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  ملف القدس

  انتزاع أراضي القدس

  *وأوراق اعتماد ناتان شَرانسكي الديمقراطية

  افتتاحية

قرار احلكومة اإلسرائيلية بالتراجع عن سياستها السابقة املتعلقة باالستيالء على أراضي القدس، التي  شكل
رمزياً للفعالية املمتزجة  ، نصراً")أراضي الغائبين"ما يسمى (يمتلكها الفلسطينيون املقيمون بالضفة الغربية 

وقد اتُخذ القرار ظاهرياً استجابة ملذكرة املدعي العام، مناحم مازوز، الذي وصف اخلطة بأنها . بالدبلوماسية
، لكنه جاء يف الواقع نتيجة ضغوط مشتركة من "تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون العريف الدويل"

تأثرين يف بيت حلم والقدس ورام الله، ونتيجة التدخالت التي قام بها الرئيس مئات من املزارعين واملالّك امل
، فضالً )يناير/بعد لقائه املبعوث األميركي، وليم بيرنز، يف نهاية كانون الثاين(الفلسطيني اجلديد، حممود عباس 

  .عن جمعيات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية والفلسطينية
السرقة "و" انتزاع األرض"ن شَرانسكي، اخلطة، التي تسميها تلك اجملموعات وقد أطلق وزير شؤون القدس، ناتا

وهي تهدف إىل تطبيق . يوليو/تموز 8، وأقرتها احلكومة اإلسرائيلية يف 2004يونيو /حزيران 22، يف "املقننة
ينيين بعد ، الذي صودر بموجبه جممل األراضي العربية من الالجئين الفلسط1950قانون أمالك الغائبين لسنة 

وكانت آالف الدونمات من أراضي الفلسطينيين يف مدينة القدس . ونُقل إىل املهاجرين اليهود 1948حرب 
ستُخضع للسيطرة اإلسرائيلية ألن مالّكها يقيمون اآلن بمناطق يُمنع سكانها من دخول املدينة، بما يف ذلك 

نونيين أن هذه األنظمة، التي سُنّت بذريعة اخملاوف والحظ كثيرون من اخلبراء القا. األحياء العربية يف القدس
يضاف إىل ذلك إنشاء جدار . األمنية، كان القصد منها يف الواقع توسيع مساحة األرض املصادرة حول القدس

وقد غيرت قرارات . ، الذي صُمّم مساره بحيث يحقق احلد األقصى من فصل الفلسطينيين عن أراضيهم"الفصل"
 –إىل حد كبير  –حملكمة العليا اإلسرائيلية احلدود اخملطَّطة أصالً للجدار، لكنها مل تسلط الضوء صدرت مؤخراً عن ا

  .على نية انتزاع األرض، أو تغيُّر هذه النية، مثلما فعلت حمكمة العدل الدولية يف الهاي
املريب للوزير  ويتعلق أحد أكثر جوانب املعركة اجلارية بشأن مصادرة األراضي تآمراً وخداعاً بالدور

فمنذ وصول هذا السياسي السوفياتي املهاجر إىل إسرائيل قبل عقدين من الزمن، انخرط بكثافة يف . شَرانسكي
وباعتباره زعيم حزب يسرائيل بعلياه . قضايا اجلناح اليميني املتشدد وخمططات االستيالء على األراضي

ابقاً لإلسكان، بادر إىل صوغ قرارات احلكومة بسجن اإلسرائيلي، املتكون من اإلثنية الروسية، ووزيراً س
وقد استقال من . الصحافيين املنشقين وطرد الناشطين السياسيين والبدء بإغالق املؤسسات الفلسطينية يف القدس

، يف أثناء مفاوضات كامب ديفيد عندما ذاع خبر 2000يوليو /وزارة الداخلية يف حكومة إيهود براك، يف تموز
وكان عندئذ، وال يزال، يعارض بشدة االنسحاب اإلسرائيلي من األحياء العربية . براك إىل اتفاق سالمقرب توصل 
كما أطلق أيضاً حملة إلعادة صوغ الكتب املدرسية ). أو من أي مكان آخر من األراضي احملتلة(يف املدينة 

االستيطانية ومصادرة األراضي، وذلك  الفلسطينية بحيث تطمس اإلشارات إىل تاريخ إسرائيل القائم على السيطرة
  ".املراجع املعادية إلسرائيل"حتت ستار إلغاء 

ويف الواليات املتحدة استخدم شَرانسكي بفعالية سمعته السياسية كمنشق سوفياتي سابق ومدافع عن حقوق 
مرات يف األراضي إىل مستع) مسيحيين ويهوداً(ولقي دعماً قوياً جللب املهاجرين الروس ). اليهودي(اإلنسان 
ويقف شَرانسكي اليوم على رأس أشد االجتاهات تطرفاً يف السياسة ). غيلو ونفي يعقوف وأريئيل(احملتلة 
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هذه . اإلسرائيلية، ويشن حملة شديدة على خطة أريئيل شارون الرامية إىل سحب اجليش اإلسرائيلي من قطاع غزة
وكان ". دفاعه عن الديمقراطية"فّق له مؤخراً الرئيس بوش لـ وقد ص. اخللفية غير معروفة عملياً خارج إسرائيل

بحسب " (قوة احلرية يف التغلب على االستبداد واإلرهاب: احلجة من أجل الديمقراطية"كتاب شَرانسكي األخير 
ويظهر . ملهماً خلطاب بوش يف حفل تنصيبه رئيساً وخلطابه عن حالة االحتاد") واشنطن بوست"صحيفة 

  .انتظام يف دوائر الكونغرس واحلكومة، ويقال إنه يستطيع دخول البيت األبيض من دون أي عائقشَرانسكي ب
فهي تؤشر إىل . لهذا السبب تعتبر هزيمة خمطط انتزاع األراضي يف القدس مهمة، حتى لو كانت نصراً موقتاً

ظاهر بالدعوة إىل حقوق هزيمة لغطرسة القوة، وتكشف عن الشخصية السياسية احلقيقية لشَرانسكي كفاحت يت
وثمة درس مهم يستقى هنا، وهو أن اجتماع النشاط السياسي، عندما يُستخدم بفعالية مع الدبلوماسية، . اإلنسان

قد يكون ذلك انتصاراً موقتاً، لكنه انتصار يسلط ضوءاً جديداً على النضال من أجل حرية . يمكن أن يحدث فارقاً
  .القدس وفلسطين
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