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עוד צפויים טריקים נגד פסק הדין
ישראל היא שלטון קולוניאלי בעידן פוסט־קולוניאלי, שכל הזמן מחפש טריקים לגירוש

האוכלוסייה הילידית. פסיקת ביהמ"ש העליון מזכירה שעדיין אפשר וצריך לתקוע מקלות בגלגלי
הקולוניאליזם

הפלסטינים תושבי ירושלים הם ילידים. כך קבעו שופטי בית המשפט העליון בשבוע שעבר. כלומר, אין
להשוותם ללא־יהודים שהיגרו לישראל מתוך בחירה, קיבלו מעמד תושב ואז עזבו. כפי שכתב ניר

חסון בידיעה שהתפרסמה ביום שישי, זוהי פסיקה תקדימית.

הנה כמה הערות סביב אותה פסיקה תקדימית:

• השופטים עוזי פוגלמן, מני מזוז ומרים נאור ביטלו פסק דין של שופט בית המשפט המחוזי, שאישרר
את החלטת משרד הפנים לשלול את מעמד התושבות מאכרם עבד אל־חאק. השופט שפסיקתו
בוטלה הוא דוד מינץ, שבאפריל ייכנס לתפקידו כשופט בעליון. וכך נכתב עליו ב"גלובס": "מגיע

מהציבור הדתי־לאומי ואף הוסמך בעבר לרבנות. מתגורר בהתנחלות דולב הסמוכה לרמאללה, והוא
שכנו של ח"כ מוטי יוגב מ'הבית היהודי'. מינץ נחשב שופט שמרן, והשרה איילת שקד היתה מאוד

מעוניינת במינויו לעליון".

• הערעור לעליון שעורכי הדין עדי לוסטיגמן ואמיר חסן הגישו נגד החלטת מינץ מפרט מקרים קודמים
רבים שבהם שופטים בבית המשפט המחוזי ביטלו החלטות של משרד הפנים לשלול את מעמד
תושבות הקבע מפלסטינים ילידי ירושלים. זאת בעקבות מאות ערעורים של לוסטיגמן ועורכי דין

אחרים. שופטי המחוזי בערעורים הפרטניים האלו התייחסו, בדרכם המנומסת, לאבסורד שבהשוואת
מצבו של פלסטיני שנולד בירושלים למי שהשתקע בישראל וקיבל מעמד תושבות (כלומר, מי שחוק

השבות לא חל עליו). במצטבר קבעו הפסיקות הפרטניות של שופטים שקבלת אזרחות בארץ אחרת
ושהייה ממושכת בחו"ל לצורכי לימודים ועבודה אינן מבטלות את זיקתו של פלסטיני לירושלים ולארץ

הולדתו.

• האמירות המצטברות האלו של שופטי המחוזי, אמרה לוסטיגמן ל"הארץ", הביאו את משרד הפנים
ליצירת "מדיניות מקילה" בהשבת מעמד התושבות. "השופטים שאלו אותנו איפה זה כתוב. אמרנו

שבעצם זה סודי ולא פורסם ברבים ולכן אנשים לא יודעים מה חל עליהם ומה לא. השופטים לקחו את
האימייל שקיבלנו פעם מהפרקליטות, לגבי העקרונות המנחים, והכניסו כלשונו לפסק הדין שלהם".

• וכך כתב השופט פוגלמן: "דומה כי מדיניות מקילה זו שאותה נוקט המשיב... [מעידה] כי השר מכיר
במעמד הייחודי של תושבי מזרח ירושלים ובמשקל שיש ליתן לנסיבותיהם הייחודיות".

• וכך כתוב בדוא"ל מהפרקליטות שנכלל בפסק הדין: "אם המבקש שמר על זיקותיו לישראל, ככלל
יינתן לו רישיון ישיבה בישראל (לאחר הוכחת מרכז חיים והשתקעות בישראל)". החריגים: מניעה
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פלילית־ביטחונית או אחרת, היעדרות ממושכת מאוד ועזיבה מיד לאחר קבלת מעמד התושב.

• לולא הגיע עניינו של עבד אל־חאק לשופט דוד מינץ, תושב ההתנחלות הבלתי חוקית דולב, אלא
לשופט אחר במחוזי — אפשר וזה היה מקבל את הערעור. או אז הנושא כלל לא היה מגיע לבית

המשפט העליון ולא מתגבש לאמירה עקרונית. על כך נאמר: מעז יצא מתוק.

• הפסיקות המצטברות של המחוזי והפסיקה הנוכחית של העליון למעשה רוקנו מתוכן את פסיקתו של
נשיא העליון לשעבר אהרן ברק. הוא אישר ביוני 1988 למשרד הפנים לגרש את הפעיל והמטיף

להתנגדות לא אלימה נגד הכיבוש, מובארק עווד, שנולד בירושלים ב–1943 והיה גם אזרח אמריקאי.
הטיעונים המפולפלים המתפייטים שנקט ברק כדי להסביר למה דין עווד הוא כדינו של סתם מהגר

ש"נכנס לישראל", ולכן מותר לגרשו, היו מאז נר לרגלי משרד הפנים ופרקליטי המדיניות. מה שנקרא
אקטיביזם גירושי.

• סוף 1995: עידן אוסלו. ממשלת העבודה־מרצ. ראש הממשלה: שמעון פרס. שר הפנים: חיים רמון.
בלי להכריז בפומבי, כגנב בחשיכה, פותחת ישראל במדיניות "הטרנספר השקט". בכל מיני תירוצים

מקוממים היא מתחילה לבטל את מעמד התושבות של המוני פלסטינים ירושלמים (בהם מי
שמתגוררים בסמוך, בשטח הגדה המערבית שלא סופח לישראל).

• מותר להיות ציני, כועס וצודק ולהגיד "הפלסטינים במזרח ירושלים (כמו בארץ כולה) הם ילידים גם
בלי תו תקן של בג"ץ". אבל אנחנו במצב של שלטון קולוניאלי פעיל בעידן פוסט־קולוניאלי, שכל הזמן
מחפש טריקים לגרש את האוכלוסייה הילידית. הפסיקה מזכירה שעדיין אפשר וחובה לתקוע מקלות

בגלגלי הקולוניאליזם.

• המדיניות המקילה (בחשאי) ופסיקת העליון הן תוצאה ישירה של יותר משני עשורים של מאבק.
ניהלו אותו הפלסטינים עצמם, ארגוני זכויות אדם פלסטיניים וישראליים ועורכי דין פרטיים. במיוחד

ראוי לציון פה המאבק המשפטי והציבורי הממושך שמנהל המוקד להגנת הפרט, בהנהלת דליה
קירשטיין.

• האם צפויים טריקים פרוצדורליים, פוליטיים וחקיקתיים שיומצאו נגד פסק דין זה? סביר שכן. ולנו לא
נותר אלא למצוא עוד מקלות כדי לתחוב בגלגלים.

 


