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  السادة والسيدات، مرحبا جميعا

  

  شكرا لدعوتي على المؤتمر لتمثيل الشباب المقدسي في مدينة القدس 

 

قد تعلمت درسا عبر الخطأ الديموغرافي الذي   وقعت القدس تحت االحتالل االسرائيلي، وكانت دولة االحتالل1967في العام 
، وبالتالي امتنعت سلطات "بالجنسية االسرائيلية"يسمى اآلن  عندما فرضت على الفلسطينيين ما 1948ارتكبته في العام 

االحتالل االسرائيلي عن فرض الجنسية االسرائيلية على سكان مدينة القدس، وفرضت عليهم بطاقات اقامة مؤقتة عوضا عن 
 .ذلك

 

التعليمات التي تفرضها سلطات هذه البطاقات، تضمن للفلسطينيين الحق في البقاء في مدينة القدس طالما لم يخالف القوانين و
ويمكن لنا تصنيف هذه البطاقة . االحتالل، وتمنحه ايضا بعض امتيازات المواطن، اال انها ايضا تمنعه من التمتع بالكثير منها

يدة التي تمنح للسياح والزائرين، كما أنها في مرتبة أدنى من الجنسية، بع" الفيزا"على أنها أعلى قيمة من تصريح المرور أو 
 .تمام البعد عن المواطنة وحقوقها في أي دولة

 

 وعبر سابقة قضائية، أصبح لزاما على الفلسطيني المقدسي حامل بطاقة االقامة المؤقتة، أن يثبت وجوده في 1980في العام 
ق رسمية وشهادات المدينة عبر سلسلة تكاد ال تنتهي من وثائق االثبات، وال يحق له تجديد هذه البطاقة أو استصدار اي وثائ

الميالد مثال، اال في حالة قدرته على جلب هذه الوثائق وعرضها على سلطات االحتالل، وتتنوع هذه الوثائق بين عقود التمليك 
وااليجار للعقار، وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، باالضافة إلى التأمين الصحي الحكومي التابع لدولة االحتالل، باإلضافة إلى 

 .ق إثبات تسديد كافة متعلقات الضرائب، وقسائم عمل داخل حدود دولة االحتاللوثائ

 

منذ بداية التسعينات شنت سلطات االحتالل حمالت واسعة على حملة بطاقات االقامة المؤقتة، رغبة منها في تفريغ المدينة من 
ت الكثيرين على االنتقال للسكن في ضواحي سكانها األصليين، حيث وبعد ان رفعت تكاليف المعيشة أضعافا مضاعفة، واجبر

المدينة، أو حتى خارج حدود بلدية االحتالل، شرعت بإحصاء سكان المدينة، وإلغاء بطاقات االقامة لكل من فشل في اثبات 
بالغاء هذه السنوات تخللت استخداما منقطع النظير للمواد القانونية الخاصة . مقدسي 14500سكنه، وقد عانى من ذلك أكثر من 

 "1952 الدخول إلى إسرائيل للعام"اإلقامات المؤقتة المتضمنة في قانون 

 

  : مواد3هذا القانون يلخص الحاالت التي أجاز االحتالل فيها لنفسه إلغاء اإلقامات المؤقتة عبر 

 . سنوات متتالية3ان يفشل المقدسي في إثبات سكنه في المدينة لمدة . 1

 . سنوات7ات سكنه في القدس لما مجموعه أن يفشل المقدسي في اثب. 2

 .أن يحصل المقدسي على جنسية أو اقامة أخرى غير التي تم اصدارها له في دولة االحتالل. 3

 

والذي يسمح لالحتالل بالغاء " مركز الحياة"إضافة إلى ذلك فان سياسات االحتالل لخصت هذه النقاط من خالل اعتماد مبدأ 
بالفلسطينيين في القدس حال فشل المقدسي في إثبات أن مركز حياته داخل حدود بلدية االحتالل أو في االقامة المؤقتة الخاصة 

وعلى الرغم من أن الحاالت السابقة واضحة، إال أن هذا المصطلح عام بشكل كبير، ويجعل من فقدان . دولة االحتالل ذاتها
  .عتماد على هذا المصطلح بشكل كبيروقد تنوع اال. الحق في الوجود في المدينة مهددا بشكل دائم

 

 حماس بمعظم مقاعد - وبعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية والتي نتج عنها فوز حركة المقاومة االسالمية 2006في العام 
اء باختطاف أعض المجلس التشريعي مما يعني أن الحركة ستقوم بتشكيل الحكومة الفلسطينية ألول مرة، قامت سلطات االحتالل

المجلس التشريعي المنتخبين لتمثيل مدينة القدس، ثم تم الغاء اقامة بعضهم بتهمة جديدة لم تكن مطروحة قبل ذلك، حيث تم 
  إدانتهم بجريمة 

  ".خرق الوالء لدولة اسرائيل

  

داء من واجب اثبات ترتبط حياة المواطن المقدسي بالعديد من المعيقات التي تجعل من وجوده في مدينة القدس تحديا كبيرا، ابت
الوجود الدائم، الذي يفرض على المقدسي أن يعيش في دائرة االتهام باالبتعاد عن المدينة، ويقلل من فرص ارتباطه بمجتمعات 

الفلسطينيين االصيلة حول القدس ويعزز من االنقسام الجغرافي والثقافي الذي يعتبر جزء ال يتجزأ من التهجير القسري 
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  .دسيينالمفروض على المق

  

حتى في الحاالت التي يفرض المقدسي على االحتالل االعتراف بوجوده بشكل قاطع عبر تأمين الوثائق والمستندات المختلفة، 
نرى تأثير هذه البيئة جليا على فئات محددة من المجتمع الفلسطيني المقدسي، ومن الممكن الجزم بأن أكثر هذه اآلثار تتجلى في 

تحديدا، فعلى سبيل المثال، تراجع النسيج االجتماعي الفلسطيني كثيرا بعد اقامة جدار الفصل العنصري، واقع الشباب المقدسي 
ين المدن والقرى المختلفة، إضافة إلى تأثيره بشكل وانعكست آثاره السلبية العديدة على عالقة الشباب الفلسطيني بعضه ببعض ب

مباشر على تعريف الفلسطيني لنفسه، فأصبحت المعيقات أكثر تحديدا، واجتهد االحتالل كثيرا في قصر تفكير الشباب 
  .الفلسطيني بشكل عام كل في المعيقات التي يعايشها يوميا

  

ر تركيزا لسلخه عن امتداده التاريخي والحضاري والثقافي المتمثل فالشباب المقدسي تحديدا يواجه وتيرة أكثر عنفا وأكث
  :بالمجتمع الفلسطيني، عبر العديد من المعيقات التي من أبرزها

  

يواجه غالبية سكان مدينة القدس خطر فقدانهم إقامته المؤقتة في مدينة القدس لعديد األسباب كما ذكر : الجنسية وبطاقة االقامة. 1
 إلى صراعهم الوجودي الدائم مع االحتالل، وتتنوع القوانين والسياسات التي تشكل درعا حول المدينة خوفا من باإلضافة. انفا

 .استقرار الشباب فيها وذلك تحسبا من تغير الوضع الديموغرافي في المدينة وعودة الفلسطينيين ليشكلوا غالبية سكان المدينة

 

الفصل المدينة عن امتدادها الحضري، تحول صراع الشباب الفلسطيني بين بعد أن فصل جدار : جدار الفصل العنصري. 2
الحاجة الملحة للبقاء في حدود المدينة، وبين الرغبة الجامحة في التواصل واإلبقاء على االمتداد الحضري والثقافي بين المدن 

ين اإلخوة أنفسهم، وليقطع العالقات بشكل هذا الجدار أخذ موضوع الفصل إلى أبعد حدوده ليفصل بين العائالت ب. الفلسطينية
قسري، ويدفع المجتمع الفلسطيني ببطئ نحو الفردانية وهلهلت النسيج االجتماعي الفلسطيني، ناهيك عن إفشال أي محاولة 

 .لتوحيد الجهود الشبابية المختلفة

 

قدس بحثا عن مكان مالئم لنموهم مع عدم قدرة الشباب الفلسطيني على الخروج من حدود مدينة ال: الحق في السكن. 3
ومع . االقتصادي واالجتماعي، زاد الطلب بشكل كبير على العقارات الموجودة في المناطق السكنية ذات التجمعات الفلسطينية

عدم قدرة هذه العقارات على استيعاب االعداد المتزايدة، والرفض الكبير والمتكرر لطلبات رخص البناء في هذه المناطق من 
ل سلطات االحتالل، اضطر العديد من السكان إلى الخروج من هذا الجحيم، عبر التوجه إلى مناطق مثل كفرعقب، ومخيم قب

شعفاط، مناطق تقع داخل حدود بلدية االحتالل، لكنها خارج الجدار، مناطق ال تتمتع بالحد االدنى من الخدمات، وال يتوفر فيها 
كل ذلك ساهم أيضا في حالة من التشوه . صادي، وغير تابع الي سلطة سيادية حقيقةاي امن سواء اجتماعي، سياسي، او اقت

 .التي لحقت بالهوية الشباب المقدسية، والتي أصبحت رغما عنها خارج مدينتها

 

نون كما ذكر سابقا فان رغبة الفلسطينيين في القدس بالحفاظ على اقامتهم في القدس جعلت العديدين منهم يب: هدم المنازل. 4
منازل دون استصدار تراخيص بناء رسمية من دولة االحتالل، فرغم المحاوالت الدائمة من قبل المقدسيين الستصدار تراخيص 

 وتبرز مشكلة اخرى بعد مرحلة البناء، حيث يبدأ االحتالل بمالحقة السكان لهدم .%97بناء فان رخص البناء يتم رفضها بنسبة 
من منازل الفلسطينيين % 84خيص، ولذلك وصلنا اليوم إلى حالة من الفوضى، فما يقارب من بيوتهم بحجة عن البناء دون تر

 .  في القدس مهددة بالهدم في أي لحظة

 

تأكيدا على ما تم االتفاق عليه في اتفاقية اوسلو، وبعد ان تم منع السلطة الفلسطينية أو أي جسم : غياب المرجعية السياسية. 5
مدينة، تراكمت النكسات على المدينة، وتركت وحيدة لتواجه شبكة السياسات والقوانين التي تهدف إلى سيادي من العمل في ال

عزلها وأسرلتها، وعزلت الشباب الفلسطيني المقدسي بشكل تام عن المشهد السياسي الفلسطيني، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين 
 . قدسيالقيادات والمرجعيات السياسية الفلسطينية، والشارع الم

 

لذلك كله تدعو الرؤيا الفلسطينية المجتمع الدولي إلى االرتقاء إلى مستوى األزمات المتالحقة على المدينة المحتلة، واألخذ 
بزمام المبادرة للتخلص من االحتالل، وذلك لمسؤوليته المجتمع الدولي المباشرة عما حدث ويحدث في المدينة، كما ندعو 

لوقوف على مسؤولياتها والتنصل من كل ما يجعلها بعيدة عن المشهد المقدسي، والتعامل الفعلي السلطة الفلسطينية إلى ا
والرسمي مع القدس على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية وجزء ال يتجزأ من األرض المحتلة، و ان شباب هذه المدينة جزء من 
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ئمة على أسماع وأنظار العالم العربي، ان التطبيع مع دولة كما ونعيد رسالتنا الدا. شباب فلسطين، وحقوقهم منوطة بتأديتها
 .االحتالل مرفوض تماما، شعبيا ورسميا، ونناشد جميع إخواننا أن يلتفوا خلف مطالبنا المشروعة والمحقة

 


