هنيـدة غـانـم (*)

السياسة الحيوية لالستعمار االستيطاني:
إنتاج المقدسيين كمارقين

يهدف هذا املقال** إلى رصد وحتليل سياس���ات االستعمار
االستيطانية التي اعتمدتها إسرائيل من أجل تهويد القدس الشرقية
بع���د العام  ،1967حي���ث ُيقصد بسياس���ات التهويد «مجموع
ممارس���ات احملو واإلحالل الرمزية والفعلي���ة التي اعتمدتها دولة
إسرائيل من أجل إضفاء الطابع اليهودي على املكان وتغيير طابعه
وسماته الدميغرافية والطوبوغرافية».
ويركز املقال ،بشكل خاص ،على العالقة املتشابكة بني سياسات
االس���تيطان اإلحاللية والتهويدية التي اعتمدتها إس���رائيل وبني
سياس���ات تش���كيل و «إنتاج» الفلس���طينيني في القدس كسكان
«مارقني» يتموقعون دائما «على حافة اجلنحة» ،ويش���كل وجودهم
مصدرا للخطر املستمر على النظام العام.
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وبصورة عملية ،انتظمت سياسات اإلحالل واحملو التي اتبعتها
إسرائيل بهدف «تهويد القدس» في أربعة محاور متشابكة ومترابطة
ومتفاعلة:
(*) املديرة العامة للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار
**أعد املقال بالتعاون مع مركز املعلومات البديلة.

1 .1المحور الديمغرافي :من خالل تبني وتنفيذ خطط قومية
اس���تيطانية وتطويرية كبرى مت بواس���طتها اس���تجالب
املس���توطنني اليهود وتوطينهم في القدس الشرقية ،وقلب
التركيبة الدميغرافية للحيز الذي مت احتالله ،مقابل توكيل
ش���ركات متخصصة إعادة تش���كيل املشهد احلضاري
للق���دس الش���رقية بغية منح���ه طابعا يهودي���ا -توراتيا
1
(مصهينا).
2 .2المحور الرمزي :الذي يعمل على احملو الرمزي للس���اكن
األصالن���ي ،من خالل اعتبار احلي���ز احملتل حيزا خاليا
واعتب���ار األراضي احملتلة أراضي ج���رداء «تنتظر من
يحييه���ا ويعيده���ا إلى احلي���اة» وتنميط الفلس���طينيني
املقدسيني باعتبارهم «آخـَر اليهودي العائد» وذوات غير
مؤهلة للفعل السياسي ،غالبا.
3 .3المحور القانوني :شرعنة وجود املقدسيني على أسس من
الـ «وقتية» والـ «عرضية» باعتبارهم «س���اكنني دائمني»
مقابل فئة «املواطنني الدائمني» (اليهودي -اإلسرائيلي)،

بلورت الدولة اإلسرائيلية خططها القومية الخاصة بمدينة القدس ،فسعت بواسطتها
إلى قلب المشهد الديمغرافي والحضاري وإعادة هندسته إثنيا ،بحيث يتحول اليهود إلى
أكثرية والعرب إلى أقلية غير فاعلة .وقد عللت فعلها االستعماري -االستيطاني وضمها
للقدس الشرقية بأنه «إحقاق حق تاريخي» ،إذ اعتبرت إسرائيل  -على لسان كل سياسيها
تقريبا وبلغة تمزج بين الشاعرية واالنفعال والمسيانية السياسية  -أنها لم تحتل القدس
العام  1967بل «حررت» المدينة وأن اليهود يعودون إلى مدينتهم التي حلموا بها طوال ألفي
عام ،وأن أي وجود آخر في المدينة طيلة هذه األعوام لم يكن سوى وجود عابر وغير محسوب.
وه���و ما يعني أن دمج املقدس���يني قانوني���ا في النظام
السياسي اإلسرائيلي يتم من خالل «إقصائهم» ومتييزهم
عن املواطنني والتعامل معهم كأنهم «الشاذ النموذجي».
 4 .4المحور األمني  -الجس���دي :يتمثل في اعتبار اجلس���د
الفلس���طيني ف���ي القدس مص���درا للخط���ر والفوضى
(الدميغرافي���ة واألمنية) يهدد تعمي���م النموذج املرغوب
«للمواطن» ،وهو ما يعني تعريضه للتهديد الدائم الذي تتم
مواجهته باإلبعاد واإلزالة عن احليز من أجل «احلفاظ على
الس�ل�امة العامة للجماعة» (للمزيد عن هذه العالقة انظر

Wolfe 2001 2008, Rifkin 2009, Mbembe 2003,

.)Ghanim 2008 ،Scott Lauria Morgensen 2011

 :1967السياسة الحيوية لالستيطان االستعماري
ميي���ز لورينزو فيراس���ني ( )Lorenco Veracini 2011بني
االس���تعمار بشكل عام واالستعمار االس���تيطاني بشكل خاص،
م���ن حيث األهداف التي حتركهما ،ويش���ير إلى أن االس���تعمار
ُيع��� ّرف على أنه هيمن���ة خارجي���ة ()exogenous domination
متت���از مبيزتني إثنتني :األولى ،عملية االنتق���ال إلى مكان جديد،
والثانية ،وجود عالقات غير متس���اوية من الس���يطرة والهيمنة في
األماك���ن اجلديدة .وتش���كل عمليات الس���يطرة والهيمنة والهدف
الذي يحرك املس���تعمر بدايات التفريق بني أش���كال االستعمار،
إذ كما يكتب فيراس���ني ال يتس���اوى القول «اش���تغل من أجلي»
م���ع الق���ول «ارحل» 2،وهو ما ميكن أن يش���كل عمليا فارقا بني
االس���تعمار الذي يتأس���س على دوافع اقتصادية ،كما حدث في
جنوب إفريقيا ،وبني االس���تعمار الصهيوني لفلس���طني .فقد رأى
األول في س���كان البالد قوة عمل رخيصة وعمد إلى استخدامها
لتحقي���ق مصاحله االقتصادية ،فيما اعتبر املس���تعمر الصهيوني
ابن البالد الفلس���طيني عقبة أمام حتقيق أهدافه في إقامة الدولة
اليهودية فلجأ إلى إبعاده بالقوة ،تارة ،من خالل سياسات التطهير

اإلثني التي مورس���ت في البالد خ�ل�ال العام Ghanim(( 1948
2009, Pappe 2006,Benvenisti,2000, al-Khaldi, 1959,

 1961, 2005العارف  ))1951-1956وما ش���مله ذلك من هدم
للقرى وإزالة معاملها من الوجود ،أو باللجوء إلى سياس���ات تغيير
مالمح املكان الدميغرافية واجلغرافية ،من خالل ممارسة أمناط من
«القوة احليوية» التي تعمل على الهندسة اإلثنية للتركيبة السكانية
واجلغرافية وتوزيعها في احليز.
ويشير مفهوم «القوة احليوية» بحسب فوكو ( )1976إلى أمناط
م���ن القوة التي متارس على األفراد أساس���ا من خالل اعتبارهم
كائنات حية :سياسات تهتم باألفراد كأعضاء في مجموعة السكان،
وهو ما يعني عمليا التعامل مع كل املمارسات والسلوكيات الفردية
اخلاصة ،مثل النشاط اجلنسي للفرد وخصوبته ،باعتبارها مواضيع
متصلة بالسياسات القومية والقوة والسلطة السيادية .وقد أوضح
فوكو ،في محاضراته الحقا ،أنه «يجب الدفاع عن املجتمع بسيطرة
الدولة على البيولوجيا» ( .)2003:240وفي السياق االستعماري
االس���تيطاني ،الذي يتأس���س أصال على منط���ق اإلحالل واحملو
( ،)Wolfe 2009تصبح «س���يطرة الدولة على البيولوجيا» األداة
األه ّم في رسم املشهد السكاني املرغوب واملراد ،حيث تتم صياغة
اخلطط «القومية» الكبرى ويتم رصد امليزانيات الطائلة بغية التقليل
من األجساد التي حتسب على الفئات املعادية وغير املرغوبة ،مقابل
االس���تثمار في األجساد املرغوبة التي تحُ سب على الفئة املرغوبة
واملرادة ،ثم العمل على زيادتها إحصائيا.
وفي هذا الس���ياق بلورت الدولة اإلسرائيلية خططها القومية
اخلاص���ة مبدينة القدس ،فس���عت بواس���طتها إلى قلب املش���هد
الدميغراف���ي واحلضاري وإعادة هندس���ته إثني���ا ،بحيث يتحول
اليه���ود إلى أكثرية والع���رب إلى أقلية غير فاعلة .وقد عللت فعلها
االستعماري -االستيطاني وضمها للقدس الشرقية بأنه «إحقاق
حق تاريخي» ،إذ اعتبرت إسرائيل  -على لسان كل سياسيها تقريبا
وبلغة متزج بني الشاعرية واالنفعال واملسيانية السياسية  -أنها لم
حتتل القدس العام  1967بل «حررت» املدينة وأن اليهود يعودون
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إلى مدينتهم التي حلموا بها طوال ألفي عام ،وأن أي وجود آخر في
املدينة طيلة هذه األعوام لم يكن سوى وجود عابر وغير محسوب.
وأصرت ،على لسان أرفع قياداتها وممثليها ،على أنها لن تسمح
أبدا بالعودة إلى الوراء وأنها س���تعمل كل ما في وسعها من أجل
س���د الطريق أمام أي «عودة» إلى م���ا كان ،وذلك عبر انتهاج ما
صار يعرف في القاموس السياس���ي «تهويد املكان» ،والذي يعني
عمليا إحالل املش���هد اليهودي (الذي صاغته احلركة الصهيونية،
بالطبع) مكان املشهد الفلسطيني األصالني.
وفي سبيل تطبيق ذلك ،قامت إسرائيل أوال بتمييز القدس الشرقية
عن باقي األراضي الفلس���طينية احملتلة باعتبارها رسميا «أراضي
مح���ررة تعود إلى أصحابها» ،وذلك على العكس من بقية األراضي
احملتلة التي بقيت العالقة معها ،رسميا على األقل ،ملتبسة ،وامتنعت
إسرائيل عن ضمها أو االنسحاب منها .وفي مقابل حسم العالقة مع
األرض على أساس الضم الكامل ،حسمت عالقتها مع السكان على
أساس «دمجهم من خالل إقصائهم» ،إذ مت دمجهم باعتماد قانون
تنظيم دخول األجانب  1952كمقيمني دائمني ،كما مت إقصاؤهم عن
فئة املواطنني ،من جهة ،وسلخهم من مكانتهم كـ «سكان أصالنيني»
في أرض مت احتاللها ،من جهة أخرى ،وهو ما يعني بالتالي حتويل
حقهم في الوجود إلى حق مشروط والى واقع مهدد.

حدودها اجلديدة التي وضعتها إسرائيل الـ  70كم مربعا  ،ما يعني
أن  %91من األراضي التي ضمتها إس���رائيل على أساس كونها
«ج���زءا من القدس» ل���م تكن كذلك قبل االحتالل ،وهو ما ضاعف
مس���احة القدس إلى ثالثة أضعاف حجمها الس���ابق وح ّولها إلى
كبرى املدن اإلسرائيلية .وقد شملت املساحة اجلديدة أراضي 28
قرية فلسطينية 6من غير سكانها ،جزء منها من قرى القدس التي
مت اعتباره���ا الحقا جزءا م���ن الضفة الغربية ،وأخرى تتبع لبلدية
بيت جاال وبيت حلم ،حيث متت مصادرة أراضي هذه القرى على
أساس اعتبار أصحابها «غائبني» ،بحسب «قانون أمالك الغائبني»
من العام  .1950وقد بلغ تعداد السكان العرب في حدود املناطق
التي ضمت إلى القدس بحسب التعداد السكاني األول الذي أجراه
7
مكتب اإلحصاء املركزي بعد االحتالل ما يقارب  67ألف نسمة.
خضع���ت عملية ترس���يم احلدود اجلديدة لبلدي���ة القدس ،كما
يستشف من النقاشات التي دارت في اجللسة الوزارية التي عقدت
في  26حزيران  ،1967إلى االعتبارات الدميغرافية ،وهدفت عمليا
إلى الس���يطرة على أكبر مس���احة ممكنة من األرض بأقل عدد من
السكان 8الفلسطينيني ،وذلك بهدف توفير مساحات واسعة لتوطني
سكان يهود ،وهو ما حصل فعال ،إذ قامت الدولة اإلسرائيلية ،منذ

سياسات الضم :أرض أكثر وعرب أقل
أقر الكنيس���ت اإلسرائيلي ،بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع
غزة العام  ،1967مباشرة ،تطبيق القانون اإلسرائيلي على القدس
الش���رقية ،وذلك مبوجب مرس���وم 11ب الذي مت���ت إضافته إلى
«مرسوم أنظمة احلكم والقضاء» للعام  3. 1948وفي  28حزيران
 1967قررت احلكومة اإلس���رائيلية أن «القدس الشرقية هي جزء
من أرض إس���رائيل ،يسري فيها قانون الدولة ،قضاؤها ونظامها
اإلداري» .كما س���نّ الكنيست الحقا ،في  30متوز العام 19804
«قانون أساس :القدس عاصمة إسرائيل» ،الذي حدد أن «القدس
الكاملة واملوحدة هي مركز مقرات وعمل رئيس الدولة ،الكنيست،
احلكومة ومحكمة العدل العليا» .ثم أضيفت إليه الحقا ،في العام
 ،2001ثالثة بنود جديدة هدفت عمليا إلى س���د الطريق أمام أي
اتفاق يترتب عنه «استغناء» عن أجزاء من القدس ،إذ حددت البنود
 7 - 5م���ن القانون أن «حدود القدس هي احلدود التي أقرت في
5
حزيران .»1967
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ال تشبه حدود القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد العام
 1967حدودها قبل االحتالل .ففيما امتدت مساحة القدس الشرقية
خالل احلكم األردني على مساحة ال تتعدى 4ر 6كم مربعة ،تعدت

الطريق إلى القدس من بيت حلم

ال تشبه حدود القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد العام  1967حدودها قبل
االحتالل .ففيما امتدت مساحة القدس الشرقية خالل الحكم األردن��ي على مساحة ال
تتعدى 4ر 6كم مربعة ،تعدت حدودها الجديدة التي وضعتها إسرائيل الـ  70كم مربعا ،
ما يعني أن  %91من األراضي التي ضمتها إسرائيل على أساس كونها «جزءا من القدس»
لم تكن كذلك قبل االحتالل ،وهو ما ضاعف مساحة القدس إلى ثالثة أضعاف حجمها
السابق ّ
وحولها إلى كبرى المدن اإلسرائيلية .وقد شملت المساحة الجديدة أراضي  28قرية
فلسطينية 6من غير سكانها،

االحتالل ،بتوطني ما يقارب  200000نسمة من اليهود في األراضي
التي مت ضمها وقلبت بذلك التركيبة االثنية -الدميغرافية بعد أن صار
9
املستوطنون اليهود يشكلون نسبة  %43من سكان القدس احملتلة.
لقد سبق إقرار مساحة وحجم ونوع األراضي التي سيتم ضمها
إلى حدود منطقة القدس اجلديدة قيام جلنة عسكرية خاصة برئاسة
رحبعام زئيفي  -الذي كان آنذاك مساعد ًا لرئيس قسم العمليات
في هيئة األركان العامة  -بوضع توصيات لشكل احلدود املقترحة
وامتدادها ،ومتت مناقش���ة هذه التوصيات واملصادقة عليها في
اجللسة الوزارية اخلاصة التي عقدت في  28حزيران .1967
وفيما تباينت اآلراء في داخل اللجنة الوزارية ،التي أقيمت من
أجل مناقش���ة وإقرار توصيات جلنة ترس���يم احلدود ،حول حجم
املساحة التي يجب ضمها ،فقد ساد إجماع تام على مبدأ الضم
وحتميت���ه .فقد أراد زئيفي ،مثال  -وهو الذي مثل اجليش في تلك
اللجنة  -ضم أكبر قدر ممكن من األراضي إلى حدود البلدية ،كما
ش���مل اقتراحه ،أيضا ،ضم حوالي ثلث أراضي الضفة الغربية،
والتي متتد من مسجد بالل بن رباح جنوبا ،مرورا بالعبيدية ووادي
القلط وصوال إلى قلنديا .غير أن هذا االقتراح قوبل بالرفض من
جانب موش���يه دايان الذي عارض ضم بعض املس���احات بسبب
وجود أعداد كبيرة من السكان العرب فيها قائال:
«أعرف شهية اليهود املفتوحة ....إذن ،لن يكون لنا مطار
في القدس!! .طاملا كانت األرض حتت سيطرتنا فمن املمكن
أن نقلع من هناك .أنا لست مع (ضم) قلنديا ،ولست مع
(ضم) عشر قرى إضافية مع  20ألف ساكن وفصل الضفة
10
اجلنوبية عن الشمالية» 0
وقد تردد يغئال ألون في اتخاذ قراره حول احلدود األمثل لبلدية
القدس «اجلديدة» ،ألنه ظن أن هذه احلدود س���تتحول إلى حدود
إس���رائيل املستقبلية ،لذا فقد س���عى الحقا إلى توسيعها وزيادة
مس���احتها .ومن أجل التواسط بني رأيه ورأي ليفي أشكول ،قام

بيغن برسم خط حدودي يتوسط خطوط احلدود التي اقترحها كل
11
واحد منهما.

تغيير المشهد الديمغرافي
بعد مأسسة الضم وقوننته ،وضعت احلكومة اإلسرائيلية نصب
عينيها هدف تغيير املش���هد الس���كاني في املساحة التي مت ضمها
فأعلن���ت أن الهدف بع���د «التحرير» هو «توطني اليهود في القدس».
ولتنفيذ ذلك ،ش���كلت احلكومة جلنة جديدة أس���متها «جلنة إسكان
القدس» 12،برئاس���ة ليفي أش���كول ،الذي وعد أن يعمل بجدية من
أجل «توطني اليهود في القدس الش���رقية» ،وهو ما يعني عمليا نقل
جماعات س���كانية يهودية إلى تل���ك املناطق .وقد أعلن يغئال ألون،
نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،في  1969/12/10ومن على منبر
الكنيست ،أن احلكومة تعمل على أن يصل عدد السكان اليهود في
نهاي���ة العام  1973إلى  42ألف نس���مة ،بينم���ا لم يتجاوز عددهم
حينذاك  3000نسمة قدموا إليها ،أصال ،بعد االحتالل .وأضاف أن
احلكومة ستساعد «كل يهودي يريد أن يشتري أو أن يستأجر أراضي
13
في أحياء املدينة» ،موضحا أن «القدس املوحدة هي حقيقة أبدية».
وبالفعل ،وبعد عدة أش���هر من التخطيط ،قامت وزارة اإلسكان
وإدارة أراضي إسرائيل بنشر خططهما التي تشجع على االستيطان
في ش���رقي القدس 14،كما مت إعالن القدس الشرقية منطقة تطوير
(أ) أي ذات أولوية تطويرية ،ما يعني إعطاء منحة تساوي ثلث قيمة
االس���تثمار وإعطاء قروض بفائ���دة منخفضة تصل حتى  %80من
قيمة االستثمار ،مبا في ذلك املنحة 15.وفي املقابل ،قامت احلكومة
مبص���ادرة  24500دومن ،أي أكثر بقلي���ل من ثلث األراضي التي
ضمتها إلى حدود البلدية ،وذلك من أجل إقامة مستوطنات يهودية
جتعل العودة إلى واقع ما قبل العام  1967ضربا من املس���تحيل.
وقد حتولت هذه املستوطنات إلى أحياء ضخمة يعيش فيها عشرات
اآلالف من املس���توطنني 16،إذ يعيش في مستوطنات القدس اليوم
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بعد مأسسة الضم وقوننته ،وضعت الحكومة اإلسرائيلية نصب عينيها هدف
تغيير المشهد السكاني في المساحة التي تم ضمها فأعلنت أن الهدف بعد «التحرير»
هو «توطين اليهود في القدس» .ولتنفيذ ذلك ،شكلت الحكومة لجنة جديدة أسمتها
«لجنة إسكان القدس» 12،برئاسة ليفي أشكول ،الذي وعد أن يعمل بجدية من أجل «توطين
اليهود في القدس الشرقية» ،وهو ما يعني عمليا نقل جماعات سكانية يهودية إلى تلك
المناطق .وقد أعلن يغئال ألون ،نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،في  1969/12/10ومن على
منبر الكنيست ،أن الحكومة تعمل على أن يصل عدد السكان اليهود في نهاية العام 1973
إلى  42ألف نسمة
حوالي  190ألف يهودي مقابل 6ر 268ألف مواطن فلس���طيني
يش���كلون حوالي  17 %35من العدد الكلي لس���كان القدس بشقيها
الشرقي والغربي ،والذي يصل إلى  760000نسمة.
بداية ،تبنت إسرائيل خطتني إسكانيتني إستراتيجيتني لتغيير
املعال���م الدميغرافية واجلغرافية لألراضي التي ضمتها إلى حدود
بلدية القدس ،أهمها «خطة القفل» و «خطة اخلامت» ،أس���فرتا عن
إقامة نوعني من املستوطنات.
خطة مستوطنات القفل -وتضم :التلة الفرنسية ،التي أقيمت
في الع���ام  1971على األراضي الفلس���طينية التي احتلت العام
 1967ووصل تعداد سكانها العام  2009إلى  7320نسمة ،حي
رامات أش���كول الذي يبلغ عدد سكانه  9421نسمة ،حي معالوت
دفن���ا الذي أقيم الع���ام  1972وبلغ تعداد س���كانه العام 2009
حوالي  4334نسمة ،وحي جبعات همبتار الذي أقيم العام .1970
وهذه ال تعتبر في اخلطاب اإلسرائيلي الدارج مستوطنات بل يتم
تسويقها بوصفها جزءا من املشهد اإلسرائيلي الطبيعي .وعندما
يجري احلديث عن االستيطان في القدس فإنه يقصد ،في العادة،
البؤر التي يقوم باس���تحداثها وإقامتها مس���توطنو اليمني في لب
األحياء العربية ،مثل سلوان والشيخ جراح أو داخل البلدة القدمية.
وعل���ى الرغ���م من أن هذه األحياء مقامة عل���ى أراض محتلة منذ
العام  ،1967بل أقيمت بشكل مقصود في إطار خطة «شخونوت
هباريح  -أحياء القفل» ،التي هدفت  -كما يش���ير اسمها  -إلى
إغالق منطقة هار هاتسوفيم في داخل مساحة الدولة اإلسرائيلية،
وبالتالي فصلها نهائيا عن أراضي الضفة.
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ومن املمكن ربط هذا بالتركيبة السكانية لهذه األحياء التي تنتمي
في غالبيتها للشريحة العلمانية ذات التوجه الصهيوني العمالي التي
تعكس التركيبة السياسية املهيمنة وتقف على يسار اليمني الوسطي
الليبرالي ،كما تعكس قناعة بإمكانية شرعنة هذه املستوطنات دوليا
إذا ما متت إعادة إنتاجها كمكان مختلف و «طبيعي».

مستوطنات اخلامت :تشكل دائرة حول األحياء اليهودية وتضم:
«النبي يعقوب» ش���مال القدس التي أقيمت العام  1970وبلغ عدد
19
سكانها في العام  2009ما يقارب  22478ألف شخص 18،جيلو
ف���ي جنوب غرب الق���دس التي أقيمت العام  1971وس���كن فيها
العام  2009نحو  31955نس���مة ،شرق تلبيوت في جنوب شرق
القدس أقيمت في العام  1973وبلغ تعداد س���كانها العام 2009
نحو  14943نسمة  20،مستوطنة راموت ألون 21،شمال غرب بيت
حنينا وأقيمت العام  1974وكان عدد سكانها في العام  2009نحو
 47248نس���مة ،مستوطنة بسجات زئيف 22وأقيمت العام 1982
وسكن فيها العام  2009نحو  41816شخصا.
كان الهدف من عملية نقل السكان اليهود إلى األراضي اجلديدة
واخلطط القومية التي مت تنفيذها من أجل تغيير املالمح الدميغرافية
للمكان ،فرض الوقائع على األرض وتأكيد اس���تحالة العودة إلى
املشهد السابق .لكن عملية التدخل العنيف من أجل تغيير املشهد
اإلثني من دون االلتفات إلى وجود س���كان أصالنيني ما كان لها
أن تت���م دون وجود مخيال اس���تعماري للحيز احملتل كحيز خال،
على األقل« ،من الذوات احملسوبة» وينتظر «من يسكنه» ،ومن دون
توفر رافعة قانونية تسمح بـ «عدم أخذهم باحلسبان».

المكان الخاوي وبناء المقدسي كذات بيولوجية
يعك���س تعامل الدول���ة احملتلة مع القدس كحي���ز خا ٍو ومكان
فارغ املخيال االستعماري الصهيوني جتاه املكان والذي ال ينكر
بالضرورة وجود بش���ر في احليز احملت���ل ،لكنه ينكر وجود ذوات
سياس���ية أو «ذوات محس���وبة» في هذا احليز فيمحوها ،بالتالي،
رمزيا من املكان.
تاريخيا ،زخرت األدبيات الصهيونية بتمثيالت 23للفلس���طينيني
بوصفه���م اآلخر املختلف واملغاي���ر 24وهو ما جتلى في التمثيالت
البصرية واللغوية للعرب���ي في اخلطابات الصهيونية األولى .ففي

كتابه «الصورة تس���بق األسطورة» ،الذي حلل صورة الفلسطيني
في الس���ينما الصهيونية األولى ،أش���ار الباحث الفلسطيني عبد
اجلعبة إلى أن «السكان األصليني يقدمون كمجموعة من العابرين
املتوحشني والعدوانيني ،واملعتادين على التنقل وعلى التهديد ،وهم،
بعكس املستوطنني الصهيونيني ،ال يرتبطون باألرض ،وال هم منها،
ألنهم في الغالب طارئون ال يستح ّقونها» 25.هذا ،بينما مت النظر
إلى احليز بوصفه حيزا جغرافيا خاليا من الس���كان (املعتبرين)،
وهو ما عكس���ته مقولة يسرائيل زانغويل «أرض بال شعب لشعب
بال أرض» في نهاية القرن التاسع عشر ،ومقولة الشاعرة نوعمي
شيمر «س���وق املدينة خاوية» في قصيدتها «أورشليم من ذهب»،
التي كتبتها عشية احتالل بقية أراضي فلسطني في العام ،1967
حي���ث ال يدور احلديث على خواء فيزيائي -جس���دي للمكان من
البش���ر بقدر م���ا يدور عن خ���واء أنطولوجي للم���كان من ذوات
إنس���انية معتبرة سياس���يا أو مهيأة للفعل السياسي ،مع اإلقرار
بحضورها كذوات بيولوجية تس���تحضر م���ن خالل صور العربي
26
البدائي والهمجي الفج.
وعمليا ،يشكل النظر إلى احليز املستعمر بوصفه مكانا خاويا
مركبا مهما في الفكر االس���تعماري الصهيوني ،الذي عبرت عنه
خير تعبير الشاعرة اإلسرائيلية نوعمي شيمر عشية احتالل القدس
في قصيدتها «أورش���ليم من ذهب» (كتبت القصيدة قبل االحتالل
بفترة قصيرة ثم أضافت إليها الشاعرة بعض األبيات بعد االحتالل
لالحتفاء به) .تصف شيمر في قصيدتها هذه سوق املدينة اخلاوية
وآبارها اجلافة وحالة احلزن والكآبة التي تسيطر عليها ،مع أنها
في احلقيقة كانت تكتظ بالسكان ،فتقول:
يا أورشليم التي من ذهب
من نحاس وضياء
سوف أكون كمانا جلميع قصائدك.
كيف جفت اآلبار.
ساحة السوق تنتصب خاوية
ما من أحد يؤم جبل الهيكل
داخل املدينة القدمية
وفي الكهوف الصخرية
تنتحب الرياح
وما من أحد يهبط إلى البحر امليت
على طريق أريحا.
ولكي نفهم مقولة اخلواء التي صاغتها شيمر ،ومقولة «إسكان

القدس الش���رقية» التي صكها ليفي اش���كول ،من املفيد أن نعود
إلى إضاءات حنة أرندت في كتابها «الشرط اإلنساني» ()1958
ومتييزها بني أنواع املمارسة اإلنسانية ،حيث متيز أرندت بني ثالثة
أنواع من املمارسة اإلنسانية« :الفعل» ( )actionالذي يحيل إلى
الفعاليات التي حتدث بني البش���ر ويش���كل شرطا مسبقا للفعل
السياسي ( ،)political activityو»العمل» (  )workوتع ّرفه بأنه
فعل إلنتاج عالم األشياء ،و»الشغل» ( )laborالذي يحيل إلى فعل
موجه لتلبية االحتياجات البيولوجية البشرية (. )22-23 :1998
يتميز «الش���غل» عن «الفعل» بكونه ممارسة يتقاسمها البشر مع
بقية الكائنات احلية من أجل البقاء .أما «الفعل» فهو املمارسة التي
متيز البش���ر وتفرقهم عن باقي الكائنات احلية .وبالعودة إلى كلمات
ش���يمر ،فان القصيدة تعكس املخيال االستعماري اإلسرائيلي جتاه
املكان الفلسطيني عامة ،واملقدسي خاصة ،وهي ال تعني بالضرورة
إنكار الوجود الفيزيائي للفلس���طينيني كمجموعة أجساد حية تتناثر
في خلفية املكان ،بل إنكار وجود الفلسطيني كذات سياسية ،أي ذات
قادرة على اخلروج من دائرة حاجاتها الطبيعية والبيولوجية إلى دائرة
الفعل السياس���ي ،إذ ال ينكر أح���د أن املدينة احملتلة كانت مزدحمة
بالسكان وأن سوقها كانت مفعمة باحلركة ،لكن هذا الوجود بالنسبة
للمستعمر الذي يطل من خالل شيمر هو وجود غير معدود ،وال يحسب،
ألن الوجود الوحيد الذي ُيحسب هو وجود «اجلماعة – النموذج» التي
هي اجلماعة اليهودية ،وهو ما عبرت عنه شيمر بقولها:
«إن املكان اخلالي من اليهود يعد بالنسبة لي كوكبا ميتا،
وأرض إسرائيل اخلالية من اليهود هي بالنسبة لي أرض
27
جرداء خاوية ».
تقتضي الض���رورة اذن ،بحكم املخيال االس���تعماري للمكان
اخلاوي إحياء املكان واعادة الروح اليه .هكذا س���توجه سياسات
االستعمار الى زرع املكان بحياة جديدة تكون محسوبة ،هي حتديدا
احلياة اليهودية التي يجب السعي وبسرعة كبيرة الى جلبها ،وكما
قال دافيد بن غوريون بعد احتالل القدس في العام :28 1967
«يجب جلب يهود إلى ش���رقي القدس ،ب���أي ثمن .يجب
إس���كان أعداد غفيرة من اليهود خالل وقت قصير .س���يقبل
اليهود السكن في شرقي القدس حتى في أكواخ .يجب عدم
االنتظار لبناء أحياء منظمة .املهم أن يكون هناك يهود».
وم���ن املهم أن نش���ير هنا إلى أن الفلس���طيني لم يظهر فقط
بوصف���ه «آخر اليهودي الصهيوني ونقيضه» ،بل حضر في بعض
األدبيات الصهيونية الرائدة بوصفه «ذاتا سياس���ية وقومية» .فقد
كتب زئيف جابوتنسكي ،مثال ،في مقالته «اجلدار احلديدي» 29إن
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خاو ومكان فارغ
يعكس تعامل الدولة المحتلة مع القدس كحيز ٍ
المخيال االستعماري الصهيوني تجاه المكان وال��ذي ال ينكر بالضرورة
وجود بشر في الحيز المحتل ،لكنه ينكر وجود ذوات سياسية أو «ذوات
محسوبة» في هذا الحيز فيمحوها ،بالتالي ،رمزيا من المكان

«الفلس���طينيني أ ّمة وليسوا همجا» ،فيما أبدى بن غوريون تفهمه
ملعارضة الفلسطينيني للمشروع الصهيوني حني كتب:
«لو كنت عربيا ،ملا وافقت على أي اتفاق مع إسرائيل.
هذا أمر طبيعي ،فنحن أخذنا بالدهم...نعم ،إن الله وعدنا
بهذه األرض ولكن هذا أمر ال يهمهم ،فإلهنا ليس إلههم .لقد
أتينا من إسرائيل وهذا صحيح..ولكن هذا حصل منذ ألفي
عام ،فما الذي يدعوهم ألن يعيروه اهتماما؟ [ ]....إنهم يرون
شيئا واحدا فقط :إننا جئنا وسرقنا بالدهم ،فلماذا عليهم أن
30
يقبلوا بهذا األمر؟».
وتكرر املوقف ذاته الحقا عند إيهود باراك خالل مقابلة صحافية
مع جدعون ليفي ،إذ قال« :لو كنت فلسطينيا وفي سن مالئمة لكنت
انضممت إل���ى منظمة إرهابية» 31،وهو ما يعني تفهما ليس فقط
ملعارضة الفلسطينيني للمشروع الصهيوني على جتلياته ،بل متاهيا
مع الفلس���طيني واعتباره «يهوديا معكوس���ا» له تطلعات سياسية
متطابقة مع التطلعات اليهودية القومية (مسعد .)29 ،2009
غير أن صورة الفلس���طيني كذات قومية سياس���ية تشكل أوال
الهام���ش وليس امل�ت�ن ،واألهم أنها تأتي عادة من أجل تفس���ير
«العداء املس���تدمي» الذي يكنه الفلس���طيني لإلسرائيلي واليهودي
الصهيون���ي ،هذا العداء الذي حتول بحس���ب عدي أوفير وأرئيال
32
أزوالي مع الوقت «إلى س���مة شخصية وجوهرية للفلسطينيني»
( )2011مم���ا يتيح عمليا تبرير كل سياس���ات القوة والقمع التي
تقوم بها السلطة جتاههم ،وذلك من باب اعتبار الصراع صراعا
وجوديا بني «الطرفني» ،يغ���دو معه التطهير والطرد نتيجة حتمية
لهذا الفهم ،وضرورة قصوى من أجل «البقاء».

التصنيف القانوني وإنتاج المقيم المارق
100

مقاب���ل عملية متثيل الفلس���طيني كذات غير سياس���ية ،لعب
التصني���ف القانوني للس���كان دورا مهما في الس���عي إلى تنفيذ

املش���اريع االستيطانية االس���تعمارية في القدس الشرقية ،حيث
عملت إس���رائيل ،بعد االحتالل مباشرة ،على إدماج الفلسطينيني
املقدسيني في القانون اإلسرائيلي كمختلفني ومتميزين ،وذلك من
خالل تصنيف مكانتهم باالستناد إلى «قانون الدخول إلى إسرائيل»
من العام  33 1952والذي اس���تهدف تنظيم دخول األجانب الذين
يأتون إلى إسرائيل وهم ال يحملون اجلنسية اإلسرائيلية ،إذ تتيح
هذه املكانة «حي���زا للتعامل القانوني املختلف» وحتويلهم املتدرج
إلى س���اكنني مارقني في وطنهم يهددون ،مبجرد وجودهم ،وجود
«املواطن املعياري» الذي يجب الدفاع عنه واالس���تثمار فيه ومن
أجله ()Agamben 1998 Foucault 1977 1991 2003
سوس���يولوجيا ،يع ّرف «املارق» بأنه اخل���ارج عن اجلماعة وعن
قوانينها أو ناموسها .ويدمج املروق ،بعكس النبذ ،بني البعد الزمكاني،
بكون���ه يحيل إلى واق���ع مؤقت وعابر ومتحرك وغير ثابت ،وبني البعد
القانوني ،بكونه يش���ير إلى فع���ل «غير قانوني» من وجهة نظر القوة
املسيطرة ،على األقل ،حيث يبادر شخص أو جماعة إلى خرق احلدود
واخلروج بالتالي إلى خارج اجلماعة 34.وقد جاء في «لسان العرب»:
املُروق َأن ُينْفِ ذ السهم الرم ّية فيخرج طرفه من اجلانب اآلخر وسائرة
ف���ي جوفها» ،وهو ما يحيل إلى ظرفية احلال ،ويذكر أيضا اخلروج
من شيء من غير مدخله ،وهو ما يحيل إلى فعل غير قانوني تتم فيه
ممارس���ة االختراق .ويختلف املارق بذلك عن املنبوذ الذي يظل ،رغم
نبذه ورفضه اجتماعيا ووضع احلدود بينه وبني سائر اجلماعة ،جزءا
م���ن التركيبة االجتماعية للجماعة ومن بنيتها العامة وليس خارجها،
وان كان جزؤه���ا غير املرغوب فيه واملرف���وض كحال «املنبوذين في
نظام الكاست الهندي» ،أو «حال اليهود في أوروبا» (وإن مت حتويلهم
الحقا إلى مارقني) كما كتب عنه ماكس فيبر ،وإلى حد ما أيضا حال
الفلس���طينيني في إسرائيل الذين رغم كونهم «غير مرغوب فيهم» في
الدولة إال إنهم ،مع ذلك ،جزء من جماعة املواطنني يتم التعامل معهم
(ولو ش���كليا) كمواطنني ،على الرغم من كونهم في منزلة متدنية في
الدولة ويتم التمييز ضدهم والسعي نحو السيطرة عليهم .أما املارق

غير أن صورة الفلسطيني كذات قومية سياسية تشكل أوال الهامش وليس المتن،
واأله��م أنها تأتي ع��ادة من أجل تفسير «العداء المستديم» ال��ذي يكنه الفلسطيني
لإلسرائيلي واليهودي الصهيوني ،هذا العداء الذي تحول بحسب عدي أوفير وأرئيال أزوالي
مع الوقت «إلى سمة شخصية وجوهرية للفلسطينيين» ( )2011مما يتيح عمليا تبرير كل
سياسات القوة والقمع التي تقوم بها السلطة تجاههم ،وذلك من باب اعتبار الصراع
صراعا وجوديا بين «الطرفين» ،يغدو معه التطهير والطرد نتيجة حتمية لهذا الفهم،
وضرورة قصوى من أجل «البقاء».

فهو من يتم السعي إلى إخراجه عن اجلماعة أوال واحليز (املستعمر)
ثانيا ،عبر تبني سلسة من األفعال واملمارسات املقصودة.
بعد ضم القدس الش���رقية بحدودها اجلديدة ،قامت إسرائيل
بإجراء تعداد س���كاني في القدس الشرقية ومنحت كل من تواجد
في نطاق منطقة نفوذ القدس اجلديدة مكانة «مقيم دائم» (توشاف
كيفع) 35.ومبوجب ذلك ،منح حوالي  66ألف مقدسي مكانة «املقيم
الدائم» ،بينما اس���تثني من ذلك جميع س���كان القدس الذين لم
يتواجدوا فيها إبان إجراء التعداد ،بغض النظر عن األسباب.
( 1 .1أ) كل م���ن هو ليس مواطنا إس���رائيليا ،ميكن أن يدخل
إلى إس���رائيل مبوجب «تصريح عوليه (مهاجر)» ،أو مبوجب
هذا القانون.
(ب) كل من هو ليس مواطنا إسرائيليا و /أو كل من ال ميلك
«تصريح عوليه» أو «شهادة عوليه» ،تكون إقامته في إسرائيل
وفق «تصريح إقامة» مبوجب هذا القانون.

أنواع تصاريح ورخص اإلقامة
2 .2أ .وزير الداخلية مخول بإعطاء:
1 .1تصريح ورخصة إقامة /عبور -تصل حتى خمسة أيام.
2 .2تصريح ورخصة إقامة /زيارة  -حتى ثالثة أشهر.
3 .3تصريح ورخصة إقامة طارئة  -حتى ثالث سنوات.
4 .4تصريح ورخصة إقامة دائمة.
5 .5تصريح مؤقت إلقامة زيارة  -ملن يتواجد في إسرائيل من
غير تصريح إقامة وصدر بحقه أمر إبعاد -حتى خروجه
من إسرائيل أو إبعاده عنها.
ومبوج���ب البند  2.1.4من القانون أعاله ،قام وزير الداخلية
اإلسرائيلية في العام  1967مبنح سكان القدس احملتلة تصريحا
لإلقامة الدائمة في القدس ،بحيث يترتب على هذه اإلقامة حصول
املقي���م على بعض احلقوق التي يتمت���ع بها املواطنون ،مثل احلق

في التنقل بحرية داخل حدود إس���رائيل ،ومزايا التأمني الصحي
واالجتماع���ي ،فيما متنع عنهم فقط بعض احلقوق ،مثل احلق في
املشاركة في انتخابات البرملان أو الترشح لهذه االنتخابات.
يتشكل املعنى السياس���ي والعملي لتصنيف املكانة القانونية
للمقدس���يني ضمن فئة «اإلقامة الدائمة» من خالل عالقته بالبنية
االستعمارية  -االستيطانية للدولة ،ومن خالل مقاربتها واختالفها
مع مجموعة الصيغ القانونية التي تسعى إلى تنظيم وجود األجانب
والراغب�ي�ن ف���ي الدخول إلى هذه الدولة ،ف���ي مقابل كل من هم
مواطن���ون أو مهي���أون للمواطنة (القصد اليه���ود الذين يحملون
تأش���يرة عولي���ه) ،إذ يتبلور معناها من خالل وضع الفلس���طيني
املقدسي كاس���تثناء للمواطن (من هو ليس مواطنا ....أو من هو
لي���س مواطن���ا أو عوليه) ومن خالل وضعه في مقابل املواطن أو
«املواط���ن احملتمل  -العوليه» ضمن مجموعة من اآلخرين الغرباء
الراغب�ي�ن في الدخول إلى البالد أو في البقاء فيها ،وهو ما يعني
قولبة األصالني كأجنبي وغريب في وطنه وحتويل املواطن اليهودي-
اإلسرائيلي املستعمر إلى حالة الوجود الثابتة.
ويفصل القانون احلاالت العديدة التي يستطيع فيها وزير الداخلية
ّ
سحب تصريح اإلقامة من حامله ،بينما ال يوضح الشروط التي متنح
مبوجبها اإلقامة الدائمة ،وهو ما يعني أن منح اإلقامة ،أو سحبها،
هو حيز ضبابي يدار بحسب توجهات الوزراء وأهوائهم األيديولوجية،
ما يفتح مجاال لتمرير سياس���ات «متش���ددة» كما يحدث عمليا منذ
العام  ،2000أو أقل تشددا تبعا لرغبة وزير الداخلية وتوجهاته.
ليس ثمة في القوانني اإلسرائيلية تعريف واضح للمقيم .وفيما
عدا قانون الدخول إلى إسرائيل ،الذي يحدد أنواع اإلقامة ،ليست
هناك إش���ارة في القوانني اإلسرائيلية إلى املقيم كفئة قانونية ،إال
في أنظمة ضريبة الدخل والتأمني الوطني ،والحقا في تنظيم وجود
العمال األجانب في إسرائيل (العام . )2007
وتتق���رر أهلية اإلقام���ة باالعتماد على الواق���ع العيني ،وهي
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مشروطة (وبالتالي مؤقتة) «بإثبات حاملها شروطا محددة متكنه
من احلصول عليها ،من بينها إثبات أن «مركز حياته» يقع في حدود
نفوذ الدولة» .وقد ورد في صفحة التأمني الوطني أن املقيم هو:
« الشخص الذي مركز حياته في إسرائيل ،مث ًال مكان
السكن الدائم ،مكان مكوث العائلة ،املكان الذي يتلقى فيه
األوالد تعليمهم ،مكان العمل األساسي ،مكان التعليم .ينبغي
36
على من يدعي أنه مقيم إثبات ذلك».
وفي حال فشل املعني في إثبات أن مركز حياته هو في حدود
إسرائيل تسحب منه مكانة املقيم الدائم ويتحول إلى «ساكن غير
شرعي» في بلده .لكن ،ما هي بالضبط «حدود إسرائيل»؟ ما هي
منطقة نفوذ هذه الدولة؟ و َمن يحددها وكيف في ظل االس���تيطان
اليه���ودي املوزع في األراضي احملتلة؟ وكيف يتم حتديد املناطق
الشرعية لإلقامة وتلك غير الشرعية؟
فطبقا للقانون اإلس���رائيلي ،تشكل املس���توطنات املوزعة في
الضفة الغربية مناطق نفوذ إسرائيلية بينما تعتبر الرام أو ضاحية
البريد ،التي تقع حتت الس���يطرة اإلس���رائيلية« ،منطقة أجنبية»،
م���ا يعني أن من يقيم فيها تُس���حب منه الهوية الزرقاء ويمُ نع من
دخول القدس.
تختلف مكانة «املقيم» عن مكانة «املواطن» ،إذ إن املواطنة تمُ نح
للفرد مدى احلياة ويكون من الصعب جدا سحبها ،إال في إجراءات
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خاص���ة ومعقدة ومذكورة في ن���ص القانون ،ناهيك عن أن املواطنة
ال تسحب من الشخص الذي يحملها إذا ما ترك الدولة التي يحمل
مواطنتها ،سواء بشكل مؤقت لبضع سنوات أم حتى بشكل نهائي في
حال هاجر منها .لكن من يحمل مكانة «املقيم» ،مثل الفلسطينيني في
القدس الشرقية ،تكون مكانته هذه مشروطة وقابلة للسحب بسهولة،
وخاصة في حال االدعاء بأنه قد ك ّ
ف عن الس���كن في حدود الدولة
وانتقل إلى دولة أخرى .لكن مكانة املقيم التي أعطيت للمقدس���يني
تختلف ،في املقابل ،عن تصريح اإلقامة الدائمة الذي يمُ نح لألجنبي
ف���ي الدول���ة التي يريد أن يندمج فيها ،لكونه يدخل مس���ارا باجتاه
التوط���ن ،كما هي احلال في أمي���ركا وأوروبا ،بينما يحدث العكس
متاما مع الس���اكن األصلي ،ألن حت���ول املواطن واملقيم األصالني
في دولة اس���تعمارية محتلة نحو صيغة «اإلقامة» املشروطة (بإثبات
مرك���ز حياته) يعني عمليا الدخول في االجتاه املعاكس الذي ينتهي
إلى نزع مكانته الشرعية وإقصائه إلى خارج املكان.
ولتوضيح مسألة الدخول في االجتاه العكسي ،من األصالنية
إلى املروق ،نورد القصتني التاليتني:
•في  22من تش���رين الثاني  2010تس���لمت سلوى رسالة من
مؤسس���ة «التأمني الوطني» تطالبها بتعبئة منوذج حول مكان
سكنها في السنوات الس���ابقة وتدعيمه باألوراق واملستندات
التي تثبت مكان س���كنها .وقد ُمنحت س���لوى مهلة  21يوما
إلجناز ذلك ،وإال فستع ّرض نفسها إلجراءات قانونية من باب

ُ
تختلف مكانة «المقيم» عن مكانة «المواطن» ،إذ إن المواطنة تمنح للفرد مدى الحياة ويكون من
الصعب جدا سحبها ،إال في إجراءات خاصة ومعقدة ومذكورة في نص القانون ،ناهيك عن أن المواطنة
ال تسحب من الشخص الذي يحملها إذا ما ترك الدولة التي يحمل مواطنتها ،سواء بشكل مؤقت لبضع
سنوات أم حتى بشكل نهائي في حال هاجر منها .لكن من يحمل مكانة «المقيم» ،مثل الفلسطينيين
في القدس الشرقية ،تكون مكانته هذه مشروطة وقابلة للسحب بسهولة ،وخاصة في حال االدعاء بأنه
ّ
قد كف عن السكن في حدود الدولة وانتقل إلى دولة أخرى .لكن مكانة المقيم التي أعطيت للمقدسيين
تختلف ،في المقابل ،عن تصريح اإلقامة الدائمة الذي ُيمنح لألجنبي في الدولة التي يريد أن يندمج فيها،
لكونه يدخل مسارا باتجاه التوطن ،كما هي الحال في أميركا وأوروب��ا ،بينما يحدث العكس تماما مع
الساكن األصلي
سحب هويتها ،أي سحب األوراق الرسمية التي تعطيها احلق
في التواجد في القدس .وقد مت وضع قائمة باملستندات التي
يجب عليها أن توفرها إلثبات مكان سكنها ،شملت:
1 .1رخصة سياقة ،رخصة سيارة.
2 .2عقد إيجار البي���ت والفواتير التي تثبت أنها تعيش فيه،
مثل فواتير الهاتف والكهرباء واملاء وضريبة األمالك.
3 .3أوراق رسمية تثبت انخراط أوالدها في مدارس في القدس.
4 .4أوراق رسمية عن حساب بنكي تديره في القدس.
5 .5شهادات تعليمية.
تبلغ س���لوى من العمر  43عاما وهي أم لثالثة أوالد :حامت ابن
الرابعة عش���رة ،إلهام ابنة الثانية عشرة وأحمد ابن العاشرة .وهي
مطلقة منذ  9س���نوات وتتلقى مخصصات التأم�ي�ن الوطني ومبلغا
ش���هريا إلعال���ة أوالدها من طليقها الذي هاج���ر إلى أمريكا وتزوج
هناك .خالل األيام التي تلت حصولها على رس���الة التأمني الوطني،
عملت س���لوى جاهدة من أجل توفير الوثائ���ق املطلوبة كاملة .وبعد
أن قامت بتس���ليمها يدويا ملوظف التأمني ،بدأت تنتظر بترقب شديد
اليوم الذي سيدق موظف التأمني بابها لكي يتأكد بالفعل من أنها لم
تفبرك الوثائق ،حتى صارت تتجنب اخلروج من البيت كي ال يأتوا في
غيابها ويعتبروها غير ساكنة ،ما يعني عمليا اتخاذ إجراءات قانونية
بحقها تنتهي بسحب اإلقامة منها ومن أوالدها وحتويلها إلى ساكنة
غير شرعية في بيتها الذي ورثته عن أجدادها .وبعد عدة أشهر ،في
العاشرة من صباح أحد األيام ،دق موظف بلباس مدني باب بيتها.
وبع���د التحية املؤدبة أبلغه���ا بأنه من طرف التأمني وجاء ليتحقق إن
كانت بالفعل تس���كن في البيت .دخل إلى البيت ،فتح اخلزائن ،قلّب
مالبسها اليومية ،سألها عن مكان غياراتها الداخلية ،قلّبها ثم أغلق
اجلارور .دخل غرفة النوم واحلمام ،قلّب وفتــّش ،نظر وابتسم ثم خرج.
س���رية هي امرأة في الـ  67من عمرها تس���كن في القدس ،هي

وشقيقها في البيت نفسه .في أحد األيام وبينما كانت متواجدة في
املسجد األقصى ،اتصل بها شخص وادعى (كاذبا) بأنه من البريد
املستعجل وأن عليها احلضور بسرعة من أجل التوقيع على استالم
ط���رد بريدي .أخبرته بأنها س���تأتي في احلال .كانت س���رية تؤدي
الصالة في املسجد األقصى ،وبالفعل خرجت مسرعة إلى بيتها غير
أنها حني وصلت لم جتد هناك أحدا .بعد عدة أيام ،استلمت سرية
رسالة من التأمني الوطني تبلغها عدم أهليتها وأحقيتها للحصول على
37
مخصصات التأمني ألنها «ال تسكن عمليا ضمن حدود إسرائيل».
للوهلة األولى ،وكما أش���رت س���ابقا ،تبدو مكانة املقيم أفضل
من مكانة الرعية ،إذ يتم إسقاط الرعايا من حسابات الدولة ،ليس
ألنهم شيء بل ألنهم وبروح ما كتبه ألتوسير «ال شيء» 38،فيما يتم
التعامل مع املقيم في إطار اإلدارة البيو -سياس���ية للسكان ،ليس
فقط بوصفه جزءا من املشهد السياسي واالجتماعي العام بل بوصفه
أيضا محور ممارسة السلطة السياسية ،وهو ما سيتكشف انه ليس
وضعا أفضل متاما .فبس���بب كونه كذلك ،أي بس���بب كونه بالذات
جزءا من الفئة الس���كانية التي تقع في حسابات الدولة الدميغرافية
(البيولوجية ،عمليا) بينما هو في الوقت ذاته اجلزء غير املرغوب فيه
ومكم���ن خطر يهدد صورتها املرادة واملرغوبة كدولة يهودية ،تصير
مهمة الدولة الس���يطرة عليه ومحاصرته وتقليص حضوره وإبعاده
قدر اإلمكان عن املشهد املراد ،حيث تسعى إلى عرقلة تكاثره وكبحه
والسيطرة على حركته العامة باعتباره حامل «الدميغرافيا» العملي
ورافعته اجلنسية والعرقية ،إذ إن الزيادة السكانية ال تتحقق إال من
خالل جس���ده ،كما أن اخلطر الدميغرافي ما هو إال نتاج مباشر
لنش���اطه اجلنس���ي «املفرط» واخلبيث .ولهذا ،يتم العمل مبستوى
امليكرو من أجل ضبط هذا اجلس���د ،عبر مالحقته ومطالبته بإثبات
مرك���ز حياته ،فيتحول بذاته إلى أرش���يف ذاتي مكدس باإلثباتات
والبراهني واألوراق واملستندات وامللفات التي جمعها من املؤسسات
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املختلفة لكي يرفعها في حال احلاجة إلى إثبات ما يطلب منه إثباته.
ذلك إن عدم توفير هذه الوثائق أو تعذر إيجادها ،ألي س���بب كان،
يعني ببس���اطة حتويل املقيم إلى «س���اكن مارق» في بلده .وعندما
يك���ون وجوده أصال «مصدرا للخطر الدميغرافي» وتهديدا للتوازن
الدميغرافي ،فان عدم توفير هذه األوراق  ،وإتباع سياسة مستمرة
من عدم الوضوح والضبابية والتغيير املتواصل للشروط التي يجب
استيفاؤها يعني حتويل البيروقراطية إلى أداة مركزية لتقليل منسوب
اخلطر العام احملدق الذي ميثله وجود الفلس���طيني في حيز يطرح
39
شعار تهويده كل صباح ومساء.

متالزمة الجسد الفلسطيني والخطر البيولوجي
عل���ى الرغم من ظهور دراس���ات نقدية وتي���ارات فكرية تنقض
متثيالت الفلس���طيني االستش���راقية واجلوهرانية ،إال أن متثيالت
الفلس���طيني بوصفه آخر اليه���ودي -الصهيوني لم تختف ،بل مت
حتويرها وتشذيبها وإعادة إنتاجها في صيغ خطابية جديدة تتمحور
حول اخلطر الدميغرافي والقنبلة الدميغرافية والقنبلة املوقوتة ،وتأخذ
«مشروعيتها» من خالل ربطها بالنظرية العلمية اجليو -دميغرافية
40
وحتليلها ضمن متالزمة الدميغرافيا واخلطر القومي.

وإن كان الفلسطيني قد محي مع بدايات الصهيونية باعتباره
ذاتا سياس���ية واعتباره مجرد ذات بيولوجية غير محسوبة ،إال أن
فش���ل الدولة في «الس���يطرة» على فعله البيولوجي (أو ما يسمى
الدميغرافي) س���يؤدي إلى طغيان البيولوجي ،وذلك بالتوازي مع
فش���ل الدولة في حتقيق أهدافها «الدميغرافي���ة» وتزايد التهديد
املنبعث من وجود الفلس���طيني كجس���د غير مرغوب فيه .وقد عبر
ني���ر بركات رئيس بلدية القدس 41عن هذا اخلطر املتصاعد الذي
ميثله «العربي املقدسي» ،بقوله:
«في املاضي كان في القدس  %70يهود و %30عرب ،وهذا
هو هدف احلكومة ،لكن النسبة اليوم هي  %35مقابل %65
وهذا تهديد استراتيجي على القدس».
تكم���ن أهمية متالزمة الفلس���طيني -اخلط���ر الدميغرافي في
أنها تش���كل الفلسطيني وتعيد بناءه في سياق البنية االستيطانية
االس���تعمارية في ثنائيات اخلطر /النظام ،االنفالت والطبيعة -
األمن القومي ،وحتيل جسده إلى ساحة الفعل التي يجب تنظيمها
ومراقبتها ،حيث يتم ربط البيانات السكانية ودوال سلوكه اجلنسي
من حيث الوالدة املرتفعة مقابل انخفاض نس���بة الوفيات (وهو ما

104
عزل القدس

يعاد إلى دور الدولة املتطور) مع اخلطر القومي املتربص باجلماعة
واخلوف من «حتول» مصيري يس���توجب «مقاومته ووضع وتنفيذ
اخلطط القومية التي تعزز الوجود «النموذجي» واملرغوب للمستعمر
املستوطن مقابل العمل على كبح اخلطر».
وكانت احلكومات اإلسرائيلية املتتالية قد وضعت نصب أعينها
ض���رورة الوصول إلى هدف دميغرافي دائم في القدس ال تتعدى
فيه نس���بة الع���رب  ، %30مقابل  %70من اليه���ود .وقد ظل هذا
ه���دف احلكومات حتى العام  .1985لك���ن عدم قدرة الدولة على
التحك���م باجتذاب يهود إلى القدس ،أوال ،وارتفاع نس���بة التكاثر
عن���د العرب كما تدل الدوال اإلحصائية املتواترة ،ثانيا ،أديا إلى
تغيير هذا الهدف .وفي خطة التنظيم القطرية  ،35حددت احلكومة
هدفا لزيادة تعداد الس���كان في منطقة القدس إلى مليون وستني
ألفا للعام  2020دون أن حتدد التقسيمة اإلثنية  ،وهو ما مت في
خط���ة التنظيم  30/1التي وضعت هدف الوصول إلى  850ألف
ساكن في القدس في العام  2020يشكل فيها اليهود  %65مقابل
 %35من العرب ،وهي النسبة القائمة اليوم .لكن التوقعات بتزايد
السكان العرب ،بس���بب نسبة التكاثر العالية ،إضافة إلى انتقال
الكثير من الس���كان العرب إلى القدس بسبب بناء جدار الفصل،
ناهي���ك عن توقع حصول هجرة يهودية عكس���ية ،أدت إلى حتلنة
هذا الهدف في اخلطة التي تس���مى خطة تنظيم  ،2000والتي مت
إيداعه���ا من قبل جلنة التخطيط اللوائية في العام  2009وحددت
 950ألف س���اكن كهدف دميغرافي للعام  2020منهم  %60من
اليه���ود و  %40من العرب (نداف ش���رغاي  .)2009ولكن ،حتى
هذا الهدف ال يبدو «مطمئنا « ألن بعض األبحاث التي تصدر عن
مراكز مختصة في متابعة الشأن الدميغرافي ،في القدس حتديدا،
تتنبأ بأن يتغير امليزان الدميغرافي في القدس خالل بضع سنوات،
ومن املمكن أن يتحول عرب ش���رق القدس إلى اجلماعة السكانية
األكبر في القدس 42.ومبعنى أخر ،صار الساكن األصلي ومنوه
وبياناته صنوا للخطر والرعب احملدق باجلماعة ،يتم استحضاره
عبر لغة مش���حونة بالرعب واخلطر والغموض الواضح فيس���مى
«العفريت الدميغرافي» ،في إشارة ليس فقط إلى خطر متأهب ،بل
إلى خبث وشيطنة هذا اخلطر ،فيتناقش العلماء حول مدى حدته
وقرب حدوثه ويختلفون حول أس���اليب مواجهته (كما يواظب على
الكتابة أرنون س���وفير )43أو يعمدون إلى تهدئة اجلمهور اخلائف
44
من هذا العفريت باعتباره «مجرد خطر متخيل وغير حقيقي » ،
كما يحاجج بروفسور عزرا زوهر ،مثال.
لقد حتول وجود السكان األصالنيني في القدس ،في ظل عدم
قدرة الدولة على التحكم متاما بنس���بة منوهم ،إلى مصدر خطر،

ألن اليهود غير قادرين ،عمليا ،على الثبات على النسبة السكانية
املطلوبة ،ما يعني أن الضرورة تقتضي إتباع سياس���ات حاسمة
تتدخل في تسيير اخلط البياني السكاني ،وهو ما ميكن أن نقرأه في
حديث لوبالنسكي في جلسة احلكومة اإلسرائيلية مبناسبة الذكرى
45
األربعني لـ»توحيد القدس» ،والتي عقدت في . 2007-5-13
«....إذا لم تقم احلكومة بخطوات حاسمة لتقوية العاصمة،
فإن السكان اليهود سيتحولون إلى أقلية في غضون أقل من
 12عاما».
ومن أجل التشديد على أن اخلطر الدميغرافي هو خطر وجودي،
اس���تحضر لوبالنس���كي «حماس» ووضعها في السياق ذاته مع
«اخلطر الدميغرافي العربي» ،قائال:
« من املمكن ،ال سمح الله ،أن تصبح القدس حتت سيادة
ليست يهودية .حماس تعرف أنه من املمكن احتالل القدس من
46
خالل الدميغرافيا في غضون  12عاما».
ال ميكن ص ّد اخلطر الوجودي الذي ميثله الس���اكن األصلي،
الذي يتم اس���تحضاره بواس���طة «حماس» كرمز له ،إال من خالل
تبني اخلطط القومية الكبرى وإتباع سياس���ات واس���عة لتشجيع
االستيطان في القدس احملتلة 47،وتشجيع املشاريع اليهودية فيها،
ومن ثم إقامة جدار العزل والضم الذي «يطبق» على القدس ويؤكد
للمستعمر نفسه أوال إن القدس ليست جزءا من األراضي احملتلة
وأنها «بالفعل» حتت س���يادته ،ثم االستمرار أكثر وأكثر في صك
وتنفي���ذ اخلطط التي تهدف إل���ى تهويد املدينة ،والتي كان أخرها
على س���بيل املثال ال احلصر «خطة تعزي���ز مكانة مدينة القدس»
ورص���د مبلغ  100ملي���ون دوالر لها ،وهو قرار أعلن عنه في 30
أيار  2011في اجتماع للحكومة برئاسة نتنياهو عقد بالقرب من
قلعة داوود في باب اخلليل في البلدة القدمية بهدف تأكيد سيادة
48
إسرائيل على القدس عشية الذكرى  44الحتاللها.
مقابل اخلطط الكبرى واالستثمار ،تتبع الدولة سياسة الترانسفير
الهادئ ،حيث تفيد اإلحصائيات أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية قامت
خالل األعوام  2007 - 2005بسحب الهويات من  1869فلسطينيا
من سكان القدس ،من بينهم  91قاصرا .وتصف مؤسسات ومراكز
حقوق اإلنس���ان تلك السياس���ة بـ»سياسة الترانس���فير الهادئ»،
في إش���ارة إلى تطبيقها بهدوء ومن غي���ر القيام بأعمال «درامية»،
ويقصد بها حتديدا سياس���ة س���حب اإلقامة ،أو ما تسمى «الهوية
الزرقاء» من س���كان القدس الذين تعتقد الوزارة بأنهم قاموا بنقل
مركز حياتهم إلى خارج البالد ،مبعنى اعتبار املناطق التي حتتلها
إسرائيل والتي يسكنها عرب «مناطق خارج البالد» ،إذ يقع ضمن
هذا التصنيف ،على س���بيل املثال ،اعتبار رام الله والبيرة «خارج
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تكمن أهمية متالزمة الفلسطيني -الخطر الديمغرافي في أنها تشكل الفلسطيني وتعيد
بناءه في سياق البنية االستيطانية االستعمارية في ثنائيات الخطر /النظام ،االنفالت والطبيعة
 األمن القومي ،وتحيل جسده إلى ساحة الفعل التي يجب تنظيمها ومراقبتها ،حيث يتمربط البيانات السكانية ودوال سلوكه الجنسي من حيث الوالدة المرتفعة مقابل انخفاض
نسبة الوفيات (وهو ما يعاد إلى دور الدولة المتطور) مع الخطر القومي المتربص بالجماعة
والخوف من «تحول» مصيري يستوجب «مقاومته ووضع وتنفيذ الخطط القومية التي تعزز
الوجود «النموذجي» والمرغوب للمستعمر المستوطن مقابل العمل على كبح الخطر».
البالد» واعتبار مس���توطنة بيت إيل التي أقيمت مبا يتنافى مع كل
القوانني الدولية على أراض صودرت من البيرة بأنها «داخل البالد».
وكانت «سياسة الترانسفير الهادئ» قد بدأت في النصف الثاني من
س���نوات التسعينيات عندما بدأ يتضح ألشخاص أرادوا احلصول
على خدمات جتديد الهوية أو تسجيل مواليد جدد ،أنهم لم يعودوا
من س���كان القدس ،فصودرت منهم بطاقات هوياتهم ،في اللحظة
ذاتها .وفي العام  ،1998تقدمت جمعية «هموكيد – مركز حلقوق
الفرد» ،باس���م سكان سحبت منهم هوياتهم ،بالتماس إلى محكمة
العدل العليا اإلسرائيلية ضد سياسة سحب الهويات ،ما دفع وزير
الداخلية آنذاك ،شيرانسكي ،إلى إدخال تعديل في هذه السياسة،
متثل في منح من سحبت هويته فرصة استعادتها في حال استجاب
لبعض الش���روط 49.وعلى الرغم من أن سياس���ة سحب الهويات
كان���ت تتصاعد أحيانا وتتراجع أحيانا أخرى ،إال أنها وصلت في
العام  2006إلى مس���توى غير مسبوق .ففيما كان عدد البطاقات
التي مت سحبها خالل العام  )220( 2005بطاقة ،وصل عددها في
العام  2006إلى رقم قياسي  1,360 -بطاقة .لكن الرقم ازداد من
جديد بش���كل جنوني في العام  2008ووصل إلى  4,577بطاقة،
منها  99لقاصرين ،وهو ما يعني أن عدد البطاقات التي مت سحبها
في ذلك العام بالذات يش���كل  %50من مجمل عدد البطاقات التي
مت سحبها منذ االحتالل في العام  1967وحتى العام 2007.50
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يش���كل االستيطان االس���تعماري املبدأ املنظم واملوجه للحكم
اإلسرائيلي عامة ،وفي القدس الشرقية خاصة .ويرتبط هذا املبدأ
بالفكر الصهيوني املؤسس للدولة اإلسرائيلية ومبشروعه إلقامة وطن
قومي لليهود في فلسطني ،من غير االلتفات إلى سكانها الفلسطينيني
وعدم اعتبار وجودهم ،وذلك من خالل متثيلهم وإنتاجهم باعتبارهم
آخر املواطن النموذجي واملراد ،والتعامل معهم من منطلق اعتبارهم
سكانا مارقني في وطنهم ومصدرا للخطر والتهديد .
يعتمد حتقيق املش���روع االستعماري -االستيطاني ،واعتمادا

عل���ى وول���ف ( ،)Patrick Wolfe 2009عل���ى مبدأين مترابطني
هما مبدأ احملو ومبدأ اإلحالل ،حيث تس���عى الدولة ،معتمدة على
اس���تخدام القوة احليوية واإلدارة البيو -سياس���ية للسكان ،إلى
محو املش���هد الفلس���طيني وإبعاد س���كانه من احليز املستع َمر،
مقابل إحالل مشهد جديد مه ّود بسكانه وعالماته من جهة أخرى.
ويترتب على ذلك تدخل الدولة املباشر في توجيه التركيبة اإلثنية
السكانية وقمع املسارات والصيرورات احليوية التي ال تخدم مبدأها
اإلحاللي ،مقابل تشجيع املسارات والصيرورات التي تخدمها ،وهو
ما يعني أن السياسة احليوية لالستعمار االستيطاني هي عملة ذات
وجهني ،إذ تشكل إدارة احليز املستع َمر وسكانه الوجه اآلخر للدولة
االستعمارية واستثناءها الذي يؤسس من خاللها طبيعيته وعاديته.

الهوامش
« 1شركة تطوير القدس الشرقية» ،وهي شركة حكومية  ،متلك الدولة  %66من
أسهمها و متلك بلدية القدس  %33من األسهم ،وقد أقيمت هذه الشركة عام 1966
من أجل تطوير وإعادة تأهيل شرقي القدس التي ضمت آنذاك منطقة ميني موشيه
وماميال على حدود خط وقف النار ،وحتولت بعد ضم القدس الشرقية في العام
 1967إلى ذراع مشتركة للدولة ولبلدية القدس من أجل «تنفيذ مشاريع تطوير
وإصالح بنى حتتية وسياحية خاصة في كل أنحاء القدس املوحدة» ،بحيث يتم
العمل على «اجلانب التاريخي» الذي يتمحور حول التاريخ اليهودي للمدينة  .للمزيد
عن الشركة انظر .http://www.pami.co.il/profile.html
كما ميكن النظر ،أيضا ،إلى ما تقوم به جمعية «إلعاد» التي تسعى «إلى تقوية الرابط
اليهودي مع القدس خاصة ،وتأسيس الوجود اليهودي في ما يسمى عير دافيد ،أي
سلوان العربية ،لالطالع واالستزادة انظر /http://www.cityofdavid.org.il
«�Settler colonialism is inherently eliminatory but not invari
2

»ably genocidal
 3كما نشر على صفحة عير عاميم االلكترونية انظرhttp://www.ir-amim. :
org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mishpatminhal.pdf

 4رفضت األمم املتحدة واألسرة الدولية قرار الضم اإلسرائيلي واعتبرته قرارا غير
شرعي .وفي  4متوز  1967أصدرت اجلمعية العامة القرار ( )2253الذي دعا
إسرائيل إلى إلغاء كافة التدابير املتخذة بشأن القدس واالمتناع عن أي عمل من
شأنه تغيير وضع املدينة ،ثم عادت وأكدت على املضمون نفسه في القرار .2254
وفي  21أيار  1968أصدر مجلس األمن قرار  252الذي اعتبر كافة اإلجراءات
واألعمال والتشريعات اإلدارية التي اتخذتها إســـرائيل ،مبا فيها انتــزاع األراضي
واملمتلكات ،والتي من شأنها تغيير الوضع القانوني للقـــدس باطلة .وبعد إصدار
قانون أساس القدس املوحدة في العام  1980أصدر مجلس األمن في العــام

نفسه القرارين  476و  478واللذين وجه فيهما اللوم إلى إسرائيل على ضم
الــقدس احملتلة ،وأكد أن الضم يخالف القانون الدولي ،وليس من شأنه أن مينع
استـــمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة  1949على القدس .للمزيد ميكن الرجوع
الــى http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=38
 5نص «قانون أساس :القدس عاصمة إسرائيل»
6
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Ma’an, 2010, Means of Displacement: Charting Israeli’s
Colonization of East Jerusalem, funded by the Representative
. Office of Norway. February
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 7بحسب دائرة اإلحصاء ،وباالستناد إلى التعداد الذي قامت به في األراضي
احملتلة ،بلغ عدد سكان الضفة الغربية  600ألف نسمة ،وعدد سكان القطاع وسيناء
حوالي  300ألف نسمة ،أما سكان هضبة اجلوالن فقد وصل عددهم إلى  60ألف
نسمة (وذلك بحسب ما نشر في معا ريف يوم  1967/10/2ص.)3
http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=275 8
 9مايا حوشن ،ميخال كورخ 2010 ،عن معطيات حول القدس ،مركز اورشليم لدراسة
إسرائيل (بالعبرية).
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م .س
أقيمت العديد من اللجان التي القي على عاتقها العمل من أجل «توحيد القدس»،
منها «جلنة الوزراء العليا لشؤون القدس» التي شكلتها احلكومة في ،1997/10/1
ترأسها رئيس احلكومة ،وضمت أيضا وزراء املالية والداخلية والسياحة والقضاء
والشرطة واإلسكان ،إضافة إلى الوزير مناحيم بيغن.
نشر في جريدة دافار  ،كانون األول . 1969
يسرائيل كوهن« ،1969 ،ابني بيتك في القدس» دافار  8 ،اذار .1968
معاريف  19ايلول . 1967
من املثير االنتباه إلى أن التلة الفرنسية التي أقيمت عام  1971على األراضي
الفلسطينية التي احتلت عام  1967وكذلك أحياء رمات اشكول ومعالوت دفنا وجبعات
همفتار ال تعتبر في اخلطاب اإلسرائيلي الدارج مستوطنات بل يتم تسويقها بوصفها
جزءا من املشهد اإلسرائيلي الطبيعي .وعندما يتم احلديث عن االستيطان في القدس
يقصد به في العادة البؤر التي يقوم باستحداثها وإقامتها مستوطنون من اليمني في
لب األحياء العربية ،مثل سلوان والشيخ جراح أو داخل البلدة القدمية .وعلى الرغم
من أن هذه األحياء مقامة على أراض محتلة منذ  ،1967بل أقيمت بشكل مقصود
في إطار خطة «شخونوت هباريح ـ أحياء القفل» ،والتي قصد منها كما يشير اسمها
إلى إغالق منطقة جبل املشارف (هار هاتسوفيم) في داخل مساحة الدولة اإلسرائيلية
وبالتالي فصلها نهائيا عن أراضي الضفة .ومن املمكن ربط هذا بالتركيبة السكانية
لهذه األحياء التي تنتمي بغالبيتها إلى الشريحة العلمانية ذات التوجه الصهيوني
العمالي ،والتي تعكس التركيبة السياسية املهيمنة وتقف على يسار اليمني الوسطي
الليبرالي ،كما تعكس قناعة اسرائيلية بإمكانية شرعنة هذه املستوطنات دوليا إذا ما
متت إعادة إنتاجها كمكان مختلف و «طبيعي» .للمزيد حول خطة أحياء القفل انظر
دافيد كرويانكر ،الفدس ،ال�صراع على �شكل املدينة و�صورتها ،بيتان زمورا .1988
دائـــرة اإلحصـاء الـمــركزيـــة  ،2010كـــتاب الإح�صاء ال�سنـــوي للعام  ،2009ص  85و ص .103
بحسـب الـمعطيات الـواردة في الـموقع الرسمي االلكترونــي لبلــدية القـدس
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للمزيد حول صورة الفلسطيني في املخيال الصهيوني املبكر انظر عبد املعطي
اجلعبة ،2010 ،ال�صورة ت�سبق الأ�سطورة :درا�سة ا�ستك�شافية لبواكري الأفالم ال�صهيونية
إصدار مدار :املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية .رام الله.
اجلعبة  ،2010،م،س. .
اجلعبة ،ص2010...
وكانت شيمر ردت على النقد الذي وجهه اليها عاموس عوز بعد إطالق اغنيتها بأن
القدس ليست خاوية ،وأنها تتغاضى عن الوجود العربي بقولها «هذا اإلدعاء يثير في
غضبا شديدا ،انه مثل ان يذهب عاشق الى معالج نفسي ليشكو له شوقه حلبيبته...
فيقوم املعالج بطمأنته بالقول ان حبيبته بني ذراعي رجل آخر» .اقتبس في  :موشيه
شمير «سوق املدينة لم تعد خاوية» هئوما ،157 ،خريف  ،2004ص.86-85.
في عوزي بنزامني ،1973 ،القد�س مدينة بال �سور ،اصدار دار شوكني  ،ص.253 .
للمزيد حول موقف جابوتنسكي من الفلسطينيني انظر محمد أبو سمرة،2010،
«زئيف جابوتنسكي والقضية الفلسطينية» ،ق�ضايا �إ�سرائيلية ،عدد  ،38-37ص-7.
 .30إصدار املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار .رام الله.
مقتبس في جوزيف مسعد  ،2009ص 27
مقابلة إيهود باراك مع جدعون ليفي ،كما نشرت في ه�آرت�س  ،آذار .1998
عدي أوفير وأرئيال أزوالي  ،2011 ،نظام لي�س واحدا ،ترجمة نبيل الصالح ،إصدار
املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،مدار ،رام الله.
قانون الكنيست إلسرائيل1952 ،ـ ص..354 .
من هنا الربط بني املروق وذكر اخلوارج حيث ذكر في لسان العرب  :يمَ ْ ْر ُقونَ من
الدِّين كما يمَ ْ ُرق السهم من الرم ّية َأي َي ُجوزو َن ُه ويخرقو َن ُه ويتع ّدونه كما يخرق السهم
مي به ويخرج منه :انظر لسان العرب
املَ ْر ّ
http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8

 35بحسبها حصل  66ألف مقدسي على مكانة مقيم دائم .انظر
36
(شوهد )1.11.2011
 37شهادة املرأة امام جلنة الكنيست العمل ،الرفاه والصحة في 22.12.2004
نشر مقتطفات منها في تقرير ميري حسون »22.12.2004 ،مخصصات التامني
الوطني :في شرقي القدس من الصعب ان تبرهن اهليتك»: ،
انظر http://www.btl.gov.il/Insurance/Living_abroad/Pages/default.aspx

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3022168,00.html

 38للمزيد انظر لويس التوسير ،2006 ،مونتسكيو السياسة والتاريخ.77-76 ،
اص��دار دار الفرابي بيروت .وح��ول مكانة الفلسطينيني في االراض��ي احملتلة
انظر هنيدة غامن« ،2010 ،بدال من املقدمة-هل كانت حرب  1967طقس تطهر
السرائيل؟»« ،مجلة قضايا اسرائيلية ،عدد  ، 34ص .11-7رام الله فلسطني.
 39للمزيد حول املعامالت البيروقراطية انظر تقرير القناة الثانية :البيروقراطية
بصورتها البشعة في شرقي القدسhttp://www.mako.co.il/news-chan� : :
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 40انظر مثال منشورات كتدرائية حايكني للجيو-استراتيجيا في جامعة حيفا  ،والتي
تنصب حول االمن القومي الدميغرافيا والتخطيط السكاني :
http://web.hevra.haifa.ac.il/~ch-strategy/index.php?page=main
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