
 ز 
 

 

   الملخص

التي تساعد على والسمات  يريوالمعامن مجموعة من القيم واألعراف تتكون المجتمعات 

ثقافة خاصة فيه نابعة من واقع سياسة و، فلكل مجتمع لمجتمعل اة الفرد داخيشخصبلورة 

تمتع بها السكان هي المواطنة التي يالمجتمعات ن أساس المساواة في غالبية أ إال. المجتمع نفسه

رية والقانونية في الحقوق الدستوهي  ،تلك المجتمعات منبثقة من حقوق وواجبات داخل حدود

 ةسياسيالالمواطنة أهمها  .الثقافية، واإلنسانية، االجتماعية قتصاديةالسياسية، اال ،مختلف النواحي

 بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن المواطن الذي يتمتع صفة هيو

والعمل وحرية  مثل المكان واإلقامة داخل الدولة، واعتبارها عالقة متبادلة بين الدولة والمواطن

 الكثير منواجه فقد  أما فيما يخص المجتمع الفلسطيني. ا من الحقوق والواجباتالتنقل وغيره

المجاالت  ، كانت ذات تأثير في الكثير منعقودالتي جرت على ممر الالتحديات والتغيرات 

في رسم  وقيم سمات ساهمتتأثر بمقومات و ،واالجتماعية والسياسية المدنية والثقافية واألخالقية

على اختالف مراحله منذ االنتداب البريطاني واحتالله من  ،المجتمع الفلسطينيسياسة وطبيعة 

 1993وصوالً إلى اتفاقية أوسلو  67مروراً الحتالل القدس عام  48الحركة الصهيونية عام 

والسعي لتحقيق مجتمع مدني فلسطيني يقوم على نظم وأسس  وقدوم السلطة الوطنية الفلسطنية،

  .وقيم المجتمع الفلسطيني ضح سمات ومقومات وقوانيين دستورية تو

التي اإلحتالل اإلسرائيلي ومن سيطرة  1948يني منذ احتالله عام عانى المجتمع الفلسط

امتازت ممارساتها من ضغوطات وحصار وتعسف  سياساتها التيفرضت قوانينها من خالل 

ية الفلسطينية والحركات االحزاب السياس وعنصرية، إال أن المجتمع الفلسطيني حاول من خالل

وصوالً إلى قدوم السلطة الوطنية وتنظيم أمور  ،التصدي لممارسات االحتالل االسرائيلي النسوية

عن واقع باقي يختلف ن يواقع المقدسي إال أن. الفلسطينيين وإن كانت مراقبة من حكومة االحتالل 
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قط كون طبيعته مجتمع ت ليس فمن المشكال المجتمع المقدسي العديد لما يواجههن يالفلسطيني

�ا���� ا����ل ته مشكل ذكوري وإنما� �وحتى األن  1967منذ العام $"ا)�'& ا%ا$�#"ار�  �

  . كون القدس من المواضيع التي تعليقها بالمفاوضات إلى المرحلة النهائية 

شرقية مع منطقة القدس ال 1967تعاملت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ العام كما 

الذين  المقدسيين ولكن دون أن تعامل بالمثل السكان الفلسطينيينعلى أنها جزء من إسرائيل، 

من  لى قانون الدخول إلى إسرائيل كـمقيمين دائمينيعيشون فيها، بل حددت مكانتهم بناء ع

فة كاال يتمتعون بو لكن من دون إعطائهم مكانة مدنية أو مواطنة، خالل منحهم الهوية الزرقاء

فإن السكان الفلسطينيين  ،أو أية دولة أخرى لة إسرائيلسياسية سواء في دوالحقوق ك الحقوق

برغم ، واالقتصادية المقدسيين يعيشون في صراع دائم حيال مصاعب تجسيد حقوقهم االجتماعية

أنهم يحصلون على حقوق مثل التأمين الصحة والعمل والـتأمين الوطني والتعليم، إال أنه في 

مقابل تم فرض الضرائب عليهم تفوق قدراتهم وامكانياتهم االقتصادية دون الحصول على ال

  . خدمات بالمقابل كما هي الحال في القدس الغربية 

تخاذها سلسة مـن اإلجـراءات   لية منذ احتاللها لمدينة القدس بإامتازت الحكومة اإلسرائي

زاد من الضغوطات والتـوترات  رية وعنصبتعسف المقدسيين  تعاملبحق األسر المقدسيية فقد 

إلقامة والمواطنة وتحديد الهوية، كان هدفها تعميق وإحكام السيطرة على مدينة في ا واإلشكاليات

ودفـع سـكانها   باإلنفصـال والتفريـق   في القدس مهـددة   اإلقامة والبقاءمقومات  جعلو القدس

الحيـاة األسـرية واالجتماعيـة     وبالتالي تأثرت. للخروج والرحيل عنها المقدسيين الفلسطينيين

كونها تعاني من كيفية التعامـل   ،والنفسية للمجتمع المقدسي عامة والمرأة المقدسية بشكل خاص

، واعتبارها الشخصية المركزية في مع المجتمع المقدسي كونه مجتمع أبوي متحكم بها وبحريتها

دسية فتكون بمثابة األب واألم تقـوم  معظم األدوار في األسرة تقع على عاتق المرأة المقالعائلة، ف
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وتحملها لكافة الضغوطات االجتماعية واألسرية  وضاع االوالد،متابعة أوبتحمل مسؤولية البيت، 

أوضاعها كمعاناة اضافية تمييزية في وعدم وجود هوية أو إقامة تساعدها على متابعة والزوجية، 

  . واقعها 

ة إلى دراسة كون الحكومة اإلسرائيلية من المواضيع الحساسة وبحاجالقدس اعتبرت 

. ية والدينية والديمغرافية ساصمتها الموحدة وألهميتها السياترفض التنازل عنها باعتبارها ع

بكل ما يتعلق بالقدس من ناحية سياسية وأمنية ودينية حيث تم تأجيل النقاش وتحديد مصيرها 

من عقد  لفترة ال تتجاوز الخمس سنوات 1993للمرحلة النهائية من إتفاقية اوسلو عام واجتماعية 

جراءات وسياسات لى حكومات االحتالل لتبني سلسلة إالذي ساعد واعطى الفرصة إ. االتفاقية

فسعت العديد من الجمعيات والمراكز . تعجزية والسعي لتهويد المنطقة وطرد المقدسيين منها

المقدسيين على التأكيد على حقوقهم  الحقوقية واالجتماعية والنسوية في منطقة القدس لمساعدة

والمطالبة بها وإرشادهم في كيفية تحصيلها خاصة بما يتعلق بحق االقامة ولم الشمل وحقوق 

االنسان وكيفية التخلص من المعاناة والتمييز العنصري الذي يواجه المقدسيين من الجهات 

لسلة من االجراءات والسياسات الرسمية الحتالل اإلسرائيلية كوزارة الداخلية التي تتبنى س

التعسفية والتعجزية لطلبات لم الشمل للعائالت المقدسية من األزواج الحامليين للهوية الزرقاء 

كثر في القدس، تجميع إثبات مركز الحياة لهم لعامين فأ منها طلبهم ،بضم عائالتهم من الضفة

جراءات، التي وصلت إلى منع تقديم أوراق ثبوتية تؤكد وجودهم في مدينة القدس وغيرها من اإل

  . بشكل نهائي  2012طلبات لم الشمل للفلسطينيين عام 

هـي العامـل    الهوية القومية وليس مكان الـوالدة  ية أنسرائيلاإل الحكومة لطالما اعتبرت

وقد تم تشريع هذا المبـدأ فـي وثيقـة إعـالن     . في إسرائيل األساسي المحدد لحقوق المواطنة

فإن اليهود الراغبين في اكتساب المواطنة في إسـرائيل   العودةقانون  بموجب، 1948 االستقالل
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بل ينظر إليهم علـى   ، غير مضطرين للوفاء بإجراءات هجرة على شاكلة معظم الدول األخرى

وال تعتبر هـذه الهجـرة   م ومن أجله أقيمت للمحافظة عليهمو إلى بلد هي من حقهم أنهم عائدون

درجـات  قانون المواطنة واقعا ينعكس فـي ثالثـة    ويظهر. نسبة لغير اليهودالتلقائية ممكنة بال

  .1950 عام للمواطنة في إسرائيل األول معد لليهود وفق قانون العودة

الذين تسري عليهم قرارات ) غير اليهود وغير العرب(لألجانب  يوه ةالثانيالدرجة 

. وفحص بإقامة عرضية وينتهي بإقامة دائمةبعد فترة بينية  العمل به حكومية مختلفة حيث يبدأ

الممنوعين من ممارسة حياتهم المقيدين ومعد للمواطنين العرب  ة من المواطنةالثالث درجةال

السلطة الفلسطينية ومن الدول العربية األخرى  مناطق زوجاتهم من/ مع أزواجهماألسرية العائلية 

لفلسطينيين من سكان البالد األصليين الذين وكذلك العرب ا. التي وردت في قانون المواطنة

 وبالتالي يعتبر. ملشوتقديم طلبات لم الوالحصول على االقامة والمواطنة يمنعون من العودة 

 ،بالشكل السلبي ة مميزما هي إال قوانيين عنصرية ) الجنسية(وقانون المواطنة  قانون العودة

وحق األقامة والمواطنة، دون  بالعودة نه يمس بالمساواة ألنه يسمح لليهود فقطأبحيث 

  .الفلسطينيين أصحاب األرض 

من خالل الدراسة سيتم الحديث والتسليط على واقع المجتمع المقدسي ومعاناته مع 

االحتالل اإلسرائيلي بشكل عام ومعاناة المرأة المقدسية والضغوطات االجتماعية واألسرية من 

حيث .  من جهة أخرى المواطنة وتقديم طلبات لم الشملجهه، ومعاناتها بما يتعلق بالهوية و

الدراسة وأهميتها  ل مداخلة الرسالة من مقدمة وإشكاليةتشمل الدراسة ستة فصول، الفصل األو

يشمل المنهجية التي تم الذي الفصل الثاني . ومراجعة لألدبيات ذات الصلة بموضوع المواطنة 

المقابالت الميدانية لنساء مقدسيات، واتباع  االعتماد علىو ،في سرد المعلومات وتجميعهااتباعها 

المقارن لتوضيح مفهوم المواطنة والهوية في المجتمع الفلسطيني والمجتمع النهج التحليلي 
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أما الفصل  .على األسر المقدسية بشكل عام والمرأة المقدسية بشكل خاص وتأثيره  اإلسرائيلي

دس ومكانتها عالمياً وواقعها في ظل الحكومة اإلسرائيلية، مع الثالث يتناول القانون الدولي والق

الفصل الرابع يتناول نبذة تاريخية . ذكر العوائق والصعوبات التي تواجه المقدسيين الفلسطينيين 

عن مفهوم المواطنة بشكل عام ومفهومها في ظل الحكومة االسرائيلية وواقع المواطنة الفلسطينية 

  .في مدينة القدس 

نساء المقدسيات الفصل الخامس يشمل تحليل المعلومات والمقابالت الشخصية لل أما

واظهار التمييز العنصري اتجاه  عرض النتائجأما الفصل السادس يشمل . أسئلة الدراسة وربطها 

العائالت المقدسية وتحديداً النساء المقدسيات بما يتعلق في معاناتها األسرية االجتماعية وانتمائها 

المجتمع الذكوري، وفي المقابل  معاناتها السياسية المقرونة بتقديم طلبات لم الشمل إلى 

تنص على ضرورة زيادة  قتراحاتوا بتوصياتمنها  والخروج. والصعوبات والعوائق التواجهها 

الوعي بين المقدسيين حول قانون المواطنة وطلبات لم الشمل والمخاطر السياسية واالجتماعية 

رسها الحكومات اإلسرائيلية بحقهم، والسعي إلى تمكين المرأة المقدسية ودعمها في التي تما

التركيز على الدور االعالمي و .مواجهة الصعوبات والعوائق االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

  .وأهميته في عرض قضية القدس واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس 

 

  

  

  

   


