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 المقدسیات النساء بحق االنتهاكات عن حقائق ورقة

  
 النساء لها تتعرض التي االنتهاكات أبرز هذه الحقائق ورقة تستعرض
 في الفلسطینیات النساء كباقي اإلسرائیلي االحتالل قبل من المقدسیات

 ،البیوت وهدم ،واالعتقال ،القتل حیث الفلسطینیة، المناطق مختلف
 تمس التي األساسیة والحقوق الحریات على االعتداءات إلى إضافة

 ،اإلقامة حقو  ،الهویات كسحب ،الیومیة النساء حیاة تفاصیل
 القوانین واختالف ،الجغرافي الصعید على المختلط الزواج تعقیداتو 

 الدولي للقانون صارخ تجاهل في ،والطالق الزواج بقضایا العالقة ذات
 في المرأة حقوق كفلت التي اإلنسان حقوق مواثیق وكافة ،اإلنساني
 لعامل اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن مثل الحرب، أو السلم حاالت
 بالحقوق الخاص والعهد ،1949 عاملل الرابعة جنیف واتفاقیة ،1948
 أشكال جمیع على القضاء واتفاقیة ،1966 عاملل والسیاسیة المدنیة
  .وغیرها (سیداو) المرأة ضد التمییز

 
  1المنازل هدم

 ،الشرقیة القدس في المنازل هدم عملیات االحتالل سلطات واصلت
 منازلهم عن ریاً سق السكان تهجیر ،منظم بشكل ،2017 العام خالل
 تم التي المباني عدد وصل وقد البناء. تراخیص إلى افتقارها بحجة
دمت التي المباني من عدد أعلى ثاني وهو ،مبنى 142 هدمها  منذ هُ
 فیه ُسجل الذي 2006 العام عن یقل أنه من الرغم على ،2000 العام
 هذا خالل ،تنفیذها تمّ  التي الهدم عملیات أدت وقد مبنى. 190 هدم
 وألحقت ،طفالً  133 بینهم من ،شخصاً  233 تهجیر إلى ،العام

 وبیت ،المكبر جبل مناطق وكانت آخر. اً شخص 631 بـ الضرر
 ،تضرراً  األشد السكانیة التجمعات بین من ،وسلوان ،والعیساویة ،حنینا
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عامة  حقائق
االحتالل ھدم نحو خمسة آالف -

، 1967مسكن فلسطیني منذ العام 
ألف  120وشرد أكثر من 

كما  مقدسي، ومنعھم من العودة.
مساكن،  1706ھدم االحتالل 

ً، بینھم  9422وشرد   5163فردا
 – 2000طفالً، بین العامین 

2017. 
- ً تفرض بلدیة االحتالل قیودا

الفلسطیني في تمییزیة على البناء 
القدس المحتلة، تجعل من 
حصول المقدسیین على تراخیص 
ً في حكم المستحیل  البناء أمرا

 ومنھا:
 
 إعالن مساحات كبیرة من

أراضي المواطنین كمناطق 
 خضراء.

 تخصیص نسبة ال تتعدى
% من مساحة القدس 13

الشرقیة لبناء الفلسطینیین 
ً بالسكان.  والمأھولة أساسا

المتاحة  انحسار األراضي
للبناء الفلسطیني، القابلة 
للترخیص أو غیر القابلة، 
إضافة إلى ارتفاع تكالیف 

ألف  30الترخیص حتى 
 دوالر للمسكن.

 ندرة التراخیص وعدم
 كفایتھا.

 ارتفاع تكالیف وعبء
الغرامات المالیة التي 
تفرضھا بلدیة االحتالل على 

 المقدسیین.
 إھمال تنظیم بلدیة االحتالل

وتخصیصھا للبناء  لألراضي
 السكني الفلسطیني.

ثلث المنازل  افتقار
ً في القدس  الفلسطینیة تقریبا
الشرقیة إلى تراخیص البناء 
التي تصدرھا إسرائیل، ما 

 100,000یعّرض أكثر من 
فلسطیني من سكان المدینة 
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دمت التي المباني ثلثي من یقرب وما ،الهدم حاالت من %72 نسبته ما مجتمعة سجلت حیث  هذا خالل هُ
 ثلث من وبأكثر ،)423 أصل من 142( 3الهدم حاالت بثلث انفردت الشرقیة القدس تكون ،وبهذا 2.العام

 .2017 العام في الغربیة الضفة في )664 أصل من 233( المهجرین لمواطنینا
 

 المادة منها اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن فيعدة  لنصوص خرقاً  تعد المنازل هدم في إسرائیل سیاسة
ل أحد تعریُض  یجوز "ال تنص: التي ،12  مسكنه أو أسرته شؤون في أو ،الخاصة حیاته في تعسُّفي لتدخُّ

 من 53 فالمادة حرب. جریمة وتمثل ،الدولي اإلنساني للقانون صارخاً  انتهاكاً  تعد ذلك، جانب إلى 4... ".
 الفرد، یرتكبها لم لجریمة عقوبة یمثل الهدم أن بماو  الشخصیة. الملكیة تدمیر تحظر ،بعةالرا جنیف اتفاقیة
 50 والمادة ،الرابعة جنیف اتفاقیة من 33 المادة جلي بشكل تحظره ما وهو ،جماعیة عقوبة تعد بذلك فإنها
  العرفي. الدولي القانون من جزءاً  تعدان واالثنتان الهاي، أنظمة من

  
  )2017 – 2000( القدس في 5نازلالم هدم حول معطیات

  
 

                                                             
  رام اهللا. ،2018 ،مركز عبد اهللا الحوراني للدراسات والتوثیق .2017حصاد االنتهاكات اإلسرائیلیة للعام  2
  المصدر السابق. 3

4 http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html. 
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 من أشكال تسعة 6الدراسات إحدى نتائج لخصت وقد المقدسیة، العائالت على اتهبصم تركی منازلال هدم
 ومنها الجدیدة اإلقامة تكالیف .1 أبرزها: ،البیوت هدم لسیاسات نتیجة األسر تعانیها التي األضرار

 جدیدة، عمل فرص (إیجاد التأقلم إعادة تكلفة .2 .جدید) عقار شراء أو البناء إعادة وتكلفة (اإلیجار،
 المحیط أو االجتماعي جالنسی عن االنفصال نتیجة المباشر غیر الضرر .3 .صحیة) خدمات مدارس،

 القانونیة الرسوم .5 .المنزل فقدان من النفسیة الصدمة نتیجة المباشر غیر الضرر .4 .االجتماعي
 تم أو ،تضررت التي الشخصیة والممتلكات األثاث فقدان .6 .اإلسرائیلیة المحاكم تفرضها التي والغرامات

 الممتلكات فقدان .8 .المعیشیة الظروف تدهور بسبب اإلنتاجیة فقدان .7 .الهدم عملیات أثناء تدمیرها
 إلعادة الالزم والوقت ،نفسه التشرد بسبب الوقت ضیاع .9 .)لألسرة مملوكة أرض و/أو (منزل العقاریة
 الهدم. بعد الجدید الوضع مع التأقلم أو التكیف

  
 فالمنزل بسهولة، محوها یمكن ال النساء حیاة في عمیقة ندوباً  یترك المقدسیة العائالت وتهجیر المنازل هدم

 رمزیاً  معنى یعطي المسكن إلیهن، فبالنسبة لهن. مأوى كونه من أكثر معناه في یتجاوز إلیهن بالنسبة
 فیه ویمارسن مكوناته، على السیطرة ویملكن ،داخلهفي  مهامهن یمارسن ،قوتهن مركز یشكلو  ،لحیاتهن

 المنزل فقدان أن كما والمحیط. وأقاربهن أطفالهن مع لعالقاتهن خالله من ویؤسسن ،االجتماعیة أنشطتهن
 بذلك وهن الممتدة، العائلة مع أو الزوج، عائلة مع وعادة مزدحمة، ظروف في للعیش النساء اضطرار یعني
 ،بیوتهم هدم بعد أقاربهن تقبلنسی اللواتي النساء تتأثر كما .بهن الخاصة والمساحة الخصوصیة یفقدن

 انتقال "مع الخصوص: بهذا إحداهن وتقول .األسرة داخل مسؤولیاتهن تزداد إذ الوضع، هذا بسبب وبخاصة
 ولكن ،مساعدتهم من تمكنا ألننا سعیدة أكون أن الطبیعي من وقت. أي لدي یعد لم معنا، لعیشى الإ شقیقتي

 7.مستحیلة مهمة جمیعهم األطفال ورعایة للجمیع، والغسیل الطهي أن تدرك أن یجب
 
 تدمیر بسبب العائالت لها تتعرض التي الثقیلة المادیة والخسارة ،االقتصادیة األعباء ذلك إلى ضافت

 الشرقیة القدس في لمنزل الهدم بسبب اإلعمار إعادة تكلفة قدرت إذ تبعاتها. النساء تتحمل والتي ،ممتلكاتها
 بلغوی (ج). المنطقة في للمنزل البناء إعادة لتكلفة شیكالً  61.523 مع مقارنة شیكل،ألف  392 بمبلغ

 شیكالً  276.576 مع مقارنة ،اً جدید اً إسرائیلی شیكالً  1.079.502 الشرقیة القدس في المنزل تكلفة متوسط

                                                             
6 Hever, Shir. 2015. “The Economic Impact of Displacement: Analysis of the Economic Damage caused to 
Palestinian households as a Result of Displacement by Israeli Authorities”. Norwegian Refugee Council. 

) 28( العیسویة، القدسمن  فتاة 7   .فلسطین ،2014 ،ول من تقریر تأثیر انتهاكات االحتالل على المرأة الفلسطینیة"هدم المنازل"، الفصل األ .عامًا
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 ؛األساسیة الضروریات من محرومات أنفسهن المقدسیات النساء تجد ،وبهذا 8.(ج) منطقة في اً جدید اً إسرائیلی
 ،الخاص الحیز في كنساء علیهن المفروضة والمسؤولیات العبء یزید ما واألثاث، ،والطعام ،اللباس مثل

 9.بدیل مأوى وتوفیر ،األساسیة االحتیاجات لتلبیة
  

  الشمل ولم اإلقامة حق
 الفترة في 10،أطفال سبعة بینهم من ،ومقدسیة مقدسیاً  287 إقامة بسحب اإلسرائیلي االحتالل سلطات قامت
 من للفلسطینیین الدائمة" "اإلقامة حالة إسرائیل ابتكرت وقد .2017 آب وحتى 2013 الثاني كانون بین

 المدینة دخول أصبح وعلیه، .1967 عامال شرعي غیر بشكل لها وضمها ،القدس شرقي احتاللها بعد القدس
 في شرعیة غیر سیاسات وجود یعززها ،متأصالً  أساسیاً  حقاً  كونه من بدالً  للسحب، قابالً  امتیازاً  فیها والسكن

 العنصري. والفصل الضم جدار خارج یسكنون الذین خاصةوب سكانها، من القدس تفریغ بهدف اإلقامات إلغاء
 أدى ما بالتدریج، استخدامها وسعت ثم المقدسیة، اإلقامات إللغاء المعاییر إسرائیل أنشأت ،1967 عامال فمنذ
  11.اآلن حتى القدس من فلسطیني ألف 14.595 من ألكثر اإلقامة حقوق إلغاء إلى
  

 منحت كونها الفلسطینیین، ضد والعنصریة باالزدواجیة تتصف قوانین طبقت قد االحتالل سلطات تكون وبهذا
 الجنسیة نیلب یهودي ألي یسمح ما وصولهم؛ فور الجنسیة على تلقائیاً  والحصول إلیها الهجرة حق الیهود

 إسرائیل إلى الدخول وقانون الجنسیة قانون من عنصریةً  اً أحكام طبقت حین في فیها، واإلقامة اإلسرائیلیة
 القدس سكان الفلسطینیین أي ؛الیهود غیر من اآلخرین جمیع على 1974 لسنة وأنظمته 1952 لسنة

  .هناك دائمین مقیمین إیاهم معتبرة ،الشرقیة
  

 غالبیة لتحقیق للفلسطینیین اإلقامة حالة إلغاء تسهیل شأنها من عنصریة معاییر ثالثة إسرائیل تستخدم
  شرعیة. غیر سبل عبر المدینة في یهودیة إسرائیلیة

                                                             
8 Hever ,Shir. 2015. “The Economic Impact of Displacement: Analysis of the Economic Damage caused to 
Palestinian households as a Result of Displacement by Israeli Authorities”. Norwegian Refugee Council. 

9 Ibid. 
10 http://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/12/26 
11 https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/08/307601 
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 ،المقدسیین إقامات لسحب مختلفة مبررات تستخدم االحتالل سلطات أن ،أعاله البیاني الرسم من جلیاً  یتضح

 بإثبات ،الحیاة ولمدى ،األخرى تلو مرة ،الدائم" "المقیم یلتزم بموجبها التي ،الحیاة" "مركز سیاسة أبرزها من
 وتسجیل السفر، ووثائق الدائمة، لإلقامة العملي التجسید تعد التي الهویة، بطاقات الستصدار الحیاة"؛ "مركز
 مثل ثبوتیة؛ مستندات إبراز ،ذلك أجل من علیه یتوجب إذ وغیرها....  الزوج/ة ووفاة ،واألوالد ،الزواج

 أوالده أن إلثبات ،الوالدة وشهادات اإلیجار، وعقود ،والكهرباء الماء وفواتیر المسقفات، ضریبة إیصاالت
لدوا  تستخدم كما 12.الوثائق من وغیرها فیها، األوالد تسجیل تؤكد مقدسیة مدرسیة وشهادات ،القدس في وُ

 عملیات بتنفیذ همینوالمت ،2006 العام منذ المقدسیین ضد عقابیة كأداة اإلقامات سحب االحتالل سلطات
 القانون في المحظور الجماعي العقاب خانة تحت اإلجراء هذا ویندرج .وعائالتهم إسرائیلیة، أهداف ضد

ق ،العرفي اإلنساني الدولي  باحترام الخاصة الهاي اتفاقیة في كما الحروب، أثناء المدنیین بحمایة المتعّل
  ها.وأعراف الحرب قوانین

  
 على الحفاظ متاهة أمام ویضعهن ،ألبنائهن حاضنات كونهن ؛المقدسیات النساء یرهق تحدیداً  الوضع وهذا

 االعتقادات من مجردة شخصیات وتنشئة ،االحتالل مع التعامل في ألبنائهن الحدود رسم طریق عن ،الحقوق
 أبنائهن تحیید علیهن یجب أنهن یعتقدن إذ أبنائهن، تحیید لضمان ،واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة
 الحقوق جمیع من نحرمانه أو ،القدس في العمل أو ،اإلقامةفي  الحق فقدان من خوفاً  المقاومة من ومنعهن

 في أبناءهن یضعن أن النساء تحاول عندما تعقیداً  المتاهة وتزید وبعائلتهن. نبه الخاصة االجتماعیة
 تقول والمخدرات. العمالة من خوفاً  ؛االحتالل مع تماهي وال ،االحتالل ضد مقاومة ال ؛العصا منتصف

 بدها وما ووطنین محترمین یطلعوا والدها بدها ،نارین بین بتعیش فینا "الوحدة المقدسیات: األمهات إحدى
  أسود". الواحد ملف ویصیر ،المساعدات یوقفوا ما لخوف نشاط يأب یشتركوا

                                                             
12 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx. 

  بانتھاك إسرائیل اتھمتھم إذا
 القانون أن علما ،"الوالء"

 وبشكل یمنع، الدولي
 واجب فرض واضح،
 .المحتل الشعب على الوالء

 أن إثبات یستطیعوا لم إذا
 .حیاتھم مركز ھي القدس

 الخارج في أقاموا إذا 
 أو سنوات، سبع لمدة

 دائمین مقیمین أصبحوا
 دولة في مواطنین أو

 .أخرى
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 غیر هئوأبنا لزوجه الدائمة اإلقامة حق منح مقدسي/ة مواطن/ة يأ یستطیع ال عندما ،تعقیداً  األمر ویزداد

 التمییزي المواطنة قانون بموجب ،الزواج خالل من تلقائیاً  الدائمة اإلقامة انتقال لعدم نظراً  ،المقدسیین
 الهویة حملهم بسبب ،فقط الفلسطینیین على یحظر القانون هذا .2003 عامال االحتالل سلطات عن الصادر

 على بناء إسرائیل في قانونیة مكانة على الحصول أو ،الشمل لم ،الغربیة الضفةفي  وسكنهم الفلسطینیة
 ،إسرائیل في أو مقدسیة هویة وثیقة یحملو  ،الشرقیة قدسالفي  یقیم آخر فلسطیني من وزواجهم ارتباطهم
 2632 بـ الفلسطینیون تقدم ،2016 أبریل/نسیان وحتى 2012 عامال ومنذ 13.إسرائیلي سفر جواز ویحمل
 عن ناهیك ،الباقي ورفضت منها، طلباً  1248 على اإلسرائیلیة الداخلیة وزارة ووافقت شمل، لمّ  طلب

  .هدور  یأتي حتى أیامًا وأشهراً  منتظراً  المقدسي تبقيالتي  الطویلة إجراءاتها
  

 األساسیة اإلنسان حقوق تنتهك ،الفلسطینیة العائالت شمل لم منع إلى الهادفة المقننة العنصریة السیاسیة هذه
 في الفلسطینیین ضد ،فاضح بشكل ،وتمیز العائلیة؛ والحیاة والجنسیة، والخصوصیة، والحریة، المساواة، في

 أمام أنفسهن یجدن اللواتي العنصریة، السیاسات هذه ضحایا أول هن النساء وتبقى .كافة تواجدهم أماكن
 خارجًا؛ أزواجهن وطرد عائلتهن عن التنازلفي الوطن و  العیش إما منهما، أي من مفر ال نیجائر  نیخیار 
ما   14.وطنهن في العیش عن والتنازل أزواجهن مع عائلیة حیاة بناء وإ
  

  المستوطنین وعنف المستوطنات
 أغلبیـة وجـود تعزیــز علــى ،المحتلــة القــدس مدینــة فــي 1967 العــام منــذ اإلسرائیلي االحتالل سیاسات ركزت
 مناطق في االستیطانیة البؤر زرع ویشـكل فقط. للیهود مســتوطنات إنشـاء طریـق عـن ،المدینـة فـي یهودیـة

 فــي اإلسرائیلي االحتالل سـلطات تتبعها التـي االستراتیجیات أهــم ىحــدإ الفلســطینیة األحیاء داخــل اسـتراتیجیة
 والممتلـكات األراضي علـى االستیالء فــي االستیطانیة للمنظمــات الحثیثــة الجهــود خالل من المحتلــة، القــدس

 التــي والممتلــكات األراضي ملكیـة نقـل منهـا ،متنوعـة أسـالیب باسـتخدام األحیاء، هـذه داخـل الفلسـطینیة
 وفي .1950 لسنة الغائبیــن أمــالك قانــون بموجــب اســتیطانیة جماعــات إلــى االحتالل ســلطات تصادرهــا

 أن بدعوى منازلهم، من الفلسطینیین إلخالء المحاكم أمام قضائیة دعاوى المستوطنون یقیم ،أخرى حاالت
 ،1984 العام قبل القدس في یهودیة جمعیات أو یهود ألفراد ملكیتها تعود كانت علیها ُشیدت التي األراضي

                                                             
13 East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns. Special Focus. United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs - occupied Palestinian territory. March 2011. 
14http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx. 
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 البیئیـة أهمیتهـا بسـبب دولـة أراضـي أو عامـة أراضٍ  أنهـا علـى المصنفـة األراضي ملكیــة نقــل یتم أو
 15.والدینیـة والتاریخیـة

  
 المثال، سبیل على ،2017 العام في ،جراح الشیخ حي في والخطیرة األخیرة االستیطانیة المخططات من

ذا هارون. أم كبانیة في جدیدة، سكنیة مستوطنة لبناء التخطیط یجري  ،المخطط هذا على الموافقة تمت ما وإ
 أربعة توجد حالیاً  وتوجد فلسطیني. 500 من أكثر وتشرید ،فلسطینیاً  منزالً  45 هدم إلى سیؤدي فإنه

 5 من مبنى من یتكون وهو )،14029( المخطط منها ،مختلفة مراحل في علیها الموافقة تمتس مخططات
خالء ،فلسطینیة منازل هدم المبنى هذا بناء ویستدعي سكنیة، وحدة 12 على یحتوي طوابق  عائالت 4 وإ

 على طابق كل یحتوي طوابق، 3 من یتألف بناء یشمل الذي )14151( والمخطط منازلهم، من فلسطینیة
 شیمش"، "أر یدعى سكنیاً  ومجمعاً  ،معياج حرم مبنى ویشمل )68858( والمخطط واحدة، سكنیة وحدة
  طوابق. 6 من یتكون مبنى ویشمل )499699( والمخطط ،طوابق تسعة من مكوناً 

  
 الجزء احتالل تم أن منذ تقریباً  مرتین القدس في یعیشون الذین الیهود عدد تضاعف إلى 16المعطیات وتشیر
 عدد یصل بینما مستوطن، ألف 542.000 إلى 197.700 من ارتفع حیث ،1967 سنة منها الشرقي
 700و ألفاً  323 منهم الفلسطینیون ویشكل نسمة، 700و ألفاً  865 إلى حالیاً  وغربها بشرقها القدس سكان
  .معاً  بشقیها المدینة سكان من %37 یعادل ما أي نسمة،

  
 القدیمة، البلدة في النصارى وحارة اإلسالمي الحي في غالبیتها تتركز التي االستیطانیة البؤر زرع مخططات

 الفلسطیني الوجود تهدد المكبر، وجبل ،العامود راسو  الجوز، واديو  الزیتون)، (جبل والطور جراح، الشیخو 
 هذه في یقیمون إسرائیلي مستوطن 3,000 من أكثر هناك أن وبخاصة صعید، من أكثر على القدس في

 حیاة وجعلت ،قلبها في أقیمت التي الفلسطینیة األحیاء وجه االستیطانیة البؤر غیرت ،جانب فمن 17.المناطق
 القدس في الفلسطینیة العائالت بإجبار االحتالل سلطات تقوم حیث یطاق، ال جحیماً  والمقدسیات المقدسیین

 وانتهاكاً  ،منازلهم من إخالئهم ألجل القضائیة اإلجراءات من معاناتهم عن ناهیك ،قسراً  منازلها إخالء على
 عنف آخر، جانب ومن تبعاتها. ءالنسا تتحمل ما عادة اقتصادیة ضغوطاً  ، وتحمیلهملخصوصیهم
 لهجمات األسبوعي المتوسط بلغ حیث ،2018 العام مطلع منذ اً مّطرد اً ارتفاع شهد الذي المستوطنین

                                                             
  .2017المحتلة". منظمة التحریر الفلسطینیة ورقة حقائق: "التهجیر القسري لسكان حي الشیخ جراح وعزله عن بقیة مدینة القدس  15

16 https://aawsat.com/home/article/925656. 14047 رقم العدد  2017مایو   
17 Jerusalem Institute for Israel Studies, Statistical Yearbook of Jerusalem, 2018 Edition, Chapter III, Table III/5. 
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 ،الفلسطینیة بالممتلكات الضرر إلحاق أو ،الفلسطینیین صفوف بین إصابات إلى أفضت التي المستوطنین
  2016.18 العام في ناوهجمت ،2017 العام في هجمات ثالثُ  معدله ما مع بالمقارنة هجمات، خمس

  
خالئهم ممتلكاتهم المقدسیة العائالت فقدان من تخلفه وما االستیطانیة البؤر  آثاراً  یترك البعید، المدى على وإ

 لهذه المعیشي المستوى تراجع سببها اآلثار هذه تبعاتها.النساء  تتحمل ما عادة ونفسیة، واقتصادیة اجتماعیة
 أهم أحد یعتبر الذي منزلها من األسرة مانحر  عن فضالً  ،عیشها سبل وتعطل ،فقرها وزیادة ،العائالت
 إرهاق في تسهم التي العالیة القانونیة الرسوم تكالیف إلى إضافة هذا 19.واالقتصادي المادي األمن مصادر
  20.المحاكم أمام دعاواها عن للدفاع اقتصادیاً  المقدسیة العائالت

 
 النساء من %71.2 أنإلى  المقدسیات النساء لها تتعرض التي 21االنتهاكات مسح یشیر السیاق، هذا وفي

 القدس، في إقامتهن أثناء المستوطنین أو االحتالل قبل من العنف من مختلفة ألشكال تعرضن المقدسیات
 كما تطالهن التي االعتداءات نتیجة ،وانفعالیاً  نفسیاً  بشدة یـتأذین النساء أن 22،أخرى دراسة نتائج أظهرت كما

 مشاعر عن ناهیك وخائفات، قلقاتیكن  األحیان من كثیر وفي رزقهن. وسبل وممتلكاتهن وجیرانهن أسرهن
 بفعل المستوطنون یفعله أن یمكن بما التكهن یمكن ال أنه اعتبار على ،تقریباً  دائم خوف في العیش

 الصعبة حیاتهن في االستمراریة على قادرات یكن لم ،النساء بعض أنب النتائج أفادت حین في .اعتداءاتهم
 المباشرة لالعتقاالت "نتعرض إحداهن: تروي المستوطنین. قبل من المتكررة االعتداءات من الخوف بسبب
 ،لألدب مسیئة وحركات ،شتائم من المستوطنین قبل من العنیفة لتحرشاتكما نتعرض ل محدودة،ال وغیر
 استقبال وال نستطیع لألسرة، خصوصیة وجدت ال .واجتماعیاً  نفسیاً  األسري، االستقرار انعدام على یؤثر وذلك

 أعراض وقد ظهرت .مستمر بشكل للبیت المباشرة االحتالل مداهمة بسبب السكن، حدود داخل ضیف أي

                                                             
18 http://www.alalam.ir/news/3526366. 
19 Hever ,Shir. 2015. “The Economic Impact of Displacement: Analysis of the Economic Damage caused to 
Palestinian households as a Result of Displacement by Israeli Authorities”. Norwegian Refugee Council. 
20 Ibid. 

المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي رام اهللا:  .االنتهاكات التي تتعرض لها النساء في الضفة الغربیة .2015 حمدان، أشرف والبرغوثي، فداء. 21
  والدیمقراطیة، مفتاح.

حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد  2010ت: تقریر عام أصوات النساء في ظل المستوطنا .2010 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي. 22
  .النساء الفلسطینیات تحت االحتالل
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 رعب وحالة نفسي ضغطإلى جانب  المباشر، والعنف لالعتقاالت كنتیجة واألم األبناء على نفسیة
  23".لألمهات

  
  واالعتقال المقدسیة المرأة

 الفلسطینیات النساء اعتقال إلى الرامیة سیاساتها من، 2017 عامال خالل ،االحتالل سلطات صعدت
 ،النساء بین 2017 عامال خالل نفذت التي االعتقال حاالت نصف من أكثر نإ حیث للتحقیق، واستدعائهن

 المقدسیات عدد بلغ وقد والمریضات. والمسنات، واألمهات، القاصرات تستثنِ  لم والتي مقدسیات،كانت ل
 حملة .2017 العام خالل 24مسنات 4و قاصرات 6 بینهن مقدسیة، 88 االحتالل قبل من المعتقالت
 ردع سیاسة تحقیق إلى یهدف االحتالل أن على تدلل ،المقدسیات معظمها في طالت التي ،االعتقاالت

 من ومنعهن وترهیبهن أفواههن وتكمیم حریاتهن وتقیید ،تحدیداً  والمقدسیات عموماً  الفلسطینیات للنساء
 المسجد عن الدفاع أو ،المستوطنین القتحامات والتصدي االحتالل، ضد الفعالیات من أّي  في المشاركة
  .المبارك األقصى

  
 من االعتقال، مراكز أو التحقیق مراكزى لإ وصولهن لدى ،عموماً  األسیرات كما ،المقدسیات األسیرات تحرم
 لقاء في حقهن من یحرمن ما وغالباً  االعتقال. أثناء حقوقهن لهن تفسر وال اعتقالهن، أسباب معرفة في حقهن
 مع حدث كما المعاملة. وسوء لتعذیبى الإ یتعرضن حیث التحقیق، في عدة أشهر أو ألیام ویحتجزن ،محامٍ 

 وقد ،2017 سبتمبرأیلول/ من عشر السابع في االحتالل اعتقلها التي حلواني هنادي المقدسیة األسیرة
 وسوء التعذیب أسالیب إن 25.النفسیة الحالة لتدمیر محاولة في یوماً  13 خالل مرات5 للتحقیق خضعت
 أسالیب وتشمل شدیدة. ونفسیة جسدیة معاناة لهن تسبب ،الفلسطینیات األسیرات لها تتعرض التي المعاملة
 وتكبیل ،العینین وتعصیب الإنسانیة، اعتقال وظروف الخارجي، العالم عن طویلة لفترات العزل التحقیق
 من حرمانهن إلى إضافة طویل، لوقت الحمام استخدام من وحرمان والماء، والطعام النوم من وحرمان الیدین،
  الجنسي. والتحرش والشتم الصراخ بأسلو  واستخدام ،وشبحهّن  أسابیع، أو ألیام مالبسهن تغییر

  

                                                             
  .مصدر سبق ذكره. االنتهاكات التي تتعرض لها النساء في الضفة الغربیة حمدان، أشرف والبرغوثي، فداء. 23
  .2017القدس  حال تقریر الدولیة، القدس مؤسسة 24

 فلسطین للدراسات أجل من نساء مركز .2017 عامال خالل الفلسطینیة ضد المرأة اإلسرائیلي االحتالل انتهاكات .2018 أبو الخیر، إیمان. 25
  فلسطین. أجل من نساء واألبحاث. جمعیة
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 ترفض حیث االحتالل، سجون في الصحیة الرعایة في حقهن من حرمانهن من المقدسیات األسیرات تعاني
 لما صارخ انتهاك هذا وفي صعبة. صحیة أوضاعاً  یعانین للواتي المناسب العالج تقدیم من السجون إدارة

 طبیب علیها یشرف مناسبة، عیادة معتقل كل في "تُوفر الرابعة: جنیف اتفاقیة من91 المادة علیه نصت
 والمادة مناسب"، غذائي نظام على وكذلك طبیة، رعایة من یحتاجونه ما على المعتقلون فیها ویحصل مؤهل،

". األقل على واحدة مرة للمعتقلین طبیة فحوص جرى"تُ  تنص: التي الرابعة جنیف اتفاقیة من 92   شهریًا
  

 بالسجن المحكومة ،ًا)عام 32( جعابیص إسراء المكبر جبل من المقدسیة األسیرة مع حدث ام بالتحدید وهذا
 قرب علیها النار إطالق بعد سیارتها اشتعال نتیجة شدیدة بحروق إصابتها بعد اعتقلت وكانت ؛عاماً 11 لمدة

 وهي "الشارون" سجن إلى نقلها قبل أشهر،3 المستشفى في ومكثت خطرة، حالة في وهي الزعیم، حاجز
 تم كما والصدر، والظهر والیدین الوجه منطقة في والثالثة األولى تینالدرج من %60 بنسبة حروق من تعاني

 ديؤ ت أن یمكن شدیدة، بالتهابات یدیها إصابة بعد جراحیة عملیات إجراء إلى وتحتاج أصابعها، من 8 بتر
 على سعته تزید ال الحروق لتبرید مرهم بتوفیر السجن إدارة وتكتفي مناسب. عالج لها یقدم لم إذا بترها إلى

  .إسراء األسیرة حروق كافة لتغطیة كافیة غیر كمیة وهي أیام، ثالثة كل لها یصرف ،ملم عشرین
  

 16 لمدة حكم أعالهن ،سنوات 10على  تزید أحكام بحقهن ُأصدرت أسیرات 6 هناك أن إلى التقاریر وتشیر
 یشكل جوهره في وهذا 26.لطفلین أم وهي) عاماً  24( دویات صالح شروق المقدسیة األسیرة بحق صدر عاماً 

 القانون في المواد من العدید تؤكد إذ لألمهات. خاصة حمایة یمنح الذي اإلنساني الدولي للقانون انتهاكاً 
 خاصة خدمات تقدیم على الرابعة جنیف اتفاقیة من 89 المادة تنص حیث الحمایة، هذه على الدولي

ضافیة  ألمهات خاصاً  اهتماماً  تعطي أخرى مواد هناك إن كما المحتلة. األراضي في والحوامل لألمهات وإ
 إیالء ینبغي نهأ على هانفس االتفاقیة من 50 المادة تنص المثال، سبیل فعلى معینة، سن تحت األطفال
  السابعة. سن دون األطفال ألمهات خاص اهتمام

  
  التوصیات

 خرق على إسرائیل ومحاسبة المصیر، تقریر في الفلسطیني الشعب بحق االعتراف على نؤكد هنا، من
 رقم ناالقرار  الحصر: ال الذكر سبیل على التالیة القرارات ،القدس حالة في ،ومنها الدولیة، الشرعیة قرارات

 الذي )465( قرار القدس؛ وضع لتغییر إجراءاتها جمیع إلغاء إلى إسرائیل یدعوان اللذان )267و( )252(

                                                             
  ".قاسیة بظروف االحتالل سجون في أسیرة 58فلسطین:  أسرى" .الوطن دنیا 26
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 ،المحتلة العربیة األراضي في وبنائها للمستوطنات التخطیط عن والتوقف المستوطنات بتفكیك إسرائیل یطالب
 قرار ؛القدس طابع لتغییر إسرائیل اتخذتها التي اإلجراءات بطالن یعلن الذین )476( قرار ؛القدس فیها بما
 قرار آخرها وكان ،القدس مدینة وضع لتغییر إسرائیل اتخذتها التي للتدابیر األسف أبدى الذي )2254(

 أي یرفض قرار لصالح ساحقة بأغلبیة تصوت يتال 2017 دیسمبركانون األول/ 12 بتاریخ العامة الجمعیة
 عاصمة المقدسة المدینة اعتبار األمیركي القرار رفض یعني ما وهو القدس، في الوضع لتغییر إجراءات
  ."إلسرائیل

  ال بد من تنفیذ التوصیات التالیة: ،هذا السیاقوفي 
  

 عن للمساءلة إسرائیل إلخضاع والدولي، الوطني المستویین على الالزمة، الخطوات جمیع خاذتّ ا .1
 ،الشمل ولم اإلقامة وتعقیدات ،البیوت هدم عملیات فیها بما ،القدس في الجسیمة انتهاكاتها
 واألحیاء التجمعات وخنق ،القدس أوصال تقطیع إلى الهادفة ،االحتاللي التهجیر وعملیات
  .في المدینة الفلسطینیة السكنیة

 لمِّ  إجراءات بفعل المقدسیة األسر وتشتیت ،القسري والتهجیر البیوت هدم حاالت ورصد مراقبة .2
 أصوات إلى استناداً  الدولیة، المعاییر وفق بالخصوص تقاریر إصدار عبر بها، المعمول الشمل
 النساء. وبخاصة ،منها المتضررة الفئات

 األسیرات بقضیة تتعلق المتحدة، األممفي  اإلنسان حقوق جلسم داخل استماع جلسة دورة عقد .3
 ،الصلة ذات اإلنسان حقوق واتفاقیات مواثیق كافة بتطبیق االحتالل سلطة یلزم قرار التخاذ
 تحقیق بمراقبة المختصة الدولیة اللجان أمام سجونها وفتح العالقة، ذات الرابعة جنیف واتفاقیة
  السجون. هذه داخل لألسیرات اإلنسانیة المعاملة

 الدولي، المجتمع تستهدف والشمولیة، باإلبداعیة تتسم ومناصرة ضغط حمالت وتطویر استحداث .4
 حمالت كما األوروبي االتحاد خاصةبو  ،الدول برلمانات مع اللقاءات تكثیف تشمل أن على

 إسرائیل على الضغط أجل من وذلك الفلسطینیة، للقضیة المناصرة النسویة والحركات التضامن
 بالعائالت تمس التي تلك وتحدیداً  المحتلة، الفلسطینیة األرض في اإلنسان حقوق انتهاكات لوقف

 شملها. جمع دون وتحول وتشتتها، الفلسطینیة،
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 ورقة موقف نسویة حول االنتھاكات التي تتعرض إلیھا النساء المقدسیات
 

  قانون المواطنة والدخول إلى إسرائیل جریمة ضد اإلنسانیة
 

الصحي شعرت باإلھانة وكأني أجرمت ألنني متزوجة "لما خسرت التأمین 
من زوج ال یحمل الھویة المقدسیة، شعرت بأنني مالحقة قانونیاً، لما حكى 
 ِ لي المركز الصحي إنو التأمین الوطني باعت فاكس بعدم استقبالك، لم أدر
كیف وجدت نفسي على الشارع، كنت ألتفت من حولي والرعب یمألني، 

قت: كیف سأذھب اآلن إلى القدس؟ كیف سأدفن بجانب أسئلة كثیرة تالح
  أمي وأبي؟ ... لن أستطیع السفر.. سوف یالحقونني".

  إمرأة مقدسیة متزوجة من فلسطیني یحمل الھویة الفلسطینیة  
  

تالحقت على مر السنین القوانین والسیاسات العنصریة التمییزیة التي فرضتھا الحكومات اإلسرائیلیة 
، في 1967المقدسیین، وذلك بعد ضم القدس الشرقیّة إلى حدودھا من جانب واحد منذ العام  المتعاقبة على

الدولي، وقرارات مجلس األمن الدولي، والجمعیة العامة، بخصوص المركز القانوني  خطوة مخالفة للقانون
دولة إسرائیل، ما  للقدس كأرض محتلة.  وتتعامل إسرائیل مع السكان الفلسطینیین كمقیمین دائمین أجانب في

 یعني فقدان أيٍّ منھم حق اإلقامة والعیش في مدینتھ إذا ما أخل بشروط وضوابط التمتع بصفة المقیم الدائم.
 

المواطنین المقیمین في  على الصعب من جعلتأحد أبرز القوانین العنصریة ما یتعلق بجمع شمل األسر التي 
القدس، ویحملون وثیقة ھویة مقدسیة (الزرقاء)، لم شمل عائالتھم، أو الحصول على مكانة قانونیة في 

في الضفة إسرائیل بناء على ارتباطھم وزواجھم من فلسطینیین فقط، بسبب حملھم الھویة الفلسطینیة، وسكنھم 
 أو قطاع غزة. الغربیة

 
ترى المؤسسات النسویة والحقوقیة أن القانون الذي یشتت شمل آالف العائالت الفلسطینیة ألسباب 

یمة ضد اإلنسانیة؛ كونھا تمس بحقوق األزواج دیموغرافیة مغلفة بذرائع أمنیة، ھو أكثر القوانین جر
الفلسطینیین المقیمین في القدس وفي المناطق الفلسطینیة المحتلة، ویصادر حقوقھم في جمع شمل عائالتھم؛ 
ھذا الحق كفلتھ القوانین الدولیة لباقي البشر، ویمكن اعتباره الوجھ اآلخر لقانون العودة اإلسرائیلي، الذي 

  ییز اإلیجابي؛ كونھ یخص الفلسطینیین بالتمییز السلبي.خص الیھود بالتم
 

ً بامتیاز؛ الستھدافھ الفلسطینیین وذوي األصول الفلسطینیة بصفتھم تلك ودون  یعتبر ھذا القانون عنصریا
غیرھم، وبمعزل عن مكان إقامتھم، سواء في القدس أو سائر أنحاء األرض الفلسطینیة المحتلة.  فالقانون 

ً صارمة على جمع شمل یجمد البت بط لبات جمع شمل العائالت الفلسطینیة في القدس المحتلة، ویفرض قیودا
  شركاء الحیاة، ویحول دون بناء الحیاة العائلیّة؛ كما یحد من خیاراتھم في بناء العالقات الزوجیة والعائلیة.

 
  خلفیة عن القانون

المتتبع لقراءة األحكام اإلسرائیلیة المتعلقة بجمع شمل العائالت لحاملي الھویة الزرقاء والمتزوجین من 
ً مع  ً على لم شمل العائالت، تزید حلقاتھا تضیقا ً تمییزیا ً قانونیا حاملي الھویة الفلسطینیة، یجد أنھا تتخذ مسارا

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائیل فیما بات  ، سن الكنیست اإلسرائیلي2003مرور الزمن.  ففي العام 
یعرف بقانون لم الشمل "كأحكام مؤقتة"؛ بھدف تجمید اإلجراء الذي كان في السابق یتیح جمع شمل العائلة 
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ً من األراضي الفلسطینیة المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربیة)، وكان اآلخر  إذا كان أحد الزوجین فلسطینیا
 ً ً عربیا ً بصورة دائمة في القدس. إما مواطنا ً مقیما   من إسرائیل، وإما فلسطینیا

 
، فأضیف إلى المنع بعض االستثناءات الھامشیة التي لم تغیر أي شيء من جوھر القانون 2005أما العام 

التمییزي، منھا رفع سن األطفال الذین یمنحھم القانون إمكانیة العیش مع أحد الوالدین المواطن في القدس 
ً)، إضافة إلى تعدیل آخر یسمح بلم الشمل، في حال كان سن الزوج ( 14إلى  12ة من (الشرقی ً)  35عاما عاما

ً) وما فوق، وذلك فقط بتصریح خاص من وزیر الداخلیة اإلسرائیلي. 25وما فوق، وللزوجة (   عاما
 

ً، منع توحید العائالت 2007تعدیل آخر وقع في العام  في حال كان أحد  یقضي بتوسیع المنع لیشمل، أیضا
ً معادیة.  وفي  األزواج من مواطني أو سكان إیران أو لبنان أو سوریا أو العراق، التي تعتبرھا إسرائیل دوال

، مدد البرلمان اإلسرائیلي، للمرة الخامسة عشرة، صالحیة القانون لسنة أخرى.  ھذا وال یزال 2017العام 
ً بناًء على قرار خاص اعتمدتھ الحكومة جمع شمل األسر مع األزواج الفلسطینیین في قط اع غزة محظورا

  .2008اإلسرائیلیة في العام 
 

وعلى الرغم من أن األصل في القوانین ھو اإلباحة من أجل نیل الحقوق ولیس مصادرتھا، فإن المتتبع لمسار 
امس عشر على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائیل، والتعدیالت التي أجریت علیھ، وتمدیده للعام الخ

ً، یرى أن األصل في القوانین التمییزیة التي تسنھا 2017التوالي في العام  ً مؤقتا ، على الرغم من كونھ أمرا
دولة االحتالل، والمتعلقة بحقوق جمع شمل العائالت، ھو المنع، على اعتبار أنھ یحرم الفلسطینیین المقیمین 

یة وقطاع غزة، من حق یتمتع بھ اإلسرائیلیون في دولة في القدس الذین یتزوجون من مناطق الضفة الغرب
االحتالل، وھو حق العیش مع أسرھم في المكان الذي یختارونھ، والحق في ممارسة حیاتھم العائلیة، والحق 
ً، ال یمنع القانون جمع شمل مثل ھذه  في الحمایة من التدخل التعسفي أو غیر القانوني في األسرة.  أیضا

بل ال یسمح بالبحث في طلباتھا بموجب نظام "اإلجراءات المتدرجة"، الذي یمتد على مدى العائالت فقط، 
أعوام عدٍة بھدف ظاھري، ھو فحص سریان الزواج.  والمفارقة ھي أن اإلجراءات المعقدة والطویلة، 

یھودي، من والفحوصات األمنیة المشددة، التي تواجھ المواطن الفلسطیني، تقابلھا تسھیالت واسعة للشخص ال
  .أجل اللجوء إلى دولة االحتالل عن طریق قانون "العودة إلى إسرائیل" بمجرد إثبات جذوره الیھودیة

 
  تأثیر القانون على النساء

  
حقوق اإلنسان ال یمكن تجزئتھا، وكذلك األمر بالنسبة النتھاكات أي حق من حقوق اإلنسان ال یمكن  أوالً.

ً من خالل االنتھاكات التي تتعرض إلیھا النساء المقدسیات والنساء  تجزئتھا.  وھذا یتضح جلیا
لقد خلق  الفلسطینیات من الضفة الغربیة وقطاع غزة، نتیجة حرمانھن من حق جمع شمل عائالتھن. 

ً لعشرات اآلالف من العائالت  ً قاسیا التجمید في طلبات التوحید المتعلقة بجمع شمل العائالت واقعا
الفلسطینیة؛ فالزوجان غیر قادرین على العیش تحت سقف واحد؛ یُجبر األطفال على النمو في عائالت 

ً؛ ال یغادر ا ألشخاص األراضي المحتلة وحیدة الوالد على الرغم من أن آباءھم یریدون العیش معا
ً، وتعیش  للذھاب إلى الخارج لتلقي العالج الطبي ألن إسرائیل لن تصدر لھم تصریح زیارة جدیدا
عشرات اآلالف من النساء في األراضي المحتلة دون وضع قانوني، وبالتالي یواجھن التھدید المستمر 

ھذه االنتھاكات أجبرت العدید منھن إلى بالتھجیر، ویصبحن سجینات منازلھن، وال یعشن حیاة طبیعیة.  
ً، منھا على سبیل المثال ال الحصر: ً وصحیا ً ونفسیا ً واجتماعیا   اتخاذ خیارات مكلفة اقتصادیا
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اإلقامة خارج شرقي القدس؛ أي في مناطق أخرى من األرض الفلسطینیة المحتلة مع أزواجھن،   .1
للمحافظة على استقرار عائالتھن، ولو بالحد األدنى، لكنھن في الوقت ذاتھ، یقمن باستئجار منزل في 

ركز القدس، ویدفعن الضرائب البلدیة، وفواتیر الخدمات ھناك، حتى یثبتن أن المدینة تشكل "م
حیاتھن"، ویسجلن أبناءھن وبناتھن في مدارس في القدس، وذلك كي یتمكنَّ من المحافظة على 

  ھویتھن المقدسیة.  ھذا األمر ساھم في مضاعفة األعباء االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة علیھن.
لضفة الغربیة النساء المقدسیات اللواتي اخترن عدم التقدم بطلب للم الشمل، واالنتقال إلى مناطق ا .2

وقطاع غزة لیكن مع أزواجھن، فقد تعرضت إقامتھن في القدس إلى الخطر، ناھیك عن تجریدھا من 
معظم الخدمات والتأمینات االجتماعیة والصحیة والتعلیمیة.  تصف إحدى المقدسیات التي تم 

یحمل تجریدھا من حقھا في التأمین الصحي مشاعرھا لحظة خسارتھا بحكم زواجھا من مواطن 
الھویة الفلسطینیة: "لما خسرت التأمین الصحي شعرت باإلھانة وكأني أجرمت ألنني متزوجة من 
ً، لما حكى لي المركز الصحي إنو  زوج ال یحمل الھویة المقدسیة، شعرت بأنني مالحقة قانونیا

فت من التأمین الوطني باعت فاكس بعدم استقبالك، لم أدِر كیف وجدت نفسي على الشارع، كنت ألت
حولي والرعب یمألني، أسئلة كثیرة تالحقت: كیف سأذھب اآلن إلى القدس؟ كیف سأدفن بجانب أمي 

 وأبي؟ ... لن أستطیع السفر.. سوف یالحقونني".
ً من فقدان  .3 أما النساء المقدسیات اللواتي قررن العیش مع أطفالھن وبشكل منفصل عن أزواجھن، خوفا

دس، فإنھن یجبرھن على التخلي عن فرص العمل أو المشاركة في حقھن في اإلقامة الدائمة في الق
الحیاة العامة، من أجل التركیز على رعایة األطفال.  فالسیاق الثقافي یتوقع منھن، كنساء، لعب 
األدوار الرئیسیة في تربیة األطفال والعنایة بھم، وبذلك، یقید القانون تطور وتقدم شریحة من السكان 

 مقدسیات.تتمثل باإلناث ال
 

.ً ً في شرقي القدس، بما یخالف تعلیمات القانون المذكور، فلیس  ثانیا األزواج الذین یقررون العیش معا
بإمكانھم إقامة حیاة أسریة، إذ تضطر الغالبیة منھم إلى الحصول على تصاریح مؤقتة في أحسن األحوال 

كل سنة أو سنتین، ما یستدعي إجراء إن كانوا مؤھلین ضمن معاییر دولة االحتالل، إذ یجري تمدیدھا 
ً یتطلب تجمیع مستندات على غرار إیصاالت كھرباء ومیاه، وقسائم راتب، وشھادات مدرسیة،  معقدا
إضافة إلى إجراء مقابالت.  ھؤالء یعیشون في حالة عدم استقرار دائمة، بسبب الفجوات الزمنیة بین 

ما ال یحق لحملة التصاریح المؤقتة الحصول على انتھاء مفعول تصریح، وإصدار تصریح آخر جدید.  ك
 رخصة قیادة سیارة، أو الحصول على خدمات صحیة، أو مخصصات التأمین الوطني.

  
.ً األزواج الذین ترفض إسرائیل منحھم التصاریح المؤقتة، فمعاناتھم تبدأ بالتواجد غیر القانوني للزوج  ثالثا

ً على النساء، وتصبح في القدس بحسب معاییر االحتالل، بحیث ینع ً على األسرة، وتحدیدا كس سلبیا
العالقة مرھونة بخطر قد یؤدي إلى طرد األب أو سجنھ أو إخراجھ بكفالة، مع التعھد بعدم العودة، وھذا 
یضرب مفھوم العائلة وتشكیلھا البنیوي، وتقیید أدوارھم ومشاركتھم في الحیاة االجتماعیة، سواء في 

ً عن تقیید فرصھم في المشاركة في الحیاة العامة، إضافة إلى أن مناسبات األفراح أو ا ألحزان، فضال
األسرة تعیش حالة من الصراع ما بین الرغبة في االستقرار األسري، وعدم حرمان األبناء من أحد 
األبوین، وبین الحق في االحتفاظ بحقوقھا التي ینص علیھا القانون؛ وأھمھا حریة االختیار لشریك 

  .الحیاة
  

یزید من ھذه المعاناة اختالف األنظمة القضائیة، السیما في حاالت المشاكل األسریة التي تصل إلى  رابعاً.
المحاكم؛ كالطالق والنفقة وحضانة األبناء.  وبھذا تتعرض النساء الفلسطینیات إلى تمییز مزدوج في 

ً حق اإلقامة بصفتھن فلسطینیات، وبصفتھن نساء.  إحدى النساء المقدسیات عبرت ع ن خوفھا، تحدیدا
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فیما یتعلق بمستقبل أطفالھن واستمراریة حضانتھن لھم، التي تتطلب إجراءات معقدة من حیث إثبات 
مكان السكن، وما یتعلق بذلك من تكالیف مرتبطة بھا: أرنونا، أجرة سكن، إثبات التعلیم في مدارس 

أبنائھن من قبل األزواج، ونقلھم إلى  القدس، فواتیر ماء وكھرباء، إضافة إلى خوفھا من إمكانیة مصادرة
مناطق السلطة، حیث یصعب علیھن بعد ذلك استرداد حضانة األبناء، بحكم عدم وجود سیطرة إسرائیلیة 

 على مناطق السلطة الفلسطینیة.
  

.ً ً، ال تستطیع المرأة من حملة وثیقة الھویة الفلسطینیة من مناطق الضفة الغربیة أو قطاع غزة  خامسا أیضا
لمتزوجة من رجل یحمل وثیقة الھویة المقدسیة، التوجھ إلى المحاكم اإلسرائیلیة لطلب التفریق من ا

الزوج في حال استحالت العالقة الزوجیة، خشیة التعرض إلى السجن والتھجیر، ذلك أن وجودھا وفق 
 ً ً إذا لم تحمل في جعبتھا تصریحا ً بذلك. القوانین اإلسرائیلیة في القدس غیر قانوني، تحدیدا   خاصا

  
.ً یقع سكان شرقي القدس في دائرة الضرر األولى من القانون، التي تسببت بھبوط حاد في نسبة الزواج  سادسا

عواقب ھذا القانون على الحیاة األسریة لھؤالء األزواج لدیھم من الضفة الغربیة، بسبب التخوفات من 
ً إلى عواقب مجتمعیة لی   .ست بالبسیطة على المجتمع الفلسطیني كلھوالزوجات، ما قد یؤدي مستقبال

  
 معاییر قانونیة دولیة

ً، ضد  ً وعلنا ً، وھو موجھ، صراحة إن "قانون الجنسیة والدخول إلى إسرائیل" ھو أحد أكثر القوانین جدال
الفلسطینیین المقیمین في القدس، ال لشيء إال لسبب انتمائھم القومي.  وبھذا، یُشرعن القانون المس الجارف 

ة المتعلقة بعشرات آالف األشخاص، من بالحقوق.  إن القانون یمس، بصورة بالغة، بالحق في الحیاة األسری
قانون المواطنة ینتھك المواطنین المقیمین في القدس، ومن مواطني المناطق الفلسطینیة على حد سواء.  

المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، كحظر التمییز؛ أي المساواة أمام القانون دون أي تمییز ألي سبب كان، 
دة الجماعیة الطبیعیة واألساسیة في المجتمع، والحق في التمتع بحمایة ووجوب حمایة األسرة بصفتھا الوح

  المجتمع والدولة، وحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسیس أسرة عند بلوغ سن الزواج.
 

ً، والنظام المرافق لھ، والمتعلق بجمع شمل العائالت على الخصوص، ینتھكان، بشكل  إن القانون ذاتھ عموما
ً من نصوص اتفاقیة سیداو، بما في ذلك المواد: مباشر وغیر مباش  15و 12، و11، و9، و5، و2ر، عددا

ً، 16)، و4( ً أو جزئیا ً عن أنھ ینتھك ، إما كلیا من اتفاقیة  27بموجب القانون اإلنساني الدولي المادة ھذا فضال
  ائلیة".جنیف الرابعة، التي تمنح المدنیین الحق في االحترام "لشخصھم وشرفھم وحقوقھم الع

  
 التوصیات:

مطالبة ھیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة بتحمل مسؤولیاتھا تجاه حمایة حقوق المرأة المقدسیة  .1
ً للقانون الدولي، من خالل تفعیل آلیات المراقبة الدولیة لما یجري  في الوجود على أرض القدس وفقا

الخاصة بحقوق النساء، وبخاصة قرار مجلس في القدس من انتھاك لالتفاقیات والقوانین والمعاھدات 
  .الخاص بحمایة النساء تحت النزاعات المسلحة 1325األمن 

مطالبة المجتمع الدولي بتفعیل آلیات المساءلة الدولیة إلجبار إسرائیل على وقف ممارسات التھجیر  .2
لدخول إلى إسرائیل، القسري تجاه النساء المقدسیات وعائالتھن، بما في ذلك إلغاء قانون المواطنة وا

 .لما ینطوي علیھ من تمییز عنصري بحقھن
مطالبة المجتمع الدولي بمتابعة القرارات التي تصدر عن األمم المتحدة، بما یدعم حق الوجود  .3

الفلسطیني وحق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، والتي تتطلب حث الدول المختلفة، والضغط 
 .المعنیة لتنفیذ ھذه القرارات على الھیئات والمنظمات الدولیة
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