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املقد�سي هي م�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية ،غري ربحية م�ستقلة ،وغري مرتبطة ب�أي جهة حكومية �أو حزبية ،ت�أ�س�ست يف مدينة
القد�س املحتلة يف� 19شباط  2007/من جمموعة من الأكادمييني واملحاميني والنا�شطني االجتماعيني واملدافعني عن حقوق
الإن�سان ،حيث جاء ت�أ�سي�سها كردة فعل على االنتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق الفل�سطينيني يف مدينة القد�س و�سلب حقوقهم
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية واملدنية والثقافية .
ت�سعى املقد�سي للدفاع عن حقوق الإن�سان وحمايتها ،على �صعيد الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،ولت�صبح امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
املقد�سية التي تتوىل م�س�ؤولية الدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف حمافظة القد�س على ال�صعيدين املحلي والدويل ،بالإ�ضافة
�إىل ر�صد وتوثيق ون�شر انتهاكات �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي حلقوق الفل�سطينيني ،ومطالبتها بوقفها واحرتام حقوقهم
اجلماعية والفردية وفق ًا ملبادئ و�أ�س�س القانون الدويل واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان و�أحكام وقواعد القانون الدويل
الإن�ساين.
الر�ؤيا:
املواطنون الفل�سطينيون يف القد�س يتمتعون بكامل حقوقهم ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية
الر�سالة:
املحافظة على وجود وثبات الفل�سطينيني يف مدينة القد�س من خالل توعيتهم بحقوقهم والدفاع عنها ور�صد وتوثيق ون�شر
االنتهاكات الإ�سرائيلية بحقهم وتنظيم حمالت ال�ضغط والت�أثري حلمايتهم.
الأهداف الإ�سرتاتيجية:
1 .1الدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة وحمايتها وحت�صيلها وممار�ستها.
2 .2رفع الوعي لدى الفل�سطينيني يف القد�س بكافة حقوقهم ،وبو�سائل حتقيقها ،وبالقانون الدويل الإن�ساين.
3 .3اال�ستمرار يف تطوير قدرات امل�ؤ�س�سة لتحقيق غايتها و�أهدافها.

�شــــــــــــــكــر
تتقدم م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع بال�شكر اجلزيل جلميع الن�ساء اللواتي ا�ستقبلن فريق الإعداد يف بيوتهن
و�شاركننا بق�ص�صهن وتفا�صيل حياتهن اخلا�صة ،وجتاربهن يف مو�ضوع جمع ال�شمل وا�سرتجاع احلقوق.
كما ونود �أن ن�شكر كل من �ساهم يف �إعداد هذا الكتاب الق�ص�صي و�إخراجه �إىل حيز النور وال�شكر مو�صول �إىل
الإحتاد الأوروبي الداعم الرئي�س مل�شروع امل�ساواة بني اجلن�سني ،وكذلك �إىل كافة طاقم املقد�سي الذين عملوا
جاهدين لإخراج هذا الكتاب الق�ص�صي.
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مقدمة الكتاب
“�أنا مل �أح�ضر جنازة �أخي ووالدتي يف الأردن ،و�أحيانا
�أفكر باملجازفة وعبور احلواجز ،لكن �سرعان ما �أعاود
التفكري ب�أنني قد ال �أمتكن بعدها من العودة �إىل منزيل
و�أوالدي وزوجي” .1تقول ال�سيدة وجيهة بامية ،التي
حرمت منذ زواجها من زيارة �أهلها يف الأردن ب�سبب
منعها من ال�سفر �إىل حني ح�صولها على بطاقة هوية
كنتيجة جلمع �شمل لعائلتها امل�شتت منذ �أكرث من ع�شرة
�سنوات!
هي م�صيدة اجلغرافيا والزمن ،تعي�ش فيها الآف الأ�سر
املقد�سية التي يحرم فيها �أحد الزوجني من حق الإقامة
وال�سكن وفقدان بطاقة الهوية الزرقاء “الإ�سرائيلية”،
ق�ص�ص من ال�صرب واملعاناة والزيارات املتتابعة ملكاتب
الوزارات الإ�سرائيلية ،روتها لنا ن�ساء مقد�سيات عاي�شن
حالة عدم اال�ستقرار وفقدان الأمن والأمان ،والقلق
الدائم من املماطلة غري املربرة والعن�صرية التي
متار�سها ال�سلطات الإ�سرائيلية يف هذا امللف.
يروي هذا الكتاب الق�ص�صي ق�ص�صا متنوعة لن�ساء
مقد�سيات بد�أن منذ ما يقارب الع�شرة �سنوات و�أكرث
مبتابعة ملفاتهن يف وزارة الداخلية ،وتعي�ش معظمهن
بانتظار الرد �أو تبعاته ويتم معاجلة ملفات هذه الن�ساء
يف املقد�سي من خالل العيادة القانونية.
تخيل/ي ولو للحظة العي�ش ل�سنوات عديدة يف انتظار
احل�صول على حق �أ�سا�سي �أقرته القوانني والأعراف
الدولية!
تخيل/ي للحظة العي�ش بدون بطاقة هوية متنع ب�سببها
من �أب�سط احلقوق الأ�سا�سية؛ التنقل وال�سكن والزواج
وت�سجيل الأطفال ،الخ ...
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 1مقابلة مع ال�سيدة وجيهة بامية ،2011/12/5 ،حي الثوري ،القد�س

الإطار القانوين
يف ال�سابع ع�شر من �شهر متوز من العام احلايل � ،2011صادق جمل�س الوزراء الإ�سرائيلي على طلب وزير الداخلية واملخابرات
العامة متديد مفعول الأنظمة التي يحظر مبوجبها جمع ال�شمل بني العائالت الفل�سطينية من داخل اخلط الأخ�ضر وبني
فل�سطينيني من ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية وقطاع غزة ملدة �ست �شهور �أخرى .وذلك ا�ستنادا �إىل �أنظمة الطوارئ
املعمول بها منذ عهد االنتداب الربيطاين  ،1948وحتت حجج وذرائع �أمنية.
وي�أتي هذا القرار بطبيعة احلال يف �سياق موا�صلة العمل ب�سيا�سة النقل الق�سري ل�سكان القد�س الفل�سطينيني ،حيث اتخذت
احلكومة الإ�سرائيلية يف �أيار/مايو  2002القرار رقم  1813ب�ش�أن “معاجلة ق�ضايا املقيمني غري القانونيني يف �إ�سرائيل،
و�سيا�سة جمع ال�شمل العائالت �أحد �أفرادها من �أ�صل فل�سطيني� ،أو من ال�ضفة الغربية والقطاع” .والقرار ن�ص على عدم
�سريان �إجراءات منح املواطنة �أو الإقامة الدائمة ل�شركاء حياة الذين بحوزتهم مواطنة �إ�سرائيلية �أو �إقامة دائمة على ذوي
الأ�صول الفل�سطينية ،وعلى �سكان الأر�ض املحتلة الفل�سطينيني.
وين�ص القرار على عدم جواز تقدمي طلبات ملنح مكانة قانونية لفل�سطينيني/ات من املناطق اخلا�ضعة لوالية ال�سلطة
الفل�سطينية �أو من �أ�صل فل�سطيني ،ولن ي�صادق على �أية طلبات عالقة يف وزارة الداخلية بخ�صو�ص منح مكانة قانونية
لأزواج /زوجات عرب يف �إ�سرائيل ،من �سكان ال�ضفة الغربية �أو من �أ�صل فل�سطيني ،حتى يف احلاالت التي نال /نالت فيها
�أحد/ى الأزواج /الزوجات ت�صريحا مينحه/ها مكانة ما ،ف�إنه لن يتم تعديل هذه املكانة �إىل مكانة متقدمة �أكرث “(�أي �أن
يتم جتميد املكانة التي نالها /نالتها الزوج/ة مثل “مقيم م�ؤقت” �أو “مقيم ثابت)” .
و�أ�ضحى هذا القرار بحكم القانون يف  ،2003/07/31وذلك على �أثر �إقرار حكومة االحتالل “قانون املواطنة والدخول �إىل
�إ�سرائيل( قانون م�ؤقت ) ”2003 -الذي ين�ص على منع الفل�سطينيني وذوي الأ�صول الفل�سطينية الذين تزوجوا من مواطنني
�إ�سرائيليني �أو مقيمني دائمني يف �إ�سرائيل من ال�سكن معهم داخل �إ�سرائيل .وبحكم ال�ضم غري امل�شروع للقد�س واعتبارها
“جزء من �إ�سرائيل” ،ي�ستهدف القانون ب�شكل �أ�سا�سي املواطنني املقد�سيني ،و�أطفالهم املولودين خارج املدينة لأنه مينع
ت�سجيلهم لدى وزارة الداخلية الإ�سرائيلية ،مما يعني �أن القانون جمد العمل بق�ضايا جمع ال�شمل كلي ًا.
ولقرار التجميد تبعات و�آثار خطرية على حياة �آالف من الفل�سطينيني املقيمني حاليا يف القد�س ب�صورة م�ؤقتة من املتقدمني
بطلبات جمع ال�شمل من حملة الت�صاريح ال�سنوية امل�ؤقتة� ،أو املقيمني “غري القانونيني” ح�سب ت�صنيف دولة االحتالل .حيث
يرتك قرار متديد احلظر �أثره على العائالت التي تعي�ش يف انتظار النظر يف ملفاتها من الفل�سطينيني الذين تنطبق عليهم
�شروط التقدمي لطلبات جمع ال�شمل واملقيمني حاليا يف املناطق التابعة لبلدية االحتالل.
نظرا لأن هذا القانون يقف عائق ًا �أمام ح�صول �أطفال كثريين على و�ضع قانوين ثابت ،وينتهك حق الأطفال الفل�سطينيني
البالغة �أعمارهم بني  18 -14عام ًا يف احل�صول على و�ضع قانوين ثابت حتى يف حال مكوثهم داخل “�إ�سرائيل” مع �أحد
الوالدين الذي بحوزته مواطنة “�إ�سرائيلية” ،بل �أنه بحوزتهم ت�صريح م�ؤقت ،ي�ستطيعون املكوث مبوجبه يف “�إ�سرائيل”
لفرتة �أق�صاها � 6 - 3أ�شهر ،وذلك دون احل�صول على �أي حقوق �أو امتيازات اجتماعية.
وال ميكن النظر �إىل قرار متديد احلظر مبعزل عن �سيا�سة الطرد ال�صامت ل�سكان املدينة والقائمة منذ احتاللها عرب
خمتلف الو�سائل ،ففي ذات الوقت ت�ص ّعد �إ�سرائيل من وترية �سحب هويات املقد�سيني و�إلغاء حقهم بالإقامة يف مدينة
القد�س ،حيث بلغت ن�سبة الأفراد الذين مت �سحب �إقاماتهم منذ العام  1976حتى العام  2010حوايل  214,526يف الوقت
الذي �شهد فيه العام  2008ارتفاعا ملحوظا ومطردا يف وترية �سحب الهويات بلغ  4,672هوية (بنك املعلومات ،املقد�سي)،
بالإ�ضافة �إىل نزوح  58,104مقد�سي للإقامة خلف اجلدار يف ال�ضواحي ،مما يجعل العدد املهجر يف عداد  72,630مقد�سيا
فاقدا حلق الإقامة يف القد�س حتت ذريعة “مركز احلياة”.
 2تقرير �سحب الهويات -املقد�سي بنك املعلومات.
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ق�صة ال�سيدة �سوزان خاطر

�صامدات يف القد�س

«مل �أفكر �أبدا برتك هذه البالد ،ولن �أفكر بذلك قط! هذه بالدنا وخرياتها لنا ،ولن نفرط بها مهما ح�صل .مررنا بظروف
�أ�شد �صعوبة وقهر ًا يف املا�ضي ،ومع ذلك مل نرتكها! لن جنعلهم يتلذذون بها .القد�س عا�صمتنا الأبدية ومن الواجب علينا
�أن نحميها ونحافظ عليها»
كان هذا ختام حوار دار يف �شقة يف �أحد �أحياء خميم �شعفاط ،ت�أوي زوجني و�أبناءهم ال�ستة� ،أكربهم يبلغ من العمر ع�شرين
عاما ،وفتاة متزوجة ،و�أ�صغرهم ال تتجاوز العامني .مل تكتب ال�سعادة لتكون رفيقة لهذه الأ�سرة ،فقد خطت احلكاية لرتوي
م�أ�ساة م�ستمرة وك�أنها فر�ض واجب .يف تفا�صيل هذه احلكاية �أحداث قد يظن البع�ض �أنها عادية لكن من عا�شها فقط يفهم
مدى ق�سوتها و�أثرها على حياة �أ�سرة كبرية كهذه.
تزوجت ال�سيدة �سوزان عام  ،1991وزوجها مواطن فل�سطيني يحمل هوية خ�ضراء اللون حمراء املفعول ،تعيق حركته وعمله
وح�صوله على م�صدر رزق ثابت! كل ما �أرادته ال�سيدة �سوزان �أن جتمع �شمل �أ�سرتها ،وحاولت ذلك بعد �أن تزوجت مبا�شرة،
كانت تتنقل ما بني ال�ضفة والقد�س طوال تلك املدة من منزل لآخر ،ويف العام  1994تقدمت بطلب جمع �شمل بعد �أن �أجنبت
ثالثة من �أبنائها ،وظل زوجها يح�صل على �إقامات وت�صاريح حتى عام  ،1998حيث مت جتميد الإقامة ،فا�ضطرت �إىل
العودة لل�سكن يف مناطق ال�ضفة الغربية لفرتة طويلة...
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يف عام � 2001أجنبت طفال �آخر� ،إال �أنه كان يعاين من عجز مل ميهله الكثري من الوقت ،فقط كان الطفل يعاين من �شلل يف
رجليه وماء يف الدماغ ،ومل يح�صل على العالج الالزم لعدم توفره حيث كانت ت�سكن �آنذاك يف منزل ق�ضاء �سلفيت .قررت

كان ابنها الأكرب يبلغ من العمر  14عام عند �صدور جمع ال�شمل ،ومل تتمكن من ت�سجيله يف هويتها ،وظل يح�صل على
ت�صاريح زيارة فقط ،وال ميكنه العمل يف ال�سوق الإ�سرائيلي ،كما �أنه مل يكمل تعليمه اجلامعي ،وهو الآن جلي�س البيت ،خوفا
من �أن يلقى القب�ض عليه يف حال عمل يف منطقة �إ�سرائيلية دون ت�صريح عمل.

�صامدات يف القد�س

�أن تبد�أ معركتها مع امل�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية ،فبد�أت من حيث تعر�ضت لأول �ضربة موجعة ،من م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني،
�أخربوها �أنه يتوجب عليها تثبت �أنها مقيمة يف مدينة القد�س ملدة �سنة واحدة على الأقل ،وكان لهم ما �أرادوا ونالت هي ما
�أرادته .توجهت بعد ذلك لوزارة الداخلية ،حيث القت �صعوبات �أكرب وواجهت عقبات �أ�شد ،فعلى الرغم من �أنها �أثبتت �أنها
مقيمة يف مدينة القد�س ملدة �سنتني� ،إال �أنها ويف كل مرة تقدم فيها ملف مل ال�شمل كان يقابل بالرف�ض ،بحجة �أن الأوراق
غري مكتملة ،وهي احلجة الأ�شد لطف ًا! مل تي�أ�س وظلت تتحمل الكثري ،مبالغ مادية باهظة تدفع يف كل زيارة ،واال�صطفاف
بطوابري ال تعرف �أين تبد�أ و�أين تنتهي .كل ذلك مقابل احل�صول على وثيقة ،ويا لها من وثيقة!

لغاية عام  ،2008مل تكن �أحوالهم املادية ت�سمح لهم بان يعينوا حماميا خا�صا يتوىل الأمور ،فكانت تخرج مبفردها لتقدمي
املعامالت ،وكانت ت�ضطر لرتك �أطفالها ال�صغار يف املنزل وحدهم منذ ال�صباح الباكر ،ويف كثري من الأحيان كانت ابنتها
الكربى تتغيب عن دوامها املدر�سي لتبقى مع �إخوتها ال�صغار ،حتى ا�ضطرت لرتك املدر�سة ،فن�ضجت قبل �أوانها.
بعد ذلك ،كانت يف كل مرة تتوجه للوزارة قبل ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء الت�صريح لتقوم بتجديده ولإمتام الإجراءات
الالزمة .ذاقت الأمل واملرارة يف كل زيارة لها ،وعانت من �آالم يف ظهرها وقدميها جعلتها طريحة ال�سرير ليومني .ومن
ق�ص�ص معاناتها يف تلك الوزارة امل�ش�ؤومة �أنها كانت حتمل بداخلها طفلتها ال�صغرية ،وخرجت من بيتها قبل �شروق ال�شم�س
لتحجز لنف�سها مكانا يف ذلك ال�صف الطويل ،علها تتمكن من الدخول� ،إال �أن ذلك مل يحدث ،ت�سعة �ساعات وهي تقف على
قدميها حتى انهارت قواها بالكامل ،فحملت �إىل اخلارج ولزمت منزلها لفرتة من الوقت بعد تلك احلادثة.
ماديا ،كانت حت�صل على �ضمان الدخل من م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني ،والذي كان يقدر بحوايل � 1800شيكل� ،إ�ضافة �إىل مبلغ
يعادل � 7000شيكل بدل عجز البنها قبل وفاته ،متكنت من خالله من جتديد �أثاث البيت ،الأمر الذي جعل مراقبي الت�أمني
يعيدون التفكري يف املبلغ الذي حت�صل عليه ك�ضمان دخل ،خا�صة و�أن �سخرية القدر لعبت دورها و�أتقنته جيدا ،ففي اليوم
الذي يزور فيه مفت�ش الت�أمني املنزل ،يعود زوجها من �أول �أيام عمله ،مرتديا زيا العمل ويا لها من �صدفة!
كل �شيء يهون ،ولكن يبقى همها الأكرب هو ابنها الأكرب ،فهو ال يحمل هوية مقد�سية ،وال يح�صل �إال على ت�صاريح زيارة،
وامل�شغلون يرف�ضون تقدمي طلب ت�صريح عمل لأن ذلك �سيكلفهم مبالغ لي�ست بالقليلة .ومع ذلك فيبقى الأمل قائما لديها،
فدوام احلال من احلال ،بالأم�س غري البعيد مل يكن هناك جدار �أو حاجز ع�سكري بني هنا وهناك ،ومن يدري ما قد ت�ؤول
�إليه الأمور يف الغد!
و�أخريا ،يبقى زوجها عاجزا عن ا�ست�صدار بطاقة هوية ،لعدم امتالكه الأوراق الثبوتية الالزمة من ت�صاريح و�إقامات �سابقة
كان قد ح�صل عليها يف ال�سابق ،وبات من �ساع امل�ستحيالت ح�صوله عليها الآن �أكرث من ذي قبل...
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ق�صة ال�سيدة وجيهة بامية

�صامدات يف القد�س

�سبعة ع�شر عاما من الزواج عا�شتها ال�سيدة وجيهة يف القد�س ،وهي القادمة من الأردن منذ زواجها يف عام  1995مل تكن
كغريها من الفل�سطينيات تعلم ب�أن منطق االحتالل يف الت�ضييق على الأ�سر الفل�سطينية املقيمة يف القد�س �سيتحول �إىل
الالمنطق ،و�أن مفهوم جمع العائالت �سيخرج من معناه ويتحول �إىل عملية �صعبة ومعقدة حترم العائلة من حقها الطبيعي
يف العي�ش معا من دون قلق وتوتر دائمني.
تزوجت ال�سيدة بامية بتاريخ  ،1995/3/5وهي قد كانت حتمل اجلن�سية الأردنية ،و�أهلها كلهم يف الأردن� ،أما زوجها وهو
ابن عمها فهو مقد�سي ويحمل الهوية املقد�سية ،وتعي�ش معه يف القد�س يف حي الثوري ،مع �أطفالهما الأربعة.
منذ �أن تزوجت يف عام  1995بد�أت ب�إجراءات معاملة جمع ال�شمل ،وكانت تظن كما الكثريين ب�أن �أجواء ال�سالم ال�سائدة يف
املنطقة يف تلك الفرتة �ست�ؤدي �إىل حل �سريع مل�شكلة �إقامتها يف القد�س ،وهذا ما ح�صل فعليا يف تلك الفرتة ،فقد ا�ستطاعت
ت�سجيل �أبناءها بهويتها ب�سهولة ،وح�صلت ب�شكل �سنوي على �إقامة م�ؤقتة متكنها من العي�ش يف القد�س ،كما ح�صلت يف عام
 2000على بطاقة الهوية امل�ؤقتة (الإقامة امل�ؤقتة) ،ويف عام  2002ح�صلت على بطاقة الهوية الزرقاء ،والتي تعترب �أي�ضا
م�ؤقتة نظرا للن�ص املوجود بداخل البطاقة باللغة احلمراء الذي يعني �أنها ما تزال م�ؤقتة� .أما جن�سيتها الأردنية فقد �سحبت
منها بعد ع�شرة �أعوام من الإقامة يف القد�س.
وحتى ذلك العام عا�شت ب�صورة طبيعية من دون �أن تدري ما يحمله لها القدر يف عام  ،2006عندما تويف �أخوها املقيم يف
الأردن ،ومل تتمكن من الذهاب �إىل جنازته ،وبدال من �إعطائها ت�صريحا لل�سفر ،تفاج�أت بح�صولها على رف�ض لطلب جمع
ال�شمل! ويف ذلك اليوم انتظرت � 5ساعات يف مكتب الداخلية ،وجلبت كل ما يلزم من �إثباتات لتربير زيارتها للأردن ومن
�ضمنها �شهادة الوفاة ،ومع ذلك منعت من ال�سفر وتوجه زوجها حل�ضور العزاء بدال منها!
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تقول ال�سيدة وجيهة «:يف ذلك العام خ�ضعت لتحقيق ي�سمى بتحقيق «الأنوار» ،ومنذ ذلك احلني و�أنا �أواجه امل�شاكل ب�صورة

توالت ال�صدمات بعد ذلك اليوم ،فقد توجهت ملحامي خا�ص طوال الفرتة من  ،2008-2006ومل حتقق �أي �شيء ومل تتمكن
من ا�ست�صدار �أية ورقة �سواء ورقة عدم ممانعة للتواجد يف الأرا�ضي املحتلة �أو �أي �إثبات وجود يف القد�س طوال فرتة زواجها.
ويف عام � ،2008أ�صيبت ب�سرطان الثدي ،وظلت تتعالج بامل�ست�شفيات الإ�سرائيلية حتى عام  ،2009حني ا�ستلمت ر�سالة من
الت�أمني الوطني ب�شهر  2009/7تفيد ب�أنها ال تتمتع بحق املواطنة ،وعليه ف�إنها حترم من كافة حقوقها وامتيازاتها .وجاء
التربير ب�أنها مواطنة من ال�ضفة الغربية! ويف ال�شهر نف�سه ،قامت وزارة الداخلية ب�سحب هويتها وجتميدها!

�صامدات يف القد�س

م�ستمرة .ويف �أثناء التحقيق� ،أخربين املحقق ب�أن ما �أقوله غري مطابق ملا هو موجود لديه من معلومات ،كما �أخربين �أن
كالمي غري مطابق لكالم زوجي» ،واملق�صود هنا ب�أي حال ب�أن هذا التحقيق الذي تهدف من خالله ال�سلطات الإ�سرائيلية
�إىل خلق ثغرات يف رواية كل طرف لتاريخ العائلة و�أماكن �سكنها وتواجدها قد �أدى بالنهاية �إىل اختالق اختالف ا�ستخدمته
�سلطات االحتالل الحقا كحجة ل�سحب �إقامتها امل�ؤقتة وت�أمينها ال�صحي .فهي عندما توجهت للتحقيق� ،أخربوها ب�أنها
�ستقوم ب�إجراء مقابلة ،وطلبوا منها �إح�ضار بع�ض الأوراق والوثائق .وذهبت وهي متفائلة ب�أنها �ستح�صل على املوافقة
بخ�صو�ص ملف جمع ال�شمل ،ففوجئت ب�أنها خا�ضعة للتحقيق!

«كنت بحاجة �إىل وجود �أهلي بجانبي يف تلك الفرتة» ،تقول ال�سيدة وجيهة ،ولكن هذا الأمر مل يكن هينا ،فال�سلطات
املخت�صة طلبت منها �إح�ضار �أوراق من املكان الذي تتلقى فيه العالج ،ومن الباحثة االجتماعية ،لإثبات مر�ضها حتى
تتمكن بعد ذلك من ا�ست�صدار ت�أ�شرية دخول -فيزا لإخوتها ليتمكنوا من القدوم لزيارتها.
«بالتعاون مع ال�صليب الأحمر ،وبعد معاناة طويلة ح�ضر ثالثة من �إخوتي لزيارتي .حتى �أن ال�سفارة الإ�سرائيلية يف الأردن
قامت باالت�صال بامل�ست�شفى الذي �أتعالج فيه للت�أكد ،وهي احلالة الأوىل من نوعها التي يحدث فيها �أمر من هذا النوع،
وبعد فرتة وجيزة �أر�سلت ال�سفارة لإخوتي الثالثة ت�أ�شرياتهم كل على حدا».
بعد ذلك توجهت ال�سيدة وجيهة �إىل الداخلية وهناك �أخربوها �أنه يتوجب عليها تقدمي طلب جمع �شمل جديد ،على
الرغم من �أن جميع معامالتها و�أوراقها قانونية« ،حتى �أنني لدي ح�ساب بنك م�شرتك مع زوجي ،وعندما �س�ألت املوظف
يف الداخلية عن طلبي ال�سابق جلمع ال�شمل� ،أخربين ب�أن الطلب مرفو�ض دون �إي�ضاح �أي �سبب .ومنذ ذلك اليوم و�أنا
�أ�شعر ب�أن الدنيا قد �أغلقت �أبوابها يف وجهي».
ق�صة ال�سيدة وجيهة تفتح جماال للت�سا�ؤل فيما يتعلق بتمل�ص �إ�سرائيل القانوين وتهربها من واجباتها ك�سلطة �إحتالل
خا�صة يف معامالت جمع ال�شمل لل�شريك حني يعاين من مر�ض بحاجة لتكاليف عالجية عالية ،الأمر الذي تكرر خالل
زياراتنا لعائالت فل�سطينية لإعداد هذا الكتاب مما ي�شكل منطا يف التعامل يتم من خالله �إعطاء تربيرات غري مقنعة يف
�سحب الهوية وبالتايل �سحب االمتيازات وانتهاك �أب�سط احلقوق ال�صحية.
وهي بعد �أن تعاجلت ملدة عام ،يف امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية ،وعلى الرغم من مر�ضها ،وح�صولها على الأوراق التي تثبت
ذلك من امل�ست�شفى� ،إال �أن ذلك مل ي�شفع لها عندما تابعت ملف جمع ال�شمل بل قد يكون هذا هو ال�سبب يف �سحب �إقامتها.
ومع �أن هنالك قانون �إ�سرائيلي مي ّكن املواطن من فتح ملف يف «�صندوق املر�ضى» ب�شكل م�ؤقت ،بغ�ض النظر عن جن�سيته،
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فقد رف�ض طلبها عندما حاولت حت�صيل هذه اخلدمة ،بحجة �أن ما�ضيها ال�صحي مليء بالأمرا�ض ،مع �أن الربنامج غري
جماين ويدفع امل�ؤمن � 500شيكل �شهريا للح�صول على خدماته!
اليوم ،تقول ال�سيدة وجيهة �أنها ال تريد العالج يف امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية« ،كل ما �أريده هو حقي يف التحرك وال�سكن.
فامل�ست�شفيات العربية توفر يل اخلدمات التي �أحتاجها».
�صامدات يف القد�س

وهي تعمل الآن يف �صيدلية يف منطقة الثوري ،ويعطيها رب العمل ق�سيمة راتب �شهرية ،الأمر الذي ت�ستغرب منه «فكيف
ميكن ا�ست�صدار هذه الوثيقة �إن كانوا يدّعون ب�أن �أوراقي غري قانونية ،و�أنني ال �أحمل بطاقة الهوية الر�سمية يف �سجالتهم!».
يف هذا العام قر�أت ال�سيدة وجيهة �أحد �إعالنات م�ؤ�س�سة املقد�سي عن العيادة القانونية ،وعندما ات�صلت لت�ستف�سر حول
مو�ضوعها� ،أخربها املحامون �أن عليها �إح�ضار �أوراق حمددة ،وقامت ب�إح�ضار جميع الأوراق الالزمة .كما قام حمامو
العيادة القانونية مبراجعة وفح�ص ملفها يف الت�أمني الوطني ،حيث تبني �أنه ال يوجد �أية م�شاكل يف التامني.
وقد قامت العيادة القانونية بتقدمي ملف ال�سيدة وجيهة �إىل جلنة اال�سرتحام التابعة للداخلية ،وتقوم هذه اللجنة بتحديد
ما �إذا كان الطلب ي�ستحق املوافقة �أو ال بناء على الو�ضع ال�صحي لل�سيدة وجيهة ،ويف حال جاء الرد �إيجابيا ميكن التقدم
باعرتا�ض للمحكمة حول الرف�ض ال�سابق مللفها� ،أم �إذا كان �سلبيا ،ف�سيتم �إعادة تقدمي الأوراق مرة �أخرى و�إعادة الإجراءات.
�أما اليوم فال ت�ستطيع ال�سيدة وجيهة املرور ب�أي حاجز �أي �أنها ال تغادر حدود مدينة القد�س .كما �أنها ومنذ العام ،2002
مل تتمكن من زيارة �أهلها ،و�إذا ما ر�أت �أوالد �إخوتها ،فلن تعرفهم على حد و�صفها�« .أنا مل �أح�ضر جنازة �أخي ووالدتي يف
الأردن ،و�أحيانا �أفكر باملجازفة وعبور احلواجز ،لكن �سرعان ما �أعاود التفكري ب�أنني قد ال �أمتكن بعدها من العودة �إىل
منزيل و�أوالدي وزوجي».
ويف هذه الأيام ،تخ�شى ال�سيدة وجيهة ح�صول مكروه لزوجها ،فعندها لن يتم االعرتاف بها كمقيمة ،فكيف �ستح�صل على
حق املواطنة؟ «عندما تويف �أخ زوجي قبل �أن حت�صل زوجته على املوافقة على جمع ال�شمل فقدت هي حقها يف املواطنة،
فعادت �إىل �أهلها يف الأردن».
�أما عن املحامي احلا�ضر الغائب يف كل الق�ص�ص فحدّث وال حرج ،فمحامي ال�سيدة وجيهة ح�صل منها على مبلغ 30,000
�شيكل تقريبا ،ومل ي�ساعدها ب�شيء بل �أنه مل يكن يجيب عن �أ�سئلتها وماطل يف �إخبارها بالرد النهائي حول طلبها ،والثاين
ح�صل منها على حوايل � 15,000شيكل ،على الرغم من ذلك فهي حتمد اهلل على كل �شيء ،وقررت يف النهاية التوجه للخدمات
املجانية من خالل العيادة القانونية بعد �أن دفعت باملجمل ما مقداره � 45000شيكل ملكاتب املحاميني اخلا�صة دون نتيجة.
يف نهاية اللقاء �س�ألنا ابنها الأكرب �أكرم« :هل مرت عليكم حالة مماثلة حلالة �أمي؟ هل من املنطق ف�صل الأم عن �أوالدها
وزوجها ومنزلها؟»

12

ق�صة ال�سيدة ف .م.

�صامدات يف القد�س

يف هذه الق�صة حكاية ال غرابة يف �أن جتد مثلها وت�سمع بتفا�صيل م�شابهة لها بني الفينة والأخرى ،فجميع الق�ص�ص مت�شابهة و�إن اختلف
�أبطالها �إال �أنهم يتقم�صون جميعا نف�س الدور لل�صراع من �أجل البقاء� .إنها حكاية امر�أة فقدت زوجها و�سندها ووالد �أبنائها الذين تيتموا
وفقدوا حنان الأب يف �سن مبكرة .تركها لتواجه وحدها ق�سوة الأيام دون معيل لها ول�صغارها الذين ال يتجاوز عمر �أكربهم اخلام�سة
ع�شر.
تعي�ش ال�سيدة ف .م .يف منزل ب�سيط يف منطقة جبل املكرب ،كل ما متلكه فيه من �أ�سا�سيات العي�ش ،فلن يقع نظرك على لوحة فنية �سوى
�صورة زوجها املتوفى ،ولن ترى طاولة مر�صعة بالزخارف والألوان الزاهية التي جتلب ال�سعادة ،ولن يلفت انتباهك تلفاز ي�ضج �صوته يف
�أنحاء املنزل...لن ترى �سوى من�ضدة خ�شبية �أعادت تركيبها مرات عدة مغطاة بغطاء قدمي.
ال�سيدة ف.م من مواليد جبل املكرب ،وتبلغ من العمر �سبع وثالثون عاما� ،أطفالها جميعا يرتادون املدار�س ،تزوجت يف كانون الثاين من
عام  1997من زوجها الذي كان يحمل هوية فل�سطينية وهو من �سكان منطقة ال�شيخ �سعد التي تقع بالقرب من جبل املكرب ويف�صلها عنها
حاجز ع�سكري.
بد�أت كغريها ممن تزوجن برجل فل�سطيني من �أبناء ال�ضفة الغربية يحمل الهوية اخل�ضراء مبعاملة مل ال�شمل ،وكالعادة رف�ض الطلب
لأول مرة� ،إىل �أنها متكنت من ا�ست�صدار �إقامة لزوجها ،و�سكنت يف منزل خا�ص لعائلتها بالإيجار.
ومع كل ما تعانيه ،ال تتوانى اجلهات الإ�سرائيلية عن زيادة معاناتها ،فذات يوم قام فريق من الت�أمني الوطني بزياراتها يف بيتها ،ليعلمها
ب�أنها مل ت�سكن �أبدا يف منزل �أهلها ،و�أنها ت�سكن يف منطقة تابعة لل�ضفة الغربية ،وعلى الرغم من �أنها متلك كافة الإثباتات ب�أنها �سكنت
يف منزل خا�ص ب�أهلها� ،إال �أن موظفي الت�أمني �أ�صروا على ما لديهم!
مرت عليها ظروف �صعبة للغاية ،حتى قبل وفاة زوجها ،خا�صة الظروف املادية التي جعلتها حترم نف�سها و�أطفالها من �أجل ت�سيريها،
فحتى �ضمان الدخل الذين كانت حت�صل عليه ،قامت م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني بقطعه عنها ،ومتكنت من ا�ستعادته يف وقت الحق.
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ال عجب يف �أن تكون ق�صتها من العيار الثقيل ،فقد كان زوجها م�صابا مبر�ض ال�سكري ،وقبل ب�ضع �سنوات �أ�صيب مبر�ض الكلى ،كان ج ّل
همه �أن يطمئن على زوجته و�أطفاله قبل وفاته ،وكان ي�ست�شعر يوما بعد يوما دنو �أجله ،وكانت زوجته ت�شعر ب�أمله �أي�ضا ،و�سعت كل ال�سعي
ملحام خا�ص ،مل يقدم لها ما
للح�صول على هوية م�ؤقتة لزوجها ،ع ّله يتلقى العالج الذي يخ ّل�صه من عذابه امل�ستمر .وتوجهت بالفعل ٍ
كانت ترجوه من فائدة .قبل ب�ضع �أ�شهر ،توجهت ال�سيدة و.م .برفقة زوجها الذي �أنهكه املر�ض وا�ستنزف كل قواه �إىل العيادة القانونية،
وكان حينها يف حال يرثى له ،و�سعت برفقة الطاقم بكل ال�سبل والطرق� ،إال �أن الوقت مل ي�سعفها ومل يقف �إىل �ص ّفها ،ف�أخذ منها من
كانت ت�سعى لأجله...
«مل يكن من املمكن نقله للعالج يف م�ست�شفيات ال�ضفة الغربية ،وذلك لأن اخلدمات العالجية غري متوفرة بنف�س اجلودة املوجودة يف القد�س،
ول�صعوبة التنقل من منطقة لأخرى باملوا�صالت .لقد رحل الآن بعد �أن عانى ،اختاره رب العاملني ليكون بجواره� ،أحمد اهلل �أنه مل يقطع من
ج�سده �أي طرف �أو ع�ضو قبل وفاته .مر �شهر رم�ضان علينا ب�أ�صعب و�أق�سى �أ�شكاله ،مل يكن يتواجد بيننا من كان ركيزة �أ�سا�سية من ركائز
هذا املنزل ،ومل نذق طعم العيد� ،أي عيد ذلك من دون رب املنزل ،احلمد هلل على كل حال ،وما بيدي حيلة �سوى الدعاء له بالثبات على
ال�صراط امل�ستقيم ».كلمات حزينة وم�ؤثرة قالتها وهي تذرف الدموع ،و�أبنا�ؤها يجل�سون على مقربة منها يالعبون بع�ضهم البع�ض.
على الرغم من الظروف املادية ال�سيئة التي كانت تعي�شها� ،إال �أنها عملت امل�ستحيل لتوفري كافة املبالغ املطلوبة لتوفري العالج املمكن
لزوجها ،ففي �أحد الأيام �شعر ب�آالم �شديدة يف ال�صدر ا�ضطرت على �إثرها لنقله للم�ست�شفى ،و�أجرى بالفعل عملية ق�سطرة كلفتها مبلغ
ثمانية �آالف �شيكل ،وكانت تدفع مبالغ طائلة للح�صول على الأدوية الالزمة .وما زاد الأمر �صعوبة �إ�صابة زوجها بال�صم قبل وفاته بثالثة
�أيام ،وقاموا بت�صميم �سماعات خا�صة له� ،إال �أن املوت كان �أ�سرع من كل �شيء...
كل ما يهم ال�سيدة ف.م .الآن هو �أطفالها ،فهم �أمانة يف عنقها ،و�ستحر�ص على �أن يتلقوا جميعا التعليم املالئم ،ولن ت�سمح بخروجهم
�إىل �سوق العمل وهم �صغار.
«�أمتنى �أن يعم ال�سالم ،ويعي�ش املقد�سيون ب�سالم ويح�صلوا حقوقهم ،وخا�صة احلق يف الهوية ،فلو متكنت من حت�صيل الهوية لزوجي
لكان قد تلقى العالج ،ولكن ما باليد �إىل �أن �أقول احلمد هلل»...

ق�صة الآن�سة وفاء بخاري

�صامدات يف القد�س

تنتمي الآن�سة وفاء �إىل عائلة مقد�سية عا�شت يف البلدة القدمية يف مدينة القد�س منذ مئات ال�سنني يف الزاوية النق�شبندية
حتديدا ،حيث مقام جدها البخاري ،واليوم تعي�ش وحيدة يف منزلها يتهددها خطر م�صادرة بطاقة الهوية وبالتايل ترحيلها
من املدينة.
ق�صتها بد�أت حني عا�شت ل�سنوات خارج البالد متنقلة بني الأردن والإمارات لغر�ض العمل ،فهي حا�صلة على �شهادة يف
الأدب الإجنليزي والرتجمة والرتبية ،ولديها طموح و�إرادة دفعاها خلو�ض غمار التجربة والعمل خارج فل�سطني.
وبعد �إقامتها يف الفرتة ما بني عام  89والعام  2005يف الإمارات عادت �إىل البالد لتعتني ب�أمها املري�ضة ،وكانت خالل
�سنوات غيابها تزور القد�س مرة كل عام �أو عامني.
«عندما عدت مل �أكن �أعرف �شيئا عن مو�ضوع الت�أمني الوطني والت�أمني ال�صحي ،فا�ست�شرت حمامي �أخربين ب�أنه من الأف�ضل
�أن ال �أ�س�أل عن مو�ضوع �إقامتي والت�أمني ال�صحي الآن ،و�أن �أقوم بت�أجيل املو�ضوع ملدة عامني على الأقل ،ون�صحني بعدم
التوجه �إىل الربيد �أي�ضا ،ف�شعرت باخلوف .وبعد �سنتني راجعت املحامي ف�أخربين ب�أن �أعود بعد � 3سنوات ولي�س �سنتني،
ف�شعرت ب�ضيق �شديد .ويف �أحد الأيام و�أنا �أ�سري يف ال�شارع ،ر�أيت مكتبا لتجديد الهويات فتوجهت �إليه لأ�س�أل ع ّلي �ألقى
جوابا ،ف�أخربين املحامي هناك ب�أنه كان علي البدء باملعاملة منذ اللحظة التي عدت فيها �إىل البالد ،وطلب مني �أن �أح�ضر
�إىل املكتب لي�ساعدين ،ومل �أكن �أملك املال لفعل ذلك ،وحتى ذلك الوقت مل �أكن �أعلم بوجود م�شاكل بخ�صو�ص الهوية».
عندما زارت وفاء مكتب وزارة الداخلية اكت�شفت �أن بطاقة الهوية اخلا�صة بها جممدة منذ عام  .1991فرتكت املو�ضوع
لفرتة من الزمان ،فطلبت م�ساعدة حمامي ،فقدم لها طلب املعاملة ومل ي�صل �إىل �أية نتيجة ،فذكرت ق�صتها �أمام �إحدى
قريباتها فدلتها على العيادة القانونية التابعة للمقد�سي ،وعر�ضت عليهم املو�ضوع ،ف�أخربوها ب�أن ملفها يحتوي على العديد
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من املوا�ضيع؛ هوية وت�أمني و�ضريبة «الأرنونا» و�أن هويتها جممدة وبحاجة للتجديد .وقام الطاقم بالعمل مبجهود كبري،
وكانوا يقدمون لها الإر�شادات الالزمة ،وا�ستطاع املحامون يف العيادة �أن يعيدوا لها الهوية ،كما ح�صلت على تق�سيط للديون
لدى م�ؤ�س�سة الت�أمني .وهي الآن تعمل لإلغاء �إنذار ال�ضريبة.
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ووفاء ال تعمل حاليا ،فقد اعتنت بوالدتها حتى وفاتها الحقا ،وهي ت�سعى الآن للعودة للعمل ،وهي تتمنى العودة لل�شركة التي
كانت تعمل بها يف الإمارات ،وتتوا�صل معهم� ،إال �أنها تخ�شى �أن تواجه م�شاكل جديدة ب�إقامتها يف حال �سافرت مرة �أخرى.
وهي غري قادرة على اتخاذ قرار ب�ش�أن البقاء �أم ال�سفر .فمنزلها الذي ت�سكن فيه وقف ذري �أي ملك للعائلة ،وهو لي�س ملك
لها وال لزوجة �أخيها ،التي تعي�ش يف بيت قريب ،ولقيمته التاريخية تويل وفاء بيت العائلة اهتماما كبريا ،وتعتني باحلديقة
القريبة منه وت�شعر مب�س�ؤولية كبرية اجتاهه وبحب كبري ي�ص ّعب عليها ال�سفر وترك املكان.
وعلى الرغم من �سعادتها اليوم نظرا حلل الأزمة التي كانت تعي�شها واملتعلقة بحقها يف الإقامة يف مدينة القد�س �إال �أن
وفاء ت�صف الفرتة املا�ضية باملخيفة واملرعبة« ،كنت �أ�شعر دائما ب�أنني مهددة يف �أي ثانية ب�أن �أطرد خارج البالد ،و�إىل �أين
�س�أذهب �إن ح�صل هذا؟ يف �أحد الأيام يف عام  ،2008طلبت �إيل ال�شرطة التوجه �إىل خمفر النبي يعقوب وكنت وقتها يف
عمل ميداين مع عملي ال�سابق� ،إال �أنني خفت كثريا ومل �أذهب ،وكنت �أ�شعر حينها ب�أن حياتي كانت مقيدة».

بيت االن�سة وفاء.

ق�صة ال�سيدة �إكرام �صالح -خميم �شعفاط

�صامدات يف القد�س

حي �آخر من �أحياء خميم �شعفاط ،يروي ق�صة �أخرى المر�أة عانت ك�سابقاتها من حت�صيل هوية لزوجها الذي يحمل الهوية
الفل�سطينية اخل�ضراء� .إال �أن ق�صتها كتب لها النجاح وال�سعادة يف النهاية.
بد�أت ال�سيدة �إكرام برواية ق�صتها بالت�سل�سل ،فهي كانت تعي�ش مع �أهلها يف خميم �شعفاط� ،إىل �أن عقدت قرانها على
زوجها جمال عام  ،1989الذي يكن لها �صلة قرابة يف الوقت نف�سه ،وكانت تبلغ من العمر �آنذاك  22عاما ،فعا�ش الزوجان
يف قطاع غزة حيث يقيم هو وعائلته.
متكنت �إكرام من مغادرة غزة بعد �أن ح�صلت على ت�صريح مغادرة ،وتوجهت بعدها �إىل منطقة خميم �شعفاط حيث ت�سكن
الآن ،وبد�أت مبتابعة ملف جمع ال�شمل من خالل حمام خا�ص وذلك عام  ،1997ومل تكن حتى ذلك احلني تعرف �شيئا عن
القوانني النافذة ،ومع هذا فقد متكنت من ت�سجيل �أوالدها يف هويتها وح�صلوا جميعا على �أرقام هويات �إ�سرائيلية .كما
تقدمت بطلب للح�صول على جمع �شمل لزوجها الذي ح�صل على الإقامة امل�ؤقتة.
�أثناء تواجدها يف غزة� ،أجنبت ابنيها الأكربين� ،أما البقية فقد ولدوا يف خميم �شعفاط .ومل تتمكن من زيارة غزة و�أهل
زوجها املقيمني يف غزة �سوى مرة واحدة عام  2000وذلك ملدة ع�شرين يوم� ،أما زوجها فتمكن من زيارتهم مرتني منذ
ذلك احلني فقط.
ح�صل زوج ال�سيدة �إكرام على ت�صاريح و�إقامات م�ؤقتة منذ عام � ،1997إال �أن معاملة جمع ال�شمل توقفت عام ،2001
ومتكن بعدها من احل�صول على ت�صاريح الإقامة مرة �أخرى عام .2003
طوال ذلك الوقت ظلت ت�صول وجتول وتتنقل بني امل�ؤ�س�سات واملكاتب وحدها ،حيث �أنها عندما ا�ستعانت مبحام خا�ص
مل تتمكن من حتمل التكاليف ،ف�أطفالها �صغار يف العمر ومل يكن �أيا منهم يعمل ،كما �أن زوجها ال يعمل ب�شكل ثابت ومل
يكن ب�إمكانه احل�صول على ت�صريح عمل ،حيث �أنه ويف �أحد الأيام حاول اخلروج للعمل ومت �إلقاء القب�ض عليه بحجة عدم
حمام خا�ص.
حيازته ت�صريح للعمل يف ال�سوق الإ�سرائيلية ،ومل يتمكن من ا�ستعادة ت�صريحه �إال بعد تدخل ٍ
ومن جهة �أخرى و�صفت لنا معاناة زوجها على احلواجز واملعابر ،فقد كان يخرج من �ساعات ال�صبح الباكر يف �سبيل لقمة
العي�ش ،وكان ي�ضطر لاللتفاف عرب معرب قلنديا لأنه ال ي�سمح له باجتياز حاجز خميم �شعفاط و�أي حواجز �أخرى ،كل ذلك
مقابل �أن يعرب نقطة التفتي�ش املن�صوبة على مدخل املخيم ،في�سلك طريقا طويال لي�ضع قدمه يف النهاية على بعد ب�ضع
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خطوات عن منزله...كانت حتاول ب�شتى الو�سائل والطرق التخفيف من العبء املايل الذي تتحمله الأ�سرة حيث �إيجار البيت
الذي يفوق مقدرة الأ�سرة ،ففكرت بالتوجه �إىل مكتب العمل ،وقامت بذلك بالفعل� ،إال �أنهم �أخربوها هناك �أنه يتوجب
عليها العمل يف مناطق �إ�سرائيلية ،مل تقبل بذلك ،حيث كان �سيتوجب عليها اخلروج من �ساعات ال�صباح الباكر للو�صول
�إىل مكان العمل ،والعودة يف وقت مت�أخر وترك �أطفالها ال�صغار يف املنزل.
قبل ب�ضعة �أ�شهر مت ّكن زوجها من تغيري مكان الإقامة يف الهوية لي�صبح من �سكان ال�ضفة الغربية بد ًال من �أن يكون م�سجال
من �سكان القطاع.
�أكرث ما ي�ؤمل ال�سيدة �إكرام هو �أن زوجها بعيد عن �أهله املقيمني يف غزة ،ومل يتمكن من زيارتهم منذ وقت طويل ،على الرغم
من �أن �أهلها ي�شعرونه دائما ب�أنه بني �أهله يف غزة.
مل ترتك �أي طريق ًا �إال واجتهت �إليه ،ويف النهاية د ّلها �أحد �أقربائها على العيادة القانونية مل�ؤ�س�سة املقد�سي ،وبالفعل،
توجهت ال�سيدة �إكرام للعيادة ب�شهر �أيار من عام  ،2011وعر�ضت م�شكلتها التي مل تكن الأوىل ولن تكون الأخرية من نوعها،
ومع مرور الأيام وال�شهور ،ظلت حت�ضر كافة الأوراق والوثائق املطلوبة منها� ،إال �أن جاءها اخلرب ال�سعيد ،ب�أن زوجها متكن
من احل�صول على الهوية امل�ؤقتة بعد عناء طويل.
�إن هذه ال�سيا�سات التي تتبعها ال�سلطات الإ�سرائيلية ت�سعى لت�شتيت ال�شعب وف�صل �أوا�صر ال�صلة بني �أفراده ،فلدى ال�سيدة
�إكرام فتاة ،ولو جاءها زوج يحمل هوية خ�ضراء ،فلن تقبل بتزويجها به كما تقول ،فقد عانت هي نف�سها الأم ّرين ،وكانت
�شاهدة على معاناة غريها من الن�ساء يف امل�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية .وكانت ت�صاب يف �أحيان كثرية بالتعب والإرهاق ال�شديد
نتيجة للوقوف يف �صفوف طويلة بانتظار احل�صول على �إذن بالدخول �إىل مكاتب الداخلية والت�أمني ومكتب العمل وغريها،
�إ�ضافة �إىل التفتي�ش والإذالل الذي تعر�ضت له هي وغريها من الن�ساء والرجال على حد �سواء.
ت�أمل �أخريا ب�أن يتمكن اجلميع من احل�صول على حقه يف العي�ش والهوية والإقامة وحت�صيل كافة احلقوق الأخرى التي
تنتهكها �إ�سرائيل وحترم املواطنني املقد�سيني منها ،وتقدم ر�سالة للأطراف املعنية والقادرة على تقدمي امل�ساعدات ب�أن
تقوم بدورها وتتخذ كافة الإجراءات املمكنة لت�سهيل احلياة على املواطن الفل�سطيني الذي يعاين الأم ّرين يف جميع نواحي
احلياة...
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ق�صة ال�سيدة بولني احلدوة
بيت ال�سيدة بولني يقع يف �إحدى الإ�سكانات املوجودة يف بيت حنينا ،تعي�ش فيه مع عائلتها منذ تزوجت يف عام  ،1988ويف
ذلك الوقت ح�سب ما تقول مل تفكر وزوجها الذي يحمل الهوية الفل�سطينية ب�أن مو�ضوع جمع ال�شمل �سي�شكل عائقا �أمام
�إقامته مع العائلة.
ومثل الكثري من العائالت بد�أت يف متابعة هذا املو�ضوع يف عام  1995عندما قدّمت الأوراق املطلوبة ملكتب الداخلية وا�ستلمت
الرف�ض بحجة �أمنية «مع �أن زوجي يعمل يف منطقة بيت �إيل كمهند�س للطرق ويتنقل يف جميع املناطق».

الإقامة امل�ؤقتة هم بحد ذاتها ،تقول بولني« :كل الإمكانيات حمدودة يف ال�سفر والتنقل ،وعلينا �أن نفكر �ألف مرة قبل عبور
هذا احلاجز �أو ذاك كعائلة ،والأمر يف النهاية ح�سب مزاج اجلندي الإ�سرائيلي يف ذلك اليوم».

�صامدات يف القد�س

ا�ستمرت معاناة العائلة من مو�ضوع الرف�ض الأمني غري املربر حتى عام  2000عندما تلقت املوافقة على املعاملة وا�ستعانت
بعدها بعام مبحام لتجديد الإقامة امل�ؤقتة ب�شكل �سنوي.

بعد تقاعده ،يعمل زوج ال�سيدة بولني يف قطاع ال�سياحة ،الأمر الذي يتطلب بطبيعة احلال قدرة عالية على التنقل يف ال�ضفة
الغربية والقد�س ،وهذا الأمر ال ميكن �ضمانه يف ظل الو�ضع غري امل�ستقر لأوراق �إقامته.
وحاليا تتابع ال�سيدة بولني ّ
ملف زوجها مع العيادة القانونية للمقد�سي ،وذلك بهدف احل�صول على الهوية امل�ؤقتة بدل الإقامة
امل�ؤقتة ،وحلد الآن ي�ستند رف�ض املعاملة على حجة تزويد الداخلية برف�ض املحكمة الأول الذي ح�صلت عليه العائلة يف عام
 ،2001الأمر الذي ال ميكن حت�صيله حاليا �إال من املحامي ال�سابق للعائلة الذي ال يتجاوب معهم حاليا.
تقول حمامية املقد�سي يف هذا اخل�صو�ص«:يف الو�ضع الطبيعي من املفرت�ض �أن يح�صل ال�شخ�ص على الإقامة امل�ؤقتة بعد
عامني من تقدمي معاملة مل ال�شمل ،وعلى الهوية امل�ؤقتة بعد خم�س �أعوام من احل�صول على الإقامة ،وما ح�صل يف حالة
ال�سيدة بولني هو مماطلة من الداخلية يف �إ�صدار الت�صاريح امل�ؤقتة ا�ستمرت �ست �أعوام ،والآن نحن بانتظار احل�صول على
الأوراق املوجودة لدى املحامي ملتابعة الق�ضية».
زوج ال�سيدة بولني ال يح�صل على �أي ت�أمني �صحي حاليا ،وقلق العائلة من عدم التو�صل �إىل حل نهائي مل�شكلة �إقامته يخيم
على وجوه اجلميع ،ويف النهاية تعلم ال�سيدة بولني ب�أن �صربها وعائلتها منذ ما يزيد عن �ستة ع�شر عاما لن ينتهي ب�سرعة
وقد ال ي�ؤتي ثماره يف النهاية ولكن الأمل يبقى موجودا...
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