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الهندي*

مكانة ال�شعب الفل�سطيني بعد ال�ضم
طرحت �صفقة القرن ،و�إعالن رئي�س الحكومة ا إل�سرائيلية بنيامين نتنياهو قراره �ضم
ق�سم كبير من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية (و�إن تم تجميد القرار موقت ًا) ،م�س�ألة مكانة
الفل�سطينيين في الأرا�ضي المنوي �ضمها ،وخ�صو�ص ًا �أن القرار هو �ضم الأر�ض ولي�س
ال�سكان ،بينما ال يمانع �شريكه في الحكومة حزب �أزرق – �أبي�ض� ،إعطاءهم الجن�سية
�ضمها؟
الإ�سرائيلية؛ ف�أي مكانة �ستكون للفل�سطينيين في المناطق التي �سيتم ّ

تمتع

ال�شعب الفل�سطيني ،بعد
االحتالل البريطاني لفل�سطين،
و�إعالن االنتداب عليها ،بمكانة مواطن
ح�صل بموجبها على جن�سية فل�سطينية
خولته حمل هوية وجواز �سفر .لكن هذه
ّ
المكانة عانت نق�ص ًا في ثالثة �أمور �أ�سا�سية
وجوهرية هي :الأول ،جاءت الجن�سية في �إطار
تق�سيم العرب و�أوطانهم؛ الثانية ،الحكومة
التي منحت هذه المكانة كانت قوة احتالل
حرمت الفل�سطينيين من ممار�سة حقهم
الطبيعي في تطبيق فعلي لهذه المكانة من
خالل تقرير الم�صير؛ الثالثة ،وعد بلفور الذي
قدمته حكومة االحتالل البريطاني ،ب�ضرورة
�إن�شاء بيت وطني لليهود في فل�سطين.
مع ذلك ،وا�صل ال�شعب الفل�سطيني واليهود
الذين يعي�شون فيها� ،أو قدموا �إليها بموجب

وعد بلفور ،حمل الجن�سية الفل�سطينية حتى
انتهاء االنتداب البريطاني على فل�سطين ،حين
�ش ّنت الع�صابات ال�صهيونية عدوان ًا �شام ًال
على ال�شعب الفل�سطيني ووطنه التاريخي
وعلى الدول العربية ،احتلت خالله �أكثر من
ثالثة �أرباع فل�سطين ،مت�سببة بفقدان
الفل�سطينيين مكانتهم من مواطنين �إلى
الجئين في جزء من وطنهم (ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة) ،وفي الدول الم�ضيفة.
نتيجة ذلك ،ظلت مكانة الجىء ترافق
معظم ال�شعب الفل�سطيني حتى اليوم ،على
الرغم من منح بع�ض الدول جن�سيتها
للفل�سطينيين المقيمين على �أر�ضها ،مثل
الأردن الذي �أ�ضاف �إليهم �سكان ال�ضفة
* باحث فل�سطيني في ال�ش�أن الإ�سرائيلي.
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الغربية ،بما فيها القد�س بحكم توحيد
ال�ضفتين في �سنة  ،1952بينما منحت بقية
الدول الم�ضيفة الالجئين الفل�سطينيين (لبنان
و�سورية وم�صر) ،وثيقة �سفر.
في �إثر �إعالن ''�صفقة القرن'' التي تدعمها
الواليات المتحدة� ،أعيد طرح المكانة
والجن�سية والهوية التي �سيحملها ال�شعب
الفل�سطيني بعد تنفيذ عملية ال�ضم� ،أكان
�شام ًال �أم متدرج ًا �أم جزئي ًا (على الرغم من
تراجع �إمكان تنفيذ ذلك موقت ًا)� ،أو في حالة
انهيار ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وعودة
�إ�سرائيل �إلى حكم مناطق ال�سلطة.
تتناول هذه المقالة ثالثة نماذج من
المكانة التي يمكن �أن يح�صل عليها ال�شعب
الفل�سطيني ،هي :مكانة المحتل وفق ًا للمفهوم
الإ�سرائيلي ،مع عدم التطرق �إلى هذه المكانة
في القانون الدولي؛ مكانة رخ�صة ''�ساكن
دائم'' التي ُمنحت لل�سكان الفل�سطينيين في
القد�س ال�شرقية المحتلة ،من دون الحديث عن
المكانة الدولية التي منحها قرار التق�سيم
ل�سكان مدينة القد�س؛ الجن�سية الإ�سرائيلية
لمن بقي من الفل�سطينيين في
التي ُمنحت َ
فل�سطين التاريخية ،على الرغم من الثقوب
الوا�سعة التي تعانيها هذه المكانة ،مقارنة
بالإ�سرائيليين اليهود.

مكانة الفل�سطينيني يف ال�صفقة
وال�ضم
ُطرحت م�س�ألة ال�سيادة الإ�سرائيلية على
مناطق في ال�ضفة الغربية ،وخ�صو�ص ًا في
الأغوار الفل�سطينية ،قبيل انتخابات الكني�ست
�صرح رئي�س
الثالثة في �سنة  ،2019عندما ّ
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو �أنه ينوي
فر�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية على غور الأردن

بعد االنتخابات ،من دون �أن يمنح �سكانها �أي
مكانة �أو جن�سية 1.وجاءت �صفقة القرن
الأميركية لت�أكيد نيات نتنياهو في ال�ضم،
عندما �أيدت �ضم دولة �إ�سرائيل لـ  %30من
ال�ضفة الغربية مع ال�شوارع الرئي�سية الطولية
والعر�ضية فيها ،تاركة الفل�سطينيين في
معازل وكانتونات �صغيرة وكبيرة ت�سمى
دولة فل�سطينية� ،سيكون في �إمكانها �إعطاء
مواطنيها الجن�سية الفل�سطينية ،الناق�صة بحكم
�سيطرة دولة االحتالل على الأمن ال�شامل في
مناطق الدولة الفل�سطينية ،وبحكم �سيطرتها
على المعابر الدولية البرية �أو الجوية.
لكن �شريك الليكود في الحكم ،حزب
�أزرق � -أبي�ض برئا�سة رئي�س الأركان
�صرح �أن
الإ�سرائيلي ال�سابق بنيامين غانت�سّ ،
المناطق التي �ست�ضمها دولة �إ�سرائيل ،ت�شمل
منح �سكانها الجن�سية الإ�سرائيلية ،العتقاده
�أن الم�ساحات التي �س ُت�ضم �إلى دولة االحتالل
ال تت�ضمن عدداً كبيراً من ال�سكان2.
وعلى الرغم من تراجع نيات ال�ضم� ،أكانت
وفق ًا ل�صفقة القرن� ،أم �ضم ًا جزئي ًا بح�سب
المخططات الإ�سرائيلية المتعددة ،ف�إن فكرة
ال�ضم لم ُت�شطب من جدول �أعمال الحكومة،
وذلك ب�سبب وجود م�ستعمرات �إ�سرائيلية
منت�شرة في جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية
والقد�س ومحيطها ،وهذا وفق ًا لت�صريحات
نتنياهو في الم�ؤتمر الم�شترك الذي عقده مع
الرئي�س الأميركي دونالد ترامب ،ومع نائب
رئي�س الإمارات العربية المتحدة3.
وفي مقابل المخططات الإ�سرائيلية
والأميركية بال�ضم الكلي لـ � %30أو الجزئي
من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية� ،أعلن الرئي�س
الفل�سطيني محمود عبا�س (�أبو مازن) بدء
التحلل من االتفاقيات المو ّقعة بين الجانبين،
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وب ّلغ الجميع في ال�سر والعلن �أن �أي عملية
�ضم �إ�سرائيلية تعني بالن�سبة �إليه عودة
�إ�سرائيل �إلى ممار�سة �صالحياتها كاملة في
ال�ضفة الغربية ،وبالتالي ف�إن ال�سلطة الوطنية
�ست�س ّلم مفاتيح الحكم لإ�سرائيل بح�سب العديد
من ت�صريحاته ال�سابقة ،الأمر الذي يعني -
ب�شكل �أو ب�آخر  -عودة الحكم الع�سكري
والمدني �إلى مناطق ''�أ'' و''ب'' ،وبالتالي العودة
�إلى ''الالمكانة'' للفل�سطينيين وفق ًا لبطاقة
الهوية التي حملوها في ال�سابق والآن،
و�سيحملونها في الم�ستقبل ،والتي �س ُتدمغ
بختم ''الجي�ش الإ�سرائيلي'' ،وما يترتب على
ذلك من حرمانهم من حقوق كثيرة.

املكانة حتت احلكم الع�سكري
بعد احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في
�سنة  ،1967عا�ش الفل�سطينيون في ظل الحكم
الع�سكري التابع لالحتالل الإ�سرائيلي الذي
رف�ض تحديد مكانتهم ،ومنحهم بطاقات هوية
طابعها �أمني وي�صدرها ''الجي�ش الإ�سرائيلي،
بهدف التعريف عن �شخ�صياتهم و�أماكن
�سكناهم فقط ،من دون �أن تحمل بطاقة الهوية
تلك �أي حقوق �أو مكانة �أو جن�سية �أو تعريف
بالقومية ،و�إنما ورد فيها ت�سميات متعددة
مثل�'' :ساكن في المناطق المدارة''� ،أو ''عربي
من المناطق''� ،أو ''العربي في يهودا وال�سامرة''،
والتي غابت فيها ت�سمية الفل�سطيني تمام ًا،
خ�شية االعتراف بمكانة َمن يحملها في
المجاالت الوطنية واالقت�صادية والثقافية
والدينية ،وما يترتب على ذلك من حقوق
متنوعةّ � .أما َمن ُولد من الفل�سطينيين في
فل�سطين التاريخية قبل �سنة  ،1948فقد
�أ�شارت هويته �إلى �أنه ُولد في دولة �إ�سرائيل،
ك�أن هذه الدولة قامت قبل ذلك التاريخ.
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المعبرة عن مكانة
وتحولت الهوية
ّ
ال�شخ�ص والحامية له ولحقوقه الفردية
والجماعية� ،إلى بطاقة هوية هي �أداة في يد
االحتالل الإ�سرائيلي لتقييد حريته وتحركه
في ال�ضفة الغربية وبينها وبين قطاع غزة
الذي ُحرم �سكانه من الإقامة في ال�ضفة ،و�أي
تغيير في عنوان ال�سكن من القطاع �إلى
ال�ضفة ،وبالعك�س ،يتوجب تقديم طلب ب�ش�أنه
�إلى الإدارة المدنية التابعة لالحتالل التي
تبت بالطلب ،وهي المهمة التي كانت ت�ستغرق
ّ
�أعوام ًا .ومنذ بداية االنتفا�ضة الثانية ،بد�أت
عملية ترحيل جماعي من ال�ضفة �إلى قطاع
غزة ،لكل َمن يثبت �أنه من �سكانه.
تعبر الإجراءات المذكورة عن المفهوم
لم ّ
الأمني لالحتالل الإ�سرائيلي فقط ،بل جاءت
لتعبر عن مخاوف عميقة من ا�ستخدام
�أي�ض ًا ّ
كلمة فل�سطيني �أو فل�سطين في بطاقة هوية
الحكم الع�سكري� ،أو حتى في بطاقة هوية
المواطنين الفل�سطينيين العرب في دولة
�إ�سرائيل.
ولم تتغير مكانة الفل�سطينيين ،على الرغم
من توقيع اتفاق �أو�سلو و�إن�شاء ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية� ،إذ رف�ضت �إ�سرائيل �أن تحمل
�أوراقها الر�سمية ،بما فيها وثيقتا الهوية
وجواز ال�سفر� ،أي �إ�شارة �إلى كلمة وطنية في
المعامالت الر�سمية ،نتيجة �سيطرة االحتالل
الإ�سرائيلي على الحدود وعلى ال�سجل المدني
الذي منعت بموجبه �إحداث �أي تغيير عليه،
بدعوى �أن منطقة الحكم الذاتي التي ا ُّتفق على
�إن�شائها لم ت�صبح دولة بعد .ونتيجة ذلك ،لم
تت�ضمن بطاقة الهوية �أو جواز ال�سفر
الفل�سطيني �أي �إ�شارة �إلى جن�سية �أو قومية
حاملها ،ومنحته مكانة محدودة جداً وغير
مكتوبة في المنطقة ''�أ'' من دون �أن ُيعامل

088

جملة الدراسات الفلسطينية 125

شتاء 2021

حاملها خارج تلك المنطقة ب�شكل مختلف،
ب�أي �شكل من الأ�شكال� ،إذ ظلت المكانة التي
يتمتع بها الفل�سطيني في ظل الحكم الذاتي
ت�شبه المكانة القائمة للفل�سطيني عقب
االحتالل الإ�سرائيلي ل�سائر الأرا�ضي
الفل�سطينية في حزيران/يونيو 4 .1967
كذلك ،لم تمنح قوات االحتالل الإ�سرائيلي
ع�شرات الآالف من الفل�سطينيين �أي مكانة �أو
لم �شمل ،علم ًا
هوية ،وذلك لرف�ضها منحهم ّ
ب�أنهم ،في �أغلبيتهم العظمى ،ولدوا في ال�ضفة
الغربية ،لكن �أهاليهم ال يملكون بطاقة الهوية
التي ت�شير �إلى مكان �إقامتهم – هوية الحكم
الع�سكري.
بناء عليه ،وفي حالة ال�ضم الجزئي �أو
الكلي� ،أو انهيار ال�سلطة �أو تفككها �أو ت�سليم
المفاتيح ،ف�إن الحكم الع�سكري والإدارة
ذراعي االحتالل في ال�ضفة الغربية،
المدنيةَ ،
تحمل م�س�ؤولياتهما المتنوعة
�سيعودان �إلى ّ
(بما في ذلك ال�ش�ؤون المدنية) على المواطنين
الفل�سطينيين ،الأمر الذي حاولت �إ�سرائيل
التخل�ص منه منذ �سنة  1967حتى توقيع
اتفاق �أو�سلو ،الأمر الذي يعيد ال�صراع �إلى
المربع الذي انتهت منه مع توقيع اتفاق
�أو�سلو ،وهو ما ترف�ضه �إ�سرائيل ب�شدة.
كما �أن �إعادة تمو�ضع قوات االحتالل
الإ�سرائيلي داخل المدن الفل�سطينية ،ت�ؤدي �إلى
ت�صعيد يومي يدفع في نهاية المطاف �إلى
اندالع احتجاجات �أو انتفا�ضة ثالثة ،الأمر
الذي يعيد الن�شاط والحيوية �إلى الم�ؤ�س�سات
الدولية الراف�ضة لالحتالل وال�ضم ،كي تطالب
وت�ضغط من �أجل �إيجاد حلول �أُخرى لل�شعب
الفل�سطيني ،ربما تكون الدولة ثنائية القومية
التي تتقا�سم ثروات فل�سطين التاريخية بين
�أبناء القومية العربية الفل�سطينية وبين

المحتل الإ�سرائيلي ،وهو ما ترف�ضه دولة
�إ�سرائيل ب�شكل مطلق ،بما في ذلك الحكومة
الحالية؛� 5أو الدولة الواحدة التي تمنح
مواطنيها الفل�سطينيين الجن�سية الإ�سرائيلية،
بد ًال من دولة التمييز العن�صري ،وبذلك تنتهي
�إ�سرائيل كدولة خا�صة باليهود ،وهو �أي�ض ًا
خيار ترف�ضه دولة االحتالل بالمطلق.
نتيجة ذلك ،يبدو �أن دولة االحتالل
�ستف�ضل الو�ضع القائم مع ال�شعب الفل�سطيني
على ال�ضم� ،أكان جزئي ًا �أم كام ًال وفق ''�صفقة
القرن'' ،خ�شية منح الفل�سطينيين مكانة
يت�ساوون فيها مع اليهود في الدولة العبرية.

ال�ساكن الدائم
الخيار الثاني للمكانة التي يمكن �أن
تمنحها دولة �إ�سرائيل لل�شعب الفل�سطيني
المحتل ،في حال ال�ضم� ،أكان جزئي ًا �أم كام ًال،
يمكن �أن ي�شبه المكانة التي منحتها �إ�سرائيل
ل�سكان القد�س ال�شرقية ،عندما �سلخت المنطقة
و�سكان القرى المجاورة عن محيطهم
الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية بعد االحتالل
في �سنة  ،1967وذلك بوا�سطة �أوامر �إدارية
خولت وزير داخلية االحتالل �ضم مناطق من
ّ
ال�ضفة الغربية �إليها ،ومنحت �سكانها رخ�صة
''�ساكن دائم'' ،وبالتالي لم تمنحهم جواز �سفر
�إ�سرائيلي ًا ،مع المحافظة على الجن�سية
الأردنية ،وهي مكانة تختلف كلي ًا عن مكانة
مواطن في دولة االحتالل الإ�سرائيلي .كما
جرى تزويدهم ببطاقات هوية زرقاء اللون
تخول حاملها ال�سكن في القد�س والتجول
ّ
والعمل داخل �إ�سرائيل ،وتمنحه التزامات
ولي�س حقوق ًا اجتماعية و�صحية ،وم�شاركة
في االنتخابات البلدية من دون الم�شاركة في
انتخابات الكني�ست6.
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لكن الفل�سطينيين �سكان القد�س ال�شرقية
المحتلة ،لم يتنبهوا �إلى ما تحمله تلك
البطاقات الزرقاء من خطر على وجودهم،
حتى �صدر قرار من محكمة العدل العليا
الإ�سرائيلية في �سنة ُ 7 ،1988حدد فيه ''مكانة
�ساكن'' في القانون الإ�سرائيلي .وفي هذا
القرار ذكر القا�ضي �أهارون براك ،الذي �أ�صبح
فيما بعد رئي�س ًا لمحكمة العدل العليا،
�أن '':رخ�صة ال�ساكن الدائم تنتهي عندما يترك
�صاحب الرخ�صة البلد وي�ستقر في دولة
�أُخرى ''.و�أ�ضاف'' :اع ُتمدت رخ�صة ال�ساكن
الدائم على الأمر الواقع الذي ُوجد فيه �سكان
'�شرقي القد�س' [عند احتاللها] ،وعندما تزول
الأ�سباب الموجبة لرخ�صة 'ال�ساكن الدائم' ،مثل
ال�سفر من غير عودة خالل فترة محددة،
يحق لحاملها �سابق ًا
ُت�سحب هذه الرخ�صة ،وال ّ
الحق8''.
المطالبة مرة ثانية بهذا ّ
وبعد �صدور القرار الإ�سرائيلي ،في �ش�أن
تحديد مكانة ال�ساكن في دولة �إ�سرائيل ،جرت
تعديالت على بطاقة الهوية الإ�سرائيلية
الممنوحة للمقد�سيين ت�ضمنت مرة �إ�شارة �إلى
�أن حاملها ''مقيم في دولة �إ�سرائيل'' ،ومرة
�أُخرى �إلى �أن حاملها ''�ساكن في دولة
�إ�سرائيل'' ،من دون الإ�شارة �إلى القومية التي
ُحذفت كلي ًا من بطاقة الهوية الحالية ،وذلك
على عك�س بطاقات الهوية الإ�سرائيلية التي
ُحددت فيها القومية بهدف ممار�سة التمييز
حق الفل�سطينيين في الداخل
العن�صري في ّ
المحتل9.
لكن قرار محكمة العدل العليا الإ�سرائيلية،
ا�س ُتغل من طرف الجهات التنفيذية (وزارة
الداخلية وبلدية القد�س وغيرهما)� ،إذ �شنت
�سلطة االحتالل الإ�سرائيلي حمالت ل�سحب
بطاقات هوية الفل�سطينيين في القد�س
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المحتلة ،في محاولة منها لتهويد المدينة
المقد�سة .وا�ستناداً �إلى هذا القرار حاربت
الحكومة الإ�سرائيلية الم�ؤ�س�سات والفاعليات
الفل�سطينية في القد�س المحتلة� ،أكانت
�سيا�سية �أم تعليمية �أم اجتماعية �أم ريا�ضية
�أم ثقافية �أم حتى �إغاثية ،بدعوى �أن ''رخ�صة
ال�ساكن الدائم'' ال تعطي حامليها حق ًا فردي ًا
�أو جماعي ًا لممار�سة �أي ن�شاطات وطنية،
عبر عن توجهات تختلف عن
لأنها ُت ّ
التوجهات الإ�سرائيلية  -اليهودية في
ومن يرغب في ممار�سة هذه
المدينةَ ،
الن�شاطات ف�إن عليه التوجه نحو �أرا�ضي
ال�سلطة الفل�سطينية10.
بناء على ما �سبق ،ف�إن منح مكانة ''�ساكن
دائم'' للفل�سطينيين� ،أكان ال�ضم جزئي ًا �أم
�شام ًال� ،سي�ضيف �أعباء اقت�صادية كبيرة على
�إ�سرائيل التي تعاني �أزمات اقت�صادية هائلة
جراء انت�شار جائحة كورونا ،و�ستكون الأزمة
ّ
�أعمق �إذا ُمنحت هذه المكانة لجميع �سكان
ال�ضفة الغربية الذين ي�صل عددهم �إلى نحو
 3ماليين ن�سمة� ،إذ قدرت الم�صادر
الإ�سرائيلية تكاليف ذلك بـ  50مليار �شيكل
( 14مليار دوالر تقريب ًا)11.
وجراء �إجراءات الطرد
عالوة على ذلكّ ،
المتوا�صلة ،ربما ي�سعى الفل�سطينيون للبحث
عن مكانة لهم �شبيهة بتلك المكانة المتوفرة
للفل�سطينيين في دولة �إ�سرائيل ،الأمر الذي
يهدد �إ�سرائيل كدولة يهودية وفق معظم
ت�صريحات قادة دولة االحتالل .بناء عليه،
تف�ضل �إ�سرائيل �إبقاء الو�ضع الحالي على ما
هو عليه� ،أو منحهم هوية الحكم الع�سكري،
كحل موقت� ،إلى حين توفر ظروف ت�سمح لها
با�ستكمال ف�صول جديدة من النكبة التي حلت
بالفل�سطينيين في �سنة .1948
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منحت �إ�سرائيل ،بعد �إقامتهاَ ،من بقي من
الفل�سطينيين فيها ،بطاقة الهوية والجن�سية
الإ�سرائيلي َتين ،وفر�ضت عليهم الحكم الع�سكري
حتى �سنة  ،1966وت�ضمنت الإجراءات فر�ض
قيود كثيرة مثل منعهم من العمل والدرا�سة،
وتحديد مجال حركتهم� ،إلخ .وبعد رفع الحكم
الع�سكريُ ،منح الفل�سطينيون حقوق ًا فردية
كتلك التي يح�صل عليها اليهود ،لكنهم لم
يح�صلوا على حقوق جماعية في المجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والدينية واالجتماعية
والثقافية ،وغيرها من الحقوق التي تح�صل
عليها الأقليات في الدول الأُخرى 12،الأمر
ويعر�ضهم لتمييز عن�صري ،على
عر�ضهم ّ
الذي ّ
�أ�سا�س العرق ،ما زال متوا�ص ًال حتى اليوم.
كما بقيت مكانة الفل�سطينيين �أقل من المكانة
التي يتمتع بها اليهود بحكم وثيقة ا�ستقالل
دولة االحتالل الإ�سرائيلي ،والتي تحدثت عن
حق تقرير الم�صير لليهود فقط ،ولم تتطرق
�إلى الفل�سطينيين ك�أقلية ذات حقوق �سيا�سية
واجتماعية� ،إذ اعتبرتهم الوثيقة ''�آخرين''
يعي�شون في دولة �إ�سرائيل13.
و�أُ�ضعفت مكانة المواطنين الفل�سطينيين
مرة �أُخرى ،في �سنة  ،2003عندما �أعلنت
يجدد كل عام،
الحكومة الإ�سرائيلية ،بقرار َّ
لم ال�شمل ،بحجة المحافظة على
حرمانهم من ّ
الأمن ،لكن الهدف الحقيقي لهذا القرار هو
المحافظة على ما ي�سمى الأغلبية اليهودية14.
وتعر�ضت هذه المكانة �أي�ض ًا ،ل�ضربة
�إ�سرائيلية �شديدة عندما م�أ�س�ست �إ�سرائيل
رف�ض التعامل الجماعي مع الفل�سطينيين
ك�أقلية عرقية ذات خ�صو�صيات دينية ووطنية
واجتماعية وغيرها من الحقوق ،عبر �إ�صدار
الكني�ست الإ�سرائيلي ''قانون القومية

الإ�سرائيلي'' ،في �سنة  ،2018الذي يعتبر
''�أر�ض �إ�سرائيل'' (فل�سطين التاريخية) وطن ًا
تاريخي ًا خا�ص ًا بـ ''ال�شعب اليهودي'' ،يمار�س
فيه حقه الطبيعي في تقرير م�صيره ثقافي ًا
وديني ًا وتاريخي ًا ،من دون �أي ذكر لل�شعب
الفل�سطيني وحقوقه ومكانته 15،وذلك على
الرغم من �أن الإح�صاءات الإ�سرائيلية ت�شير �إلى
�أن العرب الفل�سطينيين �أكثر عدداً من اليهود،
و�أو�سع انت�شاراً في فل�سطين التاريخية16.
وهنا ،ال بد من التطرق �إلى وجهة نظر
الم�ستعمرين اليهود المنت�شرين في ال�ضفة
الغربية ،والذين يطالبون ب�ضم ال�ضفة الغربية
كلها ،مع و�ضع �شروط لمنح �سكانها الجن�سية،
معتقدين �أن المعايير الديموغرافية تميل �إلى
م�صلحة اليهود في المنطقة الواقعة بين البحر
والنهر ،وخ�صو�ص ًا بعد االنف�صال عن قطاع
غزة وخروج مليونين من الفل�سطينيين من
المعادلة الديموغرافية ،عالوة على وجود
مليون فل�سطيني جرت زيادتهم منذ توقيع
اتفاق �أو�سلو ،الأمر الذي يعني �أن عدد �سكان
ال�ضفة الغربية بالن�سبة �إليهم هو �أقل من
مدعين �أن مركز الإح�صاء
مليون ون�صفّ ،
الفل�سطيني ال يطرح معطيات �صحيحة
و�سليمة 17.وهذه ال�شروط هي:
الحق في الجن�سية فردي ًا ولي�س
ّ -1
جماعي ًا.
 -2حرمان �أع�ضاء التنظيمات الفل�سطينية
بمن فيهم �أع�ضاء
من الجن�سية الإ�سرائيليةَ ،
منظمة التحرير الفل�سطينية ،وكل َمن ُ�سجن �أو
حر�ض على دولة �إ�سرائيل منذ �سنة .1967
ّ
 -3منع الجن�سية عن كل َمن يرغب في
االحتفاظ بجن�سية �أُخرى يختارها18.
لكن هذا الخيار ترف�ضه جميع التيارات
الإ�سرائيلية الحاكمة التي تدرك �أن التبعات

مكانة الشعب الفلسطيني بعد الضم

عما
االقت�صادية والديموغرافية ،تختلف ّ
تطرحه الأقلية التي ت�ستعمر ال�ضفة الغربية،
يعر�ض ما ي�سمى ''يهودية الدولة'' للخطر
لأنه ّ
على الم�ستوى القريب والبعيد ،وجاءت �صفقة
لتعبر بو�ضوح عن مثل هذا الرف�ض.
القرن ّ

خال�صة
مع التراجع عن �ضم �أجزاء كبيرة من
ال�ضفة الغربية ،عاد التركيز على موا�صلة الأمر
الواقع الذي تعتبره قوات االحتالل مريح ًا لها
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وديموغرافي ًا ،وذلك في
انتظار بيئة و�أجواء ت�سمح لها بتكرار النكبة
الأولى .وفي المقابل ،ال يمكن للفل�سطينيين
البقاء في حالة الجمود الحا�ضرة ،نظراً �إلى
ا�ستمرار م�صادرة �أرا�ضيهم و�إقامة م�ستعمرات
جديدة وتو�سيع القائمة ،لفر�ض �ضم غير
مكتوب ،يعي�ش فيه الفل�سطينيون في دولة
واحدة من دون �أي مكانة ،وما يترتب على
ذلك من حرمان من الحقوق الوطنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والمدنية ،والحقوق
الفردية في مجال الملكية وحقوق الإن�سان
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الأ�سا�سية التي يفتقدها الفل�سطينيون اليوم.
�إن الو�ضع الحالي ،عالوة على قانون
القومية الإ�سرائيلي ،وحالة الح�صار التي يمر
بها الفل�سطينيون ،وانعدام المكانة ل�سكان
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القد�س،
وعدم الم�ساواة التي يمر بها الفل�سطينيون في
فل�سطين التاريخيةُ ،تعتبر �أ�سو�أ من نظام
الف�صل العن�صري في جنوب �أفريقيا ،لأن
االحتالل الإ�سرائيلي يعتبر تلك الإجراءات
مرحلة انتقالية� ،إلى حين توفير ظروف ت�سمح
بطرد الفل�سطينيين من جميع �أرا�ضيهم
ووطنهم التاريخي ،وبالتالي �شطب �أي مكانة
لهم في فل�سطين التاريخية.
�إن المطلوب فل�سطيني ًا ،وفي جميع �أماكن
وجود ال�شعب الفل�سطيني ،طرح برنامج وطني
ون�ضالي موحد ،يتم من خالله الت�صدي
للتمييز العن�صري الممار�س في ح ّقهم ،ومنع
�إحداث نكبة ثانية� ،إلى حين توفر ظروف
تم ّكنهم من ممار�سة حقهم في تقرير الم�صير،
بعد �إف�شال دولة �إ�سرائيل خيار حل الدولة
الفل�سطينية الم�ستقلة.

املصادر
1
2
3

''نتنياهو :لن يتم منح الفل�سطينيين في غور الأردن الجن�سية بعد ال�ضم الإ�سرائيلي'''' ،تايمز �أوف
�إ�سرائيل – عربي'' ،2020/5/29 ،في الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y9kvhqj6 :
''�أبراهام يارون :المعركة بين نتنياهو وغانت�س على ال�ضم'' ،الن�شرة الإخبارية الم�سائية من القناة
ا إل�سرائيلية الثانية.2020/6/23 ،
بث الم�ؤتمر ال�صحافي الذي عقده رئي�س الحكومة ا إل�سرائيلية بنيامين نتنياهو،
في  ،2020/8/13تم ّ
مبا�شرة على �أجهزة التلفزة الإ�سرائيلية ،ومن �ضمنها القناة الإ�سرائيلية ''كان ( ''11التي ي�ستند �إليها
الكاتب في هذه المعلومة) ،وذلك في �أعقاب الم�ؤتمر ال�صحافي الم�شترك بين الرئي�س الأميركي دونالد
ترامب ونتنياهو وال�شيخ محمد بن زايد نائب رئي�س دولة ا إلمارات العربية.
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7
ّ
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