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وقائع القدس

اأر�س ال�سفارة الأمريكية يف القد�س:

امُللكية العربية واملأزق األميركي

وليد اخلالدي

عادت م�ساألة نقل ال�سفارة الأميركية اإلى القد�س المحتلة اإلى �سدارة الحدث 

ترامب، خالل  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئي�س  اأعلن  بعدما  الفل�سطيني، 

القد�س،  اإلى  اأبيب  تل  الأميركية من  ال�سفارة  نّيته نقل  النتخابية،  الحملة 

اإلغاء  نّيته  اإعالن  اإلى  عبا�س  محمود  الفل�سطيني  الرئي�س  دفع  الذي  الأمر 

اعتراف منظمة التحرير الفل�سطينية باإ�سرائيل، وبالتالي الإجهاز تمامًا على 

اتفاق اأو�سلو والت�سوية ال�سيا�سية التي نتجت منه، و�سط تحذيرات اأوروبية 

ال�سالم برّمتها، وخ�سو�سًا  الأميركية على عملية  ال�سفارة  من خطورة نقل 

خالل الموؤتمر الدولي لل�سالم الذي ُعقد في باري�س في 15 كانون الثاني/

يناير الما�سي، بدعوة من فرن�سا.

الن�س هو في الأ�سل بالإنجليزية:

 Walid Khalidi, “The Ownership of the U.S. Embassy Site in Jerusalem”,
Journal of Palestine studies, vol. XXIX, no. 4 (summer 2000) pp. 80–101.
وقد ُن�سر لحقًا باللغة العربية في كتاب بعنوان: ''اأر�س ال�سفارة الأميركية 

في القد�س: الُملكية العربية والماأزق الأميركي''، ترجمة �سميرة نعيم خوري 

اأهمية هذه  الفل�سطينية، ط 1، 2000(. وب�سبب  الدرا�سات  )بيروت: موؤ�س�سة 

الم�ساألة ومحوريتها، فاإن ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' تعيد ن�سر هذا الن�س 

كي ت�سلط ال�سوء على هذه الق�سية.
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ملخ�س تنفيذي

ومما  واإ�سرائيل.  الفل�سطينيين  بين  النهائي  الحل  مفاو�سات  ق�سايا  اأ�سعب  اإحدى  القد�س  ُتعتبر 

�ساعف هذه الق�سية تعقيداً، االإجراءات التي اتخذتها الواليات المتحدة لنقل �سفارتها من تل اأبيب 

اإلى القد�س، واالدعاءات اأن الموقع المرتقب لهذه ال�سفارة هو ملك لالجئين الفل�سطينيين �سادرته 

اإ�سرائيل منذ �سنة 1948.

الموقع  لهذا  الفل�سطينية  الملكية  تثبت  التي  االأدلة  بجمع  الفل�سطينيين  من  جماعة  قامت  وقد 

 )7.7 اإكرات( ــ وهو مو�سوع هذا البحث ــ من محفوظات لجنة 
2

الذي تبلغ م�ساحته نحو 31.250م

التوفيق التابعة لالأمم المتحدة والخا�سة بفل�سطين )UNCCP( في نيويورك، ومن مكتب ال�سجالت 

االأرا�سي  ملكية  و�سجل  القد�س،  وبلدية  االأميركية،  الخارجية  ووزارة  لندن،  في   )PRO( العامة 

)الطابو(، ووزارة العدل االإ�سرائيلية، ومن ورثة الماّلك االأ�سليين. وقد ا�ستغرق هذا البحث �ستة اأعوام، 

باإعادة  اإ�سرائيل  الموقع، وقيام  لهذا  احين 
ّ
الم�س و�ساهم فيه نحو 40 �سخ�سًا. و�سّكل تعذُّر معاينة 

فقد  ذلك،  الرغم من  البحث. وعلى  اإليها، عوائق واجهها هذا  الم�سار  االأر�س  وتر�سيم قطعة  تق�سيم 

تو�سل اإلى اأدلة تثبت اأن 70%، على االأقل، من م�ساحة هذا الموقع هي اأمالك خا�سة لالجئين، يبلغ 

خريطة موقع ال�سفارة الأمريكية يف القد�س املحتلة
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ن�سيب االأوقاف االإ�سالمية فيها اأكثر من ثلثها. وفي 15 اأيار/مايو 1948، وهو اآخر اأيام االنتداب، 

كان يملك هذا الموقع 76 فل�سطينيًا.

هت اللجنة االأميركية من اأجل القد�س )ACJ( ر�سالة 
ّ

وفي 28 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1999، وج

نتها خال�سة نتائج هذا البحث، وطلبت عقد 
ّ
اإلى وزيرة الخارجية االأميركية، مادلين اأولبرايت، �سم

اجتماع لعر�س هذه النتائج ومناق�ستها مع وزارة الخارجية. ولم ي�سل رد وزارة الخارجية على هذه 

الر�سالة قبل 28 كانون االأول/دي�سمبر. وجاء فيه اأن على جماعة البحث اأن تر�سل كل ما لديها من 

معلومات اإلى وزارة الخارجية ليتم ''حفظها في الملفات''.

الواليات  �سدقية  وعلى  ال�سالم  عملية  على  وانعكا�ساتها  ال�سفارة  ق�سية  خطورة  على  وبناء 

المتحدة، ونتيجة المرا�سلة مع وزارة الخارجية، �سعرت اللجنة االأميركية من اأجل القد�س باأن البديل 

الوحيد اأمامها هو الن�سر العلني.

اإلى قيام  الثاني/نوفمبر 1947،  العامة بتاريخ 29 ت�سرين  الجمعية  ال�سادر عن  التق�سيم،  دعا قرار 

دولة يهودية ودولة فل�سطينية ومنطقة منف�سلة خا�سة بالقد�س ومحيطها تكون تحت و�ساية االأمم 

ا�سترطت  وقد  الفل�سطينية.  الدولة  من  اأو  اليهودية  الدولة  من  جزءاً  المنطقة  هذه  ت�سّكل  وال  المتحدة. 

ذلك  في  العامة  الجمعية  في  االأع�ساء  من  كتلة  اأكبر  ت�سّكل  وكانت  الالتينية ــ  اأميركا  دول  مجموعة 

في  يهودية  دولة  قيام  على  توافق  كي  اأُخرى،  بكلمة  )اأي،  فل�سطين  تق�سيم  على  توافق  كي  الوقت ــ 

اأو من الدولة  اأاّل تكون هذه المنطقة المنف�سلة الخا�سة بالقد�س جزءاً من الدولة اليهودية  فل�سطين(، 

�سكانها  عدد  وبلغ  االنتداب،  اأيام  القد�س  بلدية  حدود  المنطقة  هذه  حدود  تجاوزت  وقد  الفل�سطينية. 

المنطقة  اليهودية �سمن حدود هذه  العقارية  الملكية  ا 
ّ
اأم فل�سطيني.  يهودي و105.000   100.000

 ولم يتجاوز مجموع الملكية العقارية اليهودية في القد�س، �سمن حدود بلديتها اأيام 
1

فبلغت %6.6.

االنتداب، 24%. وب�سبب القتال الذي ن�سب في االأ�سهر االأخيرة من عهد االنتداب، نجحت القوات اليهودية 

في اال�ستيالء على 84.13% من القد�س بحدودها البلدية االنتدابية ــ وهي ما �سارت ُتعرف بالقد�س 

2
الغربية. وقد قاربت ن�سبة الملكية العقارية اليهودية فيها %30.

وما تبّقى من القد�س في اأيدي العرب ــ القد�س ال�سرقية ــ ي�سكل ن�سبة 11.48% من القد�س بحدودها 

المنطقة  ف�سّكل  العام  المجموع  من   %4.39 ن�سبته  تبلغ  الذي  االأخير  الق�سم  ا 
ّ
اأم االنتدابية.  البلدية 

اأي   ،1967 �سنة  اإلى   1949 �سنة  من  الممتدة  الفترة  طوال  الق�سمين  هذين  بين  ال�سالح  من  المجردة 

الفترة ما بين اتفاقية الهدنة االأردنية ــ االإ�سرائيلية واحتالل القد�س ال�سرقية في حرب حزيران/يونيو 

3
 .1967

فقد   ،1967 1949 ــ  الفترة  خالل  بالقد�س  الخا�سة  المتحدة  الواليات  �سيا�سة  اإلى  بالن�سبة  ا 
ّ
اأم

باالأمر  القبول  اإلى  المتحدة  االأمم  و�ساية  تحت  بالقد�س  الخا�سة  المنف�سلة  المنطقة  دعم  من  تبدلت 

الواقع بتق�سيم القد�س اإلى قطاع غربي تحتله اإ�سرائيل، واإلى قطاع �سرقي يخ�سع لالأردن. غير اأنه تجب 

على  الدولتين  اأي من هاتين  ب�سيادة  ر�سمي  اعتراف  اأي  ُت�سدر  لم  المتحدة  الواليات  اأن  اإلى  االإ�سارة 

الجزء الذي تحتله.

اإلى 73   
2

ال�سرقية من 6 كلم القد�س  اإ�سرائيل بتو�سيع بلدية  بعد حرب 1967، �سرعان ما قامت 

 من اأرا�سي ال�سفة الغربية. ومنذ ذلك الحين يقوم اال�ستيطان اال�ستعماري اليهودي في القد�س 
2

كلم

البلدية  الحدود   �سمن 
2

كلم ت�سمل 73  داخلية  دائرة  متراكزة:  دوائر  ال�سرقية ومحيطها �سمن ثالث 

القد�س  با�سم  الو�سطى  الدائرة  وُتعرف  خارجية.  ودائرة  و�سطى،  ودائرة  القد�س(،  )بلدية  التو�سعية 
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وُتعرف   
2

كلم  665 فت�سمل  الخارجية  الدائرة  ا 
ّ
اأم الغربية؛  ال�سفة  من   

2
كلم  330 وت�سمل  الكبرى 

�سنة  فر 
ِّ

ال�س الداخلية من  الدائرة  اليهود في  الم�ستوطنين  ارتفع عدد   وقد 
4

المتروبوليتانية. بالقد�س 

المقيمين  للفل�سطينيين  نف�سه  الحالي   
َ
العدد الرقم  هذا  ويقارب  اليوم،   180.000 نحو  اإلى   ،1967

ا عدد الم�ستوطنين اليهود في الدائرتين الخارجيتين معًا، فقد ارتفع من ال�سفر 
ّ
اأم بالمنطقة نف�سها. 

�سنة 1967 اإلى نحو 60.000. وعلى الرغم من اأن اإ�سرائيل لم تعلن ر�سميًا �سم الم�ستعمرات اليهودية 

في هاتين الدائرتين الخارجيتين، فاإن مجموعات من هذه الم�ستعمرات تدخل في نطاق �سلطة بلدية 

يحظر  التفافية  وطرق  اأنفاق  بها  تربطها  كما  بها،  التحتية  بناها  وترتبط  )االإ�سرائيلية(  القد�س 

ا�ستخدامها على غير اليهود.

يها 
َ
ومنذ �سنة 1967، ما انفكت اإ�سرائيل تعلن، من دون كلل، عزمها على االإبقاء على القد�س، ب�سطر

القرارات  الهدف  هذا  اأكدت  وقد  الإ�سرائيل.  االأبدية''  ''العا�سمة  ب�سفتها  دة''، 
ّ

''موح والغربي،  ال�سرقي 

القد�س منذ �سنة 1967، ونق�سد  قدت في 
ُ
التي ع العالمية  ال�سهيونية  الموؤتمرات  ال�سادرة عن جميع 

بذلك الموؤتمر ال�سابع والع�سرين �سنة 1968 اإلى الموؤتمر الرابع والثالثين �سنة 1988. ويتاألف اأع�ساء 

من  والباقي  االأميركيين،  اليهود  من  و%29  االإ�سرائيليين،  من   %38 من  العالمي  ال�سهيوني  الموؤتمر 

�سائر دول العالم.

االأحادية في  االإ�سرائيلية  االإجراءات  اأ�سر على رف�س  الدولي  المجتمع  اأن  ذلك،  ونجد، في مقابل 

القد�س ال�سرقية، وذلك عبر ما يزيد على المئة قرار في الجمعية العامة، وفي مجل�س االأمن، ومن خالل 

الرابعة  جنيف  اتفاقية  اأن  تاأكيداته  الدولي  المجتمع  هذا  كرر  كما  والفاتيكان.  االأوروبي  االتحاد 

والقوانين الخا�سة باالحتالل الع�سكري هي ما ينطبق على القد�س ال�سرقية. وحتى عهد اإدارة الرئي�س 

كلينتون، كانت االإدارات االأميركية المتعاقبة ترف�س با�ستمرار اأن تعترف بال�سيادة االإ�سرائيلية على 

 اأن اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الخا�سة باالحتالل الع�سكري هي ما 
ّ
القد�س ال�سرقية، وكانت تقر

اأن م�سير القد�س، ال�سرقية والغربية كلتيهما، تقرره  اإدارة كلينتون فكررت اإعالنها  ا 
ّ
اأم ينطبق عليها. 

ب�ساأن  مطبقًا  �سمتًا  �سمتت  لكنها  واالإ�سرائيليين،  الفل�سطينيين  بين  النهائي  الحل  مفاو�سات  نتائج 

انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على القد�س ال�سرقية.

�سياق  في  القد�س  اإلى  اأبيب  تل  من  �سفارتها  لنقل  المتحدة  الواليات  على  ال�سغط  ت�ساعد  وياأتي 

اإلى  �سفارتيهما  بنقل  فقط  دولتان  قامت  التاريخ  هذا  وحتى  الموحدة''.  بـ ''القد�س  اإ�سرائيل  مطالبة 

بال�سيادة  اعترفتا  اللتان  الوحيدتان  هما  الدولتان  وهاتان  وال�سلفادور.  كو�ستاريكا  هما:  القد�س 

التاريخ،  اإلى هذا  االأميركية لم تعترف،  االإدارة  اأن حتى  الغربية. والواقع هو  القد�س  االإ�سرائيلية على 

بال�سيادة االإ�سرائيلية على القد�س الغربية.

االأميركية/اإيباك  ــ  االإ�سرائيلية  العامة  ال�سوؤون  لجنة  اأن  نجد  ال�سبعينات،  م�ستهل  من  وبدءاً 

على  ال�سغط  في  تن�سط  المتحدة،  الواليات  في  الإ�سرائيل  القوية  الدعائية  الذراع  وهي   ،)AIPAC(

القرارات  اإ�سدار  يكرر   ،1988 �سنة  حتى  الكونغر�س،  وكان  ال�سفارة.  ق�سية  في  االأميركي  الكونغر�س 

الداعمة لنقل ال�سفارة اإلى القد�س، من دون اأن يتو�سل اإلى اتفاق ب�ساأن ت�سريع قانون يفر�س ذلك. لكن 

عرف بتعديل هيلمز، بتاريخ 26 تموز/يوليو 1988، الذي اأ�سبح جزءاً من القانون العام 100 - 
ُ
ما ي

''من�ساأتين دبلوما�سيتين''  اأمام  459 في ت�سرين االأول/اأكتوبر 1988، كان من �ساأنه اأن فتح الطريق 

يتم بناوؤهما، ب�سورة متزامنة، في تل اأبيب والقد�س، ويمكن الأي منهما اأن ُت�ستخدم �سفارة للواليات 

المتحدة، وُتترك للرئي�س حرية القرار في هذا ال�ساأن.

في غ�سون اأ�سهر قليلة، بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 1989، وعلى اأ�سا�س تعديل هيلمز، جرى 
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توقيع اتفاق بين اإ�سرائيل والواليات المتحدة، تم بموجبه تاأجير قطعة اأر�س في القد�س الغربية اإلى 

واحداً  دوالراً  اإيجارها  ويبلغ  اإكرات(،   7.7(  
2

31.250م م�ساحتها  وتبلغ  المتحدة.  الواليات  حكومة 

و�سرائها'' ــ  االأر�س  اإيجار  ''اتفاقية  اأ�سارت  وقد  للتجديد.  قابلة  عامًا   99 مدة  العقد  وي�سري  �سنويًا. 

جرى  ثم  ومن  اأ�سارت ــ  ما  �سرعان  التقارير  لكن  فقط.  القد�س''  ''عقار  اإلى  �سفحة ــ   15 من  وتتكون 

الحامية  موقع  اأي  األلنبي،  بثكنة  عرف 
ُ
ي كان  الذي  المو�سع  في  تقع  االأر�س  هذه  اأن  اإلى  تاأكيدها ــ 

الع�سكرية البريطانية للقد�س في عهد االنتداب.

كان من �ساأن ال�سير قدمًا في مو�سوع ال�سفارة اأن اأبرز خالفات بين الواليات المتحدة واإ�سرائيل 

في �ساأن الهدف المعلن لـ ''المن�ساأة الدبلوما�سية'' في القد�س. فقد رغبت الواليات المتحدة في اأن يبقى 

الهدف مبهمًا، في حين طالبت اإ�سرائيل بتعهد �سريح ''باأن هذا الم�سروع �سيكون �سفارة.'' وبناء على 

التقدم على  اأن  �سنة 1992. غير  االإ�سرائيلية منذ  التخطيط  لجنة  كلها معلقة في  الق�سية  بقيت  ذلك، 

يقرر، في خريف  رابين،  يت�سحاق  الحكومة،  االإ�سرائيلية جعل رئي�س  الفل�سطينية ــ  المفاو�سات  م�سار 

5
�سنة 1994، اأن الخالفات في �ساأن الق�سية غير مهمة، واأن على الجانبين ال�سير قدمًا.

اليوم  ال�سناتور روبرت دول عزمه على تقديم م�سروع قانون في  اأعلن  اأيار/مايو 1995  وفي 8 

اإلى القد�س. وقد جاء هذا االإعالن المذهل في اجتماع  التالي، في مجل�س ال�سيوخ، يجيز نقل ال�سفارة 

لجنة ال�سوؤون العامة االإ�سرائيلية ــ االأميركية )اإيباك(. وفي 9 اأيار/مايو، �سادق مجل�س ال�سيوخ على 

هذا الم�سروع الذي تحول اإلى قانون نقل ال�سفارة اإلى القد�س )القانون العام 104 - 45(، بتاريخ 23 

ت�سرين االأول/اأكتوبر 1995.

ال�سمل''  و''المجتمعة  دة'' 
َّ

و''الموح مة'' 
َّ
المق�س ''غير  بالقد�س   45  - 104 العام  القانون  هذا  اعترف 

عا�سمة الإ�سرائيل، وا�سترط فتح ال�سفارة فيها في موعد اأق�ساه 31 اأيار/مايو 1999. وين�س القانون 

على اأنه، بدءاً من العام المالي 1999، ُتخفَّ�س ميزانية وزارة الخارجية االأميركية الخا�سة بال�سيانة 

والبناء ــ في كل دول العالم ــ اإلى ن�سفها، اإلى اأن يتم فتح ال�سفارة. وتم ر�سد 100 مليون دوالر لبناء 

له تعليق هذه العقوبة بحق وزارة الخارجية فترات 
ّ
نح رئي�س الواليات المتحدة �سلطة تخو

ُ
ال�سفارة. وم

وعند  المتحدة.''  للواليات  القومي  االأمن  م�سلحة  ''في  ذلك  ارتاأى  اإن  اأ�سهر،   6 منها  اأي  تتجاوز  ال 

الم�سادقة على هذا القانون، اعتبره وزير الخارجية االأميركي، وارن كري�ستوفر، ''غير د�ستوري'' الأنه 

 والواقع اأن اإدارة كلينتون مار�ست �سالحيتها في تعليق العقوبة على اأ�سا�س 
6

ينتهك الحقوق الرئا�سية.

اأن نقل ال�سفارة الفوري اإلى القد�س ي�سر بنتائج المفاو�سات الجارية بين الفل�سطينيين واالإ�سرائيليين.

مناق�سة اتفاقية الإيجار بني الوليات املتحدة واإ�رسائيل

ثكنة  في  العقار  موقع  تحديد  على  التقارير  اإ�سرار  ومع   ،1989 �سنة  االإيجار  اتفاقية  اإبرام  منذ 

األلنبي، اأخذت الدوائر الفل�سطينية ت�سائل قانونية هذا االإيجار، على اأ�سا�س اأن موقع ال�سفارة المرتقبة 

اأمالك  من  غيره  �ساأن  ذلك  في  �ساأنه  االإ�سرائيلية،  ال�سلطات  �سادرته  الفل�سطينيين  لالجئين  ملك  هو 

الموقع جزء من  اأن هذا  الفل�سطينيين، منذ �سنة 1948. وقام االدعاء ب�سورة خا�سة، على  الالجئين 

وقف اإ�سالمي.

جاء االعترا�س الر�سمي االأول في 31 اأيار/مايو 1989، في ر�سالة وجهها رئي�س موؤ�س�سة عطية 

لي  االأو�سط،  وال�سرق  باأوروبا  الخا�سة  الفرعية  اللجنة  رئي�س  اإلى  �سابا،  مايكل  االأميركية،  العربية ــ 

هاملتون، ي�سير فيها اإلى اأن اتفاقية االإيجار هي اعتراف �سمني من جانب الواليات المتحدة ب�سرعية 
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�سيا�سة  في  تغيراً  االتفاقية  هذه  ت�سّكل  اأن  قلقه  عن  اأي�سًا،  ر، 
ّ
عب وقد  االأر�س.  لهذه  اإ�سرائيل  ملكية 

الخارجية.  وزارة  اإلى  �سابا  ر�سالة  ل هاملتون 
ّ
للقد�س. وحو النهائي  الو�سع  ب�ساأن  المتحدة  الواليات 

وفي 28 حزيران/يونيو 1989 تلّقى هاملتون الرد من م�ساعدة وزير الخارجية لل�سوؤون الت�سريعية، 

جانيت ج. مولينز. ووردت النقاط التالية في م�سمون هذا الرد: )1( اإن العقار المذكور يقع في الجزء 

من المدينة الخا�سع الإدارة اإ�سرائيل منذ ما قبل �سنة 1967. وقد �سبق اأن ا�ستخدم الجي�س البريطاني 

''على  الخارجية  وزارة  اإن   )2( بعد؛  فيما  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  ا�ستخدمته  ثم  لقواته،  ثكنة  العقار  هذا 

في  عليه  المتفق  الموقع  من  ق�سم  في  ح�سة  يملك  االإ�سالمي  الوقف  اإن  تقول  ادعاءات  على  اطالع 

القد�س''؛ لكنها لم تتمكن ''من العثور على اأي �سجل اأو وثيقة تدعم هذه الدعاءات، في كل الفح�س 

 )3( اإن ق�سية نقل ال�سفارة �ستعالج ''في �سياق 
7

الدقيق الذي اأجريناه ل�سندات الملكية العقارية''؛

ت�سوية تفاو�سية في �ساأن ال�سفة الغربية وغزة فقط.''

هاملتون  اإلى  مذكرة  اإللينوي،  جامعة  من  بويل،  اأ.  فرن�سي�س  ه 
ّ

وج  ،1989 تموز/يوليو   21 في 

ته اأن المواثيق الدولية الخا�سة باالحتالل 
ّ
تناولت المدلوالت القانونية التفاقية االإيجار. وكانت حج

اأو  الوقف  اأمالك  م�سادرة  واأن  المحلي،  االإ�سرائيلي  القانون  ال  القد�س،  على  ينطبق  ما  هي  الع�سكري 

على  واأن  قانونية،  غير  نف�سها  االإيجار  اتفاقية  واأن  قانوني،  غير  عمل  القد�س  في  الخا�سة  االأمالك 

يعقد  اأن  عليه  كما  االتفاقية،  لتنفيذ  ال�سرورية  المالية  االعتمادات  توفير  من  االمتناع  الكونغر�س 

جل�سات ا�ستماع عامة ب�ساأن المو�سوع في اأقرب وقت ممكن. واأر�سل هاملتون مذكرة بويل اإلى مولينز 

اأي�سًا. وقد ردت مولينز عليها، في 6 اأيلول/�سبتمبر 1989، م�سيرة اإلى اأن الواليات المتحدة ''لم تقبل 

باأي �سيادة الأي دولة على اأي جزء من القد�س، وعار�ست االإجراءات االأحادية التي تقوم بها اأي دولة 

في المنطقة لتغيير و�سع القد�س.'' غير اأنها الحظت اأن الواليات المتحدة ''تعترف بال�سرورة العملية 

اأن  ''هو  المتحدة  للواليات  الثابت  الموقف  اأن  الغربية، ريثما تتم ت�سوية و�سعها''، كما  القد�س  الإدارة 

ا بالن�سبة 
ّ
قانون االحتالل الع�سكري ينطبق على القد�س ال�سرقية التي احتلتها اإ�سرائيل �سنة 1967.'' اأم

''فح�س دقيق ل�سندات الملكية العقارية''، و''لم نعثر  اإجراء  اأنه تم  اإلى ادعاء ملكية الوقف، فقد كررت 

اإلى ادعاءات الملكية الخا�سة ''فل�سنا على  ا بالن�سبة 
ّ
اأو وثيقة تدعم ادعاء الوقف.'' واأم على اأي �سجل 

اأن  على  االإ�سرائيلي،  القانون  بح�سب  ''مجبرة،  اإ�سرائيل  حكومة  و�ستكون  االدعاءات.''  هذه  بمثل  علم 

برزون �سندات قانونية قديمة التاريخ تثبت 
ُ
�س كل المطالبين من اأ�سحاب االأمالك الخا�سة الذين ي

ِّ
تعو

التي  الوثائق  مع  المرا�سالت،  هذه  قا�سم  فوزي  اأني�س  ن�سر  وقد  العقار.''  في  ح�س�س  ملكية  ادعاءهم 

8
تدعمها، في ''كتاب فل�سطين ال�سنوي للقانون الدولي''.

الفل�سطينيين  �سنة 1995، قامت جماعة من  القد�س  اإلى  ال�سفارة  الم�سادقة على قانون نقل  بعد 

بتناول هذه الق�سية والبحث فيها من جديد. ونذكر منهم ر�سيد الخالدي وع�سام الن�سا�سيبي وفيليب 

نوفاك،  اإيفانز وروبرت  تزويد روالند  تم  العمل،  البحث. وفي مرحلة مبكرة من هذا  مطر وكاتب هذا 

ين في �سحيفة ''وا�سنطن بو�ست''، بالمعلومات المتعلقة بملكية الوقف لموقع ال�سفارة؛ فن�سرا 
َّ
ال�سحافي

 لكن تف�سيالت كثيرة تتعلق بالموقع 
9

تعليقًا على المو�سوع بعنوان: ''قنبلة موقوتة اأُخرى في القد�س''.

كانت بحاجة اإلى در�س وتدقيق. فقام كاتب هذا البحث بو�سع خطة عمل عامة ت�سمنت التنقيب في 

الخارجية، وفي مكتب  بفل�سطين، وفي وزارة  والخا�سة  المتحدة  لالأمم  التابعة  التوفيق  ملفات لجنة 

ال�سجالت العامة في لندن، وفي �سجل ملكية االأرا�سي )الطابو( في القد�س، وفي االأوراق العائلية لورثة 

ماّلك الموقع الذين اأمكن العثور عليهم.
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حتديد موقع ال�سفارة

اأ�سارت اتفاقية االإيجار، كما �سبق اأن اأوردنا، اإلى موقع ال�سفارة المرتقب في القد�س على اأنه ''عقار 

القد�س'' فقط، واأ�سارت اإلى اأن الملحق ''اأ'' �سي�سف هذا العقار بتحديد ودقة. وقد تم الح�سول على ن�س 

االتفاقية في مرحلة باكرة بف�سل الجهد الدوؤوب الذي بذله جين بيرد، من مجل�س الم�سالح القومية. 

''اأ''، ولم توؤد طلبات بيرد المتكررة للح�سول عليه من وزارة الخارجية  ْك�َسف عن الملحق 
ُ
اأنه لم ي غير 

اإلى اأي نتائج فورية، كما اأن لجوءه اإلى قانون حرية الح�سول على المعلومات لم ي�سفر عن نتائج.

لل�سوؤون  الخارجية  وزير  م�ساعدة  ر�سالة  في  الوارد  التاأكيد  على  وبناء  ذلك،  من  الرغم  على 

األلنبي، فقد  ثكنة  ال�سفارة يقع �سمن نطاق  اأن موقع  الت�سريعية، مولينز، في حزيران/يونيو 1989، 

ي 
ّ

بادرت موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية اإلى تكليف نور م�سالحه، الباحث الفل�سطيني االإ�سرائيلي، تق�س

الق�سية في مكتب ال�سجالت العامة في لندن. وك�سف بحث م�سالحه عن: )1( اإن الق�سم االأكبر من ثكنة 

 )2( اإن الحو�س 30113 
10

األلنبي كان ي�سغله الحو�س 30113 في ال�سجالت العقارية زمن االنتداب؛

كان مق�سمًا اإلى ثماني ق�سائم تحمل االأرقام: 10، 11، 17، 18، 19، 20، 21، 22. واأ�سارت الخرائط 

التي وجدها م�سالحه اإلى موقع هذه الق�سائم وم�ساحاتها وترتيبها في نطاق الحو�س 30113.

اأن الخرائط البريطانية ت�سف الق�سائم كلها  اأثبت بحث م�سالحه في مكتب ال�سجالت العامة  كما 

بوزارة  خا�سة  حرة  ''ملكية  باأنها  �سفت 
ُ
و التي   ،17 الق�سيمة  با�ستثناء  م�ستاأجرة''،  ''اأرا�ٍس  باأنها 

دون  من  المعلومات  هذه  وفرت  التي  الخرائط  وكانت   .
2

بـ 32.246م م�ساحتها  دت 
ّ
د

ُ
وح الحربية''، 

�سمت بعد اتفاقية الهدنة االأردنية ــ االإ�سرائيلية �سنة 1949، 
ُ
تاريخ. غير اأن الموؤكد اأن هذه الخرائط ر

ب�ساأن  طويلة  مفاو�سات  عن  العامة  ال�سجالت  مكتب  وثائق  ك�سفت  وقد  الهدنة.  خطوط  ن 
ّ
تبي الأنها 

الق�سيمة 17، بين الحكومة البريطانية والحكومة االإ�سرائيلية، في الفترة الممتدة من الخم�سينات حتى 

ال�ستينات. وقد ادعت اإ�سرائيل ملكيتها للق�سيمة 17 بحجة اأنها الحكومة التي َخَلفت البريطانيين في 

ا بريطانيا فقد اأ�سرت على اأن الق�سيمة ملك لوزارة الحربية في لندن، ولم تكن ملكًا الإدارة 
ّ
فل�سطين. اأم

االنتداب في فل�سطين. وكان للحجة البريطانية الغلبة، في النهاية، فوافقت اإ�سرائيل، في ني�سان/اأبريل 

11
1965، على دفع مبلغ 140.000 جنيه اإ�سترليني ثمنًا ل�سراء الق�سيمة 17. 

ومن الجدير بالمالحظة اأن الق�سيمة 17 تظهر، في �سجل ملكية االأرا�سي في القد�س )الطابو(، اأنها 

اأيلول/  27 بتاريخ  فل�سطين  في  البريطاني  ال�سامي  المندوب  �سادرها  حين  اإ�سالمي  وقف  من  جزء 

ملكية  البريطاني  ال�سامي  المندوب  نقل   ،1942 الثاني/نوفمبر  ت�سرين   24 وفي   
12

 .1930 �سبتمبر 

الق�سيمة 17 اإلى وزارة الحربية في لندن عن طريق ''البيع من دون اأي اعتبار'' )اأي من دون اأي مقابل(. 

''�سراء''  ثم  للق�سيمة 17،  الحربية  وزارة  لملكية  اأن يكون  الم�ستبعد جداً  فاإن من  تقدم،  وبناء على ما 

الدولي.  والقانون  العدالة  في  عليه  تقوم  اأ�سا�س  اأي  البريطانية،  الحكومة  من  الق�سيمة  لهذه  اإ�سرائيل 

وعلى الرغم من ذلك، وتوخيًا للب�ساطة في هذا البحث، ف�سنفتر�س جداًل اأن الق�سيمة 17 كانت ''ملكية 

13
حرة خا�سة'' بوزارة الحربية.

الحو�س  ي�سملها  التي  الق�سائم  بقية  ب�ساأن  اإ�سافية  معلومات  جمع  يتم  كان  نف�سه،  الوقت  وفي 

30113، وذلك عن طريق البحث في �سجالت لجنة التوفيق التابعة لالأمم المتحدة والخا�سة بفل�سطين. 

االأول/دي�سمبر  كانون   11 بتاريخ   ،)3 )الدورة   194 العامة  الجمعية  بقرار  اللجنة  هذه  تاألفت  لقد 

لجنة  في  الدائمين  الثالثة  االأع�ساء  اأحد  وكانت  القرار،  مع  المتحدة  الواليات  �سوتت  وقد   .1948

تقوم  اأن  اللجنة  هذه  اإلى  الموكولة  المهمات  بين  وكان  وتركيا.  فرن�سا  اإلى  باالإ�سافة  التوفيق، 
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الالجئين  تعوي�س  و/اأو  بالعودة  الخا�س  الق�سم   ،194 القرار  من  تنّفذ،  واأن  ال�سيا�سية،  بالم�سالحة 

14
الفل�سطينيين.

في هذا ال�سياق، �سّلمت حكومة االنتداب البريطانية لجنة التوفيق التابعة لالأمم المتحدة والخا�سة 

بفل�سطين، في مقر االأمم المتحدة في نيويورك، كل ما لديها من �سجالت عقارية تتعلق بفل�سطين، بما 

في ذلك ال�سجالت الموروثة من الحكومة العثمانية. واأّلفت لجنة التوفيق لجنة فنية، �سنة 1950، قامت 

اأعوام، قام خاللها خبراء من هذه  بتحليل هذه ال�سجالت العقارية. وا�ستغرق هذا التحليل نحو ع�سرة 

اللجنة بزيارات الإ�سرائيل وال�سرق االأو�سط. وت�سمنت البيانات التي اأعدتها اللجنة الفنية تحديد االأمالك 

الفل�سطينية، بما في ذلك اأمالك الالجئين الفل�سطينيين، في كل مناطق فل�سطين التي احتلتها اإ�سرائيل 

عند توقيع اتفاقيات الهدنة �سنة 1949 ــ بما في ذلك منطقة القد�س الغربية. وكان للنماذج المعروفة 

اإلى بحثنا هذا. كان  اأهمية خا�سة بالن�سبة  اأعدتها اللجنة الفنية بمئات االآالف،  RP/I، التي  بنماذج 

عنوان هذه النماذج: ''اأمالك الالجئين العرب في اإ�سرائيل: نموذج تخمين الملكية الفردية في المناطق 

اأو  )اأ( الق�ساء؛ )ب( البلدة  اأر�س:  المدينية/الريفية''. وقد ت�سمن كل نموذج البنود التالية لكل ق�سيمة 

القرية؛ )ج( رقم الحو�س؛ )د( رقم الق�سيمة؛ )هـ( المالك/الماّلك؛ )و( الح�سة؛ )ز( الم�ساحة بالدونم اأو 

(؛ )ح( الثمن المقدر. وقد ُزود بع�س الدول العربية )االأردن مثاًل( 
2

بالمتر المربع )1 دونم = 1000 م

ن�سخًا عن هذه الملفات )نق�سد بها ال�سجالت العقارية، باالإ�سافة اإلى نماذج RP/I تت�سمن المعلومات 

الكاملة(. وفيما بعد ُزودت منظمة التحرير الفل�سطينية ن�سخًا عن هذه الملفات اأي�سًا، وقد احتفظت بها 

في دم�سق.

في  المتحدة  االأمم  �سر  اأمانة  مع  طويلة  مفاو�سات  بعد  الفل�سطينية،  الدرا�سات  موؤ�س�سة  تمكنت 

المتحدة والخا�سة بفل�سطين. وي�سمل  التابعة لالأمم  التوفيق  اإلى ملفات لجنة  الو�سول  نيويورك، من 

 
15

ذلك، طبعًا، البيانات الخا�سة بالق�سائم: 10، 11، 17، 18، 19، 20، 21، 22 من الحو�س 30113. 

الن�سخة  بفح�س  الن�سا�سيبي  ع�سام  قام  نف�سه،  الوقت  وفي  وتدقيقها.  ال�سجالت  هذه  در�س  وجرى 

المقابلة عن هذه الملفات الخا�سة بمنظمة التحرير في دم�سق. ثم جرت مقارنة نتائج هذين الفح�سين 

16
وجمعها.

لقد تم التحقق من الم�ساحة الدقيقة لكل ق�سيمة من الق�سائم: 10، 11، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 

نا بها ورثة الماّلك 
ّ
باالطالع على ملفات لجنة التوفيق، وعلى ال�سجالت وال�سندات العقارية التي اأمد

االأ�سليين. اإن م�ساحات هذه الق�سائم التي يتاألف منها الحو�س 30113 هي كما يلي:

2
10 = 2570 م

2
11 = 2738م

2
17 = 32.246م

2
18 = 1516م

2
19 = 6715م

2
20 = 10.492م

2
21 = 3102م

2
22 = 50.395م

؛ في 
2

وتجدر المالحظة اأن مجموع م�ساحة هذه الق�سائم التي توؤلف الحو�س 30113 يبلغ 109.774م

 
2

31.250م اأو  المجموع،  هذا  ثلث  من  اأقل  الحو�س  هذا  داخل  ال�سفارة  موقع  م�ساحة  تبلغ  حين 
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بالتحديد. فالم�ساألة االآن هي كيفية تحديد طبيعة االنتهاك الذي ي�سكله موقع ال�سفارة المقترح �سمن 

الحو�س 30113 تحديداً دقيقًا. لقد �سارك في هذه المرحلة من البحث ع�سام الن�سا�سيبي ونديم مجج، 

واأ�سامة حلبي ب�سورة خا�سة.

ية في 16 كانون الثاني/يناير 1996، اأي بعد توقيع 
ّ
فعت عنه ال�سر

ُ
تم ن�سر الملحق ''اأ''، بعد اأن ر

اتفاقية االإيجار ب�سبعة اأعوام، وبعد اأن اأ�سبح قانون نقل ال�سفارة اإلى القد�س نافذاً بت�سعة اأ�سابيع. وقد 

ن موقع ال�سفارة بالتحديد، لكن ذلك لم يحل الم�سكلة. لقد 
ّ
قدم هذا الملحق المزيد من االأدلة التي تبي

اأكدت الخريطة التي ن�سرتها وزارة الخارجية ــ واإْن كانت ن�سرتها في اأربعة اأجزاء وجب اإعادة تجميعها 

�س الإقامة 
ّ

 في نطاق الحو�س 30113 قد ُخ�س
2

 تاأكيداً ر�سميًا اأن عقاراً م�ساحته 31.250م
17

معًا ــ

الخريطة  العبرية. لكن هذه  باللغة  الخريطة  المعلومات في مفتاح  ''من�ساأة دبلوما�سية''. ووردت هذه 

د الق�سائم تحديداً وا�سحًا، با�ستثناء ق�سيمتين كان 
َّ
نت اأي�سًا اأنه تمت اإعادة تق�سيم الحو�س. ولم تحد

ّ
بي

لهما ترقيم وا�سح ال عالقة له بترقيم الق�سائم القديمة اأيام االنتداب. وكانت خيبة االأمل االأكبر تكمن 

في اأن الخريطة لم تر�سم اأي حدود لموقع ال�سفارة.

فقد  الموقع.  تحديد  اإلى  توؤدي  االأدلة  من  عدداً  ت�سمنت  ذلك،  من  الرغم  على  الخريطة،  هذه  لكن 

 .30113 الحو�س  من  الجنوبي  الق�سم  مخترقًا  الغرب  اإلى  ال�سرق  من  يمتد  جديداً  طريقًا  اأظهرت 

وبمقارنة خريطة وزارة الخارجية بخريطة مكتب ال�سجالت العامة في لندن التي ُتظهر الق�سائم اأيام 

االنتداب، بان جليًا ــ من معالم م�ستركة في الخريطتين ــ اأن هذا الطريق يف�سل الق�سيمتين 18 و19 

والجزء الجنوبي من الق�سيمة 17 عن بقية الحو�س 30113. وبكلمة اأُخرى، فاإن الق�سائم 10، 11، 20، 

مقر  يقع  اأي�سًا  الطريق  ال�سمال من  واإلى  الطريق.  �سمالي  كلها  تقع  الق�سيمة 17  وق�سمًا من   22 ،21

ظلَّاًل في خريطة وزارة الخارجية. وهذا دليل 
ُ
حر�س الحدود، وقد حددته بو�سوح كتابة عبرية وظهر م

الموقع  اأن  اإلى  هاملتون  لي  اإلى  ر�سائلها  في  مولينز  جانيت  اأ�سارت  اأن  �سبق  اإذ  االأهمية،  غاية  في 

مو�سوع اتفاقية االإيجار بين الواليات المتحدة واإ�سرائيل كان قد ا�ستخدمه حر�س الحدود. وانبثق دليل 

اإ�سافي من مفتاح باللغة العبرية، في الزاوية اليمنى في اأ�سفل الخريطة، اأ�سار اإلى اأن مخططًا الإعادة 

الحو�س  ''الق�سيمتين 5 و6 من  المخطط فاإن  االإنجاز؛ وبح�سب هذا  اأ هو في قيد  التق�سيم رقم 2954 

ويدل  االقت�سادية.  المنظمة  لمركز  ُخ�س�ستا  الغربي  ال�سرقي  الطريق  تقعان جنوبي  اللتين   ''30113

الق�سيمتين 18 و19  اأنهما تتطابقان تمامًا مع  الخريطة بو�سوح على  الق�سيمتين على  موقع هاتين 

توؤلف  التي  الق�سائم  بقية  اأن  وبما  االقت�سادية،  المنظمة  لمركز  ُخ�س�ستا  اأنهما  وبما  االنتداب.  اأيام 

الحو�س 30113 وكذلك مقر حر�س الحدود، تقع كلها �سمالي الطريق ال�سرقي الغربي الجديد، كان ال 

بد من اال�ستنتاج اأن موقع ال�سفارة هو �سمالي هذا الطريق وفي محيط مقر حر�س الحدود. وعلى الرغم 

فاإن  الطريق،  لحافة  مجاورة  اأو  محاذية  ال�سفارة  لموقع  الجنوبية  الحدود  كانت  لو  وحتى  ذلك،  من 

الغمو�س ما زال يكتنف مو�سع الحدود ال�سمالية لموقع ال�سفارة في نطاق الحو�س 30113، واإلى اأي 

ب وم�ساحات.
َ
مدى اعتدى هذا الموقع على الق�سائم القديمة 10، 11، 17، 20، 21، 22، وباأي ِن�س

جاء اأحد مفاتيح حل هذه الم�سكلة مع اكت�سافنا ــ في الملفات االإ�سرائيلية ــ لخريطة موؤرخة �سنة 

1988، تظهر بو�سوح اإعادة تق�سيم الحو�س 30113 وفقًا للمخطط 2954 اأ. واإعادة التق�سيم هذه هي 

في  العبرية  باللغة  مفتاح  نف�سها  االأهمية  ويكت�سب  الخارجية.  وزارة  خريطة  في  اكت�سافها  تعّذر  ما 

ن الق�سائم الجديدة كلها في الحو�س 30113 وم�ساحاتها. لقد 
ّ
الزاوية الي�سرى العليا من الخريطة دو

ُق�سم الحو�س 30113 االآن اإلى 11 ق�سيمة بداًل من 8 ق�سائم في االأ�سا�س، مع االإ�سارة اإلى اأن ق�سيمتين 

(. والق�سائم الجديدة هي كما يلي:
2

من الق�سائم الجديدة �سغيرتان جداً )تبلغ م�ساحة كل منهما 94 م
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2
1 = 52.189م

2
2 = 5995م

2
3 = 7278م

2
4 = 9943م

2
5 = 5775م

2
6 = 3927م

2
7 = 17.030م

2
8 = 14.288م

2
9 = 8492م

2
10 = 94م

2
11 = 94م

اإلى 6 ق�سائم هي 1، 2، 3، 4، 10، 11  ال�سرقي الغربي  الواقعة �سمالي الطريق  ُق�سمت المنطقة  لقد 

تتجه من اليمين اإلى الي�سار. والق�سيمة 1 هي االأكبر م�ساحة بينها. وتكاد م�ساحتا الق�سيمتين 2 و3 

ا 
ّ
واأم  .1 الق�سيمة  من  كثيراً  اأ�سغر  لكنها  منهما  فاأكبر   4 الق�سيمة  ا 

ّ
اأم االأُخرى؛  مع  اإحداها  تتعادل 

فكانتا  الق�سيمة 11،  والق�سيمة 10، غربي   ،4 للق�سيمة  الجنوبية  ال�سرقية  الزاوية  في  الق�سيمة 11، 

 وقد بدا لنا وا�سحًا اأن موقع ال�سفارة 
18

�سغيرتين اإلى درجة اأنهما ال تكادان تظهران على الخريطة.

بح�سب  القديمة  بالق�سائم  الق�سائم  هذه  بدقة عالقة  ن 
ّ
نتبي لم  اأننا  غير  الق�سائم.  هذه  نطاق  في  هو 

التق�سيم اأيام االنتداب، وال مدى اعتداء موقع ال�سفارة على الق�سائم الجديدة اأو القديمة.

ولم تبداأ ال�سورة تت�سح اإاّل عند اكت�ساف خريطة اأُخرى، باالإ�سافة اإلى �سهادات الت�سجيل االإ�سرائيلية 

الخا�سة بالق�سائم مو�سوع الدر�س. وُتظهر هذه الخريطة الجديدة، الموؤرخة �سنة 1995، اإعادة تق�سيم 

اأ  جديدة لم�ساحة الحو�س 30113 وفقًا لمخطط جديد، رقمه 2954 ب، وهو تعديل للمخطط 2954 

المذكور اأعاله. واأ�سار مفتاح الخريطة باللغة العبرية اإلى اأن ق�سيمة جديدة مدمجة تحمل الرقم 1 اأي�سًا 

، بهدف محدد هو ا�ستخدامها الإقامة ''من�ساأة دبلوما�سية''. وهذه 
2

ا�سُتحدثت بم�ساحة تبلغ 31.278م

الق�سيمة 1 الجديدة هي ق�سيمة مدمجة من اأجزاء من الق�سائم 1، 2، 3، 4، 11 في الحو�س 30113، 

طة حول مقر حر�س  بح�سب فرز �سنة 1988. وظهرت ''الق�سيمة المدمجة'' على الخريطة كم�ساحة مخطَّ

ن مفتاح الخريطة عدد الدونمات المقتطعة من كل 
ّ
الحدود وتقع �سمالي الطريق ال�سرقي الغربي. كما بي

ق�سيمة من الق�سائم المذكورة لتكوين موقع ال�سفارة.

وّفرت �سهادات الت�سجيل ال�سادرة عن وزارة العدل االإ�سرائيلية ودائرة ت�سجيل االأرا�سي الدليل على 

تحديد العالقة بين الق�سائم بح�سب تق�سيمها في عهد االنتداب وبين الق�سائم بح�سب التق�سيم االإ�سرائيلي 

ل�سنة 1988. وتلخي�سًا للبيانات في ال�سجالت العقارية ــ بالن�سبة اإلى و�سع الق�سائم مو�سوع البحث ـــ 

 1 الق�سيمة  اأن  مثاًل،  فذكرت،  االنتدابية.  ال�سجالت  في  المقابلة  الق�سائم  تحديداً،  ال�سهادات،  ت�سمنت 

تتكون من الق�سيمتين 22 و11، والق�سيمة 2 تتكون من الق�سيمتين 21 و10، اإلخ.

الن�سب  ن 
ّ
يبي كما  االنتدابية،  والق�سائم  االإ�سرائيلية  الق�سائم  بين  العالقة  التالي  الجدول  ن 

ّ
ويبي

المئوية من الق�سائم االنتدابية التي ا�سُتخدمت لتكوين موقع ال�سفارة. وفي �سوء المعطيات المتوفرة 

ي�ستحيل تحديد العالقة بين الق�سائم القديمة والجديدة تحديداً دقيقًا. وعليه يجب اأن نقراأ التداخل بين 

ح.
ُ
بع�س الق�سائم القديمة وموقع ال�سفارة على اأنه َتراو
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 اجلدول رقم 1

 الق�سائم الإ�رسائيلية اجلديدة )1988(،

 والق�سائم النتدابية القدمية وعالقتها مبوقع ال�سفارة

)الق�سيمة الإ�رسائيلية 1 ــ �سنة 1995(

الق�سائم الجديدة ل�سنة 

1988

)
2

)الرقم/)الم�ساحة م

الق�سائم القديمة

)
2

الرقم/)الم�ساحة م

عدد الدونمات من 

الق�سائم الجديدة 

ل�سنة 1988 

المخ�س�س لموقع 

ال�سفارة

الق�سائم القديمة 

كن�سبة مئوية في 

موقع ال�سفارة

الحد االأدنى ــ الحد 

االأق�سى*

)52.189( 1)50.395( 22

)2738( 11

11.04235.29 - 26.55

8.75 - 0.01

2 )5995( وتتكون 

من اأجزاء من

)3102( 21

)2570( 10

50059.92 - 7.79

8.22 - 6.08

)7278( 3)10.492( 20601319.22

)9943( 4)32.246( 179203

29.47

)94( 11)32.246( 1715

مجموع م�ساحة موقع ال�سفارة                                                   31.278

م�ساحة  اإلى   )1988( و2   1 الجديدتين  بالق�سيمتين  يخت�س  فيما  االإ�سرائيلية،  الت�سجيل  �سهادات  ت�سير  ال   *
االأر�س الماأخوذة من كل ق�سيمة قديمة لتكوين هاتين الق�سيمتين، واإنما تكتفي بتحديد الق�سائم التي تاأثرت. 

ن م�ساحة االأر�س الماأخوذة من كل ق�سيمة من ق�سائم �سنة 1988 
ّ
وعلى الرغم من اأن خريطة �سنة 1995 تبي

لتكوين موقع ال�سفارة، فاإنها ال ت�سير اإلى الم�ساحات الماأخوذة من الق�سائم القديمة التي ت�سكلت منها ق�سائم 

�سنة 1988. وب�سبب هذه الثغرات ال يمكن اأن نحدد اأكثر من اأرقام الحد االأق�سى والحد االأدنى كن�سب مئوية 

في موقع ال�سفارة ماأخوذة من الق�سائم القديمة 10، 11، 21، 22. غير اأنه من الموؤكد اأن االأرا�سي الماأخوذة 

من الق�سيمتين 11 و22 ت�سكل معًا 35.30% من موقع ال�سفارة، واالأرا�سي الماأخوذة من الق�سيمتين 10 و21 

، الماأخوذة من الق�سيمة 1 )1988( والداخلة في 
2

ت�سكل معًا 16%. كما تجدر االإ�سارة اإلى اأن م�ساحة 11.042م

موقع ال�سفارة، ال يمكن اأن تكون كلها من الق�سيمة 22 القديمة وحدها، الأن �سهادة الت�سجيل الخا�سة بالق�سيمة 

لت من الق�سيمتين القديمتين 22 و11. ن بو�سوح اأن هذه الق�سيمة �ُسكِّ
ّ
1 )1988( تبي

مرحلتين  في  تمت   ،1948 �سنة  منذ  اإ�سرائيل  بها  قامت  التي  األلنبي  ثكنة  موقع  فرز  اإعادة  اأن  يبدو 

د 
ّ
رئي�سيتين. جرت اأوالهما في 16 اآب/اأغ�سط�س 1988، اأي بعد اأقل من �سهر على تعديل هيلمز الذي مه

اأو  كاملة  البحث ــ  مو�سوع  الق�سائم  جميع  ت�سجيل  تم  المرحلة  هذه  وفي  ال�سفارة.  نقل  اأمام  الطريق 

ا 
ّ
مجزاأة ــ با�سم �سلطة التطوير االإ�سرائيلية )IDA(، كما جرت اإعادة ترقيمها وفقًا للمخطط 2954اأ. اأم
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المرحلة الثانية فكانت في تموز/يوليو 1995، اأي بعد �سهرين من تقديم ال�سناتور دول اإلى الكونغر�س 

م�سروعه الذي �سار قانون نقل ال�سفارة اإلى القد�س. وفي هذه المرحلة تم دمج الق�سائم مو�سوع البحث 

للمخطط  وفقًا  جرى  االأخير  الفرز  وهذا  ال�سفارة.  موقع  وهي  الجديدة ــ  المدمجة   1 الق�سيمة  لتكوين 

2954 ب ''التعديل 89/1 للمخطط المحلي 2954اأ''.

القديمة 10،  الق�سائم عن معلومات تتعلق بالق�سائم  التنقيب عن تاريخ نقل ملكية  اأ�سفرت جهود 

المتوفرة  المعلومات  رة''. مع ذلك، فاإن  ''غير متوفِّ اأُعلنت  االأُخرى  الق�سائم  21، 22 فقط، الأن �سجالت 

19
تثير االهتمام الأنها تلقي ال�سوء على الميل االإ�سرائيلي اإلى ال�سكليات القانونية:

م 
ّ
l الق�سيمة القديمة 10/الجديدة )1988( 2: ''بيعت'' في 26 كانون االأول/دي�سمبر 1954 من القي

على اأمالك الغائبين اإلى �سلطة التطوير االإ�سرائيلية.

م على 
ّ
l الق�سيمة القديمة 21/الجديدة )1988( 2: ''بيعت'' في 13 اأيلول/�سبتمبر 1965 من القي

اأمالك الغائبين اإلى �سلطة التطوير االإ�سرائيلية.

اأجل الم�سلحة العامة'' في 6 �سباط/ ''�سودرت من  l الق�سيمة القديمة 22/الجديدة )1988( 1: 

جلت با�سم �سلطة 
ُ

م على اأمالك الغائبين في 6 �سباط/فبراير 1985؛ و�س
ّ
فبراير 1969، وُنقلت اإلى القي

التطوير االإ�سرائيلية في 16 اآب/اأغ�سط�س 1988.

القديمتان 22  )الق�سيمتان  ل�سنة 1988   1 الق�سيمة  اأي  ــ  البحث  الق�سائم مو�سوع  مت جميع 
ّ
وُقد

و11(، والق�سيمة 2 ل�سنة 1988 )الق�سيمتان القديمتان 21 و10(، والق�سيمة 3 ل�سنة 1988 )الق�سيمة 

عرف بالمخطط ب م/2954 ز( اإلى 
ُ
القديمة 20( ــ جملًة معًا بح�سب المخطط 2954 ب )وتعديل عليه ي

اللجان التالية، في التواريخ التالية:

l لجنة البناء لالإ�سكان وال�سناعة، منطقة القد�س، في 24 ني�سان/اأبريل 1995.

l لجنة التخطيط والبناء المناطقية، القد�س، في 30 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1995.

l لجنة التخطيط والبناء المحلية، القد�س، في 10 كانون االأول/دي�سمبر 1996.

وتجدر االإ�سارة اإلى اأن التقديم االأول ــ بالجملة ــ �سبق قانون نقل ال�سفارة اإلى القد�س )23 ت�سرين 

ا التقديمان الثاني والثالث فقد لحقاه مبا�سرة.
ّ
االأول/اأكتوبر 1995(. اأم

ملكية املوقع

ي موقع ال�سفارة على الق�سائم االنتدابية 10، 11، 17، 20، 21، 22 من الحو�س 
ّ
اإن التحقق من تعد

ل تحديد اأ�سماء وح�س�س ماّلك هذه الق�سائم في 15 اأيار/مايو 1948 ــ اآخر يوم من اأيام 
ّ
30113، �سه

المتحدة  لالأمم  التابعة  التوفيق  لجنة  ملفات  في  المتوفرة  المعلومات  من  البريطاني ــ  االنتداب 

اإلى عدد من  الم�سي قدمًا،  االإ�سارة، قبل  اأنه تجدر  العقارية. غير  ال�سجالت  والخا�سة بفل�سطين وفي 

المالحظات العامة:

ا�سترت الحكومة االإ�سرائيلية، كما اأ�سرنا �سابقًا، الق�سيمة 17 من بريطانيا �سنة 1965. وافتر�سنا 

حرة  ''ملكية  1 ــ  رقم  الجدول  ن 
ّ
يبي كما  ال�سفارة  موقع  من   %29.47 ن�سبة  الق�سيمة ــ  هذه  اأن  جداًل، 

''اأرا�ٍس م�ستاأجرة'' ــ ا�ستاأجرتها الحكومة البريطانية  ا بقية الق�سائم فهي 
ّ
اأم خا�سة'' بوزارة الحربية. 

من ماّلكها الفل�سطينيين، حتى اآخر يوم من اأيام االنتداب. وعليه، تكون النتيجة المهمة االأولى هي اأن 

ن�سبة 70.53% من موقع ال�سفارة هي اأرا�ٍس فل�سطينية م�سادرة.

األلنبي  ثكنة  اأن  متوا�سلة  ادعاءات  ا�ستتبع  �سنة 1989،  ال�سفارة  اإيجار  اتفاقية  اإبرام  باأن  ر  ونذكِّ
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تقوم على اأر�س الوقف االإ�سالمي. والواقع، كما تدل نتائج البحث، اأن جزءاً من ''االأرا�سي الم�ستاأجرة'' 

نا، فاإن الق�سيمة 17 كانت موقوفة قبل اأن ت�سادرها الحكومة البريطانية 
َّ
يخ�س الوقف فقط. وكما بي

الق�سيمتان ــ 17 و22 ــ هما ق�سم من وقف  الق�سيمة 22 فال تزال موقوفة. وهاتان  ا 
ّ
اأم �سنة 1930. 

للرابع  الموافق  1139هـ  �سعبان  من  االأول  في   
20

الخليلي، محمد  ال�سيخ  بن  محمد  ال�سيخ  اأوقفه 

والع�سرين من اآذار/مار�س 1727م.

اإبراهيم(. وقد  للنبي  لقب  اأي�سًا  )والخليل  بالخليلي  ُكنِّي  الخليل، ولذلك  وال�سيخ محمد من مواليد 

كان �سيخ الطريقة ال�سوفية القادرية، ولعله اأ�سهر ''االأولياء ال�سالحين'' في زمانه في فل�سطين. مات 

)ال�سجل  القد�س  في  االإ�سالمية  االأوقاف  �سجل  وي�ستمل  ال�سريف.  الحرم  جوار  في  فن 
ُ
ود القد�س  في 

تتوارثها ذريته  المقد�سية  اأمالكه  اأن  ي�سترط فيها  التي  الخليلي  ة وقف 
َّ
االإ�سالمي( على حج العقاري 

ر من 
ِّ
رون من البنين. واإن انقطع الن�سل المتحد

ِّ
جياًل بعد جيل، يرثها اأواًل ذريته )بنون وبنات( المتحد

البنين، ينتقل االإرث اإلى ذريته )بنين وبنات(، جياًل بعد جيل، المتحدرين من البنات. واإن انقطع هذا 

الن�سل تعود االأمالك اإلى و�ساية ''الزاوية المحمدية'' في الم�سجد االأق�سى في الحرم ال�سريف، وُتجرى 

 القدير 
ّ
عائداتها على الفقراء وطلبة العلم )الديني( المقيمين في جوار الم�سجد. وا�ستجار ال�سيخ بالعلي

21
ة.

ّ
ن يخالف هذه الحج

َ
نزل غ�سبه وق�سا�سه على م

ُ
اأن ي

ث هذا الوقف خم�سة اأجيال من ن�سل ال�سيخ محمد الخليلي عند انتهاء فترة االنتداب 
َ
وكان قد َتوار

في 15 اأيار/مايو 1948. وفي هذا الوقت كان ثالثة فقط من الم�ستفيدين من الوقف الخليلي يتحدرون 

تهام  ماتت  ا 
ّ
ولم البنات.  ن�سل  من  يتحدرون  جميعهم  االآخرون  الم�ستفيدون  وكان  البنين،  ن�سل  من 

الخليلي، وهي اآخر المتحدرين من ن�سل البنين، في 2 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1993 في القد�س ال�سرقية، 

�سار ورثة الوقف الخليلي جميعًا يتحدرون من ن�سل البنات. ومعنى ذلك اأننا ال نجد اليوم وارثًا واحداً 

يتكنَّى بالخليلي، بين ورثة الوقف الخليلي الكثيرين.

البريطانية  الحكومة  م�سادرة  في  المحتملة  المخالفات  من  الرغم  وعلى  اأ�سرنا،  اأن  �سبق  وكما 

للق�سيمة 17 ونقل ملكيتها اإلى وزارة الحربية، فاإننا ن�سلِّم جداًل باأن الق�سيمة 17 هي ملكية حرة، ولم 

اأكبر ق�سيمة  اأر�س موقوفة؛ وهي  اأدنى �سك،  اأمالك الوقف. لكن الق�سيمة 22 هي، من دون  تعد �سمن 

مفردة في موقع ال�سفارة المقترح. وب�سبب �سعوبة التحديد الدقيق لمدى التطابق بين التق�سيم االنتدابي 

هي  ال�سفارة  موقع  من  و%35.29   %26.55 بين  تتراوح  ن�سبة  اأن  ر 
ِّ
نقد فاإننا  االإ�سرائيلي،  والتق�سيم 

22
اأر�س موقوفة )اأو ما ن�سبته 37.64% اإلى 50% من ''االأر�س الم�ستاأجرة''(.

لة في ال�سجالت العقارية بح�سب متطلبات 
ّ
ن منها الحو�س 30113 م�سج

ّ
اإن الق�سائم كلها التي يتكو

با�ستثناء  كلها،  الق�سائم  وتنتمي  بها.  الخا�سة  الفئات  في  االأرا�سي  ت�سنيف  م  ينظِّ الذي  القانون 

اأو  ن 
ْ
ي

َ
اأن تكون االأر�س الميري ملكًا م�ستركًا لم�ساهم ''الميري''. ويمكن  اإلى فئة االأر�س  الق�سيمة 22، 

يبيعها  اأن  ويمكن  ال�سرعيين.  الورثة  اإلى  بالوراثة  ملكيتها  وتنتقل  الح�س�س.  د 
َّ
ُتحد اأن  �سرط  اأكثر 

اأ�سحابها، خالفًا الأر�س الوقف. واالأرا�سي الفل�سطينية في عهد االنتداب تنتمي، في معظمها، اإلى فئة 

ا الق�سيمة 22 فتنتمي اإلى 
ّ
 اأم

23
االأر�س الميري، �ساأنها في ذلك �ساأن االأرا�سي في اأغلبية البالد العربية.

الفئتين الميري والوقف. ويعني ذلك اأن االأر�س موقوفة، وال يمكن الت�سرف فيها، لكن العائدات ميري. 

لذلك نجد الق�سيمة 22 م�سجلة، في �سجل ملكية االأرا�سي )الطابو( وغيره من الوثائق، في فئة ''االأر�س 

الميري الموقوفة''؛ وهو م�سطلح للداللة على الدمج بين الفئتين.

وفيما يتعلق بتحديد الماّلك، اأظهرت نتائج البحث الذي اأجريناه في ملفات لجنة التوفيق التابعة 

اأن الق�سائم 10، 11،  لالأمم المتحدة والخا�سة بفل�سطين و�سجل ملكية االأرا�سي )الطابو( في القد�س، 
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''القد�س  في  ت�سكن  العائالت  هذه  من  االأغلبية  وكانت   
24

مقد�سية. عائلة   19 ملك  هي   22  ،21  ،20

الجديدة'' خارج المدينة القديمة، بل كان معظمها يقيم بالقد�س الغربية التي احتلتها القوات اليهودية 

اأيار/مايو 1948، قبل انتهاء االنتداب البريطاني، وقبل تدّخل الجيو�س العربية  في ني�سان/اأبريل ــ 

النظامية. ومن هذه العائالت، كانت 15 عائلة من الم�سلمين العرب، و4 عائالت من الم�سيحيين العرب. 

وكانت 8 من العائالت الم�سلمة الـ 15 ت�ستفيد من الوقف الخليلي.

وفي  )الطابو(،  االأرا�سي  ملكية  �سجل  في  م�سجل  هو  )كما  الق�سائم  لهذه  االأفراد  الماّلك  عدد  بلغ 

ال�سادرة عن   RP/I النماذج  البريطانيين، وفي  المعقودة مع  االإيجار  اتفاقيات  الملكية، وفي  �سندات 

مالكًا.   76  ،1948 اأيار/مايو   15 حتى  بفل�سطين(،  والخا�سة  المتحدة  لالأمم  التابعة  التوفيق  لجنة 

اأن يكون مجموع ورثة الماّلك االأ�سليين بلغ اليوم  اإلى قانون االإرث االإ�سالمي،  ر، ا�ستناداً 
ِّ
ونحن نقد

25
1000 وارث، على االأقل.

اأدنى  اإليها  لة باأ�سمائهم كل ق�سيمة من الق�سائم مو�سوع البحث ال يرقى 
ّ
اإن حقوق الماّلك الم�سج

ن التف�سيالت الدقيقة المتعلقة بملكية كل مالك من الماّلك الـ 76، 
ّ
اًل يبي

ّ
�سك. وقد و�سعنا جدواًل مف�س

والن�سبة  دة، 
ّ
المحد الح�س�س  عدد  ومجموع  المعينة،  الق�سيمة  في  المملوكة  الح�س�س  عدد  فيها  بما 

وتواريخها.  الداعمة  والوثائق  المربع/الدونم،  بالمتر  الح�سة  وم�ساحة  الق�سيمة،  في  للملكية  المئوية 

كما و�سعنا، في معظم الحاالت، �سل�سلة ن�سب.

والعالقات  والو�سطاء  االأ�سدقاء  بوا�سطة  �سخ�سية ــ  ات�ساالت  جرت  فقد  م، 
ّ
تقد ما  اإلى  باالإ�سافة 

ت�سم: جديدة  وثائق  االت�ساالت  هذه  عن  ونجم   
26

االأ�سليين. الماّلك  ورثة  لمعرفة   العائلية ــ 

)اأ( ''اتفاقيات اإيجار'' بين الحكومة االنتدابية البريطانية )ممثلة بحاكم اللواء البريطاني لمنطقة القد�س 

)الحكومة  الفريقين  بين  مرا�سالت  )ب(  البحث؛  مو�سوع  الق�سائم  ماّلك  وبين  البريطاني(  الجي�س  اأو 

البريطانيون  التي قدمها  االإيجار  البريطاني والماّلك( تت�سمن عرو�س دفعات  الجي�س  اأو  البريطانية 

المتاأخرة؛ االإيجار  دفعات  بت�سديد  للبريطانيين  الماّلك  مطالبات  )ج(  الماّلك؛   اإلى 

العقارية  لل�سجالت  وفقًا  الت�سجيل  �سهادات  )هـ(  البريطانيون؛  دفعه  الذي  االإيجار  و�سوالت  )د( 

العثمانية و�سجالت االنتداب البريطاني؛ )و( خرائط )عثمانية وبريطانية( لموقع ثكنة األلنبي.

ت اتفاقيات االإيجار والمرا�سالت المرافقة لها الفترة الممتدة منذ اأواخر الثالثينات حتى نهاية  غطَّ

البريطانية في وقت  االإيجار  دد بع�س دفعات 
ُ

�س وقد  اأيار/مايو 1948.  البريطاني في 15  االنتداب 

الفل�سطينية  بالملكية  البريطاني  االعتراف  يتجّلى  وهكذا   .1951 تموز/يوليو   11 حتى  امتد  متاأخر 

الوثائق  وهذه   RP/I نماذج  بين  المقارنة  تترك  ولم   .30113 الحو�س  في  رة'' 
َ

''الم�ستاأج للق�سائم 

الحو�س  الق�سائم 10، 11، 18، 19، 20، 21، 22 من  اإلى ملكية  لل�سك بالن�سبة  اأي مجال  االإ�سافية 

30113 في نهاية عهد االنتداب البريطاني.

 ،30113 الحو�س  ماّلك  ورثة  من  وارثًا   90 يقارب  ما  تحديد  من  تاريخه،  حتى  نا،  تمـكَّ وقـد 

اأو الجن�سية  ْن يعيلون ــ و43 وارثًا من الجن�سية الكندية 
َ
يحملون الجن�سية االأميركية ــ بما في ذلك م

الجدول  وال�سوي�سرية(. ويلخ�س  واالألمانية  والفرن�سية  والبريطانية  والبلجيكية  )النم�ساوية  االأوروبية 

التالي هذه البيانات. ومن المتوقع اأن تزداد هذه االأعداد مع ا�ستمرار البحث.

ويهمنا العدد الكثير من المواطنين االأميركيين في �سوء قانون هيلمز ــ بيرتون، بتاريخ 12 اآذار/

مار�س 1996 )القانون العام 104 - 114(، المتعلق بـ ''الم�سادرة الظالمة اأو اال�ستيالء الجائر على 

اأمالك تخ�س مواطنين اأميركيين، قامت بها الحكومة الكوبية، وما تال ذلك من ا�ستغالل لهذه االأمالك 

على ح�ساب الماّلك ال�سرعيين.'' لقد �سار هذا القانون نافذ المفعول بعد م�سي اأقل من �ستة اأ�سهر على 
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الفل�سطينية، في�ستثني من  الحالة  الوا�سحة مع  المقابلة  القد�س. وهو ي�ستبق  اإلى  ال�سفارة  قانون نقل 

مفاعيله االأمالك التي هي ''من�ساآت اأو تجهيزات ت�ستخدمها بعثة دبلوما�سية معتمدة الأغرا�س ر�سمية.'' 

الت�سريع عن  الخلقية، وحماقة  للقيم  ال�سناتور جي�سي هيلمز  احتقار  �سارخًا على  �ساهداً  اإن في هذا 

طريق الكونغر�س ل�سنع ال�سيا�سة الخارجية االأميركية.

 اجلدول رقم 2

 املالّك الأ�سليون والأحياء من ورثتهم

بون*
ّ
 من اجلن�سية الأمريكية والكندية والأوروبية واأقرباوؤهم املقر

)كما يف 31 كانون الثاين/يناير 2000(

رقم الق�سيمة 

الجديد

رقم الق�سيمة 

القديم

 عدد الماّلك في

15 اأيار/مايو 1948

عدد الورثة 

االأميركيين

عدد الورثة الكنديين 

واالأوروبيين

1222428 - 261

11149

221

10

47

3

48 - 46

8 - 7

26

320158 - 7

43 - 44***88 - 93**76المجموع

ال ي�سمل هذا الجدول ب�سع المئات من الورثة االأحياء الذين ال يحملون الجن�سية االأميركية اأو الكندية اأو   *
اأو اللبنانية. لكن  اأو االأردنية  اأن هوؤالء، في معظمهم، يحملون الجن�سية الفل�سطينية  االأوروبية. ونعتقد 

بين 
َّ
ق�سد باالأقرباء المقر

ُ
غيرهم قد يحمل جن�سية عربية اأُخرى اأو جن�سية اإحدى دول اأميركا الجنوبية. وي

االأزواج واالأبناء واالأحفاد.

من هذا المجموع يبلغ عدد الورثة الرئي�سيين: 24 - 25.  **

من هذا المجموع يبلغ عدد الورثة الرئي�سيين: 26 - 27.  ***

ا�ستنتاجات

في حزيران/يونيو 1995، مع بداية البحث في ملكية موقع ال�سفارة، تم تاأليف اللجنة االأميركية 

مه االأخ ح�سيب �سباغ. و�سمت هذه اللجنة ممثلين عن الموؤ�س�سات 
ّ
ع كريم قد

ّ
من اأجل القد�س، بف�سل تبر

العربية ــ االأميركية الرئي�سية وغيرها من الموؤ�س�سات المهتمة بم�ستقبل القد�س. وفي 28 ت�سرين االأول/

مادلين  الخارجية،  وزيرة  اإلى  ر�سالة  عنهم،  نيابة  �سالم،  جورج  المحامي  اأر�سل   ،1999 اأكتوبر 

في  وِفلد  وهاور  و�ستراو�س  وغمب  اأكين  المحاماة  موؤ�س�سة  في  محاٍم  هو  �سالم  وجورج  اأولبرايت. 

هذه  لمناق�سة  موعد  فيها  وُطلب  البحث،  هذا  لنتائج  العري�سة  الخطوط  الر�سالة  وت�سمنت  وا�سنطن. 

اإر�سال ر�سالة  اأي رد، تم  اأ�سابيع من دون تلّقي  اأكثر من 6  النتائج مع وزارة الخارجية. وبعد م�سي 
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االأولى  النائبة  ت 
ّ
رد االأول/دي�سمبر،  كانون   28 وفي   .1999 االأول/دي�سمبر  كانون   17 في  متابعة 

 Not Entered( يبرم  لم  )اأ(  بما مفاده:  ِبْث جونز،  االأدنى،  ال�سرق  ل�سوؤون  الخارجية  وزيرة  لم�ساِعدة 

Into( عقد اإيجار �سنة 1989؛ )ب( على الجماعة اأن تزود وزارة الخارجية كل ما لديها من معلومات 
 
27

ا ادعاء جونز اأن العقد لم يبرم فيناق�س �سراحة ن�س عقد االإيجار نف�سه؛
ّ
كي ''ُتحفظ في الملفات''. اأم

اأبحاث  مكتب  في  مثبت  هو  كما  �سنويًا،  اإيجاراً  االأميركي  الدوالر  الخارجية  وزارة  دفع  يكذِّبه  كما 

28
الكونغر�س.

المتحدة،  الواليات  و�سدقية  ال�سلمية  العملية  على  وانعكا�ساتها  ال�سفارة  ق�سية  خطورة  وب�سبب 

ارتاأت اللجنة االأميركية من اأجل القد�س، نتيجة المرا�سالت المذكورة، اأن ال بديل اأمامها غير اللجوء اإلى 

الن�سر العلني.

له  الم�سادرة  الفل�سطينيين  الالجئين  اأر�س  على  القد�س  في  ل�سفارتها  المتحدة  الواليات  بناء  اإن 

دالالت اأبعد اأثراً من موقع ال�سفارة نف�سه. فهو ينتهك 4 جوانب رئي�سية من مفاو�سات الحل النهائي: 

القد�س، والم�ستعمرات، والالجئين، وم�ساحة الدولة الفل�سطينية المرتقبة. بالن�سبة اإلى القد�س، فاإن نقل 

دة'' و''المجتمعة ال�سمل''، كما ي�سميها ''قانون نقل ال�سفارة 
َّ

مة'' و''الموح
َّ
ال�سفارة اإلى القد�س ''غير المق�س

م ال�سيادة االإ�سرائيلية على القد�س الغربية وال�سرقية. وفيما يتعلق بالم�ستعمرات، فاإنه 
ّ
اإلى القد�س''، يدع

م ــ بمفعول رجعي ــ 
ّ
ع ما اأقامته اإ�سرائيل من م�ستعمرات هناك. وبالن�سبة اإلى الالجئين، فاإنه يدع

ِّ
ي�سر

الم�سادرة بالجملة الأمالك الالجئين الفل�سطينيين في كل اأنحاء اإ�سرائيل منذ �سنة 1948. وختامًا فاإنه 

م، بطريقة غير مبا�سرة، حدود 
ّ
الم�ستقبلي الأنه يدع الفل�سطيني  الكيان  يوؤثر م�سبقًا في تقرير م�ساحة 

ح�ساب  على  المتروبوليتانية،  القد�س  اإلى  الكبرى  القد�س  من  با�ستمرار،  ات�ساعًا  تزداد  التي  القد�س 

العملية  في  االأميركي  الدور  �سدقية  ال�سفارة  نقل  ينتهك  االأ�سباب،  هذه  لكل  الغربية.  ال�سفة  اأرا�سي 

ال�سلمية في ال�سرق االأو�سط، وخ�سو�سًا اأنه يناق�س وينق�س االلتزامات والتاأكيدات ال�سادرة عن جميع 

االإدارات االأميركية ال�سابقة.

ومع كل ما تمثِّله القد�س، نجد من غير الالئق اأن ُتبنى �سفارة الواليات المتحدة المرتقبة في هذه 

المدينة على اأر�س هي اأمالك م�سروقة. ولعل من بوادر ازدياد الوعي االأميركي فيما يتعلق بالمعلومات 

االرتفاع  البالغة  المباني  اإن  يقول  ر�سمي  غير  كالم  من  ن�سمعه  ما  الفل�سطينية،  بالملكية  الخا�سة 

العادل  الحل  ذلك، وفي غياب  �سفارة هناك غير مالئم. مع  بناء  األلنبي تجعل  ثكنة  بموقع  المحيطة 

في  بدياًل  موقعًا  االإ�سرائيلية  الحكومة  تجد  اأن  جداً  ال�سعب  من  �سيكون  القد�س،  لمدينة  ف 
ِّ
والم�سر

المدينة، لبناء �سفارة الواليات المتحدة )اأو لبناء �سفارات دول اأُخرى(، ال تعتريه العوائق نف�سها التي 

تحيط بموقع ثكنة األلنبي. ذلك باأنه في نطاق الحدود البلدية للقد�س الغربية، كما جرى تو�سيعها منذ 

ا 
ّ
اأم االأمالك.  مجموع  من   %15 ن�سبة  1948 ــ  �سنة  قبل  اليهودية ــ  االأمالك  تتعدى  ال   ،1948 �سنة 

( فاإنها تقل عن 
2

عة والبالغة 73 كلم
َّ
االأمالك اليهودية في القد�س ال�سرقية )�سمن حدود 1967 المو�س

ن�سبة 2% من مجموع االأمالك.  
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امل�سادر

بالقد�س  الخا�سة  المنف�سلة  المنطقة  في  اليهود  يملكها  التي  الأرا�سي  م�ساحة  بلغت   1

. انظر:
2
 من مجموع 187.000.0000م

2
12.500.000م

 Jewish Settlement in Palestine (Jerusalem: Jewish National Fund, March  

 1948), p. ii.
 Sami Hadawi, Map of Jerusalem (New York: Palestine Arab Refugee Office,  2

ca. 1951).
كان هداوي اأحد كبار موظفي دائرة ت�سوية الأرا�سي في حكومة النتداب. وقد اأعاد اإنتاج خريطة   

اأ�سلية من خرائط النتداب البريطاني تعود اإلى �سنة 1946، وُتظهر ملكية العقارات المدينية 

العربية  والملكية  اليهودية  الملكية  يو�سح  مفتاحًا  واأ�ساف  والمختلطة(.  واليهودية  )العربية 

ا�ستناداً اإلى خرائط م�سح الأرا�سي الفل�سطينية واإلى ال�سجالت ال�سريبية النتدابية.

Ibid.  3

انظر:  4

 Jan de Jong, “Greater Jerusalem: A Special Report” (Washington:  

Foundation for Middle East Peace, Summer 1997).
 Ammon Barzilay, “What is the United States Building on the Allenby Base?”  5

 Ha’Aretz, October 25, 1994, translated in FBIS, October 26, 1994.
جاء في ر�سالة وزير الخارجية، وارن كري�ستوفر، اإلى زعيم الأغلبية ال�سناتور روبرت دول، بتاريخ   6

د�ستورية  اأ�س�س  اأي�سًا على  الت�سريع  لهذا  ''تقوم معار�ستي  يلي:  ما  20 حزيران/يونيو 1995 

متينة. اإن مكتب ال�ست�سارات القانونية التابع لوزارة العدل اأو�سح لم�ست�ساري البيت الأبي�س اأن 

م�سروع القانون ي�سكل خرقًا د�ستوريًا ل�سالحيات الرئي�س في مجال ال�سوؤون الخارجية. ولأن هذا 

الم�سروع يحمل في طياته م�سعى لإجبار الرئي�س على اأن يبني ويفتح �سفارة في موقع معّين، 

لأ�سباب �سيا�سية خارجية، فاإنه يتعار�س مع مبداأ ف�سل ال�سلطات وفقًا للد�ستور. وقد اتخذت 

هذه الإدارة، والإدارات ال�سابقة، الموقف نف�سه بالن�سبة اإلى جهود ت�سريعية مماثلة �سعت لتقرير 

مواقع من�ساآت دبلوما�سية وقن�سلية. وبناء على ما تقدم، اأكون على خطاأ اإن لم اأن�سح للرئي�س 

اأخذ الحيطة تجاه هذه النتهاكات غير الد�ستورية ل�سالحياته الرئا�سية.''

الت�سديد م�ساف.  7

 Anis F. Kassim, ed., The Palestine Yearbook of International Law, vol. v, 1989  8

 (Cyprus: Al-Shaybani Society of International Law, 1990), p. 325 ff.
 Rowland Evans and Robert Novak, “Another Time Bomb in Jerusalem”,  9

 Washington Post, February 2, 1995.
كان للقد�س، في عهد النتداب، ما ُيعرف بـ ''الحدود المدينية''. وكانت ت�سم الحدود البلدية ف�ساًل   10

''الحدود المدينية''، اإلى 168 حو�سًا مرقمًا  عن مناطق اإ�سافية محددة. وُق�سمت القد�س، داخل 

من 30001 اإلى 30168. وا�ستخدمت الإدارة البريطانية هذه الأحوا�س لأغرا�س جبي ال�سرائب 

اأي�سًا  هي  تختلف  ق�سائم  اإلى  حو�س  كل  ُق�سم  كما  م�ساحاتها.  تباينت  وقد  الأمالك.  وتحديد 

م�ساحة و�سكاًل وتكوينًا.
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مذكرات متبادلة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واإيرلندا ال�سمالية وحكومة   11

اإ�سرائيل:

 Her Majesty’s Stationery Office, Treaty Series No. 53 (1965) (London, 1965),  

p. 12.
الق�سيمة 17 هي جزء من الوقف الخليلي )انظر ما ورد اأعاله(. وقد �سودرت هذه الأر�س من �سعد   12

الدين الخليلي، ب�سفته متولي الوقف.

من   1930 اأيلول/�سبتمبر  في  الق�سيمة  لهذه  البريطاني  ال�سامي  المندوب  م�سادرة  اعتبار  اإن   13

اأن نكت�سف  اأي لم�سلحة �سعب فل�سطين ــ يجعل من ال�سعب علينا  ''الم�سلحة العامة'' ــ  اأجل 

كيف تحققت هذه الم�سلحة العامة عن طريق: )اأ( نقل الملكية اإلى لندن؛ )ب( قب�س لندن مبلغ 

140.000 جنيه اإ�سترليني.

ت�سّمن الق�سم الم�سار اإليه من قرار الجمعية العامة 194 )الدورة 3( ''وجوب ال�سماح بالعودة،   14

في اأقرب وقت ممكن، لالجئين الراغبين في العودة اإلى ديارهم والعي�س ب�سالم مع جيرانهم، 

ووجوب دفع تعوي�سات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة اإلى ديارهم وعن كل مفقود اأو 

م�ساب ب�سرر...''

ل يمكن الو�سول اإلى هذه الملفات ــ بح�سب قوانين الأمم المتحدة ــ اإلّ من خالل ع�سو ر�سمي   15

الفل�سطينية  الأمم المتحدة. وفي هذا ال�سدد، طلبت بعثة منظمة التحرير  اأو ع�سو مراقب في 

في نيويورك الإذن لموؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية. و�ساهم كل من فيليب مطر ومايكل في�سباخ 

و�سليم ن�سر وموري�س �سعادة بجهود كبيرة في هذه المرحلة من البحث.

تم هذا الجمع والمقارنة بم�ساعدة عمرو جارودي وزوجته.  16

الخريطة هي للحو�س 30113 واأجزاء من الأحوا�س المجاورة: 30114 جنوبًا، و30136 و30152   17

�سرقًا.

تقع الق�سيمة 7 جنوبي الطريق ال�سرقي الغربي و�سرقي الق�سيمتين 5 و6. اأّما الق�سيمة 8 فهي   18

الطريق المحاذي للحدود الغربية للحو�س 30113؛ والق�سيمة 9 هي الطريق ال�سرقي الغربي 

الذي يقطع الحو�س 30113. وتقع الق�سيمة 10 غربي الق�سيمة 11.

�ساهم اأ�سامة حلبي بجهد كبير في جمع التف�سيالت التالية من �سجل ملكية الأرا�سي )الطابو(   19

في القد�س.

تخ�سع الأمالك الموقوفة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وهي تقوم على و�سايا اأو حجج محددة   20

اأو ح�سنات ُتنفق في �سبيل اهلل. وهي غير قابلة للنق�س.  اأمالك معينة لأغرا�س عائلية  لوقف 

وعليه يمكن اإيجارها، لكن ي�ستحيل وهبها اأو بيعها.

اإ�سحق مو�سى الح�سيني واأمين �س. اأبو ليل، محرران، ''وثيقة تاريخية مقد�سية'' )القد�س: جامعة   21

القد�س، 1979(.

تتكون الق�سيمة 1 )1988( من الق�سيمة النتدابية 22 والق�سيمة النتدابية 11 التي تقّل عنها   22

م�ساحًة بمقدار كبير. وعليه يكون ن�سيب الوقف فيها )الق�سيمة 22( بن�سبة 26.55% من الموقع 

مت باأكملها. وتزداد هذه الن�سبة اإذا ما تناق�ست الم�ساحة الم�ستخدمة  اإن كانت الق�سيمة 11 �سُ

من الق�سيمة 11 اإلى ال�سفر. وينطبق هذا المبداأ نف�سه على اإجراء ح�ساب الن�سبة الم�ستخدمة من 

الق�سيمتين القديمتين 21 و10.
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ب�ساأن الأر�س الميري، انظر:  23

 Government of Palestine, Survey of Palestine, vol. 1 (Jerusalem, 1946;  

reprint, Washington: IPS, 1991), p. 229 ff.
اأ�سامة حلبي فيما يتعلق  الن�سا�سيبي فيما يتعلق بالق�سيمة 22 وجهود  ُتعتبر جهود ع�سام   24

بالق�سائم الأُخرى مفيدة ب�سورة خا�سة.

نكتفي باإيراد مثال واحد: كانت اأميرة الخليلي، زوجة راغب الخالدي، واحدة من ثالثة من ورثة   25

الوقف الخليلي المتحدرين من ن�سل البنين ــ من مجموع 24 وارثًا في نهاية عهد النتداب. وعند 

وفاتها في اأوائل الخم�سينات انتقل ن�سيبها اإلى ورثتها وهم 6 بنين وبنت واحدة. ثم انتقل هذا 

الإرث، بوفاتهم جميعًا، اإلى اأولدهم، ويبلغ عددهم 36. وهكذا نرى اأن ما كان ح�سة واحدة �سنة 

1948 �سار 36 ح�سة اليوم.

اأفدنا كثيراً في هذه التحريات من جهود كل من: كميل اأبو �سوان؛ حنا بطاطو؛ ن�سيب بول�س؛   26

عاي�سة ونبيل و�سكري الدجاني؛ ر�سيد وكامل وداود الخالدي؛ مو�سى خوري؛ عفيف �سفية؛ جورج 

ح�سمة؛ موري�س تابري؛ ع�سام الن�سا�سيبي؛ �سليم تماري؛ �سالح �سبل.

بناء  في  ترغب  المتحدة  الوليات  اأن حكومة  ''بما  يلي:  ما  الإيجار  اتفاقية  ديباجة  في  جاء   27

من�ساآت دبلوما�سية جديدة في القد�س وفي منطقة تل اأبيب، وبما اأن حكومة الوليات المتحدة 

قد طلبت من حكومة اإ�سرائيل تخ�سي�س اأرا�ٍس لهذه الغاية، وبما اأن حكومة اإ�سرائيل ترغب في 

ت�سهيل بناء المن�ساآت الدبلوما�سية.... لذلك، فاإن هذين الطرفين يبرمان )Enter into( التفاقية 

التالية الخا�سة باإيجار الأرا�س و�سرائها.'' ]الت�سديد م�ساف[

 Clyde Mark, “Jerusalem: The U.S. Embassy and PL 104-45”, Congressional  28

Research Service, RS20339, September 22, 1999, p. 1.
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