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الخالصة 

إن وضع السكان املقدسيني بوصفهم "غري مواطنني" يف دولة إسرائيل يخلق سلسلة من املشكالت 
والصعوبات الهيكليةسواء من وجهة نظر السكان أوالسلطات اإلسرائيلية، فهذا الوضع هو أحد 
األسباب الرئيسية للنظرة االانتظامية واملفارقة القدسية – بما انه اخالق سيادة إسرائيلية "فارغة" 
التي تتمسك وتعتمد من جهة عىل األراضيومن جهة أخرى تتجاهل 330 ألف سكانها اىل حد 
التيتسود  الهائل والظروف املستحيلة  كبري. ويلحظ تأثري هذا املوقف املؤسيس املعقد يف العبء 

املكتب الوحيد لسلطة السكان والهجرة يف شرقي القدس. 

فالهدف من هذه وثيقة السياسة هو تقديم شرحاموجزا لتجسدوضع اإلقامة فيالقدس الشرقية 
منذ 1967 واثاره عىل الحياة اليومية للسكان: ووصف املشاكل الصعبة املتعلقة به – خاصًة يف 
مجال خدمات سلطة السكان والهجرة والتامني الوطني وأخريا طرح 4 بدائل للسياسة االسرائيلية 

تجاه هذا املوضوع املهمل:

  استمرار الوضع الحايل: 'العمل كاملعتاد';

  تحسينات هامة وواسعة النطاق يف خدمات سلطة السكان والهجرة، والتامني الوطني، ومصلحة 
التشغيل;

  تقوية اإلقامة: خلق وضع متوسط – 'اإلقامة املحمية';

الجنائية  بالفحوصات  )مشروط  يرغبها  شخص  الي  الجنسية  عىل  للحصول  الطريق    فتح 
واألمنية وغريها(. 

فالرسالة الرئيسية منخالل هذه الوثيقة هريفع قضية معاملة السكان املقدسيني اىل مرتبةأعىل 
بقضايا  يتعلق  فيما  والجديد  الحديث  التفكري  وتشجيع  لحفز  وخاصة  اإلسرائيلية  األولوية  يف 
السكان  إقامة  وضع  فمسألة  ملقدسيني.  تتوفر  التي  الحكومية  والخدمات  والجنسية  اإلقامة 
العرب الفلسطينيني يف القدس الشرقية والسياسة اإلسرائيلية تجاه هؤالء السكان هي من القضايا 
الرئيسية التي سيكون لها تأثري هام يف تحديد مستقبل املدينة وأيًضا يف مستقبل وتصور املجتمع 

اإلسرائييل ودولة إسرائيل.
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وضع اإلقامة للسكان املقدسيني   �I
وآثاره1  

الخلفية 1  �1

منذ عام 1967  يتمتعون معظم املقدسيني بوضع "املقيمني الدائمني يف إسرائيل" ويحملون بطاقات 
الهوية اإلسرائيلية. وهكذا يختلف وضعهم عن وضع العرب يف الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية 

وعن وضع املواطنني العرب يف إسرائيل من ناحية أخرى. 

)حق  للبلدية.  املحلية  االنتخابات  يشاركوا يف  ان  إسرائيل فمن حقهم  دولة  انهم سكان  فمن حيث 
التصويت والحق يف ترشيح انفسهم لالنتخاب لعضوية مجلس املدينة(2، وان يتلقوا االستحقاقات 
الصحي  والتامني  الوطني  بالتامني  االستحقاق  مثل:  االقتصادية  الفوائد  ويستمتعوامن  االجتماعية 
الرسمي، الحق للحركة الحرة يف انحاء دولة إسرائيل، وحرية الوصول إىل سوق العمل يف القدس 
يحملون  ال  إنهم  ثانية  ناحية  فمن  االغالق،  فرض  أوقات  خالل  وذلك  عامًة،  إسرائيل  ويف  خاصًة 
اوالدخول  إسرائيل  مغادرة  اجل  ومن  املعني  الشخص  جنسية  إىل  يشري  الذي  إسرائييل  سفر  جواز 
نهر  جسور  معابر  عن  )للعبور  مرور"  "وثيقة  اىل  او  باسيه"  "ليسيه  اىل  املقدسيني  يحتجون  إليها، 
األردن( توفرها وزارة الداخلية لفرتة محدودة. وعادًة تعترب هذه الوثائق أقل من جواز السفر ومن 
من  )الفيزات(  العبور  شهادات  عىل  للحصول  طلب  السكان  يقدموا  ان  يجب  عليها  الحصول  أجل 
مختلف البلدان. كونهم مقيمني ال يسمح لهم باملشاركة يف االنتخابات للكنيسيت لكنهم يستحقون 
املرحلية  – فلسطينية  اإلسرائيلية  لالتفاقية  وفقا   – الفلسطيني  للمجلس  االنتخابات  يشاركوا يف  ان 

حول الضفة الغربية وقطاع غزة من 28 سبتمرب أيلول 1995. 

وحتى 1988 حلت الجنسية األردنية محل الجنسية اإلسرائيلية حيث كان مسموح للسكان املقدسيني 
ان يحافظوا بها كما كان مسموح لسكان الضفة الغربية وهذابموافقة وبتشجيع حكومة إسرائيل. 
وهكذا تم الحفاظ عىل صلةاملقدسيني مع الضفة الغربية واألردن والدول العربية، استمراًرا لسياسة 
الجسور املفتوحة التي قررها موشيه ديان. يبدو ان الحل الذي سمح بالحفاظ عىل الجنسية األردنية 
مع اإلقامة اإلسرائيلية كان مناسب لجميع األطراف: بحيث ان معظم املقدسيني أرادوا بالحفاظ عىل 
الجنسية  بطلب  للتقدم  نشطة  خطوة  أي  اتخاذ  يف  يرغبوا  لم  أو  يتمكنوا،  ولم  األردنية  جنسيتهم 
الخطوة كانت  األردنية ألن هذه  التخيل عن جنسيتهم  قبولها كان يجربهم عىل  الذي  اإلسرائيلية، 

1 ملزيد من املعلومات، راجع: امنون رامون )باملشاركة مع ياعيل رونني( مقيمون وليسوا مواطنني: اسرائيل وعرب القدس 

الشرقية، 2017-1967. معهد القدس لبحث السياسات 2017، ص 288-68.
2 مع انه يجب أن يكون رئيس البلدية مواطناً إسرائيليا.
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ستقطعهم عن األردن وعن العالم العربي، بينما اململكة األردنية الهاشمية كانت تسعى بالحفاظ 
عىل انتماءاتها لشرقي القدس عىل أمل أن تتمكن من العودة والسيطرة عليها بعد انسحاب إسرائيل 

منها. 

فاملجتمع الدويل، بما يف ذلك الواليات املتحدة،لم يعرتفوا بالضم اإلسرائييل للقدس واعتربواالقدس 
الشرقية أرضا محتلة ال ينبغي تغيري وضع سكانها ولذلك اّيدوا موقف السكان الذين اهتموا بالحفاظ 
عن جنسيتهم األردنية. فدولة إسرائيل، من جانبها، لم تظهر أي اهتمام بفرض الجنسية اإلسرائيلية 

وزيادة عدد املواطنني العرب يف مدينة القدس والدولة كلها. 

وأكدبعض من الشخصيات البارزة مثل وزير العدل ياكوف ش. شابريا وتيدي كوليك ومريون بنبنيستي 
خالل السنوات األوىل بعد حرب األيام الستة أن عدم فرض الجنسية اإلسرائيلية كانت خطوة يف نطاق 
السياسة املتسامحة تجاه السكان املقدسيني التي امكنتهم بالحفاظ عىل صلتهم مع األردن والعالم 
العربي، لكن مع مرور السنني، أصبح واضًحاان مكانتهم كمقيمني وال مواطنني الذينيلعبون دوًرا 
نشًطا يف تشكيل مستقبل املدينة واملجتمع اإلسرائييل، تثبت حال الدونية والنقص الهامشية املبنية 

باملقارنة مع السكان اليهود فياملدينة.

عقب اندلع االنتفاضة االوىل يف أواخر عام 1987 وقرار اململكة األردنية بفك االرتباط من الضفة 
الغربية يف صيف 1988 ظهرت وضعية جديدة بحيث فقدوا معظم السكان املقدسيني، بصورة 
تدريجية، جنسيتهم األردنية بينما االخرون يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة وهي تعترب 
يف الواقع شهادات العبور )Laissez Passer( وهكذا نواجه اليوم وضعا ال تتمتعالغالبية 
حوايل  اآلن  يمثلون  وهم  اإلطالق  عىل  جنسية  بأي  املقدسيني،  السكان  من  العظمى 

٪40 من سكان عاصمة إسرائيل� 

بطبيعة الحال، وعىل مرور الزمان، فان وضع عدم الحصول عىل الجنسية  يجعل الصعوبات 
حق  وأبرزها  الدويل  القانون  بموجب  أساسيًة  حقوًقا  تعترب  التي  اإلنسان  حقوق  ضمان  يف 
الشخص يف الدخول إىل البالد وبالتايل بالعيش فيها. بما انه الجنسية ضرورية أيًضا للتنقل 
بحرية حول العالم الن العديد من الدول ترتدد يف السماح لألشخاص دون الجنسية بالدخول 
اليها بحيث ان هذا االمر قد يؤدي لها الصعوبات يف حال ان تضطر اىل ابعادهم عن أراضيها.  
والجنسية أيضا هي شرط مقبول بموجب القانون الدويل للمشاركة يف االنتخابات يف أي دولة 
اإلقامة  بني  والتداخل  الرتاكب  من  قدر  أقىص  لتحقيق  الديمقراطي  الطموح  هناينبع  ومن 
الدولة.  كل  عىل  واملؤثرة  الهامة  القرارات  اتخاذ  من  السكان  جميع  يتمكنوا  ليك  والجنسية 
ومع ذلك ووفقا للقانون الدويل يعترب الدخول إىل الدولة والتصويت يف انتخابات الدولة من 
الحقوق الوحيدة التي تعتمد بشكل مباشر عىل الجنسية – ويذكر ان يف قانون الدولة، غالًبا 

ما تكون الجنسية شرًطا ملجموعة متنوعة من الحقوق األخرى.
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املشاكل الناشئة عن وضع اإلقامة  �2

)باملقارنة  إمكانية فقدانها بسهولة نسبية  املقدسيني تكمن يف  إقامة  الرئيسية يف وضع  الصعوبة  ان 
مع الجنسية، التي  تستطيع الدولة إلغائهايف حاالت نادرة للغاية فحسب( ولم تناقش هذه القضية 
بحيث  قراراتها  بعض  خالل  من  ناقشتها  قد  العليا  املحكمة  لكن  اإلسرائييل،  التشريع  يف  بوضوح 
حددت أن يجب انيعتربوا املقدسيني الذين ال يحملون الجنسية اإلسرائيلية كأشخاص قد حصلوا عىل 
تصريح إقامة دائمة يف البالد، بموجب قانون الدخول اىل إسرائيل من  1952، واعتمادا عىل تعداد 
السكان املقيمني الذي أجرته وزارة الداخلية يف يونيو/حزيران 1967. )رغم أنهم لم يدخلوا إسرائيل، 
يف  حقه  الشخص  سيفقد  القانون،  فبموجب  فيها(3.  يعيشون  التي  املنطقة  دخلت  إسرائيل  أن  إال 
اإلقامة إذا كان قد استقر يف الخارج )وحصل عىل اإلقامة الدائمة أو الجنسية( ووفقا ألنظمة الدخول 
اىل إسرائيل )1974( سيفقد الشخص حقه يف اإلقامة الدائمة يف حال قد مكث خارج إسرائيل ملدة 7 
سنوات او أكرث، عالوة عىل ذلك، قررت املحكمة العليا بأن اإلقامة خاضعة النتهاء الصالحية حتى 
بدون أمر خاص من وزير الداخلية يف حال ان كان الشخص قد مكث يف الخارج ملدة اقل من 7 سنوات 

واستقر يف دولة اجنبية.4

انتهى صالحية حق اإلقامة لكل من هؤالء  التعليمات بشأن  باتباع هذه  الداخلية  ولقد بدأت وزارة 
األشخاص الذين كانوا مقيمني يف الخارج ألكرث من 7 سنوات ولهؤالءالذين قد انتقلوا اىل الضواحي 

خارج القدس يف أرايض الضفة الغربية.  

وارتفع عدد حاالتسحب اإلقامة بشكل كبري يف النصف الثاين من التسعينات ويف عامي 2006 و5.2008 
ومنذ عام 1967، تم سحب االقامة من حوايل 15،000 من املقدسيني، من هنا يمكن ان نفهم  ملاذا 
وتعسف  ويخضع الضطهاد  الفرامل"  "معلق عىل  إقامتهم  غري مستقر  املقدسيون وضع  يعتربون 

الحكم اإلسرائييل.6 

3 أصدر قايض املحكمة العليا آرون باراك القرار األكرث أهمية يف 5 يونيو/حزيران 1988 )قرار املحكمة العليا 88/282 مبارك 

عواد ضد إسحاق شامري رئيس الوزراء ووزير الداخلية( للمزيد راجع: رامون، مقيمون وليسوا مواطنني، ص 211-202. 
4 رامون، هناك، ص 209-208.

مرة   15(  4577 اىل  العدد  قفز  اما يف 2008   )2005 عام  222 يف  )مقارنة   1363 اإلقامة يف 2006  بلغ عدد حاالت سحب   5

مقارنة بالعام السابق( وأوضحت وزارة الداخلية االرتفاع يف حاالت سحب اإلقامة بانها 'الفحص االستباقي'، 'تحديث فني'، 
'عمليات حاسوب لم يتم تنفيذها يف السنوات السابقة'، 'تطهري البيانات'. قرار املحكمة العليا 11/2797 قراعني واخرين ضد 

وزير الداخلية، االلتماس بإصدار امر مشروط، 7 ابريل 2011, ص 20. رامون، مقيمون وليسوا مواطنني، ص 326-323. 
أيلول/سبتمرب 2017 قرار  الغوا يف 13  الذين  العليا  املحكمة  رًدا عىل قرار قضاء   – الكنيسيت  7 مارس 2018، وافقت  6 يف 

وزير الداخلية بسحب وضع اإلقامة من 4 من سكان القدس الشرقية الذين كانوا من ناشطي حركة حماس وقد انتخبوا 
ملؤسسات السلطة الفلسطينية – عىل تعديل رقم 30 يف قانون الدخول اىل إسرائيل. فهذا التعديل يسمح لوزير الداخلية 
)بموافقة وزير العدل وبعد االستشارة مع اللجنة االستشارية لوزير الداخلية( بسحب تصريح اإلقامة الدائمة إذا ثبت انه 
صاحب التصريح قام بعملية "خيانة الوالء" لدولة إسرائيل. وفقا لهذا التعديل تعترب "خيانة الوالء" بموجز نص قانون 
مكافحة اإلرهاب 2016 عملية إرهابية، او املساعدة او التحريض ملثل هذه العملية او القيام بدور نشط يف منظمة إرهابية او 
منظمة إرهابية معلنة كما حدد يف نص القانون او أي عملية خيانة أو تجسس بموجب قانون العقوبات 1977. عىل الرغم 
من كل التحفظات يف التشريع وإتاحة االمكانية لرفع االلتماس ضد قرار وزير الداخلية اىل املحكمة للشؤون االدارية فهذا 
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مجال آخر هو مشكلة الحقوق االجتماعية للسكان املقدسيني، بحيث بدأت مؤسسة التامني الوطني 
من أواخر الثمانينات وأكرث خالل النصف الثاين من التسعينيات بفحص املسالة ما هو مركز الحياة 
للسكان املقدسيني الذين يطلبون خدماتها ويحتاجوناليها، فان توضح ان مركز الحياة هو خارج املدينة 
يف مناطق الضفة الغربية فتوقف التامني الوطني دفع املخصصات لهم، وأيضا قام التامني الوطني 
بإجراء التحقيقات عن جميع السكاناملقدسيني الذين يقدمون طلباتهم لقبض املخصصات – والجدير 
بالذكر ان مثل هذه التحقيقات ال تتخذ بالنسبة للسكان من مواطني إسرائيل. تسببت هذه التغيريات 
الكثري من املرارة يف شرقي القدس وأدتاىل تنقل اعداد كبرية من سكان الضواحي التي تقع يف الضفة 
الغربية، كالرام، والعيزرية وأبو ديس إىل داخل املدينة وهكذا زاد االكتظاظ يف املدينة وارتفعت أسعار 

االيجار يف شرقي القدس. 

يف مارس 1999، بعد التماس قدمته منظمات حقوق اإلنسان إىل محكمة العدل العليا، تم تخفيف 
يف السياسة اإلسرائيلية ازاء عمليات سحب اإلقامة. بحيث قرر وزير الداخلية يف ذلك الوقت، ناتان 
اإلقامة  وضع  يحفظوا  ان  املدينة  خارج  اىل  انتقلوا  الذين  املقدسيني  للسكان  بالسماح  شارانسيك، 
واىل  والتعليم  العمل،  – كمكان  اخرى  ناحية  مركز حياتهم من كل  انه سيبقى  بشرط  اإلسرائيلية 
اخره – يف القدس. كما قرر الوزير بالحفاظ عىل حقوق السكان املقدسيني املقيمني يف الخارج والذين 
بإعادة  وتسمح  شارانسيك"  "سياسة  الداخلية  وزارة  تمارس  واليوم  بالقدس.  صلتهم  عىل  حافظوا 
اإلقامة بصورة تدريجية يف حال العودة اىل السكن يف املدينة. ومع ذلك، ال تزال املخاوف واملخالفات 
بشأن سحب اإلقامة يف وعي السكان. وزادت الخشية من فقدان اإلقامة عقب بناء الجدار الفاصل 
)عام 2002( وتسببت يف موجة أخرى من الهجرة اىل داخل املدينة، وفيمابعد، وعىل نطاق أوسع، 
اىل الهجرة إىل مناطق مخيم شعفاط وكفر عقب اللذان يقعان داخل حدود املدينة لكن يف الجانب 

الفلسطيني من الجدار.

التشريع ينئش ألول مرة آلية واضحة ومحددة لسحب وضع اإلقامة الدائمة بسبب خيانة الوالء للدولة بحيث يعطي لوزير 
الداخلية سلطة تقديرية واسعة. 

http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_isr_491468.pdf .2018 )30 راجعوا: قانون الدخول اىل إسرائيل )تعديل رقم
يهونتان ليس، وافقت الكنيست عىل القانونالذي يسمح بسحب اإلقامة الدائمة من الفلسطينيني، 7.3.2018.

 .http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.5886016
ياعيل رونني، "ال حقوق دون الوالء: سحب اإلقامة يف شرقي القدس" موقع منتدى التفكري اإلقليمي، 27.4.2018.

http://www.regthink.org/،27.4.2018 about/author.php?id=72

http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_isr_491468.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.5886016
http://www.regthink.org/,27.4.2018 about/author.php?id=72
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هناك قضايا إضافية املتعلقة بوضع اإلقامة حول تسجيل األطفال املولودين ألزواج "مختلطة"، 
أحدهما من سكان الضفة الغربية واآلخر من السكان املقدسيني وحول لم شمل العائالت – 
منح اإلقامة الدائمة لسكان الضفة الغربية الذين تزوجوا مع أحد من املقدسني. هذا النوع 
الروابط األسرية واالجتماعية  القدس بسبب  العربي يف شرقي  املجتمع  الزواج شائع يف  من 
القوية بني السكان املقدسيني وسكان الضفة الغربية. حتى عام 1994، كان مقبوال ان يحدد 
وضع الطفل حسب وضع الوالد ولكن منذ تلك السنة تغريت السياسة )بعد تقديم التماس 
إىل محكمة العدل العليا( بحيث تستطيع األم املقدسية أن تطلب تسجيل طفلها كمقيم يف 
املدينة.  ومع ذلك، فإن أحكام 'قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل لعام 2003 )حكم مؤقت(' 
تجعل من الصعب للغاية عىل الزوج/ة املقديس/ة، اصله/ا من الضفة الغربية بالحصول عىل 
وضع اإلقامة يف إسرائيل بموجب لم شمل العائالت وأيًضا أصبح الوضع معقًدا أكرث بحيث 
ان من اجل منح وضع اإلقامة الدائمة للمولودين لألزواج املختلطة يجب تحديد اين 'مركز 
الحياة' ملولود هل هو يف بيت االب او يف بيت االم وهل هو داخل القدس او يف األرايض. إذا 
كان عمر الولد ما فوق ال 14 سنة ولم يسجل كمواطن إسرائييل فالطريق الوحيد ليحصل 
العائالت.  بلم شمل  الخاصة  واملعقدة  الصعبة  اإلجراءات  اإلقامة هو من خالل  عىل وضع 
فأدت هذه الصعوبات اىل ان معظم املولودين لم يسجلوا يف سجل السكان يف إسرائيل وال 
يف السلطة الفلسطينية ولهذا السبب لم يتمكنوا من التسجيل يف نظام التعليم والالستمتاع 

بالحقوق االجتماعية. 

إضافة اىل الصعوبات العديدة التي يسببها "الحكم املؤقت" لألزواج املختلطة الذين يهتمون 
وعائلية  واقتصادية  اجتماعية  مشاكل  يسبب  فانه  كمقيمني  والتسجيل  املدينة  يف  بالسكن 
صعبة – كمشاكل كسب املعيشة للرجال الذين ال يسمح لهم بالعمل يف إسرائيل ومشكلة 
يف  مسجلني  منهم  البعض  الذين  العائالت  ألبناء  الصحة  وتامني  األوالد  مخصصات  دفع 
األسر.   يف  داخلية  توترات  أحياًنا  يسبب  الذي  االمر   – الغربية  الضفة  يف  والبعض  إسرائيل 
أصبحت هذه القضايا خالل السنوات األخرية احدى الصعوبات األكرث عبء عىل حياة السكان 
األحياء  املختلطة يف  العائالت  العديد من  تسكن  هامة عىل مجتمعهم.  آثار  ولها  املقدسيني 

خارج الجدار )يف منطقة مخيم شعفاط وكفر عقب( بحيث تعتربها 'مدن امللجأ'.
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الصعوبات يف الحصول عىل الجنسية اإلسرائيلية   .3

من حيث املبدأ، يتمكن املقيمون الدائمون من تقديمطلب للحصول عىل الجنسية اإلسرائيلية، لكن 
العملية طويلة ومستمرة العقبات بحيث يمتد وقت االنتظار لتلقي االستدعاء األويل لتقديم العديد 
من الوثائق )يصعب الحصول عىل بعضها( حوايل عامني وعىل ذلك أحيانا قد تستغرق عملية مراجعة 
الوثائق ملدة سنتني إضافيتني. ويجب عىل مقدمي الطلبات ان يخضعوا لفحص األمن والشرطة إلثبات 
'اىل حد  العربية  اللغة  اتقان  وإثبات  الجنسية،  توفري  يمنعهم من  / جنايئ  أمني  يوجد عائق  أنه ال 
خالل  وطرأ  إسرائيل.  لدولة  بوالئهم  واإلعالن  األردنية(  )عادة  األخرى  جنسيتهم  عن  والتنازل  ما'، 
اىل   800 بقارب  ما  وبلغ  الجنسية  يقدمون طلب  الذين  األشخاص  عدد  ارتفاع يف  األخرية  السنوات 
شرقي  يف  العام  الراي  يعرب  ما  وأحيانا  بعد.  شائعة  مظاهرة  ليست  هذه  لكن  طلًباسنوًيا،   1000
القدس انتقاده ملقدمي الطلبات للجنسية اإلسرائيلية وايًضا السلطة الفلسطينية تعارض هذا االمر 

بينما إسرائيل من جهتها ال تسعى لتوسيع وزيادة عدد متلقي الجنسية.7

حتى اليوم، لم تختار سوى نسبة صغرية من السكان املقدسيني بالحصول عىل الجنسية اإلسرائيلية، 
هؤالء  من  العظمى  الغالبية  أن  حني  يف  املقدسيني(،  جميع  من   6٪ يشكلون   – شخص  ألف   20(
السكان يفضلون بالحفاظ عن جنسيتهم األردنية، كما يفعلون سكان الضفة الغربية.8 ومع ذلك، 
منذ منتصف الثمانينات، قلل األردن تدريجياً من الحقوق التي تمنحها هذه الجنسية ومعظم السكان 
املقدسيني ال يحملون اليوم عىل الجنسية األردنية الكاملة ولكنهم يحملون نوع من تأشرية الدخول 
جنسية  عىل  للحصول  مؤهلني  غري  فهم  إسرائيل،  سكان  من  وألنهم  باسية"(،  )"ليسية  األردنية 
السلطة الفلسطينية – وهكذا يف الواقع ال يحمل معظم السكان املقدسيني أي جنسية ال اإلسرائيلية 

وال األردنية وهذا االمر يخلق وضعا ال انتظامًيا وفريًدا من نوعه للقدس.

7 خالل عام 2017 قدمت 943 طلب ملنح الجنسية  وتمت املوافقة خالل هذا العام عىل 153 طلب من دميع الطلبات التي 

قدمت منذ 2010. تم توفري هذه املعطيات من املتحدثة باسم سلطة السكان والهجرة، سافيون حداد للصحفي نري حاسون 
من خالل رسالة من 6.5.2018، اشكر الصحفي نري حاسون إلرسالها ايل. 

8 يقدر ان عدد املواطنني اإلسرائيليني العرب يف شرقي القدس يبلغ ما يقارب ال 25,000  نسمة، ولكن هذا الرقم يحتوي 

عىل سكان الجانب اإلسرائييل يف بيت صفافا الذين حصلوا عىل الجنسية قبل حرب 1967 واملواطنني العرب الذين هجروا اىل 
القدس من شمال البالد. راجعوا: رامون، مقيمون وليسوا مواطنني، ص 317-318.
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طلبات الجنسية من قبل السكان املقدسيني 2003-2016 

طلبات الجنسية املوافق عليها من قبل السكان املقدسيني 2003-2016 
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II� عرض املشكلة 

إن الوضع الفريد للمقدسيني كمقيمني، وليس مواطنينفي دولة إسرائيل يخلق صعوبات كبرية سواء 
من وجهة نظر املقيم ومن وجهة نظر السلطات. 

من وجهة نظر املقيم يبدو ان املشكلة االوىل التي تتعلق بوضع اإلقامة هي عدم االستقرار وانعدام 
األمن. فكما ذكر، سحب اإلقامة الجماعية الذي حصل يف منتصف التسعينات وخالل عامي 2006 
و2008 )أحيانا دون اشعار مسبق( وتحقيقات التامني الوطني بالنسبة ل'مركز الحياة' كل هذه قد 
طرأت الصدمة للمقدسيني الذين منذ ذلك الحني يسعون بكل وسيلة ممكنة للحفاظ عىل وضعهم 
إقامتهم  بمكان  يتمسكون  تجعلهم  الجهود  وهذه  االجتماعية.  حقوقهم  وعىل  دائمني  كمقيمني 
داخل املدينة بأي ثمن تقريًبا وحتى أولئك الذين يمتلكون منازل أو شقق أو أي عقارات خارج املدينة 
يجاهدون للحفاظ عىل عنوانهم يف داخل املدينة، فهذا االمر يسبب عبئا ثقيال عىل نظام الخدمات يف 

شرقي القدس الذي بدوره يواجه أيًضا صعوبة يف تقديم الخدمات عىل املستوى املناسب. 

فازدياد الطلب للمساكن داخل املدينة هو أحد من أسباب ارتفاع أسعار املنازل واإليجار وربمايكون 
من العوامل الرئيسية ألنشطة البناء الكثيفة والضخمة تجرى دون تصاريح يف األحياء الواقعة خارج 

الجدار، التي تعترب من مناطق املدينة، يف منطقة مخيم شعفاط وكفر عقب. 

والحاجة إىل الحفاظ عىل وضع اإلقامة وعىل الحقوق االجتماعية تجعل من الصعب عىل املقدسيني 
أنها  كما  للعمل،  او  التعليم  ألغراض  طويلة  لفرتات  الخارج  إىل  بالسفر  منهًم(  الشباب  )وخاصة 

تجربهم وتضطرهم اىل ان يمكثوا يف مدينتهم.

البشرية  القوى  الهائل، والنقص يف  العبء  للمقدسيني هي  الصعوبات  التي تسبب  الثانية  املشكلة 
العاملة، واالنتظار الطويل من اجل الحصول عىل مكان يف الدور والظروف املادية القاسية لالنتظار 
الذي يقدم  املكتب  املدينة،  الوحيد لسلطة السكان والهجرة يف شرق  املكتب  التي تسود خارج مبنى 
الخدمة لحوايل 330،000 شخص. يجب التأكيد عىل أنهال يتم أي إجراء يتعلق بوضع اإلقامة مثل 
استبدال بطاقة الهوية أوتسجيل األطفال أواصدار تأشرية الدخول، أو طلب لم شمل العائالت أو 
طلب الجنسية، ال يتم بشكل تلقايئ أو عرب اإلنرتنت )الحاسوب أو الهاتف الذيك( كما تقدم بعض من 
هذه الخدمات للمواطنني. بحيث تتطلب هذه اإلجراءات من املقدسيني بالحضور يف املكتب الوحيد 
الذي يقدم الخدمات يف حي وادي الجوز. ومع ان هذا املكتب يتخصص منذ سنوات بشؤون وضع 
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اإلقامة فال يمكن للمقدسيني ان يتلقوا الخدمات يف املكاتب األخرى للسلطة املوجودة يف مركز املدينة 
او يف حي هار حوما )جبل أبو غنيم(. 

الهوية  بطاقات  إصدار  يتطلب  الذي   2017 حزيران   / يونيو  منذ  البيومرتية  الوثائق  نظام  فرض  ان 
أدى إىل  املقدسيني قد  الجنسية اإلسرائيلية من قبل  السفرالبيومرتية واالرتفاع يف طلبات  وجوازات 
االستخدام  مكتب مصلحة  مع  املبنى  يشارك  الذي  الجوز  وادي  السلطة يف  مكتب  العبء يف  زيادة 
والتشغيل. ونتيجة لهذه الظروف يف األشهر األخرية، لقد أصبح الوضع يف املكتب صعًبا وال يحتمل 
دور  موعد  لحجز  مسبًقا  طلًبا  يرفعوا  ان  السكان  من  تتطلب  للمكتب  زيارة  كل  بحيث  يطاق،  وال 
الوصول  إمكانية  نقص  دور ألسباب  لحجز  تقديم طلب  الصعوبة يف  الكثريون  ويجد  اإلنرتنت  وعرب 
التكنولوجي والثقايف. وعىل هذا، فالتطبيق )my visit( لم يشغل باللغة العربية، وغالًبا ما يرتكب 
الكثري من الناس األخطاء يف إدخال املعطيات وأيًضا ال توجد قوائم انتظار لحجز الدور ملدة األسابيع 
أو حتى األشهر القادمة.9 والفوىض كبرية ,الن امليئات من السكان يتدافعون املكتب يوميا )حجزوا /لم 
يحجزوا الدور( ولكن البعض منهم فقط يتمكنون من املرور عرب أربعة طوابري االنتظار من مدخل املبنى 
املقاعد وحظائر  االنتظار قاسية: ال يوجد ما يكفي من  الواقعة داخله. فظروف  إىل قاعة االستقبال 
الظل ومرافق مياه الشرب، باإلضافة اىل هذا فينضم اىل مئات األشخاص الذين يتقدمون إىل سلطة 
السكان والهجرة املئات من املتقدمني إىل مكتب مصلحة االستخدام والتشغيل الواقع يف نفس املبنى 

واىل 'مواقع املثول' املوجودة يف الساحة الخارجية.10

ووصف الصحفي نري حاسون الوضع يف املكتب يف أوائل مارس 2018 بهذه الكلمات: "بكاء األطفال، 
عىل  يتسلقون  والرجال  االنتظار،  وطوال  واالزدحام  الحرارة،  بسبب  الوعي  الالئييفقدن  النساء 
الجدران – فهذه مشاهد روتينية عند مدخل املكتب يف القدس الشرقية وأيًضا مقاعد األطفال خفيفة 

الوزن التي تنتقل من يد اىل يد لجعلها بالقرب من األبواب الدوارة".11

وخالل االجتماع الخاص حول القضية الذي انعقد يف لجنة الداخلية وحماية البيئة يف لكنيست يف 
السكان  سلطة  ملكتب   )my visit( الدور  بحجز  الخاص  التطبيق   " ان:  زعم   2017 اذار/مارس  شهر 
والهجرة يف شرقي القدس، قد تعطل بالكامل ويف أحسن األحوال قد يحدد موعد الدور ملدة ما فوق 
العام".12 وأوضح نائف هينو، نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملوارد البشرية يف سلطة السكان 
والهجرة، ان صعوبة فتح مكاتب إضافية يف مباين غري صالحة يف شرقي القدس تتعلق بالصعوبات 
الخاصة بإصدار الوثائق البيومرتية وبأمن املعلومات و'بمشكلة اللغة' التي يف اعتباره، تمنع الناس 

9 يف محاولة أجريناها يف أوائل مايو 2018 لتحديد موعد عرب التطبيق my visit، تلقينا موعد يف أكتوبر 2018. 

واالليات  طويلة  طوابري  االزدحام,  تعرض:  القدس  شرقي  يف  والتشغيل  االستخدام  "مصلحة  بصول،  جنان  راجعوا:   10

.https://www.themarker.com/ .career/1.2914077  ،13.4.2016 ،املعطلة"، صحيفة دي ماركر
11 نري حاسون، "املعاناة داخل مكتب سلطة السكان والهجرة يف شرقي القدس تسبب االضطرابات بني السكان"، هآرتس 

.https://www.haaretz.co.il/news/ .education/.premium-1.5886509 ،8.3.2018
http://main.knesset.gov.il/, Activity/committees/  – الكنيست  موقع  آذار يف   13 تاريخ  من  االجتماع  12 ملخص 

InternalAffairs/.#.. News/Pages/13318.aspx. وهذا هو املصدر لجميع االقتباسات أدناه.

https://www.themarker.com/ .career/1.2914077
https://www.haaretz.co.il/news/ .education/.premium-1.5886509
http://main.knesset.gov.il/, Activity/committees/InternalAffairs/.#.. News/Pages/13318.aspx
http://main.knesset.gov.il/, Activity/committees/InternalAffairs/.#.. News/Pages/13318.aspx
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من التقدم اىل مكاتب أخرى للسلطة. وأكد أن "القضية مطروحة عىل طاولة وزير الداخلية واملدير 
العام للوزارة"، وحسب تصريحه تمت إضافة 5 مواقع خدمة اىل ال 14 التي كانت موجودة يف مكتب 
وادي الجوز وان السلطة تقوم االن بتجهيز  6 مواقع إضافية لتكون فعالة خالل مدة 6 أشهر يف نفس 
املجمع. وأضاف وقال ان "اننا نعمل يف نفس الوقت باملشاركة مع وزارة املالية عىل بحث مبنى بديل 
التامني الوطني بإخالء مبنى تابع لها )يف شارع ابن  إلضافة مكتب13 من املفرتض أن تقوم مؤسسة 
بطوطة( يف يونيو/حزيران 2018 فاملكان جاهز الستقبال الجمهور، وستقوم دائرة اإلسكان الحكومي 
بعمليات تعديل نظام الحاسوب هناك". وتصريحاته تشري اىل ان السبب للصعوبة يف فتح مكاتب 

جديدة هو وضع املعدات البيومرتية الجديدة وقلة املوظفني املهرة وناطقي اللغة العربية. 

وأقر بأن هل نيتم إيجاد حلول جزئية إاليف غضون فرتة ستة أشهر وحتى هذه الحلول لن توّفر الحل 
لهذه املشكلة واسعة النطاق، وأضاف عضو الكنيست زئيف بنيامني بيغني، الذي ترأس االجتماع، أن 
"الوضع قد ساء يف اآلونة األخرية، ]لكن[ هذه املشكلة معروفة منذ سنوات عديدة ولبعض من وزراء 
الداخلية، ربّما تم اتخاذ بعض اإلجراءات ولكن املعانة األساسية لم تحل بعد".14 وقال وزير الدفاع 
السابق موشيه آرينس، الذي كان من املبادرين لهذا االجتماع وهو يلخص القضية: "ال شك أنه هناك 
عضو  اقرتح  مثلما  للسكان  الفورية  الراحة  وتوفري  الوضع  لتحسني  اتخاذها  يمكن  عديدة  خطوات 
الكنيست بيغني، يمكن ارسال طالبي الخدمة اىل مكاتب يف اجزاء أخرى من املدينة او إقامة خيمة 
للسلطة يف شرقي  مؤقت  لتشغل كمكتب  االتصاالت  ومعدات  والتدفئة  بالكهرباء  وتزويدها  كبرية 
القدس اىل حني يتم إيجاد مبنى صالح ومناسب، فيجب عىل وزير الداخلية ان يتدخل ويسعى اىل 

تصحيح ما يجب تصحيحه. وإذا كانت هناك اإلرادة ستكون هناك ايًضا القدرة".15

يف 15 آذار / مارس 2018 ناقشت محكمة العدل العليا االلتماس قّدمه مركز الدفاع عن الفرد ونقابة 
السكان  السائدة يف مكاتب سلطة  القاسية  الظروف  بتسجيل  ناشطوها  الذي قام  العمالية،  "مًعا" 
والهجرة ومصلحة االستخدام والتشغيل يف شرقي القدس بخصوص العبء الثقيل والتأخري واالنتظار 
الطويل للحصول عىل الخدمة. وخالل الجلسة طرحوا القضاة العديد من األسئلة عىل ممثل مكتب 
النيابة العامة للدولة بشأن الحلول املمكنة للوضع السائد يف مدخل املكتب عىل املدى القصري قبل ان 
يعرث عىل املباين الصالحة لفتح مكاتب فرعية كما وعدت به الدولة يف جوابها لاللتماس. فحّث القضاء 

13 يف األشهر األخرية، تم إنجاز العمل إلنشاء مكتب مؤقت يف مباين مؤقتة يف حي صرر باهر. 

14 نري حاسون، "سلطة السكان والهجرة: لن تتغري األحوال يف مكتب السلطة يف شرقي القدس قريًبا"، هآرتس، 14.3.18، 

.https://www.haaretz.co.il/news/ ,14.3.18 .local/.premium-1.5905968
 ،20.3.2018 هآرتس،  بالسكان"،  استهتار   – الشرقية  القدس  يف  والهدرة  السكان  سلطة  "سلوك  ارنس،  موشيه   15

https://www.haaretz.co.il/opinions/. . .. premium-1.5914283. يف مكتب سلطة السكان والهجرة يف هار حوما 
تتوفر الخدمات ملواطنني فحسب. ويف نهاية شهر نيسان/ابريل 2018 علق يف املكتب اعالن يوجه سكان شرقي القدس لتلقيه 
مايو   13 يف   .http://www.10/tv/news/161730  –  1.5.2018 يف    ،10 قناة  اخبار  الجوز،  وادي  مكتب  يف  ااّل  الخدمات 
2018 أصدرت سلطة السكان والهجرة بيان بان بإمكان سكان شرقي القدس الذين يحملون وثيقة السفر البيومرتية يتلقون 
http://www.gov.il/ ،)الخدمات يف كل من مكاتب السلطة يف البالد حتى نهاية 2018 )عن طريق تحديد موعد مسبق فقط

.he/departments/news/renew_laissez_passer_for_residents_of_eastern_jerusalem

https://www.haaretz.co.il/news/ ,14.3.18 .local/.premium-1.5905968
https://www.haaretz.co.il/opinions/. . .. premium-1.5914283
http://www.10/tv/news/161730
http://www.gov.il/he/departments/news/renew_laissez_passer_for_residents_of_eastern_jerusalem
http://www.gov.il/he/departments/news/renew_laissez_passer_for_residents_of_eastern_jerusalem


1415

ة 
كل

ش
 امل

ض
عر

الدولة ان تظهر املبادرة واالبداع لتحسني األوضاع وقدموا اقرتاحات مختلفة بهذا االمر منها استقبال 
الجمهور يف نوبة ثانية وفتح مدخل إضايف للمبنى. 

وأضاف القايض اسحاق عميت ملمثل الدولة قائاًل: "ربّما لو كنت تعتربها قضية أمنية، لكانت الضرورة 
الدور ملدة ربع ساعة – سنقع  ملا نضطر اىل االنتظار يف  الناس؟ ونحن  أين يؤدي  أكرب. فالغضب إىل 
نهاية  يف  الخارج؟"16  يف  منتظرون  ساعات  يقضون  الذين  لألشخاص  ماذايحدث  إذن،  الجنون،  يف 
الجلسة، وصف القضاة الوضع يف مكتب مصلحة االستخدام والتشغيل ويف مكتب سلطة السكان 
والهجرة يف شرقي القدس بأنه "غري مريض اىل حد بعيد عن التلبية". وقد أمرت املحكمة الدولة بتقديم 
تقرير حديث خالل 90 يوًما فيما يتعلق بالخطوات املتخذة لتحسني الوضع وأكدت انها"تتوقع هذه 
املحكمة من املجيبني بأخذ املبادرة واإلبداع، وباتخاذ الخطوات التنفيذية ووضع القضية األساسية يف 

هذا االلتماس الذي أمامنا عىل قمة األولويات".17

ان والوضع والظروف السائدة يف مكتب سلطة السكان والهجرة يف شرقي القدس من ناحية توفري 
أقل، يف خدمات مصلحة  بدرجة  للغاية ولكن هناك صعوبات،  للسكان قاسية وصعبة  الخدمات 
فمعظم  الحكومية.  الدوائر  من  وغريها  القدس  وبلدية  الوطني  والتامني  والتشغيل  االستخدام 
دولة  يف  مواطنني"  وليسوا  ك"مقيمني  بوصفهم  للمقدسيني  الخاص  الوضع  يف  تكمن  الصعوبات 

إسرائيل.18

  http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dlD= الفرد،  عن  الدفاع  موقعمركز  عىل  التحديث  راجعوا   16

.Updates1968
.http://www.hamoked.org.il/files/2018/ 1161814/pdf ،1236/17 17 قرار املحكمة العليا

18 للمزيد راجعوا: رامون، مقيمون وليسوا مواطنني ص 347-195.

فمن وجهة نظر السلطات اإلسرائيلية، يثري وضع اإلقامة عدًدا من الصعوبات واملشكالت التي 
تؤثر عىل النشاط يف شرقي القدس وتضعف من قدرة السيادة لدولة إسرائيل. ينظر السكان 
والسيادة  للحكم  كرمز  القدس  شرقي  يف  والهجرة  السكان  سلطة  مكتب  إىل  املقدسيون 
اإلسرائيلية، لكن هذا الخلل الوظيفي، هو رمز للمعاملة التمييزية تقوم بها الدولة ولعدم 
انعدام  ويعزز  سلطاتها  ولقدرة  للدولة  صعبة  صورة  ويخلق  املقدسيني،  للسكان  احرتامها 
الثقة بأنظمة الحكومة اإلسرائيلية.  وبشكل أعم، فإن وضع اإلقامة وضعف املعاملة به يخلق 
حالة ال انتظامية ومدمجة تصعب عىل السلطات يف املعاملة تجاه السكان املقدسيني، وهكذا 
تصبح "سيادة فارغة" التي تضع عالمة استفهام دائمة حول تصريحات الزعماء اإلسرائيليني 

حول "القدس املوحدة إىل األبد".

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dlD=  Updates1968
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dlD=  Updates1968
http://www.hamoked.org.il/files/2018/ 1161814/pdf
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III� السيناريوهات والبدائل   

استمرار الوضع الحايل: "العمل كاملعتاد"  �1

هذا السيناريو ملواصلة الوضع القائم أو ادخال التحسينات املحددة يف مستوى خدمات مكتب السكان 
والهجرة يف شرقي القدس من املحتمل أن يكثف اإلجراءات املذكورة أعاله. ويفرتض أن ميل السكان 
املقدسيني ل"التمسك" باملدينة داخل الحدود التي حددت يف يونيو/حزيران 67 سيستمر – خاصة يف 
ضوء األخبار عن الخطط اإلسرائيلية إلخراج األحياء التي تقع خارج الجدار الىخارج مناطق املدينة. 
يف  خاصة  القدس  شرقي  يف  الخدمات  تقدم  التي  املكاتب  يف  الزائد  والعبء  االكتظاظ  يزداد  سوف 
الحوض التاريخي للمدينة. ولن تكون إسرائيل مطلوبة الستثمارات كبرية يف مجال تحسني مستوى 
ويف  البشرية  القوى  فيموارد  الواسعة  استثماراتها  السلطات  وستواصل  للسكان.  املقدمة  الخدمات 
يحتاج  الذي  مقيم  لكل  السكن  مكان  حول  والتحقيقات  الحياة'  'مركز  تحديد  اجل  من  امليزانيات 
السلطات  أداء وظائف  الصعوبات يف  الوطني، وسوف تستمر  والتامني  الداخلية  وزارة  إىل خدمات 
الحكومية العاملة يف شرقي املدينة )وعىل راسها وزارة الداخلية والتامني الوطني ومصلحة التشغيل(.

فاملزيد من لتدهور يف أداء الدوائر الحكومية قد يشعل االحتجاج االجتماعي )وقد شوهدت براعمه 
بالفعلعىل االرض( الذي قد يتدهور اىل العنف. وتحوم عالمة استفهام دائمة حول مسالة 'توحيد 

القدس' يف املجتمع اإلسرائييل وخارجه تجاه املجتمع الدويل.

السكان  جانب  من  العنف  بأعمال  املرافقة  النطاق  واسعة  االحتجاج  موجات  فان  أوسع،  سياق  يف 
املقدسيني من املمكن أن تتسبب أضرار مستمرة ملكانة املدينة وللسياحة واالقتصاد; واستمرار تسريب 
وملزيد من  فعليا  مدينة ممزقة ومقسمة  إىل  القدس  وتحويل  اليهودية،  التماس  أحياء  إىل  العنف 

التآكل يف مكانة القدس كعاصمة إسرائيل.
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تحسينات واسعة النطاق يف خدمات سلطة السكان   �2
والهجرة والتامني الوطني ومصلحة االستخدام 

والتشغيل 

يفرتض من خالل السيناريو الثاين انه ستحصل تحسينات كبرية وواسعة النطاق يف خدمات سلطة 
السكان والهجرة والتامني الوطني ومصلحة االستخدام والتشغيل وستجعلها 'نافذة العرض' 
سيفتتحان  التحسينات  هذه  إطار  يف  املدينة.  من  الشرقي  الجزء  يف  اإلسرائيلية  السيادة  لوجود 
يف  الخدمة  توسيع  وسيتم  جنوبها  ويف  املدينة  شمال  يف  والهجرة  السكان  لسلطة  اضافيان  مكتبان 
مكتب وادي الجوز، ويمكن االعتبار بافتتاح مكتب إضايف يف املبنى التامني الوطني القديم الذي يقع 
يف شارع ابن بطوطة يف حي باب الساهرة )الذي سيخىل عنه قريبا حيث ينتقل اىل مبنى جديد( وفتح 
املقدسيني. وسيتم  املدينة )يف مبنى جرنايل( ويف هار حوما لخدمة السكان  العاملة يف مركز  املكاتب 
تخصيص امليزانيات واملعايري لزيادة عدد كبري من املوظفني يف جميع املكاتب – مما سيؤدي إىل تقصري 

ملحوظ يف قوائم االنتظار وفرتة االنتظار للخدمة.

سيتم تحسني الظروف املادية السائدة يف جميع املكاتب بشكل ملحوظ –يشمل أيضاترتيبات الدخول 
الخدمات عرب  الدور ولتلقي  التفتيش األمني. وستشغل تطبيقات سهلة االستخدام لحجز  وظروف 
اإلنرتنت باللغة العربيةمما سيسهل عىل السكان من تلقي الخدمات دون القدوم اىل املكاتب – عىل 
يجب  البالد.  أنحاء  جميع  ويف  املدينة  غربي  يف  االخرية  اآلونة  يف  تقديمها  تم  التي  التحسينات  غرار 
ومن  للسكان  الخدمات  تقديم  وتسهيل  تبسيط  اىل  ستؤدي  العاملة  القوى  إضافة  أن  من  التأكد 
عدم استخدامهم إلجراء املزيد من الفحوصات البريوقراطية التي ستجعل حياتهم واتصاالتهم مع 

السلطات أكرث صعوبة. 

سيتم اجراء تحسينات مشابهة يف خدمات التامني الوطني: بحيث يتم افتتاح فروع ثانوية يف جنوب 
وشمال املدينة باإلضافة اىل الفرع املركزي الذي سيفتتح قريبا يف املبنى الجديد يف جادة حاييم بار ليف 
)عىل شارع رقم 1، بالقرب من حي الشيخ جراح(. وكما سيتم افتتاح مراكز جديدة يف املكاتب من 
السكان  بإجراءات مبادرة ملساعدة  الوطني  التامني  الحقوق وستتخذ مؤسسة  اجل تمكني ممارسة 
االستخدام  مصلحة  أعمال  عىل  كبرية  تحسينات  تطبيق  وسيتم  حقوقهم.  ممارسة  عىل  املقدسيني 
والتشغيل يف شرقي القدس من خالل توجيه املتقدميناليها إىل أماكن العمل والحصول عىل تصاريح 

من مواقع املثول الواقعةيف ساحة املكتب يف وادي الجوز.
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وبالفعل سوف تتطلب هذه التحسينات استثماًرا كبرًيا يف امليزانية من قبل الدولة إال أنه قد يكون 
تأثريها بعيد املدى. ومن املمكن ان تكون بمثابة رمز للتغيري الكبري يف معاملة الدولة وسياستها 
تجاه السكان املقدسيني وستجعلهم يشعرون بأن إسرائيل تعتربهم سكان مقيمني دائمني يف 
املدينة ويف الدولة، وستقدم لهم الخدمات بمستوى يشبه بالخدمات التي تقدمها لسكان غربي 
املدينة. هذا الشعور يمكن أن يسهم يف شعور أكرب باألمان فيوضع السكان املقدسيني وإقامتهم 
الدائمة ويمكن أيًضا أن يؤثر يف مجالت أخرى وايًضا من املمكن ان يؤدي اىل حل احدى من 

أصعب املشاق التي يعانون منها املقدسيون. 

بأن  التصور  تثبيت  يف  التحسينات  هذه  تسهم  قد  اإلسرائيلية،  السلطات  نظر  وجهة  فمن 
متساو.  مستوى  عىل  الخدمات  بتلقي  ويستحقون  القانون  متساوونأمام  املدينة  جميعسكان 
فهذه التحسينات يمكن أن تثبت وتعزز تصور املدينة املوحدة بعني املجتمع اإلسرائييل واملجتمع 
الدويل. ومن املحتمل أن املجتمع الدويل لن يعارض هذه التحسينات ولن تكون لها آثار واسعة 
النطاق فيما يتعلق بمنح الوضع للعمال املهاجرين وللالجئني واملقيمني املؤقتني الذين ليسوا 

بمقيمني دائمني.

تقوية اإلقامة – خلق وضع متوسط – 'اإلقامة املحمية"   �3
التي ستكون أكرث استقرار اوأقرب إىل وضع املواطنة 
وسوف تخفف من بعض املشاكل الهيكلية التي تنشأ 

من وضع اإلقامة

ستؤثر خطوة أساسية يف نطاق هذا السيناريو مع تحسني ملحوظ يف مستوى خدمات سلطة السكان 
والهجرة والتامني الوطني يف شرقي القدس، ستؤثر عىل وقف إجراءات سحب اإلقامة ومنع الحقوق 
االجتماعية من السكان املقدسيني الذين انتقلوا إىل الضواحي خارج املدينة مثل العيزرية وأبو ديس 

وأولئك الذين يقضون فرتات طويلة يف الخارج كما كان املعتاد حتى عام 19.1987

يمكن ان تؤخذ بعني االعتبار مسالة االحتفاظ بوضع اإلقامة، هل سينطبق فقط عىل الجيل األول أو 
أيًضا عىل الجيل الثاين والثالث. وأيًضا يجب ان تؤخذ بعني االعتبار املسالة هل يتم التمييز بني السكان 

19 رامون، مقيمون وليسوا مواطنني، ص 232-247.
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الذين منحوا باإلقامة الدائمة خارج البالد )اإلقامة الدائمة او الجنسية( والذين يسكنون خارج منطقة 
سيادة البلدية ووصلتهم اليومية باملدينة )ألغراض لعمل،الدراسة، إلخ( قوية ومتينة.

اىل  أدت  التي   – املدينة  إىل  الدائمني  املقيمني  عودة  ظاهرة  تقليل  يف  الخطوة  هذه  تسهم  أن  يمكن 
واىل عبء  التاريخي(  الحوض  مناطق  )خاصة يف  األخرية  السنوات  املدينة يف  كثافة كبرية يف شرقي 
كبري عىل نظام الخدمات املزدحم عىل أي حال.20 ومن املحتمل انه سريحب السكان املقدسيني بهذه 
الخطوة ورّبما يرحب بها املجتمع الدويل ايًضا. كما أنها ستقلل من العبء يف مكاتب وزارة الداخلية 
ومؤسسة التامني الوطني يف شرقي القدس )التني تجريان تحقيقات يف مسالة 'مركز الحياة' ومكان 
إقامة السكان( هذا سوف يقلل بشكل كبري من االحتكاك بني السكان املقدسيني والدوائر الحكومية. 

ممكن ان تنفذ هذه الخطوة دون تشريع خاصفي اعقاب صدور بعض قرارات محكمة العدل العليا 
اإلقامة  استعادة  نحو مسالة  املتساهلة  الداخلية  وزارة  واتباع سياسة  األدىن  الدرجات  واملحاكم من 

لهؤالءالذين كانوا مقيمني يف الخارج لسنوات عديدة او يف الضواحي خارج املدينة.21

وقد أبرزت قرارات محكمة العدل العليا األخرية الوضع الخاص بالسكان املقدسيني الذي يختلف عن 
وضع املهاجرين الذين دخلوا اىل إسرائيل )وفقا لقانون الدخول اىل إسرائيل من عام 1952( "بصفتهم 
ذوي صلة قوية ملكان والدتهم بحيث انهم ولدوا يف هذه املنطقة – وأحياًنا والديهم وأولياء أمور 
والديهم ولدوا أيًضا هنا";22 – "كسكان اصليني خالفا للمهاجرين الذين حصلوا عىل حق اإلقامة 
استنادا عىل الرخصة بعد الهجرة اىل إسرائيل"23 او ك"مقيمني قدماء" و"سكان اصليني" الفئات 

التي لها وضع خاص من خالل القانون الدويل.24

اإلقامة  سحب  بوقف  الديموغرافية.اإلسرائيلية  املصلحة  عىل  شراغاي  نداف  يؤكد  التقسيم،  وهم  القدس  كتابه:  يف   20

قوله: "ستؤدي إزالة او تخفيف التهديد بسحب اإلقامة إىل ترك املزيد من عشرات اآلالف من الفلسطينيني  أصلهم  من 
ومن  اإلنسانية  الناحية  من  صحيحة  خطوة  وهذه  اإلقامة،  من  حرمانهم  ويخشون  املقيم  شهادات  ويحملون  القدس، 
املدينة  خارج  يقيمون  الذين  املقدسيني  دوافع  تخفيف  اجل  من  "الدفع"  اىل  إسرائيل  دولة  تجرب  وقد  اإلعالمية،  الناحية 
شراغاي،  ن.  راجعوا  القدس"  يف  اليهودية  األغلبية  عىل  الحفاظ  إىل  يهدف  دفع  أيًضا  سيكون  ذلك  لكن  اليها،  للعودة 
القدس وهم التقسيم، القدس 2015، ص 160-159. وقد اتخذتحركة "القادة من اجل امن إسرائيل" موقفا مماثال أيضا 
http://www.cis.org. انها جزء من مبادرة إسرائيلية لتحقيق السالم اإلقليمي راجعوا:  يف "خطة السالم" لها – حيث 
il/٪D7٪AA٪D7٪95٪D 7٪9B٪D7٪A0٪D7٪99٪D7٪AA-٪D7٪99٪D7 ٪A8٪D7٪95٪D7٪A9٪D7٪9C

.٪D7٪99٪D7٪9 D#. WOAs3oHyvcs
21 رامون، مقيمون ليسوا مواطنني، ص 332.

22 اقوال القايض عوزي فوغلمان يف قرار التماس بقرار اداري 3268/14، الحق ضد وزير الداخلية  من 14 مارس/اذار 2017 

.http://elyon1.court.gov.il/files/14/680/032/m28/14032680.m28.htm ،)19 فقرة(
23 اقوال القايض ميني مزوز يف قرار التماس بقرار اداري 3268/14، الحق ضد وزير الداخلية من 14 مارس/اذار 2017 )فقرة 

http://elyon1.court.gov.il/files/14/680/032/m28/14032680.m28.htm ،)28. رامون، مقيمون ليسوا مواطنني، 
ص 332-327.

24 اقوال القاضية دافنة براك ايرز. يف قرار 7803/06. ابو عرفة واخرين ضد وزير الداخلية )من 13 سبتمرب/ أيلول 2017( فقرة 

.http://www.hamoked.org.il/ ،14 files/2017/1161741.pdf ،14 ،4-9

http://www.cis.org.il/<066A>D7<066A>AA<066A>D7<066A>95<066A>D 7<066A>9B<066A>D7<066A>A0<066A>D7<066A>99<066A>D7<066A>AA-<066A>D7<066A>99<066A>D7 <066A>A8<066A>D7<066A>95<066A>D7<066A>A9<066A>D7<066A>9C<066A>D7<066A>99<066A>D7<066A>9 D#. WOAs3oHyvcs
http://www.cis.org.il/<066A>D7<066A>AA<066A>D7<066A>95<066A>D 7<066A>9B<066A>D7<066A>A0<066A>D7<066A>99<066A>D7<066A>AA-<066A>D7<066A>99<066A>D7 <066A>A8<066A>D7<066A>95<066A>D7<066A>A9<066A>D7<066A>9C<066A>D7<066A>99<066A>D7<066A>9 D#. WOAs3oHyvcs
http://www.cis.org.il/<066A>D7<066A>AA<066A>D7<066A>95<066A>D 7<066A>9B<066A>D7<066A>A0<066A>D7<066A>99<066A>D7<066A>AA-<066A>D7<066A>99<066A>D7 <066A>A8<066A>D7<066A>95<066A>D7<066A>A9<066A>D7<066A>9C<066A>D7<066A>99<066A>D7<066A>9 D#. WOAs3oHyvcs
http://elyon1.court.gov.il/files/14/680/032/m28/14032680.m28.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/14/680/032/m28/14032680.m28.htm
http://www.hamoked.org.il/ ,14 files/2017/1161741.pdf
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وضع  بني  التمييز  مسالة  تجاه  العليا  املحكمة  نظر  وجهة  هي  ما  يظهر  القرارات  هذه  خالل  ومن 
السكان املقدسيني ووضع املهاجرين اآلخرين واالعرتاف بقضاياهم الخاصة التي تتطلب معاملة شاملة 

ومنهجية.25

يمكن أن تؤدي هذه السياسة التي ستثبت وتؤسس إقامة دائمة يف شرقي القدس، عىل املدى 
مع  إسرائيل سواء  مع  املقدسيني  السكان  اندماج  نسبة  زيادة  اىل  والبعيد، ستؤدي  املتوسط 
املدينة ومع املجتمع اإلسرائييل بشكل عام. أن امان وثقة السكان املقدسيني بإقامتهم الدائمة 
من املمكن أن تسهم أيًضا يف انخفاض كبري يف عدد املتقدمني للحصول عىل الجنسية اإلسرائيلية 
الذي قد ارتفع بشكل كبري يف السنوات األخرية.26 إذا يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وضع اإلقامة 
لوزارة  واملفتوحة  الرسمية  السياسة  اإلسرائييل وعىل  القانون  املقدسيني سيستندعىل  للسكان 
بأنهم  شعورهم  من  وتقّلل  وضعهم  يف  ثقتهم  من  ستزيد  بأنها  االفرتاض  فيمكن  الداخلية 

يخضعون لتقلبات ونزوات الدوائر الحكومية وللتغيريات يف سياساتها.

فنتيجة هذه السياسة، التي ستخفف بشكل كبري يف ظروف حياة السكان املقدسيني وتسهلهم 
االستقرار  زيادة  عىل  تؤثر  قد  بانها  اإلسرائيلية  السلطات  بعني  تعترب  املدينة،  إىل  العودة  يف 

والشعور باألمان يف شرقي القدس تحت سيادة السلطة اإلسرائيلية يف املدينة املوحدة.

25 راجعوا توسيع يف: رامون، مقيمون وليسوا مواطنني، ص 327-332. ياعيل رونني: "الفلسطينيني يف شرقي القدس كسكان 

.http://www.regthink.org/about/author/php?id=72 ،اصليني" 30.1.2018، موقع منتدى التفكري اإلقليمي
26 رامون، مقيمون وليسوا مواطنني، ص 322-316.

http://www.regthink.org/about/author/php?id=72
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فتح الطريق للحصول عىل الجنسية ألي مقيم يهتم   �4
بها )خاضًعا للتحقيقات األمنية والجنائية وغريها( 

الجنسية  عىل  يحصلون  الذين  السكان  عدد  يف  كبري  ارتفاع  اىل  يؤدي  سوف  الذي  السيناريو  هذا 
اإلسرائيلية، رّبما قد يسبب "االسرلة" عميقة عند السكان املقدسيني ورّبما ستكون له آثار يف العديد 
اإلسرائيلية(;  الثانوية  التعليم وشهادة  لربنامج  التعليم، وفقا  وراء  )وما  التعليم  املجاالت مثل  من 
للسكان  استقرار  وألكرث  واألمن  والثقة  إسرائيل;  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  للتعليم  والتقدم 
الصعيدين  عىل  اإلسرائيلية  السياسية  املؤسسات  يف  والتمثيل  وللمشاركة  وملمتلكاتهم;  املقدسيني 
املحيل والوطني – األمر الذي قد يساهم يف توزيع أكرث مساوة للموارد يف املدينة، ويف زيادة االندماج يف 

سوق العمل اإلسرائييل وأكرث من ذلك.

فستثري هذه السياسة، بال شك، املعارضة القوية من قبل السلطة الفلسطينية ومن مختلف العناصر 
إسالمية متطرفة  فيها حركة حماس وعناصر  بما  القدس  الفلسطيني يف شرقي  املجتمع  القوية يف 

)كاملعارضة واسعة النطاق التي نشهدها إزاء برنامج التعليم اإلسرائييل يف األشهر األخرية(.27

إذا فتحت إسرائيل أبواب الجنسية للسكان املقدسيني الذين يريدونها سيكون من الصعب ان يقدر 
إذايف حال  أنه  الواضح  بالجنسية، ولكن مع ذلك، من  الذين سيمنحون  السكان  ما ستكون نسبة 
الذين  املقدسيني  من  بـ 6٪  )مقارنة  املقدسيني  السكان  من  ثلث  أو  لربع  اإلسرائيلية  الجنسية  تمنح 
بجعل  الفلسطينية  باملطالبة  جسيمة  أضرارا  سيلحق  فهذا  حالياً(28  اإلسرائيلية  الجنسية  يحملون 
القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتايل، قد يثري االعرتاض من قبل معظم الدول التي 
تتمسك بحل الدولتني، ويف نفس الوقت، من املحتمل أنهيثري املعارضة يف املجتمع اإلسرائييل، خوًفا 

من العواقب والتبعات يف املجال الديموغرايف واالنتخابي الداخيل لهذه الخطوة.

يجب التأكيد عىل أن هذا البديل ال يتطلب تشريًعا خاًصا ولكنه يتطلب غالًبا تغيري السياسة 
الهامة سوف تنعكس يف  التغيريات  أن  يمكن  الداخلية وسلطة السكان والهجرة�  من قبل وزارة 
اتجاه فتح الطريق إىل التجنيس بموجب املادة 4 أ، من قانون الجنسية التي تسهل عىل عملية تجنيس 
للسكان ترتاوح أعمارهم بني 18 و21 عاًما )وزارة الداخلية ال تطبق هذه املادة يف شرقي القدس(29 ويف 

االستخبارات  املعلومات حول  مركز  اإلسرائيلية"، موقع  املناهج  القدس من  لتطهري مدارس  الوطنية  "الحملة  راجعوا:   27

http://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/02/  ،5.2.2018 عميت،  مئري  اللواء  اسم  عىل  واإلرهاب 
.H_032_18.pdf

28 رامون، مقيمون ليسوا مواطنني، ص 317-318.

القدس  لسكان  واإلقامة  بالوالدة  الجنسية  باكتساب  عام 1968  الجنسية يف  قانون  إىل  أضيفت  التي  املادة  29 تسمح هذه 

الشرقية الذين ترتاوح أعمارهم بني 21 و 18 عاًما شريطة أن يقيموا يف إسرائيل ملدة خمس سنوات متتالية وليس لديهم 
جنسية أخرى، وال يخضع الحصول عىل هذه الجنسية لتقدير وزير الداخلية. راجعوا: رامون، مقيمون ليسوا مواطنني، 

ص 312-311.

http://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/02/H_032_18.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/02/H_032_18.pdf
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اللغة  الجنسية من ناحية مسالة تقنية  الطريق إىل الحصول عىل  الطويل يف  السباق  تسهيل مسار 
العربية، والتخيل عن وصاالتهم مع األردن واملزيد.30

فبوجهة نظر صانعي القرارات الذين يؤيدون توحيد جزاي املدينة تحت سيادة إسرائيل، تعترب 
عملية منح الجنسية ألقطاع واسعة من السكان املقدسيني خطوًة هامًة للغاية يف الطريق اىل 
'التطبيع' يف شرقي القدس وأول خطوة يف عملية 'االسرلة' – عىل غرار العملية طويلة املدى 
العملية ستواجه  أن هذه  املحتمل  عام 1948. من  منذ  إسرائيل  العرب يف  املواطنون  عاشوها 
دول  ومعظم  الفلسطينيني  املسؤولني  كبار  ومن  الفلسطينية  السلطة  من  شديدة  معارضة 
العالم )ربما باستثناء الواليات املتحدة تحت إدارة ترامب( وأيضا يمكن أن املخاوف الديموغرافية 
الداخلية يف الجانب اإلسرائييل ستجعل من الصعب تبني مثل هذه السياسة، لكن ممكن أن 
مؤيدي هذه السياسة سيّدعون بأنها فقط ستحقق التوحيد الحقيقي لجزاي املدينة ملدة طويلة 
من الزمان وحتى قد تؤدي اىل إزالة عالمة االستفهام الدائمة بشأن قضية توحيد مدينة القدس 

تحت سيادة إسرائيلية منذ عام 31.1967

فمن املمكن ان يؤخذ بعني االعتبار بديال لالنتقال بصورة تدريجية بداًل عن البديل الثاين – تحسن كبري 
يف مستوى الخدمات للمقدسيني، وبعد سنتني أو ثالث سنوات – االنتقال اىل البديل الثالث – خلق 
وضع "اإلقامة املحمية"، وتمهيد الطريق للبديل الرابع – فتح الطريق إىل منح الجنسية ألي شخص 

يريد أن يصبح مواطًنا خاضًعا للقيود األمنية والجنائية. 

 – كاملعتاد"  "العمل  األول  البديل  أن  هي  التقرير  لهذا  األساسية  الفرضية  فإن  حال،  أي  يف 
)او مع  الحايل  اإلطار  القدس عىل  والهجرة يف شرقي  السكان  نشاط مكتب سلطة  واستمرار 
خدمات  بتوفري  تلتزم  ديمقراطية  دولة  أي  يف  إشكااًل  األكرث  البديل  هو   – طفيفة(  تحسينات 

مالئمة ومحرتمة لسكانها أو مواطنيها�   

30 هناك ص 311-315.

31 يف مقابلة صحفية أجريت أخريا مع الصحفي نري حاسون قال وزير حماية البيئة وشؤون القدس زئيف الكني ان: "كل 

أحد يعلم انه عىل املدى الطويل ويف النهاية سيصبحون مواطنني )املقدسيني(" و"اذا يغريون رؤيتهم )حول التصويت يف 
االنتخابات للبلدية(، اعتقد انه لم نتمكن كدولة من منعهم بذلك عىل مدى الزمان. وأيضا أعتقد أن هناك العديد من فرص 
حدوث ذلك يف النهاية )ان يصبحوا مواطنني("، نري حاسون "يوعدنا زئيف الكني بالدم والعرق والدموع )اذ لم تنتخبونه(، 
 www://Haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6096020#hero_ ،2018 هاآرتس، 17 مايو/أيار

._bottom

www://Haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6096020#hero_ _bottom
www://Haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6096020#hero_ _bottom
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IV� الخاتمة 
ان االستنتاج النهايئ لهذا التقرير هو انه بعد أكرث من 50 عاما عىل "توحيد املدينة" سيحسنون صانعي 
العرب  السكان  ووضع  مكانة  قضية  اىل  النظر  بإعادة  اإلسرائيلية  والسلطات  اإلسرائيليون  القرار 
الفلسطينيني يف شرقي القدس وال سيما اىل وضع إقامتهم، الذي له آثار عىل جميع مجالت الحياة 

يف شرقي املدينة.

وقد شحذ هذا االستنتاج خالل ثالث موجات االحتجاج والعنف األخرية التي اندلعت يف شرقي القدس 
خالل صيف 2014 وخريف 2015 وصيف 2017 )قضية وضع أجهزة الكشف عن املعادن واالحداث يف 
املقدسيني، وألول مرة، دوًرا هاًما ومركزًيا يف االحتجاجات  التي من خاللها لعبوا  الشريف(  الحرم 
نظام  الطالب يف  الشباب  ايدي  بعضها عىل  )نفذت  الطعن  واحداث  اإلرهابية  واالعمال  واملظاهرات 

التعليم يف املدينة(.32

يجب ان تعترب ثالث هذه املوجات من االحتجاج والعنف إشارة تحذير وإنذار إىل محنة املقدسيني، 
ووضعهم املتهالك والهاميش، واإلهمال الشديد والدائم يف توفريهم بالخدمات، واالنفصال والعزلة 
عن الجبهة الداعمة الطبيعية لهم يف الضفة الغربية نتيجة لبناء الجدار الفاصل وعدم وجود سياسة 
واضحة ومتسقة وهادفة عىل املستويني: الحكومي والبلدي – كل هذه قد تفرض ثمًنا باهًظا، الذي 

سيلحق أضرارا جسيمًة ملستقبل القدس وملجالت أوسع مما يتعلق بأمن الدولة ومستقبلها.

وقد كتب موشيه ارينس، وزير الدفاع ووزير الخارجية السابق، الذي كان أيًضا الوزير املسؤول عن 
شؤون األقليات يف الثمانينيات، كتب ما ييل يف منتصف ديسمرب 2015: 

"ال يزال هناك الكثري مما يجب عمله لتحسني وضع السكان العرب، وخاصة يجب اخذ االهتمام 
نحو السكان البدو يف النقب، ولكن السكان املقدسيني هم األكرث احتياًجا للمساعدة� )التأكيد 
من جهتي – أ�ر( لقد تم ضم أحيائهم إىل حدود إسرائيل قبل 48 عاًما، ولكن منذ ذلك الحني 
نسيت. ال عجب أن بعض سكانها شاركوا مؤخًرا يف محاوالت لقتل اليهود. عىل الرغم من أنهم 
سكان إسرائيليون ولديهم االمكانية للحصول عىل الجنسية اإلسرائيلية، فإن أحياءهم مهملة 

من قبل كل من الحكومة والبلدية. 

32 ان دور املقدسيني يف موجات العنف الثالث األخرية بارزا يف ضوء نشاطهم البسيط نسبياً )مقارنة بسكان الضفة الغربية( 

يف موجات العنف ويف االعمال اإلرهابية القاسية خالل االنتفاضتني األوىل والثانية. راجعوا، هليل كوهني "ساحة السوق 
خالية"، القدس 2007، ص 41، رامون، مقيمون وليسوا مواطنني، ص 196-195، 256. 
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ان موجة العنف الحالية يف شوارع القدس هي بمثابة تحذيراً ألي شخص يرفض االعرتاف باثار 
ونتائج اإلهمال عىل طول السنني، فاآلن ال بد من توجيه املوارد االستثمارية لصالح تنمية البنى 
ومن  اليمني  من   – املايل  بالدعم  تتمتع  أن  يجب  التي  االحياء من خالل خطة  التحتية يف هذه 
اليسار، كل طرف ألسباب خاصة به، وهذه الخطة من املمكن ان تقلل من شعور االغرتاب عند 
السكان املقدسيني، كما تم االعراب عنها خالل األحداث العنيفة األخرية، فهذه مهمة مناسبة 

وهامة تحتاج إىل تجاوز التيارات واملعسكرات السياسية".33

إىل  والحاجة  القدس  والهجرة يف شرقي  السكان  ما ييل حول خدمات سلطة  ارينس مؤخرا  وكتب 
تحسني كبري يف مستوى الخدمة للسكان:

"من الواضح أنه ال يوجد عذر قد يربر عدم وجود خدمة عادلة ومهذبة لجميع سكان القدس، 
واضح أنه غياب خدمة عادلة واديبة لجميع سكان القدس، يعكس عدم االحرتام للسكان العرب 

يف املدينة".34

صحيفة  مؤتمر  يف  رؤوفني ريفلني  الدولة،  رئيس  القاه  خطاب  يف  التفكري  من  مماثل  خط  وظهر 
'هآرتس' للسالم، عقد يف 12 نوفمرب/تشرين الثاين 2015: 

"ان جميع الحكومات اإلسرائيلية من اليمني او من اليسار تتجاهل الحاجة املاسة لبناء العالقات 
اليهودية العربية يف إسرائيل وخارجها. وبهذا املعنى، نتصرف جميًعا يف الوقت الحاضر كالنعامة 
اآلن  فيها  ترتفع  التي  القدس  فشرقي  مجهول.  مستقبل  باسم  الرمال،  يف  رأسها  تدفن  التي 
النريان والحروق هي املثال والدرس للشلل الذي يهيمن طريف اليمني واليسار. فشرقي القدستقع 
تحت سيادة إسرائيلية لفرتة تقارب ال 50 سنة، وباسم منهج "الفصل"، تعارض طرف اليسار 
االستثمار يف أحياء املدينة بسبب الطابع املؤقت الذي يسود قضية القدس املوحدة، فلذلك، لم 
يعترب طرف اليسار انه من املناسب ان تطبق سيادتنا هناك وأيضا لم يسعى اىل حلول املقارنة يف 
ظروف الحياة بني شرقي املدينة وغربيها، بينما طرف اليمني ألسباب الصراع األيديولوجي ونقص 
الدعم العام لهذا النشاط لم يجد انه من املناسب توجيه االستثمارات اىل شرقي القدس وبكذا 

سيتم توحيدها بالفعل.

33 موشيه ارينس، "بدأ العرب يشعرون أنهم يف وطنهم"، هآرتس، 15 ديسمرب/كانون االول 2015، 

 .http://www.haaretz.co.il/opinions/.;premium-1.2798397https://www.haaretz.co.il/opinions/
أيضا راجعوا مقاال له حول لظروف القاسية يف محيم شعفاط، م. ارينس،"عيب لكل إسرائييل"، هآرتس، 12 ديسمرب / 

.http://www.haaretz.co.il/opinions/ premium-1.3149432 ،2016 كانون االول
هآرتس، 20 مارس  34 موشيه ارينس، "سلوك سلطة السكان والهجرة يف شرقي القدس – هي عدم االحرتام للسكان"، 

.http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5914283  ،2018

http://www.haaretz.co.il/opinions/.;premium-1.2798397https://www.haaretz.co.il/opinions/
http://www.haaretz.co.il/opinions/ premium-1.3149432
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5914283
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فالنتيجة هي أنه باسم النقاش حول الحلول املستقبلية، جمدنا وقمعنا االهتمام الالزم للشرقي 
اليهود كما تخلينا عن مسالة  األمن لسكانها  القدس وهكذا تخلينا، فعال وحرفيا عن مسالة 

رفاهية سكانها العرب.
وبصراحة، هل هناك أي شخص يفكر، سواء من اليمني أو من اليسار، أنه عندما يعيش أكرث من 

٪70 من سكان القدس الشرقية تحت خط الفقر، انه هذا يقوي او يعزز املصلحة اإلسرائيلية؟
هل هناك أي شخص يعتقد انه من األفضل أن تؤجل معالجة مياه الصرف الصحي املتدفقة يف 

شوارع شرقي املدينة اىل "نهاية الصراع" أو بداًل من ذلك، سيقربالنهاية ؟
أو  حقيقية  حدود  عند  ستتوقف  العميقة  االقتصادية  الفوارق  آثار  أن  شخص  أي  يعتقد  هل 

وهمية؟".35

كل هذا يعرب بشكل جيد وواضح الرسالة التي تدعو صانعي القرارات عىل مستوى الدولة 
الراي العام وخاصًة منظمات  الكبار، ووسائل االعالم ومصممي  والبلدية، واملسؤولني 
املجتمع املدين واملجتمع اإلسرائييل عامًة لرفع قضية عناية السكان املقدسيني إىل مرتبة 
أعىل يف األولويات اإلسرائيلية، ولصياغة اسرتاتيجية واسعة النطاق تجاه معالجة هذه 
القضية الحساسة ويف السياق األكرث تحديًدا – لتحفيز وتشجيع التفكري الجديد والحديث 

يف قضايا اإلقامة والجنسية والخدمات الحكومية املقدمة للسكان املقدسيني.

تجاه هؤالء  اإلسرائيلية  والسياسة  القدس،  العرب يف شرقي  السكان  ان مسألة وضع 
السكان هما مسالتان رئيسيتان التي ستحددان مستقبل القدس إىل حد كبري ولهما أثار 

بعيدة املدى ومرتتبة عىل صورة ومستقبل املجتمع اإلسرائييل ودولة إسرائيل.

35 رؤوفني )روبي( ريفلني"القدس الشرقية أوال"، هاآرتس، 12 نوفمرب/تشرين الثاين 2016، 

.http://www.haaretz.co.il/israel-peaceconvention/1.2764304

http://www.haaretz.co.il/israel-peaceconvention/1.2764304
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