
 
                www.palestine‐studies.org 

 
 
 

١٢٧، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨مجلد ال ،مجلة الدراسات الفلسطينية  

 

1 
 

  :الترحيل السرّي
  إلغاء إقامة الفلسطينيين

  يف القدس الشرقية

  
  ملخص

تُطبَّق منذ ثمانية عشر شهراً سياسة ترحيل سري لفلسطينيين مقيمين بالقدس 
ويتم ذلك بوسائل متعددة تشمل قوانين وتنظيمات وأحكاماً قضائية . الشرقية

املئات، إن مل يكن اآلالف، من وقد تسببت هذه السياسة بفقدان . وتكتيكات إدارية
ونتيجة ذلك، طُلب . حقهم يف اإلقامة باملدينة ،الفلسطينيين املقيمين بالقدس الشرقية

ونظراً إىل عدم شفافية هذه . من كثيرين من الفلسطينيين ترك منازلهم وعائالتهم
السياسة، فإن عشرات اآلالف من الفلسطينيين باتوا يعيشون يف حيرة فيما يتصل 

  .بوضعهم ومستقبلهم يف املدينة
ية أن كل فلسطيني مقيم بالقدس الشرقية تعني السياسة اجلديدة لوزارة الداخل) ١

املاضي على  يف وال يستطيع أن يبرهن عن أنه يسكن حالياً يف القدس وأنه عاش فيها
 كلوبالتايل، فإن . نحو متواصل، يفقد حقه يف اإلقامة باملدينة التي ولد فيها

أجنبي الفلسطينيين الذين عاشوا خارج القدس فترة من الزمن، سواء كان ذلك يف بلد 
أو يف مكان آخر من الضفة الغربية، أو حتى يف ضواحي القدس وعلى بعد أمتار من 

  .احلدود البلدية، عرضة لفقدان حقوقهم بصفتهم من املقيمين بالقدس
القدس الشرقية إىل أنهم بتركهم املدينة إنما  يمل يجرِ مطلقاً تنبيه فلسطيني) ٢

أو حقهم يف  ،كمقيمين باملدينة ضون للخطر، بأي صورة من الصور، وضعهميعرّ
  .اإلقامة بها

ديدة على افتراض أن فلسطينيي القدس الشرقية هم تقوم السياسة اجل) ٣
مهاجرون، يعيشون يف بيوتهم بموجب إذن إقامة دائمة تمنحه إسرائيل لهم، وبالتايل 

املة إن مع. فإن مكانتهم وحقوقهم رهن باالعتبارات السياسية واألريحية اإلسرائيلية
التي " طيئة األصليةاخل"كمهاجرين هي ] من الفلسطينيين[سكان القدس الشرقية 

فهؤالء، بخالف املهاجرين الذين اختاروا من تلقاء أنفسهم العيش . ارتكبتها إسرائيل

                                                            
  مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق " (ملخص لتقرير مطول أعدته منظمتا بتْسيلِم :املصدر

وقد . يف إسرائيل) مركز الدفاع عن حقوق الفرد" (هَموكيد"و) اإلنسان يف األراضي احملتلة
. ، وعممتهما بواسطة شبكة اإلنترنت٧/٤/١٩٩٧نشرت املنظمتان التقرير وامللخص بتاريخ 

  :نظرا
    http://www.btselem.org/urgent/ressum.htm 



١٢٧، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨مجلد المجلة الدراسات الفلسطينية فلملا  
 

2 
 

بل إنهم مل . يف إسرائيل ولهم بلد يرجعون إليه، ليس لديهم مساكن أو أوطان أُخرى
وإنما إسرائيل هي التي احتلت القدس الشرقية وضمتها يختاروا العيش يف إسرائيل، 

  .إليها
إن هذه السياسة تميز بصورة صارخة بين املقيمين الفلسطينيين بالقدس ) ٤

ذلك بأن يف وسع املواطنين اإلسرائيليين ترك . الشرقية وبين املواطنين اإلسرائيليين
واالنتقال . هم يف العودةالبلد والعيش يف اخلارج ما حال لهم ذلك، مع االحتفاظ بحق

بل إنه، ونظراً . إىل العيش يف املستوطنات يف األراضي احملتلة ال يمس هذه احلقوق
إىل الوضع اخلاص للمستوطنات، يمكن حتى لألجانب احلاصلين على اإلقامة الدائمة 

بيد أن الفلسطينيين . أن ينتقلوا إىل املستوطنات من دون أن يمس ذلك حقوقهم
القدس الشرقية يفقدون وضعية اإلقامة الدائمة إن هم انتقلوا إىل الضفة املقيمين ب

  .الغربية
للسياسة العامة إلسرائيل يف القدس مباشراً يشكل الترحيل السرّي استمراراً ) ٥

، التي تهدف إىل إيجاد واقع ديموغرايف ال يمكن معه حتدي ١٩٦٧الشرقية منذ سنة 
تدابير عدة ولقد اتخذت إسرائيل على مر األعوام  .سيادة إسرائيل على القدس الشرقية

وفعالً، فإن التقييدات الكثيرة . حلمل فلسطينيي القدس الشرقية على مغادرة املدينة
على البناء يف القدس الشرقية ورْفض املوافقة على جمع شمل العائالت، أرغمت 

وهم مل . للمدينةكثيرين من الفلسطينيين على االنتقال إىل خارج احلدود البلدية 
اآلن أنهم فقدوا بذلك نهائياً حقهم يف العودة إىل العيش يف املدينة التي  يدركوا إالّ

  .ولدوا ونشأوا فيها، والتي يعتبرونها موطنهم وبلدهم
  :إن هموكيد وبتسيلِم تطالبان احلكومة اإلسرائيلية بما يلي

يمكن إلغاؤها، منح املقيمين الفلسطينيين بالقدس الشرقية وضعية ال  -
 .كي يكون مستقبلهم ومستقبل عائالتهم يف القدس مضمونين

 .إعادة كامل احلقوق املستحقة إىل جميع الذين أُلغيت وضعيتهم -
  

  خلفية

طيني يحملون بطاقات هوية ألف فلس ١٧٠يعيش يف القدس الشرقية نحو 
انية عشر املاضية، وقد دأبت وزارة الداخلية اإلسرائيلية، خالل األشهر الثم. إسرائيلية

على إلغاء حق اإلقامة للفلسطينيين بالقدس الشرقية الذين عاشوا، يف مرحلة من 
مراحل حياتهم، خارج احلدود البلدية للمدينة، وبناء على ذلك، ُطلب من كثيرين من 

  .الفلسطينيين ترك بيوتهم وعائالتهم
الدويل، القدس بعد حرب األيام الستة، ضمت إسرائيل، منتهكة بذلك القانون 

، وطبّقت القانون اإلسرائيلي يف األراضي ٢كم ٧٠الشرقية التي تبلغ مساحتها 
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وأجرت بعد احلرب مباشرة إحصاء يف القدس الشرقية، ومنحت وضعية . املضمومة
اإلقامة الدائمة جلميع سكان القدس الشرقية الذين كانوا موجودين فيها لدى إجراء 

إسرائيل أن يف إمكان سكان القدس الشرقية أن يصبحوا كذلك أعلنت . اإلحصاء
لكن ألسباب سياسية مل . مواطنين إسرائيليين إذا ما تقدموا بطلبات يف هذا الشأن

  .يطالب معظم فلسطينيي القدس الشرقية باجلنسية اإلسرائيلية
اعتبرت احملكمة العليا اإلسرائيلية أن قانون الدخول إىل إسرائيل هو الذي يحدد 

ضعية سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، وأن بطاقة الهوية التي تمنح لهم مشابهة و
كذلك اعتبرت احملكمة العليا أن . إلذن اإلقامة الدائمة الذي يُمنح وفقاً لذلك القانون

  .صالحية إذن اإلقامة الدائمة تنتهي عندما يستقر املقيم الدائم خارج إسرائيل
الدخول إىل إسرائيل على سكان القدس الشرقية، إنما إن إسرائيل بتطبيقها قانون 

تنظر إىل هؤالء أنهم مهاجرون، وذلك على الرغم من أن هذه العائالت تعيش يف 
  .املنطقة منذ عشرات األعوام، وأن إسرائيل هي التي دخلت إىل املنطقة ال العكس

سرائيل هو وتعتبر القوانين التنظيمية أن من تنطبق عليه صفة االستقرار خارج إ
من يبقى يف اخلارج ملدة تزيد عن سبع سنوات، أو من يحصل على حق اإلقامة الدائمة 

ن يف اإلمكان إلغاء أوقد اعتبرت احملكمة العليا أيضاً . بدولة أُخرى أو على جنسيتها
إذن اإلقامة الدائمة إذا بينت حقائق أُخرى أن الشخص املعني استقر خارج إسرائيل، 

  .ة إقامته باخلارج تقل عن سبع سنواتوإنْ كانت فتر
. عن جزء بسيط من الصورة العامة وال تكشف الوضعية القانونية املبينة أعاله إالّ

فوزارة الداخلية تستخدم معايير غير مكتوبة وإجراءات غير واضحة من أجل إلغاء 
لون ومل تنجح حماوالت منظمات حقوق اإلنسان واحملامين الذين يتو. أذونات اإلقامة

ذلك بأن الوزارة ترفض نشر . هذه القضايا يف حتديد اإلجراءات واملعايير املعمول بها
كما ترفض إعالن عدد . املعايير التي تعتمدها إلصدار أذونات اإلقامة أو إللغائها

  .الذين أُلغيت أُذونات إقامتهم
ة يف املاضي، كان فلسطينيو القدس الشرقية الذين يعيشون خارج حدود املدين

ديد أذونات جيتوجهون بصورة اعتيادية إىل مكتب وزارة الداخلية يف القدس لت
ذلك بأن سياسة وزارة . إقامتهم، األمر الذي يتيح لهم جتديد فترة السنوات السبع

الداخلية كانت تعتبر أن خسارة حق اإلقامة تنطبق فقط على اإلقامة خارج القدس 
  .مدة سبع سنوات متواصلة

ل غيّرت يف األشهر الثمانية عشر املاضية من سياستها وبمفعول بيد أن إسرائي
 ةرجعي، وبات الذين مل يعيشوا داخل حدود بلدية القدس بصورة متواصلة عرض

خلسارة حقهم يف اإلقامة باملدينة، حتى لو كانوا عاشوا خارجها لفترة تقل عن سبع 
  .أو على جنسية ذلك البلد إذن إقامة دائمة ببلد آخر، ىسنوات، وحتى لو مل يحصلوا عل
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إىل ذلك، يُطلب من كل من يحتاج إىل خدمات وزارة الداخلية ألمر من األمور، 
كاستبدال بطاقة الهوية أو تسجيل طفل أو احلصول على بطاقة هوية أول مرة يف سن 

ويتعرض الذين . السادسة عشرة، أن يأتي بأدلة موثقة على أنه يعيش يف القدس
. هذه الوثائق إلبالغهم أن مدة صالحية أذونات إقامتهم قد انتهتيعجزون عن توفير 

. يوماً  ١٥وعندئذ يتوجب عليهم إعادة بطاقات هوياتهم ومغادرة إسرائيل يف مهلة 
الذين تعتمد أذونات ) الزوجة والزوج واألطفال(ويُطرَد أيضاً أفراد العائلة اآلخرون 

  .إقامتهم على الشخص املطرود
إذن اإلقامة تنتهي تلقائياً، فإن إلغاء وضعية اإلقامة يتم من وبما أن صالحية 

دون جلسة استماع أو توضيح أو أي التفات إىل حق االستئناف، ومن دون أن يبلَّغ 
  .الشخص املعني أن السياسة املعتمدة تغيرت

وتنطبق ضرورة إثبات اإلقامة بالقدس على الفلسطينيين املقيمين بالواليات 
أولئك الذين يعيشون يف الرام الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من املتحدة، وعلى 

  .احلدود البلدية ملدينة القدس، سواء بسواء
إن الترحيل السرّي استمرار مباشر لسياسة إسرائيل العامة املطبَّقة يف القدس 

، والتي تهدف إىل تقليص عدد الفلسطينيين املقيمين ١٩٦٧الشرقية منذ سنة 
واستحداث واقع ديموغرايف وجغرايف يف القدس الشرقية يحبط أي حماولة باملدينة، 

ولقد تضمنت هذه السياسة . الحقة لتحدي السياسة اإلسرائيلية على القدس الشرقية
تدابير متنوعة جعلت كثيرين من الفلسطينيين الذين يودون البقاء يف القدس ال 

  :يملكون أي خيار سوى الرحيل عن املدينة
إسرائيل كثيراً يف القيود التي فرضتها على تشييد الفلسطينيين للمباين  تشددت) ١

  .تسبب بازدحام شديد نتيجة النقص الكبير يف املساكن السكنية، األمر الذي
، كانت إسرائيل ترفض طلبات جمع شمل العائلة التي تتقدم ١٩٩٤قبل سنة ) ٢

وكانت السياسة . املقدسيينالنسوة املقدسيات بها نيابة عن أزواجهن من غير 
  .اإلسرائيلية تفرض على هؤالء النسوة مغادرة املدينة لاللتحاق بأزواجهن

وتنطوي خسارة وضعية اإلقامة بالقدس على عواقب مهمة؛ فاملقيمون بالقدس 
الشرقية غير خاضعين للحكم العسكري كغيرهم من املقيمين بباقي أنحاء األراضي 

اجون، كما يحتاج أبناء املناطق احملتلة، إىل أذونات هم وحدهم ال يحت. احملتلة
  .خاصة لدخول إسرائيل والعمل فيها

وبما أن وزارة الداخلية ال تنشر املعايير التي تعتمدها إللغاء وضعية اإلقامة، فإن 
وبالتايل، فإن . فلسطينيي القدس الشرقية باتوا غير متأكدين من وضعهم القانوين

ن االستفادة من خدمات وزارة الداخلية خشية أن تعيد هذه كثيرين منهم استغنوا ع
  .النظر يف إقامتهم بالقدس وتقرر أنه مل يعد لهم حق يف حمل بطاقة هوية إسرائيلية
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وتنوي وزارة الداخلية أن تستبدل خالل األشهر األربعة املقبلة جميع بطاقات 
وسيضطر . رائيلاملواطنين اإلسرائيليين واملقيمين بإس كلالهوية العائدة ل

الفلسطينيون املقيمون بالقدس الشرقية إىل الذهاب إىل وزارة الداخلية، حيث يقرر 
املوظفون اخملتصون ما إذا كان يحق لهم االحتفاظ ببطاقة هوية إسرائيلية، وبالتايل 

خلسارة وضعية  ةفإن عشرات اآلالف من الفلسطينيين املقيمين بالقدس الشرقية عرض
هم ن لذلك عواقب وخيمة فيما يتصل بقدرة هؤالء على التمتع بحقوقوسيكو. اإلقامة

 .واالجتماعية املدنية وباملنافع االقتصادية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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