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أمنون رامون

 السياسـة اإلرسائيلية تجـاه العرب:رعايـا ال مواطنـون
2017-1967 يف القدس الرشقية
Residents, not Citizens: Israeli Policy toward the Arabs in East
Jerusalem, 1967-2017
Amnon Ramon
أعده الباحث اإلرسائييل أمنون رامون ونرشه معهد
 هذا النص ترجمة مللخّ ص كتاب:ملخص
ّ
،الضم اإلرسائييل
 بعد قانون، ويتناول مكانة الفلسطينيني يف القدس.القدس لبحث السياسات
ّ
ويقدم صورةً عامةً عن
.1967  يونيو/يف أعقاب احتالل الجزء الرشقي منها يف حرب حزيران
ّ
 تتناول القضية.أبعادا تاريخية وسياسية وقانونية
 ويحمل،مجمل النقاش الذي يدور يف الكتاب
ً
ضمتها
التي
املناطق
يف
يعيشون
الذين
العرب
السكان
املركزية لهذا الكتاب كيفية تقرير وضع
ّ
 وتعرض موقف القيادة اإلرسائيلية واملجتمع اإلرسائييل تجاه السكان العرب يف القدس،إرسائيل
 ويركّ ز الكتاب عىل الوضعية االجتامعية.الرشقية ومناطق أخرى جرى االستيالء عليها يف الحرب
 واألشكال املتنوعة التي اتخذتها هذه الوضعية طوال،والقانونية للعرب يف القدس الرشقية
.السنوات الخمسني املاضية
. السكان العرب،1967 ، القدس الرشقية، القدس، إرسائيل:كلامت مفتاحية
Abstract: This article is an abridged translation of a book by the Israeli researcher Amnon
Ramon and published by the Jerusalem Institute for Policy Studies. It discusses the
position of Palestinians in Jerusalem since the Israeli annexation following its occupation
of East Jerusalem in the Six Day War of 1967. It presents a broad picture of the discussion
in the book, which covers historical, political and legal dimensions. The central issue of
the book is how the situation of Arab residence in areas annexed by Israel has been fixed,
considering the position of the Israeli leadership and Israeli society towards the Arab
population in Est Jerusalem and other areas seized during the war. It focuses on the social
and legal status of Arabs in East Jerusalem and the various forms it has taken in the last
fifty years.
Keywords: Israel, Jerusalem, East Jerusalem, 1967, Arab Population.
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تقديم
اجتامع لها ،بعد االنتصار الساحق يف
عقدت الحكومة اإلرسائيلية يف  11حزيران /يونيو  1967أ ّول
ٍ
بضم القدس الرشقية إىل دولة إرسائيل .وهو قرار حصل عىل
الحرب ،واتخذت يف هذا االجتامع قرا ًرا ّ
إجامع مطلق ،بعكس قضايا أخرى وعىل رأسها مستقبل الضفة الغربية .ومع ذلك ،فقد اختلف الوزراء
بشأن قضايا إجرائية كالتدابري القانونية املطلوبة إلرساء السيادة اإلرسائيلية يف القدس الرشقية؛ هل يجب
إصدار قانون خاص يعلن القدس الرشقية جز ًءا من دولة إرسائيل ،أم ينبغي اعتامد ترشيعات "ثانوية"
أضيق لتفادي إثارة معارضة شديدة من جانب املجتمع الدويل؛ أي مل يكن هناك ّأي خالف داخل
الحكومة بشأن قضية "توحيد القدس" يف ح ّد ذاتها.
ومل تولِ مناقشات الحكومة أو املداوالت األخرى مسألة وضع السكان العرب يف األرايض التي ض ّمتها
إرسائيل تقري ًبا ّأي اهتامم؛ إذ تر ّكزت أغلبية النقاشات عىل قضية األماكن املقدسة ،ومخاوف الوزراء
من عدم قبول العالَ َمني املسيحي واإلسالمي السيطرة اليهودية اإلرسائيلية عىل هذه األماكن املقدسة.
تتناول القضية املركزية لهذا الكتاب كيفية تقرير وضع السكان العرب الذين يعيشون يف املناطق
اض تُقارب مساحتها  70كيلومرتًا مرب ًعا ،ويقيم فيها نحو  70ألف نسمة.
التي ض ّمتها إرسائيل ،وهي أر ٍ
ويكشف البحث يف هذه القضية عن طبقات أعمق تعكس موقف القيادة اإلرسائيلية واملجتمع
اإلرسائييل تجاه السكان العرب يف القدس الرشقية ومناطق أخرى جرى االستيالء عليها يف الحرب .لقد
ترك ذلك املوقف ،وال يزال ،عواقب بعيدة األثر عىل واقع الحياة يف القدس الرشقية .ويستند تناولنا
وخصوصا محارض االجتامعات
التايل للموضوع إىل وثائق يف محفوظات الدولة يف القدس صدرت مؤخ ًرا،
ً
الحكومية التي ُوضِ َعت يف متناول الباحثني.
إ ًذا ،ير ّكز الكتاب عىل الوضعية االجتامعية والقانونية للعرب يف القدس الرشقية ،واألشكال املتنوعة التي
اتخذتها هذه الوضعية طوال السنوات الخمسني املاضية .ومبعنى أوسع ،يتناول السياسة اإلرسائيلية
تجاه عرب املدينة .فريصد الجزء األول منه تاريخ الوضع القانوين لإلقامة ،وكذلك موقف السلطات
اإلرسائيلية من السكان العرب يف السياق العام "لتوحيد" القدس .ويعرض الجزء الثاين مجرى األمور
الراهن فيام يتع ّلق بالوضع القانوين لإلقامة يف السنوات األخرية ،ويدرس اآلثار بعيدة املدى لهذا الوضع
الفريد يف حياة العرب يف القدس الرشقية .ويق ّدم الجزء الثالث ً
تحليل مقارنًا لوضع عرب القدس الرشقية
ويتقص الفصل الختامي بدائل مختلفة للوضع
من منظور القانون الدويل بقلم الربوفيسور يائيل رونني.
ّ
سيايس أم يف حالة امليضّ يف
يف سياق سيناريوهات مستقبلية متنوعة للمدينة ،سواء يف غياب اتفاق
ّ
اتفاق مؤ ّقت أو نها ّيئ .ويف املجمل يو ّفر الكتاب ما ّد ًة للتفكري والتداول يف قضية مركزية ،أصبحت بعد
خمسني عا ًما من "توحيد" القدس قضي ًة مهمشة.
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جرى التطرق للم ّرة األوىل إىل وضعية عرب القدس الرشقية يف اجتامع الحكومة يف  11حزيران /يونيو .1967
وقد أثار هذا املوضوع الوزير موردخاي بنتوف ممثّل حزب ّ
العمل املوحد "مابام" ،الذي قال ر ًّدا
بضم القدس الرشقية وعىل رأسهم مناحيم بيغن:
عىل تعليقات الوزراء املطالبني بإصدار قانون ّ
خاص ّ
"أو ّد اإلشارة إىل يشء واحد .نحن دولة دميقراطية ،وإذا صدر قرار بتوسيع القدس لتشمل ّ
كل األرايض
الجديدة ،فإنّ السكان العرب عىل الجانب اآلخر سيصبحون عندئ ٍذ مواطنني يف إرسائيل" .فقاطعه بيغن
ً
قائل" :ليس بالرضورة" .فأدرك بنتوف مبارش ًة مغزى مرشوع بيغن وح ّذر من خلق فئتني مختلفتني من
السكان يف العاصمة ،مواطنني يهود لدولة دميقراطية وس ّكانٍ عرب بوضعية أدىن ويخضعون لألحكام
العرفية .وأ ّكد ً
قائل" :سنامرس التمييز منذ البداية ،يجب أن نتوقع ذلك" .وع ّلق الوزير يوسف سابري زميل
بيغن يف قيادة "غاحال" (ائتالف حزب حريوت مع حزب الليرباليني)" :أ ًّيا كانت طبيعة الحلول ،ال ميكننا
لكن ترصيحات رئيس
النظر إىل ّأي عر ّيب تحت سيطرتنا اليوم كموضوع لالضطهاد أو الطرد أو التمييز"ّ .
الوزراء ليفي أشكول تعطي االنطباع بأنّه مثل معظم الوزراء مييل إىل اعتبار عرب القدس الرشقية
كأي مكان آخر فيه  800ألف أو 900
مواطنني مستقبليني يف دولة إرسائيل .فقد قال[" :القدس] ليست ّ
ألف عر ّيب كام يف الضفة الغربية .سنحافظ قط ًعا عىل القدس مع ّ
كل العرب فيها .وك ّلام أرسعنا يف إرساء
وخصوصا تعليق بيغن ،تص ّورات أ ّولية
حياة طبيعية كان ذلك أفضل" .ميكن يف رأيي اعتبار هذا النقاش،
ً
للقرارات اإلرسائيلية النهائية لتحويل عرب القدس الرشقية إىل رعايا ال مواطنني يف دولة إرسائيل.
ضم القدس الرشقية
أجرت الحكومة يف األسبوعني الالحقني أربع مناقشات حول "توحيد املدينة" ،وتأثري ّ
يف مستقبل الضفة الغربية .وأبدى بعض الوزراء قلقهم من استخدام القرارات املتع ّلقة بحدود األرايض
التي ضُ َّمت وبالوضع القانوين لعرب القدس الرشقية أد ّل ًة عىل نيات إرسائيل تجاه الضفة الغربية.
وكانت الحكومة يف  25حزيران /يونيو  1967عىل وشك املوافقة عىل اقرتاح ق ّدمه اللواء رحبعام زئيفي
(امللقب بغاندي) ،وهو الشخصية الرئيسة يف لجنة املسؤولني والعسكريني التي رسمت الحدود الجديدة
بضم مساحة كبرية تبلغ  200كيلومرت مربع فيها  22ح ًّيا وقري ًة ،معظمها غري تابع
للمدينة ،ويقيض ّ
للقدس ،مع قرابة  100ألف مقيم عر ّيب (ق ّدم زئيفي إىل الحكومة حسابات مفصلة عن عدد السكان
العرب يف خيار ٍ
ات بديلة) .إال أنّ تدخل وزير الدفاع مويش ديان يف اللحظة األخرية ق ّلص مساحة األرايض
التي ضُ ّمت إىل  70كيلومرتًا مرب ًعا ،يقطنها قرابة  70أل ًفا من السكان العرب .وكانت الحجتان الرئيستان
لوزير الدفاع هام العامل الدميوغرايف ،أي تقليل عدد السكان العرب يف األرايض التي ضُ مت ،واعرتاضه
ني بني املنطقتني الجنوبية والشاملية للضفة الغربية ،من شأنه أنْ ُيع ّقد ّأي ٍّ
حل سيايس
عىل غرس إسف ٍ
رصح ديان يف  25حزيران /يونيو أثناء اجتامع حكومي" :أعرف الشهية اليهودية [ ]...إنّ
يف املستقبلّ .
دمج أرض مطار (قلنديا  -عطروت) وعني فارة (ينبوع وادي قلط) ليس ً
ضم للنصف اآلخر من القدس،
بل تقسيم للضفة الغربية إىل قسمني جنويب وشاميل ،وأنا أعارض ذلك .فام دامت هذه األرض يف أيدينا
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[ضم] قلنديا أو عرش قرى أخرى يسكنها  20ألف شخص بسبب
ميكننا استخدام املطار ،لك ّنني ال أؤيد ّ
وجوده".
ويف الوقت نفسه ،كان يدور نقاش حول وضع السكان العرب يف املناطق التي ضُ ّمت ،يف اجتامع ل ّلجنة
الوزارية لشؤون القدس يف  21حزيران /يونيو  ،1967ملناقشة مضاعفات الفوىض املتوقعة إثر "توحيد
املدينة" .طرح عوزي نركيس قائد املنطقة الوسطى يف االجتامع ً
سؤال جوهر ًيا" :من سيكون املواطن
لكن
يف القدس الرشقية؟" .فأجاب وزير العدل يعقوب شابريا" :يجب توفري الخدمات لجميع السكان"ْ ،
"قانونًا ال ُت َنح الجنسية تلقائ ًيا" .وأوضح تسفي تريلو الذي شغل منصب مساعد املستشار القانوين
يف مق ّر القيادة العامة لجيش الدفاع اإلرسائييل يف الضفة الغربية" :مل مننح الجنسية تلقائ ًيا للعرب
يف إرسائيل" .وكانت هذه أيضً ا روح ترصيحات النائب العام موشيه بن زئيف ونائب وزير الداخلية
يرسائيل بن مئري.
نستطيع بعد تقليب اآلراء هذه تخمني وجهة النظر الناشئة يف وزارة العدل بعد عرشة أيام فقط
من انتهاء الحرب ،بأنّ عرب القدس الرشقية (عىل ّ
األقل معظمهم) لن يحصلوا تلقائ ًيا عىل الجنسية
اإلرسائيلية لك ّنهم ،يف املرحلة األوىل ،يحصلون فقط عىل وضع قانو ّين بوصفهم رعايا .استخدم وزير
سجلوا عند نهاية حرب  1948يف السجالت الرسمية التي
العدل وموظفوه مثال عرب إرسائيل الذين مل ُي ّ
ُوضعت ضمن حدود الدولة يف  8ترشين الثاين /نوفمرب  .1948فقد أغفلت تلك السجالت العرب الذين
كانوا يقيمون وقتذاك يف النقب وأجزاء من الجليل الغريب و"املثلث" (تج ّمع املدن العربية املحاذية
للخط األخرض)ً ،
ُرسم
فضل عن كثريين غريهم م ّمن كانوا غري مدركني أهمية التسجيل يف دولة مل ت َ
حدودها النهائية بعد .عاد آالف العرب أيضً ا إىل مناطق داخل حدود الدولة بعد توقيع اتفاقات الهدنة،
بطريقة رسم ّية عرب " ّمل شمل األرسة" أو عن طريق التس ّلل إىل قراهم ومنازلهم.
نتيج ًة لذلك ،ظهرت بعد تأسيس الدولة حالة ال يحصل فيها نحو  100ألف شخص يقيمون فعل ًّيا يف دولة
إرسائيلُ ،عرفوا باسم "الغائبون الحارضون" ،عىل الجنسية إال مبوجب املادة الخامسة من قانون الجنسية
اإلرسائييل لعام ّ ،1952أي "التجنس" .وهذه املادة تشرتط تقديم طلب رسمي إىل وزارة الداخلية وتلبية
ً
بسيطا باللغة العربية" .و ُمنِحت الجنسية بحسب ما يرى وزير
عدد من املعايري ،أحدها كان "إملا ًما
حرصا ،وكان عىل صاحب الطلب إعالن والئه لدولة إرسائيلً .
وفعل أكد حينها عضو الكنيست
الداخلية ً
رستم بستوين من حزب مبام" :ال ميكن هذا القانون أن ينكر حقوقنا [كعرب] يف أن نكون مواطنني يف
بلدنا .لقد ُولدنا عىل أرضه وعشنا عليها طوال أجيال ،وسنواصل العيش" .لقد ُفهم أنّ أحكام املواطنة
مل ُيقصد بها سكان البالد األصليون ،بل األجانب الذين يرغبون يف االستقرار فيها.
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تنطبق هذه الحالة إىل ح ّد بعيد عىل عرب القدس الرشقية .فمن وجهة نظرهم كانوا سكانًا يف املدينة منذ
زمن سحيق ،ثم أصبحوا أيضً ا من سكان دولة إرسائيل بعد أن تم تطبيق القانون اإلرسائييل والسلطتني
القضائية واإلدارية اإلرسائيليتني عىل القدس الرشقية ض ّد إرادتهم .غري أنّهم من منظور القانون اإلرسائييل،
بنا ًء عىل الحكم الصادر يف عام  1988من محكمة العدل العليا (رقم القرار ،88 / 282 :عنوان القضية:
مبارك عوض ض ّد رئيس الحكومة إسحاق شامري) ،يجب اعتبارهم حاصلني عىل ترصيح باإلقامة الدامئة
يف إرسائيل ،عىل أساس قانون دخول إرسائيل الصادر يف عام ( 1952حتى لو مل يدخلوا إرسائيل ،بل هي
التي أتت إليهم) .وميكن بسهولة إنهاء وضع إقامتهم إذا استقروا خارج إرسائيل (حصلوا عىل املواطنة أو
معي) أو إذا كانوا يقيمون بالخارج (مبا يف ذلك يف الضفة الغربية) أكرث من سبع
اإلقامة الدامئة يف بلد ّ
سنوات من دون زيارة إرسائيل .ال ميكن املقيم يف القدس الرشقية الحصول عىل الجنسية اإلرسائيلية إال
وغني عن القول إنّ نسبة
بالتج ّنس ،أي تقديم طلب إىل وزارة الداخلية وتلبية الرشوط املذكورة ساب ًقاّ .
كبرية من السكان العرب ال يستطيعون أن يصبحوا مواطنني ألسباب مختلفة .هناك أيضً ا عقبات قانونية
أمام تجنيس األزواج املقيمني خارج حدود عام  .1967وحتى يومنا هذا ،اختارت أقل ّية صغرية فقط
(نحو  20أل ًفا ،أي  6يف املئة من عرب القدس الرشقية) التق ّدم بطلب للحصول عىل الجنسية اإلرسائيلية
والتغ ّلب عىل العقبات املوصوفة ساب ًقا.
ما زال للقرار "املؤ ّقت" (الذي أصبح مبرور الوقت حال ًة دامئ ًة) ،مبنح عرب القدس الرشقية وضع املقيمني
يف إرسائيل ً
بدل من مواطنني فيها ،تداعيات بعيدة املدى تؤثر يف جميع جوانب الحياة يف القدس
الرشقية حتى يومنا هذا .وكان عرب القدس الرشقية حتى عام  ،1988مثل س ّكان الضفة الغربية،
يحملون الجنسية األردنية بدالً من الجنسية اإلرسائيلية .وقد ُسمِح لهم بالحفاظ عىل الجنسية األردنية
بإذن إرسائيل وحتى تشجيعها .ولذلك استطاع عرب القدس الرشقية االحتفاظ بعالقات بالضفة الغربية
واألردن والبلدان العربية بواسطة سياسة "الجسور املفتوحة" التي وضعها ديان .بل يوجد يف القدس
الرشقية فرع غري رسمي لوزارة الداخلية األردنية (يف غرفة التجارة) حيث ميكن املرء تجديد جواز سفره
األردين ،رغم أنّ إرسائيل تعترب األردن دول ًة معادية [يف ذلك الوقت] .كان تأثري األردن يف القدس الرشقية
واضحا يف عدد من املجاالت األخرى أيضً ا ،ففي سبعينيات القرن املايض بدأت جميع مدارس القدس
ً
الرشقية تدرس املنهاج األردين بعد أن فشلت إرسائيل يف تطبيق مناهجها (من الصعب االعتقاد أنّ ذلك
قد يحدث لو كان عرب القدس الرشقية يحملون الجنسية اإلرسائيلية) .واستم ّرت يف العمل يف القدس
الرشقية املحكمة الرشعية األردنية التي تتعامل (وفق الرشيعة اإلسالمية) مع قضايا األحوال الشخصية
(زواج وطالق ومرياث وشؤون الوقف املتعلقة بالوصاية عىل امللكيات اإلسالمية) ،وواصل حراس األوقاف
يف الحرم القديس الرشيف الحصول عىل رواتبهم من الحكومة األردنية.
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كان الحل "املؤقت" لإلقامة اإلرسائيلية والجنسية األردنية مناس ًبا لجميع األطراف .فلقد أراد معظم سكان
القدس الرشقية الحفاظ عىل جنسيتهم األردنية وكانوا غري قادرين أو غري راغبني يف اتخاذ خطوة استباقية
بطلب الجنسية اإلرسائيلية .يطمح األردن إىل االحتفاظ بعالقته بالقدس الرشقية ،عىل أمل أن يتم ّكن من
استعادة السيطرة بعد انسحاب إرسائيل .مل يعرتف املجتمع الدويل ،وال سيام الواليات املتحدة األمريكية،
بضم إرسائيل وأ ّيدت اإلبقاء عىل الوضع الراهن .أ ّما من جانب إرسائيل ،فمن الواضح أنّ الحكومة ليس
ّ
لديها مصلحة يف فرض الجنسية اإلرسائيلية وزيادة عدد املواطنني العرب يف القدس ويف إرسائيل ككلّ.
أدى اندالع االنتفاضة األوىل أواخر عام  ،1987التي ع ّززت الهوية الفلسطينية لعرب القدس الرشقية،
والقرار األردين ّ
بفك االرتباط مع الضفة الغربية يف صيف  1988إىل وضع جديد؛ حيث فقد معظم
تدريجا الجنسية األردنية الكاملة .ويحمل الغالبية اليوم جوازات سفر أردنية
سكان القدس الرشقية فيه
ً
مؤقتة هي يف الواقع نوع من جوازات مرور .وليس لدى الغالبية العظمى من عرب القدس الرشقية
 ويشكلون  40يف املئة من سكان عاصمة إرسائيل  -جنسية كاملة إرسائيلية أو أردنية.مثّلت عملية أوسلو ،وإنشاء السلطة الفلسطينية يف عام  ،1994و َم ْنح عرب القدس الرشقية حقّ التصويت يف
فلسطيني يف مدارس القدس الرشقية،
انتخابات مؤسسات السلطة الفلسطينية يف رام الله ،وتطبيق منهاج
ّ
َ
عوامل فاقمت تعقيد وضع عرب القدس الرشقية املمزقني بني هويتهم بصفتهم مقيمني يف إرسائيل
وحاملني لجوازات سفر أردنية مؤقتة ويف الوقت نفسه َيعتربون أنفسهم جز ًءا من الشعب الفلسطيني.
ونتيج ًة لهذه التطورات ،ال تنطبق القوانني اإلرسائيلية والسلطتان القضائية واإلدارية اإلرسائيليتان فعل ًيا
عىل العديد من جوانب حياة عرب القدس الرشقية .وميكن القول إنّ قرار ض ّمها "أجوف" إىل ح ّد بعيد،
ويتع ّلق ً
أول وقبل ّ
كل يشء باألرض وليس بالبرش املقيمني عليها .أ ّما املجتمع الدويل ،فهو يش ّكك دامئًا
يف ضم إرسائيل .ويؤ ّدي عدم املساواة الجوهرية بني السكان اليهود والعرب إىل مفاقمة تعقيد تشكيل
منتديات اجتامعية واقتصادية وثقافية للتعاون .ويف الواقع تتجاهل نسبة كبرية من السكان اليهود يف
القدس متا ًما جريانهم الفلسطينيني ،وال تعتربهم رشكاء متساوين يف إدارة القدس بالتأكيد .وباملثل ،فإنّ
القيادة اإلرسائيلية ناد ًرا ما تُعري اهتام ًما لحاجات عرب القدس الرشقية الذين ال يشاركون يف االنتخابات
البلدية والوطنية وال ُيثّلون يف املؤسسات السياسية للمدينة أو الدولة .تع ّد هوية عرب القدس الرشقية
مع ّقد ًة ومتع ّددة األوجه ،كام يوضح الدكتور طارق أبو حامد ،أحد سكان قرية صور باهر ،والذي توىل
منص ًبا كب ًريا يف وزارة العلوم والتكنولوجيا اإلرسائيلية .ففي حديث مع الصحايف والكاتب اإلرسائييل إليعازر
ياري ،قال أبو حامد" :أو ّد أنْ أقول بضع كلامت عن فصام الشخصية عندي .لدى عرب القدس الرشقية
ميزات عديدة .يستطيع املرء السفر يف أنحاء العامل بجواز سفر أرد ّين يتيح دخول الدول العربية أو ّأي
بلد يف العامل من دون مشكلة .ويستطيع أيضً ا استخدام وثيقة سفر إرسائيلية تتيح السفر يف أنحاء العامل.
قضية جوازات السفر تعكس حال ًة عا ّم ًة من الفصام؛ نحن ال نريد إرسائيل ونريدها بش ّدة"(((.
E. Yaari, Beyond the Mountains of Darkness (Herzelia: 2015), pp. 55-54 (in Hebrew).
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