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)*(  �صحافي مقيم بالقد�س.

عندما 
ا�صتد ا�صطهاد اليهود في عدد من 

الدول الأوروبية في �صنة 1880، 

و�صل اإلى مدينة القد�س يو�صف بن رحاميم 

ميوحا�س طالبًا الم�صاعدة. في ذلك الوقت لم يخطر

في بال عبد ربه بن خليل بن اإبراهيم اأن م�صارعته 

اإلى دائرة الطابو التركية اآنذاك من اأجل تحكير قطعة 

من اأر�صه في حي ال�صيخ جراح لم�صلحة هذا 

اليهودي �صتتحول لحقًا اإلى نقمة على اأحفاده الذين 

وجدوا اأنف�صهم الآن مطرودين من اأر�صهم لم�صلحة 

اأحفاد ميوحا�س.

ق�صة نادرة لفل�صطيني وفر الم�صاعدة ليهودي 

تعر�س لال�صطهاد، غير اأنها واحدة من عدة حالت 

باتت تتهدد حي ال�صيخ جراح بالتهويد من طرف 

جماعات يهودية تّدعي ملكيتها اأرا�صي في هذا 

الحي توطئة لف�صل القد�س القديمة عن امتدادها 

ال�صمالي عبر حزام ا�صتيطاني يبداأ من هذه الأر�س 

واأر�س ال�صيخ جراح المحاذية، مروراً بكرم المفتي 

وفندق ''�صبرد''، و�صوًل اإلى الجامعة العبرية التي 

�صت�صبح مرتبطة بالقد�س الغربية على ح�صاب 

ع�صرات المنازل الفل�صطينية في هذا الحي الذي 

اأ�صبح الأكثر ا�صتهدافًا من جانب جماعات 

الم�صتوطنين.

وبموجب الت�صمية التركية، فاإن هذه الأر�س 

ا حاليًا فهي ُتعرف 
ّ
تحمل ا�صم ''اأر�س الميقاع''، اأم

با�صم ''كوبانية اأم هارون''، وم�صاحتها 8 دونمات 

ي المدينة 
َ
تقع قريبًا من الخط الفا�صل بين �صطر

ال�صرقي والغربي، وهي مق�صمة اإلى 24 قيراطًا منها 

17 قيراطًا لوقف عبد ربه ال�صعدي، و7 قراريط ملك 

دروي�س حجازي تم ت�صجيل الجزء الأكبر منها 

كاأر�س وقف في �صنة 1229هـ.

ويقول يحيى عبد ربه ال�صعدي، متولي وقف الجزء 

الأكبر من الأر�س: ''في �صنة 1310هـ هاجر بع�س 

اليهود اإلى القد�س، وكانوا في حال يرثى لها، 

وجاوؤوا اإلى اأجدادنا وطلبوا منهم اأن يحكروا لهم 

هذه الأر�س، ونظراً لو�صعهم وا�صطهادهم في 

اأوروبا، فقد وافق اأجدادنا على تحكير الأر�س 

ل�صخ�س يهودي يدعى يو�صف بن رحاميم ميوحا�س.''

وا�صتناداً اإلى وثائق وم�صتندات يقول دروي�س 

�صليمان حجازي، ممثل ورثة �صليمان حجازي: ''في 

1310هـ اأي بحدود �صنة 1881م، قام متولي الوقف 

في حينه المرحوم عبد ربه بن خليل بن اإبراهيم 

بتاأجير الأر�س اإلى ميوحا�س على اأن يقوم الم�صتاأجر 

بدفع اأجرة �صنوية باإيجارة طويلة المدى ُتعرف 

ح�صب القانون ال�صرعي با�صم التحكير ولفترة 

اأق�صاها 90 عامًا، وقد تم التحكير وفق اإذن �صرعي 

�صادر عن المحكمة ال�صرعية العثمانية في حينه.''

وت�صير المراجع التاريخية اإلى اأن �صنة 1881 وما 

تالها، �صهدا تدفقًا ملحوظًا لآلف اليهود من اأوروبا 

اإلى القد�س بعد تعر�صهم لال�صطهاد، وقد �صمحت 

القوانين اآنذاك بتاأجير، اأو ما �صمي تحكير الأرا�صي، 

لم�صلحة اليهود، لكن لي�س بيعهم اإياها.

وبعد اأن ح�صل ميوحا�س على حجة التحكير جلب 

عبد �لروؤوف �أرناوؤوط
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اأر�س يهود لأن مدة الإيجار لم تكن انتهت بعد، وقام 

لحقًا بتاأجير الأر�س لمواطنين عرب ل يزالون 

يقطنون فيها اإلى الآن، وحتى �صنة 1967، كان 

حار�س اأمالك العدو ياأخذ منهم الأجرة.

وي�صير ال�صعدي اإلى اأنه ''في 23 اأيار ]مايو[ 

1967، اأر�صل ماأمور ت�صجيل الطابو الأردني في 

القد�س ر�صالة اإلى والدي بتروي�صة دائرة الطابو 

الأردنية يطلب منه فيها اأن يح�صر ل�صتكمال اأعمال 

الت�صوية في تلك المنطقة، ولكن وقعت الحرب في 

العام 1967، ولم يتم اللقاء، ولم تتم اأعمال الت�صوية 

وبقي الو�صع على ما هو عليه، ولم يكن باإمكاننا اأن 

نطلب ا�صترجاع الأر�س اإّل عند انتهاء فترة التحكير 

في 1400هـ.''

لم ي�صكل انتهاء فترة التحكير نهاية هذه الق�صية، 

واإنما كان بداية معركة ا�صتمرت 10 اأعوام في 

المحاكم الإ�صرائيلية برز خاللها �صليمان دروي�س 

حجازي )اأبو دروي�س( مدافعًا �صر�صًا عن اأر�س يوؤكد 

امتالكها، وقادته في كثير من الأحيان اإلى الأردن 

ل�صت�صدار وثائق تدعم مواقفه اإلى اأن رحل من دون 

اأن يرى الأر�س تعود اإليه. ويقول ابنه دروي�س: ''لقد 

ق�صى والدي عمره في الدفاع عن القد�س وكان دائمًا 

يقول لنا 'الق�صاء الإ�صرائيلي وتحديداً المحكمة العليا 

هي مقبرة للحق العربي'.''

ا�صتناداً اإلى ال�صعدي فاإنه ''في العام 1997 وقبل 

انتهاء فترة التحكير بقليل حاولنا جاهدين من 

خالل اجتماعات مع البلدية ودائرة الطابو اأن 

نفهمهم باأن الأر�س وقفية واأنه يجب اإعادتها اإلى 

الو�صع الوقفي مع اقتراب انتهاء مدة التحكير، غير 

اأنهم حاولوا التهرب دائمًا، وبعد نقا�صات و�صلنا اإلى 

ا�صتنتاج باأن ل فائدة من الكالم الودي وبالتالي 

توجهنا اإلى المحكمة المركزية الإ�صرائيلية في العام 

1997 وتقدمنا بق�صية طالبنا بموجبها باإعادة 

الأر�س اإلى الوقف مع انتهاء مدة التحكير.''

لقد عاي�س المحامي ح�صني اأبو ح�صين تف�صيالت 

الق�صية منذ بدايتها وعلى مدى 10 اأعوام، وها هو 

يقول: ''في العام 2006 اأ�صدر قا�صي المحكمة 

المركزية قراراً برّد طلب دروي�س حجازي ووقف 

62 يهوديًا اإلى الأر�س وق�صمها اإلى 62 قطعة، الأمر 

الذي مّكن كل واحد منهم من بناء بيت �صغير 

بم�صاحة تتراوح بين ع�صرات ومئات الأمتار، و�صكنوا 

فيها.

ويقول حجازي: ''قام ميوحا�س ببيع المنفعة 

بهذه الق�صائم ال�صغيرة اإلى اأفراد من الجالية 

المو�صوية اليهودية في حينه، وقاموا بدورهم 

بت�صجيل ح�ص�صهم في دوائر الطابو التركي وفقًا لما 

جلت 
ُ

كان جاريًا في حينه، واأي�صًا ملكية الأر�س �ص

با�صم وقف عبد ربه وهذا ثابت في الكوا�صين التركية 

التي بحوزتنا.''

وفي هذا ال�صدد يقول ال�صعدي: ''اأجدادنا 

ا�صت�صدروا حجة تحكير ر�صمية لمدة 90 �صنة، من 

1310 اإلى 1400هـ، بمعنى اأن التحكير انتهى قبل 

30 عامًا، وا�صت�صدروا كوا�صين طابو من دائرة 

الأرا�صي التركية، واحداً يوؤكد على اأن الأر�س وقف 

دفع اإيجارها، والثاني للحجارة التي بنيت، وبعد 
ُ
وي

90 �صنة فاإن على اأ�صحاب هذه الحجارة اأن 

يحملوها ويرحلوا بانتهاء مدة التحكير.''

ا�صتمر هذا الو�صع حتى �صنة 1948، وقد عا�س 

اليهود خاللها مع الفل�صطينيين، وثمة ما يكفي من 

الم�صتندات بع�صها بحبر اأزرق، والبع�س الآخر بحبر 

اأخ�صر، اأو باأقالم ر�صا�س، وقد ُكتبت بخط اليد 

واأحيانًا بلغة عبرية تثبت اأن الم�صتاأجرين كانوا 

يدفعون الإيجار.

وقال ال�صعدي: ''لدينا و�صولت منذ العام 1929 

و1940 و1942، وتوجد ن�صخ منها في �صجالت 

ن كان يدفع 
َ
دائرة الأوقاف تثبت اأن هناك م

لالأوقاف، وقد اأخذنا �صوراً من �صجالت الأوقاف 

توؤكد اأن هوؤلء الأ�صخا�س كانوا يدفعون لهم حكر 

الأر�س وهذه الو�صولت باأرقام وهي با�صم 

الم�صتاأجر وبم�صاحة بيته وهناك من الم�صتاأجرين 

ن كان يكتب الو�صولت بخط يده وبلغة عبرية.''
َ
م

�صكلت �صنة 1948 نقطة تحول، فمع اندلع 

الحرب هرب اليهود اإلى داخل الخط الأخ�صر بمن 

فيهم العائالت التي كانت تقطن كوبانية اأم هارون، 

وبعد اأن دخل الجي�س الأردني �صجل الأر�س على اأنها 
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''جمعية اليهود ال�صرقيين'' و''جمعية كني�صت ي�صرائيل'' 

التي تّدعي ملكيتها لالأر�س اأنها تنوي اإن�صاء 200 

وحدة ا�صتيطانية على اأنقا�س هذه المنازل.

ا ماهر حنون، �صاحب اأحد المنازل التي تم 
ّ
اأم

اإخالوؤها، ثم ا�صتولى عليها الم�صتوطنون، فيروي 

ق�صة هذه الأر�س قائاًل: ''في عام 1956 تم التفاق 

بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإن�صاء 

والتعمير ووكالة غوث وت�صغيل الالجئين على توفير 

الم�صكن لـ 28 عائلة لجئة في حي ال�صيخ جراح، 

وقد قدمت الحكومة الأردنية الأر�س، وتبرعت وكالة 

الغوث بتكاليف اإن�صاء 28 منزًل، واأُبرم عقد بين 

وزارة الإن�صاء والتعمير والعائالت الفل�صطينية عام 

1956، وكان من اأهم �صروطه الرئي�صية قيام ال�صكان 

بدفع اأجرة رمزية قيمتها �صلن في ال�صنة اأي خم�صة 

قرو�س بالعملة الأردنية، على اأن يتم تفوي�س الملكية 

لل�صكان بعد انق�صاء ثالث �صنوات من اإتمام البناء. 

التزمت العائالت بدفع الأجرة، وتابع ال�صكان مع 

الوزارة عملية ت�صجيل الأر�س باأ�صمائهم، وتم م�صح 

الأر�س، لكن حرب حزيران ]يونيو[ 1967 حالت 

دون متابعة تفوي�س الأر�س وت�صجيلها باأ�صماء 

العائالت. وبالرغم من ذلك ت�صرف ال�صكان كمالكين 

لالأر�س والمنازل، وا�صت�صدروا الإذن من وزارة 

الإن�صاء والتعمير الأردنية للح�صول على تراخي�س 

بناء من بلدية القد�س في عام 1964، كما ح�صل 

ال�صكان على اإذن بتو�صيع المنازل وتاأجيرها اإذا 

اأرادوا.''

في تموز/يوليو 1972 قامت الجمعيات 

الإ�صرائيلية بعملية ت�صجيل مجددة في دائرة ت�صجيل 

الأرا�صي في القد�س، مدعية اأنها تملك اأر�س الحي 

منذ �صنة 1885، بناء على م�صتندات مزورة طبقًا 

لم�صتندات تم جلبها لحقًا من الطابو التركي 

والطابو الأردني. وفي �صنة 1982 بادرت الجمعيات 

ال�صتيطانية اإلى اإقامة دعوى اإجالء �صد 24 عائلة 

فل�صطينية تقطن الحي.

ويتابع حنون: ''قامت 17 عائلة بتوكيل المحامي 

يت�صحاق تو�صيا كوهين للدفاع عنها، وخالل 

المداولت تم عقد �صفقة )اتفاق( اعترف المحامي 

معو، وقد قدمنا ا�صتئنافًا اإلى المحكمة العليا 

الإ�صرائيلية التي اأ�صدرت قراراً في 29 اأيلول 

]�صبتمبر[ 2010 ردت فيه اللتما�س و�صجلت الأر�س 
با�صم مواطنين يهود كانوا قد ا�صتاأجروها من يو�صف 

بن رحاميم ميوحا�س.''

واأ�صاف: ''قدمنا كل الوثائق التي تثبت الملكية 

الفل�صطينية لالأر�س اإلى المحكمة، وقد ا�صت�صدرنا 

هذه الوثائق من المحكمة ال�صرعية في القد�س 

والأر�صيف العثماني في اأنقرة ودائرة الأرا�صي في 

ان، ابتداء من الوثيقة رقم واحد التي توؤكد اأن 
ّ
عم

وقف معو ا�صترى الأر�س عام 1807م، واللغة 

العربية المكتوب بها هذه الوثيقة ل يمكن لأي واحد 

منا اليوم اأن يعرف كتابة تلك اللغة اإطالقًا، كما تم 

جمع الوثائق المطلوبة التي تثبت حق الوقف، غير 

اأن المحاكم الإ�صرائيلية قررت اأن الأر�س تعود 

ليت�صحاق وت�صيبورا �صما�صي ولمو�صيه ليفي واأبراهام 

جامو�س وبن اإليعزر فاي�صمان، وكان يتوجب على 

المحكمة اأن ت�صاأل �صوؤاًل ب�صيطًا كيف اأ�صبحت 

الأر�س لهوؤلء الأ�صخا�س؟ هل وعدهم اللـه بها؟!''

وباإ�صارة اإلى اأن المحكمة ا�صتندت اإلى اأوراق 

مزورة فاإن اأبو ح�صين يخل�س اإلى اأنه ''اإذا اأردنا 

العدالة الإ�صرائيلية في المحاكم الإ�صرائيلية ف�صوف 

ل نجدها اإطالقًا.'' وقد حكمت المحكمة الإ�صرائيلية 

باأن الأر�س لليهود، وما زال قاطنو 20 منزًل مقامة 

على هذه الأر�س ينتظرون م�صيرهم المجهول في 

�صوء تهديدات اإ�صرائيلية باإجالئهم عن منازلهم 

حتى اإذا كان القانون الإ�صرائيلي نف�صه يتيح بقاءهم 

باعتبارهم م�صتاأجرين محميين على الأقل.

ويقول المحامي اأحمد الروي�صي، رئي�س وحدة 

القد�س في الرئا�صة الفل�صطينية، اإن الجماعات 

الإ�صرائيلية تخطط لإن�صاء 200 وحدة ومجمع 

تجاري على اأنقا�س هذه المنازل.

غير اأن هذه لي�صت الماأ�صاة الوحيدة في حي 

ال�صيخ جراح، اإذ في مقابل هذه الأر�س ثمة اأر�س 

اأُخرى عليها 28 منزًل فل�صطينيًا تم اإجالء 3 عائالت 

منها هي الكرد وغاوي وحنون، في حين تنتظر 

العائالت الأُخرى م�صيرها المجهول في �صوء اإعالن 
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وكذلك مجمع على اأنقا�س الحي بعد اإخالء جميع 

المنازل وهدمها.''

وفعاًل، جرى اإجالء عائالت الكرد وغاوي وحنون 

من منازلها، بينما تنتظر بقية العائالت م�صيرها، 

في الوقت الذي ل تزال المحكمة تنظر في ملكية 

الأر�س.

ولي�س بعيداً عن هذا المكان يقع فندق ''�صبرد'' 

الذي اأوقف العمل فيه في �صنة 1967، والذي ي�صم 

في اأجزاء منه منزل مفتي فل�صطين الأ�صبق الحاج 

�صع بت�صرف حار�س اأمالك 
ُ
اأمين الح�صيني. وقد و

الغائبين الإ�صرائيلي، في حين اأن اللجنة الإ�صرائيلية 

لحماية المواقع التاريخية اأو�صت في �صنة 2006 

بهدمه بحجة اأنه ل يتمتع باأي قيمة اأثرية خا�صة.

وتوؤكد حركة ''ال�صالم الآن'' الي�صارية الإ�صرائيلية 

''اأن العقار كان في العام 1980 تحت م�صوؤولية 

ب العقار اإلى 
ّ
حار�س اأمالك الغائبين الذي بدوره �صر

المليونير الأميركي اإيرفينغ مو�صكوفيت�س.'' وت�صيف: 

''في الثاني من تموز ]يوليو[ 2009 اأقرت لجنة 

التراخي�س المخطط المقدم اإليها من قبل جمعية 

'عطيرْت كوهانيم' الإ�صرائيلية، واأ�صدرت رخ�صة 

لبناء 20 وحدة ا�صتيطانية في الموقع.''

ونفى المهند�س عدنان الح�صيني، محافظ القد�س، 

اأي ملكية للمليونير اليهودي الأميركي اإيرفينغ 

مو�صكوفيت�س للفندق وقال: ''الفندق مملوك لعائلة 

الح�صيني وكل ما يقال عن �صراء مو�صكوفيت�س حق 

ال�صتخدام للفندق هو غير �صحيح. اإن مو�صكوفيت�س 

ل يملك اأي �صيء في الفندق الذي يملكه اأ�صحابه 

الموجودون في القد�س والأردن، واإن ما جرى هو 

عملية احتيال ا�صترك فيها مو�صكوفيت�س وحار�س 

اأمالك الغائبين الإ�صرائيلي الذي يت�صرف باأمالك 

الفل�صطينيين في القد�س كيفما ي�صاء، وي�صتغل 

�صالحياته من اأجل ابتالع الأمالك العربية في 

المدينة في حين يغطي الق�صاء الإ�صرائيلي على ما 

يجري.''

وقد نجحت عائلة الح�صيني في القد�س ال�صرقية 

المحتلة في اإيقاف موقت لمخطط اإ�صرائيلي لإقامة 

20 وحدة ا�صتيطانية في مكان الفندق بعد اأن كانت 

بموجبها با�صم �صكان الحي اأن تلك الأر�س تعود 

ملكيتها اإلى الجمعيات ال�صتيطانية، واأ�صفيت على 

التفاقية المذكورة �صفة قرار. ومن اأجل منع 

ا�صتمرار النزاع بين الجمعيات واأهالي الحي، تم منح 

ال�صكان و�صعية م�صتاأجرين ي�صري عليهم قانون 

حماية الم�صتاأجر ول يمكن اإجالوؤهم اإذا قاموا بدفع 

بدل الإيجار الذي ن�س عليه القانون وكان ذاك في 

�صيف 1991، في المحكمة المركزية في القد�س.''

واأ�صاف: ''قام المحامي كوهين بتبليغ ال�صكان 

بهذه ال�صفقة بعد اإتمامها، وكاأنه اأحرز ن�صراً 

لل�صكان، واأنه ا�صتطاع حمايتهم من الإجالء من 

منازلهم، واأن الأجرة �صتكون قليلة جداً.. اأبرم 

المحامي تلك ال�صفقة لتثبيت ملكية الأر�س 

للم�صتوطنين.. اكت�صف ال�صكان باأن ال�صفقة موؤامرة 

اأ�صرت بهم كثيراً وثبتت الملكية للم�صتوطنين، وعلى 

اإثر ذلك لم تدفع العائالت الأجرة وقامت بتوكيل 

المحامي ح�صني اأبو ح�صين.''

لم تقم عائالت حنون والغاوي بدفع بدل الإيجار 

عتبر اإقراراً منها 
ُ
للجمعيات ال�صتيطانية، لأن ذلك �صي

بملكية الجمعيات ال�صتيطانية لالأر�س. وفي �صنة 

1999 قامت الجمعيات ال�صتيطانية برفع دعوى 

جديدة �صد حنون والغاوي بحجة عدم دفعهما 

الإيجار، وقبلت المحكمة الدعوى واأقرت باأن حماية 

الم�صتاأجر اأُ�صقطت عنهما، ولذا يترتب عليهما اإخالء 

منازلهما، اإّل اإنه تم تجميد الإخالء كي يت�صنى البت 

في و�صعية ملكية الأر�س في الق�صية التي رفعها 

المواطن المقد�صي �صليمان دروي�س حجازي في �صنة 

1997، اإلى المحكمة المركزية في القد�س ذات 

الخت�صا�س.

ويتابع حنون: ''قامت الجمعيات ال�صتيطانية 

عام 2003 ببيع حقوق ملكية الأر�س ل�صركة نحالت 

�صمعون، وهي �صركة متخ�ص�صة في بناء 

الم�صتوطنات، يملكها يهودي اأميركي، وذلك للتهرب 

من عملية النقا�س والبحث في حقوق الملكية بحجة 

وجود مالك جديد لالأر�س. كما قامت �صركة نحالت 

�صمعون بتقديم مخطط لبلدية القد�س الغربية من اأجل 

اإ�صدار رخ�س بناء لإقامة 250 وحدة ا�صتيطانية، 
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المفتي ومحيط الجامعة العبرية، وفي هذا ت�صل�صل 

وا�صح في عملية القطع والبناء في داخل الأحياء 

الفل�صطينية.'' واأ�صاف: ''من الوا�صح اأنهم يريدون 

اإنهاء ق�صية القد�س وفر�س الأمر الواقع في المدينة.''

اإن مقار القن�صليات الأوروبية التي تنت�صر ب�صكل 

مكثف في ال�صيخ جراح، يمكن روؤيتها من اأي موقع 

من هذه المواقع، غير اأن هذه المخططات تنذر بمزيد 

من خيام الحتجاج التي بداأت بها اأم كامل الكرد، 

ثم عائلتا الغاوي وحنون، بينما تنتظر 45 عائلة 

n .اأُخرى دورها

الجرافات الإ�صرائيلية و�صلت اإلى المكان لتنفيذ 

الهدم.

واإلى جانب فندق �صبرد يوجد كرم المفتي، ن�صبة 

اإلى المفتي الحاج اأمين الح�صيني، الذي و�صعته 

الجمعيات ال�صتيطانية الإ�صرائيلية في جملة 

 هذه 
ّ
اأهدافها، واإن كانت المحاكم الإ�صرائيلية لم تبت

الق�صية بعد.

ويقول خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في 

جمعية الدرا�صات العربية: ''المخطط ال�صتيطاني 

الذي ي�صتهدف ال�صيخ جراح يبداأ من كوبانية اأم 

هارون ثم منطقة ال�صيخ جراح ثم فندق �صبرد ثم كرم 
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