
085 مقاالت

ال�سعب الفل�سطيني، بعد تمتع 

االحتالل البريطاني لفل�سطين، 

واإعالن االنتداب عليها، بمكانة مواطن 

ح�سل بموجبها على جن�سية فل�سطينية

لته حمل هوية وجواز �سفر. لكن هذه 
ّ
خو

المكانة عانت نق�سًا في ثالثة اأمور اأ�سا�سية 

وجوهرية هي: االأول، جاءت الجن�سية في اإطار 

تق�سيم العرب واأوطانهم؛ 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�سير؛ الثالثة، وعد بلفور الذي 

قدمته حكومة االحتالل البريطاني، ب�سرورة 

اإن�ساء بيت وطني لليهود في فل�سطين.

مع ذلك، وا�سل ال�سعب الفل�سطيني واليهود 

الذين يعي�سون فيها، اأو قدموا اإليها بموجب 

وعد بلفور، حمل الجن�سية الفل�سطينية حتى 

انتهاء االنتداب البريطاني على فل�سطين، حين 

�سّنت الع�سابات ال�سهيونية عدوانًا �ساماًل 

على ال�سعب الفل�سطيني ووطنه التاريخي 

وعلى الدول العربية، احتلت خالله اأكثر من 

ثالثة اأرباع فل�سطين، مت�سببة بفقدان 

الفل�سطينيين مكانتهم من مواطنين اإلى 

الجئين في جزء من وطنهم )ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة(، وفي الدول الم�سيفة.

نتيجة ذلك، ظلت مكانة الجىء ترافق 

معظم ال�سعب الفل�سطيني حتى اليوم، على 

الرغم من منح بع�ض الدول جن�سيتها 

للفل�سطينيين المقيمين على اأر�سها، مثل 

االأردن الذي اأ�ساف اإليهم �سكان ال�سفة 

علّيان الهندي*

مكانة ال�ضعب الفل�ضطيني بعد ال�ضم

طرحت �ضفقة القرن، واإعالن رئي�س الحكومة الإ�ضرائيلية بنيامين نتنياهو قراره �ضم 

القرار موقتًا(، م�ضاألة مكانة  )واإن تم تجميد  الغربية  ال�ضفة  اأرا�ضي  ق�ضم كبير من 

الفل�ضطينيين في الأرا�ضي المنوي �ضمها، وخ�ضو�ضًا اأن القرار هو �ضم الأر�س ولي�س 

ال�ضكان، بينما ل يمانع �ضريكه في الحكومة حزب اأزرق – اأبي�س، اإعطاءهم الجن�ضية 

الإ�ضرائيلية؛ فاأي مكانة �ضتكون للفل�ضطينيين في المناطق التي �ضيتم �ضّمها؟

* باحث فل�سطيني في ال�ساأن االإ�سرائيلي.
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بعد االنتخابات، من دون اأن يمنح �سكانها اأي 

مكانة اأو جن�سية.1 وجاءت �سفقة القرن 

االأميركية لتاأكيد نيات نتنياهو في ال�سم، 

عندما اأيدت �سم دولة اإ�سرائيل لـ 30% من 

ال�سفة الغربية مع ال�سوارع الرئي�سية الطولية 

والعر�سية فيها، تاركة الفل�سطينيين في 

معازل وكانتونات �سغيرة وكبيرة ت�سمى 

دولة فل�سطينية، �سيكون في اإمكانها اإعطاء 

مواطنيها الجن�سية الفل�سطينية، الناق�سة بحكم 

�سيطرة دولة االحتالل على االأمن ال�سامل في 

مناطق الدولة الفل�سطينية، وبحكم �سيطرتها 

على المعابر الدولية البرية اأو الجوية.

لكن �سريك الليكود في الحكم، حزب 

اأزرق - اأبي�ض برئا�سة رئي�ض االأركان 

ح اأن 
ّ
االإ�سرائيلي ال�سابق بنيامين غانت�ض، �سر

المناطق التي �ست�سمها دولة اإ�سرائيل، ت�سمل 

منح �سكانها الجن�سية االإ�سرائيلية، العتقاده 

اأن الم�ساحات التي �سُت�سم اإلى دولة االحتالل 

ال تت�سمن عدداً كبيراً من ال�سكان.2

وعلى الرغم من تراجع نيات ال�سم، اأكانت 

وفقًا ل�سفقة القرن، اأم �سمًا جزئيًا بح�سب 

المخططات االإ�سرائيلية المتعددة، فاإن فكرة 

ال�سم لم ُت�سطب من جدول اأعمال الحكومة، 

وذلك ب�سبب وجود م�ستعمرات اإ�سرائيلية 

منت�سرة في جميع اأنحاء ال�سفة الغربية 

والقد�ض ومحيطها، وهذا وفقًا لت�سريحات 

نتنياهو في الموؤتمر الم�سترك الذي عقده مع 

الرئي�ض االأميركي دونالد ترامب، ومع نائب 

رئي�ض االإمارات العربية المتحدة.3

وفي مقابل المخططات االإ�سرائيلية 

واالأميركية بال�سم الكلي لـ 30% اأو الجزئي 

من اأرا�سي ال�سفة الغربية، اأعلن الرئي�ض 

الفل�سطيني محمود عبا�ض )اأبو مازن( بدء 

التحلل من االتفاقيات الموّقعة بين الجانبين، 

الغربية، بما فيها القد�ض بحكم توحيد 

ال�سفتين في �سنة 1952، بينما منحت بقية 

الدول الم�سيفة الالجئين الفل�سطينيين )لبنان 

و�سورية وم�سر(، وثيقة �سفر.

في اإثر اإعالن ''�سفقة القرن'' التي تدعمها 

الواليات المتحدة، اأعيد طرح المكانة 

والجن�سية والهوية التي �سيحملها ال�سعب 

الفل�سطيني بعد تنفيذ عملية ال�سم، اأكان 

�ساماًل اأم متدرجًا اأم جزئيًا )على الرغم من 

تراجع اإمكان تنفيذ ذلك موقتًا(، اأو في حالة 

انهيار ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وعودة 

اإ�سرائيل اإلى حكم مناطق ال�سلطة.

تتناول هذه المقالة ثالثة نماذج من 

المكانة التي يمكن اأن يح�سل عليها ال�سعب 

الفل�سطيني، هي: مكانة المحتل وفقًا للمفهوم 

االإ�سرائيلي، مع عدم التطرق اإلى هذه المكانة 

في القانون الدولي؛ مكانة رخ�سة ''�ساكن 

نحت لل�سكان الفل�سطينيين في 
ُ
دائم'' التي م

القد�ض ال�سرقية المحتلة، من دون الحديث عن 

المكانة الدولية التي منحها قرار التق�سيم 

ل�سكان مدينة القد�ض؛ الجن�سية االإ�سرائيلية 

ن بقي من الفل�سطينيين في 
َ
نحت لم

ُ
التي م

فل�سطين التاريخية، على الرغم من الثقوب 

الوا�سعة التي تعانيها هذه المكانة، مقارنة 

باالإ�سرائيليين اليهود.

مكانة الفل�ضطينيني يف ال�ضفقة 

وال�ضم

ُطرحت م�ساألة ال�سيادة االإ�سرائيلية على 

مناطق في ال�سفة الغربية، وخ�سو�سًا في 

االأغوار الفل�سطينية، قبيل انتخابات الكني�ست 

ح رئي�ض 
ّ
الثالثة في �سنة 2019، عندما �سر

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو اأنه ينوي 

فر�ض ال�سيادة االإ�سرائيلية على غور االأردن 
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رة عن مكانة 
ّ
وتحولت الهوية المعب

ال�سخ�ض والحامية له ولحقوقه الفردية 

والجماعية، اإلى بطاقة هوية هي اأداة في يد 

االحتالل االإ�سرائيلي لتقييد حريته وتحركه 

في ال�سفة الغربية وبينها وبين قطاع غزة 

رم �سكانه من االإقامة في ال�سفة، واأي 
ُ

الذي ح

تغيير في عنوان ال�سكن من القطاع اإلى 

ال�سفة، وبالعك�ض، يتوجب تقديم طلب ب�ساأنه 

اإلى االإدارة المدنية التابعة لالحتالل التي 

 بالطلب، وهي المهمة التي كانت ت�ستغرق 
ّ
تبت

اأعوامًا. ومنذ بداية االنتفا�سة الثانية، بداأت 

عملية ترحيل جماعي من ال�سفة اإلى قطاع 

ن يثبت اأنه من �سكانه.
َ
غزة، لكل م

ر االإجراءات المذكورة عن المفهوم 
ّ
لم تعب

االأمني لالحتالل االإ�سرائيلي فقط، بل جاءت 

ر عن مخاوف عميقة من ا�ستخدام 
ّ
اأي�سًا لتعب

كلمة فل�سطيني اأو فل�سطين في بطاقة هوية 

الحكم الع�سكري، اأو حتى في بطاقة هوية 

المواطنين الفل�سطينيين العرب في دولة 

اإ�سرائيل.

ولم تتغير مكانة الفل�سطينيين، على الرغم 

من توقيع اتفاق اأو�سلو واإن�ساء ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية، اإذ رف�ست اإ�سرائيل اأن تحمل 

اأوراقها الر�سمية، بما فيها وثيقتا الهوية 

وجواز ال�سفر، اأي اإ�سارة اإلى كلمة وطنية في 

المعامالت الر�سمية، نتيجة �سيطرة االحتالل 

االإ�سرائيلي على الحدود وعلى ال�سجل المدني 

الذي منعت بموجبه اإحداث اأي تغيير عليه، 

فق على  بدعوى اأن منطقة الحكم الذاتي التي اتُّ

اإن�سائها لم ت�سبح دولة بعد. ونتيجة ذلك، لم 

تت�سمن بطاقة الهوية اأو جواز ال�سفر 

الفل�سطيني اأي اإ�سارة اإلى جن�سية اأو قومية 

حاملها، ومنحته مكانة محدودة جداً وغير 

عامل 
ُ
مكتوبة في المنطقة ''اأ'' من دون اأن ي

وبّلغ الجميع في ال�سر والعلن اأن اأي عملية 

�سم اإ�سرائيلية تعني بالن�سبة اإليه عودة 

اإ�سرائيل اإلى ممار�سة �سالحياتها كاملة في 

ال�سفة الغربية، وبالتالي فاإن ال�سلطة الوطنية 

�ست�سّلم مفاتيح الحكم الإ�سرائيل بح�سب العديد 

من ت�سريحاته ال�سابقة، االأمر الذي يعني - 

ب�سكل اأو باآخر - عودة الحكم الع�سكري 

والمدني اإلى مناطق ''اأ'' و''ب''، وبالتالي العودة 

اإلى ''الالمكانة'' للفل�سطينيين وفقًا لبطاقة 

الهوية التي حملوها في ال�سابق واالآن، 

و�سيحملونها في الم�ستقبل، والتي �سُتدمغ 

بختم ''الجي�ض االإ�سرائيلي''، وما يترتب على 

ذلك من حرمانهم من حقوق كثيرة.

املكانة حتت احلكم الع�ضكري

بعد احتالل ال�سفة الغربية وقطاع غزة في 

�سنة 1967، عا�ض الفل�سطينيون في ظل الحكم 

الع�سكري التابع لالحتالل االإ�سرائيلي الذي 

رف�ض تحديد مكانتهم، ومنحهم بطاقات هوية 

طابعها اأمني وي�سدرها ''الجي�ض االإ�سرائيلي، 

بهدف التعريف عن �سخ�سياتهم واأماكن 

�سكناهم فقط، من دون اأن تحمل بطاقة الهوية 

تلك اأي حقوق اأو مكانة اأو جن�سية اأو تعريف 

بالقومية، واإنما ورد فيها ت�سميات متعددة 

مثل: ''�ساكن في المناطق المدارة''، اأو ''عربي 

من المناطق''، اأو ''العربي في يهودا وال�سامرة''، 

والتي غابت فيها ت�سمية الفل�سطيني تمامًا، 

ن يحملها في 
َ
خ�سية االعتراف بمكانة م

المجاالت الوطنية واالقت�سادية والثقافية 

والدينية، وما يترتب على ذلك من حقوق 

لد من الفل�سطينيين في 
ُ
ن و

َ
ا م

ّ
متنوعة. اأم

فل�سطين التاريخية قبل �سنة 1948، فقد 

لد في دولة اإ�سرائيل، 
ُ
اأ�سارت هويته اإلى اأنه و

كاأن هذه الدولة قامت قبل ذلك التاريخ.
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المحتل االإ�سرائيلي، وهو ما ترف�سه دولة 

اإ�سرائيل ب�سكل مطلق، بما في ذلك الحكومة 

الحالية؛5 اأو الدولة الواحدة التي تمنح 

مواطنيها الفل�سطينيين الجن�سية االإ�سرائيلية، 

بداًل من دولة التمييز العن�سري، وبذلك تنتهي 

اإ�سرائيل كدولة خا�سة باليهود، وهو اأي�سًا 

خيار ترف�سه دولة االحتالل بالمطلق.

نتيجة ذلك، يبدو اأن دولة االحتالل 

�ستف�سل الو�سع القائم مع ال�سعب الفل�سطيني 

على ال�سم، اأكان جزئيًا اأم كاماًل وفق ''�سفقة 

القرن''، خ�سية منح الفل�سطينيين مكانة 

يت�ساوون فيها مع اليهود في الدولة العبرية.

ال�ضاكن الدائم

الخيار الثاني للمكانة التي يمكن اأن 

تمنحها دولة اإ�سرائيل لل�سعب الفل�سطيني 

المحتل، في حال ال�سم، اأكان جزئيًا اأم كاماًل، 

يمكن اأن ي�سبه المكانة التي منحتها اإ�سرائيل 

ل�سكان القد�ض ال�سرقية، عندما �سلخت المنطقة 

و�سكان القرى المجاورة عن محيطهم 

الفل�سطيني في ال�سفة الغربية بعد االحتالل 

في �سنة 1967، وذلك بوا�سطة اأوامر اإدارية 

لت وزير داخلية االحتالل �سم مناطق من 
ّ
خو

ال�سفة الغربية اإليها، ومنحت �سكانها رخ�سة 

''�ساكن دائم''، وبالتالي لم تمنحهم جواز �سفر 

اإ�سرائيليًا، مع المحافظة على الجن�سية 

االأردنية، وهي مكانة تختلف كليًا عن مكانة 

مواطن في دولة االحتالل االإ�سرائيلي. كما 

جرى تزويدهم ببطاقات هوية زرقاء اللون 

ل حاملها ال�سكن في القد�ض والتجول 
ّ
تخو

والعمل داخل اإ�سرائيل، وتمنحه التزامات 

ولي�ض حقوقًا اجتماعية و�سحية، وم�ساركة 

في االنتخابات البلدية من دون الم�ساركة في 

انتخابات الكني�ست.6

حاملها خارج تلك المنطقة ب�سكل مختلف، 

باأي �سكل من االأ�سكال، اإذ ظلت المكانة التي 

يتمتع بها الفل�سطيني في ظل الحكم الذاتي 

ت�سبه المكانة القائمة للفل�سطيني عقب 

االحتالل االإ�سرائيلي ل�سائر االأرا�سي 

الفل�سطينية في حزيران/يونيو 1967. 4

كذلك، لم تمنح قوات االحتالل االإ�سرائيلي 

ع�سرات االآالف من الفل�سطينيين اأي مكانة اأو 

 �سمل، علمًا 
ّ
هوية، وذلك لرف�سها منحهم لم

باأنهم، في اأغلبيتهم العظمى، ولدوا في ال�سفة 

الغربية، لكن اأهاليهم ال يملكون بطاقة الهوية 

التي ت�سير اإلى مكان اإقامتهم – هوية الحكم 

الع�سكري.

بناء عليه، وفي حالة ال�سم الجزئي اأو 

الكلي، اأو انهيار ال�سلطة اأو تفككها اأو ت�سليم 

المفاتيح، فاإن الحكم الع�سكري واالإدارة 

ي االحتالل في ال�سفة الغربية، 
َ
المدنية، ذراع

ل م�سوؤولياتهما المتنوعة 
ّ
�سيعودان اإلى تحم

)بما في ذلك ال�سوؤون المدنية( على المواطنين 

الفل�سطينيين، االأمر الذي حاولت اإ�سرائيل 

التخل�ض منه منذ �سنة 1967 حتى توقيع 

اتفاق اأو�سلو، االأمر الذي يعيد ال�سراع اإلى 

المربع الذي انتهت منه مع توقيع اتفاق 

اأو�سلو، وهو ما ترف�سه اإ�سرائيل ب�سدة.

كما اأن اإعادة تمو�سع قوات االحتالل 

االإ�سرائيلي داخل المدن الفل�سطينية، توؤدي اإلى 

ت�سعيد يومي يدفع في نهاية المطاف اإلى 

اندالع احتجاجات اأو انتفا�سة ثالثة، االأمر 

الذي يعيد الن�ساط والحيوية اإلى الموؤ�س�سات 

الدولية الراف�سة لالحتالل وال�سم، كي تطالب 

وت�سغط من اأجل اإيجاد حلول اأُخرى لل�سعب 

الفل�سطيني، ربما تكون الدولة ثنائية القومية 

التي تتقا�سم ثروات فل�سطين التاريخية بين 

اأبناء القومية العربية الفل�سطينية وبين 
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المحتلة، في محاولة منها لتهويد المدينة 

المقد�سة. وا�ستناداً اإلى هذا القرار حاربت 

الحكومة االإ�سرائيلية الموؤ�س�سات والفاعليات 

الفل�سطينية في القد�ض المحتلة، اأكانت 

�سيا�سية اأم تعليمية اأم اجتماعية اأم ريا�سية 

اأم ثقافية اأم حتى اإغاثية، بدعوى اأن ''رخ�سة 

ال�ساكن الدائم'' ال تعطي حامليها حقًا فرديًا 

اأو جماعيًا لممار�سة اأي ن�ساطات وطنية، 

ر عن توجهات تختلف عن 
ّ
الأنها ُتعب

التوجهات االإ�سرائيلية - اليهودية في 

ن يرغب في ممار�سة هذه 
َ
المدينة، وم

الن�ساطات فاإن عليه التوجه نحو اأرا�سي 

ال�سلطة الفل�سطينية.10

بناء على ما �سبق، فاإن منح مكانة ''�ساكن 

دائم'' للفل�سطينيين، اأكان ال�سم جزئيًا اأم 

�ساماًل، �سي�سيف اأعباء اقت�سادية كبيرة على 

اإ�سرائيل التي تعاني اأزمات اقت�سادية هائلة 

اء انت�سار جائحة كورونا، و�ستكون االأزمة 
ّ
جر

نحت هذه المكانة لجميع �سكان 
ُ
اأعمق اإذا م

 ال�سفة الغربية الذين ي�سل عددهم اإلى نحو

3 ماليين ن�سمة، اإذ قدرت الم�سادر 

االإ�سرائيلية تكاليف ذلك بـ 50 مليار �سيكل 

)14 مليار دوالر تقريبًا(.11

اء اإجراءات الطرد 
ّ
عالوة على ذلك، وجر

المتوا�سلة، ربما ي�سعى الفل�سطينيون للبحث 

عن مكانة لهم �سبيهة بتلك المكانة المتوفرة 

للفل�سطينيين في دولة اإ�سرائيل، االأمر الذي 

يهدد اإ�سرائيل كدولة يهودية وفق معظم 

ت�سريحات قادة دولة االحتالل. بناء عليه، 

تف�سل اإ�سرائيل اإبقاء الو�سع الحالي على ما 

هو عليه، اأو منحهم هوية الحكم الع�سكري، 

كحل موقت، اإلى حين توفر ظروف ت�سمح لها 

با�ستكمال ف�سول جديدة من النكبة التي حلت 

بالفل�سطينيين في �سنة 1948.

لكن الفل�سطينيين �سكان القد�ض ال�سرقية 

المحتلة، لم يتنبهوا اإلى ما تحمله تلك 

البطاقات الزرقاء من خطر على وجودهم، 

حتى �سدر قرار من محكمة العدل العليا 

دد فيه ''مكانة 
ُ

االإ�سرائيلية في �سنة 1988، 7 ح

�ساكن'' في القانون االإ�سرائيلي. وفي هذا 

القرار ذكر القا�سي اأهارون براك، الذي اأ�سبح 

 فيما بعد رئي�سًا لمحكمة العدل العليا،

اأن :''رخ�سة ال�ساكن الدائم تنتهي عندما يترك 

�ساحب الرخ�سة البلد وي�ستقر في دولة 

اأُخرى.'' واأ�ساف: ''اعُتمدت رخ�سة ال�ساكن 

جد فيه �سكان 
ُ
الدائم على االأمر الواقع الذي و

'�سرقي القد�ض' ]عند احتاللها[، وعندما تزول 

االأ�سباب الموجبة لرخ�سة 'ال�ساكن الدائم'، مثل 

ال�سفر من غير عودة خالل فترة محددة، 

ُت�سحب هذه الرخ�سة، وال يحّق لحاملها �سابقًا 

المطالبة مرة ثانية بهذا الحّق.''8

وبعد �سدور القرار االإ�سرائيلي، في �ساأن 

تحديد مكانة ال�ساكن في دولة اإ�سرائيل، جرت 

تعديالت على بطاقة الهوية االإ�سرائيلية 

الممنوحة للمقد�سيين ت�سمنت مرة اإ�سارة اإلى 

اأن حاملها ''مقيم في دولة اإ�سرائيل''، ومرة 

اأُخرى اإلى اأن حاملها ''�ساكن في دولة 

اإ�سرائيل''، من دون االإ�سارة اإلى القومية التي 

ذفت كليًا من بطاقة الهوية الحالية، وذلك 
ُ

ح

على عك�ض بطاقات الهوية االإ�سرائيلية التي 

ددت فيها القومية بهدف ممار�سة التمييز 
ُ

ح

العن�سري في حّق الفل�سطينيين في الداخل 

المحتل.9

لكن قرار محكمة العدل العليا االإ�سرائيلية، 

ا�سُتغل من طرف الجهات التنفيذية )وزارة 

الداخلية وبلدية القد�ض وغيرهما(، اإذ �سنت 

�سلطة االحتالل االإ�سرائيلي حمالت ل�سحب 

بطاقات هوية الفل�سطينيين في القد�ض 
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االإ�سرائيلي''، في �سنة 2018، الذي يعتبر 

''اأر�ض اإ�سرائيل'' )فل�سطين التاريخية( وطنًا 

تاريخيًا خا�سًا بـ ''ال�سعب اليهودي''، يمار�ض 

فيه حقه الطبيعي في تقرير م�سيره ثقافيًا 

ودينيًا وتاريخيًا، من دون اأي ذكر لل�سعب 

الفل�سطيني وحقوقه ومكانته،15 وذلك على 

الرغم من اأن االإح�ساءات االإ�سرائيلية ت�سير اإلى 

اأن العرب الفل�سطينيين اأكثر عدداً من اليهود، 

واأو�سع انت�ساراً في فل�سطين التاريخية.16

وهنا، ال بد من التطرق اإلى وجهة نظر 

الم�ستعمرين اليهود المنت�سرين في ال�سفة 

الغربية، والذين يطالبون ب�سم ال�سفة الغربية 

كلها، مع و�سع �سروط لمنح �سكانها الجن�سية، 

معتقدين اأن المعايير الديموغرافية تميل اإلى 

م�سلحة اليهود في المنطقة الواقعة بين البحر 

والنهر، وخ�سو�سًا بعد االنف�سال عن قطاع 

غزة وخروج مليونين من الفل�سطينيين من 

المعادلة الديموغرافية، عالوة على وجود 

مليون فل�سطيني جرت زيادتهم منذ توقيع 

اتفاق اأو�سلو، االأمر الذي يعني اأن عدد �سكان 

ال�سفة الغربية بالن�سبة اإليهم هو اأقل من 

مليون ون�سف، مّدعين اأن مركز االإح�ساء 

الفل�سطيني ال يطرح معطيات �سحيحة 

و�سليمة.17 وهذه ال�سروط هي:

1- الحّق في الجن�سية فرديًا ولي�ض 

جماعيًا.

2- حرمان اأع�ساء التنظيمات الفل�سطينية 

ن فيهم اأع�ساء 
َ
من الجن�سية االإ�سرائيلية، بم

جن اأو 
ُ

ن �س
َ
منظمة التحرير الفل�سطينية، وكل م

�ض على دولة اإ�سرائيل منذ �سنة 1967.
ّ
حر

ن يرغب في 
َ
3- منع الجن�سية عن كل م

االحتفاظ بجن�سية اأُخرى يختارها.18

لكن هذا الخيار ترف�سه جميع التيارات 

االإ�سرائيلية الحاكمة التي تدرك اأن التبعات 

اجلن�ضية الإ�رسائيلية

ن بقي من 
َ
منحت اإ�سرائيل، بعد اإقامتها، م

الفل�سطينيين فيها، بطاقة الهوية والجن�سية 

االإ�سرائيليَتين، وفر�ست عليهم الحكم الع�سكري 

حتى �سنة 1966، وت�سمنت االإجراءات فر�ض 

قيود كثيرة مثل منعهم من العمل والدرا�سة، 

وتحديد مجال حركتهم، اإلخ. وبعد رفع الحكم 

نح الفل�سطينيون حقوقًا فردية 
ُ
الع�سكري، م

كتلك التي يح�سل عليها اليهود، لكنهم لم 

يح�سلوا على حقوق جماعية في المجاالت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية والدينية واالجتماعية 

والثقافية، وغيرها من الحقوق التي تح�سل 

عليها االأقليات في الدول االأُخرى،12 االأمر 

�سهم لتمييز عن�سري، على 
ّ
�سهم ويعر

ّ
الذي عر

اأ�سا�ض العرق، ما زال متوا�ساًل حتى اليوم. 

كما بقيت مكانة الفل�سطينيين اأقل من المكانة 

التي يتمتع بها اليهود بحكم وثيقة ا�ستقالل 

دولة االحتالل االإ�سرائيلي، والتي تحدثت عن 

حق تقرير الم�سير لليهود فقط، ولم تتطرق 

اإلى الفل�سطينيين كاأقلية ذات حقوق �سيا�سية 

واجتماعية، اإذ اعتبرتهم الوثيقة ''اآخرين'' 

يعي�سون في دولة اإ�سرائيل.13

واأُ�سعفت مكانة المواطنين الفل�سطينيين 

مرة اأُخرى، في �سنة 2003، عندما اأعلنت 

الحكومة االإ�سرائيلية، بقرار يجدَّد كل عام، 

 ال�سمل، بحجة المحافظة على 
ّ
حرمانهم من لم

االأمن، لكن الهدف الحقيقي لهذا القرار هو 

المحافظة على ما ي�سمى االأغلبية اليهودية.14

وتعر�ست هذه المكانة اأي�سًا، ل�سربة 

اإ�سرائيلية �سديدة عندما ماأ�س�ست اإ�سرائيل 

رف�ض التعامل الجماعي مع الفل�سطينيين 

كاأقلية عرقية ذات خ�سو�سيات دينية ووطنية 

واجتماعية وغيرها من الحقوق، عبر اإ�سدار 

الكني�ست االإ�سرائيلي ''قانون القومية 
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االأ�سا�سية التي يفتقدها الفل�سطينيون اليوم.

اإن الو�سع الحالي، عالوة على قانون 

القومية االإ�سرائيلي، وحالة الح�سار التي يمر 

بها الفل�سطينيون، وانعدام المكانة ل�سكان 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القد�ض، 

وعدم الم�ساواة التي يمر بها الفل�سطينيون في 

فل�سطين التاريخية، ُتعتبر اأ�سواأ من نظام 

الف�سل العن�سري في جنوب اأفريقيا، الأن 

االحتالل االإ�سرائيلي يعتبر تلك االإجراءات 

مرحلة انتقالية، اإلى حين توفير ظروف ت�سمح 

بطرد الفل�سطينيين من جميع اأرا�سيهم 

ووطنهم التاريخي، وبالتالي �سطب اأي مكانة 

لهم في فل�سطين التاريخية.

اإن المطلوب فل�سطينيًا، وفي جميع اأماكن 

وجود ال�سعب الفل�سطيني، طرح برنامج وطني 

ون�سالي موحد، يتم من خالله الت�سدي 

للتمييز العن�سري الممار�ض في حّقهم، ومنع 

اإحداث نكبة ثانية، اإلى حين توفر ظروف 

تمّكنهم من ممار�سة حقهم في تقرير الم�سير، 

بعد اإف�سال دولة اإ�سرائيل خيار حل الدولة 

الفل�سطينية الم�ستقلة. 

ا 
ّ
االقت�سادية والديموغرافية، تختلف عم

تطرحه االأقلية التي ت�ستعمر ال�سفة الغربية، 

�ض ما ي�سمى ''يهودية الدولة'' للخطر 
ّ
الأنه يعر

على الم�ستوى القريب والبعيد، وجاءت �سفقة 

ر بو�سوح عن مثل هذا الرف�ض.
ّ
القرن لتعب

خال�ضة

مع التراجع عن �سم اأجزاء كبيرة من 

ال�سفة الغربية، عاد التركيز على موا�سلة االأمر 

الواقع الذي تعتبره قوات االحتالل مريحًا لها 

�سيا�سيًا واقت�ساديًا وديموغرافيًا، وذلك في 

انتظار بيئة واأجواء ت�سمح لها بتكرار النكبة 

االأولى. وفي المقابل، ال يمكن للفل�سطينيين 

البقاء في حالة الجمود الحا�سرة، نظراً اإلى 

ا�ستمرار م�سادرة اأرا�سيهم واإقامة م�ستعمرات 

جديدة وتو�سيع القائمة، لفر�ض �سم غير 

مكتوب، يعي�ض فيه الفل�سطينيون في دولة 

واحدة من دون اأي مكانة، وما يترتب على 

ذلك من حرمان من الحقوق الوطنية 

وال�سيا�سية واالقت�سادية والمدنية، والحقوق 

الفردية في مجال الملكية وحقوق االإن�سان 
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