

لطمب التفويض الص ريح لمحصوؿ عمى تفسير واسع (الفقرة  36مف رأيو) .ويبدو أف زميمي يرغب في اعتماد
مالحظات الرئيس أ .جرونيس حوؿ صادرات الغاز ،التي حسبيا " أف االستفسار عما اذا كاف متطمب التفويض

الصريح متواجد في قانوف سف قبؿ سف قانوف أساس :ك رامة اإلنساف وحريتو مف الممكف أف يفحص بصورة أكثر ليونة

مقارنة مع قانوف تـ سنو بعد سف القانوف األساسي "(المرجع نفسو ،الفقرة  21مف رأيو) .زميمي القاضي ف .ىاندؿ
حتى أنو اتخذ خطوة أخرى إلى األماـ في رأيو ،الفتا إلى الصعوبة الكامنة لمنتيجة التي توصؿ إلييا زميمي القاضي

ع .فوجمماف .موقؼ زميمي القاضي ف .ىاندؿ ،غير مناسبة النتيجة التي يطمب بيا مف المشرع ،في الممارسة
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العممية ،لشمؿ الترتيب في تشريع أولي حتى يتمكف مف اصدار القرار اإلداري لمتنفيذ .ويرجع ذلؾ إلى أف تعديؿ

القانوف سيزيؿ عنو حماية فقرة المحافظة عمى القوانيف ويعرضيا لممراجعة القضائية بموجب القانوف األساسي :كرامة
اإلنساف وحريتو .وفي ىذا الصدد ،يرى زميمي أف وصية القانوف األساسي بالمحافظة عمى القانوف القديـ وعدـ

االضرار بسريانو ستنتيؾ.

 .7رأيي بشأف ىذه المسألة مختمؼ .إنني ال أرى أي ضرورة في قراءة مخففة لمتطمبات التفويض الصريح ،عندما يكوف
أمامنا نص قانوني سبؽ وجود قانوف أساس :كرامة اإلنساف وحريتو .وأُفصؿ.

أعتقد أف نيج زميمي يتيح إمكانية تطبيؽ أكسع نطاقا كذا تأثير أكبر عمى فقرة المحافظة عمى القكانيف أكثر مما ىك مرغكب

فيو .مكقفي يفضؿ تطبيؽ "نككم" أكثر ليذه الفقرة ،بحيث تككف حماية القانكف القديـ ضد إلغاء حقيقي – ال تميز بينو
كبيف قانكف جديد فيما يتعمؽ بتأثير قانكف األساس عميو .عمى سبيؿ المثاؿ ،فكرت (رأم أقمية) جمسة إضافية مدني )

5698/11دكلة إسرائيؿ ضد الديراني (( ) 2015/01/15فيما يمي :مكضكع ديراني) عدـ تطبيؽ فقرة حماية القكانيف عمى

أحكاـ ىذه المحكمة ،مف جممة أمكر ألف مثؿ "ىذا التفسير لمقانكف المنصكص عميو في فقرة حماية القكانيف مف الممكف
اف تكسع تكسعا زائدا يؤدم النتياؾ حقكؽ الفرد في ظؿ قانكف سابؽ لسف قانكف أساسي" (المرجع نفسو ،الفقرة  13لتقديـ

كجية نظرم .انظر أيضا الفقرة  70مف رأم الرئيس أ .جركنيس ككذلؾ رأم زميمي القاضي (ككصفو آنذاؾ) أ .ركبنشتايف،

الذم امتنع عف الحكـ بشأف ىذه المسألة ،كالفقرة  2مف رأم زميمتي نائبة الرئيس (ككصفيا آنذاؾ) ـ .نائكر ،الفقرة 16

مف رأم زميمي القاضي ح .ميمتزر كالفقرات  2-6مف رأم زميمي القاضي ف .ىاندؿ ،الذيف يعتقدكف أف فقرة حماية القكانيف

معمكؿ بيا أيضا في مثؿ ىذه الظركؼ ).ىدؼ مركزم يقؼ في أساس كقكفي ىك التطمع الى انسجاـ معيارم في الطريقة

(انظر محكمة العدؿ العميا  14/3166غكتماف ضد النائب العاـ  -دكلة إسرائيؿ ،الفقرة  16لرأيي ()12.03.2015؛ عدؿ

عميا  6728/06جمعية "شجاعة" (المكاطنكف مف أجؿ حكـ رشيد كعدالة اجتماعية ضد رئيس كزراء إسرائيؿ ،الفقرة  6مف

رأيي ()2006/11/30؛ عدؿ عميا  04/6620الحركة لغاية جكدة الحكـ في إسرائيؿ ضد المجنة العامة لتحديد المشاركة
في التكاليؼ القانكنية ،الفقرة  6مف رأيي ()3.9.2006؛ أىاركف باراؾ التفسير في القانكف المجمد األكؿ  -نظرية التفسير

العامة )1998( 467-469؛ انظر كقارف :محكمة العدؿ العميا  15/781أرآد-بنكس ضد لجنة المكافقة عمى اتفاقيات
لحمؿ األجنة بناء عمى قانكف اتفاقيات حمؿ األجنة (المكافقة عمى االتفاؽ ككضع األطفاؿ حديثي الكالدة) ،1996 ،الفقرات

 36-37لرأيي (( ) 08/03/2017فيما يمي :قضية أراد-بينكاس)).

كبيذا المعنى ،تثير فقرة حماية القكانيف صعكبة مممكسة ،حيث أنيا تمنع تطبيقا مكحدا لمقانكف األساسي عمى جميع
القكانيف اإلسرائيمية .ليذا السبب سمي الكضع الناشئ عنيا بػ "الشذكذ الدستكرم" ،كعبر عف نقد ىذه النتيجة الناتجة

عنيا(انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ ،أىاركف باراؾ" ،حماية القانكف" كتاب دكريت بينيش ( 415-416 ،413أىاركف باراؾ،
شاحر ليفشيتز ،صندكؽ أزكالم ك إيتي بار-سيماف-تكؼ المحرريف .))2017 ،تجدر اإلشارة إلى أف ىذه النتيجة غير
عادية في سياؽ دساتير العالـ ،ألف معظميا ال يتضمف حك ما مماثال ،كلكنيا تسعى إلى كضع ترتيبات تشمؿ النظاـ بأكممو
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(المرجع نفسو) .جذكر ىذا الكضع الشاذ معركفة جيدا ،كأنو ينبع مف التسكية السياسية ،الذم ييدؼ إلى سد الفجكة بيف

مؤيدم ىذا االقتراح ،كأكلئؾ الذيف يخشكف تأثيره عمى الترتيبات التي تعكس طابع إسرائيؿ كدكلة ييكدية كديمقراطية ،كعمى
كجو الخصكص في قضايا الديف كالدكلة (انظر ص 415-414؛ باراؾ مديناه "قكانيف حقكؽ االنساف في إسرائيؿ 31

()2016؛ أمنكف ركبنشطيف " قصة قكانيف األساس" قانكف كأعماؿ )2012( 101؛ أكلاير اليف "قكانيف األساس كجزء مف
الدستكر االسرائيمي المكتكب" القانكف  267ك)2001( 273؛ األساسية كجزء مف الدستكر المكتكب إلسرائيؿ" ،القانكف

 )2001( 273 ،267؛ ييكديت كرب" ،القانكف األساسي :كرامة اإلنساف كحريتة  -السيرة الذاتية "تصارع السمطات"،

قانكف ك حكـ .)1993( 342-343 ،323 ،كقد انعكست ىذه الصعكبة الدستكرية مؤخرا في المالحظات الشرفية التي
أدلت بيا القاضية ع .باركف ،مشيرة إلى ما يمي:

"حماية غير محددة المدة لػقكانيف األحكاؿ الشخصية مف المراجعة
الدستكرية ،مف خالؿ فقرة حماية القكانيف ،ىك تصمب [ ]...فقرة

حماية القكانيف نشأت نتيجة شبو تسكية سياسية التي مكنت مف

تحريؾ الثكرة الدستكرية في إسرائيؿ .كلكف مف الممكف جدا أف يأتي
كقت لف يتبقى لفقرة حماية القكانيف قكة إليقاؼ إجراءات دستكرية،

كعمى كجو الخصكص النظر في تناسب قانكف األحكاؿ الشخصية
لكاقعنا الحالي كالفسيفساء االجتماعية كالثقافية كالدينية كالتي تتألؼ

منو" (محكمة العدؿ العميا  15/7339جمعية المحافظة عمى حقكؽ

الفرد ضد ك ازرة الداخمية ،الفقرة  3لرأم القاضية ع .باركف
(.))31.8.2017
 .8ىذه المحكمة عمى مر السنيف اضطرت الى التعامؿ مع التوتر بيف وصيتو الصريحة لمقانوف األساسي لتجنب
اإلضرار بسرياف القوانيف القديمة ،كما ينعكس ذلؾ في فقرة حماية القوانيف ،وبيف الروح الدستورية التي طمب نفثيا في

النظاـ القانوني اإلسرائيمي .وفؽ المفيوـ الذي تشكؿ وفقا لق اررات ىذه المحكمة ،في حيف أف فقرة حماية القوانيف
تحمي القانوف القديـ مف المراجعة القضائية التي مف شأنيا أف تؤدي الى الغائو -ال تخمؽ فراغا دستوريا وحتى تبطؿ

كمية مفعوؿ القانوف األساسي ،ولف تقوـ ىي بتجميد تطور نظامنا القانوني .اشتقاؽ أساسي مف ىذا المفيوـ ىي

السابقة المتجذرة التي تـ تحديدىا في جمسة إضافية جزاء  95/2316غنيمات ضد دولة إسرائيؿ،)1995( 589 ،
التي حسبيا ينبغي أف يتـ تفسير القانوف القديـ وفقا لروح القوانيف األساسية .وفي حالة الحقة ،سئمت عف ىذه المسألة
وأعربت عف رأيي بشأف وضع القانوف األساسي :كرامة اإلنساف وحريتو ،في الظروؼ التي تنطبؽ فييا فقرة حماية

القوانيف-
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"في رأيي ،فإف القكانيف األساسية تعطي القاضي أداة تفسيرية جيدة

كمناسب عندما تنشأ أسئمة تفسيرية فيما يخص أحكاـ القانكف .عمى كجو

الدقة ،فقرة حماية القكانيف المحددة في المادة  10مف قانكف األساس:
كرامة اإلنساف كحريتو عمى أف "ليس بقكة ىذا القانكف األساسي أف يؤثر
عمى سرياف قانكف كاف قائما قبؿ صدكر القانكف األساسي .كبعبارة أخرل،

ما داـ القانكف ق ائما قبؿ تطبيؽ القكانيف األساسية ،يتـ الحفاظ عمى
سريانو .كمع ذلؾ ،في رأيي ،ىذه الفقرة ال تعني أنو ال ينبغي أستخداـ

القكانيف األساسية لممساعدة في تفسير القانكف القائـ عندما يككف ىذا

القانكف غير كاضح ،كعمى أم حاؿ ىك مكضع شؾ .منحت القكانيف

األساسية لنظاميا القانكني مجمكعة مف المبادئ األساسية ،التي أعتقد أنو
مف الممكف كالمرغكب فيو في كثير مف األحياف ،االستعانة بيـ عندما

ندرس ماىية التفسير أك السياسة القانكنية المناسبة [ ]...إف استخداـ
القكانيف األساسية كأداة تفسيرية مساعدة يمكف ،في رأيي ،مؿء المحتكل

بالمبادئ كا لحقكؽ المطركحة لمنقاش في التشريعات القائمة ،كالبحث
بصكرة مناسبة في التكازف بينيما .كأعتقد أف ىذا لف يضر بسرياف

القكانيف القائمة ،كلكف النقاش يمتمئ بخطاب منظـ كمراع أكثر" (التشديد

مضاؼ( )استئناؼ مدني  06/5931حسيف ضد ككىف ،فقرات  2ك  3مف
رأيي (.))15.04.2015

 .9إطار مناقشة المبدأ فيما يتعمؽ بتطبيؽ فقرة حماية القوانيف ،وسوؼ أنتقؿ اآلف إلى الصعوبة المحددة مف قبؿ زميمي

القاضي ف .ىاندؿ التي تعتقد بوجوب قبوؿ االلتماس ،بسبب اعتقاد مف شأنو أف يؤدي ،بشكؿ عممي ،الى ترسيخ

صالحية الوزير في التشريع ،وبالتالي تعرض ىذه الصالحية إلى المراجعة القضائية بموجب القانوف األساسي .وأود

أف أدلي ببعض التعميقات في ىذا السياؽ.

 .12أوال ،مف حيث المبدأ  -أوافؽ عمى تعميقات زميمي القاضي ع .فوجمماف ،والتي بموجبيا تأخذ ىذه المحكمة
باالعتبار ،الخطوات المستقبمية المتوقعة مف المشرع (الفقرات  72-73مف رأيو ،ومقارنة ،مف ناحية أخرى ،وفيما

يتعمؽ أرآد-فنكس ،الفقرات  18-4في رأيي ،حيث اعتقدت أنو عندما كاف المشرع قد بدأ بالفعؿ في العمؿ ،وجب
عمى المحكمة أف تأخذ ىذا في االعتبار في الظروؼ المناسبة.

 .11ثانيا ،وعمى الصعيد العممي ،أخشى أف يستند موقؼ زميمي إلى سيناريو يشؾ في وجوده .والواقع أنو ال يمكف إنكار
أف النتيجة المحتممة لقبوؿ االلتماس ىي السماح لوزير الداخمية في قانوف حتى يتمكف مف اتخاذ خطوة مماثمة في
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المستقبؿ .الذي اختارأف يفعؿ ذلؾ ،كما ىو الحاؿ في كؿ عمؿ مف أعماؿ التشريع ،فإف المشرع يعطيو اآلثار

الدستورية ،كما ىو مطموب مف قبؿ القوانيف األساسية التي صمميا الكنيست بصفتيا السمطة التأسيسية (االلتزاـ
الدستوري عمى السمطة التشريعية تحت عنواف "الفقرات المثقالت" المنصوص عمييا في تحقيؽ القوانيف األساسية

لمحقوؽ المنصوص عمييا فييا ،موضوع أرآد-فنكس ،فقرة  51مف رأيي؛ اسيئناؼ مدني  6821/93بنؾ مزراحي

المتحد ـ.ض .ضد برج قرية تعاونية  221 ،و )(1995 412؛ أىاروف باراؾ "الحؽ الدستوري في حماية الحياة

والجسد والشرؼ " ،قانوف وادارة .(2016)).31-35 ،27-29 ،16-9 :ومع ذلؾ ،فإف ىذه النتيجة ليست بدييية،
وىي تنطوي عمى تحقيؽ التوازف بيف االعتبا رات التي تنتمي إلى الساحة التشريعية ،والتي ،كما ذكرت في رأيي

السابؽ ،ليست موضوعا ليذه المحكمة.

كعالكة عمى ذلؾ ،كأنا ال أعتقد أف في كممات زمالئي أك كمماتي طمبا الى المشرع التخاذ خطكة ما أك غيرىا ،عف طريؽ
"المشكرة القضائية" أك "خارطة طريؽ قضائية" (راجع المسألة أرآد-فنكس ،الفقرات  5-6رأم زميمي القاضيح .ممتسر؛ عدؿ

عميا  14/8665دستا ضد الكنيست ،فقرات  6ك 7لرأم زميمي القاضي ح .ممتسر (()11.08.2015فيما يمي :مكضكع
دستا)؛ ليأؼ أكرجد كشام الفي "تكجييات قضائية :تعميمات لتعديالت تشريع عف طريؽ ق اررات المحكمة العميا" م ارجعات

قانكنية  437ك )2011( 447 – 441؛ أىركف باراؾ قاض بمجتمع ديمقراطي ( )2004( 382-381فيما يمي :باراؾ،
قاض في مجتمع ديمقراطي)) .عمى العكس مف ذلؾ ،فقد اتضح أف لمدكلة العديد مف األدكات لمتعامؿ مع مشاكؿ معقدة مثؿ

تمؾ التي أثارىا الممتمسكف (انظر  :الفقرة  69مف رأم زميمي القاضي ع .فكجمماف؛ كالفقرة  39مف رأم زميمتي القاضية د.

باراؾ-ايرز) .نطاؽ تدابير كاسع يعزز استنتاجي بأنو ال يمكف تجاىؿ إمكانية ترسيخ الصالحية بتشريع ،مف االعتبارات التي
تحتاج إلى دراسة شرعية إعماليا في حالة عدـ كجكد تفكيض صريح في القانكف.
 .12ثالثا ،أنني ال أشاطر الرأي القائؿ أف قبوؿ االلتماس يعني إفراغ السمطة الممنوحة لوزير الداخمية وفقا لممادة ( 11أ)
مف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ مف المحتوى ،حيث يمكف رؤية ىذا كالغاء اجراء عممي لمقانوف ،بصورة تتعارض مع

فقرة المحافظة عمى القانوف (انظر الفقرتيف  33و  37مف رأي زميمي القاضي ف.ىندؿ) .أضاؼ زميمي القاضي ف.

ىندؿ اف "عمى القاضي الذي يتداوؿ في قضية ما أف يشرح وأف يشير إلى أسباب أخرى تدخؿ ضمف نطاؽ صالحية

اإللغاء وتمنح ليا محتوى إيجابي" (الفقرة  33مف رأيو) .أقبؿ أنا أساسات ىذا الرأي ،استنادا إلى مبدأ تفسيري وحسبو

أف المشرع ال يمقي بكمماتو عبثا (انظر أىاروف باراؾ تفسير في القانوف الجزء الثاني  -تفسير التشريع 595-597

( .)) 1993ومف ناحية أخرى ،ال أعتقد أنو ينبغي لنا أف نذىب إلى أبعد مف ذلؾ لتحديد النطاؽ الدقيؽ والكامؿ
لمصالحية ،ألف ق اررنا بشأف ىذه المسألة غير مطموب .أعتقد أنو تكفي اإلشارة إلى الظروؼ األخرى التي تمنح فييا
المادة الصالحية الفعمية لموزير مف أجؿ القضاء عمى الخوؼ مف تحويميا إلى حكـ ميمؿ ومتروؾ .وفي ىذا الصدد،

حكـ لطيؼ مف ىذه المحكمة في التماس اداري  04/8844شعباف ضد الداخمية ( ،)12/2/2006في نطاقو بقي
قرار وزير الداخمية دوف تغيير إللغاء اإلقامة الدائمة وفقا لمقسـ ( 11أ) ( )2قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ  ،حيث تبيف

أف ىذا أصال منح بناء عمى غش .دراسة ق اررات المحاكـ يبيف أف إعماؿ الصالحية في ىذه الظروؼ ليست حالة
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نادرة الحدوث ،حيث يمكف النقاش اف صالحية وزير الداخمية معنى عمميا (انظر ،عمى سبيؿ المثاؿ ،االدعاء اإلداري

القدس)  27333-10-16قيسية ضد وزير الداخمية ()20.4.2017؛ المحكمة اإلدارية محكمة منطقة القدس
(الدائرة اإلدارية) الدجاني ضد دولة إسرائيؿ – مكتب السجؿ السكاني ()10.02.2008؛ (المنطقة اإلدارية)

 06/1110أنتونوؼ ضد دولة إسرائيؿ و ازرة الداخمية ()7.2.2007؛ التماس إداري (القدس)  02/966عالء الديف

ضد وزير الداخمية ( .)29.2.2004ونظ ار ليذه األمثمة غير الشاممة ،فإنني مقتنع بأف مقاربتي ال تبطؿ المادة مف
جوىرىا.
 .13رابعا ،حتى إذا كاف السيناريو الذي يراه زميمي صحيحا ،ال بد مف التأكيد عمى أنو لف يكوف رؤية مفتوحة .خطوة
مماثمة اتخذت حوؿ مسألة تأجيؿ خدمة األمف لطالب كميات تعميـ التوراة الذيف "التوراة ىي مينتيـ" .ىكذا ،تطرقت
ىذه المحكمة إلى سابقة روبنشتايف حوؿ سؤاؿ مشروعية ىذه الممارسة ،التي نفذت بقرار مف وزير األمف ،بحكـ

صالحيتو العامة المنصوص عمييا بقانوف خدمة األمف [النسخة الموحدة] ( 1986قانوف الخدمة األمنية) ،تأجيؿ
خدمة المرشحيف لمخدمة األمنية .قبمت األغمبية االلتماس وقررت أف ق ارراتو ىذه غير ذات صالحية ،وبالنظر إلى
جميع الترتيبات األولية وألنيا مسألة مبدئية ومثيرة لمجدؿ الوطني .وبعد ىذا الحكـ ،سف الكنيست قانوف تأجيؿ

الخدمة لطالب كميات (يشيفوت) التوراة ىي مينتيـ ( 2002 -فيما يمي :قانوف تأجيؿ الخدمة) .في حيف أف قانوف
خدمة األمف تـ شممو تحت بند فقرة حماية القوانيف ،وبالتالي ليس مطموبا لتمبية االختبارات لفقرة التقييد ،في

االلتماسات المقدمة إلى ىذه المحكمة ضد قانوف تأجيؿ الخدمة ،كاف مثي ار لمجدؿ وتـ االختبار لمعمؽ (انظر محكمة
العدؿ العميا  02/6427والحركة مف أجؿ جودة الحكـ في إسرائيؿ ضد الكنيست ،)2006( 619 ،التي اعتبرت أنو
عمى الرغـ مف أف تأجيؿ قانوف الخدمة ال يمبي اختبار التناسب األوؿ ،لـ يحف بعد األوآف التخاذ قرار بشأف

دستوريتو ،المحكمة العميا  07/6298ريسمر ضد الكنيست اإلسرائيمي ( ،)21.02.2012بو حكـ أف قانوف تأجيؿ
الخدمة ليس دستوريا) .في رأينا ،إذف ،أف إمكانية قبوؿ االلتماس سوؼ يؤدي إلى تعديؿ القانوف ،بحيث يتـ إزالة

حماية فقرة المحافظة عمى القوانيف ،ليست خطوة غير مسبوقة .زيادة عمى ىذا ،رأيي ىي أنو ال يمكف النظر الى
األمر كسبب لعيب .ىذه السمسمة مف الخطوات والردود مف جانب المحكمة مف جية والمشرع مف جية أخرى ،يشكؿ
تعبي ار عف حوار مثمر ومثمر بيف السمطات ،التي ىي حجر زاوية في ديمقراطية دستورية مؤسسة عمى ضوابط

وتوازنات (لمتوسع انظر :موضوع أرآد -فنكس مف رأيي الفقرة  5وكذلؾ الفقرة  5مف رأي زميمي نائب الرئيسة
(متقاعد) أ .روبنشتايف ،الفقرات  5-6مف رأي زميمي القاضي ح .ممتزر ،قضية ديستا ،الفقرة  1مف رأي زميمي
القاضي أ .حيوت ،الفقرات  1-7مف حكـ زميمي القاضي ح .ميمتسر؛ باراؾ ،قاض في مجتمع ديمقراطي ،ص.

376-389؛ ديفيد زكريا صوت الناي النقي :المحكمة العميا ،حوار ومكافحة اإلرىاب )2012( 241-243؛ بؿ
يوسؼ" ،ذبابة في المرىـ :"8الوضع المعياري لممبادرات التشريعية" ،قانوف نظري)2017( 292-308 ،253 9؛

8
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باري فريدماف ،الحوار والمراجعة القضائية 91 ،ميتش .ؿ .ريؼ)1993( 577 .؛ بيتر دبميو .ىوج و أليسوف أ.
بوشيؿ ،حوار الميثاؽ بيف المحاكـ والمشرعوف (أو ربما ميثاؽ الحقوؽ ليس بالشيء سيء بعد كؿ ىذا) 35 ،قاعة

أوسغوود ؿ .جيوBarry Friedman, Dialogue and Judicial Review , 91 ( ))1997( 75 .
M ICH . L. R EV . 577 (1993); Peter W. Hogg & Allison A. Bushell, The Charter

Dialogue Between Courts and Legislatures (Or Perhaps the Charter of Rights

).)) Isn't Such a Bad Thing after All), 35 O SGOODE H ALL L. J. 75 (1997عمى ىذا الرأي

أصر القاضي (متقاعد) أ .أ .ليفي في محكمة العدؿ العميا  07/466غالوف ضد النائب العاـ ()2012/01/11
(فيما يمي :غالوف) ،الذي قاؿ:

"[إف] فكرة حكار دستكرم [تعكس] فيـ أف حماية القيـ الكاردة في الدستكر
كتطكيرىا – ميمة مشتركة لمسمطات الثالث متحديف .ىذا الفيـ ليس تقكيضا

لممبادئ األساسية لمديمقراطية عمى أساس الفصؿ بيف السمطات كالفكرة مف
الضكابط كالتكازنات ،كلكف مكضكعيا تعميؽ الحكار بيف أذرع السمطة الحاكمة

كالحساسية المتبادلة تجاه بعضيا البعض .حماية قيـ أساسية دستكرية ،مف

أساسياتيا الجميمة جدا في االسمكب الديمقراطي ،تديف بكجكدىا لمسمطات الثالث

مع ا .كما قيؿ في البداية ،كؿ كاحدة منيا تحمؿ مساىمتيا في تقدميـ ،تطكرىـ
كتطبيقيـ لمقيـ الدستكرية .يضع ىذا الفيـ أساسا لممفيكـ الذم حسبو يجب

أف يككف التعامؿ مع أسئمة دستكرية ثمرة الحكارىنا ،مستمر كمتكاصؿ بيف

السمطات .ىذا األمر يعكد بالنفع عمى سمكؾ النظاـ ككؿ .يعكد بالنفع عمى
حقكؽ اإلنساف .لو القدرة عمى إزالة التنافر ،المرتبط غير ذم مرة مع مفيكـ

الحؽ كحمايتو .لو القدرة في المساعدة عمى تطكير حقكؽ دستكرية إضافية.
يسمح ىك لمحقكؽ األساسية المشاركة في دائرة الضكء مع القيـ األخرل ،التي
يككف تطكيرىا ىدؼ ىاـ لمجميكر"(المرجع نفسو ،الفقرة  42مف رأيو).

أعتقد ،إذف ،أف مما يؤسؼ لو أف ىذه المسألة قد ترجع إلى ىذه المحكمة ،إذ كاف يجب أف تحدد كتشمؿ ىذه الصالحية
في القانكف كيتـ األخذ باالدعاء ،أنيا ال تتفؽ مع القانكف األساسي .كىذا التكضيح الدستكرم يستكفي مبادئ القانكف

األساسي كيكفؿ أف تعكس اإلجراءات التي تتخذىا جميع السمطات الحككمية القيـ األساسية لدكلة إسرائيؿ.

 .14وعمى أساس ما تقدـ ،أخمص إلى أنو ال يوجد بفقرة المحافظة عمى القوانيف ما يبرر التفسير الواسع لمتطمبات
التفويض الصريح .ولذلؾ ،ال يمكنيا أف تحوؿ دوف التوصؿ إلى نتيجة قد تؤدي إلى شمؿ الصالحية في التشريعات

األولية ،إذا طمب ذلؾ .أخشى أف قراءة أخرى تتسمؿ الى داخؿ ىذه الفقرة  -باإلضافة إلى تعقيداتيا وصعوباتيا
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القائمة أصال  -محتوى إضافي يمد سريانيا الى ما وراء حماية صحة القانوف القديـ .ىذه النتيجة ليست مرغوبة في
رأيي ،لألسباب التي ناقشتيا أعاله.

 .15كيؼ ينبغي إذف ،في حالتنا ،تطبيؽ شرط التفويض الصريح ،وجميع الترتيبات األولية إلى جانبو؟ وكما أشار زمالئي،
فإف التفسير السميـ لقاعدة الترتيبات األولية لـ يتـ حميا بالكامؿ في السوابؽ القضائية .فيما يتعمؽ بتفسير القاعدة،

فسرتيا باسياب في موضوع صادرات الغاز (انظر المرجع نفسو ،الفقرات  19-54لرأيي) ،لذلؾ سأقتصر عمى ذكر
أىـ األمور الضرورية لموضوعنا .وعمى النقيض مف الرأي الذي يرى بو قرينة غير قاطعة ،والتي يتمسؾ بيا عمى

سبيؿ المثاؿ زميمي القاضي ف .ىاندؿ (انظر الفقرة  36مف رأيو) ،أفضؿ النيج الذي يجيز تفسير التفويض في
التشريع المسموح القياـ بو بروح مف الترتيبات األولية .وليس كافيا وجود تفويض صريح لمقياـ بنقؿ الصالحية بأكمميا

مف السمطة التشريعية إلى السمطة اإلدارية  -حيث أف وجودىا ليس سوى نقطة البداية .مف ىناؾ ،ينبغي تحديد نطاؽ
التفويض المنقوؿ عف طريؽ تفسير التفويض الذي حدده المشرع  -وفقا لممعايير المحددة فيو ومدى تفصيمو .فيما
يخص صادرات الغاز أوضحت خالفا لموقؼ الرئيس أ .جرونيس ،وأنا ال أعتقد أنو يستحؽ التمييز الصارـ بيف

النظاـ الذي ينتيؾ حقوؽ اإلنساف المنصوص عمييا في القوانيف األساسية وغيرىا مف الحاالت .في رأيي ،مفضؿ ىو
الفحص الموضوعي والمرف ،والذي يميز بيف الحاالت المختمفة استنادا إلى اعتبارات ممموسة وذات الصمة بظروؼ

القضية ،مثؿ الوصؼ التشريعي لمتفويض الرئيسي لمظروؼ التي أدت الى تحديد الترتيب بموجبيا ،أوال وقبؿ كؿ

شيء ،درجة أىمية وجوىرية القرار الذي سيتبناه الترتيب (في الفقرة  42مف رأيي؛ انظر أيضا الفقرة  11مف رأي
زميمي القاضي (كوصفو في ذلؾ الوقت) أ .روبنشتايف ،الذي اتخذ نيجا مماثال لنيجي).
 .16ومف ىناؾ الى ىنا .10وفي حالتنا ،مف الواضح لمجميع أف حقوؽ اإلنساف منصوص عمييا في القانوف األساسي:
كرامة اإلنساف وحريتو ،غير أف تطبيقو محدود بسبب فقرة حماية القوانيف .وبما أنو مف رأيي أنو في أي حاؿ ال

يتوجب القياـ بتمييز جامد بيف حقوؽ ذات وضع الدستوري وحقوؽ ذات وضع أدنى ،وبالتأكيد أنا ال أعتقد أنو ينبغي

أف نتعامؿ بشكؿ مختمؼ عندما نتعامؿ مع الحقوؽ الدستورية في الظروؼ التي تسري بيا فقرة حماية القوانيف .بمجرد
ازالة ىذه العقبة ،ال يتبؽ لي خيار سوى اعتماد نتائج زميمي القاضي ع .فوجمماف والقاضية د .باراؾ-ايرز ،وحسبيا

اف الحديث يدور عف ترتيب أساسي ،وبالنظر إلى سياقيـ الواسع ومبدأ األمور يطمب تفويض صريح لغاية سمب

تصريح إقامة دائمة مف الممتمسيف عمى أساس " خرؽ الوالء " -وىو أمر غير موجود في المادة ( 11أ) مف قانوف

الدخوؿ إلى إسرائيؿ.

 .17وعمى الرغـ مف أنني أعتقد أف استنتاجي يعكس سياسة قانونية سميمة ،فإنني أدرؾ آثارىا االجتماعية المعقدة .وكما
أوضح زمالئي ،فإف تماىي مقدمي االلتماسات مع منظمة حماس ،التي أدت أعماليا الحقيرة والقاسية عمى مر

10

مثل عبري "من بابل الى إسرائٌل" أي من هناك الى هنا.
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السنيف إلى مقتؿ المدنييف وحصدت الكثير مف حيوات اإلسرائيمييف ،تحمؿ معيا خطورة شديدة .ىذه الخطورة لـ تتغير

عمى الرغـ مف أف الممتمسيف ينتموف إلى المستوى السياسي لممنظمة ،وليس لممستوى العسكري (راجع :استئناؼ جزاء
 16/8317دولة إسرائيؿ ضد أبو القيعاف ،الفقرة  14/1784 )4/6/2017( 11عاشور الدولة ضد إسرائيؿ ،

الفقرات )3.09.2015( 47-37؛ استئناؼ جزاء  13/5925زاىدة ضد دولة إسرائيؿ ()23.04.2014؛ استئناؼ
جزاء  06/3827مجيوؿ ضد دولة إسرائيؿ ،الفقرة  .)27.3.2007( 4ال شؾ بأف واجب إسرائيؿ عمى التصرؼ
بمختمؼ الطرؽ مف أجؿ إزالة ىذا التيديد عمى مواطنييا الذي تشكمو ىذه المنظمة ،وتعاقب بشدة أولئؾ الذيف ىـ
أيضا أعضاء بيا وفقا لقوانينيا .غير أف ىذا التيديد المستمر ينبغي أال يقوض دعائـ نظامنا القانوني ،بما في ذلؾ

المبادئ التي تقوـ عمييا قاعدة الترتيبات األولية .وبيذه الضرورة ،وبغية الحفاظ عمى الطابع الديمقراطي لمدولة جنبا
إلى جنب مع حماية مواطنييا ،أتيحت لي الفرصة لإلشارة إلى:
" في كؿ دكلة ،بحكـ تعريفيا ،ممتزمة بصكف كالحفاظ عمى أمف مكاطنييا  -في غياب

القدرة عمى القياـ بذلؾ لف تككف قادرة عمى أف تبرر كجكدىا .كمع ذلؾ ،يجب أف
نتذكر الجانب اآلخر لكجكد الدكلة لـ يقصد بو فقط الحفاظ عمى كجكدىـ المادم

لمكاطنييا ،كلكف أيضا لتمكينيـ مف تحقيؽ إنسانيتيـ كحريتيـ ،مف خالؿ إنشاء
سيادة القانكف .ليذا السبب ،عمى الرغـ مف أف خطر اإلرىاب المكجو ضد الدكلة

كم كاطنييا حقيقية كصعبة  ،كعمى الدكلة أف تبذؿ قصارل جيدىا لمحاربتو كدفعو

بعيدا ،فإنو يتكجب عمييا أف تفعؿ ذلؾ في تذكر دائـ لميدؼ النيائي لمصراع -

الحفاظ عمى حرية كانسانية مكاطنييا .ليذا يتكجب عمى الدكلة أف تضع نصب

عينييا قيمة حياة اإلنساف ككرامتو كنقطة انطالؽ ككحد إلجراءاتيا ،كاال ستفقد
شرعية كجكدىا ذاتو "(مكضكع غاؿ ،الفقرة  4مف رأيي).

 .18لذلؾ ،وأنا أتفؽ مع زميمي القاضي ع .فوجمماف والقاضية د .باراؾ-ايرز الذي يقرر قبوؿ االلتماس.
 .19وبعد ىذه المالحظات ،عرض عمي رأي زميمتي القاضية أ .حيوت وفي ضوء الظروؼ التي تطرقت ليا زميمتي،
وجدت مف الصواب أف أنضـ الى النتيجة التي اقترحتيا ىي.

الرئيس ـ .ناعكر:

نائب الرئيسة (متقاعد)

 .1أوافؽ عمى التحميؿ القانوني في رأي زميمي القاضي ع .فوجمماف.
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 .2وخالؿ السنوات التي كاف ىذا االلتماس معمقا ،بذلنا محاوالت ال حصر ليا لتسوية النزاع سمميا ،ولكف لألسؼ لـ
نستطع .وكما أظير القاضي فوجمماف ،ال مناص مف سف تشريع األساسي.

.3

وفيما يتعمؽ بالطمب العممي ،أضـ صوتي أيضا إلى زميمي ،القاضي إ.ىيوت.
الرئيسة

القاضية أ .حيكت:
 .1القانوف المطبؽ عمى القدس الشرقية ىو القانوف اإلسرائيمي .بموجب القانوف بمرسوـ واإلدارة (رقـ  1967 )1تطبيؽ
القانوف وواليتيا وادارتيا لمدولة في تمؾ األراضي ،بموجب المادة  8أ مف مرسوـ البمديات [النسخة الجديدة] الذي
يخوؿ وزير الداخمية توسيع مجاؿ اختصاص البمديات حسب سمطتو التقديرية حيث أعمف وزير الداخميو في

 28/06/1967توسيع بمدية القدس وضـ مناطؽ أخرى مف القدس الشرقية ،وكذلؾ في ظؿ القانوف األساسي :القدس
عاصمة إسرائيؿ ،الذي صدر في وقت الحؽ ،ثالثة عشر عاما ،والذي صادؽ عمى تطبيؽ القانوف اإلسرائيمي عمى

القدس الشرقية.

محكمة العدؿ العميا  88/282عكض ضد رئيس الكزراء ،)1988( 424 ،قضت ىذه المحكمة أف بقاء سكاف القدس
الشرقية الغير متجنسيف ،يككف بناء عمى رخصة اإلقامة كأف جميع مف تـ شممو بالتعداد الذم أقيـ في عاـ  ،1967كمف

حصؿ عمى تصريح إقامة دائمة بمكجب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ عاـ ( 1952مف اآلف فصاعدا  -قانكف الدخكؿ إلى

إسرائيؿ) .كبالتالي ،فقد تقرر أف أحكاـ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ تنطبؽ عمى سكاف القدس الشرقية .في االستئناؼ االدارم
 05/5829دارم .ضد ك ازرة الداخمية ( ،)2007/9/20عادت ىذه المحكمة مرة أخرل كتبنت ىذا النيج .كبالتالي فإف
نقطة البداية ىي أف القانكف اإلسرائيمي ،بما في ذلؾ قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ينطبؽ عمى سكاف القدس الشرقية.

 .2المادة ( 11أ) ( )2قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ تخوؿ وزير الداخمية بتوجيو عاـ إبطاؿ رخص مف أنواع مختمفة  ،بما
في ذلؾ تصريح إقامة دائمة ،ولكف القضية الماثمة أمامنا ىي المرة األولى التي يطمب فييا قرار المحكمة بشأف إلغاء

تصريح اإلقامة الدائمة لمقيـ في القدس الشرقية واستنادا إلى "خرؽ الوالء" ،لـ يقـ وزير الداخمية حتى السنوات األخيرة
بإبطاؿ تصاريح اإلقامة الدائمة لسكاف القدس الشرقية إال بعد انتياء إقامتيـ بسبب إقامتيـ في بمد آخر.

 .3أنا أتفؽ مع زمالئي القضاة مع ع .فوجمماف ،القاضية د .باراؾ-ايرزوالرئيسة ـ .نائور أف مسألة ما ىو نطاؽ واجب
الوالء المفترض االلتزاـ بو مف قبؿ المقيميف الدائميف في الدولة ،بما في ذلؾ المقيميف في القدس الشرقية ،يجب أف
ينظميا القانوف وينطبؽ الشيء نفسو عمى العقوبة التي يمكف اتخاذىا النتياكو .لـ يتـ تنظيـ ىذه القضايا بقانوف

الدخوؿ إلى إسرائيؿ ،الذي لـ يكف القصد منو في األصؿ تنظيـ مكانة السكاف مثؿ سكاف القدس الشرقية .لذلؾ ،يجب
عمى المشرع أف يعطي رأيو في ىذه القضايا وترتيبيا بشكؿ صريح ومفصؿ.
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كأكد أف أؤكد  -في رأيي ،ليس مف المستبعد أف يختار المشرع أف يتبنى في ىذا السياؽ ،المعيار الذم قدمتو المستدعى
ضدىا (النيابة العامة) كأف الكالء األساسي لممقيميف الدائميف المطمكب منيـ " النكاة الصمبة" ىك كاجب عمى عدـ اإلساءة

الى الدكلة ككاجب أف يككف مخمصا لممجتمع كاإلطار السياسي .كلكف قبؿ أف يمارس كزير الداخمية سمطة إلغاء رخصة

إقامة دائمة ليذا ا لغاية ،مف المناسب أف يحدد المشرع ىذه السمطة كيحدىا ،كأف يضع المعايير كالضكابط المناسبة ليذا
الغرض .كىذا خصكصا مع التاريخ التشريعي لقانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ ،التي ،أذكر ،صدر أصال في عاـ  1952كمف
س ِن ِو كأدل إلى التكسع في األرض
طبيعة األمكر ال يتكقع كال يمكف تكقع التطكرات الدراماتيكية التي حدثت في بالدنا بعد َ
كالسكاف كالتي ىي اليكـ مف الدكلة مع سكانيا الدائميف .كتتطمب ىذه التطكرات ترتيبات أكلية صريحة كمفصمة يجب عمى

المشرع أف يحددىا.

 .4وليذا السبب ،فإنني أتفؽ مع الموقؼ المبدئي لزميمي القاضي ع .فوجمماف .ومع ذلؾ ،نظ ار لمظروؼ المعينة في ىذه
القضية الموضوعة أمامنا ،التي تعد األولى مف نوعيا ،ونظ ار إلى انقضاء منذ اتخاذ القرار في موضوع االلتماس أكثر

مف أحد عشر عاما ،خالليا وبغياب وجود أمر مؤقت بقي قرار إلغاء اإلقامة ساري المفعوؿ ،وأخي ار في ضوء
التطورات التي حدثت خالؿ السنوات التي تمت القرار ،أعتقد  -ولذا سأقترح لزمالئي  -أف يتـ تعميؽھـ لمدة ستة

أشھ ر ،النتيجة التي يتطمبيا الموقؼ المبدئي الذي يدعمو معظـ أعضاء الييئة وىي  -قرار وزير الداخمية الغ
وباطؿ فيما يتعمؽ بالممتمسيف  1و  8و  15و  21في غياب الصالحية العطاءىا .وذلؾ مف أجؿ تمكيف الكنيست،
حسب ما تراه مناسبا ،مف وضع ترتيب أولي -فردي مناسب .بقوة الترتيب ،كما ذكرنا ،اذا ما تـ تشريعو ،سيكوف مف

الممكف اتخاذ قرار جديد بشأف الممتمسوف يأخذ بعيف االعتبار جميع البيانات ذات الصمة ،بما في ذلؾ مرور الوقت

وأحدث التطورات في قضيتيـ.

القاضية

القاضي ح .ممتزر:
 .1الخالؼ بيف زميالتي وزمالئي ،قضاة رأي األغمبية ،وبيف قضاة رأي االقمية  -أسمح لنفسي أف أقترح وسيمة وسطية
التي قد تكوف مقبولة عمى الجميع ،وال  -أجد نفسي مع رأي األقمية.
في رأيي ،الظركؼ الخاصة المنظكرة أمامنا  -يجب أال نتدخؿ في قرار كزير الداخمية إللغاء تصريح اإلقامة مف الممتمسيف:

 1ك  8ك  15ك ( 21الممتمسيف أعاله) لمتكاجد في القدس ،الممنكحة بمكجب المادة ( 11أ) ( )2مف قانكف الدخكؿ الى
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اسرائيؿ (فيما يمي :قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ أك القانكف) ،الذم يسمح لكزير الداخمية بأف يمغي  -بناء عمى سمطتو

التقديريو  -تصريح اإلقامة الممنكح بناء عمى القانكف.

كمع ذلؾ ،كأعتقد أف حاالت أخرل غير تمؾ المنظكرة أمامنا ىنا تستحؽ التنظيـ في تشريع اكلي  -بما في ذلؾ اذا رغب
كزير الداخمية إلغاء إقامة المقيميف الدائميف (بما في ذلؾ يشمؿ أيضا سكاف القدس الشرقية).

كسأشرح بإيجاز أسبابي ليذه الق اررات ،كلكني سأبدأ بتقديـ الممتمسيف كمسار األحداث.

كصؼ الممتمسيف كاشارة إلى التطكرات اليامة في مجمميا
 .2الممتمس  ، 1تـ تعييف خالد أبو عرفة وزي ار لشؤوف القدس نيابة عف حماس في الحكومة الفمسطينية .في السنوات
األخيرة ،تـ اعتقالو مف وقت آلخر لنشاط في منظمة حماس .انتيت عقوبتو األخيرة في سبتمبر  .2014الممتمس 1
ظير في تقارير استخباراتية باعتباره عامال رئيسيا في توجيو العمميات الى رؤساء قيادة حماس في الميداف ،مع

التركيز عمى قيادة المنظمة وأنشطتيا في القدس.

 .3الممتمس  ،8محمد أبو طير ،عضو في البرلماف الفمسطيني نيابة عف حماس .وىو ناشط عسكري مخضرـ أطمؽ
سراحو مف السجوف اإلسرائيمية في عاـ  2005بعد أف قضى حكما بالسجف لمدة  25عاما بتورطو في نشاط عسكري

معادي.
كأشارت معمكمات استخباراتية إلى عكدة الممتمس  8إلى النشاط التنظيمي كالعسكرم نيابة عف حماس ،كأدت إلى احتجازه

اإلدارم في سبتمبر  /أيمكؿ  ، 2011الذم أطمؽ سراحو بعد ذلؾ بعاـ .كبالنظر إلى أنشطتو تحت قيادة حماس في الضفة

الغربية (مف اآلف فصاعدا  -المنطقة) ،كذلؾ في ظؿ مخاكؼ مف أف يعمؿ عمى تعزيز العمؿ العسكرم ،تـ تكقيؼ الممتمس
 8مرات أخرل في يكليك  .2013كعالكة عمى ذلؾ ،تـ تقديـ الممتمس  8لممحاكمة ،عمى أساس تجريمو في التحقيقات مف
قبؿ آخريف ،كمف كاف ضالعا في إطار البنية التحتية العسكرية لحماس التي تعمؿ في جميع أنحاء الضفة الغربية .كأديف

الممتمس فيما يتعمؽ بيذا النشاط كحكـ عميو في كانكف األكؿ  /ديسمبر  2014بالسجف لمدة  25شيرا ،الذم انتيى في

حزيراف  /يكنيو .2015

كتشير آخر المعمكمات المتاحة لدل الجيات األمنية إلى أف الممتمس  8ىك مف كبار ناشطي حماس .حكؿ الممتمس 8
ىناؾ قدر كبير مف المعمكمات المتنكعة كالمبنية ،مما يدؿ عمى نشاطو في إطار حماس كمشاركتو المباشرة في تمكيؿ

كتشجيع مختمؼ أنكاع النشاط العسكرم .عمى سبيؿ المثاؿ ،أصبح مف الكاضح مف التحقيقات أف الممتمس  8كاف نشطا في
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تعزيز اليجمات بيف عامي  2012ك  ، 2014كفعؿ ذلؾ في كقت كاف فيو ىذا االلتماس معمقا ،بما في ذلؾ االستيضاحات
التي أجريت عمى :الحصكؿ عمى مكاف لالختباء؛ شراء أسمحة كتمكيؿ لمختمؼ العناصر ،مف خالؿ التكظيؼ بيف عديد
قيادات مقرات حماس في مكاقع مختمفة في الضفة الغربية .كما ظير الممتمس  8كجية ذات صالحية مقابؿ كبار قادة

حماس في القدس ،كدعا إلى تجديد الكفاح المسمح ضد إسرائيؿ.

 .4الممتمس  ،15محمد طوطح ،عضو في البرلماف الفمسطيني نيابة عف حماس ،وىو ناشط محارب مف حماس في
القدس ،اعتقؿ عدة مرات ،وأمضى عقوبة جنائية بسبب أنشطتو في منظمة حماس .بعد اإلفراج عنو في ديسمبر

كانوف االوؿ عاـ  ،2013ألقي القبض عميو مرة أخرى واعتقؿ إداريا في يونيو  2014نظ ار لمعودة إلى منصب رفيع
في حركة حماس ،وأفرج عنو في سبتمبر  .2014وخالؿ الفترة التي قضاىا في السجف ،الممتمس  15تحمؿ القيادة
العميا لحركة حماس داخؿ السجف ،ومنذ اإلفراج عنو ،وىو يشارؾ في تعزيز أنشطة حماس في القدس والضفة

الغربية.

 .5الممتمس  ،21أحمد عطوف ،عضو في البرلماف الفمسطيني نيابة عف حماس وناشط كبير في حماس .وكجزء مف
مكانتو العميا ،كاف الممتمس  21عمى اتصاؿ مع قيادة حماس العميا عمى مدى السنوات القميمة الماضية ،وفي ىذا
اإلطار عمؿ عمى تعزيز التنظيـ في الضفة الغربية والقدس .وفي ضوء ما سبؽ ذكره في شباط  /فبراير  ،2014ألقي

القبض عميو بأمر اعتقاؿ إداري لمدة سنة ونصؼ حتى اإلفراج عنو في آب  /أغسطس .2014

المعمكمات الكاردة بشأف الممتمس  21تشير ،مف بيف أمكر أخرل ،أنو يشكؿ عامؿ مف السمطة كالنفكذ في الميداف ،كأنو
يشارؾ في األحداث التي تنظميا حماس بصكرة كاضحة ،حيث بيا تككف دعكات تمدح كتمجد الشيداء كالعكدة إلى العمؿ

العسكرم.

 .6وأحدث اآلراء االستخباراتية وجميع المعمومات ذات الصمة مف وزير الداخمية التي قدميا مسؤولوف أمنيوف عمى مر
السنيف  -في السنوات التي تمت عاـ  ،2006عندما تـ اتخاذ قرار إلغاء رخص اإلقامة الدائمة لمممتمسيف أعاله ،أف
وضع الممتمسيف في منظمة حماس لـ يتغير .عمى العكس مف ذلؾ ،واصؿ الممتمسوف النشاط في منظمة حماس

كأعضاء كبار وىـ فعال أعضاء كبار ذوو صالحية لتعزيز النشاط التنظيمي لحركة حماس في مختمؼ مناطؽ القدس
والضفة الغربية .وعالوة عمى ذلؾ ،ىناؾ أيضا أدلة كثيرة عمى أف ىذا النشاط مف الممتمسيف تطور أيضا الى

التوجيات العسكرية.
مالحظات:

(أ) الممتمسوف اآلخروف في االلتماس ىـ أعضاء أسر الممتمسيف المذكوريف أعاله ،الذيف عاشوا معيـ في القدس.
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(ب) مف الناحية العممية  -عاش الممتمسوف  1و  8و  15و  21في المنطقة منذ أكثر مف تسع سنوات خارج إسرائيؿ،
بسبب أنشطتيـ المحظورة وبالتالي مختمؼ اإلجراءات القانونية التي اتخذت ضدىـ.

 .7الحرماف مف اإلقامة الدائمة لمممتمسيف 1 :و  8و  15و  21جاء بعد انتخاب (عمى التوالي) الوزراء وأعضاء
المجمس التشريعي الفمسطيني ،وبسبب معمومات استخباراتية تشير إلى عضويتيـ في حماس والنشاط داخميا .ثـ

تكاثفت التقارير االستخباراتية ،ومع ذلؾ ،حاوؿ محامي الممتمسيف القوؿ بأف الممتمس  1لـ يعد يخدـ كوزير

والممتمسيف  8و 15و 21عمى استعداد لالستقالة مف عضويتيـ في البرلماف الفمسطيني ،إذا (باالصؿ) يتراجع وزير
الداخمية عف إلغاء ترخيص القامة الدائمة في القدس.
اتصاالت أجريت في ىذا الصدد  -لـ تقدـ ليـ المساعدة ،كيرجع ذلؾ جزئيا الى أف الممتمسيف أعاله لـ يكدعكا خطابات
استقالة كاستمركا في النشاط مف جية ،كنظ ار ألف كزراء الداخمية أبدكا عدـ رغبتيـ عدة مرات لمرد عمى مطالب الممتمسيف

مف جية أخرل .كفي ضكء ما ذكر -كاف يتكجب عمينا البت في اال لتماس ،كفي ىذا السياؽ أفصؿ اآلف مكقفي كحججي.
حالة الممتمسيف كسبؿ تغيير كضعيـ

 .8وفقا لقرار المحكمة العميا  88/282عوض ضد اسحؽ شامير ،رئيس الوزراء ووزير الداخمية( )1988( 424 ،حكـ
عوض) يدؿ عمى أف سكاف القدس الشرقية (مثؿ الممتمسيف المذكوريف أعاله) كمف تـ منحو تصريح اإلقامة الدائمة

بموجب المادة ( 2أ) ( )4مف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ بموجب تطبيؽ القانوف وواليتيا وادارتيا لدولة إسرائيؿ -
عمى القدس الشرقية وبالتالي يؤذف لوزير الداخمية مف حيث المبدأ بموجب المادة ( 11أ) ( )2مف قانوف الدخوؿ إلى

إسرائيؿ إلغاء تصريح اإلقامة الممنوح لمممتمسيف المذكوريف أعاله بموجب القانوف  -وفقا لتقديره .عمى الرغـ مف أف

لوائح الدخوؿ الى إسرائيؿ( 1974 ،لوائح الدخوؿ الى إسرائيؿ أو الموائح) قدمت تفصيؿ األسباب المحددة التي تؤدي
إلى الغاء تصريح إقامة دائمة ،ولكف أسباب استثنائية ظيرت أمامنا إللغاء ممكف لتصاريح اإلقامة الدائمة ،الذي سف
الموائح المذكورة لـ يتوقع وقوع ىذه األسباب .وفي ىذه الحالة الخاصة ،في رأيي ،يتمتع وزير الداخمية بصالحية
التصرؼ وفقا لمتوجييات المفوضة المذكورة آنفا في القانوف .وفي ىذا السياؽ ،أود أف أشدد عمى أنو عمى الرغـ مف

أف لألنظمة عموما سمطة تقييد السمطة التقديرية لمسمطة في تنفيذ القانوف ،ولكف:

" إف الموائح التي ال تسمح بفتح لممتابعة في حاالت استثنائية قد تعتبر أحيانا غير

معقولة أو غير متناسبة" (انظر دافنا باراؾ إيريز ،القانوف اإلداري ،المجمد.

 ،206الحاشية ( )2010( 16فيما يمي :باراؾ-ايرز) انظر أيضا :محكمة
العدؿ العميا  01/4293األسرة الجديد ضد وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية،

الفقرة  7مف رأييا الرئيس  D.بينيش (.))24.03.2009
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مف كجية نظرم ،الحالة االستثنائية في مكضكعنا ،ىي ،كاحدة مف تمؾ الحاالت االستثنائية التي لـ يكف مف الممكف أف

نق كؿ إف المكائح تحد مف الصالحية العامة لكزير الداخمية ،بمكجب القانكف حسب المادة ( 11أ) ( )2المذككرة أعاله .مزيد
مف رؤية كمقارنة :محكمة العدؿ العميا  10/2390حميحؿ ضد كزير الداخمية ()23/05/2010؛ المحكمة العميا
 14/1892الجمعية لحقكؽ المكاطف في إسرائيؿ ضد كزير األمف العاـ ،الفقرة  5مف رأيي ()2017/06/13؛ أسؼ رانتزلر

االستخداـ المفرط لألرض ،قسـ ج  -المعايير العامة كمشكمة الحالة الخاصة)2009( 65-109 ،؛ باراؾ-إيريز ،ص.

.200-201

 .9استخدـ وزير الداخمية صالحيتو المذكورة ىنا وألغى تصريح إقامة الممتمسيف المذكوريف أعاله في القدس عمى أساس
سببيف رئيسييف:
(أ) .انتخابيـ لمؤسسات السمطة الفمسطينية (الممتمس  - 1ككزير كالممتمسكف  8ك  15ك  - 21كأعضاء في

البرلماف الفمسطيني كما سبؽ).

(ب) أنشطتيـ الممنكعة في إطار حماس.
كبيذه التصرفات ،انتيؾ مقدمكا االلتماس المشار إلييـ أعاله ،حسب نيج الممتمس ضده  ،1كاجب الكالء الذم ينطبؽ

عمييـ بكصفيـ مقيميف دائميف في الدكلة.

 .12كما ورد أنني ال أنوي أف أثبت بإحكاـ نطاؽ واجب الوالء الذي ينطبؽ عمى المقيميف مف سكاف القدس الشرقية لدولة
إسرائيؿ ،ومقبوؿ عمي أف رأي الغالبية ،صحيح أف تفاصيؿ واجب الوالء المعنية وعقوبات محتممة فيما يتعمؽ

بانتياكيا تستحؽ التنظيـ في التشريع .ومع ذلؾ ،فإف الظروؼ الخاصة أمامنا – كاف يكفي ،في رأيي ،أف انتخاب

الممتمسيف لمؤسسات السمطة الفمسطينية  -لمسماح لممستدعى ضده  1الغاء تصريح إقامتيـ في القدس وفقا لسمطتو
بموجب المادة ( 11أ) ( )2مف قانوف الدخوؿ إلى إسرائيؿ سأوضح ذلؾ فو ار قريبا.
 .11ال يحؽ ألي شخص يفضؿ العمؿ في مؤسسات حكومية لكياف سياسي آخر (وىذا نيابة عف طرؼ ينكر وجود دولة
إسرائيؿ في حالتنا) التمتع بحقوؽ اإلقامة في بمد ينكر وجوده بشكؿ قاطع .ويستمد ىذا االقتراح ،مف طريؽ باب

أولى ،فإف نظرية "الديمقراطية الدفاعية" ،التي وصفيا القاضي (كوصفو آنذاكي .زوسماف  65/1يردور ضد رئيس
لجنة االنتخابات المركزية لمكنيست السادسة ،365 (1965) ،عمى النحو التالي:
"طريقة كاحدة ليس مف الضركرم أف تكافؽ عمى أف يقتؿ ،حتى ال يضطر الدكلة

إلى تكافؽ يمحكىا مف الخريطة .ال يسمح القضاة بالجمكس مكتكفي األيدم
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كاليأس بسبب عدـ كجكد قاعدة إيجابية عندما يسأليـ طرؼ مف المتخاصميف ،أف

يمدكا لو يد المعكنة في كضع نياية لمدكلة .كبالمثؿ أيضا كال ينبغي أف تككف
سمطة أخرل مف سمطات الدكلة أداة في يد شخص حدد ىدفا لو ،القضاء عمى

الدكلة ،كال يكجد لو –ربما -أم غرض آخر غير ذلؾ "(المرجع نفسو ،ص .)390

انظر أيضا في ىذا السياؽ :دنا  11/5698دكلة إسرائيؿ ضد ديراني (( )1501.2015فيما يمي :حكـ ديراني).
كتجدر اإلشارة إلى أنو في دكؿ غربية أخرل غالبا ما يسمبكف المكاطنة أك اإلقامة ممف يرغب في أف ينتخب لممؤسسات
الحككمية في دكلة أخرل ،حتى لك كانت الدكؿ "الصديقة" .انظر عمى سبيؿ المثاؿ : 2828/92قائمة الحركة الكطنية
لمديمقراطية كالزيادة (تعرؼ) ضد رئيس لجنة االنتخابات المركزية لمكنيست الثالث عشر - )1992( 644،بالنسبة لفرنسا؛
بالنسبة لمكاليات المتحدة ،انظر كاىاف ضد كزير الخارجية( 1162 700 ،كانكف األكؿ  /ديسمبر Kahane ( )1988
).)v. Secretary of State, 700 F. Supp. 1162 (D.D.C. 1988
كاألكثر مف ذلؾ أنو عندما يتعمؽ األمر بشخص يشارؾ ،إلى جانب كاليتو في مؤسسات الكياف اآلخر ،في نشاط إرىابي

يقصد الى تقكيض أسس دكلة إقامتو .كفي مثؿ ىذه الحاالت ،يمكف إدراج اإلقامة ،كحتى في القانكف المقارف الذم أشار

إليو زمالئي في رأييـ ،نجد ىذه الصالحيات كالقضايا .كعالكة عمى ذلؾ  -مثؿ ىذا النشاط اإلرىابي "يصادر" الحؽ المزعكـ
في الكصكؿ إلى المحاكـ (راجع :سابقة الديراني) ،أك يعانكف مف عدـ-النزاىة ،األمر الذم يتطمب رفض االتماس إلى

المحكمة العميا.

 .12وعالوة عمى ذلؾ ،فإف النتيجة المقترحة مطموبة أيضا بتنفيذ حكـ عوض الذي يشير إلى المصادرة التمقائية لإلقامة
(ىناؾ بسبب االستقرار في دولة آخرى ،وىنا بسبب التماىي النشط والعضوية في مؤسسات كياف سياسي آخر).

ويمكف أيضا استخالص ىذا االستنتاج عف طريؽ القياس ،وفقا ألحكاـ قانوف أسس القانوف (،المادة ( 11ب) (،))2
كما أظير ذلؾ زميمي ،نائب الرئيس (متقاعد) أ .روبنشتايف ،في رأيو.

 .13ويدعي الممتمسوف أف النتيجة المشار إلييا تتناقض ظاىريا مع أحكاـ القانوف الدولي .وفي ىذا الصدد ،ال تكوف ىذه
التدابير غير كافية بصورة حاسمة ،حيث أف "السكف المعيف" مسموح بو ألسباب أمنية حتمية بموجب المادة  78مف

اتفاقية جنيؼ الرابعة .انظر  HC 7015/02عجوري ضد قائد قوات الجيش اإلسرائيمي في الضفة الغربية ،نوفمبر
)PD (6) 352 (2002وانظر أيضا :يوراـ دينستايف،

THE LAW OF INTERNATIONALالمتحاربة

االحتالؿ ) 2009( 178-176؛  THE 1949اتفاقيات جنيؼ" ، - COMMWNTARYالفصؿ  :64مقبولية
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واجراءات االعتقاؿ" ص ( 1349-1327الطبعة  Anderewكالفاـ ،باوال جنوى وماركو ساسولي( .)2015 ،
B ELLIGERENT O CCUPATION 176-178

); (2009

OF

Y ORAM D INSTEIN , T HE I NTERNATIONAL L AW

T HE 1949 G ENEVA C ONVENTIONS – A C OMMWNTARY , “ chapter 64:

Admissibility of and Procedures for Internment ” pp. 1327-1349 (ed. Anderew
) Clapham, Paola Gaeta & Marco Sassoli, 2015

في الظركؼ الحالية "تحديد إقامة " الممتمسيف بالمنطقة حيث المؤسسات التي تـ تعيينيـ بيا ،إمكانية قائمة ،كخصكصا في

ضكء ممارستيـ التي أضرت جكىريا بأمف القدس( مقعد كاحد) .كفي ىذا السياؽ فإنو ليس مف نافمة القكؿ أف نذكر أنو
فعميا كلسنكات عديدة ،مف بيف أمكر أخرل ،أف الممتمسيف المذككريف أعاله ال يقيمكف في القدس بسبب أنشطتيـ في

المنطقة كليس فقط بسبب قرار الكزير كالسجف ،كبالتالي بمكجب المادة ( 11ج) ك ( 11أ) مف الدخكؿ إلى حكـ إسرائيؿ
كالحكـ في قضية عكض يمكف القكؿ أف إقامتيـ انتيت بحكـ الكاقع  ،بغض النظر عف قرار الكزير في ىذا الشأف.

 .14ويالحظ أف حقوؽ أسر الممتمسيف في حياة عائمية مع أحبائيـ انتيكت بالفعؿ ،ولكف أيضا حتى ىي يمكف أف تمارس
في المنطقة ،وبالتالي ال تبرر نتيجة مختمفة.

 .15وباإلضافة إلى كؿ ما ذكر أعاله ،سأعمؽ عمى تعميقيف آخريف:
(أ) موقفي بشأف فقرة المحافظة عمى القوانيف ،الوارد في المادة  10مف قانوف أساس :كرامة اإلنساف وحريتو ،كما
يدعـ النتيجة ،أوضح في رأيي [سابقة الديراني ،ولف أضيؼ ىنا أكثر حوؿ ىذا الموضوع.

(ب) إف النتيجة التي أقترح اعتمادىا مناسبة لمظروؼ الخاصة جدا لمحالة المعروضة عمينا .وفي حاالت أخرى (غير
متشابية) ،ينبغي التعامؿ مع رأيي ،عمى النحو الذي اقترحو زميمي القاضي ع .فوجمماف وزميالتي وزمالئي

الذيف يؤيدوف رأيو.

كأنا عمى أمؿ أف مكقفي ىذا مقبكؿ مف قبؿ جميع أعضاء الييئة ،كلكف اذا ما رأت الغالبية أنو مف المناسب القياـ بذلؾ -

كأرفؽ ،حتى ىذه المحظة ،صكتي لمكقؼ زمالئي :نائب الرئيسة (المتقاعد) أ .ركبنشتايف كالقاضية ف .ىاندؿ.

قاضي
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لذلؾ ،تقرر ،بغالبية كجيات نظر الرئيسة ـ .ناعكر ،نائب الرئيس (المتقاعد) س .جبراف كالقضاة أ .حيكت ك م .دانزيجر

كع .فكجممانك د .باراؾ-ايرز إلغاء قرار الكزير بإلغاء تراخيصيا مف الممتمسيف  1ك  8ك  15ك  21لإلقامة الدائمة في
إسرائيؿ .كىذ ا يتناقض مع اآلراء المخالفة لنائب الرئيسة (متقاعد) أ .ركبنشتايف كالقضاة ح .ميمتزر ك ف .ىندؿ .كرأم
األغمبية ىك أنو ينبغي تعميؽ قرار كزير الداخمية بشأف مقدمي االلتماسات  1ك  8ك  15ك  21لمدة ستة أشير.

أعطي اليكـ 13 ،سبتمبر .2017
الرئيسة

قاضي

نائب الرئيسة
متقاعد

قاضي

نائب الرئيسة
متقاعد

قاضي

183
Email: marje@law.alquds.edu
Website: www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

