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 مسألة القدس
  اإلسرائيلية -يف ضوء االتفاقيات الفلسطينية 

  حلبيأسامة 
  

  خلفية عامة: أوالً 

وانسحاب سلطة  ١٩٤٨مايو /أيار ١٥يف إثر إعالن قيام دولة إسرائيل يف 
االنتداب البريطانية من فلسطين، دارت معارك بين اجليوش العربية والقوات اليهودية 

ويف فترة الحقة تم توقيع اتفاقيات وقف إطالق نار . يف نواحٍ متعددة من فلسطين
فوقّع األردن    ١٩٤٩.١تبعتها اتفاقيات هدنة بين األطراف املتحاربة يف ربيع سنة 

، بعد ٣٠/١١/١٩٤٨ية وقف إطالق نار على اجلبهة الشرقية بتاريخ وإسرائيل اتفاق
أن سبق ذلك تعيين اخلط الفاصل بين اجلزء الغربي من القدس واجلزء الشرقي منها، 

وتبعتها اتفاقية هدنة وقعها الطرفان يف    ٢٢/٧/١٩٤٨.٢وذلك بتاريخ 
يقة اقتسام مدينة وبتوقيع هذه االتفاقية تم، يف الواقع، تأكيد حق   ٣/٤/١٩٤٩.٣

اجلزء الغربي املوجود فيه اجليش اإلسرائيلي إلسرائيل؛ اجلزء : القدس بين الطرفين
وعلى الرغم من أن قرار التقسيم . الشرقي الذي كان حتت سيطرة اجليش األردين لألردن

والذي أوصى بتدويل القدس، مل يلغ أو    ٢٩/١١/١٩٤٧،٤الصادر بتاريخ  ١٨١رقم 
                                                            

  من كتاب للمؤلف سيصدر قريباً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.  
  باحث قانوين وحمام ممارس يعمل يف القدس.  

١  J. Quigley, Palestine and Israel: A Challenge to Justice (Durham: Duke 
University Press, 1990), p. 89.                          

                            
٢  Meron Benvenisti, Jerusalem: The Torn City (Jerusalem: Isratypeset 

Ltd., 1976), p. 10. 
مؤسسة الدراسات : بيروت" (اخملططات الصهيونية، االحتالل، التهويد: القدس"سمير جريس،   ٣

 .٣٤، ص )١٩٨١الفلسطينية، 
٤  G. A. Res. 181, U. N. GAOR, U.N. Doc. A/519, p. 146 (1947) . لقد نص

تقع بين الدولتين  (Corpus Separatum)هذا القرار على أن تكون القدس منطقة منفصلة 
دية وتخضع لنظام دويل خاص وتدار من جانب األمم املتحدة بواسطة جملس العربية واليهو

وقد حدد القرار املذكور حدود القدس اخلاضعة للتدويل بحيث شملت . وصاية يقام لهذا الهدف
بلدية القدس والقرى واملدن احمليطة بها، فتكون أبو ديس أقصاها شرقاً وبيت حلم أقصاها 

لشرح وحتليل أوفى لقرار التقسيم، . باً وشعفاط أقصاها شماالًجنوباً وعين كارم أقصاها غر
دار : عكا" (جذور املسألة يف التاريخ الفلسطيني: فلسطين الدولة"عصام سخنيني، : راجع
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بما يف ذلك رفض الفلسطينيين، ممثلين  –تيجة الوقائع املادية التي تلته يعدل، فإنه ن
وقيام إسرائيل على مساحة جغرافية تفوق ما    ٥باللجنة العربية العليا، للقرار،

خُصص للدولة اليهودية بموجبه، ثم توقيع اتفاقيات الهدنة املذكورة وبعدها توحيد 
نتخابات النيابية فيهما بتاريخ الضفتين يف إثر مؤتمر أريحا وإجراء اال

وعلى القدس    ٦، التي كرست السيادة األردنية على الضفة الغربية١١/٤/١٩٥٠
بات واضحاً أن قرار التقسيم مل يعد واقعياً كأساس حلل سياسي للصراع  –الشرقية 

وهكذا، عندما احتلت    ٧.اإلسرائيلي، لكن فكرة تدويل القدس بقيت قائمة –الفلسطيني 
، كانت املدينة حتت السيادة ١٩٦٧يونيو / رائيل القدس الشرقية يف حرب حزيرانإس

كما سنفصل الحقًا  -األردنية أو على األقل حتت احلكم األردين إذا اعتبرنا أن السيادة
  .هي للشعب الفلسطيني –

  
  بطالن ضم القدس الشرقية: ثانياً 

  من طرف واحد

ابعة للطرف اآلخر ال يعني، يف أي حال إن احتالل أحد طرفين متحاربين ملنطقة ت
من الطرف املهزوم  –نتيجة االحتالل  –من األحوال، انتقال السيادة على تلك املنطقة 

بل إن حكومة اإلقليم احملتل الشرعية حتتفظ بالسيادة عليه، لكن . إىل الطرف احملتل
وتنفيذ وإدارة هذه السيادة تكون معلقة، وتنتقل صالحيات السلطة السابقة من تشريع 

                                                                                                                                                                          

وقد انقسمت آراء الباحثين والقانونيين يف . ٢١٣ – ١٩٩ ، ص)١٩٨٦األسوار، الطبعة الثانية، 
ففي حين رأى البعض أنه توصية . ملزماً أم جمرد توصية شأن ما إذا كان قرار التقسيم قراراً

صادرة عن اجلمعية العامة، وأنه يمسّ بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير، رأى البعض 
اآلخر أن القرار ملزم للطرفين على الرغم من صدوره عن اجلمعية العامة، ألنه يتعلق بمنطقة 

 .Quigley, op .cit., pp: يف هذا الشأن، راجعلبحث أوسع . كانت حتت وصاية عصبة األمم
  :؛ راجع أيضا45-53ً

H. Cattan, Jerusalem (London: Croom Helm, 1981), pp. 104-108.         
 ,.Quigley, op. cit :راجع. ٣٠/١١/١٩٤٧رفضت اللجنة العربية قبول قرار التقسيم بتاريخ   ٥

p. 38. 
 .٢٣٢سخنيني، مصدر سبق ذكره، ص   ٦
، لتؤكد ١١/١٢/١٩٤٨بتاريخ  ١٩٤عادت األمم املتحدة، من خالل قرار اجلمعية العامة رقم   ٧

مبدأ تدويل القدس، فأوصت بأن تكون للقدس مكانة خاصة منفصلة عن بقية فلسطين، وبأن 
  :راجع. توضع حتت سلطة األمم املتحدة الفعلية

G.A. Res. 194 U. N. GAOR Res., p. 21, U. N. Doc. A/810 (1948);      
  :٩/١٢/١٩٤٩بتاريخ  ٣٠٣وكذلك قرار اجلمعية العامة رقم 

G. S. Res. 303, U. N. GAOR Res., p. 25, U. N. Doc. A/1251 (1949).     
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   ٨.إىل السلطة احملتلة طوال فترة االحتالل، إىل أن يتم تقرير مصير اإلقليم احملتل
وتخضع الصالحيات التي تمارسها القوة احملتلة، خالل فترة االحتالل، لقانون 

وباتفاقية جنيف الرابعة بشأن  ١٩٠٧االحتالل احلربي املمثل بلوائح الهاي لسنة 
وبناء عليه، يجب التفريق بين اإلجراءات . ١٩٤٩زمن احلرب لسنة  حماية املدنيين يف

التي تمارسها القوة احملتلة يف اإلقليم احملتل، وبين ممارستها سيادتها داخل إقليمها 
وال يجيز القانون الدويل ضم منطقة حمتلة إىل البلد احملتل بناء على رغبة    ٩.األصلي

 اتفاقيةل نتيجة االحتالل إالّ يف حال التوصل إىل كما أن السيادة ال تنتق. األخير فقط
بين الفريقين املتحاربين تنص على انتقال املنطقة احملتلة من الفريق املهزوم إىل 

ويشترط بعض فقهاء القانون الدويل أن يكون انتقال املنطقة    ١٠.الفريق املنتصر
سجم هذا الشرط مع املبدأ وين   ١١.احملتلة من الفريق املعتدي إىل الفريق املعتدى عليه
ومن احلاالت األُخرى التي يمكن . القائل بعدم تمكين املعتدي من قطف ثمار اعتدائه

لدولة ما بسط سيادتها على إقليم مل يكن تابعاً لها من قبل، تلك التي تمتد فيها حيازة 
 الدولة املعنية لإلقليم مدة طويلة من دون أن جتابَه تلك الدولة وتلك احليازة

وتعرف هذه النظرية . بمعارضة أو حتدي طرف آخر، كسكان املنطقة أو دولة جماورة
وال تسري هذه النظرية إذا . «acquisitive prescription»يف القانون الدويل بـ

   ١٢.كانت حيازة اإلقليم تمت باستعمال القوة وجوبهت بمقاومة ومعارضة قوية
ويشير بعض املصادر إىل حالة أُخرى يجيز فيها القانون الدويل ضم إقليم إىل دولة 
احتلته، وهي عندما تتأثر األمة املهزومة بنتائج احلرب إىل درجة إنهاء وجودها 

                                                            
٨  Hans. Kelsen, Principles of International Law (New York: Rinehart & 

Winston, 3rd ed., 1967), p. 139. 
 Gerhard von Glahn, The Occupation of Enemy Territory :وكذلك

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1957), p. 31؛  
: القدس" (الضفة الغربية وقانون االحتالل احلربي"عثمان التكروري وعمر ياسين، : راجع أيضاً 

 .٣٥ – ٢٨، ص )١٩٨٦نقابة احملامين،  –مركز الدراسات 
٩   G. Schwarzenberger, International Law as Applied by International 

Courts and Tribunals (London: Stevens & Sons, 1968), vol. 1, pp. 164-
165.                    

١٠  Ibid., pp. 169-170. 
، ٦٥، ص )١٩٨٣منشورات شوكين، : تل أبيب" (قوانين االحتالل احلربي"يورام دينشتاين،   ١١

٢١١. 
١٢  Quigley, op.cit., p. 92الذي يشير إىل مصدر آخر هو ،:  

D.H.N. Johnson, “Acquisitive Prescription in International Law,” British 
Year Book       

of International Law, 1950, vol. 27, pp. 332, 345.                          
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لكننا نرى أن هذه    ١٣.(debellatio)السياسي، أي أنها وصلت إىل حالة التفتت 
لقانون الدويل التقليدي وتعتمد على االنتصار التي كانت مقبولة بموجب ا –النظرية 

 –الكامل الذي يؤدي إىل خضوع الدولة املهزومة واستسالمها ثم نقل السيادة عليها 
ال تتفق ومبدأ عدم جواز االستيالء على أراضي الدول األُخرى بالقوة واحترام سيادة 

ية األُوىل وتبوأ مكانة الدول واستقاللها، الذي تبناه اجملتمع الدويل بعد احلرب العامل
والذي بموجبه ال يجوز ضم منطقة    ١٤مرموقة يف ديباجة ميثاق هيئة األمم املتحدة،

حمتلة إىل الدولة التي احتلتها، حتى لو كانت األخيرة دخلت احلرب دفاعاً عن 
فمبدأ الدفاع عن النفس يعطي الدولة املعتدى عليها احلق يف الرد على    ١٥.النفس

ودرء اخلطر احملدق بها، لكن عند رد االعتداء وزوال اخلطر ينتهي الدفاع عن االعتداء 
فمبدأ الدفاع عن النفس ال    ١٦.النفس، وال يمكن االستمرار يف التمسك باملنطقة احملتلة

  ١٧.يولد حقاً يف ملكية األرض التي احتُلت نتيجة صد االعتداء
واحتالل  ١٩٦٧ونيو ي/ وعودة إىل املوقف اإلسرائيلي بعد حرب حزيران  

مع القدس الغربية، فقد ادعت إسرائيل أنها دخلت احلرب " توحيدها"القدس الشرقية و
مرغمة ودفاعاً عن النفس أمام دول عربية اعتدت عليها، ولذلك فإن احتاللها قطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس يعطيها احلق يف االستمرار يف االحتفاظ بهذه 

ى لو قبلنا ادعاء إسرائيل أنها دخلت احلرب دفاعاً عن النفس فإن لكن، حت   ١٨.املناطق
حق الدفاع عن النفس يسمح لها باستعمال القوة لصد االعتداء، إالّ إنه ال يجيز لها 

                                                            
 .٢١١، ٦٥دينشتاين، مصدر سبق ذكره، ص   ١٣
  .، واملصادر التي يشيران إليها١٢ – ١٠التكروري وياسين، مصدر سبق ذكره، ص   ١٤
١٥  Quigley, op.cit., p. 172.  
١٦  J. Dugard, Recognition and the United Nations (1987), p. 56, cited in: 

Quigley, op.cit. 
١٧  J. Quigley, “Palestine’s Declaration of Independence: Self-

Determination and the Right of the Palestinians to Statehood,” Boston 
Univ. Int’l L. J. vol. 7, no. 1        

 (Spring 1989), p. 31.                          
                  

 :راجع   ١٨
Y. Denstein, “The Legal Issues of ‘Para-War’ and Peace in the Middle 

East,” St. John’s     
  L. Rev., no. 44 (1970), pp. 466-469; Feinstein, “Self Defence and Israel 

in              
 International Law: An Appraisal,” Israel L. Rev., no. 11 (1976), pp. 516, 

554.         
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والدولة احملتلة ملزمة    ١٩.االحتفاظ بمناطق احتلتها خالل دفاعها عن النفس
وبموجب ميثاق األمم . داءباالنسحاب حاملا تتم دفاعها عن نفسها وتصد االعت

املتحدة ال يجوز، قانوناً، جني الربح نتيجة احلرب بضم األراضي التي احتُلت حتى لو 
لذلك، فإن    ٢٠.كانت الدولة ذات العالقة قد تصرفت بموجب حق الدفاع عن النفس

، ومن ضمنها ١٩٦٧استمرار إسرائيل يف االحتفاظ باملناطق التي احتلتها سنة 
وتبرر إسرائيل، يف . ية، ال يمكن تبريره بناء على حق الدفاع عن النفسالقدس الشرق

يونيو بأنه /ادعاء آخر، احتفاظها باألراضي التي احتلتها نتيجة حرب حزيران
ضروري ومالئم حلاجات إسرائيل األمنية، وأن هذه الضرورة األمنية مل تنته فوراً بعد 

، ١٩٦٧ردت على خطر حمدق سنة  لكن، حتى لو كانت إسرائيل   ٢١.انتهاء احلرب
وادعى    ٢٢.فإنها سرعان ما أزالت هذا اخلطر وكانت ملزمة باالنسحاب بعد زواله

آخرون أن إسرائيل تستطيع االحتفاظ باملناطق التي احتلتها، بما فيها القدس 
ووصل املوقف    ٢٣.الشرقية، حتى توقيع معاهدة سالم بينها وبين الدول العربية

ممثالً ببعض الباحثين اإلسرائيليين، إىل أبعد من ذلك؛ إذ ادعى يهودا اإلسرائيلي، 
بلوم، وهو أستاذ القانون الدويل وشغل منصب ممثل إسرائيل يف األمم املتحدة، أن 
إسرائيل تستطيع االحتفاط بالضفة الغربية وبالقدس بصورة دائمة ألن لها أفضلية 

مل يكن لألردن، بحسب ادعاء بلوم، صفة على األردن بشأن مسألة السيادة عليهما، إذ 
قانونية أو شرعية يف تلك املناطق ومل يعترف بسيادته عليها سوى باكستان 

                                                            
١٩  R. Y. Jennings, The Question of Territory in International Law, 1963, 

pp. 16-35,     cited in: Quigley, “Old Jerusalem Whose to Govern,” 
Denver J. Int’l L. & Policy,      

vol. 20, no. 1 (Fall 1990), pp. 145, 160.                          
                  

 .، واملصادر التي يشير إليهاQuigley, «Old Jerusalem…,» op. cit., p. 160 :راجع  ٢٠
٢١  John Norton Moore, “The Arab-Israeli Conflict and the Obligations to 

Pursue Peaceful Settlement of International Disputes,” Kan L. Rev., no. 
19 (1971),        
pp. 403, 425.                          

        
٢٢  J. L. Hargove, “Abating the Middle East Crisis Through the United 

Nations and Vice Versa,” Kan L. Rev., no. 19 (1971), pp. 365, 367, cited 
in: Quigley, “Old           

Jerusalem…,” op .cit., p. 160.                          
          

٢٣  Michael Akehurst, “The Arab-Israeli Conflict in International Law,” 
New Zealand U. L. Rev., no. 5 (1973), pp. 231, 242.                         

                                     



  ٩٧، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

٦ 
 

، وعدم وجود دولة "فراغ السيادة يف الضفة الغربية"وبالتايل ادعى بلوم . وبريطانيا
 ذات سيادة لتعاد إليها املنطقة التي احتلتها إسرائيل يف حرب خاضتها دفاعاً عن

وكما نعرف، مل تضم إسرائيل الضفة الغربية وغزة، وإنما ضمت القدس  ٢٤.النفس
إن املوقف الذي طرحه بلوم مغلوط فيه، . الشرقية لتصبح جزءاً من عاصمتها املوحدة

أوالً، بالروح نفسها التي يتحدث بها بلوم يمكن االدعاء : ومرفوض لألسباب التالية
أن األردن أصبح صاحب السيادة يف الضفة  )غير املقبول من كاتب هذه السطور(

الغربية ويف القدس الشرقية عقب مؤتمر أريحا واالنتخابات النيابية يف الضفتين التي 
ثانياً، بما أن األردن كان صاحب السلطة يف الضفة . ١١/٤/١٩٥٠جرت بتاريخ 

أمّا . يلالغربية ويف القدس فقد انتقلت هذه السلطة إىل يد القوة احملتلة، أي إسرائ
السيادة على هاتين املنطقتين فلم تكن لألردن، وبالتأكيد مل تصبح إلسرائيل، بل هي 

ثالثاً، إن االدعاء بغياب السيادة على الضفة الغربية وعلى . للفلسطينيين كمجموعة
القدس الشرقية يتجاهل حق الشعب الفلسطيني املوجود يف هاتين املنطقتين يف 

وهو    ٢٥ي تعترف به االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعددة،تقرير مصيره، األمر الذ
   ٢٦.حق غالب ألي قوة حمتلة بغض النظر عن الطريقة والظروف التي أدت إىل االحتالل

رابعاً، حتى لو قلنا إن األردن ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية بصورة غير شرعية، 
املنطقتين إىل أن حتل القضية فقد كان على أقل تقدير بمثابة وصي على هاتين 

 ١٩٦٧يونيو / وبعد احتالل إسرائيل لهاتين املنطقتين يف حزيران   ٢٧.الفلسطينية
وكان عليها    ٢٨،(Trustee-Occupant)" حمتل وصي"أصبحت هي، أيضاً، بمثابة 

إدارتهما بأمانة حتى إعادتهما إىل أصحاب احلق فيهما؛ أي الشعب العربي 
يف قطاع غزة والضفة  ١٩٨٧إن اندالع االنتفاضة يف أواخر سنة  خامساً،. الفلسطيني

                                                            
٢٤  Yehuda Plum, “The Missing Reversioner: Reflections on the Status of 

Judea and Samaria,” Israel L. Rev., no. 3 (1968), pp. 279, 294.                  
                            

من البروتوكول األول لسنة ) ٤(فقرة  ١من ميثاق األمم املتحدة، واملادة ) ٢(فقرة  ١املادة   ٢٥
، ١٩٤٩ن احلرب لسنة امللحق باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية املدنيين يف زم ١٩٧٧

من  ١، واملادة ١٩٦٦من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة  ١واملادة 
 .١٩٦٦العهد الدويل بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

٢٦  Quigley, “Old Jerusalem…,” op. cit., pp. 161, 164.  
القرار بتوحيد الضفتين اتخذ من دون انتقاص إمكان التوصل لقد أوضح البرملان األردين أن   ٢٧

 .إىل حل عادل للقضية الفلسطينية ضمن التطلعات الوطنية والتعاون العربي والشرعية الدولية
٢٨  A. Gerson, “A Trustee-Occupant: The Legal Status of Israeli Presence 

in the West Bank,” Harv. Int’l L. J., no. 14 (1973), pp. 1-49.                  
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وما تبعه من قرار األردن بفك االرتباط    ٢٩والتي وصلت إىل القدس أيضاً، –الغربية 
ومن إعالن االستقالل الفلسطيني يف    ٣٠القانوين واإلداري مع الضفة الغربية،

قبول إسرائيل التفاوض  الذي حظي باعتراف نحو مئة دولة، والحقاً ١٥/١١/١٩٨٨
 –مع منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني وما تبعه من اتفاقيات 

، ١٩٦٧يؤكد ضعف االدعاء اإلسرائيلي بفراغ السيادة يف املناطق التي احتُلت سنة 
وأخيراً، . ويؤكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب احلق فيها والند للجانب اإلسرائيلي

بما : حد املصادر االدعاء التايل لتبرير موقف إسرائيل وسيادتها على القدسورد يف أ
مل ينفذ ومل يتم،  –والذي تضمن نصاً بتدويل القدس  – ١٩٤٧أن قرار التقسيم لسنة 

فقد باتت القدس مفتوحة لالحتالل من جانب أي من الطرفين املستفيدين من قرار 
توحة لالحتالل من جانب إسرائيل التي لذلك كانت القدس، قانوناً، مف. ١٩٤٧سنة 

إن هذا االدعاء ال شك يف أنه ضعيف وواهٍ، ذلك بأن قرار    ١٩٦٧.٣١احتلتها فعالً سنة 
التقسيم، وخصوصاً ما تضمنه من تدويل للقدس، مل يتعد كونه توصية صادرة عن 

   ٣٢.اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وحيث أنه مل يقبل به ومل ينفذ فإنه مل يولّد حقوقاً
ومثلما مل تُمنح احلكومة البريطانية حق السيادة على فلسطين عندما انتدبتها عصبة 
األمم، فإن جملس الوصاية الذي أقيم بموجب قرار التقسيم مل يُمنح أو يتمتع بحق 

وعالوة    ٣٣.إنما مُنح صالحية إدارتها ضمن مشروع التدويلالسيادة على القدس، و
على ذلك، فإن االدعاء املذكور يتناقض مع مبدأ عدم جواز استمرار حيازة أو ضم 

   ٣٤منطقة احتلت، حتى لو كان االحتالل نتيجة حرب خيضت دفاعًا عن النفس،
لسياق أن ويتعارض مع حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني الذي يعني يف هذا ا

، وإنما كانت ١٩٦٧القدس مل تكن مفتوحة أو مهيأة قانوناً لالحتالل اإلسرائيلي سنة 
  ٣٥.السيادة عليها وما زالت تعود إىل أهلها األصليين

بناء على ما تقدم، يمكن االستنتاج أن استمرار بقاء القدس الشرقية يف حيازة 
الفان ألحكام القانون إسرائيل، وضمها لتصبح جزءاً من عاصمتها املوحدة، خم

                                                            
" آثار ضم القدس إىل إسرائيل على حقوق ووضع سكانها العرب: القدس"أسامة حلبي، : راجع  ٢٩

 .٨٢-٦٧، ص )١٩٩٠، PASSIA/ اجلمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية: القدس(
 .٣١/٧/١٩٨٨اط يف خطاب للملك حسين بتاريخ أُعلن فك االرتب  ٣٠
٣١  Mark I. Gruhin, “Jerusalem: Legal & Political Dimensions in a Search 

for Peace,” Case W. Res. J. Int’l L., no. 12, pp. 206-207.                          
                                        

٣٢  Quigley, “Old Jerusalem…,” op. cit., p. 162. 
٣٣  Cattan, op. cit., p. 108. 
 .أعاله ٢٠و ١٩راجع احلاشيتين   ٣٤
٣٥  Quigley, “Old Jerusalem…,” op. cit., pp. 164-165.  
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وقد عبّر اجملتمع الدويل وهيئة األمم املتحدة عن موقفهما الواضح الرافض . الدويل
لسلوك إسرائيل وقرارها بسريان قانونها وقضائها وإدارتها على القدس الشرقية، ثم 

فبعد احتالل القدس الشرقية . توحيدها مع القدس الغربية وضمها يف الواقع إليها
رملان اإلسرائيلي للقوانين التي فرضت قانون الدولة وقضاءها وإدارتها على وسن الب

املدينة وعلى مناطق أُخرى من الضفة الغربية احمليطة بها، أصدرت اجلمعية العامة 
، قرارها رقم ٤/٧/١٩٦٧لألمم املتحدة، يف دورتها االستثنائية املنعقدة بتاريخ 

التدابير التي اتخذتها بشأن القدس،  الذي دعا إسرائيل إىل إلغاء جميع ٢٢٥٣
وكررت اجلمعية العامة    ٣٦.واالمتناع فوراً من إتيان أي عمل من شأنه تغيير مكانتها

أمّا جملس األمن    ١٤/٧/١٩٦٧.٣٧بتاريخ  ٢٢٥٤طلبها املذكور يف قرارها رقم 
بتاريخ  ٢٥٢ففي قراره رقم . الدويل فقد أصدر قرارات كثيرة بهذا الشأن أيضاً

جميع "شجب عدم امتثال إسرائيل قرارات اجلمعية العامة، واعتبر  ٢١/٥/١٩٦٨
اإلجراءات اإلدارية والتشريعية، وجميع األعمال التي قامت بها إسرائيل بما يف ذلك 
مصادرة األراضي واألمالك التي من شأنها أن تؤدي إىل تغيير يف الوضع القانوين 

وعندما قامت    ٣٨."ن تغير يف وضع القدسللقدس، هي إجراءات باطلة، وال يمكن أ
إسرائيل ببناء املستوطنات اليهودية يف املناطق التي ضمتها إليها، ومن ضمنها 
القدس الشرقية، ومل تمتثل قراراته بعدم تغيير معامل القدس ومكانتها، ومل تتعاون مع 

احملتلة بما  جلنته التي أُلفت لدرس الوضع املتعلق باملستوطنات يف األراضي العربية
الذي جاء  ٢٠/٧/١٩٧٩بتاريخ  ٤٥٢أصدر جملس األمن قراره رقم    ٣٩فيها القدس،

سياسة إسرائيل يف إقامة املستوطنات على األراضي العربية "فيه أن اجمللس يعتبر 
احملتلة ليس لها مستند قانوين وتشكل خرقاً التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية 

وأكد اجمللس    ٤٠."١٩٤٩أغسطس / آب ١٢رب واملؤرخة يف املدنيين يف زمن احل
الضرورة امللحة إلنهاء االحتالل املطول لألراضي التي حتتلها إسرائيل منذ "الحقاً 

القدس عاصمة : قانون أساسي"ويف إثر صدور    ٤١."، بما يف ذلك القدس١٩٦٧عام 

                                                            
صوتاً يف مقابل ال أحد  ٩٩، بـ١٥٤٨تبنت اجلمعية العامة القرار، يف جلستها العامة رقم   ٣٦

 .٢٠وامتناع 
صوتاً يف مقابل ال أحد  ٩٩، بـ١٥٥٤العامة القرار، يف جلستها العامة رقم تبنت اجلمعية   ٣٧

  .١٨وامتناع 
  .٢صوتاً وامتناع  ١٣، بأغلبية ١٤٢٦تبنى اجمللس القرار، يف جلسته رقم   ٣٨
  .٢٢/٣/١٩٧٩بتاريخ  ٤٤٦أُلفت هذه اللجنة بموجب قرار جملس األمن رقم   ٣٩
  .١صوتاً وامتناع  ١٤، بأغلبية ٢١٥٩تبنى اجمللس القرار، يف جلسته رقم   ٤٠
  .٣٠/٦/١٩٨٠بتاريخ  ٤٧٦قرار جملس األمن رقم   ٤١



  ٩٧، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

٩ 
 

الذي الم فيه  ٢٠/٨/١٩٨٠بتاريخ  ٤٧٨أصدر جملس األمن قراره رقم    ٤٢،"إسرائيل
إسرائيل أشد اللوم على سن القانون األساسي املذكور، وأكد أن ذلك يشكل انتهاكًا 

ودعا . للقانون الدويل وال يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة على القدس
   ٤٣.إىل سحبها من املدينة) الغربية(اجمللس الدول التي لها سفارات يف القدس 

وبعد    ٤٤.للقرار، ونقلت سفاراتها إىل تل أبيب، ما عدا كوستاريكاواستجابت الدول 
فلسطينياً برصاص الشرطة  ١٧ومقتل  ١٨/١٠/١٩٩٠وقوع جمزرة األقصى بتاريخ 

اجملزرة، وطلب من األمين العام  ٦٧٢اإلسرائيلية، شجب جملس األمن يف قراره رقم 
وعاد اجمللس ليؤكد، . تخاذهالألمم املتحدة إعداد تقرير بشأن اإلجراءات التي يجب ا

وقد رفضت إسرائيل    ٤٥.كأساس إلجراء دويل، موقفه من أن القدس منطقة حمتلة
القرار على أساس أن القدس الشرقية ليست منطقة حمتلة وإنما تقع حتت سيادتها، ومل 
تسمح بدخول بعثة حتقيق من جانب األمين العام لألمم املتحدة، األمر الذي اضطر 

   ٤٦من إىل اتخاذ قرار عبّر فيه عن استيائه الشديد من موقف إسرائيل،جملس األ
واضطر األمين العام إىل تقديم تقريره، الداعي إىل منح األمم املتحدة دوراً مستمراً يف 
رقابة معاملة إسرائيل للفلسطينيين يف املناطق احملتلة ومن ضمنها القدس، من دون 

  ٤٧.أرض الواقعأن يُجري حتقيقاً يف اجملزرة على 
إذاً، فموقف القانون الدويل واجملتمع الدويل، ممثالً باألمم املتحدة وهيئاتها، 
واضح وصريح بشأن اخلطوات اإلدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل جتاه القدس 

وهذا املوقف يتلخص يف اعتبار . ١٩٦٧يونيو /الشرقية منذ احتاللها يف حزيران
حمتلة أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ويف رفض اخلطوات القدس الشرقية منطقة 

واستمر هذا املوقف يف الوضوح نفسه حتى . املذكورة واعتبارها غير شرعية وملغاة
فما هو تأثير االتفاقيات التي تم التوصل . الفلسطينية –بداية املفاوضات اإلسرائيلية 

مسألة القدس خاصة؟ هذا ما  إليها بين الطرفين يف القضية الفلسطينية عامة، ويف
سنحاول اإلجابة عنه من خالل مراجعة االتفاقيات املذكورة، ويف األساس اتفاقية 

                                                            
  .١٨٦، ص )٥/٨/١٩٨٠( ٩٨٠، رقم "كتاب القوانين: "نشر يف  ٤٢
  .١صوتاً وامتناع  ١٤، بأغلبية ٢٢٤٥تبنى اجمللس القرار، يف جلسته رقم   ٤٣
منشورات شوكين، الطبعة : تل أبيب" (لالقانون الدستوري يف إسرائي"أمنون روبنشتاين، : راجع  ٤٤

  .٢٨، حاشية رقم ٨٦، ص )١٩٩١الرابعة، 
٤٥  S. C. Res. 672, U. N. Doc. S/RES/672 (1990).  
٤٦  U. N. SCOR (2949th meeting) U. N. Doc. S/RES/673 (1990). 
٤٧  Quigley, “Old Jerusalem…,” op. cit., p. 155. 

ومل يخلص . إسرائيل بتعيين قاض للتحقيق يف ظروف وفاة من استشهدوا يف اجملزرةوقامت 
  .القاضي يف قراره إىل وجود مسؤولية على الدولة
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إعالن املبادئ التي تم توقيعها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف 
، والتي شكلت اإلطار واألساس )إعالن املبادئ: فيما يلي(يف واشنطن  ١٣/٩/١٩٩٣

ين التفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا التي وقِّعت بين الطرفين يف القاهرة القانو
، ولالتفاقية املرحلية بشأن الضفة )اتفاقية القاهرة: فيما يلي( ٤/٥/١٩٩٤بتاريخ 

الغربية وقطاع غزة واملتعلقة بالفترة االنتقالية، وبإعادة انتشار اجليش اإلسرائيلي 
طيني، والتي تم التوصل إليها يف طابا، وتم ونقل الصالحيات إىل اجلانب الفلس

  ).اتفاقية طابا: فيما يلي( ٢٨/٩/١٩٩٥توقيعها يف واشنطن بتاريخ 
  

  مكانة القدس: ثالثاً 
  قبيل إعالن املبادئ

حتى تاريخ توقيع إعالن املبادئ، يمكن تلخيص الوضع القانوين للقدس بشقيها 
إسرائيل غير قانوين ومناقض  القدس الشرقية مدينة حمتلة وضمها إىل: كما يلي

كجزء من  –لألعراف الدولية وعلى إسرائيل االنسحاب منها، ولسكانها الفلسطينيين 
أمّا بالنسبة إىل . حق تقرير املصير، وذلك بناء على ما شرحناه –الشعب الفلسطيني 

 القدس الغربية، فبعد فشل فكرة التقسيم كررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة دعوتها
وعلى    ١١/١٢/١٩٤٨.٤٨بتاريخ  ١٩٤يف قرارها رقم  )بشقيها(إىل تدويل القدس 

ومع أن . مل حتسم (status)فإن مكانتها مل تدول،  )بشقيها(الرغم من أن املدينة 
شعوباً ودوالً كثيرة اعترفت بإسرائيل دولةً، لكنها مل تعترف بسيادة إسرائيل على 

فسير الواليات املتحدة يف هذا الشأن يعتمد على وعلى سبيل املثال، كان ت   ٤٩.القدس
وبناء على هذه اخللفية، يمكن تفسير فتح    ٥٠.قرار اجلمعية العامة الداعي إىل التدويل

عدد قليل جداً من السفارات األجنبية يف القدس الغربية ووجود أغلبيتها يف تل أبيب، 
ة يف القدس الغربية، وأُخرى واحد: وكذلك تفسير قيام دول متعددة بفتح قنصليتين لها

وحتى بعد مرور أكثر من أربعين عاماً على قيام دولة إسرائيل . يف القدس الشرقية
على القدس الغربية، رأت أغلبية الدول  (de facto control)وسيطرة إسرائيل الفعلية 

                                                            
 .أعاله ٧راجع احلاشية رقم   ٤٨
٤٩  G. I. A. D. Draper, “The Status of Jerusalem as a Question of 

International Law,” in The Legal Aspects of the Palestine Problem with 
Special Regard to the Question of Jerusalem, edited by Hans Koechler 

(Vienna: W. Braumüller,   
1981, pp. 154, 160, cited in: Quigley,           

“Old Jerusalem…” op. cit., p. 152, n. 105.                          
              

 .، واملصادر التي يشير إليهاQuigley, «Old Jerusalem…,» op. cit., p. 158 :راجع  ٥٠
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 لكن هذا املوقف الدويل مل   ٥١.يف مكانة القدس الشرقية والغربية مسألة غير حملولة
. يبرز بشأن القدس الغربية كما برز عند احتالل القدس الشرقية وضمها إىل إسرائيل

، فإن اجمللس الوطني )كون مسألة القدس غير حملولة(وبناء على هذه اخللفية أيضاً 
" استقالل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"الفلسطيني مل يحدد، عندما أعلن 

وقد أشار . ة، ومل يفصح عن أي قدس يتحدث، حدود الدول١٥/١١/١٩٨٨بتاريخ 
. كأساس لشرعية قيام الدولة الفلسطينية ١٨١إعالن االستقالل إىل قرار التقسيم رقم 

لكن الرسالة التي بعث بها املراقب الفلسطيني الدائم من جانب منظمة التحرير 
طالبت    ١٦/١١/١٩٨٨،٥٢الفلسطينية لدى األمم املتحدة، إىل األمين العام بتاريخ 

، ١٩٦٧الذي صدر سنة  ٢٤٢بعقد مؤتمر دويل على أساس قرار جملس األمن رقم 
لذلك رأى بعض    ٥٣.والذي دعا إسرائيل إىل االنسحاب من األراضي التي احتلتها

خبراء القانون الدويل أن حدود الدولة التي يقصدها إعالن االستقالل ليست تلك التي 
لكن    ١٩٦٧.٥٤حدود املناطق التي احتلت سنة  نص عليها قرار التقسيم، وإنما هي

هل يتحدث إعالن االستقالل، الذي اعترفت به مئة دولة تقريباً، عن : يبقى السؤال
كعاصمة للدولة الفلسطينية، أم يقصد أن تكون  ١٩٦٧القدس الشرقية بحدودها سنة 

إلسرائيل عاصمة للدولة الفلسطينية من دون أن يلغي كونها عاصمة ) بشقيها(القدس 
أيضاً، فتكون القدس مدينة مفتوحة غير مقسمة تشكل عاصمة لدولتين تتفقان على 

  مواقع املؤسسات الرسمية لكل منهما؟
  

  مسألة القدس: رابعاً 
  يف ضوء إعالن املبادئ

  واتفاقية املرحلة االنتقالية

تمر بها املنطقة يتحدث إعالن املبادئ عن مرحلة انتقالية من املفروض أن 
، يف الطريق إىل تسوية دائمة على أساس قراري ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ سنة 
                                                            

٥١   Ibid.  
٥٢  U. N. GAOR Annex. II (Agenda Item 37), vol. 43, p. 7, U. N. Doc. 

A/43/827, S/20278 (1988).                          
                 

٥٣  U. N. SCOR (1382nd meeting), vol. 22, pp. 8-9, U. N. Doc. 
S/INF/22/Rev.2 (1967). 

يف حين أن  »األراضي«ويجدر التوضيح هنا أن النص الفرنسي للقرار يتحدث عن انسحاب من       
  .»أراض«النص اإلنكليزي يتحدث عن انسحاب من 

 :لى سبيل املثالع  ٥٤
Quigley, “Palestine’s Declaration of Independence…,” op. cit. p. 26.       
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وقد بدأت هذه الفترة فور انسحاب اجليش اإلسرائيلي . ٣٣٨و ٢٤٢جملس األمن الدويل 
ونص اإلعالن على أنه خالل فترة ال تتعدى    ٥٥.من غزة وأريحا، وتستمر خمسة أعوام

ثالث من املرحلة االنتقالية، ستبدأ املفاوضات بين اجلانبين اإلسرائيلي بداية العام ال
للمنطقة الفلسطينية  (Permanent Status)والفلسطيني يف شأن املكانة الدائمة 

التي وُقِّعت بين ) ٢ –طابا أو أوسلو (وبموجب اتفاقية املرحلة االنتقالية    ٥٦.احملتلة
موعداً لبدء هذه  ٤/٥/١٩٩٦، حتدد يوم ٢٨/٩/١٩٩٥اجلانبين يف واشنطن بتاريخ 

وستشمل مفاوضات املرحلة النهائية املوضوعات التي مل تتم    ٥٧.املفاوضات
القدس، الالجئون، املستوطنات، الترتيبات : "معاجلتها يف إعالن املبادئ، وهي

ا األمنية، احلدود، العالقات والتعاون مع الدول اجملاورة األُخرى، وغيرها من القضاي
ونصّت املادة الثالثة من اتفاقية إعالن املبادئ على إجراء ." ذات الهمّ املشترك

إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية "انتخابات حرة ومباشرة وعامة من أجل 
وحتدثت الفقرة الثانية من املادة نفسها عن اتفاقية خاصة حتدد )." اجمللس املنتخب(

. وفقاً للبروتوكول املرفق بإعالن املبادئ كملحق أولطابع االنتخابات وشروطها 
سيكون لفلسطينيي القدس الذين : "ونصت املادة األُوىل من امللحق على ما يلي

ويف ." يقطنون هناك حق املشاركة يف عملية االنتخابات بموجب االتفاق بين الطرفين
بات، تم االتفاق على منح امللحق الثاين التفاقية املرحلة االنتقالية واملتعلق باالنتخا

ويمكن اعتبار هذا . فلسطينيي القدس حق املشاركة يف االنتخابات اقتراعاً وترشيحاً
مكسباً فلسطينياً إزاء املوقف اإلسرائيلي املتشدد الذي كان، حتى توقيع االتفاقية، 

التي نص عليها امللحق األول إلعالن املبادئ تقتصر على " املشاركة"يقول إن 
وكان اجلانب اإلسرائيلي رفض، يف حينه، . ة حق االقتراع من دون الترشيحممارس

كما عاد    ٥٨.املطلب الفلسطيني بذكر حق الترشيح صراحة يف نص امللحق املذكور
أبريل / فرفض هذا املطلب خالل املفاوضات التي جرت بين الطرفين يف نيسان

ويبقى    ٥٩.س احلكم الذاتيمن أجل التوصل إىل اتفاق بشأن االنتخابات جملل ١٩٩٥
فعلى سبيل املثال . هذا املكسب متواضعاً، ألن إسرائيل جنحت يف تقييد احلق املذكور

                                                            
 .من إعالن املبادئ ١، الفقرة ٥املادة   ٥٥
  .من إعالن املبادئ ٢، الفقرة ٥املادة   ٥٦
  .من االتفاقية ٥ديباجة اتفاقية طابا، واملادة احلادية والثالثون، الفقرة   ٥٧
٥٨  Joel Singer, “The Declaration of Principles on Interim Self-

Government                    Arrangements,” Justice, The International 
Association of Jewish Lawyers and        

 Jurists, no. 1 (Winter 1994), pp. 5-6.                          
                

 .٢٧/٤/١٩٩٥، "القدس"  ٥٩
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منعت السلطات اإلسرائيلية عقد مهرجانات انتخابية يف القدس، دعا إليها املرشحون 
املقدسيون، بحجة عدم حصول املرشحين على إذن مسبق يف ذلك من اللجنة املركزية 

تخابات، والتي يجب أن حتصل عليه بدورها من اجلانب اإلسرائيلي عن طريق لالن
، وتم ٢٠/١/١٩٩٦وقد جرت االنتخابات بتاريخ    ٦٠.اللجنة الفرعية للشؤون املدنية

عضواً، واملتمتع بصالحيات تشريعية  ٨٨انتخاب جملس احلكم الذاتي املكون من 
وشارك سكان القدس يف    ٦١.النتقاليةوتنفيذية حددتها اتفاقية طابا بشأن املرحلة ا

 –هذه االنتخابات ضمن القيود التي وضعتها اتفاقية طابا أيضاً، والتي تضمنت 
حتديد عدد صناديق  –باإلضافة إىل تقييد حق الدعاية االنتخابية للمرشحين 

االقتراع وحصرها يف خمسة فروع بريد، واشتراط فرز األصوات خارج حدود القدس 
ونتيجة هذه التقييدات كان االنطباع بأن .  داخل منطقة احلكم الذاتياملوسعة ويف

سيادة إسرائيل يف القدس الشرقية مل تُمَسّ فعالً، وبأنها تتعامل مع املوضوع كما لو 
كان يتعلق برعايا أجانب يشاركون يف انتخابات برملانية يف دولتهم من دون أن 

  .املضيفة تمس ممارستهم حلق االقتراع بسيادة الدولة
وألن إعالن املبادئ، كما االتفاقية بشأن املرحلة االنتقالية التي تلته، مل يشتمال 

بالنسبة إىل املوضوعات  (Status Quo)على مادة تنص على حفظ الوضع القائم 
، فقد استمرت التي تأجل البحث فيها حتى بدء مفاوضات املرحلة االنتقالية النهائية

. سة نفسها القائلة بتثبيت السيادة اإلسرائيلية يف القدسإسرائيل يف تبني السيا
مصادرة األراضي العربية وبناء : وتمشياً مع هذه السياسة استمرت إسرائيل يف

املستوطنات اليهودية؛ شق الطرق االلتفافية، ومضايقة املؤسسات الفلسطينية العاملة 
لسماح بدخولها إّال يف القدس؛ فصل القدس عن بقية املناطق الفلسطينية وعدم ا

بتصريح؛ تقييد حرية املنتخبين واملرشحين جمللس احلكم الذاتي، إلخ، وذلك 
باإلضافة إىل منع السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، بموجب قانون خاص سّنه 
الكنيست، من فتح مكاتب لهما أو القيام بأي نشاط، كعقد اجتماع أو مهرجان يف 

  ٦٢.كومة اإلسرائيليةالقدس إالّ بإذن مسبق من احل
وإذا اعتبرنا إعالن املبادئ اتفاقية دولية ثنائية تم التوصل إليها بين اجلانبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي برغبة حرة ومن دون إكراه أحدهما على دخولها، فإنها تكون 
خاضعة للمبادىء وللمعايير الدولية املنصوص عليها يف معاهدة فيينا بشأن أحكام 

                                                            
، "القدس: "وراجع. راجع املادة السادسة من امللحق الثاين التفاقية املرحلة االنتقالية  ٦٠

٤/١/١٩٩٦. 
، واملادة الثامنة عشرة )صالحيات اجمللس ومسؤولياته(املادة التاسعة من اتفاقية طابا   ٦١

  ).صالحيات اجمللس التشريعية(
  .١٩٩٤لسنة ) تقييد نشاط(قانون تطبيق االتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا   ٦٢
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ومن هذه املبادئ مبدأ تنفيذ االلتزامات من جانب طريف    ١٩٦٩.٦٣لسنة  االتفاقيات
من املعاهدة  ٢٦الذي نصت عليه املادة  (with good faith)االتفاق بحسن نية 

من اتفاقية جنيف  ٤٧يضاف إىل ذلك املبدأ املنصوص عليه يف املادة . املذكورة
، والذي يحظر سلب سكان ١٩٤٩الرابعة بشأن حماية املدنيين يف زمن احلرب لسنة 

اإلقليم احملتل يف أي حال من األحوال أي حق من احلقوق التي تنص عليها املعاهدة، 
حتى لو كان هذا املس باحلقوق نتيجة اتفاق يتم بين السلطة املمثلة للسكان احملتلين 

  ٦٤).حكومة إسرائيل(وبين احملتل ) منظمة التحرير الفلسطينية(
ات التي اتخذتها احلكومة اإلسرائيلية يف القدس منذ توقيع ويف عودة إىل اخلطو

وخصوصاً االستمرار يف مصادرة األرض العربية وبناء املستوطنات (إعالن املبادئ 
اليهودية عليها والتضييق على سكان القدس العرب وعلى املؤسسات الفلسطينية 

تنتاج املعقول والواضح أن ، جند أنها تقودنا إىل االس)العاملة فيها قبل إعالن املبادئ
السلطات اإلسرائيلية أخلّت بمبدأ حسن النية، ألنها استحدثت وقائع جديدة تعزز 
املوقف اإلسرائيلي والوجود اليهودي يف املدينة، وتضعف املوقف الفلسطيني وقدرته 
على التفاوض بنجاعة حين تبدأ مفاوضات املرحلة النهائية بشأن مسألة القدس، 

اجلانب اإلسرائيلي هو اجلانب األقوى واملسيطر، يف حين أن اجلانب  وخصوصاً أن
الفلسطيني واقع حتت االحتالل وال يملك القدرة ذاتها على إيجاد وقائع تخدم 

ومما ال شك فيه أن هذه املمارسات اإلسرائيلية تتجاهل . مصلحته كما اجلانب اآلخر
 إنهاء االحتالل ويف تقرير حقوق سكان القدس الفلسطينيين، وتتعارض مع حقهم يف

لذلك، كان من املفروض التشديد على وجوب قراءة وتفسير إعالن املبادئ . املصير
بحيث ال يتعارض مع قواعد القانون الدويل ومبادئه، التي حتكم عالقة احملتل 
باألرض التي يحتلها وبسكانها، وبحيث ال يتعارض مع قرارات جملس األمن 

وإن تعرج وبهتت  – املتحدة، فيكون إعالن املبادئ درباً واجلمعية العام لألمم
يؤدي إىل انتهاء االحتالل وقيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس،  –مالحمه أحياناً 

                                                            
٦٣  Vienna Convention on the Law of Treaties, U. N. Conference on the 

Law of Treaties, Off. Rec. First and Second Sessions, 26 March-24 May 
1968 and 9 April-22 May       

 1969, Documents of the Conference (U. N. Doc. A/CONF. 39q27), p. 
289.                

، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ٢٢/٥/١٩٦٩وقد تم تبني املعاهدة املذكورة بتاريخ 
٢٧/٦/١٩٨٠.  

أسامة حلبي، : لتحليل املكانة القانونية إلعالن املبادئ من وجهة نظر القانون الدويل، راجع  ٦٤
: ، يف"إعالن املبادئ، ازدواجية السلطة واالنتخابات جمللس سلطة احلكم الذاتي اتفاقية"
رام الله، الضفة الغربية، مواطن، املؤسسة " (املؤسسات الوطنية، االنتخابات والسلطة"

 .٦٢ – ٣٩، ص )١٩٩٤الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 
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فكيف . باحلدود وبالشكل اللذين يتم االتفاق عليهما خالل مفاوضات املرحلة النهائية
  لالتفاقيات التي تلته؟تكون هذه القراءة وهذا التفسير إلعالن املبادئ و

إن إعالن املبادئ ال يشير، يف نص صريح، إىل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير 
فقد جاء يف ديباجة اإلعالن أن . املصير، لكن ذلك ال يعني إلغاء هذا احلق أو تخلياً عنه

توقيعه كان تتويجاً للمفاوضات التي أجراها الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي، 
حان الوقت لوضع حد لعقود من املواجهة والصراع، "تناعهما بأنه قد ونتيجة اق

، وبذل أقصى اجلهود للعيش يف واالعتراف بحقوقهما الشرعية والسياسية املتبادلة
تسوية سلمية عادلة ودائمة ظل تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين، والتوصل إىل 

التشديد (   ٦٥"ة املتفق عليها، ومصاحلة تاريخية من خالل العملية السياسيوشاملة
 –وورد يف املادة األُوىل من اإلعالن أن هدف املفاوضات اإلسرائيلية ). للمؤلف

فلسطينية، اجمللس املنتخب  انتقالية إقامة سلطة حكومة ذاتية"الفلسطينية هو 
ال تتجاوز  ملرحلة انتقالية، للشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة )اجمللس(

 ٢٤٢خمسة أعوام، وتؤدي إىل تسوية دائمة على أساس قراري جملس األمن الدويل 
كما ورد يف املادة الثالثة من إعالن املبادئ أن ). التشديد للمؤلف" (٣٣٨و
حتقيق احلقوق االنتخابات للمجلس تشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو "

وورد نص مشابه ). التشديد للمؤلف" (دلةاملشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العا
" احلقوق الشرعية"ليس هنالك شك يف أن ويف رأينا، . يف ديباجة اتفاقية طابا

للشعب الفلسطيني تشمل حقه يف تقرير  "املطالب العادلة"و" احلقوق املشروعة"و
مصيره، ويف السعي لالستقالل والسيادة، ويف حتقيق إنمائه االقتصادي واالجتماعي 

وذلك يف املناطق الفلسطينية التي كانت حتت احلكم األردين واحتلتها    ٦٦الثقايف؛و
، وطالبها جملس األمن واجلمعية العامة ١٩٦٧يونيو / إسرائيل يف حزيران

                                                            
حتليل التفاقية إعالن املبادئ " :، ورد نصها يف١٩/٨/١٩٩٣مسودة نهائية متفق عليها يف   ٦٥

رام الله، " (حول ترتيبات حكومة ذاتية انتقالية للفلسطينيين من وجهة نظر حقوق اإلنسان
من نص  ١، ص )١٩٩٣مؤسسة احلق، فرع جلنة احلقوقيين الدولية، جنيف، : الضفة الغربية

  .االتفاقية
الشعوب يف تقرير مصيرها أقرته املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة، وأكدته إن حق   ٦٦

املتعلق بمنح االستقالل للبلدان  ١٤/١٢/١٩٦٠بتاريخ  ١٥١٤اجلمعية العامة يف قرارها رقم 
وأُعيد تأكيد حق تقرير املصير يف البند األول من كل من العهدين الدوليين . والشعوب املستعمرة

ق املدنية والسياسية وبشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة بشأن احلقو
وفيما يتعلق بحق تقرير املصير للشعب الفلسطيني، نشير إىل قرار اجلمعية العامة رقم . ١٩٦٦
، الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يف ٢٢/١١/١٩٧٤بتاريخ  ٣٢٣٦

  . تقرير املصير من دون تدخل خارجيفلسطين، بما يف ذلك حقه يف
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أمّا االتفاقيات التي تلت إعالن املبادئ، ومنها    ٦٧.باالنسحاب منها يف أكثر من قرار
 يجحف أو يفرغ من مضمونها النتيجة التي اتفاقية طابا، فما ورد فيها يجب أالّ

وبناء عليه، فإن إعالن املبادئ، الذي    ٦٨.ستفضي إليها مفاوضات املرحلة النهائية
اإلسرائيلي، ال يلغي وال ينتقص  –تبنى أسلوب املراحل يف حل الصراع الفلسطيني 

والتخوف الوحيد هو من تبني اجلانب . حق الفلسطينيين يف تقرير مصيرهم
الذي يتحدث عن انسحاب إسرائيل من  ٢٤٢اإلسرائيلي النص اإلنكليزي للقرار رقم 

، يف حين أن النص الفرنسي يتحدث عن ١٩٦٧يونيو / احتلتها يف حزيران" أراض"
لكن قرارات جملس األمن الالحقة، ومن ضمنها . التي احتلت" األراضي"انسحاب من 

لألراضي التي حتتلها إسرائيل منذ "ل ، أكدت ضرورة إنهاء االحتال٤٧٦القرار رقم 
لذلك فإن مفاوضات املرحلة النهائية يجب أن تؤدي إىل تطبيق قراري ." ١٩٦٧سنة 

كما هو منصوص عليه يف اتفاقية إعالن املبادئ واتفاقية  ٣٣٨و ٢٤٢جملس األمن 
ير وهذا التطبيق يجب أن يتالءم مع حق تقر   ٦٩).التي حلت حمل اتفاقية القاهرة(طابا 

بحيث يتم    ٧٠املصير للشعب الفلسطيني الذي يعني السيادة من دون تدخل أجنبي،
، وتقام الدولة الفلسطينية ١٩٦٧االنسحاب اإلسرائيلي من املناطق التي احتلت سنة 

إمّا الشرقية بحدودها سنة : يف الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس
مها مرة أُخرى، وإمّا يف جزء من القدس يُتفق ، فيكون حل مسألة القدس بتقسي١٩٦٧

عاصمة الدولة الفلسطينية، : عليه بحيث تبقى مدينة مفتوحة تتسع للعاصمتين
  .وعاصمة دولة إسرائيل

  معاهدة السالم: خامساً 
  اإلسرائيلية –األردنية 

فيما (   ٧١معاهدة السالم بينهما ٢٤/١٠/١٩٩٤وقّع األردن وإسرائيل بتاريخ 
، بعد أن وقع امللك حسين ويتسحاق رابين إعالن )اإلسرائيلية –اهدة األردنية املع: يلي

                                                            
  .٣٠/٦/١٩٨٠بتاريخ  ٤٧٦قرار جملس األمن رقم : على سبيل املثال  ٦٧
يتفق الطرفان على أن ال جتحف أو تخل : "من إعالن املبادئ، ونصّها ٤، الفقرة ٥املادة   ٦٨

  ."اتفاقات املرحلة االنتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم
  .ديباجة اتفاقية طابا بشأن املرحلة االنتقاليةالسطر األخير من   ٦٩
 ٦٤؛ وكذلك احلاشية رقم ٣، مصدر سبق ذكره، ص ..."حتليل التفاقية إعالن املبادئ: "راجع  ٧٠

  .أعاله
ونشر النص املترجم . يف عمّان ١٧/١٠/١٩٩٤تم توقيع املعاهدة باألحرف األوىل بتاريخ   ٧١

  .١٨٣، ص )١٩٩٤خريف ( ٢٠، العدد "فلسطينيةجملة الدراسات ال: "ترجمة غير رسمية يف



  ٩٧، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

١٧ 
 

الذي أكد توصل الفريقين إىل جدول أعمال    ٢٥/٧/١٩٩٤،٧٢واشنطن بتاريخ 
مشترك، والتزامهما السعي للتوصل إىل سالم دائم وعادل وشامل بين الدول العربية 

من املعاهدة  ٩وجاء يف املادة ). طنإعالن واشن: فيما يلي(والفلسطينيين وإسرائيل 
  :، ما يلي"األماكن ذات األهمية التاريخية والدينية"اإلسرائيلية، وعنوانها  –األردنية 

سيمنح كل طرف ملواطني الطرف اآلخر حرية دخول األماكن ذات األهمية  -١"
  .الدينية والتاريخية

رم إسرائيل الدور وبما يتماشى مع إعالن واشنطن، حتتويف هذا اخلصوص،  -٢"
. احلايل اخلاص للمملكة األردنية الهاشمية يف األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس

وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستويل إسرائيل أولوية كبرى للدور األردين 
  .التاريخي يف هذه األماكن

  )التشديد للمؤلف(   ٧٣...." - ٣"
من  ٣للمعاهدة مطابقاً تقريباً لنص البند  ٩من املادة  ٢وقد جاء نص الفقرة 

إذ صرح . الذي انتقده اجلانب الفلسطيني يف حينه انتقاداً شديداً   ٧٤إعالن واشنطن،
مصدر فلسطيني مسؤول أن ليس من حق إسرائيل أن تعطي أي دور أو أي تعهد بشأن 

. ولة حمتلةالقدس قبل بدء املفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وذلك ألنها د
 –لالتفاق الفلسطيني   انتهاكاً واضحاً‹يشكل (...) التصرف اإلسرائيلي "وأضاف أن 

اإلسرائيلي الذي يقضي بالبحث يف الوضع النهائي ملدينة القدس ومقدساتها يف 
   ٧٥."اإلسرائيلي ومع الطرف الفلسطيني –املرحلة النهائية على املسار الفلسطيني 

ر املباشر لألردن، وتصريحات أُخرى تناقلتها وسائل اإلعالم وإزاء هذا االنتقاد غي
بهذا الشأن يف تلك الفترة، اضطرت احلكومة األردنية إىل إصدار بيان أوضحت فيه 

ليس ثمة تناقض بين استرجاع السيادة السياسية على القدس : "موقفها، وجاء فيه
اإلسرائيلية وبين استمرار األردن بقيامه  –العربية من خالل املفاوضات الفلسطينية 

                                                            
، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"؛ ويف ٢٦/٧/١٩٩٤، )لندن" (احلياة: "نشر نص اإلعالن يف  ٧٢

  .٢٢٤، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩
  .١٨٨، ص )١٩٩٤خريف ( ٢٠، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"  ٧٣

حتترم إسرائيل الدور احلايل اخلاص للمملكة األردنية : "من إعالن واشنطن ٣نص البند   ٧٤
الهاشمية يف األماكن املقدسة اإلسالمية يف القدس، وحينما تأخذ املفاوضات املتعلقة 
بالوضع النهائي ملدينة القدس جمراها، فإن إسرائيل ستعطي أولوية عالية لدور األردن 

  ...."التاريخي يف هذه املقدسات
، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"؛ ٢٧/٧/١٩٩٤، )لندن" (احلياة"  ٧٥

٢٥٠.  
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وأضافت    ٧٦."بدوره يف ممارسته لواليته الدينية يف املقدسات اإلسالمية يف القدس
احلكومة األردنية أن األردن يدعم منظمة التحرير الفلسطينية يف جهودها الرامية إىل 

ية والفلسطينية احلصول على السيادة السياسية واجلغرافية على كامل األراضي العرب"
هل يرى األردن استمرار دوره : لكن يبقى السؤال   ٧٧."احملتلة بما فيها القدس الشريف

استرجاع السيادة على حتى وواليته الدينية على املقدسات اإلسالمية يف القدس 
استرجاعها أيضاً؟ وهل السيادة التي تسعى منظمة التحرير للحصول بعد القدس أو 

األردن، سيادة فلسطينية فقط أم سيادة عربية؟ ففي البيان ذاته عليها هي، يف نظر 
تم  أرض عربية إسالميةالقدس "الذي أصدرته احلكومة األردنية جرى التأكيد أن 

التشديد (   ٧٨..."كجزء من أرض اململكة األردنية الهاشمية ١٩٦٧احتاللها عام 
ت املرحلة النهائية مع هل ستدّعي إسرائيل، عند بدء مفاوضا: وسؤال آخر). للمؤلف

اإلسرائيلية، احترام  –الفلسطينيين، أنها التزمت جتاه األردن، يف املعاهدة األردنية 
دوره يف األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس، وأن عليها اإليفاء بالتزامها بموجب 

من املعاهدة املذكورة التي يتعهد بموجبها الطرفان تنفيذ  ٢الفقرة  ٢٥املادة 
يتعهد : "التي نصت ٥الفقرة  ٢٥تزاماتهما بحسن نية، وبالتزامها بموجب املادة ال

؟ مهما تكن اإلجابات "الطرفان عدم دخول أي التزامات تتعارض مع هذه املعاهدة
عن هذه األسئلة، والتي ستتضح بعد بدء مفاوضات املرحلة النهائية، وبالتأكيد عند 

نرى أن السيادة على القدس الشرقية احملتلة هي التوصل إىل اتفاق يف نهايتها، فإننا 
وأن استمرار األردن يف    ٧٩للشعب الفلسطيني استناداً إىل حقه يف تقرير مصيره،

ممارسة واليته الدينية على املقدسات اإلسالمية يجب أن يكون باتفاق مع اجلانب 
ى القدس الفلسطيني، يضمن عدم انتقاص هذه املمارسة من السيادة الفلسطينية عل

الشرقية، وخصوصاً أن املوقف الفلسطيني الرسمي كان وال يزال أن القدس عاصمة 
وقد ورد هذا يف تصريح لناطق رسمي فلسطيني يف إثر صدور قرار . الدولة الفلسطينية

وكتوضيح للموقف الفلسطيني إزاء    ٨٠بعد جمزرة اخلليل، ٩٠٤جملس األمن رقم 

                                                            
، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"؛ ٣٠/٧/١٩٩٤، )لندن" (احلياة"  ٧٦

٢٥٦ – ٢٥٥.  
  .املصدر نفسه  ٧٧
  .املصدر نفسه  ٧٨
  .٣٥- ٢٤راجع النص الذي ورد أعاله واملتعلق باحلواشي   ٧٩
، وقد امتنعت الواليات املتحدة من التصويت على فقرتين ١٨/٣/١٩٩٤قرار بتاريخ صدر ال  ٨٠

أمّا بقية القرار فقد اتخذ . ١٩٦٧يف القرار تتعلقان باملناطق الفلسطينية احملتلة منذ سنة 
وقد عللت مندوبة الواليات املتحدة امتناعها بأن الضفة الغربية وقطاع غزة . باإلجماع
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صويت على فقرتين يف بداية القرار بشأن القدس امتناع الواليات املتحدة من الت
إن القدس الشريف هي عاصمة دولة : "١٩٦٧واملناطق الفلسطينية احملتلة منذ سنة 

ونحن انطالقاً من ... وهي بهذا جزء ال يتجزأ من السيادة الوطنية الفلسطينية... فلسطين
بارها عاصمة لدولتنا ذلك لن نقبل بأي سلطة إسرائيلية أو غير إسرائيلية عليها باعت

  ٨١."فلسطين: املستقلة
  

  االتفاق بين: سادساً 
  ٨٢الفاتيكان وإسرائيل

، وهو ال يشير إىل القدس أو إىل األماكن ٣٠/١٢/١٩٩٣وُقِّع ها االتفاق بتاريخ 
املسيحية فيها بصورة مباشرة، لكنه يحتوي على اعتراف كل طرف بحق الطرف اآلخر 

ويتعهد الطرفان ). ون استثناء القدس ألنها حمتلةمن د(يف ممارسة حقوقه وسلطته 
باحترام هذا املبدأ يف العالقات املتبادلة، ويف التعاون بينهما من أجل خير 

ويرد يف االتفاق احلفاظ على األماكن املقدسة املسيحية، وعلى وجود    ٨٣.شعبيهما
فضالً    ٨٤مصلحة مشتركة للطرفين يف تشجيع حج املسيحيين إىل األرض املقدسة،

عن مصلحة مشتركة يف التبادل الثقايف بين مؤسسات كاثوليكية ومؤسسات ثقافية 
وقد تبادل الطرفان العالقات الدبلوماسية الكاملة يف إثر    ٨٥.وتربوية يف إسرائيل، إلخ

. بالبقاء بمنأى عن جميع النزاعات الزمنية"وتعهد الفاتيكان    ٨٦.توقيع االتفاق
ويُعتبر هذا    ٨٧."صاً على النزاعات يف شأن األراضي واحلدودويسري هذا املبدأ خصو

                                                                                                                                                                          

فاوضات جارية بين الفلسطينيين وإسرائيل، واألفضل ترك املوضوع والقدس هي موضوع م
  .للمفاوضات الثنائية بينهما

، "جملة الدراسات الفلسطينية"؛ ٨، ص ٢٧/٣/١٩٩٤، ٩٧٨، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة"  ٨١
  .٢٧٨، ص )١٩٩٤ربيع ( ١٨العدد 

، ص )١٩٩٤شتاء ( ١٧، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية: "نشر االتفاق بنصه العربي يف  ٨٢
٢٢٢.  

  .املادة الثالثة من االتفاق  ٨٣
  .املادة السادسة من االتفاق  ٨٤
  .املادة السابعة من االتفاق  ٨٥
  .املادة الرابعة عشرة من االتفاق  ٨٦
  .املادة احلادية عشرة من االتفاق  ٨٧
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ذلك    ٨٨كما قال شمعون بيرس،" ذا قيمة تاريخية"االتفاق مكسباً إسرائيلياً مهمًا و
بأن توقيعه جاء يف مرحلة ما زالت مسألة القدس غير حملولة، والقدس الشرقية 

إن قبول دولة الفاتيكان " .القدس املوحدة عاصمتها"حمتلة، وتصر إسرائيل على أن 
بتوقيع هذا االتفاق يف هذه األوضاع ينطوي على مؤشر قوي، وهو قبولها بالوجود 

لكن هذا االتفاق . اإلسرائيلي يف القدس الشرقية حيث توجد مقدسات مسيحية مهمة
ليس يف قدرته مسّ أو انتقاص حق الشعب الفلسطيني، بما يف ذلك سكان القدس 

ر مصيره وتثبيت سيادته على املدينة احملتلة، وذلك ألن إسرائيل قوة الشرقية، يف تقري
حمتلة، وليس من حقها أن تمنح أي طرف حقوقاً أو تعهدات بشأن القدس أو مقدسات 

ويجب أن يتم أوالً االتفاق بين اجلانبين، اإلسرائيلي والفلسطيني، يف شأن . يف القدس
  .مكانة القدس ومصيرها

  خالصة: سابعاً 

، املتعلق ١٨١سألة القدس ومكانتها القانونية مل حتسم منذ القرار رقم إن م
اإلسرائيلية وتوقيع  –بالتقسيم وتدويل القدس، إىل حين بدء املفاوضات الفلسطينية 

فحتى ذلك الوقت، كان يف اإلمكان أن تعني . ١٣/٩/١٩٩٣إعالن املبادئ يف 
وُقِّع إعالن املبادئ واتُفق على أن  لكن، وبعد أن. ، فلسطينياً، القدس بشقيها"القدس"

 ٣٣٨و ٢٤٢يكون إطاراً حلل القضية الفلسطينية على أساس قراري جملس األمن 
فقط، فقد أصبح واضحًا  ١٩٦٧اللذين يتناوالن األراضي الفلسطينية التي احتُلت سنة 

هذا ال " (القدس الشرقية"تعني اليوم، عند احلديث عن السيادة الفلسطينية، " القدس"أن 
يلغي إمكان التوصل إىل اتفاق آخر غير تقسيم القدس، كبقاء املدينة بشقيها مدينة 

أمّا القدس الغربية والقرى الفلسطينية التي ضُمت ). مفتوحة حتت سيادة مشتركة
وقيام دولة إسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيون  ١٩٤٨مساحتها إليها بعد حرب 

القضايا األُخرى ذات الهّم "مشكلة الالجئين و بتعويضهم من أمالكهم فيها ضمن حل
 ."املشترك

                                                            
، نص )٢٦/٧/١٩٩٥(، بروتوكول اجللسة الثالثمئة وتسع وستين، "وقائع جلسات الكنيست"  ٨٨

  .٢٩٣غير منقح، ص 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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