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 في قضية الطفل أمير ملف )األبّوة(
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تزوج إياد محمد الشامي حامل جواز أردني والمولود في رام هللا في الضفة الغربية، من فلنتينا دومبييف  

بموجب عقد وثيقة عقد زواج   . وتزوجاوسكنا في مدينة اللد   2001/ 10/ 18في تاريخ  من سكان كريات جت  

في    عرفي قد جرى ووقع أمام محامي وكاتب عدل. وتم تصديق عقد الزواج من قبل محكمة يافا الشرعية

أيض  و  2002/ 3/ 24 الزواج شرعي وصحيح  التي قررت  هذا  أن  األحوال  ا  الشرعية في  ا وفق واالحكام 

بتسجيله والعمل بمقتضاه واالعتماد عليه عند الحاجة لدى الدوائر المختصة والمؤسسات  الشخصية، وأمرت  

 الرسمية حسب األصول.  

 

 إياد شامي مع طفله أمير 
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( طفال أسموه "أمير"، وطلب الزوجين تسجيله في وزارة  فلنتيناولد للزوجين )إياد و  14/7/2002في  

لتسجيل    الشرعية  لكن طلبهم قوبل بالرفض وكانوا مطالبين بإحضار أمر من محكمة االستئنافالداخلية،  

وزوجته المتوفاة إلى المحكمة الشرعية في يافا في التماس إلسناد    إياد لذلك لجأ  هما،  على أنه ابن  الطفل

يافا في  القرابة، وبالفعل   ا أعلنت بموجبه أن الطفل  قرار    2003/ 14/1أصدرت المحكمة الشرعية في 

 )أمير( هو االبن المشترك للزوجين.  

بتوكيل  عبر سنوات طويلة ملف )األبّوة(  ، تابعت في المحاكم  مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في الناصرة

االّدعاءات التي قُدمت لمحكمة الشؤون اإلدارية  الزوج إياد شامي حتى النهاية، وجاء في أحد  من عائلة  

في مركز البالد ضد وزارتي الداخلية والقضاء، أنه منذ أن قام الزوج إياد شامي بتسجيل زوجته المتوفاة  

في وزارة الداخلية على أنها يهودية، ونُسب القاصر إلى والدته من حيث التسجيل على أنه "يهودي"، لكن  

هذا األمر، وبناء  على ذلك، قدم المتوفى للمحكمة الشرعية في يافا طلب ا لتحويل    وزارة الداخلية تحترم 

 زوجته وقاصره إلى اإلسالم. 

فلنتينا   زوجته  بقتل  إدانته  بعد  المؤبد  بالسجن  عليه  وحكم  )معتقل  شامي  إياد  الزوج  أن  ذكره،  الجدير 

تعيين مؤسسة خاصة لرعاية الطفل  دومبييف( وكان الطفل القاصر يعيش في كنف عائلة حاضنة عندما تم  

 "أمير" لتكون وصية بشكل مؤقت عليه. 
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 2003نص من قرار محكمة يافا الشرعية عام 
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 2003نص من قرار محكمة يافا الشرعية عام 

 

الشرعية  2/2003/ 20في    - المحكمة  أمام قاضي  استماع  يافا    عقدت جلسة  الحكيم  في  )القاضي عبد 

أنها ترغب في اعتناق اإلسالم، وهي تفعل ذلك    فلنتينا دومبييف الزوجة  ذكرت  تلك الجلسة  في  سمارة( و

علنت المحكمة الشرعية  ، أ ، وبناء  على طلبها وبيانهافي كامل قدراتها العقليةدون أي إكراه أو ضغط وأنها  

ا أن    أنها مسلمة تتحمل جميع الحقوق والواجبات وفق ا لدين  الطفل  اإلسالم، وبناء  عليه أعلنت المحكمة أيض 

 . ويلحق نسبه لوالده إياد الشامي   مسلم "أمير"  القاصر
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عقدت جلسة في محكمة القدس الشرعية وتقدم من خاللها أفراد من عائلة وأقرباء    2010/ 18/2في    -

والرفاهي العمل  لوزارة  القضائي  المستشار  ضد  بدعوة  )المعتقل(  شامي  فاقدي  إياد  رعاية  وصندوق  ة 

عند أسرة حاضنة  األهلية، بطلب استراد الطفل "أمير" ليعيش معهم ويكون تحت رعايتهم ال أن يعيش مع  

 يهودية.  

فإنه يجب    14/1/2003وقد أقر القاضي محمد رشيد زبدة أنه بناء على قرار محكمة يافا الشرعية بتاريخ  

وهو مسلم ويفترض أن يعيش عند أسرة مسلمة حاضنة ال  أن يلحق نسب الصغير أمير لوالده إياد شامي  

 عند أسرة يهودية حاضنة.  

وقد حضر الجلسة المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان التي توكلت بمتابعة ملف )األبّوة(. وأشار  

المحامي خمايسي في الجلسة أنه وكيل عن المستدعى األول وعن والد الصغير أمير المدعو اياد شامي  

مثلهما أمام محكمة األحداث في الرملة في ملف إعالن عن طفل محتاج إلى حماية. حيث أن جد  حيث ي

. وأنه  2007الطفل الصغير ووالد الطفل يطالبان بحضانته من خالل الملف المذكور. مسجل منذ عام  

ر  وصي آخيمثلهما في ملف آخر منظور أمام محكمة شؤون العائلة في ريشون لتسيون وموضوعه إضافة  

وهو الملف الذي سجله المستشار القضائي في وزارة الرفاه االجتماعي من أجل تعيين )صندوق رعاية  

ال ننكر بأن وزارة القضاء  :  ا. وتحدث المحامي عمر خمايسي في الجلسة وقال ا إضافي  فاقدي األهلية( وصي  

لم تصدر شهادة تغيير ديانة لوالدة الصغير )أمير( وقد توجهنا إلى المحامي يوسي هرشلر المسؤول عن  

المذكورة ولم نحصل بعد علة تلك الشهادة، كما وأننا بصدد   الوازرة  الديانة في  تغيير  إصدار شهادات 

، حيث توجهنا إلى المكتب المذكور ولم نحصل بعد  تسجيل إلحاق نسب الصغير بوالده لدى مكتب الداخلية

يافا   الصغير من محكمة  لوالدة  إلحاق نسب وإعالن إسالم  الرغم من صدور قرار  التسجيل على  على 

في نهاية المطاف وبناء على أقوال واّدعاءات كافة األطراف، قرر قاضي محكمة القدس الشرعية  الشرعية.  

لديانة بين المدعي وبين المدعى عليه ألجل الصغير أمير، فإن المحكمة  محمد زبدة أنه بناء على اختالف ا

تقرر أن ال صالحية لها من هذا الباب للسير في الدعوى الختالف الديانة. وعليه وللسببين المذكورين  
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تقرر المحكمة رد الدعوى. حكما شرعيا صحيحا أمر بتسجيله والعمل بموجبه قابال لالستئناف ضمن المدة  

 ونية.  القان

 

 2010 جلسة في محكمة القدس الشرعية محضر لجلسة 
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 2010محضر لجلسة جلسة في محكمة القدس الشرعية 
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عقدت في المحكمة العليا بالقدس جلسة للنظر في ملف )األبّوة( وقررت المحكمة أن    2/10/2013في  -

ا يستحق االدعاء. )إياد شامي( موقف المدعي   وعلى ضوء   هو أن المتهمين لم يظهروا حتى دفاع ا واضح 

سيُطلب    مرور الوقت وضرورة إنهاء هذا اإلجراء بسرعة، وفي ظل ضعف رواية المتهمين، ذلك وفي  

من المحكمة الفصل في القضية بناء  على األدلة الخارجية المفصلة في هذه الملخصات واألدلة. التي سيتم  

المتهمين.  قبل  كتابي ا من  تقديمها  تم  إذا  المدعى عليهم متمسكين بطلبهم إلجراء  ا  وأيض    تقديمها  إذا كان 

يلتمس اآلن ويطلب إنهاء هذا اإلجراء على    إجراء مع الشهود كما طلبوا في جلسة االستماع ، فإن المدعي

 ة. الفور عن طريق إجراء فحوصات طبية أو معملية ضرورية وفعالة الكتشاف الحقيقة بخصوص األبوّ 

محكمة    اووفق   البالد  لقرار  مركز  في  اإلدارية  بموجبه  11/2013/ 2بتاريخ  الشؤون  األطراف  يعلن   ،

أمير سن  الطفل  والتي تنص على أنه عندما يبلغ    8/10/2013موافقتهم على توصية المحكمة بتاريخ  

الخامسة عشرة، سيتم إجراء اختبار األنسجة لتحديد مطالبة المدعي باألبوة بموافقة جميع األطراف، في  

 الطفل نيابة عن المحكمة.  برعايةاالهتمام 

 

جهات مختلفة  ل  ، الناصرة،أرسلتها مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسانورسائل  لوثائق  مرفق صور  ما يلي:  *

   )األبّوة( في قضية الطفل أمير ذات عالقة في ملف 
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   ( 11/2009/ 18في الرملة ) اإلسكانوزارة الداخلية ومكتب " إلى  رسالة "ميزان
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 ( 18/11/2009رسالة "ميزان" إلى وزارة الداخلية ومكتب اإلسكان في الرملة )
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 ( 27/12/2009)لمحامي مختص بتغيير الديانات  رسالة "ميزان" 
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( 27/12/2009رسالة "ميزان" لمحامي مختص بتغيير الديانات )  
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( 26/1/2010) رسالة "ميزان" لمحامي مختص بتغيير الديانات   
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( 2010/ 8/2) لمتابعة الطفل أمير رسالة "ميزان" لمكتب الرفاه في بلدية اللد   
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 ( 2010/ 8/2رسالة "ميزان" لمكتب الرفاه في بلدية اللد لمتابعة الطفل أمير )



17 
 

 

( 8/2/2010) ميزان" لمكتب اإلسكان في الرملة رسالة   

 


