שטחים  /דו״ח של ארגון בצלם :יותר מ 3-ו אלף מ ש פ חו ת פל שתיניות מ מ תינו ת לאיחוד

אחרי שמונה שנים בני הזוג יתגוררו ביחד
מאת יוםן* אלגזי
בימים אלה אמורה זוהור
אחרוש ללרת את ילרה הרביעי.
אף שביתה ומשפחתה נמצאים
בצוריף שבנפת חברון היא תלר
בזרקא שביררן ,שם מתגורר
בעלה ,אנואר אחרוש .בקרוב
עשויים בני הזוג להתאחר  -זאת
אחרי שמונה שנות נישואים
שבהן רוב הזמן חיו בנפרר והת־
רוצצו בין צוריף לזרקא .הבקשה
לאיחור משפחות ,שהגישו
השניים לפני ארבע שנים ,אוש
רה והם יוכלו סוף־סוף לחיות יחר
עם ילריהם בצוריף .בכך תימחק
בקשה אחת מתוך  13אלף הבק
שות לאיחור משפחות בגרה
המערבית .דרח שהוציאו בימים
אלה הארגונים בצלם והמוקר
להגנת הפרט מביא את סיפוריהן
של משפחות רבות הנאבקות זה
שנים לממש את זכותן להתאחר.
זוהור היא בת למשפחה שבה
 14ילרים .באוקטובר 91׳ נישאה
זוהור בת ה־ 31לקרוב משפחתה,
אנואר ,בן  ,28אזרח יררני ותושב
העיר זרקא .בינואר 93׳ הנפיק לו
משרר הפנים בירושלים רישיון
ביקור בגדה המערבית שתוקפו
היה לשלושה חורשים .במאי 95׳
הוא שב ליררן ,ואחרי כחודשיים
חזר לגרה המערבית מכוח רישיון
שהנפיק לו צה״ל .באוקטובר
באותה שנה הגישה זוהור בקשה
לאיחור משפחות.
עם השנים נולדו לזוהור ולא־
נואר שלושה בנים :אחמר בן ,7
מוחמר בן  5ואחרוש בן  ,3שלר
שתם רשומים כתושבי השטחים.
מפעם לפעם ,בתוקף רישיונות
ביקור ,נכנם אנואר לגדה המער
בית ושהה עם משפחתו .ואולם,
ב 31-במאי 97׳ מנעו במעבר גשר
אלנבי את כניסתו לגרה ,ועל
רישיון הביקור שבירו הוטבעה
החותמת ״מוחזר״.
בצר להם פנו זוהור ואנואר
לעמותת ״המוקר להגנת הפרט״
בירושלים .העמותה פנתה
לצהיל ,למינהל האזרחי ,למשרר
הפנים ולפרקליטות המרינה בני

מתאם הפעולות :הרו״ח לא אובייקטיווי
מלשכת מתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר בתגובה
לררח בצלם והמוקד להגנת הפרט ,המתאר את מצבן של המש
פחות השסועות בשטחים ,כי הוא אינו אובייקטיווי ,״נותן
ביטוי לעמרות קיצוניות הרווחות בחלקים שוליים של המגזר
הפלשתיני״ ,וכי ילא פעם מציג הררח קביעות בלתי מבוססות
ואף השקפות פוליטיות״.
עור טענה לשכת המתאם כי תהליך איחור המשפחות מקיף
רבבות רבות של אנשים ,ולכן ״יש גם מי שאינם מרוצים מהטי
פול בעניינם״ .לעתים יש בסיס מוצרק לטענות אלה ,נמסר
מהלשכה ,יעם זאת ,בראייה כוללת ,נרשמו הישגים רבים
בתחום איחור המשפחות בשטחים".

ופייויקזיר •-אלנ  0לי מן

בני הזוג אחדוש ואחד מילדיהם 8 .שנים התרוצצו בין זרקא לצודיח
סיון לחלץ מידיהם רישיון ביקור
לאנואר ,וכן אישור לבקשה לאי
חור משפחות .זאת ,על סמך
מקרים דומים שבהם הושגו הסד
רים בבג׳׳ץ .הרשויות טענו כי הם
מונעים את כניסתו של אנואר
מכיוון ששהה באופן לא חוקי
בגרה המערבית ,ומשום שנכלל
ברשימת מנועי הכניסה של
משדר הפגים .במכתב מהמינהל
האזרחי צויין כי ב־22.6.96
אנואר ’הובא למסוף גשר אלנבי
מתחנת עציון; הוא נעצר שהוא
משוטט ,נראה מסומם וללא כל
ציור״ .מתעודות רפואיות של
משרר הבריאות הירדני עולה כי

אנואר הוא חולה אפילפסיה.
ביוני האחרון הוריעה פרקלי
טות המרינה למוקר ,כי אושרה
בקשתה של זוהור ’לאיחור משפ
חות עם בן זוגה ,והוא זכאי לתר
שבות קבע באזור״ .כרי לממש
זכאות זו חייב אנואר להיכנס
לאזור ,אולם על אף שהיה ביריו
רישיון ביקור מנעו ממנו לעבור
בגשר אלנבי .לפני כחורש ,עם
התקרב מוער הלירה ,נסעה זוהור
לירדן.
השבוע ,בעקבות פניות נוס
פות ,הנפיקו שלטונות ישראל
לאנואר רישיון ביקור חרש והודי
עו למוקד להגנת הפרט ששמו

נמחק מרשימת מנועי הכניסה.
’אינשאללה ,אחרי שאשתי תלד
ותתאושש מהלירה ,ניסע יחד
לצוריף לחיות בה״ ,אמר אנואר
בטלפון ל״הארץ״.
המקרה של משפחת אחרוש
הסתיים אמנם ביהפי אנד״ ,אך
כמותה קיימות אלפי משפחות
פלשתיניות שסועות .על פי
הררח ,שהוציאו בצלם והמוקד,
על אף שזכות האדם לנישואים,
לחיי משפחה ולאחדותה היא
זכות מוכרת במשפט הבינלאומי,
יישראל לא הכירה מעולם בזכר
תם של הפלשתינאים לאיחור
משפחות״; מאז יוני 67׳ ״מריניר
תה אילצה במהלך השנים עשרות
אלפי פלשתינאים לחיות בנפרד
מבני זוגם ,כשילריהם נותרים
מנותקים לתקופות ארוכות מאחר
ההורים; הפירור גורם לקשיים
נפשיים וכלכליים ,ומקשה על
בניית קשרים משפחתיים״.
הררח סוקר את מדיניות
ישראל בעניין איחור משפחות
בשטחים וקובע ,שבשנים 67׳73-׳
הותר למספר מצומצם של משפ
חות פליטי מלחמה להתאחר;
בשנים 73׳93-׳ כמעט ולא אושרו
בקשות לאיחור משפחות! בתקר
פה שבין חתימת הסכמי אוסלו
לרצח יצחק רבין הונהגה מכסה
של  2,000משפחות שהותר להן
להתאחר; מנובמבר 95׳ וער סוף
97׳ חל קיפאון בהליך עקב סירר

בה של ישראל להיענות לררישת
הרשות הפלשתינית להגריל את
המכסה השנתית ,ומ־98׳ ואילך
חורש הליך איחור משפחות על
פי המכסה המצומצמת מ־93׳.
ער נובמבר 95׳ סירבה ישראל
לרשום במרשם האוכלוסין ילרים
פלשתינאים שאמם אינה תושבת
השטחים ,גם אם אביהם הוא
תושב; הדרו היחידה שעמדה
לפני אבות הילדים לרשום אותם
במרשם האוכלוסין היתה להגיש
בקשה לאיחור משפחות ,שהסי
כויים לאישורה קלושים.
לטענת מחברי הדו״ח ,עמדת
ממשלות ישראל הוכתבה על ירי
שיקול מדיני שמטרתו שינוי
ההרכב הדמוגרפי בשטחים .את
המטרה ביקשו להשיג באמצעות
מניעת הגירה של פלשתינאים
הנשואים לתושבות השטחים,
ועידור הגירתן של משפחות
פלשתיניות שסועות לחו״ל.
המוקד להגנת הפרט ,בצלם
וארגוני זכויות ארם אחרים נרת
מו למאבק משפטי ,שבעקבותיו
זכו מספר מועט של משפחות
לממש את זכותן להתאחר .ואר
לם ,אם תישאר המכסה המצונד
צת על כנה רק בשנת 2006
יאושרו כל הבקשות .פלשתי
נאיות הנישאות בימים אלה לבני
זוג שאינם תושבי השטחים ייאל
צו להמתין כעשור ער שיוכו
להתאחד עמם.

