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ملخص: 
�سلطات  ت�سدرها  التي  والقرارات  والقوانني،  الأنظمة،  عن  الدرا�سة  تتحدث 
احتاللها  منذ  القد�ص  من  املقد�سيني  تهجري  منها  الهدف  كان  حيث  وتطبقها.  الحتالل 
القوانني  الدرا�سة على مدى خطورة  2014، وقد ركزت  1967، وحتى نهاية عام  عام 
اللذين  اإ�رشائيل  اإىل  والدخول   ،" )املواطنة(  "اجلن�سية  قانوين  مثل  الفل�سطينيني  على 
�سدرا عام 1952، والقانون اخلا�ص مبركز احلياة الذي �سدر عام 1988 وبداأ تطبيقه 
ال�سمل  اإ�سداره معاجلة ملفات جمع  الذي كان ظاهر   1813 رقم  والقرار   ،1995 عام 
الدرا�سة عن خطورة  ذلك. كما حتدثت  كانت عك�ص  غايته  ولكن  بالفل�سطينيني،  اخلا�ص 
الإ�رشائيلية  الداخلية  وزارة  بداأت  التي  الذكية(  )الهوية  املمغنطة  البطاقة  اإ�سدار 

 .2013 ت�سدرها يف عام 
التي  والقرارات  والقوانني  الأنظمة  اإ�سدار  من  الهدف  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
عدد  وتقليل  الدميغرايف،  اخلطر  حماربة  كان  الإ�رشائيلي  الحتالل  �سلطات  ت�سدرها 
من   %12 حوايل   2030 عام  حلول  مع  فيها  عددهم  لي�سل  القد�ص  يف  الفل�سطينيني 

�سكانها.  عدد  اإجمال 
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Policy of Compulsory Displacement and Withdrawal of Identity-
Cards from the Palestinian Living in Jerusalem Owing to Laws 

and Regulations Issued by Israeli Occupation Authorities

Abstract: 
This study deals with the laws, regulations and decrees issued and 

enforced by the occupation authorities, the aim of which has been to force 
Jerusalemite citizens to leave Jerusalem since its occupation in 1967 and 
up to 2014. The study has focused on the extent to which these laws can 
be dangerous for Palestinians, particularly, the two laws of “citizenship" 
(nationality) and entry into Israel which were issued in 1952; the law of 
Domicili, which was issued in 1988 and was enforced in 1995, in addition to 
law No. 1813 which, prima facie, was issued to deal with the unification of 
Palestinians, but in reality its aim was contrary to that. The study also tackled 
the gravity of the magnetized (intelligent) identity cards which the Israeli 
Ministry of Interior started to issue in 2013. 

In conclusion, the study has pointed out that the aim of the laws, 
regulations and decrees issued by the Israeli occupation authorities has 
been to combat the demographic danger and to decrease the number 
of Palestinians in Jerusalem to become approximately 12% of its 
population in 2030. 
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مقدمـــــة: 
اإقامتهم يف  فقدوا حق  الذين  املقد�سيني  نتيجة لالطالع على معاناة عدد كبري من 
القد�ص ب�سبب ارتباطهم باأ�سخا�ص ي�سكنون املناطق املحاذية لها يف ال�سفة الغربية، ب�سبب 
الزواج، اأو لعدم ال�سماح لهم بالبناء، اأو ترميم منازلهم داخل القد�ص، اأو نتيجة اإخراج اجلدار 
بيوتهم واأماكن �سكناهم خارج حدود البلدية، اأو ب�سبب عملهم يف املناطق املحاذية للقد�ص، 
اأو ال�سكن يف الأماكن  ما ا�سطرهم للذهاب والإياب يوميًا عرب احلواجز املحيطة بالقد�ص 
القريبة من مكان عملهم يف ال�سفة الغربية، فكان ل بد من التعرف على حقيقية املعاناة 
واأ�سبابها ودوافعها، وبالتايل معرفة دوافع �سلطات الحتالل من اإ�سدار الأنظمة والقوانني 
اأن  القد�ص،  يف  الفل�سطينيني  اإثبات  �رشورة  على  اإ�رشارها  واأ�سباب  املتعددة،  والقرارات 
القد�ص مركز حياتهم، وحاجتهم اإىل اإح�سار ملفات واأوراق ثبوتية عديدة يف كل زيارة لهم 

اإىل مكتب وزارة الداخلية اأومكتب التاأمني الوطني.
اعتمد الباحث يف درا�سته على عدد كبري من املقالت، والتقارير، والوثائق، وبع�ص 
ويراجع  يقراأ  جعله  الذي  الأمر  الدرا�سة،  جوانب  اإحدى  يف  مهتمون  اأعدها  التي  الدرا�سات 
ع�رشات املقالت، والتقارير، والوثائق التي حتدثت عن اأحد جوانب الدرا�سة.كما قام الباحث 
املدينة والجتماعية فهو  للدرا�سات واحلقوق  القد�ص  اأ.زياد احلموري مدير مركز  مبقابلة 
مرجع مهم يف هذا املو�سوع، كما اطلع على عدد كبري من الإح�سائيات التي �سدرت عن 
�سابقة  علمية  واأبحاث  درا�سات  وجود  عدم  اإىل  كذلك  اأهميتها  يديره.وتاأتي  الذي  املركز 
حتدثت عن �سحب الهويات املقد�سية منذ احتالل القد�ص اإىل الآن )2014( ، فحاول الباحث 
والقرارات  والقوانني  لالأنظمة  الحتالل  �سلطات  اإ�سدار  من  والدوافع  الأهداف  تو�سيح 
لتخرج الدرا�سة كما هي عليه الآن، ما جعل الدرا�سة متتاز باطالعها على معظم ما كتب يف 

املو�سوع من جوانبه املختلفة.
اعتمدت الدرا�سة الأ�سلوب التاريخي الو�سفي التحليلي لالأنظمة والقوانني والقرارات 
و�سحب  القد�ص،  من  الفل�سطينيني  اإخراج  هدفها  وكان  الحتالل،  �سلطات  اأ�سدرتها  التي 
هوياتهم الزرقاء خالل فرتة الدرا�سة التي امتدت من عام 1967 حتى العام احلايل )2014( 
الفل�سطينيني  القد�ص  �سكان  جعل  يف  هدفها  لتحقيق  القد�ص  يف  عددهم  تقليل  .وبالتايل 
2030.وحتدثت عن الو�سائل والطرق البريوقراطية  12% مع حلول عام  اأقلية ل تتجاوز 
يف  الفل�سطينيني  مع  ت�ستخدمها  زالت  ول  الحتالل  �سلطات  ا�ستخدمتها  التي  والعن�رشية 
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الحتالل  يهدف  التي  والقرارات  والقوانني  واأخطرها  الأنظمة  اأهم  عن  حتدثت  القد�ص.فقد 
من  بنوع  وحتدثت  الزرقاء،  هوياتهم  من  القد�ص  يف  الفل�سطينيني  جتريد  ا�سدارها،  من 
اإ�رشائيل" اللذين  اإىل  "الدخول  و   ،" )املواطنه(  "اجلن�سية  قانوين  عن  والتو�سيح  التف�سيل 
ن�ساأة دولة الحتالل.كما حتدثت عن  اأعوام من  اأقل من ثالثة  بعد  اأي   ،1952 �سدرا عام 
الفل�سطينيني مع  1988 وبداأ تطبيقه على  الذي �سدر عام  القانون اخلا�ص مبركز احلياة 
حلول عام 1995، وحتدثت عن القرار رقم 1813 اخلا�ص مبعاجلة ق�سايا املقيميني التي 
�سادقت  الذي  ال�سمل  مل  وق�سايا  قانونية،  غري  القد�ص  يف  اإقامتهم  الحتالل  �سلطات  تعّد 
عليه الكني�ست الإ�رشائيلي عام 2003 بالإ�سافة اإىل حديثها عن القانون اخلا�ص بالبطاقة 

املمغنظه )البيومترييه( الذي اأقرته الكني�ست الإ�رشائيلي عام 2012.

متهيـد: 
مل يكن لليهود وجود يف مدينة القد�ص منذ قام المرباطور الروماين تيتو�ص بت�ستيتهم 
وجود  �سوى  العثماين  العهد  وحتى  الفرتة  هذه  خالل  القد�ص  يف  ي�سجل  ومل  70م،  عام 
العثماين، ونتيجة  العهد  الديني يف  الت�سامح  بفعل  1267م، ولكن  عائلتني يهودتني عام 
لال�سطهاد وال�سغوط القت�سادية واملالية التي تعر�سوا لها يف اأوروبا بداأ اليهود بالهجرة 
1525م  عام  بلغ  حتى  يزداد  عددهم  وبداأ  فل�سطني،  �سمنها  ومن  العثمانية،  الدولة  اإىل 
ثابتًا، وخالل فرتة  يكن  ولكنه مل  يوم  بعد  يومًا  يزداد  واأخذ وجودهم  يهودي،  اآلف  �ستة 
النتداب ارتفع عددهم ب�سبب الهجرة اليهودية لي�سل عام 1931 حوايل 51200 اأي نحو 
ب�سبب   1947 عام  وو�سل   ،  )2007 اآذار،  وال�سهلي،  حزيران2007،  )ال�سهلي،   %56.6
الهجرة اليهودية حوايل 99400 يهودي اأي نحو 60.4% من اإجمايل عدد ال�سكان البالغ 
164500 ن�سمه )ال�سهلي، حزيران، 2007( ، اأما بالن�سبة للفل�سطينيني فقد زادت ن�سبتهم 
عام  ن�سبتهم  كانت  حيث  مواليدهم،  زيادة  ب�سبب   2006 حتى   1967 عام  منذ  فيها 

2008، �ص346( . 2006 )�سالح،  34% يف عام  26% واأ�سبحت  1967 حوايل 
وتراوح متو�سط اأعداد اأفراد الأ�رشة االفل�سطينية يف القد�ص ما بني عام 1997 و 2007 
حوايل 5،2 �سخ�سًا، وبلغ متو�سط اخل�سوبة لدى املراأة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية ومن 
�سمنها القد�ص عام 2007 حوايل 4،2 مولود لكل اإمراأة )�سالح، 2008، �ص328 و 330( 
.وقد اأ�سارت التقارير اأن عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف القد�ص ارتفع اأكرث مبرتني من ن�سبة 
القرن  واأوائل  الع�رشين  القرن  ت�سعينيات  �سنوات )منت�سف  اليهود خالل ع�رش  ارتفاع عدد 
القد�ص  الأربعني املا�سية )منذ احتالل  ال�سنوات  .وارتفع عددهم خالل  والع�رشين(  الواحد 
حتى اأوائل القرن الواحد والع�رشين( مبعدل 257 يف املائه من 68 األفًا اإىل 245 األفًا، يف 
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حني ارتفع عدد اليهود مبعدل 140 يف املائة من 200 األف اإىل 475 األفا.وتراوح معدل 
الولدات بني الفل�سطينيني يف القد�ص خالل منت�سف ت�سعينيات القرن املا�سي ومنت�سف 
النباأ،  )�سبكة  اليهود  لدى  الولدات  معدل  من  مبرتني  اأكرث  احلايل،  القرن  من  الأول  العقد 
فوفقًا  بكثري،  ذلك  من  اأكرث  الن�سبة  اأن  اإىل  اأ�سارت  فقد  الإ�رشائيلية  امل�سادر  .اأما   )2007
القومي  "املناعه والأمن  الذي عقد حتت عنوان   2000 ملا جاء يف موؤمتر هرت�سيليا عام 
اجتاهات ل�سيا�سه عامه"، الذي �سارك فيه اأكرث من 300 �سخ�سيه ميثلون النخب ال�سهيونية 
الدميغرايف"  "اخلطر  وناق�ست  عنه  �سدرت  التي  الوثيقة  يف  ُذِكَر  املجالت،  خمتلف  يف 
اأن ن�سبة  الفل�سطيني ي�ساعف نف�سه مرة كل ع�رشين عامًا، وذكر  ال�سعب  اأن  للفل�سطينيني، 
�سعف  للمراأة.وهذا  مولود   %4.6 بلغت  )اإ�رشائيل(  يف  الفل�سطينيني  اأو�ساط  يف  الولدة 
ن�سبة الولده عند اليهود تقريبًا البالغة 2.6 للمراأة.لذلك اأو�ست الوثيقة التي متخ�ست عن 
وعمل  القد�ص،  يف  الكبرية  الفل�سطينية  العائالت  عن  التاأمني  خم�س�سات  باإلغاء  املوؤمتر 
رغم  .لكن  �ص7(   ،2007 الزغري،  و   2003 الدفاع  )جملة  الفل�سطينيني  لل�سكان  ترن�سفري 
هذه ال�سيا�سات اإل اأن �سلطات الحتالل ظلت عاجزه عن تقليل ن�سبة الفل�سطينيني يف القد�ص.

تعّد امل�سكلة الدميغرافية، امل�سكلة الرئي�سة التي يواجهها الحتالل يف القد�ص ب�سبب 
املقد�سية  الهويات  �سحب  له من  بد  ل  يوم، فكان  بعد  يومًا  فيها  الفل�سطينيني  زيادة عدد 
منهم ب�ستى الطرق للمحافظة على نقاء القد�ص، وجعل غالبية �سكانها من اليهود، فلجاأت 
�سلطات الحتالل اإىل ا�ستخدام ال�سبل املختلفة لزيادة عددهم فيها.فعلى �سبيل املثال عند 
احتالل القد�ص عام 1967 كانت ن�سبة اليهود اإىل الفل�سطينيني ثالثة اإىل واحد، "على وجه 
التقريب لكن معدل النمو املت�سارع لعدد ال�سكان الفل�سطينيني عّد من جانب اإ�رشائيل مبثابة 
قنبلة دميغرافية موقوتة"، ما جعل مهند�سة املدن يف بلدية القد�ص اإلينوار بارزاكي، تف�سح 
حتديداً  القد�ص،  احتالل  من  ون�سف  عقدين  مرور  بعد  احلكومة  اتبعتها  التي  ال�سيا�سة  عن 
عام 1993، حلل امل�سكلة الدميغرافية، بعملها على اإبقاء الن�سبة بني ال�سكان الفل�سطينيني 
وال�سكان اليهود يف القد�ص "مبعدل 28% عربيًا )فل�سطينيًا( و 72% يهوديًا " )وايزمان، 
2009، �ص21( .ولزيادة عدد اليهود اأقدمت �سلطات الحتالل عام 1997 على بناء ع�رشة 
اليهود  جعل  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  وحتا�رشها،  املدينة  لتلف  يهوديه  ا�ستيطانية  اأحياء 
11.1% من اإجمايل  1998 نحو  املوجودين يف القد�ص الكربى ي�سكلون حتى بداية عام 
)ال�سهلي،  يهودي  مليون   4.8 بلغ  الذي  )اإ�رشائيل(  التاريخية  فل�سطني  يف  اليهود  عدد 
الإ�رشائيلية يف �سهر  للدرا�سات  القد�ص  الذي عقده مركز  للموؤمتر  .ووفقًا   )2007 حزيران، 
اآذار عام 2007 يف القد�ص، كانت ن�سبة ال�سكان يف القد�ص ب�سطريها ال�رشقي والغربي %66 
يهوداً و 34% فل�سطينيًا )اأيوب، 2014( .اأما بالن�سبة للقد�ص ال�رشقية لوحدها فقد بلغ عدد 
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 %38 �سكلوا  فل�سطينيًا،   360.882 2012 ما يقرب من  الفل�سطينيني فيها عام  ال�سكان 
من اإجمايل �سكان القد�ص ال�رشقية والغربية )جمعية حقوق املواطن، 2012( .اأي اأن اليهود 
الفل�سطينيني  ن�سبة  اأن  يعني  ما  والغربي،  ال�رشقي  ب�سقيها  ال�سكان  عدد  من   %62 �سكلوا 
2012، حيث تراوحت ما  1931 وحتى عام  القد�ص مل تتغري كثرياً منذ عام  واليهود يف 
الفل�سطينيني  �سكانها  وطرد  لتهويدها،  امل�ستمرة  املحاولت  رغم   %74 و   %56.6 بني 
منها ورغم اعتماد ن�سبة الزيادة عند اليهود على الهجرة واعتمادها لدى الفل�سطينيني على 

الزيادة الطبيعية.
لذا �سعت �سلطات الحتالل اإىل طرد الفل�سطينيني من القد�ص ب�ستى الطرق لتكون ن�سبتهم 
مع حلول عام 2030 )88%( يهوداً مقابل 12% فل�سطينيًا، لكن احلقيقة تقول غري ذلك، 
فقد اأظهرت درا�سات اأجراها معهد القد�ص للدرا�سات الإ�رشائيلية عام 2007 مبنا�سبة مرور 
القد�ص  يف  الفل�سطينيني  لدى  ال�سكانية  الزيادة  وترية  اأن  القد�ص،  احتالل  على  عامًا   40
جتعلهم يت�ساوون عدديًا مع اليهود بحلول عام 2035 اإذا ما حافظوا على وترية الزيادة 
هذه، اأي �سي�سبح عدد الفل�سطينيني 50% من عدد �سكان القد�ص )�سالح، 2008، �ص342 
القد�ص ت�سكل  الفل�سطينيني يف  ال�سكان  .ولأن زيادة   )2011 2007 والزرو،  النباأ،  و�سبكة 
حتديًا كبرياً ل�سلطات الحتالل، فقد جلاأت بعد احتالل املدينة اإىل اإ�سدار الأنظمة والقوانني 

والقرارات التي تعمل على تهجري الفل�سطينيني من القد�ص، وتدعم وجود اليهود فيها.

نظرة يف أهم القرارات واألنظمة اخلاصة بسياسة الرتنسفري )الطرد( وسحب 
اهلويات املقدسية: 

التي  الأنظمة والقوانني والقرارات  لفل�سطني  �سلطات الحتالل بعد احتاللها  اأ�سدرت 
اإقامتهم، فاأ�سبح من حق اليهودي القادم  كانت يف �سالح اليهود بغ�ص النظر عن مكان 
اإىل فل�سطني من دول العامل املختلفه احل�سول على املواطنة يف القد�ص "ل يفقدها حتى لو 
غاب �سبع �سنوات اأو �سبعني �سنة"، اأو حتى لو ح�سل على جن�سيه اأخرى )ال�سهلي، 2014( 
اأ�سدرتها  التي  القوانني  كفلته  لليهودي  ال�سكن  واختيار مكان  واجلن�سية،  املواطنة،  .فحق 
�سلطات الحتالل بغ�ص النظر عن مكان �سكنه، ول يفقدها اأبداً، يف الوقت الذي �سلبت فيه 
التي كانت من املمكن  القرارات  الفل�سطينيني جميع احلقوق، و�رشبت بعر�ص احلائط  من 
الذي   181 ال�سادر عن الأمم املتحدة رقم  القرار  اأن تعطيهم نوعًا من احلقوق، فتجاهلت 
تبنته اجلمعية العامة يف جل�ستها رقم 128 عام 1947 اأي قبل قيام اإ�رشائيل، الذي ن�ص 
على اأنه "ي�سبح جميع املقيميني )عربًا ويهوداً( بحكم الواقع مواطنني يف مدينة القد�ص، 
الدرجة  اأينما �سكنوا بنف�ص  الفل�سطينيني  القد�ص  القرار احلماية، واحلقوق ملواطني  واأعطى 
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التي اأعطيت فيه احلقوق لليهود.كما ن�ص القرار على �سمانة "حرية العقيدة الدينية، واللغة، 
 " ال�سكان  بني  متييز  دون  املواطنني  ال�سحافة..." جلميع  وحرية  القول،  وحرية  والتعليم، 
ب�سبب الأ�سل، اأو الدين، اأو اللغة، اأو اجلن�ص" )قرارات الأمم املتحدة )د.ت( واجلزيره، 2006، 
والرتك، 2013( .ولكن تطبيق �سلطات الأحتالل للقرارات على اأر�ص الواقع كان خمتلفًا ويف 
الأنظمة والقوانني  اأ�سدرت �سلطات الحتالل  القد�ص، حيث  الفل�سطينيني داخل  غري �سالح 
التي تهدف اإىل طردهم من القد�ص للتغلب على اخلطر الدميغريف الذي يهدد عدد اليهود فيها.
بعد احتالل فل�سطني بعامني اأقر الكني�ست الإ�رشائيلي بتاريخ 5 متوز 1950، "قانون 
اأُعِطَى مبوجبه كل يهودي اأينما كان موطنه الأ�سلي، ومهما كانت جن�سيته  العوده" الذي 
التي يحملها احلق بالهجرة اإىل فل�سطني، كما اأعطى احلق لكل املهاجرين اليهود اجلدد جميع 
احلقوق اأ�سوة مبن هاجروا اإىل فل�سطني يف اأثناء النتداب الربيطاين وقبله، اأو الذين ولدوا 
والتمتع  لإ�رشائيل،  "بالهجرة  لليهود  احلق  القانون  اأعطى  .كما   )2009 غزاله،  )اأبو  فيها 
باملواطنة ب�سكل تلقائي وفوري"، واأعطى احلق نف�سه لأبنائهم واأحفادهم وزوجاتهم واأبناء 
اأحفادهم يف الوقت الذي مل مينح القانون اأي حقوق من هذا القبيل للفل�سطينيني حتى لو 
كانوا قد ولدوا يف فل�سطني التاريخية )�سحاده، 2013، �ص10( .وبعد عامني تقريبًا من 
اإ�سدارها لقانون العوده اأقرت الكني�ست بتاريخ 1 ني�سان 1952 قانونا اآخر اأ�سمته قانون 
"اجلن�سية )املواطنة( " الإ�رشائيلية ل�سنة 1952 الذي منح مبوجبه املهاجرين اليهود اجلن�سية 
الإ�رشائيلية فور و�سولهم اإىل فل�سطني )اأبو غزاله، 2009 و�سحاده، 2013، �ص10، وجملة 
الدفاع، 2003( ، يف املقابل حرمت املادة )3( من القانون على الفل�سطينيني )الذين كانوا 
يقيمون يف فل�سطني ما قبل عام 1948( من حقهم يف احل�سول على اجلن�سية اأو الإقامة 
هويات  ل�سحب  القانوين  الغطاء  القانون  هذا  .ووفر  �ص10(   ،2013 )�سحادة،  القد�ص  يف 
املقد�سيني حتى عام 1988  (JCSER ،2010)."حيث كان الهدف من هذا القانون"، جعل 
اليهود اأكرثية يف القد�ص )جملة الدفاع، 2003( ، وقد اأجرت �سلطات الحتالل تعدياًل عليه 
الأ�سخا�ص  باإ�سقاط اجلن�سية عن  الإ�رشائيلية احلق  2011 خولت للمحاكم  و   2008 عام 
2013، �ص10(  العدو يف وقت احلرب )�سحادة،  املدانيني بالتج�س�ص واخليانة وم�ساعدة 
يتهم مب�ساعدة جهات  الذي  الفل�سطيني  اجلن�سية من  �سحب  التعديل  اآخر خول هذا  .مبعنى 

معاديه لإ�رشائيل.
اإىل  الدخول  "قانون  اأ�سمته  اآخر  قانونًا   1952 عام  الحتالل  �سلطات  اأ�سدرت  كما 
Residents يف  "مبثابة مقيميني  القد�ص  الفل�سطينني يف  1952" الذي عّد  اإ�رشائيل لعام 
متليها  التي  بال�رشوط  التقيد  )الفل�سطينيني(  اإ�رشائيل ولي�سوا مواطنني Citizens" وعليهم 
عليهم �رشوط الإقامة يف )اإ�رشائيل( مثلهم مثل "املواطنني الأجانب القادمني من اخلارج" 
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للعمل فيها )اأيوب، احلق يف الإقامة، �ص58 واأيوب، 2012، �ص7( ، وبالتايل عّد القانون 
العمل  لهم  تتيح  هوية  بت�رشيح  "موجودون  اأنهم  على  القد�ص  يف  املقيمني  الفل�سطينيني 
2011( ولي�ص لهم حقوق املواطنة. اأجنبي مقيم يف القد�ص" )وفا،  اأي  وال�سكن على غرار 

تعتمده يف جميع  الإ�رشائيلية  الداخلية  لوزارة  بعد مرجعًا  فيما  القانون  هذا  اأ�سبح  حيث 
املعامالت التي يقدمها الفل�سطيني، وا�ستمر العمل به حتى يومنا هذا )2014( ، ومبوجب 
هذا القانون تطلب وزارة الداخلية الإ�رشائيلية من الفل�سطيني يف القد�ص الذي يتقدم بطلب 
مل )جمع( ال�سمل يف هذه الأيام )2014( ، تعبئة منوذج يوقع عليه ويذكر فيه املدة التي 
اأقام فيها يف القد�ص، واأنه مل يرتكب اأعمال �سد ال�سعب اليهودي اأو اأمن اإ�رشائيل، واأنه مل يكن 
اأو موؤيداً ب�سورة مبا�رشة اأوغري مبا�رشة، مبا يف ذلك..الدعم املايل" لأي حركة اأو  "ع�سواً 
منظمة كانت تعمل �سد اإ�رشائيل "مكانيًا اأو مواطنيًا"، واأنه مل يقرتف اأي خمالفات جنائية، 
واأنه مل يعتقل، اأو قدمت �سده لئحة اتهام بال�سجن، واأنه مل ي�سدر بحقه قرار طرد واإبعاد 
من اإ�رشائيل ومل يطلب منه مغادرة اإ�رشائيل )ت�رشيح، 5203( .وقد عّدت �سلطات الحتالل 
يف  الفل�سطينيني  اعتربت  حيث  لحقا،  املمغنطة  للبطاقة  اإ�سدارها  عند  القانون  هذا  على 
وهذا   ،1952 لعام  اإ�رشائيل  اإىل  الدخول  قانون  مبوجب  مواطنني  ولي�سوا  مقيمني  القد�ص 
ياأتي يف اإطار �سيا�سة تهجري ال�سكان الفل�سطينيني من القد�ص، با�ستغالل مو�سوع الإقامة 
ومركز احلياة "باعتبار النظرة للفل�سطيني يف القد�ص على اأنه مقيٌم ولي�ص مواطنًا ويطبق 
عليه قانون الدخول لإ�رشائيل لعام 1952 )�سا�سه، 2013( .فعلى �سبيل املثال ا�ستخدمته 
�سلطات الحتالل اأواخر عام 2014 يف �سحب معاملة مل ال�سمل من نادية اأبو جمل زوجة 
حق  من  حرمانها  يعني  ما  �ص1(   ،2014 القد�ص،  )�سحيفة   )1( جمل  اأبو  غ�سان  ال�سهيد 
الإقامة، وترك اأطفالها يف القد�ص، لأن خروجها اإىل مناطق ال�سفة الغربية ومعها اأطفالها 
62 عامًا  اأكرث من  اأي وجه حق.وهكذا فرغم م�سي  القد�ص، دون  الإقامة يف  يفقدهم حق 
بحق  ت�ستخدمه  زالت  ل  الحتالل  �سلطات  اأن  اإل  اإ�رشائيل  اإىل  الدخول  قانون  اإ�سدار  على 

الفل�سطينيني يف القد�ص وفقا للحاجة.
الحتالل  �سلطات  اأدخلت  القد�ص  احتالل  من  �سنوات  �سبع  بعد  اأي   1974 عام  ويف 
تعدياًل على "قانون الدخول اإىل اإ�رشائيل ل�سنة 1952" اأُعِطَي مبوجبه وزير الداخلية �سلطة 
اإلغاء الإقامة عن اأي �سخ�ص �سواءاً كانت اإقامته موؤقتة اأم دائمة.فقد ن�ست املادة 11 )اأ( 
من التعديل، على اأن ال�سخ�ص يفقد اإقامته الدائمة يف القد�ص يف حال اأقام يف دولة اأجنبية 
مدة �سبعة اأعوام، اأو اإذا ح�سل على اإقامة دائمة اأو اإذا جتن�ص بجن�سية بلد اأجنبي.وعّد القانون 
املذكور اأعاله الفل�سطيني الذي يقيم خارج حدود القد�ص فاقداً لالإقامة الدائمة كاأنه اأقام 
يف بلد اأجنبي، حتى لو كان مقيمًا يف ال�سفة الغربية على حدود القد�ص )اأيوب، احلق يف 
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الإقامة، �ص59 والزغري، 2007، �ص15 وزبيدات، 2011 وال�سهلي 2014، واأيوب، 2014 
و وفا، 2011 و PNN، 2013( .فقد ذكرت املحامية منال احلزان اأبو �سنينه مديرة الدائرة 
القانونية يف موؤ�س�سة �سانت ايف )اأبو خ�سري، 2014، �ص31( ، اأن الفل�سطيني الذي يحمل 
الهوية املقد�سية ل يعّد مواطنًا يف دولة اإ�رشائيل، لأن "ا�رشائيل ت�ستطيع متى �ساءت �سحب 
الهوية" منه حتى لو كان "مقيمًا وعاماًل يف املدينة"، لأن �سلطات الحتالل خولت وزير 
"ي�سكل خطراً" على  يراه  الذي  ال�سخ�ص  الدائمة" من  البطاقة  "�سحب  الإ�رشائيلي  الداخلية 
خارج  اأو  ال�سفة  يف  ولدوا  الذين  الأ�سخا�ص  من  الزرقاء  البطاقة  و�سحبت  اإ�رشائيل،  دولة 
له  لي�ص  القد�ص،  يف  املقيم  الفل�سطيني  باأن  يوؤكد  .وهذا   )2012 الرحمن،  )عبد  فل�سطني 
احلقوق نف�سها التي ميلكها اليهودي، لأنه منح حق الإقامة الدائمة، ما يجعله عر�سة اإىل 

فقدانها حتت اأية ذريعة اأو �سبب.
�سعت �سلطات الحتالل بعد حرب الأيام ال�ستة عام 1967 اإىل �سمان �سيطرة الحتالل 
على القد�ص ال�رشقية باإح�سار اأعداد كبرية من اليهود لال�ستيطان فيها حيث قال دافيد بن 
اأن  باأي ثمن ويجب  ال�رشقية يهوداً  القد�ص  اإىل  اأن جنلب  "يجب علينا  غوريون بعد احلرب 
نوطن العديد" منهم فيها "...خالل فرتة ق�سرية" )مارجليت، 2011، �ص39( .فانطالقًا من 
الو�سطى  ي�سمى باملنطقة  الإ�رشائيلي عوزي نركي�ص قائد ما  ا�سدر اجلرنال  ال�سيا�سة  هذه 
"الإدارة  مبوجبه  األغى   ،  )2( الرقم  حمل   ،1967 عام  القد�ص  احتالل  بعد  ع�سكريًا  اأمراً 
املدنية الأردنية" فيها، وقرر �سمها، وفر�ص عليها القانون الإ�رشائيلي ال�سادر يف 26/ 
7/ 1948، ونتيجه للقرار األغت احلكومة الإ�رشائيلية البلدية الأردنية واملوؤ�س�سات الأردنية 
.ويف  �ص35(   ،2009 )الهندي،  الحتالل  �سلطة  حتت  وجعلتها  القد�ص،  يف  والفل�سطينية 
العام نف�سه )1967( ، اأ�سدرت �سلطات الحتالل اأمراً ع�سكريًا اآخر حمل الرقم 5، حظر على 
الفل�سطينيني داخل اخلط الأخ�رش ومن �سمنها القد�ص، الدخول اإىل ال�سفة الغربية اأو اخلروج 
منها دون احل�سول على ت�رشيح، ا�ستمر العمل به حتى عام 1971 عندما اأعطت �سلطات 
الحتالل للفل�سطينيني ت�رشيحًا عامًا بدخول القد�ص واإ�رشائيل، ولكنها كانت تعلق العمل 
به بني احلني والآخر، وا�ستمر هذا الو�سع لغاية 17/ 1/ 1991 يوم اندلع حرب اخلليج، 
اأي  وا�ستبدلته بت�رشيح خا�ص،  العام  الت�رشيح  باإلغاء هذا  �سلطات الحتالل  حيث قامت 
اأنها طلبت من كل "�سخ�ص )فل�سطيني( معني بالدخول اإىل القد�ص" احل�سول على ت�رشيح 
 ،1998 الدرا�سات واحلقوق،  1993 )مركز  اآذار  الأمر تعقيداً مع نهاية �سهر  خا�ص، وزاد 
اأو  القد�ص  دخول  من  )اخل�رشاء(  الهوية  يحملون  الذين  الفل�سطيينيني  منع  حيث  �ص1( 

فل�سطني التاريخية )اإ�رشائيل( دون احل�سول على ت�رشيح.
اتخاذ  اإىل   ،1967 ال�رشقية عام  للقد�ص  احتاللها  بعد  الحتالل كذلك  �سلطات  �سعت 
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اإجراءات متعددة تهدف اإىل طرد الفل�سطينيني من القد�ص، منها منح الفل�سطينيني حق الإقامة 
الدائمة مبوجب القانون، وعدم منحهم حق املواطنة حيث اأن الفرق بينهما وا�سح، اإذ اأن حق 
املواطنة يعني اأن حقهم يف البقاء، وحمل اجلن�سية اأبدي ل ميلك اأحد اإلغاءه، اأما حق الإقامة 
الدائمة فيعطي لوزير الداخلية الإ�رشائيلي احلق وال�سلطة حلرمان اأي �سخ�ص و�سحب الإقامة 
منه يف القد�ص )وفا، 2011( .وحتقيقًا لهذه الغاية )منح الفل�سطينيني يف القد�ص الإقامة 
الفل�سطينيني،  القد�ص  ل�سكان  �سجل  "تنظيم  اإىل  الحتالل  �سلطات  اأقدمت  املواطنة(  ولي�ص 
فاأدرجتهم �سمن فئة املقيمني الدائمني يف اإ�رشائيل، �رشيطة اأن يثبتوا اأنهم يقيمون فعاًل 
يف املدينة، واأن يكونوا قد وجدوا فيها اإّبان اإجراء عملية الت�سجيل" وقامت باإعطاء الإقامه 
للذين وجدوا يف القد�ص فقط يف اأثناء "مرحلة الإح�ساء" وا�ستثنت "تلقائيًا املقد�سيني، الذين 
كانوا يقيمون يف اخلارج اآنذاك، مبن فيهم كل من كان مقيمًا خارج حدود بلدية القد�ص التي 
اأقرتها وزارة الداخلية الإ�رشائيلية يف حزيران 1967"، فكانت النتيجة حرمان هذه الفئة 
من الذين كانوا خارج القد�ص يف اأثناء الإح�ساء حق الإقامة الدائمة يف املدينة، ومل ت�سمح 
لهم بالعودة اإليها، ومنذ ذلك الوقت اأ�سبح كل من يغادر القد�ص من الفل�سطينيني ويقيم يف 
مكان اآخر مدة �سبع �سنوات "يواجه خطر فقدان حقه املتمثل يف الإقامة الدائمة باملدينة" 
الإقامة  للفل�سطينيني ومنحهم حق  �سلطات الحتالل اجلن�سية  .فعدم منح   )2014 )اأيوب، 
فقط، كان هدفه جتريد الفل�سطينيني يف القد�ص من هوياتهم املقد�سية لأن �سالحيات �سحب 
ا�ستخدامها كيف ما  الذي  الداخلية  اإىل وزير  الإ�رشائيلية  القوانني  اأعطيت مبوجب  الإقامة 

ومتى �ساء، لكن اجلن�سية مل تعطه هذا احلق.
واأقدمت �سلطات الحتالل بتاريخ 30/ 7/ 1980 على �سم القد�ص ر�سميًا، وجعلتها 
الكاملة  "القد�ص  اأن  على  الأوىل  مادته  ن�ست  الكني�ست  يف  قراراً  واأ�سدرت  لها،  عا�سمة 
واملوحدة هي عا�سمة اإ�رشائيل" )الزغري، 2007، �ص5( .على اإثر هذا القرار بداأت �سلطات 
املواطنة  يحملون  كاأنهم  الفل�سطينيني  ومواطنيها  املحتلة  القد�ص  مع  تتعامل  الحتالل 
)اجلن�سية( ، واأنهم جزء من اإ�رشائيل، وبداأت تطبق قوانينها عليهم ومن �سمنها اإجراءات مل 
ال�سمل )اأيوب، احلق يف الإقامة، �ص59( .رف�ص جمل�ص الأمن الدويل الإجراء الإ�رشائيلي، ورد 
عليه با�سداره قراراً اآخر بتاريخ 20/ 8/ 1980، حمل الرقم 478، عّد الإجراء الإ�رشائيلي 
باطاًل وخمالفًا للقانون الدويل )حلبي، 2006، �ص10، والزغري، 2007، �ص5( .حيث ن�ص 
اإ�رشائيل،  بها  التي قامت  والإدارية  الت�رشيعية  والأعمال  الإجراءات  "جميع  اأن  القرار على 
 ،2011 فوراً" )مارجليت،  اإلغاوؤها  "ويجب  باطلة  القد�ص  الحتالل، بخ�سو�ص �سم  دولة 
�ص21( .ولكن �سلطات الحتالل مل تكرتث لهذا القرار، وبداأت باإجراءات عملية لتهويد الق�سم 
ال�رشقي من القد�ص، فاأقدمت على تر�سيم حدود البلدية من جانب واحد، و�سمت اإليها "اأكرث 



94

سياسة التهجير القسري وسحب الهويات املقدسية
د. جمـال محمد إبراهيـم إبراهيممن خالل األنظمة والقوانني التي تصدرها سلطات االحتالل

فل�سطينية  �سكانية  واأخرجت جتمعات  األف دومن ت�سم عدة م�ستوطنات يهودية،   700 من 
�ص21   ،2011 )مارجليت،  القد�ص  يف  العرب"  ال�سكان  من  للتقليل  وذلك  حدودها،  من 
الفل�سطينية  التجمعات  اإخراج  الإجراء  الهدف من هذا  .حيث كان  2007، �ص5(  والزغري، 
من حدود البلدية و�سم امل�ستوطنات اليهودية، للمحافظة على نقاء القد�ص وجعل غالبية 
�سكانها من اليهود.ولتحقيق غايتها تلك بداأت بعدة اإجراءات كان اأحدها مبا�رشة "موؤ�س�سة 
فحرمت  القد�ص،  يف  الفل�سطينيني  على  الت�سيق   "1984 عام  مطلع  منذ  الوطني  التاأمني 
الذين نقلوا مكان �سكنهم اإىل خارج حدود بلدية القد�ص )يف ال�سواحي املتاخمة للقد�ص( من 
خم�س�سات التاأمني الوطني املختلفة، متذرعة بحجج واهية منها: مكان ولدتهم، اأو لأنهم 
اأيدت   1993 عام  ويف  اإ�رشائيل،  باأمن  م�سا�سًا  ي�سكلون  لأنهم  اأو  القد�ص،  خارج  ي�سكنون 
املقد�سيني  �سد  الوطني  التاأمني  اتخذها  التي  الإجراءات  الإ�رشائيلية  العليا  العدل  حمكمة 
)اأيوب، احلق يف الإقامة، �ص59( ، ما يعني جتاهل ال�سلطات الإ�رشائيلية لقرار جمل�ص الأمن 

الدويل وا�ستمرارها يف �سيا�ستها جتاه الفل�سطينيني يف القد�ص.
اأ�سدرت احلكومة الإ�رشائيلية يف اأيار 2002 "القرار رقم 1813"، ملعاجلة "ق�سايا 
عليه  و�سادقت  الأ�رش"،  �سمل  جمع  "مل  وق�سايا  اإ�رشائيل"،  يف  القانونيني  غري  املقيمني 
الكني�ست بتاريخ 31/ 7/ 2003 حتت ا�سم "قانون املواطنه والدخول اإىل اإ�رشائيل لعام 
2003" )اأيوب، 2012، �ص9 واأيوب، 2014( .حيث كان الهدف من اإ�سداره اإيقاف منح 
ال�سفة  �سكان  من  اأو  فل�سطيني،  اأ�سل  من  الوالدين  اأحد  فيها  يكون  التي  الأ�رش  �سمل  جمع 
وجاء  �ص59(  القامة،  يف  احلق  واأيوب،  �ص8،   ،2012 )اأيوب،  غزه  قطاع  اأو  الغربية، 
حزب  زعيم  ي�ساي"  "اإيل  حينها  الإ�رشائيلي  الداخلية  وزير  لقرار  ومكماًل  داعمًا  كذلك 
�سا�ص ال�سهيوين ال�سادر يف �سهر اآذار 2000 القا�سي "بتجميد البت يف ملفات مل ال�سمل 
القرار  �سدر  ال�ساأن  (Souaissy,2010).اإذ  هذا  يف  جديدة  طلبات  قبول  وعدم  والتجن�ص" 
 (Society of دوريًا  �رشيانه  متديد  مت  ولكن  عام  ملدة  موؤقت  كاإجراء  البداية  يف  املعني 
 (St.Yves,2010.وورد يف القرار كذلك عدم ال�سماح بتقدمي اأية طلبات ملنح مكانة قانونية 
لفل�سطينني، وعدم امل�سادقة على اأية طلبات عالقة يف وزارة الداخلية بخ�سو�ص منح مكانة 
قانونية لأزواج فل�سطينيني يف اإ�رشائيل، من �سكان ال�سلطة اأو من اأ�سل فل�سطيني حتى يف 
احلالت التي نال فيها اأحد الزوجني ت�رشيحًا او منح مكانة ما، "فاإنه لن يتم تعديل هذه 
الزوجني  اأحد  نالها  التي  املكانة  جتميد  �سيتم  اأنه  اأكرث..." اأي  متقدمة  مكانة  اإىل  املكانة 
مثل مقيم موؤقت اأو مقيم دائم )اأيوب، احلق يف الإقامة، �ص59( ، وهكذا فقد فر�ست على 
الفل�سطينيني  منع  القانون  لأن  منف�سلني  العي�ص  املناطق  هذه  من  تزوجوا  الذين  الأزواج 
ال�سكن معهم  اإ�رشائيل من  دائمني يف  اأو مقيمني  اإ�رشائيليني  تزوجوا من مواطنني  "الذين 
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داخل اإ�رشائيل..." )اأيوب، 2012، �ص9، 8 واأيوب، 2014( .يف املقابل منح القانون كافة 
ال�سالحيات  الداخلية، ومن هذه  اأو اجلن�سية لوزير  الإقامة،  ال�سالحيات من �سحب، ومنح 
النظر باإيجابية جتاه الفل�سطينني الذين يتج�س�سون )العمالء( على الفل�سطينني ل�سالح �سلطة 
الحتالل )اأيوب، 2012، �ص9 و حلمي، 2006، �ص19( .وبالتايل فقد متيز هذا القانون 
الذين  الفل�سطينيني  اأقاربهم  من  الزواج  من  حرمهم  لأنه  االفل�سطين�سني،  �سد  بالعن�رشية 
الجتاه  اآخرها  كان  اأخرى،  خطوات  تبعه  القانون  هذا  اأن  الزرقاء.كما  الهوية  يحملون  ل 
نحو اإقرار يهودية الدولة على الكني�ست ال�رشائيلي.اأدخلت �سلطات الحتالل لحقًا تعدياًل 
املثال  �سبيل  فعلى  تعقيداً،  فيه  التعقيدات  زادت   2005  /7  /27 بتاريخ  القانون  على 
ا�سرتطت اأن يكون عمر املتقدم لطلب مل ال�سمل 35 عامًا للرجال، و 25 عامًا للمراأة )اأيوب، 
اجلهات  القانون  واأعطى   ، �ص19(   2006 وحلمي،   ،2009 غزاله،  واأبو  �ص9   ،2012
)الزغري،  تو�سيات  عليهم  يوجد  الذين  لالأ�سخا�ص  التاأ�سريات  منح  رف�ص  اإمكانية  الأمنية 
2007، �ص12 وحلبي، 2006، �ص19 واأيوب، احلق يف الإقامة، �ص60( اأمنية دون اإبداء 
)املتقدمني( خالية  �سجالت  تكون  "اأن  الأ�سخا�ص  �سمل  للم  ا�سرتطت  اآخر  الأ�سباب.مبعنى 
من ال�سوابق اجلنائية اأو الأمنية..." بحيث ي�سمل ذلك الزوج والزوجه والوالد والوالدة والبن 
ذلك  "�سيوؤدي  اأحدهم  عند  اأمنية  م�سكلة  اأي  والإخوه وزوجاتهم، ويف حالة وجود  والبنت 
�سوابق...وهو  اأي  من  �سجالتهم خالية متامًا  كانت  واإن  الزوجني  �سمل  رف�ص طلب مل  اإىل 
اآخر  اجلماعي..."  (Society of St.Yves,2010).مبعنى  العقاب  اأنواع  من  نوعًا  يعد  اأمر 
الذين  الفل�سطينيني  معاقبة  اإىل  هدفت  متعاقبة  تعديالت  عليه  واأجرت  القانون  هذا  �سدر 
يحملون اجلن�سية الإ�رشائيلية اأو الذين يحملون الإقامة يف القد�ص، ولكنهم يتهمون مب�ساعدة 

املنظمات املعادية لالحتالل.
اخلا�ص   1813 رقم  القانون  الحتالل  �سلطات  فيه  اأ�سدرت  الذي  نف�سه  العام  ويف 
بلغ  بطول  العازل  اجلدار  بناء  على   2002 عام  الحتالل  �سلطات  اأقدمت  الإقامة  بحق 
القد�ص"  غالف  اأو  القد�ص  حا�سن  اأ�سمته  القد�ص  )حول(  168كم  منها  850كم  من  "اأكرث 
)الهندي، 2009، �ص42( .حيث كان لبنائه كما ذكر املكتب الوطني للدفاع عن الأرا�سي 
يف فل�سطني، هدفًا وا�سحًا يتلخ�ص يف تخفي�ص عدد الفل�سطيني�سن يف القد�ص، حيث "اأبقى 
اإىل  هدف  لأنه  القد�ص"  غالف  خارج  الفل�سطينية  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املناطق  اجلدار 
عزلها "عن ال�سفة الغربية وعن القرى املحيطة بها متهيداً لتفريغها من" املقد�سيني، الأمر 
الذي اأجرب ما يقرب من 59% من �سكان القد�ص على تغيري مكان اإقامتهم والعودة لالإقامة 
داخل القد�ص ب�سبب القوانني الإ�رشائيلية التي هددتهم ب�سحب هوياتهم املقد�سية )ابحي�ص، 
الإ�رشائيلي"  العزل  جدار  طالها  التي  املناطق  اأهم  اإحدى  "القد�ص  كانت  وهكذا   )2010
حيث عمل على عزل القد�ص عن ال�سفة الغربية وحا�رشها من جهاتها ال�رشقية وال�سمالية 
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ع�رشات  اجلدار  �سم  املقابل  ويف  منها،  جزءاً  كانت  التي  الأحياء  عن  وعزلها  واجلنوبية، 
الآلف من امل�ستوطنني اإىل حدود املدينة )اأريج، 2008( .حيث كان هدف �سلطات الحتالل 
من ذلك وا�سحًا وجليًا متمثاًل ب�سحب الهويات الزرقاء من الفل�سطينيني.وهذا كان ظاهراً من 
راأي امل�سوؤولني الإ�رشائيلني يف بلدية القد�ص، فقد علق ياكري �سيغيف م�سوؤول �رشق القد�ص 
يف بلدية القد�ص على "اأن الفل�سطينيني القاطنني خارج اجلدار، توقفوا عن كونهم جزءاً من 
�سكانها"، وحتدث م�سوؤولون اإ�رشائيليون اآخرون، مراراً عن اأن املناطق التي اأ�سبحت خارج 

اجلدار قد ت�سلم لل�سلطة الفل�سطينية على اأنها القد�ص ال�رشقيه )الهيئية العالمية، 2010( .
وبعد بناء اجلدار وعزل عدة اأحياء وقرى فل�سطينية عن القد�ص، بداأت �سلطات الحتالل 
كما يقول احلموري "بتنفيذ خطة اإخالء املدينة من الفل�سطينيني بو�سع احلواجز الع�سكرية" 
لقطع "التوا�سل بني اأهايل ال�سفة والقد�ص..." لأن املدينة كانت مركز احلياة ملحيطها واملدن 
والقرى القريبة منها، وبعد اتفاقية اأو�سلو بثالث �سنوات قامت ب�سحب الهوية الإ�رشائيلية 
من الذين ل يعي�سون داخلها، "ما دفع اأعداداً كبرية من املقد�سيني للعودة وال�سكن داخلها" 
2014( .وقد ا�ستغلت �سلطات الحتالل هذه املعابر باإقدامها على م�سادرة  )�سوت الغد، 
بطاقات الهوية عليها، واأ�سقطت "قيود ال�سكان عن احلا�سوب املركزي وعن �سجالت قيود 
ال�سكان دون علم اأ�سحابها" بالإ�سافة اإىل �سحبها الهويات عند مراجعة املقد�سيني مكاتب 
"ف�سل  يف  احلموري  قال  كما  الحتالل  .و�رشع  �ص18(   ،2007 )الزغري،  الداخلية  وزارة 
اأو خ�ساراً من  "كل مقد�سي يحمل مواد غذائية  البوابات"، وتغرمي  ال�سفة عرب  القد�ص عن 
اللحوم  مثل  يحملها  التي  "املنتجات  وم�سادرة  القد�ص،  اإىل  الدخول  من  مبنعه  ال�سفة" 
وم�ستقات البرتول، فقد عمد الحتالل اأوائل 2009 اإىل اعتبار البوابات الواقعة على حدود 
القد�ص كاأنها حدود دولية مثل تلك التي مع الأردن وم�رش متاما".حيث هدف من اإن�سائها، 
ا�ستكمال خطة اأرئيل �سارون لعام 2005، "املكونة من �سقيني: الأول: فر�ص ت�ساريح على 
�سكان القد�ص الذين يريدون دخول ال�سفة الغربية كما هو معمول به مع قطاع غزه".والثاين: 
"تفعيل قانون ما ي�سمى بـ )حار�ص اأمالك الغائبني( اأي طرد املقد�سيني اإىل ال�سفة الغربية 
بداأت  .وقد   )2009 )الد�ستور،  اأمالكهم"  على  وال�سيطرة  القد�ص،  عن  غائبني  واعتبارهم 
�سلطات الحتالل فعاًل العمل على تفعيل قانون اأمالك الغائبني الذي �سدر عام 1950 مع 
مطلع عام 2004 ومنحت القَيّم على اأمالك الغائبني يف القد�ص ال�رشقية �سالحيات كبرية 
)الهندي، 2009، �ص36( .وهكذا فاإن بناء اجلدار العازل حول القد�ص، وو�سع املعابر على 
مداخلها، ومنع الفل�سطينيني من اإدخال املواد لداخل القد�ص، وتفعيل قانون اأمالك الغائبني 
الفل�سطينيني واإجبارهم على مغادرتها للعي�ص يف مناطق ال�سفة  الت�سيق على  كان منها 

الغربية، وبالتايل �سحب هوياتهم الزرقاء.
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اإلجراءات البريوقراطية اليت تستخدمها سلطات اإلحتالل حبق 
الفلسطينيني يف القدس عند تقدميهم للمعامالت: 

كان لوزارة الداخليه الإ�رشائيلية وموؤ�س�سة التاأمني الوطني الدور املبا�رش يف ممار�سة 
�سيا�سة عن�رشية وبريوقراطية مهينة للفل�سطينيني يف القد�ص للت�سييق عليهم اإذا ما اأرادوا 
اأولدهم يف هوياتهم.حيث  اأرادوا ت�سجيل  اإذا  "طلبات جمع مل ال�سمل لعائالتهم" او  تقدمي 
عمدت وزارة الداخلية الإ�رشائيلية اإىل اإلغاء حق الإقامة عن الفل�سطينيني، ورف�ست طلبات 
"مل �سملهم اأو ت�سجيل اأولدهم" وربطت جميع املعامالت مع موؤ�س�سة التاأمني الوطني لأنها 
ت�ستخدم املخربين واملحققني الذين وظفوا جلمع املعلومات عن الفل�سطينيني يف القد�ص، 
البيانات  اإىل احل�سول على جميع  اأدى  الوطني  التاأمني  موؤ�س�سة  الداخلية مع  وزارة  فربط 
التي جمعت عن الفل�سطينيني يف القد�ص بحيث تقوم وزارة الداخلية الإ�رشائيلية با�ستخدامها 
عندما يتقدمون بطلبات للم ال�سمل، اأو اإذا اأردوا ت�سجيل اأولدهم او جتديد ت�ساريحهم الدائمة، 
ما جعل وزارة الداخلية الإ�رشائيلية ترف�ص طلبات كثرية بناًء على البيانات التي ح�سلت 

عليها من موؤ�س�سة التاأمني الوطني )الزغري، 2007، �ص22( .
بالفل�سطينيني  اخلا�سة  البيانات  جمع  على  الوزارة  ح�سول  على  الأمر  يقت�رش  ومل 
يف القد�ص، فقد ا�ستخدمت بالإ�سافة لذلك اإجراءات معقده مع الفل�سطينيني الذين يقدمون 
2002 مل�سار تدرجي، بحيث  "مل ال�سمل"، حيث كانت املعاملة تخ�سع حتى عام  معاملة 
يف  الإقامة  اإثباته  بعد  عام  ملدة  موؤقتًا  "ت�رشيحًا  تقدميه  عند  الطلب  لهذا  املتقدم  مينح 
القد�ص، وبعد مرور عام كان يقدم طلب متديد، وبعد 27 �سهراً من ح�سوله على الت�ساريح 
املوؤقتة كان املتقدم مينح الإقامة املوؤقتة )اأ/ 5( ويتم متديدها �سنويًا ملدة ثالث �سنوات" 
الدائمة  الإقامة  مينح  الفرتة  هذه  خالل  القد�ص  يف  الدائمة  اإقامته  واإثباته  انتهائها  وبعد 
)Society of St.Yves,2010 وحلبي، 2006، �ص 17، 18، هذا هو الإجراء النظري ولكن 
التطبيق على اأر�ص الواقع كان غري ذلك، حيث كان مي�سي على معظم املعامالت املقدمة 

عدة �سنوات وتبقى عالقة دون اتخاذ قرار بحقها )عبد الرحمن، 2012( .
بالإ�سافة اإىل الإجراءات العن�رشية التي ذكرت اعتمدت وزارة الداخلية مركزاً واحداً 
"ل ي�ستوعب  ملراجعة الفل�سطينيني يف املنطقة الواقعة ما بني وادي اجلوز وال�سيخ جراح 
 )2012 الرب،  )اأبو  يزيد من معاناتهم  ما  بطاقاتهم"،  لتغيري  الأ�سخا�ص  الآلف  مراجعة 
.كما ت�ستخدم �سلطات الحتالل اإجراءات اأخرى ت�سكل حالة اإذلل للمقد�سيني، فعلى �سبيل 
الطوابري  القد�ص  اإىل املبنى اجلديد كان يعرف مواطني  الداخلية  انتقال وزارة  املثال قبل 
الطويلة التي كانوا ينتظرون فيها ل�ساعات طويلة خارج املبنى لل�سماح لهم بالدخول لتقدمي 
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اإىل املبنى كانوا يالقون معاملة مهينة واإجراءات بريوقراطية  معامالتهم، وبعد دخولهم 
من قبل املوظفني يف الداخل، وبعد انتقال الوزارة اإىل املبنى اجلديد، ا�ستمرت با�ستخدام 
الأ�ساليب املهينة ذاتها، على الرغم من حداثة املبنى اإل اأن الإجراءات مل تختلف كثرياً فما 
زالت الطوابري من املواطنني الفل�سطينيني يف القد�ص الذين يحتاجون اإىل مراجعة الداخلية 
مدخل  على  املبنى  خارج  الأول  طوابري  بثالثة  للمرور  يحتاج  املواطن  واأ�سبح  موجودة، 
التفتي�ص، والثاين قبل الدخول اإىل املبنى، وبعد املرور عن التفتي�ص، والطابور الثالث قبل 
العديدة  والطلبات  املعقدة  الإجراءات  اإىل  بالإ�سافة   ، �ص22(   ،2007 )الزغري،  املكاتب 

التي يحتاجونها عند تقدميهم للطلب، من اأوراق ثبوتية عددها بالع�رشات.

 :Domicili القانون اخلاص بإثبات مركز احلياة
يعني هذا القانون اأنه يجب اأن يعي�ص حاملو الهوية الإ�رشائيلية الزرقاء "داخل حدود 
القد�ص الر�سمية" واإذا ثبت اأن حامل هوية القد�ص �سكن خارج املدينة )كمركز حياة( �سيوؤدي 
اأن تطبيق القانون اقت�رش  2007، �ص8( .علمًا  اإىل �سحب هويته املقد�سية )الزغري،  الأمر 
على الفل�سطينيني يف القد�ص، ومل يطبق بحق اليهود الذين �سمح لهم بالإقامة يف اأي مكان 
داخل فل�سطني التاريخية )اإ�رشائيل( .كما اأن هذا التعريف اقت�رش على حدود القد�ص وفق ما 

ر�سمتها �سلطات الحتالل.
لذا ا�ستمرت ال�سلطات الإ�رشائيلية يف العمل على تطبيق القوانني والأنظمة والقرارات 
على املواطنني الفل�سطينيني بخ�سو�ص اإقامتهم الدائمة يف القد�ص حتى عام 1988 عندما 
اأتاح �سحب الهويات  ا�ستحدثت معياراً جديداً لالإقامة يف القد�ص ا�سمته مركز احلياة الذي 
�سنوات   7 من  اأقل  فرتة  القد�ص  خارج  يعي�سون  كانوا  واإن  القد�ص  يف  الفل�سطينيني  من 
 (JCSER,2010)، حتى لو كان ذلك يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة )زبيدات، 2011( ، 
حيث ارتبط اإ�سدار القانون بقرار حمكمة العدل العليا الإ�رشائيلية الذي �سدر عام 1988 
ويحمل الرقم )88/ 282( الذي رف�ست مبوجبه اللتما�ص الذي تقدم به مبارك عو�ص)3( 
�ص11،   ،2006 )حلبي،  القد�ص  يف  اإقامته  بخ�سو�ص  الإ�رشائيلية  احلكومة  رئي�ص  �سد 
لوزير  كذلك  القانون  خول  ذكر،  ملا  فبالإ�سافة   ، �ص59(  الإقامة،  يف  احلق  واأيوب،   10
الداخلية الإ�رشائيلي �سحب بطاقة الهوية من املقد�سي اإذا اأ�سبح مركز حياته خارج مدينة 
والزغري،   ،2014 واأيوب،  �ص8   ،2012 واأيوب،  �ص59  الإقامة،  يف  احلق  )اأيوب،  القد�ص 
2007، �ص16( ، حتى لو كانت اأقل من �سبع �سنوات، واأعطاه احلق برف�ص طلب احل�سول 
على الهوية ملن ي�ستفيد منها، اإذا كان مقدم الطلب غري يهودي، و�سحب هوية "...املقد�سي 
الذي يقيم وميلك حق الإقامة يف القد�ص ولكنه يعمل اأو يدر�ص يف منطقة اأجنبية بالتعريف 
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الإ�رشائيلي" مثل ال�سفة الغربية )عبد الرحمن، 2012( .اأو اإذا اأقام خارج الوطن للدرا�سة 
اأو العمل اأو يحمل جن�سية اأخرى )وفا، 2011 و PNN، 2013( ، وكغريه من القوانني التى 
اأ�سدرتها، طبقته �سلطات الحتالل على الفل�سطيني، ومل تطبقه على اليهودي الذي �سمح له 

بازدواجية اجلني�سة وال�سكن والإقامة يف اأي مكان �ساء داخل فل�سطني التاريخية.
ومع بداية �سهر كانون اأول عام 1995 بداأت وزارة الداخلية الإ�رشائيلية تنفذ القانون، 
الذي ي�سكنه يف مناطق  اإىل ترك بيته،  تبعًا لذلك  "م�سطراً  القد�ص  الفل�سطيني يف  فاأ�سبح 
ال�سفة الغربية على حدود القد�ص اأو املناطق التي كانت تعّد من حدودها �سابقًا مثل الرام 
حقوقه  "...كل  من  يحرم  �سوف  لأنه  داخلها  لالإقامة  بالعودة  واأبودي�ص...."،  والعيزرية 
خارج  اأخرى،  دولة  يف  "لالإقامة  انتقل  كاأنه  الحتالل  �سلطات  و�ستعده  الجتماعية..." 
الداخلية  .وبداأت وزارة   )2004 اأن يلغى" )�سالح،  "املواطنة  " وميكن حلقه يف  اإ�رشائيل، 
وبداأت  القد�ص،  يف  اإقامتهم  بخ�سو�ص  الفل�سطينيني  على  ت�سييقها  من  ت�سدد  الإ�رشائيلية 
تلغي حق الإقامة عن الفل�سطينيني يف القد�ص اإذا مل يثبتوا اأن مركز حياتهم فيها، فعمدت 
اإىل �سحب الهوية الزرقاء من الذين مل ي�ستطيعوا اإثبات اأن مركز حياتهم القد�ص، لأن اإقامتهم 
فيها وفق التعريف ال�رشائيلي موؤقتة، وذلك وفقًا للمادة "11 )ج( من قانون الدخول اإىل 
حامل  ترك  �سينتهي...اإذا  املوؤقتة  الإقامة  مفعول  �رشيان  اأن  على  ين�ص،  الذي  اإ�رشائيل 
على  احل�سول  اأو يف حالة  البالد  بقي خارج  اأو  اأقام  اإذا  وا�ستوطن...اأو  اإ�رشائيل  الت�رشيح 
اإقامة دولة اأخرى اأو جن�سية دولة اأخرى" )الزغري، 2007، �ص16 و�سالح، 2004( .الأمر 
الذي كان له الأثر الكبري على ع�رشات اآلف املقد�سيني الذين ا�سطروا ودفعت بهم �سائقة 
ال�سكن )للعي�ص( يف البلدات املحاذية للقد�ص، بالإ�سافة اإىل الأ�سخا�ص الذين تزوجوا ممن 
�سملهم  جمع  على  املوافقة  واأ�سبحت  خارجها،  معهم  ويعي�سون  القد�ص  هوية  يحملون  ل 
وت�سجيل اأطفالهم من �سبه امل�ستحيل ما اأدى اإىل "فر�ص هجره ق�رشية للفل�سطينيني" )اأيوب، 
اللآف منهم  .واأجرب   ) 2012، �ص8(  واأيوب،  الإقامة، �ص59،  احلق يف  واأيوب،   ،2014
للعوده للعي�ص يف القد�ص بعد بناء اجلدار "وذلك لإثبات اأنهم من �سكان القد�ص حت�سبًا من 
اإىل  ا�سطروا  اأثقل كاهلهم لأنهم  الذي  الأمر   ، 2007، �ص8(  اأن تنزع هوياتهم" )الزغري، 
ا�ستئجار بيوت جديدة داخل القد�ص اأو ترك �رشيك حياتهم الآخر يف ال�سفة الغربية لأنه ل 

ي�ستطيع دخول القد�ص.
يحملون  ول  القد�ص،  يف  يعي�سون  الذين  الفل�سطينيني  عن  املعلومات  جمع  لغايات 
الهوية الزرقاء مل تكتف وزارة الداخلية باملعلومات التي ح�سلت عليها من املخربين يف 
القد�ص،  1987 على ت�سييق اخلناق عليهم يف  التاأمني الوطني، فعمدت منذ عام  موؤ�س�سة 
�سخ�ص غرّي مكان  "متثلت يف حرمان كل  العن�رشي  التمييز  �سيا�سة  وا�ستخدمت جتاههم 
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�سكنه اإىل خارج املدينة" من خم�س�سات التاأمني الوطني، وحرمت اأطفالهم من خم�س�سات 
)اأيوب،   1993 عام  القرار لحقًا يف  العليا  العدل  اأيدت حمكمة  وقد  الجتماعية،  التاأمني 
يحملون  ل  من  اأو�ساع  "�ست�سلح  اأنها  ا�ستخباراتية  بطريقة  واأعلنت   ، �ص8(   ،2012
فيقول  القد�ص،  يف  ويقيمون  ال�سفة  هوية  يحملون  الذين  الفل�سطينيني  من  ت�ساريح" 
احلموري باأنه بالفعل "تقدم نحو 820 �سخ�سًا بطلبات تثبت الإقامة، )اأواخر عام 1987( 
، لكن الحتالل اأعطى ت�ساريح لالإقامة بالقد�ص لعدد قليل منهم )دي بر�ص، 2010( ، واأوقع 
تقدمي  منهم  الإ�رشائيلية عندما طلبت  الداخلية  وزارة  لهم  "فخ" عملته  منهم يف  الآخرين 
طلب "لتثبيت اإقامتهم ومركز حياتهم" يف القد�ص ولالأ�سف مل تكن الوزارة تهدف من ذلك 
ت�سوية و�سعهم بل كان الهدف جتريدهم من "حقهم يف الإقامة"، لأنها بداأت "مالحقتهم 
"لطردهم من املدينة وجتريدهم من الإقامة فيها" )�سحيفة ال�سعب، 2010( .هذا الإجراء 
"مّكن الداخلية الإ�رشائيلية لحقًا من جمع معلومات تف�سلية عن اأعداد كبريه من مواطني 
ال�سفة الغربية املقيمني يف اأحياء وبلدات تقع �سمن حدود بلدية الحتالل )القد�ص( ، )ما 
كان( لها اأن حت�سل عليها من خالل اأطقم التحقيق التابعة لها وملوؤ�س�سة التاأمني الوطني" 
لإن "...املعلومات التي قدمها املواطنون اإىل الداخلية على اأ�سا�ص اأنها �ست�رشع باملوافقة 
على طلبات جمع ال�سمل املقدمة اإىل الوزارة" باتت ت�ستخدم "�سدهم كدليل اإدانة" )العربية، 
اأين يتواجدون، ومن  "على معلومات كاملة عنهم، وعلم  اآخر مت احل�سول  2009( .مبعنى 
اأقاربهم، وبالتايل كل املعلومات اخلا�سة وال�سخ�سية.." عنهم )دي بر�ص، 2010( .وهكذا 
فقد كان لهذا اأثر كبرٌي يف طرد الفل�سطينيني الذين يحملون البطاقة الربتقالية )التي اأ�سبحت 
ومن  جهة،  من  فيها  اإقامتهم  اإثبات  اإىل  يحتاجون  لأنهم  القد�ص،  من  بعد(  فيما  خ�رشاء 
جهة اأخرى ل يوجد لديهم الت�ساريح الالزمة لالإقامة، الأمر الذي اأدى اإىل رف�ص معامالت 

معظمهم وبالتايل اإخراجهم من القد�ص.
كما تعر�ص الفل�سطينييون يف القد�ص اإىل معاناة اأُخرى اإذا ما كان اأحد الزوجني يحمل 
اأطفال جدد لهم،  اإثبات مركز احلياة عند ولدة  اإىل  هوية ال�سفة الغربية، تتعلق باحلاجة 
تتمثل يف احل�سول على الرقم القومي من وزارة الداخلية الإ�رشائيلية ملواليدهم بعد الولده، 
فيتطلب من الفل�سطيني يف القد�ص للح�سول على هذا الرقم اإجراءات كثرية تبداأ عند ولدة 
"على  القد�ص يح�سل  لأبوين مواطنني" يف  يولد  "...الذي  الطفل  املثال  �سبيل  الطفل.فعلى 
رقم قومي وهو يف امل�ست�سفى، وبعد ذلك يتقدم والداه اإىل وزارة الداخلية" لإ�سدار �سهادة 
ميالد له، حتمل الرقم القومي اخلا�ص به، ي�سجل بعدها يف بطاقة هوية والديه مع الرقم.
اأما الطفل الذي يكون فيه اأحد والديه ل يحمل الهوية املقد�سية يتخذ بحقه "اإجراء خمتلف 
فبعد الإجناب يح�سل والداه على ا�ستمارة ت�سمى )بالغ عن اإجناب مولود( دون حتديد للرقم 
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القومي، وحينما يتقدمون اإىل وزارة الداخلية للح�سول على �سهادة امليالد"، يح�سلون عليها 
دون وجود رقم قومي للطفل املولود.و للح�سول على الرقم القومي يطلب من والديه اإح�سار 
القومي،  بالرقم  اخلا�سة  الإجراءات،  القد�ص".وهذه  هو  الأ�رشة  حياة  مركز  اأن  على  "اأدلة 
فيها  يوجد  الولده ول  بعد  �سهادات ميالد  الذين يح�سلون على  الكثريون من  به  يعلم  ل 
هذا الرقم، فت�سلم ال�سهادة للوالدين دون تو�سيح من املوظفني يف "وزارة الداخلية )ودون 
لفت( انتباه الوالدين اإىل اأنه يجب عليهما البدء يف اإجراءات ت�سجيل الطفل..." فمبوجب هذا 
الإجراء ف�سل عدد كبري من الفل�سطينيني يف القد�ص من ت�سجيل اأطفالهم واحل�سول على رقم 
قومي لهم مبوجب "املادة 30 )اأ( من قانون ت�سجيل ال�سكان يف اإ�رشائيل، والتي تن�ص على 
اأنه "من يولد يف اإ�رشائيل وم�سجل يف دفاتر ت�سجيل ال�سكان، يحق له احل�سول على بطاقة 
هويه" )�سالح، 2004( .ما ي�سري اإىل اأن الطفل املقد�سي الذي يكون اأحد والديه غري م�سجل 

يف دفرت ت�سجيل ال�سكان ل يح�سل على الرقم القومي.
اأواخر عام 1995، بداأت وزارة الداخلية الإ�رشائيلية تطلب من الفل�سطينيني املقيمني 
القد�ص  اأن مركز حياتهم  اثبات  اأي نوع كان،  الذين يرغبون تقدمي طلبات من  القد�ص  يف 
كان  مهما  الوزارة  تطلبها  التي  الوثائق  اإح�سار  وعليهم  فيها،  يقطنون  زالوا  ما  واأنهم 
احل�سول عليها �سعبًا.وقد و�سلت التعقيدات يف هذه املطالب حداً اأن اإح�سار هذه الوثائق 
ي�سعب اإح�سارها على الأ�سخا�ص الذين يقيمون طوال حياتهم داخل مدينة القد�ص )�سالح، 
2004( .فعلى �سبيل املثال طالبت منهم اإح�سار الوثائق الآتية: عقد زواج، وثائق تتعلق 
الزوج( وحلف ميني عن عزوبية واإذا كان هناك  اأعزب، ووفاة  ال�سخ�سية )مطلق،  باحلالة 
البيت  ملكية  اأو  ايجار  وعقد  حمام،  قبل  من  موقع  الزواج  وحدانية  �سابق،  زوج  من  اأولد 
مثل  الطلب  مقدم  ا�سم  على  بال�سكن  تتعلق  وح�سابات  زواجه،  يوم  منذ  الطلب  مقدم  با�سم 
اأرنونا )�رشيبة امل�سقفات( ، وكهرباء، وماء، وتلفون، وكتاب من البلدية اأو املجل�ص القروي 
يثبت مركز احلياة يف القد�ص، و�سهادة ميالد لالأولد اأو تباليغ الولدة، وكتاب من كوبات 
التطعيمات  )بطاقات  مثل  الطبية  اخلدمات  على  ح�سوله  يثبت  الوطني(  )التاأمني  حوليم 
والع�سوية( ، وك�سف ح�ساب البنك ينب خم�س�سات احل�سول على التاأمني الوطني، وك�سف 
ملراحل  الأولد  لكل  نهائية  و�سهادات  درا�سية  واإثباتات  واملطلوب،  الطلب  ملقدم  املعا�ص 
التعليم املختلف من �سن 6 �سنوات فاأعلى، و�سهادة ح�سن �سلوك اإذا كان املتقدم من �سكان 
ال�سفة الغربية اأو غزه، و�سهادة حلف ميني من املقدم له الطلب على اأنه خال من الأمرا�ص 
املعدية موقعه من حماٍم، وكتاب تو�سيحي يف�سل فرتات الإقامة داخل اإ�رشائيل وخارجها 
ملقدم الطلب واملقدم له الطلب، وتاأ�سرية دخول لإ�رشائيل �سارية املفعول، و�سور من حفلة 
الزفاف ت�سمل مقدم الطلب واملقدم له واأفراد العائلة، و 3 �سور �سخ�سية للمقدم له الطلب 
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ومقدم الطلب، واإذا كان مقدم الطلب ي�سكن يف مكان غري م�سجل با�سمه عليه اإح�سار ق�سم 
م�سفوع من حمام اأو من حمكمة، بالإ�سافة لهذه الوثائق قد يطلب من مقدم الطلب اأوراق اأو 
وثائق اإ�سافية لإثبات مركز احلياة يف القد�ص )طلب جمع ال�سمل، 2014( .ويف حالة عدم 
وت�سحب  الإقامة  عنهم  تلغى  القد�ص  اإقامتهم يف  تثبت  التي  الأوراق  اإح�سار  على  املقدرة 
هوية  يف  اأطفالهم  ت�سجيل  ويرف�ص  قدم  الذي  ال�سمل  مل  طلب  ويرف�ص  املقد�سية،  الهوية 
 ،2007 ال�سكان )الزغري،  اأرقام هوية ول ي�سجلون يف �سجل  الوالدين املقد�سية ول يعطوا 
�ص17( .الأمر الذي اأدى اإىل جتريد الآف الفل�سطينيني من هوياتهم الزرقاء، كما اأنه حرم 
التي  الوثائق  اإح�سار  مقدرتهم  لعدم  الدائمة  الإقامة  حق  على  احل�سول  من  اآخرين  اآلف 

تطلبها وزارة الداخلية الإ�رشائيلية.

خطورة إصدار البطاقة املمغنطة )البيومرتية( أو اهلوية الذكية: 
ت�سميم  "قانون  اأ�سمته  قانونًا   2009 �سنة  ال�رشائيلي  الحتالل  �سلطات  اأ�سدرت 
و�سائل ت�سخي�ص البيومرتية ومعطيات ت�سخي�ص بيومرتية يف م�ستندات الت�سخي�ص وجمع 
الذكية،  )الوثائق  الذكية"  "البطاقه  اأو  البيومرتيا"  "قانون  عليه  اأطلق  وقد  املعلومات" 
الهوية  �سالحية  مدة  "متديد   2012 عام  يف  لحقًا  الإ�رشائيلي  الكني�ست  .واأقر   )3450
2014، �ص31( لإجبار  اإ�سدارها" )اأبو خ�سري،  الإ�رشائيلية ملدة ع�رش �سنوات من تاريخ 
الفل�سطينيني على جتديدها.ومع بداية عام 2013 بداأت وزارة الداخلية الإ�رشائيلية باإ�سدار 
بطاقات )الهوية الذكية( �سمن مرحلة جتريبية ملدة عامني" )اأبو خ�سري، 2014، �ص31 
والوثائق الذكية، 3450( لتخفيف �سدة املعار�سة الفل�سطينية لها، لإنها �ست�سبح اإلزامية 

بعد انتهاء الفرتة التجريبية.
حاولت �سلطات الحتالل الرتويج لهذه البطاقة، واإظهار اجلانب اليجابي من اإ�سدارها 
ال�سخ�سية  املالمح  تظهر  اجلديدة  البطاقة  لأن  تزويرها  ي�سعب  اأوًل،  الآتـي:  النحو  على 
حلاملها.فعلى �سبيل املثال ذكرت الناطقة بل�سان وزارة الداخلية الإ�رشائيلية �سابني حداد 
)احلموري، مقابله، 2014( باأن الهدف من اإ�سدارها هو احلد من تزييف الهويات، وانتحال 
تزييفها، وحتتوي على  اأمنية خفية عديدة ل ميكن  "و�سائل  ال�سخ�سية لأنها حتتوي على 
ومالحمه  �ساحبها  وجه  �سورة  عليها  مطبوع   " الثانية  اجلهة  على  ااإلكرتونية"  رقاقه 
"...ج�سمانية فيزيولوجية، ل  البطاقة بنظام ي�سف معلومات  وتفا�سيل" عنه، كما زودت 
تتغري يف حياة ال�سخ�ص، وميكن متييزها ب�سورة رقمية بطريقة متكن من ت�سخي�ص الن�سان 
تزييفها  يجعل  ما  ال�سبابة..."  اأ�سبع  لب�سمات  "�سورة  تاأخذ  كما  تقريبًا..."  قطعي  ب�سكل 
التعامل  �سهولة  فقدانها.ثانيًا:  من  يحد  الذي  .الأمر  �ص31(   ،2014 خ�سري،  )اأبو  �سعبًا 
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من  الهوية  حتفظ  اأنها  كما  والر�سمية  ال�سخ�سية  املعامالت  اإجراء  بت�سهيلها  البطاقة  مع 
ال�رشقة، والتزوير، وانتحال ال�سخ�سية )الوثائق الذكية، 3450( ، فقد اأ�سارت الناطقة با�سم 
واملعابر،  املطارات  يف  مي�رشاً  "مروراً  حلاملها  �ستتيح  باأنها  الإ�رشائيلية  الداخلية  وزارة 
وت�سهل اإجراءات الفح�ص احلدودية" واإنها "متكن حاملها من التعريف عن نف�سه يف البيت 
ب�سكل موجه واآمن...بوا�سطة كتابة كلمة ال�رش التي تعطى ل�ساحب الهوية الذكية من اأجل 
التحقق من هويته اإلكرتونيًا، كما �ستتيح التوقيع الإلكرتوين امل�سدق" بحيث "تعطى الكلمة 
ال�رشية ال�سخ�سية ل�ساحب الطلب عند ا�ستالم الهوية البيومرتية الذكية، حيث اأُعدت كلمة 
با�ستخدام  الهوية  �ساحب  توقيع  ت�سخي�ص  وميكن  بوا�سطتها"،  معينة  اأعمال  لتنفيذ  ال�رش 
كلمة �رش واحدة "تتاألف من اأربعة اأرقام، يختارها �ساحب البطاقة الذكية..." )اأبو خ�سري، 
2014، �ص31( ، كما اأنه ميكن اإلغاوؤها يف "حالة �سياع الهوية الذكية اأو �رشقتها او اإ�ساءة 
ا�ستخدامها من جهة" �سخ�ص غري معروف، بالت�سال على مركز اخلدمة واملعلومات على 
"الرقم 3450"، يف جميع اأوقات اليوم خالل "24 �ساعة يوميًا" )الوثائق الذكية، 3450 و 
اأبو خ�سري، القد�ص، 2014، �ص31( .ثالثًا: �سغر حجم البطاقة و�سهولة التعامل معها لأن 
حجمها �سغري كحجم بطاقة العتماد البنكية الأمر الذي ي�سهل حملها )اأبو خ�سري، القد�ص، 

2014، �ص31( والتعامل معها.
لت�سبح  عامني  ملدة  اختياريًا  الذكية  البطاقة  ت�سدر  الإ�رشائيلية  احلكومة  بداأت 
بل�سان  الناطقة  ذكرت  فكما   )2014 )خزمو،  التجريبية"  املرحلة  "انتهاء  بعد  اإجبارية 
الداخلية الإ�رشائيلية "�ستكون فرتة جتريبية، ملدة �سنتني، وخاللها يتم اإ�سدار توثيق ذكي 
ملن يريد ذلك، والقرار بتبديل الهوية القائمة لهوية بيومرتية قرار اختياري..." )اأبو خ�سري، 
2014، �ص31( هذا طبعًا يف بدايته و�سيكون اإلزاميًا فيما بعد، وهذا ما ن�ست عليه الن�رشة 
)الوثائق الذكية، 3450( التي توزعها على اجلمهور وهذا ما بداأت تطبقه موؤخراً )2014( .

�سلطات  ذكرته  ما  كان  فاإن  ذلك،  غري  كانت  واأ�سبابها  البطاقة  اإ�سدار  حقيقة  اأما 
يف  املتمثل  اإ�سدارها  من  الرئي�ص  الهدف  اأخفت  اأنها  اإل  احلقيقية  من  جزء  فيه  الحتالل 
بو�سائل حديثة وجديدة.فاإن  الزرقاء منهم  الهويات  و�سحب  القد�ص  الفل�سطينيني من  طرد 
كان ظاهر الأمر كما تدعي �سلطات الحتالل الت�سهيل على حامليها وحفظها من التزوير 
الإيقاع  اإ�سدارها هو  الرئي�ص من وراء  الهدف  الهدف احلقيقي غري ذلك، حيث كان  اأن  اإل 
بالفل�سطينيني وحرمان ع�رشات الآلآف منهم من حق الإقامة يف القد�ص، وتقلي�ص وجودهم 
اإىل  تعود  اإ�سدارها  من  الحتالل  اأهداف  اأهم  .فكان  �ص31(   ،2014 خ�سري،  )اأبو  فيها 
املقد�سيني  تنقل  مرات  وعدد  طبيعة  حتديد  اإىل  اإ�سدارها  من  الحتالل  هدف  اأوًل:  الآتي، 
اإىل مركز معلومات خ�س�ص  البطاقة حركات املقد�سيني  اإقامتهم، عن طريق نقل  واأماكن 
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لهذه الغاية، وبالتايل �سيتم ح�رش املقيمني داخل القد�ص، والذين "ي�سكنون خارجها" )عبد 
الآلف من  �سيت�رشر من جرائه ع�رشات  الذي  الأمر   )2012 الرجوب،  و   ،2012 الرحمن، 
املقد�سيني الذين ي�سكنون يف القرى والبلدات املجاورة واملال�سقة للقد�ص التي كانت جزءاً 
ب�سحب  "تهديدهم  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  اجلدار...العازل" عنها،  "اأخرجها  ولكن  املدينة  من 
حقهم يف الإقامة" ما �سيجعل �سلطات الحتالل ُتقِدم لحقًا على اختالق الذارئع واحلجج 
، وهذا ما مت   )2012 القد�ص )عبد الرحمن،  الهويات منهم بحجة عدم الإقامة يف  ل�سحب 
اأحياء كاملة من حدود القد�ص كانت تعّد �سابقًا جزءاً  عندما بنت اجلدار العازل واأخرجت 
الفل�سطيني،  تواجد  اأماكن  �ستحدد  البطاقة  هذه  باأن  املقام  هذا  يف  احلموري  يقول  منها، 
اليومية، ومكان �سكناه، من دون  "من ك�سف حتركات حاملها  و�ستمكن �سلطات الحتالل 
اللجوء اإىل الإح�ساء اأو التفتي�ص" فاإذا اأ�سيف اإىل ذلك ال�سغط الذي يتعر�ص له الفل�سطينيون 
نتيجة عدم ال�سماح لهم بالبناء داخل القد�ص وعدم قدرتهم على دفع الإيجارات املرتفعة..." 
حتركات  �ستك�سف  اإنها  اآخر:  مكان  يف  ويقول  �ص31(   ،2014 القد�ص،  خ�سري،  )اأبو 
يعرفون  يجعلهم  ما  ي�سكنون؟  واأين  يذهبون؟  اأين  و�ستك�سف  ال�سهر  اأيام  املقد�سيني خالل 
"وجود  �سلبًا على  �سيوؤثر  التفتي�ص" ما  اأو  الإح�ساء  اإىل  اللجوء  "دون  ال�سخ�ص  ي�سكن  اأين 
الفل�سطينيني يف املدينة، وعلى ارتباطهم بذويهم داخل اجلدار وخارجه يف ال�سفة الغربية 
ويف القد�ص" )ماهر، 2009( وقد علق عدد من املواطنني من القد�ص على البطاقة يف هذا 
ال�سياق، فقد قالت منى حمودة اإحدى املواطنات املقد�سيات باأن اجلدار جعلها ت�سكن خارج 
املدينة، وت�سيف "اأنا اأ�سعر بالقلق واخلوف الكبري..." من اإقدام �سلطات الحتالل على �سحب 
هويتي املقد�سية، وتقول اآيه �سويكي وهي مواطنة اأخرى اأ�سكنها اجلدار خارج حدود املدينة، 
"�سنختم بها )البطاقة( عندما ندخل احلاجز، و�ستح�سب علينا كل حركة نقوم بها، و�ستخلق 
م�سكلة كبرية اأمام الطالب املقد�سيني الذين يدر�سون يف ال�سفه" فعلى �سبيل املثال "العبور 
مل�ساءلة  يعر�سه  قد  ما  عبوره،  واأوقات  مرات  ت�سجل  التي  البطاقة،  عرب  �سيتم  قلنديا  من 
�سلطات الحتالل" )حماد، 2012( .وهكذا فقد اأ�سبحت البطاقة اجلديدة ت�سكل اأداه ملراقبة 
حتركات الفل�سطينيني عرب احلواجز داخلني اإىل ال�سفة الغربية اأو خارجني منها، ومن خاللها 
�سيتم ت�سجيل متى واأين وعدد املرات التي مير بها املقد�سيون عرب احلواجز، ما ي�سكل دلياًل 
على �سكن بع�سهم خارج حدود القد�ص كما ُتّعرفها اإ�رشائيل، وبالتايل فاإن اإ�سدار البطاقة 
التي  القد�ص  ال�سكن داخل  واإجبارهم على  الهويات من املقد�سيني  ُي�ستم منه رائحة �سحب 
ت�سيق عليهم يومًا بعد يوم، ففي الوقت الذي ت�سمح فيه �سلطات الحتالل لليهودي بال�سكن 
اآخر  اأو مبعنى  اأي مكان يجرب الفل�سطيني بال�سكن داخل القد�ص للمحافظة على هويته  يف 

على اإقامته فيها.
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ثانياً: خطوره البطاقه تظهر عند حاجة ال�سخ�ص لتجديد بطاقة هويتة اأو حاجته  ♦
لإ�سدار بطاقة هوية جديدة لأنه �سيطلب منه عند ذلك كل املعلومات التي ي�سعب توفريها، 
ول جتدد اأو ت�سدر البطاقة دونها وتبقى ق�سيته معلقه بخ�سو�ص اإقامته يف القد�ص )خزمو، 
2014( .وبالتايل ت�سكل البطاقة عائقًا اأمام الذين ل ي�ستطيعون اإح�سار اأوراق ثبوتية )مت 
ذكرها �سابقًا( ، فقد اأو�سح احلموري اأ�سباب خ�سيته من البطاقة، بقوله: "اخلطر احلقيقي على 
املواطنني الفل�سطينيني الذين ل ي�ستطيعون التوجه اإىل الداخلية الإ�رشائيلية لأخذ البطاقة 
اأو جتديد البطاقة القدمية، لأنهم ل ميلكون الأوراق الثبوتية، و�ستجد )العائالت( نف�سها بعد 
فرتة وجيزه يف خطر فقدان الهوية وحق الدخول والإقامة يف القد�ص" )اأبو خ�سري، القد�ص، 
2014، �ص31، وماهر، 2014( .فاإذا ما تبني لنا اأن القوانني اأعطت �سلطات الحتالل احلق 
"ب�سحب الإقامة من كل فل�سطيني يحمل بطاقة القد�ص )الهوية الزرقاء( ، اإذا ما ثبت عدم 
�سكنه يف حدود بلدية القد�ص"، فاإن �سلطات الحتالل �ستقدم على "�سحب الهويات من اأبناء 
املدينة الذين يدر�سون اأو يعملون باخلارج".الأمر الذي حرم و�سيحرم اآلف املقد�سيني من 
2012( .وهكذا،  الرب،  )اأبو  القد�ص  بطاقاتهم املقد�سية لأنهم يقطنون خارج حدود بلدية 
اإقناع  ت�ستطع  مل  اأنها  اإل  للبطاقة  الإ�رشائيلية  الداخلية  وزارة  با�سم  الناطقة  تلميع  رغم 
الفل�سطينيني بها، لأنها كما ذكر زياد احلموري، مقدمة ل�سحب هويات ع�رشات الآلف من 
املقد�سيني الأمر الذي يحرمهم "من الدخول اإىل القد�ص وفق اخلطة الإ�رشائيلية 2020 التي 
 %35 القد�ص من  الفل�سطيني يف  الوجود  اإىل خف�ص  2030، وترمي  مت تطويرها لت�سبح 
اإىل 12% مع حلول العام 2030" )اأبو خ�سري، القد�ص، 2014، �ص31، وماهر، 2014( 
اأن  اأنها و�سيلة لتهجريهم من القد�ص، كما  .وقد عّد الفل�سطينييون يف القد�ص هذه البطاقة 
تاريخ  من  �سنتني  ملدة  القد�ص  بلدية  حدود  يف  ال�سخ�ص  وجود  �سيتطلب  عليها  "احل�سول 
اأو درا�سة خارج هذه احلدود لن يتمكن من احل�سول عليها،  اأن من لديه عمل  اأي  ت�سلمها، 
ويفقد حق الإقامة بالقد�ص..." )اأبو الرب، 2012( وهكذا يتوجب على الفل�سطيني يف القد�ص 

يف هذه احلالة اإح�سار ع�رشات الأوراق والوثائق لإثبات اإقامته يف القد�ص.
ثالثاً: ر�سد مالمح الوجهة والب�سمات و الـ DNA )احلام�ص النووي( للفل�سطينيني،  ♦

فمن خالل البطاقات اجلديدة )املمغنظة( يتم التعرف على مالمح الوجه وب�سمات العني 
والأيدي وب�سمة ال�ساهدين حتى معرفة الـ DNA اخلا�ص بالأ�سخا�ص وبالتايل كان الهدف 
الإ�رشائيلية من خالل احل�سول  الهوية  ال�سخ�سية عن حامل  البيانات  اإ�سدارها، جمع  من 
ال�سكن  واأماكن  والب�سمات  الوجه  مالمح  من  واجل�سدية  ال�سخ�سية  البيانات  كافة  على 
ومكان العمل ومركز حياة واأفراد العائلة، وتر�سل اإىل بنك معلومات بريومرتيهة لتحفظ فيه 
)اأبو خ�سري، 2014، �ص31( وهكذا، فمن خالل البنك يتم التعرف على التفا�سيل اخلا�سة 

بحاملها كافة.
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ر�بعاً: هدفت �سلطات الحتالل من خالل هذه البطاقة اإىل �سحب الهويات املقد�سية  ♦
بحجة عدم دفع �رشيبة املعارف وغريها من ال�رشائب، اأو بحجة عدم ت�سديد الديون التي 
قبل  الفل�سطيني  من  طلبت  .فقد   )2012 الرحمن،  )عبد  عليهم  الحتالل  �سلطات  فر�ستها 
)اأبو  تاأمني"  ور�سوم  و�رشائب  ديون  من  عليه  ما  "كل  ت�سديد  البطاقة  هذه  على  ح�سوله 
والتاأمني وغريها حتى  وال�سحة  )الأرنونا(  وال�سكن  التلفاز  ، مثل �رشائب   )2012 الرب، 
اأ�سبح املقد�سي ل يكاد يفلت من �رشيبه ما، حتى يقع يف �رشيبة اأخرى، فقد و�سل عدد 
ال�سغط  "25 موؤ�س�سة وظيفتها  ال�رشئب حوايل  امل�سوؤولة عن هذه  الإ�رشائيلية  املوؤ�س�سات 
على املقد�سيني"، الأمر الذي اأ�سبح فيه املقد�سي ل ي�ستطيع التحرك بحرية اأو ال�سفر".فكل 
وال�رشائب"  الديون  "ت�سديد  عليه  ي�سافر  اأن  يريد  اأو  ال�سلوك  على ح�سن  احل�سول  يريد  من 
التي فر�ست عليه )الرجوب، 2012( .وهكذا اأ�سبح املقد�سي غري قادر على جتديد هويته اأو 

املرور عن احلواجز اإذا مل يدفع جميع ال�رشائب الفرو�سة عليه.
الآف  ♦ �سلخ  اإىل  الذكية  للبطاقة  اإ�سدارها  من  الحتالل  �سلطات  هدفت  خام�شاً: 

املقد�سيني عن "القرى والبلدات التي اأخرجها اجلدار العازل عن املدينة" وهددهم ب�سحب 
"لي�ست  بقوله:  ذلك  اإىل  احلموري  زياد  اأ�سار  فقد   )2012 )الرجوب،  املقد�سية  هوياتهم 
وامل�سترت  منها،  املك�سوف  الإ�رشائيلية  الإجراءات  فكل  بالذكاء،  تت�سف  وحدها  الهوية 
تت�سف بالذكاء، هدفها ت�سفية الوجود الفل�سطيني يف القد�ص" لأن �سلطات الحتالل باتت 
"تواجه �سعوبة يف اإح�ساء املقد�سيني خارج اجلدار، وحتاول �سحب الهويات منهم، لإمتام 
وي�سيف  اليهود،  امل�ستوطنني"  ل�سالح  القد�ص  يف  الدميغرايف  امليزان  وقلب  خمططاتها، 
قائاًل: اإن احلكومة الإ�رشائيلية لن جتدد هوية املقد�سي اإل "ملن تتثبت من ا�ستقراره داخل 
املقد�سيني  الآف  �سيهدد  الذي  القد�ص".الأمر  يف  الحتالل  لبلدية  اخلا�سعة  املدينة  حدود 
املوجودين خارج اجلدار كاأهايل الرام وبرينبال، والعيزرية، واأبو دي�ص، والزعيم، وقلنديا 
وغريها من البلدات املحيطة بالقد�ص كما اأنها "...�ستحرم املقد�سيني خارج البالد من حق 
العودة" اإليها )حماد، 2012( .مبعنى اآخر فاإنها لن متنح الهوية املقد�سية وجتددها اإل ملن 

يثبت من اأن مركز حياته هو القد�ص.
لإجبار  ♦ �سنوات  بع�رش  البطاقة  �سالحية  الحتالل  �سلطات  حددت  �شاد�شاً: 

ع�رش  كل  جتديدها  يف  لي�ست  �سنوات.فامل�سكلة   10 كل  الداخلية  مراجعة  الفل�سطينيني 
�سنوات، واإمنا تكمن يف اإجبار الفل�سطينيني على اإح�سار جميع الأوراق وامللفات اخلا�سة 
بها وبعائلتها عند كل جتديد، فتقول منال حزان اإن "حتديد �سالحية بطاقات الهوية ملدة 
ع�رش �سنوات فقط..من �ساأنه اأن يجرب املواطن املقد�سي مراجعة الداخلية مرة كل ع�رشة اأعوام 
لتجديد البطاقة" الأمر الذي �سيجرب املقد�سي على "تقدمي اأدله ب�سكل م�ستمر على اأن مركز 
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حياته يف القد�ص.ويف حالة مل يتمكن املواطن املقد�سي من توفري كل ما تطلبه الوزارة فاإن 
اإقامته يف القد�ص �سوف تكون حتت خطر الإلغاء..." )اأبو خ�سري، 2014، �ص31( وهذا ما 
"برز فيها  ت�سلمها بع�ص من جددوا بطاقة هوياتهم موؤخراً، فقد  التي  البطاقات  ظهر يف 
لأول مرة اإ�سافة كلمة )مقيم( ..." ومدة الإقامة يف القد�ص ع�رش �سنوات، اأي اأن البطاقة التي 
اأ�سدرت بتاريخ 2014 �ستكون �ساحلة حتى عام 2024 وعلى املقد�سي جتديدها يف العام 
لي�ص  مقد�سي  كل  اأ�سبح  اآخر  مبعنى   ،  )2013 )�سا�سه،  املدينه"  من  يهجر  "واإل   2024
"�سي�سحب  فاإن هذا احلق  الإقامة وبالتايل  واإمنا هو حا�سل على حق  القد�ص،  مواطنًا يف 
ي�سن من  اأي قانون  اأو حتت طائلة  اأي ذريعه يختلقها الحتالل،  اأي وقت، وحتت  منه يف 
قبله" )خزمو، 2014( وهكذا فاإن اإظهار كلمة مقيم وحتديد مدتها بع�رش �سنوات يعني اأن 
يرف�ص  وقد  ذلك  بعد  جتدد  قد  �سنوات  ع�رش  مدتها  البطاقة  يحمل  الذي  الفل�سطيني  اإقامة 

جتديدها.
�شابعاً: اأ�سارت البطاقة اجلديدة اإىل ديانة حاملها وقوميته الأمر الذي �سيزيد من  ♦

"...التمييز العن�رشي �سد الفل�سطينيني يف القد�ص" لأنه �سيتم التعرف من خاللها  �سيا�سة 
"على اخللفية القومية والدينية حلامل الهوية علمًا اأنه على مر الأعوام كان التوجه القانوين..

هو اإلغاء بندي القومية والدين من بطاقات الهوية.." )اأبو خ�سري، القد�ص، 2014، �ص31( 
.فكتابة ديانة حامل البطاقة تعني التمييز يف التعامل ما بني املواطنني، فاإذا ما ظهر اأن 
الإ�رشائيلية  واخلا�سة  العامة  اجلهات  لدى  معاملته  �ستجعل  يهودية  غري  ال�سخ�ص  ديانة 

اأ�سعب، وقد يتعر�ص اإىل معاملة مهينة على احلواجز الثابتة والطيارة.

اخلامتة: 
املقد�سيني  بخ�سو�ص  اجلائرة  الإ�رشائيلية  والنظم  للقوانني  املتاأنية  القراءة  فبعد 
ات�سح لنا اأن تلك الأنظمة والقوانني والقرارات التي اأ�سدرتها �سلطات الحتالل كان الغاية 
اأخطرها،  كان  حيث  منهم  القد�ص  وتفريغ  الفل�سطينيني،  من  الزرقاء  البطاقة  �سحب  منها 
 ،1952 عام  اإ�رشائيل" اللذين �سدرا  اإىل  "الدخول  " وقانون  )املواطنه(  "اجلن�سية  قانون 
وفر�سا �رشوطًا على الفل�سطينيني لإقامتهم داخل القد�ص، والقرار رقم 88/ 282 اخلا�ص 
الفل�سطينيني  بحق  تطبقه  الحتالل  �سلطات  وبداأت   1988 عام  �سدر  الذي  احلياة  مبركز 
"غري  املقيمني  ق�سايا  2002 ملعاجلة  عام  الذي �سدر   1813 رقم  والقرار   ،1995 عام 
القانونيني يف اإ�رشائيل"و�سادقت عليه الكني�ست الإ�رشائيلية عام 2003، والقانون اخلا�ص 
بالبطاقة املمغنظة )البيومرتية( الذي �سدر عام 2009 واأقرته الكني�ست الإ�رشائيلي عام 

.2013 2012 وبداأت تطبقه وزارة الداخلية الإ�رشائيلية عام 
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والقرارات  الأنظمة  اإ�سدار  وراء  كان  الإ�رشائيلي  الداخلية  وزير  اأن  الدرا�سة  وبينت 
والقوانني وتطبيقها على الفل�سطينيني، فقد اأعطته القوانني �سلطات مطلقة، فخولته �سلطة 
اأو  تف�سريها  اإىل  احلاجة  دون  القد�ص  يف  الفل�سطينيني  بحق  القرارارت  وتطبيق  �سحب 
الفل�سطينيني  القد�ص من  اإ�سدارها يتمثل يف تفريغ  الغاية من  اأو تربيرها، لأن  تو�سيحها 
لي�سل عددهم  املقد�سيني فيها،  اإىل تخفي�ص عدد  الذي يهدف  الإ�رشائيلي  للمخطط  تنفيذاً 
نتج عن  يهوديًا، وقد   %88 فل�سطينينًا مقابل   %12 2030 حوايل  فيها مع حلول عام 
الذي  )العام   1967 عام  بني  ما  الحتالل  �سلطات  �سحبت  اأن  والأنظمة  القرارات  تطبيق 
احتلت فيه القد�ص( وعام 2013 هويات 14.802 )4( عائلة و�سل عدد اأفرادها 86.226 

�سخ�ص )احلموري، الداخليه، 2014( .
و تنفيذاً ل�سيا�سة تفريغ القد�ص من الفل�سطينيني، وجعل ن�سبتهم فيها ل تتعدى %12، 
عمدت اإىل �سحب ما يزيد عن 86 األف بطاقة هوية )زرقاء( من املقد�سيني وفق الإح�سائيات 
الآلف  ع�رشات  العازل  اجلدار  بنائها  بعد  واأخرجت  ذلك(  عن  تزيد  )واحلقيقة  الإ�رشائيلية 
من الفل�سطينيني خارج حدود بلدة القد�ص، وخارج اجلدار ما يعني رفع امل�سوؤولية عنهم، 
و�سحب هوياتهم املقد�سية لحقًا، كما �رشح به بع�ص امل�سوؤولني الإ�رشائليني موؤخرا، بعدم 
اآخر  اجلدار.مبعنى  خارج  ي�سكنون  الذين  الفل�سطينيني  عن  الإ�رشائيلية  احلكومة  م�سوؤولية 
�سحب هوياتهم والتاأمني الوطني منهم.ول�ستكمال حلقة التهجري للفل�سطينيني من القد�ص 
"�سنتمرت  ولو  اإ�سافه  اأو  بيوتهم  ترميم  اأو  البناء  الفل�سطينيني من  الحتالل  �سلطات  منعت 
واحد" عليها )عموري، 2014( .بهدف ال�سغط عليهم للخروج من القد�ص اإىل ال�سفة الغربية 
املنح  لهم  فقدمت  القد�ص،  يف  لالإقامة  لليهود  الت�سهيالت  كافة  منحت  فاإنها  ذلك  مقابل 
امل�ستوطنات  من  عدداً  �سمها  اإىل  بالإ�سافة  اإليها،  جللبهم  الت�سهيالت  وكافة  والقرو�ص 
اإىل حدود بلدية  التي �سمت  اأن امل�ستوطنات  القد�ص لزيادة عددهم فيها.علمًا  القريبة من 
القد�ص تعّد اأبعد جغرافيًا من البلدات الفل�سطينية املحاذية للقد�ص التي اأخرجها اجلدار لأن 
غالبية �سكانها فل�سطينيون، فعلى �سبيل املثال بلدة اأبو دي�ص العربية اأقرب على القد�ص من 

معاليه اأدميم اليهودية.
وهكذا فقد ا�ستنتجت الدرا�سة اأن ال�سيا�سة الإ�رشائيلية جتاه فل�سطيني القد�ص والقوانني 
والنظمة التي اأ�سدرتها جعلت اأعداداً كبرية منهم تغادر املدينة لل�سكن يف املناطق املحيطة 
بالقد�ص، فعلى �سبيل املثال اإذا كان اأحد الأزواج ل ميلك هوية مقد�سية ي�سطّر �رشيكه الآخر 
اإىل نقل مكان �سكنه اإىل املناطق املحاذية للقد�ص، واملقد�سي الذي اأخرج بيته اجلدار خارج 
حدود البلدية ل ي�ستطيع ا�ستئجار بيت اآخر داخل القد�ص، وترك بيته الذي ولد ون�ساأ وترعرع 
فيه، وال�سخ�ص الذي يعمل يف مناطق قريبة من القد�ص جعلته احلواجز التي حتيط بالقد�ص 
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ي�سطر لل�سكن يف مناطق حماذية للقد�ص، لأن ال�سخ�ص الذي يعمل يف رام اهلل، على �سبيل 
املثال يحتاج يف كثري من الأحيان اإىل اأكرث من �ساعتني ذهابًا ب�سبب احلواجز والتعقيدات 
الهدامة  �سيا�ستها  لتنفيذ  املختلفة  ال�سبل  الحتالل  �سلطات  ا�ستخدمت  فقد  عليها.وهكذا 

معتمدة �سيا�سة اأ�سلوب النف�ص الطويل لتفريغ القد�ص من �سكانها الفل�سطينيني.
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اهلوامش: 

2014، من . 1  /11  /18 اأحد منفذي الهجوم على الكني�ص اليهودي يف القد�ص بتاريخ 
�سكان بلدة جبل املكرب يف القد�ص، اأب لثالثة اأطفال هم وليد و�سلمى وحممد ا�ست�سهد 
 5 العملية  يف  قتل  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  اإىل  ينتمي  عامًا   27 وعمره 

اإ�رشائيلني وجرح 8 )جندى، 2014( . 
مواطن فل�سطيني يحمل اجلن�سية الأمريكية تقدم بطلب ملحكمة العدل العليا �سد رئي�ص . 2

)احلموري،  رف�ص  طلبه  ولكن  القد�ص  يف  الإقامة  على  للح�سول  الإ�رشائيلية  احلكومة 
القا�سي  الإ�رشائيلي  الداخلية  وزير  "قرار  املحكمة  ق�ساة  اأيد  حيث   )2014 مقابله، 
للوليات  والذهاب  للقد�ص  تركه  ب�سبب  عو�ص..  مبارك  من  الدائمة  الإقامة  ب�سحب 
املتحدة الأمريكية للدرا�سة، والزواج هناك وحيازة اجلن�سية الأمريكية )اأيوب، احلق يف 

الإقامة، �ص60( . 
للمزيد بخ�سو�ص اأعداد الهويات املقد�سية )الزرقاء( التي �سحبت من الفل�سطينيني منذ . 3

احتالل القد�ص عام 1967 وحتى عام 2013 اأنظر امللحق رقم )2( . 
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املصادر واملراجع: 
ابحي�ص، ح�سن وعايد، خالد )2010( اجلدار العازل يف ال�سفة الغربية، حترير حم�سن . 1

�سالح، مركز الزيتون للدرا�سات وال�ست�سارات، بريوت، 2010. 
اإ�رشائيل الدميوغرافيه يف مدينة القد�ص لتمويل �رشاع احلقوق . 2 اأريج )2008( ، حرب 

 .10 December 2008 ،اإىل �رشاع وجود، معهد البحاث التطبيقية )اأريج( ، القد�ص
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