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القد�س اأهمية ا�ستثنائية لمدينة 

على عدة م�ستويات؛ فهي 

ذات قيمة دينية لدى الم�سلمين 

والم�سيحيين واليهود، ف�ساًل عن كونها 

مدينة تاريخية بارزة، وتتعلق باأطر قانونية 

اأ�سيلة. وهي، اإلى ذلك كله، عا�سمة فل�سطين 

ومحور تجاذب لكثير من الدول وال�سعوب.

وا�ستناداً اإلى ما للقد�س من اأهمية متعددة 

الوجوه والجوانب، يهمنا في هذا البحث 

المخت�سر اأن نركز على الأو�ساع القانونية 

التي رافقت القد�س، اأو �سكلت لها الإطار 

القانوني الدولي منذ اأربعينيات القرن 

الما�سي حتى الآن. ومع اأن هذا الإطار 

القانوني ي�ستمل على بنود بنيوية ووظيفية 

كثيرة، اإّل اإننا م�سطرون اإلى اختيار المحطات 

القانونية فيه، وهي المحطات التي ات�سمت 

باإلزامية دولية لجميع الدول وفقًا لأحكام 

ال�سرعية الدولية.

وعلى هذا الأ�سا�س �سنوزع هذا البحث على:

1 ــ الو�سع القانوني للقد�س في اإطار 

ال�سرعية الدولية قبل �سنة 1980، اأي منذ 

�سدور القرار الدولي 181 في �سنة 1947، 

الذي ق�سى بتق�سيم فل�سطين اإلى دولة عربية 

واأُخرى يهودية، وباإعطاء �سيغة دولية لرعاية 

مدينة القد�س، ثم التطورات الالحقة لهذا 

التاريخ.

2 ــ الو�سع القانوني ــ الدولي للقد�س بعد 

�سنة 1980، اأي بعد اإعالن اإ�سرائيل اأن القد�س 

الموحدة )اأي بعد �سم القد�س ال�سرقية( هي 

عا�سمة الدولة اليهودية. وي�سمل هذا الجزء 
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ة لل�سالم'' ب�سبب انتهاكها 
ّ
دولة ''غير محب

اأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وب�سبب عدم 

ين 181 و194، كما �سنرى في 
َ
تنفيذها القرار

الجزء الثاني من هذا البحث.

وكان لهذا التعهد الإ�سرائيلي الخّطي في 

�سنة 1949، اأهمية قانونية منها:

● اأن اإ�سرائيل، ب�سهادة الأمم المتحدة، 

كانت الدولة الأولى التي اعترفت بالدولة 

الفل�سطينية وفقًا ل�ستنادها اإلى القرار 

دها بالم�ساهمة في 
ّ
1947/181، وتعه

تنفيذه. وقد اأعلن بن ــ غوريون، مع اإعالن 

ا�ستقالل اإ�سرائيل، اأن القرار 181 قرار دولي 

ملزم ل يجوز التنازل عنه.

● اأن القرار 1947/181 اأرفق في متنه 

خريطة تف�سيلية بالحدود المقررة للدولة 

العربية واأ�سماء القرى التابعة لها. وبالتالي 

فاإنه و�سع حدوداً وا�سحة لكل من الدولتين 

العربية واليهودية، الأمر الذي يعني اأن مقولة 

اإ�سرائيل لي�س لها حدود وا�سحة منذ اإن�سائها، 

مقولة غير �سحيحة، واأن كل ما تجاوز هذه 

عتبر اأي�سًا مخالفًا للقانون الدولي 
ُ
الحدود ي

اأ�ساًل.

عتبر المرجعية 
ُ
● اأن القرار 181 ل يزال ي

القانونية الدولية للدولة الفل�سطينية. واأكد ذلك 

الرئي�س يا�سر عرفات في �سياق اإعالنه الدولة 

الفل�سطينية في �سنة 1988، فقد قال اإن هذا 

القرار ''ل يزال يوفر �سروطًا لل�سرعية الدولية 

ت�سمن حق ال�سعب العربي الفل�سطيني في 

ال�سيادة وال�ستقالل الوطني.'' وفي اإثر هذا 

الإعالن ب�ساأن الدولة الفل�سطينية، رحبت 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة به انطالقًا من 

قاعدة القرار 1947/181. 2

● المعروف، اأن هذا الترحيب الدولي ي�سمل 

اأي�سًا3 العتراف باإعالن الدولة الفل�سطينية 

الثاني اأي�سًا، التو�سيف القانوني ــ الدولي 

لإعالن الرئي�س الأميركي دونالد ترامب 

الأخير، اأن القد�س الموحدة هي عا�سمة 

اإ�سرائيل، واأنه �سينقل ال�سفارة الأميركية لدى 

اإ�سرائيل اإلى هذه العا�سمة، ثم �سرح تداعيات 

هذا الإعالن الأميركي في �سوء قرار الجمعية 

العامة لالأمم المتحدة في هذا ال�سدد.

وعلى اأي حال، فاإن معالجة هذين الجزاأين 

�ستنح�سر في الأطر القانونية ــ الدولية 

المتعلقة بالقد�س دون �سواها من بنود اأُخرى 

تتعلق بفل�سطين ككل، ومن دون التطرق اإلى 

اأمور �سيا�سية وتاريخية اأو �سواها.

I ــ الو�شع القانوين ــ الدويل 
للقد�س قبل �شنة 1980

اأوًل ــ كانت اإ�سرائيل قد احتلت الجزء 

الغربي من مدينة القد�س في �سنة 1948، 

مخالفة، بالتالي، اأحكام ال�سرعية الدولية في 

كل ما يتعلق بنظام النتداب )في عهد ع�سبة 

الأمم المتحدة ــ المادة 22، ونظام الو�ساية 

لمجل�س الو�ساية الدولية لالأمم المتحدة(، 

ومتجاوزة م�سوؤولية الدولة المنتدبة ...اإلخ. اإّل 

اإن اإ�سرائيل ُقبلت ع�سواً في المنظمة الدولية 

في �سنة 1949، بعد اأن تعهدت خطيًا بالعمل 

على، اأو الم�ساعدة في تنفيذ القرار 181 )الذي 

ق�سى بتق�سيم فل�سطين(، والقرار 194 )الذي 

ق�سى بعودة الالجئين الفل�سطينيين اإلى 

1.)to their homes بيوتهم

وعلى الرغم من هذا التعهد الخطي 

الإ�سرائيلي، فاإن الجمعية العامة لالأمم 

المتحدة كانت تقوم اأحيانًا بتذكير اإ�سرائيل 

بوجوب التقيد بهذا التعهد، اإلى اأن طالبت في 

�سنة 1982، بعزل اإ�سرائيل لأنها اأ�سبحت 
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يتعلق بوجوب الو�ساية الدولية عليها، 

وتعطلت ق�سراً هذه الن�سو�س الدولية كلها، 

وبداأت منذ ذلك الحين النغمة اليهودية 

باعتبار القد�س الموحدة عا�سمة لإ�سرائيل.

هذا ال�سلوك الإ�سرائيلي دفع مجل�س الأمن 

في الأمم المتحدة اإلى التعجيل في اعتبار قرار 

�سم القد�س ال�سرقية لغيًا كاأنه لم يكن، لأنه 

مخالف لالأحكام الملزمة في اتفاقية جنيف 

الرابعة ل�سنة 1949، والمتعلقة بحماية 

المدنيين الواقعين تحت الحتالل. وبذلك 

اأ�سدر مجل�س الأمن القرار 237 في 

1967/6/11 الذي قام بتو�سيف الأرا�سي 

الفل�سطينية التي �سيطرت عليها اإ�سرائيل 

بالقوة، بما فيها القد�س ال�سرقية، على اأنها 

من الأرا�سي المحتلة، واأنها من التي تنطبق 

عليها اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.6 ومن 

بنود هذه التفاقية، على �سبيل المثال ل 

الح�سر:

ــ المادة 146 التي تفر�س على الدول 

المتعاقدة، اأي الدول التي وّقعت التفاقية، 

وعلى الأ�سخا�س الذين يقترفون اأو ياأمرون 

باقتراف اإحدى ''المخالفات الج�سيمة'' لهذه 

الة.
ّ
التفاقية، عقوبات جزائية فع

ــ المادة 147 من هذه التفاقية تن�س 

على اأن هذه المخالفات الج�سيمة ت�سمل: القتل 

العمد، اأو التعذيب، اأو المعاملة الالاإن�سانية بما 

في ذلك التجارب الخا�سة بعلم الحياة، اأو 

د اإحداث اآلم �سديدة، اأو الإ�سرار الخطير 
ّ
تعم

بال�سالمة البدنية اأو بال�سحة، والنفي اأو النقل 

غير الم�سروع، والحجز غير الم�سروع، واإكراه 

ال�سخ�س على الخدمة في القوات الم�سلحة 

للدولة المعادية، اأو حرمانه من حقه في اأن 

يحاَكم ب�سورة قانونية وغير متحيزة وفقًا 

للتعليمات الواردة في هذه التفاقية، واأخذ 

''وعا�سمتها القد�س ال�سريف''، كما ورد في 

الإعالن ذاته، وقد اعترفت بهذه الدولة، اآنذاك، 

اأكثر من مئة دولة اأُخرى في العالم.

● المعروف اأي�سًا اأن القانون الدولي يقرر 

في �سدد العتراف بالدول:4

اأ ــ اأنه غير م�سروط، وغير قابل للتراجع.

ب ــ اأن الدولة، �سواء اعترفت بها الدول 

الأُخرى اأم ل، تملك الحق في الدفاع عن 

نف�سها.

ج ــ اأنه بعد هذا العتراف، يمكن للدولة 

المعترف بها اأن تقيم عالقات دبلوما�سية مع 

الدول المعترفة على قاعدة الر�سا المتبادل.

د ــ اأنها، حتى اإذا كانت خا�سعة لحتالل 

دولة اأُخرى، كليًا اأو جزئيًا، ل تفقد �سفتها 

كدولة لها مقوماتها الأ�سا�سية من الناحية 

الد�ستورية.

ثانيًا ــ اإن هذا التعهد الإ�سرائيلي المحفوظ 

لدى اأر�سيف الأمم المتحدة، والذي كانت 

المنظمة الدولية تطالب اإ�سرائيل بتنفيذه، لم 

ذ، واإنما عملت اإ�سرائيل على نق�سه وتفريغه  ينفَّ

من معناه وجدواه منذ اليوم الأول لتاأ�سي�سها. 

وقد ا�ستعانت اإ�سرائيل، في ذلك، بتغا�سي 

�سلطات النتداب البريطاني عن مخالفاتها 

المتكررة من جهة، وبعجز الجانب العربي 

)والفل�سطيني �سمنًا( من جهة اأُخرى، وبتراخي 

المجتمع الدولي من جهة ثالثة.

ثالثًا ــ في 5 حزيران/يونيو 1967، اأي 

في اإثر العدوان الإ�سرائيلي على بع�س الدول 

العربية، قامت اإ�سرائيل باحتالل ال�سطر 

ال�سرقي من القد�س، فوقعت المدينة بكاملها 

تحت ال�سيطرة الإ�سرائيلية. وقد فاخر اليهود 

بهذا الإنجاز، اأي ''بتوحيد المدينة الأكثر 

قد�سية والتي لن نبارحها اأبداً.''5

بذلك، انتهى الو�سع القانوني للقد�س فيما 
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مدينة القد�س، ومن �سمنها م�سادرة الأرا�سي 

والممتلكات ونقل ال�سكان والت�سريع الذي 

 القطاع المحتل في القد�س، 
ّ
يهدف اإلى �سم

لغية ول يمكن اأن تغير ذلك الو�سع.''8

3 ــ المجل�س القت�سادي والجتماعي ذّكر 

اأي�سًا في قراره 1336 في 1968/5/21، 

ـ ''�سرورة احترام حقوق الإن�سان الأ�سا�سية  ب

وغير القابلة للت�سرف حتى خالل تقلبات 

الحرب.'' ودعا المجل�س اإ�سرائيل اإلى ت�سهيل 

عودة ال�سكان الذين رحلوا عن المناطق التي 

جرت فيها العمليات الحربية.

ا لجنة حقوق الإن�سان فكانت الأكثر 
ّ
4 ــ اأم

�سرامة في هذا المجال، وقد اأ�سدرت القرار 

10 في 1970/2/23، الذي اأكدت فيه اأن 

اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة لإ�سرائيل التي 

ارتكبت ''جرائم حرب موجهة اإلى الإن�سانية، 

بالإ�سافة اإلى كونها جرائم.'' واأن اللجنة تدين 

اإ�سرائيل لنتهاكها هذه التفاقية، ول �سيما 

لجهة تدمير المناطق واإقامة الم�ستوطنات 

وترحيل وطرد ال�سكان المدنيين، واإلغاء 

القوانين القائمة، و�سوء معاملة وقتل 

المدنيين، وتدمير الأمالك وغيرها من 

النتهاكات العديدة لتفاقية جنيف الرابعة.9

II ــ الو�شع القانوين للقد�س بعد 
�شنة 1980

اأوًل ــ كان لإعالن �سم القد�س ال�سرقية 

اإلى اإ�سرائيل في �سنة 1980 بموجب قانون 

�سادر عن الكني�ست الإ�سرائيلي، الأثر الحا�سم 

لدى مجل�س الأمن. فقد اأ�سدر هذا المجل�س 

القرار 478 في 1980/8/20 الذي ق�سى 

باعتبار القانون الإ�سرائيلي لغيًا، واأنه لن 

ر و�سع الأرا�سي المحتلة بما فيها القد�س 
ّ
يغي

ال�سرقية.10

الرهائن، وتدمير واغت�ساب الأمالك على نحو 

ل تبرره �سرورات حربية، وعلى نطاق كبير 

بطريقة غير م�سروعة وتع�سفية.

هذا ف�ساًل عن الموجبات المترتبة على 

القوة القائمة بالحتالل مثل عدم التغيير 

الديموغرافي اأو ال�سيا�سي لالأرا�سي المحتلة، 

وعدم نقل مواطني هذه القوة اإليها، وعدم 

�سمها اإلى اإقليمها، وعدم التعر�س للقوانين 

والأنظمة التي ترعاهم... اإلخ.

رابعًا ــ في الم�ساألة المتعلقة بالقد�س 

مبا�سرة، فاإن المدينة بكاملها وقعت تحت 

الحتالل الإ�سرائيلي في �سنة 1967، وقد 

ت�سّدت الأمم المتحدة لهذا الحتالل:

يها 
َ
1 ــ الجمعية العامة اأ�سدرت قرار

2253 و2254 في 1967/7/4، 

و1967/7/14، وذلك في جل�سَتين 

ا�ستثنائيتين طارئتين. والمعروف في الفقه 

 special( الدولي، اأن جل�سة الطوارئ الخا�سة

emergency session(، اأي التي تعقدها 
الجمعية العامة خارج دورتها ال�سنوية، 

ا�ستجابة لأي طارئ، تت�سم بالطابع الإلزامي، 

دت 
ّ
اأ�سوة في ذلك بقرارات مجل�س الأمن. واأي

الجمعية في هذين القرارين اإلغاء التدابير التي 

اتخذتها اإ�سرائيل لتغيير و�سع مدينة القد�س.7

ا مجل�س الأمن فاأ�سدر القرار 252 
ّ
2 ــ اأم

في 1968/5/21، وق�سى بموجبه، بـ ''اإبطال 

جميع الإجراءات والأعمال التي قامت بها 

اإ�سرائيل، والتي من �ساأنها اأن توؤدي اإلى تغيير 

في الو�سع القانوني للقد�س. وقرر مجل�س 

الأمن اأن هذه الإجراءات الباطلة ل يمكن اأن 

ر في و�سع القد�س.'' ثم اأ�سدر مجل�س الأمن 
ّ
تغي

القرار 298 في 1971/9/25 في ال�سياق 

ذاته، وقرر اأن ''جميع الأعمال الت�سريعية 

والإدارية التي قامت بها اإ�سرائيل لتغيير و�سع 
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بما فيها القد�س ال�سرقية واعتبارها من 

''الأرا�سي المحتلة''.

ج ــ اإعالن الرئي�س الأميركي )دونالد 

ترامب( ب�ساأن القد�س الموحدة عا�سمة لدولة 

اإ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأميركية اإليها، 

وتداعيات هذا الإعالن.

اأ ــ تهويد القد�س

قامت اإ�سرائيل في حزيران/يونيو 1967 

باحتالل القد�س ال�سرقية، وبذلك وقعت مدينة 

القد�س بكاملها في القب�سة الإ�سرائيلية. اإّل اإن 

اإ�سرائيل لم تعلن ر�سميًا القد�س ''الموحدة'' 

عا�سمة لها وتدعو الدول الأُخرى اإلى نقل 

بعثاتها اإليها اإّل في �سنة 1980. وقد بداأت 

العملية الإ�سرائيلية في التهويد منذ ذلك 

الوقت. والواقع اأن هذا التهويد اتخذ عدة 

اأ�سكال و�سيغ منها:

ــ الإ�سرار على اأن فل�سطين هي دولة 

تحقيق الحلم الإ�سرائيلي القديم.12

ــ اأن ''قانون العودة'' هو الو�سيلة الأكثر 

جدوى في تحقيق هذا الحلم.

ــ اأن اإ�سرائيل ''دولة ال�سعب اليهودي''. 

والعمل جاٍر لت�سريع ذلك الأمر وتنفيذه عمليًا، 

حتى اإن اإ�سرائيل تطالب ال�سلطة الفل�سطينية 

بالعتراف به ك�سرط م�سبق للمفاو�سات.13

واليوم تزداد وتيرة التهجير الق�سري في 

القد�س، الأمر المخالف لجميع اأحكام ال�سرعية 

الدولية ولحقوق الإن�سان في اآن. وقد ذكرنا 

هذه الأحكام الدولية الملزمة.

فالتقارير الراهنة ت�سير، في هذا ال�سدد، 

اإلى اأن دولة اإ�سرائيل تتبّنى المخطط الهيكلي 

للقد�س ل�سنة 2020، وفيه اأن اإ�سرائيل تتبّنى 

ثالثة حلول ا�ستراتيجية:

ــ تفعيل �سيا�سة طرد ال�سكان العرب من 

القد�س.

وكانت الفر�سة المالئمة للق�سية 

الفل�سطينية، والقد�س �سمنها، عندما اأُعلنت 

''الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س 

ال�سريف'' في �سنة 1988. وقد قوبل هذا 

الإعالن بترحيب دولي كبير �سمل اأكثر من مئة 

دولة اعترفت، اآنذاك، بالدولة الفل�سطينية كما 

ورد في اإعالن ا�ستقاللها.11

وان�سجامًا مع هذا الموقف الموؤيد 

ل�ستقالل الدولة الفل�سطينية وال�سطر ال�سرقي 

من القد�س، ح�سل قرار الجمعية العامة 

177/43 الذي �سدر في 1988/12/15 

على اأكثرية 101 �سوت، ولم تعتر�س، يومها، 

على هذا القرار �سوى الوليات المتحدة 

واإ�سرائيل.

ولعل اأهمية القرار الدولي اأنه اعتمد ا�سم 

''فل�سطين'' كمراقب في الأمم المتحدة، واأنه 

�سمل في ذلك الترحيب بالقد�س ال�سرقية 

عا�سمة لفل�سطين.

اإّل اإن هذا الإنجاز التاريخي لفل�سطين بداأ 

يتقل�س ثم يتبدد مع تطور الأحداث الالحقة، 

وذلك ب�سبب:

1 ــ الجهود الإ�سرائيلية المدعومة اأميركيًا 

في اإجها�س هذه العترافات، وفي اإ�ساعة 

نتائجها ال�سلبية على اإ�سرائيل.

2 ــ اتفاق اأو�سلو وتداعياته المتدحرجة 

على الق�سية الفل�سطينية عامة.

ثانيًا ــ يبدو اأن القرن الواحد والع�سرين 

�سهد، لغاية الآن، بع�س التطورات ال�سيا�سية ــ 

العملية وكذلك القانونية المتعلقة بالقد�س، اإّل 

اإننا نعر�س باخت�سار ثالثة منها:

اأ ــ تهويد القد�س ب�ستى الو�سائل 

الإ�سرائيلية وطرد الفل�سطينيين منها.

ب ــ الراأي ال�ست�ساري لمحكمة العدل 

الدولية ب�ساأن الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 
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الأمن اللذين يطلبان هذا الراأي.17

وا�ستناداً اإلى ما تقدم، تجدر الإ�سارة اإلى 

الراأي ال�ست�ساري الذي �سدر عن محكمة العدل 

الدولية في �سنة 2004 ب�ساأن م�ساألة الجدار 

الذي اأقامته اإ�سرائيل في بع�س الأرا�سي 

الفل�سطينية التي احتلتها في اأعقاب حرب 

حزيران/يونيو 1967. وكان لهذا الراأي اأهمية 

ملحوظة، منها:

ــ اأنه �سدر عن اأعلى �سلطة ق�سائية في 

العالم. وفحوى هذا الراأي اأن الجدار جاء 

مخالفًا لأحكام اتفاقية جنيف ل�سنة 1949، 

لأنه اأُقيم ــ في بع�س و�سالته ــ على الأر�س 

الفل�سطينية المحتلة. ولذلك يجب تفكيك هذه 

الو�سالت ودفع تعوي�س للفالحين 

الفل�سطينيين المت�سررين.

ــ اأنه، ب�سهادة محكمة العدل الدولية، ل 

يجوز تغيير الو�سع القانوني لهذه الأرا�سي 

المحتلة ــ بما فيها القد�س ال�سرقية ــ وفقًا 

لأحكام ال�سرعية الدولية.

والمعروف، اأن جميع الن�سو�س الدولية ــ 

كالقرارات والتجاهات ــ توؤكد ذلك الموقف 

الدولي الملزم.

ج ــ اإعلن الرئي�س الأمريكي )دونالد 

ترامب( ب�شاأن القد�س

لم يكن اإعالن الرئي�س دونالد ترامب هو 

الأول في �ساأن القد�س من جانب الوليات 

المتحدة، اإذ كان هذا الإعالن قد �سدر منذ 

الت�سعينيات، اإّل اإن الروؤ�ساء الأميركيين 

ال�سابقين اآثروا التريث في تنفيذه لأ�سباب 

تتعلق باإمكان التقدم في المفاو�سات 

الإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية، وبالتخوف من 

النعكا�سات ال�سلبية في الأو�ساط العربية 

والإ�سالمية وفي ردات فعلها.

ــ تفعيل اإجراءات ا�ستقدام ال�سكان اليهود 

اإليها.

ــ تعديل الحدود البلدية للقد�س كي تتطابق 

مع م�سار الجدار العازل.

هذا، ف�ساًل عن ا�ستكمال اأ�ساليب الح�سار 

والترحيل والم�سادرات.

وتلجاأ اإ�سرائيل، من اأجل تحقيق غر�سها 

الهادف اإلى تدمير الم�سجد الأق�سى من دون 

اأي اعترا�سات معلنة، اإلى اأ�سلوب مراوغ وغير 

مبا�سر يتمثل في القيام بحفريات، فقد �سهدت 

الفترة بين 2008/8/21 و2009/8/21 

الك�سف عن خم�سة مواقع جديدة، عالوة على 

الحفريات القائمة �سابقًا.14

هذا مع العلم باأن التهجير من القد�س ل 

يقت�سر على الم�سلمين فقط، بل يتناول ال�سكان 

غير الم�سلمين، اأي الم�سيحيين اأي�سًا.

وتترافق هذه الم�ساعي التهجيرية 

والتدميرية والتهويدية مع بناء الم�ستوطنات 

اليهودية في القد�س، بتمويل حكومي 

اإ�سرائيلي، وبتبرعات يهودية من الخارج ــ 

غالبًا اأميركية، وبا�ستثمار �سركات يهودية 

اأي�سًا.15

ب ــ راأي حمكمة العدل الدولية

المعروف اأن محكمة العدل الدولية ت�سكل 

ال�سلطة الق�سائية الدولية في العالم، وهي 

تقوم بعملها من خالل قرارات ق�سائية بناء 

على اإحالة م�ستركة من الدولتين المعنيتين، اأو 

من خالل راأي ا�ست�ساري بناء على طلب 

الجمعية العامة اأو مجل�س الأمن في الأمم 

المتحدة.

والمعروف اأي�سًا اأن القرار الق�سائي ملزم 

للدول المعنية به، وذلك تحت طائلة اأحكام 

ا الراأي ال�ست�ساري، 
ّ
المادة 94 من الميثاق.16 اأم

ين اإّل للجمعية اأو لمجل�س 
َ
اأو الفتوى، فغير ملزم
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عربية في فل�سطين، وكذلك بموجب القرار 

181 ذاته، اللتزام بالقد�س تحت رعاية 

دولية.20 وبذلك كانت اإ�سرائيل الدولة الوحيدة 

التي ان�سمت اإلى الأمم المتحدة ب�سروط.

ا عن مخالفات اإعالن الرئي�س الأميركي 
ّ
اأم

لل�سلوك الأميركي ذاته في �ساأن القد�س، فيمكن 

عر�س بع�س الأمثلة فقط:

ــ اإن الإدارة الأميركية ذاتها اأ�سرت منذ 

فترة بعيدة على اأن تواظب على دور الو�سيط 

بين الطرفين الإ�سرائيلي والفل�سطيني، وكان 

الطرفان يقبالن بهذا الدور، باعتباره ''الو�سيط 

ا اليوم فلم تعد 
ّ
النزيه'' في بع�س الأحيان. اأم

هذه الإدارة قادرة على القيام بالدور ذاته، 

الأمر الذي اأ�سفر عن خ�سارة دبلوما�سية 

للجانب الأميركي.

ــ كانت الإدارة الأميركية، بدءاً من مطلع 

هذا القرن تحر�س فعاًل على ت�سهيل الحلول 

للعقدة الفل�سطينية، وكانت، فعاًل، وراء �سدور 

القرار 1397 الذي لحظ ''روؤية'' الدولتين في 

فل�سطين. كما كانت هذه الإدارة وراء ت�سكيل 

اللجنة الرباعية )الوليات المتحدة ورو�سيا 

والتحاد الأوروبي والأمم المتحدة( لتفعيل 

هذه الم�ساألة لم�سلحة الدولتين )الفل�سطينية 

والإ�سرائيلية في فل�سطين(، وذلك اعتباراً من 

�سنة 2002.

وعلى الرغم من تعّثر هذه اللجنة ثم 

تجميدها، فاإن الإدارة الأميركية كانت ب�سدد 

تكوين الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها ''القد�س 

ال�سريف''، اأو القد�س ال�سرقية على الأقل، لكن 

اإعالن الرئي�س الأميركي اأطاح بهذا الم�سروع.

ــ اإن القرار 1980/478 الذي اأ�سدره 

مجل�س الأمن، والذي ق�سى باعتبار القانون 

الإ�سرائيلي ب�سم القد�س ال�سرقية باطاًل، واأنه 

ل يغير الو�سع القانوني لتو�سيفها كاأر�س 

وبهذا، فاإن القرار �سبق الرئي�س الأميركي 

ن �سبقه في 
َ
الحالي، لكن الأخير لم ي�سارك م

التريث في تنفيذه، واإنما قام بذلك ربما ب�سبب 

ال�سغوط اليهودية التي طالبته بتنفيذ ما وعد 

به كمر�سح رئا�سي اأميركي، اأو ب�سبب اقتناعه 

باأن ردات الفعل لن تبلغ هذا المدى من 

الت�سنج والعترا�س.

وفي جميع الأحوال نرى اأن اإعالن الرئي�س 

ن بع�س الأخطاء التاريخية 
ّ
ترامب ت�سم

والمخالفات الج�سيمة لل�سرعية الدولية، 

وفوجىء برف�س دولي عربي واإ�سالمي 

واأوروبي واآ�سيوي... اإلخ، من دون ا�ستثناء. 

والواقع اأن هذا الإعالن وقع في عدد من 

الأخطاء والمخالفات، منها اأنه مناق�س 

للحقائق التاريخية. فالرئي�س الأميركي اأعلن 

اأن القد�س كانت المركز الديني وال�سيا�سي 

التاريخي لليهود، واأنهم بتوحيدها اأنجزوا ما 

كان اأ�ساًل من حقوقهم التاريخية، وهذا القول 

مناق�س للحقائق التاريخية وال�سيا�سية 

والدينية والجتماعية معًا.

واإذا كان المجال هنا ل ي�سمح ب�سرورة 

ت�سويب هذا الزعم الأميركي غير المدرو�س 

اأ�ساًل، فاإن الوقائع التاريخية والقانونية18 

ت�سير اإلى اأن اليهود في فل�سطين حتى اأيام 

النتداب البريطاني كانوا يحملون الجن�سية 

الفل�سطينية منذ �سنة 1925، حتى �سدور 

''قانون الجن�سية'' الإ�سرائيلي الذي ُقدم اإلى 

الكني�سـت في �سـنـة 1950، واأُقر في �سنة 

1952، واعتبره بن ــ غوريون مكماًل لقانون 

قر في �سنة 1950(.19 وكانت 
ُ
العودة )الم

اإ�سرائيل التي نالت ا�ستقاللها في �سنة 1948، 

قد دخلت في �سنة 1949 اإلى الأمم المتحدة 

ب�سرط م�سبق يق�سي بالم�ساعدة في تنفيذ 

القرار 181 الذي يلحظ، اإلى جانبها، دولة 
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دوليًا لل�سعب الفل�سطيني. وهذه الحقوق 

ت�سنَّف، عادة، على اأنها من ''الحقوق غير 

القابلة للتنازل''، ومنها حق تقرير الم�سير، 

وحق العودة، وحق ال�ستقالل، وحق العي�س 

ب�سالم... اإلخ، وهي محفوظة لل�سعب الفل�سطيني 

منذ �سنة 1969 )بموجب قرارات اأكدتها 

الجمعية العامة تكراراً(.

ــ خالف القرارات الدولية التي اأ�سدرها 

مجل�س الأمن ــ وهي ملزمة مبدئيًا ــ ب�ساأن 

ين 478 
َ
القد�س ال�سرقية )ول �سيما القرار

و479( في �سنة 1980. وهذه القرارات 

�سدرت بقبول �سريح اأو �سمني من الوليات 

المتحدة.

ــ خالف بع�س ''القواعد الآمرة'' في القانون 

الدولي التي تعني الم�ساواة المطلقة بين 

ال�سعوب )كحق تقرير الم�سير، وحق العي�س 

ب�سالم، و�سرورة احترام الكرامة الإن�سانية، 

اإلخ(، وقد اأ�سرنا اإلى بع�سها في هذا البحث.

ــ خالف اأي�سًا مبادىء حقوق الإن�سان 

ب�سورة عامة، والمبادىء الأميركية لحقوق 

الإن�سان ومبادىء الد�ستور الأميركي في 

بع�س نقاطه اأي�سًا.22  

محتلة، لم يكن �سدوره ممكنًا لو قامت 

الوليات المتحدة بو�سع فيتو على م�سروع 

ذلك القرار. والواقع اأنها امتنعت من الت�سويت 

كاأنها اأرادت تمريره، ذلك باأن المتناع من 

الت�سويت ل يمنع �سدور القرار الدولي. 21

ــ ومثلما فعلت اأميركا اإزاء هذا القرار، 

فاإنها اتخذت اأي�سًا الموقف ذاته في بع�س 

القرارات الأُخرى ال�سابقة.

ا مخالفات اإعالن الرئي�س دونالد ترامب 
ّ
اأم

الأخير �سد ال�سرعية الدولية، فيمكن ذكر 

بع�سها:

ــ خالف هذا الإعالن للرئي�س ترامب اأحكام 

اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة 1949، 

وتعديالتها المتعلقة بحماية المدنيين 

الواقعين تحت الحتالل. وقد �سرحنا بع�س 

هذه الأحكام.

ــ خالف عدداً من القرارات الدولية 

ال�سادرة عن الجمعية العامة ومجل�س الأمن 

ومحكمة العدل الدولية وغيرها ب�ساأن 

التو�سيف القانوني لالأرا�سي المحتلة. وهذه 

الأحكام ملزمة لي�س فقط لإ�سرائيل، بل لجميع 

الدول الأُخرى اأي�سًا.

ــ خالف الحقوق الإن�سانية المعترف بها 

املصادر

المتحدة حول فل�شطين، 1947 - 1972''  الأمم  ''قرارات  ين 1947/181، و1948/194، في 
َ
القرار انظر   1

)بيروت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية(، المجلد الأول، �س 31 وما بعدها. علمًا باأن الترجمة العربية 

الر�شمية لكلمة home، كانت ''ديارهم''، والمنازل في معناها الحرفي اأ�شيق نطاقًا من ''الديار''، واأكثر 

دّقة.

ومع اأن احتلل اإ�شرائيل ال�شطر الغربي من القد�س اأمر مخالف للقرار 181، اإلّ اإن اإ�شرائيل ُقبلت كدولة   

�شروط  تحدد  التي  المتحدة  الأمم  ميثاق  من  الرابعة  للمادة  وفقًا   ''peace loving /لل�شلم ''محبة 

الن�شمام اإلى المنظمة الدولية.
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علمًا باأن طلب ال�شلطة الفل�شطينية في �شنة 2011 الن�شمام اإلى الأمم المتحدة ا�شتند اأي�شًا اإلى القرار   2

1947/181، كما �شنرى.

للطلع على قرارات الأمم المتحدة ب�شاأن فل�شطين، انظر: �شل�شلة ''قرارات الأمم المتحدة ب�شاأن فل�شطين   3

الفل�شطينية(، �شدرت في 7 مجلدات بين  الدرا�شات  )بيروت: موؤ�ش�شة  الإ�شرائيلي''  ــ  العربي  وال�شراع 

�شنَتي 1973 و2015.

راجع اتفاقية مونتي فيديو ل�شنة 1933 ب�شاأن العتراف بالدول والحكومات في:  4

 Ian Brownli, ed., Basic Documents in International law (Oxford: Oxford University  

Press, sixth edition, 2009), pp. 4–5.
انظر: �شفيق الم�شري، ''القد�س في القانون الدولي''، ''�شوت الجامعة'' ــ مركز البحوث والن�شر/الجامعة   5

الإ�شلمية في لبنان، العدد الثاني )2011م/1432هـ(، �س 18، في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.iul.edu.lb/ckfinder/userfiles/files/sawot%20al%20jamiaa-arabic.pdf  
هناك كثير من الكتابات عن القانون الإن�شاني الدولي وحماية المدنيين بموجبه. وعلى �شبيل المثال   6

القائمة  القوة  وواجبات  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ب�شاأن  الأحمر،  لل�شليب  الدولية  اللجنة  موقع  انظر 

بالحتلل، وكذلك للطلع على التفاقية ذاتها، وذلك في الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions  

انظر ''قرارات الأمم المتحدة حول فل�شطين 1947 - 1972''، م�شدر �شبق ذكره، �س 73 - 81.  7

يبدو اأن هذا القرار اأ�شار، للمرة الأولى، اإلى القد�س ال�شرقية بعبارة ''القطاع المحتل منها''. انظر الم�شدر   8

نف�شه، �س 205 - 206.

راجع قرار اللجنة في الم�شدر نف�شه.  9

القرار، لأن  الت�شويت )في �شنة 1980( �شّهل تمرير هذا  المتحدة من  الوليات  اأن امتناع  يلحظ هنا،   10

المتناع والغياب عن جل�شة مجل�س الأمن ل ُيعتبران ''فيتو'' على الم�شروع. لذلك �شدر القرار 478 الم�شار 

الإ�شرائيلي،  ــ  العربي  وال�شراع  فل�شطين  ب�شاأن  المتحدة  الأمم  ''قرارات  في:  باأكمله  القرار  راجع  اإليه. 

1975 - 1981'' )بيروت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، ط 1، 1994(، المجلد الثاني، �س 288.

علمًا باأن اإعلن 1988 الذي حظي بهذه العترافات الدولية الأُخرى، ذكر �شراحة اأن عا�شمة هذه الدولة   11

هي القد�س. وعلمًا اأي�شًا باأن المق�شود هو القد�س ال�شرقية عمليًا.

وقد اأ�شار الرئي�س الأميركي )ترامب( اإلى هذا الأمر، موؤكداً الزعم ذاته.  12

والواقع اأن اإ�شرائيل اأ�شدرت في الكني�شت القانون المذكور. ومن تداعياته اأن فل�شطين المحتلة، بما فيها   13

القد�س ال�شرقية، �شت�شبح )اإذا اعترف بها الفل�شطينيون( جزءاً من الدولة اليهودية، واأن القد�س �شتكون 

عا�شمة لل�شعب اليهودي فقط.

مركز  )بيروت:  الإ�شرائيلي''  الحتلل  تحت  والمقد�شات  القد�س  ''معاناة  )اإعداد(،  �شالح  مح�شن  انظر:   14

''تقرير حال القد�س ال�شنوي 2015: قراءة في م�شار  الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2011(. واأي�شًا: 

الأحداث والماآلت'' )القد�س: موؤ�ش�شة القد�س الدولية ــ اإدارة الأبحاث والمعلومات، اآذار/مار�س 2016(، 

�س 27 - 34.

'' تقرير حال القد�س ال�شنوي 2015...''، م�شدر �شبق ذكره، �س 28 - 34.  15

تعتبر المادة 94 من الميثاق اأن الدولتين ملتزمتان بقرار المحكمة، واأن الدولة التي ل تمتثل له يمكن   16

اأن يلزمها مجل�س الأمن به، وبقرار منه.

كان للراأي ال�شت�شاري للمحكمة اأن عّدل المادة 104 من الميثاق في �شنة 1949 تعديًل �شمنيًا، كما كان   17

لهذا الراأي اأن األزم مجل�س الأمن بالتدخل في م�شاألة ناميبيا، والعمل على تحقيق ا�شتقللها في �شنة 
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1971، وذلك بحكم راأي ا�شت�شاري اأي�شًا. وهذا يعني اأن الراأي ال�شت�شاري غير ملزم مبدئيًا اإلّ لطالبه.

ُكُتب التاريخ كلها توؤكد هذا الواقع، قبل الإ�شلم، وا�شتمراره حتى نهاية اأربعينيات القرن الما�شي.  18

انظر: ''قانون الجن�شية الإ�شرائيلي''، ''ملحق فل�شطين في جريدة ال�شفير'' )ت�شرين الثاني/نوفمبر 2010(،   19

في الرابط الإلكتروني التالي:

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1706  

راجع القرار 1947/181 الذي يوؤكد، في متنه، حدود الدولة الفل�شطينية.  20

انظر: ''ن�س اإعلن اإ�شطنبول ال�شادر عن القمة الإ�شلمية حول القد�س''، 13 كانون الأول/دي�شمبر 2017،   21

موقع قناة ''الجزيرة''، في الرابط الإلكتروني التالي: 

https://tinyurl.com/y76zjfca  

البحث  هذا  كان  واإذا  كثيرة.  ودولية  وطنية  ت�شريعات  في  ا�شتخدامها  تكرر  المبادىء  هذه  اأن  الواقع   22

اإلى نقطتين فقط هنا:  المخت�شر ل يت�شع لتف�شيل هذه المبادىء كلها، فاإنه يمكن الكتفاء بالإ�شارة 

�شروري؛  اأمر  هو  للإن�شان  الأميركية  والحقوق  الد�شتور  بمبادىء  الأميركي  الرئي�س  التزام  اأن  الأولى، 

الثانية، اأن ال�شرعَتين الدوليتين: ''العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية''، و''العهد الدولي 

تين في �شنة 1966، توؤكدان في المادة 
َ
الخا�س بالحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية''، ال�شادر

الأولى الم�شتركة بينهما ''لجميع ال�شعوب حق تقرير م�شيرها بنف�شها، وهي بمقت�شى هذا الحق حرة 

في تقرير مركزها ال�شيا�شي، وحرة في ال�شعي لتحقيق نمائها القت�شادي والجتماعي والثقافي.''

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  
يصدر قريبًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تحوالت المجتمع الفلسطيني منذ سنة 1948

جدلية الفقدان وتحديات البقاء

مجدي المالكي )مؤلف ومحرر رئيسي(

حسن لدادوة )مؤلف ومحرر مشارك(
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