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    كلمة شكر

نصر نجاب لكافة جهودها  - الشكر والتقدير إلى الدكتورة نادية 

 .هذه الدراسة إلتمام وإرشاداتها وتعاونها 

الذين زادوني شرفاً . الجزيل إلعضاء لجنة النقاش الموقرين  والشكر

واالستفادة من خبراتهم العلمية  يم مشاركتي نقاش رسالتي ولمساعدتبقبوله

 والعملية

  

ني ناللواتي شاركممثلة بنساءها الشكر جزيل الشكر للعائالت المقدسية 

ليط وف وتسبهدف انجاح الدراسة والوقوواقعهن نومعاناته نتجربته

  واالجتماعية الوطنية نالضوء على ماهية هويته

  

الشكر والتقدير لعائلتي وأصدقائي وتحديداً والدتي التي ساهمت في انجاز 

 الشكر لكل مقدسي يعيش في مدينة القدس رسالتي من خالل حثها لي
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   الملخص

التي تساعد على والسمات  يريوالمعامن مجموعة من القيم واألعراف تتكون المجتمعات 

ثقافة خاصة فيه نابعة من واقع سياسة و، فلكل مجتمع لمجتمعل اة الفرد داخيشخصبلورة 

تمتع بها السكان هي المواطنة التي يالمجتمعات ن أساس المساواة في غالبية أ إال. المجتمع نفسه

رية والقانونية في الحقوق الدستوهي  ،تلك المجتمعات منبثقة من حقوق وواجبات داخل حدود

 ةسياسيالالمواطنة أهمها  .الثقافية، واإلنسانية، االجتماعية قتصاديةالسياسية، اال ،مختلف النواحي

 بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن المواطن الذي يتمتع صفة هيو

والعمل وحرية  مثل المكان واإلقامة داخل الدولة، واعتبارها عالقة متبادلة بين الدولة والمواطن

 الكثير منواجه فقد  أما فيما يخص المجتمع الفلسطيني. ا من الحقوق والواجباتالتنقل وغيره

المجاالت  ، كانت ذات تأثير في الكثير منعقودالتي جرت على ممر الالتحديات والتغيرات 

في رسم  وقيم سمات ساهمتتأثر بمقومات و ،واالجتماعية والسياسية المدنية والثقافية واألخالقية

على اختالف مراحله منذ االنتداب البريطاني واحتالله من  ،المجتمع الفلسطينيسياسة وطبيعة 

 1993وصوالً إلى اتفاقية أوسلو  67مروراً الحتالل القدس عام  48الحركة الصهيونية عام 

والسعي لتحقيق مجتمع مدني فلسطيني يقوم على نظم وأسس  وقدوم السلطة الوطنية الفلسطنية،

  .وقيم المجتمع الفلسطيني ضح سمات ومقومات وقوانيين دستورية تو

التي اإلحتالل اإلسرائيلي ومن سيطرة  1948يني منذ احتالله عام عانى المجتمع الفلسط

امتازت ممارساتها من ضغوطات وحصار وتعسف  سياساتها التيفرضت قوانينها من خالل 

ية الفلسطينية والحركات االحزاب السياس وعنصرية، إال أن المجتمع الفلسطيني حاول من خالل

وصوالً إلى قدوم السلطة الوطنية وتنظيم أمور  ،التصدي لممارسات االحتالل االسرائيلي النسوية

عن واقع باقي يختلف ن يواقع المقدسي إال أن. الفلسطينيين وإن كانت مراقبة من حكومة االحتالل 



 ح 
 

 

قط كون طبيعته مجتمع ت ليس فمن المشكال المجتمع المقدسي العديد لما يواجههن يالفلسطيني

�ا���� ا����ل ته مشكل ذكوري وإنما� �وحتى األن  1967منذ العام $"ا)�'& ا%ا$�#"ار�  �

  . كون القدس من المواضيع التي تعليقها بالمفاوضات إلى المرحلة النهائية 

شرقية مع منطقة القدس ال 1967تعاملت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ العام كما 

الذين  المقدسيين ولكن دون أن تعامل بالمثل السكان الفلسطينيينعلى أنها جزء من إسرائيل، 

من  لى قانون الدخول إلى إسرائيل كـمقيمين دائمينيعيشون فيها، بل حددت مكانتهم بناء ع

فة كاال يتمتعون بو لكن من دون إعطائهم مكانة مدنية أو مواطنة، خالل منحهم الهوية الزرقاء

فإن السكان الفلسطينيين  ،أو أية دولة أخرى لة إسرائيلسياسية سواء في دوالحقوق ك الحقوق

برغم ، واالقتصادية المقدسيين يعيشون في صراع دائم حيال مصاعب تجسيد حقوقهم االجتماعية

أنهم يحصلون على حقوق مثل التأمين الصحة والعمل والـتأمين الوطني والتعليم، إال أنه في 

مقابل تم فرض الضرائب عليهم تفوق قدراتهم وامكانياتهم االقتصادية دون الحصول على ال

  . خدمات بالمقابل كما هي الحال في القدس الغربية 

تخاذها سلسة مـن اإلجـراءات   لية منذ احتاللها لمدينة القدس بإامتازت الحكومة اإلسرائي

زاد من الضغوطات والتـوترات  رية وعنصبتعسف المقدسيين  تعاملبحق األسر المقدسيية فقد 

إلقامة والمواطنة وتحديد الهوية، كان هدفها تعميق وإحكام السيطرة على مدينة في ا واإلشكاليات

ودفـع سـكانها   باإلنفصـال والتفريـق   في القدس مهـددة   اإلقامة والبقاءمقومات  جعلو القدس

الحيـاة األسـرية واالجتماعيـة     وبالتالي تأثرت. للخروج والرحيل عنها المقدسيين الفلسطينيين

كونها تعاني من كيفية التعامـل   ،والنفسية للمجتمع المقدسي عامة والمرأة المقدسية بشكل خاص

، واعتبارها الشخصية المركزية في مع المجتمع المقدسي كونه مجتمع أبوي متحكم بها وبحريتها

دسية فتكون بمثابة األب واألم تقـوم  معظم األدوار في األسرة تقع على عاتق المرأة المقالعائلة، ف
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وتحملها لكافة الضغوطات االجتماعية واألسرية  وضاع االوالد،متابعة أوبتحمل مسؤولية البيت، 

أوضاعها كمعاناة اضافية تمييزية في وعدم وجود هوية أو إقامة تساعدها على متابعة والزوجية، 

  . واقعها 

ة إلى دراسة كون الحكومة اإلسرائيلية من المواضيع الحساسة وبحاجالقدس اعتبرت 

. ية والدينية والديمغرافية ساصمتها الموحدة وألهميتها السياترفض التنازل عنها باعتبارها ع

بكل ما يتعلق بالقدس من ناحية سياسية وأمنية ودينية حيث تم تأجيل النقاش وتحديد مصيرها 

من عقد  لفترة ال تتجاوز الخمس سنوات 1993للمرحلة النهائية من إتفاقية اوسلو عام واجتماعية 

جراءات وسياسات لى حكومات االحتالل لتبني سلسلة إالذي ساعد واعطى الفرصة إ. االتفاقية

فسعت العديد من الجمعيات والمراكز . تعجزية والسعي لتهويد المنطقة وطرد المقدسيين منها

المقدسيين على التأكيد على حقوقهم  الحقوقية واالجتماعية والنسوية في منطقة القدس لمساعدة

والمطالبة بها وإرشادهم في كيفية تحصيلها خاصة بما يتعلق بحق االقامة ولم الشمل وحقوق 

االنسان وكيفية التخلص من المعاناة والتمييز العنصري الذي يواجه المقدسيين من الجهات 

لسلة من االجراءات والسياسات الرسمية الحتالل اإلسرائيلية كوزارة الداخلية التي تتبنى س

التعسفية والتعجزية لطلبات لم الشمل للعائالت المقدسية من األزواج الحامليين للهوية الزرقاء 

كثر في القدس، تجميع إثبات مركز الحياة لهم لعامين فأ منها طلبهم ،بضم عائالتهم من الضفة

جراءات، التي وصلت إلى منع تقديم أوراق ثبوتية تؤكد وجودهم في مدينة القدس وغيرها من اإل

  . بشكل نهائي  2012طلبات لم الشمل للفلسطينيين عام 

هـي العامـل    الهوية القومية وليس مكان الـوالدة  ية أنسرائيلاإل الحكومة لطالما اعتبرت

وقد تم تشريع هذا المبـدأ فـي وثيقـة إعـالن     . في إسرائيل األساسي المحدد لحقوق المواطنة

فإن اليهود الراغبين في اكتساب المواطنة في إسـرائيل   العودةقانون  بموجب، 1948 االستقالل
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بل ينظر إليهم علـى   ، غير مضطرين للوفاء بإجراءات هجرة على شاكلة معظم الدول األخرى

وال تعتبر هـذه الهجـرة   م ومن أجله أقيمت للمحافظة عليهمو إلى بلد هي من حقهم أنهم عائدون

درجـات  قانون المواطنة واقعا ينعكس فـي ثالثـة    ويظهر. نسبة لغير اليهودالتلقائية ممكنة بال

  .1950 عام للمواطنة في إسرائيل األول معد لليهود وفق قانون العودة

الذين تسري عليهم قرارات ) غير اليهود وغير العرب(لألجانب  يوه ةالثانيالدرجة 

. وفحص بإقامة عرضية وينتهي بإقامة دائمةبعد فترة بينية  العمل به حكومية مختلفة حيث يبدأ

الممنوعين من ممارسة حياتهم المقيدين ومعد للمواطنين العرب  ة من المواطنةالثالث درجةال

السلطة الفلسطينية ومن الدول العربية األخرى  مناطق زوجاتهم من/ مع أزواجهماألسرية العائلية 

لفلسطينيين من سكان البالد األصليين الذين وكذلك العرب ا. التي وردت في قانون المواطنة

 وبالتالي يعتبر. ملشوتقديم طلبات لم الوالحصول على االقامة والمواطنة يمنعون من العودة 

 ،بالشكل السلبي ة مميزما هي إال قوانيين عنصرية ) الجنسية(وقانون المواطنة  قانون العودة

وحق األقامة والمواطنة، دون  بالعودة نه يمس بالمساواة ألنه يسمح لليهود فقطأبحيث 

  .الفلسطينيين أصحاب األرض 

من خالل الدراسة سيتم الحديث والتسليط على واقع المجتمع المقدسي ومعاناته مع 

االحتالل اإلسرائيلي بشكل عام ومعاناة المرأة المقدسية والضغوطات االجتماعية واألسرية من 

حيث .  من جهة أخرى المواطنة وتقديم طلبات لم الشملجهه، ومعاناتها بما يتعلق بالهوية و

الدراسة وأهميتها  ل مداخلة الرسالة من مقدمة وإشكاليةتشمل الدراسة ستة فصول، الفصل األو

يشمل المنهجية التي تم الذي الفصل الثاني . ومراجعة لألدبيات ذات الصلة بموضوع المواطنة 

المقابالت الميدانية لنساء مقدسيات، واتباع  االعتماد علىو ،في سرد المعلومات وتجميعهااتباعها 

المقارن لتوضيح مفهوم المواطنة والهوية في المجتمع الفلسطيني والمجتمع النهج التحليلي 



 ك 
 

 

أما الفصل  .على األسر المقدسية بشكل عام والمرأة المقدسية بشكل خاص وتأثيره  اإلسرائيلي

دس ومكانتها عالمياً وواقعها في ظل الحكومة اإلسرائيلية، مع الثالث يتناول القانون الدولي والق

الفصل الرابع يتناول نبذة تاريخية . ذكر العوائق والصعوبات التي تواجه المقدسيين الفلسطينيين 

عن مفهوم المواطنة بشكل عام ومفهومها في ظل الحكومة االسرائيلية وواقع المواطنة الفلسطينية 

  .في مدينة القدس 

نساء المقدسيات الفصل الخامس يشمل تحليل المعلومات والمقابالت الشخصية لل أما

واظهار التمييز العنصري اتجاه  عرض النتائجأما الفصل السادس يشمل . أسئلة الدراسة وربطها 

العائالت المقدسية وتحديداً النساء المقدسيات بما يتعلق في معاناتها األسرية االجتماعية وانتمائها 

المجتمع الذكوري، وفي المقابل  معاناتها السياسية المقرونة بتقديم طلبات لم الشمل إلى 

تنص على ضرورة زيادة  قتراحاتوا بتوصياتمنها  والخروج. والصعوبات والعوائق التواجهها 

الوعي بين المقدسيين حول قانون المواطنة وطلبات لم الشمل والمخاطر السياسية واالجتماعية 

رسها الحكومات اإلسرائيلية بحقهم، والسعي إلى تمكين المرأة المقدسية ودعمها في التي تما

التركيز على الدور االعالمي و .مواجهة الصعوبات والعوائق االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

  .وأهميته في عرض قضية القدس واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس 
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Abstract 
 

 Since the occupation of East Jerusalem in 1967 the Israeli 

governments started implementing policies and strategies to ensure 

demographic Jewish superiority in the city. Israel escalated such policies 

after 1993 in the wake of Oslo agreement signed between the PLO and 

Israel. Since 1993 the Israeli government closed Jerusalem and denied 

access to Palestinians from the West Bank and Gaza Strip to the city. Israel 

ignored all international and UN calls that condemned the violations. In 

particular, the violation of UN resolutions 181 and 194 that considered 

Jerusalem as corpus separatum. 
 

According to the Oslo agreement Jerusalem, among other crucial 

issues, was postponed as a final status issue. Jerusalem became under full 

and exclusive Israeli sovereignty. Palestinians in Jerusalem were treated as 

permanent residents without full civil rights. As part of the expansion plan 

Israel issues laws and regulations for the benefit of the Judiazation of the 

city including land confiscation, settlement construction and revoking 

residency rights of Palestinian Jerusalemites.  
 

As a result, Palestinian families in East Jerusalem are under constant 

threat to lose their Jerusalem residency. The aim of this research is to 

examine the impact of Israeli discriminatory policies on Palestinian 

citizenship and on Palestinian families who seek reunification for the non-

Jerusalem spouses. In particular, this research will analyze the social and 

the psychological sufferings of Jerusalemite women under a patriarchal 

society coupled with Israeli measures. It will also evaluate the role of 

Palestinian non-governmental human rights organizations in providing 

support for Palestinians so as to face Israel’s policies and regulations with 

regard to their residency rights.    



1 
 

 

 الفصل األول

 المقدمة  1- 1

وبعد االنتداب البريطاني وسحب قواته، سيطرت الحركة  1948أعقاب حرب  في

سياستها  استمرت في الصهيونية على فلسطين والقدس الغربية، وأعلنت قيام الدولة اإلسرائيلية، 

تهجير عدد كبير من الفلسطينيين وتدمير قراهم واإلستيالء على أراضيهم وضم القدس الغربية ب

ها عاصمة للدولة اإلسرائيلية الوليدة، في حين خضعت القدس الشرقية تحت إلى كيانهم واعتبار

التي أسفرت عن ضم القدس بأكملها  1967سيادة القوات االردنية حتى هزيمة حزيران عام 

تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي الصهيوني من خالل قرار الكينست الصهيوني بضم وتوحيد 

مة لها رغم عدم االعتراف الدولي خاصة بعد قرار تدويل ، وأعلنتها عاص1980القدس في عام 

  .   1947القدس عام 

أجرت إسرائيل منذ احتاللها للمدينة المقدسة تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها 

 ،السكانية، كما قامت بتوسيع حدود بلديتها لتبلع المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين

لتقييم عليها سلسلة من المستوطنات التي تشمل عدداً  ت من القدس الشرقيةآالف الدونما فصادرت

كما قامت بمحاوالت إلعادة تخطيط  .واق لتعزلها عن محيطها الفلسطينيمن الجدارات واألط

المدينة لتغيير معالمها وتهويدها ومازالت مستمرة حتى هذه األيام بالرغم القرارات الدولية بوقف 

ياسي باعتبار القدس مظهرةً تناقضها الس. ة األراضي وتهويد المنطقة اتجاههااالستيطان ومصادر

مع السلطة  1993ة في عملية السالم الذي تم االتفاق عليها في اتفاق أوسلو عام يئالورقة النها

 .الوطنية الفلسطيني
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م إال أنها مستمرة في مخططها واعتبارها الدولة الموحدة واألبدية لدولة إسرائيل، برغ

إصدار عدد من قرارات مجلس األمن المنددة لسياسة الحكومة اإلسرائيلية بما يخص مدينة القدس 

بداية إال أن تم  وتدويل القدس الذي تم رفضه من العرب 181من قرار التقسيم  1947منذ عام 

نين بما يخص الالجئين الفلسطي 1948الذي اقرته جمعية األمم المتحدة  194وقرار  قبوله الحقاً،

وحق عودتهم إلى بيوتهم وممتلكاتهم واعتبارها حق لهم واجب التنفيذ، وأن عودتهم تتوقف على 

اختيارهم الحر هم وحدهم وصوالً إلى تلك  القرارات التي صدرت من مجلس األمن ولها عالقة 

لمدينة القدس عن الضفة بهدف أمني العازل  1.بالقدس ومصادرة األراضي والجدار العازل

ة إسرائيل من أي هجوم أو تعدي من قبل الفلسطينيين، ويهدف إلبقاء الضفة الغربية مغلقة وحماي

 قرارومنها  .حول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للتطوري ومحاصرة كأنها في سجن كبير،

 . التي احتلتها في النزاع يراضاألمن  سرائيليةالقوات اال انسحابو 1967المتعلق بحرب  242

هم أباعتبارها  242وضرورة االلتزام بتطبيق قرار  1973الذي صدر عام  338صوالً لقرار و

كون الحكومة اإلسرائيلية لم تلتزم بها ضاربة كافة . رت والتي لم تنفذ حتى هذه االيامالقرا

   .قرارات مجلس األمن عرض الحائط 

هذه األيام شتى  حتى 1967عام احتاللها القدس مارست الحكومات اإلسرائيلية منذ 

ساليب لإلسراع في تهويدها وفرض األمر الواقع الناتج عن األ والعديد منالعوائق والطرق  

زيادة مصادرة األراضي العربية والتوسع في إقامة أحياء ويد، فقامت على استخدام القوة والته

ية واالجتماعية أهدافها لمنع التواجد الفلسطيني وممارسة الضغوطات النفس ، لتحقيقومستعمرات
                                                

1
الضفة الغربية قرب ويمتد الجدار العنصري من  2002أكبر مشروع استعماري عنصري شيد بناءه عام هو : العازلجدار  

االمن وحماية الشعب اإلسرائيلي من بحجة  2000نتيجة الحداث االنتفاضة الثانية عام الخط األخضر شماالً وجنوناً، شيد 
ومنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات  .العمليات اإلرهابيحسب مزاعم إسرائيل

أيضا . اإلسرائيلية القريبة من الخط األخضر وإعاقة حياة السكان الفلسطينيين وضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل
    .عزل القدس
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واالقتصادية وكذلك السياسية والسعي وراء تهويد القدس واعتبارها العاصمة الموحدة لدولة 

  .إسرائيل

عدم اإلتاحة لهم بالبناء وإعطائهم تراخيص بناء في ل الحكومة اإلسرائيلية تسعكما 

وإن . القدسمنع أي توسع عمراني وديموغرافي للفلسطينيين في  إلى هادفةأراضيهم وامالكهم 

سمحت لجزء منهم فإن العائالت المقدسية ال تكون قادرة على توفير الرسوم الخاصة 

بالبناء و ،رسوم عالية جداً من خالل فرضشروط عليهم فرضت القيود والبالتراخيص، بحيث 

التي  من المواطنيين المقدسيين إلى البناء دون تراخيص، ، الذي دفع كثيرمحددة بمساحة معينة

عمدت إلى تنفيذ ولم تكتفي الحكومة اإلسرائيلة بل .  بالهدم اتإخطارعلى  هم للحصولتعرض

من خالل الدخول إلى  ة المواطينيين المقدسينوحري ةقرارات وقوانيين ساعدت على تقييد حرك

مناطق الضفة الغربية أو إمكانية السكن بهدف حمايتهم وعدم فقدانه حقوقه المعطاه له من قبل 

  .إلسرائيلية كالضمان الصحي واألقامة الحكومة ا

يختلف واقع المقدسين عن واقع باقي الفلسطينين في السلطة الوطنية تحديداً واقع المرأة 

اإلسرائيلية واألنظمة القضائية الفلسطينية المقدسية وتأثرها من القوانين والدستور والتشريعات 

ويكمن االختالف . نتمي إلى المجتمع الفلسطيني كونها تابعة إلى القانون اإلسرائيلي بالرغم أنها ت

داخل المجتمع عدم وضوح لهويتهم الوطنية بالنسبة للمقدسين في مواجهتهم صعوبة في 

برغم  . فهي تعامل المقدسيين بأنهم مقيمون ال مواطينين لهم حق المواطنة فيها ،اإلسرائيلي

داخل القدس، إال أنها هوية ليست دائمة حملهم للهوية الزرقاء التي تعطيهم حق الحرية والتنقل 

ممثلةً بوزارة الداخلية  المؤسسات الحكوميةوثابته كون أن الحكومة اإلسرائيلية ومن خالل 

سحب مكان األقامة من خالل  ،تهج أسلوب سياسية التهجير لتقليص عدد المقدسيينتناإلسرائيلية 

والتي تم رسمها بعد احتالل القدس منذ  من انتقل للسكن خارج الحدود المصطنعة لبلدية القدسل
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علماً أن تلك الحدود لم تكن واضحة حتى بعد اتفاقية  .للشطريها الغربي والشرقي  1967ام ع

باعتبار أنها تزايدت وبشكل كبير من خالل مصادرة  1993 السالم الممثلة بإتفاق أوسلو عام

 يتمكن من إثبات مكان سكناه في ، وكل مقدسي الاألراضي وبناء المستعمرات والجدار العازل

فتشدد عليهم القوانين والقيود  الماضي والحاضر في مدينة القدس يفقد حقوقه كاملة وعائلته أيضاً

إال أنه . الميالد والهوية والتأمين الصحي خاصة بما يتعلق باألوراق الرسمية والثبوتية كشهادة

فكانت مجزأة خاصة لمن  بحذافيرها، اإلسرائيلية نمن الناحية الفعلية لم تطبق عليهم جميع القواني

حقوق اجتماعية مثل : لم يحصلوا على الجنسية اإلسرائيلية فقد منحتهم بعض من الحقوق وهي 

حق العمل في المؤسسات ، حق التنقل في البالد ،مخصصات التأمين الوطني والتأمين الصحي

 . اإلسرائيلية

غياب غير مستقرة نتيجة الواقع السياسي وسطينية مسألة تعتبر مسألة المواطنة والهوية الفل

مفهوم دولة، وخضوعه لعقود تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي، ومع بدأ الحديث عن 

 السلطة الوطنية الفلسطينية وسعيهاوظهور  1993المفاوضات والوصول إلى إتفاقية أوسلو عام 

 ما يتعلقإال أن القدس بقيت مختلفة ب. طينيمفهوم المواطنة في المجتمع الفلس في تحديد وتحليل

 امتازتتم تأجيلها إلى المرحلة النهائية من مرحلة المفاوضات و المواطنة والهوية فهي قضيةب

وكونها تعيش واقع يتميز من تعسف  خصوصيتها نظراً لبقائها تحت سيادة االحتالل اإلسرائيلي

)  رجاالً ونساء( قتالع كل فلسطيني مقدسيقسري وسياسة قمعية وتمييزية تسعى إسرائيل إلى ا

من جذوره من خالل سياسية تهويد القدس، ظاهراً مدى تأثيرها على المجتمع المقدسي من ناحية 

   .اجتماعية وعائلية وسياسية ونفسية واقتصادية

عـرض بعـض األدبيـات    مقدسـية و ال الميدانية مع العـائالت  المقابالتمن خالل سيتم 

كمجتمع ذكوري والوقـوف  المجتمع المقدسي واقع الت والقوانيين التي تخص والدراسات والمقا
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منـذ بدايـة    طور واقعـه وسيرورة ت. على معاناة المرأة المقدسية االجتماعية واالسرية من جهة

تمييز ممنهج هدفه تهجير المجتمـع  سياسية  هذه األيام من حتى 1967عام  االحتالل االسرائيلي

كالموافقة على تقـديم   ،خانقة وتعجيزيةجراءات إوممارسات ضاغطة  المقدسي وقمعه من خالل

اتجاة الجنسـين دون تمييـز    2002وصوالً إلى قرار التجمييد عام  1994طلبات لًم الشمل عام 

وزيادة الضغوطات على المجتمـع   2000نتيجة الوضع السياسي وانطالق االنتفاضة الثانية عام 

المطروح بالتوطين وأخذ المواطنة االسرائيلية من خالل تقـديم   وإلى القرار .المقدسي الفلسطيني

ي تـم  والـذ  2011الوالء للسيادة االسرائيلية أو سحب الهويات المقدسية والطرد في بداية عـام  

فكان هنالك الكثير من االعتراضات علـى سـحب الهويـات     2.طرحه في الكنيست االسرائيلي

ل العليـا وطرحهـا   كثير منها تم إيصالها إلى محاكم العـد الو. والمواطنة وتجميد قرار لَم الشمل

قـرار  (برفض أي طلب للّم الشمل   2012|01|11فكان صدور قرارها بتاريخ ألهداف إنسانية 

وربطه في قرار األمن القومي بعيدة كل البعد عن أهمية تنفيذ قرار حقـوق االنسـان   ) المواطنة

وق االنسان وتسيسـها وأخـذ مبررهـا الوحيـد     واحترامها، وسقطت كسلطة داعمة لألقلية وحق

المركز القانوني لحقوق األقلية العربيـة  " واألساسي هو األمن القومي كما أوضحه مركز عدالة 

ويشكل القرار ضرراً كبيراً آلالف العائالت الفلسطينية والتي أصـبحت مهـددة    3."ئيلفي أسرا

تهم من التنقل والصحة والتعليم والتواصل باالنفصال واإلبعاد في كل لحظة وتقييد حركتهم وحري

                                                
2

استرجعت بتاريخ ) (نسخة الكترونية" . (الكنيست تقر قانون المواطنة العنصري! ابرتهايد؟) "2011|3|29. (موقع بكرا االخباري  
6|9|2011(  

3
» عدالة«ينشط مركز . هو مركز قانوني لحقوق اإلنسان، مستقل ومسجل في إسرائيل كجمعية غير ربحية: مركز عدالة 

، من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والدفاع عن حقوق 1996ام الذي تأسس في الع
، بواسطة المرافعة في المحاكم 1967الفلسطينيين الذين يقطنون األراضي المحتلة الذين يعيشون تحت االحتالل منذ العام 

يسعون في تحقيق .ة الحقوقية، وفقًا للقانون الدولي اإلنسانياإلسرائيلية والمحافل الدولية في قضايا مركزية تخص الحماي
العدالة حول الحقوق على األراضي، التخطيط والمسكن، الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الثقافية، الحقوق الدينية، 

 .  حقوق النساء وحقوق األسرى 
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هـا  التطرق لموضوع المواطنة والهويـة وماهيت كما سيتم . فيما بينهم مع مناطق السلطة الوطنية

سـرائيلي  االحـتالل اإل وقـانون  ، وكذلك المواطنة تحت سـلطة  وواقعها في المجتمع الفلسطيني

هم ووضـعهم االجتمـاعي والنفسـي    وتعاملة مع المقدسيين، وأثرها على واقعهم وتحديد هـويت 

  .والسياسي واالقتصادي 

          

  :إشكالية الدراسة 1-2

حول موضوع المواطنة والهوية ونوع الجنس على  هتمام كبيرسنوات األخيرة اشهدت ال

العربي بشكل عام وفي المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، وهنا تظهر خصوصية  مجتمعمستوى ال

، فكان هناك 1993بعد قدوم السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو  المجتمع الفلسطيني خاصة

والجمعيات الخيرية والمنظمات الغير ربحية السياسية نشاط للمجتمع المدني من خالل األحزاب 

ذات والداعمة مؤثرة والفاعلة المؤسسات الوحقوق االنسان  كلجان المرأة والحركات النسوية

ن تحديداً المرأة يينر المواطنة والهوية وتأثيرها على الفلسطيودو ،أوروبية وأمريكية أصول

ومقارتنها مع المواطنة في إسرائيل في منطقة القدس لما تحمله تلك المنطقة من  ،الفلسطينية

ين يأهمية باعتبارها مازالت تحت سيادة االحتالل اإلسرائيلي وكيفية تعاملهم مع الفلسطين

وضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية فيها بحيث زادت المقدسيين ومدى تأثيرها على اال

مقدسي مجتمع جهة يقابلها معاناة  معاناة سياسية منتحديداً معاناة اضافية  ةمعاناة المرأة المقدسي

هوية الزرقاء هو الحملة  للعائالت المقدسية ، بشكل عام المشكلة األساسية في المواطنةذكوري

المرأة المقدسية واألوالد  لعائلي والنفسي واالقتصادي والسكني تحديداًفي التأثير االجتماعي وا

حيث تشكل عبء إضافي للمرأة المقدسية واألوالد في كيفية حصولهم على الهوية ومدى 

في حال الزوج كان من حملة الهوية أو هي من حملة  ،اعطائهم حقوق المواطنة والنسب فيها
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أصحاب العقلية الذكورية ال تساعد المرأة خاصة  لذكوريا الهوية، فطبيعة المجتمع المقدسي

مما يدفع إلى . المقدسية في الخروج للعمل أو المشاركة وتحملها للواقع الصعب من كافة النواحي

التساؤل عن ماهية العوامل التي تؤثر على المرأة المقدسية ودور المؤسسات الحقوقية والنسائية 

ية المواطنة ي؟ وهل هنالك تركيز على الهوية الجندرية في قضوعالقتها مع القانون اإلسرائيل

  ن المقدسيين بشكل عام والمراة المقدسية بشكل خاص؟؟   نييوالهوية لدى الفلسطي

  

  الدراسةأسئلة  1-3

انته في يواجة المجتمع الفلسطيني المقدسي العديد من التحديات والعوائق لتحقيق دوره ومك

من ناحية اجتماعية وسياسية  وتأثيره في التمييز بين الجنسينكوري ذمجتمع ك تهالمنطقة وطبيع

وحدة المجتمع الفلسطيني المقدسي  كون ،تحديد الهوية الجنسية، كذلك ونفسية وسكنية واقتصادية

الذي يزيد  ،أال وهو االحتالل االسرائيلييهدد بقاءه من كال الجنسين تتهدد بوجود خطر خارجي 

مقدسي بشكل عام ومضاعفتها على المرأة المقدسية بشكل خاص، والذي من معاناة المجتمع ال

، وكذلك دور ووضعها داخل المجتمع المقدسي المقدسية دور المرأةو يدفع إلى التساؤل عن واقع

  :  وهي دورها، على يدركات النسوية وحقوق االنسان في المساعدة على التأكالمؤسسات والح

المقدسي لتحديد هويته وحقوقه التي تواجه المجتمع الفلسطيني  والمشاكل ماهية تلك العوائق- 1

  تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي ؟؟ى الحياة االجتماعية والعائلية علوتأثيرها 

المرأة المقدسية من طبيعة المجتمع المقدسي الذكوري وارتباطة بقضية  ما مدى تأثر ومعاناة - 2

  المواطنة والهوية ؟؟

والهوية والدخول إلى إسرائيل  مرأة المقدسية في إسرائيل من قانون المواطنةما مدى تأثر ال - 3

  ؟وهل يشكل عبء اضافي عليها ؟؟لهاوضعية قانونية  إمكانية أن تتقدم بطلب للحصول علىو
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الحقوق ما مدى معاناة المرأة المقدسية من صعوبة التحرك وفقدان الهوية وفقدان - 4

السلطة الفلسطينية يلية بسبب انتقالها للسكن في المناطق والمخصصات االجتماعية اإلسرائ

تقديم طلب للحصول على وضعية قانونية  معاناتها فيو  لتنضم إلى زوجها وأوالدها ؟؟

  من إقامة أو مواطنة ؟؟واألوالد لزوج ل

حقوق االنسان ولجان المرأة ومكاتب الرفاه االجتماعي في منطقة القدس  مؤسساتماهو دور - 5

  ؟؟مجتمعياً ومعاناتها حول االقامة والمواطنة سياسياً  المقدسية ةلمرأا معاناةالتأكيد على في 

   

  :األهمية 1-4

واقع المجتمع المقدسي الـذكوري  يعة عرض حقيقة وطبوتكمن أهمية الدراسة في الحديث 

ـ المواطنة والهوية تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي، وحقيقة وطبيعة  وق فـي  والمساواة في الحق

لما تحمله هذه المنطقة من تميز وأهمية تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي،  منطقة القدس المحتلة

حيث يعرض دور وأثر المواطنة والهوية اإلسـرائيلية عليهـا وهـل    . سواء سياسياً ودينياً كبيرة

لمواطنـة  حقوق في تلك المواطنة ؟؟ وهل الهوية الزرقاء هي أمر يؤكد ا القدسي ييوجد لفلسطين

غالبية الدراسات الفلسطينية في موضوع بالمواطنة بما يخـص   تركزتحيث  في دولة إسرائيل ؟

المجتمع الفلسطيني حول واقع القمع والتعسف في ظل االحتالل اإلسرائيلي من منظور سياسـي،  

تسلط الضوء على دور مؤسسات حقـوق االنسـان    فإن الدراسة. نضالي ضد سياسات إسرائيل

لمرأة ومكاتب الرفاه االجتماعي في منطقة القدس في التأكيـد علـى الهويـة الوطنيـة     ولجان ا

التي تواجه واقع المجتمع المقدسي دون التمييز بين جنسيه والمعاناة باعتبارها اإلشكالية األساسية 

العديد من القـوانيين   ارهاصدوأ اإلسرائيلي، االحتالل في ظل إجراءات وسياسيةمن ذكر وأنثى 

أن ال يكون أي صلة  ضمن شروط 1994ت للعائالت المقدسية لتقديم طلبات لًم الشمل عام سمح
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لكافـة العـائالت    2002تجمييد قرار لًم الشمل عـام  أمنية أو خلفية وطنية، لكن سرعان ما تم 

الذي زاد من الضـغوطات  .  2012المقدسية ورفض طلباتهم وإلغاء تقديم الطلبات في بداية عام 

 والصعوبات االجتماعية والنفسية وعدم وضوح للهوية الوطنية للمقدسيين الفلسطينيين والتوترات

واعتبارها معاناة اضافية تمييزية للمرأة المقدسية لمرافقتها معاناتها تحت وطـأة طبيعـة    ،عامة

كيفية تعاطيها مـع معاناتهـا االجتماعيـة فـي حياتهـا األسـرية       والمجتمع المقدسي الذكوري 

   .ة وكافة النواحيواالقتصادي

  

  مراجعة األدبيات  1-5

زايد االهتمام في دراسة أستحوذ مفهوم المواطنة اهتمام الكثير من األدباء والكتّاب وت

تناولت المراجع واألدبيات مفهوم المواطنة واستحداثه كمفهوم قادم من نواعة، بحيث تعريفه وأ

ن خالل التحدث بضرورة المساواة بين الغرب وتأثر كافة الدول العربية به والتأكيد عليه م

مقالته المواطنة هي الوعاء الحقوقي للتسامح  الجنسين فتناول محسن أبو رمضان من خالل 

بالتسامح الديمقراطي وأنه  في مجلة التسامح حقيقة وتاريخ ظهور مفهوم المواطنة وارتباطه

خاصة بعد الثورة  وروباد دول أر النهضة والتنوير الذي سا، وأنه نتج المفهوم كنتاج لعصساسيأ

 للكاتب جان جاك روسوكتاب العقد االجتماعي االمريكية وكذلك الثورة الفرنسية كما جاء في 

. "أن المواطنة جاءت لتحد من الصراعات االثنية والعرقية واالجتماعية والجنسوية" اًموضح

عن المواطنة وتعريفها  تحدثماهي المواطنة كذلك نبيل صالح الذي أعد كتيب حول المواطنة 

، موضح اومشكالته والتعرف بمبادىء الفكر الديمقراطي والمواطنة حقوقها وواجباتها تاريخياً

لتي توضح حق كل ، واالجتماعية واسهب الحقوق األساسية وهي المدنية، السياسيةوبشكل م

المصير والحصول مام القانون ونيل حرية الفرد والتأكيد عليها وحق تقرير مواطن بالمساواة أ
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المواطنة والطبقة في ذلك ككتاب  ، حيث اتفق مع عدد من االدبياتعلى العدالة االجتماعية

 .للكاتب توماس مارشال  1950في عام  (Citizenship and Social Class) االجتماعية

ورقة قدمت في مؤتمر حول التربية المدنية والسياسة في من خالل  نيأوووترى ديانا 

 " هوية المواطنة والتربية المدنية في الواليات المتحدة" بعنوان 2004عام اطيات الديمقر

 رتباطكمكانة قانونية ا ، بمعنى"السياسيةهوية النها أ أوة على أنها حالة قانوني"لمواطنة ا تعريف

  . وانتماء الفرد في مجتمعه أو الدولة التي ينتمي لها 

وم المواطنة وتأثيره على النواحي االجتماعية اتفقت جميع األدبيات حول مفهبشكل عام 

والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص فكان لكل واالقتصادية في العالم العالمي والعربي، والسياسية 

وناديا حجاب في دراستها الجندرية والمواطنية في الشروق األوسط من سعاد جوزيف في كتابها 

ة ودور النوع م المواطنة في المجتمعات العربيالحديث عم واقع ومفهوالمرأة هي مواطنة أيضاً 

دراسة عن كل بلد في  اواة بين الجنسين فكانت من خاللثيره على المساالجتماعي أيضاً وتأ

أخذت  .القوانين القائمة تبعاً لكل بلدتناولت ترسيخ فكرة المواطنية و وسطأمنطقة الشرق 

بيات والدراسات دن كافة األيزاً كبيراً مالقوانيين والوائح التشريعات حول مفهوم المواطنة ح

كيد على ضرورة المساواة بين الحقوق والواجبات بين كال الجنسين إال أنه من والمقاالت في التأ

حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية خالل تقرير سويدة عبد حسين بعنوان 

د وضعية المرأة الفلسطينية تناولت فيها في مجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

التمييز التي تتعرض له المرأة العربية وخضوعها إلى النظام األبوي السائد والذي يعزز دور 

 هوالتمييز الذي تواجهالرجل وحقوقه أكثر من المرأة والتركيز على قضية النوع االجتماعي 

والتي اتفقتا معها  ي واالجتماعي والسياسيهمها الجانب االقتصادأالمرأة في العديد من الجوانب و

دور المرأة في الحياة "البرنامج األورومتوسطي ليا فوزي وناديا حجاب في يكل من كام
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أن  تااعتبرو، ضدهاللحد من التمييز  قانونيةالصالحات الالقيام بكثير من ا بضرورة االقتصادية

عزز من تطبيق سيادة القانون ومبدأ صراع المرأة من أجل الحقوق هام للمنطقة بأسرها حيث ي

نما إة وأالمساواة وضرورة التدقيق للنوع االجتماعي حتى يتبين أن التمييز ال يؤثر فقط على المر

  .على حقوق الرجل واالطفال والمجتمع ككل

والجنسية أما عن الواقع والمجتمع الفلسطيني فكان هنالك حديث عن واقع مفهوم المواطنة 

لم يشهد استقراراً وتعريفاً ثابتاً نتيجة الواقع السياسي الذي  ا/.يل عقود ومراحلها الفلسطينية خال

امتاز بالتشتت والتغييرات السياسية التي ألمت به من وقعه تحت الحكم العثماني مروراً باالنتداب 

، فكان للعديد من 1948، ووصوالً الحتالله من الحركة الصهيونية عام 1920البريطاني عام 

دبية والتقارير السياسية التي اوضحت واقع المواطنة الفلسطينية ومراحلها دراسات األال

للكاتب معتز قفيشة تناول فيها  2000عام " الجنسية والمواطن الفلسطيني"وتقسيماتها ككتاب 

. محمد صالح  مراحل مفهوم الجنسية الفلسطينية خالل العقود السابقة، ووافقه كذلك كل من سالم

القانون ومستقبل .خضر والكاتبة أسمى . 2003عام  .تقبلوالمس. والتاريخ .الحقالقدس 

وأكدت العديد من الدراسات على قرارات األمم المتحدة . 1998عام . المرأة الفلسطينية

التي  1948سرائيلي منذ عام اإلواالحتالل  1920بخصوص االنتداب البريطاني لفلسطين عام 

 1948لفلسطين عام سلطة االحتالل بما يخص احتاللها ذها من قبل وصلت لآلآلف ولم يتم تنفي

المواثيق الدولية وتهويد " ومنها الكاتبة رحاب القدمي في مقالتها   1967والقدس الشرقية عام 

خصوص احتالل فلسطين ومكانة ذكرت فيها كافة القرارت الدولية التي صدرت ب "القدس 

 . Middle East303 (ط في تقريرها حول تلك القرارات وأكدت ذلك شبكة الشرق األوس. القدس

Palestine ( . الوضع الفانوني لمدينة القدس بين االنتداب في كتابه  واتفق معهم نزار أيوب

في كافة القرارات الدولية التي طرحت حول القدس قبل وبعد  2001عام والتسوية السياسية 
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كتاب إصالح جاد وكان جلياً في . 1993و عام  وصوالً إلى اتفاقية أوسل 1967احتاللها عام 

شكالها في أعن دور الحركة النسوية وتحدثت من خالله  التي 2008عام  طرقنساء على تقاطع 

 حيث استندتالمجتمع الفلسطيني ومدى تأثيرتها في تحديد القضايا المهمة في المجتمع الفلسطيني 

ابعة للكوولينالية واالحتالل في فلسطين وكيفية متعادة قراءة المراحل الإيخي في تحليل تاراللى إ

تأثير كل من عناصر الطبقة والدين والجنس على خلق توتوات وصراعات في الحركات الوطنية 

معضلة مع اشارت لمفهوم المواطنة باعتباره كما  ،ينية ودور النسائي بتلك الحركاتالفلسط

ظهرت هنالك مشكلة في  الفلسطيني، بحيث والدستورساسي األقانون ال وإصدارهاتأسيس السلطة 

ساس أب واعتبارها حسب قانون عالقة الدم من خالل األتعريف الفلسطيني ومواطنته وربطها 

 .قانون المواطنة ر نقل الجنسية وطبيعة ودور المؤسسات ودوائر العمل النسوي في السعي لتغيي

تأثير إتفاق أوسلو  بعنوان 2007 امفي رسالته الماجستير ع أرشيدووافقها الرأي سامر محمود 

وسلو في حول دور الحركات وإتفاقية أ .واالنتفاضة الثانية على حركة فتح والسلطة الفلسطينية

  . رسم ماهية القانون األساسي والدستور الفلسطيني 

خاصة في غياب مفهوم غير واضحة تعتبر مسألة المواطنة والهوية الفلسطينية مسألة 

بدأ الحديث عن المفاوضات وعقود تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي ، وخضوعه لدولة

مدني وبيان تأثيره ودوره في تحليل مجتمع نواة وظهور  1993والوصول إلى إتفاقية أوسلو عام 

حيث ترجع العديد من األدبيات والدراسات عدم وضوح مفهوم المواطنة في المجتمع الفلسطيني 

دم وجود دستور فلسطيني واضح وأنه امتداد للقانون العثماني مفهوم المواطنة الفلسطينية لع

الوضع " في مقالته في مجلة القدس بعنوان  الدبش صبريواألردني حيث قام الكاتب أحمد 

بتوضيح طبيعة ) 1999( ." القانوني للقدس في ضوء اتفاقات أوسلو وما تالها من اتفاقات

سلو وما تالها من إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الواقع الفلسطيني الذي تزامن مع اتفاقية أو
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 وحيد جبران،وشروعها في صياغة قوانيين ودستور فلسطيني قائم بذاته حيث شارك كل من 

في توضيح مزيج من القوانيين الشاملة  .حقوق المواطنين  في كتاب اعتدال الجريدي واخرون

علي ديمقراطي والذي اتفق معه كل من للحقوق والواجبات والسعي لتحقيق نواة مجتمع مدني 

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي "  .في نقاشهم لكتاب زياد عمروالجرباوي، عزمي بشارة 

أن الوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي توجب وجود دولة تقوم على  1995عام " في فلسطين 

المجتمع ويرون أن . ع تنشأ قانون ودستور فالمجتمع بدون دولة ال يكون، وال دولة بدون مجتم

الكثير من المعوقات ، لوجود الفلسطيني ما زال غير قادر للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي

  .اجه السلطة الوطنية كضعف البنية السياسية واالقتصادية وعدم مقدرتها لتحقيق نواة دولةالتي تو

دبيات والمقاالت في تحليل واأل من الدراساتحيزاً كبيراً  1993أخذت اتفاقية اوسلو عام 

نشاء سلطة فلسطينية، وتأجيل موضوع للقرارات التي نتجت عنها وأهمها إبنودها ومتابعتها 

حمد قريع من خالل تجاوز الخمس سنوات، واتفق كل من أالقدس للمرحلة النهائية بمدة ال ت

ضات المتعددة المفاو. كتابته عن المفاوضات ونصوص األتفاقية في السجل التوثيقي بعنوان

  ." بدايات متابسة ونهايات مؤجلة: األطراف لعملية السالم

يتمتع الفلسطينيون المقيمون في مناطق السلطة  1993عام  منذ قدوم السلطة الوطنيةف

إال أنها جنسية ناقصة ألن سيادة ، لجنسية الفلسطينيةالفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة با

وسلو مناطق أالمتفق عليها في إتفاقية  ذ ال تملك السيطرة على المناطقالسلطة الفلسطينية ناقصة إ

A  وB   وC،  بالرغم أن السلطة وحسب االتفاقية مسؤولة أمنياً وإدارياً عن منطقةA  إال أن ،

.  تهاقبومرالعنصري  بجدار الفصل أبقت على سيطرتها واحاطت تلك المناطقحكومة االحتالل 

خطة الفصل اإلسرائيلية، . في ورقته االعالميةالجعبري جواد سلمان  حيث أشار إليها الكاتب

  . 2001عام  1995
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عام "  من أوسلو العار إلى غزة الحصار"  في كتابهقاسم  عبد الستار في المقابل رأى

أن مفاوضات أوسلو لم تكن لصالح المجتمع الفلسطيني وأنها ساهمت في تشتت المجتمع  2011

الوصول إلى مرحلة األنقسام بين فئات المجتمع وأثرت بشكل سلبي على  الفلسطيني وأدت إلى

كافة المؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وخلق نهجين سياسيين مختلفين في كيفية بناء 

وساهمت  في عدم البت في موضوع القدس . الدولة الفلسطينية وتطوير المجتمع الفلسطيني

سرائيلية في االستمرار في ا إلى اآلن، وساعد الحكومات اإلصهواستمرار المفاوضات بخصو

  .  عملية تهويد القدس وتغيرر طابعها العربي 

بالحديث عن مدينة القدس فقد كانت كافة الدراسات توضح ممارسة وسياسية الحكومة 

منع حتى هذه األيام شتى العوائق والطرق لتحقيق أهدافها ل 1967األسرائيلية منذ احتاللها عام 

 الفلسطيني وممارسة الضغوطات النفسية واالجتماعية واالقتصادية وكذلك السياسية التواجد

واعتبارها العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل حيث أتفق وأشار لذلك كل  والسعي وراء تهويد القدس

اسكافي  وابتسام . 2004.القدس وتحديات طمس الهوية. في كتابهمإسحق، نائل سلمان جاد من 

القدس في .  الهزايمة وكذلك محمد عوض. 2005. واإلقتالع القدس الهوية. ي كتابها ف

  . 2011. الصراع العربي اإلسرائيلي

دت إلى مشاكل في ن خالل اتباع عدة إجراءات قمعية أماإلسرائيلية  الحكومات استطاعت

ل غير قانوني الحصول على المواطنة وسحب هويات المقدسيين، ودفع الكثير منهم بالعيش بشك

وبناء العديد من المباني الغير مرخصة التي يتم مخالفتها وهدمها ودفع غرامات عالية تفوق قدرة 

المقدسيين ومصادرة أراضيهم بهدف بناء المستوطنات والتضيق الخناق عليهم وتهجير المقدسيين 

لعوائق وأثارها ساهمت العديد من الدراسات على تحديد تلك ا. من خالل بناء الجدار العازل 

على المجتمع المقدسي على كافة النواحي االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي دفعت قسم كبير 
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إال أن السياسية اإلسرائيلية مستمرة  ،منهم في التخلي قسراً عن بيته أو أرضه برغم اعتراضاته

دت كل من الدراسات في مخططاتها لتهويد منطقة القدس وتقليل عدد المقدسيين العرب، فقد أك

: مؤتمر يوم القدس السابع بعنوانبورقة عمل مقدمة في  ونرآخوبارود، ومنها دراسة نعيم 

ساهمت في اظهار سياسة الحكومات االسرائيلية في  "مدينة القدس اإلستيطان اإلسرائيلي في"

حدود بلدية ع وتوسي كبر من اليهود على أراضي القدسناء وحدات استيطانية إليواء عدد أزيادة ب

القدس بضم أراضي عربية مجاورة لها وإقامة سياج من المستعمرات اليهودية لفصلها عن الضفة 

، والتي مازالت حتى هذه األيام تسعى الحكومة اإلسرائيلية في زيادة وحدات االستيطان الغربية

 اسة خليلكذلك في در. البة بوقفهادون اآلخذ بقرارات هيئة األمم المتحدة بخصوصها المط

قام من  "واقع وإشكاليات. االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة" . ) 2001(ي التفكلج

خاللها بعرض حول طبيعة االستطيان في مدينة القدس كاملة من شمالها لجنوبها موضحاً الطرق 

لسطيني من التي تم تنفيذها من قبل الحكومة اإلسرائيلية بتطبيقها ومدى تأثيرها على الواقع الف

  .كافة النواحي السياسية واالقتصادية 

دبيات والدراسات حول موضوع جدار الفصل العازل والذي أيضاً أشارت العديد من األ

عضه البعض وسعي الحكومة اإلسرائيلية لتحقيق هدفها هم في فصل المجتمع الفلسطيني عن بسا

عتبارها عاصمتها الموحدة ق الضفة والسلطة الوطنية واوهو فصل مدينة القدس عن مناط

بشطريها الغربي والشرقي ومنها دراسة محمد السيد غانم بورقة العمل المنشورة في موقع 

جدار الفصل 6�:�1ً 17�8 156ه#3  122011م  ".�)ار ا�'&% ا$��ا 	#""الجزيرة نت بعنوان 

القدس الشرقية من سكان  ينفلسطينيالعزل وها، إلى تقسيم وعزل أحياء عربية بكاملفي القدس 

بلدية القدس عن الضفة الغربية، ويتضرر معها عشرات اآلالف من الفلسطينيين  داخل الحدود

الجدار رصاصة  "واتفق معه الكاتب تحسين يقيين في كتابه . المجاوره الذين يعيشون في البلدات 
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قدس وطرد بأن الجدار العازل يقوم في عزل ال 2008عام  ."على األرض وأخرى على االنسان 

الحكومة اإلسرائيلية على إقامة الجدار الفاصل والعازل لمدينة  يسعسكانها العرب موضحاً 

بحجة األمن وأنهم بحاجة  2000في ظل االنتفاضة الثانية عام ، وكان ذلك القدس عن الضفة

 ينيتقليل الوجود الفلسطو ،هجوم أو تعدي من قبل الفلسطينيينمن أي لحماية الشعب اإلسرائيلي 

  .وإحاطته من كل جانب وإبقاء الضفة الغربية مغلقة ومحاصرة  قدسفي ال المقدسي

برغم وجود أجزاء من فلسطين مازالت تحت سيادة األحتالل اإلسرائيلي إال أن مدينة 

نظراً لبقائها تحت سيادة  المواطنة والهوية خصبما ي امتازت باختالفها وخصوصيتها القدس

وكونها تعيش واقع يتميز من تعسف قسري وسياسة قمعية وتمييزية تسعى ، االحتالل اإلسرائيلي

واستطاعت  ره من خالل سياسية تهويد القدسإسرائيل إلى اقتالع كل فلسطيني مقدسي من جذو

 "التمييز ضد غير اليهود في إسرائيل مسحيين كانوا أم مسلمين" في كتابها شهرستان ماري 

في الوقوف على المتغييرات والواقع التمييزي  . 2007. ةسامي أبو ساحلي من قبل والمترجم

، ويظهر كل من أحمد الرويضي واء مسحيين أو مسلمين دون اليهودالذي يعيشه الفلسطينيين س

السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية في مكتب الداخلية في مدينة . في كتابهم مهند شحادهو

وحريتهم  ة المقدسيينتقييد حرك  ساعدت على التي وانيينقالقرارات والتنفيذ كيفية  2000عام  .القدس

 وزارة الداخليةب المؤسسات الحكومية اإلسرائيلية ممثلةً من خالل، وضوح لهويتهم الوطنيةوعدم 

لتقليص عدد المقدسيين وذلك بسحب مكانة األقامة ممن  اإلسرائيلية حيث انتهجت أسلوب سياسية التهجير

ي المصطنعة لبلدية القدس، وكل مقدسي ال يتمكن من إثبات مكان سكناه ف انتقل للسكن خارج الحدود

المقدسيين بأنهم مقيمون فهي تعامل . يفقد حقوقه كاملة وعائلته أيضاً ،الماضي والحاضر في مدينة القدس

إعرف "  2007عام  وB21$ ا/��A@ ا/?1در �2 6"آ= 2>1ء .ال مواطينين لهم حق المواطنة فيها

المجتمع المقدسي على معرفة متطلبات كيفية "ل السكاني في وزارة الداخلية حقوقك في سج
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تحصيل الهوية ونماذج لم الشمل وتوضيح كافة قرارات الخاصة بلم الشمل حيث عمدت الحكومة 

إلى  2000، نتيجة التصعيد الفلسطيني وانطالقة االنتفاضة الثانية عام 2002االسرائيلية في عام 

لقدس وشمال فلسطين تقديم طلبات لم الشمل للمواطينيين الفلسطيين في اصدور قرار وقف 

آلف طلبات لم الشمل للعائالت الفلسطينية والمقدسية مما أدى إلى رفض ا. 1948فلسطينيي 

وتحويلها إلى المحاكم اإلسرائيلية والتي نتج عنها العديد من القرارات حول طلبات لم الشمل 

جراءات والبنود بما يخص يد الطلبات وبنفس الوقت زيادة اإلار تجميوإستمرار رفض إلغاء قر

رفض  2012|1|11طلبات لم الشمل وصوالً إلى قرار محكمة العدل العليا في إسرائيل بتاريخ 

تقديم أي طلب لم شمل بشكل نهائي في حال مسه وتهديده باألمن القومي اإلسرائيلي، وقد 

ية واإلنسانية في مساعدة المواطينين الفلسطينيين في تقديم العديد من المراكز الحقوق ساهمت

ستشارات القانونية والمرافعة في المحاكم وتمرير المقاالت لتوضيح السياسة اإلسرائيلية اتجاه اال

مركز  - بتسيلم طلبات لم الشمل  وواقع التحديات واالنتهاكات التي تواجها مدينة القدس كمؤسسة 

الترانسفير "وتوضيحها مفهوم . لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة المعلومات اإلسرائيلي

   .تجريد حق المواطنة من السكان الفلسطينين في القدس الشرقية": الهادئ

التقرير السنوي ". التي وضحت من خالل تقريرهاالمؤسسة العربية لحقوق االنسان و

حقوق المواطنة من " " 2005للعام إلنتهاكات حقوق األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل 

التي تسعى لتوضح األعمال والتوسعات التي تقوم  ومؤسسة القدس الدولية". الدرجة الثانية

ومؤسسة باسيا التي . الحكومة االسرائيلية بها من خالل مصادرة األراضي في منطقة القدس

االنتهاكات وذكر جراءات ووتقريرها للحديث عن المخاطر واإل تسعى من خالل منشوراتها

العوائق والصعوبات التي تواجه المجتمع المقدسي الفلسطيني من رفض طلبات لم الشمل، 

ا من المؤسسات العربية وغيره. ومصادرة األراضي بهدف االستيطان وبناء الجدار الفصل 
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مسارات " في ورقة عمل بعنوان من خالل زهر  سنكما ساهمت المحامية سو. واألجنبية

وق األقلية العربية في إسرائيل مركز عدالة القانوني لحقوالصادرة عن . "ة في إسرائيل المواطن

ما يخص طلبات لم الشمل الحكومة ب خطوات والمسارات ومراحل قرارات التي تعتمد عليها

جراءات وكافة الطلبات المطلوبة والقوانيين التي تعتمد عليها كقانون حق العودة موضحة اإل

: قانون العودة لدولة إسرائيل "  حيث قام الكاتب أنيس فايز قاسم في كتابه 1950الصادرة عام 

 1971عام "  دراسة في القانون الدولي والمحلي مع ملحق عن قضية أفروييم ضد راسك

  نمر سلطاني  ةأما في دراس. ودبتوضيح القانون وأساسة اتجاه اليهود والعرب والغير اليه

قد تناولت واقع المجتمع الفلسطيني ومفهوم المواطنة  2003عام " طنةمواطنون بال موا "بعنوان

 48في ظل االحتالل اإلسرائيلي فتحدث عن مفهوم األغلبية واألقلية خاصة في الشمال فلسطينيي 

المحتل، وكيف كانت  في الشمال الفلسطيني 2000خاصة بعد ظهوره نتيجة أحداث أكتوبر 

حيث  ،فهوم األغلبية في سن التشريعات وموقع األقلية منهاة فارقة أدرك الفلسطينيين معالم

قلية العربية في محيطها واعتبارهم من سرائيل حكومة وشعب ترفض وجود األإن خرج بنتيجة أ

ومشاركتهم فيها حيث حداث االنتفاضة أن يتمتعوا بالحقوق واالمتيازات خاصة بعد إمواطنيها و

عطاء مبرارات سوى إقلية العربية ورفضها دون األى صدور قرارات لم الشمل لكافة لإأدى 

  . منية أجراءات إ
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  :الخالصة

في التعريف  تهاساهميتبين مسات السابقة والمقاالت دبيات والدرامن األ من خالل عدد

 الميالعربية وأثرها على الواقع العفي المجتمعات المدنية نشوئها المواطنة وقيمها وكيفية  بمفهوم

، كما استطاعت على عرض واقع مفهوم الجنسية الفلسطينة لسطيني بشكل خاصعام والف بشكل

همية مدينة الواقع الفلسطيني والتركيز على أ بمختلف مراحله خالل العقود السابقة وتأثيرها على

ين فيها بما نيالقدس والقرارات الدولية بخصوصها دون التركيز على واقع المقدسيين الفلسطي

سرائيلي والوقوف نها تحت سيادة وسلطة االحتالل اإلوية وعدم وضوحها كويخص المواطنة واله

على ممارساتها والعوائق التعسفية التي تقوم بها الحكومة اتجاه المقدسيين بشكل عام والمرأة 

من األسر  عددالمقدسية بشكل خاص، فمن خالل دراستي وإجراء المقابالت األساسية مع 

سوف أقوم بالتركيز على واقع المقدسيين والمقدسيات تحديداً في ظل  المقدسية والنساء المقدسيات

العوائق والطرق التعسفية التي تمارسها حكومة االحتالل االسرائيلي والصعوبات التي تواجه 

ضافة إلى مشكلة ناتها االجتماعية إاألسر المقدسية بشكل عام والمرأة المقدسية وتمييزها في معا

  . نة في القدس المحتلة تحديد الهوية والمواط
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 المنهجية: الفصل الثاني

  :المنهجية  2-1

يعتمد على مراجعة شاملة لألدبيات المتاحة بما يتضمنه سيتم اتباع المنهج الكيفي الذي 

ذلك من كل المصادر الثانوية وثيقة الصلة بالموضوع، واألبحاث التي قامت بها بعض المنظمات 

ير حكومية ووزارات السلطة الفلسطينية باإلضافة إلى البيانات الوثائقية النسائية الحكومية والغ

والمصادر األولية المأخوذة من  وحقوق المرأة وحقوق االنسان المأخوذة من المنظمات النسائية

من خالل جمع أيضاً . وعدم التمييز 1993عام  تفاقية أوسلوإد البيانات الدولية واإلقليمية كقواع

عن  تحاالالوأخذ دراسة األساسية مع األسر المقدسية،  حليل المضمون والمقابالتالمعلومات وت

 ة،معرفة وتحليل المعلومات والمقارنتجارب حية من نساء عربيات مقدسيات في القدس بهدف ال

وتبين  الذكورية، حيث سأقوم بعرض واقع المجتمع الفلسطيني المقدسي وطبيعته االجتماعية

ين الجنسين على أساس النوع االجتماعي أو الجندرية والعوائق التي تواجه دوار ما بتوزيع األ

وتأثيرها على المقدسيين بشكل عام .  م بالمواطنة والهوية في إسرائيلحملة الهوية الزرقاء وحقه

واألسرية والنفسية من كافة النواحي االجتماعية  ظهار المعاناة وإ والمقدسيات بشكل خاص

  .اسية واالقتصادية والسي

  

  اجراءات الدراسة  2-2

وتحليل ، )المقابلة الشخصية( جمع البيانات من مجتمع الدراسة من خالل أداة الدراسة

  .البحثنتائجها ومناقشتها وكتابة تقرير الدراسة وعرض  البيانات وربطها مع أسئلة
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  دوات الدراسة الدراسة وأمجتمع  3- 2

تحملة ، لما )األسر المقدسية( ة القدستتكون مجتمع الدارسة من دراسة سكان منطق

واعتمدت الدراسة على المقابالت الشخصية مع نساء مقدسيات  .المنطقة من أهمية وخصوصيه

للحديث عن المواطنة والهوية وواقعها بشكل أساسي واعتبارها األداة األساسية في جمع معلومات 

التي والمعاناة لعوائق والصعوبات التحديات واالوقوف على و ،ني المقدسييفي المجتمع الفلسط

من جهة  حول الهوية والمواطنة والنسبوالمرأة المقدسية تحديداً  كافة تواجه سكان منطقة القدس

  .والحياة االجتماعية واالقتصادية وغيرها من النواحي كافة 

يخ لقديمة والشإن الفئة المراد دراستها هي من سكان منطقة القدس تحديداً منطقة البلدة ا

 المقدسةباعتبارها محيطة لألماكن  تحملة المنطقة من أهمية وخصوصيةلما  جراح ووادي الجوز

خصائية اإلسرائيلي ، وبحكم طبيعة عملي كإاإلسالمية والمسيحية وبقائها تحت سلطة االحتالل 

 اجتماعية متخصصة بقسم العائالت في دائرة الرفاه االجتماعي في القدس الشرقية، وعلى اطالع

بواقع العائالت المقدسية والعوائق والصعوبات التي تواجهها في كافة النواحي االجتماعية 

زمات التي لطبيعة المعاناة واأل عائلة مقدسية بشكل قصدي 20 تم اختيار. واالقتصادية والسياسية

للحديث بة داة مناسكأ تم اعتماد المقابلة الشخصية تعانيها تلك األسر المقدسية والنساء المقدسيات،

 المشاكل األسرية، ثلم(التحديات والعوائق والصعوبات التي تواجه العائالت المقدسية طبيعة  عن

والهوية الوطنية والنسب واالقامة وعدم الترخيص والبناء ولًم الشمل وحقهم بالمواطنة العمل و

، ني المقدسيا على المجتمع الفلسطيالمواطنة والهوية وواقعهو) وصوالً الى الجدار الفاصل

والوقوف على تأثيرها على كافة النواحي االجتماعية واألسرية والنفسية واالقتصادية والسياسية 

وقياس أهميتها باعتبارها المشكلة األساسية األبرز في ساحة المجتمع . لدى العائلة المقدسية 

عة المجتمع المقدسي واعتبارها معاناة مضافة لمعاناتها حول طبي المقدسي خاصة للمرأة المقدسية
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والديانة وتعدد ثيرها متعلق بالنوع االجتماعي أيكون توالبحث عن وجود أي متغيرات الذكوري، 

األزواج والعنف األسري، تم متابعة العائالت على مدار األعوام الماضية وكيفية التطورات التي 

 .مرت خالل االعوام األربعة االخيرة 

  

  ى النحو التالي تقسم العالئالت المقدسية عل 

سبع : (م تحمل هوية المناطق الفلسطينيةب يحمل هوية القدس واألاأل: عائالت مقدسية- 1

  ) . عائالت

  .)أربع عالئالت: (م هوية القدسحمل هوية المناطق الفلسطينية واألاألب ي: عائالت مقدسية- 2

  .)ئالتثالث عا: (م هوية القدساألب يحمل جنسية عربية واأل: سيةعائالت مقد- 3

  .)عائلتان: (ل هوية القدس واألم جنسية عربيةاألب يحم: عائالت مقدسية- 4

  .)عائلتان: (األم واألب يحملون هوية المناطق الفلسطينية: عائالت مقدسية- 5

  ) .عائلتان: (يحملن الهوية المقدسية وتم سحبها عائالت: ةعائالت مقدسي- 6

واقتصادية فغالبية التوجهات إلى مكتب  تعيش األسر المقدسية ظروف سياسية واجتماعية

 عالجية دةعالرفاه األجتماعي تكون على خلفية أسرية اجتماعية اقتصادية تحتاج إلى تدخل ومسا

عب كثير من العائالت في القدس برغم محاوالت االحتالل اإلسرائيلي على تشتيت الش، فهوتوجي

دسية متمسكة ومترابطة ولم تمنعهم من بعضهم العض مازالت العالئالت المقالفلسطيني وفصلهم 

، إال أنه من خالل إجراءاتها القانونية طق السلطة الوطنية وبناتهم أيضاًالتزاوج من أبناء منا

نالك رفض من لم يكن ه. عهم األسري واالجتماعيتصعب الحياة عليهم وتؤثر سلباً على واق

ت هنالك توقعات عالية من قبل تلك جراء المقابالت، بل على العكس كانالعائالت المقدسية إل

، لمساعدة في حصولهم على لم الشملالعائالت آمليين أن تكون الدراسة قادرة على تقديم ا
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،  كما ظهرت العديد من صول على الهويةوتوصيل معاناتهم وصعوباتهم ورغبتهم في الح

سم من العائالت الحضور المشاكل والصعوبات أثناء القيام بالمقابالت والدراسة بحيث لم يتمكن ق

، أيضاً عدم تمكنهم لهم وعدم امكانيتهم التحرك بحريةإلى المقابالت والمتابعة بسبب المالحقة 

أيضاً أخذ وقت من قبل سياسة االحتالل في . دس العودة إلى بيوتهم واحتجازهم خارج منطقة الق

وبنفس الوقت أتاحت لي  ،الرد على طلبات المقدسيين للم الشمل الذي يصل إلى أشهر وسنيين

الدراسة كأخصائية اجتماعية وباحثة في موضوع المواطنة والهوية في المجتمع المقدسي في 

التعرف والمشاركة في اللجان والمؤسسات الحقوقية والمساعدة على تقديم العون واالستشارة  

  .والتوجيه للعائالت المقدسية حول قضايا لم الشمل والحصول على الهوية 

  

  حدود الدراسة  4- 2

سوف يتم تحديد الفترة الزمنية المراد دراستها وهي فترة ما بعد اتفاقية أوسلو  :الحدود الزمنية 

والمرأة المقدسية حول مفهوم  المجتمع الفلسطيني المقدسي وعرض واقع. حتى هذه األيام 1993

التي تزيد من معاناتهم  جراءات التعسفيةة في ظل االحتالل اإلسرائيلي واإلالمواطنة والهوي

لى إع الفلسطيني عبر التاريخ وصوالً مع عرض نبذه عن واقع المجتماالجتماعية والسياسية، 

  .     وما بعد اإلتفاقية 1993عام  وسلوأإتفاقية وما قبل اإلحتالل اإلسرائيلي 

  

راح، البلدة ج مناطق الشيخ(ة على سكان منطقة القدس المحتلة تقتصر الدراس :الحدود المكانية

  .)، وادي الجوزالقديمة
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اقتصرت الدراسة على واقع وطبيعة المواطنة والهوية في المجتمع  :الحدود الموضوعية

لقوانيين جراءات واقوف على اإلالفلسطيني المقدسي تحت ظالل االحتالل اإلسرائيلي والو

س والصعوبات والعوائق التي تقوم بأخذها ضد التواجد الفلسطيني المقدسي في القدوالتشريعات 

كل عام والمرأة المقدسية في التي تواجة المجتمع المقدسي بش والقانونية السياسية واالجتماعية

  .تمييزها من حيث المعاناة في المشكلة الجندرية ومشكلة تحديد المواطنة والهوية الوطنية 

  

  حدود المصطلحات 2-5

  :سكان القدس-1

، قسم من هؤالء ن ولدوا وعاشوا في مدينة القدسنيسكان القدس هم مواطنين فلسطي

، يحمل غالبية المدن الفلسطينية في شمال فلسطينمن القرى و 48الفلسطينيين من هجر بيته عام 

ت تحت سيادة االحتالل سكان القدس هوية صادرة من االحتالل اإلسرائيلي كون أن القدس ما زال

و إذن بسبب الزواج وقسم غير حاصل على أمة قسم منهم حاصل على تصاريح إقا، واإلسرائيلي

  .قانونية وجوده وبإنتظار الحصول على التصاريح أو لًم الشمل 

  

  :تفاقية أو معاهدة أوسلوإ- 2

حرير الفلسطينية في إتفاقية أو معاهدة أوسلو هو اتفاق سالم وقعته إسرائيل ومنظمة الت 

فاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية وتنص االت. 1993سبتمبر ايلول  13مدينة واشنطن، في 

، ومجلس تشريعي منتخب للشعب تعرف بالسلطة الوطنية الفلسطينيةانتقالية فلسطينية والتي 

وبعدها تغطية . انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة
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القات ، والع، الترتيبات األمنية والحدودالقضايا المتبقية بما فيها القدس، الالجئون، المستوطنات

  .    والتعاون مع الدول العربية

  

  : المواطنة-3

طن وهو محل اإلقامة مأخوذة من الو: التعريفات فهي لغوياللمواطنة العديد من المفاهيم و

  . والحماية

عليه  ي يفرضهاهي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات الت :المواطنة سياسيا

  .انتماؤه إلى الوطن

قوم بين فرد طبيعي بأنها مكانة أو عالقة اجتماعية ت: وفي علم االجتماع تم تعريف المواطنة

الوالء، ويتولى ) المواطن(ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول ) دولة(ومجتمع سياسي 

  . ريق أنظمة الحكم القائمةالطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العالقة بين الفرد والدولة عن ط

فالمواطنة هي الشعور باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي : ومن منظور نفسي

مصدر اإلشباع للحاجات األساسية وحماية الذات من األخطار المصيرية وبذلك فالمواطنة تشير 

  .إلى العالقة مع األرض والبلد

شعب أو أمة ني القواسم الثقافية القانونية المشتركة بين أفراد ما المفهوم المعاصر للمواطنة يعأ

مواردها يعيشون فيها ويستغلون . و موطناًأ تقطن في رقعة جغرافية لها حدود سياسية تسمى بلداً

، ذويهم من أهل ها وطبعا هي إطار حياتهم سكنهم وبيئتهم ومحيطهم االجتماعيوثرواتها وأرزاق

الحقوق المتبادلة كما تضمنها عالقة من الواجبات و بناء البلد الواحدوإخوة وأخوات وأصدقاء وأ

  .فراد بين الدولة واأل
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   : الجندرية النوع االجتماعي-4

مفهوم النوع االجتماعي هو توضيح مختلف األدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء 

ال يقتصر المفهوم على النساء و. ة بينهم في المجتمع المنتميين لهوالرجال والعالقات القائم

والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خالل مسار 

النّفوذ والسياسات  ويرتبط النوع االجتماعي عموما بحاالت الالمساواة في. التعايش االجتماعي

ئق التاريخية والدينية واإلقتصادية ، وتتأثر المواقع المختلفة للنساء والرجال بالحقاواالجتماعيات

ن يكون هنالك مساواة بين الرجال أالعالقات والمسؤوليات أن تتغير وويمكن لتلك . والثقافية

  .والنساء 

ديث عن القدس بالحديث عن واقع المواطنة بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص البد الح

سرائيلي جتمع المقدسي في ظل االحتالل اإلم، وطبيعة الواقع التي يعشه الومكانتها القانونية

  . والقيود والتحديات التي يواجها في كيفية الحصول على المواطنة والهوية المقدسية 



27 
 

 

  القانون الدولي والقدس: الفصل الثالث

  
  :نبذه تاريخية_ مكانة القدس  1- 3

ى نص علي ،صامتازت القدس عبر مراحل تاريخها المختلفة بوضع قانوني دولي خا

من  مفتوحة دائماً أمام الجميع من أتباع الديانات السماوية الثالثوبقائها حماية لألماكن المقدسة 

 4،)1856باريس عام ( بناء على معاهدتيف، من االتفاقيات والمواثيق الدوليةخالل العديد 

طائفة احترام كل " ، بضرورة بين الدولة العثمانية والدول األوروبيةو 5) 1878وبرلين عام (

  6.دينية في اإلشراف على أماكن عبادتها في القدس

الذي صودق عليه من هيئة   7 "صك االنتداب على فلسطين "تم تأكيد الحقوق ذاتها في

عن المحافظة  مسؤولية الدولة المنتدبة بريطانيا، الذي أكد 1923ونفذ عام  1922األمم عام 

وكفالة الحرية  ،ية الفصل في الحقوق الدينيةعلى األماكن المقدسة وضمان الوصول إليها، وكيف

                                                
4

خالل مؤتمر باريس الذي جمع ممثلين لكل من فرنسا،  1856مارس  30أبرمت هذه االتفاقية في :  1856معاهدة باريس  
روسيا، الدولة العثمانية، المملكة المتحدة وسردينيا لإلقرار بهزيمة روسيا في حرب القرم، ومن بين ما اتفق عليه تنازل 

  .روسيا على جزء من أراضيها لدولة مولدافيا، فرض حياد البحر األسود وحرية المالحة في نهر الدانوب
 

5
، التي نقحت فيها )1878يوليو،  13 -يونيو  13(مية لمؤتمر برلين امعاهدة برلين الوثيقة ختا:  1878معاهدة برلين 

المملكة المتحدة واإلمبراطورية النمساوية المجرية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والدولة العثمانية في عهد السلطان عبد 
أهم مهام المؤتمر كانت البت في مصير إمارة . مارس من العام نفسه 3لموقعة في  وحميد الثاني معاهدة سان ستيفانال

بلغاريا المقررة في معاهدة سان ستيفانو، حتى لو أن بلغاريا نفسها تم استبعادها من المشاركة في المحادثات بناءاً على 
  .إصرار روسيا

 

6 Armenian House . TREATIES OF PARIS AND BERLIN .  (Retrieved ,15|10|2011 ) 
http://armenianhouse.org  
 

7
 ��<5'8 D'2 ابBا��� EF :وكان هو الدستور 1921تم اعالنه في االمم عام  مادة 28تألف صك االنتداب من مقدمه و ،

عام عصبة األمم  ت عليةصادقب البريطاني، االستعماري الصهيوني الذي حكمت بموجبه فلسطين طوال فترة االنتدا
الذي منح الدولة المنتدبة المسؤولية على االماكن المقدسة  1923، وتم تنفيذه عام على انتداب بريطانيا على فلسطين 1922

 .) 48- 40نزار ، أيوب ، ص. (وضمان حرية العبادة لكافة األطراف في داخل القدس 
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ال يتم تغيير الوضع القائم في المدينة إال بموافقة جميع ن أكان هنالك تغيير  ، وإنالدينية للجميع

    . األطراف

تقسم فلسطين  " أنالذي ينص على  1947في هيئة األمم عام  1818 ر قرار التقسيموصدب

 ولة فلسطينية وقسم تنشأ عليه دولة يهودية ثم يأتي القسم الثالثقسم تنشأ عليه د: إلى ثالثة أقسام

إال أن هذا القرار لم . " تتولى األمم المتحدة إدارته لنظام دولي خاص تدويل القدس تكون خاضعة

القسم الخاص بإنشاء دولة يهودية و، يتم تنفيذه لمعارضة الدول العربية وقبول دولة االحتالل بداية

كان حسب قرار التقسيم وسميت بالقدس الغربية ، أن تقوم عليها حة أكبر مما كانبمساتم تنفيذه 

التي توزعت بقية األراضي الفلسطينية بين األردن أما القسم الثالث .  1948ذلك في حرب عام 

 اإلدارة المدنية األردنيةفأصبحت تحت سلطة  دس الشرقيةالضفة الغربية والق اإليه تضم

التي أصبحت  وبين مصر، ة العامة على فلسطين فترة االنتداب البريطانيبموجب قانون اإلدار

 الشمالية منطقة التي أصبحت مسؤولة عن منطقة وبين سوريا ،مسؤولة عن إدارة قطاع غزة

ة الخاصة في رفضها تنفيذ القوانيين الدوليومة اإلسرائيلية بعد ذلك إستمرت إال أن الحك الحمة

    9.بالقدس وتغييراتها فيها

وأعلن  .1967 سيطرت الحكومة األسرائيلية على القدس الشرقية باحتاللها في حرب عام

سرائيل بدون القدس وال ال معنى إل"أن  7/6/1967بن غوريون في  رئيس الحكومة اإلسرائيلي

، باشرت في عمليات التهويد في القدس الشرقية 67وفور انتهاء حرب " معنى للقدس بدون الهيكل

                                                
8

يتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء  بعد التصويت 1947 |11| 29صدر بتاريخ الذي ُأ 181 قرار تقسيم فلسطين 
، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب  كيانات جديدة 3االنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 

ان هذا القرار من أول محاوالت األمم ك. فلسطين وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية
  .إلسرائيلي ا/المتحدة لحل النزاع العربي

 

9 - all about palestine United Nations resolutions concerning Palestine (11|10|2011 )  
http://www.allaboutpalestine.co    
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دمها لمنطقة باب المغاربة في البلدة القديمة والمالصق لحائط البراق والذي شمل بما بدايةً به

االحتالل سيادة تحت لربط القدس الغربية بالشرقية . مبنى تعود ملكيتها للفلسطينيين 135يقارب 

االحتالل التراجع عن إجراءاتها ووقف ة حكومة طالب، مما دفع األمم المتحدة بماإلسرائيلية

    .من خالل العديد من القرارات الدولية  شرعية في القدسغير الها أعمال

  

دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير  "والذي ينص 10 2253أهمها قرار األمم 

عمال اإلدارية واعتبار جميع التدابير واأل. وضع مدينة القدس واألمتناع عنها في المستقبل

، وطالب لة بما في ذلك نزع ملكية األراضي والممتلكات القائمة عليهاوالتشريعية اإلسرائيلية باط

اإلسرائيلية بإلغاء جميع اإلجراءات التي قامت بها بالقدس الشرقية والتي ترمي إلى السلطات 

فتعمدت السلطات اإلسرائيلية سياسة األمر الواقع رافضة القرارات الدولية . "تغيير وضع القدس

، واضعةً عراقيل أمام تنفيذ أي قرار أو مشروع سالم دولي ال وشعبها منهاومبرره ذلك لحماية أ

ومن تلك القرارات التي صدرت من مجلس األمن ولها عالقة بالقدس  ،يتالءم مع مخططاتها

 وصوالً لقرار  11 242قرار والمنطقة واعتدائها على البالد العربية المجاورة سوريا ومصر 

                                                
دعا القرار اسرائيل الى الفاء التدابير المتخذة . 1967/  7/  4تم اتخاذ القرار بتاريخ )  2253( قرار األمم المتحدة  10

انه يساورها القلق للحالة السائدة في القدس نتيجة للتدابير التي . واالمتناع عنها في المستقبل , لتغير وضع مدينة القدس 
سرائيل الغاء حميع التدابير وطلب من ا. اتخذتها اسرائيل لتغير وضع المدينة والتي اعتبرته هيئة االمم تدابير غير صحيحة 

  واالمتناع فوراً من ممارستها, التي صار اتخاذها 
والتي  1967، وجاء في أعقاب الحرب عام 1967| 11/ 22الذي صدر من منظمة األمم المتحدة في  242قرار األمم  11

المسلحة من أراض التي  سحب القواتأسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتالل إسرائيل لمناطق عربية جديدة ونصت ب
.                               وضرورة احترام سيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة وحل مشكلة الألجئين . احتلتها في النزاع

http://www.mideastweb.org   
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والتي لم تنفذ حتى هذه هم القرارت أباعتبارها  الجئينلباالخاص  13 194ر وقرا 33812

  14.االيام

القانون األساسي بضم القدس "  15صدر قرار الكينست اإلسرائيلي 1980|7|30وفي عام  

". نها حق لها وال ينازعها فيها أحد، وأصمتها الموحدة واألبدية إلسرائيلوتوحيدها واعتبارها عا

، الذي نص على تحذير إسرائيل 1980عام 47616ان قرار انبثقت قرارات من مجلس االمن فك

على ان تخطوا تلك الخطوة، ووصف إسرائيل بالدولة المحتلة وأن األرض التي احتلتها بعد 

مم زاد إصرارها على إحتالل هي أراضي محتلة، إال أن إسرائيل لم تأخذ بقرار األ 67حرب 

                                                
12

) م 1973(دعو إلى وقف إطالق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر م وي1973|10| 22بتاريخ ادر ص 338قرار األمم  
مفاوضات بين األطراف المعنية تحت اإلشراف  كمانص بضرورة عمل . بجميع أجزائه 242والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 

                                                                        http://www.mideastweb.org.   المالئم بهدف إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط
 

13
 "نص  ، 11/12/1948الذي صدر من قبل منظمة االمم المتحدة بما يتعلق بالالجئيين الفلسطينيين بتاريخ 194قرار األمم  

ئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن لالج
دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضـرر للممتلكـات   

لضرر من أو الخسارة أو ابحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوض عن ذلك الفقدان 
     ".المسؤولةقبل الحكومات أو السلطات

http://www.mideastweb.org  
 

 
14 Middle East . 303 (IV). Palestine .  ( Retrieved ,15|10|2011 ).   

stweb.orghttp://www.midea  
   

15
لدولة إسرائيل وفيها يتم التمثيل لمختلف اآلراء السياسية وممثلين ) البرلمان ( هو مجلس النواب : الكنيست اإلسرائيلي  

فالكنيست هي السلطة التشريعية ولها الصالحية المطلقة بأن تشترع القوانين وفقا لإلجراءات المطلوبة , الشعب اليهودي
كون مازال ال يوجد دستور منظم لإلسرائيل بحيث الكنسيت هي .  تناقض للقوانين األساسية القائمة في القانون القائم وال

  .الجهة والهيئة المؤسسة لدستور دولة إسرائيل
إن مجلس األمن إذ يضع في اعتباره الوضع الخاص "م، الذي ينص 1980يونيو  30في  476قرار مجلس األمن رقم  16

اية البعد الروحي والديني الفريد لألماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد، وإذ بالقدس، خصوصاً ضرورة حم
، "القدس الشريف"في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسسي ووضع مدينة " إسرائيل"يشجب استمرار 

" القدس الشريف"بهدف تغيير معالم مدينة " إلسرائيليالكنيست ا"وإذ يساوره القلق بشأن الخطوات التشريعية التي بدأها 
  ".ووضعها
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بالتمسك  قرار إسرائيل الذي اعتبر" 1980عام  47817 قرار أصدر مجلس األمنكما . القدس

بالرغم من عدم اعتراف غالبية الدول بالقرار اإلسرائيلي بضم . "باطالً بتنفيذ القانون األساسي 

توالت عملية نقل السفارات  القدس وتوحيدها وجعلها عاصمة موحدة لها إال أنه مع مرور الزمن

ت سياسية الحكومة األمريكية على تأكيد ، وساعدلدبلوماسية من تل أبيب إلى القدسوالبعثات ا

تغير  1978، ففي عام للقرار والتغيير في مدينة القدس القرار اإلسرائيلي بعد أن كانت رافضة

جاء ذلك بعد اعتراف جزء من الدول العربية . موقفها واعترفت رسمياً بالقدس عاصمة إلسرائيل

بالتالي حصلت لقدس عاصمة لهم بوجود دولة إسرائيل دون االعتراف با 1977كمصر عام 

إتخاذ أي قرار إتجاهها  إسرائيل على حليفاً قوياً وسنداً قوياُ داخل مجلس األمن يمنع المجلس من

ويؤثر عليهاً سلباً ومبرراً تصرفاتها دوماً بأحقيتها في الرد التي تراه مناسب لحماية أرضها 

 18.وشعبها من أي خطورة ممكنه 

إليها سابقاً  تم اإلشارةوالتي  القرارات الدوليةمن  العديد لعامةأصدرت جمعية األمانة ا

من قتل  1967عام والقدس 1948منذ عام انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين حول 

، برغم اضي وتغيير معالم القدس وتهويدهاوتدمير وهدم وتهجير وبناء مستوطنات ومصادرة أر

ت لم يتم التوجه بأي قرار عسكري أو تنزيل عقوبات اتجاهها عدم إلتزامها في تنفيذ تلك القرارا

التي سرعان ما تتخذ القرار  ،وضرورة إيقافها ومحاسبتها على جرائمها كباقي الدول األخرى

ضدها سواء عقوبات إقتصادية أو تدخل عسكري وتقوم على تنفيذ كافة القرارات التي تم 

 مسؤولية أمريكا تقع وبالتالي، أمريكا إسرائيل هي ويعود ذلك لوجود حليف قوي لسياسة. اتخاذها

                                                
17

الذي أصدرته " القانون االساسي" م وينص على عدم االعتراف بما يسمى 20/8/1980صدر بتاريخ  478قرار مجلس األمن رقم   
رائيل أشد اللوم لمصادقتها على اسرائيل بشأن القدس، كما طلب من دول العالم أن تسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس، والم اس

   .في الكنيست" القانون األساسي"
 

18   Middle East . 303 (IV). Palestine .  ( Retrieved ,15|10|2011 ). http://www.mideastweb.org    
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حماية حليفها وتبرير مواقفه اتجاه مجلس األمن واستخدام حق الفيتو اتجاه أي قرار يدين  في

  19 .مبررة ذلك بحق إسرائيل بالدفاع عنها نفسها وحماية مصالحها وشعبها  إسرائيل

تهجير ونزع الجذور العربية من الذي دفع إسرائيل اإلستمرار بسياستها الممنهجة من 

وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي وتهويد األماكن المقدسة العربية اإلسالمية منها ، القدس

والعمل على تهويدها وطمس معالمها  ،ةوالمسيحية خالفاً لقرارات ومبادئ الشرعية الدولي

راق وحارة المغاربة في تهويد حائط البنجحت . " مصادرة األراضي وبناء المستوطناتو

والمسجد اإلبراهيمي في الخليل وقبر الشيخ يوسف في مدخل مدينة نابلس وتدمير مئات الجوامع 

كافة االتفاقيات والمفاوضات على خالف ".  وإقامة عشرات الكُنُس في األراضي العربية المحتلة

  20 .وقرارات األمم المتحدة 

ة القدس العربية والخناق عليها وعدم االلتزام استمرت سياسة إسرائيل في تهويد وطمس مدين

بالقرارات الدولية واللجوء إلى المفاوضات كوسيلة أليجاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، نتج 

والتي نتقالية فلسطينية اإقامة سلطة حكومة ذاتية " على والتي نصت 199321عنها إتفاقية أوسلو عام

في الضفة الغربية  ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني ف بالسلطة الوطنية الفلسطينية،رتع

التسوية إلى مرحلتين المرحلة االنتقالية  تجزئةو .نتقالية ال تتجاوز الخمس سنواتاوقطاع غزة لفترة 

                                                
اسات الفلسطينية مؤسسة الدر. بيروت. 1ط. الواليات المتحدة االميركية واسرائيل العروة االوثق. )1996(. منصوركميل،   19

    138-129ص.
 

إسترجعت (      )نسخة الكترونية . ( د ت . القدس عاصمة أبدية للثقافة الفنون " . المواثيق الدولية وتهويد القدس . " رحاب، القدمي   20
                                                              om/newshttp://www.alqudsforever.c  ) . 2011|10|15بتاريخ 

، وجاء االتفاق بعد 1993| 9|13اتفاق سالم وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن  في اتفاق أوسلو هو  21
على إقامة سلطة حكومة ذاتية حا اوال ونص سمي باتفاق غزة أري  .في ما عرف بمؤتمر مدريد 1991مفاوضات بدأت في العام 

في الضفة الغربية وقطاع غزة  تعرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطينيوالتي انتقالية فلسطينية 
التوصل لتسوية دائمة على بهدف  أن تشهد السنوات االنتقالية الخمس مفاوضات بين الجانبينو .لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات

تبدأ عند االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين و. 338و 242أساس قراري مجلس األمن 
سوف والتي . حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية

  .الدول العربية الحدود، العالقات والتعاون معة وغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، الالجئون، المستوطنات، الترتيبات األمنيت
 ولحفظ األمن في األراضي الخاضعة 
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موضوع القدس والمستعمرات اليهودية ، وتقرر تغطية القضايا المتبقية بما فيها ومرحلة الحل النهائي

إلى المرحلة الدول العربية  العالقات والتعاون معوالترتيبات األمنية و الحدودومشكلة الالجئين و

كان الهدف من تأجيل قضية القدس للمرحلة النهائية من أجل استمرار تهويد القدس وتغيير ".  النهائية

ثالثة أساليب لإلسراع في تهويدها  فنفذته من خالل ،معالمها ومصادرة األراضي وبناء المستعمرات

وفرض األمر الواقع الناتج عن استخدام القوة والتهويد في مفاوضات الحل النهائي وهي زيادة 

فرض القيود على البناء و ،مصادرة األراضي العربية والتوسع في إقامة أحياء ومستعمرات يهودية

اً من تقرير وضع المدينة انطالقوالسعي ل"وعدم إعطاء تراخيص للبناء في مدينة القدس، العربي في 

هدفها  الواقع الديمغرافي والجغرافي المخالف لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق واالتفاقات الدولية

     22". قرارات الشرعية الدوليةالوليست  األساسية لقضية فلسطين المفاوضات هي المرجعيةجعل 

ة بما فيها تسعى إسرائيل إلى اخضاع قضية القدس واألراضي الفلسطينية والعربية المحتل

الجوالن للمساومة والتنازالت المستمرة في أخذ األراضي الفلسطينة وبدال من الحديث عن استرجاع 

فالمساحة المتحدث عنها من خالل إتفاقية أوسلو  67أو أراضي المحتلة عام  48أرضي المحتلة عام 

عام  181ار التقسيم هي أقل بكثير عما طرح سابقاً في قر 1995عام 23 والثانية 1993ألولى عام ا

                                                
مؤسسة الدراسات . بيروت . 1ط. ثيقي سجل تو: بدايات متابسة ونهايات مؤجلة: المفاوضات المتعددة األطراف لعملية السالم ). 2008.(أحمد، قريع  22

  . 140-130ص . الفلسطينية 
   

  :، تم تقسيم األراضي الفلسطينية إلى ثالث مناطق1995اتفاقية أوسلو الثانية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام  23
من مساحة الضفة % 18أي ما نسبته  1,005تبلغ مساحتها و) أمنيا وإداريا(وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة  :A مناطق-1

  .الغربية اإلجمالية
وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى إلسرائيل السلطة الكاملة على األمور  :B مناطق-2

  .ة الضفة الغربية اإلجماليةمن مساح% 18.3، أي ما نسبته 1,035األمنية، وتبلغ مساحتها 
تصاعدت الحملة  .من المساحة الكلية للضفة الغربية% 61وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية، وتشكل  :C ناطقم-3

خالفًا ألحكام المخطّطات الهيكلية  إلى حد غير معقول بحجة أنها أقيمت (C) اإلسرائيلية ضد منازل الفلسطينيين، وبخاصة تلك الواقعة في منطقة
دارة اإلسرائيلية في تلك المناطق الخاضعة لسيطرتها الكاملة حيث يتوجب على الفلسطينيين القاطنين فيها الحصول على التراخيص الالزمة من اإل

   .المدنية اإلسرائيلية للبناء واستصالح األراضي ألي غرض كان
ونقل مسؤولية األمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في ) C(قتة، فان إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية في مناطق ووفقا التفاقية أوسلو الثانية المؤ

وتحويل الصالحيات   شهرا 18ستنفذ على ثالث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر، بحيث تكتمل خالل ' C'و ' B'مناطق 
 التفاوض عليها في باألراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم والمسؤوليات المتعلقة

 =سيعإال أن إسرائيل لم تف بالتزاماتها، بل رفضت االلتزام باالتفاقيات الموقعة بغية تو). القدس والمستوطنات والالجئين (مفاوضات الوضع النهائي =
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إنشاء دولتين واحدة إسرائيلية وأخرى فلسطينية على أن تبقى القدس " ، والذي نص عن 1947

س القانون اإلساسي للقد 1980فالحكومة األسرائيلية أظهرت بقرار الكنسيت اإلسرائيلي عام ، "دولية

وعزلها عن باقي المناطق لها ، مظهرةً سياستها ورؤيتها القانونية أنها العاصمة الموحدة واألبدية

  .   الفلسطينية 

                                                                                                                                 
للسلطة الفلسطينية، نصت االتفاقية على إنشاء قوة شرطة . المستوطنات اإلسرائيلية وبناء جدار العزل العنصري، وإحكام سيطرتها على حدود مدينة القدس=

   . دفاع ضد التهديدات الخارجيةتستمر إسرائيل في االضطالع بمسؤولية ال فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما 
JMCC Jerusalem. 27\6\2009 . Oslo Accords . . (Electronic version ) ( Retrieved 7\3\2012)  
http://www.jmcc.org  
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  القدس في السياسية االسرائيلية  2- 3

ردنية طرد القوات األللقدس الشرقية قامت قوات االحتالل ب 1967احتالل عام بعد 

رواية الحق التاريخي تمسكها ببعلى القدس بالكامل مبررة ذلك العسكرية  وفرض سيطرتها

ها سياساتلالشرعية  ، أعطتأي سيادة عليها أرض المعياد وأنه ال يوجدواعتبارها  اإليديولوجي

  .ها القدس الشرقيةتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيا

 السياسية والسكانية ةهويالو وضع القانوني وواقعالتغيير لالحكومة اإلسرائيلية  سعت

ووضع  المناطق العربية وشرائع وفرض الحكم العسكري على بواسطة سن القوانين للمدينة

التي  السيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلةو، ترتيبات جديدة

قدمت الحكومة اإلسرائيلية ثالثة  1967- 6- 25فبتاريخ ". ت تتبع اإلدارة المدنية اإلردنيةكان

 انون أنظمة السلطة والقضاءتعديل ق ، المقترح األولمقترحات لمشاريع قوانين بخصوص القدس

بواسطة إصدار أوامر حكومية في جميع المناطق التي قه ليصبح من الممكن تطبي 1967لسنة 

خضاع بإ قانون تعديل نظام البلديات ثانياً. دارة المدنية نظام اإل من أرض إسرائيل تعتبر جزءاً

قانون المحافظة  ثالثاً .ساسيس الغربية بموجب القانون األتحت سلطة بلدية القد القدس الشرقية

  24."سرائيلية واعتبارها تحت السيطرة اإل على األماكن المقدسة

طرة على القدس وتنفيذ الرؤيا ساهمت تلك المقترحات القانونية في فرض السي

 ،ستراتيجية الصهيونية في إخالء المنطقة من السكان الفلسطينين وتشريدهم بشكل تدريجيواإل

في اليوم الثاني  ع التجول على مدينة القدس وإجراء إحصاء للسكانمنبحيث قامت بفرض 

، معتبرة أن جداول اإلحصاء هي الحكم في إعطاء بطاقات اإلقامة 1967الحتاللها عام 

                                                
. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت . 1ط. الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطينها العرب ). 1997. (أسامة، الحلبي 24
  .60-33ص
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فمنحت . ان من كان خارجها قد فقد حقه في العودة لهأ، ووتحديد أعدادهم للفلسطينيين في القدس

يين مع عتبارهم مقيمين أردناطنة متمثلة باإلقامة المؤقتة وافي القدس حق المو كل مواطن مقدسي

ردن من أجل إصدار ردنية وأبقت على المحكمة الشرعية التابعة لألالمحافظة على جوازاتهم األ

وتهدف الحكومة . للمواطنيين المقدسيين عقود الزواج األردنية وتجديد جواز السفر االردني

ي بأقلية عربية يقابلها أغلبية إسرائيلية بضم األرض ال السكان اإلسرائيلية بتقليل الوجود العرب

  25.واعتبارهم مقيميين ال مواطنيين لدولة إسرائيل 

أنظمة جديدة وترتيبات تعمل  من سرائيلياإلمجلس الكنيست  الت التعديالت التي أقرهاتو

بيق القضاء تطمنها اإللتزام و إخضاع الفلسطينيين بشكل كامل للقانون اإلسرائيلي، على

فروض من بلدية القدس الم نظام الضرائب، والتقيد بفي كافة معامالتهم القانونية اإلسرائيلي

 خذبأ 1952سرائيلي عام ة من خالل شروط قانون الجنسية اإل، واعطائهم االقاماإلسرائيلية

ة التنقل، حقوق كحري(واعتبارهم مقيميين واستحقاقهم بعض الحقوق  26.الهويات الزرقاء

نها ظفي دولة في عدد من المجاالت مالعمل في المؤسسات الرسمية كمو، واجتماعية، وصحية

  .  شروط وأنظمة مشددةوفق ) والرفاه االجتماعي جهاز التعليم، ومكاتب العمل،

هم في القدس وأنها ضرورة حاجة المواطيين العرب إثبات وجودومن الشروط المشددة 

ستكمال إجراءات الخناق على او. ير وعقود االيجار وعملهمل الفواتمركز الحياة لهم من خال

لبناء المستعمرات والتجمعات  ،الل مصادرة األراضي وهدم البيوتين العرب من خينالمواط

برغم  كما هو الحال في القدس الشرقية،اإلسرائيلية وخضوعها إلى القانون المحلي اإلسرائيلي 

                                                
  . 97-79ص . المصدر السابق  25
ة والتي ال تعني حصولهم على الجنسيBJK1967 ا���ل ا/BIس 12م هي البطاقة التي حصل عليها المقدسيين : الهوية الزرقاء 26

وتميزهم بميزات عن أهل الضفة الغربية بإمكانيتهم الدخول والخروج من مناطق السلطة اإلسرائيلية وإنما محل إقامة ، 
   .وحرية التنقل بالقدس ) الضفة(ة الفلسطي
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إال أنهم لم يحصلوا على كافة الحقوق، ن إلى قوانينها ية أخضعت المقدسييأن الحكومة اإلسرائيل

، كتقديم قسم الوالء للدولة بإعتباره الشرط األساسي م يطلب منهم تنفيذ كافة الواجباتكما ل

، أساساً قد رفضوا خضوعهم لألحتاللللحصول على الجنسية األسرائيلية، ألن المقدسيين 

إال أنها فتحت باب تقديم طلبات . )إلسرائيليحسب المعيار ا(نيين واعتبارهم مقيميين أرد

الحصول على الجنسية اإلسرائيلية بمخض إرادة المقدسيين ودون إجبارهم، كما سمحت لهم في 

إال أن غالبية المقدسيين . صويت فقط وليس االنتخابات العامةالمشاركة في انتخابات البلدية والت

قدس ن رفضهم لضم اليبات البلدية معلنيرفضوا التصويت والمشاركة واالنخراط في انتخا

سرائيلي، من خالل االستنكار واالحتجاج والمقاومة إال أن قوات وإخضاعهم تحت حكم القانون اإل

نسف المنازل واالعتقال الجماعي االحتالل استخدمت أساليباً متطرفة في ردع المقاومة من خالل 

، مستكملين وتهجير المقدسيين وتة الممتلكات وإغالق البيوفرض منع التجوال ومصادر

ضم أكبر مساحة أرض مع أقل عدد ممكن من العرب للمحافظة وضم القدس الشرقية  إجراءات

  27. على أكثرية يهودية في المدينة

شتى العوائق والطرق  في حتى هذه األيام 1967الحكومات اإلسرائيلية منذ العام استمرت 

الفلسطيني وممارسة الضغوطات  منع التواجدالقدس وبوجود أغلبية يهودية بلتحقيق أهدافها 

من خالل بناء وحدات إستيطانية لعزل القدس  النفسية واالجتماعية واالقتصادية وكذلك السياسية

. العاصمة الموحدة لدولة إسرائيلواعتبارها  والسعي وراء تهويد القدسعن الضفة الغربية، 

تقييد حركتهم وحريتهم وعدم  همت فيسا انيينإلى تنفيذ قرارات وقوحكومة اإلحتالل  عمدت

                                                
- 187ص.مؤسسة الحق . رام اهللا . الوضع الفانوني لمدينة القدس بين االنتداب والتسوية السياسية ).2001.(نزار، أيوب  27

200  
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، متحدية كافة القرارات وطمس لغتهم العربية واستبدالها باللغة العبرية وضوح لهويتهم الوطنية

كدت والتي أ 1987النتفاضة االولى عام فكانت ا. ق االنسانية والقوانيين الدوليةالدولية والحقو

عالن انيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم إوالقوعلى رفض المجتمع الفلسطيني لتلك القيود 

قابلها سياسة االغالق . المقاومة الشعبية على سياسة االحتالل اتجاه الفلسطينيين والمقدسيين 

بمنع سكان مناطق الضفة وقطاع غزة من دخولها فقط بموجب  1991الدائم على القدس عام 

ض عدد الفلسطينيين اانخفأدى إلى مما ورة تدريجية بصمن سياستها عبت صتصريح خروج، و

وصوالً إلى المفاوضات واالتفاقيات  .القدس بشكل متواصل ضي المحتلة الداخلينسكان االرا

وما بعد أوسلو كون أن قضية  1995وأوسلوا الثانية  1993وسلو األولى عام تحديداً إتفاقية أ

سرائيلية بكافة البنود اإلفلم تلتزم الحكومات القدس كانت مطروحة في المرحلة النهائية، 

ع زادت سوءاً واستمرت الحكومة المطروحة في اتفاقية أوسلو على العكس فإن االوضا

اع عن على الشعب الفلسطيني بحجة الدفوالصعوبات سرائيلية بزيادة الضغوطات والعوائق اإل

    28.نفسها والحفاظ على أمنها

ة العاصمة األبدي باعتبارها قدسال ىعل وإغالقها المطلق في تشديدهاإسرائيل زادت 

في سياسة التهجير وتقليص أعداد المواطينين المقدسيين  والموحدة لدولة إسرائيل ومستمرة

وعزلها  ومصادرة أراضيهم في القدس وتبنت أيضاً سياسية تهويد منطقة القدس خارجها وداخلها

     .عن مناطق الضفة الغربية الفلسطينية 

موقعا 19تيطانية بعد أن كانت حققت رصيدا كبيرا يتمثل في نحو المسيرة االس"تواصلت و

 ." قي والغربيرفي القدس بشطريها الشولى والثانية األ اتفاقية أوسلووأثناء وبعد  قبلاستيطانيا 

                                                
.  10ع .  مجلة القدس". الوضع القانوني للقدس في ضوء اتفاقات أوسلو وما تالها من اتفاقات" . ، الدبشأحمد صبري 28

  info.info/arabic-http://www.palestine) .   نسخة الكترونية. (1999اكتوبر . مركز االعالم الفلسطيني
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ودون إحداث ضجة كبيرة واعتبارها غالبا ما كانت األنشطة االستيطانية في القدس تتم بهدوء 

، وفي الوقت الحالي أصبحت العمليات يادة اإلسرائيلية على المدينةالسعمالً من أعمال 

، ديدات من المجتمع العربي والدوليبشكل واضح وصريح برغم االعتراضات والتن االستيطانية

وبحسب  .النهائيةوسلو واعتبار قضية القدس ونقاشها بالمرحلة أوالذي ال يتفق مع مفاوضات 

 Cفي مناطق تقسيم المناطق لثالثة مناطق فالقرى الواقعة  29 1995اتفاقية أوسلو الثانية عام 

من عدم توسيع المخططات الهيكلية لتلك القرى لتلبية فيها  طينيون القاطنونيعاني المواطنون الفلس

فقد  Bو Aالمصنفة  والبناء فقد فرضت عليهم شروط عديدة، بينما المناطق احتياجاتهم العمرانية

والعمل على عزل لفلسطينية المستقبلية في المناطق، ن خطط التنمية امحدت سياسات االحتالل 

جميع خيارات التوسع في الحكومة اإلسرائيلية  فتحتتلك المناطق عن القدس، بالتالي 

المستوطنات اإلسرائيلية القائمة في الضفة الغربية وبناء مستوطنات جديدة وغيرها من 

بوديس ومشروع االستيطاني في أشروع استيطاني في م مخططاتهم بناءك المخططات اإلسرائيلية

منطقة راس العمود ومشروع االستيطاني في حي البستان في سلوان والمشروع االستيطاني في 

مستعمرة بسجات زائيف القريبة جنوباً وتوسيع ستعمرة في جبل أبو غنيم مو. منطقة الشيخ جراح

ً  من العيزريةة ومستعمرة معالي أدوميم القريب شماالً، من شعفاط  العديد من اءجروبإ. شرقا

أراضي  ومصادرةتوسيع حدود بلديتها و ، وتركيبتها السكانيةالقدس مدينة تغييرات في طبيعة ال

، قد أثر وبشكل كبير على حياة المقدسيين ومقدرتهم على سير حياتهم المواطنين الفلسطينيين

والصعوبات على المواطنيين المقدسيين ومتابعتها بحرية وساهمت بفرض الكثير من العوائق 

   30.لوجودهم في القدس

                                                
29 JMCC Jerusalem. 27\6\2009 . Oslo Accords . . (Electronic version ) ( Retrieved 7\3\2012)* 

مؤتمر يوم القدس السابع ) . 2005-12- 12.(موسى احمد  خليل عودة ،  .القدس االستيطان والتهويد. ، بارودنعيم 30
  .30-24ص. فلسطين .نابلس. جامعة النجاح. مدينة القدس اإلستيطان اإلسرائيلي في: بعنوان
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  :القدس واقع وعوائق 3- 3

مارست الحكومات اإلسرائيلية شتى العوائق والطرق والسعي وراء تهويد القدس لتحقيق 

كان  31.الفلسطيني في منطقة القدس والعمل على زيادة األغلبية اإلسرائيلية  أهدافها لمنع التواجد

دت إلى مشاكل في الحصول على حكومة  اإلسرائيلية عدة إجراءات أل اتباع الذلك من خال

حسب المعيار (المواطنة وسحب هويات المقدسيين، ودفع الكثير منهم بالعيش بشكل غير قانوني 

وبناء العديد من المباني الغير مرخصة التي يتم مخالفتها وهدمها ودفع غرامات ) اإلسرائيلي

من مقدسيين ومصدارة أراضيهم والتضيق الخناق عليهم وتهجير المقدسيين عالية تفوق قدرة ال

   : خالل العديد من األعمال ومنها

   :تهجير المقدسيين بسحب حق اإلقامة في القدس -1

بدأت عشية  الفلسطينية تجريد حق اإلقامة لكثير من العائالت المقدسيةوإن سياسة التهجير 

في البلدة  ين الذي يقطنون الحي اليهوديييين الفلسطيننواط، طردت إسرائيل الماحتالل القدس

ومتواصلة حتى هذه عملية التهجير مستمرة ، طينيفلس 6000القديمة والذي بلغ عددهم حوالي 

سحب وأسلوباً لتقليص عدد المقدسيين سياسةً و تمارس إسرائيل ومن خالل وزارة الداخلية .األيام

 ال يبرهن ارج الحدود المصطنعة لبلدية القدس، وكل مقدسيمكانة األقامة ممن انتقل للسكن خ

أن حياته تدور إثبات و ال يتمكن من إثبات مكان سكناه في الماضي والحاضر في مدينة القدسو

يفقد  ومن ال يثبت ذلك ،للمقدسيين 1967اإلحصاء اإلسرائيلي "الذي صدر بعد  ةنفي مركز المدي

  32."وعائلته أيضاًهو حقوقه كاملة 

   

                                                
31Cheshin, Amir S. Bill Hutman, AVI Melamed. 08 June 2001.Separate and Unequal: The Inside 
Story of Israeli Rule in East Jerusalem .Cambridge.  
 

    .81ص  .المركز الفلسطيني للدراسات والنشرواالعالم. رام اهللا . القدس الهوية واالقتالع ) . 2005. (إبتسام، اسكافي 32
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في  جراء االحصاء العامإ من خالللقد مارست الحكومة اإلسرائيلية هذه اإلجراءت 

لحصول على ل القدس ممن لم يتم إحصائهم هالي المدينةأين من يف المواطنحرم اآلالذي  1967

تسعى وبشكل معلن  أصبحت، سحب اإلقامة منهب اًقرار ، ومن ال يثبت وجوده كان يصدرلهويةا

برغم أن المواطن المقدسي يقوم و. يل الوجود الفلسطيني في منطقة القدسعن رغبتها في تقل

بتوفير كافة أوراق الثبوتة والتي ما تكون تعجزية وتتطلب وقتاً وجهداً كبيراً أصبح وجوده فيها 

وفي حال عدم توفيرها وتقديمها يفقد . القدس مهدداً وغير قادر على معرفة وضعة ومستقبله في

يعود سحب الهوية في حال انتقال و .اإلقامة وسحب هويته الزرقاء منه المقدسي حقة في

، أو كان خارج البالد أو في أماكن أخرى في الضفة الغربية،أطراف القدس  المقدسيين للعيش في

ويحضروا  شرط أن يمكثوا في القدس لمدة سنتين على األقلبلى من تم سحبها منهم، إترد و

وإقرار من التأمين بحصول مخصصات أوالد، ، الكهرباء، ا، المياةاألرنون(األوراق الثبوتية 

وفي حال عدم توفر أحد المستندات يجب إحضار حلفان يمين  )وغيرها كشف حساب من البنك،

إال أن غالبية المقدسيين ال ترد موقع من محامي يوضح عدم توفره، برغم تأمين كافة االوراق 

  33.سة المماطلة والتأجيل ألكثر من عامين بحيث تتبع الوزارة سيالهم األقامة 

  

  واإلستيطان عمليات الحفر ومصادرة األراضي -2

وضمها إلى القدس الموحدة سعت  1967منذ سقوط القدس الشرقية في أيدي االحتالل عام 

معالمها وحضارتها وتدشين األنفاق ومصادرة  إلى القيام بعمليات الحفر حول مدينة القدس وتغيير

قانون التخطيط " معتمدة على  ف الدونمات الزراعية والغير زراعيةبما يعادل آالاألراضي 

                                                
. القدس. لية في مدينة القدسالسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية في مكتب الداخ. )2000(. مهند شحاده. رويضي، احمد 33

  29-19ص .الملتقى الفكري العربي
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وعمل سكة القطارات  ومواقف سيارات بهدف شق الطرق، "للمصلحة العامة 1965والبناء عام 

لربط القدس الشرقية بالغربية وعدم وجود فاصل بينهم وبناء المستعمرات ووحدات سكنية 

بلدية القدس بضم أراضي عربية مجاورة لها وإقامة سياج من  حدودوتوسيع  ،للمستوطيين

استمرت إسرائيل في عمليات الحفر . ليهودية لفصلها عن الضفة الغربيةالمستعمرات ا

ستمرت ٍإسرائيل في عمليات إ واالستنكارات وبالرغم كافة االعتراضات والتنديداتوالمصادرة، 

وأنهم يرون بأحقيتهم بالقدس  ،هم حسب روايتهم الدينيةمعللةً أنها تبحث عن أثار الهيكل الثالث ل

وأن األثار والحفريات تدل على ذلك فسعت إلى تهود المنطقة بالرغم أن األثار التي تم إكتشافها 

    34.د يالقبل الم وحتى األموية واألسالمية والرومانية تعود إلى الحضارة

  

  :تهاومصادر منع المقدسيين من البناء وهدم المنازل -3

عطائهم تراخيص سعى االحتالل إلى تقليل الوجود الفلسطيني وعدم اإلتاحة لهم بالبناء وإ

يموغرافي للفلسطينيين في لى منع أي توسع عمراني ودإمالكهم تهدف أبناء في أراضيهم و

من البناء أو الذي قيد المقدسيين ومنعهم  1965معتمدة على قانون التخطيط والبناء عام  .القدس

ترميم بيوتهم ألن قوانين التخطيط اإلسرائيلية تحظر إدخال أي تعديالت على مبانٍ أو على  حتى

قبل إصدار تطلب الحكومة اإلسرائيلية إثباتًا على ملكية األرض  كما. عملية البناء بشكل عام

غالبيتها بدون إثبات ملكية بحيث عمدت الحكومة ترخيص البناء علما أن أراضي القدس الشرقية 

م اإلسرائيلية إبان احتاللها للقدس بعدم االستمرار في تسجيل األراضي بهدف مصادرتها وعد

وسعت الحكومة اإلسرائيلية على االستالء ومصادرة البيوت . السماح للمقدسيين بالبناء فيها

                                                
استرجعت بتاريخ (الجزيرة نت  واقع وإشكاليات،.. االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة ).2001(خليل، التفكلجي،  34

12|8|2009  (http://www.aljazeera.net                                                                                      
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" حماية أمالك الغائبين  1950قانون عام " واألراضي التابعة للفلسطينيين عن طريق إصدار

هم غائبين وتنقل  67نص أن المقدسيين الذين لم يتواجدوا أثناء عملية االحصاء عام والذي ي

ئبين والتصرف بها إما مالك الغاي وبيوت إلى القيم والمسؤول على أممتلكاتهم كافة من أراض

ي األحياء حددت بلدية القدس مناطق شاسعة من أراض 1980في عام ". جيرها بيعها أو تأ

ن سمحت لجزء منهم فإن وفي حال أ. يحظر البناء فيها نّها مناطق خضراءالفلسطينية على أ

 تقيدهمتضع شروط و ر الرسوم الخاصة بالتراخيص،العائالت المقدسية ال تكون قادرة على توفي

، الذي ن ال تكون أكثر من طابقينمنها رسوم عالية جداً وأن ال تسمح بالبناء إال بمساحة معينة وأ

لدية الحكومة ، وبالتالي تقوم بالمقدسيين إلى البناء دون تراخيصاطنيين من المو دفع كثير

ودفع غرامات عالية والتي ال  هابالهدم وتنفذهم إخطارو بتحميل المقدسيين المسؤولية، اإلسرائيلية

ون التخطيط والبناء يسمح بهدم قانباعتبار المخالفة جريمة جنائية، وموجب  تلغي قرار الهدم

   35. ساعة من صدور األمر إذا لم يقدم صاحبه استئنافًا إلى المحكمة البلدية 24 خاللالمبنى 

  

  :بناء الجدار الفصل العنصري -4

في السادس عشر من شهر  36بدأت إسرائيل الشروع في بناء جدار الفصل العنصري

سور ال" سم إعملية التي أطلقت عليها إسرائيل وذلك بعد فشلهم في ال 2002حزيران من العام 

                                                
. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.القدس . القدس وتحديات طمس الهوية ). 2004. (، نائل سلمان، جادأسحق  35

  90-80ص
 والذي شيد بناءه 67أكبر مشروع استعماري عنصري منذ احتالل الضفة الغربية في العام هو : جدار الفصل العنصري 36

نتيجة الحداث االنتفاضة الضفة الغربية قرب الخط األخضر شماالً وجنوناً ، شيد ويمتد الجدار العنصري من  2002عام 
منع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات اإلسرائيلية القريبة من ، بهدف  2000الثانية عام 

يتشكل هذا الجدار من . سطينيين وضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيلالخط األخضر وإعاقة حياة السكان الفل
القضاء على الحلم سياجات وطرق دوريات وأسوار تم نصبها حول منطقة القدس بهدف عزلها عن الضفة الغربية، و

  .ية حسب مزاعم إسرائيل الفلسطيني بالدولة المستقلّة والهوية، بحجة االمن وحماية الشعب اإلسرائيلي من العمليات اإلرهاب
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شنتها على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة ضرب البنية التحتية التي " الواقي 

سعت الحكومة اإلسرائيلية على إقامة الجدار الفاصل والعازل لمدينة القدس . للمقاومة الفلسطينية

 بحجة األمن وأنهم بحاجة لحماية الشعب 2000في ظل االنتفاضة الثانية عام  عن الضفة 

إلى تقليل الوجود الفلسطيني في  أيضاً ،هجوم أو تعدي من قبل الفلسطينيينمن أي اإلسرائيلي 

المنطقة وإحاطته من كل جانب وإبقاء الضفة الغربية مغلقة ومحاصرة كأنها في سجن كبير، 

   37.يحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للتطور والحياة 

لى عدة قرارات بمصادرة مئات الدونمات من أراضي ع صادقت الحكومة اإلسرائيلية

ن الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة تلك القريبة من المستوطنات المحاذية للخط يالمواطني

ويعزل مدينة القدس عنهم قطعاً أراضي الضفة الغربية فاصل يقطع ال كما أن الجدار .األخضر

، ولم عانيه سكان الضفة الغربية من قبلإلى ما يرى أخمعاناة  ، مضيفاًوزاد تعقيداً الوصول إليها

تنفيذ لوقف  اإلسرائيليةحكومة الحث وم على إقامة الجدار اعتراضاتهوينفع رفض الفلسطينيين 

   38. مشروع الجدار حتى النهاية

وقرار عدم مشروعية  ،وروبياألميركي واألسكوت ال أمام العربي الفلسطيني ضفرفال

لخيار ب لالعرو الذي أصدرته المحكمة بعد توجه الفلسطينيين 39مة الهايالفاصل من محك الجدار

في بنائه  إستمرت الحكومة اإلسرائيليةبرغم صدور قرار محكمة الهاي إال أن . القانوني

حرمانهم من حرية حركتهم ووتحديد وتقييد ومستمرة في تقطيع أوصال الفلسطينيين والضفة 
                                                

مؤسسة لجـان العمـل   . رام اهللا. فلسطين. الجدار رصاصة على األرض وأخرى على االنسان). 2008.( تحسين، يقين  37
  10-8ص ،الصحي

ــيد  38 ــد الس ــايممحم ــرائيلي . "، غن ــل اإلس ــدار الفص ــرة نــ ". ج ــر .تالجزي ــترجعت ( .قط )    2011|9|6اس
http://www.aljazeera.net  

 

ويقع مقرها في الهاي . هي الذراع القضائي األساسي لمنظمة األمم المتحدةومحكمة العدل الدولية هي : محكمة الهاي  39
تنظر في القضايا التي تتوجه بها الدول وتقدم استشارات قانونية للهئيات الدولية  ، 1946بدأت أعمالها في عام  .بهولندا

   . يلة األحكام قراراتها غير ملزمة ألمريكا كونها سحبت اعترافها من السلطة القضائية للمحكمة قل
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يخص الجدار والذي كان ويمس  وإلغاء الجانب القانوني بما ،طينيةل بين المدن والبلدات الفلسالتنق

التي ستبقى قائمة ما بقي  اإلنسانيةاألجتماعية واإلقتصادية ووالسياسية بالجوانب األخرى ك

  .الجدار

وتقطيع القدس  فيها إلى تقسيم وعزل أحياء عربية بكاملساهم  جدار الفصل في القدس 

بلدية  داخل الحدودألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية  225وسيعزل حوالي "أوصالها، 

القدس عن الضفة الغربية، ويتضرر معها عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين يعيشون في 

أنفسهم  اجدوو، "الزرقاء ةهويالسكانها  غالبية يحمل قعة في محيط المدينةالبلدات والقرى الوا

دين بسحب الهويات منهم كما يواجهون الصعاب ومهد على الجانب الفلسطيني من الجدار

وبالتالي اجبار . والتفتش على المعابر اإلسرائيليةوالعوائق لدخولهم القدس من طول االنتظار 

فقد أثر الجدار  .النزوح خارجها على االختيار بين العيش داخل منطقة معزولة أو المقدسيين

االقتصادية واالجتماعية والنفسية والصحية  الفاصل على كافة النواحي بشكل سلبي من الناحية

  40.للمواطنيين المقدسيين 

   

  : قامة للمواطنيين الفلسطينيين المقدسييينمنح اإلحظر لم الشمل وحظر -5

 67لها للقدس عام حتالت بها الحكومة اإلسرائيلية إبان ابعد عملية اإلحصاء التي قام 

ن سياسية عطائهم تصريح اإلقامة الدائمة، إال أوإ ين المقدسييننيسطيعمدت لفحص أعداد الفل

والمقدسيين بما يخص األقامة ومنح الجنسية والمواطنة  48الحكومة انعكست على واقع فلسطينيو 

لهم بحيث أصدرت الحكومة اإلسرائيلية العديد من القرارات المقيدة إلجراءات لم الشمل فقد كان 

من فلسطيني مناطق ( الزوج الغير مقيم سواء  يحق ألحد األزواج لم شمل 2002قبل عام 

                                                
  14-11ص . مصدر سبق ذكره ) . 2008. (تحسين   40
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مين وإن تم لمدة عامن خالل إجراءات تمتد )  ر عدوة الضفة أو من الدول االجنبية والعربية الغي

شمل  قررت الحكومة تجميد لم 2002في عام . رفض طلب لم الشمل فيعود ذلك ألسباب أمنية 

 مع دة سنة واحدةلم 2003في العام قرار رسمياً بشكل مؤقت إلى أن صدر ال العائالت الفلسطينية

يمنع فلسطينيي األراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول  ، حيثامكانية تجديد لفترة غير محدودة

أو حتى لو كان لدية وضعية أقامة مؤقتة  على أية وضعية إقامة قانونية أو مواطنة في إسرائيل

فلم يكن بمقدورهم تقديم طلبات لم الشمل  48فلسطينيممن تزوجوا من الفلسطينيين المقدسيين أو 

منذ ذاك الوقت برغم االعتراضات والتوجهات القانونية من العديد من المنظمات الحقوقية 

اد األوروبي إللغاء قرار واالنسانية الفلسطينية واإلسرائيلية والدولية ولجان األمم المتحدة واالتح

 لتجديد العليا لوقف القرار إأل أنه بكل عام يكون إستمرار ، واللجوء إلى محاكم العدلالتجميد

تجديد اء على قرار وزارة الداخلية تم وبن 2004في عام . ار التجميد مع زيادة عوائق جديدةلقر

من خالل تجميد طلبات التصاريح وتعديل القانون ليكون أشد صرامة وعنصرية قرار التجميد 

يرغبون ملية لم الشمل للمتزوجين من الدول العربية واألمنية التي تعتبر عنصر ضروري لع

منع الفلسطينيين من الضفة ب ورسمية من خالل لم الشمل، أيضاًبحصول على وضعية قانونية 

  41.منياً على سالمة وأمن إسرائيلخطرأ أ ونشكلفي إسرائيل كونهم هم وعائالتهم ي الغربية البقاء

إلى أن صادق الكنسيت اإلسرائيلي على قرار ينص  واستمر تمديد القرار العام تلو العام

أو أي  - ايران  - العراق  - لبنان - وبشكل مباشر منع لم الشمل مواطني دولة معادية سوريا

على أمن إسرائيل ومواطينيها  اًخطر وفقاً إلسرائيل، وتشكل مكان تجري فيه عمليات إرهابية

  .عملياتها اتجاة مواطينهاوشمل القرار إضافة منطقة قطاع غزة بعد حصارها و

   
                                                

  . مركز عدالة القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل. حيفا" مسارات المواطنة في إسرائيل "  .سوسن، زهر 41
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عمر  أن يكون 2007عام قرار التجميد المؤقت " أضيفت على ومن التعديالت التي 

، سنة 25ما فوق أن يكون العمر لزوجة غير مقيمة ، لسنة 35لزوج الذكر غير المقيم ما فوق ا

ة االحتالل مخابرات دول، وأن يكون هناك موافقة أساسية من سنة 14أن يكون األوالد تحت سن 

تضررت آالف العائالت الفلسطينية برغم التعديالت إال أن . "الشمل سرائيلية على طلب لماإل

أو ، التواصل بينهم وبين أبناء شعبهم وأبناء أمتهموعدم  وأجبرت على االنفصالجراء القانون ، 

   42.تفريق الدائم لهاالاإلبعاد و تحت تهديدومدينة القدس  أو العيش في إسرائيل، السفر إلى الخارج

وزيادة بنوده  تجديده فقد تم، 2002عام  مؤقت قانونكن ستجميد لم الشمل  قانونرغم أن 

وشمل قرار الكنسيت الذي  مرارا وتكرارا من قبل الكنيست حيث تحول إلى قانون دائم الصارمة

منح المحكمة أو ي الذي"إتجاة المواطينين،  2011|3|29ريخ بتا في موقع بكرا االخباري نشر

السلطة الصالحية بسحب المواطنة أو اإلقامة من أي شخص أدين بالقيام بمخالفات إرهاب والمس 

بداء والئه ليس فقط إ يلزم كل مواطن وأنه، بسلطة الدولة أو التجسس عليها لصالح دولة أخرى

   43".لدولة إسرائيل، إنما لدولة إسرائيل كيهودية وديموقراطية

ليا لمؤسسات والمنظمات والمراكز الحقوقية قد إلتمست إلى المحكمة العدل العالكثير من ا

وأستمر  2002إللغاء قانون المواطنة وإلغاء التجمييد الذي بدأ عام اإلسرائيلية ألهداف إنسانية 

حيث صدر قرارها النهائي بخصوص قانون اإلقامة  2012|1|11 تاريخ المحكمة في" حتى 

                                                
42

"   2005التقرير السنوي إلنتهاكات حقوق األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل للعام ). "2005. (ية لحقوق االنسان المؤسسة العرب  
                                  .http://www.arabhra.org )2009|9|11استرجعت بتاريخ ". ( حقوق المواطنة من الدرجة الثانية"

 ) 2011|9|6استرجعت بتاريخ " (الكنيست تقر قانون المواطنة العنصري! ابرتهايد؟) " 2011|3|29(  .موقع بكرا االخباري 43
tp://www.bokra.net  
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شمل من بعد تاريخ المحكمة وربطه في الئه وعلى العكس رفض أي طلب للم والمواطنة بعدم إلغا

      44. " منح قرار اإلقامة والمواطنةلقومي واعتباره األساس في تحديد قرار األمن ا

                      

  .وإثبات مركز الحياة  حالة الفقر والبطالة-6

في  جة لتدهور الوضع االقتصادينتي حالة فقر في القدس الشرقية نيعانى الفلسطينيي

هدف إلى ب المنطقة والسياسات التي تمارسها حكومة االحتالل اتجاهم من تمييز وعزل وتقييد

 ،المدينة ضمن سياسة التهجيرعلى مغادرة  هموإرغام ينالمقدسي ينيإفقار وتهميش المواطن

ن مصدر رزقهم من ع ومصادرة األراضي وبناء جدار الفاصل الذي ساعد على فصل المقدسيين

ومناطق مدينة القدس  خالل عزل مدينة القدس والقضاء على فرص التبادل التجاري ما بين

في االعمال المتدنية  سوى العمل في السوق اإلسرائيلية ينيلمقدسولم يكن أمام ا .السلطة الوطنية

ب للعمل في ة إسرائيل ال تسمح للعرياسوالسبب أن س. والبناء ر مثل التنظيفجالقيمة واأل

وجنائية، فالقسم األكبر من  45مؤسسات رسمية إسرائيلية خاصة لمن لديهم ملفات أمنية 

المقدسيين لديهم ملفات أمنية أو جنائية بسبب األوضاع السياسية والحياتية الصعبة التي تواجها 

ت الحجج في دائرة المراقبة الدائمة تح المقدسيين وضع الفلسطينييني األسر المقدسية بالتالي

    46. األمنية

                                                
44 HAARTZ . 15|1|2012 Israel’s High Court doesn’t deserve to be defended (Retrieved) , 16|1|2012  

     z.comhttp://www.haaret                
 

منذ بداية االحتالل االسرائيلي يواجه الشعب الفلسطيني صعوبات منها الملفات االمنية والتي تتخذ بحق : ملف أمني 45
الفلسطينية التي يتم سجنهم على أساس قضية تمس األمن القومي اإلسرائيلي سواء سجن على رمي حجارة، او االنضمام 

  . لقيام بعمليات ضد اإلحتالل اإلسرائيلي ، أو االعتداء بالعنف على المستوطينيين أو اإلسرائيليينلتنظيم سياسي، أو ا
 .مركز الدراسات النسوية. مقدسياتدراسة االوضاع االجتماعية االقتصادية للنساء ال. )2007.(نبرص خالد، وآخرون 46

  .18-13ص
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فحجم المعاناة كبير جداً ويؤثر على طبيعة الحياة المقدسية االجتماعية واإلقتصادية 

 47 والنفسية فغالبية المقدسيين يعانون من البطالة والتي تدفع قسم كبير منهم إلى حياة اإلدمان

 صمخص( ل علىوتقديم للحصو 48مين اإلسرائيليةأع والتشتت والتوجه إلى مؤسسة التوالضيا

، كما والتي تستخدمه الحكومة للحد من توجه المقدسيين لطلب العمل والتطور 49)ضمان الدخل

تطلب أيضاً أوراق وإثباتات من العائالت المقدسية من أجل الحصول على المخصص كإثبات 

ميين يرها من المتطلبات، لمدة عاكافة أوراق األرنونا والمياة وغ مركز الحياة، من خالل تقديم

وال تتوقف الحكومة  .اق بفحصها والتأكد من مكان السكنكاملين فتقوم بعد أحضار األور

 ساسية فيحقوقهم األ اإلسرائيلية عن سياستها القمعية والمعيقة لحياة المقدسيين وحرمانهم من

مستمرة من خالل فرض والسعي إلى طردهم وتهجيريهم، فهي العيش بحرية وكرامة وإنسانيه، 

وتحصيلها دون ) نكاألرنونا، التلفزيو(تفوق قدرتهم المادية  ومضاعفتها بدرجة ئبالضرا

تعليمية إعطائهم بالمقابل خدمات تتالءم مع حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية وال

وإستخدامه في بناء وتوسيع عشرات الوحدات متعتبرته مصدر لزيادة دخل البلدية  .والسياسية

  . سرائيلية داخل القدساالستيطانية اإل
                                                

ر من المقدسيين يواجهون الصعاب في كيفية ايجاد فرص العمل ويقصد إدمان الكحول والمخدرات، فكثي: حياة االدمان 47
ريغة لنسيان ويعيشون فراغ كبير وال يستطيون التحرك بسبب التضيق عليهم فاتجه قسم كبير منهم لإلدمان كوسيلة تف

قدسيين بهدف ، كما أن السياسة اإلسرائيلية معنية في استمرار التدهور االجتماعي واإلقتصادي للمالواقع الذي يعيشونه
  ) خالد، نبرص. (الضغط عليهم وتهجيرهم من القدس 

 

مسؤولة عن الضمان االجتماعي فهي تعتبر نموذج من نماذج المؤسسات الحكومية االسرائيلية : مؤسسة التأمين الوطني 48
م العديد من وتض دورها األساسي ضمان سبل المعيشة لمن ال يستطيعون كسب معيشتهم بأنفسهمو. اسرائيل لسكان دولة
لمساعدة أكبر عدد من المستفيدين والمساعدة على تقليل حجم الفقر من تلك المخصصات  للمستحقين المخصصات

مخصصات البطالة، العجز، النفقة للزوجة واالوالد ، الشيخوخة ، مخصص األوالد ، مخصص االعاقة ، االمومة ، 
  .مخصص لمصابي العمل وغيرها من المخصصات 

 

ال يستطيع أن يضمن  هي مخصص تدفع من قبل مؤسسة التامين الوطني اإلسرائيلي وتدفع لمن: ضمان الدخلمخصصات  49
وتشترط مؤسسة التامين ان يكون متلقى  . عاطل عن العمل وما شابه ذلكال،  مريضمثل اللنفسه دخالً يكفي للمعيشة 

     ما يتعلق بالسكان المقدسيين والفئة المستفيدة هي المخصص من حملة الهوية الزرقاء ويسكن ضمن حدود بلدية القدس بكل
     http://www.btl.gov.il/Arabic.العاطلين عم العمل، المدمنيين، المرضى(
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  :الحواجز اإلسرائيلية -7

اتجاه سرائيلية الجهات الرسمية اإلسياسة منهجية تتبعها جزءاً من قضية الحواجز هي 

يون يتعرض الفلسطني .منها لتهجير الفلسطينيين سعياً 1967القدس  إحتالل المقدسيين منذ

وجهم وعودتهم إليها بحيث يجبرون على لتعطيل حركتهم يومياً في مدينتهم أثناء خر المقدسيين

الذي عند مداخلها ومخارجها القدس، و نتشر في كل ضواحيالوقوف على حواجز تفتيش يومية ت

االولى ويستمر حتى عنصري الذي يبدأ بساعات النهار  يزيمعاناة يومية مستمرة وتميشكل 

 ،وأكثر أو إغالق الحاجز اًيتم إيقافهم لفترات طويلة تصل إلى ساعتين أحيانف ء،ساعات المسا

الثبوتية وتفتيش السيارات واالستجواب من حرس الحدود اإلسرائيلي،  فحص أوراقفهي تقوم ب

واالستفزاز كونهم فقط فلسطينيين ساءة والدونية ىور باإلعريضهم لضغوطات نفسية والشعوي

. إلسرائيليين اال يسري على عرب مقدسيين بحجة األمن، فاألمر مقتصر على الفلسطينيين و

ال يحملون هوية زرقاء تعرضهم إلى  نوتؤثر الحواجز على حركة المقدسيين والمقدسيات لم

االستجواب باعتبار وجودهم غير قانوني بالقدس ويتم ترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية 

  50.مل  والذي يسبب عائق للعائلة في تقديم أوراق ثبوتية لمركز الحياة  للحصول على لم الش

  

  :حاجز اللغة-8

تعتبر اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل إال أن العائالت المقدسية تواجه صعوبة في 

اللغة خاصة النساء كون الحكومة اإلسرائيلية تستخدم اللغة العبرية كلغة رسمية لكافة مؤسساتها 

لغة رسمية على المقدسيين بعد احتاللها لمدينة القدس فرضت اللغة العبرية ك. الحكومة الرسمية 

، إال أن دخلت تعليم اللغة العبريةها وقامت بفتح المدارس الحكومة وأواستبدلت مناهج التعليم في
                                                

  . 35-31ص .مصدر سبق ذكره  .)2000( .مهند شحاده.  رويضي 50
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في مدينة القدس  الفلسطينيف. خال أوالدهم في المدارس الحكوميةدردة فعل المقدسيين رفض إ

بما  خاصة الرسمية منهارائيلية ة من قبل المؤسسات االسمجبر على التعامل اليومي باللغة العبري

 ،كاألرنونا والمياة خاصة عندما يتعلق األمر بالدفع مثل ضريبة البلدية، الرسمية األوراقيتعلق ب

 التفاصيل والحسابات جميعها باللغة العبرية يضاف اليها اللغة العربية مع اللغة العبرية، ولكن

ن صعوبة في تعبئة نماذج لم الشمل لعدم والتي ال تكون مفهومة لهم، أيضاً يواجه المقدسيي

معرفتهم اللغة العبرية والتي تسبب كثير من االحيان رفض الطلب لم الشمل لعدم استكمال كافة 

لم يقتصر األمر على الناحية السياسية، إنما في كافة النواحي . اإلجراءات وكتابها بشكل متقن 

ديد موعد مع طبيب في العيادات فهم ال يتكلمون فالناحية الصحية يواجه المقدسيين في عملية تح

وكذلك من الناحية العمل الكثير من . لغة العبرية الذي يؤدي إلى حدوث أخطاء في المواعيدإال ال

أصحاب العمل ال يجدون إال اللغة العبرية والتي تصعب االمور على المقدسيين وتحديداً 

دخل المقدسيين خاصة أصحاب المحالت فكثيراً . مقدسيات في حال خروجهم إلى العملال

التجارية في متاهات وإجراءات قانونية تسببت في الكثير من الضرر عليهم والحجز على 

وراق والتعليمات التي يقوم لك لعدم التدقيق ومعرفة حقيقة األممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية وذ

ما  هافيما بعد بأنلعرب تندهش بتوقيعها خاصة في شركات البلفونات والبنوك والتي تقوم بجعل ا

ويتعرض الكثير من المقدسيين . آخروالذي وقته شيئ  لشركة هو شيءاتفقت عليه مع موظف ا

  .  إلى عملية سرقة من خالل عدم إدراكهم ومعرفتهم بحقيقة التعلميات العبرية 
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  :الخالصة

اإلسرائيليين منذ احتاللها فلسطين وحتى هذه األيام و بالرغم من االتفاقيات بين 

والفلسطينيين ال تتوقف في قمع المقدسيين من عيشهم بحرية وإنسانية، وساهمت الممارسات 

والسياسات اإلسرائيلية التمييزية في فرض عواق وصعوبات على حياة المقدسيين، دفعتهم إلى 

طينية، الخضوع لسياسة االحتالل مع محاولتهم الدائمة في الحفاظ على هويتهم المقدسيية الفلس

ومحاربة سياسة طمسها التي سعت حكومة االحتالل تنفيذها بشكل تدريجي وممنهج لتهجير 

نتيجةً لتلك العوائق . المقدسيين وطردهم ومصادرة أراضيهم، وعدم اعتبارهم مواطنيين دائمين 

يواجه المقدسي صعوبة في إثبات مركز الحياة في القدس أو المحافظة على الهوية واالقامة 

ة الرسمية اإلسرائيلية تسعى في الحد من تقديم ففي السياس. في مسألة المواطنة  ادة التعقيداتوزي

. طلبات لم الشمل، فكل من له ملفات جنائية أو أمنية يتم رفض تقديم طلبه بحجة أمن الدولة 

قدسيين ورفض وزارة الداخلية طلبات لم الشمل للمواطينيين الفلسطينيين يؤثر على واقع حياة الم

كما يظهر عدم إستقرار وعدم وضوح . لسياسية واالقتصادية واالجتماعيةخاصة من الناحية ا

ومعرفة . في ظل سياسة االحتالل اإلسرائيليلمفهوم المواطنة والهوية للمواطنيين المقدسيين 

  .األسس والقيم واألبعاد التي تعكس مفهوم المواطنة وأنواعها داخل المجتمعات بشكل عام 
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  المواطنة  :الفصل الرابع
  

  :نبذة تاريخة -مفهوم المواطنة  4-1

 المواطنة مفهومالك. يفات على مختلف النواحيتعرالو المواطنة من حيث المفاهيمتعددت 

يتأثر بمستوى النضج  الذي األبعاد ةمتنوعة واالقتصادية والنفسية نسانياإلو ةسياسيالو ةجتماعياال

وتشمل  .ية، والقيم المتوارثة والمتغيرات العالمية والمحلتطور الحضاريالفكري، والسياسي، وال

والقانونية في مختلف  الدستوريةساسية، مثل الحقوق األحقوق الومبادئ المواطنة العديد من ال

من الناحية  المفاهيمآ./E  .، الثقافية، واإلنسانية، االقتصادية، االجتماعيةالسياسية ،النواحي

، فكلمة المواطنة وحسب المعاجم العربية تعتبر كلمة مشتقة من الوطن طالحيةاللغوية واالص

يقيم فية ) موطن(وهي صفة يكتسبها شخص ينتمي إلى وطن معين يحمل جنسيته ويتخذه مكاناً 

   51. وانتمائه الجغرافي يدل على استقراره

ء الحقيقي واالساسي نها الوعاأو األخالقية من أبرز الحقوق والقيم  M�J"" قضية المواطنة ف

كما أشار لها الكاتب محسن أبو رمضان في مقالته "  للديمقراطية والحرية والمساواة بين الجنسين

اإلغريقي الفيلسوف  كما أشار ايضاً في مقالته إلى "المواطنة هي الوعاء الحقوقي للتسامح"

ن معين فاالجانب أن المواطن ليس مواطناً ألنه يعيش في مكا" تعريفه للمواطنة وأرسطو 

وأن الخير واحد بالنسبة " . ، فكالهم أخذ صفة المواطن "كان واحدالمقيميين والعبيد يعيشون في م

 52".أجدر بالسعي من الخير الفرديى وأسملة، وأن خير المجتمع أكثر كماالً وللفرد و الدو

رد فهي عملية والفوأن العالقة بين المجتمع . ويظهر أن للفرد حقوق وعليه واجبات بالمقابل 
                                                

   18-17ص.  1994.  المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية -مواطن. رام اهللا . ماهي المواطنة.  صالح ، نبيل  51
 لدراسات حقوق مركز رام اهللا .فلسطين .مجلة التسامح"المواطنة هي الوعاء الحقوقي للتسامح ." ، ابو رمضانمحسن 52

     173ص. االنسان
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فالمفهوم المواطنة الحالي يؤكد على عالقة الفرد والدولة عالقة تبادلية  .تبادلية فيما بينهم

  53.، وأن الدولة ال تقوم بدون الفرد طة ومساوية بين أفراد المجتمعومتراب

ة فرنسيوالثورة ال 1776مريكية عام إال مع الثورة األلم يتطور للمواطنة  الحديث"المفهوم 

) 1999(وقد اشار الكاتب وليم دستين . "نتج عنها تشكيل حكومات جمهورية حيث  1789عام  

يلسوف إلى أقوال ف " 21خلق ثقافة الديمقراطية للقرن : اتجاه اخالقيات المواطنة " في كتابه

حول مفهوم المواطنة  العقد االجتماعي" كتابه والتي ذكرها في  الثورة الفرنسية جان جاك روسو

حقوق فردية و ،ين بحياة جماعية مشتركةيط المواطنعقداً اجتماعياً يرب" عبارة  أن المواطنة هي "

مبادئ الحرية إقرار مساهمة الثورة الفرنسية في  أيضاً أشار وليم دستين إلى ." واجتماعية

م المفهووأكد على أن . وضمان الحقوق  والمساواة والملكية والسيادة الوطنية وفصل السلطات

أن هناك معنيان و. " رة الصناعية في القرن الثامن عشرتزامن مع الثوالمعاصر للمواطنة 

للمواطنة، األول هو التمتع بالحقوق، والواجبات كمواطنين، بينما المعنى الثاني يتعلق بالعضوية 

بها  متعوما تتطلبه من ضرورة السلوك تبعا للواجبات، والتعهدات والحقوق التي يت " في المجتمع

  54. المواطن

ن إعالن حقوق اإلنساثيقة وو، تحدةتقالل الواليات المإعالن اسساهمت كل من وثيقة 

فكان ، مفهوم المواطنة بلورة وتطوير فيكذلك مواثيق الدولية  الصادر عن الثورة الفرنسية

 1948التي جرى إقراراها في الجمعية العمومية عام  55إصدار الوثيقة العالمية لحقوق اإلنسان

عالم  إنشاءلى ضرورة التأكيد عو نماعية لإلنساحيث تمت المزاوجة بين الحقوق السياسية واالجت

                                                
53

  175ص . المصدر السابق . محسن  
54 Dustin, William. (1999). Toward an ethic of citizenship: creating a culture of democracy for 21st  
   century, p9-31 

يتألف واعتباره وثيقة دولية  1948-12-10صدر عن األمم المتحدة بتاريخ : االعالن العالي لحقوق ووجبات االنسان  55
  . دون تمييز على أساس العرق الجنس، أو اللغة، أو الدين  حقوق اإلنسان المكفولة لجميع الناسحول مادة  30من 
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ن يتولى ، من خالل تعهدها وأقرارها وإيمانها بأتحررالوالعقيدة و تعبيريتمتع فيه الفرد بحرية ال

لرجال لكال اوالحريات واحترامها والمساواة في الحقوق حقوق اإلنسان ومراعاة  القانون حماية

الجمعية حزمت ، كما آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم فردوالنساء لكيال يضطر ال

     56.واألمانستوى الحياة في جو من الحرية على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدماً وأن ترفع م

ويظهر الكاتب عدنان السيد حسن أهمية مفهوم المواطنة المعاصر من خالل تحديد 

" ناصرها األساسية، مستنداً إلى ما أشار إليه الباحث عالم االجتماع توماس مارشال في كتابه ع

حول ) 1950(في عام " (Citizenship and Social Class) " المواطنة والطبقة االجتماعية

باعتبارها ظاهرة اجتماعية نمائية ذات طابع ارتقائي، العناصر األساسية للمواطنة ومفهومها، 

 وحقوق ثالثة عناصرلتي حددها باوالحقوق األساسية   عن وصف كيفية بروز العناصرفضال

التي والحقوق تحدد الحق لتشكيل االتفاقات والملكيات واألفكار  العنصر المدني التي"هي  أساسية

 الهيئة القضائيةفي  والقوانيندستور طة التتحدد بواس والتي، "يتمتع بها الفرد باعتباره مواطنا

، وتتمثل في "هي التي تصنع المواطنة السياسيةولحقوق السياسية ا" أما العنصر الثاني . تشريعيةال

الحقوق " خيراً العنصر الثالث هي وأ. والترشحالتصويت في العملية السياسية ك حق المشاركة

أن ال االجتماعية، اعتبر مارش االجتماعية وهي حق الحياة الكريمة وحق التعليم والرعاية الطبية

، وأشار الكاتب عدنان أن مارشال واجه النقد فيما تماعية هي األكثر حداثة للمواطنةالحقوق االج

وتجاهل الحقوق االجتماعية ، ينطبق إال على الذكورعلى أساس أنه ال بعد كونه حلل المواطنة 

على السياسة  له تأثير فعال لما ع والجنسأبعاد النو، كللمرأة والعقبات التي تحول دون تحقيقها

بالنظر الى حال المجتمع العربي وارتباطه إلى مفهوم مارشال للمواطنة من الناحية .  االجتماعية

المواطنة االجتماعية، ذلك  لمفهومما يدعم التطور التاريخي  هنالك يكنلم االجتماعية، يظهر أنه 

                                                
  39-38ص.اتحاد الكتاب العرب . دمشق . المواطنة والديمقراطية : المجتمع المدني. 2008. عيسى، الشماس56
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ؤكد يالحقوق بقدر ما  قر منحي الإلرتباطه في طبيعة المجتمع العربي باعتباره مجتمع ذكوري 

 هناك تمييز بين المرأة والرجل في البنية التشريعية في أغلب الدولف  .  ى الواجبات بالتساويعل

، ولم تحظ في غالبية الدول بمكانة ، إذ ما زالت تتعامل مع المرأة بوصفها مواطنا تابعاًالعربية

   57.االجتماعية  مقتضى قوانين المواطنةمساوية لمكانة الرجل ب

ال يختلف عن واقع المجتمعات العربية كونه  يراه واقع المجتمع الفلسطينيوالناظر إلى 

، فينظر للرجل في المجتمعمجتمع أساسه نظام أبوي يتحكم في حرية وحقوق وواجبات النساء 

بأنه رب األسرة وينظر للمرأة وحقوقها وواجباتها داخل األسرة باعتبارها األم واالخت والطفلة 

كذلك واقع المجتمع  .ة ورعايةضعة والواجب حمايتها وتسيرها فهي بحاجة إلى متابعالخا

المقدسي فهو اليختلف في طبيعته الذكورية من الناحية االجتماعية، وال في كيفية حصوله على 

االقامة أو المواطنة سواء  كل من الرجل والمرأة ، إال أن واقع المرأة المقدسية بشكل خاص ال 

قط بسبب طبيعة المجتمع المقدسي الذكوري إنما معاناة مضافة أيضا من الناحية القانونية يعاني ف

  .   السياسية واالجتماعية وكيفية حصولها على حق اإلقامة والمواطنة

 نيأووانتقاالً من تعريف المواطنة من الناحية االجتماعية إلى الناحية القانونية ، ترى ديانا 

 2004عام مؤتمر حول التربية المدنية والسياسة في الديمقراطيات ورقة قدمت في من خالل 

 ”لمواطنة على، أنه يمكن تعريف ا" هوية المواطنة والتربية المدنية في الواليات المتحدة"بعنوان 

وتعني المواطنة كمكانة قانونية االرتباط الرسمي . “السياسيةنها هوية أو على أة أنها حالة قانوني

معينة مع ما يصاحب هذا االرتباط من التمتع بحقوق، وفرص، وحماية، وواجبات، بأمة أو دولة 

أما المواطنة كهوية فيقصد بها اإلحساس باالنتماء . ومسئوليات، وحدود التي تقتضيها تلك المكانة

                                                
   11- 10ص. منتدى الفكر العربي. عمان. 1ط. المواطنة في الوطن العربي. )2010( .السيد حسينعدنان،   57
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لدولة معينة أو جماعة معينة الذي يطوره األفراد وهم مدركين الدور الذي تلعبه المعايير والقيم 

  58 .تشكل ثقافتهم في تقوية ذلك االنتماءالتي 

وبناء على تعريف أووين للمواطنة فإن الواقع المقدسي بطبيعته القانونية وهويته السياسية 

وخضوعة تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي ال يشعر بارتباطه وانتمائه بدولة إسرائيل برغم 

، إال ان المقدسيين يشعرون )ب كالضرائ( حصوله على بعض من الحقوق الممنوحة والواجبات 

باإلنتماء إلى هويتهم الفلسطينية ولطبيعية المعايير والثقافة التي ينتمي إليها الواقع الفلسطينيي 

برغم عدم وجود دولة ظاهرة المعالم بسبب الضغوطات التي يواجها المجتمع الفلسطيني متمثالً 

إال أن "اً من سلطة االحتالل اإلسرائيلية، بسلطته الوطنية وسيادته المنقوصة كونه مازال مراقب

ين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص مرتبطة بإيمانهم واحساسهم يالهوية السياسية للفلسطين

     59."لقيمهم وثقافتهم وأرضهم فلسطين باالنتماء

 مفهومأن ل" " المواطنة والديمقراطية : المجتمع المدني " يشير عيسى الشماس في كتابه 

، وأنها تطورت بدًأ من عصر التنوير في أبعاده "يما بينهاتترابط فنة أبعاد متعددة تتكامل والمواط

على متركزة و، د في العمليات السياسية للمجتمعالمشاركة السياسية للفرتستند على السياسية التي 

في  واالجتماعية التي تتجسد في اعتبار الفرد عضواً. اواة والمشاركةركنين أساسين هما المس

. سفرالمجتمع من خالل شعوره باالنتماء للمجتمع، وليس من خالل بطاقة أو هوية أو جواز 

                                                
58 Owen, D. (2004). Citizenship identity and civic education in the United States, Paper 
presented at The Conference on Civic Education and Politics in Democracies: Comparing 
International Approaches to Educating New Citizens, Sponsored by the Center for Civic 
Education and the Bundeszentrale fur Politische Bildung, San Diego , p2-5 . 

 
  . 72-70ص .مصدر سبق ذكره  ) .2005. (، اسكافي إبتسام  59
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يتمتع بالحقوق والبعد الجغرافي الذي يستند إلى المواطن الذي يعيش ضمن إقليم دولة معينة، و

  .تلك الدولة تي يفرضها عليه إنتماؤه إلى ويلتزم بالواجبات ال

النصوص الدستورية تنظيم العالقة بين الفرد والدولة من خالل  يعمل على: والبعد القانوني

إال أنه لم يصل  في الثورة الفرنسية واألمريكيةه فهوم المواطنة ذروة تطورهم لغوب. والقانونية

، بصدور اإلعالن العالمي لحقوق 1948 عامالناحية النظرية  من مفهوم المواطنة الكمال، وتبلور

فال تزال تعترض فكرة المواطنة تحديات كبيرة في ومع ذلك  15.60ادة في الم واجبات اإلنسانو

                                                  61.المكثير من بلدان الع

من قضايا " وحسب قرار االعالن العالمي للحقوق أشار الكاتب سهيل عروسي في كتابه 

منظومة الحقوق المواطنة عبارة عن أن مفهوم  "،" المواطنية انموذجا - الفكر السياسي 

وأنه يترتب حصول المواطنين على . "للوطن والوالءلقيم اجتماعية  واجبات والحب واالنتماءوال

لة دونما يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدوثالثة أنواع رئيسية من الحقوق والحريات 

الحقوق  :الحقوق هاومن. الديانةأو  التميز بسبب اللون أو اللغة، سيما ال، وتميز من أي نوع

: الحقوق السياسيةو. تتمثل في حق المواطن في الحياة والقيم وهي مجموعة من الحقوق: المدنية

: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً. ذه الحقوق بحق االنتخاب والترشيحوتتمثل ه

، وتتمثل الحقوق االجتماعية ة النقابيةلحريا وتتمثل بحق كل مواطن في العمل في ظروف منصفه

والحق ، الصحيةبحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه االجتماعي واالقتصادي والحق في الرعاية 

أما . واألمومة وحمايتهاحق الزواج وتكوين أسرة ، مين االجتماعي والتنمية والمسكنأفي الت

  . وممارسة دينهم ولغتهم في التمتع بثقافتهم، حق األقليات حق كل مواطن بالتعليميية الحقوق الثقاف

                                                
ما يتعلق بمفهوم الجنسية والتي تنص أن لكل فرد حق التمتع بجنسية قرار اإلعالن العالمي لحقوق االنسان عام ب 15 المادة 60

  .ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. ما
  . 46-43ص . مصدر سبق ذكره ).  2008.( عيسى، الشماس 61
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 تجاه وطنه ، وهي واجباتا ن يؤدي المواطن واجباتأفي مقابل تلك الحقوق، يجب 

 : منهامتنوعة ومتعددة 

، ودفع ضرائبها للحصول على دولة والمجتمعلوإطاعة قوانيين ا نتماءاالوالء وواجب ال

نتخابات، واحترام األخرين وحريتهم وممارسة خدمات الدولة والمشاركة السياسية من خالل اال

 تربوياً وتعليمياًاقتصادياً وسياسياً وبناء المجتمع المتكامل حقوقة وحرياته دون أي عوائق  بهدف 

    62.وثقافياً واجتماعياً

فغالبية المجمتعات تسعى لتحقيق وجود مجتمعات ديمقراطية على خالف واقع المجتمع 

الذي يسعى باألساس بالمطالبة بحقوقه  سرائيليده تحت االحتالل اإلالمقدسي ووجو الفلسطيني

رغم كل فب .كأفراد متواجدين تحت سلطة األحتالل ومطالبة بالحصول على الهوية والمواطنة

الديمقراطية وحقوق اإلنسان مصطلحات الحرية وسرائيلي وتمسكهم بهم داخل مجتمعهم اإلانجازات

سرائيلية يعيش المجتمع المقدسي بوضع اجتماعي وسياسي حكومة إك باهى بهاتتالتي والقوانيين 

   .والعوائق والصعوبات وعدم الوضوح وقانوني مليء بالتحديات

العمل، الصحة، (غم حصوله على جزء من بعض الحقوق فواقع المجتمع المقدسي بر

) ض الضرائبكفر(وقيامه بالواجبات التي فرضت عليه من خالل االحتالل اإلسرائيلي ) التعليم

فهو ال يشعر بانتمائه لقيم ) أرنونا، رخصة السكن وغيرها من الواجبات(ومتطلبات اخرى من 

، والتي ال تخوله 1948المجتمع اإلسرائيلي وال بوالئه إلسرائيل بسبب احتاللهم لهم منذ عام 

ن سحبها ب في بلدهم يمكللحصول على المواطنة اإلسرائيلية وإنما حصولهم على االقامة كأجان

فيشعر المجتمع المقدسي بالتمييز العرقي والديني بما يتعلق بالمواطنة، كما ال . في أي وقت

                                                
ص . اتحاد الكتاب العربيمنشورات . قدمش. المواطنية انموذجا –من قضايا الفكر السياسي). 2010. (عروسي، سهيل 62

249-251 
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يتمتعون بالحقوق والحريات والمساواة والعدل كما أقرتها مواثيق حقوق االنسان والتي تم تأكيدها 

إكسابها في الحصول على الجنسية واإلقامة و 1948في االعالن العالي لحقوق االنسان عام 

ه ألوالدهم وأزواجهم، إال أن المجتمع المقدسي يشعر بإنتمائه ووالئه لوطنة وأرضه فلسطين وقيم

وصول يسعى المجتمع الفلسطيني للوصول إلى إعالن دولة له وال. االجتماعية وقيادته الفلسطينية

ل االعوام االستقرار والثبات خال من لم يتمكن بعد، إال أنه إلى مفهوم المواطنة الفاعلة

تعتبر مسألة و. البطركية الدكتاتوريةمفهوم العشائرية والطائفية وتجاوز  وعدم 63.الماضية

ن المواطنة أخاصة  ،السيادة الفلسطينة سيادة منقوصة باعتبار ضلةالمواطنة الفلسطينية مسألة مع

تشكل أستطاعت  ةوبما أن فلسطين محتل، العالقة بين الفرد والدولة تعنيحد تعاريفها أ من خالل

تحت مراقبة وسيادة بقيت نها إإال  1993.64بعد اتفاقية أوسلو عام  فلسطينيةوطنية سلطة 

تحت السيادة أي أنها مواطنة غير مكتملة ومنقوصة بحيث يوجد مواطنيين فلسطينيين  .اسرائيلية

لفلسطينية ، كذلك فلسطيني الشتات ال يمكنهم الحصول على دخول المناطق االفلسطينية دون دولة

والحصول على االقامة أو الهوية الفلسطينية إال بعد الحصول على موافقة من حكومة االحتالل 

   65.اإلسرائيلي لبقائها تحت مراقبتها وسلطتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .سوف يتم الحقاً ذكر واقع الجنسية الفلسطينية بالتفصيل  63
  ).القانون الدولي والقدس(تم ذكرها في فصل سابق  1993اتفاقية أوسلو عام  64
  23- 22ص . معهد الدراسات الدولية . بيرزيت .  1ط. الجنسية والمواطن الفلسطيني ). 2000(. معتز، قفيشة 65
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   واقع المواطنة والجنسية الفلسطينية 2- 4

  نبذة تاريخية

ة استقراراً خالل لسطينيعبر التاريخ الفلسطيني لم يشهد مفهوم المواطنة والجنسية الف

ي عاشته، الت، ويعود ذلك لطبيعة الواقع السياسي والتشتت والتحديات والتغيرات العقود الماضية

 واالجتماعية والسياسية المجاالت المدنية والثقافية واألخالقية فكانت ذات تأثير في الكثير من

كاللغة والدين والقبلية  واعتباره مجمتع ذكوري تقليدي يتأثر بمقومات وقيم سمات خاص،

مواطنة وجنسية العشائرية واالحزاب السياسية حيث لعبت وبشكل كبير في رسم سياسة وطبيعة 

والوصول إلى مفهوم المواطنة هي  إال أن المشكلة األساسية في بناء الدولة. المجتمع الفلسطيني

تحت الحكم العثماني اعتبر ووقوعهم منذ ف . سياسة االحتالل التمييزية المفروضة عليهم قسراً 

 1869عام 66الفلسطينين رعايا عثمانيين أثناء الحكم العثماني في ظل قانون الجنسية العثمانية

يحملون الجنسية العثمانية، ومن ثم االنتداب البريطاني الذي اشترط اكتساب الجنسية الفلسطينية 

لسطين من الحصول هاجرين إلى فالذي يمكن اليهود الموفقدانها، أن يكونوا عثماني الجنسية، 

 67مروراً الحتالل القدس عام  48من الحركة الصهيونية عام  واحتالله 67.على حق المواطنة

لتحقيق مجتمع مدني  ما تالها من سياسات تمييزية يسعىو 1993وصوالً إلى اتفاقية أوسلو 

   68.تمع الفلسطينيمات ومقومات المجفلسطيني يقوم على نظم وأسس وقوانيين دستورية توضح س

                                                
يفية كسب من تسع مواد حدد فيها من هو العثماني ، ك 1869صدر عن الحكومة العثمانية عام : قانون الجنسية العثمانية 66

، وعدم ازدواجية الجنسية مع دولة أخرى اجنبية إال في حالة الحصول على إذن الحكومة العثمانية وفقد الجنسية العثمانية
، الجنسية قفيشة معتز. (ة باللغة التركية وكذلك الفرنسيةز سفر عثماني نصوفي حالة السفر وجود الحصول على جوا

  )  15ص  .والمواطن الفلسطين 
  27-15ص . مصدر سبق ذكره . )2000(. معتز، قفيشة  67
.  10 ع.  مجلة القدس" .  الوضع القانوني للقدس في ضوء اتفاقات أوسلو وما تالها من اتفاقات." ) 1999(. الدبش ،حمد صبريأ 68

    http://www.palestine-info.info/arabic. مركز االعالم الفلسطيني
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لم يكن هنالك صورة تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي  وسقوط فلسطين 1948إبان حرب 

دفع إلى  " ،ونه عاني من انقسام الشعب وتشتتهواضحة لطبيعة المجتمع الفلسطيني ومواطنته ك

ينيين فلسط، الفئة األولى " للتجمعات الفلسطينيةوالجنسية لممارسة المواطنة بروز أربع فئات 

  69. الجنسية اإلسرائيليةوا اكتسبو التي بقيت تحت سلطة االحتالل 1948أراضي المحتلة عام 

التي كانت تحت سيادة والوصاية  والقدس الشرقيةالفئة الثانية هي فلسطينيو الضفة الغربية 

ردنية حسب قانون ى شرق األردن اكتسبوا الجنسية األولجأ إل 1967األردنية حتى حرب 

كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ " ة األردني والذي ينصالجنسي

وتقلصت بعد احتالل إسرائيل الضفة . " ردنية الهاشميةفي المملكة األويقيم  1948/ 5/ 15

ين تحت االحتالل اإلسرائيلي يفأصبح قسم كبير من الفلسطين، 1967عام  الغربية والقدس الشرقية

. سواء اإلسرائيلية والفلسطينية كمقييمين أردنيين لهم حق االقامة الدائمة وليس المواطنة المباشر 

استمرت الحكومة األردنية باعتبار فلسطينيي الضفة الغربية أردنيي الجنسية واستمرت في منحهم 

قامت الحكومة األردنية ببعض اإلجراءات بحيث  1984وفي عام . جوازات سفر أردنية

ات جسور خضراء للفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أردنية ويقيمون في أصدرت بطاق

. شرقيةفي الضفة اليقطن بينما أصدرت بطاقات جسور صفراء لمن . الضفة الغربية إقامة دائمة

اإلداري والقانوني بين األردن و الضفة الغربية،  فك االرتباطصدر قرار   1988|  7 وفي عام

، وأبقتها الغربية حملة البطاقة الخضراء األردنية عن المقيمين في الضفة بموجبه الجنسيةنزعت 

  70.لحملة البطاقة الصفراء الذين لجأوا إلى شرق االردن 

   

                                                
      15ص . مصدر سبق ذكره). 1997( .حليي، أسامة 69
70

    78-56ص. مصدر سبق ذكره . معتز، قفيشة 
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ن الذين تواجدوا في قطاع غزة برغم إداراة القطاع من قبل الحكومة يالفئة الثالثة الفلسطيني

أما الفئة الرابعة هي . منقوصة السيادةجنسية الفلسطينية المصرية إال أنهم حافظوا على ال

الفلسطينية ولجأوا إلى االقطار العربية المجاورة والجنسية المواطنة ن فقدوا الذيفلسطينيو الشتات 

 واالتي أقام تهاجنسيوا اكتسبأو لجأوا الى الدول األجنبية و) ، واالردنلبنان، وسوريا، والكويت(

  71. 1948فيها بعد عام 

يتمتع الفلسطينيون المقيمون في مناطق السلطة  1993عام  ة الوطنيةمنذ قدوم السلط

إال أنها جنسية ناقصة ، لجنسية الفلسطينية بحكم الواقعالفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة با

المتفق عليها في إتفاقية  ألن سيادة السلطة الفلسطينية ناقصة إذ ال تملك السيطرة على المناطق

مسؤولة أمنياً وإدارياً عن بالرغم أن السلطة وحسب االتفاقية  ،Cو   Bو  Aوسلو مناطقأ

فلم  . تهاقبومرالعنصري  بجدار الفصل أبقت على سيطرتها واحاطت تلك المناطق،  Aمنطقة

، بالرغم أن االتفاقية تأمين الحماية لفلسطيني الخارج في الشتات يكن بمقدور السلطة الوطنية

طنية العطاء كل من فقد هويته من فلسطيني الشتات ومن بقي أعطت الصالحية للسلطة الو

خارج البالد أكثر من سبع سنوات هوية مناطق السلطة وإصدار جوازات فلسطينية إال أكدت 

لعدم وجود قانون فلسطيني ينظم الجنسية وشروط وذلك ، ورة موافقة حكومة االحتالل عليهاضر

إال أنه لم يتم . 1995ون فلسطيني للجنسية منذ عام اناكتسابها وفقدانها بالرغم إعداد مشروع ق

تنفيذه ولم يصدر حتى االن ويعود ذلك للقيود التي تمارس على السلطة الوطنية منذ اتفاقيات 

، لبناء جدار الفصلأوسلو األولى والثانية منها االستمرار في مصادرة األراضي الفلسطينية 

صة في المناطق الخاضعة تحت مسؤولية السلطة واستمرار االستيطان في القدس والضفة خا

                                                
- 34ص .ونيمركز المرأة لالرشاد القان .فلسطين. القدس. 1ط. القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية.1998. خضر، أسمى71

35  
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طيها حق إصدار مثل هذا ، وبالتالي ال يعمناطق المحددة حسب اتفاقية أوسلوالوطنية في ال

  72.القانون

اقامة  إلىاإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات  تهدف 1993توقيع اتفاق أوسلو في العام منذ 

ن مسؤولة سياسياً وممثلة عن الفلسطينيين بالضفة تكوومة ذاتية انتقالية فلسطينية سلطة حك

حالة في مفاوضات المرحلة النهائية بما يتعلق بالقدس والالجئين، مع استمرار  وممثلةوالقطاع 

وبقاء فلسطيني  عاماً ستوندامت أكثر من  التيو ،التقيد والتحكم من قبل االحتالل اإلسرائيلي من

لعبت . كافة النواحي السياسة اإلسرائيلية عليهم فيتحت السلطة اإلسرائيلية وفرض  1948

من خالل  1965\1\1االحزاب السياسية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية التي نشأت في 

نشاطاتها التأكيد على الوجود الفلسطيني وأحقيته في فلسطين أنهم المواطنيين األصليين فيها، 

واللجان الشعبية والجمعيات لحركات النسوية االحزاب السياسية الفلسطينية وا تلك حاولتو

حيث أخذت الطابع الثوري المجتمع الفلسطيني واقع  الخيرية قبل إتفاقية أوسلو على رسم مخطط

إنشاء العديد من المؤسسات بعد إتفاقية أوسلو تم . والحقوقي ضد االحتالل االسرائيليوالنضالي 

إلى والجمعيات الممولة خارجياً الفلسطينية  المحلية والجمعياتاالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

كبنية  سلطة الحكم الذاتيوإعطائها مسمى  السلطة الفلسطينيةممثلةً بجانب المؤسسة السياسية 

سلطة الحكم العسكري اإلسرائيلي على النقابات من  لبناء والسعى لنقل المجتمع الفلسطينيتحتية 

 قادر على متابعة النقابات والبلدات مجتمعإلى  ضفة الغربيةوالمجالس المحلية لبلدات مناطق ال

  73.سياسياً واقتصادياً واجتماعياًمقراطي مدني منتفح يدالمحلية والسعي لتحقيق مجتمع 

   

                                                
  86-83ص . مصدر سبق ذكره . معتز، قفيشة72
  46-38ص .دار الكتاب الجامعي . العين .  2ط. من أوسلو العار إلى غزة الحصار . )2010(. قاسم، عبد الستار 73
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تشريعات " يعمل على سن 74.الفلسطينيفي تشكيل قانون أساسي ة يت السلطة الفلسطينبدأ

قوانين الطوارئ العثماني وقانون ن المأخوذة عن الالقوانيوهي عبارة عن مزيج  فلسطينية مستقلة

وامر العسكرية دنية واألرني في غزة والمصرية والقوانين األة والقانون الفلسطيالبريطاني

استمرارية تقاسم المسؤولية فيما  سرائيلي الذي يظهرن االحتالل اإلبرغم مراقبتها م، "اإلسرائيلية

الذي . والجنسية وإلحاق النسب علق باالقامة والمواطنةخاصة فيما يتوضرورة موافقتها بينهم 

صعب الوضع القانوني السياسي على الفلسطينيين والسلطة الوطنية والمؤسسات السياسية 

  . واالجتماعية 

تحقيق نواة ل ساهمت المؤسسات السياسية االجتماعية واالقتصادية بمختلفها في السعي

ومنظمات قومات الذاتية والموضوعية الم العديد من وافرت الديمقراطي من خالل المجتمع المدني

لقيام حياة ديموقراطية حقيقية في المجتمع المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات الطوعية 

، المجتمع الفلسطيني ما زال غير قادر للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطيإال أن  . "الفلسطيني

ة السلطة الوطنية كضعف البنية السياسية واالقتصادياجه الكثير من المعوقات التي تولوجود 

، وكذلك عدم وجود سيادة مباشرة كونها سيادة منقوصة، وعدم "وعدم مقدرتها لتحقيق نواة دولة

الوضوح حول المواطنة والعالقة بين السلطة والفرد بموجب القبائلية والحمولة ووجودها تحت 

                                                
المبادرة الفلسطينية لتعميق .فلسطين .  1ط. حقوق المواطنين  \).2011.(اعتدال الجريدي ، واخرون  وحيد جبران،74

  8ص .مفتاح  –الحوار العالمي والديمقراطية 
مادة موزعة في أبوابه  121والتي يشتمل  1993بحيث تم صياغته عام  2007القانون األساسي الفلسطيني المعدل عام 

على مجموعة من القواعد واألصول الدستورية المتطـورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية 
فها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين على اختال

السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل منها، بحيث تكفل لها االستقاللية من ناحية، والتكامل في األداء 
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، ال "حريات العامة والتي تنصمن الباب الثاني من الحقوق وال 9منها مادة رقم . 

  "تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو االعاقة 
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ثلة بالعنصرية والتمييز وعدم الوضوح بما يخص مراقبة وسياسة االحتالل اإلسرائيلي المتم

  75.مفهوم المواطنة واالقامة والهوية 

 ،2000للحرم الشريف عام ) شارون(كما أسفرت زيارة ريئس الوزراء األسرائيلي آنذاك 

إلى تفجر  ،وسلو للسالمإلترامها في تنفيذ فحوى إتفاقية أوعدم  فات اإلسرائيليةلاوزيادة المخ

ذ االتفاقيات التي أعاقت تنفي 2000سية وإنطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام ضاع السياواأل

قطع من خالل  والتضيق عليها،نية التحتية الفلسطينية وتدمير الب، السياسية حتى هذه األيام

لحثها والضغط على السلطة الوطنية األوروبية واألمريكية للسلطة الفلسطينية  المساعدات األجنبية

حت المراقبة سرائيلي، وإبقاء السلطة الوطنية تت مع الجانب االحتالل اإلعودة إلى المفاوضابال

 ادفقإعلى المدن الفلسطينية  وجدار الفصل كما ساهم الحصار اإلسرائيلي. والقيود اإلسرائيلية

ات من الضفة الغربية وغزة عبارة عن كانتون تجعل كونها لتصبح دولةالقدرة  الفلسطينيةسلطة ال

بشكل يجعل من المستحيل وجود رابط إداري حقيقي بين المؤسسات  قسمتها سياسية متفرقة،

 المؤسسات األخرى كاالجتماعية والثقافية واالقتصاديةفي تلك المناطق، وكذلك السياسية 

  76.والسياسية 

 فتح نقسام بين تياراته الحزبية السياسيةاإلصول المجتمع الفلسطيني إلى مرحلة وساهم و

، عقب فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشرعي عام 2007وحماس في حزيران 

ومستقبل الوحدة  الديمقراطي بناء وتطوير بنية المجتمع الفلسطينيفي زيادة إعاقة  2006

المجتمع  نشأت تناقاضات في كيفية رؤية مستقبلف ،الجغرافية والسياسية للضفة والقطاع

                                                
. "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين. ")1995(. ، نقاش علي الجرباوي، عزمي بشارةبو عمروأ زياد، 75

  79- 75ص .المؤسسة الفلسطينة لدراسة الديمقراطية  -مواطن. اهللا  رام. 1ط
رسالة . فلسطين. ة فتح والسلطة الفلسطينيةتأثير إتفاق أوسلو واالنتفاضة الثانية على حرك. )2007(. ، أرشيدسامر محمود76

  127-125ص  ).نسانالديمقراطية وحقوق اإل(ماجستير 
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 ل بين الضفة وغزة وتشكيل حكومتينقطع التواص أسفر عنها فيالفلسطيني وقيام دولته، و

، حكومة تسعى لإلستمرار في عملية السالم واإللتزام في اإلتفاقيات السياسية متمثلة متعاديتين

بالسلطة الوطنية التي تترأسها حركة فتح ، وحكومة رافضة لعملية السالم وإتفاقية أوسلو في 

  . مدينة غزة متمثلة بحركة حماس 

فأثر اإلنقسام وبشكل سلبي على كافة المؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وخلق 

وكذلك أثر . سطينية وتطوير المجتمع الفلسطينيالفلنهجين سياسيين مختلفين في كيفية بناء الدولة 

 في حركة حماسالحصار على غزة من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي التي فرضته عقب نجاح 

بالشكل السلبي على المؤسسات االقتصادية والسياسية  2006عام  االنتخابات التشريعية

  77.واالجتماعية وقطع تواصله مع السلطة الوطنية في الضفة الغربية 

أما في مدينة القدس وتحديداً الشرقية كانت ومازالت قضية المواطنة واإلقامة غير واضحه 

المقدسيين سببت عدم وضوح وواجهت العديد من اإلجراءات القوانيين والقيود التي صعبت حياة 

لهويتهم ولمواطنتهم سواء تحت حكم االحتالل اإلسرائيلي، أو خضوعها في المستقبل تحت 

مسؤولية السلطة الفلسطينية كونها من القضايا التي تم تأجيلها والبحث فيها في المرحلة النهائية 

  78.من مفاوضات أوسلو 

واحتاللها من الحكومة  1967قبل حرب تعتبر القدس الشرقية جزاً من الضفة الغربية 

األسرائيلية، ويسري عليها واقع وتسلسل مسار الجنسية الفلسطينية منذ الحكم العثماني وفترة 

ردنية، وصوالً الحتالل اإلسرائيلي وضمها تحت السيادة األ 1948ن عام االنتداب ونكبة فلسطي

الغربية من حيث الجنسية، ، أصبح الوضع القانوني للقدس مختلف عن الضفة 1967عام 

                                                
                                                           . 216-214ص. ق ذكره مصدر سب). 2010. (عبد الستار، قاسم 77
رام اهللا المركز الفلسطيني الستقالل . مجلة العدالة والقانون" موجبات مسودة الدستور الفلسطيني.") 2009(.رف، صيام أش 78

    .  98- 67ص .  12ع . مساواة  -المحاماة والقضاء
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إلحتاللها من الحكومة اإلسرائيلية وإخضاعها تحت القوانيين اإلسرائيلية، فقامت بضم القدس 

فكما هو متعارف علية بأن سكان األرض . وعدم اعطاء سكانها المقدسيين الجنسية اإلسرائيلية 

ردنية ازات األعلى الجو التي يتم ضمها إلى دولة معينة على الدولة إكسابها جنسيتها، فأبقت

  .للمقدسيين اعتبرتهم مقيميين إردنيين ومنحتهم الهوية االسرائيلية قابلة للسحب أو اإللغاء 

 المقدسيين وأسرهم،سرائيلي بحق ات التي تتخذها دولة االحتالل اإلسلسة من اإلجراء تلتها

ومازال واقع  79.ال والتفريقباإلنفصفي القدس مهددة  اإلقامة والبقاءالتي بمجملها تجعل مقومات 

القدس وسكانها غير واضح ويصعب التكهن بمستقبل جنسية سكانها، كون تم تأجيل موضوع 

يلية والسلطة الوطنية القدس والبحث فيها إلى مفاوضات الحل الدائم بين الحكومة اإلسرائ

سياسة تهويد اإلسرائيلية االوضاع والشروع في  ساهم ذلك في استغالل الحكومة. الفلسطينية

بوجود دولة لهم وعاصمتها ن يقاضية على آمال الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين المقدسيين المنطقة

ووضع العراقيل والعوائق لبقائهم في القدس كالحواجز وسحب الهويات ورفض طلبات لم . القدس

طوعية فكان دور المؤسسات والجمعيات ال. ادرة األراضي وغيرها من العراقيلالشمل ومص

في تحديد  تأثيروذات  واالنتفاضة األولى والثانية دوراً فعاالً 67واالحزاب السياسية إبان حرب 

، الذي ة والدين والجنسيمن عناصر الطبق رهاتأث ويظهر. سطينيالقضايا المهمة في المجتمع الفل

ي تلت لتخاصة في الفترة ا في الساحة السياسية الفلسطينية ات وصراعاترخلق توتإلى  أدى

  80. 1993وسلو أاتفاقيات 

  

                                                
   .صيل واقع المواطنة الفلسطينية في القدس في ظل المواطنة في اسرائيلسوف يتم الحقاً تف 79
. المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  -مواطن. رام اهللا. 1ط. نساء على تقاطع طرق .2008 .جاد إصالح، 80

   129-119ص
 



69 
 

 

الحقوقية والمراكز  من خالل المؤسسات والجمعياتم متابعة أوضاع المقدسيين تت

التهويد بهدف دعم صمود المقدسين إتجاة السياسية  ومحلياً، مموله خارجياًالمجتمعية وجمعيات 

ة المشاكل التي تؤثر على ، ومتابعالمتبعة من قبل الحكومة اإلسرائيلة بحقهموالتهجير والتمييز 

الجوانب االجتماعية واالقتصادية واألسرية والسياسية والنفسية وصوالً إلى مشاكل في الهوية 

حق االقامة  واآلباء ألوالدين من غياب إعطاء االمهات وابحيث يعاني المقدسي ،والمواطنة

  .في القدس  والمواطنة اإلسرائيلية والفلسطينية

يات والمراكز في القدس ذات نهج حقوقي هدفها مساعدة المقدسيين إال أن غالبية الجمع

على التأكيد على حقوقهم والمطالبة بها وإرشادهم في كيفية تحصيلها خاصة بما يتعلق بحق 

االقامة وحقوق االنسان وكيفية التخلص من المعاناة والتمييز العنصري الذي يواجه المقدسيين من 

الذي  81.سرائيلية كوزارة الداخلية، ومنها مركز المساعدة عطاءالجهات الرسمية الحتالل اإل

ساعد المقدسيين من خالل كتيب ساعدت المقدسيين في كيفية معرفة حقوقهم وكيفية تحصيلها 

  82.هايح أوراق الثبوتية التي بحاجة إليوالمطالب وتوض

   

  

  

  

                                                
81

اعي في القدس والمركز الجماهيري اقيم المركز في مدينة القدس بمبادرة من قسم الرفاة االجتم: مركز المساعدة عطاء  
بيت حنينا وهو عبارة عن مجموعة متطوعين من اخصائيين إجتماعيين ومحامين هدفهم مساعدة المقدسيين في توجيههم 
وتقديم االستشارات القانونية المجانية للعائالت والمساعدة في صياغة استئناف وتعبئة نماذج قانونية للجهات الرسمة 

                  .اإلسرائيلية  
82

بمبارة الرفاة االجتماعي . القدس ". إعرف حقوقك في سجل السكاني في وزارة الداخلية . "2007مركز المساعدة عطاء،  
  .ومركز جماهيري بيت حنينا ومنتدى الوفاق المدني 
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4 -3 ��    الفلسطينية في القدساالمواطنة  وا

  :اإلسرائيليةمفهوم المواطنة  1- 4-3

  مدخل

باشرت بصياغة  1948ين والقدس الغربية عام عقب احتالل الحكومة اإلسرائيلية فلسط

من يحق له موضحة المواطنة والجنسية  يوأسس دستورية في موضوعقوانيين وتشرعات 

كان الهدف  .لفةالمخت من خالل مؤسساتها الحكومية الرسميةنسية الحصول على المواطنة والج

من كافة أرجاء العالم  عودة اليهودمن القوانيين هو زيادة األغلبية اليهودية من خالل  ساسياأل

الذي سمح لكل  195083قانون العودة عام " رفصد. في أرض الميعاد كما يدعون وبناء دولتهم

بعد احتاللهم القدس الشرقية وضمها لزيادة  197084، وتم تعديلة عام "يهودي القدوم إلى إسرائيل

جد اإلسرائيلي بأغلبية يهودية والعمل على تهجير الفلسطينيين منها، من خالل إجراءات التوا

فقانون المواطنة تم وضعه لعودة اليهود وإستحالة عودة . " وسياسات إتبعتها الحكومة اإلسرائيلية 

لجنسية فلسطيني الشتات وفقاً للشروطه التي تم التأكيد عليها من خالل القانون الثاني وهو قانون ا

  86".التي تعطى لمن ولدوا في إسرائيل، أو أحد الوالدين إسرائيلي 195285عام 

                                                
ن إال اذا كان يهدد أمن الدولة أو وينص بأنه يحق لكل يهودي القدوم إلى إسرائيل والحصول على مكانة مواط 1950قانون العودة  83

  .  لكل يهودي أبدى رغبته في البقاء في اسرائيل) قادم جديد( األمن العام ، فتمنح تأشيرة 
تم تعديل قانون العودة، واصبح القانون يسمح لكل يهودي أو إذا كان جده أو جدتة يهودي أو أحد الزوجين يهودي أو أحد  1970سنة  84

   .دي أو حفيداً ليهودي، يحق له القدوم الى اسرائيل والحصول على تأشيرة قادم جديد ومكانة مواطنالزوجين ابناً ليهو
بحسب قانون العودة  -:يتم اخذ الجنسية في حال تطبيق شروطها ليصبح الفرد مواطن إسرائيلي وهي  1952قانون الجنسية عام  85

 -أحد الوالدين اسرائيلي: قرابة دم  -  1952تسجيلهم في سجل السكان عام  تمنح للذين ولدوا في إسرائيل قبل قيام الدولة وتم 1950
ولم يحصل على  جنسية اخرى، كان مواطناً ) فلسطين المحتلة( ولد بعد قيام الدولة داخل حدود دولة اسرائيل: من هم مواليد اسرائيل

اء في إسرائيل بشكل دائم ولمدة ثالث سنوات متتالية من خمس من استطاع البق - .إسرائيلياً لمدة خمس سنوات متتالية اثناء تقديم الطلب
سنوات، ولدية المقدرة التكلم باللغة العبرية، يحق له المكوث في إسرائيل إذا رغب بالبقاء فيها مع ضرورة تنازله عن جنسيته األخرى 

منح الجنسيه إلي شخص عندما تكون الدوله معنيه  يخّول القانون وزير الداخليه: قوة المنح   .في حال حصوله لى الجنسية اإلسرائيلية
  . بشخص معين إلسباب معينة لها عالقة بأمن إسرائيل 

  .34-19ص.  المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية. مدى  .مواطنون بال مواطنة .  2003. سلطاني نمر ،  86
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الفلسطينيون من سكان القدس بطاقة ت منحو 1967إسرائيل القدس الشرقية عام  إحتلت

ممن كانوا تخولهم االقامة الدائمة مستثنية اآلالف منهم  "البطاقة الزرقاء" الهوية االسرائيلية 

و الذين كانوا أثناء الحرب كنازحين أحزيران سواء الذين خرجوا منها  عشية حربخارج المدينة 

سرائيلي الذي منح بموجبه ن القانون اإلفإ. و العالج أو الدراسة أفي الخارج بسبب العمل 

 1952سرائيل بموجب تأشيرة للعام إلى إون بطاقات هوية هو قانون الدخول المواطنون المقدسي

ين نهم مقيمأصليين في المدينة بل أين يفهو ال يعترف بالفلسطينيين كمواطن ،) قانون الجنسية( 

سرائيلية جنبي منحته الداخلية اإلأكأي شخص ، وكما ذكر سابقاً )مقييمين أردنيين (  يندائم

  87. لغائها متى شاءت ووفقاً للظروفإتأشيرة لالقامة الدائمة فيها ولها الحق في 

مقدسين مع حقوق مواطنة جزئية ال تشمل الحق في التصويت منحت البطاقة الزرقاء لل

أنهم رفضوا ، فقط في انتخابات بلدية القدس إال سرائيليةنتخابات البرلمانية اإلوالترشيح في اال

، وذلك داً قبل احتالل القدسوالبلدية موج،   بالرغم أن قانون االنتخابات المشاركة باالنتخابات

اً الغالبية المقدسية المشاركة في هذه االنتخابات خيانة واعتراف تعتبرااحتجاجاً على احتاللهم و

ببعض  المقدسيين كما يتمتعون. في السيطرة على القدس الشرقيةحكومة اإلسرائيلية بحق ال

خدمات الوالضمان االجتماعي وخدمات الرعاية الصحية والتأمين الوطني وتعتبر  خدمات الرفاه

الممنوحة إال أن تلك الحقوق الجزئية . وعهم للقانون اإلسرائيلي ين لخضمقتصرة فقط للمقدسي

مارسة من مماطلة سرائيلي لما تتحت سيطرة االحتالل اإل معاناتهم والضييقللمقدسيين ال تلغي 

طن المقدسي أن يوفر العديد حصول على تلك الحقوق على المواالفمن أجل . في إعطاء الحقوق

، فهي تسعى إلى تهجير ضرائب برغم سوء األوضاع االقتصاديةودفع ال وراق الثبوتيةمن األ

                                                
مركز دراسات المجتمع . القدس.انونية للعرب في إسرائيلالمكانة الق). 2002. (مراجعة عادل مناع. كريتمشمر، دافيد 87

  . 55-49ص .العربي في إسرائيل
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المواطنين المقدسيين من مدينتهم في الوقت الذي تعمل فيه على مصادرة أوسع مساحة ممكنة من 

أوضاعهم اإلقتصادية  ، وسلبهم وظائفهم والتأثير علىوسلبهم حقهم باالقامة ولم الشمل األراضي

  88.واألسرية  

كانت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تؤكد على أن القدس  1967عام منذ احتالل القدس 

وأكد خطاب . 1980د تأكيدهم بتوحيد القدس عام ، وزاعاصمتهم وال يمكن أن تكون لغيرهم

أن القدس "  2011|5|24أمام الكونغرس األمريكي بتاريخ  نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

ن إسرائيل دولة يهودية غير أفي خطابه ب شددسرائيل، كما هي العاصمة الموحدة واألبدية إل

أراضي أجدادنا ، باعتبارها عليها المستوطنات هي اراضي يهوديةالمقامة األراضي ، وأن محتله

التغييرات الديموغرافية التي حدثت في المنطقة  وأن ،إبراهيم وداود وال احد يستطيع انكار ذلك

، وأنه  1967افقة على اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام بالموهم لال تسمح  1967منذ عام 

  89".من المستحيل إقامتها 

الحكوميه من خالل دوائرها  من سياسات التمييز والتطهير العرقية تمارس الحكومة سلس

سرائيلية، بدءاً من البلدية وانتهاء إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار في والجهات الرسمية اإل

مصادرة األراضي وهدم البيوت وبناء الجدار  90.)اإلسرائيليةة العدل العليا محكم( إسرائيل

ئيلية وإغالقاتها ، ووضع الحواجز اإلسراات وعدم إعطاء المواطنة واإلقامةالفاصل وسحب الهوي

استخدامها شتى الوسائل والطرق منذ هم مالمح هذه السياسات العنصرية من أو. المستمرة للقدس

                                                
  . 30-29ص .مصدر سبق ذكره ).  2000. (مهند شحاده .رويضي 88

 

    )نسخة الكترونية. (موقع بكرا االخباري". خطاب نتنياهو تزوير للحقيقة والتاريخ . " 2011|5|31. كايد، القصاصي  89
                                                              http://www.bokra.net/Articles/.html) 2011|9|29 اريخاسترجعت بت(

ي التماسات مقدمة من ف تقوم بالبت 1948محكمة العدل العليا اإلسرائيلية هي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل أقيمت عام  90
أي شخص أو جمعيات متخصصة باسم جمهور معين أو باسم مصلحة الجمهور بشكل عام ضد سلطة رسمية في دولة 

  . تكون قرارات المحكمة العليا ملزمة لكل هيئة قضائية دونها . إسرائيل
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بحجة  مهتاراضي المقدسيين وممتالكأ ةتمثل في مصادرلتي ت، ا1967عام احتاللها القدس 

، لبناء الشوارع والحدائق العامة بما يخدم اليهود والعرب في القدس إال المصلحة والمنفعة العامة

   91.أنها تتصرف بها بهدف االستيطان وبناء المستوطنات كما حصل في منطقة الشيخ جراح

من خالل مقالتها حول مصادرة األراضي بتاريخ  92يةأشارت مؤسسة القدس الدول

كان أخرها عملية مصادرة أراضي منطقة الولجة أن أحدث عملية مصادرة "  2012\3\23

لمنفعة نشاء حدائق إ ألف دونم من األراضي الزراعة بحجة 1235جنوب القدس بما يقارب 

حدائق ك ضمن مخطط يدعى بـ، وذل"سكان المستوطنات اليهودية الجنوبية خاصة مستوطنة جيلو

وهو من أكبر مخططات االحتالل فيما يتعلق بموضوع الحدائق والمساحات " عيمك رفائيم

كبر منه جنوب الشطر الغربي من القدس وتصل في القدس المحتلة ويقع الجزء األ الخضراء

ذ حدودها توسيع نفو وتظهر بلدية االحتالل لمدينة القدس رغبتها في. دونما 5600مساحته إلى 

 لمخططها إنشاءاستكماال  ،ين المقدسيينيفي مدينة القدس المحتلة على حساب أراضي المواطن

  93. القدس الكبرى

                                                
خاصة بعد األنتفاضة الثانية عام  من المناطق الحيوية التي تتعرض إلى هجمة استيطانية شرسةمنطقة الشيخ جراح تعد  91

بطرد السكان العرب والذين هم باالصل االحتالل حيث تقوم قوات  1948تعيدنا إلى أيام أحداث وتهجير عام  2000
ها بحجة انها تعود لدائرة حماية أمالك الغائبيين ها ومصادرتوأراضيهم لإلستيالء علي - مهجرين للمرة الثانية من بيوتهم

عام تهجيرها بيتاً تم بنائها للعائالت التي تم  28فهي منطقة تحتوي على .  استخدامها تحت بند المنفعة العامةوالمراد بها 
 فتم استغالل األمر من قبل جمعية صهيونية إدعت ملكيتها لألراضي لغربية ، وقسم منهم تم تهجيره من القدس ا 1948
  م إخالء قسم من البيوت وطرد سكانها بحيث ت مزورةمت بشرائها مستندة إلى أوراق وأنها قا

 

خالل المؤتمر األسالمي الثالث المنعقد في بيروت الذي اتخذ قراراً بتشكيل لجنة  2000مؤسسة القدس الدولية تأسست عام  92
تعنى بشؤون القدس وتساهم في إنقاذ هذه المدينة المقدسة، وتحافظ " مؤسسة"من بين أعضاء المؤتمر تقوم على إنشاء 

. طابعها الحضاري، وتتصدى لمحاوالت تهويدها وتهجير أهلها، وتواجه التهديدات ببسط السيادة الصهيونية عليها على
  .بحيث تأسست في منطقة بيروت وتلتها العديد من المكاتب في عدة دول عربية وأسالمية 

دونما من الولجة استكمال لمخطط  1235مصادرة : الهيئة اإلسالمية المسيحية. " 2012|3|23.مؤسسة القدس الدولية  93
  )2012|3|26(إسترجعت بتاريخ ) نسخة ألكترونية. ("القدس الكبرى

 http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=8371   
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حدى السياسات العنصرية التي اتبتعتها الحكومة اإلسرائيلة هي إ سياسة هدم المنازل

بيوم  1967لهم القدس بعد إحتال ناء والرخيص فكانت بدايتهامبررة ذلك لعدم اإللتزام بقوانيين الب

قام اإلسرائيليون بهدم حارة المغاربة بعد دخولهم المدينة، بما أنها كانت تواجه حائط البراق حيث 

البيوت واستخدمت هدم ، واستمرت عمليات لصالةلساحة  هاجعلولي الذي يتعبد اليهود عنده،

ى ضواحي مدينة القدس توجه إل، مما دفع سكانها المقدسيين إلى الأراضيها لبناء الجدار العنصري

، ونتيجة الجدار الفاصل أصبحت خارج حدود  القدس كما حددتها بلدية االحتالل والسكن فيها

  94.مهددة سكانها من سحب هوياتهم وإقامتهم وعدم مقدرتهم على إثبات مركز الحياة لهم 

أصبحت  خاصة في المناطق التي دنىمقدمة للحد األخدمات البلدية ال في حين تقلصت

لتوقف عن تعبيد الطرق وإنارة الشوارع برغم اخارج نطاق المدينة بسبب الجدار الفاصل ك

قليص من الخدمات والمراكز كذلك ت ،الضرائب كاألرنونا بمبالغ باهظة إستمرار المقدسيين بدفع

هم في الضواحي الشمالية ئيلية للمقدسيين أن يبنوا منازلسمحت السلطات اإلسرا. الصحية

أصبحت هذه الضواحي ، ف)وقلنديا ، أبو ديس، العيزرية، وبيرنباالالرام(شرقية الجنوبية للقدس وال

من وسعي الحكومة اإلسرائيلية إبعادهم عن القدس التي تساعد في  95.الفصل خارج نطاق الجدار

بمصادرة حق المواطنة واالقامة في المدينة من  ةإجراءات وزارة الداخلية المتمثلخالل 

 96.م شمل العائالتن المقدسيين وسياسة رفض طلبات لّيطنيالموا

تتم ، سياسية أساساً ما هي إال خطوة 1967باإلضافة لسحب الهويات ومنذ بداياتها عام 

تعود عملية السحب لعدة أسباب مختلفة " من خالل عدة إجراءات تتخذها السلطات اإلسرائيلية،

                                                
   85-79ص. مصدر سبق ذكره  .، سلطاننمر 94

 

  الجدار الفاصل أنظر إلى الفصل السابق بما يخص القدس واقع وعوائق  95
تجريد حق المواطنة من ": الترانسفير الهادئ. ")2010. (مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة - م بتسيل 96

  ) . 2011|5|29استرجعت بتاريخ . (السكان الفلسطينين في القدس الشرقية
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سرائيلية وغموضها وعدم وجود معايير واضحة منها عدم وعي المقدسيين بكافة القوانيين اإل

ما للدراسة أو العمل لفترات إ خارج البلد سيينالكثير من المقد، أيضاً وجود "ومكتوبة لها

ل على أن وجودهم في من اثباتات ووثائق تد تزيد عن سبع سنوات دون أن يقدموامتواصلة 

ية سحب الهويات بشكل كبير بعد زادت عمل. ، مما يعرضهم لفقدان حق االقامةالخارج مؤقتا

االبعاد السياسية لهذا اإلجراء هو اقتراب الموعد النهائي للتفاوض حول كون أن إتفاقية أوسلو، 

وذلك بهدف االخالل بالتوازن الديمغرافي  1993عام  وسلوأتفاقية إ القدس حسب ما نصت عليه

وفرض األمر الواقع في  اليهوديةوزيادة األغلبية  في المدينة لصالح اليهود لتهويد المدينة

   97.مال الفلسطينيين باتخاذ القدس عاصمة لدولتهمآمفاوضات الحل النهائي وتقويض 

سحب الهويات وربطها بسياسة سياسة  "تبنت وزارة داخلية دولة االحتالل االسرائيلية

ون الهوية ن الفلسطينيين الذين يحملأعلى  والتي تركز. "1995الحياة في العام  مركزإثبات 

المقدسية عليهم إثبات مكان إقامتهم داخل الحدود البلدية للقدس بصورة دائمة، وعليهم تزويد 

ن مركز أالوزارة بكافة الوثائق واألوراق الثبوتية التعجيزية عن السنوات السبع الماضية إلثبات 

، ألرنونا والمياةدفعهم الضرائب كا، وكأن يثبتوا أماكن عملهم في القدس 98.حياتهم في المدينة

 وفي حال عدم اإلثبات يتم سحبها. يحصلون عليها والكهرباء والتلفونوفواتير الخدمات التي 

فهي ، وزارةالبتجديد الهوية في  تلزم الفلسطينيينملزمة  سرائيليةإقوانين برغم أنه ال يوجد 

ين يقسم من المقدسف .تجبرهم على تجديدها وهناك يتم سحبها وحرمانهم من اإلقامة في المدينة

لقدس، نتيجة عدم سماح يضطرون للعمل في مناطق السلطة بسبب عدم مقدرتهم العمل با

سرائيلية لهم بالعمل بسبب المشاكل االمنية والجنائية، فينتقلون للعيش في مناطق الحكومة اإل

                                                
  12-9ص . مصدر سبق ذكره  .مهند شحادة  .الرويضي   97
  .لى فصل القدس واقع وعوائق مركز إثبات الحياة أنظر إ  98
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المدينة  م يغادروافالمقدسيين سواء غادروا أو ل .السلطة، وال يستطعون إثبات وجودهم بالقدس

  99. يواجهون مصاعب في تلبية طلبات الوزارة

 تصاريحجل الغاء أجراءات غير واضحة من إمعايير غير مكتوية وتستخدم الوزارة 

ويعد وزير الداخلية له الصالحية في تحديد اإلجراءات  ،وسحب هويات المقدسيين اإلقامة

 يد من المنظمات الحقوقية كمنظماتبرغم محاوالت العد.  والمعايير التي تعتمد عليها الوزارة 

في تحديد االجراءات  ينيين والفلسطينيمقدسحقوق اإلنسان والمحامين الذين يتولون قضايا ال

و أاإلقامة  تصاريحصدار ترفض نشر المعايير التي تعتمدها إل فالوزارة ،والمعايير المعمول بها

  .ن بحيث لم يكن هنالك معيار للعمركمعيار العمر فقد تم تحديد العمر لكال الزوجي ،لغائهاإ

تكون فوق تم تحديد العمر للزوجة أن  2007إال أنه من خالل قرار المحكمة العليا عام 

، إال أنها في كثير من قضايا لم الشمل يتم المماطلة أو الرفض 35والرجل فوق سن  25سن 

ررها على أساس أمني وال ال توضح األسباب سوا أنها تبحتى لو إلتزموا في معيار العمر، فهي 

إال أنها دوماً تشترط وجود أوراق األرنونا أو أوراق . تظهر األسباب األخرى كالعرق واالنتماء

  100.ملكية للبيت وغيرها من أوراق الثبوتية 

وسلو األولى أبعد إتفاقيات  في سياساتها التمييزية وإجراءاتها حتى سرائيلاستمرت إ

، وأصبح أصعب فأصعب بالنسبة قات على األراضي الفلسطينيةإلغالوالثانية بتطبيق سياسة ا

فكثير من العائالت  ،القدسوزوجاتهم العرب داخل / للفلسطينيين أن يعيشوا مع أزواجهن

المقدسية واجهت امكانية طرد أزواجهم كونهم من حملة هوية مناطق الفلسطينية وعدم إمكانية 

مما زاد  دهم المخالف حسب المعيار اإلسرائيلي،عمل الزوج أو الزوجة في مدينة القدس لوجو

                                                
  88 -87ص . مصدر سبق ذكره. ) 2002 (.مراجعة عادل مناع . كريتمشمر .دافيد   99

 

  . 90- 89ص . المصدر السابق. كريتمشمر دافيد،  100
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من الناحية األسرية واإلقتصادية وضع األسر المقدسية سوء .بدأت هذه العائالت تقدم طلبات لم 

إقامة مؤقت بدالً من  الشمل والذي تم التغاضي ورفض معظمها وفي حال قبولها تحولها إلى حق

اإلقامة المؤقتة لهؤالء األشخاص على مدار  ، من خالل إصدار سلسلة من تصاريحالمواطنة

إال أن . لى حق اإلقامة الدائمة والمواطنةخمس سنوات، بعدها يصبح من حقهم الحصول ع

إسرائيل مستمرة في سياستها وموقفها حول اإلقامة المؤقتة وضرورة إحضار أوراق قانوينة 

خدامها معايير غير واضحة ليس ، وكما أشير سابقاً عن استجديدة من أجل الحصول على اإلقامة

ة يشير إلى الهوية العرقية فقانون المواطن" ي وإنما معايير االنتماء والعرق فقط الوضع األمن

ين على أساس االنتماء العرقي أو القومي فقط ي، ويمنح الحق والتميز لبعض المواطندللفر

في كيفية التعامل مع  الذي يظهر مدى التمييز العنصري. "المواطن اليهودي لدى الدولة 

 وأنها كدولة محتلة ساعية من خالل إجراءاتها، ينيين بما يتعلق بالمواطنة واالقامةالفلسط

  101.الفلسطينيين وممارساتها  لتهجير

ميين المختصيين بقضايا لم القانونية من قبل المحاكانت هنالك الكثير من المحاوالت 

ساعدت " قانون المواطنة فيييز التشريعي الثغرات في إطار التم"إليجاد بعض ، الشمل

أو  الضفة الغربية أو قطاع غزةمن (ين يأن يتزوجوا فلسطينيين غير مواطنالمقدسيين ين يلمواطنا

تمكن ف .واإلقامة بموجب قانون الجنسية"  شمل أزواجهم لم "وا وأن يطلب) دولة عربية غير عدوة

مقدسيين في القدس و زوجاتهم الأيش مع أزواجهن سكان المناطق المحتلة من الع من الفلسطينيين

استمر الوضع حتى بعد اتفاقية أوسلو األولى والثانية وصوالً إلى قرار تجميد . داخل إسرائيلو

                                                
  .مصدر سبق ذكره . سوسن ، زهر   101

 



78 
 

 

  2000نتيجة انطالقة االنتفاضة الثانية عام  2002102المواطنة وتقديم طلبات لم الشمل عام 

  103.ي فأصبح تواجدهم مخالف حسب المعيار اإلسرائيل

فرضت " طلبات لم الشمل واإلقامة المؤقتة، حيث تالحقت القرارات التعسفية بخصوص 

نيين لفلسطيعلى كافة الطلبات التي تقدم بها المواطنون ا إدارياً تجميداً 2002|في آيار الحكومة

شمل عائالتهم في حال وجود زوج  للحصول على لمو المقدسيين  1948راضي المحتلة عام األ

، معللة ذلك بسبب التهديد األمني الذي يشكله من مناطق السلطة الوطنية أو غزة نيفلسطي

  104." الفلسطينيون الذين يحصلون على حق المواطنة

زادت الحكومة اإلسرائيلية من تشديداتها وإغالقها  2000بإنطالقة اإلنتفاضة الثانية عام 

لطلبات لم  2002قرار التجمييد عام  ، فكانقرارات تعسفيةولمدينة القدس وفرض قيود وقوانيين 

عمدت دولة إسرائيل على تعديل قانون المواطنة . ت المقدسية قابل للتجديد كل عامالشمل للعائال

دفعت العديد من  ، ممافي كل عام قرارتها والجنسية وإضافة صبغة عنصرية وتمييزية أكثر حول

إلى تقديم دعاوي مؤسسات الرفاه االجتماعي والعائالت الفلسطينية المقدسية والمؤسسات الحقوقية 

  2012|01|11ففي تاريخ " ، اإلسرائيلةومحاكم وصلت ألكثر من مرة للمحكمة العدل العليا 

ي وحماية نة وربطها في قرار األمن القومبرفض إلغاء قرار المواط العليا كان قرار المحكمة

اطن مقدسي لدية مشكلة جنائية أو أمنية ، وكما أشير سابقاً أن كل مو"مواطنييها اإلسرائيليين

وأن ال يتم . ره الحصول على االقامة والمواطنةإرهابية حسب المعيار اإلسرائيلي لن يكون بمقدو

                                                
  .ة وطلبات لم الشمل طلبات لم الشمل أنظر إلى الفصل السابق القدس واقع وعوائق بما يخص حظر اإلقام  102
   61-56ص . مصدر سبق ذكره . دافيد، كريتمشمر  103
  .مصدر سبق ذكره . سوسن ، زهر   104
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الشمل وبحث الطلبات المقدمة من قبل العائالت قبل قرار  تقديم أي طلب حول المواطنة أو لم

  105.من القومي إلسرائيل محكمة العليا ورفضها في حال وجود أي صلة تهدد األ

المتمثلة في الشمل وجد أصحاب الطلبات الفلسطينيون أنفسهم عالقين في إجراءات لم 

تقديم طلبات ل وعدم قدرتهم .اريح السنوية والتي تتجد بكل عاموهي التص حقوق إقامة مؤقتة

لسلطة، أراضي مناطق اأو حتى في  القدسمن المستحيل عليهم العيش معا داخل  كونه ةحديث

يمكن منح مكانة في ال ، س أصبح مخالف للقانون اإلسرائيليباعتبار أن تواجدهم في داخل القد

فقد أقر القانون حظر تقديم طلبات جديدة من قبل  لسكان الضفة الغربية وقطاع غزةالقدس 

 زوجة من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، إال أو المواطنين لمنح مكانة في إسرائيل لزوج

قبل تاريخ  )إقامة مؤقتة( ومنح تغيير مكانة 12/5/2002إذا كان قد قدم طلبا قبل تاريخ 

  106.لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة  12/5/2002

   

                                                
105 HAARTZ . 15|1|2012 Israel’s High Court doesn’t deserve to be defended ( Retrieved , 

16|1|2012  
http://www.haaretz.com 

 2006. األجندة السنوية )  PASSIA( الجمعيةاألكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية  106
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  الخالصة

 هيف، ا التي تبناها المجتمع ومعالجتهامن أهم القضاي) الجنسية(مسألة المواطنة السياسية 

الدولة باعتبارها حق  خالل القانون السائد فيقة من يتم تطبيوحق يكتسبه الفرد وينتفع منه 

، ويقدم الوالء واالنتماء للوطن ولثراته لدولةل يسعى لالعتراف أن المواطن عضو قانوني

، بالمقابل تتولى الدولة الحماية ومحل االقامة وإشباع اإلحتياجات التاريخي ولغته وقيادته السياسية

وتؤكد على . ؤ الفرص للمساهمة في بناء وتنمية الوطن األساسية للمواطن والمساواة وتكاف

  . مشاركته السياسية ومكانته االجتماعية واالقتصادية التي تشمل مجموعة من الحقوق والواجبات

يواجه المجتمع الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص العديد من المشكالت ليس فقط كون طبيعته 

، 1967واطنة وتحديد الهوية بعد احتالل القدس عام مجتمع ذكوري وإنما مشكلة في اإلقامة والم

الذي ، وهو قانون الدخول إلى إسرائيل )قانون الجنسية( 1952للعام  القانون االسرائيليوبموجب 

صليين أين يفهو ال يعترف بالفلسطينيين كمواطن، منح بموجبه المواطنون المقدسيون بطاقات هويةي

. لهم بعض الحقوق كالتعليم والصحة والعمل) مقييمين أردنيين( يندائمين في المدينة بل انهم مقيم

بالتالي تأثرت الحياة األسرية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية للمجتمع المقدسي عامة والمرأة 

المقدسية بشكل خاص كونها تعاني من كيفية التعامل مع المجتمع المقدسي كونه مجتمع أبوي متحكم 

أوضاعها االجتماعية واألسرية،  ود هوية أو إقامة تساعدها على متابعةبها وبحريتها وعدم وج

الشمل وبقائها في منطقة القدس بدون حماية قانونية، وصعوبة تقديم العائالت المقدسية لطلبات لم 

مامهم وربطه في موضوع االمن القومي إلى أن تم تجمييد طلبات لم وائق والصعوبات ووضع الع

وترك آآلف العائالت المقدسية بدون هوية أو إقامة، . بل الحكومة اإلسرائيليةالشمل ورفضه من ق

بالتالي تظهر صعوبة العائالت المقدسية ومعاناتهم من كافة النواحي من خالل عرض واقع تلك 

  .همية وضرورة  وجود هوية أو اقامة تساعدهم في حياتهم وتنقلهم ت وتحليلها، وإظهار أالعائال



81 
 

 

  :تحليل الدراسةالفصل الخامس 
  

تواجه األسر المقدسية الكثير من المشاكل والصعوبات والعوائق السياسية والتمييزية التي 

من خالل عرض واقع العائالت تمارس من قبل حكومة االحتالل اإلسرائيلي، ويظهر ذلك 

من ، ومدى تأثرها والسياسة التمييزيةالمقدسية وكيفية مواجهتها لكافة الصعوبات والعوائق 

 الوضع السياسي القائم وتاثيره على الجوانب االخرى االجتماعية واالقتصادية والنفسية، ودور

المؤسسات الحقوقية واإلنسانية في تعاطيها في قضية القدس من سياسية التهويد واالستيطان 

، وأثرها على واقع حياة المقدسيين اضي حظر الهويات واإلقامة والنسبومصادرة األر

 .للمقدسيين من القدس  لتطهيرللمرة الثانية ومنهم للمرة الثاثة ونهج استراتيجية ا وتهجيرهم

حوالهم ومدى تأثير الصعوبات عائلة مقدسية لدراسة أ 20اختيار  كما أشرت سابقاً فقد تم

والتحديات اإلسرائيلية اتجاههم من خالل عملي كاخصائية اجتماعية في مكتب الرفاه االجتماعي 

تها تكمن أهمي) البلدة القديمة، والشيخ جراح، ووادي الجوز(فالعائالت من مناطق في القدس، 

1�O، وشهدت في الفترة االخيرة لوجودها قرب األماكن المقدسةP  ب في عدد المقدسيين بسب

جراءات في سحب الهويات المقدسية والصعوبات التي تمارسها التهديدات اإلسرائيلية واإل

أصحبت المواطنة والهوية هي من المواضيع . اإلسرائيلية وبناء المعابرحواجز إسرائيل على ال

ذات حساسية وأهمية في حياة العائلة المقدسية تصل إلى درجة المعاناة في مواجهة العائلة سحب 

ين من رجال ونساء على حد سواء يالهويات ورفض طلبات لم الشمل الذي يؤثر على حياة المقدس

، ية كونها تعاني من عدم وجود هويةد وتشكل معاناة مضاعفة للمرأة المقدسإال أن المشكلة تتزاي

أيضا ترافقها المشاكل األسرية واالجتماعية التي تعانيها األسرة في ظل طبيعة المجتمع المقدسي 
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الذكوري، والتي سوف يتم توضيحها الحقاً من خالل تحليل المعلومات والمعطيات حول واقع 

  .عام والمرأة المقدسية بشكل خاص بشكلالعائالت المقدسية 

من خالل دراسة أحوال العائالت المقدسية ومتابعتها خالل األعوام الماضية تبينت مدى 

معاناة األسر المقدسية في قضايا المواطنة واالقامة ولم الشمل من خالل توجهاتهم إلى مراكز 

تمر بها األسرة مع الفحص يتبين  الرفاه االجتماعي والتي ظهرت من خالل ضائقة أسرية ومادية

أن العائلة تعاني من مشاكل أساسها وجود مشاكل في االقامة أو سحب هوية أحد أفراد األسرة 

وصعوبة في تقديم طلبات لم الشمل وتسجيل األوالد، لعدم تمكنهم من معرفة اللغة العبرية، 

على الخدمات  والحصولية، وكذلك التحديات والصعوبات في كافة مرافق الحياة كالتنقل بحر

كالصحة والعمل وحتى المسكن والتي كان لها األثر على الواقع األسري واالجتماعي 

  .واالقتصادي للعائلة 

ثرها المرأة المقدسية في القدس ومدى تأالمدروسة طبيعة وواقع  ونرى من خالل الحاالت

ي فرد أخر ، فهي ال تواجه من كافة النواحي ومواجهتها للصعاب والتحديات بشكل أكبر من أ

مشكلة في تحديد الهوية الوطنية لها، وإنما تواجه أيضاً طبيعة مجتمع أبوي بطركي وسيطرة من 

 الرجل من كافة النواحي التي تزيد من ضغوطات الحياة على المرأة المقدسية وزيادة صعوباتها

الهوية وعدم وجود لم الشمل األسرية واالجتماعية خاصة عندنا تكون لديها مشكلة في االقامة و

، أو حتى المقدسيات اللواتي يحملن الهوية الزرقاء اللواتي عدم مقدرتها الحركة بحرية والعملو

فقد ظهر عدد كبير من . ة في تحسين اوضاع العائلةيرفضن أزواجهن خروجهن للعمل للمساعد

زوج حاصل على هوية  النساء المفحوصات ممن يحملّن الهوية المقدسية، أو ممن تزوجن من

زرقاء قد عانت في قضية إثبات مركز الحياة وعدم حصولها على أبسط الحقوق والخدمات سواء 

الصحية أو امكانية التنقل وخروجها للعمل للمساعدة في تحسين الوضع االقتصادي لألسرة، فقد 
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ا أو وثائق بديلة حدت حرية التنقل من انتقالها خارج وداخل المنطقة لعدم وجود ما يثبت وجوده

نفسي وتوتر للزوجة والتأثير على لها، وكثيراً ما تبقى النساء داخل منازلهم الذي يسبب ضغط 

وضاعها األسرية وعالقاتها مع الزوج واألوالد والعائلة، وتحديداً الزوج خاصة عندما يكون ال أ

البيت أو يتعاطى يعمل وال يستطيع العمل بسبب البطالة أو غير مسؤول واليتحمل مسؤولية 

المخدرات الذي يسبب ضغوطات كبيرة عليها، أو ال يملك هوية مقدسية وفي حال أردن الخروج 

فغالباً يستعن بهويات أقرباء لهن . رائيليفإنهن يكن تحت تهديد إيقافهن من قبل قوات الجيش اإلس

  .ويعرضون الجميع إلى المسألة القانونية من قبل إسرائيل 

  : ى النساء من العائالت اللواتي ال يوجد لديهم هوية حيث قالتفقد أشارت أحد 

أنا ما بقدر أطلع من بيتي وما بقدر أروح برة سور القدس النو " 

بخاف كثير يسألني الجيش عن هويتي الني انا ما عندي هوية 

زرقا ، وال عندي تأمين صحي ، وقبل زواج اخت زوجي كنت 

 " على أسمها بس هي تزوجتاخذ هويتها وأطلع وكنت أخذ ادوية 
  

وفي حال عدم مقدرة الزوج للعمل ألي سبب كما ظهر في بعض األسر بسبب مرضي أو 

بطالة األب أو تعاطية للمخدرات والكحول وعدم تحمل مسؤولياته اتجاه البيت واالوالد مع وجود 

لى العمل زوجه من حملة هوية الضفة زادت من صعوبة الحياة عليها وعدم مقدرتها للخروج إ

ليس فقط لعدم وجود هوية وإنما رفض الزوج خروجها للعمل العتبارات تقليدية ذكورية أن 

الزوجة مكانها البيت وأنه ال يوجد نساء تخرج من البيت فرض سيطرته عليها وعلى البيت، 

  :فكانت مشاركة إحدى النساء في حديثها حيث قالت 

يرة مش بس ما انا بعيش بوضع صعب كثير ومشكلتي كثير كب" 

عندي هوية كمان زوجي مدمن ومابشتغل واكثر من مرة طلبت 
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منو يشتغل ويضل ييقول ما بقدر ولما أطلب منو اني اشتغل يقولي 

ما معك هوية وانا ما رح اسمحلك تشتغلي قال ليش عشان ما حد 

واني متحملة قرف . يقول عنو انو هو بالدار ومرتو بتشتغل 

ذ الهوية وما يصير مشكلة للم الشمل هالعيشة معو بس لحتى أخ

  " وحتى لم الشمل مش قابلينو 
  

الكثير من  تهواجأضافت إحدى النساء المقدسيات اللواتي يحملن هوية الضفة أنها 

وضاع األب مع صحي وعجزه وعدم مقدرتها لمتابعة أالصعاب خاصة بوضع زوجها ال

وضع االقتصادي الذي أثر على حياة المؤسسات الرسمية ودخول المستشفيات كذلك تدهور ال

  : األسرة والتدخالت من أهل الزوج في حياتهم فروت قائله 

انا كثير في حياتي اتعبت النو ما معي هوية وكثير مضغوطة من " 

زوجي ولما  اهل زوجي النهم على طول بضغطوا علي وعلى

مرض ما شفنا حد منهم بس بنتقدوا في وبحرضوا والدي علي ، 

وغير انو ما كنت كثير اواجه مشكلة كبيرة مع دخولي المستشفى 

مع زوجي وما كنت أقدر أروح التأمين ألقدم العجز لزوجي 

من تأمين إالوالد  إالش نعيووكلت محامي ليساعدني وما كنا 

  ."ومساعدات الشؤون 
  

سيدة أخرى حاملة لهوية الضفة وتعيش بالقدس حول الواقع المرير التي تعيشه وأضافت 

، ولم يكن بمقدورها الحديث لمدة أعوام كثيره عائلي واجتماعي واقتصادي وسياسي من ظلم

  :عام حول واقعها من أجل حصولها على الهوية ومتابعة اوضاع أوالدها فقالت  20تعدت 
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من مرة من لحظة ما تزوجت لكن  أنا قدمت للم الشمل أكثر "  

مشاكل زوجي وادمانه وعنفه وإلو أكثر من ملف في الشرطة كان 

يتم رفضوا وتوجهت للمؤسسات الخيرية وحقوق اإلنسان 

ليساعدوني كمان مرة إني أقدم كان سبب رفضهم إنو أخت إلي 

حاولت تتهجم على جندي وإنو السبب أمني لرفضهم طلبي، وسنين 

ة وصابرة وساكته على وضعي وظلم زوجي ضليت بدون هوي

وتدخالت أهلو لحتى إوصلت عن طريق الشؤون ومساعدتهم 

ومؤسسات حقوق اإلنسان لحتى أقدر أحصل على على حضانه 

اوالدي وأقدم كمان مرة للم الشمل بدافع إنساني النو زوجي 

تعرض لشلل وما كان بقدر يعمل إشي واهلو ما في حد منهم كان 

دني وهيني إلي سننين بطالب قدرت اخذ حضانة مستعد يساع

االوالد وإنشااهللا إني أقدر أخذ لم الشمل من شأن اوالدي ألنو 

اوالدي قدروا ياخذوا أرقام هوية وانشاهللا عن طريقهم بقدر أخذ 

  "االقامة والهوية 
  

يين من السياسات التي اتبعتها الحكومة اإلسرائيلية داخل المجتمع المقدسي بحق المواطن

دمان والبطالة، ساهمت في تفشي حالة البطالة وزيادة يتعلق باإلالمقدسيين وخاصة الرجال بما 

لفراغ الذي دفعتهم إلى الهروب الضغوطات على العائالت وزيادة الضائقة المادية وتفشي حالة ا

ة لهم من خالل سهول دمان وتعاطي المخدرات والتغاضي عنهم بل على العكس تسهيل االمورلإل

شاركت إحدى . اعهم بمشاكل جنائية ومشاكل أمنيةسرائيلية اتجاههم، التي هدفت إيقالقوانيين اإل

السيدات بصعوبة تقديم طلب لم الشمل بسبب وضع زوجها وإدمانه وعنفه اتجاه األسرة ورفضه 



86 
 

 

حاولت  2009تقديم طلب لم الشمل لها منذ بداية الزواج بسبب مشاكله الجنائية، إال أنها في عام 

  : تقديم طلب لم المشل وكان الرفض بسبب الوضع األمني لعائلة األم حيث قالت

سنة متزوجه وبعاني من زوجي ومشاكله  17أنا إلي أكثر من " 

من شرب ومخدرات مش قادرة احكي عنو لكن عنفو زاد علي 

وعلى االوالد وبعرف تعلقو فيهم إال إنو مستمر أنو يشرب وكنت 

م شكوى ضدو لحتى ما أضل لحالي ويرفضوا طلبي كثير اتردد اقد

للم الشمل ، وكان ما بيصرف على البيت ، وكنت انا واالوالد 

عايشين على مساعدات الناس والشؤون وأوالد الحالل الني ما 

كنت بقدر اتحرك أو أروح واجي واقعنت زوجي أقدم للم الشمل 

اخواني في  إال انهم رفضوا الطلب لمشاكل زوجي السابقة وألنو

الضفة محبسين عندهم واعتبرهم منتمين لحزب إرهابي وضليت 

اعاني ومش قادرة وحس هيك زوجي انو في يعمل شو بدو وما 

حد يمنعو أنو يعمل أي شي إلي واالوالد وضل يهدد في أنو انا ما 

  ."بقدر أقدم شكوى في وال أعمل إشي ألني معي هوية ضفة 
  

، وكذلك من حملة الجنسيات العربية ة مناطق السلطةنساء من يحملن هويمن الكثير 

تهم زيارة األهل في يعيشن بغربة وحرمان من حق أساسي وهو التواصل مع األهل، لعدم قدر

ية أو دولتهم وعدم مقدرتهم للعودة إلى عائلتهم بسبب إجراءات الحكومة يينمناطق الفلسط

  :ارت إحداهن اإلسرائيلية بمنع دخولهم للقدس في حال ذهابهم وفأش

انا اهلي وإوالدي من زوجي االول في غزة وكثير مشتاقة الهم " 

ونفسي ازورهم وأشوفهم وإلي من فترة زواجي ما شفتهم بس 
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بعرف اخبارهم لما أحكي معهم بالتلفون ، أوالدي هون ما بيعرفوا 

اخوانهم في غزة وانا حاسه حالي لحالي اهلي مش عندي وزوجي 

بني بادمانو وعدم مسؤوليتو وما بقدر أروح كانو مش موجود ومغل

  " واجي النو ما معي هوية وياريتها معي كان إرتحت كثير 
  

المخاطر والصعوبات خوفاً من الحواجز اإلسرائيلية أثناء  ةهومنهم تحدث عن مواج

  :زيارته لألهل ومحاولة دخول القدس تهريباً حيث قالت 

ليل وكل ما اروح بكون انا كثير بشتاق الهلي هم ساكنين بالخ" 

خايفة من الحواجز اإلسرائيلية لحتى ما توقفني ولما برجع للقدس 

ما بقدر ارجع من الحواجز لهيك بضطر إني أخاطر وأرجع 

تهريب بقطع ساعات مشي بين الجبال لحتى أصل القدس وما 

برتاح إال لما اوصل بيتي وإلي سنوات مقدمه للم الشمل ال رفضين 

سنوات . ين جواب وكل ما نسأل بقولوا بالفحص الطلب وال معط

وهم بفحصوا ومرة طلبوا مني اوقع على ورقه اني ما أزور وال 

يكون إلي اتصال مع أهلي وبهيك بيعطو تصريح، وانا ما قدرت 

  "اعمل هالشي الني ما بقدر ما اكون باتصال مع اهلي  
  

  :وأشارت سيدة أخرى 

ة وزوجي ما قدر يعمل شي أنا من اإلردن تزوجت وكنت الثاني" 

إلي بخصوص لم الشمل الني زوجه ثانية وما بقدر أخذ لم شمل 

إال بطالق زوجتو األولى أو إنها تموت ، كمان أنا متعلمة وبدون 

لم الشمل ما كنت بقدر أشتغل أساعد عيلتي ، وسنين أانا شاعره 
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إني غريبة هون وما إلي حدا اهلي بعيدين عني وما كنت بقدر 

ورهم وطول الوقت مشاكل مع أوالد زوجي  ، أختي توفت في أز

هادا كوم ، ومعاملة . عمان وما قدرت إني أروح على عزاها 

شاقل  20زوجي إلي واوالدي ما بيصرف علينا وبعتبر مبلغ 

باليوم بكفي عيلة، وأنا مابقدر اشتغل الني بحكم القانون اإلسرائيلي 

م ألي مؤسسة مثل التأمين مخالفة بوجودي بالقدس وما بقدر أقد

حتى أوالدي مش مسجلين بأسمي النو زوجي مسجل اسم مرتو 

  . " االولي وإوالدي بهويتو تحت أسمها 
  

وأضافت السيدة نفسها أنها جاءت إلى القدس وتزوجت من حامل الهوية الزرقاء بأنها تم 

مل إال أن تحويل هويتها إخبارها بمقدرتها الحصول على هوية مناطق السلطة وتقديم طلب لم الش

، لو ابقت على ها زوجة ثانية وال تستطيع تقديم أوراق ثبوتية وتصديق زواجهالم يفدها كون

  :جنسيتها وكونها سيدة متعلمة فكان بمقدروها الحصول على فيزة عمل حيث قالت 

يارريتني ما رديت على الناس لما خبروني وقالولي اني بقدر اخذ " 

فيدني لحتى اخذ لم الشمل لكن ضروني بهالحديث هوية ضفة النها بت

الني كنت بقدر اخذ فيزة عمل واشتغل وقدم اوراقي واجدد الفيزا كل 

فترة لحد ما اتطبق قانون فيزا العمل واحصل على القائمة بس شو 

اعمل بحظي وقلة حيلتي مابقدر اعمل اشي كان انا من زمان صار 

  " بكل حقوقي وحقوق اوالدي ن وطالبتمعي اقامة واخذت الهوية كما
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حوال ية في مدينة القدس يطبق قانون األفالقانون في المحاكم شؤون العائلة والدين

 والذي بقي يستند على قانون الحكم العثماني واالنتداب بما يخص الطالق 107الشخصية إلسرائيل 

لى تتبع القانون شرعيتين األو ، وتتواجد في القدس محكمتينوالزواج وحضانة األوالد والزوجة

أما الثانية . ن قبل المؤسسات الرسمية في القدسحوال الشخصية اإلسرائيلية وهي المعتمدة ماأل

        ردني، والتي من خاللها يتم الزواج والطالقفهي تتبع األوقاف األردنية وقانون األحوال األ

فكثير من العائالت تواجه .  ، وإصدار وتجديد جوازات السفر االردنية للمقدسيين)وثيقة أردنية(

الصعوبات في تحصيل حقوقهم األسرية كحضانة األوالد ونفقة الزوجة خاصة في حال كون األم 

من مناطق السلطة أو من تحمل جنسية دولة اخرى لعدم وجود أوراق ثبوتية أو اوراق قانونية 

   .وقها بديلة تستطيع العائلة وتحديداً المرأة تقديمها تساعدها في تحصيل حق

لم تكن الصعوبة فقط لم هم سكان الضفة في تقديم طلبات لم الشمل، أيضاً لمن جاءوا من 

سرائيلية بما نالك تالحق في قرارات الحكومة اإل، فكان هول عربية أو أجنبية لكال الطرفيند

خرى بحيث سمحت لعدد من الدول العربية التي بنت ص تقديم طلبات لم الشمل من دول أيخ

ورفضت رفضاً قاطعاً للدول معادية ) االردن، مصر، والمغرب(ا اتفاقيات سابقة مثل معه

                                                
أثناء فترة الحكم والعثاني  1916هي عبارة عن القاونيين التي اعتمادها منذ عام :قانون االحوال الشخصية اإلسرائيلية   107

نوعين من المحاكم في قضايا األحوال الشخية  علىعتمد الجهاز القضائي في اسرائيل واالنتداب بحيث أبقت عليها، وا
محاكم خاصة بالطوائف الدينية  وهيفي قضايا الزواج والطالق للمحاكم الدينية  صالحية حصرية للنظر تمنح حيث

المحكمة الشرعية للطائفة المسلمة، المحاكم الكنسية المختلفة للطوائف المسيحية : كاآلتيوتتوزع  المعروفة في إسرائيل
بينما في باقي القضايا المتعلقة  . المختلفة، المحكمة الدرزية للطائفة الدرزية، والمحكمة الرابانية للطائفة اليهودية

لمحاكم شؤون العائلة وهي محكمة مدنية ترتكز، في األساس على ) كحضانة االوالد، النفقة، تقسيم االمالك وغيرها(
تم تعديل قانون محاكم شؤون العائلة الذي فتح ابواب محاكم شؤون و 1995 عام في تم انشائها.القانون المدني اإلسرائيلي

صالحية موازية للنظر في قضايا األحوال الشخصية  مةلمحكلأصبحت و 2001عام  العائلة للنساء المسيحيات والمسلمات
الحية البتّ فيها تابعة للمحاكم ، ما عدا في قضايا الزواج والطالق التي بقيت ص ألبناء الطائفتين المسلمة والمسيحية

 . الدينية فقط
http://www.kayan.org.il/ar/inner.php?ID=209  
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نه تم ، حيث أضافت إحدى النساء ممكن يحملن جنسية عربية بأ)كسوريا، والعراق، ولبنان(

سرائيلية عن طريق موظف من الوزراة بضرورة أخذ رقم مناطق اخبارها من قبل الحكومة اإل

  :يني السعي لطلب لم الشمل حيث قالت الضفة وجواز سفر فلسط

انا جيت من السعودية لحتى اتزوج وعشان زوجي قدس وانا ما " 

بقدر ادخل القدس طلبوا منا انو نعمل هوية سلطة واحصل على 

جواز فلسطيني لحتى يقدملي زوجي للهوية وانو يعمل لم الشمل 

مدمن واخذت رقم ضفة ومن يومها وانا بعاني من وضع زوجي النو 

وكثير تعبانه منو ومن تدخالت عيلتوو ومابقدر اعمل شي وهو مش 

كثير مهتم يعملي لّم الشمل ومش قادرة اتحرك أو عمل أي شي وما 

بقدر اتعالج أو أعمل وبضطر اقدم لتصريح لكن ما بيطلعلي وانا من 

وقت زواجي وانا بعاني وما بقدر أروح على اهلي او حتى أطلع 

تى أروح مناطق الضفة الني بصعوبة برجع على السعودية أو خ

  "وبخاف يمسكوني الجيش وبدخل القدس تهريب  
  

ن زواجها من زوج مسرية واالقتصادية األضاعها ووأضافت امرأة مقدسية عن صعبة أ

بحيث عانت من تدخالت عائلتها ومشاكلهم مع زوجها الذي تعرض ) أردنية(لدية جنسية عربية 

اوي قانونية ضده والمطالبة في ابعاده والتأخير في حصوله على قرار ألكثر من مرة لتقديم شك

  :االقامة وصوالً للطلب لسحب الهوية من الزوجة حيث قالت 

انا بعاني كثير من عيشتي ووضع عيلتي ، انا وزوجي قرايب وهو "

اوالد وكثير ضغط علي ومن اول ما تزوجنا  9من االردن وعندي 

يحصل على االقامة لكن أهلي عجبوا حاولت اقدملو لم شمل وقدر 
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علينا واكثر من مرة عملوا مشاكل النا ويقدمو شكوى للشرطة واخذو 

اكثر من مرة زوجي وما جددوا الو االقامة وسحبوها وحتى سحبوا 

مني لفترة هويتي واضطرت اني اثبت بوجودي بالقدس واجيب كل 

منعوني االوراق يلي بتاكد وجودي وحاولت أشتغل إال انو اهلي 

أشتغل خاصة بالفترة يلي راح زوحي ورجع على االردن يلي خلى 

زوجي يرجع على القدس  وضل فيها مخالف لسنوات وحاولت قدم 

عن طريق محامي وقدر يحصل  2010كمان مرة لالقامة في سنة 

اشهر ولهالء خايفيين من اهلي يعملوا مشكلة  6على تصريح كل 

د وما بقدر البي احتياجاتهم ووضعي صعب كثير ال في اكل لالوال

النو ما بشتغل وانا ما بقدر اشتغل الني خايفه منهم وبضغطوا علي 

  . " وعلى زوجي 
  

هنالك قسم كبير من النساء المقدسيات أشرن من زواجهم من جنسيات عربية وطبقن قانون 

شاركت أنها  ، فكان احداهن قدكافة اإلجراءات والمتطلبات منهم المواطنة اإلسرائيلي وتوفير

زا عمل وتم تقديم لم ودخل إلى القدس عن طريق في 31تزوجت من مصري يبلغ من العمر 

أشهر ومن ثم سنة وبكل عام يتجدد  6نه استطاع الحصول على تصريح اقامة بداية الشمل له وأ

الطلب برغم أنه أصغر من الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية اإلسرائيلية لتقديم طلبات لم 

  : حيث قالت . الشمل للفلسطينيين 

انا ارتبطت بمواطن مصري اضطرت لفترة اعيش باالردن لحتى " 

ارتب امور دخولو للقدس وبعد سنة زواج قدرت أقدم أوراق 

 الزواج ويدخل فيزا على البلد ومن هون قدم محامي الو أوراق لم
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أشهر قدر يحصل على تصريح اقامة لمدة سنة  3الشمل وخالل 

النو  35تجدد كل سنة وكنا خايفيين نقدم النو عمرو اقل من وب

سنة لكن صارت االمور كيف ما  35حسب القانون الزم يكون 

نص علي القانون والتزمنا باالوراق سواء االوراق من السفارة 

  " المصرية هون ووزارة الداخلية في مصر 
  

مت على تقديم طلب لم الشمل حدى النساء أنها أقدوبالحديث عن الدول االجنبية أشارت إ

أشهر تم  3لزوجها والذي يحمل جنسية أمريكية بعد دخولة القدس عن طريق الفيزا وباقل من 

الموافقة على طلب لم الشمل واعطائه تصريح اقامة واستكمل المدة القانونية لحصولة على الهوية 

وراق من أ لزمات طلب لمّ الشملواالقامة الدائمة خالل الخمس سنوات ملبيين كافة الطلبات ومست

  :حيث قالت . اثبات الزواج وااليجار والكهرباء وغيرها من الطلبات 

ما كان في  صعوبة إلنا في تقديم الطلب بالعكس كان في موافقة 

على طلب لم الشمل من بعد تقديموا بثالثة أشهر ،  وطلبوا انو 

يب االوراق نجيب االوراق الالزمة وبكل مرة بنجدد االقامة بنج

االزمة والمطلوبة من إيجار بيت ومياة وأرنونا وكهرباء ، وكمان 

وهو  64كان زوجي من األصل من مواليد القدس ، لكن من سنة 

، ومع هيك اخذ قرار  67خارج البالد وما كان الو إحصا في سنة 

االقامة المؤقتة لست أشهر وبعدها لسنة وبعدها اخذ االقامة الدائمة 

  "ن وبعدها اخذ زوجي الهوية لمدة سنتي
  

سرائيلية بالسماح لقسم من سكان منطقة تسعينيات قامت وزارة الداخلية اإلفي منتصف ال

القدس الشرقية في تقديم الطلبات للحصول على الجنسية اإلسرائيلية مما دفع قسم من السكان 



93 
 

 

ل ع في طلبات لم الشمالعرب في تقديم طلبات طلب الجنسية العتقادهم بأنها عملياً أسهل وأسر

حدى السيدات المقدسيات قد تقدمت بطلب الجنسية بعد زواجها بعام فكانت إ. ألزواجهم وأوالدهم 

بهدف تسريع حصول زوجها على االقامة والهوية ونالت الجنسية وتم الموافقة على  1996عام 

اث المشاكل بينهم الذي حده بدأ بالسيطرة عليها وتعنيفها وإتصريح الزوج لمدة ستة أشهر إال أن

الها عنه لمدة سنوات بقيت صعب عليها التوجه في تقديم شكوى ضده وضد افعاله وبرغم انفص

معه لتتمكن من حصول أرقام وهويات لألوالد فقد حصل قسم من األوالد على رقم هوية إال أن 

 14وغها عامها بنة الثانية حصلت على رقم مؤقت ممادفعها لتقديم لم شمل لالبنة بعد بلاال

بنة ومن ثم توقيف أوراق األب للتأكد من عدم حصوله على ظار حصولها على الهوية لالوبانت

  . االقامة والهوية لعدم رغبة األم في االستمرار معه 

االسالمية (ديان ع سياسة التمييز والتفرقة بين األسعت الحكومات اإلسرائيلية في إتبا

ياسة العالقات العرقية حيث عمدت لتطبيق سياسة فرق تسد ورؤيتها في تطبيق س) والمسيحية

ساهمت في خلق الصراع فيما  108.وزرع جذور الفتنة والصراع بين المسلمين والمسحيين 

ازها بأسرع وقت يتعلق في تقديم وقبول طلبات لم الشمل من خالل قبول طلبات المسيحيين وانج

أيضاً في اعطائهم . وأعوام لتي تأخذ أعوامن اأشهر لسنة، على خالف طلبات المسلمي 6خالل 

إال أنها برغم ذلك استمرت في تمييزها اتجاه . يلية واعطائهم تصاريح في االعيادالجنسية اإلسرائ

  .العرب والفلسطينيين عن غيرهم من اليهود

سرائيلية من لشمل لزوجها وهي تحمل الجنسية اإلخرى تقدمت بطلب لم اففي قضية أ

أشهر حصلت على موافقة لتصريح دخول لمدة سنة إال أنه حصلت  6حية خالل الديانة المسي

                                                
 التمييز ضد غير اليهود في إسرائيل مسحيين كانوا أم مسلمين. ) 2007(. حلية أبو ساترجمة سامي . شهرستان، ماري  108

 . 88_67ص .األوائل . دمشق . 
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، وتقدمت بشكوى وطلب لوقف أرواق لم الشمل بشكل عائلية بين الزوجين وانفصلت عنه مشاكل

  :حيث شاركت بحديثها نهائي لدى وزارة الداخلية،

 " أنا ما عندي مشكلة في بداية زواجي إني أقدم لزوجي طلب لم

قدمت الطلب وبدون مساعدة  35بعد ما صار عمرو   الشمل

 محامي وخالل ست أشهر كانوا معطيين جواب إلي بقبول طلب لم

الشمل ، وحصل على تصريح لمدة سنة ، إال أنو صار مشاكل 

وانفصلت ووقفت طلب لم الشمل بشكل نهائي ، فكان رد من 

جديد حتى الداخلية بأنها وقفت طلبو مع عدم إمكانية تقديمو طلب 

لو إرجعت إلو والسبب أنو أنا حاصلة على الجنسية اإلسرائيلية 

  ." وما بيقدروا يخليوا يدخل القدس بعدها 
  

، والزوجة هوية مناطق السلطة الوطنية وعائلة مسيحية أخرى يحمل األب هوية زرقاء

 ،سنةالحصول على تصريح أقامة لمدة سنوات استطاعت  8تقدمت بطلب لم شمل منذ حوالي 

وراق وضرورة اثبات مكان السكن والوجود وكثيراً ما يتم التأخير في وكل عام يتطلبون منها األ

والتبرير أن الملف في الفحص  تقديم التصريح لها الذي يمنعها من ذهابها للعمل لمدة تصل أشهر

  :حيث شاركت باآلتي وقالت . ني أو هنالك نقص في األوراق الثبوتية األم

أكثر من عشر سنوات مقدمة طلب لم الشمل وبعد سنتين أنا الي " 

حصلت على تصريح لمدة سنة ، وبكل سنة بقدم طلب للتجديد 

سنوات  8بيطلبوا أوراق وثبوتات ودايماً بجيبهم ، إلي عالحال هادا 

ولسى بعدني ما أخذت هوية بس إقامة لمدة سنة وبكل مرة بروح 

وبسبب موظف في  بيطلبوا أوراق جديدة ، إلي احد المرات
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الداخلية وألنو مضايق رفض أوراقي واعتبرهم ناقصة برغم اني 

جايبة كل األوراق بس ألنو ما بدو يشوف قرر أنو أوراقي ناقصة 

أشهر  6أشهر ومرة أكثر من  3، واضطرت أستنى أكثر من 

لموعد جديد في الداخلية وواجهتنا صعوبة كبيرة في تسجيل إبنني 

و جبنا كل االوراق االزمة إلي عشان االقامة في الوزارة برغم ان

أشهر لحتى اخذ إبني  8وعشان أسجل إبني إال إنو ضلينا نستنى 

رقم هوية ، وبهديك الفترة ما كنت أروح وأطلع للشغل وكنت طول 

الوقت في البيت حتى إني ما كنت أقدر أزور أهلي وكنت رح 

  ."   أنطرد من شغلي بسبب تأخير اإلقامة 
  

نها عدم مقدرهم العديد من العالئالت المقدسية مسألة سحب الهويات ألسباب عدة مواجهت 

، واعتبارها من المناطق القدس م للعيش في منطقة قريبة من القدس، وانتقالهإثبات مكان سكنهم

إال أن الجدار العازل قام بفصلها عن القدس وبالتالي لم يكن بمقدور المقدسيين بداية معرفة أن 

ات ، فكثير من العائالت المقدسية استطاعت خالل الفترلعازل قام على عزل القدساالجدال 

خرى لعدم تمكنهم في االستمرار في العيش في البيوت البلدة الماضية من أن يكون لها بيوت أ

القديمة الكتظاظ العائلة وبالتالي نتيجة متابعة الحكومة اإلسرائيلية سلسلة من التحقيقات 

، ومنها عائلة من العديد من العائالت المقدسية عسفية عمدت إلى سحب الهوياتوالسياسات الت

والدها من مناطق السلطة الوطنية وعدم تمكن أمسيحية تم سحب هويتها منها بسبب سكنها ب

، حاولت العودة للعيش في سنة 14أن قسم منهم قد تعدى جيل  الحصول على أرقام هوية خاصة

والدها وإحضار األبن األصغر والبالغ ج واضطرت االنفصال عن أزوالقدس خاصة بعد وفاة ال

  : سنوات دون أورق ثبوتية حيث شاركت بمعاناتها وكيفية تعاملها مع مشكلتها فقالت  10
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سنة وعايشة بالضفة وما كان في  30أنا متزوجة كنت من "  

مشاكل بهويتي ، لكن نتيجة وضع األسري والمشاكل ورفض 

و واالوالد لم شمل صعب علي تنقل أوالدي زوجي إني اعمل إل

معي لما أجي ازور اهلي وفي يوم كنت بحاول أدخل القدس طلبوا 

مني اروح الوزارة وهناك خبروني انهم سحبوا مني الهوية ألني 

مش عايشة بالقدس ، إال إني بسبب المشاكل مع زوجي كنت أغلب 

وبعد سنتين وقتي بالقدس منفصله عنو عند أهلي أخر عشر سنين ، 

قدرت إني أرجع هويتي ، ولقيت صعوبة اني أعطي ابني الصغير 

واعمل إلو لم شمل  14هوية واضيفو لهويتي قبل ما يصير عمرو 

ووكلت محامي لحتى يساعدني برغم انو المادية ما بيسمح والنو 

  ."المحاميه بياخذوا كثير بس عشانو قبلت أوكلو 
  

حب الهوية منها قبل سبع سنوات عند قيامها تسجيل وعائلة أخرى شاركت بمعاناتها وس

ارة أن العائلة ال مولدها في وزارة الداخلية بسبب أن لها بيت ثاني في منطقة الضفة واثبتت الوز

، وأنها أخلت بأهم شروط نيل الهوية وهو إثبات مركز الحياة بالرغم أن العائلة تسكن في القدس

وراق ة الممتدة ألهل األب، كما حاولت العائلة احضار األئلال تملك أي بيت أخر فهو بيت العا

م يغير قرار الوزارة بسحب والد ووجودهم في مدارس في القدس إال ان ذلك لالزمة حول األال

خر ال يحملون الد يحملون هوية القدس والقسم اآل، ولم يتم تسجيل االبن فقسم من األوالهوية

  :الهوية وشاركت بقولها 

رة هويتي مني وخلتني أعيش العذاب عذبين عذاب سحبت الوزا" 

أنو ما معي هويتي وأروح وأجي وعذابي بزوجي يلي ما معو 
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هوية كمان وقلة حيلتو وعدم شغلو وعنفو اتجاهي واتجاه األوالد 

ووضعنا المادي الصعب وفي أيام بنام انا واألوالد بدون أكل أو 

ما كان أي شي ، قبل كنت أقدر أروح وأجي بحريتي صحيح 

يخليني أشتغل بس كنت أشوف أمور األوالد والي اكثر من سنة 

وانا موجودة ببيتي في القدس ، ال قادرة اروح أو أجي وحتى إني 

مش قادرة اقدم شكوى ضد زوجي ألني بدي أرجع هويتي 

وتصعبت كثير مع اوالدي الني دخلتهم مدارس مش حكومية النهم 

در أرجعها ألوالدي وتوجهت ما معهم هوية وبدي أرجع هويتي وأق

للشؤون والمؤسسات لحتى تساعدني لتثبت أني لسا في القدس وما 

روحت وال أنتقلت ألي منطقة ثانية ، وكمان الني ما قدرت اوكل 

محامي النو المحامية بستغلو اوضاعنا وبصيوا بدهم بالوي 

  ." مصاري وانا ما بقدر ادفعلهم  
  

، كون أن قسم منهم قد حاول االنتقال الي البلدة القديمةأه وإستمرت معاناة األهالي خاصة

ليست خاضعة لمنطقة  ة القدس دون العلم أن تلك المناطقللعيش ببيت ثاني حول ضواحي منطق

ومنها عائلة مقدسية لديهم هوية مقدسية إال أنه تم سحب الهوية من العائلة مدة أربعة . القدس 

بيت ثاني لهم  ها كانت تسكن في مناطق الضفة فينت ألوصول معلوما 2006سنوات في عام 

ضع االقتصادي واألسري فواجهت الزوجه صعوبات كثيرة منها الو. خلف الجدار الفاصل

، كون األب لم يكن يكترث لواقع العائلة أو التفكير في استرجاع الهوية وضغطه واالجتماعي

قديم الشكوى بهدف استرجاع الهوية ، ولم يكن بقدورها تالعائلة من ناحية العنف والسيطرةعلى 
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والد خاصة أنها واجهت صعوبة ة للوزارة وإرجاع الهوية لها واألوالتأكيد على إثبات مركز الحيا

  :في تسجيلهم في وزارة الداخلية وكانت مشاركتها 

انا وعيلتي عانينا كثير من وضعنا وما كنت بقدر أعمل شي " 

و وانشغالو بأهلو ، ما بوضعنا ألنو زوجي بسلوكو وعدم مباالت

كان يركز بوضعنا وكان طول الوقت مركن على معاش أمو من 

الشيخوخة ، مش مستعد يشتغل أو يعمل شي وكنا فترة سكنا ببيت 

في منطقة بعد الجدار ووصلت اخباريه عنا إنو إحنا مش بالبلد 

القديمة وسحبوا الهوية منا وما قلق زوجي وال تأثر ، عكسي أنا 

روحي بدها تطلع يعني الزوج منيح والهوية أقدر يلي حسيت 

أتحرك ، وتوجهت للشؤون ومؤسسات حقوق انسان ووكلت 

محامي حاول يساعدني إني أرجع الهوية إلنا ، وإرجعت أنا 

وأوالدي نسكن بغرفة وحدة في البلدة القديمة لحتى نرجع الهوية 

وما كنت أقدر أعمل أشي لزوجي لحتى ما تخرب قضية ترجيع 

  ." لهوية إألي ولألوالد ا
  

وتبين من خالل متابعة أوضاع العائالت المقدسية وجود فئة منهم متواجدين في القدس 

ة لهم واستعادة هوياتهم ولمدة سنوات طويلة إال أنهم كل عام يحاولون جاهدين إثبات مركز الحيا

ز الحياة لها منذ واجهت العائالت مقدسية صعوبات إثبات مرك.  ، أو الحصول عليهاالمقدسية

وحرمت العديد من العائالت ، 1967سرائيلية لسكان القدس عام فترة إحصاء األول للحكومة اإل

ومنها معاناة إحدى . ذاك اليوم خارج حدود منطقة القدسالمقدسية الهوية نتيجة تواجدها في 

حضار األوراق العائالت إلى هذه اآليام محاولة اثبات وجودها برغم أنها في كل عام تحاول إ
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، فقد شارك رب األسرة بحديثه أنه من سكان زمة والتي تؤكد وجودها في القدسوالثبوتيات الآل

عتباره مواطن من منطقة القدس ل نتيجة تقديمة لفيزة عمل وليس باالقدس لكن يحمل تصريح عم

  :فشارك كاآلتي 

وإحنا عايشين  67أنا وعيلتي أمي وأبوي وأهلي من قبل سنة " 

دس وبيتنا ملك إلنا إال انو وقت االحصاء كانوا أهلي بزيارة بالق

أهل إلنا في الضفة وما اخذ أبوي باالمر، ولما قالوا عن الهويات 

وانهم بدهم يعطعوا المقدسيين هوية زرقا ما كان اسمنا موجود 

واعتبرونا انو إحنا مش قانونيين، وكثير كنا نعاني من التحرك 

لوكالة وتعلمنا بمدارس أهلية ، وحاول والتنقل وحتى نتحكم في ا

أبوي من هداك الوقت يجيب أوراق يثبت انو احنا هون وعلى 

طول يطلبوا أرواق جديدة وأكثر من مرة يرفضوا ومرة يقولوا 

بالفحص سنيين وسنين ، وكبرنا وتزوجت من وحدة معها هوية 

وقدمت لم شمل بعد زواجي إال انو عطول الوزارة تقول في أوراق 

ناقصة ، وكان في صعوبة نسجل األوالد ، وبعد فترة قدرنا 

تسجلوا  بهوية األم ، واستمر هيك لحتى صارت مشاكل بيني 

وبينها وإطلقنا وما كان في أقدم لم الشمل ، فلقيت شغل وقدمت عن 

طريقو فيزا عمل وبهيك قدرت اخذ تصريح عمل مفتوح صفر 

  .صفر وإلي سنيين على هالحال 
  

ش مع زوجها دسية أخرى أثناء فترة االحصاء كانت متواجدة إال أنها انتقلت للعيوعائلة مق

والد إال أنها نتيجة مشاكل مع الزوج وصلت إلى الطالق وترك أبناءها في منطقة غزة وانجبت أ

فتم سحب الهوية منها باعتبار أنها سكنت في  1994في منطقة غزة والعودة إلى القدس عام 



100 
 

 

الهوية المقدسية حتى  رابة العشر سنوات وحاولت جاهدة إستعادة الهويةمنطقة ضفة وعاشت ق

، وبعدها عن دم تقبلهم طالقها وسيطرتهم عليها، وعانت كثيراً من محيط عائلتها وعهذه األيام

، وشعورها بأنها مقيدة الحركة والحرية كون وجودها ا وعدم مقدرتها على التواصل معهمأوالده

الحصول على تأشيرة   1998أستطاعت من خالل توكيل محامي عام  .نوني في القدسغير قا

في ، التأشيرة لمدة سنة قابلة للتجديدشمل فكانت الواعتبار طلبها كطلب لم ) اقامة مؤقته ( دخول 

زمة وإثباتات مركز الحياة لها بهدف الحصول على الوراق الكل عام تقوم السيدة باحضار األ

  :حيث أضافت . حركة والعمل واالعتماد على نفسهامن الاالقامة الدائمة لتمكنها 

أنا تزوجت وكان معي هويتي ، وانتقلت أعيش مع زوجي في " 

غزة وخلفت أوالدي هناك ، صار بيني وبين زوجي مشاكل زادت 

كثير وما قدرت اني أتحمل وفطلقت منو مع انو اهلي رفضوا 

، و قلت  طالقي وتحملت كثير كثير منهم اهانة وسيطرة وتحكم

الزم أرجع هويتي وأعتمد على نفسي وأشتغل ، وكلت محامي 

يساعدني وقدرت احصل على اقامة مؤقتة وكل سنة بتجدد وكنت 

متأملة من زمان إني ارجع هويتي لكن لحد األن ما قدرت ارجعلها 

مع انو بجيب كل األوراق االزمة والثبوتيات وكمان مكتوب من 

اعد معهم ، كل سنة بقدم ، وبكل الشؤون يأكد إني موجودة وبس

  . "سنة باخذ جواب بس اقامة مؤقتة 
  

سية أو مشكلة الجدار لم تكن العائالت المقدسية تعاني فقط من عدم وجود هويات مقد

، أيضاً واجهت العديد من العائالت مشكلة الطرد وهدم البيوت ودفع مخالفات تفوق العازل فحسب

الصحة وحرية ت كما واجهتهم صعوبات في الحصول على تامين الطاقة والمقدرة المادية للعائال
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، وتعتبر منطقة القدس من المناطق التي تسعى الحكومة اإلسرائيلية بطرد الحركة والعمل أيضاً

سكانها وهدم منازلها فكانت من ضمن الدراسة إحدى العائالت المقدسية التي تواجه صعوبة الهدم 

أصابه  2007يث تعرض رب اٍألسرة إلى حادث عمل عام ودفع مخالفة بناء دون ترخيص، ح

، التي شعرت بالعجز لعدم تمكنها في متابعة وضع وكانت زوجته من حملة هوية الضفة بالشلل

بعد سرة فوجودها في القدس غير قانوني، برغم تقديم طلب لم الشمل الزوج وتوفير الدخل لأل

االب لمرة ثانية بتقديم طلب لم الشمل لألم  إال أنه تم رفضه بسبب أمني، وقام 1997زواجهم 

 ووقف تقديم طلبات لم 2002ولم يصله الرد من الوزارة فسمع بقرار تجميد عام  2001عام 

، علمت الصحي لألب تم إضافة غرفة للبيت ، ونتيجة الوضعالشمل ولم يقم بتقديم طلب جديد

للغرفة والسعي  ر قرار بهدم إداريبلدية القدس وفرضت عليه مخالفة بناء دون  ترخيص واصدا

  : ، فشاركت الزوجة لطرد العائلة منه

أخ من هالوضع أنا وين كنت وين صرت ، قبل ما يصير " 

الحادث مع زوجي كنت كثير بعاني إني ما بقدر أطلع وأمشي 

بالقدس واتحرك النو كنت خايفة تمسكني الشرطة وتقول عني 

الشمل إلي إال انهم يرفضوا  مخالفة برغم انو زوجي مرتين قدم لم

ويقولوا السبب أمني كيف أو ليش ما نعرف ، وتغلبنا كثير بتسجيل 

االوالد في الداخلية وانهم ياخذوا الهوية ، ولما صار الحادث ما 

كنت بقدر أكون معو وزادت صعوبتنا لما صار عاجز وما في 

دخل وال شي وانا ما بقدر أشتغل وكان الزم نعمل غرفة إلو 

ضعو ،  وقدمنا للتأمين لياخذ مخصصات عجز وصار إلو لجنة لو

ووافقوا، لكن بنفس الوقت خبروا البلدية عن الغرفة وارسلوا إلنا 

قرار هدم للغرفة ، وخلونا فوق هيك دفع مخالفات بناء وخلوا قرار 
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الهدم قائم ، كثير عجزنا وماعرفنا شو نعمل وكلنا محامي لحتى 

س حاجة صحية وانسانية ، وما كان يوقف قرار الهدم على اسا

بقدورنا حتى ندفع الو بس شو نعمل بدنا نعيش ونحمي حالنا ، مهم 

  . "بدهم يطردونا وياخذوا بيوتنا منا 
  

حادية الوالدية إحدى فئات المجتمع المقدسي فخالل األعوام العشر تعتبر العائالت األ

، اب منها عدم التفاهم بين الطرفينسبالماضية إزدات حاالت الطالق واالنفصال للعديد من اال

، ومنهم قد انفصل عن الزوج ممكن يحملون حب الهويات من العائالت المقدسيةومنها نتيجة س

، ومنهم سجيل األبناء وحصولهم على الهويةهوية مناطق الضفة للحافظ على الهوية وسهولة ت

المبحوثة أضطرت ونتيجة للمشاكل ، فإحدى العائالت الزوجيةنتيجة المشاكل األسرية والخالفات 

اطق السلطة والحصول على األسرية إلى االنفصال وطلب الطالق من الزوج حامل هوية من

والد برغم أنهم ال يملكون أرقام هوية ولم يتم تسجيلهم لعدم قبول األب والدتهم في حضانة األ

  :القدس وحصولهم على هوية ، فكان لها الحديث التالي 

اجي وانا بعيش بجحيم ، انا فتاة جامعية خلصت من لحظة زو" 

تعليمي واشتغلت ولما تزوجت منعني اشتغل برغم انو ما كان 

يشتغل وكمان كان بخيل كثير ، وانجبت منو وحاولت اسجل 

االوالد بهويتي إال انو رفض النو ما بدو االوالد ياخذوا هوية ، 

وأنا  2006وما قدرت اتحمل انفصلت عنو وطلبت الطالق سنة 

بحاول كل جهدي انو االوالد ياخذوا الهوية  نقلتهم على مدارس 

بالقدس وارجعت اشتغلت وكنت بكل سنة أقدم اوراقي للوزارة 

لحتى أثبت إني أنا وأوالي ساكنيين بالقدس ووكلت محامي وما 
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همني قديش ياخذ المهم يحصلوا أوالدي على أرقام هوية وبنهاية 

مؤقتة لالوالد ، وهيني بتابع مع  قدرت احصل على أرقام 2011

  ." المحامي لحتى يأخذوا الهويات الدائمة 
  

لم يقتصر االمر على حاالت االنفصال والطالق وتأثيرها على واقع األسرة المقدسية 

وصعوبتها في تحصيل الهوية المقدسية والمواطنة، أيضاً تواجه العائلة المقدسية في حالة وفاة 

الهوية المقدسية وتحديداً الزوجة ممن يحملن هوية مناطق الضفة، صعوبة أحد الطرفين من حملة 

في تحصيل ومتابعة طلبات لم الشمل، ويطلب منها التقدم بطلب جديد حيث شاركت إحدى 

  :العائالت المبحوثة قائلة 

بعد سنوات طويلة من رفض طلب لم الشمل بسبب مشاكل زوجي "

ضو لحادث ضرب بسبب واهماله للبيت واألوالد وشربو وتعر

المصاري  دخلو بغيببو ، ومساعدة المراكز الحقوقية إقدرت أقدم 

للمحكمة وأحصل على إقامة وحضانة أوالدي ، لكن بوفاة زوجي 

ما قدرت أجدد األقامة ووقفوا طلبي ومابقدر أقدم مرة ثانية إال عن 

طريق طلب جديد بأسم أوالدي وبس عن طريق المؤسسات 

يوصلوا قضيتي للمحكمة العليا على أساس إنساني الحقوقية لحتى 

    "ويمكن يرفضوا الطلب ويبقوا أوالدي بدون أم وال أب 
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  :الخالصة 

للعائالت المقدسية المبحوثة وتحليل  من خالل العرض السابق لفحوى المقابالت الشخصية

النواحي االجتماعية  المعلومات بكل ما يتعلق من صعوبات تواجها العائالت المقدسية على كافة

، كانت هوية والمواطنة في القدس المحتلةواألسرية واالقتصادية وأهمها السياسية وموضوع ال

ل سياسة مشاركة العائالت فعالة وغنية جداً تظهر الواقع التي تعيشه العائالت المقدسية في ظ

قدسيين واعتبارها المعاناة ، واستمرار عدم الوضوح واالستقرار لهوية الماالحتالل اإلسرائيلي لها

والمشكلة األساسية للمقدسيين عامة والمرأة المقدسية خاصة مضافة إليها كيفية تعاطيها 

ومواجهتها لكافة الصعوبات على كافة األصعدة والجوانب النفسية واالجتماعية والصحية 

  .واالقتصادية والسياسية 

واقع المقدسيين داخل القدس والتي تؤثر سياسية االحتالل اإلسرائيلي بشكل كبير على 

امتازت بالتمييز العنصري والسلبي على واقع العائالت المقدسية بكافة النواحي من خالل فرض 

حظر العمل للمقدسيين بسبب مشاكلهم الجنائية واألمنية، والمساعدة على تفشي حالة الفقر 

لصعوبات النفسية رات واوالبطالة في صفوف العائالت المقدسية وزيادة الضغوطات والتوت

سرية التي دفعت إلى تفكك العائالت بين انفصال وتفريق ونسبة طالق كبيرة واالجتماعية واأل

ين خارج نطاق القدس نيبين األزواج المقدسيين، في المقابل صعوبة في التواصل مع الفلسطي

عوبة في تقديم أيضاً أدت إلى ص. فصل العنصريوالتزاوج منهم بسبب سياسية العزل وجدار ال

ات تلك السياس. ثبات مركز الحياة لهم داخل القدسلم الشمل ألزواجهم وزوجاتهم وأوالدهم وا

تسعى لتحقيق رغبة الحكومات اإلسرائيلية في تقليل عدد المقدسيين العرب في مدينة القدس 

  .  والسعي لتهويدها وطمس عروبتها
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  النتائج والتوصيات: الفصل السادس
  

  ئج النتا 1- 6
استهدفت الدراسة واقع العائالت المقدسية وطبيعة التحديات والعوائق والصعوبات التي 

ومدى مدى تأثيره وتهديده على كافة . 1967من الحكومة اإلسرائيلية عام تواجه منذ احتالله 

مقدسي  النواحي االجتماعية واالقتصادية والنفسية والسياسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني ال

تمت الدراسة من خالل اعتماد المقابالت الشخصية للعائالت المقدسية . كل فئاته من كال الجنسينب

للبحث والوقوف على كافة المتغيرات والتغييرات والتحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع 

من خالل تحليل المقابالت للعائالت لى تساؤوالت الدراسة وربطها معاً، المقدسي، واالجابة ع

المقدسية ظهرت ونتجت العديد من النتائج بما يخص واقع المجتمع المقدسي ودور المجتمع 

، وماهية مفهوم المواطنة والهوية الزرقاء الحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدسالذكوري في ظل ا

، وكيفية مواجهة وتعاطي العائالت مع كافة لمرأةوأهميتها للعائلة المقدسية سواء الرجل وا

  .  ات والتحديات والعوائق التي تواجها على كافة النواحي الصعوب

سرائيلي على واقع ة مدى التأثير المباشر والقوي لالحتالل اإلظهرت من خالل الدراس

الرجل (االمجتمع المقدسي الفلسطيني، بما يخص الهوية أو المواطنة دون التمييز بين فئاته 

أن واقع المرأة المقدسية سواء المسلمة أو المسيحية إال ) مسلم ومسيحي(وحتى االديان ) والمرأة

، مضاعفة ليست فقط بما يخص الهوية ممن يحملن الهوية المقدسية أو ال يحملنها تواجه صعوبة

أيضاً من النواحي االجتماعية واألسرية وواقع المجتمع الذكوري المقدسي، فمن خالل تحليل 

المجتمع المقدسي بما يخص الهوية والمواطنة،  المقابالت ظهر عدم وضوح واستقرار لكل فئات

فقد واجهت العديد من العائالت المسلمة مشكلة في تقديم طلبات لم الشمل استمرت لسنوات، 
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ات لم الشمل بالمقابل كانت العائالت المسيحية أيضاً تعاني من نفس السياسة والنهج في تأخير طلب

لتسير حياتهم وتحركاتهم بالرغم من محاوالت  والد أو أخذ التصاريحوصعوبة في تسجيل األ

ة التفرقة في التعامل بين المسلميين والمسحيين ظاهرياً لكنها الحكومات اإلسرائيلية اتباع سياس

أيضاً أظهرت الدراسة وتحليل . ي عملية تمييزها العنصري اتجاههمباطنياً كانت مستمرة ف

إلسرائيلي لم يكن بذات التمييز عن حملة المعلومات أن من استطاع الحصول على الجنسية ا

فقد واجهت العديد من  ،الهوية الزرقاء بما يخص موضوع المواطنة والتسريع في أخذ الهوية

 العائالت المقدسية الصعوبات في والتأخير والمماطلة في أخذ أجوبة أو الموافقة على طلب لم

  .  الشمل تصل لسنوات وعقود 

راسة أن كافة فئات المجتمع الفلسطيني المقدسي، وبرغم معرفتهم أن ويظهر من خالل تحليل الد

واقع المجتمع المقدسي يسير حسب القانون اإلسرائيلي، مازالت غير قادرة على تحديد الجهة 

المسوؤلة عنها كون أن الواقع السياسي لمدينة القدس الحالي يفرض عدم وضوح واستقرار 

منتمي  هسك بها الشعب الفلسطيني المقدسي، فهو إن شعر أنلماهية الهوية والمواطنة التي يتم

للسلطة الوطنية الفلسطينية فينتج ذلك النتمائه لألرض والوطن، بالمقابل ال يعتبر مواطناً أردنياً 

ألنه ال يحمل رقم وطني خاص باألردن وإنما جواز سفر أردني يسهل عليه تحركاته، وال يعتبر 

على الهوية الزرقاء فهي مجرد تصريح إقامة دائمة تعطيه جزء من  مواطناً إسرائيلياً وإن حصل

إال أنها ليست مواطنة إسرائيلية تخوله التمتع ) كحرية التحرك، والعمل والصحة والتعليم(الحقوق 

فأصبحت العائالت المقدسية غير قادرة على . بكافة الحقوق وتلزمه القيام بالواجبات في المقابل

لة التي تستطيع التوجه إليها لمتابعة أوضاعهم وأمورهم وتحديد هويتهم، إدراك الجهة المسؤو

وإتاحة المجال لالحتالل اإلسرائيلي االستمرار في نهج سياسته طرد الفلسطينيين المقدسيين 
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وتهويد القدس ومصادرة االراضي وغيرها من العوائق والصعوبات وتنفيذها على أرض الواقع 

  . عها من ذلك دون أن يتم ايقافها أو من

واقع المجتمع المقدسي يواجه الكثير من العوائق والصعوبات توصلت الدراسة إلى أن 

خاصة بما يتعلق تنفيذ القوانيين الخاصة بسياسة االحتالل اإلسرائيلي، فبرغم عدم تمتع المقدسيين 

عليهم الواجبات  بالحقوق الكاملة بما يتعلق كونهم مواطنيين أو مقييمين في القدس، إال أنها تفرض

والضرائب التي تفوق طاقاتهم المادية والمعنوية واالجتماعية، وتساهم في ضغط وتوتر وتقييد 

وتبين أن عدم وجود هوية أو تصريح يخول العائلة . حياة المقدسيين على كافة النواحي الحياتية 

لعائلة، وال يقل أهمية من التحرك ومتابعة حياتها، أنه من أهم المشاكل والعقبات التي تواجها ا

عن واقع المجتمع المقدسي الذكوري وتعنته اتجاه المرأة، وأن مشكلة الهوية واإلقامة تأتي في 

  .ضافية للمرأة المقدسية سية، والمشكلة الجندرية كمعاناة إالمقام االول في حياة العائلة المقد

إلى  العائالت المقدسية توجهتزايد  ،في السنوات األخيرةخالل السنوات العشر األخيرة 

سرية االقتصادية في المشاكل األالرعاية االجتماعية للحصول على مساعدة الشؤون ومكتب 

ومشاكل الهوية ولم الشمل خاصة عندما يكون أحد الطرفين من مناطق السلطة الوطنية وال يوجد 

أن عدم وجود هوية لدية إقامة ووجوده في منطقة القدس غير قانوني، فكثير من النساء أوضحن 

لهن، لم يساعدهن بالتحرك والتنقل والخروج للعمل وتحسين من وضعهن المادي واألسري، 

ت خاصة في حال تعرض الزوج لوضع مرضي أو عجز، أو ال مباالته وانجراره وراء المخدرا

ضاً بالمقابل لو كان الرجل ال يملك إقامة أو تصريح عمل، أي. والبطالة وعدم االهتمام بالبيت

يشكل ضغط على المرأة المقدسية فقسم منهم أظهر عدم رغبته بالسماح للمرأة بالخروج للعمل 

والمساعدة والذي يزيد من المشاكل األسرية والخالفات تصل إلى درجة العنف، وعدم مقدرة 

المرأة المشاركة كون بعض الرجال يستغلون وضع المرأة وضعفها والتأثير عليها لمعرفتهم بعدم 
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رتها للتوجه خوفاً من خسارتها لطلب لم الشمل، كون أن أحد شروط الحصول على اقامة بأن قد

ال يكون هنالك مشاكل جنائية أو أمنية للمتقدم بالطلب، وكثيراً من الحاالت تصل إلى درجة 

واالجتماعيةً للعائلة وتحديدا اً على الناحية النفسية والصحية لبالطالق واالنفصال الذي يؤثر س

  .والد وصعوبة في التقدم والحصول على هوية األم واأل

أما على صعيد طلبات لم الشمل للعائالت المقدسية منذ عقود وبسبب سياسة الحكومات 

اإلسرائيلية ال يوجد عدد ثابت لطلبات لم الشمل الخاصة بالمقدسيين، والكثير من العائالت 

سرائيلية العديد من القرارات بخصوص ومة اإلنوني بالقدس فقد تبنت الحكمتواجدة بشكل غير قا

الطلبات على أن  حيث سمحت للعديد من العائالت المقدسية تقديم 1994لم الشمل منذ عام 

ي، إال أنها بسبب وراق الالزمة وأن ال يكون هنالك مانع أمنيستوفوا كافة اإلجراءات وكافة األ

تقييد الوجود الفلسطيني المقدسي في القدس ة حكومة االحتالل بتهويد القدس، وفي طبيعة وسياس

حداث االنتفاضة الثانية عام بعد أ 2002أصدرت الحكومة قرار تجمييد طلبات لم الشمل عام  

على أن يتم تجديده كل عام، فكثير من القضايا وصل إلى المحاكم اإلسرائيلية وصوالً . 2000

أنها في كل عام تزيد من بنودها معتبرتها إلى المحكمة العدل العليا لرفض قرار التجمييد إال 

تسهيالت إال أنها بقيت خطوات تعجزية للمجتمع المقدسي، خاصة إذا كان المتقدم له من مناطق 

السلطة الوطنية وغزة، وصوالً إلى قرار محكمة العدل العليا االسرائيلية برفض إلغاء قرار 

 بحيث لن .  2012|1|11رار في تاريخ شمل بعد صدور القالالتجمييد وعدم قبول أي طلب لم

 شمل مقدم من سكان مناطق الضفة وأن ال يكون هنالك أي مانع أمني الينظر في أي طلب لم .

ومنذ صدور القرار لم يتم قبول أي طلب برغم استغالل المحاميين وضع العائالت المقدسية 

حصولهم على تصريح االقامة مل في امكانية على الهوية واالقامة واعطائهم األاليأس للحصول 

كما عمدت وزارة الداخلية في متابعة الحاالت العائلة منذ عقود واعطاء االقامة في . والهوية 
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. حال التزامها في قوانيين طلب لم الشمل وعدم وجود مانع أمني يمس االمني القومي إلسرائيل 

ة العائالت لتقديم طلبات لم وقد ساعدت العديد من المؤسسات الحقوقية واالنسانية في مساعد

الشمل وتعبئة النماذج وارشادهم حول كيفية توفير األوراق الالزمة والتأكيد بضرورة حصول 

فقد كانت غالبية المؤسسات خاصة الفلسطينية تركيزها على  .المقدسيين على الهوية المقدسية 

ات وتحديداً مكاتب الرفاه كونها المساعدة القانونية للممقدسيين ويرفضون التعامل مع بقية المؤسس

  .تابعة إلى بلدة القدس فكل مؤسسة تعمل لوحدها دون األخرى

سرائيلية تختلف عندما يكون من دولة أجنبية أو دول عربية ذات في حين أن السياسة اإل

صلة مع دولة االحتالل ووجود معاهدات سالم بينها حيث يتم قبول طلبات لم الشمل وفي حال 

راق ثبوتية واثبات مركز الحياة ويستوفي كافة الشروط والخطوات فإنه يحصل على احضار أو

لمقدسية المطروحة في الدراسة، الهوية واالقامة الدائمة، وكان واضحاً وجلياً مع العائالت ا

) سعودية واالردن ( ، أما الدول العربية الثانية صر والثانية من الواليات المتحدةولى من ماأل

الحصول على أرقام هوية لمناطق الضفة وتطبيق طلب لم الشمل ألهالي السلطة  طلب منهم

  . الفلسطينة 

تعتبر وزارة الداخلية اإلسرائيلية هي الجهة المسؤولة بتنفيذ قوانيين الحكومة اإلسرائيلية 

بما يتعلق بقبول طلبات لم الشمل وتسجيل األوالد في هويات األهل، حيث قامت خالل السنوات 

لماضية في طرد آالف المقدسيين من القدس وسحب هوياتهم المقدسية، بحجة عدم إقامتهم فيها ا

وانتقالهم للعيش على أطراف القدس دون العلم أنها ليست ضمن نفوذ سلطة االحتالل اإلسرائيلية 

فمن خالل تحليل . الذي فصل مدينة القدس عن ضواحيهاخاصة بعد بناء الجدار العازل و

ويات وعدم تمكن العائلة احضار األوراق الالزمة، ومعاناة ظهرت مشكلة سحب اله المقابالت

اجه العائالت ، فكثيراً ما كانت توموظف وزارة الداخلية اإلسرائيليةالمقدسيين من مزاجية 
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مياة وكهرياء وأرنونا (وراق الالزمة وأوراق إثبات مركز الحياة من صعوبات في إحضار األ

هم من قراءة النماذج الخاصة في طلب لم الشمل أو أي نموذج  مكتوب باللغة لعدم تمكن) وغيرها

، وحتى إن التزمت العائلة باحضارها المقدسية لم تتعلم اللغة العبرية العبرية كون غالبية العائالت

كانت تقابل بالرفض حسب مزاجية الموظف المسؤول عن قبول طلبات لم الشمل وعدم رغبة 

حول الملفات للفحص األمني والتي تأخذ أيام وشهور وسنيين دون اعطاء جواب بالعمل، وكانت ت

  . للعائلة

فكان له تأثير سلبي على حياة المقدسيين من النواحي األسرية واالقتصادية والصحية، 

فكثيراً ما يتم االعتداء بعنف عليهم من قبل قوات الشرطة اإلسرائيلية  تصل إلى سجنهم 

  .السلطة في حال األمساك بهم في القدس  وارجاعهم إلى مناطق

وتوصلت الدراسة أيضاً أن في حال حصول األب أو األم على تصريح إقامة مؤقت فإنه 

، كحق العمل أو كحق لقدس وال يخولها الحصول على حقوقفقط يخول العائلة التنقل في مدينة ا

ل أو مخصصات ضمان دخ(المعالجة الصحية، أو الحصول على مخصصات تأمين الوطني 

.  إلى حصوله على الهوية الزرقاء، حتى يحصل على إقامة مؤقتة تتجدد كل عام وصوالً)اوالد

أيضاً هنالك صعوبة في تسجيل األوالد في هوية األب أو األم من حملة الهوية الزرقاء، بحيث 

ق الالزمة لذلك يتم التحقيق والتأكد من قبل الوزارة في اثبات مركز الحياة واستوفاء كافة األورا

ثبات مركز الحياة لمدة ضرورة إأشهر تصل إلى العام مع  3حقيق لمدة وكثير ما تصل عملية الت

  .عاميين فأكثر
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  :الخالصة 

سي في أظهرت وأكدت المقابالت مع العائالت المقدسية واقع المجتمع الفلسطيني المقد

ا اليمينية أو اليسارية، في السعي لتهويد سرائيلية سواء متمثلة بأحزابهظالل سياسية الحكومات اإل

من خالل ممارسة خطوات امتازت بطابع . ن المقدسيينيينوطرد سكانها الفلسطيمنطقة القدس 

، وفرض قوانيين وضرائب تفوق مقدرتهم، ط والتعسف اتجاة المجتمع المقدسيالعنصرية والتسل

هم من الحركة والتواصل والتزاوج مع وزيادة الصعاب والعوائق على العائلة المقدسية وعدم تمكن

كما أظهرت الدراسة العديد من النتائج التي تمس كافة النواحي الحياتية لدى . أبناء وطنهم 

العائالت المقدسية وأهمية وجود هوية وطنية أو مواطنة تساعد على تخفيف وطئة المشاكل التي 

  :ية واالقتصادية ومن تلك النتائجتعاني منها العائالت المقدسية  سواء االجتماعية واألسر

ة االحتالل اإلسرائيلي القمعية سطيني بكافة فئاته يتأثر من سياسأن واقع المجتمع المقدسي الفل- 1

  .والتعسفية والتهجيرية دون تمييز بين فئاته 

اولتها تقديم طلبات لم الشمل، تواجه العائالت المقدسية العديد من الصعوبات والعوائق في مح - 2

ثبات مركز الحياة لها، وخاصة بانتقالها للعيش في ضواحي القدس دون العلم أنها مناطق وإ

أيضاً صعوبة في توفير . حولهاقد خرجت من سلطة االحتالل بعد بناء الجدار العازل 

  . والد في هوية أحد الوالدينمة للحصول على االقامة وتسجيل األوراق والثبوتات الالزاأل

المقدسية صعوبة ومعاناة حول طبيعة واقع المجتمع المقدسي باعتباره مجتمع  تواجه المرأة - 3

حصولها على هوية أو  ذكوري ال يسمح لها بالخروج للعمل، إال أن معاناتها األكبر في عدم

فكثير من النساء المقدسيات يواجهن معاناة عدم وجود هوية أو اقامة مضافة . تصريح إقامة

التي تحد من حريتها ومساهمتها في تحسين وضع األسرة والمشاركة إليها السلطة الذكورية 

  . في معاناتها
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هل وتحديداً وفاة أحد الطرفين من األ تواجه العائالت المقدسية معاناة كبيرة خاصة في - 4

 الزوجة من حملة هوية الضفة لديها تصريح أقامة أو إقامة مؤقتة في استمرار طلب لم

لبها وعدم التجديد لها، وضرورة تقديم طلب لم الشمل من جديد فقط الشمل، حيث يتم ايقاف ط

إلى محكمة العدل  عن طريق مؤسسات حقوقية وإيصالها إلى المحكمة المركزية وصوالً

لدية شخص  وتحتاج النساء المقدسيات ممن ال يوجد لهم هوية أو تصريح اقامة إلى .الّعليا

، ومتابعة أمور األوالد دمات وحقوق العائلةخحصول على لألطفال لل ليكون وصياًهوية 

  . والعائلة 

حال انفصالها أو طالقها  تواجه العائالت المقدسية أحادية الوالدية خاصة المرأة المقدسية في- 5

عاقات في الحصول على هوية مقدسية لها وأوالدها، وفي حال إمكانيتها تقديم طلب صعوبة وإ

لم الشمل لألوالد عليها إثبات مركز الحياة لها  لتسجيل األوالد أو الحصول على طلب

فإذا لم تستطيع ذلك فال تستطيع الحصول على . ولألوالد مدة عاميين فأكثر في مدينة القدس 

  .  هوية مقدسية أو تصريح إقامة 

كدائرة  من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية الفلسطينية والحقوقية والحكوميةوجود عدد  - 6

في منطقة القدس ساعدت العائالت المقدسية في كيفية تحصيل حقوقهم  جتماعيةالرفاة اإل

قانونية، حيث لعبت دور كبير في  مساعدة عدد كبير اجتماعية ونفسية و وتقديم استشارات 

، فكان هنالك إمتازت تلك المؤسسات بعدم تعاونها مع بعضها البعض. من العائالت المقدسية 

نية العمل والتعاون مع دائرة الشؤون االجتماعية على اعتبار رفض من المؤسسات الفلسطي

    .أنها مؤسسة تحت سلطة بلدية االحتالل 
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  التوصيات 2- 6

  : بناء على النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية 

يعيش المجتمع المقدسي واقع تعسفي وتمييزي وسياسة ممنهجة تهدف إلى طمس واقتالع 

لتي تمارسها ن من بيوتهم وأراضيهم بكافة الطرق والوسائل والعقبات والصعوبات االمقدسيي

ة من سياس. وحتى أيامنا هذه 1967 ائيلي منذ احتالل مدينة القدس عامحكومة االحتالل اإلسر

هدم المنازل ومصاردة األراضي وبناء المستعمرات وبناء الجدار العازل الذي ساهم في عزل 

نين والمقدسيين، وتقطيع أوصال والروابط االجتماعية واألسرية للفلسطي القدس عن ضواحيها

خير بما يخص تجمييد قرار رفض طلبات لم الشمل في زيادة الصعوبات على وساهم قرارها األ

العائلة المقدسية في وجود أحد الوالدين بدون هوية أو تصريح اقامة خاصة إذا كانت المرأة ال 

الوطنية وعلى صعيد دورها وواقعها  على الصعيد تحديد هويتها تحمل الهوية فهي تعاني

  .  الجندري في عائلتها

بما يخص الوضع السياسي القائم في المنطقة الشرق االوسط والصراع الفلسطيني 

مطالبة  مختلف األطراف بما في ذلك المجتمع الدولي واألمم المتحدةاإلسرائيلي ينطوي على  

والسعي في . مم بما يتعلق بفلسطين واحتاللهانفيذ كافة قرارات هيئة االالحكومة اإلسرائيلية بت

مصير  إنهاء معاناة المجتمع المقدسي، والبت في المرحلة النهائية لمدينة القدس وتوضيح

والضغط على الحكومة اإلسرائيلية للوقف الفوري لكافة ممارساتها  .المقدسيين وهويتهم الوطنية

قدسيين والقدس، من سياسية تهويد ومصادرة األراضي وبناء المستعمرات وانتهاكاتها أتجاه الم

   . يرها من الممارساتالغير قانونية، وسحب الهويات وطرد المقدسيين ، وهدم المنازل وغ
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  :ونتيجة النتائج التي وصلت لها الدراسة اوصي بما يلي 

نتهاكات لتركيز على اإلعرض قضية القدس وا التركيز على الدور االعالمي وأهميته في- 1

اإلسرائيلية في مدينة القدس ومنها هدم البيوت، ومصادرة األراضي، وعدم إعطاء تراخيص 

د في وزارة الداخلية والالمقدسيين، ومشكلة عدم تسجيل األ وسحب الهويات من بناء،

 اق أبسط الحقوق لهم وغيرها، والضرائب المفروضة على العائالت دون استحقاإلسرائيلية

  . نتهاكاتمن اإل

ضرورة إنشاء مؤسسات حقوقية وإنسانية وأخذ دور أكبر في محيط المجتمع المقدسي تساعد  - 2

ات لم الشمل والحصول على المقدسيين لفهم ماهية المواطنة والترويج لقضية أهمية طلب

   .الهوية

لم الشمل والشروط وطلبات إصدار كتيب باللغة العربية يوضح القوانيين الخاصة في االقامة  - 3

  .الطلباتلتقديم 

 توعية المقدسيين إلى المخاطر والعقبات والسياسة التي تتبعها سلطة االحتالل اإلسرائيلي - 4

يين والعمل سبين المقد هتعزيزاتجاه المقدسيين وضرورة التمسك بالتواصل االجتماعي و

  .على زيادة الوحدة بينهم

محاكم المعنية والعليا مام الأورفع دعاوي  وقانونياً ياًدعم المقدسيين اجتماعياً واقتصاد - 5

  .والقانونية واالجتماعية بحقوقهم الشريعيةللمطالبة 

قة القدس طفي من االقتصادية الفلسطينية يةدعم المؤسسات التعليمة والثقافية واالجتماع - 6

على  سيات، ومساعدات النساء المقدسيينتاحة فرص العمل للشباب المقدإومساعدتهم في 

دي واالفتصادي للعائالت إنشاء مشاريع صغيرة منزلية تساهم في تحسين الوضع الما

  . المقدسية
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ضرورة حث المؤسسات الفلسطينية واالجتماعية والحقوقية والحكومية التابعة لبلدية القدس  - 7

ن تلك في التعاون فيما بينهم لمساعدة العائالت المقدسية ودعمها من كافة النواحي، كون أ

في مواجهة  عائالت المقدسية ودعمهاالمؤسسات كافة تسعى لهدف واحد وهو مساعدة ال

  .السياسية واالجتماعية  الصعوبات والعوائق

عمل ورشات ومحاضرات لتمكين المرأة المقدسية ودعمها في مواجهة الصعوبات والعوائق - 8

  .والوقوف على الهوية الجندرية االجتماعية واالقتصادية

ساعدة العائلة المقدسية وتحديداً المرأة المقدسية في كيفية التعامل في طبيعة المتجمع م- 9

داخل المجتمع  الذكوري من خالل تمكين المرأة وزيادة ثقتها بنفسها والتأكيد على ذاتها

  .الفلسطيني المقدسي

 لمساعدتهمعمل ورشات عمل وفعاليات عالجية مشتركة للعائلة المقدسية تجمع بين األزواج - 10

األسر  تحسين األوضاع األسرية والنهوض بواقععلى التواصل األسري اإليجابي و

  .ةالمقدسي

التركيز على منهاج التربية في المدارس األهلية والخاصة وضرورة إدخال اللغة العبرية  -11

م من كمادة أساسية في منهاج التربية والتعليم ، لمساعدة المقدسيين على فهم األحداث وتمكنه

  .فهم النماذج الخاصة في بلدية االحتالل األسرائيلي 
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  : المالحق

  ملحق الدراسة األول 
 

"Identity and Citizenship of Jerusalemite Palestinian 
Women:  Reality and Obstacles" 

 

 الهوية و مواطنة المراة الفلسطينية المقدسية واقع وعوائق 
  

 مجتمع الدراسة 

تعيش األسر المقدسية ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية فغالبية التوجهات إلى مكتب الرفـاه  

كثير ، فدة وتوجيةعاألجتماعي تكون على خلفية أسرية اجتماعية اقتصادية تحتاج إلى تدخل ومسا

ن العائالت في القدس برغم محاوالت االحتالل اإلسرائيلي على تشـتيت الشـعب الفلسـطيني    م

   وفصلهم إال ان االمر لم يتم تنفيذه

عائالت تعيش في منطقة القدس تواجه صعوبات وعوائق كثيـرة نتيجـة    ستقوم الباحثة بعرض

 .األسرية واالقتصادية والصحية وغيرها  األوضاع السياسية

     االب يحمل هوية القدس واالم تحمل هوية المناطق الفلسطينية : مقدسية عائالت -1

اوالد  6تعيش العائلة في منطقة القدس وتضم العائلـة الوالـدين و   )أ . س ( العائلة االولى -1

سنة والخمس سنوات ، األب يحمل هوية مقدسية واالم من سـكان منـاطق    15أعمارهم ما بين 

سرة بوضع أسري صعب جداً لتعرض األب لوضع صحي سـبب لـه   السلطة الوطنية تعيش اال

، مع االعتبـار  كان يعمل األب في منطقة رام اهللالعجز وعدم مقدرته على الخروج للعمل حيث 

ساءت أوضاع العائلة من الناحية االقتصـادية لعـدم   . أن مدخول العائلة المادي فقط عمل األب 

عمل كونها تحمل هوية مناطق الضـفة بـرغم تقـديم    وجود مدخول وعدم مقدرة االم للخروج لل
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 صعوبات كثيـرة فـي كيفيـة     إال أن العائلة واجهت 1996شمل لألم منذ حوالي الالعائلة إلى لم

R8&  ، كانت األم تعطى فقط تصاريح لعدة أيام الشملوراق الثبوتية الالزمة لتقديم طلب لم توفير األ

  "7RS/لـم تعطـى األم أي    2002تجمييد قرار األقامة عـام  خالل السنوات السبع األولى ومع ا

تصريح  الذي دفع الزوجة لعدم مقدرتها للتوجه إلى زيارة االهل في العطل وفي حـال ذهابهـا   

بقاء فيها دون أي تصـريح  كانت بحاجة إلى إنتظار صدور تصريح لدخولها إلى مدينة القدس وال

صعوبات في تسجيل األوالد برغم والدتهم في  وخالل السنوات الماضية واجهت العائلة. أو إقامة

منطقة القدس إال كان يطلب منهم احضار أوراق ثبوتية لتؤكد مكان السكن في القدس حيث تطلب 

، صورة عن هوية االب واألم تعبئة نموذج طلب تسجيل الولد( وزارة الداخلية من العائلة احضار

هرباء وارنونا لمدة ار البيت وفواتير مياة وكيجإسرائيلي، عقد إ| عن عقد الزواج أردني  وصورة

المتطلبـات والمسـتندات   ، حلفان يمين مصدق من محامي في حال عدم توفير أحد عامين سابقين

إستمر الوضع حتى الثالث سنوات االخيرة بحيث تعرض األب إلى حادثة تسببت في . )المطلوبة 

ت تواجه صعوبة في متابعة وضع الـزوج  عجزه انتقلت مسؤولية البيت واالوالد لألم والتي كان

في المستشفيات والمراكز الصحية كونهم يطلبون دوماً الهويـة وأوراق الثبوتيـة وكثيـراً مـا     

تعرضت لمشاكل من قبل شرطة االحتالل اإلسرائيلي وتحذيرها حول وجودها الغير قانوني فـي  

سـرة وزادت  اعيـة لأل الصعب صعب الحياة االجتم وضع األب المرضي واالقتصادي. القدس 

كما توجهت العائلة إلى تقديم طلب عجز . المشاكل األسرية والتي أثرت على األوالد وسلوكياتهم 

وإمكانية الحصـول علـى مخصصـات     من مؤسسة التأمين الوطني حول الوضع الصحي لألب

مؤسسة ، أيضاً واجهت العائلة صعوبة في التسجيل كون األم لم تكن بمقدورها الدخول إلى عجز

التأمين الوطني بسبب عدم وجود هوية وبالتالي تم إيقاف محامي ليكون وكيل األب فـي متابعـة   

وراق الالزمة  في متابعة قضية العجز وتوفير األ إجراءات التأمين حيث واجهت العائلة صعوبات
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من فواتير وتقارير طبية حول وضعة الصحي وخضوعة الكثر من لجنة خـالل العـام ونـص    

ه نسبة عجز مؤقتة لمدة عام ، إال أنها بعد إنتهاء العام تم إيقاف المخصص وبات وضـع  واعطاء

العائلة االقتصادي صعب جداً برغم حصول األم على تصريح دخول كمرحلة أولـى للحصـول   

من العمل أو الحصول على على لم الشمل فالتصريح يخولها بالتحرك داخل القدس لكنها اليمكنها 

والد للخـروج للعمـل   عائلة بغاية الصعوبة الذي دفع األالوضع االقتصادي للبقي . ضمان صحي

  .دوامهم المدرسيبعد 

تعيش العائلة في منطقة القدس البلدة القديمة وهي مكونة من الوالدين  )ن ، د: (العائلة الثانية- 2

كل العائلة تواجه صعوبات أسرية ومشا. سنة واألربع سنوات18ارهم ما بين أوالد أعم 6و

ى خلفية عنف داخل األب مدمن مخدرات وحالياً في السجن عل. اقتصادية وعنف داخل األسرة 

. سنة 20في مدينة القدس منذ حوالي ، األم من مواليد غزة وتحمل هوية ضفة تعيش األسرة

ب لم يكن على إستعداد لتقديم طلب ى في القدس بدون أي تصريح كون األعاشت سنواتها األول

 ب ونتيجة أللألم كانت أوضاع العائلة صعبة جداً من الناحية األسرية واالقتصادية فاشمل اللم

ين إدمانه لم يكن يتحمل مسؤولية البيت واألوالد كما كان لديه ديون للجهات الرسمية كؤسسة التام

 م بمتابعة كيفيةآلف شاقل، قامت األ 250والتي تبلغ قيمتها ولى الوطني بسبب النفقة لزوجته األ

ّ الشمل واقناع زوجها في تقديم الطلب عام  على أساس  تم رفضه 2000حصولها على لم

، واستمرت األم في تقديم الطلبات بمساعدة المراكز الحقوقية والبت في المشاكل األب الجنائية

الشمل والسبب تم  ، بحيث صدر قرار برفض الطلب لم 2004قرار لم الشمل حتى تاريخ 

هالي غزة  ومع الفحص االمني لألم تبين أن أحد إخوانها قد تعرض إلى من أإرجاعه كون األم 

تم أيصالها إلى المحاكم التي تم تأجيلها .  2004إصابة في عملية اغتيال الشهيد أحمد ياسين عام 

ألكثر من عام واعتبار األم عنصر إرهابي وضرورة إعادتها إلى قطاع غزة كان القرار في 
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اإلعتراض على القرار وتقديم إلتماس لمحكمة العدل العليا بتقديم مكتوب من تم  2007بداية عام 

ساس إنساني بضرورة ابقاء األم كونها ومن مكتب الرفاة االجتماعي على أ المراكز الحقوقية

الشخص الوحيد الذي يقوم باالعتناء باألوالد ومتابعة أمورهم ، إال أن المحكمة أبقت على القرار 

تم إعطاء األم قرار اإلقامة المؤقتة بهدف دفع األم بالتوجه  2011وفي بداية عام  لكن دون تنفيذ

خالل الفترة انتظار األم للقرار اإلقامة تعرضت لكثير . زة ودخولها دون عودتها إلى القدسإلى غ

من المشاكل والضغوطات النفسية التي أوصلتها لفقد السيطرة ولوضع نفسي صعب كانت بحاجة 

طبية وكونها غير مؤمنة وتحمل هوية ضفة ال يمكنها العالج مما دفعها لتوجه إلى  إلى عناية

طوال االعوام الماضية كانت األم تواجه صعوبة الوضع لوحدها وبرغم . مناطق السلطة للعالج 

وبيعها لمساعدة ) كصناعة الزعتر والشطة(ية بسيطة صعوبته كانت تحاول ان تقوم بأعمال منزل

ب العنيفة من أجل بقائة في العائلة مادي وكثيراً ما تحملت تصرفات األف الوضع العائلتها لتخفي

اما . يم طلب لم الشمل ومساعدتها في تقديم طلب لم الشمل كونه الوحيد الذي بمقدورة تقد

والد فقد كانت العائلة واألب متابع تسجيل األوالد بالداخلية وتوفير كافة االوراق بخصوص األ

   .تسجيلهم الرسمية ل

والد أ 6وادي الجوز مكونة من والدين و تعيش العائلة في منطقة) ، حأ: (العائلة الثالثة-3

ب مشاكل أسرية اقتصادية صعبة ، فاألوالعام تعاني العاني من  15تتراوح أعمارهم ما بين 

مدمن منذ سنوات ال يعمل ويتغاضى مخصصات التأمين الوطني ضمان الدخل وطالما هو مدمن 

سوف يبقى يتقاضى المخصص ، األم لديها هوية مناطق السلطة وتعيش بوضع غير قانوني منذ 

قدمت بطلب لم الشمل إال أنه تم رفضه على أساس المشاكل  1997سنة في عام  16حوالي 

سرية وضاع األة السجن على حيازة وتعاطي مخدرات، وبالرغم من األالجنائية للزوج ودخول

ا تقديم طلب مرة اخرى م لم تحرك ساكنا لتفكيرهاتجاه األم واألوالد إال األالصعبة وعنف الزوج 
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واجهت العائلة الكثير من الصعوبات في تسجيل األوالد برغم والدتهم في منطقة . للم الشمل

القدس وتوفير األوراق األساسية بكل والدة بحيث كانت تقوم الوزارة الداخلية بالتعاون مع 

وراق والتأكد من أوراق إثبات مركز الحياة ف المخصصات لحين فحص األتأمين لوقمؤسسة ال

ويات مكان سكن العائلة ،مكان العالج الصحي والدراسي لالوالد وعقد الزواج وصورة ه(وهي 

ات  تأمين رقم هوية وإعادة مخصص وفي حال سالمة األوراق يتم تسجيل األبن وإعطاء). األهل

يجار البيت الذي يفوق قدرة العائلة والسبب التأمين يذهب إلى إ إال أن مخصص. الوطني للعائلة 

انه متواجد في منطقة ذات األجور العالية الذي يدفع العائلة للعيش بضائقة مادية صعبة جداً 

تساعدها ورفض األب خروجها باألساس  هوية وجودوكون األم ال تستطيع العمل بسبب عدم 

شخص الذي يهتم ، كونها السرة وعلى األم بشكل خاصع على اإلللعمل يزيد من صعوبة الوض

، ومع تقديم العائلة في بة التنقل ومتابعة اوضاع األوالدنها تعاني من صعوبوضع األوالد كما أ

طلب جديد للم الشمل جاء الرفض بسبب أمني بسبب إخوان األم قد تم سجنهم على   2009عام 

م الماضي إلى حوادث سير فكانت االم تواجه أساس امني، أيضاً تعرض األوالد خالل العا

الذي دفعها إلى توكيل . صعوبة في متابعة اوضاعهم كون األب لم يكن قادر على متابعتهم 

محامي برغم عدم قدرتها على توفير أتعابه بسبب أوضاعها االقتصادية فهى كعائلة تحصل على 

  . مساعدات من المؤسسات الخيرية والشؤون االجتماعية 

أوالد  7تعيش العائلة في منطقة البلدة القديمة مكونة من الوالدين و)  س، غ: (العائلة الرابعة-4

سنوات تعاني العائلة من مشاكل أسرية اقتصادية صعبة  3سنة و16تتراوح اعمارهم ما بين 

أثرت على واقع الحياة األسرية وتركيبتها فاألب مريض بالصرع ومدمن كحول ومخدرات فهو 

م من حملة هوية مناطق الضفة قدمت للعيش األوالد ، األمشاكل والعنف اتجاه الزوجة وكثير ال

D/سنة وتعيش بوضع غير قانوني منذ ذاك الوقت برغم حصولها من  18القدس منذ حوالي  إ
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األيام لكل شهر كانت تقدم للتصريح في  3فترة لفترة على تصريح زيارة زوج والتي تتعدى 

رة ألهلها واحيانا كانت تتغيب عن البيت وأوالدها باألسابيع وكثيراً ما كانت فترة تواجدها في زيا

جل التواجد مع أوالدها النها ة غير قانونية وتخاطر بنفسها من أتحاول الدخول إلى القدس بطريق

تشعر بالخطر من تصرفات األب اتجاه األوالد وكثيراً ما تعدى عليها وعلى األوالد ولم تكن 

فقدمت بطلب لم . قديم شكوى ضد األب كونه يهددها بعدم تقديم طلب لم الشمل قادرة على ت

إلى أنه تم رفضه بسب مشاكل األب مع الشرطة  1996الشمل بعد دخولها للقدس عام 

سجنها على خلفية محاولة منية إلختها حيث تم ل السجن، ومشكلة أاإلسرائيلية وفكان كثيراً يدخ

صول العائلة على مخصصات العجز عائلة من وضعها المادي برغم ح، عانت الكثير القتل جندي

نه لم يكن يصرف على البيت فكانت الصرع وعدم قدرته على العمل إال أب بسبب مرضه لأل

هوية الضفة إال أنها تتوجه لطلب المساعدات كون أنها لم تكن قادرة على العمل بسبب حملها ل

ومنذ . الجمعيات ومكتب الرفاه االجتماعي في القدس والدها وطلب المساعدة من سعت لحماية أ

تم مساعدة العائلة وتقديم استشارات قانونية والتوجه لمؤسسات حقوق االنسان لتقديم  2008عام 

، والتوجه إلى مؤسسة التأمين بهدف مساعدة العائلة م الشمل ومازال في الفحص األمنيطلب ل

م لمساعدتها وإعطائها لأللألوالد بأن يتم تقسيمها بجزء من مخصصات الزوج والتي تعطى إلية 

ء اإلسرائيلي في ترتيب امور العائلة وتوجيه األم إلى محكمة الشرعية في ديرياسين التابعة للقضا

عن أوضاع االوالد  والد ونفقة لهم باعتبارها الشخص المسؤوللتحصل على حضانة األ

مور األوالد كما تم تقديم أوراق لم شمل لألم ب الصحي وعدم أهليته لمتابعة أوتوضيح وضع األ

 من منطلق إنساني وضرورة وجودها مع أوالدها استطاعت الحصول على األقامة المؤقته بناء

، 2011حصلت على قرار اإلقامة عام  ، حيث1996لذي قدم بأسم الزوج منذ عام على الطلب ا

حيث تعرض لحادثة  2013ب في بداية عام ، إال أنه تم إيقافه بعد وفاة األ2012وتم تجديده عام 
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أدخلته بغيبوبة فترة طويلة توفي على أثرها فتم رفض تمديد تصريح األقامة، وطلب من الزوجة 

تقديم طلب جديد عن طريق مؤسسة حقوقية وتوكيل محامي والوصول للمحكمة المركزية وتقديم 

لفور في تقديم الطلب عن طريق وسعت الزوجة على ا. لب بأسم األوالد على أساس إنسانيالط

  . مؤسسة حقوق اإلنسان وجمع األوراق المطلوبة 

أفراد الوالدين  5عائلة مسيحية الديانة تعيش في القدس مكونة من  )ح ، و: (العائلة الخامسة-5

قدمت العائلة طلب لم الشمل لألم بعد وجودها والعامين،  10راوح أعمارهم ما بين أوالد تت 3و

بحيث حصلت بداية على تصريح زيارة زوج أليام ومن ثم  2000بستة أشهر عام في القدس 

أشهر  6شهر حصلت على تصريح لمدة الداخلية بعد تقديم الطلب بستة أ على موعد في زوارة

إثباتات سنوات وبكل عام تقوم الداخلية بطلب أوراق و 3قابل للتجديد إستمر هذا الوضع إلى 

ء في البيت دون الحصول لم يكن بمقدور الزوجة العمل فقط البقا .مركز الحياة ومكان السكن

بعد حصولها على اإلقامة المؤقتة والتي من . ى كالتأمين الصحي وإمكانية العملخرعلى حقوق أ

شهراً من تقديم طلب لم الشمل إال أنها مازالت  27الفترض أن تحصل على اإلقامة الدائمة بعد 

ساعدت . وفهي تصدر لمدة عام ويجب تجديدهاقامة المؤقتة بكل عام تحصل على تجديد لأل

، لكن خالل العامين األخرين واجهت جاد فرصة عمل كون سمح لها بالعملاإلقامة المؤقتة في إي

االم صعوبات كثيرة في الوصول إلى عملها خاصة فترة التجديد لإلقامة بحيث اصبحت وزارة 

يث كل عام تهيء العائلة بحصولها على اإلقامة الدائمة الداخلية تماطل في الرد على اإلقامة بح

، خالل حصل العائلة على رد من الداخليةأشهر إلى سنة لت 3وتنتظر العائلة أشهر بحيث تمد من 

تلك الفترة اليكون هنالك أي اثبات لألم وعدم امكانيتها بالعمل بحرية والتنقل بحرية أيضاُ تتوقف 

الزوجة لرد الوزارة  سترجع في حال حصولها على رد أثناء إنتظاركافة الحقوق المعطاة لألم وت

فسافرت الزوجة على جواز السفر الفلسطيني بحيث ال يمكن ألي شخص إضطرت للسفر، 
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منه تفعيل جواز  ، وعلية للسفر يطلبة حصولة على وثيقة سفر إسرائيليةحاصل على إقامة مؤقت

شاكل في حال دخولها إلى أي مكان وطلب منها كما واجهت الكثير من المالسفر الفلسطيني، 

عانت العائلة في كيفية تسجيل األوالد في كل مرة . إظهار الهوية تصل إلى إحضار الشرطة 

كانت الداخلية تطلب أوراق وإثباتات مركز الحياة والسكن وعقد الزواج وتماطل في تسجيل 

تواصل بين مؤسسات الرسمية  ، فهنالكيلاألوالد دوما بحيث يتم التحقيق في طلب التسج

الحكومية وازرة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني بحيث يتم التحقق والتأكد من المعلومات بحيث 

والتأكد منها يتم  يتم سؤال العائلة نفسها والمحيط الذي تعيش فيه العائلة وعند جمع المعلومات

جديد اإلقامة المؤقتة فهي للسنة حصلت العائلة على قرار ت 2011\10في شهر . تسجيل األوالد

  .الثامنة ولم تحصل على اإلقامة الدائمة وهي الهوية الزرقاء 

تعيش العائلة في القدس البلدة القديمة مكونة من الوالدين وأربعة ) ـج ، ه: (العائلة السادسة-6

جدة منذ األب من القدس واألم من الضفة متوا) سنوات  6و 13( أوالد تتراوح أعمارهم ما بين 

والتزم باحضار كافة  1999سنة بعد زواجها قام الزوج بتقديم لم الشمل في عام  15حوالي 

جراءات حصول األم على تصريح األوراق الثبوتية التي كانت تطلبها وزارة الداخلية إلتمام إ

األم  عانت. ن والرد بالرفض وتجميد الطلب، إال ان العائلة طال انتظارها برد الوزارة وكادخول

الكثير لعدم وجود أوراق ثبوتية ووجودها ليس قانونياً وعدم قدرتها على الحركة وزيارة االهل 

ول فلم يكن بمقدروها مر صعوبة أثناء والدتها طفلها األوزاد األ. والخروج من البيت ألشهر

ت العائلة الوالدة في المستشفيات اإلسرائيلية فكانت الوالدة في القدس في مستشفى الهالل وواجه

ارة في مرحلة التحقيق حول وضع األسرة وبرغم صعوبة في تسجيل االبن األول فكانت الوز

مع . أشهر حصلت العائلة على تسجيل اإلبن  8وراق المطلوبة لكن بعد قرابة احضارهم كافة األ

تم اخبار العائلة بضرورة تقديم طلب  2002مراجعة الوزارة حول طلب لم الشمل بعد عامين 
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. كأن العائلة لم تقدم لطلب سابقاًجديد كونهم كون األوراق غير موجودة وال يعلمون أين هي 

، بحيث تتوجه العائلة بكل رد من الوزارة فهي تماطل في الردومنذ ذاك الوقت لم تحصل على 

نقل ر فلم بمقدورها التعانت األم الكثي. سنة إلى وزارة الداخلية لمعرفة الرد فيقال أنه في الفحص

هل كونها تمر عن الحواجز اإلسرائيلية فكانت لسنوات لم تقم بزيارتهم وفي حال وزيارة األ

، ولعدم حصول العائلة على رد لطلبهم  قامت العائلة في عام زياتهم كانت تعود تهريباً لبيتها

بتوكل محامي متخصص في قضايا لم الشمل لفحص مصير طلبهم في الوزارة فتوجه  2008

فكان الرد بسبب مشكلة أمينه ألهل األم . إلى القضاء اإلسرائيلي لمعرفة سبب الرفض  المحامي

حصلت  2011وفي بداية عام . كون أخ األم قد تعرض إلى مستوطن وتم تقديم شكوى ضدة 

من الجدير بالذكر أن طلبات لم الشمل تشمل  .أشهر قابل لتجديد  6دخول لمدة  على تصريح

آهالي كل من األب واألم بحيث يطلب بالطلب أدق التفاصيل على أسرة اوراق ومعلومات حول 

األم وأسرة األب عن أسماءهم واعمارهم واشغالهم ومكان سكنهم وارقام هوياتهم وكل التفاصيل 

عنهم فكان اخوين لديها قد تم سجنهم بسبب أحداث االنتفاضة الثانية وكانوا ينتمون لحزب حماس 

نتظر األم لحصولها على تصريح دخول إلى القدس ومازالت تالذي ضاعف الصعوبة على 

خالل متابعتي للعائلة استمرت الوزارة بإعطاء تصريح دخول . حصولها على األقامة المؤقتة

أشهر دون حصولها على التأمين الصحي أو تمكينها من العمل وفي حال مرضها  6للقدس لمدة 

  .كانت تتعالج في الوكالة الغوث لالجئين 

عائلة مقدسية من القدس تعيش في منطقة الشيخ جراح العائلة ) ، حح: (العائلة السابعة -7

ب من حملة الهوية سنوات األ 6و 12هم تتراوح ما بين أبناء اعمار 3مكونة من الوالدين و

البيت فهو بحاجة إلى عناية مكثفة وخصوصية في الزرقاء مريض بسبب حادث في العمل ألزمة 

م من ، األ2007ره العمل كان الحادث في سنة إلعاقة في القدم ولم يكن بمقدو وتعرضة المكان
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كثير من الصعوبات مناطق الضفة تعيش العائلة في بيت مهدد بالطرد والهدم واجهت العائلة ال

، ل أو متابعة امور البيت واالوالدب وعدم مقدرة األم على الخروج للعمخاصة مع مرض األ

إال أنه تم  1997بعد زواجهم ون األب قدم لألم طلب لم الشمل قانوني كفوجودها في القدس غير 

العائلة صعوبة في ول واجهت توضيح السبب وبعد والدة الطفل األرفضه بسبب أمني ولم يتم 

أشهر تم تسجيل االبن األول  3نه بعد ول برغم تجهيز األب لكافة األوراق إال أتسجيل االبن األ

ولم يصله الرد من الوزارة وأنما  2001بتقديم طلب لم الشمل لألم عام ب لمرة ثانية وقام األ

لوضع العائلي استمر ا. الشمل ولم يقم بتقديم طلب جديد سمع بقرار تجميد ووقف تقديم طلبات لم

م فلم يكن بمقدورها التنقل والحركة وزيارة االهل سوا البقاء في البيت بضغط وتوتر تحرك األ

ى إصابة بحادث في العمل ألزمه البيت وبعدها ضاقت االوضاع المادية حتى تعرض األب إل

للعائلة ولم يكن بمقدر الزوجة عمل شي كونها تحمل هوية مناطق الضفة وفقدم األب إلى التامين 

، فتم تحويلة إلى لجنة طبية ولم يكن بمقدور الزوجة طني للحصول على عجز بسبب اإلصابةالو

ونها التحمل أي أوراق ثبوتية وتم زيارة المنزل للتأكد من وضع البيت الذهاب معه إلى اللجنه ك

ة لألب وكانت بدون وتهيئته لوضعة الجديد بحيث اضطرت العائلة إلى اضافة غرفة خاص

بقدوم مفتش ت العائلة في نهاية البناء فوجئ، فبعد زيارة محققي التأمين الوطني وترخيص البلدية

نذار هدم إدارى بالرغم من تقديم األوراق إوا بمعاينة البناء وتقيم رطة قامالبلدية بمرافقة الش

نه بدافع صحي وانساني إال أنهم رفضوا االستماع أهم بضرورة البناء وزمة والثبوتية لالال

إلى ، توجهت العائلة 2009القرار في عام  وكان واصروا على هدم البيت وليس تقديم مخالفة

كون البيت  ،إصرار البلدية على الهدممع حيث تم تأجيلها  القضية تعين محامي لمتابعةو المحاكم

جيل القضية إال أن البلدية وبالرغم أنه تم تأ. ت التي تريد إسرائيل السيطرة عليمن ضمن البيو

فرضت على العائلة مخالفة البناء وطالبت العائلة بدفعها وان دفعها ال يلغي قرار الهدم الذي 
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م ة على العائلة فلم يكن بمقدور األزاد الوضع صعوب. ت القضية مستمرة اتخذته البلدية ومازل

عمل شي خاصة بوضع الزوجي المرضي وعدم مقدرتها في الحركة والتنقل وتوفير احتياجات 

األسرة التي دفعها إلى التوجه إلى مؤسسات الرفاه االجتماعي ومؤسسات حقوق االنسان لمتابعة 

ابعة وضع زوجها الصحي للم الشمل من جديد على أساس إنساني لمتقضيتها وامكانية تقديم طلب 

  .زالت تنتظر رد الوزارة على الطلبوما 2011والدها حيث تم تقديم الطلب في بداية والعناية بأ

  

  4  األب يحمل هوية المناطق الفلسطينية واالم هوية القدس : عائالت مقدسية -2

   في القدس في البلدة القديمة احادية الوالدية  األم وبنتان تعيش العائلة) ، سأ(العائلة األولى -1

من األب الذي يحمل هوية الضفة وسعت إلى  1995، األم متزوجة منذ عام )سنة 13، سنة 15(

قادها للحصول على الجنسية لإلسرائيلية على اعت 1996حصول لم الشمل لألب فقدمت في عام 

، وكل مقدم لطلب يع لتقديم للم الشمل بشكل أسرعيستط سرائيليةأن من يحصل على الجنسية اإل

لمّ الشمل يدفع رسوم الطلب فالشخص المقدم للطلب في حال تكون معة جنسية إسرائيلية تكون 

سمحت وزارة الداخلية . تكاليف الطلب أقل من الشخص المقدم من القدس ولدية البطاقة الزرقاء 

ى الجنسية اإلسرائيلية مقابل التنازل على الجنسية آنذاك الهالي القدس التقديم للحصول عل

أشهر قابلة  6االردنية وحصلت عليها بعد عام وقدمت لم الشمل بعدها حصل على تصريح لمدة 

وحتى هذا حصل على االقامة المؤقتة ) 1998عام ( لتجديد تم تجديدها لمرة واحدة ن بعدها بعام

ين الزوجين الذي ادخل الزوجه بوضع صعب كونها ، وبدأت المشاكل باليوم لدية إقامة مؤقتة

العائلة في  غير قادرة على تحمل مشاكل األب وعدم عمله وعدم السماح لها بالعمل ومساعدة

، كما واجهت األم صعوبة في في مناطق الضفةسرة تحسين وضعها المادي فكانت تعيش األ

ة األوراق التي مركز الحياة لها إال تسجيل األبنة الكبرى في وزارة الداخلية برغم احضارها كاف



136 
 

 

أنها لم تحصل على رقم هوية وإنما تم استخراج هوية رقم مؤقت لألبنة يتجدد كل عام ومازالت 

أما اإلبنة الثانية فقد . سنة حتى هذا اليوم لم تحصل على الجنسية اإلسرائيلية 15االبنة البالغة 

كانت والدتها في القدس واستطاعت دس وحصلت على الهوية الن األم كانت متواجدة في الق

م االستمرار في العيش بظروف اقتصادقة صعبة وعدم عمل لم تستطيع األ. أثبات مركز الحياة

األب كون االقامة المؤقتة لم تسمح له بالعمل وإنما التنقل ودخول القدس فقط دون العمل إال أنه 

ألبنة الثانية استقرت األم في بيت عائلتها طوال الوقت كان متواجد في مناطق الضفة وبعد والدة ا

في القدس وانفصلت عن الزوج في سبب تعاملة العنيف اتجاهها واتجاة البنات لكنها لم يكن 

بمقدرها تقديم شكوى خوفاً من عدم تثبيت الهوية للبنات وفي كل عام في فترة التجديد تذهب كل 

أثناء . سنة 14ديم االقامة المؤقتة منذ ين بتقمن األب واألم للوزارة وفحص الرد إال أنهم مستمر

ات م في بيت عائلها لم يكن الزوج يسمح لها بالعمل فكانت تعيش على مخصصوجود األ

فلم يكن يساعد في مصروف العائلة الذي زاد الديون على العائلة الشيخوخة التي تتقاضاها األم 

والعمل لدعم نفسها وبناتها دون الحديث والضغوطات عليها التي دفعتها بعد وفاة األم بالتوجه 

عن الزوج ومشاكلة كونه يضغط عليها بأنها ال تستطيع عمل شي وطلب الطالق الن االمر يضر 

ومن ثم طلب الطالق في حصول األبنة على الهوية وهي منتظرة حصول االبنة على الهوية 

سها من خالل دمجها في م اثبات نفالل العاميين الماضين استطاعت األوخ. واالنفصال عنه

برنامج تساعد على تطوير نفسها مادياً ومسادعة نفسها وتقديم استشارات قانونية في كيفية ترتيب 

أمورها مع الديون ومتابعة قضية لم الشمل للزوج واألبنة ومازالت الوزارة تجدد الهوية المؤقتة 

اك سوف تقوم بعمل لم شمل لالبنة سنة النها آنذ 14كون األم ال تريد أن يصبح عمر االبنة فوق 

 الشمل الوليس هوية كون من شروط عمل لم شمل لالوالد كون بامكان أحد الوالدين تقديم لم

ن أي شكوى أو أي موقف سوف يسبب وقف أ وهي ترى. سنة 14لألوالد عندما يكونون فوق 
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 14بنة في حال بلوغها إجراءات حصول األبنة على هوية دائمة وعدم قبول تقديم لم الشمل لأل

  .سنة 

الزوجة مواليد  2009العائلة مسيحية من زوجين تزوجوا في عام ) ، أد(العائلة الثانية -2

 1974من سكان القدس البلدة القديمة ولديها الجنسية اإلسرائيلية والزوج من مواليد  1980

ل للزوج على إعتبار مناطق الضفة ويحمل هوية الضفة بعد الزواج قدمت الزوجة طلب لم الشم

سنة كما نصت التعديالت األخيرة لتقديم طلبات لم الشمل بحيث يمكن تقديم  35أن عمره فوق 

كان الزوج .  35والزوج فوق  25طلب لم الشمل في حال كانت الزوجة من مناطق الضفة فوق 

ات والطلبات أرفقت العائلة كافة اإلثبات 2009- 11وتقديم طلب لم الشمل بتاريخ  2009- 7في 

اة ، واألرنونا والفواتير الخاصة، ووصالت عمل إثبات مركز الحي( لتعبئة نموذج طلب لمّ الشمل 

أشهر بحيث حصلت على  6انتظرت العائلة مدة ) ، وغيرها من الطلبات الزوجة، وعقد الزواج

ة كاملة بالموافقة على إعطاء تصريح الدخول للقدس لمدة سن 2010|4الرد من الداخلية بشهر 

استمرت االوضاع جيدة . قابلة للتجديد لعدم وجود مشاكل أمنية لكال الطرفين الزوج والزوجة 

، إال أن العائلة واجهت مشكلة أسرية صعبة أدت وتم تجديد تصريح الدخول لمدة عاملمدع ع ام 

وراق إلى إنفصال الزوجة عن الزوج وعودتها إلى بيت األهل بحيث قام الزوج آنذاك باخذ اال

فلم يكن بمقدورها إال  وقد طلب منها تجديده) جواز السفر اإلسرائيلي(الرسمية والثبوتية للزوجة 

نه مع الزوج وهو من سكان مناطق الضفة وعلية تم إيقاف وبشكل فوري أوراقه في االخبار بأ

ر الداخلية وإلغاء تصريحه لدخول القدس إسرائيل وتقديم شكوى لدى االرتباط بضرورة إحضا

تم اعادة . رسمية إسرائيلية باعتبارها جنايةأورارق رسمية ومحاسبة الزوج على اخفاء أوراق 

الجواز اإلسرائيلي وتم اخبار الزوجة أنه لن  يكون بمقدور الزوج االن أو في أي وقت تقديم 

م إعطائه  يتطلب آخر للم الشمل وانه لن يكون بمقدوره المرور عن المعابر اإلسرائيلية نهائياّ وال
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وزارة الداخلية تعتبر أن حيازة أوراق رسمية إسرائيلية في أراضي الضفة . تصاريح أعياد أيضاً

  . هي جريمة جنائية والقانون اإلسرائيلي يعاقب عليها ويفترض تقديم شكوى رسمة 

عائلة مسيحية من القدس تعيش في البلدة القديمة مكونة من األم ) ي، ر: (العائلة الثالثة-3

األم من حملة هوية القدس إال أنها . أعوام 10سنة و 20خمسة أبناء اعمارهم تتراوح ما بين و

تم سحب هوية األم حيث حاولت تجديد الهوية وكانت الوزارة قد جمعت  2011خالل بداية عام 

وكانوا في انتظار األم لتجديد الهوية . بأن العائلة تعيش في مناطق الضفةمعلومات عن العائلة 

ربية وكل فترة تقوم كانت الزوجة طوال فترة الزواج تسكن في مناطق الضفة الغ. حبها منهالس

، وقد حاولت مراراً مع الزوج منذ بداية زواجها في تقديم للم الشمل إال أن الزوج بزيارة أهلها

كان يرفض تقديمة فكان األب مريض نفسي وغير متزن وقد عانت الزوجة كثيراً من تصرفاته 

والد د كما لم يكن بمقدروها تسجيل األجلها واألوالكياته ولم بمقدورها عمل شي من ألووس

ية إال أنها في العام األخير وبعد سحب الهو. بهويتها كون جميعهم قد ولدتهم في منطقة الضفة 

كما انها أصبحت غير قادرة على تحمل وضع األب النفسي إضطرت للبقاء في مدينة القدس 

سنوات 10، فحضرت هي وإبنها الصغير البالغ 2011-10ى االنتحار في  شهر ة إلوالذي دفع

والذي يعاني من صعوبات نفسية وتعليمة أثرت عليه عدم وجود أطر عالجية مناسبة لوضعة في 

. صغير في هويتها الضفة حاولت األم من خالل تقديم طلب إعادة الهوية وتقديم تسجيل األبن ال

بات لتأكد من تواجدها في المنطقة، كما سعت بعد راق ثبوتية وطلحضار أوبحيث طلب منها ا

حضار األوالد جميعاً من الضفة بحيث تم إدخالهم من خالل تصاريح االعياد وبقوا وفاة األب با

والد الشمل لألم لم شكل غير قانوني بحيث ال يتحركون أو يعملون شي فقدمت األفي القدس ب

خالل العام الماضيي تم مرافقة األم من قبل الرفاه . عد وفاة األب باعتبارها انها الوحيدة لهم ب

والد م الشمل لألم وتقديم طلب لحقوق األنسان في اعادة الهوية لألاالجتماعي ومراكز 
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ها بسبب وضع األب وتطورات ومساعدتهم على تخطي المشاكل النفسية التي تعرضوا ل

، كون األم كون ال يوجد دخل للعائلة نهائياًة كما مرت العائلة باوضاع مادية صعب. أوضاعة

إال  األم شيخوخةعمل فقد كانت تعتاش على مخصصات وبسبب سحب الهوية لم يكن بمقدورها ال

أنه بعد وفاتها أيضاً لم يكن هنالك دخل لها فعانت الزوجة وتأثرت أقتصادياً ونفسياً لعدم وجود 

  . الهوية 

العائلة في القدس وهي مكونة من والدة وطفلين أعمارهم  تعيش) س، ر: (العائلة الرابعة -4

 2000األم من سكان القدس تحمل هوية زرقاء تزوجت في عام . سنوات 9و 11تتراوح ما بين 

، منذ بداية الزواج واجهت فة وانتقلت للعيش في مناطق الضفةمن الزوج وهو من سكان الض

، وعاطل عن العمل  بحيث عنيف اتجاهها ع الزوج كونه انسانالزوجة الكثير من المشاكل م

ول ورفض الزوج والدته في القدس النه لم أنجبت األبن األ. ن وضع مادي صعبعانت العائلة م

اعدة في تحسين أوضاعهم ، كما منعها من العمل والمسكن يرغب في حصوله على هوية زرقاءي

ألسلوب الذي دفع األم باخذ نجبت الطفل الثاني لكن الوضع استمر بنفس النهج واالمادية وأ

م صعوبة في أدخال األوالد إلى القدس وقامت ، واجهت األ2006ة إلى القدس عام األوالد والعود

بتقديم اوراقها للوزارة بحيث تم رفض الطلب بداية وضرورة إثبات مركز الحياة وتقديم األوراق 

في منطقة القدس منذ انفصالها  وراق تثبت بأنها تعملية كورقة عقد الزواج كما احضرت أاألساس

قامت األم في تسجيل االوالد في مدارس القدس ورفع قضية الطالق . 2006عن الزوج من عام 

وتم إيقاف محامي لمتابعة  2009والنفقة والتي تم تأجيلها اكثر من مرة  وحصلت على القرار 

وراق والد بحجة أن األل قرار تسجيل األقضية تسجيل األوالد وفي كل عام كانت الداخلية تؤج

غير كاملة برغم تأكيد األم أنها تعيش بمنطقة القدس أكثر من عامين باعتبار أن وزارة الداخلية 

وبموجب ذلك  وراق رسمية لمدة عامين كاملينمن العائالت إثبات مركز الحياة وإحضار أتطلب 
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ع األسري التي وصلت إلى أن األم واجهت صعوبات كثيرة نتيجة الوض. تقوم بتسجيل األوالد

جها وردم تقبل فكرة ان تكون مطلقة أو خفكانت هنالك ضغوطات كبيره عليها من عائلتها وع

فقامت األم بالمقاومة والوقوف في وجه . للعمل والتحكم بها وبأوالدها واعادتهم إلى والدهم

أوالدها في الصعاب خاصة أمام عائلتها بما يخصها وأوالدها فخرجت للعمل وسعت إلى تسجيل 

المدارس وتوفير احتياجاتهم ومتابعة الوزارة وقرارتها في تسجيل األوالد كونهم يحملون هوية 

هوية تطاعت العائلة الحصول على أرقام اس 12وتحديداً شهر  2011فلسطينية وفي نهاية عام 

تواجه  مؤقتة لألوالد تساعدهم على الحركة والتنقل واخذ حق التأمين الصحي بحيث كانت األم

والد وقرار الرقم ا تتوجه إلى طبيب خاص لمعالجة األصعوبة أثناء مرض أحد األوالد وكثيراً م

المؤقت بحاجة إلى تجديد كل عام وإثبات مركز الحياة لألوالد وصعوبة األمر أن األم هي من 

ل أمام تحمل الهوية المقدسية وبالتالي فإن وزارة الداخلية تضع الكثير من العوائق والعراقي

 14تسجيل األوالد ويشدد في إثبات مركز الحياة للعائلة وحصول االوالد على الهوية قبل جيل 

سنة يكون أفضل للعائلة  بحيث إذا لم يكن صدر قرار حصولهم على هوية ال يكون بمقدور األم 

  . سنة  14سوا تقديم طلب لم الشمل من جديد لإلبن الذي يبلغ 

  

  3يحمل جنسية عربية واالم هوية القدس  األب: عائالت مقدسية-3

عائلة مسلمة تعيش في القدس مكونة من الوالدين وتسعة أوالد ) ، لس: (العائلة األولى-1

األب يحمل الجنسية األردنية وهنالك قرابة بين الزوج ) أعوام 4و 21(تتراوح أعمارهم ما بين 

، بداية يحصل على فيزا دخول إلى سنة وبقي في القدس 23منذ حوالي  والزوجه قدم من االردن

ول بحيث واجهة فل األعند والدة الط 1992شمل لألب في عام الالقدس وتقدمت األم بطلب لم 

ول برغم إحضار األم كافة األوراق االزمة لتسجيل الطفل العائلة صعوبة في تسجيل الطفل األ
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أشهر تم الرد من  6ب وخالل من إثبات مركز الحياة للعائلة وتقديم طلب لم الشمل الخاص باأل

قبل الداخلية وتم إعطاء األب تاشيرة دخول إلى إسرائيل وتم وضع الختم على جواز السفر 

سنوات أيضا بكل تسجيل لكل  6االردني لألب وفي كل عام يتم تجديد التأشيرة والتي إمتدت إلى 

ضية عانت العائلة من وضع خالل السنوات الما. أوراق إثبات مركز الحياة للعائلةولد يتم طلب 

اقتصادي صعب كون العائلمة لم يكن بمقدور العمل وتوفير احتياجات العائلة كذلك االم لم يكن 

بمقدورها العمل بأي وظيفة بحيث كانت تعاني من صعوبة حاجز اللغة فلم تكون قادرة على 

الوطني ضمان الدخل  مينلمصانع اإلسرائيلية وقد حاولت األم لتقديم مخصصات التأالعمل لدى ا

ايجاد واستطاعت الحصول عليه بعد تقديم الطلب بعامين وهو مدخول شهري لمن ال يستطيع 

سنوات على حصولة التأشيرة الدخول تم الموافقة على إعطائة االقامة  6، بعد مرور وظيفة

لم كل مرة تجدد فيها طلب  وتجدد كل وتدفع العائلة رسوم في 2000المؤقتة كان ذلك عام 

تم تجميد كافة طلبات لم الشمل وبقاء كل حالة على وضعها وإستمر  2002وفي عام . الشمل

وعائلة األم حدثت مشاكل عائلية بين األب  2007وفي عام , بقاء األب على االقامة المؤقتة 

أشهر حيث  3لى أثرها تم سجنه لمدة والتي دفعت عائلة األم في تقديم شكوى ضد األب والتي ع

دعاء لم يكن والد مع فحص األمر مع العائلة األم واألوالد تبين أن األم واألم بالعنف اتجاة األاته

صحيح إال أن وزارة الداخلية إستغلت الحادثة وقامت بسحب االقامة منة ورفض طلب االقامة 

ح ردن واصبامة وغير قادر على العودة إلى األب بدون اقالمشاكل الجنائية لألب، عاد األ بسبب

وجوده غير قانوني في المنطقة وزادت الضغوطات على األسرة ومشاكلهم مع عائلة االم وتقديم 

ب ال يستطيع العمل أو سوء من الناحية االقتصادية فاأل وزاد وضع األسرة. كاوي ضدهمالش

الخروج للعمل وترك األب التحرك وعائلته كبيرة وبحاجة إلى احتياجات الذي دفع الزوجة إلى 

، كما وتوجهت العائلة لتوكيل محامي مختص بلم الشمل ورفع قضية والتي استمرت بيتفي ال



142 
 

 

تأشيرة الدخول لألب  واستطاع المحامي في الحصول على قرار إعادة 2010حتى نهاية سنة 

م التي عانت العائلة كثيراً خاصة األ. رأشه 6، ومنذ ذاك الوقت تتجدد التأشيرة لمدة أشهر 6لمدة 

ضع زوجها وعم قدرته للبقاء بوضع غير قانوني وكيفية تدبير أمورها ومتابعة كانت بين و

أوالدها وبيتها وبين عائلتها ومشاكلها معهم وتركهم لها لفترة طويلة لوحدها تواجه الصعوبات 

والضغوطات النفسية واالقتصادية والمحنة التي مرت بها رغم مماطلة الوزارة في تقديم تأشيرة 

والد في الداخلية والطلبات وأوراق الثبوتية صعوبات التي واجهتها في تسجيل األالالدخول لألب و

  .التي كانت تطلبها الوزارة 

الزوجة تحمل هوية  2008عائلة مكونة من زوجين تزوجا بسنة ) ، فد: (العائلة الثانية-2

ول من خالل العام األ1979والزوج يحمل الجنسية المصرية من مواليد  1981القدس مواليد 

ثبات تعود إلى البالد إلأشهر كانت  6ردن وكل قلت الزوجة للعيش مع الزوج في األزواجهم انت

لت تقديم طلب تصريح تواجدها ولمتابعة العالج كونها تعاني من مشكلة في الغدة وبعد العام حاو

دة إلى ولم يكن بمقدورها العو كونها بقيت في البلد وعادت إلى عملها وعالجهازيارة للزوج 

تم اعطائه  أشهر 3ردن وعلية قامت بتقديم طلب تصريح زيارة للزوج في الوزارة  وبعد األ

تم قبول الطلب وبدأت في ، ة الشهر تم تقديم طلب لم الشمل خالل فتر. تصريح زيارة لمدة شهر

ت جار البييوبة وإثبات مركز الحياة للزوجة وأوراق تثبت عملها وعقد إوراق المطلاحضار األ

مع الداخلية، وخالل  وراقلت محامي لمساعدتها في متابعة األ، واوكبحيث استاجرت في القدس

، ولم يكن 2010رائيل لمدة السنة حصل عليها ولى حصل على تأشيرة دخول إلى إسأشهر األ 6

، وتم تجديد ق العمل واصبح يعمل للعام الثانييبلغ سوا الواحد الثالثون استطاع الحصول على ح

  .  وراق الثبوتية المطلوبة لتجديد الطلبللمرة الثانية بعد إحضار كافة األيح الدخول تصر
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م تحمل هوية لقدس مكونة من الوالدين ولدين األعائلة تعيش في ا) س، ع: (العائلة الثالثة-3

من سكان  ، الزوج من األصل هو سكان فلسطين تحديداًس والزوج يحمل الجنسية األمريكيةالقد

ارج البالد ولم يتم إحصائه في كان خ 67إال أنه قبل احتالل القدس في عام  البلدة القديمة القدس 

حصاء التي قامت به الحكومة اإلسرائيلية وبالتالي لم ياخذ هوية إال أنه كان يأتي بزيارات إلى اإل

م أراد العودة واالستقرار في القدس عاد عا. قدس عن طريق جواز السفر االمريكيمنطقة ال

ساعدته على تقديم لم الشمل  2004وحصل على فيزا دخول وتزوج من مقدسية عام  2003

زمة واإلثباتات الالزمة واستمرت الوزارة في فحص االوراق الوقدمت العائلة كافة األوراق ال

قرابة السنة ونص للحصول على الموافقة وواجهت العائلة الكثير من الصعوبات خاصة الزوجة 

البالد فكان قليل ع الزوج لعدم وجود أوراق ثبوتية وانتهاء فترة الفيزا لوجودة في في تنقلها م

جيل التسجيل الزوجه صعوبة في كيفية تسجيل األوالد بحيث تم تأ ، كما واجهتالحركة والتنقل

م ونص وبعدها جل الملف استمر الوضع حتى عابكل مرة يتم طلب ورقة جديدة من أ كونهم

شهر بكل  27شيرة دخول لألب لمدة سنة قابلة للتجديد أستمرت حتى نهاية تأحصلت العائلة على 

حصل على االقامة المؤقتة واستطاع  2009سنة يتم تجديد التاشيرة حتى حصل بمنتصف عام 

من خاللها الحصول على عمل ومساعدة الزوجة في الظروف الحياة والتنقل بحرية والمشاركة 

ل عام يتم تجديد االقامة المؤقتة واحضار كافة اوراق والحصول على رخصة سواقة وفي ك

واصبح  2011|7شهراً حصل بعدها على االقامة الدائمة في  27الثبوتية للعائلة استمرت حتى 

  .مواطن مقدسي يحمل الهوية الزرقاء
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  2 .األب يحمل هوية القدس واألم جنسية عربية : عائالت مقدسية -4

ائلة مقدسية تعيش في القدس البلدة القديمة مكونة من الزوجين ع) ، سش: (العائلة االولى-1

 األب مقدسي يحمل هوية زرقاء. )سنوات 6سنوات و 10(وثالثة أوالد تتراوح أعمارهم ما بين 

سنة تحمل الجنسية األردنية  40، األم تبلغ من العمر وهو مدمن كحول ومتزوج من زوجتين

تعيش األم بظروف معيشية صعبة جداً من . ادة اكاديمية وهي الزوجة الثانية متعلمة ولديها شه

ناحية أسرية وإقتصادية ونفسية ومرضية فاألم وجودها في القدس مخالف وغير قانوني منذ بداية 

حيث تزوجت زوجها الحالي بعد طالقها من زوجها األول ولم تدرك آنذاك  2000زواجها عام 

نون تزوجت واعتبرت الزوجة الثانية فالقا ن فقداألوضاع ستكون على ماهي علية اآل أن

تم عقد زواج  فقد .ثاني حسب قانون األحوال الشخصيةسرائيلي اليعترف في الزواج الاإل

يكون لها أية حقوق حتى  والزوجة الثانية عقد زواج أردني ، وبالتالي الاسرائيلي للزوجه األولى 

ولى ليس بإسمها فال يوجد أي ة األب األهوية األب وتحت إسم زوجوالد فهم مسجلون بتسجيل األ

ج األم واالوالد في وصاية لألم على أوالدها برغم أنها هي تتابع أمورهم حتى في حال خرو

وإن رفض  ن يطلب لهم تصاريح مغادرةفي عمان فهي بحاجة إلى موافقة األب أم زيارة أهل األ

عانت . نه لم يكن يهتم بأمورها واالوالدولم يقدم الزوج لها لم الشمل أل .األب فال تستطيع أخذهم

ب يهتم بتوفير المصروف وت أوالدها اليام بحيث لم يكن األوالدها كثيراً لم يكن لديها قالسيدة وأ

ر ، كما أن أوالده ال يعترفون باخوتهم الصغامعاش الزوج يذهب إلى شرب الكحول للعائلة فكل

اق ثبوتية لها م العمل لعدم وجود أورمقدور األكما لم يكن ب. والوقوف على أوضاعهم ومساعدتهم

، ولحظة حضورة زوج كان يرفض أن تخرج االم وتعمل، كما أن الفقط جواز سفرها األردني

والد مما يدفعها للتحمل ف الجسدي واللفظي اتجاة األم واألللبيت فكان كثير العصبية والعن

لم  وأن يساعدها على تقديم طلب والسكوت بهدف أن يغير األب تصرفاته معها ومع األوالد
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إلى المراكز الحقوقية لمساعدتها في تقديم طلب لم الشمل وكتابة  2005فتوجهت عام . الشمل

ها وأثناء تعبئة النموذج مكتوب حول وضعها األسري وحاجتها إلى االقامة لمساعدة اوالدها لكن

، فقد تم رفضه النها تعتبر ثانية زوجةن ال يكون له كان من أحد البنود في حال تقديم الطلب أ

إستمرت اوضاعها األسرية  واالقتصادية بالصعوبة بالرغم توجهها إلى مؤسسة . الزوجة الثانية 

والد وكانت دوماً ترفض تقديم شكوى ب المساعدة فكانت تتم من خالل األالرفاة االجتماعي وطل

ن ال تريد أأن يقدم لم الشمل لها و والد على أملل تصرفات األب اتجاهها واتجاه األللشرطة حو

وسعت األم لعمل أي أمر يفيدها . كون عائق في تقديم طلب لم الشمليكون لدية ملفات جنائية ت

وبدأت  2009|3في تحصيل االقامة فقامت بطلب رقم هوية مناطق الضفة وحصلت على الرقم 

خذها هوية الضفة بطلب الحصول على تصاريح زيارة لزوج تم اعطائها بعد عام من أ

عملة وكانت في بلدها األردن نها لم تخدمها في ايجاد فرصة عمل كونها سيدة متإال أ. حالتصاري

م تم توجيه األ 2011األمر ففي عام  ، كما لم تخدمها في تقديم طلب لم الشمل ومع فحصتعمل

يم طلب لم الشمل من قبل الرفاه االجتماعي لمحامين مختصيين في لم الشمل وفحص امكانية تقد

م كما زادت معاناة األ. أو طالقها  ولىقديم فقط في حالة وفاة الزوجة األفكان الجواب يمكنها الت

سرائيلية وحاجتها للعالج وعمل عملية والذي سهل امر مقدرتها للعالج في المستشفيات اإلعدم 

مادية ولم يكترث الزوج دخولها حصولها على هوية الضفة إال أن تكلفة العالج فاقت قدرتها ال

ومع قرار محكمة العدل العليا . جل عالجها وتم تقديم مساعدة مادية لها من أ لوضعها الصحي

تقديم طلبات جديدة وربطها من  في تجميد كافة طلبات لم الشمل وعدم 2012اإلسرائيلية عام 

  .واالقامة مل للحصول على الموافقة على طلب لم الشملاألمن القومي قد أفقدها األ

أوالد تتراوح اعمارهم ما بين  3عائلة مقدسية مكونة من الوالدين و )، رز: (العائلة الثانية-2

اعوام األب يحمل األب الهوية المقدسية واألم تحمل الجنسية السعودية متواجدة في ) 5و 10(



146 
 

 

طق هوية لمنا م من الدخول إلى المنطقة تم إعطائها رقمولتتمكن األ. سنة 11س منذ حوالي القد

ب لم يقدم طلب لم الشمل مباشرة إال أن األ. نية الزواج وتقديم طلب لم الشملجل إمكاالضفة من أ

فكان وضعة صعب كونه مدمن مخدرات وكحول وعنيف اتجاه االهل وزوجته كونهم يعيشون 

فكان هنالك عانت الزوجة كثيراً منذ بداية قدومها إلى البالد . في بيت العائلة الممتدة لألب 

الضفة  صعوبة في دخولها كونها من بلد عربي ولم يكن بمقدورها دخول القدس فتوجهت لمناطق

جل إتمام الزواج وكان دخولها للقدس تهريباً وحاولت تقديم طلب وحصلت على بطاقة هوية من أ

لم  2002لكن في عام ، ستطاعت بداية الحصول على التصارحتصاريح زيارة زوج كل شهر ا

ن بقدورها الحصول على التصاريح ومنذ ذاك الوقت وهي متواجدة في القدس بشكل غير يك

قوق كالصحة والحصول على قانوني فهي ال تستطيع الحركة والتنقل في الحق وال تتمتع بأي ح

عانت العائلة من سلوكيات األب  .مين وطني أو حتى حق الوصاية عن األوالد مخصصات تأ

ئلته اللمخدرات ودخولة للسجن نتيجة العنف األسري بحيث تقدمت ع اتجاهم من عنف وادمانه

ترفض دوماً تقديم ن الزوجه كانت كثر من مرة وتم سجنه مع العلم ألممتدة بشكوى ضده ألا

الحركة  تريد أن تقدم طلب لم الشمل والحصول على إقامة تساعدها في ، ألنهاشكوى ضد األب

هل فهي تواجه مشكلة وصعوبة مع أ. ال سجن األبة في حخاص والدوالتنقل ومتابعة أمور األ

تقديم  2005وبعد صدور التعديل الجديد لقانون عام . الزوج وتدخالتهم في حياتها وحياة أوالدها

ي تقديم طلب للم الشمل ف 2008قامت العائلة عام . سنة 25طلبات لم الشمل للزوجات فوق 

ئلة للحصول على لم الشمل للزوجة فكان لرد نقص ثبات مركز الحياة للعامرفقة األوراق وإ

حاولت الزوجة طلب االوراق واحضارها . باألم بفترة وجودها في السعودية أوراق خاصة

إال أن األب دخل السجن نتيجة عنف أسري سجن على  2009وأرادت تقديم الطلب الجديد عام 

مضغوطة لدرجة االختناق آثرة لمدة عام ونصف واجهت صعوبة كبيرة بحيث شعرت الزوجة 
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بعد خروج األب من السجن قدمت . صورته كسجنفهي ال تعمل شي سوا البقاء البيت والتي 

طلب لم الشمل إال كان رد وزارة الداخلية سريع خالل شهر برفض  2011العائلة عام بداية 

خير ل األف، كما واجهت العائلة صعوبة في تسجيل الطب على أساس مشاكل الزوج الجنائيةالطل

في الداخلية بحيث قامت بوقف مخصصات التأمين الوطني من مخصصات أوالد وضمان دخل 

. جل فحص أوضاع العائلة وبعد ثالثة أشهر تم تسجيل األبن لألب كونة ال يعمل تم إيقافة من أ

ء بقرار الوزارة برفض الطلب تم توجيه العائلة للمراكز الحقوقية بحيث ال تستطيع الزوجة البقا

ساس إنساني دس وتم دعمها من خالل مكتوب على أبوضع غير قانوني طوال تواجدها في الق

أمسى غير واضح مصير األم في   2012ومع قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية في بداية 

  . حصولها على تأشيرة دخول واالقامة 

  

  2األم واألب يحملون هوية المناطق الفلسطينية : عائالت مقدسية-5

 7الشيخ جراح العائلة مكونة من  تعيش العائلة في القدس في منطقة )د، م( :العائلة األولى-1

ناطق الضفة وهو عاطل عن العمل األب يحمل هوية م. سنوات  4و15والد أعمارهم تتراوح أ

مولدها  م من حملة هوية القدس إال أنه تم سحبها منها قبل سبع سنوات عند قيامها تسجيلاأل

تت الوزارة أن العائلة ال تسكن في القدس ولديها بيت ثاني في مناطق الضفة وتكون ثببحيث أ

بذلك أخلت بأهم شروط نيل الهوية وهو إثبات مركز الحياة بالرغم أن العائلة ال تملك أي بيت 

حول  زمةالوراق الب ، كما حاولت العائلة احضار األأخر فهو بيت العائلة الممتدة ألهل األ

، ولم يتم م يغير قرار الوزارة بسحب الهويةن ذلك لجودهم في مدارس في القدس إال أوو والداأل

ال يحملون الهوية وإنما هوية خر الد يحملون هوية القدس والقسم اآلتسجيل االبن قسم من األو

صبحت العائلة متواجدة في القدس بشكل غير ت العائلة كثيراً من سحب هوية األم فأعان. ضفة
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وبشكل سلبي على وضع األسرة االجتماعي والنفسي واالقتصادي مما دفع إلى  قانوني أثر

والد والتي لم يكن بمقدورها تقديم شكوى كونها ئلة وزيادة العنف اتجاة األم واألتوترات داخل العا

جيل قامت العائلة بتس. شكلة قد تضر في استرجاعها الهويةقدم طلب السترجاع الهوية وأي م

سرائيلية كون من األوالد ال يحملون الهوية اإل ن قسمدارس الغير حكومية في ألد في الموالاأل

، كما عانت األم من تعامل األب العنيف تشترط وجود هوية لدخولهم للمدرسةالمدارس الحكومية 

وعدم مباالته لعائلته واألوضاع التي وصلت إلية سواء قبل سحب الهوية منها وبعدها فكان 

والمساعدة في تحسين الوضع االقتصادي فلم يكن هنالك أي دخل فقط كانت يمنعها من العمل 

سحب . اه االجتماعي العائلة تعتمد فقط على المساعدات من الجمعيات الخيرية ومؤسسة الرف

م وحصولها على هوية مناطق السلطة منعها من االحتفاظ بالحقوق التي كانت الهوية من األ

ة إلى العيادات والد والصحة فلم يكن بمقدورها التوجصات األالتأمين الوطني ومخصتمتلكها ك

لمتابعة قضية إسترجاع الهوية لألم  وتم مساعدة العائلة في توكيل محامي. الطبية بعد سحبها

. أوالد ال يحملون الهوية 3اصة أن والد والحصول على أرقام هوية لهم خومساعدتها لتسجيل األ

ئها في ة مع احضار كافة األوراق الرسمية التي تثبت بقاقدمت االم أوراق استرجاع الهوي

برغم أن الوالدين . ن الوزارة أجلت الموافقة طالبة المزيد من األوراق المنطقة لمدة عاميين إال أ

يحملون هوية مناطق الضفة تم مساعدة العائلة من خالل مكتب الرفاه االجتماعي في القدس عن 

ية والتدخل لما كانت تعانية العائلة من خطورة واهمال وصعوبة والد الذين يحملون هوطريق األ

ب حول عنفه الد التي وصلت بتقديم شكوى ضد األاقتصادية وعنف من قبل األب إتجاه االو

م رة وجود وصي على األوالد وكون األووصلت الى المحاكم اإلسرائيلية التي طلبت ضرو

ة مكصاية لمحامي قامت باختياره المحوهويتها مسحبة وتحمل هوية الضفة تم اعطاء ال

م حتى هذا العام ومازالت األ. تقارير حول اوضاعهماإلسرائيلية لمتابعة اوضاع األوالد وتقديم 
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شمل السنة خوفاً من تقديم لم  14قبل جيل  دوالوية لها وامكانية تقديم تسجيل األتنتظر إعادة اله

، كون إال المماطلة من قبل الوزارةواإلثباتات فما ي لهم ففي كل عام تقوم العائلة باحضار األوراق

  .  تها في استرجاع الهوية وتسجيل األوالدكما دفع األم التوجة المراكز الحقوقية لمساعد

عائلة مقدسية تعيش في منطقة وادي الجوز وهي آحادية الوالدية  )، إش: (العائلة الثانية-2

األب من حملة هوية الضفة مطلق ) سنوات  7و 18(والد تتراوح أعمارهم ما بين أ 6و األب

عائلة األب من . أسرية من زوجة تحمل هوية مقدسية سنوات على خلفية مشاكل 6منذ حوالي 

إال أن عائلته في فترة اإلحصاء التي قامت به حكومة االحتالل  1967سكان القدس قبل حرب 

سرائيل كمقيميين في بهم حكومة إ ذ ذاك الوقت لم تعترفاإلسرائيلي لم يكونوا في بيتهم ومن

القدس ووجودهم غير قانوني ولم يكن بمقدورهم سوا الحصول على أرقام هويات وكبروا في 

مدينة القدس وتعلموا فيها في المدارس االهلية وكانت تعاني من كيفية التنقل والحركة والصحة 

ادتها وحاولت طوال تلك بحيث كان مجالهم الوحيد التوجه إلى وكالة الغوث والعالج في عي

السنوات تقديم طلب لم الشمل برغم إثباتاتهم والتزامهم في حقوقهم لبلدية القدس من دفع األرنونا 

. والمياة والكهرباء مع ذلك لم تقوم وزارة الداخلية في قبول طلبهم وممالطته حتى هذه االيام 

، وسعت العائلة بتقديم الهوية ة لمساعدته في الحصول علىمن مقدسي 1991تزوج األب في عام 

إال تم المماطلة في رد الوزارة فبعد عام أخبرت  1992طلب لم الشمل بعد عام من الزواج 

د ففي كل مرة والواجهت العائلة صعوبة في تسجيل األ، كما الوزارة أن هنالك نقص في األوراق

الثة واربعة أشهر بعد مرور ثوالثبوتية ومركز الحياة العائلة وتعطي الرد  كانت تطلب األوراق

زادت صعوبة العائلة األسرية  واالقتصادية  لعدم مقدرة األب في التحرك . من والدة الطفل

والتنقل وإيجاد العمل وتوفير احتياجات العائلة واألوالد الذي أثر على عالقة الزوجين وزيادة 

ها واتجاه األوالد وتم سجن جاهالمشاكل ممادفع الزوجة لتقديم شكاوي ضد الزوج حول عنفة ات
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م ر لم يكن بالصورة التي صورتها األب لفترة ومع فحص األوضاع مع األوالد تبين أن أالماأل

من ناحية العنف إال أن المشكلة أثرت على طلب لم الشمل حيث تم الطالق بين الزوجين والتي 

بعة حياته بحيث حصل على بعدها حاول الزوج على متا. طلبات لم الشملتزامن في فترة تجميد 

، من الناحية األسرية واجه الكثير أشهر 3ل على تصريح عمل يتجدد كل عمل ومن خالله حص

والد توجه األب إلى الرفاه االجتماعي خاصة بعد تنازل األم عن حضانة األمن الصعاب 

لحضانة ب على ااألوالد ومتابعتهم أمورهم وحصل نة األوالمراكز الحقوقية للحصول على حضا

مقدسية برغم محاولة اهلة  قامة او هويةى هذه األيام لم يحصل على تصريح امازال األب حت. 

ن يقابلة مماطلة وعدم اهتمام من قبل وزارة وحتى اآل 1967مل السابقة منذ عام وطلبات لم الش

رائب الخاصة ثباتات واإللتزام في دفع الضتوفير كافة اإل الداخلية لواقع الحياة المقدسية وبرغم

بوجودهم في القدس إال أنهم مازلوا لم يحصلوا على االقامة ومازلوا غير قانويين بوجودهم في 

بتقديم أوراقة من خالل المراكز الحقوقية بإمكانية الحصول  2011وحاول األب في عام . القدس 

متابع لوضعهم لم الشمل عن طريق األوالد كونهم حامليين لهوية القدس وأنه الشخص الوحيد ال

  .وامورهم ومازال ينتظر جواب الوزارة 

  

  2. يحملن الهوية المقدسية وتم سحبها  عائالت: عائالت مقدسية-6

عائلة مقدسية من القدس تسكن في البلدة القديمة مكونة من الوالدين  )، خع: (العائلة االولى-1

من  سية عاطل عن العمل يعانيب يحمل الهوية المقدوالعامين األ 20د أعمارهم ما بين أوال 6و

األم تحمل هوية مقدسية إال أنه تم سحب الهوية من العائلة . إضطرابات نفسية ومدمن مخدرات

نها كانت تسكن في مناطق الضفة في بيت لوصول معلومات أ 2006نوات في عام مدة أربعة س

الهوية من العائلة  واجهت العائلة صعوبات كثيرة حتى قبل سحب. م خلف الجدار الفاصلثاني له
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فكان الوضع االقتصادي والنفسية واالجتماعي للعائلة صعب جداً فكان وضع األب يوثر على 

، سي اتجاهها ولم يكن بمقدورها عملالعائلة وتحديداً الزوجة بشكل كبير بسبب عنفة اللفظي والنف

لرفض األب  الوضع االقتصاديكما لم يكن بمقدورها الخروج للعمل والمساعدة في تحسين 

حاولت العائلة تقديم طلب لضمان دخل كمخصص للتأمين الوطني للحصول على دخل . عملها

جدار الفاصل وعلى للعائلة مع الفحص تبين أن هنالك بيت ثان للعائلة في مناطق الضفة وخلف ال

، فاألمر لم يكن يعني 2006سحب الهوية من العائلة عام  وكان سبب في. أثره رفض الطلب

جاعها خاصة أن األمر يؤثر على ب فلم يكترث على عدم وجودها فسعت الزوجة على استراأل

اق وإثباتات مركز الحياة لها والد وخالل أربع سنوات واألم ترفق كافة التفاصل واألوراأل

ن الداخلية لم طلب استرجاع الهوية بعد عاميين إال أ والد فكان يفترض على العائلة تقديمولأل

خالل فترة انسحاب الهوية . توضيح حول البيت في مناطق السلطةالطلب وطلبت توافق على 

زاد األب من ضغوطاته على العائلة وعنفة مستمر على العائلة والتي لم يسمح لألم باخذ موقف 

وى ال اتجاه تصرفاته في البيت بل تبرير مواقفه خوفاً من التوجة إلى الشرطة وتقديم شك

د هوية برغم ، كما واجهت األم صعوبة في تسجيل األبنة لعدم وجوهويةتساعدها في استرجاع ال

استطاعت العائلة استرجاع  2010نها لم تتمكن في تسجيلها وفي عام أنها ولدت في منطقة إال أ

افقة الهوية بعد أن تأكدت الوزارة من تواجد العائلة في منطقة القدس كما كانت هنالك متابعة ومر

استمر األب في عنفه اتجاه العائلة الذي دفع األم لتقديم شكوى ودخوله . تماعيمن قبل الرفاه االج

سنة، بعد دخوله استطاعت األم تسجيل االوالد ومتابعة أمور  11السجن بحيث حكم علية بالسجن 

م أستطاعت األ. ضع األسري واإلجتماعي واالقتصاديالبيت األوالد والخروج للعمل وتحسين الو

الحركة بعد استعادتها الهوية ففي السابق لو قدمت شكوى بالزوج لم يكن تقديم الشكوى و
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بمقدورها استرجاع الهوية باعتبار أن الداخلية تتحفظ وترفض اعطاء الهوية واالقامة لمن يكون 

  .لدية مشاكل أمنية اوجنائية 

عام  50هي سيدة مقدسية ولدت وعاشت في القدس تبلغ من العمر  )د، ص: (العائلة الثانية-2

والدها وطليقها يعيشون في شت بغزة قرابة العشر سنوات وطلقت، أتزوجت من منطقة غزة عا

تم سحب الهوية منها باعتبار أنها سكنت في  1994منطقة غزة وعند رجوعها إلى القدس عام 

عانت كثيراً من محيط  .ت وحاولت جاهدة إستعادة الهويةمنطقة ضفة وعاشت قرابة العشر سنوا

، وعائلتها وعدم تقبلها بداية بسبب ا وعدم مقدرتها على التواصل معهمها وبعدها عن أوالدهعائلت

طالقها وعودتها إليهم فلم يكن لها احد معيل وعاشت تحت سلطة إخوانها مضطرة لسماع شتى 

سارعت في التقديم . كون وجودها غير قانوني في القدس االهانات ومقيدة الحركة والحرية

 1998ففي عام . هوية وكان من خالل توكيل محامي لمساعدتها في استرجاعهاالسترجاع ال

 شمل فكانت التأشيرة الاستطاعت الحصول على تأشيرة دخول بحيث تم اعتبار طلبها كطلب لم

زمة وإثباتات مركز الحياة الوراق الفي كل عام تقوم السيدة بإحضار األ، للتجديدلمدة سنة قابلة 

، إال انه حركة والعمل واالعتماد على نفسهالى االقامة الدائمة لتمكنها من اللها بهدف الحصول ع

، كافة االوراق عن طليقها وأوالدها، وشهادة الطالقفقد طلب منها . يتم تجديدها لعام آخر 

األرنونا والمياة والكهرباء والسكن وكونها تعيش مع اخوانها وضوروة عمل حلفان يمين لدى 

استطاعت  2001وفي عام . لفان وتقديمه للوزارة وصورة الهوية السابقةمحامي وتصديق الح

قدس والتمتع بالتأمين الصحي إال السيدة الحصول على إقامة مؤقتة ساعدت في تنقلها بحرية في ال

 2002فبعد عام . بكل عام على االقامة المؤقتة  ، فمازالت السيدة تحصليمكنها العملنها ال أ

ليها الوزارة مع المقدمين لم الشمل والبقاء على كافة القرارات التي توصلت إوقرار تجميد طلبات 

ة على ، لكنها لم تكن قادرى االقامة المؤقتة قابلة للتجديد، بقي وضعها كما هي حاصلة علسابقاً
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برغم رفض . ا بالعمل وتحسين وضعها االقتصادي، فاستخدمت أسم أحد أقربائها ليمكنهالعمل

توفير  ي شكله تسلط اخوانها عليها وضرورةنها لم تستطيع احتمال الضغط الذإال أ إخوانها عملها

استطاعت ايجاد عمل بأسمها بعد عملها  2009وفي عام . اجاتها لمساعدتهافي تأكيد وجودهااحتي

نها تعمل وقادرة على توفير اشعرها بالراحة واألمان أل. نوات س 5تحت اسم أخر لمدة 

قديم اوراق تثبت عملها في القدس لمساعدتها في تثبيت مركز الحياة لها من احتياجات وتستطيع ت

وراق الالزمة من أوراق ثبوتية وأوراثق عمل ومازالت بكل عام تحاول تقديم األ .خالل العمل 

ومكتوب من الرفاه االجتماعي يؤكد وجودها والمساعدات التي تتلقاها وتطوعها في البرامج 

استمرار تمديد قرار اإلقامة المؤقتة وبرغم توجهها إلى المراكز  االجتماعية وتحصل على

الحقوقية ومساعدة المحامي لها إال ان الوزارة مازالت تماطل في إعطائها االقامة الدائمة 

شهراً من أخذ االقامة المؤقتة لكنها منذ عام  27واسترجاع الهوية كون من المفترض أخذها بعد 

  .مؤقتة تحصل على االقامة ال 2001
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